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 สบืเน่ืองจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีผ่านมาน้ัน ไดเกดิอทุกภัยรายแรงข้ึนในหลายพ้ืนทีข่องประเทศไทย
ซึง่ไดสรางความเสยีหายแกประเทศชาตแิละประชาชนเปนอนัมาก และมแีนวโนมวาภยัพบิตัใินลกัษณะ
ดังกลาวน้ีจะปรากฏและมีระดับความรุนแรงเพ่ิมมากย่ิงขึ้นในอนาคต ดังน้ัน ประเทศไทยจึงสมควร
จัดใหมีกฎหมายเฉพาะหรือมาตรการอ่ืนใด สำหรับเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และแกไขปญหาอุทกภัยในระดับชาติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๘๕(๔) 
ไดกำหนดหลกัการสำคญัใหรฐัดำเนนิการตรากฎหมายและกำหนดนโยบายในการบรหิารราชการแผนดนิ 
เพือ่จดัใหมแีผนบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้และทรพัยากรธรรมชาตอิืน่อยางเปนระบบและเกดิประโยชน
ตอสวนรวม ท้ังตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บำรุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล อีกดวย

กองบรรณาธิการวารสาร “จลุนติ”ิ จงึไดทำการสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะ
และขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติของรัฐสภา ในประเด็นหัวขอเร่ือง “ยุทธศาสตร
การตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ” 
จากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความเช่ียวชาญทางดานกฎหมายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
อันประกอบดวย นายปราโมทย ไมกลัด กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตรเพ่ือวางระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ (กยน.) นายปกรณ นิลประพันธ กรรมการรางกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และ ศ. ดร. อำนาจ วงศบัณฑิต อาจารยประจำ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทั้งนี้ เพื่อใหผูอานไดทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคของระบบกฎหมาย พรอมท้ังแนวทางเพ่ือ
การจัดใหมีกฎหมายเฉพาะ แนวนโยบายสาธารณะ แผนแมบท หรือมาตรการอื่นใดสำหรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืนตอไป

สำหรับบทความทางวชิาการอืน่ ๆ  นัน้ ใครขอเสนอบทความ เรือ่ง “ปญหาการแกไข  มาตรา ๑๑๒ 
ของกฎหมายอาญา” โดย อาจารยมชียั ฤชพุนัธุ เรือ่ง “ขอเสนอแนะเพ่ือแกปญหาน้ำทวมของอังกฤษ” 
โดย นายปกรณ นลิประพันธ และเรือ่ง “การใชอำนาจมหาชนโดยเอกชน Private’s Role in Exercising 
Public Power” โดย นายเกรียงไกร รอบรู โดยสำหรับเนือ้หาในสวนอืน่ ยงัคงความเขมขนดวยขอมลู
ทางวิชาการดานกฎหมายที่เปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาอีกมากมาย

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูอานทุกทานที่ไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร “จุลนิติ” 
ดวยดีเสมอมา ซึง่เราพรอมท่ีจะทำหนาทีค่ดัสรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวิชาการดานกฎหมาย
อันเปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภา รัฐสภา และสังคมโดยภาพรวมของประเทศไทย
ตอไป

  กองบรรณาธิการ
  พฤษภาคม ๒๕๕๕

บรรณาธิการแถลง
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อยางน้ำทวมนี้ไมนาจะรายแรง  เพราะวาถานับดูจำนวนน้ำที่ลงมาจากฟา

ก็ไมไดมากกวาที่เคย.  แตทำไมลงมาทำใหเสียหาย. เพราะวาน้ำลงมา

ไมสามารถที่จะกั้นเอาไว  ไมสามารถที่จะปองกันไมใหน้ำนั้นมาทำลาย

ประเทศชาติ.   ทานลองไปดูจำนวนน้ำที่ลงมา แลวก็เปรียบเทียบกับปอื่น ๆ 

ไมไดมาก.  แตวาลงมาไมไดกั้นเอาไว แลวลงมาไมไดปองกัน  

ใหลงมาผิดธรรมชาติ.   เดี๋ยวนี้ลงมาผิดธรรมชาติหมด

พรวดพราดลงมา แลวก็อยางที่เคยเห็น ลงมา พยายามที่จะปองกัน

ก็ทำคันกั้นน้ำ.  ทำคันกั้นน้ำ น้ำก็ขึ้นน้ำก็เออ.  เมื่อน้ำเออขึ้นมามาก 

น้ำก็ลนและน้ำก็ทะลุใตที่ที่กั้น.  ในเวลาอันสั้นนี้ นายกไดไปดู 

แลวก็คงเขาใจทำไมน้ำมันเออขึ้นมาแลว.  เมื่อน้ำเออแลว  

น้ำหนักของน้ำนั่นนะทำใหทะลุทะลวงขางใตขึ้นมา  กเ็ขาไปทวมถนน 

ทวมบานชอง.  แลวเมื่อเปนเชนนั้นแลวแกอะไรยาก.  

แตเมื่อเปนเชนนี้แลว ผูที่มีความรูในทางวิชาการก็จะตองพยายามปองกัน.

อะไรที่เสียหายไปแลวก็เสียหายไป แตวาจะตองปองกัน

ไมใหเกิดเสียหาย.  ในดานปองกันเสียหาย ก็ตองพยายามที่จะมีวิธีการตาง ๆ.

นายกก็คงเดือดรอนเพราะวาทั้งนายกทั้งรองนายกนี่จะตอง

จายเงินสำหรับไมใหเกิดเรื่องเดือดรอนกับประชาชนทั่วไป.

แตอยางไร เพิ่งทำ เพิ่งมารับหนาที่ก็ลำบาก.  แตเขาใจวาทานเขาใจแลว 

ก็ขอใหชวยประชาชนไดรับความเดือดรอนนอยที่สุด.

ขาใจแลว 

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี
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  • นายปราโมทย  ไมกลัด  .................................................................................................... ๓
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บทความทางวิชาการ
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   เรื่อง “สิทธิของผูตองหา หรือจำเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว”  ............................ ๕๗
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๗๑๔๕

รางกฎหมายที่นาสนใจ
 • รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ....  ............ ๗๑ 

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ
 • พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕  ........................................................... ๗๙
 • ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
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    เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
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  มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
   พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ หรือไม  ..........................................................................๙๕ 
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   (อุทธรณคำพิพากษา)  ..................................................................................................... ๙๙
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
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 • มาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ...........................................................  ๑๓๓

เกร็ดกฎหมายนารู
 • การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ............  ๑๔๓

หนาตางโลก : The Knowledge Windows
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๑

บทนำบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

“น้ำ” ถือไดวาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอยางยิ่งกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
บนโลกใบนี้ เนือ่งจากน้ำเปนองคประกอบทีส่ำคัญของระบบนิเวศและของสิง่มีชีวิต รวมทัง้
เปนปจจยัท่ีมีความสำคญัและจำเปนตอการดำรงชวีติของมนุษย ดงัน้ัน การบรหิารจัดการนำ้
ในฐานะที ่เปนทรัพยากรธรรมชาติของสวนรวม มีความจำเปนทีจ่ะตองจัดใหมีแผน
การบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม ประการสำคัญตองให
ประชาชนทุกสวนไดมีสวนรวมในการสงวน บำรุงรักษา และใชประโยชนจากน้ำอยางสมดุล
และยั่งยืน โดยเฉพาะการบรหิารจัดการในสถานการณท่ีมีน้ำมากกวาปกตน้ัิน มีความจำเปน
อยางย่ิงท่ีหนวยงานของรฐัจะตองมกีารระดมทรพัยากรท่ีเกี่ยวของ มีการบรูณาการแผนงาน
และการทำงานเพื่อใหการบรหิารจดัการนำ้เปนไปอยางมีระบบและสามารถเตรยีมการปองกนั
ปญหาอุทกภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะมิฉะนั้นแลว น้ำซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีคุณคาอาจกลายเปนภัยหรือผูทำลายชีวิตและทรัพยสินของมนุษยไดเชนเดียวกัน

 จากประสบการณของประเทศไทยที่ผานมาโดยเฉพาะในดานการบริหารจัดการ
ในสถานการณทีน่้ำทางธรรมชาติมีมากกวาปกตินั ้นพบวาขาดแผนการบริหารจัดการที่
มีความชัดเจนและเปนเอกภาพท่ีสามารถบริหารจัดการน้ำไดอยางเปนระบบและสามารถปองกัน
ปญหาอุทกภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเทาทีค่วร ทั้งนี้ เนื ่องจาก
มีหนวยงานของรัฐทีม่ีภารกิจทีเ่กี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาน้ำกระจัดกระจาย
อยูตามกรมหรือกองภายในกระทรวงตาง ๆ หลายหนวยงานดวยกันและไมมีหนวยงาน
ทีร่ับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำทีเ่ปนศูนยกลางการปฏิบัติงาน 
การบริหารจัดการน้ำ การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยเพื ่อใหการกำหนดแนวทาง
การทำงาน การสั่งการ และการแกไขปญหาเปนไปอยางรวดเร็ว มีความสอดคลองและเปน
เอกภาพเดียวกันในการอำนวยการและบริหารจัดการน้ำในทุกพื้นทีข่องประเทศ หนวยงาน
ของรัฐทีเ่กี่ยวของตางมุงเนนการดำเนินการในการตั้งรับหรือมุงเนนในการที่จะชวยเหลือ
ฟนฟูมากกวาการปองกันและลดผลกระทบจากปญหาอุทกภัย ดังสะทอนใหเห็นไดจาก 
“เหตุการณมหาอุทกภัย” ที่เกิดขึ้นในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมของป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ทีผ่านมา ซึง่ไดสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ สังคม ชีวิต ทรัพยสินรวมทัง้ตอวิถีชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนทุกหมูเหลาอยางรุนแรงกวางขวาง และไมเคยเกิดขึน้มากอน
ดังที่ไดรับทราบโดยทั่วกันแลว

จากบทเรียนดังกลาวทำใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดตระหนักและใหความสำคัญ
กับเรื ่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมากยิ ่งขึ ้น โดยในสวนของรัฐบาลนั ้นไดมี
การแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อทีจ่ะหาทางแกไขปญหาเปนการเฉพาะ คือ 
คณะกรรมการยทุธศาสตรเพ่ือวางระบบการบรหิารจัดการทรพัยากรนำ้ หรอื “กยน.” ตาม

ป  ป ไ ี่  โ ใ  ิ ั

“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

้
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕๒ จุลนิติ

“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

ระเบียบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยยุทธศาสตรเพือ่วางระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เพื ่อทำหนาทีเ่กี ่ยวกับการจัดทำแผนแมบทและยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
อยางเปนระบบ รวมทัง้จัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกปญหาและวางระบบการบริหาร
จดัการทรพัยากรนำ้ของประเทศ และกำหนดกรอบการลงทนุดานการบรหิารทรพัยากรน้ำของประเทศ 
เพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแหงชาติ หรือ “กนอช.” และคณะกรรมการ
บรหิารจดัการนำ้และอทุกภัย หรอื “กบอ.” ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการบรหิารจดัการน้ำ
และอุทกภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อทำหนาที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการน้ำ การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยแหงชาติอยางเปนระบบ โดยการกำหนดวิธีดำเนินการ
ของหนวยงานของรฐั เพื่อใหการปองกนัและแกไขปญหาอุทกภยัเปนไปโดยเหมาะสมและสอดคลองกบั
แผนปฏบัิตกิาร หรอืเสนอแนะตอคณะรฐัมนตรใีนการจัดใหมีหรอืปรบัปรงุกฎหมายหรอืกฎเก่ียวกบันำ้ 
การกำหนดแนวทางการประสานงานของคณะกรรมการและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของกับการจัดการน้ำ 
รวมทั้งการปรับปรุงองคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ำ 

อยางไรก็ตาม แมสถานการณมหาอุทกภัยจะไดผานพนไปแลว พรอมทัง้ไดมีการดำเนินการ
ในดานตาง ๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณแลวดังกลาวในเบื้องตน แตในปจจุบันประชาชน
สวนใหญกยั็งคงมีความวติกกงัวลและมคีำถามท่ีตองการคำตอบจากภาครฐัหรอืหนวยงานท่ีเก่ียวของวา
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือในอนาคตอันใกลนี้จะเกิดเหตุการณในลักษณะดังกลาวขึ้นอีกหรือไม และถาจะ
เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด รวมทัง้ในปจจุบันประเทศไทยมีแผนการบริหารจัดการน้ำ 
การปองกันและแกไขปญหาอทุกภัยอยางยั่งยืนแลวหรือไม เพียงใด

ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การปองกัน
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ ทางกองบรรณาธกิารวารสารจุลนิตจึิงไดดำเนินการสมัภาษณ
เพือ่รบัฟงความคดิเหน็ทางวชิาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอนัจะเปนประโยชนตอสาธารณะ
ในประเดน็เรื่อง “ยทุธศาสตรการตรากฎหมาย เพ่ือบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้และการแกไขปญหา
อุทกภัยของประเทศ” จากผูทรงคุณวุฒิทีม่ีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณทางดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และกฎหมายเกีย่วกับทรัพยากรน้ำของประเทศอันประกอบดวย 
นายปราโมทย  ไมกลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งปจจุบันดำรงตำแหนงกรรมการยุทธศาสตร
เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรพัยากรนำ้ (กยน.) ศาสตราจารย ดร. อำนาจ  วงศบณัฑติ อาจารย
ประจำคณะนติิศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร และนายปกรณ  นลิประพนัธ กรรมการรางกฎหมาย
ประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคของระบบ
กฎหมายและแนวนโยบายของรัฐในสวนทีเ่กีย่วของกับการบังคับใชกฎหมายในปจจุบันเกี่ยวกับ
เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทย โดยเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับนานาอารยะประเทศแลวมีความเหมือนหรือแตกตางอยางไร หรือไม และประเทศไทย
ควรจัดใหมีกฎหมายเฉพาะ แนวนโยบายสาธารณะ แผนแมบท หรือมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม 
สำหรับเพื่อใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ
เปนไปอยางมีประสทิธภิาพและมปีระสิทธิผลอยางย่ังยืน ทัง้นี ้โดยทานผูอานสามารถศกึษารายละเอยีด
ในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.
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จุลนิติ

จุลนิติ : ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทยที ่ผ านมา 
หากจะกลาวถึงในดานของระบบกฎหมายและแนวนโยบาย
ของรัฐในสวนที ่เกี ่ยวของกับการบังค ับใชกฎหมาย
ตามท่ีมีอยูในปจจุบันแลวมีสภาพปญหาและอุปสรรคอยางไร

นายปราโมทยฯ : ผมมีความเห็นวา ปจจุบันประเทศไทย
ของเรายังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ
การแกไขปญหาอุทกภัยทีม่ีความชัดเจน กลาวคือตลอดระยะเวลาที่
ผมรบัราชการมานานหลายสิบป ไมปรากฏวามีเครื่องมอืดานกฎหมาย
ท่ีกำหนดเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ำและการแกไขปญหา
อุทกภัยไวเปนหมวดหมูอยางชัดเจนเลย

กอนอื่นผมอยากจะใหทำความเขาใจเปนเบื้องตนกอนวา 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คือ การดำเนินการ การควบคุม 
การกำกับ และการแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในหลายดาน
หลายประเด็น มีกิจกรรมไดแก การจัดหาและการพัฒนาเพื่อแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ำ การจัดสรรทรัพยากรน้ำทีม่ีใหเกิดความ
เปนธรรม การอนุรักษน้ำ อนุรักษแหลงน้ำการบรรเทาและแกไข
ปญหาอุทกภัย และรวมทั้งการแกไขปญหาน้ำเสียดวย ซึ่งทัง้หมด

“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

เม่ือวันจันทรท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ณ บานพัก ซอยประชาช่ืน ๓๗ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑ ปริญญาชางชลประทานบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, Master of Engineering (Irrigation and 
Water Resources Engineering) จาก University of California at Davis สหรัฐอเมริกา (ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล), Certif icate in 
Irrigation, Drainage and Ground Water Engineering จาก Bureau of Reclamation สหรัฐอเมริกา      
 เคยดำรงตำแหนงอธิบดีกรมชลประทาน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสมาชิกวุฒิสภาของกรุงเทพมหานคร 
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙ และปจจุบันไดดำรงตำแหนงกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ (กยน.).

นายปราโมทย ไมกลัด๑
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ท่ีผมกลาวมานั้นในปจจบุนัไมมีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวของกบังานแตละดานแตอยางใด เพยีงแตอาจมีแฝง
อยูในกฎหมายฉบบัอ่ืนบางเพยีงเลก็นอย ดงันั้นหากจะกลาวถงึการจดัใหมี “กฎหมายวาดวยการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภยั” แลว ผมมคีวามเหน็วาจำเปนและตองมบีทบญัญตัท่ีิมีความครบถวน
ครอบคลมุถงึในทกุประเดน็ท่ีเกี่ยวกบัทรพัยากรน้ำ และทรพัยากรอ่ืนท่ีเก่ียวของทั้งหมด เม่ือพดูถงึวงจร
ของทรัพยากรน้ำจะเริ่มตนจากฝนตกแลวเกิดเปนน้ำไหลบนพื้นดิน รวมตัวกันไหลเทลงสูลำธารลำน้ำ
เปนน้ำทาไหลอยูในลำน้ำไปตามทองทีต่าง ๆ กฎหมายเกี่ยวของกับเรื่องน้ำทีม่ีอยูของประเทศเรา
ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะมีอยูบางดานเทานั้น เชน ดานการชลประทาน มีกฎหมายที่กำหนดขอบเขต
เรื่องการจัดหาน้ำเพื่อการเพาะปลูกไดแก พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ และ
พระราชบญัญตักิารชลประทานราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๒ เปนตน ซึ่งลำนำ้ทางนำ้ใดจะเปนทางนำ้ชลประทาน
ไดนัน้ตองมีการประกาศใหเปนทางน้ำชลประทานเสียกอน นอกเหนือจากนั้นยอมเปนทางน้ำทั่วไป 
เชน แมนำ้เจาพระยา แมน้ำทาจนี แมน้ำปง ฯลฯ กลาวไดวา เกือบตลอดสายเปนทางน้ำสาธารณะท่ีไมมี
กฎหมายใดเขาไปดูแลอยางชัดเจน

ดังนั้น จึงเห็นไดวา ควรจัดใหมีเครื ่องมือทางกฎหมายสำหรับใชเพื ่อการบริหารจัดการ
ทรพัยากรนำ้แหลงนำ้และการแกไขปญหาอทุกภยั โดยตองนำระเบยีบวธิกีารเฉพาะดานหลายประการ
ทีเ่กี่ยวของ เชน เทคนิคการบริหารจัดการดานวิศวกรรม การจัดการดานภูมิสังคม ฯลฯ มาพิจารณา
กำหนดใหเหมาะสมดวย 

นอกจากนี ้ผมยังมีความเห็นวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไมปรากฏวามีรัฐบาลใดมีนโยบาย
ใหความสำคัญในการกำหนดแผนยุทธศาสตร หรือแผนแมบทสำหรับการจัดการปญหาทรัพยากรน้ำ 
และอุทกภัยในระดับชาติ แตอาจมีบางซึ่งก็เปนกระบวนการระบุบอกเฉพาะแตละเหตุการณทีเ่กิดขึ้น 
หรือเฉพาะแหงเฉพาะบริเวณเทานั้น ไมครอบคลุมในทุกลุมน้ำที่มีปญหา ผมขอเนนย้ำวา “การบริหาร
จดัการปญหาอุทกภัย” ไมใช “การปองกันน้ำไมใหทวม” เพียงยุทธศาสตรเดียว ปญหาอุทกภัยนั้น
หากใชมาตรการแกไขโดยมุงเนนแตการตอสูปองกันไมใหน้ำทวมในทกุบรเิวณน้ันยอมไมสามารถกระทำ
ไดตามที่เราตองการ ผมจึงขอกลาววามันเปน “การบริหารจัดการปญหาอุทกภัย” เสียมากกวา

p3-10.indd   4 6/7/2012   5:23:39 AM

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๕

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

กระบวนการบริหารจัดการปญหาอุทกภัยทีม่ ีประสิทธิภาพ เราจำเปนอยางยิง่ที ่จะตอง
ดำเนนินโยบายบนพื้นฐานความเขาใจและรูเทาทันธรรมชาตขิองนำ้ทาในแตละสายนำ้ การเกดิฝนตกหนกั
และตกนานในลุมน้ำ สภาพทางภูมิศาสตรและภูมิประเทศของแตละพื้นที ่ เปนทีลุ่มทีต่่ำน้ำทวมถึง
เปนประจำหรอืไม ซึ่งเราจะพบวาการปองกนัไมใหนำ้ทวมทกุบรเิวณในแตละลุมนำ้นั้น อาจเปนไปไดยาก 
ดังนั้น เมือ่รัฐบาลดำเนินนโยบายโดยมุงหมายแตเพียงการปองกันไมใหน้ำทวมเปนประการหลักแลว 
ผมเห็นวาเปนการดำเนินไปในทิศทางที่ไมถูกตองนัก เพราะปรากฏการณเกิดฝนตกหนักและตกนาน 
ณ บริเวณใดบริเวณหน่ึงในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ำน้ีเปนผลเน่ืองมาจากอิทธิพลทางธรรมชาติท่ีอยูเหนือการควบคุม
ของมนษุย ดังน้ัน การจดัการปญหาอุทกภยัจึงจำตองเขาใจและยอมรบัวาสวนหน่ึง บางบรเิวณตองตอสู
ปองกันตามควรแกสถานการณเทานั้น

 ผมจึงมีแนวคิดวาการบริหารจัดการอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบท
ของประเทศไทยนัน้ ควรวิเคราะหและดำเนินการอยางเปนรูปธรรมใหเหมาะสม โดยยุทธศาสตร
จัดการปญหาอุทกภัยนี้มีวิธีดำเนินการอยู ๓ แนวทาง ไดแก 

ยุทธศาสตรที่หนึ่ง ไดแก ยุทธศาสตร “สูภัย” เปนยุทธศาสตรที่ตอสูกับเหตุการณและปญหา
ทีเ่กิดขึ ้นเปนหลัก โดยมาตรการที่ใชสิ ่งกอสราง ซึ่งมีอยู หลายรูปแบบขึ้นอยู กับความเหมาะสม
ทางภูมศิาสตร สภาพสงัคม และความสามารถในการปองกัน หรือแกไขปญหาไดอยางสัมฤทธิผ์ล 
กรณกีรงุเทพฯ และจงัหวดัปรมิณฑล หากพจิารณาสภาพทางภมิูศาสตรและการตั้งถิ่นฐานของประชากร
ในกรงุเทพฯและจงัหวัดปรมิณฑลแลว ถาวเิคราะหแบบฟนธงเหน็ไดวาเปนการตั้งถิ่นฐานแบบไมเขาใจ
สภาพทางภูมิศาสตร เพราะภูมิประเทศลุมน้ำเจาพระยาตอนลางมีสภาพเปนพื้นทีลุ่ มต่ำแบนราบ 
บางแหงเปนทองกระทะ ระดับแผนดินอยูเหนือกวาระดับน้ำทะเลปานกลางเพียงนิดเดียวเทานั้น 
เม่ือน้ำทะเลมีระดับเพ่ิมหนุนสูงในรอบปในเดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง แผนดินของกรุงเทพฯ และปริมณฑล
บางสวนโดยธรรมชาติแลวยอมอยูใตระดับน้ำทะเลในชวงเวลาท่ีระดับน้ำทะเลมีระดับสูงสุดในแตละวัน 

ดวยเหตท่ีุกรงุเทพมหานครและจังหวัดปรมิณฑลมสีภาพทางภูมิศาสตรเกิดน้ำทวม และอทุกภยั
บอยครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานพระราชดำริมีพระราชดำรัสใหหนวยงาน
ผู ม ีส วนเกี ่ยวของระดมความคิดสรางระบบปองกันปญหาอุทกภัยทีเ่กิดในพื ้นทีเ่ขตเศรษฐกิจ
เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงไดเกดิระบบโครงการบรรเทาอทุกภยักรงุเทพมหานครและปรมิณฑลขึ้น โดยจดัทำ
คนักั้นน้ำโดยรอบพื้นท่ีของเขตเศรษฐกิจท่ีกำหนดมลีกัษณะเปนระบบปดลอม และสรางอาคารบงัคบันำ้
สำหรับควบคุมระดับน้ำในแมน้ำเจาพระยาที่บางสถานการณอาจมีระดับสูงกวาพื้นดินไมใหไหลเขาสู
คลองสาขาตาง ๆ  เชน คลองสามเสน คลองบางเขน คลองบางซ่ือ ฯลฯ แลวสรางโรงสบูน้ำระบายนำ้ฝน
ออกจากคลองนั้น ๆ กรณีมีฝนตกดวย
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ดวยเหตุที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลมีสภาพทางภูมิศาสตรเกิดน้ำทวม 
และอุทกภัยบอยคร้ัง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานพระราชดำริ
มีพระราชดำรัสใหหนวยงานผูมีสวนเกี่ยวของระดมความคิดสรางระบบปองกันปญหา
อุทกภัยที่เกิดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงไดเกิดระบบโครงการบรรเทา
อุทกภัยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขึ้น
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นอกจากนี ้พระองคทานยงัไดรบัสัง่ไวชดัเจนเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๓๘ วาอยากกักัน้นำ้เพยีงอยางเดยีว
ตองหาทางใหมีการระบายน้ำอุทกภัยออกสูทะเลโดยเร็วดวย ซึ่งเปนยุทธศาสตรดานวิศวกรรมน้ำ
ที่ถูกตอง แตก็ไมไดกระทำกันใหครบถวน หรือกำหนดมาตรการท่ีเกี่ยวของใด ๆ เปนยุทธศาสตร
ทีม่คีวามชดัเจนเลย เชน ยทุธศาสตรการระบายนำ้ออกสูทะเลทางอาวไทยทีผ่มกลาวถงึน้ี ทัง้น้ี เพราะระบบ
คลองบริเวณลุมน้ำเจาพระยาตอนลาง กลาวไดวาเราไดสรางไวมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายเปน
คลองชลประทานสำหรับการกักเก็บและกระจายน้ำเพื่อการเกษตร มิไดกอสรางเพื่อระบายน้ำออกสู
อาวไทยเปนหลักแตอยางใด จึงระบายน้ำอุทกภัยออกสูอาวไทยไมไดอยางเต็มที่

ยุทธศาสตรที่สอง ไดแก ยุทธศาสตร “ปรับตัว” อันมีสาระสำคัญใหมนุษยตองรูจักปรับตัว
ใหเขากับสภาพการเกิดอุทกภัยซ้ำซาก หรือใหมีความสอดคลองกับสภาวะธรรมชาติและปญหาที่เกิด 
หลายบริเวณลุมน้ำตาง ๆ ซึ่งบริเวณที่มีปญหาอุทกภัยมีมากมายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย 
เชนจังหวัดตาง ๆ ของลุมน้ำเจาพระยา ภาคอีสาน ไดแก บริเวณทุงสำริด อำเภอพิมาย นครราชสีมา 
ทุงกุลารองไห หรือบริเวณสองฝงแมนำ้ชี แมน้ำมูล ฯลฯ เราจะมุงตอสูปองกันไมใหทวม เราไมสามารถ
สูไดเพราะธรรมชาติมีอิทธิพลสูงอยูเหนือการควบคุม ถาเกิดน้ำไหลหลากทวมขังอยูนานเปนประจำ
ในแตละป จงึตองมกีารสำรวจและกำหนดขอบเขตจากภาพถายดาวเทยีมเรากส็ามารถทีจ่ะหาขอบเขต
บรเิวณดงักลาวได และกำหนดใหเปน “พืน้ทีน่ำ้ทวมทีเ่ราตองปรบัตัวใหสอดคลองกบัธรรมชาต”ิ แลวนำ
เขาสูกระบวนการบรหิารจดัการของรฐัในการจดัการปญหาน้ำทวมโดยใชยทุธศาสตรปรบัตวัใหพลเมอืง
สามารถปรับตัวอาศัยอยูไดกับธรรมชาติ ดังเชนที่คนโบราณที่เปนเกษตรกรไทยทราบดีวาจะอยูกัน
อยางไรจึงมีความสุข

ยทุธศาสตรนีใ้ชสำหรบัการบรหิารจดัการแบบอาศยัการมสีวนรวมระหวางภาครฐักบัประชาชน
ในพ้ืนท่ีใหรวมมือกันจัดการ โดยรัฐอาจจัดใหมีกลไกสนับสนุนภาคประชาชนดวยประการตาง ๆ  เชน การจัดต้ัง
กองทุนเพื่อสนับสนุนคาใชจายสำหรับการดำเนินการตามยุทธศาสตร ตลอดจนการใหคำแนะนำ
หรือองคความรูแกประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่น้ำทวมซ้ำซากวามีวิธีการใดที่จะดำเนินการใหสามารถ
ดำรงชีวิตไดอยางมีความสุข โดยการปรับตัวใหสอดคลองกับภาวะท่ีเกิดขึ้นอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีได
ทั้งในชวงที่เกิดอุทกภัย และชวงเวลาปกติ ดังเชนที่ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมสมัยปูยาตายายของพวกเขา
สามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข 

ยุทธศาสตรสุดทาย ไดแก ยุทธศาสตร “หนีภัย” ยุทธศาสตรนี้เหมาะที่จะใชในบริเวณพื้นที่
ท่ีราบเชิงเขาท่ีมีการต้ังถ่ินฐานบานเรือนของประชาชน ซ่ึงมักเกิดการสูญเสียจากเหตุการณน้ำทวมฉับพลัน 
นำ้ปาไหลหลาก หรือดินถลมดวย ทั้งนี้เพราะลักษณะของทางน้ำหรือลำหวยนั้น เมื่อไหลเทมาจากที่สูง
ลงสูท่ีคอนขางราบ ยอมเกิดการเปล่ียนแปลงความลาดเท เม่ือความลาดเทบริเวณท่ีราบลดต่ำลง น้ำในลำหวย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ยอมลนตลิ่งและไหลบาเขาทวมชมุชนสองฝงลำหวยพงัเสยีหาย เชนท่ีเคยเกิดขึ้นท่ีในบรเิวณ ตำบลนำ้กอ 
ตำบลนำ้ชุน อำเภอหลมสัก จงัหวัดเพชรบรูณ, อำเภอวงัชิ้น จงัหวดัแพร ท่ีอำเภอลบัแล และอำเภอนำ้ปาด 
จังหวัดอุตรดิตถ ตลอดจนหลายบริเวณในภาคใต ฯลฯ

วิธีการแกปญหาที่ดท่ีีสุด ไดแก การท่ีหนวยงานของรฐัท่ีเกี่ยวของควรตองใหความรูแกประชาชน
ใหตระหนักถึงการปองกันภัย โดยการยายถิ่นฐานบานเรือนใหพนไปจากบริเวณพื้นทีเ่สี่ยงภัยดังกลาว 
โดยการสนบัสนนุของหนวยงานของรฐัท่ีเกี่ยวของ เชน กรมทรพัยากรธรณตีองเผยแผขอมูลทางธรณีวิทยา
แสดงพื้นทีเ่สีย่งภัยจากภาวะน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากใหชุมชนในพื้นทีเ่สี ่ยงไดทราบ
และตระหนักถึงอันตรายโดยทั่วกัน จากนั้นจึงกำหนดการดำเนินการตามยุทธศาสตรนี้ใหเหมาะสม
ตอไป

จุลนิติ : มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไข
ปญหาอุทกภัยเมือ่พิจารณาเปรียบเทียบกับนานาอารยะประเทศ โดยเฉพาะในดานการ
จัดใหมีกฎหมายเพื่อการนี้โดยเฉพาะแลว มีความแตกตางกับแนวทางของประเทศไทย
หรือไม อยางไร

นายปราโมทย ฯ : โดยภาพรวมแลว นานาอารยะประเทศสวนใหญน้ัน มีการกำหนดวธิกีาร
ปองกันและแกไขปญหาในระดับชาติแตกตางกับประเทศไทยในประการทีว่า บุคคลฝายการเมืองของ
ประเทศเหลานั้นไดลดบทบาทของตนลงโดยไมเขาเกี่ยวของกับการดำเนินการดังกลาว โดยมอบหมาย
ใหองคกรและบคุคลท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องอยางแทจรงิเปนผูกำหนดวิธีการดำเนนิการ
ใหเหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลเปนหลัก 

โดยขอยกตัวอยางมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหา
อุทกภัยที่มีใน ๓ ประเทศ ไดแก

ญี่ปุน
เน่ืองดวยประเทศญี่ปุนประสบภยัพบิตัพิายุไตฝุนเกดิน้ำทวมฉบัพลนัหลายครั้งตอป ท้ังภาครฐั

และภาคประชาชนของประเทศนีม้อีงคความรูพรอมสำหรับการบริหารจัดการทีเ่หมาะสม โดยองคกร
ทางราชการไดมีการจัดตั้ง “Bureau of River” ขึ้นโดยมีภารกิจในการกำหนดแผนงานยุทธศาสตร
สำหรบัการบรหิารจดัการทางนำ้ทุกสายในทกุเรื่องท่ีเก่ียวกับทรพัยากรน้ำ และทรพัยากรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
นอกจากนี ้ ประเทศญี่ปุนมีระบบโครงสรางการบริหารราชการแผนดินทีก่ระจายอำนาจสูทองถิ่น
เปนผลใหเขตการปกครองระดับจังหวัดของประเทศมีอำนาจในการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ
และแกไขปญหาอุทกภัยในเขตอำนาจไดอยางเหมาะสมและทันทวงที โดยภาคประชาชนมีความสนใจ
ติดตามการดำเนินการของภาครัฐ และภาวะระดับน้ำทีเ่กิดจากอุทกภัยอยางใกลชิดบนพื้นฐานของ
ความเขาใจและใหความรวมมือกับภาครัฐเปนอยางดี 

เกาหลีใต
ประเทศเกาหลีใตเปนตัวอยางท่ีดอีีกประเทศหน่ึงในการดำเนินยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกบัแมนำ้

ทั้งหมด โดยไดจัดใหมีกฎหมายเพื่อการนี้โดยเฉพาะอยางชัดเจน แมน้ำทุกสายของประเทศเทาที่ทราบ
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

จุลนิติ

และไปเห็นมามีการสรางคันกั้นน้ำตลอดสองฝงหางถัดขึ้นมาจากขอบตลิ่งพอสมควร โดยพื้นที่ระหวาง
คันกั้นน้ำลงมาถึงขอบตลิ่งนั้นจะไมมีสิ่งปลูกสรางใดเลย เมื่อเกิดภาวะอุทกภัยน้ำก็จะทวมเต็มพื้นที่นั้น
โดยไมลนคันกั้นน้ำซึ่งสรางไวอยางไดมาตรฐานทั้งยังสามารถใชเปนถนนใหยานพาหนะสัญจรไปมาได
อีกดวย 

เนเธอรแลนด
ประเทศเนเธอรแลนดมพีืน้ทีจ่ำนวนมากต่ำกวาระดับน้ำทะเล จงึไดมกีารคิดคนมาตรการแกไข

ปญหาอุทกภัยมานานหลายรอยป และผมยังเห็นวาเนเธอรแลนดสามารถจัดการแกไขปญหาไดเหมาะสม
กบัปญหาทีเ่กดิขึน้ โดยการทำสิง่กกักัน้ไมใหนำ้ทะเลไหลเขาสูแผนดนิบรเิวณภมูปิระเทศทีเ่ปนปากอาว 
ซึ่งมีการจัดแบงพื้นที่สำหรับการบริหารจัดการและแกไขปญหาอุทกภัยออกเปนสวน ๆ โดยมีองคกร
ของรฐับรหิารจดัการเปนรายพืน้ทีไ่ป นอกจากนี ้ประเทศเนเธอรแลนดมกีฎหมายเพือ่การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน้ำและอุทกภัยทีม่บีทบัญญตัคิรอบคลุมครบทุกมติริวมกับการมีมาตรการทางดานการผังเมือง
ที่มีประสิทธิภาพอีกดวย

จลุนติ ิ: ประเทศไทยควรจดัใหมกีฎหมายเฉพาะ แนวนโยบายสาธารณะ แผนแมบท 
หรอืมาตรการอืน่ใดหรอืไม สำหรบัเพือ่ใหมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้และการแกไข
ปญหาอุทกภัยของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางยั่งยืน

นายปราโมทยฯ : ดงัทีไ่ดกลาวแลววาประเทศไทยยังไมมกีฎหมายวาดวยการบริหารจัดการน้ำ
เปนการเฉพาะ และไมมแีนวนโยบายสาธารณะ หรอืแผนแมบทสำหรบัการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ โดย “นโยบายสาธารณะ” ในความเห็นสวนตัว
นั้นมีความเห็นวาหมายถึง “นัยแหงวิธีการในการดำเนินการ” ซึ่งหากพิจารณาจากคำแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่ไดแถลงตอรัฐสภาที่ผานมาทุกยุคทุกสมัยพบวาไมมีรัฐบาลชุดใดที่บงบอกนัย
แหงวิธีการท่ีจะดำเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัย
อยางละเอียดและมีความชัดเจนเลยวามีหลักการในการดำเนินการอยางไร โดยในอดีตนั้นมักจะมีแต
การบอกวาจะจัดทำโครงการพัฒนาแหลงน้ำ เชน การสรางเขื่อน และโครงการชลประทานตาง ๆ 
ซึง่เปนการใหความสำคญักบัการแกไขปญหาเรือ่งการขาดแคลนนำ้เปนหลกั แตปจจบุนันัน้ จำเปนตอง
เปลี่ยนมุมมองเสียใหม โดยจะมองเพียงดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะเพียงดานเดียวไมได แตตองมอง
ใหครบถวนทกุรอบดานของปญหาทีม่อียูในปจจุบนั ซึง่การบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ไมเพยีงแตมปีญหา
เรือ่งการขาดแคลนน้ำเทานัน้ แตยงัมปีญหาเร่ืองแหลงนำ้เส่ือมโทรม ปญหาการแยงชงินำ้ รวมท้ังปญหา
อุทกภัยอีกดวยดังที่ไดกลาวแลว

นานาอารยะประเทศสวนใหญนัน้ มกีารกำหนดวิธกีารปองกันและแกไขปญหาในระดับชาติ
แตกตางกับประเทศไทยในประการที่วา บุคคลฝายการเมืองของประเทศเหลานั้นไดลด
บทบาทของตนลงโดยไมเขาเก่ียวของกับการดำเนินการดังกลาว โดยมอบหมายใหองคกร
และบุคคลท่ีมีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะในเ ร่ืองอยางแทจริงเปนผูกำหนด
วิธีการดำเนินการใหเหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลเปนหลัก

าอาร
ตางกั

นาน
แตก

ผูกำหนด
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

สำหรับ “แผนแมบท” เห็นวา ผูทีเ่กี่ยวของควรทำความเขาใจใหตรงกันวาหมายถึงอะไร 
ซึ่งสวนตวัแลวเหน็วา “แผนแมบท” คอื “แผนยทุธศาสตร” ท่ีจะใชดำเนินการ มิใชเพยีงแผนคดิคำนงึ 
ซึ่งทีผ่านมาตางยังเขาใจไมตรงกัน บางก็เอาแผนอะไรมาก็ไมทราบซึ่งเปนแผนกวาง ๆ แลวบอกวา
น่ีคือแผนแมบท ท้ัง ๆ ท่ีความเปนจริงแลวแผนแมบทตองมีรายละเอียดถึงขนาดแสดงวาเปนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำบงบอกลักษณะออกมาเปนงานท่ีจะทำในแตละลุมน้ำไดอยางชัดเจน เชน ในลุมน้ำแมแจม 
ลุมน้ำฝาง ลุมน้ำปาสัก ลุมน้ำล้ี ลุมน้ำแมทา หรือลุมน้ำเจาพระยา เปนตน มิใชลุมน้ำครอบจักรวาล 
แลวพิจารณาวาในแตละลุมน้ำนัน้จะบริหารจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นอยางไร เชน หากมีปญหา
การขาดแคลนน้ำก็ตองมีการสรางงานอะไร ท่ีใด ตลอดจนจัดสรรน้ำใหท่ัวถึงท้ังตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
เพื่อใหประชาชนมนีำ้ใชอยางเพยีงพอ และในแตละลุมนำ้กยั็งตองพจิารณาตอไปวามีปญหาอื่น ๆ  รวมทั้ง
ปญหาอทุกภัยเกดิขึน้หรอืไม ถามีจะตองดำเนินการอยางไรดวยมาตรการหรอืยุทธศาสตรอะไร หรอืจะ
กำหนดใหมีพื้นที่อพยพหรือไม อยางไร เปนตน

นอกจากนี ้แผนแมบทซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรจำเปนตองมีประชาชนและผูทีเ่กี่ยวของตั้งแต
ระดับหมูบาน ตำบล อำเภอ ฯลฯ มารวมรับรูรับทราบและกำหนดแผนรวมกัน รวมทั้งแผนเหลานั้น
ตองผานการศึกษาอยางครบถวนทุกดานและไดรับความเห็นชอบจากทุกฝายที่เกี่ยวของดวย

อน่ึง แมวารฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบัปพทุธศกัราช ๒๕๔๐ และพทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
ทัง้สองฉบับจะไดกำหนดเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไวในหมวดที่วาดวยแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรฐั โดยกำหนดใหรฐัตองจดัใหมีแผนการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำอยางเปนระบบ๒ ก็ตาม แตเมื่อ
ไมมีหนวยงานหรอืองคกรทีท่ำหนาท่ีรบัผดิชอบเก่ียวกับการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ำอยางชดัเจนแลว 
ดังนั้น ในปจจุบันบทบัญญัติดังกลาวจึงยังไมสัมฤทธิ์ผลอยางเปนรูปธรรม

 ๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๕ (๔) บัญญัติวา 
 “มาตรา ๘๕ รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
 (๔) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอืน่อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม 
ทัง้ตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บำรุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุล”.
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

จุลนิติ

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

นายปราโมทยฯ : เนื่องจากปจจุบันเรายังไมมีกระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
อยางเปนระบบ ดังนั้น เมือ่ประเทศไทยตองประสบกับวิกฤตการณอุทกภัยรุนแรง เราจึงไมสามารถ
บรหิารวิกฤตการณน้ันใหผานพนไปไดโดยด ีเพราะนอกจากจะไมมอีงคกรหรอืหนวยงานที่จะทำหนาที่
รับผิดชอบเปนผูนำในการแกไขปญหาโดยตรงแลว กระบวนการจัดการที่มีอยูก็ยังไมเปนเอกภาพดวย 
เม่ือเกดิปญหาขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาอุทกภยัในครั้งท่ีผานมา พบวาเม่ือมีการตั้งศนูยประสานงาน
หรอืต้ังคณะทำงานดานตาง ๆ  ขึ้นเปนจำนวนมาก แตเมื่อไมมเีอกภาพในการบรหิารจัดการ จึงทำใหไมมี
ผูรับผิดชอบที่กลาตัดสินใจ และที่สำคัญคือการใหขอมูลแกหนวยงานหรือประชาชนอยางชัดเจนวา
ตองดำเนินการอยางไรในแตละดาน จนสงผลใหทุกคนตางนิ่งนอนใจและในที่สุดก็ไมมีมาตรการที่จะ
ชวยบรรเทาสถานการณตาง ๆ ใหดีขึ้นอยางทันทวงที หรือตัดสินใจก็ตอเมื่อสายเกินไป ทั้ง ๆ ที่ปญหา
ท่ีเกดิขึ้นน้ันนาจะคล่ีคลายลงไดอยางรวดเรว็ อยางไรก็ตาม ปญหาดงักลาวน้ีจะกลาวหาวาเปนความผดิ
ของคนแตเพียงอยางเดียวคงไมได เพราะตามที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ปทีผ่านมานั้นเราประสบกับ
มหนัตภยัของธรรมชาตซิึ่งกลาวไดวาไมอาจคาดการณได ดงันั้น สิ่งตาง ๆ  เหลานี้ท้ังดานที่เกี่ยวกบัธรรมชาต ิ
และสิง่ทีเ่กี ่ยวกับการกระทำของมนุษยทัง้หมดควรจะไดนำมาเปนบทเรียนเพื่อพิจารณากำหนด
หามาตรการหรือเตรียมการเพื่อการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตอไป 
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จุลนิติ

จุลนิติ : ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอทุกภยัของประเทศไทยท่ีผานมา หากจะ
กลาวถึงในดานของระบบกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ
ในสวนทีเ่กีย่วของกับการบังคับใชกฎหมายตามทีม่อียู 
ในปจจุบันแลว มีสภาพปญหาและอุปสรรคอยางไร

นายปกรณฯ : สถานการณอุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในชวงปลายป 
๒๕๕๔ สรางความเดือดรอนเสียหายแกชีวิต รางกาย จิตใจ และทรัพยสิน
ประชาชนจำนวนมาก ทัง้ยังสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม 
ความมั่นคง และความนาเชื่อถือของประเทศโดยรวมดวย จากการ
ศึกษาพบวาสถานการณอุทกภัยดังกลาวเกิดขึ้นจากหลายเหตุปจจัย
ประกอบเขากัน แตหากพิจารณาเฉพาะในแงมุมกฎหมาย เราพบ
วาระบบกฎหมายและนโยบายดานการบริหารจัดการน้ำทีผ่านมา
คำนึงเฉพาะวา “น้ำเปนทรัพยากรที่จำเปนและมีอยูอยางจำกัด 
(Limited Natural Resource)” ดังนั้น การกำหนดนโยบาย
และการตรากฎหมายจึงมุงเนนไปท่ีการบรหิารจัดการทรพัยากรนำ้
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ใหคุมคาที่สุด และใหทั่วถึงที่สุดเปนสำคัญ 
เรามไิดคิดถึงน้ำในมิติที่เปนภัยคุกคาม (Threat) ไมวาจะเปนกรณี
น้ำมากเกินไปหรือน้ำทวม หรือกรณีน้ำมีนอยเกินไปหรือน้ำแลง 
แนวคดิท่ีเนนการบรหิารจดัการนำ้ในฐานะที่เปนทรพัยากรอันจำเปน
และมีอยูอยางจำกดัน้ีเปนแนวคดิหลกัของโลกในชวง ๓๐ ปท่ีผานมา 
อยางไรกดี็ หลังจากการศกึษาทางวทิยาศาสตรเก่ียวกับปรากฏการณ

“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ๒

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑นิตศิาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, LL.M. University of Sydney ประเทศออสเตรเลยี, กรรมการรางกฎหมายประจำ 
(นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

นายปกรณ  นิลประพันธ๑
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จุลนิติ

ภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกรอนพัฒนามากข้ึนและพบวาภาวะโลกรอนท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกวัน
สงผลโดยตรงตอการเปล่ียนแปลงทางธรณีและภมิูอากาศของโลก ย่ิงภาวะโลกรอนรนุแรงมากขึ้นเทาใด
ก็จะสรางการเปลี่ยนแปลงทางธรณีและภูมิอากาศของโลกรุนแรงมากขึ้นเทานั้น และในป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คณะทำงานศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังของอังกฤษซึ่งมี Sir Nicholas Stern 
เปนประธานคณะทำงาน ไดตีพมิพรายงานผลการศึกษา เรื่อง Economic of Climate Change ท่ีแสดง
ใหเห็นวาทุกประเทศไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอันเนื่องมาจากภาวะ
โลกรอนรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยประเทศดอยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาจะไดรับผลกระทบมาก
ทีสุ่ดเนื่องจากสภาพที่ตั้งทีส่วนใหญจะอยูในเขตอบอุนและเขตฝน โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
และสาธารณสขุท่ียังไมท่ัวถงึ และความยากจนที่ทำใหไมสามารถลงทนุปรบัตวัใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศท่ีนับวันจะย่ิงรุนแรงข้ึน ซ่ึงนับแตมีการเผยแพรรายงานดังกลาว แนวความคิดกระแสหลัก
ของโลกเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ำก็ไดเปล่ียนแปลงไป โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะบริหารจัดการน้ำ
ทั ้งในฐานะที ่เปนทรัพยากรที ่จำเปนและมีอยู อยางจำกัดและในฐานะที ่เปนเปนภัยคุกคาม
ไปพรอม ๆ  กนั ดงันัน้ อทุกภยัในป พ.ศ. ๒๕๕๔ จงึทำใหประเทศไทยตองเปลีย่นแปลงแนวคดิเกีย่วกบั
กฎหมายและนโยบายดานการบริหารจัดการน้ำประเทศไทยใหมตามแนวคิดใหมของโลกเพ่ือใหสอดคลอง
กับความเปนจริง และหากพิจารณาในแงสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศไทยที่อยูภายใตอิทธิพล
ของมรสุมตะวันตกเฉยีงใตท่ีพดัปกคลมุประเทศไทยระหวางกลางเดอืนพฤษภาคม - กลางเดอืนตลุาคม 
และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมประเทศไทยประมาณกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ 
ทำใหประเทศไทยตองเผชิญกับมรสุมนานถึง ๘ เดือน จึงมีโอกาสสูงมากที่ประเทศไทยจะตองเผชิญ
กบัภาวะการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่รนุแรงขึ้น โดยเฉพาะภาวะฝนตกอยางตอเนื่องโดยไมมกีาร
ท้ิงชวงซึ่งอาจทำใหประเทศไทยจะตองประสบกบัปญหาอุทกภยัใหญอกีในปตอ ๆ  ไป หรอืในทางตรงขาม 
ประเทศไทยอาจประสบปญหาภัยแลงรุนแรงมากขึ้นในปทีส่ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเขาสูหรืออยูใน
ระหวางภาวะ El Niño

นอกจากน้ี ผลการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพบวาการบริหารจัดการทรพัยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยยังมีปญหาอุปสรรคท่ีสำคัญอีกหลายประการ เชน การท่ีหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ไมมีการบูรณาการขอมูลเพือ่การทำงานรวมกัน การขาดการสื่อสารระหวางหนวยงานของรัฐกับ
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หนวยงานที่เกี่ยวของ ท้ังการสือ่สารระหวางหนวยงานของรฐัดวยกัน และการสือ่สารระหวางหนวยงาน
ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังการส่ือสารระหวางหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกบัส่ือมวลชนและประชาชน การพยากรณอากาศที่ไมสามารถพยากรณไดในระดับจงัหวดัหรอื
อำเภอ ซึ่งทำใหหนวยงานระดบัจงัหวดัหรอืระดบัอำเภอไมสามารถเตรยีมความพรอมเพื่อปองกนัอทุกภยั
ไดอยางเหมาะสมและทันทวงที การขาดขอมูลเกี่ยวกับความสูงต่ำของพื้นที่ที่แทจริงอันเปนแนว
การไหลของน้ำทำใหไมสามารถทำนายทิศทางการไหลของน้ำและไมสามารถคำนวณไดวาน้ำจะไหล
พนแตละพื้นท่ีเม่ือใด ตลอดจนการทีเ่จาหนาที่ของรฐัหยอนยานในการบงัคบัใชกฎหมายที่เกี่ยวของกบั
กฎหมายผังเมือง ทำใหประชาชนจำนวนมากปลูกสรางอาคารหรือถมดินรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ
จนกดีขวางการไหลของนำ้ตามธรรมชาต ิและปญหาประการสำคญัอีกประการหน่ึง คอื การท่ีหนวยงาน
ของรฐัและประชาชนไมตระหนักถงึปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) 
อันเนือ่งมาจากภาวะโลกรอน (Global Warming) ทำใหระบบการวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ การปองกันและการบรรเทาสาธารณภัยที่มีอยูในปจจุบันไมเหมาะสมกับสถานการณ 

จุลนิติ : มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไข
ปญหาอุทกภัยเมือ่พิจารณาเปรียบเทียบกับนานาอารยะประเทศ โดยเฉพาะในดาน
การจดัใหมีกฎหมายเพ่ือการนี้โดยเฉพาะแลว มีความแตกตางกบัแนวทางของประเทศไทย
หรือไม อยางไร

นายปกรณฯ :  ในชวง ๒ ทศวรรษท่ีผานมา หลายประเทศในทุกทวีปท่ัวโลก ท้ังประเทศท่ีมีทรัพยากรน้ำ
อยางสมบูรณและมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา 
องักฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือแมกระทัง่ในประเทศที่ขาดแคลนน้ำ 
เชน ปากีสถาน ตางตองเผชิญกับปญหาอุทกภัยที่รุนแรงมากกวาที่เกิดขึ้นในอดีต ทั้งนี้ก็เนื่องจากการ
เปลีย่นแปลงของสภาพอากาศอันเนื่องมาจากภาวะโลกรอน ทำใหในขณะนี้ปญหาอุทกภัยรุนแรง
กลายเปนปญหาที่เปนสากล (Trans-national problem) และมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู
ของชาวโลกทุกคน ซึ่งทุกประเทศตองกำหนดมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ของตนเพื่อปองกนัและรบัมือกบัปญหาอุทกภยัท่ีอาจเกดิขึ้นไดอยางทันทวงที ทัง้นี ้มาตรการและแนวทาง
การบริหารจัดการของแตละประเทศก็มีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
ตลอดจนลักษณะการใชและจัดสรรทรัพยากรน้ำ แตจากการศึกษาพบวาประเทศที่เปนกรณีศึกษา
รวม ๕ ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน และเนเธอรแลนด มีมาตรการและแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยรวมกันที่สำคัญ ๕ ประการ ไดแก 

ประการที  ่๑ การใหความสำคัญและตระหนักถึงภัยคุกคามของการเปลี ่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอันเน่ืองมาจากภาวะโลกรอน โดยหนวยงานภาครัฐของหลายประเทศไดดำเนินนโยบาย
และกำหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อใหภาคเอกชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปญหา
และรวมมือกันเพื่อแกปญหาภาวะโลกรอน เชน การกำหนดนโยบายเพื่อสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิจลดการปลอยกาซท่ีกอใหเกิดภาวะเรือนกระจกซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน เปนตน  
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ประการที ่๒ มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฐานะที่เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
อยางจำกัด เชน การมีมาตรการสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงคุณคาและความสำคัญของการ
ใชทรัพยากรน้ำ โดยการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของประเทศผานสื่อตาง ๆ 
และการจัดเตรียมแผนทัง้ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางยั่งยืน รวมทัง้
การจัดทำแผนการพัฒนาและการสงวนรักษาทรัพยากรน้ำ ตลอดจนการนำทรัพยากรน้ำไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนตน นอกจากนี้ในบางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุนไดมีมาตรการกำกับ
การใชน้ำใหเปนไปอยางประหยัดและคุมคามากที่สุดโดยใชมาตรการตามกฎหมายและมาตรการ
ทางสังคมกำกับ 

ประการที่ ๓ มีมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติที่เปนภัยคุกคาม เนื่องจากปญหา
อุทกภัยและภัยแลงเกิดขึ ้นบอยครั ้งสลับกันไปและมีความรุนแรงมากขึ ้นเรื ่อย ๆ นั ้นกอใหเกิด
ความเสียหายแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน ทำใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติ
ท่ีเปนภยัคกุคามมีจดุประสงคหลักเพื่อรกัษาความปลอดภัยในชวิีต รางกาย และทรพัยสนิของประชาชน 
โดยการบริหารจัดการนั้นไดกำหนดใหรัฐสามารถดำเนินการทุกอยางที่จำเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุ
ไมพึงประสงคไดอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ ทัง้นี้ก็เพื่อลดความสูญเสีย (Minimize loss) 
โดยการใชมาตรการดังกลาวนั ้นไมจำเปนตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชนกอน แตหาก
การดำเนนิการของรฐักอใหเกดิความเสยีหายแกทรพัยสนิของประชาชน รฐัตองใชคาเสยีหายที่เปนธรรม
แกผูเสียหายตอไป 

ประการที ่ ๔ การจัดตัง้หนวยงานกลางที่มีหนาที่ดูแลฐานขอมูลเพือ่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและการใชประโยชนในที่ดินแบบ real time และเพื่อบูรณาการขอมูลการพยากรณ
อากาศเขากับฐานขอมูลเพือ่บรหิารจัดการน้ำเพือ่ประโยชนในการพยากรณอุทกภัยหรือภัยแลง
โดยตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดไดแก US Geological Survey (USGS) ซึ่งเปนหนวยงานของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาท่ีมีหนาท่ีบรหิารจดัการฐานขอมูลการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ท่ีมีประสทิธภิาพ โดยเปน
เปนหนวยงานหลักของรัฐในการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำรอบดานทั้งการใหขอมูลเรื่องน้ำ
แกประชาชนในเชิงรกุและเฝาระวัง และการใหขอมูลเรื่องน้ำแกรฐัเพื่อประโยชนในการกำหนดนโยบาย
และแผนการดำเนินงานดานเศรษฐกิจและสังคมไดอยางถูกตอง ซึ่งการบูรณาการขอมูลดังกลาว
เขาดวยกันทำใหผูประกอบเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม สามารถใชขอมูลดังกลาวในการวางแผน
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การผลิตของตนไดอยางเหมาะสม และในสวนของประชาชนทั่วไปกส็ามารถใชประโยชนจากฐานขอมลู
ดังกลาวในการเตรียมการรองรับอุทกภัยหรือภัยแลงไดอยางเหมาะสม

ประการท่ี ๕ การพัฒนาระบบการเตือนภัยและบรรเทาสาธารณภัยในลักษณะท่ีเปนการรวมศูนย 
เพือ่ใหการแจงเตือนภัย การแกไขปญหา ตลอดจนการใหความชวยเหลือหรือสงเคราะหผูประสบภัย
สามารถทำไดอยางรวดเรว็ โดยหากเกิดอุทกภยัหรอืภยัแลงขึ้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีรบัผดิชอบ
พื้นที่นั้น ๆ มีหนาทีแ่กไขปญหาในเบื้องตน แตหากเปนกรณีทีอุ่ทกภัยหรือภัยแลงกลายเปนภัยทีม่ี
ลักษณะขยายวงกวางออกไปเรื่อย ๆ  (Transbordering problem) รฐับาลกลางก็จะเขาไปบรหิารจดัการ
ภัยพิบัติดังกลาวแทน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีหนาที่ดำเนินการตามที่รัฐบาลกลางกำหนด 
ซ่ึงเจาหนาท่ีและทรัพยากรท่ีระดมเขาไปเพ่ือแกไขปญหาหรือบรรเทาทุกขจะเปนเจาหนาท่ีและทรัพยากร
จากพื้นท่ีท่ีไมไดรบัผลกระทบจากภยัพบิตันิั้น ซึ่งรวมถงึการใชกำลงัทหารในการแกไขปญหาดงักลาวดวย 
นอกจากน้ี ยังมีการกำหนดพ้ืนท่ีเพ่ือการอพยพและการสำรองเคร่ืองอุปโภค บริโภค เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค 
เจาหนาทีด่านการแพทย ตลอดจนอุปกรณทีจ่ำเปนตาง ๆ ไวเพื่อประโยชนในการใหความชวยเหลือ
และการรองรับการอพยพดวย 

  
จลุนิติ : ประเทศไทยควรจดัใหมีกฎหมายเฉพาะ แนวนโยบายสาธารณะ แผนแมบท 

หรอืมาตรการอืน่ใดหรอืไม สำหรบัเพือ่ใหมีการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้และการแกไข
ปญหาอุทกภัยของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางยั่งยืน

นายปกรณฯ : แมวาประเทศไทยจะไดมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำอยูหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๒ ซ่ึงมีเจตนารมณ
เพื ่อใหเกษตรกรชักน้ำจากทางน้ำหรือแหลงน้ำมาใชเพื ่อการประกอบเกษตรกรรมไดอยางทัว่ถึง 
และพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึ่งมีเจตนารมณเพื่อสงเสริมและควบคุม
การชลประทานหลวงใหดำเนินไปดวยดี เปนตน อยางไรก็ตาม สถานการณอุทกภัยและภัยแลง
ในปที่ผาน ๆ มา โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุทกภัยในป ๒๕๕๔ แสดงใหเห็นถึงขอจำกัดของกฎหมายวาดวย
การชลประทานทั้งสองฉบับ คณะรฐัมนตรจีงึเสนอใหมีการพจิารณาปรบัปรงุกฎหมายทั้งสองฉบบัเสยีใหม
เพื่อใหสอดคลองกบัสถานการณปจจุบนั ขณะน้ีคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพจิารณาเสรจ็แลว อยูระหวาง
การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อดำเนินการตอไป 

สวนการแกไขปญหาอุทกภัยนั้น แมวาจะมีพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ แตจากการพิจารณาศึกษาถึงแนวทางการแกไขปญหาสถานการณอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
พบวาปญหาหลักท่ีเกิดข้ึนในการปองกันและบรรเทาอุทกภัย คือ การท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของแตละหนวยงาน 
ขาดการทำงานรวมกันในเชิงบูรณาการและไมมีศูนยกลางการบัญชาการและประสานงานที่ชัดเจน 

อยางไรก็ตาม สถานการณอุทกภัยและภัยแลงในปทีผ่าน ๆ มา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
อุทกภัยในป ๒๕๕๔ แสดงใหเห็นถึงขอจำกัดของกฎหมายวาดวยการชลประทาน
ทัง้สองฉบับ คณะรัฐมนตรีจึงเสนอใหมีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายทั้งสองฉบับ
เสียใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

งไรก็
ภัยใน

อยา
อทก

สองฉบับ
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

จุลนิติ

ดังน้ัน จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวใหสามารถบูรณาการทำงานของหนวยงาน
ของรฐัทีเ่กีย่วของกบัการปองกนัและแกไขปญหาอทุกภยัและภยัแลง ตลอดจนการสงเคราะหผูประสบภยั 
เพื่อใหการปองกันการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง
เพื่อใหสามารถรองรับกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและอาจมีความรุนแรงมากย่ิงขึ้นไดอยาง
มปีระสทิธภิาพ ตลอดจนเพือ่ใหสามารถรองรบักบัภยัพบิตัทิีไ่มมขีอบเขต (Transbordering problems) ได 
เชน อุทกภัย ภัยแลง ภัยจากหมอกควัน เปนตน ซึ่งรวมทั้งภัยจากการรั่วไหลและแพรกระจายของ
กัมมันตภาพรังสีดวย เนื่องจากประเทศเพื่อนบานใกลเคียงของเรากำลังกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร 
หากปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมสามารถจัดการปญหาภัยที่มองเห็นและจับตองได เชน อุทกภัย 
ภัยแลง หรือหมอกควัน แลวจะจัดการกับภัยที่มองไมเห็นอยางการแพรกระจายของกัมมันตภาพรังสี
ไดอยางไร  

นอกจากนี้ เพื่อใหการบริหารจัดการดานขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของประเทศเปนเอกภาพ
เห็นควรใหมีการตรากฎหมายเพื่อจัดต้ังองคกรที่ มีหนาที่รวบรวมและศึกษาวิเคราะหขอมูล
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางธรณีและสภาพอากาศ รวมทั้งผลกระทบ
ความเปล่ียนแปลงดังกลาวท่ีจะมีตอเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และระบบนิเวศนของประเทศ 
ตลอดจนมีหนาทีใ่หความรู แจงเตอืนผลกระทบหรือภัยพบิตัทิีเ่กดิหรอือาจเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอมของโลก เพื่อใหหนวยงานของรัฐและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของภัยพิบัติ 
และมีการเตรียมความพรอมในการปองกันและรับมือกับสถานการณไดอยางเหมาะสมและทันทวงที 
โดยอาจมีการพัฒนาระบบการเตือนภัยและบรรเทาสาธารณภัย ในลักษณะรวมศูนย เพื่อให
การแจงเตือนภัย การแกไขปญหา ตลอดจนการใหความชวยเหลือหรือสงเคราะหผูประสบภัยสามารถ
ทำไดอยางรวดเร็ว โดยอาจตองมีการแกไขพระราชบัญญตักิารประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ใหสอดคลองและสามารถรองรับกับสถานการณภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปจจุบัน

ทั้งนี้ รัฐควรมีการปฏิรูปโครงสรางการบริหารราชการแผนดินใหมทั้งระบบเพื่อใหรัฐเทาน้ัน
ที่เปนนิติบุคคล สวนหนวยงานรัฐเปนเพียงองคาพยพของรัฐ เชนเดียวกับการจัดโครงสรางการบริหาร
ราชการแผนดินของตางประเทศในปจจุบัน เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรและอัตรากำลังของ
สวนราชการตาง ๆ เปนไปไดอยางยืดหยุนและสอดคลองกับสถานการณดวย

นอกจากนี้อาจตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติ
การผังเมอืง พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญตักิารขุดดนิและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนตน เพื่อใหการบริหารจัดการน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางยั่งยืน รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผลของงาน 

รัฐตองทำใหประชาชนตระหนักวาประชาชนมีสวนกอใหเกิดปญหาอุทกภัยขึ้นโดยการ
ปลูกสรางอาคารหรือถมดินรุกล้ำลำน้ำสาธารณะเพื่อประโยชนสวนตนโดยไมสนใจ
ผลกระทบตอสาธารณะ ทำใหการระบายน้ำไมมปีระสิทธิภาพซ่ึงสงผลใหนำ้ไหลออกสูทะเล
ไดชาลง ซึ่งการสงเสริมใหประชาชนมี “จิตสำนึกที่ดี” โดยคำนึงถึงประโยชนสวนรวม

รัฐตองทำ
ปลูกสราง

ออกสูทะเล
สวนรวม
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

Key Performance Indicator: KPI) เกี่ยวกบั “การบงัคบัใชกฎหมาย” ของหนวยงานตาง ๆ  ดวย เพราะแม
จะมีกฎหมายดีอยางไร แตหากการบังคับใชเต็มไปดวยความหยอนยานแลว กฎหมายก็ไมตางจาก
เสือทีว่าดอยูในกระดาษเทานัน้ และทีส่ำคัญตองมีการเปดเผยผลการประเมินตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผล
ของงาน เกี่ยวกับ “การบังคับใชกฎหมาย” ของหนวยงานตาง ๆ ตอสาธารณชนเพื่อตรวจสอบดวย

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

นายปกรณฯ : โดยท่ีสาเหตุสำคัญท่ีทำใหเกิดอุทกภัย เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๔ เน่ืองจากหนวยงานของรัฐ
และประชาชนยังไมใหความสำคัญกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโลก สมควรอยางยิ่ง
ท่ีภาครฐัจะไดกระตุนเตอืนใหประชาชนตระหนักถงึการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโลกในปจจบุนั 
และมกีารใหความรูแกประชาชนอยางถกูตอง รวดเรว็ เพื่อใหประชาชนสามารถปรบัตวั (Adaptation) 
และมีการเตรยีมความพรอมในการปองกันและรบัมือกับปญหาอุทกภยัไดอยางเหมาะสม ทันเหตกุารณ 
โดยรฐัตองใหขอมูลท่ีเปนประโยชน และจำเปนแกประชาชน อันไดแก ขอมลูเกี่ยวกบัความสงูตำ่ของพื้นท่ี
ท่ีแทจรงิอันเปนแนวการไหลของนำ้เพื่อใหสามารถคำนวณทศิทางการไหลของน้ำได ขอมลูแจงเตอืนภยั 
การแกไขปญหา ขอมูลการใหความชวยเหลือหรือสงเคราะหผูประสบภัย ตลอดจนตองใหขอมูล
ทางกฎหมายตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหประชาชนทราบถงึสทิธแิละหนาท่ีของตนในการเรยีกรองคาเสยีหาย
และไดรับการเยียวยาความเสียหายจากภาครัฐในเหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้น 

ทั้งนี้ รัฐตองทำใหประชาชนตระหนักวาประชาชนมีสวนกอใหเกิดปญหาอุทกภัยขึน้โดยการ
ปลูกสรางอาคารหรือถมดินรุกล้ำลำน้ำสาธารณะเพื่อประโยชนสวนตนโดยไมสนใจผลกระทบตอ
สาธารณะ ทำใหการระบายนำ้ไมมีประสทิธภิาพซึ่งสงผลใหน้ำไหลออกสูทะเลไดชาลง ซ่ึงการสงเสรมิให
ประชาชนมี “จิตสำนึกที่ดี” โดยคำนึงถึงประโยชนสวนรวม ยอมสงผลใหการบังคับกฎหมายใหเปนไป
ตามเจตนารมณทำไดงายขึ้น และจะทำใหการแกไขปญหาตาง ๆ  ในการบรหิารจัดการน้ำเปนไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป

นอกจากน้ีหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของตองทำงานรวมกันในเชิงบูรณาการและมีการจัดต้ังศูนยกลาง
การบัญชาการและประสานงานทีช่ัดเจน รวมถึงควรมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วของทัง้หมด
ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันเพื่อใหประเทศไทยสามารถบริหารจัดการน้ำและการแกไขปญหา
อุทกภัยของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางยั่งยืน 

่
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

จุลนิติ

จุลนิติ : ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอทุกภยัของประเทศไทยทีผ่านมา หากจะ
กลาวถึงในดานของระบบกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ
ในสวนที่เก่ียวของกับการบังคับใชกฎหมายตามที่มีอยู
ในปจจุบันแลว มีสภาพปญหาและอุปสรรคอยางไร

ศ.ดร. อำนาจ ฯ : หากจะกลาวถึงระบบกฎหมายและนโยบาย
ของรัฐในสวนท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการน้ำและแกไขปญหาอุทกภัย
ของประเทศไทยท่ีผานมา กอนอ่ืนน้ันควรจะตองพิจารณาถึงแนวความคิด
หรือทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเสียกอน กลาวคือ

ในดานแนวความคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ำน้ัน 
มีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา ๓ ประการดวยกัน คือ ประการแรก 
เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ ประการท่ีสอง เพ่ือแกไขปญหาน้ำมาก
หรืออุทกภัย และประการที่สาม เพื่อแกไขปญหามลพิษทางน้ำ 

ดังน้ัน เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาดังกลาวได การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำจึงตองมีการดำเนินการอยางเปนระบบและต้ังอยูบนพ้ืนฐาน
ของลุมนำ้๒ เพราะในทางนเิวศวทิยานัน้ถอืวาทกุสิง่ทกุอยางในลุมน้ำ
เดียวกันตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การกระทำกิจกรรมหรือใชน้ำ
ในพื้นที่แหงหนึ่งยอมสงผลกระทบตอการใชน้ำในพื้นที่อีกแหงหนึ่ง
ในลุมน้ำเดียวกันได และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบ
ตางคนตางทำจะทำใหไมสามารถแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ

“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”
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หรือการแกไขปญหาที่หนึ่งอาจไปกอใหเกิดปญหาอีกทีห่นึ่ง เชน เมือ่เกิดอุทกภัยขึ้น หากแตละชุมชน
หรอืแตละเมอืงตางสรางแนวปองกนัน้ำของตนเอง อาจจะทำใหน้ำทวมในชมุชนอ่ืนสงูและนานกวาปกติ
เน่ืองจากนำ้ไมสามารถไหลลงสูทะเลไดอยางสะดวก ประกอบกับมจีำนวนพืน้ท่ีรบัน้ำนอยเกินไป เปนตน 
ทำใหเกิดปญหาทางกฎหมายและความเปนธรรมในสังคมจนเกิดคำถามตามมาวา ชุมชนหรือเมืองเมืองหน่ึง
มีสิทธิที่จะใหชุมชนหรือพื้นที่อื่นเปนที่รองรับน้ำทวมแทนตนเองไดหรือไม

 สำหรบัแนวนโยบายเก่ียวกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ของประเทศไทยนัน้ นโยบาย
เหลาน้ีมีมานานแลว ดังท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม 
และนโยบายของรฐับาลตาง ๆ  แผนตาง ๆ  เหลาน้ีตางยอมรบัแนวความคดิวาจะตองมกีารบรหิารจดัการ
ทรัพยากรน้ำโดยระบบลุมน้ำ จะเห็นไดจากมีการแบงลุมน้ำตาง ๆ เพื่อวัตถุประสงคในเรื่องนี้ซึ่งถือวา
สอดคลองกบัหลกัการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำ ขณะเดยีวกันก็มีนโยบายท่ีจะจัดทำกฎหมายเกี่ยวกบั
ทรัพยากรน้ำมานานแลว แมแตระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย
แหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๕ กส็นับสนนุแนวความคดิดงักลาว อยางไรกด็ ีปจจบุนัยังคงไมมีกฎหมายแมบทเกี่ยวกบั
ทรัพยากรน้ำ จะมีก็แตเพียงกฎหมายท่ีกระจัดกระจายซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ  เทาน้ัน 
โดยกฎหมายท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรน้ำน้ันมีท้ังสวนท่ีเก่ียวกับสิทธิในทรัพยากรน้ำกับองคกรท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไดแกกฎหมายดังตอไปนี้

๑) กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยากรน้ำผิวดิน
  โดยกฎหมายเกีย่วกับสิทธิในทรัพยากรน้ำผิวดินอาจแบงออกเปน ๓ พื้นที่หลักคือ พื้นที่

ในเขตชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ในเขื่อน กลาวคือ
  ๑.๑) พ้ืนที่ในเขตชลประทาน การบรหิารจัดการน้ำในเขตชลประทานน้ันอยูภายใตบงัคบั

ของพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณและอธิบดีกรมชลประทานเปนผูบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายนี ้กลาวโดยสรุปคือ
ในเขตชลประทานนั้น กฎหมายดังกลาวไดกำหนดใหอธิบดีกรมชลประทานมีอำนาจเด็ดขาดในการ
ตัดสินใจวาจะสงน้ำเขาไปในพื้นทีแ่หงใดในยามน้ำขาดแคลน หรือจะระบายน้ำเพื่อปองกันน้ำทวมไป
ในพื้นท่ีใด โดยมเีจาหนาท่ีของกรมชลประทานเปนผูรบัผดิชอบในการปดเปดประตนู้ำ โดยที่ประชาชน
ท่ัวไปไมมีสิทธิปดเปดประตูนำ้ และหากบคุคลใดจะสบูน้ำจากทางน้ำชลประทานมาใชก็ตองขออนญุาต
เจาหนาที่ของกรมชลประทานกอน

     ท้ังน้ีในอดตีท่ีผานมาน้ัน ชาวบานมกัจะไมโตแยงการตดัสนิใจของกรมชลประทานที่
จะสงนำ้ไปใหพื้นท่ีใดในยามขาดแคลน หรอืระบายน้ำออกไปเก็บไวในพื้นท่ีรบัใดบางเพื่อปองกันนำ้ทวม
ในบางพื้นท่ี เพราะเหน็วาเปนอำนาจของกรมชลประทาน แตในปจจบุนันี้ ชาวบานและผูใชนำ้บางกลุมได
มีการเรียกรองเพื่อกดดันใหเจาหนาทีข่องกรมชลประทานตองสงน้ำไปยังพื้นทีข่องตนหรือระบายน้ำ
ออกจากพื้นท่ีของตนไปเกบ็ในพื้นท่ีของบคุคลอ่ืน และในบางครั้งแรงกดดนัดงักลาวกเ็กดิจากนกัการเมอืง
ระดับประเทศที่ตองการรกัษาฐานเสยีงของตน จึงไดมกีารกดดนัใหกรมชลประทานระบายน้ำหรอืสงนำ้
เพ่ือประโยชนของฐานเสียงตนเอง จึงสงผลใหการทำงานของกรมชลประทานในการจัดสรรน้ำหรือระบายน้ำ
ปองกันน้ำทวมไมงายเหมือนในอดีตอีกตอไป 
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     แตอยางไรก็ดี ตั ้งแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และรฐัธรรมนญูรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ เปนตนมา 
จะเห็นไดวา ประชาชนหรือผูใชน้ำตางไดใหความสนใจในเรื่องการดำเนินการบริหารจัดการน้ำของ
กรมชลประทานมากข้ึนเปนลำดับ และในอนาคตอันใกลน้ีประชาชนจะไดมีสวนรวมในการจัดสรรน้ำในเขต
ชลประทานมากข้ึนกวาเดิม ซ่ึงนาจะทำใหการจัดสรรน้ำหรือระบายน้ำน้ันผานการตรวจสอบ การกล่ันกรอง
ไดเปนอยางดี ตลอดจนมคีวามโปรงใสยิง่ขึน้ และยงัทำใหชวยลดแรงกดดันจากนักการเมอืงได
ในระดับหนึ่งดวย

     อยางไรก็ตาม แมวากรมชลประทานจะมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการน้ำ
ในเขตชลประทาน แตป ญหาก็คือ กรมชลประทานไมไดมีอำนาจบริหารจัดการน้ำทั ้งหมด
โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงตนน้ำที่อยูนอกเขตชลประทาน ดังนั้น การใชน้ำในเขตชลประทานก็อาจจะได
รับผลจากการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานได

  ๑.๒) พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน สทิธิในทรพัยากรน้ำในพื้นท่ีนอกเขตชลประทานอาจแบง
การพิจารณาออกเปน ๒ สวนคือ น้ำในแมน้ำลำคลองทั่วไป และน้ำที่ไหลบาตามพื้นดิน (surface 
runoff) เชน น้ำบาทุง เปนตน

     สำหรบันำ้ในแมนำ้ลำคลองท่ัวไป ประชาชนทกุคนมสีทิธใิชน้ำไดอยางเทาเทยีมกนั 
เพราะถือวานำ้เปนสาธารณสมบตัขิองแผนดนิตามมาตรา ๑๓๐๔๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
โดยที่หนวยงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิไมไดมีสทิธิมากกวาประชาชนในการใชน้ำดงักลาว และหนวยงาน
ของรัฐไมอาจหามบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิใหใชน้ำในแมน้ำลำคลองหรือจำกัดสิทธิในการใชน้ำดังกลาวได 
แตในเม่ือทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการใชน้ำแลว ก็อาจเกิดปญหาตามมา คือ เกิดการใชน้ำในลักษณะ 
“มือใครยาวสาวไดสาวเอา” เชน เม่ือใดก็ตามท่ีน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดการขาดแคลน 
หนวยงานทีเ่กี่ยวของก็อาจผันน้ำจากลุมน้ำอืน่มาใหประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 ๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ บัญญัติวา
 “มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผนดินนั้น รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือสงวนไว
เพื่อประโยชนรวมกัน เชน
 (๑) ท่ีดินรกรางวางเปลา และท่ีดินซ่ึงมีผูเวนคืนหรือทอดท้ิงหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอ่ืน ตามกฎหมายท่ีดิน
 (๒) ทรัพยสินสำหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวาที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวงทะเลสาบ
 (๓) ทรัพยสินใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เปนตนวาปอม และโรงทหาร สำนักราชการบานเมือง เรือรบ 
อาวุธยุทธภัณฑ”.
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ใชไดโดยไมตองมีการจายคาตอบแทนแกลุมน้ำอ่ืนหรอืตองขอความเหน็ชอบจากประชาชนในลุมนำ้อื่น
เพราะถือวาน้ำไมใชเปนของชุมชนหรือประชาชนคนใดคนหนึ่งเปนการเฉพาะ ผลทีต่ามมาจาก
หลักกฎหมายดังกลาว ทำใหกลุมคนทีม่ีเงินหรืออยูใกลศูนยกลางแหงอำนาจจะไดรับประโยชนสูงสุด
เพราะมีศักยภาพที่จะใชน้ำและผันน้ำจากลุมน้ำอื่นมาใชไดมากที่สุดโดยไมตองเสียคาตอบแทนใหแก
บุคคลใดหรือชุมชนใด

     กรณีน้ำที ่ไหลบาตามพืน้ดินนั้น ตามมาตรา ๑๓๓๙ และมาตรา ๑๓๔๐๔ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดยอมรับกฎของธรรมชาติทีว่าน้ำยอมไหลตามธรรมดาจาก
ทีด่ินสูงมายังทีด่ินต่ำ กลาวคือ เมือ่มีการไหลบาของน้ำจากทีด่ินแปลงสูงสูทีด่ินแปลงต่ำ เจาของทีด่ิน
แปลงต่ำยอมไมมีสิทธิทีจ่ะปดกั้นที่ดินของตนเพื่อไมใหน้ำไหลผานที่ดินของตนได เพราะเปนการฝน
ธรรมชาติและกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของที่ดินแปลงสูงอันเปนเหตุใหสามารถฟองเพื่อเรียก
คาเสียหายได ซ่ึงหลักกฎหมายดังกลาวน้ีดูเหมือนจะไมไดรับการยอมรับในทางปฏิบัติ ดังจะเห็นไดจากกรณี
ที่ไดเกิดน้ำทวมใหญในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผานมา เมื่อกรุงเทพมหานครไดมีการพยายามตั้งแนวปองกัน
น้ำทวมจนเปนเหตุใหน้ำทวมในพ้ืนท่ีดานเหนือของกรุงเทพมหานครและดานตะวันออกนอกแนวปองกันน้ำ
ซึ่งทำใหนำ้ทวมนานและสงูกวาปกต ิหากพจิารณาตามหลกักฎหมายขางตน ชาวบานที่ไดรบัความเสยีหาย
จากการกระทำดังกลาวนาจะมสิีทธฟิองรองเพื่อเรยีกคาสนิไหมทดแทนได แมจะมกีารอางวาการกระทำ
ของกรงุเทพมหานครเปนไปเพื่อการคุมครองเขตเศรษฐกจิกต็าม แตกฎหมายกไ็มไดถอืวาขออางดงักลาว
จะทำใหประชาชนกลุมหนึ่งตองรับภาระหรือเคราะหกรรมแทนประชาชนอีกกลุมหนึ่งโดยที่ผูไดรับ
ความเสียหายนั้นไมอาจเรียกคาสินไหมทดแทนได

     นอกจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะยอมรับหลักธรรมชาติขางตนแลว 
กฎหมายนี้ยังไดวางหลกัเกณฑในเรื่องการจดัสรรนำ้โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงนำ้ขาดแคลน กลาวคือ เมื่อมี
น้ำไหลบาตามพื้นที่ดิน เจาของที่ดินแปลงสูงยอมมีสิทธิกักน้ำนั้นเอาไวใชเพื่อประโยชนแกที่ดินของตน
ตามความจำเปนเทานัน้ ในสวนน้ำทีเ่หลือตองปลอยเพื่อใหไหลไปตามธรรมชาติเพื่อทีเ่จาของทีด่ิน

 ๔ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๓๙ และมาตรา ๑๓๔๐ บัญญัติวา
 “มาตรา ๑๓๓๙  เจาของที่ดินจำตองรับน้ำซึ่งไหลตามธรรมดาจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน
 น้ำไหลตามธรรมดามายังทีดิ่นต่ำ และจำเปนแกทีด่ินนั้นไซร ทานวาเจาของที่ดินซึ่งอยูสูงกวาจะกันเอาไวไดเพียงที่จำเปน
แกที่ดินของตน
 มาตรา ๑๓๔๐  เจาของที่ดินจำตองรับน้ำซึ่งไหลเพราะระบายจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน ถากอนที่ระบายนั้นน้ำไดไหล
เขามาในที่ดินของตนตามธรรมดาอยูแลว
 ถาไดรับความเสียหายเพราะการระบายน้ำ ทานวาเจาของที่ดินต่ำอาจเรียกรองใหเจาของที่ดินสูงทำทางระบายน้ำ
และออกคาใชจายในการนั้น เพื่อระบายน้ำไปใหตลอดที่ดินต่ำจนถึงทางน้ำ หรือทอน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ไมลบลางสิทธิแหงเจาของที่ดิน
ต่ำในอันจะเรียกเอาคาทดแทน”.

เมือ่ใดก็ตามทีน่้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดการขาดแคลน หนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของกอ็าจผันนำ้จากลุมน้ำอ่ืนมาใหประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล
ใชไดโดยไมตองมีการจายคาตอบแทนแกลุมน้ำอ่ืนหรือตองขอความเห็นชอบจากประชาชน
ในลุมน้ำอื่นเพราะถือวาน้ำไมใชเปนของชุมชนหรือประชาชนคนใดคนหนึ่งเปนการเฉพาะ

เมือ่ใดก็ต
ท่ีเกี่ยวของ

กประชาชน
การเฉพาะ
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

จุลนิติ

แปลงต่ำรายอ่ืน ๆ  จะไดมโีอกาสใชนำ้นัน้บาง แตหลกักฎหมายดังกลาวก็อาจมีชองวางหรือาจกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมในทางปฏิบัติได เพราะตราบใดท่ีเจาของที่ดินแปลงสูงสามารถแสดงเหตุผลไดวา
การเกบ็กกันำ้ในทีด่นิของเขานัน้กระทำไปตามความจำเปนในการใชประโยชนในทีด่นิแลว เขาไมจำเปน
ตองรับผิดตอความเสียหายจากการที่เจาของที่ดินแปลงต่ำไดรับจากการที่ไมมีน้ำไวใช 

     ทัง้นี ้แมวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะไดมบีทบัญญตัขิองกฎหมายในเร่ือง
กฎเกณฑการจัดสรรน้ำและปองกันปญหาน้ำทวมไวแลว แตดวยกฎหมายดังกลาวไดประกาศใชบังคับ
มาเปนเวลานานและไมสามารถนำมาใชเพื่อแกไขปญหาน้ำทวมที่เก่ียวของกับประชาชนจำนวนมาก
หรอืปญหาทีเ่กดิจากการบรหิารจดัการน้ำโดยหนวยงานของรฐัได ไมวาจะเปนกรณกีารผนันำ้ขามลุมนำ้
เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ หรือการระบายน้ำจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่งเพื่อปองกันแกไข
ปญหาอุทกภัย ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่จะตองมีการปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ในสวนนี้ ซึ่งหากมีการรางกฎหมายน้ำขึ้นมา ผมเห็นวาควรยกรางกฎหมายที่กำหนดใหมีการผันน้ำ
ระหวางลุมน้ำได กลาวคือ ถาหากลุมน้ำใดเกิดภาวะการขาดแคลนน้ำก็ใหมีการผันน้ำจากลุมน้ำหน่ึง
ไปยังลุมน้ำหน่ึง แตทั้งนี้ตองใหลุมน้ำที่ไดรับประโยชนจายคาตอบแทนใหแกลุมน้ำที่ผันน้ำมาใหดวย 
นอกจากน้ีหากมีกรณีที่ไดเกิดน้ำทวมหรืออุทกภัยขึ้น ถาเมืองใดหรือจังหวัดใดไมอยากจะถูกน้ำทวม 
ก็ใหสามารถผันน้ำเพ่ือไปลงที่อื่นไดหรือจะตั้งแนวปองกั้นน้ำไมใหเขาทวมจังหวัดของตนได แตทั้งน้ี 
ตองใหคนในเมอืงหรอืจงัหวดัทีไ่มตองการใหนำ้ทวมเขามาทวมเมอืงหรอืจังหวดัของตน จายเงนิชดเชย
เพื่อเยียวยาและชวยเหลือคนในเมืองหรือจังหวัดที่ยอมใหถูกน้ำทวมดวย เพื่อใหเขาไดรับการชดเชย
ทีคุ่มคากบัการทีเ่มอืงหรอืจงัหวัดของเขาจะตองถกูจมนำ้เพือ่รบัภาระแทนบคุคลอืน่ ไมใชเอาของไปแจก
แตเพียงอยางเดียว

  ๑.๓) พื้นที่ในเข่ือน การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนโดยหลักการแลวอยูภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ แตดวยกฎหมายฉบับนี้ไมไดกลาวไว
โดยตรงวาน้ำที่อยูในเขื่อนซึ่งอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาฯ นั้นเปนของการไฟฟาฯ หรือไม 
หรอืเปนสาธารณสมบัตขิองแผนดนิ โดยหากเปนเข่ือนทีม่อีางเก็บนำ้ต้ังอยูบนทางน้ำสาธารณะเดิมแลว 
นำ้นัน้ยอมเปนสาธารณสมบตัขิองแผนดนิแมวาลำนำ้เดมิน้ันจะกลายเปนอางเกบ็น้ำเมือ่มกีารสรางเขือ่น
กต็ามเพราะในความเปนจรงิแลวกเ็ปนการขยายลำนำ้สาธารณะเดมิใหเปนอางเกบ็น้ำนัน่เอง ดวยเหตนุี ้
ประชาชนท่ัวไปหรือหนวยงานตางก็มีสิทธิใชน้ำที่อยูในอางเก็บน้ำของการไฟฟาฯ ไดเชนเดียวกับน้ำ
ในแมน้ำลำคลอง เพียงแตการนำน้ำในเขื่อนมาใชนั้นไมสามารถกระทำไดโดยสะดวกเพราะอางเก็บน้ำ
อาจตั้งอยูในปาและถูกลอมรอบโดยพื้นที่ปาหรือเขตคุมครองตาง ๆ ที่กฎหมายใหอำนาจแกหนวยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวของเปนผูควบคุมพื้นท่ี ซึ่งหากบุคคลใดจะเขาไปในพื้นที่ดังกลาวจะตองไดรับอนุญาต
จากหนวยงานกอน สวนการระบายนำ้ออกจากเข่ือนซึง่จะสงผลกระทบตอพืน้ทีท่ายเขือ่นวาน้ำจะทวม
หรือไมนั้น กฎหมายของการไฟฟาฯ ขางตนใหถือวาเปนอำนาจหนาที่ของการไฟฟาฯ ที่จะดำเนินการ 
แตในขณะเดยีวกนั กฎหมายดงักลาวกใ็หการไฟฟาฯ และกรมชลประทานไดรวมกนัออกขอบงัคบักำหนด
หลกัเกณฑเกีย่วกับการเก็บกักนำ้ หรอืระบายน้ำออกจากเขือ่น โดยหากทัง้สองหนวยงานตกลงกนัไมได
กใ็หรฐัมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเปนผูชีข้าด กลาวโดยสรุปคอืการระบายน้ำจากเข่ือนน้ันกฎหมาย
ไมไดกำหนดใหประชาชนตองมีสวนรับรูหรือสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นแตอยางใด
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

๒) กฎหมายเกี่ยวกับองคกรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  กอนป พ.ศ. ๒๕๔๕ น้ัน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยูภายใตความรับผิดชอบของหนวยงาน

ไมนอยกวา ๘ กระทรวง และไมต่ำกวา ๒๐ กรม ทำใหเกิดปญหาของการไมเปนเอกภาพในการจัดทำ
แผนงานและโครงการตาง ๆ  จึงไดมีการแกไขปญหาดังกลาวดวยการต้ังคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ 
หรอืเรยีกโดยยอวา “กทช.” ตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการบรหิารทรพัยากรนำ้แหงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๓๒ เพื่อเปนองคกรซึ่งทำหนาท่ีในการประสานแผนงานและโครงการของกระทรวง ทบวง กรม 
ใหเปนไปในทศิทางเดียวกนั การทำงานของ กทช. ในขณะนั้นจะมปีระสทิธภิาพมากนอยเพยีงใดขึ้นอยูกับ
เจตนารมณทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีในเร่ืองน้ีเพราะนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการ
ดังกลาว แตเมือ่ใดทีน่ายกรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการ 
ความรวมมือของกระทรวงและกรมตาง ๆ ที่รับผิดชอบในเรื่องน้ำก็จะลดนอยลงไป 

  ตอมามีการปรับปรุงแกไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีขางตนในป พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให
สอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการคร้ังใหญในปน้ันโดยใหสำนักเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แหงชาติทีเ่คยสังกัดอยูในสำนักนายกรัฐมนตรีมาเปนกรมทรัพยากรน้ำ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม ขณะเดยีวกนัการแกไขระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรดีงักลาวกเ็ปนการรองรับ
การแตงต้ังคณะกรรมการลุมน้ำตาง ๆ  เพ่ือใหคณะกรรมการลุมนำ้นี้มบีทบาทเกี่ยวกบัการวางแผนงาน
และโครงการเกี่ยวกบัน้ำในพื้นที่ลุมนำ้ของตนเพื่อเสนอใหหนวยงานตาง ๆ  นำไปของบประมาณจาก
รัฐบาลและนำไปปฏิบติัใหเปนไปในทิศทางเดียวกนั แตในความเปนจรงิน้ันบทบาทของคณะกรรมการ
ลุมน้ำคอนขางมีจำกดัเพราะกระทรวง และกรมตาง ๆ  ยังคงมอีำนาจในการจัดทำแผนงานและโครงการ
เสนอของบประมาณตอรฐับาลไดโดยตรง นอกจากน้ีคณะกรรมการลุมน้ำดงักลาวไมไดมีสวนรวมในการ
จัดสรรน้ำในพื ้นทีลุ่ มน้ำของตนเนื่องจากวาหากพื ้นทีด่ังกลาวสวนหนึ่งอยู ในเขตชลประทานซึ ่ง
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ ไดบัญญัติใหกรมชลประทานเทานั้น
ทีม่ีอำนาจหนาที่ในเรื่องดังกลาว หากเปนพื้นทีน่อกเขตชลประทาน ก็ไมมีพระราชบัญญัติฉบับใด
ที่ใหคณะกรรมการลุมน้ำมีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำหรือจัดสรรน้ำ

  ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีการยกเลกิระเบยีบสำนักนายกรฐัมนตรท้ัีงสองฉบบัขางตน และออก
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ำแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงยังคงมีคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแหงชาติ หรือเรียกโดยยอวา “กนช.” มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานเชนเดิม และนายกรัฐมนตรี
อาจมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีมาทำหนาที่ประธานคณะกรรมการได อำนาจหนาท่ีหลักของ กนช. 
ก็คลายกับท่ีเปนมาในอดีต คือ ทำหนาท่ีประสานแผนงานและโครงการของกระทรวงและกรมตาง ๆ  ในเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับน้ำ โดยกำหนดกรอบวาควรจะตองมีกิจกรรมในดานใดบางเพื่อใหหนวยงานราชการใชเปน

ขณะเดยีวกนัการแกไขระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรดีงักลาวกเ็ปนการรองรบัการแตงตั้ง
คณะกรรมการลุมน้ำตาง ๆ เพื ่อใหคณะกรรมการลุมน้ำนี ้มีบทบาทเกี ่ยวกับการ
วางแผนงานและโครงการเกี่ยวกับน้ำในพื้นทีลุ่มน้ำของตนเพื่อเสนอใหหนวยงานตาง ๆ 
นำไปของบประมาณจากรัฐบาลและนำไปปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ดยีว
กรร

ขณ
คณะ

านตาง ๆ
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และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

จุลนิติ

แนวทางในวางแผนงานและโครงการ หนวยงานตาง ๆ  ก็ยังคงมีอำนาจหนาท่ีตามกฎหมายของตนเองอยู 
จะเห็นไดวาคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติและคณะกรรมการลุมน้ำไมมีอำนาจในการจัดสรรน้ำ
ใหแกผูใชน้ำภาคตาง ๆ  และไมมีอำนาจควบคุมการใชน้ำดวย ดังน้ัน การท่ีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ
จะทำงานอยางมีประสิทธิภาพหรือไมนั้นยอมขึ้นกับความสนใจในเรื่องนี้ของนายกรัฐมนตรีเชนเดิม

  จากปญหาอุทกภัยรายแรงในปลายป พ.ศ. ๒๕๕๔ ทำใหมีการจัดตั้งองคกรเพิ่มขึ้นมาใหม
เพือ่ทำการวางยทุธศาสตร และการปองกนัแกไขและฟนฟพูืน้ท่ีจากปญหาอทุกภยั จงึไดมกีารออกระเบยีบ
สำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยยทุธศาสตรเพื่อวางระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยตั้ง
คณะกรรมการยทุธศาสตรเพ่ือวางระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ หรอืเรยีกโดยยอวา “กยน.” 
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยมีอำนาจหนาที่ในการจัดทำแผนแมบทและยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำอยางเปนระบบ มีสำนักงานคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหาร
จัดการทรพัยากรน้ำ หรอืเรยีกโดยยอวา “ส.กยน.” เปนหนวยงานภายในสำนกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี
และเนื ่องจาก กยน. เปนคณะกรรมการจัดทำแผนแมบทและยุทธศาสตรเทานั้น จำเปนตองมี
คณะกรรมการอื่นทีต่องดำเนินการในรายละเอียด ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงไดมีการออกระเบียบ
สำนักนายกรฐัมนตรวีาดวยการบรหิารจดัการนำ้และอทุกภัยแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งไดตั้งคณะกรรมการ
นโยบายน้ำและอุทกภัยแหงชาติ หรือเรียกโดยยอวา “กนอช.” โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
เพ่ือทำหนาท่ีในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำ การปองกันและแกไขปญหา
อุทกภยัแหงชาต ิและการกำหนดนโยบายเก่ียวกับการบรหิารจัดการน้ำและอุทกภยัอยางเปนระบบเพื่อ
ใหหนวยงานของรัฐนำไปปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจายเงินชดเชยความเสียหาย
แกบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย สวนบทบาทของ กยน. ที่ตั้งขึ้น
มากอนหนาน้ันใหทำหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของ กนอช. มีขอสงัเกตวา ระเบยีบสำนักนายกรฐัมนตรขีางตน
มิไดมีการยกเลิกคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ หรือ กนช. ที่มีอยูในปจจุบันแตอยางใด

  ในขณะเดียวกัน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับน้ีไดมีการต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ
และอุทกภัย หรือเรียกโดยยอวา “กบอ.” โดยมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนประธาน ทำหนาท่ีในการจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการบริหารจัดการน้ำตามนโยบายของ กนอช. 
กำหนดวิธีดำเนินการของหนวยงานของรัฐเพื่อใหการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยดำเนินไปอยาง
เหมาะสม และอนุมัติแผนงานหรือโครงการของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ โดยใหสำนักงานนโยบาย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

และบรหิารจดัการน้ำและอทุกภัยแหงชาติ หรอืเรยีกโดยยอวา “สบอช.” เปนหนวยงานภายในสำนกั
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำหนาที่เปนสำนักงานเลขานุการของ กนอช. และ กบอ.  

  จากการที่ไดมีการต้ัง กทช. กนช. กยน. กนอช. และ กบอ. ตั้งแตในอดตีจนกระทั่งปจจุบนัน้ัน
เปนความพยายามของรัฐบาลในแตละยุคท่ีตองการแกไขปญหาความไมเปนเอกภาพของหนวยงานของรัฐ
ท่ีมีหนาท่ีรบัผิดชอบในเรือ่งนำ้ โดยการจดัใหมคีณะกรรมการกลางทีท่ำหนาท่ีประสานงานและกำหนด
ทิศทางเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปปฏิบัติในการวางแผนงานและโครงการของตน อยางไรก็ดี 
การตั้งคณะกรรมการตาง ๆ เหลานี้ขึ้นมาดวยการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นทำใหมีลักษณะ
เปนการใชมาตรการทางบริหารและไมมีลักษณะถาวรเหมือนกับการตราเปนพระราชบัญญัติ คณะกรรมการ
ท่ีต้ังขึ้นมานั้นจะทำงานจรงิจงัหรอืไมนั้นมกัขึ้นอยูกบัความสนใจของนายกรัฐมนตรใีนแตละยคุแตละสมยั 
ในขณะท่ีหนวยงานบางหนวยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองน้ำอาจมีพระราชบัญญัติเฉพาะท่ีหนวยงานน้ันตอง
ปฏบิตัติามและบงัคบัการใหเปนไปตามกฎมายฉบบันั้น ๆ   จงึเปนเหตผุลหนึ่งท่ีทำใหหนวยงานตาง ๆ  ไดให
ความสำคัญในการท่ีจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมากกวาท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

จลุนิติ : มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหา
อุทกภัยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับนานาอารยะประเทศ โดยเฉพาะในดานการจัดใหมี
กฎหมายเพื่อการนี้โดยเฉพาะแลว มีความแตกตางกับแนวทางของประเทศไทยหรือไม 
อยางไร

ศ.ดร. อำนาจฯ : กฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของแตละประเทศนั้นมีความ
แตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของภูมิประเทศ ลักษณะการใชน้ำ ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของ
แตละทองถิน่ ดงัน้ัน หลักกฎหมายในเรือ่งน้ีจึงมีความหลากหลาย แตเม่ือพจิารณาจากหลกัวิชาการแลว 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทีเ่หมาะสมควรจะยึดถือพื้นที่ลุ มน้ำเปนขอบเขต เชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาบางพ้ืนท่ี ไดมีการจัดต้ังองคการจัดการลุมน้ำเพ่ือรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ทัง้หมดอยางเปนระบบ เชน องคการจัดการลุมน้ำเทนเนสซี (Tennessee Valley Authority) ที่มี
การบริหารจัดการโดยมีองคกรเดียวรับผิดชอบท้ังหมดน้ันยอมเปนการขจัดปญหาความไมเปนเอกภาพ
ของการบริหารจัดการได โดยท่ีองคการจัดการลุมน้ำเทนเนสซีน้ีจะมีเข่ือนอยูประมาณ ๗ – ๘ เข่ือน เปนองคการ
ท่ีทำหนาที่ชวยแกไขปญหาในกรณท่ีีเกิดน้ำทวม รวมถงึในชวงที่ไดเกิดภาวะการขาดแคลนนำ้ ตลอดจน
ทำหนาที่ในการผลิตกระแสไฟฟา จึงเปนองคการที่มีลักษณะพิเศษ 

ดังนั้น เมือ่ในแตละประเทศมีลักษณะของภูมปิระเทศ ลักษณะการใชน้ำ ตลอดจนประเพณี
วฒันธรรมของแตละทองถิ่นท่ีแตกตางกันออกไปแลว การท่ีประเทศไทยจะมกีารยกรางกฎหมายในเรื่อง
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขึ้นมาไดนั้น เห็นวาเราควรมีการคิดแลววิเคราะหกันอยางถี่ถวนเพื่อ
ใหรางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีความเหมาะสมกับภูมิประเทศ ลักษณะการใชน้ำ 
ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นของไทย โดยทีไ่มตองเลียนแบบประเทศอื่น แตควร
ดูเปนตัวอยางแลวนำมาปรับใชเพื่อใหเขากับสถานการณในประเทศไทย
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จุลนิติ : ประเทศไทยควรจัดใหมีกฎหมายเฉพาะ แนวนโยบายสาธารณะ 
แผนแมบท หรอืมาตรการอื่นใดหรอืไม สำหรบัเพื่อใหมีการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
อยางยั่งยืน

ศ.ดร. อำนาจฯ : ดงัท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวา รฐับาลไดพยายามแกไขปญหาขององคกรในการ
บริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะคณะกรรมการระดับชาติท่ีจะวางนโยบายในการจัดทำแผนงานและโครงการ
แกหนวยงานตาง ๆ  แตการแกไขปญหาดังกลาวยังไมมีลักษณะท่ีถาวรเพราะไมไดมีการตราพระราชบัญญัติ
เพื ่อกำหนดโครงสรางถาวรขององคกรหรือคณะกรรมการที ่จะเขามาแกไขปญหาเรื ่องการขาด
ความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการน้ำ ขณะเดียวกัน แมวาการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
เกีย่วกบัการบรหิารจดัการนำ้และอทุกภยัแหงชาตจิะมผีลบงัคบัใหหนวยงานตาง ๆ  ปฏบิตัติามระเบยีบ
ดังกลาว แตการปฏิบัติตามระเบียบนั้นอาจไมยาวนานและจริงจัง หากวาเมื ่อใดนายกรัฐมนตรี
ใหความสนใจเรื่องการบรหิารจดัการนอยลง หนวยงานเหลาน้ันก็จะหนักลบัไปปฏบิตัติามอำนาจหนาท่ี
ของตนซึ่งมีพระราชบัญญัติรองรับตอไป ปญหาการขาดเอกภาพในการบริหารจัดการน้ำก็จะกลับมา
ปรากฏเชนเดิม นอกจากน้ี รัฐบาลในยุคตาง ๆ  ท่ีผานมายังไมไดทำการปรับปรุงแกไขกฎหมายอยางเปนระบบ 
กลาวอีกนัยหนึ่งประเทศไทยยังไมมีกฎหมายแมบทเรื่องนี้ ทำใหการบริหารจัดการน้ำ การจัดสรรน้ำ 
และการใชน้ำเปนไปตามกฎหมายฉบับตาง ๆ และการใชน้ำในบางพื้นที่ก็ไมไดถูกควบคุมอยางเขมงวด
โดยกฎหมาย แตยึดหลักกฎหมายที่วาน้ำเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน ทำใหเกิดปรากฏการณ 
“มือใครยาวสาวไดสาวเอา” ดังนั้น จึงถึงเวลาที่จะตองมารวมกันจัดทำกฎหมายแมบทดานน้ำ

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

ศ.ดร. อำนาจฯ : ผมเห็นวาประเทศไทยควรจะมีกฎหมายแมบทในการบริหารจัดการน้ำ 
โดยกฎหมายท่ีจะจัดทำข้ึนมาน้ันควรจะกอใหเกิดความเปนธรรมในการใชน้ำระหวางผูใชน้ำกลุมตาง ๆ  ไมวา
เปนภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเดินเรือ การประมง พลังงาน และไมวาจะเปนกลุมผูใชน้ำที่อยู
ตนน้ำหรือทายน้ำกต็าม ขณะเดยีวกนัตองคำนึงถงึการรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมภายในลุมน้ำ และตอง
เปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาชุมชน และประชาชนหรือผูใชน้ำทัง้หลายไดมีสวนรวม
ในการบรหิารจดัการน้ำ พรอมกนัน้ี ชุมชนหรอืผูท่ีไดรบัประโยชนจากการผนันำ้ในกรณนีำ้ขาดแคลน หรอื
ผันน้ำเพราะไมใหน้ำทวมในพื้นทีข่องตนก็ควรจะตองจายคาทดแทนแกชุมชนในพื้นที่ทีต่องรับภาระ
เพราะการผันน้ำออกหรือผันน้ำเขาดังกลาวดวย 

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

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
  เร่ือง รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ...ตามทีก่ระทรวง
ศึกษาธิการเสนอ 
  ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแลวเห็นวา รางพระราชบัญญัติดังกลาวสอดคลองกับ
หลักการกลางที่จะบัญญัติในรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แลว 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
  (๑) มหาวิทยาลยัสวนดุสติเปนนิติบุคคล มฐีานะเปนหนวยงานในกำกับของรัฐ ซึง่ไมเปน
สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื ่น แตย ังคงไดรับจัดสรรงบประมาณ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และกิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ แตพนักงานมหาวิทยาลัยตองไดรับ
ประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
  (๒) มหาวิทยาลัยมีอำนาจในการซื้อ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา 
เชาซื้อ ใหเชาซื้อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสินตาง ๆ ในทรัพยสินและ 
จำหนายสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยทัง้ภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงิน
หรือทรัพยสินทีม่ีผูอุดหนุนหรืออุทิศให มหาวิทยาลัยสามารถกูยืมเงิน ใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกัน
ดวยบุคคลหรือทรัพยสินและรวมลงทุนหรือลงทุน ทั้งนี้ เพื ่อประโยชนในการดำเนินการตาม
วัตถุประสงคในมาตรา ๗ การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การรวมลงทุนหรือการลงทุน ถาเปนจำนวนเงิน
เกินวงเงินทีร่ัฐมนตรีกำหนด ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
มีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่
เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่นดวย
        (๓) มหาวิทยาลัยมีรายไดจากการที ่รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปโดยตรงเปนรายป
ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับคาใชจายที่จำเปนในการดำเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
และการพัฒนามหาวิทยาลยั เพือ่ประกันคุณภาพการศึกษา โดยในกรณีทีร่ัฐบาลไดปรับเงินเดือน
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เงินประจำตำแหนง คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นใดแกขาราชการ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
ในลักษณะเงินทุนอุดหนุนทัว่ไปเพิ ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยในสัดสวนเดียวกันเพื ่อเปนคาใชจาย
ดังกลาวใหพนักงานมหาวิทยาลัยดวย และในกรณีรายไดมีจำนวนไมเพียงพอสำหรับคาใชจาย
ในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยและคาภาระตาง ๆ ทีเ่หมาะสม และมหาวิทยาลัยไมสามารถ
หาเงินจากแหลงอืน่ได รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจำเปน
ของมหาวิทยาลัย
      (๔) สภามหาวิทยาลยัเปนองคกรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย การดำเนินการตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยจะสิน้สุดทีส่ภามหาวิทยาลัยทัง้ดานการบริหารงานบุคคล การเงิน และวิชาการ
องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยจะตองมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
มากกวาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหนงสามป
     (๕)  ใหมีสภาวชิาการเปนองคกรท่ีมีอำนาจหนาท่ีเก่ียวกับการเปดสอนตามหลกัสตูร ปดหลกัสตูร
และการวัดผลการศึกษา การใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร การจัดตั้ง การรวมและ
การยุบเลิกสวนงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหความเห็นเกีย่วกับการแตงตัง้และถอดถอน
ศาสตราจารย และศาสตราจารยพ ิเศษ และอื ่น ๆ ตอสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการมีวาระ
การดำรงตำแหนงคราวละสามป และอาจไดรับเลือกใหมได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
      (๖) อธิการบดีเปนผู บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสีป่ แตจะดำรงตำแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได และให
รัฐมนตรีมีอำนาจและหนาท่ีกำกับดูแลโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงค
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวกับมหาวิทยาลัย รวมถึงใหขาราชการ
พนักงานราชการ และลูกจางประจำของสวนราชการ ซึ ่งสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังคงสถานะความเปนขาราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจางประจำของสวนราชการอยูตอไป หากผูใดประสงคจะสมัครเขาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตองย่ืนหนังสือแสดงความจำนงตอมหาวิทยาลัยภายในสามปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใชบังคับ
  (๗) กำหนดใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซึ ่งระบบบัญชีอันถูกตองแยกตามประเภทงาน
สวนทีส่ำคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจายเงิน สินทรัพย หนี้สิน ทุน รายไดและคาใชจายแสดง
รายการที่เปนอยูตามความเปนจริง ตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอันเปนทีม่าของรายการ
นั้น ๆ และใหมกีารตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจำ และมีสำนักงานตรวจเงินแผนดินหรือบุคคล
ภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี
ของมหาวิทยาลัย 
  สำหรับผลกระทบดานงบประมาณนั้น ในระยะเริ่มแรกเมือ่ปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต เปนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ีมีฐานะเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและเปนนิติบุคคล 
รัฐบาลจะตองจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปเพิ่มเติมจากเดิมทีเ่คยจัดสรรใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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ใหมีจำนวนที่เพียงพอเพื่อใชในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัย 
ทีจ่ัดตั้งขึ้นใหม แตเมือ่มหาวิทยาลัยไดดำเนินกิจการไปไดระยะหนึ่งและมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง
การบริหารงานเปนระบบแลว งบประมาณดานนี้ยอมลดลง

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๖  มีนาคม ๒๕๕๕
  เร่ือง  รางพระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ทีส่ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ  และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้ 
  กำหนดใหม ีคณะกรรมการชั ่งตวงวัดและกำหนดอำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการและ
ใหรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎหมายยกเวนคาธรรมเนียมและกำหนดคาธรรมเนียมหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ และกำหนดใหมีการแจงผูประกอบธุรกิจใหปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกำหนด
ในกฎกระทรวง รวมถึงไดปรับปรุงและเพิ ่มเติมบทกำหนดโทษทางอาญา และปรับปรุงอัตรา
คาธรรมเนียมใหเหมาะสมดวย

  เร่ือง รางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
รวมกับรางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ทีอ่ยูระหวางการตรวจพิจารณา
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยใหรับความเห็นของสำนักงานศาลยุติธรรมไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญดังนี้
   (๑) แกไขเพิ ่มเติมบทบัญญัติเกี ่ยวกับรัฐมนตรีผู รักษาการเปน“รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงาน” เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และใหมีอำนาจ
ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
   (๒) กำหนดใหขอตกลงเกี ่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับตอไปในกรณีทีม่ิไดมีการแจง
ขอเรียกรองภายในระยะเวลาตามมาตรา ๑๓
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  (๓) กำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑการแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง กำหนด
ขยายระยะเวลาการแจงขอพิพาทแรงงานตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานขยายระยะเวลา
การดำเนินการไกลเกลี่ยของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน และแกไขเพิ่มเติมขั้นตอนและวิธีการ
ในการดำเนินการเกี่ยวกับขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได
  (๔) ปรับปรุงองคประกอบและวิธีการไดมาซึ ่งกรรมการในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนงกอนวาระ และการแตงตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการแทนตำแหนงที่วาง
  (๕) ยกเลิกหลักเกณฑการเปนสมาชิกสหภาพแรงงานที่จะตองเปนลูกจางของนายจาง
คนเดียวกันกับผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานหรือเปนลูกจางซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกันกับ
ผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานและมีอายุตั้งแตสิบหาปขึ้นไป และกรณีทีก่ำหนดหามพนักงานและ
ฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน รวมทั้ง
กรณีที่กำหนดใหลูกจางซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่มีอำนาจทำการแทนนายจางในการจาง การใหบำเหน็จ
การลงโทษ หรือการเลิกจางจะเปนสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจางอื่นไดจัดตั้งหรือเปนสมาชิก
อยูไมได
  (๖) กำหนดใหลูกจางซึง่เปนกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพือ่รวมประชุมหรืออบรมตามที่
ราชการกำหนด หรือปฏิบติัหนาทีก่รรมการไตรภาคีตามทีก่ฎหมายกำหนด ตลอดจนเปนพยาน
ตามหมายเรียกของศาลในคดีเกี่ยวกับแรงงาน
  (๗) กำหนดหามนายจางเลิกจางลูกจางเพราะเหตุทีลู่กจางกำลังดำเนินการเพื่อจัดตั้งสหภาพ
แรงงานหรือใชสิทธิปดงานเฉพาะลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองเปนบางคนอันเปนการเลือกปฏิบัติ
และหามเลิกจางบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองในระหวางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตาม
มาตรา ๑๒ หรือคำชี้ขาดมีผลใชบังคับ รวมถึงแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการหามนายจางปดงานหรือ
หามลูกจางนัดหยุดงานเพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒
   (๘)  แกไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๕๕
  เรือ่ง รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแหลมฉบัง
  พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยมีสาระสำคัญ คือ
  ใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และกระทรวงการคลังรับไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษตอไป
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ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แลวเสนอการพิจารณาใหคณะรัฐมนตรีตอไป ทั้งนี้
ใหกระทรวงมหาดไทยรับไปทบทวนรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแหลมฉบัง พ.ศ. ....
โดยใหหารือรวมกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ โดยใหพิจารณาผลการพิจารณาตามขอ ๒ ใหสอดคลองกัน 
กอนเสนอรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแหลมฉบัง พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการนครแหลมฉบัง พ.ศ. .... ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครัง้หนึง่ รวมถึงให
กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปพิจารณาดำเนินการตอไปดวย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๕
  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ....  ทีส่ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดำเนินการตอไป
  โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ พระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทำ
สวนยาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๐ พระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งองคการสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชกฤษฎีกาจัดตั ้ง
องคการสวนยาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๑๕ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕   
  หมวด ๑  การจัดตั้ง ทุน รายได และเงินสำรอง
  กำหนดใหจัดตั้งการยางขึ้นเรียกวา “การยางแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “กยท.” 
และกำหนดให กยท. เปนนิติบุคคล และกำหนดวัตถุประสงคของ กยท. เชน เปนองคกรกลาง
รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอยางครบวงจร  บริหารจัดการ
เกี่ยวกับการเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา เปนตน รวมถึงกำหนดที่มาของทุนของ กยท. และรายไดของ กยท. 
รวมทั้งกำหนดใหรายไดที ่กยท. ไดรับจากการดำเนินงานใหตกเปนของ กยท สำหรับเปนคาใชจาย 
ตาง ๆ และรายไดทีไ่ดรับในปหนึ่ง ๆ เมือ่ไดหักคาใชจายและภาระตาง ๆ แลวเหลือเทาใดใหนำสง
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เปนรายไดของรัฐ และถารายไดมีจำนวนไมพอสำหรับคาใชจายและคาภาระตาง ๆ นอกจาก
เงินสำรอง และเงินโบนัสหรือเงินรางวัล และ กยท. ไมสามารถหาเงินจากทางอืน่  รัฐพึงจายเงิน
ใหแก กยท. เทาจำนวนที่ขาด 
  หมวด ๒ คณะกรรมการและผูวาการ
  กำหนดใหม ี “คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย” ประกอบดวย ประธานกรรมการ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง กรรมการโดยตำแหนง ไดแก ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทน กษ. ผูแทน
สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูแทนสำนักงบประมาณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จำนวนหาคน และผูวาการเปนกรรมการและเลขานุการ กำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
วาระการดำรงตำแหนงของประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระคราวละสามป และ
กำหนดใหผูวาการมีวาระในตำแหนงคราวละไมเกินสี่ป กำหนดใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาที่ เชน
วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึง่กิจการของ กยท. แตงตัง้และกำหนดอัตราเงินเดือน
ของผูวาการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เปนตน
  หมวด ๓ การสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบกิจการยาง
  กำหนดใหเกษตรกรชาวสวนยางซึ ่งประสงคจะขอรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การปลูกแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยืน่คำขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตอ กยท. ตามแบบและ
วิธีการที่คณะกรรมการกำหนด และในกรณีทีผู่ขอรับการสงเสริมใหมีการปลูกแทนเปนผูทำสวนยาง
ในทีดิ่นทีต่นเชาหรืออาศัยบุคคลอืน่ ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตองแสดงตอ กยท.วาผูใหเชา
หรือผูใหอาศัยไดใหความยินยอมในการท่ีตนขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตามแบบท่ีคณะกรรมการ
กำหนดเปนตน 
  หมวด ๔ กองทุนพัฒนายางพารา
  กำหนดใหจัดตั้งกองทุนขึ้นใน กยท. เรียกวา “กองทุนพัฒนายางพารา” โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเปนคาใชจายในการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนายางพารา และกำหนดใหบุคคลซ่ึงสงยางพารา
ออกนอกราชอาณาจักร ตองเสียคาธรรมเนียมให กยท. และใหไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม
พิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนำเขามาในราชอาณาจักรซึง่สินคา และในกรณี
ที่มีความจำเปนรัฐมนตรีจะประกาศกำหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมใหแกบุคคลดังกลาวก็ได

  เร่ือง รางพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย (ฉบับท่ี..) 
  พ.ศ. ….
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหเจาหนาทีห่รือผูซึง่ไดรับมอบหมายจากเจาหนาทีม่ีอำนาจ
ยืน่คำรองขอรังวัดตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายที่ดินแทนเจาของหรือผู ครอบครองได

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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และกำหนดใหผูมอีำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเปนกรณี
ที่มีความจำเปนโดยเรงดวนจากคณะรัฐมนตรีเปนรัฐมนตรี
  นอกจากนี ไ้ดกำหนดใหการขอขยายระยะเวลาในการพิจารณากำหนดราคาเบือ้งตน
ของอสังหารมิทรพัยและจำนวนเงนิคาทดแทนใหขยายออกไปอกีไดไมเกนิสองครั้ง ครั้งละไมเกนิหนึ่งรอย
แปดสิบวัน กำหนดระยะเวลาในการใชสิทธิรองขอใหเจาหนาทีเ่วนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
ทีเ่หลืออยูซึ่งใชการไมได และกำหนดระยะเวลาการพิจารณาคำรองของเจาหนาที ่กำหนดหลักเกณฑ
การรองขอใหเจาหนาทีเ่วนคืนหรือจัดซื้อทีด่ินสวนทีเ่หลือและใชการไมไดตลอดจนกำหนดระยะเวลา
การยื่นคำรองและกำหนดสิทธิอทุธรณ และกำหนดขยายระยะเวลาการวินิจฉัยอทุธรณของรัฐมนตรี
จากหกสิบวันเปนหนึ่งรอยแปดสิบวัน รวมถึงกำหนดสิทธิฟองคดีตอศาลใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
  ทั้งนี้ ไดกำหนดใหรัฐคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาท ในกรณีทีอ่สังหาริมทรัพย
ท ีถู่กเวนคืนไมไดนำไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของการเวนคืนภายในเวลาที ่กำหนด
ในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือในกรณีทีร่ัฐไมมีความจำเปนทีจ่ะตองใชประโยชน
ในอสังหาริมทรัพยเพื่อประโยชนตามวัตถุประสงคของการเวนคืนอีกตอไปดวย 

  เร่ือง รางพระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญ คือ เปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความลับทางการคา
พ.ศ.๒๕๔๕  โดยแกไขเพิ่มเติมองคประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง
และวธิกีารประชมุของคณะกรรมการความลบัทางการคา และแกไขเพิ่มเตมิบทกำหนดโทษใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น
 
  เร่ือง รางพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
  พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....
ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป และใหกระทรวงการคลัง
รับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปพิจารณาดำเนินการตอไปดวย
  โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  (๑) กำหนดใหภายในระยะเวลา ๒ ป นับแตวันพนจากตำแหนงหามมิใหคณะกรรมการนโยบาย
การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐเปนกรรมการ ผูมีอำนาจในการจัดการ ทีป่รึกษาหรือ
ถือหุนเกินรอยละศูนยจุดหาของทุนทีช่ำระแลวของเอกชนที่คณะกรรมการดังกลาวไดอนุมัติหลักการ
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ใหรวมลงทุนในกิจการของรัฐหรือไดทำสัญญารวมลงทุนกับหนวยงานเจาของโครงการ และใหมี
อำนาจในการใหคำแนะนำหรือความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกอนมีการตรา
พระราชกฤษฎีกายกเวนไมใหนำรางพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ 
  (๒) กำหนดใหรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดเสนอกรอบนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐในความรับผิดชอบของกระทรวงตอคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตรตอไป โดยกรอบ
นโยบายที่แตละกระทรวงเสนอใหแสดงภาพรวม ลักษณะของโครงการ ลำดับความสำคัญของกิจการ
ของรัฐในความรับผิดชอบของกระทรวงที่จำเปนหรือเหมาะสมจะใหเอกชนรวมลงทุน 
  (๓) กำหนดใหหนวยงานเจาของโครงการตองวาจางทีป่รึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษา
และวิเคราะหโครงการ และใหหนวยงานเจาของโครงการสงรายงานของที่ปรึกษาเพื่อใชประกอบ
การพิจารณาเสนอโครงการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินโครงการเพื่อคัดเลือกเอกชนเขารวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ รวมถึงกำหนดใหจัดตั้งกองทุนสงเสริมการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
ในกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตรและสนับสนุนหนวยงานของรัฐในการ
เสนอโครงการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร การจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการและ
การจางที่ปรึกษา

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
  เร่ือง รางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. .... ท่ีสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหจัดตั้งองคการสงเคราะหทหารผานศึก เรียกโดยยอวา “อผศ.”
มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนองคการของรัฐเพื่อการกุศล แตมิใชรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ และให อผศ. มีสำนักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และอาจตั้งสำนักงานสาขา
หรือสำนักงานตัวแทนขึ้น ณ ทีใ่ดก็ได และกำหนดให อผศ. มีรายไดจากเงินอุดหนุนจากงบเงิน
อุดหนุนของกระทรวงกลาโหม เงินท่ีรัฐบาลกำหนดใหเปนคร้ังคราว เงินผลประโยชนและคาธรรมเนียม
อผศ. ตลอดจนเงินและทรัพยสินอยางอื่นซึ่ง อผศ. ไดรับบริจาค 
  ทั้งนี้ไดกำหนดองคประกอบของสภาทหารผานศึก วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง 
อำนาจหนาที ่ และการประชุม รวมถึงกำหนดใหรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง และถอดถอนผูอำนวยการ
และรองผูอำนวยการ โดยความเห็นชอบของสภากลาโหม และใหผูอำนวยการเปนผูบริหารกิจการ

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๔๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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ของ อผศ. ตลอดจนมีอำนาจตามที่กำหนด ฯลฯ รวมถึงกำหนดใหมีตราเครื่องหมายของ อผศ.
โดย อผศ. อาจจัดทำเหรียญและเข็มทอง อผศ. เพื่อเปนเครื่องหมายประดับสำหรับบุคคลที่เกี่ยวของ
หรือมีอุปการคุณในกิจการของ อผศ. 
  นอกจากนี้ไดกำหนดบทลงโทษ สำหรับผูใชชื่อหรือถอยคำในประการที่นาจะทำใหประชาชน
เขาใจวาเปนกิจการของอผศ. หรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการ ผูใชตราเครื่องหมายของ อผศ. โดยไมมีสิทธิ
ใชหรือทำตราเครื่องหมายโดยมิไดรับอนุญาตทำปลอมหรือเลียนแบบคลายคลึงตราหรือรอยตรา
เครือ่งหมายและผูใชเหรียญหรือเข็มอันเปนเครือ่งหมายประดับของ อผศ. โดยไมมีสิทธิใหรับโทษ
ตามที่กำหนด 

  เร่ือง รางพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการรางพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงพาณิชยไดปรับปรุงจากรางพระราชบัญญัติ ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว และสงใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
  โดยมีสาระสำคัญ คือ รางพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. .... เปนการแกไข
เพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติฯ ทีส่ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวในประเด็น
สำคัญดังนี้ 
  มีการแกไขนิยามคำวา “คลังสินคา” เพิ่มเติมนิยามคำวา “ศูนยกระจายสินคา” “บริษัท
ในเครือ” “บริษัทแม” “บริษัทลูก” และ “บริษัทรวม” และกำหนดใหนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการ
คลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น เพื่อใชเก็บรักษาสินคาและใหบริการเกี่ยวกับสินคาเฉพาะ
แกบริษัทในเครือใหไดรับยกเวนไมตองขออนุญาตในการประกอบกิจการ รวมถึงกำหนดระยะเวลา
ใหผูที่ประสงคจะมีคลังสินคา ไซโลหรือหองเย็นทีเ่ก็บรักษาสินคาโดยไมมีบำเหน็จ ซึ่งมีพื้นที่ ขนาด
ความจตุามที่กำหนด แจงตอพนกังานเจาหนาท่ีภายใน ๓๐ วนั นบัแตวนัท่ีมีคลังสนิคา ไซโล หรอืหองเยน็
  นอกจากนี้ไดตัดรางมาตรา ๔๗ ทีก่ำหนดใหคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นทีเ่ก็บรักษาสินคา
โดยไมมีบำเหน็จตองจัดทำบัญชีคุมสินคาหรือรายงานการจัดเก็บสินคา เนื่องจากคลังสินคาไซโล 
หรือหองเย็นทีเ่ก็บรักษาสินคาโดยไมมีบำเหน็จเปนคลังสินคาสวนตัวมิใชคลังสินคาสาธารณะทีต่อง
ขออนุญาต

  เร่ือง  รางพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถ่ิน
  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ ่น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
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  โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหผูรับบำนาญปกติหรือผูรับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
อาจนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินได และนำสิทธิในบำเหน็จ
ตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินได แตหากสัญญากูเงินสิ้นสุดลงโดยไมมีการบังคับ
เอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดทีน่ำไปเปนหลักทรัพยในการประกันกูเงินทายาทมีสิทธิไดรับบำเหน็จ
ตกทอดเต็มตามจำนวน แตหากผูรับบำนาญปกติหรือผูรับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก
ความตายหรือสัญญากูเงินสิ ้นสุดลงโดยไมมกีารบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดทีน่ำไปเปน
หลักทรัพยในการประกันการกู เงิน ทายาทมีสิทธิไดรับบำเหน็จตกทอดเทากับจำนวนทีเ่หลือ
หลังจากทีร่าชการสวนทองถิ่นไดหักจำนวนเงินทีจ่ายใหแกสถาบันการเงินออกจากสิทธิในบำเหน็จ
ตกทอดมาตรา ๔๖/๕ 
  ท้ังน้ี ไดกำหนดบทเฉพาะกาลใหผูรับบำนาญปกติหรือผูรับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพลพลภาพ
ยังคงมีสิทธิไดรับบำนาญอยู กอนวันทีพ่ระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ ่น
พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีสิทธินำสิทธิในบำเหน็จตกทอด
ไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินไดดวย
     
  เร่ือง รางพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ 
  นิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหนำขึ้นทูลเกลาฯ ถวายตอไปได ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา เน่ืองดวยการประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ
พ.ศ. ๒๕๕๔ จะครบกำหนด ๑๒๐ วัน ในวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ แตโดยเหตุท่ียังมีรางพระราชบัญญัติ
ทีย่ังคางการพิจารณาอยูในสภาทัง้สอง และบางฉบับยังมิไดเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
สมควรท่ีจะขยายเวลาประชุมรัฐสภาออกไปอีก จึงไดยกรางพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภา
สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น และเสนอมาเพื่อดำเนินการ

  เร่ือง  รางพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ....
ตามท่ีกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางเพศ
(คณะกรรมการ สทพ.) และกำหนดอำนาจหนาที ่ กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนง
และการพนจากตำแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิและกำหนดใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) และกำหนดอำนาจหนาที่ รวมถึงกำหนดให
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สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบงานธุรการ และงานวิชาการของคณะกรรมการ 
สทพ. และคณะกรรมการ วลพ. และกำหนดอำนาจหนาที่ของสำนักงานฯ 
  ท้ังน้ี การกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการหรือวิธีปฏิบัติของหนวยงาน
ของรัฐ องคกรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ
จะกระทำมิได และกำหนดใหบุคคลทีเ่ห็นวาตนไดรับหรือจะไดรับความเสียหายจากการกระทำ
ในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศมีสิทธิยืน่คำรองตอคณะกรรมการ วลพ.
โดยการรองขอดังกลาวไมเปนการตัดสิทธิผู รองในอันทีจ่ะฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิดตอศาล
ที่มีเขตอำนาจ
  รวมถึงกำหนดใหคณะกรรมการ วลพ. อาจกำหนดมาตรการชั ่วคราวกอนมีคำวินิจฉัย
เพื่อคุมครองหรือบรรเทาทุกขแกบุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศเทาทีจ่ำเปน
และสมควรแกกรณีก็ได  โดยในกรณีทีค่ณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยวา เปนการเลือกปฏิบัติโดย
ไมเปนธรรมระหวางเพศใหมีอำนาจออกคำสั่งตามที่กำหนดได และในกรณีคณะกรรมการ วลพ.
มีคำวินิจฉัยวามีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ ผูเสียหายมีสิทธิขอรับการสงเคราะห
โดยการสงเคราะหผู เสียหายใหกระทำโดยใหความชวยเหลือ หรือใหความชวยเหลือทางการเงิน
ตามที่กำหนด และกำหนดใหมกีองทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศเพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับ
การสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ กำหนดกรอบวัตถุประสงคของการใชจายเงินในกองทุน
และใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน กำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ 
     
  เร่ือง  รางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
     คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
      โดยมสีาระสำคญั คอื แกไขบทนยิามคำวา “ลกูจาง” “ทุพพลภาพ” “วางงาน”และ “ภยัพบิตั”ิ ใหมี
ความชัดเจนยิง่ขึ้น และแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทน
ฝายประกนัตน และคณะกรรมการการแพทย เพิม่เตมิบทบญัญตัเิก่ียวกับการแตงตัง้ท่ีปรกึษาคณุสมบตัิ
และลักษณะตองหามของกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาและกรรมการการแพทย
  ทั้งนี้ ไดแกไขเพิ่มเติมเรื ่องการจัดสรรเงินกองทุนเพิ่มเติมเรื ่องอสังหาริมทรัพยทีไ่ดมาจาก
การจัดหาผลประโยชนของกองทุน แกไขระบบการเสนองบการเงิน และการจัดทำรายงานประมาณการ
รายรับและรายจายของกองทุน การจายเงินสมทบของรัฐบาลเขากองทุนสำหรับผู ประกันตน
ตามมาตรา ๔๐ การแจงเปลีย่นแปลงขอเท็จจริงในแบบรายการการนับระยะเวลานำสงเงินสมทบ
และการคำนวณเงินเพิ่มคางชำระเงินสมทบ และเพิ่มเติมบทบัญญัติลดหยอนการออกเงินสมทบ
ในกรณีเกิดภัยพิบัติอยางรายแรง 
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        รวมถึงแกไขเพิ ่มเติมการยื ่นแบบรายการขึ ้นทะเบียนนายจางและการยื ่นแบบรายการ
ขึน้ทะเบียนผูประกันตน สทิธิประโยชนทดแทนจากกองทุนของผูประกันตนหรือผูมสีิทธิอืน่ แกไข
ระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชนทดแทน กำหนดขั้นตอนการขอรับประโยชนทดแทน แกไขวิธี
การคำนวณคาจางรายวันในการจายเงินทดแทนการขาดรายได และยกเลิกบทบัญญัติที่มิให
ผู ประกันตนมสีิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีจงใจหรือยนิยอมใหผู อืน่กระทำใหตนประสบ
อันตราย หรือเจ็บปวย หรือทุพพลภาพ หรือถึงแกความตาย และแกไขเพิ่มเติมประโยชนทดแทน
ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยกรณีคลอดบุตร หลักเกณฑและอัตราการไดรับเงินทดแทน
การขาดรายไดกรณีทุพพลภาพ และเงินสงเคราะหกรณีผู ประกันตนถึงแกความตาย กำหนดให
ผูประกันตนซึ่งเจบ็ปวยดวยโรคเรื้อรงั ทพุพลภาพ มีสทิธิไดรบัประโยชนทดแทนในกรณตีาย และยกเลกิ
บทบัญญัติในเรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
  ตลอดจนแกไขเพิ่มเติมสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดของผูประกันตน และเพิ่มเติม
เรื่องสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน และการขอขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยประกันสังคม และแกไขเพิ่มเติมการจายเงินชราภาพใหมีความยืดหยุนมากขึ้น และ
เพิ่มเติมใหผูประกันตนซึ่งไมมีทายาทสามารถทำหนังสือระบุบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินบำเหน็จชราภาพ
รวมถึงแกไขบทกำหนดโทษกรณีไมมาใหถอยคำและกำหนดมาตรการลงโทษทางอาญาแกนายจาง
ซึ่งไมยื่นแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบดวย
         
  เร่ือง  รางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค
  พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสือ่ปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
         โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
  (๑) กำหนดใหจัดตัง้กองทนุพัฒนาสือ่ปลอดภัยและสรางสรรคเปนนิติบุคคลและกำหนด
วัตถุประสงคของกองทุน โดยใหกองทุนสวนหนึ ่งประกอบดวยเงินที ่ไดรับจากการจัดสรร
จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เงินคาปรับ
ท ีไ่ดรับจากการลงโทษผู ละเม ิดลิขสิทธิ ์หรือสิทธิของนักแสดงตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ ์
ทีต่กเปนของกองทุน และเงินทีไ่ดรับจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และกิจการของ
กองทุนไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน และกำหนดใหกองทุนมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐทีไ่มเปน
สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และรายไดของกองทุนไมตอง
นำสงคลังเปนรายไดแผนดิน
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  นอกจากนี้ ไดกำหนดใหกองทุนมีอำนาจจายเงินจากกองทุนเปนคาใชจายตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการฯ ที่กำหนด 
  (๒) กำหนดใหมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค กำหนดองคประกอบ 
คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง อำนาจหนาท่ี และองคประชุมคณะกรรมการฯ
และใหมคีณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยไดกำหนดอำนาจหนาทีไ่ว รวมถึงกำหนดอำนาจ
หนาที่ของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคดวย
  (๓) กำหนดใหมีผู จัดการกองทุน คุณสมบัติของผูจัดการ วาระการดำรงตำแหนง การพน
จากตำแหนง และอำนาจหนาที่
  (๔) กำหนดใหกองทุนจัดทำการบัญชีตามมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหนวยงานภาครัฐ
ทีก่ระทรวงการคลังกำหนด โดยมีรอบปบัญชีตามปงบประมาณ และจัดใหมีการตรวจสอบภายใน
และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการฯทราบอยางนอยปละครั ้ง และใหกองทุนจัดทำ
งบการเงินและทำรายงานประจำปเสนอตอคณะกรรมการเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี
  (๕) กำหนดใหมีคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนกำหนดองคประกอบ
และอำนาจหนาท่ี และคณะกรรมการประเมินผลอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ  เพื่อพจิารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื ่องหนึ่งเรื ่องใดหรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดไดตามทีเ่ห็นสมควร
 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
  เร่ือง รางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
  ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  กำหนดคำนิยาม “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง” “เขตอนุรักษ” “คณะกรรมการ” “พนักงาน
เจาหนาที่” 
  หมวด ๑ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงแหงชาติ
  (๑) กำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายและแผนการบรหิารจัดการทรพัยากรทางทะเลและชายฝง
แหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ
กรรมการจำนวน ๑๖ คน ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการจำนวนไมเกิน ๘ คน
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โดยใหอธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝงเปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ มีอำนาจ
หนาทีใ่นการเสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ งแหงชาติ
ตอคณะรัฐมนตรีใหเห็นชอบขอเสนอแนะ และคำปรึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานของรัฐ เพื ่อใหดำเนินการสอดคลองกับนโยบายและแผนฯ เสนอความเห็น
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติตามที่เห็นสมควรในกรณีทีห่นวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนฯ และพิจารณาใหความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงกำหนดพืน้ทีป่าชายเลนอนุรักษ
และพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
  (๒) กำหนดใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทำหนาทีเ่ปนสำนักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการฯ โดยใหมีอำนาจหนาทีใ่นการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ การเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงแหงชาติ ฯลฯ
  หมวด ๒ ชุมชนชายฝง
  กำหนดใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาจพิจารณาใหความชวยเหลือหรือสนับสนุน
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและสนับสนุนชุมชนในเขตพื้นที่ชายฝง ทะเล หรือเกาะในการบริหารจัดการ 
การบำรุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เชน
การสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน การใหคำปรึกษาแกชุมชนในการบริหารจัดการ ฯลฯ 
        หมวด ๓  การคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
  (๑) กำหนดใหอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือผูซึ ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจ
สัง่ใหบุคคลที่กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงระงับการกระทำ
ดังกลาวเปนการชั ่วคราวและแนวทางในการดำเนินการ ตลอดจนมีอำนาจแกไขหรือบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
  (๒) กำหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่บริเวณหนึ่งบริเวณใดเปนพื้นที่ปาชายเลน
อนุรักษ เปนพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
  (๓) กำหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อขออนุมัติใชมาตราคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพื่อควบคุมและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
หรืออาจจะเกิดขึ้นในกรณีทีท่รัพยากรทางทะเลและชายฝงอาจถูกทำลายหรือไดรับความเสียหาย
อยางรายแรงเขาขั้นวิกฤติ รวมทั้งกำหนดหนวยงานของรัฐที่จะเปนผูดำเนินการตามมาตรการดังกลาว 
  หมวด ๔  พนักงานเจาหนาที่
  กำหนดอำนาจของพนักงานเจาหนาทีเ่พื ่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี ้
โดยใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอำนาจเขาไปในสถานทีห่รือตรวจคนสถานท่ี หรือยานพาหนะเพ่ือตรวจสอบ
และควบคุม ยดึหรืออายดัทรัพยสนิทีเ่กีย่วของกับการกระทำผิด รวมทัง้สัง่ใหบุคคลออกจากพืน้ที่
ปาชายเลนอนุรักษ พื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ฯลฯ                       
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จุลนิติ

  หมวด ๕  บทกำหนดโทษ
       กำหนดบทกำหนดโทษกรณีไมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายในการระงับ 
การกระทำที ่กอใหเกิดความเสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที ่เกิดขึ ้นตอทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตามที่
กำหนดในพื้นที่ปาชายเลนอนุรักษ พื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ฯลฯ รวมทั้งกำหนด
โทษสำหรับกรณีที่ผูกระทำผิดเปนนิติบุคคล โดยใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูจัดการ หรือ
บุคคลซึ ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั ้น ตองรับโทษตามที ่บัญญัติไวสำหรับ
ความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทำความผิดนั้น

  เร่ือง รางพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ….
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ….ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอและใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
  โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  (๑) กำหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศ
กำหนดเกี่ยวกับอาหารเพื่อคุมครองผูบริโภค  
  (๒) กำหนดใหมีคณะกรรมการอาหาร ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน 
กรรมการ กรรมการโดยตำแหนง ผูแทนองคกรเอกชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กำหนดวาระ
การดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ องคประชุม และใหคณะกรรมการ
มีอำนาจหนาที่ตามที่กำหนด 
  (๓) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตผลิตและการนำเขาอาหาร การอนุญาต 
การตอใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การแกไขรายการหรือรายละเอียดท่ีไดรับการอนุญาต การแจง
เลิกกิจการ ตลอดจนระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และกำหนดใหผูผลิตอาหาร ผูนำเขา
และผูวาจางผลิต มีหนาที่ตามที่กำหนด 
  (๔) กำหนดลักษณะอาหารที่ตองควบคุมการผลิตเพื่อจำหนาย นำเขาเพื่อจำหนายหรือจำหนาย
ซึ่งอาหาร ลักษณะของอาหารทีไ่มบริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน อาหารเสื่อมคุณภาพ
และอำนาจของผูอนุญาตในการควบคุมอาหาร
  (๕) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาอาหารกำหนดใหพนักงานเจาหนาทีม่ี
อำนาจตามที่กำหนด รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขการพักใชใบอนุญาตและ
การเพิกถอนใบอนุญาต การอุทธรณคำสั่ง และการขอใบอนุญาตกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๔  เมษายน ๒๕๕๕

  เร่ือง รางพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ....
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. .... ทีส่ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  
   โดยมีสาระสำคัญดังนี้
  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ และพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และกำหนดนิยามคำวา “อาหารสัตว” “อาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะ” “ผลิต” “ขาย” “นำเขา” “สงออก” “ภาชนะบรรจุ” “ฉลาก” “ผูรับใบอนุญาต”
“ผูอนุญาต” เปนตน รวมถึงกำหนดใหรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศ
กำหนดเพื่อประโยชนในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว เชน ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ หรือที่มิใชอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ตลอดจนหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย นำเขาเพื่อขาย หรือขายอาหารสัตวนั้น เปนตน
  หมวด ๑  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
  กำหนดให “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว” ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว เปนรองประธานกรรมการอธิบดีกรมการคา
ภายใน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากร เลขาธิการคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผูอำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ เปนกรรมการโดยตำแหนง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจำนวน
ไมเกินหาคนเปนกรรมการ ในจำนวนน้ีจะตองแตงต้ังจากเกษตรกรสามคนใหผูอำนวยการสำนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวเปนกรรมการและเลขานุการใหมีอำนาจหนาทีใ่หคำแนะนำ
หรือใหความเห็นแกรัฐมนตรีหรืออธิบดี แลวแตกรณี เชน การออกประกาศ การวินิจฉัยอุทธรณ
การพักใชใบอนุญาต เปนตน 
  หมวด ๒  การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
  กำหนดใหผูใดประสงคจะผลิตเพ่ือขาย หรือนำเขาเพ่ือขายหรือจะขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ตามมาตรา ๖ (๑) ใหย ืน่คำขออนุญาตและเมื ่อผู อนุญาตออกใบอนุญาตใหแลวจึงจะผลิต
เพื่อขาย หรือนำเขาเพื่อขาย หรือจะขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้นได และกำหนดใหใบอนุญาต
มี ๓ ประเภท ไดแก ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหใชไดสามปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตนำเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหใชไดหนึ่งปนับแตวันทีอ่อกใบอนุญาต และใบอนุญาต
ขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่ออกใบอนุญาต 
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  หมวด ๓  หนาที่ของผูรับใบอนุญาต
  กำหนดหนาทีใ่หผูรับใบอนุญาตผลิต หรือนำเขา หรือขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะปฏิบัติ
เชน จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่ผลิต หรือนำเขา
หรือขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ เปนตน 
  หมวด ๔  การขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
  กำหนดใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ทีป่ระสงคจะผลิต หรือนำเขาอาหารสัตวควบคุม
เฉพาะใด ตองนำอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงาน เจาหนาที ่ และเมื่อ
ไดรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้นแลวจึงจะผลิตหรือนำเขาอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะนั ้นได การขอขึ ้นทะเบียนและการออกใบสำคัญ การขึ ้นทะเบียนอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 
  หมวด ๕  การเลิกกิจการและการโอนกิจการ
  กำหนดหลักเกณฑ และวิธีการ กรณีผูขอรับใบอนุญาตประสงคจะเลิกกิจการทีไ่ดรับอนุญาต
กรณีผูรับใบอนุญาตไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
  หมวด ๖  การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
  กำหนดใหผูอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจสั่งพักใชใบอนุญาตในกรณี
ทีผู่ รับใบอนุญาตไมปฏิบติัตามพระราชบัญญัตินี้ สัง่เพิกถอนใบอนุญาตกรณีผูรับใบอนุญาตกระทำ
ความผิดตามมาตรา ๕๖ (๑) และกรณีผูรับใบอนุญาตฝาฝนคำสั่งพักใชใบอนุญาต 
  หมวด ๗  ใบรับรอง
  กำหนดใหผู ผลิตอาหารสัตวจะขอใหผู อนุญาตออกใบรับรองระบบการประกันคุณภาพ
อาหารสัตวหรือใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวของกับอาหารสัตวก็ได โดยผูรองขอจะตองเสียคาธรรมเนียม 
  หมวด ๘  การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
  กำหนดหามผลิตเพื ่อขาย นำเขาเพื ่อขาย หรือขายอาหารสัตวปลอมปน เสื ่อมคุณภาพ
ผิดมาตรฐาน อาหารสัตวทีต่องขึ้นทะเบียนแตมิไดขึ ้นทะเบียน หรือทีอ่ธิบดีสั ่งเพิกถอนทะเบียน
หรือที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา (๓) 
  หมวด ๙  การโฆษณาอาหารสัตว 
  กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารสัตว 
  หมวด ๑๐ พนักงานเจาหนาที่
  กำหนดใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา กำหนดอำนาจหนาทีข่องพนักงานเจาหนาที ่ เชน เขาไปในสถานที่ผลิต นำเขาขาย
หรือเก็บอาหารสัตว ในระหวางเวลาทำการจองสถานที่นั้น คน ยึด หรืออายัดอาหารสัตวภาชนะบรรจุ 
เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว เปนตน 
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  เร่ือง รางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
  แทนตำแหนงท่ีวาง
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
เชียงใหม เขตเลือกตัง้ที ่๓ แทนตำแหนงทีว่าง พ.ศ. .... โดยกำหนดใหวันที ่๒ มถิุนายน ๒๕๕๕
เปนวันเลือกตั้ง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ 
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๑. บทนํา
 ประชาชนสวนใหญในสังคมอาจเขาใจวา “อํานาจมหาชน”๒ หรือ “อํานาจรัฐ” เปนอํานาจ
ทีอ่งคกรหรือเจาหนาทีข่องรัฐเทานัน้ทีส่ามารถใชอํานาจดังกลาวบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
ไดเทาน้ัน อยางไรกต็าม ในความเปนจรงิแลวในทางกฎหมายกลับใหประชาชนมสีวนรวมในการใชอาํนาจ
มหาชนหลากหลายรปูแบบ ตั้งแตการใชอํานาจมหาชนโดยตรงของประชาชน การรบัมอบอาํนาจมหาชน
จากรัฐเพื่อดําเนินกิจกรรมแทนรัฐ หรือแมแตการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ นอกจากนี้ กฎหมาย
ทีใ่หสิทธิแกประชาชนในการเขาไปมีสวนรวมในการจัดสรรอํานาจดังกลาวปรากฏตั้งแตกฎหมาย
ระดับรฐัธรรมนญูซึ่งมีสถานะเปนกฎหมายสงูสดุในการปกครองประเทศ กฎหมายระดบัพระราชบญัญตัิ 
หรือกฎหมายที่ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
 แตถงึกระนั้น ในสงัคมยงัปรากฏการใชอํานาจโดยเอกชนบงัคบัตอเอกชนดวยกนั ท้ังท่ีโดยหลกัการแลว
สถานภาพระหวางเอกชนกบัเอกชนอยูบนพื้นฐานของความเทาเทยีมและเสมอภาคกัน เวนแต เปนกรณี
ทีก่ฎหมายมอบอํานาจมหาชนจากรัฐใหเอกชนดําเนินการแทน ฉะนัน้ ขอเทจ็จริงทีเ่กิดขึ้นในการ
ดาํเนนิชวีติประจาํวนัของประชาชน บางเหตุการณเอกชนไดใชอํานาจบงัคบัเอกชนดวยกันโดยปราศจาก
อาํนาจทีช่อบดวยกฎหมาย และอาจลวงเลยไปถึงการกระทาํความผิดกฎหมายของบานเมืองอีกดวย 
จึงเปนเรือ่งทีเ่อกชนตองกลับมาทบทวนตนเองวาแททีจ่ริงแลวการปฏิบัติการบางอยางของเอกชน
มีฐานทางกฎหมายรองรับการกระทําเหลานั้นหรือไม

à¡ÃÕÂ§ä¡Ã ÃÍºÃÙŒ 

การใชอํานาจมหาชนโดยเอกชน 
Private’s Role in Exercising Public Power

 ๑ผูชวยคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ประกาศนียบัตรวิชาวาความ สํานักฝกอบรมวิชาวาความ สภาทนายความฯ, ประกาศนียบัตรสาขา
วิชากฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง กฎหมายอาญาชั้นสูง สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความฯ, 
ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสําหรับบุคคลทั่วไป คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ประกาศนียบัตรสําหรับกฎหมาย
ปกครอง มหาวิทยาลัยรังสิต.
 ๒อํานาจมหาชนในที่นี้ คือ อํานาจมหาชนในความหมายอยางกวาง มิไดหมายถึงเฉพาะอํานาจมหาชนรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด
เทานั้น เชน อํานาจปกครอง อํานาจนิติบัญญัติ ฯลฯ.

  
๑
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๒. ความเบื้องตนเกี่ยวกับอํานาจ
 มนุษยเปนสัตวสังคมที่มีการรวมกลุมเพื่อพบปะสมาคมซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการรวมกลุมกัน
เพื่อปกปองสิทธิของตน จากลักษณะการรวมกลุมกันน้ีเองจึงเปนจุดเร่ิมตนของการกําเนิดของสังคม 
โดยสภาพความเปนจริงของสังคมจึงมีประชาชนรวมตัวกันเปนจํานวนมากและยอมมีความขัดแยง 
(Disagreement) กนัเปนธรรมดา ทัง้นี ้เพือ่ใหการดาํรงชวีติของคนในสงัคมดาํเนนิไปไดอยางปลอดภยั
และสามารถขจัดขอขัดแยงระหวางกัน จึงเร่ิมแสวงหาบุคคลที่จะปกปองคุมครองตนเองในฐานะของ
ผูปกครอง (Leader) และสิ่งที่ควบคูไปพรอมกับตัวผูปกครองก็คือ “อํานาจ (Power)” ที่จะควบคุม
พฤติกรรมของผูใตปกครอง
 ทัศนะเร่ืองของอํานาจมีผูใหความหมายไวหลายประการ ทั้งในดานรัฐศาสตร นิติศาสตร และ
สงัคมวทิยา เชน Max Weber เหน็วา “อาํนาจ คอื ความสมัพนัธทางสงัคม ความเปนไปไดทีบ่คุคลจะกระทาํ
การเพือ่บรรลตุามเจตนาของตน โดยไมจาํเปนตองมลีกัษณะของการใชพลงับงัคบัเทานัน้”๓ ศาสตราจารย
จรูญ สุภาพ กลาววา “อํานาจ หมายถึง ความสามารถที่จะกําหนดและบังคับใช สิทธิ และหนาที่ 
ซึง่ถอืวาเปนสิง่ทีถ่กูตองชอบธรรม และเม่ือมกีารบังคบัใชตามหลักเกณฑดงักลาวแลว ผูทีถ่กูบงัคบัจะตอง
ยอมตามหรอืปฏบิตัติาม”๔ และรองศาสตราจารย ดร. สญัญา สญัญาววิฒัน กลาววา “อาํนาจหรอือาํนาจ
ทางสงัคม (Social Power) หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนแปลงชวีติทางสงัคม เชน ทาํใหใครคนหนึง่
ทาํสิง่หนึง่ส่ิงใด หรอื ทาํใหการดาํเนนิชวีติปกตเิกดิความวุนวาย หรอืเปลีย่นแปลงวฒันธรรม หรอืกลาว
โดยสรุปไดวา อํานาจ คือ ความสามารถในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด (get thing done) ใหเสร็จลงไป”๕ 
 ทัง้นี ้มกีารแบงอาํนาจออกเปน ๒ ประเภท ไดแก ประเภทแรก พลงัอาํนาจ (Power) คอื ความสามารถ
ของคนหรอืกลุมคนในการควบคมุหรือมอีทิธพิลตอการกระทาํของบคุคลอืน่หรอืกลุมคนกลุมอืน่ แมวา
การกระทาํทีเ่กดิขึน้จะเปนการใหความรวมมอืหรอืไมกต็าม และประเภททีส่อง สทิธิอาํนาจ (Authority) 
คือ ความสามารถของคนหรือกลุมคนตามท่ีกฎหมายกําหนดไวตามตําแหนงหนาท่ีในการควบคุมหรือ
บงัคบัใหผูอืน่ยอมรับและกระทําตาม๖ ดงัน้ัน จากความหมายดังกลาว Power จงึมคีวามหมายท่ีกวางกวา 
Authority ซึง่ Power อาจจะเปนอาํนาจทีไ่ดรบัมาอยางถกูตองชอบธรรมตามกฎหมายหรอืเปนอาํนาจ
ทีอ่ยูนอกเหนอืกฎหมายกไ็ด แต Authority เปนอาํนาจทีไ่ดรบัมาโดยชอบธรรมเทานัน้ ซึง่ความชอบธรรม
ในที่นี้ไมไดหมายถึงเฉพาะความชอบธรรมตามกฎหมายแตเพียงประการเดียว แตอาจรวมถึง
ความชอบธรรมตามประเพณี และความชอบธรรมตามหลักการของเหตุผลดวย
 อาํนาจจงึเปนเรือ่งของความสามารถในการควบคมุบงัคบับคุคลอืน่ใหปฏบิตักิารอยางหนึง่อยางใด
ใหสําเร็จลุลวงตามความประสงคของตน ซึ่งอาจเปนการควบคุมที่ชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายก็ได

 ๓Marshall, G., Oxford Dictionary of Sociology, (Oxford and New York: Oxford University Press, ๑๙๙๘). อางใน 
เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และสิริพรรณ นกสวน, คําและความคิดในรัฐศาสตรรวมสมัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๒๖๙-๒๗๐.
 ๔จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร ฉบับพื้นฐาน, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หนา ๘๐.
 ๕สัญญา สัญญาวิวัฒน, สังคมวิทยาการเมือง, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: เจาพระยาการพิมพ, ๒๕๓๒), หนา ๔๒.
 ๖คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวิทยาลยับรูพา, สถาบนัการเมืองการปกครอง [Online]. แหลงทีม่า http://www.huso.
buu.ac.th/cai/Sociology/225101/Lesson10/ [๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓]
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๓. แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจในทางกฎหมายมหาชน
 การอธิบายถึงเนื้อหาสาระของอํานาจยอมแตกตางไปตามมุมมองของแตละสาขาวิชา ในทาง
สังคมวิทยา (Sociology) อาจมองอาํนาจในแงของปรากฏการณท่ีเกดิขึ้นจรงิในสงัคม พจิารณาถงึวถิขีอง
ประชาชนที่ผูกพนัตออํานาจ ทางเทววทิยา (Theology) อาจพจิารณาอาํนาจที่มนุษยใชบงัคบัตอกันในฐานะ
ที่มาจากความประสงคของพระผูเปนเจา แตสําหรับมุมมองของนิติศาสตร อํานาจมิใชปรากฏการณ
ท่ีเกดิขึ้นอยางไมมีท่ีมาที่ไป แตกลับมคีวามเชื่อมโยงโดยตรงกับกฎหมายในฐานะท่ีกฎหมายเปนท้ังที่มา
ของอํานาจ และเปนทั้งบทจํากัดการใชอํานาจ
 อํานาจในการบงัคบัเหนอืบุคคลอ่ืนในทางกฎหมายมหาชนเรยีกวา “อํานาจมหาชน (Public  Power)” 
โดยปกตแิลว รฐัจะเปนผูทรงไวซึ่งอํานาจมหาชนในการบงัคบัใหประชาชนปฏิบตัติามคาํสั่งของรฐั คําวา 
“อํานาจมหาชน” ในที่นี้เปนคําที่มีความหมายอยางกวาง รวมถึงอํานาจอธิปไตย อํานาจทางการเมือง 
และอํานาจปกครอง ฯลฯ
 ๓.๑  อํานาจทางการเมือง: การแยกอํานาจจากตัวบุคคลสูรัฐ
   “อํานาจรัฐ (State Power)” หรือบางทานอาจเรียกวา “อํานาจทางการเมือง (Political 
Authority/Le Pouvoir politique)” หมายถึง กําลังที่เกิดขึ้นจากความรูสึกของสังคมเพื่อนํากลุมคน
ในสังคมไปสูจุดประสงครวมกัน อันไดแกความผาสุก และถาจําเปนก็พรอมที่จะบังคับเอากับสมาชิก
ของกลุมใหปฏิบัติตาม โดยในระยะแรก อํานาจทางการเมืองเปนของกลุ มหรือเผาอันเกิดจาก
จารีตประเพณีและการเชื่อถือในสิ่งเหนือธรรมชาติ แลวจึงวิวัฒนาการตอมาสูตัวของบุคคล กลาวคือ
ตัวผูปกครอง ซึ่งในชวงเวลานี้อํานาจทางการเมืองขึ้นอยูกับคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัว
ของบคุคล อํานาจจงึมีลักษณะเปนของสวนตวั เมื่อผูปกครองหมดคณุสมบตัแิละมบีคุคลอื่นที่มีคุณสมบตัิ
ดกีวากจ็ะเกดิการแกงแยงอํานาจกนัขึ้น เกิดสงคราม และเกิดความไมตอเน่ืองของอํานาจ ฉะน้ัน จงึเกดิ
แนวความคิดในการรองรับอํานาจทางการเมืองรูปแบบใหม โดยแยกอํานาจที่เคยอยูกับตัวผูปกครอง
ออกมา แลวมอบใหสถาบันใหมท่ีสรางขึ้นเปนนามธรรม เรยีกวา “รฐั” เปนเจาของอํานาจน้ัน๗ แนวคดินี้
สงผลในทางกฎหมายหลายประการ อาท ิรฐัจะมสีภาพเปนนิตบิคุคลที่มสีทิธ ิหนาท่ี อํานาจ หรอืความรบัผดิ
เปนของรฐัเอง ซึ่งจะแยกตางหากออกจากผูปกครองรฐั และสงผลใหผูปกครองเปนเพยีงตวัแทนของรฐั
เทานั้น หากเปรียบเทียบกับกฎหมายเอกชนก็คงเปรียบรัฐเปนบริษัท และเปรียบผูปกครองเปนผูแทน
ของบรษิทั อํานาจของผูแทนของบรษัิทตองอยูภายในขอบวตัถปุระสงคฉนัใด อํานาจของผูปกครองรฐั
กต็องใชใหอยูภายใตขอบเขตของกฎหมายฉนัน้ัน ผูปกครองไมอาจใชอํานาจเกินเลยขอบเขตท่ีกฎหมาย
กาํหนดได มิฉะนั้นจะเปนการใชอํานาจโดยมชิอบ จากทฤษฎดีงักลาว หากผูปกครองคนหนึ่ง ๆ พนสภาพ
จากการเปนผูปกครองรฐั อํานาจทางการเมอืงก็หาไดสญูสิ้นไปตามผูปกครองคนเดิมไม แตจะยังคงอยูในฐานะ
ท่ีเปนอํานาจของรฐัตลอดไป เม่ือผูปกครองคนใหมเขามาทาํหนาท่ีปกครองรฐั การใชอํานาจทางการเมอืง
ก็เขาสูหลักการเดิมก็คือ การใชอํานาจในนามของรัฐมิใชในนามสวนตัว จึงเห็นไดวา ตัวผูปกครอง
อาจสูญส้ินไดโดยสภาพทางธรรมชาตขิองมนษุย แตความเปนรฐัและอํานาจทางการเมอืงจะยังคงอยูตอไป 
อํานาจทางการเมืองที่มีสถานะมั่นคงถาวรหรือตอเนื่องเชนนี้ เรียกวา “อํานาจอธิปไตย”

 ๗ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายมหาชน: ความเปนมา ทฤษฎี และหลักการที่สําคัญ, กรุงเทพมหานคร:  วิญูชน, ๒๕๕๓), 
หนา ๒๓๘-๒๓๙.
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 ๓.๒ อํานาจอธิปไตย: อํานาจสูงสุดแหงรัฐ
    อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) มีนิยามพอสังเขปวา เปนอํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ 
มีที่มาจากหลายทฤษฎี เชน ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของพระเจา อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน 
อํานาจอธิปไตยเปนของชาติ เปนตน ถึงแมทฤษฎีจะอธิบายถึงผูทรงอํานาจอธิปไตยหรือองคอธิปตย 
(Sovereign) ไวแตกตางกัน แตลักษณะรวมของแตละทฤษฎีก็คือ อํานาจอธิปไตยตองมีลักษณะ
๔ ประการ ไดแก ประการแรก ความเด็ดขาด (Absoluteness) อํานาจอธิปไตยตองมีความเปนสูงสุด 
เดด็ขาด และสมบูรณเหนืออาํนาจอ่ืนใด อาํนาจอ่ืนไมสามารถมาลบลางอํานาจอธิปไตยได ประการท่ีสอง 
ความกวางขวางทั่วไป (Comprehensiveness) กลาวคือ อํานาจอธิปไตยสามารถบังคับใชไดกับ
ทกุบุคคล หรือสิง่ตาง ๆ  ทีอ่ยูภายในอาณาบริเวณท่ีอาํนาจอธิปไตยครอบคลุมถงึ เชน อาํนาจอธิปไตยของ
รฐัใดรฐัหนึง่ยอมครอบคลมุอาณาบรเิวณทัง้หมดของรฐันัน้ ประการทีส่าม ความถาวร (Permanence) 
อํานาจอธิปไตยตองมีความถาวรตอเนื่องตลอดไปหรือมีความเปนนิรันดรไมสูญสลาย เพราะถาหาก
อาํนาจอธิปไตยสูญสลายก็เทากบัวารฐัน้ันสิน้สภาพไปดวย ประการท่ีสี ่การแบงแยกมิได (Indivisibility) 
อํานาจอธิปไตยมีลักษณะเปนอํานาจหน่ึงเดียวที่ไมสามารถแบงแยกออกเปนสวน ๆ ได หากมีการ
แบงแยกตวัอาํนาจอธปิไตยยอมสงผลใหรฐันัน้ตองแบงแยกออกเปนหลายรฐั แนวคดิทีส่าํคญัซึง่เกดิข้ึน
ภายหลงัการสรางทฤษฎคีวามเปนสงูสดุของอาํนาจอธปิไตยก็คอื หลกัการแบงแยกอํานาจ (Separation 
of Powers) ทีแ่บงแยกองคกรผูใชอาํนาจอธปิไตยออกเปน ๓ องคกร ไดแก องคกรของรฐัฝายนติบิญัญตัิ 
(รฐัสภา) องคกรของรฐัฝายบรหิาร (คณะรฐัมนตร)ี และองคกรของรฐัฝายตลุาการ (ศาล) โดยแบงอาํนาจ
หนาที่ในการออกกฎหมายใหแกฝายนิติบัญญัติ อํานาจปฏิบัติการตามกฎหมายใหแกฝายบริหาร และ
อาํนาจพจิารณาตดัสนิขอพพิาทใหแกฝายตลุาการ ซึง่วตัถปุระสงคสาํคญัของการสรางหลกัการแบงแยก
อาํนาจกเ็พือ่ใหอาํนาจตาง ๆ  ไดตรวจสอบและถวงดลุ (Check and Balance) ซึ่งกนัและกนั เพราะถา
อาํนาจนิตบิญัญตั ิอาํนาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ในนามของอํานาจอธิปไตยรวมศูนยอยูทีอ่งคกรใด
องคกรหน่ึงเปนผูใชอํานาจน้ัน สิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ไมอาจเกิดขึ้นได ซึ่งนักปราชญที่อธิบาย
หลักการแบงแยกอํานาจไดอยางเขาใจและเปนที่นิยมท่ีสุดก็คือ “มองเตสกิเออ (Montesquieu)” 
ไดอธบิายหลกัการดงักลาวไววา “เมือ่อาํนาจนติบิญัญตัแิละอํานาจบรหิารไดรวมกนัอยูในบคุคลเดียวกนั
หรอืในองคกรเดยีวกนั ... เสรภีาพจะไมมเีลย เพราะเราอาจเกรงวากษตัรยิหรอืคณะบคุคลอนัเดยีวกนันัน้
จะออกกฎหมายแบบทรราชยและใชบังคับกฎหมายโดยวิธีทรราชย ... อีกอยางหน่ึง กรณีจะไมมี
เสถียรภาพถาอํานาจในการตัดสินไมแยกออกมาจากอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร ถาอํานาจน้ี
รวมกันเขากับอํานาจนิติบัญญัติ ชีวิตและเสรีภาพของผูอยูในปกครองจะตองเผชิญกับการควบคุม
ทีล่าํเอยีง เพราะผูพพิากษาจะกลายเปนผูออกกฎหมาย ถาอาํนาจน้ีรวมเขากบัอํานาจบริหารผูพพิากษา
กอ็าจประพฤติตวัแบบรุนแรงและกดข่ี ... กรณีจะเปนการอวสานของทุกสิง่ทกุอยางถาอาํนาจท้ังสาม ... 
ถูกใชโดยบุคคลคนเดียวหรือองคกรเดียวกัน ...”๘

 ๘ชยัวฒัน วงศวฒันศานต, “ความเปนจรงิกบัหลกัการแบงแยกอาํนาจ,” วารสารกฎหมายปกครอง ๒, ๒ (๒๕๒๖): ๒๕. อางใน 
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนวาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย, พิมพครั้งท่ี ๓ (กรุงเทพมหานคร: 
วิญูชน, ๒๕๕๐), หนา ๒๑๔.
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๔. การใชอํานาจมหาชนโดยเอกชน
 กฎหมายกบัการดําเนนิชีวิตประจําวนัของประชาชนเปนสิง่ควบคูกันไปเกือบทกุเรือ่ง มีผูกลาววา
กฎหมายเกี่ยวของกบัมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย การคุมครองสทิธขิองมนุษยตั้งแตเริ่มมสีภาพบคุคล หรอื
แมกระทั่งสิ้นสภาพบุคคลกฎหมายก็ยังรองรับในเรื่องของมรดก ความสัมพันธระหวางประชาชนกับรัฐ
ก็เชนเดียวกัน กฎหมายไดบัญญัติใหสิทธิแกประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการใชอํานาจมหาชนของรัฐ
ไวหลายกรณี และบางกรณีก็ยังเปดโอกาสใหประชาชนเปนผูใชอํานาจเหลานั้นไดโดยตรง
 ๔.๑ การใชอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายของเอกชน
   โดยหลักแลว การใชอํานาจมหาชนจะเปนหนาทีข่ององคกรของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
เปนผูใชอํานาจนั้น แตบางกรณีรัฐไดเปดโอกาสใหประชาชนเปนผูใชอํานาจไดโดยตรงเพื่อใหเกิดความ
สอดคลองกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน 
ประชาชนจงึตองมีสวนในการบรหิารอาํนาจและตรวจสอบการใชอํานาจของรฐั กลาวคอื การสนบัสนนุ
ใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองในรูปแบบของ “ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory 
Democracy)”
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติในหลายสวนที่ตอบสนอง
แนวความคดิขางตน โดยใหประชาชนเปนผูใชอาํนาจน้ันไดโดยตรง กลาวคอื ประชาชนเปนผูใชอาํนาจ
อธิปไตยดวยตัวเอง เชน
  - สิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมาย (Right to submission of drafted legislation) มาตรา ๑๖๓ 
ไดบัญญตัใิหสทิธแิกประชาชนผูมีสทิธเิลอืกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน เขาชื่อเพื่อเสนอรางพระราชบญัญตัิ
ตามที่กําหนดไวในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด ๕ วาดวยแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ เพื่อใหรัฐสภาพิจารณา
  - สิทธิเขาชื่อรองขอใหมีการถอดถอนบุคคล (Recall) มาตรา ๑๖๔ ไดบัญญัติใหสิทธิ
แกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสองหมื่นคน เขาชื ่อเพื่อใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล
ตามมาตรา ๒๗๐๙ ออกจากตําแหนง
  - สิทธิในการออกเสียงประชามติ (Referendum) มาตรา ๑๖๕ บัญญัติใหสิทธิแกประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ ทั้งนี้ เพื่อเปนขอยุติในปญหาอยางหนึ่งอยางใดอันเปน
สาเหตุใหรัฐตองจัดการออกเสียงประชามติ หรืออาจเปนการออกเสียงประชามติเพื่อใหคําปรึกษา
แกคณะรัฐมนตรี

 ๙รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๐ บัญญัติวา “ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิก
สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุดผูใด
มีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรม สอวาจงใจใชอํานาจหนาทีข่ัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรง วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได.
 บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ดวย คือ
 (๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน และกรรมการตรวจเงินแผนดิน
 (๒) ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต”.
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  - สิทธิในการขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ บัญญัติเรื่องการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญสามารถทําไดหลายวิธี วิธีการหน่ึง ไดแก การเขาชื่อเสนอญัตติแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
โดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน
  จากตัวอยางขางตนเปนรูปแบบการใชอํานาจอธิปไตยโดยตรงของประชาชน อันเปนอํานาจ
ทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัคิุมครองไวเปนการเฉพาะ เอกชนจงึสามารถอางสทิธใินการใชอาํนาจดงักลาวตอรฐัได
    นอกจากนี้ กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติบางฉบับยังบัญญัติใหเอกชนเปนผูใชอํานาจ
มหาชนบังคับตอเอกชนดวยกันเอง ไดแก กรณีองคกรวิชาชีพตาง ๆ ที่มีกฎหมายจัดต้ังเฉพาะ
โดยเปนไปตามความหมายของ “หนวยงานทางปกครอง” ตามมาตรา ๓๑๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งรวมความถึงหนวยงานเอกชนท่ีไดรับ
มอบหมายใหใชอาํนาจทางปกครองดวย ดงัน้ัน กรณทีีอ่งคกรวชิาชพี เชน สภาทนายความฯ ซึง่มสีถานะ
เปนเอกชน แตถาสภาทนายความฯ ไดดําเนินการอันเก่ียวเน่ืองกับอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ เชน จดทะเบียนและออกใบอนุญาตใหเปนทนายความ สงเสริมการศึกษา
และการประกอบวิชาชพีทนายความ หรอืการควบคุมมรรยาทของทนายความ ฯลฯ ถอืวาสภาทนายความฯ
ดําเนินการในฐานะที่เปนหนวยงานทางปกครอง สภาทนายความฯ จึงมีอํานาจตามกฎหมายที่จะรับ
จดทะเบียนและออกใบอนุญาตใหบุคคลเปนทนายความ มีอํานาจท่ีจะไมรับจดทะเบียนและอนุญาต
ใหเปนทนายความ มีอํานาจไมตอใบอนุญาตใหเปนทนายความ และมีอํานาจลงโทษฐานประพฤติ
ผิดมรรยาททนายความ เปนตน จากตัวอยางน้ี แสดงใหเห็นวา เอกชนก็สามารถใชอํานาจมหาชน
เพือ่บงัคบัเอกชนดวยกนัใหตองปฏบิตัติามคาํสัง่ได สถานะของเอกชนผูถอือาํนาจจงึมสีถานะทีเ่หนอืกวา
เอกชนท่ีอยูภายใตอํานาจ นิติสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางเอกชนดวยกันในกรณีนี้ จึงไมใชนิติสัมพันธ
ที่อาศัยความสมัครใจตามหลักกฎหมายเอกชน แตเปนนิติสัมพันธที่อยูภายใตขอจํากัดบางประการ
ทีเ่อกชนฝายหนึง่ไมมเีสรภีาพทีจ่ะเลือกผลของการกระทาํ แตผลของการกระทาํจะขึน้อยูกบัอาํนาจบงัคับ
ที่เหนือกวาของเอกชนผูถืออํานาจมหาชน อยางไรก็ตาม อํานาจมหาชนที่เอกชนไดรับมอบจากรัฐนั้น
จะตองมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไวดวย 
  สรุปไดวา โดยหลักแลว รัฐจะเปนผูทรงไวซึ่งอํานาจมหาชน แตในบางกรณีเอกชนก็อาจเปน
ผูทรงอํานาจมหาชนได ถากฎหมายบัญญัติใหอํานาจไวอยางชัดเจน ซึ่งอาจปรากฏในรูปแบบของ
การมอบอํานาจใหแกเอกชนไปดําเนินการแทนรัฐ ดังเชนกรณีองคกรวิชาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้งและ
มอบอํานาจไวเปนการเฉพาะ

๑๐พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ บัญญัติวา “หนวยงานทางปกครอง 
หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ... และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือให
ดําเนินกิจการทางปกครอง”.
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 ๔.๒ การใชอํานาจโดยมิชอบดวยกฎหมายของเอกชน: การกระทําโดยปราศจากอํานาจ
   เหตุการณบางอยางทีป่รากฏในสังคมอาจดวยความเคยชินของคนในสังคมจึงทําให
ประชาชนเห็นวาการกระทําบางอยางเปนสิ ่งทีส่ามารถกระทําได ดวยจารีตประเพณี หรือดวย
ความคุนเคยของแตละสังคมทีม่ีตอพฤติกรรมเหลานั้น ทัง้ทีก่ารกระทําบางอยางกลับเปนสิ่งที่ผิด
กฎหมายของบานเมอืง เชน การประชาทณัฑ การกอเหตจุลาจล ฝงูชนวุนวาย และการดื้อแพง เปนตน
   - การประชาทณัฑ (Lynching) หมายถงึ การกระทาํของฝงูชนที่มีเจตนารวมกันท่ีจะลงโทษ
บุคคลที่ตนเขาใจหรือคิดวามีความผิดใหไดรับโทษทัณฑจากการกระทําความผิดนั้น โดยไมดําเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรม๑๑ ในหลายคดีทีป่รากฏตามสื่อมวลชนจะเห็นวา เมื่อมีการนําตัวผูตองหา
นําชี้ท่ีเกดิเหตุประกอบคาํรบัสารภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งคดอุีกฉกรรจ จะมปีระชาชนเขาทาํรายรางกาย
ผูตองหาจนไดรับบาดเจ็บอยูบอยครั้ง ซึ่งในทางกฎหมายประชาชนที่ทํารายผูตองหาไมมีอํานาจ
ทีจ่ะกระทําเชนนัน้ เพราะไมมกีฎหมายฉบับใดใหอํานาจกระทําการดังกลาว ถึงแมผูกระทําจะมีสวน
ไดเสียกับคดี เชน เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานของผูเสียหายก็ตาม
   ดังนั้น การประชาทัณฑจึงเปนการกระทําของประชาชนที่ปราศจากอํานาจตามกฎหมาย 
และยังตองรับผิดกับสิ่งทีไ่ดกระทําลงไป เชน ระหวางที่มีการพาผูตองหานําชี้ทีเ่กิดเหตุประกอบ
คํารับสารภาพ ประชาชนบริเวณนั้นไดเขาทํารายรางกายของผูตองหา ยอมเปนความผิดตอรางกาย 
ตามมาตรา ๒๙๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงบญัญติัวา “ผูใดทาํรายผูอ่ืน จนเปนเหตุใหเกิดอนัตราย
แกกายหรอืจติใจของผูอ่ืนน้ัน ผูน้ันกระทาํความผดิฐานทาํรายรางกาย ตองระวางโทษจําคกุไมเกนิสองป 
หรอืปรบัไมเกนิสี่พนับาท หรอืท้ังจาํท้ังปรบั” และถาระหวางน้ันประชาชนไดดาทอผูตองหาในเชงิดหูมิ่น 
ยอมมคีวามผิดตามมาตรา ๓๙๓ ซึ่งบัญญัติวา “ผูใดดูหมิ่นผูอื่นซึ่งหนาหรือดวยการโฆษณา ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” ประชาชนทั่วไปตองระลึก
เสมอวา ตราบใดที่ยังไมมีคาํพพิากษาถงึที่สดุตดัสนิวาบคุคลมคีวามผดิ ตองสนันษิฐานไวกอนวาบคุคลน้ัน
เปนผูบรสุิทธิ์ และแมวาบุคคลน้ันจะไดรบัการพพิากษาถงึท่ีสดุวามคีวามผดิแลวกต็าม ประชาชนกไ็มอาจ
จะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลดังกลาวได หากฝาฝนก็ตองรับผิดตามกฎหมายของบานเมือง 

 ๑๑อภิศักดิ์ ทองนพคุณ และจุฑารัตน เอื้ออํานวย, “การประชาทัณฑกับการคุมครองสิทธิของผูตองหาในการนําชี้ที่เกิดเหตุ
ประกอบคํารับสารภาพ,” วารสารกระบวนการยุติธรรม ๓, ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๓): ๓๘.
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   - ฝูงชนวุนวาย (Mob) คือ กลุมคนที่มีการเคลื่อนไหวเพ่ือมุงผลบางอยางรวมกัน ฝูงชน
จะจับกลุมกันเมื่อไดรับการย่ัวยุหรือกระตุนอารมณดวยสัญลักษณ คําปลุกใจ หรือการปราศรัยเราใจ 
จะกระทําการรุนแรงบางอยาง ฝูงชนวุนวายมีเปาหมายรวมกันอยางชัดแจง การกระทํารุนแรง
มักแสดงออกในรูปการทําลายสิ่งของ บุคคล หรือสถานที่อยางใดอยางหนึ่ง อารมณของฝูงชนวุนวาย
จะถูกครอบงําดวยความรูสึกเคียดแคน โกรธ ไมพอใจอยางรุนแรงจนไมอาจยับยั้งไวได๑๒ ซึ่งเหตุการณ
ความวุนวายในสังคมไทยท่ีผานมาของ Mob มกัเร่ิมจากการอางสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไดแก 
การอางเสรภีาพในการชมุนมุ เมือ่ประชาชนอางเสรภีาพตามทีร่ฐัธรรมนญูบญัญตั ิประชาชนกลบัเขาใจ
วาตนเองมอีาํนาจทกุประการเพือ่ใหการชมุนมุบรรลตุามเปาหมายทีต่ัง้ไว ไมวาการกระทาํจะกอใหเกดิ
ความเสยีหายเพยีงใดกต็าม ทัง้ทีก่ารชมุนมุของตนอาจไมไดรบัความคุมครองตามรฐัธรรมนญูอยางแทจรงิ 
เพราะเม่ือศกึษาลงไปในรายละเอียดจะเห็นไดวา การชุมนมุทีร่ฐัธรรมนูญใหความคุมครองตองดําเนินไป
ดวยความสงบและปราศจากอาวุธเทานั้น หากการชุมนุมมีการใชความรุนแรง การทํารายรางกาย
เจาหนาที่ของรัฐ การเผาทําลายทรัพยสินของบุคคลอื่น พฤติกรรมเหลานี้ยอมไมไดรับความคุมครอง
จากรัฐธรรมนูญแตอยางใด แตจะกลับกลายเปน Mob ที่กอการจลาจลในบานเมืองไปในที่สุด อํานาจ
ทีผู่ชมุนมุหรือ Mob กลาวอางจงึเปนส่ิงทีไ่มมอียูจรงิในทางกฎหมาย นอกจากน้ี จะเหน็วาการพกพาอาวธุ 
การทําลายทรัพยสิน การทํารายรางกาย ยังมีความผิดตามกฎหมายอาญาอีกดวย
    - การดือ้แพงหรอือารยะขดัขนื (Civil Disobedience) เปนการกระทาํทีแ่สดงออกถงึการ
ตอตาน ไมเห็นดวย ไมพงึพอใจตอกฎหมาย การปฏิเสธตัวผูปกครอง หรอืความไมพอใจตอสถานการณ
อยางหน่ึงอยางใดในสังคม แตสิ่งที่ถือวาเปนจุดเดนของอารยะขัดขืนก็คือ การจงใจฝาฝนตอกฎหมาย 
หลักการขอนี้กลายเปนหลักการที่สําคัญที่สุดของอารยะขัดขืน เพราะเปนการแสดงออกซึ่งความ
ไมเห็นดวยอยางชัดเจนที่สุด แตอารยะขัดขืนจะเนนการแสดงออกดวยสันติวิธี กลาวคือ ไมรุนแรง
ดังเชนฝูงชนวุนวายหรือการกอจลาจล แตถึงกระน้ัน พฤติกรรมของอารยะขัดขืนก็ยังถือวาเปนการ

 ๑๒สุพัตรา สุภาพ และคณะ,  สังคมและวัฒนธรรม, พิมพครั้งที่ ๕ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๓๘), หนา ๑๒๐-๑๒๑.

p45-55.indd   52 6/7/2012   5:43:21 AM



พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๕๓

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

กระทําที่จงใจละเมิดตอกฎหมายของบานเมือง เชน การไมเสียภาษีใหแกรัฐ การขัดขวางการคมนาคม 
การขัดขวางการดําเนนิกจิกรรมตาง ๆ ของรฐั เปนตน รปูแบบของการดื้อแพงหรอือารยะขดัขนืจงึเปน
พฤติกรรมอีกรูปแบบหนึ่งของประชาชนที่กระทําไปโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจหรือใหความคุมครอง
  นอกจากที่กลาวขางตน ยังปรากฏพฤตกิรรมอื่น ๆ จาํนวนมากในสงัคมที่เอกชนหรอืประชาชน
โดยทัว่ไปกระทําการโดยไมมอีาํนาจตามกฎหมาย เชน กรณีบริษัทเอกชน หางรานขนาดใหญทีใ่ห
พนักงานอํานวยความสะดวกแกผู ใชบริการ โดยสั่งหยุดรถที่สัญจรไปมา หรือการปดกั้นชองทาง
การจราจรบรเิวณหนาสาํนกังานของตนเพื่ออาํนวยความสะดวกแกผูใชบรกิาร กรณเีชนน้ีจึงเปนการกระทาํ
ของเอกชนที่กระทําไปโดยปราศจากอาํนาจ หรอืกรณขีองอาสาสมคัร (Volunteer) ท่ีหนวยงานของรฐั
ตั้งขึ้น โดยอาศัยกําลังจากประชาชนในพ้ืนที่เขาเปนแนวรวมเพื่อปฏิบัติงานชวยเหลือเจาหนาที่ของรัฐ 
อยางไรก็ดี ตองทําความเขาใจในเบื้องตนเสียกอนวา อาสาสมัครเหลานี้ไมใชเจาหนาที่ของรัฐและไมมี
อํานาจตามกฎหมาย ฉะนั้น การเรียกตรวจคนยานพาหนะ การพกพาอาวุธปนโดยไมไดรับอนุญาต
ตามกฎหมายจึงเปนการกระทําที่ปราศจากอํานาจที่กฎหมายรองรับ จึงไมอาจบังคับใหเอกชนดวยกัน
ตองปฏิบัติตามคําสั่งได
   จากตวัอยางท่ีกลาวมาลวนเปนรปูแบบของการใชอาํนาจโดยมชิอบดวยกฎหมายของเอกชน 
หรอืกลาวอกีนยัวา เปนความพยายามท่ีจะใชอาํนาจมหาชนทีม่สีถานะที่เหนอืกวาบงัคบัตอเอกชนดวยกัน 
ทัง้ทีเ่อกชนผูนัน้มไิดมอีาํนาจตามกฎหมายแตอยางใด การกระทาํทีป่ราศจากอํานาจตามกฎหมาย
ยอมไมไดรับความคุมครอง ดังนั้น การกระทําใดที่เขาขายความผิดของกฎหมายบานเมือง เอกชนที่ได
กระทาํการลงไปกยั็งคงตองรบัผดิตามกฎหมายอยูน่ันเอง อน่ึง พฤตกิรรมของเอกชนบางอยางเกดิจาก
ความไมเขาใจตอนติิวิธีในทางกฎหมาย และอาศยัการอนุโลมการบงัคบัการตามกฎหมายของเจาหนาที่
ของรัฐ เชนกรณขีองอาสาสมคัรที่พกพาอาวธุปนโดยไมไดรบัอนุญาตตามกฎหมาย แตเจาหนาท่ีของรฐั
ท่ีขอความรวมมอืจากอาสาสมคัรใหมาชวยปฏบิตังิานไดอนโุลมการบงัคบัใชกฎหมาย โดยเหน็วาเปนการ
ทําประโยชนใหแกสาธารณะ ซึ่งเหตุผลหนึ่งทีม่ักพบอยูเสมอก็คือ การอาง “หลักรัฐศาสตร” เพื่อ
ยกเวน “หลักนิติศาสตร” จงึนาจะเปนความเขาใจท่ีผดิพลาดคลาดเคลื่อนอยางรายแรง เพราะอนัท่ีจรงิ
ประเทศไทยและนานาอารยะประเทศตางปกครองโดย “หลักนิติรัฐ (Legal State)” หรือบางทาน
เรียกวา “หลักนิติธรรม (The Rule of Law)” กลาวคือ รัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย ยึดถือกฎหมาย
เปนสําคัญ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติรับรองการดํารงอยู
ของหลักนิติธรรมในประเทศไทย ตามมาตรา ๓ วรรคสอง บัญญัติวา “การปฏิบัติหนาทีข่องรัฐสภา 
คณะรฐัมนตร ีศาล รวมท้ังองคกรตามรฐัธรรมนูญและหนวยงานของรฐั ตองเปนไปตามหลกันติธิรรม” 
ฉะนั้น การยดึถอืและปฏิบัตติามกฎหมายคอื สิ่งที่มิอาจหลกีเลี่ยงเปนอื่นได ในทีน่ี ้ผูเขยีนจงึเหน็สมควร
ยกคาํสอนของ “ศาสตราจารยจติต ิตงิศภทิัย” ท่ีทานไดเคยแสดงทศันะตอเรื่องดงักลาวไววา “... ระหวาง
รฐัศาสตรกบันติศิาสตรอะไรจะมคีวามสาํคญักวากัน ในเรื่องน้ีตองเขาใจใหดวีา ศาสตรทุกอยางมคีวาม
เก่ียวของกนัอยูเสมอ การที่จะบอกวาศาสตรใดควรมคีวามสาํคญัมากกวาขึ้นอยูกบัวาจะพจิารณาในเรื่องใด 
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ฉะนั้น การที่รัฐศาสตรจะนํานิติศาสตรก็ตองใชใหถูกตอง คือ ในชวงเวลาใดรัฐศาสตรมีความสําคัญ
ที่จะตองใชกอน ก็ตองใชหลักรัฐศาสตรซึ่งก็คือกอนท่ีจะออกกฎหมายก็ตองใชรัฐศาสตร แตเมื่อเปน
กฎหมายแลวจะใชรัฐศาสตรนํานิติศาสตรไมได ตองเปน justice under law ...”๑๓ และ “... เมื่อเวลา
รางกฎหมายใด ผูรางกฎหมายหรือผูบัญญัติกฎหมายจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมโดยใชความรูใน
ศาสตรอืน่ๆ มาประกอบการพจิารณาดวย แตเมือ่ออกมาเปนกฎหมายแลว หลกัทีจ่ะใชนาํในการวนิจิฉยั
เรื่องตางๆ ก็คือ หลักกฎหมายหรือหลักนิติศาสตรเทานั้น ความแนนอนและการอํานวยความยุติธรรม
ใหประชาชนทั่วไปจึงจะเกิดขึ้นได”๑๔

    ดังนั้น การจะอางหลักรัฐศาสตรเพื่อเสริมอํานาจนอกบทบัญญัติของกฎหมายใหแกเอกชน
จงึไมอาจกระทําได และเชนเดียวกัน การอางหลักรฐัศาสตรเพือ่ยกเวนความรับผดิทางกฎหมายก็มอิาจ
กระทําได ตามหลักการพื้นฐานที่วา “กฎหมายเปนทั้งที่มาของอํานาจและบทจํากัดการใชอํานาจ”

๕. บทสรุป
 อํานาจเปนความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลบังคับใหผูอื่นตองปฏิบัติตามเจตจํานงของผูทรงอํานาจ
เพื่อการบรรลุเปาหมาย แตอํานาจทางกฎหมายมหาชนมิไดเปนเชนนั้น เพราะมีขอจํากัดบางประการ
ที่คอยหยุดยั้งมิใหการใชอํานาจตามกฎหมายไปกระทบสิทธิของประชาชนโดยปราศจากเหตุผล
อันสมควร ขอจํากัดการใชอํานาจที่มีความสําคัญก็คือ “กฎหมาย” นิติวิธีทางกฎหมายมหาชนถือวา 
การที่รัฐจะใชอํานาจมหาชนมาบังคับตอประชาชนตองมีกฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น และอํานาจใด
ทีก่ฎหมายใหอาํนาจไว รฐัตองปฏบิตัติามขอบเขตและขัน้ตอนของกฎหมาย จงึจะถอืวาเปนการกระทาํที่
ชอบดวยกฎหมาย ในกรณทีีเ่อกชนเปนผูใชอาํนาจมหาชนโดยตรงกเ็ชนเดยีวกนั ตองกลบัไปพจิารณาวา 
เอกชนไดรับมอบอํานาจดังกลาวจากกฎหมายจริงหรือไม เพราะบางกรณีไมมีกฎหมายใหอํานาจ
แกเอกชนท่ีจะบังคบัเอกชนดวยกัน แตเปนความเขาใจคลาดเคล่ือนไปเองวาตนมีอาํนาจท่ีจะกระทําการ
ตาง ๆ ได ทั้งที่ไมมีกฎหมายใหอํานาจแตอยางใด ประการสําคัญของการใชอํานาจมหาชนโดยเอกชน 
ซึง่ผลทีส่ดุแลวกลับไมมกีฎหมายฉบบัใดใหการรองรบัอํานาจเอาไว การกระทาํดงักลาวอาจสงผลใหเกิด
ความรับผิดในทางกฎหมายของบานเมืองอีกดวย ฉะน้ัน เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน จึงเปนเรื่องที่สังคมตองพิจารณาอยางรอบคอบถึงการใชอํานาจมหาชนโดยเอกชนที่เกิดขึ้น
ระหวางการดําเนินชีวิตประจําวันวา มีพฤติกรรมอยางใดบางที่อาจสุมเสี่ยงเปนการละเมิดตอกฎหมาย
ไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปโดยความจงใจหรือไมก็ตาม 

 ๑๓จิตติ ติงศภัทิย, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๕๑), หนา ๑๘.
 ๑๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๘. 
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มนุษยนั่นแหละเปนตัวธรรมชาติ ไมใชสวนหนึ่งของธรรมชาติ

Humanity is nature, not part of nature.

(จากหนังสือคมคำธรรมออนไลน 
โดย พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) , หนา ๑๖๓)
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 “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชัว่คราว” ถือเปนเรื่องทีม่ีความสําคัญ
เกีย่วกับสทิธิและเสรีภาพของประชาชนและเปนประเด็นทีไ่ดรับความสนใจจากทุกภาคสวน
ของสังคม โดยประเด็นดังกลาวนี้เปนขอเสนอแนะประการหนึ่งของคณะกรรมการอิสระวาดวยการ
สงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ (คอ.นธ.) ทีม่ีขอเสนอวา หนวยงานที่เกี่ยวของควรหาแนวทางในการ
บังคับใชกฎหมายดวยการยึดมัน่ในหลักความยุติธรรม ความเสมอภาค และคํานึงถึงสิทธิผูตองหา
และจําเลยในคดีอาญา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชดุลพินิจเพื่อปลอยตัวชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยนั้น 
ควรใชดุลพินิจภายในกรอบของกฎหมายและหลักเมตตาธรรม ทั้งนี้ เนื ่องจากพบวาสิทธิของ
ผูตองหาและจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราวนั้นแมเปนสิทธิทีไ่ดมีการรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ตาม แตในทางปฏิบัตินั้น
การบังคับใชกฎหมายมักจะไมเปนไปตามเจตนารมณหรือหลักเกณฑของกฎหมาย 
 ดังนั้น เพือ่สรางความตระหนักใหกับสังคมเกีย่วกับสิทธิทีจ่ะไดรับการปลอยตัวชัว่คราว
ของผูตองหาหรือจําเลยซึ่งเปนสิทธิทีไ่ดมีการรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเปนการเปดเวทีรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอมลูตาง ๆ  ท่ีครบถวน รวมทั้งขอเสนอแนะ ขอสงัเกต หรอืความคดิเหน็
อื่น ๆ อันจะเปนประโยชนตอการพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป คณะกรรมการอิสระ
วาดวยการสงเสริมหลกันติิธรรมแหงชาติ (คอ.นธ.) จึงไดจัดใหมีโครงการประชุมทางวิชาการ
และรับฟงความคิดเห็น เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว” ขึ้น 

  ๑จัดโดย คณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ (คอ.นธ.) ในวันพุธที ่๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ นาฬกา ณ หองบอลรูม เอ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปารค ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร.

๑

โโครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็น เรื่อง
สิทธิของผูตองหาหรือจําเลย
ที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว
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เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผานมา ซึ่งโครงการประชุมทางวิชาการฯ ในครั้งนี้ ศาสตราจารย 
ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ ไดเปน
ประธานในพิธ ีกลาวเปดงาน และปาฐกถาพิเศษเร่ือง “ขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระวาดวย
การสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติเกี่ยวกับสิทธิที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราวของผูตองหา
หรือจําเลย” รวมทั้งมีการอภิปรายและระดมความคิดเห็น เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะ
ไดรับการปลอยตัวชั่วคราว” โดย ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ นายมานิตย สุขอนันต ผูพิพากษา
ศาลอุทธรณ (ผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรม) นายปรเมศวร อินทรชุมนุม เลขานุการรองอัยการสูงสุด
(ผู แทนสํานักงานอัยการสูงสุด) พันตํารวจเอก สัมฤทธิ์ เกตุแยม พนักงานสอบสวน (สบ. ๔)
กองบงัคับการตาํรวจนครบาล ๕ (ผูแทนสาํนกังานตาํรวจแหงชาต)ิ นายวทิยา แกวไทรหงวน กรรมการ
บรหิารสภาทนายความ ภาค ๗ (ผูแทนสภาทนายความ) และรองศาสตราจารย ดร. เจษฎ โทณวณกิ  
ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม เปนผูดําเนินการอภิปราย

   ในการนี้ ศาสตราจารย ดร. อกุฤษ มงคลนาวิน  
ประธานกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลัก
นิติธรรมแหงชาติ ไดปาฐกถาพิเศษในหัวขอ เรื่อง 
“ขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระวาดวย
การสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติเกี่ยวกับสิทธิ
ที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราวของผูตองหาหรือ
จําเลย” มีสาระสําคัญสรุปไดดงันี้
   ตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การสงเสริมหลักนิติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔๒ กําหนด
ใหมี “คณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลัก
นิติธรรมแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “คอ.นธ.” เพื่อ

ดําเนินการ ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และกระบวนการตาง ๆ  เพื่อผดุงหลักยุติธรรมและ
เสริมสรางการใชกฎหมายดวยความเปนธรรม ความเสมอภาค และคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
กับทั้ ง เ พ่ือเสริมสร างความเ ช่ือมั่นในการใช กฎหมายของประเทศอันจะนําไปสู สังคมท่ีมี
ความเปนปกติสุขนั้น คณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติจึงไดดําเนินการ
พจิารณาศกึษาสภาพปญหาในการบังคบัใชกฎหมายทีไ่มเปนไปตามหลกันติธิรรม และไดมกีารนาํเสนอ
สภาพปญหาดังกลาว พรอมท้ังขอเสนอแนะ แนวทาง หรือมาตรการตาง ๆ ตามอํานาจหนาที่เสนอ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระ
วาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ ประการหนึ่งคือเรื่อง “สิทธิที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว

 ๒ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘  ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง  หนา ๓  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔.
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ของผูตองหาหรือจําเลย” โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ รับทราบรายงาน
ความคบืหนาและขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสรมิหลกันติธิรรมแหงชาตดิงักลาว 
และไดมอบหมายใหรองนายกรฐัมนตร ี (รอยตาํรวจเอก เฉลมิ อยูบาํรงุ) รบัไปพจิารณาในรายละเอยีด
รวมกบักระทรวงยตุธิรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวใหนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
 ปญหาเกี่ยวกบั “สิทธขิองผูตองหาหรอืจําเลยท่ีจะไดรบัการปลอยตัวชั่วคราว” นัน้ คณะกรรมการ
อิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวา แมสิทธิทีจ่ะไดรับการปลอยตัว
ช่ัวคราวของผูตองหาหรอืจาํเลยนั้นจะไดมกีารบญัญติัรบัรองไวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
และประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาก็ตาม แตในการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติ
มักจะไมเปนไปตามเจตนารมณและหลักเกณฑของกฎหมาย กลาวคือ๓

 (๑) ในชั้นสอบสวน ผูตองหามักถูกตั้งขอกลาวหาที่รุนแรงเกินกวาความเปนจริง เพื่อจะไดเรียก
หลักประกันแกผูตองหาในจํานวนหรืออัตราที่สูง ๆ 
 (๒) แมตามเจตนารมณของกฎหมายจะกําหนดวาผูตองหาหรือจําเลยทุกคนพึงไดรับอนุญาต
ใหปลอยชั่วคราวเปนหลัก การไมไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราวเปนเพียงขอยกเวน แตในทางปฏิบัติ
มักจะยึดหลักวา การไมใหปลอยชั่วคราวเปนหลัก การใหปลอยชั่วคราวเปนเพียงขอยกเวน
 (๓) ในทางปฏิบัติมักจะมีการผลักภาระในการพิสูจนในประเด็นวาผูตองหาหรือจําเลยมีเหตุ
ทีจ่ะไดรับการปลอยชั่วคราวหรือไม ใหแกผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งเปนการไมถูกตองตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 (๔) มีการกําหนดวงเงินประกันทีต่ายตัวสําหรับการกระทําความผิดประเภทหนึ่ง ๆ โดยมิได
พิจารณารายละเอียดหรือขอเท็จจริงในคดีแตละเรื ่องประกอบกับฐานะของจําเลยและโอกาสที่
จําเลยจะหลบหนี ทาํใหเกิดธุรกิจรับเปนนายประกันใหแกผูตองหาหรือจําเลยและคิดคาตอบแทน
อยางเอารัดเอาเปรียบ
 จากขอมูลสถติผูิตองราชทณัฑท่ัวประเทศ ท้ังนักโทษเดด็ขาด และผูตองขงัระหวางอทุธรณ-ฎกีา
ไตสวนและสอบสวน ในปจจุบัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕) มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๒๔,๘๖๔ คน โดยรอยละ 
๙๐ พบวาเปนคนยากจน และในจาํนวนน้ีสวนหน่ึงท่ีตองอยูในท่ีคมุขงัเพราะไมมีเงนิมาประกนัตวั และ
หากตองไปกูหน้ียืมสินนอกระบบมาก็ไมทราบวาจะตองถกูคดิดอกเบี้ยในอัตราเทาใด และเมื่อประกนัตวั
มาแลว กต็องมภีาระในการตอสูคด ีซ่ึงแมวาจะมทีนายอาสาของสภาทนายความมาคอยชวยเหลอืกต็าม 
แตหากเจอทนายความไมดี ไมมีประสบการณ หรือไมมีคาใชจายชวยเหลือใหกับทนายความอาสาบาง 
เชน คาเดินทางและคาใชจายจําเปนอื่น ๆ ก็ไมทราบวาควรจะตองทําอยางไรตอไป ดังนั้นจึงยอมรับ
สารภาพและตองตกอยูในสภาพผูตองราชทณัฑ ทัง้ ๆ  ทีพ่วกเขาเหลาน้ันอาจจะไมใชผูท่ีกระทาํความผดิ
ท่ีแทจรงิกไ็ด โดยในชั้นสอบสวนกพ็บวาไมไดเปนไปอยางเปนธรรม แตเปนการสอบสวนที่มีการยดัเยยีด
ขอกลาวหาทีเ่กินกวาความเปนจริง และอาจมีการทํารายรางกายหรือเรียกวาซอมผูตองหาซึ่งเปน

 ๓โปรดดู หนังสือดวนทีสุ่ด ที่ ยธ ๐๒๐๒๐/๔ ลงวันที ่๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เรื ่อง รายงานความคืบหนาการดําเนินงาน
ในรอบ ๓ เดือน ของคณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ.
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การละเมิดหลักมนุษยชนดวย ดังนั้น เพื่อความโปรงใสและแสดงถึงความมีมนุษยธรรม จึงเห็นวา
เปนไปไดหรือไมที่จะติดกลองวีดีโอวงจรปดไวในหองสอบสวนเพ่ือใหผูที่เก่ียวของสามารถตรวจสอบ
หรือดูความเคลื่อนไหวตาง ๆ ได 
 นอกจากนี ้ในเวลาทีผู่ตองหาไปศาลยงัพบวาพวกเขา
ตองถูกลามโซตรวนซ่ึงมีขนาดใหญและไมวาจะเปนคดี
ฆาคนตาย คดเีช็ค หรอืคดกีารเมอืง ตางกต็องลากโซตรวน
ในลักษณะเชนนั้นเหมือนกันทั้งสิ้น ซึ่งเปนภาพท่ีนา
อเนจอนาถใจมากที่สุด เพราะเห็นแลวทําใหคิดไดวา
ทําไมเมืองไทยไมมีอารยธรรม ทั้ง ๆ ที่สมัยนี้มีเทคโนโลยี
สมัยใหมมากมายที่สามารถใชเครื่องมือหรืออุปกรณอื่น ๆ 
ติดตามตัวหรือพันธนาการไดดีกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
โดยไมจําเปนตองใชโซตรวน
 สําหรับเรื่องที่คุมขังก็เห็นวายังตํ่ากวามาตรฐานสากล ทั้งนี้เนื่องเราจับผู กระทําความผิด
ทกุประเภทไมวาจะผดิมากหรือนอยเขาไปอยูทีใ่นทีค่มุขงัทัง้สิน้ จนทาํใหจํานวนผูตองขงัมปีรมิาณมาก
เกินกวาที่ที่คุมขังจะสามารถรองรับได ดังนั้น จึงตองชวยกันคิดเสียใหมวาเปนไปไดหรือไมที่จะกําหนด
ใหสถานที่บางแหงเปนที่คุมขังเหมือนเชนเรือนจําได หรืออาจใหเอกชนเขามาดําเนินการในกรณีที่เปน
คดีที่มีโทษไมหนักซึ่งควรแยกผูกระทําความผิดออกจากอาชญากรรายแรงทั้งหลายที่อยูในเรือนจํา
 ดังนั้น จากปญหาตาง ๆ ที่ไดกลาวมาขางตนจึงพิจารณาเห็นวาหนวยงานที่เกี่ยวของควรหา
แนวทางในการบงัคบัใชกฎหมายดวยการยดึมัน่ในหลกัความยตุธิรรม ความเสมอภาค สทิธขิองผูตองหา
และจําเลย โดยเฉพาะในการใชดุลพินิจเพ่ือปลอยช่ัวคราวผูตองหาหรือจําเลยน้ัน ควรใชดุลพินิจ
ในกรอบของกฎหมายและหลกัเมตตาธรรม ซึง่การระดมความคดิเหน็ในครัง้นีจ้ะเปนประโยชนอยางยิง่
ตอประชาชนและสังคมไทยที่ตองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 

 นอกจากปญหาดังกลาวซ่ึงจะไดมีการอภิปรายในรายละเอียดและระดมความคิดเห็นในลําดับ
ตอไป ยังมีปญหาอีกประการหน่ึงซึ่งเกิดขึ้นในสังคมไทยมาชานานและยังเปนที่กังวลตอไปวา
จะกอใหเกดิความขัดแยงระหวางตํารวจกับประชาชนข้ึนไดกค็อื “ปญหาการบงัคับใชกฎหมายวาดวย
การจราจรทางบก กรณีเจาพนักงานจราจรเรียกรับเงินจากผูขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต
ทีก่ระทาํผดิกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก” โดยปญหาดงักลาวนี ้ เราไมอาจปฏเิสธไดวาประชาชน
ทีข่บัขีร่ถยนตหรอืรถจกัรยานยนตบนทองถนนไมเคยมปีญหาโตแยงกบัเจาพนักงานตาํรวจแตอยางใด ดังน้ัน 
จงึเหน็สมควรใหสาํนกังานตาํรวจแหงชาตดิาํเนนิการแกไขปญหาดวยวธิกีารออกระเบยีบปฏบิตัภิายใน
เปนการเพิม่เตมิ โดยไมจาํเปนตองแกไขเพิม่เตมิกฎหมาย (พระราชบัญญตัจิราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒) 
ทั้งนี้ เพื่อกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ดังนี้
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 (๑) กาํหนดใหการจบักมุผูขบัขี่รถยนตหรอืรถจกัรยานยนตท่ีกระทําผดิกฎหมายวาดวยการจราจร
จะตองทําอยางเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติ ควรจับกุมในขอหาทีม่ีผูฝาฝนไดกระทําความผิดชัดแจง 
ไมเปนการเรียกรถที่จะหาความผิดจับกุมหรือเพื่อยัดขอหา
 (๒) กาํหนดใหการออกใบสั่งใหผูขบัขี่เพื่อไปชาํระคาปรบั เจาพนักงานจราจรจะตองไมเรยีกเกบ็
ใบอนุญาตขับขี่ไวเปนการชั่วคราว และจะตองไมมีการยึดกุญแจรถ
 (๓) กาํหนดอัตราในการเปรยีบเทียบปรบัในขอหาความผดิเลก็ ๆ นอย ๆ ท่ีไมกอใหเกิดอันตราย
แกชีวิตและรางกายของผูใชรถใชถนนอื่น ๆ ใหมีจํานวนเพียง ๑๐๐ บาท
 (๔) กําหนดแบบใบสั่งของเจาพนักงานจราจรใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยใหระบุขอหาหรือ
ฐานความผิดตามกฎหมายวาดวยการจราจรไวในใบสั่งใหครบทุกขอหา
 (๕) เพิ่มชองทางหรือวิธีการในการชําระคาปรับจราจรใหมากขึ้นและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
เชน การกําหนดใหชําระคาปรับไดตามรานสะดวกซื้อ หรือตามเคานเตอรเซอรวิส เปนตน

 จากนั้นไดมีการอภิปรายและระดมความคิดเห็น เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับ
การปลอยตัวชั่วคราว” โดยม ีรองศาสตราจารย ดร. เจษฎ  โทณวณกิ  ผูอาํนวยการบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยสยาม เปนผูดําเนินการอภิปราย สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

 ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอิสระ
วาดวยการสงเสรมิหลกันิติธรรมแหงชาติ และ
ปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ีกลาววา ในปจจุบนั
แมวาจะมกีฎหมายวาดวยคาตอบแทนผูเสยีหาย
และคาทดแทนและคาใชจ ายแกจําเลยใน
คดีอาญา๔ ซึ ่งมีสาระสําคัญเกี ่ยวกับการให
ความชวยเหลือทางการเงินแกบุคคลซึ่งตกเปน
จําเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหว าง
การพิจารณาคดี แตตอมาปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นวาจําเลยมิไดเปนผูกระทํา
ความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด โดยคาทดแทนและคาใชจายที่จําเลยจะไดรับ
ในกรณดีงักลาวนั้น กฎหมายกาํหนดใหพจิารณาจากคาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางถกูดาํเนนิคด ี
อัตราวันละไมเกิน ๒๐๐ บาท บวกดวยคาใชจายทีจ่ําเปนในการรักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพ
ทางรางกายและจติใจ และคาใชจายท่ีจําเปนในการดําเนินคดี เชน คาทนายความ เปนตน๕  ซ่ึงโดยท่ัวไป
จะไดรับประมาณวันละ ๓๐๐ - ๔๐๐ บาท และเมื่อคํานวณกับระยะเวลาซึ่งโดยทัว่ไปกวาคดี
จะส้ินสดุลงก ็๓ ปหรอืประมาณ  ๑,๐๐๐ วัน คดิเปนเงนิคาทดแทนและคาใชจายท่ีจําเลยจะไดรบัท้ังสิ้น
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แตอยางไรก็ตาม คงไมมีใครยอมติดคุกเพื่อแลกกับเงินจํานวนดังกลาว

 ๔พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔.
 ๕โปรดด ูกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖.
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อยางแนนอน เพราะไมเพียงแตตองสูญเสียเสรีภาพและช่ือเสียงเกียรติยศตาง ๆ เทาน้ัน แตชีวิต
ความเปนอยูของผูตองราชทณัฑในเรอืนจาํของเรานัน้กย็งัไมไดมาตรฐานเหมอืนเชนนานาอารยประเทศดวย
ดงัจะเหน็ไดจากขอมูลจํานวนนักโทษที่เรือนจําสามารถรองรับไดซึ่งอยูที่ ๑๔๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ คน
เทานั้น แตในขณะนี้ (ขอมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) เรามีผูตองราชทัณฑอยูในที่คุมขังทั้งสิ้น 
๒๒๗,๗๕๐ คน ซึ่งเกินกวาความจุที่เรือนจําจะสามารถรองรับได 
 นอกจากนี ้จากขอมลูสถติผิูตองราชทณัฑดงักลาวจาํนวนรอยละ ๒๕.๔๔ เปน “ผูตองขงัระหวาง
พิจารณาคดี” (หมายถึงตั้งแตผูตองหาท่ีถูกฝากขังในช้ันกอนฟองไปจนถึงจําเลยในช้ันศาลแตคดี
ยังไมถึงที่สุด) มีจํานวนถึง ๕๗,๙๓๗ คน ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ กาํหนดวา “…ในคดอีาญา ตองสนันษิฐานไวกอนวาผูตองหาหรอืจาํเลย
ไมมีความผิด กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได” และมาตรา ๔๐ (๗) กําหนดวา “ในคดีอาญาผูตองหาหรือจําเลย
มีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดี
อยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การไดรับความชวยเหลือ
ในทางคดีจากทนายความ และการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว” แตในทางปฏิบัติผูตองหาหรือจําเลย
ยังไมไดรับการปฏิบัติตามสิทธิดังกลาวที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไวแตอยางใด 
 โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว” ซึ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมวด ๓ วาดวยปลอยชั่วคราว ตั้งแตมาตรา ๑๐๖ 
ถงึมาตรา ๑๑๙ ทว ินัน้ ไดกาํหนดหลกัเกณฑเกีย่วกับเรือ่งดงักลาวไวอยางชดัเจน โดยมาตรา ๑๐๘/๑ 
บัญญัติวา “การสั่งไมใหปลอยชัว่คราว จะกระทําไดตอเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
 (๑) ผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนี
 (๒) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน
 (๓) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปกอเหตุอันตรายประการอื่น
 (๔) ผูรองขอประกันหรือหลักประกันไมนาเชื่อถือ
 (๕) การปลอยชัว่คราวจะเปนอปุสรรคหรอืกอใหเกดิความเสยีหายตอการสอบสวนของเจาพนกังาน
หรอืการดาํเนนิคดีในศาล
 คําสั่งไมใหปลอยชั่วคราวตองแสดงเหตุผล และตองแจงเหตุดังกลาวใหผูตองหาหรือจําเลย
และผูยื่นคํารองขอใหปลอยชั่วคราวทราบเปนหนังสือโดยเร็ว”
 และเมือ่ยอนกลบัไปพจิารณาบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูดงักลาวขางตนทีก่าํหนดวา “ในคดอีาญา 
ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด ..และจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําความผิดมิได” แสดงใหเห็นวาเจตนารมณของกฎหมายตองการใหผูตองหาหรือจําเลยทุกคน
พึงไดรับการปลอยชั่วคราว สวนการไมไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราวเปนเพียงขอยกเวนตามเหตุใด
เหตุหนึ ่งในมาตรา ๑๐๘/๑ (๑) - (๕) เทานั้น แตในทางปฏิบัติของสังคมไทยนั้นกลับเชื่อขอมูลตาง ๆ 
จากการอานหนังสือพิมพ SMS. สื่อออนไลน หรือฟงกระแสของสังคมหรือคําซุบซิบนินทา เปนตน 
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จุลนิติ

ซึ่งเปนการเชื่อทีป่ราศจากหลักฐานที่ชัดเจน และยังมีคานิยมทีต่องการใหนําตัวผูกระทําความผิด
มาลงโทษอยางทรมานเพื่อใหสาสมกับสิ่งทีไ่ดกระทําลงไปอีกดวย ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดสงผลให
กระบวนการยตุธิรรมของไทยถกูจบัตามองจากเวทโีลกและถกูวิพากษวิจารณวามีมาตรฐานทดัเทียมกบั
นานาอารยประเทศหรือไม 

 นายมานิตย สุขอนันต ผู พิพากษา
ศาลอ ุทธรณ ในฐานะผู แทนสํานักงาน
ศาลยติุธรรม ไดแสดงความคดิเหน็วา ในฐานะ
ผูแทนจากภาคศาลยตุธิรรมซึ่งเปนองคกรสาํคญั
ในกระบวนการยตุธิรรมและมโีอกาสไดเดนิทาง
ไปศึกษาดูงานต างประเทศมาพอสมควร
ขอยืนยันวาระบบศาลไทยของเรานั้นไมแพ
นานาอารยประเทศแนนอน และเมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัประเทศท่ีเจรญิแลวกยั็งนําหนากวาอีกดวย 
โดยศาลไทยเปรียบเสมือนอํานาจอธิปไตยที่มี
อิสระในการทํางานโดยปราศจากการกาวกาย
แทรกแซงจากฝายใด ๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ตนรับราชการเปนผูพิพากษามาก็กลาพูดไดวายงัไมเคย
ถูกกาวกายจากฝายใดเลย ดังนั้น เราจึงควรเคารพในดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ของศาลดวย โดยในการตัดสินคดีใด ๆ ยอมตองมีทัง้ฝายที่พอใจและไมพอใจ ซึ่งเดิมคนที่จะพอใจ
หรือไมพอใจคือคูความในคดีเทานัน้ แตปจจุบันนีไ้มใชแลว เพราะสังคมไทยเกิดความแตกแยก
และมีการแบงกลุมทางการเมืองเกิดขึ้น ดังนั้น ถาคดีใดมีประเด็นทางการเมืองเขาไปเกี่ยวของ 
ผูที่พอใจหรอืไมพอใจจะไมใชเพียงคูความในคดีเทานั้น แตจะมอีกีฝายท่ีอาจเรยีกไดวาเปนกองเชยีร
เขามาแสดงความคิดเห็นในคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลดวย
 สําหรับประเด็นปญหา เรื่อง “การปลอยชั่วคราว” นั้น ขอยืนยันวาทุกวันนี้ศาลทีพ่ิจารณา
คดีอาญาไมวาจะเปนศาลจงัหวัดหรือศาลแขวงตางดาํเนินการภายใตหลกัเกณฑของกฎหมาย กลาวคือ 
ยึดถือหลกั “การปลอยชั่วคราวเปนหลกั สวนการไมปลอยชั่วคราวเปนขอยกเวน” นอกจากนี ้ยังดาํเนนิการ
ตามขอบงัคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกีย่วกับการเรียกประกัน
หรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาดวย๖ ซึ่งกําหนดใหการพิจารณา
ปลอยชัว่คราวโดยตองมีประกันนัน้ ใหกําหนดวงเงินประกันใหเหมาะสมแกขอหาและสภาพแหงคดี 
แตอยางไรก็ตาม เมือ่ศาลมีคําสัง่ใหปลอยชั่วคราวตามหลักการ หรือไมใหปลอยชั่วคราวเพราะ
เขาขอยกเวนตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๘/๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีสําคัญ ก็มักจะมีคําถามจากฝายตรงขามที่เปนกองเชียรตามมาอยูเสมอวา
ทําไมกรณีนีถ้ึงใหประกันตัวหรือไมใหประกันตัว ซึ่งปญหาดังกลาวนี้สงผลใหผูพิพากษามีความรูสึก
สบายใจที่จะพิจารณาพิพากษาคดียิ่งกวาการพิจารณาสั่งเรื่องการปลอยชั่วคราว

 ๖โปรดดู ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน
ในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘.
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โครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็น 
เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว”

จุลนิติ

 อนึ่ง ตอคําพูดที่วา “มีผูบริสุทธ์ิติดคุกอยูเปนจํานวนมาก” ขอเรียนใหทราบวากรณีดังกลาว
เปนเร่ืองของ “ผูที่ถูกคุมขังในระหวางพิจารณาคดี” ซึ่งการถูกคุมขังในระหวางพิจารณาคดีนั้น
จะมี ๒ กรณีดวยกัน กลาวคือ

 กรณแีรก เปนกรณทีีย่ืน่คํารองขอปลอยช่ัวคราวแลวแตศาลไมอนุญาต ซึง่ศาลพิจารณาแลวอาจ
เล็งเห็นวา กรณีเปนคดีที่มีอัตราโทษสูง หรือหากอนุญาตใหปลอยแลวผูตองหาหรือจําเลยอาจหลบหนี 
หรือไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรืออาจไปกอเหตุอันตรายประการอื่นก็ได เปนตน และ

 กรณีที่สอง เปนกรณีที่ยื่นคํารองขอปลอยช่ัวคราวและศาลอนุญาตโดยใหมีหลักประกันแลว 
แตผูตองหาหรอืจาํเลยไมมายืน่หลักประกนัตามทีก่าํหนด ซึง่กรณนีีถ้อืเปนปญหาสาํคญัเพราะสวนมาก
จะเปนคนยากจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากตอมาคดียกฟอง เทากับวาในระหวางพิจารณาคดีเขาตอง
ติดคุกนานถึง ๖ เดือน หรือ ๑-๒ ปก็ได ซึ่งยอมรับวาบุคคลในกรณีนี้คือผูบริสุทธิ์ และยังหมายความ
รวมถึงบุคคลท่ีศาลช้ันตนตัดสินพิพากษาลงโทษจําคุกดวย เพราะถือวาคดียังไมถึงที่สุดซึ่งสามารถ
อุทธรณหรือฎีกาได ดังนั้น หากมีการยื่นคํารองขอปลอยตัวชั่วคราวซึ่งแมจะถูกศาลตัดสินใหจําคุก
เปนเวลากวาสิบปก็ตาม แตเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาตลอดระยะเวลาที่ไดรับการปลอยตัวชั่วคราวนั้น
จําเลยไมเคยผิดนัดเลย ศาลก็จะอนุญาตใหประกันตัวออกไปได หรือหากไมแนใจศาลช้ันตนอาจจะ
สงสํานวนนั้นใหศาลอุทธรณเปนผูพิจารณาสั่งก็ได

 เพราะฉะน้ัน ศาลยังคงดําเนินการตามหลักการของกฎหมายเหมือนเดิมทุกประการโดยไมมี
ฝายใดมาแทรกแซงไดอยางเดด็ขาด และท่ีบอกวามผีูบรสิทุธิอ์ยูในคุกเปนจาํนวนมากก็ควรทาํความ
เขาใจเสยีใหมวาหมายถงึผูทีถ่กูคมุขงัในระหวางพจิารณาคดตีามกรณีทัง้สองดังกลาว แตมไิดหมายถึง
เปนผูบรสิทุธิท์ีถ่กูศาลตดัสินวาเปนผูกระทาํความผดิแลวใหจาํคกุ เพราะเปนไปไดยาก เน่ืองจากกฎหมาย
กาํหนดหามไวอยางชดัเจนวามใิหพพิากษาลงโทษจนกวาจะแนใจวามกีารกระทาํผดิจรงิและเปนผูกระทาํ
ความผิดนั้น ดังนั้น จึงมีคดีเปนจํานวนมากที่ตองยกฟองดวยเหตุแหงความสงสัย ซึ่งแมวาในใจลึก ๆ 
โดยสวนตัวของผูพิพากษาแลวจะเชื่อวาจําเลยนั้นเปนผูกระทําความผิดก็ตาม แตเมื่อกฎหมายกําหนด
ใหศาลตองใชดุลพินิจวินิจฉัยชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานทั้งปวง และหามมิใหพิพากษาลงโทษจนกวา
จะแนใจ และหากมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไมก็ใหยกประโยชนแหงความ
สงสัยนั้นใหจําเลยดวย ดังนั้นศาลจึงตองดําเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไวอยางเครงครัด 
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 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม เลขานกุารรองอยัการสงูสดุ ในฐานะผูแทนสาํนกังานอยัการสงูสดุ 
ไดกลาววา สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราวในขั้นตอนที่เกี่ยวของกับ
อัยการนั้นมีปญหานอยมาก แตมีขอกังวลเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวคือ การใหความสําคัญกับหลักทรัพย
มากกวาความนาเชื่อถือของบุคคลในการเปนประกัน โดยที่ผานมาพบวาในกรณีทีผู่ ขอประกัน
เปนบุคคลซึ่งมีตาํแหนงหนาท่ีการงานหรอืมรีายไดท่ีแนนอน เชน นักการเมอืงระดับประเทศ เม่ือถงึเวลา
ทีต่ องนําตัวผู ตองหาหรือจําเลยมาดําเนินคดีแลวกลับผิดนัดไมนําตัวมา หรือกรณีนายประกัน
ท่ีย่ืนหลกัทรพัยเปนหลกัประกนัมูลคาสงูปรากฏวาหลกัทรพัยน้ันกลบัมปีญหา เชน เปนโฉนดทีด่นิปลอม
หรอืมีปญหาตามมาภายหลัง เชน เกดิขอขดัแยงเกี่ยวกบัการคดิคาตอบแทนในการเปนประกนัในราคา
ทีสู่งมาก เปนตน ในขณะที่ผูขอประกันซึ่งเปนญาติพี่นองหรือมีความเกี่ยวพันโดยทางสมรส ทั้ง ๆ ที่
หลักทรัพยทีย่ ืน่เปนประกันนั ้นจะมีมูลคาไมสูงมากกลับไมมีปญหาตาง ๆ ดังกลาว ซึ ่งการ
ใหความสาํคัญกับมลูคาของหลกัทรัพยในการเปนประกันนัน้ไดสงผลใหเกิดความไมเสมอภาคขึน้ 
กลาวคือ ประชาชนที่เปนคนยากจนจะไมไดรับสิทธิในการปลอยตัวชั่วคราว

 ตอประเด็นดังกลาว ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ ในฐานะที่เคยเปนรองปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ไดใหขอมูลวา กระทรวงยุติธรรมไดจัดตั้ง “กองทุนยุติธรรม” ขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหเปนไปดวยความเสมอภาคและเปนธรรม และสามารถ
เขาถงึกระบวนการยตุธิรรมไดงายยิ่งขึ้น โดยกรณท่ีีเปนผูยากไรหรอืไมไดรบัความเปนธรรมและตองการ
ไดรับความชวยเหลือก็สามารถขอรับการชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรมไดตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังนั้น 
“กองทนุยุตธิรรม” จงึมีบทบาทสําคญัในการสนับสนุนเงนิหรอืคาใชจายเกี่ยวกบัการใหความชวยเหลอื
ในกรณีที่ประชาชนไมมีเงินในการประกันตัวดังกลาวดวย

 พันตํารวจเอก สัมฤทธิ ์เกตุแยม พนกังานสอบสวน (สบ. ๔) กองบงัคบัการตาํรวจนครบาล ๕
ในฐานะผู แทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดกลาววา ในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาตินั้น
ถือวาตองสัมผัสกับประชาชนอันดับแรก โดยเมื ่อเจาพนักงานจับบุคคลในกรณีความผิดซึ ่งหนา
หรือเมือ่มีความเดือดรอนเกิดขึ้นก็ตองไปทีส่ถานีตํารวจเพื่อรองทุกขหรือกลาวโทษ เจาพนักงาน
ตํารวจก็มีหนาที่ในการสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน 
ตลอดจนดําเนินการตาง ๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
เพื่อนําตวัผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ และเม่ือบคุคล
ตกเปนผู ตองหาแลวก็มีสิทธิทีจ่ะไดรับการปลอยตัว
ชัว่คราว โดยตัวผูตองหาเอง ญาติพีน่อง หรือแมแต
เพื ่อนฝูงก็สามารถยื่นหลักทรัพยประกันตัวไดทัง้สิ ้น 
และสามารถยื่นไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไมมีวันหยุด 
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โครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็น 
เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว”

จุลนิติ

ทั้งนี้เนื่องจากในช้ันสอบสวนนั้นกฎหมายใหอํานาจที่จะควบคุมตัวผูถูกจับไวไดเพียง ๔๘ ชั่วโมง๗ 
แตหลังจากนั้นตองยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอหมายขังผูตองหานั้นไวเทานั้น 
 โดยท่ัวไปเม่ือเจาพนักงานไดรบัคาํรองขอใหปลอยช่ัวคราวแลวกจ็ะตรวจสอบหลักทรัพยพรอมกับ
พิจารณาความรายแรงแหงคดีดวย ซึ่งหากเปนกรณีทั่ว ๆ ไปซ่ึงอัตราโทษไมรายแรง ก็จะอนุญาตให
ปลอยชั่วคราวไปโดยมหีรือไมมีหลักประกันก็ได แตในกรณีที่ไมอนุญาต เชน เปนคดีที่มีอัตราโทษสูง 
หรือเมื่อตรวจสอบแลวพบวาผูยื่นขอประกันเปนนายประกันอาชีพซึ่งไมมีความเกี่ยวของสัมพันธ
กบัผูตองหาหรอืจําเลยเลย เปนตน การไมอนญุาตนัน้ตองผานความเหน็ชอบตามสายการบงัคบับญัชา
ซึ่งเปนการพิจารณากลั่นกรองอีกชั้นหนึ่งกอน
 อนึ่ง สําหรับขอกลาวหาที่วา “ในชั้นสอบสวนผูตองหามักถูกตั้งขอกลาวหาที่รุนแรงหรือเกินกวา
ความเปนจรงิ เพือ่จะไดเรยีกประกนัสงูขึน้” นัน้ ขอชีแ้จงวา ในการตัง้ขอกลาวหานัน้ตองมพียานหลกัฐาน
อยางเพียงพอ โดยในกรณีที่จะขอใหศาลออกหมายจับ พนักงานสอบสวนจะตองมีการดําเนินการ
รวบรวมพยานหลกัฐานจนเพยีงพอแลวจงึจะตัง้ฐานความผดิและขอใหศาลออกหมายจบัได ซึง่ศาล
กจ็ะตองใชดลุพนิจิพจิารณาตรวจสอบแลววาขอกลาวหาท่ีตัง้มาน้ันเกินความเปนจริงหรือไมเพยีงใด 
หากมิฉะนั้นแลวศาลคงจะไมอนุมัติหมายจับใหไดซึ่งเทากับวาไดผานการกล่ันกรองจากศาลมาแลว
ชั้นหนึ่ง ดังนั้น โอกาสที่จะไดเรียกหลักประกันใหสูงขึ้นจึงเปนไปไมได

 นายวทิยา แกวไทรหงวน กรรมการบรหิารสภาทนายความ ภาค ๗ ในฐานะผูแทนสภาทนายความ
ไดแสดงความคิดเห็นวา จากขอมูลท่ีไดรับฟงจากผูแทนของสํานักงานอัยการสูงสุดและสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติในเรื่องการปลอยตัวชั่วคราวในข้ันตอนของพนักงานอัยการและเจาพนักงานตํารวจ
มีปญหาคอนขางนอย เพราะการควบคุมตัวมีอํานาจกระทําไดไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง แตถามากกวานั้น
ตองไปขออํานาจฝากขังจากศาล ดังน้ัน ปญหาสวนใหญจึงอยูที่ขั้นตอนของศาล แตอยางไรก็ตาม 
มปีญหาเรือ่ง ตาํรวจกลายเปนนายหนาจดัหานายประกันใหแกผูตองหาหรือจาํเลย โดยมีผลประโยชน
หรือไดรับสวนแบงจากการประกันตัวนั้น ซึ่งปญหาน้ีขอฝากไปยังผูที่เก่ียวของเพ่ือชวยกันดูแล
สอดสองดวย สําหรับประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการปลอยตัวชั่วคราวในชั้นศาลซึ่งขอฝากเปน
ขอสังเกตไว ไดแก

 ๗ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๗ บัญญัติวา “หามมิใหควบคุมผู ถูกจับไวเกินกวาจําเปนตาม
พฤติการณแหงคดี
      ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผูถูกจับไวไดเทาเวลาที่จะถามคําใหการ และที่จะรู ตัววาเปนใครและที่อยู ของเขา
อยูที่ไหนเทานั้น
    ในกรณีที่ผูถูกจับไมไดรับการปลอยชั่วคราว และมีเหตุจําเปนเพื่อทําการสอบสวน หรือการฟองคดี ใหนําตัวผูถูกจับไปศาล
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับถูกนําตัวไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือ
มีเหตุจําเปนอยางอ่ืนอันมิอาจกาวลวงเสียได โดยใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการย่ืนคํารองตอศาลขอหมายขังผูตองหา
นั้นไว ใหศาลสอบถามผูตองหาวาจะมีขอคัดคานประการใดหรือไม และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจง
เหตุจําเปน หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพจิารณาก็ได....”.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 (๑) เรือ่งหลักประกันที่ใชในการปลอยชั่วคราว กลาวคือ หากหลักทรัพยทีย่ืน่ประกัน เชน 
โฉนดที่ดนิหรอืหนงัสืบรบัรองประโยชนเปนของตวัผูตองหาหรอืจําเลยเอง หรอืเปนของญาตพิี่นองกจ็ะ
ไดรบัอนญุาตใหใชเปนหลกัทรัพยประกันตัวได แตถาเปนของนายประกันอาชพีหรอืของเพื่อนฝงูซึ่งถือวา
มีความสาํคญัตอผูท่ียากจนซึ่งไมมีเงนิหรอืหลกัทรพัยมาประกันตวักลบัไมไดรบัอนุญาต โดยใหเหตผุลวา
เจาของหลักประกันไมใชญาติกับผูตองหาหรือจําเลย ดังนั้นเกรงวาจะหลบหนีจึงไมใหประกันตัวไป 
ทั้ง ๆ ที่ความเปนจริงแลว ผูที่ใชหลักทรัพยของญาติมาประกันตัวอาจมีการหลบหนีไดมากกวา เพราะ
ญาติจะรูเห็นกันจึงไมกระตื้อรือรนทีจ่ะตามตัวผูตองหาหรือจําเลยกลับมาใหได ในขณะที่นายประกัน
อาชีพนั้น หากผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีแลวเขาตองถูกปรับตามสัญญาประกันเปนเงินจํานวนมาก 
ดังนั้นจึงตองตามตัวมาหรืออาจตองจางนักสืบเพื่อจับตัวมาใหจนได 
 (๒) เรื่องดลุพินิจในการพจิารณาอนญุาตสั่งปลอยชั่วคราวของศาล โดยที่กฎหมายกาํหนดวา
ผูตองหาหรอืจาํเลยพงึไดรบัอนญุาตใหปลอยชั่วคราวเปนหลกั สวนการไมไดรบัอนุญาตใหปลอยชั่วคราว
เปนเพยีงขอยกเวน และระเบยีบราชการฝายตลุาการวาดวยการปลอยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๘ กาํหนดไว
อยางชัดเจนวา “เม่ือศาลไดรบัคาํรองขอใหปลอยชั่วคราวแลวใหรบีพจิารณาและมคีาํสั่งโดยเรว็ โดยใหถอื
เปนหลักวาผูตองหาหรอืจาํเลยพงึไดรบัอนุญาตใหปลอยชั่วคราว เวนแตจะมเีหตจํุาเปนตองควบคมุหรอื
ขงัผูตองหาหรอืจาํเลยนั้นไว กใ็หระบเุหตุผลไวโดยครบถวนและชดัแจง และพจิารณาสั่งในแนวเดยีวกนั” 
ในทางปฏิบัติเมือ่ศาลสั่งไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว เหตุผลสวนใหญคือเรื่องการหลบหนี จะเขียน
เพียงสั้น ๆ วา “ไมอนุญาตเนื่องจากโทษสูงจึงเกรงวาจะหลบหนี” ซึ่งความเปนจริงจะเหมารวมวา
เม่ือมีโทษสูงแลวจะหลบหนทุีกเรื่องไมได เพราะเมื่อหลกัการกําหนดไวอยางชดัเจนวา “ปลอยเปนหลกั 
ไมปลอยเปนขอยกเวน” ดังนั้น จึงตองปลอยชั่วคราวกอน สวนการจะหลบหนีหรือไม ควรมีขอเท็จจริง
หรือเหตุผลตาง ๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันวาเขาจะหลบหนี 
 นอกจากนี้ ดุลพินิจในการสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตของศาลก็ยังมีมาตรฐานไมชัดเจน เนื่องจาก
ท่ีผานมาผูพพิากษาหวัหนาศาลเทาน้ันท่ีเปนผูพจิารณาสั่งอนุญาตหรอืไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว ดงันั้น 
เมือ่หัวหนาศาลคนเดียวกันพิจารณาเรื่องที่มีขอเท็จจริงคลายคลึงกัน การใชดุลพินิจก็ยอมเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน แตปจจุบันนัน้มีการอนุญาตใหเจาของสํานวนเปนคนสั่งไดซึ่งแมจะเปนอิสระของ
ผูพิพากษาแตละทานก็ตาม แตปรากฏวาในเรื่องทีค่ลายคลึงกันกลับมีดุลพินิจในการสั่งปลอยหรือ
ไมปลอยที่แตกตางกัน
 (๓) เร่ืองนายประกนั โดยที่เราตองยอมรบัวาการที่นายประกนัหรอืบรษิทัประกนัเขามาใหบรกิาร
วางหลักทรัพยเพื่อประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยนั้น เปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหผูทีไ่มมีหลักทรัพย
ซึ่งตกเปนผูตองหาหรือจําเลยไดรับอิสรภาพ ดังน้ัน เมื่อยอมรับวาใหมีนายประกันอาชีพไดแลวก็ควร
มีการควบคมุดแูล โดยกาํหนดใหนายประกนัตองมาขึ้นทะเบยีนกบัทางการอยางถกูตอง และตองควบคมุ
อัตราการคดิคาตอบแทนในการนาํหลกัทรพัยไปวางเพื่อขอประกันตวัดวย รวมท้ังในกรณท่ีีนายประกนั
ประพฤตตินไมเหมาะสม เชน ใหสินบนเพื่อตนจะไดเปนนายประกันในคด ีหรอืยุยงเพื่อใหเปนความกนั 
เปนตน ควรมีมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําตาง ๆ ดังกลาวดวย
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โครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็น 
เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว”

จุลนิติ

 ตอประเด็นปญหาดังกลาว นายมานิตย  สุขอนันต  ผูพิพากษาศาลอุทธรณ ในฐานะผูแทน
สาํนกังานศาลยตุธิรรม ไดแสดงความคดิเห็นวา การทีศ่าลใหประกนัตวัไดเฉพาะหลกัทรพัยทีย่ืน่ประกนั
นัน้เปนของตัวผูตองหาหรือจาํเลยเอง หรอืเปนของญาติพีน่องเทานัน้ ทัง้นีเ้พือ่ปองกนัปญหานายประกัน
อาชีพ ซึ่งไมไดขึ้นทะเบียน และปองกันปญหาการหลอกลวงตาง ๆ ดวย สวนเรื่องดุลพินิจของศาล
ในการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนญุาตใหปลอยช่ัวคราวตองทําความเขาใจวา การท่ีศาลส่ังคาํรองออกไป
แตกตางกันนั้น ทั้งนี้เนื่องจากในคดีอาจมีพฤติการณที่แตกตางกัน ยกตัวอยางเชน คดีฆาคนตาย 
โดยคดีหนึ่งเปนการยิงกลางตลาดในเวลากลางวันและจับกุมผูกระทําความผิดได กับอีกคดีหน่ึง
มีการยิงกันตายเชนกันแตไมรูวาใครกระทํา แตเมื่อสอบสวนขยายผล สงสัยวานาย ก. เปนผูกระทํา 
แลวนาย ก. ก็มามอบตัว เชนนี้ทั้งสองคดีถือวามีโทษเทากัน แตพฤติการณในคดีแตกตางกัน ดังนั้น
การยิงกลางตลาดศาลอาจจะไมใหประกันตัว แตกรณีที่มามอบตัว ศาลอาจจะใหประกันตัวก็ได
ซึ่งศาลก็ยังคงใชดุลพินิจในการสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตไปตามมาตรฐานเหมือนเดิม

 สรุป จากการที่มีโอกาสไดเขารวมโครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็นในครั้งนี้
ผูเขยีนมีความเห็นวา เนือ่งจากขัน้ตอนและกระบวนการพจิารณาคดอีาญาจนกระทัง่ศาลมคีาํพพิากษา
ถงึทีส่ดุน้ันจาํเปนตองใชระยะเวลานานพอสมควร ดงัน้ัน จงึตองควบคมุตวัผูถกูกลาวหาไวกอน ซึง่อาํนาจ
ในการควบคมุตวัผูถกูกลาวหาวาไดกระทาํความผดิของพนกังานสอบสวนนัน้ กฎหมายกาํหนดหามมใิห
ควบคุมไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี และโดยทั่วไปสามารถควบคุมไดไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง 
หากเกินกวานั้นตองยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอหมายขังผูตองหานั้นตอไป๘ แตอยางไรก็ตาม ไมวาจะเปน
ขัน้ตอนการสอบสวนของเจาพนกังานตาํรวจและพนกังานอยัการ หรอืการพจิารณาคดขีองศาล ผูตองหา
หรือจําเลยมีสิทธิที่จะย่ืนขอประกันตัวไดเสมอ ซึ่งเจตนารมณของกฎหมายกําหนดวา “ผูตองหาหรือ
จําเลยทุกคนพึงไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราวเปนหลัก การไมไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว
เปนเพียงขอยกเวน” แตหากไมมีหลักทรัพยในการประกันตัว หรือไมไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว 
ผู ตองหาหรือจําเลยก็จะถูกนําตัวมาคุมขังไวในเรือนจํา กรมราชทัณฑจึงเปนหนวยงานสุดทาย
ในกระบวนการยุติธรรมที่มีหนาที่ในการควบคุมดูแลผูตองขังที่อยูในระหวางการพิจารณาคดี และ
นักโทษเด็ดขาด
 ดังนั้น หากจะแบง “ผูตองขัง”๙ ที่อยูในการควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑแลว สามารถแบง
ออกไดเปน ๓ ประเภท ไดแก 
 ๑. คนทีถ่กูฝากขัง เปนบคุคลทีถ่กูฝากใหควบคมุไวตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
หรือกฎหมายอื่นโดยไมมีหมายอาญา 
 ๒. ผูตองขงัในระหวางพจิารณาคด ีเปนบคุคลทีถ่กูขงัไวตามหมายขัง หรอืเปนผูทีถ่กูดาํเนนิคดี
ในชั้นศาลซึ่งคดียังไมถึงที่สุด คือยังไมไดตัดสินเด็ดขาด หรืออยูระหวางการอุทธรณหรือฎีกา และ

 ๘มาตรา ๘๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗.
 ๙มาตรา ๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใหนิยามคําวาผูตองขังวา ““ผูตองขัง” หมายความรวม
ตลอดถึงนักโทษเด็ดขาด คนตองขังและคนฝาก”
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ ๖๙พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ จจุลนิตติ

 ๓. นักโทษเด็ดขาด เปนผูตองขังที่ถูกตัดสินจนหมดสิ้นขบวนความในศาลแลว หรือทีเ่รียกวา 
“คดีถึงทีสุ่ดแลว” โดยจะเรียกวา นักโทษเด็ดขาดชาย หรือ น.ช. สําหรับผูตองขังชาย และนักโทษ
เด็ดขาดหญิง หรือ น.ญ. สําหรับผูตองขังหญิง 

 โดยผูตองขงัซึ่งผูที่เกี่ยวของควรใหความสาํคัญเปนพเิศษกคื็อ “ผูตองขงัในระหวางพจิารณา
คดีอาญา” ทัง้น้ีเพราะตลอดระยะเวลาทีบ่คุคลดงักลาวถกูคมุขงัยอมสงผลกระทบตอสทิธแิละเสรภีาพ
ของผูตองขังและตอสังคม อาทิ ทําใหสญูเสยีอิสรภาพ วางงาน ขาดรายได สญูเสยีโอกาสตาง ๆ  ทางสงัคม 
และครอบครวัตองไดรบัความเดือดรอน เปนตน และเมื่อคดถีงึท่ีสดุปรากฏวามไิดเปนผูกระทาํความผดิ
หรือเปนผูบริสุทธิ์ซึ่งคดีตองถูกยกฟอง เทากบัวาบุคคลนั้นจะไมไดรับความเปนธรรมกับสิ่งที่สูญเสียไป 
ซึ่งแมวาในปจจบัุนจะมีการชดใชคาตอบแทนผูเสยีหาย หรอืคาทดแทนและคาใชจายแกจาํเลยในคดอีาญา
ที่ไมไดกระทําความผิดก็ตาม๑๐ แตกฎหมายดังกลาวก็ยังมีขอจํากัดอยูมาก และคงไมมใีครท่ีจะยนิยอม
ถูกคุมขงัเพือ่แลกกบัคาเสียหายทีจ่ะไดรบัซ่ึงมอียูอยางจาํกดัและไมเพียงพอท่ีจะชดเชยกบัความเสยีหาย
ทีส่ญูเสยีไปอยางแนนอน ผูเขียนจึงเห็นดวยเปนอยางยิ่งกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระ
วาดวยการสงเสริมหลกันติิธรรมแหงชาติ (คอ.นธ.) ทีเ่สนอวา “หนวยงานทีเ่กีย่วของควรหาแนวทาง
ในการบังคับใชกฎหมายดวยการยึดมัน่ในหลักความยุติธรรม ความเสมอภาค สิทธิของผูตองหา
และจาํเลย โดยเฉพาะในการใชดลุพนิิจเพื่อปลอยชั่วคราวผูตองหาหรอืจําเลยน้ัน ควรใชดุลพนิิจในกรอบ
ของกฎหมายและหลักเมตตาธรรม”. 

 ๑๐พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔.
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คำคม

จุลนิติ๗๐

จงอยูกับธรรมชาติ ใหเหมือนกับอยูกับมารดาบิดาผูมีพระคุณ

Live with nature as if one lives with our 

benevolent mother and father.

(จากหนังสือคมคำธรรมออนไลน 
โดย พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) ,หนา ๑๔๕)
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

¹Ò§ÊÒÇÅÑ¹μÒ ÍØμÁÐâÀ¤Ô¹
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ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
   รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. .... 

เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) ตอประธานสภาผูแทน 
ราษฎรเมื่อวันอังคารที ่๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และไดบรรจุเขาระเบยีบวาระการประชมุสภาผูแทนราษฎร 
ชุดท่ี ๒๔ ปท่ี ๑ คร้ังท่ี ๒๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เม่ือวันพุธท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ปจจุบันอยูระหวางการ
รอพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการของสภาผูแทนราษฎร 

 
ข. หลกัการและเหตผุลประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... 

หลักการ
  ใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว
 

เหตุผล 
  เน่ืองจากสัตวเปนส่ิงมีชวิีตท่ีมคีวามรูสกึและเปนองคประกอบสำคญัของสิ่งแวดลอมจงึควร

ไดรับการคุมครองมิใหถูกกระทำการทารุณกรรม และเจาของสัตวซ่ึงนำสัตวมาเล้ียงจะตองจัดสวัสดิภาพให
เหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว ท้ังในระหวางการเล้ียงดู การขนสง การนำสัตวไปใชงาน 
หรือใชในการแสดง ดังน้ัน เพื่อกำหนดหลกัเกณฑในการปองกนัการทารณุกรรมและการจัดสวสัดภิาพสตัว 
เพ่ือใหสัตวไดรับการคุมครองตามธรรมชาติของสัตวอยางเหมาะสมจึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 *ขอมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕.

รางพระราชบัญญัติ
ปองกันการทารุณกรรมและ

การจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. .... 
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รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. .... 

จุลนิติ

ค. สาระสำคัญโดยสรุป 
  ๑) บทนิยาม 
    “สัตว” หมายความวา สัตวที่โดยปกติเลี้ยงไวเพื่อเปนสัตวบาน สัตวเลี้ยงเพื่อใชงาน 

สตัวเลีย้งเพ่ือใชเปนอาหาร หรอืสตัวเลีย้งเพ่ือใชในการแสดง เชน สนุขั แมว โค กระบือ มา สกุร เปด ไก 
หรือสัตวเลี้ยงอื่น ทั้งนี้ ไมวาจะมีเจาของหรือไมก็ตาม แตไมหมายความรวมถึง 

    (๑) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา 
    (๒) สัตวน้ำตามกฎหมายวาดวยการประมง 
    (๓) สัตวอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
    “การทารุณกรรม” หมายความวา การกระทำหรืองดเวนการกระทำใด ๆ  ที่ทำใหสัตว

ไดรับความทุกขทรมาน ความเจ็บปวด ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลทำใหสัตวนั้นตาย
    “การจัดสวสัดภิาพสัตว” หมายความวา การเลีย้งหรอืการดแูลใหสตัวมคีวามเปนอยูใน

สภาวะที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู อาหาร และน้ำอยางเพียงพอ 
    “เจาของสัตว” หมายความวา เจาของกรรมสิทธ์ิและใหหมายความรวมถึงผูครอบครอง 

สัตวดวย
    “องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว” หมายความวา คณะบุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงข้ึนทะเบียนเปน

องคกรจัดสวัสดิภาพสัตวตามพระราชบัญญัตินี้  
    “สถานสงเคราะหสัตว” หมายความวา สถานท่ีสำหรับใชเลี้ยงสัตว ชวยเหลือและ

อนุบาลสัตวที่ถูกทอดทิ้งหรือไมมีเจาของ
    “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมและการจัด

สวัสดิภาพสัตว
    “สัตวแพทย” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามกฎหมายวาดวย

วิชาชีพการสัตวแพทย
    “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้
    “นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียน
    “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปศุสัตว 
    “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา ๓) 
  ๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย 
    ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรกัษาการตามพระราชบญัญติันี ้และให

มีอำนาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
    ประกาศน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได (มาตรา ๔) 
  ๓) คณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 
    ๓.๑) กำหนดใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการปองกัน

การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปน
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ประธานกรรมการ เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน อธบิดกีรมการศาสนา อธบิดกีรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนกรรมการโดยตำแหนง และกำหนดใหมี
กรรมการผ ู ทรงคุณวุฒ ิซึ ่งรัฐมนตรีแตงตั ้งจำนวนไม เกิน ๔ คน โดยแตงตั ้งจากคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร ผูแทนสมาคมหรือมูลนิธิทีเ่กี่ยวของกับการจัดสวัสดิภาพสัตว ผูแทนองคกร
จัดสวัสดิภาพสัตวหรือผู แทนสถานสงเคราะหสัตวทีไ่ดขึ ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี ้ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด  

    ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ (มาตรา ๕)  
    ๓.๒) กำหนดใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
       (๑) เสนอนโยบาย แผน และมาตรการในการปองกันการทารุณกรรมสัตวและ

การจัดสวัสดิภาพสัตวตอรัฐมนตรี 
       (๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ

ปองกันการทารุณกรรมสัตวและการจัดสวัสดิภาพสัตว 
       (๓) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
       (๔) กำหนดหลักเกณฑในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
       (๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๘) 
     ๓.๓) กำหนดใหการประชมุคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของ

จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการ
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

       การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก โดยกรรมการคนหนึ่งใหมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง 
เปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๙)

    ๓.๔) ใหคณะกรรมการมีอำนาจแตงตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่ปฏิบัติการอยางหนึง่
อยางใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย โดยการประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๙ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๐) 

๔) องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว 
   คณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคหรือดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปองกัน

การทารณุกรรมหรอืการจดัสวัสดิภาพสตัว และไมมวีตัถปุระสงคในทางการเมอืงหรอืแสวงหากำไรหรอื
รายไดมาแบงปนกนั มีสิทธิขอขึ้นทะเบยีนเปนองคกรจัดสวสัดภิาพสตัวตอนายทะเบยีน โดยหลกัเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด (มาตรา ๑๑) 
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รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. .... 

จุลนิติ

   องคกรจัดการสวัสดิภาพสัตวอาจไดรับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐในการดำเนินกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

   (๑) การจัดเครือขายอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานรวมกับพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้

  (๒) การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจและ
มีสวนรวมในการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว 

  (๓) การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัด
สวัสดิภาพสัตว 

  (๔) การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว 
  (๕) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว 

(มาตรา ๑๒) 
  อนึง่ ในกรณทีีป่รากฏวาองคกรจดัการสวสัดภิาพสตัวใดดำเนนิกจิกรรมโดยฝาฝนกฎหมาย 

หรือมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือกระทำการขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหนายทะเบียนมีอำนาจออกคำสั่งเปนหนังสือ
และกำหนดระยะเวลาใหระงับการดำเนินกิจกรรมดังกลาว หากองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวไมปฏิบัติ
ตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ใหนายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนขององคกรจัด
สวัสดิภาพสัตวนั้นได (มาตรา ๑๓) 

๕) สถานสงเคราะหสัตว 
  เพื่อสนับสนุนการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว ใหผูซึ่งจัดตั้งสถาน

สงเคราะหสตัวทีด่ำเนนิกจิกรรมในลกัษณะไมแสวงหากำไรหรอืรายไดมาแบงปนกัน มสีทิธขิอขึน้ทะเบยีน
เปนสถานสงเคราะหสัตวตอนายทะเบียน โดยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน
ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด (มาตรา ๑๔) 

  ผูซึง่จดัตัง้สถานสงเคราะหสตัวทีไ่ดขึน้ทะเบียนแลว อาจไดรบัการสนับสนุนจากกรมปศุสตัว
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ในเรื่องดังตอไปนี้ 

  (๑) ความรูเกี่ยวกับการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว 
  (๒) การควบคุมปริมาณสัตวและการปองกันโรคระบาดสัตวภายในสถานสงเคราะหสัตว 
  (๓) การอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว (มาตรา ๑๕) 

    ในกรณีที่ปรากฏวาสถานสงเคราะหสัตวที่ไดขึ้นทะเบียนแลวดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่
เปนการแสวงหากำไรหรือรายไดมาแบงปนกัน กระทำการอันเปนการทารุณกรรมสัตวหรือไมจัด
สวัสดิภาพใหเหมาะสม ใหนายทะเบียนมีอำนาจออกคำสั่งเปนหนังสือและกำหนดระยะเวลาให
สถานสงเคราะหสัตวปฏิบัติใหถูกตองและเหมาะสม หากสถานสงเคราะหสัตวไมปฏิบัติตามคำสั่ง
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ใหนายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนการข้ึนทะเบียนของสถานสงเคราะหสัตวน้ันได 
(มาตรา ๑๖) 
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๖) การปองกันการทารุณกรรมสัตว   
  หามมิใหผู ใดกระทำการอันเปนการทารุณกรรมสัตวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

(มาตรา ๑๗) 
  อยางไรก็ตามการกระทำดังตอไปนี้ ไมถือวาเปนการทารุณกรรมสัตว 
  (๑) การฆาสัตวเพื่อใชเปนอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตวเลี้ยงเพื่อใชเปนอาหาร 
  (๒) การฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว 
  (๓) การฆาสัตวเพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสตัว 
  (๔) การฆาสัตวในกรณีทีส่ัตวแพทยเห็นวาสัตวปวย พิการ หรือบาดเจ็บและไมสามารถ 

เยียวยาหรือรักษาใหมีชีวิตอยูรอดไดโดยปราศจากความทุกขทรมาน 
  (๕) การฆาสัตวตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา 
  (๖) การฆาสัตวในกรณท่ีีมีความจำเปนเพื่อปองกันอันตรายแกชวิีตหรอืรางกายของมนษุย

หรือสัตวอื่น หรือปองกันความเสียหายที่จะเกิดแกทรัพยสิน 
  (๗) การกระทำใด ๆ  ตอรางกายสตัวซ่ึงเขาลกัษณะของการประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย

โดยผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยหรือผูซึ ่งไดรับยกเวนใหกระทำไดโดยไมตองขึ้นทะเบียนและ
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยจากสัตวแพทยสภาตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
การสัตวแพทย 

  (๘) การตัด หู หาง ขน เขา หรืองาโดยมีเหตุอันสมควรและไมเปนอันตรายตอสัตว 
  (๙) การจัดใหมีการตอสูของสัตวตามประเพณีทองถิ่น 
    (๑๐) การกระทำอื่นใดที่มีกฎหมายกำหนดใหสามารถกระทำไดเปนการเฉพาะ 
   (๑๑) การกระทำอืน่ใดทีร่ัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(มาตรา ๑๘)  

๗) การจัดสวัสดิภาพสัตว 
  ๗.๑) เจาของสัตวตองดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตวใหแกสัตวของตนใหเหมาะสม 

ตามหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงื่อนไขที่รฐัมนตรปีระกาศกำหนด โดยการออกประกาศใหคำนึงถงึประเภท 
ชนิด ลักษณะ และอายุของสัตว (มาตรา ๑๙) 

  ๗.๒)  หามมิใหเจาของสัตวปลอย ละทิ้ง หรือกระทำการใด ๆ ใหสัตวพนจากการดูแล
ของตนโดยไมมีเหตอัุนสมควร ทัง้นี ้ไมรวมถงึการโอนกรรมสิทธิ์หรอืสทิธคิรอบครองใหแกผูซึ่งประสงค
จะนำสัตวไปดูแลแทน (มาตรา ๒๐)

  ๗.๓) การขนสงสัตว หรือการนำสัตวไปใชงานหรือใชในการแสดง เจาของสัตวหรือผูมี
สวนเกี่ยวของตองจัดสวัสดิภาพสัตวใหเหมาะสม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนด โดยการออกประกาศดังกลาวใหคำนึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ และอายุของสัตว 
(มาตรา ๒๑) 
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รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. .... 

จุลนิติ

๘) พนักงานเจาหนาท่ี 
  ๘.๑) ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจหนาที่ 

ดังตอไปนี้ 
     (๑) มีหนังสือเรียกเจาของสัตว ผูแทนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวผูดูแลสถาน

สงเคราะหสัตว หรือผูซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคำ หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

     (๒) เขาไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ เมื่อไดรับแจงหรือมีเหตุอัน
ควรเช่ือไดวามีการทารุณกรรมสัตวตามพระราชบัญญัติน้ี ท้ังน้ี การเขาไปในสถานท่ีใด ๆ  เพ่ือทำการตรวจคน
ตองมหีมายคน เวนแตมเีหตอุนัควรเชือ่วาหากเนิน่ชากวาจะเอาหมายคนมาได จะมกีารยกัยาย ซกุซอน 
หรือทำลายหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทำความผิด ใหดำเนินการคนไดโดยไมตองมีหมายคน 
แตตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการคน 

     (๓) ส่ังใหหยุดซ่ึงยานพาหนะเพ่ือดำเนินการตรวจสอบ เม่ือไดรับแจงหรือมีเหตุอันควร
เชื่อไดวามีการทารุณกรรมสัตวตามพระราชบัญญัตินี้ 

     (๔) ยึดหรืออายัดสัตวหรือซากของสัตวที่มีเหตุอันควรสงสัยวาถูกฆาหรือ
ถูกทารุณกรรม รวมท้ังเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งของท่ีเก่ียวของกับ
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเปนพยานหลักฐานในการดำเนินคดี 

             (๕) นำสตัวทีถ่กูทารณุกรรมไปตรวจรกัษาหรอืชวยเหลอืสตัวทีต่กอยูในภยนัตราย 
ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวนั้นไมมีเจาของ (มาตรา ๒๒)

      ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๒ ใหเจาของสัตวหรือ
ผูซึ่งเกี่ยวของอำนวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร (มาตรา ๒๕) 

    ๘.๒) ในกรณทีีพ่บสตัวถกูปลอย ละทิง้ หรอืไมมเีจาของ ใหพนกังานเจาหนาทีด่ำเนนิการ
จัดสวัสดิภาพสัตวใหแกสัตวตามความเหมาะสม (มาตรา ๒๓) 

  ๘.๓) ในกรณีที่พบสัตวตกอยูในสภาพที่ทุกขทรมานจากการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บสาหัส 
และสัตวแพทยเห็นวาการใหสัตวมีชีวิตอยูตอไปจะไดรับความทุกขทรมาน ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อำนาจส่ังใหฆาสัตวนั้นได ทั้งนี้ การฆาสัตวดังกลาวจะตองดำเนินการโดยสัตวแพทย และตองไดรับ
ความยินยอมจากเจาของสัตวหากสัตวนั้นมีเจาของ (มาตรา ๒๔) 

  ๘.๔)  ในการปฏบิตัหินาทีต่ามพระราชบญัญตันิี ้พนกังานเจาหนาทีต่องแสดงบตัรประจำตวั
ตอเจาของสัตวหรือผูซึ่งเกี่ยวของ โดยบัตรประจำตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนด (มาตรา ๒๖) 

  ๘.๕) ในการปฏิบตัหินาทีต่ามพระราชบัญญตันิี ้ใหพนักงานเจาหนาทีเ่ปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๒๗) 
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

๙) บทกำหนดโทษ 
  ๙.๑) ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจำคุกไมเกนิ ๑ ป หรอืปรบัไมเกนิ ๒๐,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๒๘) 
  ๙.๒) เจาของสตัวหรือผูใดไมปฏิบตัติามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รฐัมนตรปีระกาศ

กำหนดตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ หรือฝาฝนมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
(มาตรา ๒๙) 

  ๙.๓) ผูใดไมปฏบัิตติามมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษปรบัไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๐)
     ๙.๔) บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ท ีม่ี โทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดี
มีอำนาจเปรยีบเทียบได และเม่ือผูตองหาไดชำระเงนิคาปรบัตามจำนวนท่ีเปรยีบเทียบภายในระยะเวลา
ทีก่ำหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตถา
ผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชำระเงินคาปรับภายในระยะเวลาที่
กำหนด ใหดำเนินคดีตอไป (มาตรา ๓๑)

ทานผูอานวารสาร “จุลนิติ” ผูใดมีความประสงคตองการที่จะแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th
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คำคม

จุลนิติ๗๘

สวนไหน ๆ ก็ไมยิ่งใหญเทาสวนรวม

No sector is as important as the public.

(จากหนังสือคมคำธรรมออนไลน 
โดย พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) , หนา ๑๕๖)
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

หลักการและเหตุผล
โดยท่ีเปนการสมควรแกไขปญหาสัญชาติใหคนไทยพลัดถ่ินซ่ึงเปนคนเช้ือสายไทย

ทีต่องกลายเปนคนในบังคับของประเทศอื่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
ของราชอาณาจักรไทย โดยใหสัญชาติไทยโดยการเกิดแกบุคคลดังกลาวทีย่ังไม
ไดถือสัญชาติของประเทศอื่น และไดอพยพเขามาอยูอาศัยในประเทศไทยเปน
ระยะเวลาหนึง่และมีวิถีชีวิตเปนคนไทยโดยไดรับการสำรวจตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎรภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และเพื่อ
ใหเปนไปตามหลักสืบสายโลหิตตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ จึงกำหนดใหบุตรของ
คนไทยพลัดถิ่นท่ีไดสญัชาตไิทยโดยการเกดิโดยพระราชบญัญตัน้ีิท่ีไมไดถอืสญัชาติ
ของประเทศอื่น หรอืไดสญัชาตไิทยแลว ก็ไดสญัชาตไิทยโดยการเกิดดวย จงึจำเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) ไดเพิม่บทนิยามคำวา “คนไทยพลัดถิ่น” ระหวางบทนิยามคำวา 

“คนตางดาว” และบทนิยามคำวา “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบญัญตัิ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ดังนี้ 

 “คนไทยพลัดถิ่น” หมายความวา ผูซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ตองกลายเปน
คนในบังคับของประเทศอืน่โดยเหตุอันเกิดจากการเปลีย่นแปลงอาณาเขตของ
ราชอาณาจักรไทยในอดีตซึ่งปจจุบันผูนั้นมิไดถือสัญชาติของประเทศอื่น และได
อพยพเขามาอยูอาศัยในประเทศไทยเปนระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเปนคนไทย 
โดยไดรับการสำรวจจัดทำทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หรือเปนผูซึ่งมีลักษณะอื่น
ทำนองเดียวกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

๒) ไดเพ่ิมความตอไปน้ีเปนมาตรา ๙/๑ มาตรา ๙/๒ มาตรา ๙/๓ มาตรา ๙/๔ 
มาตรา ๙/๕ มาตรา ๙/๖ และมาตรา ๙/๗ แหงพระราชบญัญตัสิญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ 
ในเรื่ององคประกอบ คุณสมบติั ตลอดจนอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการรบัรอง

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

 พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ใหไว ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
  เลม ๑๒๙ ตอนที่  ๒๘ ก หนา ๑
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พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

ความเปนคนไทยพลัดถิ่น โดยการกำหนดใหคณะกรรมการรับรองความเปน
คนไทยพลัดถิ่น ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ 
ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวงยตุธิรรม 
ผูแทนสำนกัขาวกรองแหงชาต ิผูแทนสำนักงานสภาความม่ันคงแหงชาต ิและผูแทน
สำนกังานตำรวจแหงชาต ิเปนกรรมการโดยตำแหนง ผูทรงคณุวฒุจิำนวนไมเกนิ ๗ คน 
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ โดยตองมีนักวิจัยหรือนักวิชาการทางดานกฎหมายสัญชาติ
หรือสถานะบุคคล ดานสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา ดานประวัติศาสตรหรือ
กลุมชาติพันธุ ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนรวมอยูดวย เปนกรรมการ 
และใหอธิบดีกรมการปกครองเปนกรรมการและเลขานุการ โดยใหอธิบดี
กรมการปกครองแตงต้ังขาราชการของกรมการปกครองอีก ๒ คน เปนผูชวยเลขานุการ 

 ทัง้นี ้ใหกรรมการผูทรงคณุวฒุดิงักลาวมวีาระการดำรงตำแหนงคราวละ 
๒ ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน

 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น
 (๑) พิจารณาและใหการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น
 (๒) เสนอแนะและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง

หรือการดำเนินการใด ๆ เกี ่ยวกับคนไทยพลัดถิ ่นโดยไมตองดำเนินการตาม
มาตรา ๒๗๑

 (๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่รัฐมนตรีกำหนด
 ท้ังน้ี กฎหมายใหนำบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการท่ีมีอำนาจดำเนินการ

พจิารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบตัริาชการทางปกครองมาใชบงัคบั
กับการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การพนจากตำแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
และการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นโดยอนุโลม

 ขั้นตอนและวิธีดำเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งสัญชาติไทยของคนไทย
พลัดถิ่น

 (๑) ผู ใดอางว าเปนคนไทยพลัดถิ ่นประสงคจะไดการรับรอง
ความเปนคนไทยพลดัถิ่นใหยื่นคำขอตอพนกังานเจาหนาที่ เมื่อพนกังานเจาหนาท่ี
ไดรบัคำขอแลว ใหเสนอคำขอน้ันตอคณะกรรมการรบัรองความเปนคนไทยพลดัถิ่น

๑ มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
บัญญัติวา

“มาตรา ๒๗  คณะกรรมการมีหนาทีเ่สนอแนะและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการใชอำนาจตามมาตรา ๗ ทวิ มาตรา ๙ 
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ 
และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ ในการใชอำนาจและดำเนินการดังกลาวใหรัฐมนตรีรับฟงขอเสนอแนะและความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบดวย”.
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จุลนิติ

เพื่อพิจารณา โดยในการพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง๒

 (๒) เม่ือคณะกรรมการรบัรองความเปนคนไทยพลดัถิ่นไดใหการรบัรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ่นแกผูใดแลว ใหผูนั้นเปนคนไทยพลัดถิ่นที่มีสัญชาติไทย
โดยการเกิด และใหบุตรของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งไดรับสัญชาติไทยโดยการเกิด
ดังกลาวไดสัญชาติไทยโดยการเกิดดวย เวนแตผูนั้นถือสัญชาติของประเทศอื่น 

   นอกจากนี ้ กฎหมายยังไดกำหนดใหบุตรของคนไทยพลัดถิ่น
ซึง่บุตรนัน้ไดรับสัญชาติไทยมากอนทีค่นไทยพลัดถิ ่นนั้นจะไดรับการรับรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ ่นจากคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น 
ไดรับสัญชาติไทยโดยการเกิด เชนเดียวกัน

 ๓) กฎหมายใหถือวาคนไทยพลัดถิ่นทีไ่ดแปลงสัญชาติเปนไทยหรือ
ไดสัญชาติไทยแลวกอนวันที ่๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เปนคนไทยพลัดถิ่นทีไ่ดรับการ
รับรองจากคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถ่ินตามพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้และใหมีสถานะเปนผูมี
สัญชาติไทยโดยการเกิดดวย

 โดยในวาระเริ ่มแรก ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๒) (มาตรา ๙/๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ 
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้) ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับแตวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ :- 

 • พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

๒ การดำเนนิการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙/๕ แหงพระราชบญัญตัสิญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตันิี ้
ใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ .
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ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำ
และแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

 ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
 การทุจริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการ
 จัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการ
 ท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงาน
 ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (พรอมฉบับแกไขเพ่ิมเติม)๓
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
      เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๖๔ ก หนา ๒๓
 • ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เหตุผลและความจำเปนในการออกประกาศ๔

(๑) การจัดหาพัสดุของหนวยงานของรัฐโดยการใชเงินของแผนดิน 
(งบประมาณ เงินกู เงินชวยเหลือ หรือรายไดของหนวยงานของรัฐ)

(๒) การดำเนนิการทีผ่านมามกีารทจุรติโดยการแสวงหาประโยชนโดยมชิอบ
ทำใหรัฐเสียหาย

(๓) มีการสมยอมในการเสนอราคา ไมแขงขันอยางเปนธรรม จายเงินให
เจาหนาที่รัฐเพื่อใหไดเปนคูสัญญา

(๔) นักการเมือง เจาหนาที่รัฐมีสวนรวมหรือสนับสนุนการทำความผิด 
ละเวนไมปฏิบัติการตามหนาที่

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม

“คูสัญญา” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลที่ เปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐ

“บญัชแีสดงรายรบัรายจาย” หมายความวา บัญชแีสดงรายการรับจายเงนิ
ของโครงการตามสัญญาที่บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ตองจัดทำและยื่นตอกรมสรรพากร

“หนวยงานของรฐั” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภมูภิาค 
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานธุรการขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการ

๓ ประกาศฉบบันีไ้ดมกีารแกไขเพิม่เตมิโดยประกาศคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิเรือ่ง หลกัเกณฑ
และวิธกีารจดัทำและแสดงบญัชรีายการรบัจายของโครงการทีบ่คุคลหรอืนติบิคุคลเปนคูสญัญากบัหนวยงานของรัฐ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา  เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๙๑ ก หนา ๑๓ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔).

๔ ที่มา : www.nacc.go.th. (เว็บไซตของสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ).
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จุลนิติ

ของรัฐตามกฎหมายและไดรับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากรัฐ
“สัญญา” หมายความวา สญัญาใด ๆ  ท่ีทำขึ้นเพื่อดำเนินการตามโครงการ

ในการจัดหาพัสดุหรือการพัสดุ ไมวาดวยวิธีการซื้อหรือการจางหรือวิธีอื ่นใด
ของหนวยงานของรฐัตามระเบยีบสำนักนายกรฐัมนตรวีาดวยการพสัดหุรอืระเบียบ 
ขอกำหนด กฎ หรือขอบังคับวาดวยการพัสดุของหนวยงานของรัฐน้ัน ๆ  สัญญาสัมปทาน 
และสญัญาใหทนุสนบัสนนุของหนวยงานของรฐัเพื่อการวจิยัหรอืเพื่อดำเนนิกจิกรรม
อยางใดอยางหนึ่ง และใหหมายความรวมถึงบันทึกขอตกลงหรือบันทึกแนบทาย
สัญญาซึ่งมีผลเปนการแกไขสัญญาในสวนที่เปนสาระสำคัญดวย

“รายรับ” หมายความวา จำนวนเงินที่คูสัญญาไดรับจากหนวยงานของรัฐ 
อันเนื่องจากการไดปฏิบัติตามสัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา หรือรายรับอื่น ๆ 
ที่กำหนดไวใหคูสัญญาไดรับ

“รายจาย” หมายความวา จำนวนเงินทีคู่สัญญาไดจายไปทั้งสิ้นเพื่อการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา

๒) บททั่วไป
ในปแรกตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ใหคูสัญญา

ตามสัญญา๕ ซึ่งมีมูลคาตั้งแต ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปจัดทำบัญชีแสดงรายรับ
รายจายและยืน่ตอกรมสรรพากรตามแบบแนบทายประกาศ๖ แตความดังกลาวนี้
มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้

(๑) คูสญัญาทัง้สองฝายเปนหนวยงานของรัฐ เวนแตเปนหนวยงานของรัฐ
ซึ่งมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล

(๒) คูสัญญาเปนนิติบุคคลทีต่ั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และไมมี
ตัวแทนหรือผูแทนในประเทศ แตมีการสงมอบหรือใหบริการในประเทศ และหนวยงาน
ของรัฐไดชำระเงินตามสัญญาใหแกคูสัญญาออกไปตางประเทศโดยตรง

ซึ่งในการดำเนนิการตาม (๑) หรอื (๒) นัน้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกำหนด
หลักเกณฑและวิธีการเพ่ือใหคูสัญญาปฏิบัติก็ได รวมถึงยังไดกำหนดใหคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชประกาศ
นี้ดวย

นอกจากน้ี ประกาศน้ียังไดกำหนดใหสำนักงาน ป.ป.ช. จัดใหมกีารเช่ือมโยง
ขอมูลตามประกาศนี้ระหวาง ๓ หนวยงาน คือ กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร 
และสำนักงาน ป.ป.ช.  

๕ ในการเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ใหนับแตวันที่มีการลงนามในสัญญาหรือถือวาไดมีสัญญาเกิดขึ้นแลว.
๖ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เปนตนไป ใหคูสัญญาตามสัญญาซึง่มีมูลคาตัง้แต ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปจัดทำ

บัญชีแสดงรายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากรตามแบบแนบทายประกาศ.
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ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำ
และแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

๓) การจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจาย
ในการบันทึกรายรับรายจายเพื่อจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจายตอ

กรมสรรพากรตามประกาศน้ี ใหคูสญัญาบันทกึรายรับรายจายท่ีเกดิขึน้ในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชหีรอืรอบปภาษีนัน้ แลวแตกรณี โดยแยกเปนรายโครงการตามสัญญา 
โดยนอกจากคูสัญญาตองจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจายตอกรมสรรพากร
ตามแบบแนบทายประกาศแลว ใหคูสญัญาบนัทกึบญัชเีปนรายโครงการตามสญัญา 
โดยใหเก็บและรักษาเอกสารหลักฐานประกอบไว ณ สถานประกอบการหรือที่อยู
อาศัยของคูสัญญาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๕ ปนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา
หรือจนกวาการดำเนินการตรวจสอบหรือการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามขอ ๕.๒) เสร็จสิ้น

๔) วิธีการยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจาย
ใหคูสัญญายื่นบัญชีแสดงรายรับรายจายตอกรมสรรพากร โดยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ตามกำหนดระยะเวลา ดังตอไปนี้
(๑) กรณีบุคคลธรรมดาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
  (ก) หากการรับจายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในปภาษี

เดียวกัน ใหยื่นพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ
ปภาษีนั้น

  (ข) หากการรบัจายเงนิตามสญัญาทัง้หมดมไิดเสรจ็สิน้ภายในปภาษี
เดียวกัน ใหยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจายซึ่งประกอบดวยรายรับรายจายที่เกิดข้ึน
ในแตละปภาษีพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ของปภาษีนั้น

(๒) กรณีนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
  (ก) หากการรับจายเงินตามสัญญาท้ังหมดเสร็จสิ้นภายในรอบ

ระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ใหยื่นเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีพรอมกับการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

  (ข) หากการรับจายเงินตามสัญญาทั้งหมดมิไดเสร็จสิ้นภายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ใหยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจายซึ่งประกอบดวยรายรับ
รายจายที่เกิดขึ้นในแตละรอบระยะเวลาบัญชีพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
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จุลนิติ

ทัง้นี ้ใหคูสญัญาย่ืนบญัชแีสดงรายรบัรายจายตอกรมสรรพากรตาม (๑) 
และ (๒) จนกวาจะสิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญา๗

๕) การตรวจสอบบัญชีแสดงรายรับรายจาย
๕.๑) การตรวจสอบโดยกรมสรรพากร
  เมือ่คู สัญญาไดยืน่บัญชีงบดุลประจำปหรือยืน่แบบแสดงรายการ

ภาษเีงนิไดบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิคุคล แลวแตกรณ ีใหกรมสรรพากรตรวจสอบวา
คูสัญญาไดยืน่บัญชีแสดงรายรับรายจายดวยหรือไม ในกรณีที่กรมสรรพากร
ตรวจแลวพบวาคูสัญญารายใดไมยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจาย ใหรายงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหนาที่ตอไป

  โดยกรมสรรพากรอาจนำบัญชีแสดงรายรับรายจายของโครงการ
ไปพิจารณาประกอบการตรวจสอบบัญชีงบดุลประจำปของนิติบุคคลหรือตรวจ
ภาษีเงินไดของบุคคลหรือนิติบุคคล แลวแตกรณี ตามที่เห็นสมควรก็ได

๕.๒) การตรวจสอบโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  ในกรณีท ีป่รากฏจากการตรวจสอบหรือการไตสวนของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. วา 
  (๑) คูสัญญาใดทีม่ีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตของเจาหนาทีข่องรัฐ

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ หรือ
  (๒) กรณีมีความจำเปนทีจ่ะตองตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือ

การชำระภาษีเงินไดของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น  
  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประสานงานและสัง่ใหหนวยงานของรัฐ

ท่ีเกี่ยวของรบัเรื่องดงักลาวไปดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี แลวใหหนวยงานของรฐั
นัน้รายงานผลการดำเนินการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบตอไป หรือในกรณี
จำเปนตองเขาถึงขอมูลของหนวยงานหรือสถาบันการเงินใหนำระเบียบคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการเขาถึงขอมูลของหนวยงาน
หรือสถาบันการเงินมาใชบังคับ

๖) มาตรการเพื่อใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติ
เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในการดำเนินการ

เพือ่ใหไดมาซึง่คู สัญญาตามขอ ๔) ใหหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามความ
ดังตอไปนี้

๗ ในระหวางทีก่ารจดัทำระบบอเิล็กทรอนกิสเพือ่ปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังไมแลวเสร็จ ใหคูสัญญายื่นบัญชีแสดงรายรับรายจายตามขอ ๑๐ แหงประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทจุรติแหงชาต ิเรื่อง หลักเกณฑและวธิกีารจดัทำและแสดงบญัชรีายการรบัจายของโครงการท่ีบคุคลหรอืนติบิคุคลเปนคูสญัญากบั
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนเอกสารตอกรมสรรพากร.
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ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำ
และแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

(๑) ใหหนวยงานของรัฐกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาและกำหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติดังนี้

 (ก) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง
บัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ

 (ข) บคุคลหรือนติบิคุคลทีจ่ะเขาเปนคูสญัญากบัหนวยงานของรัฐซึง่ได
ดำเนนิการจดัซือ้จัดจางดวยระบบอิเลก็ทรอนกิส (e-Government Procurement 
: e-GP) ตามขอ (๒) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

 (ค) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแต
การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยคูสัญญาอาจรับจาย
เปนเงินสดก็ได

(๒) ใหหนวยงานของรัฐซึ่ งดำเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
บันทึกขอมูลของคูสัญญาท่ีตองแสดงบัญชีรายรับรายจายในระบบอิเล็กทรอนิกส
ดวย ซ่ึงหากหนวยงานของรัฐใดท่ีมิไดดำเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว ใหรายงานขอมูลของคูสัญญาที่ตองแสดงบัญชีรายรับ
รายจายตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากร

(๓) หามมิใหหนวยงานของรัฐกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง
ไดมกีารระบุชือ่ไวในบัญชรีายช่ือวาเปนคูสญัญาท่ีไมไดแสดงบัญชรีายรับรายจาย 
หรอืแสดงบัญชรีายรับรายจายไมถกูตองครบถวนในสาระสำคัญ เวนแตบคุคลหรอื
นิติบุคคลน้ันจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศน้ี หรือไดมีการปรับปรุง
แกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว 

หมายเหตุ :-
• ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป เวนแตขอ ๕ วรรคหน่ึง 

ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป
• อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสอง และวรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
จึงออกประกาศไว

p79-94.indd   86 6/7/2012   5:51:06 AM



พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๘๗

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ
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 กฎ ก.ร. วาดวยวินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ 
 พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
      เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ก หนา ๑
 • ใหไว ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักการและเหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖๑ 

กำหนดใหขาราชการรัฐสภาสามัญตองรักษาวินัยตามทีก่ำหนดไวในกฎ ก.ร. ผูใด
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ถือวาผูนั้นกระทำผิดวินัย จึงจำเปนตองออกกฎ ก.ร. นี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) การกระทำการอนัเปนขอปฏบิตัขิองขาราชการรฐัสภาสามญั กฎ ก.ร. 

ไดกำหนดใหขาราชการรัฐสภาสามัญตองกระทำการอันเปนขอปฏิบัติ ดังตอไปนี้
 (๑) ตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
 (๒) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม
 (๓) ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ

ทางราชการ และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ
 (๔) ตองถือวาเปนหนาทีพ่ิเศษที ่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ

เคลื่อนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติ และตองปองกันภยันตราย ซึ่งจะ
บังเกิดแกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ

 (๕) ตองปฏบิตัหินาท่ีราชการใหเกิดผลดหีรอืความกาวหนาแกราชการ
ดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ

 (๖) ตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาทีร่าชการโดย
ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถา
เหน็วาการปฏิบัตติามคำสั่งน้ันจะทำใหเสยีหายแกราชการ หรอืจะเปนการไมรกัษา
ประโยชนของทางราชการ จะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพ่ือใหผูบังคับบัญชา
ทบทวนคำส่ังนั้น และเมื่อไดเสนอความเหน็แลว ถาผูบงัคบับญัชายนืยันใหปฏบิตัติาม
คำสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม

 (๗) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิง้หนาที่
ราชการมิได

 (๘) ตองรักษาความลับของทางราชการ
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กฎ ก.ร. วาดวยวินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

  (๙)  ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกัน
ในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ

 (๑๐)  ตองตอนรบั และใหความสะดวกแกสมาชกิรฐัสภาและประชาชน
ผูติดตอราชการอันเก่ียวกับหนาท่ีของตนโดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย

 (๑๑)  ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
 (๑๒)  ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหนง

หนาทีร่าชการของตนมิใหเสื ่อมเสีย โดยไมกระทำการใด ๆ อันไดชื ่อวาเปน
ผูประพฤติชั่ว

๒) การกระทำการอันเปนขอหามของขาราชการรัฐสภาสามัญ กฎ ก.ร. 
ไดกำหนดใหขาราชการรัฐสภาสามัญตองไมกระทำการใดอันเปนขอหามดังตอไปน้ี

  (๑) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปด
ขอความที่ควรตองแจงถือวาเปนการรายงานเท็จดวย

  (๒) ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทำการขามผูบังคับบัญชา
เหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทำหรือไดรับอนุญาต
เปนพิเศษชั่วครั้งคราว

  (๓) ตองไมอาศยัหรอืยอมใหผูอื่นอาศยัตำแหนงหนาท่ีราชการของตน
หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น

  (๔) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
  (๕)  ตองไมกระทำการหรือยอมใหผูอื่นกระทำการหาผลประโยชน

อันอาจทำใหเสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหนาที่
ราชการของตน

  (๖) ตองไมเปนสมาชกิพรรคการเมอืง กรรมการพรรคการเมือง หรอื
ดำรงตำแหนงอื่นใดในพรรคการเมือง

  (๗) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดำรงตำแหนง
อื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท

  (๘) ตองไมกระทำการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี ่หรอืขมเหงกัน
ในการปฏิบัติราชการ

  (๙) ตองไมกระทำการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ตามที่กำหนดไวในขอ ๓)

 (๑๐)  ตองไมดหูมิ่น เหยยีดหยาม สมาชกิรฐัสภาและประชาชนผูตดิตอ
ราชการ
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๓) การกระทำของขาราชการรัฐสภาสามัญที่ถือวาเปนการลวงละเมิด
หรอืคุกคามทางเพศ ตามขอ ๒) (๙) กฎ ก.ร. ไดกำหนดใหขาราชการรฐัสภาสามญั
ผู ใดที ่กระทำการประการใดประการหนึ่งดังตอไปนี ้ ตอขาราชการดวยกัน 
หรือผูรวมปฏิบติัราชการ ไมวาจะเกดิขึ้นในหรอืนอกสถานท่ีราชการโดยผูถกูกระทำ
มิไดยินยอมตอการกระทำนั้น หรือทำใหผูถูกกระทำเดือดรอนรำคาญ ถือวาเปน
การกระทำอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 (๑) กระทำการดวยการสมัผสัทางกายที่มีลกัษณะสอไปในทางเพศ เชน 
การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง เปนตน

 (๒) กระทำการดวยวาจาที่สอไปในทางเพศ เชน วพิากษวจิารณรางกาย 
พูดหยอกลอ พูดหยาบคาย เปนตน

 (๓) กระทำการดวยอากัปกิริยาที่สอไปในทางเพศ เชน การใชสายตา
ลวนลาม การทำสัญญาณ หรือสัญลักษณใด ๆ เปนตน

 (๔) การแสดงหรอืสื่อสารดวยวธิกีารใด ๆ  ท่ีสอไปในทางเพศ เชน แสดงรปู
ลามกอนาจาร สงจดหมาย ขอความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เปนตน

 (๕) การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที ่สอไปในทางเพศ ซึ ่งผู ถูกกระทำ
ไมพึงประสงคหรือเดือดรอนรำคาญ

๔) การกระทำผิดวินัยของขาราชการรัฐสภาสามัญที่เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง กฎ ก.ร. ไดกำหนดใหการกระทำผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี ้
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง

 (๑) การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาทีร่าชการโดยมิชอบเพื่อให
เกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยทุจริต

 (๒) ละทิง้หรอืทอดทิ้งหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตผุลอันสมควรเปนเหตุ
ใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง

 (๓) ละทิง้หนาทีร่าชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน ๑๕ วัน 
โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ

 (๔) กระทำการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
 (๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทำรายสมาชิกรัฐสภา

หรือประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง
 (๖) กระทำความผิดอาญาจนไดรับโทษจำคุกหรือโทษทีห่นักกวาโทษ

จำคุก โดยคำพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจำคุกหรือใหรับโทษทีห่นักกวาโทษจำคุก เวนแต
เปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

p79-94.indd   89 6/7/2012   5:51:56 AM

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๕๕๙๐

กฎ ก.ร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการใหบำเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน  
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๕
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 (๗) ละเวนการกระทำหรือกระทำการใด ๆ  อนัเปนการไมปฏบิตัติามขอ ๑) 
หรือฝาฝนขอหามตามขอ ๒) อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง

ทั้งนี้ ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๑) หรือฝาฝน
ขอหามตามขอ ๒) ใหผูนั้นเปนผูกระทำผิดวินัย และขาราชการรัฐสภาสามัญ
ผูใดมีกรณีกระทำผิดวินัยตามกฎ ก.ร. ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญตัริะเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ วาดวยวินยัขาราชการ
รฐัสภาสามัญ กอนวนัที ่๒๓ กมุภาพันธ ๒๕๕๕ ใหผูบงัคบับญัชามอีำนาจส่ังลงโทษ
ผูนั้นตามกรณีกระทำผิดวินัยที่กำหนดไวในกฎ ก.ร. ดังกลาว

หมายเหตุ :- 
• กฎ ก.ร. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
• อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ 
และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ก.ร. จึงออกกฎ ก.ร. ไว

 กฎ ก.ร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
 การใหบำเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ  
 และการใหความคุมครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
  เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ก หนา ๕
 • ใหไว ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักการและเหตุผล
โดยทีม่าตรา ๗๓ แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการรฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

บัญญัติวา หลักเกณฑและวิธีการการใหบำเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน 
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน ใหเปนไปตามท่ีกำหนดในกฎ ก.ร. สมควร
กำหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไข ในการใหบำเหนจ็ความชอบ การกนัเปนพยาน 
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน สำหรับขาราชการรัฐสภาสามัญ
ที่ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคำในฐานะพยานอันเปนประโยชนและ
เปนผลดียิ่งตอทางราชการ จึงจำเปนตองออกกฎ ก.ร. นี้
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สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม

“วินัย” หมายความวา วินัยอยางรายแรงตามขอ ๖ (๑) แหงกฎ ก.ร. วาดวย
วินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕๘

“พยาน” หมายความวา ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใหขอมูลหรือใหถอยคำ
ตามมาตรา ๗๓๙

๒) บททั่วไป
ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคำ

ในฐานะพยานตอผูมีหนาที่สบืสวนสอบสวนตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการ
รฐัสภาหรอืระเบยีบของทางราชการ อันเปนประโยชนและเปนผลดย่ิีงตอทางราชการ 
ใหถือวาผูนั้นปฏิบัติหนาที่ราชการ ซึ่งไดรับความคุมครองพยาน และอาจไดรับ
บำเหน็จความชอบเปนกรณพิีเศษ ตามกฎ ก.ร. นี ้แตหากขาราชการผูน้ันเปนผูกระทำ
ผิดวนัิยเสียเองหรอือาจจะถกูกลาวหาวามสีวนรวมในการกระทำผดิวนิยัดวยจะไมให
ไดรับบำเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามขอนี ้โดยขอมูลหรือถอยคำที่ถือวาเปน
ประโยชนและเปนผลดียิ่งตอทางราชการก็ตอเมื่อ

(๑) ขอมูลหรือถอยคำนั้นเปนปจจัยสำคัญทีท่ำใหดำเนินการทางวินัยได 
หรือเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหลงโทษทางวินัยแกผูกระทำความผิดได และ

(๒) ขอมูลหรือถอยคำนั้นมีผลทำใหสามารถประหยัดงบประมาณแผนดิน
เปนอยางมากหรือมีผลทำใหสามารถรักษาไวซ่ึงระบบบริหารราชการท่ีดีโดยรวมได

สำหรับขาราชการรัฐสภาสามัญผูที ่อาจจะถูกกลาวหาวามีสวนรวม
ในการกระทำผิดวินัยกับขาราชการอื ่น ถาขาราชการผู นั ้นไดใหขอมูลตอ
ผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคำเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยทีไ่ดกระทำมาตอบุคคล

 ๘ กฎ ก.ร. วาดวยวินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๖ (๑) กำหนดวา
 “ขอ ๖  การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
   (๑) การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือการ

ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต”.
 ๙ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗๓ บัญญัติวา 
 “มาตรา ๗๓ ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคำในฐานะพยานตอผูมีหนาทีส่ืบสวน

สอบสวนตามสวนน้ี อันเปนประโยชนและเปนผลดีย่ิงตอทางราชการผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใหบำเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษได
 ขาราชการรฐัสภาสามัญผูใดอยูในฐานะท่ีอาจจะถกูกลาวหาวารวมกระทำผดิวนิยัอยางรายแรงกรณทุีจรติตอหนาท่ีราชการ

กับขาราชการอื่น ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคำตอบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัย
ทีไ่ดกระทำมา จนเปนเหตุใหมีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทำผิดผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจกันผูนั้น
ไวเปนพยานหรือพิจารณาลดโทษทางวินัยตามควรแกกรณีได

 ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดใหขอมูลหรือใหถอยคำในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอันเปนเท็จ ใหถือวา
ผูนั้นกระทำผิดวินยั

 หลักเกณฑและวธิกีารการใหบำเหนจ็ความชอบ การกนัเปนพยาน การลดโทษและการใหความคุมครองพยาน ใหเปนไปตาม
ที่กำหนดในกฎ ก.ร.”.
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กฎ ก.ร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการใหบำเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน  
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

หรือคณะบุคคลท่ีมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา
หรอืระเบยีบของทางราชการ และขอมลูหรอืถอยคำนัน้เปนปจจยัสำคญัจนเปนเหตุ
ใหมีการสอบสวนทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทำผิด ขาราชการผูนั้น
อาจไดรับการกันเปนพยาน การลดโทษ หรือการใหความคุมครองพยาน
ตามกฎ ก.ร. นี้ได

ทัง้นี ้การใหขอมลูหรอืใหถอยคำทีจ่ะไดรบัประโยชนตามกฎ ก.ร. นี ้จะตอง
เปนความเชื่อโดยสุจริตวามีการกระทำผิดวินัยหรือเปนไปตามที่ตนเองเชื่อวา
เปนความจริง และไมมีการกลับถอยคำนั้นในภายหลัง โดยที่การใหขอมูลหรือ
ถอยคำดังกลาวนั้นไมถือวาเปนการเปดเผยความลับของทางราชการ และไมเปน
การกระทำการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน 

ในการนี้ ใหผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นที่ไดรับขอมูลมีหนาที่รายงาน
ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูมีอำนาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง๑๐เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการตอไป

๓) การคุมครองพยาน
กฎ ก.ร. นี้ไดกำหนดใหผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นและผูมีอำนาจสั่งบรรจุ

และแตงตั้งมีหนาที่ใหความคุมครองพยาน ดังตอไปนี้
(๑) ไมเปดเผยช่ือ หรือขอมูลใด ๆ ที่จะทำใหทราบวาผูใดเปนผูใหขอมูล

หรือใหถอยคำ
(๒) ไมใชอำนาจไมวาในทางใดหรือกระทำการอ่ืนใดอันเปนการกล่ันแกลง

หรือไมเปนธรรมซึ่งอาจมีผลทำใหกระทบสิทธิหรือหนาที่ของผูนั้นในทางเสียหาย
(๓) ใหความคุมครองมิใหผูนั้นถูกกล่ันแกลงหรือถูกขมขูเพราะเหตุที่

มีการใหขอมูลหรือถอยคำ

๑๐ ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามกฎ ก.ร. นี้ หมายถึง ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔  

“มาตรา ๔๒ การบรรจบุคุคลเขารบัราชการเปนขาราชการรฐัสภาสามญั และการแตงตัง้ใหดำรงตำแหนง ใหผูมอีำนาจดงัตอไปน้ี 
เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง

(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทบริหารระดับสูง ใหประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร 
หรอืประธานวฒุสิภา แลวแตกรณ ีนำเสนอ ก.ร. เพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ เมือ่ไดรบัความเหน็ชอบจาก ก.ร. แลว ใหประธานรฐัสภา 
ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แลวแตกรณี เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง

(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ใหประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร 
หรอืประธานวฒุสิภา แลวแตกรณ ีนำเสนอ ก.ร. เพือ่พจิารณาใหความเหน็ชอบ เมือ่ไดรบัความเหน็ชอบจาก ก.ร. แลว ใหประธานรฐัสภา 
ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แลวแตกรณี เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง

(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา 
หรือหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาที่เรียกชื่ออยางอื่น แลวแตกรณี เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง”.
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

(๔) ประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อเปนทนายแกตางคดีใหถาผูนั้น
ถูกฟองเปนคดีตอศาล

โดยในกรณท่ีีพยานผูใดไดรองขอเปนหนังสอื ผูมอีำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
จะพจิารณายายผูน้ันหรอืพจิารณาดำเนินการอ่ืนใดที่เหน็วาจำเปนเพื่อใหผูนั้นไดรับ
ความคุมครอง โดยไมตองไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา
ของผูนั้น และไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัติไว
ก็ได และหากพยานผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาตามลำดับชัน้ยงัไมไดใหการคุมครอง
ตามขอ (๑)-(๔) หรือการใหการคุมครองดังกลาวยังไมเพียงพอ อาจยื่นคำรอง
เปนหนังสือตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเพื่อพิจารณาดำเนินการ โดยหาก
คำรองดังกลาวมีมูลนาเชื่อวาเปนไปตามทีพ่ยานกลาวอาง ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้งดำเนินการใหความคุมครองพยานในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได

ทั้งนี้ การใหความคุมครองพยานตามขอ ๓) นี้ใหพิจารณาดำเนินการ
ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได และใหเริ่มตั้งแตมีการใหขอมูลหรือใหถอยคำ
ตามขอ ๒) จนกวาจะมีการสั่งยุติเรื่องหรือการดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายแก
ผูเปนตนเหตุเสร็จสิ้น

๔) การกันเปนพยาน และการลดโทษ
กอนมีการแจงเรื่องกลาวหาวาขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดกระทำผิดวินัย 

ถาขาราชการรัฐสภาสามญัผูที่อาจจะถูกกลาวหาวามีสวนรวมในการกระทำผิด
วินัยกับขาราชการอื่นซึ่งไดใหขอมูลหรือใหถอยคำตามขอ ๒) ไมใชผูเปนตนเหตุ
แหงการกระทำผิดวินัยในเรื่องนั้น และเปนกรณีทีไ่มอาจแสวงหาขอมูลหรือพยาน
หลักฐานอื่นใดเพื่อดำเนินการทางวนัิยแกผูเปนตนเหตแุหงการกระทำความผดิวนิยั
ในเรื่องนั้นไดนอกจากจะไดขอมูลหรือพยานหลักฐานจากผูนั้น ผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
และแตงตัง้อาจกันผูนั้นเปนพยานได แตหากผูที่ถูกกันเปนพยานดังกลาวไมมา
ใหถอยคำตอบุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการรัฐสภาหรือระเบียบของทางราชการ หรือมาแตไมใหถอยคำ 
หรือใหถอยคำแตไมเปนประโยชนตอการดำเนินการ หรือใหถอยคำอันเปนเท็จ 
หรือกลับคำใหการ ใหการกันผูนั้นไวเปนพยานเปนอันสิ้นสุดลง

โดยใหผู บังคับบัญชาผู ม ีอำนาจสั ่งบรรจุและแตงตั ้งแจงเรื ่องการกัน
ขาราชการรัฐสภาสามัญไวเปนพยานหรือการสิ้นสุดการกันเปนพยานดังกลาว 
ใหบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหนาที่สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการรัฐสภาหรือระเบียบของทางราชการและขาราชการผูนั้นทราบ

ขาราชการรฐัสภาสามญัผูท่ีอาจจะถกูกลาวหาวามสีวนรวมในการกระทำ
ผดิวินัยกบัขาราชการอื่นซึ่งไดใหขอมูลหรอืใหถอยคำตามขอ ๒) ผูใดไดใหขอมลู
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กฎ ก.ร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการใหบำเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน  
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๕

จุลนิติ

หรือใหถอยคำที่สำคัญจนเปนเหตุใหลงโทษทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหง
การกระทำผิดได และผูนั้นตองถูกลงโทษทางวินัยเพราะเหตุที่ไดรวมกระทำผิด
วินัยนั้นดวย ถาผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณาเห็นวาผูนั้นมิไดเปนตนเหตุ
แหงการกระทำความผิดวินัยน้ัน หรือไดรวมกระทำความผิดวินัยไปเพราะตกอยู
ในอำนาจบังคับหรือกระทำไปโดยรูเทาไมถึงการณ ผูมีอำนาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง
อาจพิจารณาลดโทษใหผูนั้นต่ำกวาโทษท่ีควรไดรับจริงได แตทั้งนี้ตองไมต่ำกวา
การลดโทษที่อาจกระทำไดตามที่กฎหมายกำหนด

๕) การใหบำเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ
ผูมีอำนาจส่ังบรรจุและแตงต้ังอาจพิจารณาใหบำเหน็จความชอบเปนกรณี

พิเศษแกขาราชการรัฐสภาสามัญผูใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคำใน
ฐานะพยานตามขอ ๒) ไดดังนี้

(๑) ใหถือวาการใหขอมูลหรือใหถอยคำนั้นเปนขอควรพิจารณาอื่นตาม
กฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนเงินเดือนที่ผูบังคับบัญชาตองนำไปใชเปนขอมูลประกอบ
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

(๒) เครื่องหมายที่เห็นสมควรเพื่อเปนเครื่องเชิดชูเกียรติ
(๓) รางวัล
(๔) คำชมเชยเปนหนังสือ
ทั้งนี้ ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณาใหบำเหน็จความชอบเปน

กรณีพิเศษแกผูใหขอมูลหรือใหถอยคำดังกลาวตามระดับความมากนอยของประโยชน
และผลดียิ่งตอทางราชการที่ไดรับจากการใหขอมูลหรือถอยคำนั้น

หมายเหตุ :- 
• กฎ ก.ร. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
• อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ

 ระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ก.ร. จึงออกกฎ ก.ร. ไว
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ จุลนิติ

¹Ò§¾ÔÁÅ¾ÑªÃ� ÍÃÔÂ¬Ò¹¡ØÅ
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เรื่อง      พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
           มาตรา ๓๔ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช
    ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
    พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ หรือไม

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
 ศาลปกครองสูงสุดสงคำโตแยงของผูถูกฟองคดี (คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา) เพื่อขอให

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฺฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๑๑ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้

 ผู ฟองคดี (ผู ตรวจการแผนดิน) ไดฟองผู ถูกฟองคดี (คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา) 
ตอศาลปกครองชัน้ตน (ศาลปกครองกลาง) วา ผูถูกฟองคดีออกคำสัง่สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแตงตั้งรองผูวาการตรวจเงินแผนดินใหรักษาราชการแทนผูวาการ 
ตรวจเงินแผนดิน ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ภายหลังจากผูถูกฟองคดีมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ 
ตั้งแตวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีพนจากตำแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ตั้งแตวันทีด่ังกลาวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๓๔ (๒) ผูถูกฟองคดีจึงไมมีอำนาจออกคำส่ังดังกลาว ขอใหศาลมีคำพิพากษาหรือคำส่ังเพิกถอน
คำสัง่สำนักงานการตรวจเงินแผนดินของผูถูกฟองคดีดังกลาวและมีคำสัง่กำหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชัว่คราวกอนการพิพากษา โดยใหผูถูกฟองคดีหยุดการปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว
จนกวาศาลจะมีคำพิพากษา

 ศาลปกครองชั ้นตนมีคำสั ่งไมรับคำขอใหศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ มครองเพื ่อ
บรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดี แตมีคำสั่งใหทุเลาการบังคับตามคำสั่งสำนักงาน

สสรรุปปคคำำพพิิพพาากษาขขอองงศศาาลล แแลละะผผลลกกาารรววิินนิิจฉััยปปญญหหาาขขออกกฎหมายที่น

เร่ือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญวาดวยการตรวจเงินแผง

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๑/๒๕๕๔

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕๙๖ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

การตรวจเงินแผนดินท่ี ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ของผูถูกฟองคดีไวเปนการช่ัวคราว
และตอมาศาลปกครองชัน้ตนมคีำพพิากษาวา ผูถกูฟองคดพีนจากตำแหนงผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ
เม่ืออายุครบหกสิบหาปบริบูรณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) คำสั่งของผูถูกฟองคดีที่ออกมาในภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีพนจาก
ตำแหนงแลวจึงเปนการที่ผูถูกฟองคดีออกคำสั่งโดยไมมีอำนาจ จึงมีคำพิพากษาใหเพิกถอนคำสั่ง
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ และใหคำสั่งทุเลา
การบังคับตามคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
มีผลใชบังคับตอไปจนกวาศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเปนอยางอื่น

  ผูถูกฟองคดียื่นอุทธรณคำพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด พรอมกับยื่นคำโตแยงเพื่อขอให
สงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วา ประกาศของคณะปฏิรูป 
การปกครองฯ ฉบบัที ่๒๙ ลงวนัที ่๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ขอ ๒ และขอ ๓ ไดกำหนดวนัสิน้สดุ 
การปฏิบัติหนาที่ผูวาการตรวจเงินแผนดินไวเพียง ๒ กรณี คือใหปฏิบัติหนาที่ตามกำหนดเวลาจนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และใหปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน จึงเปนกรณีใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินไปพลางกอนในระหวางที่ยังไมมีผูดำรงตำแหนง
ดังกลาว โดยมิไดนำเรื่องอายุหรือคุณสมบัติของผูวาการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตราใด ๆ มาใชบังคับ บทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ศาลปกครองชั้นตนนำมาปรับใชในการวินิจฉัยวาผูถูกฟองคดีพนจากตำแหนง
ผูวาการตรวจเงินแผนดนิเม่ืออายคุรบหกสิบหาปบรบิรูณตามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ยังผลใหคำสั่งของผูถูกฟองคดีที่ออกมาในภายหลัง
จากท่ีผูถกูฟองคดีพนจากตำแหนงเปนการออกคำส่ังโดยไมมอีำนาจและเปนคำส่ังทีไ่มชอบดวยกฎหมาย 
บทบัญญตัแิหงกฎหมายดังกลาวจึงขดัหรือแยงตอรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓๐๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๖ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช 
๒๕๔๙ และประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
และฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

 ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา การท่ีศาลจะวินิจฉัยวาคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
ที ่๑๘๔/๒๕๕๓ เรือ่ง ยกเลกิคำสัง่แตงตัง้รองผูวาการตรวจเงนิแผนดนิใหรกัษาราชการแทนผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ของผูถูกฟองคดี ชอบดวยกฎหมายหรือไม จำตอง
พิจารณากอนวาขณะที่ผูถูกฟองคดีออกคำสั่งดังกลาว ผูถูกฟองคดีเปนผูมีอำนาจออกคำส่ังหรือไม 
จงึยงัคงมปีญหาวาบทบัญญตัมิาตรา ๓๔ (๒) แหงพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการ
ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
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มาตรา ๓๖ หรือไม และยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี ่ยวกับบทบัญญัติ
ดังกลาว ศาลปกครองสูงสุดจึงใหสงคำโตแยงเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ 

วรรคหนึ่ง หรือไม
 พิจารณาแลว เห็นวา คำรองมีประเด็นโตแยงวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ และยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน
กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำรองนี้
ไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒)

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ หรือไม

 พิจารณาแลวเห็นวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๙ 
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ กำหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงบังคับใชตอไป เวนแตบทบัญญัติในสวนที่ ๑ หมวด ๑
จนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกและใหผูวาการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งดำรงตำแหนงอยูใน
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ คงอยูในตำแหนงตอไป จนถึงวันที ่๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ใหดำเนินการสรรหาและแตงต้ังคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินใหม
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายในเกาสิบวัน
โดยในระหวางทีย่ังไมมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน ใหผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินทีพ่นจากตำแหนงยังคงปฏิบัติหนาทีค่ณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินไปพลางกอน

 ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ 
ซึ่งเปนบทเฉพาะกาลไดบัญญัติรับรองใหประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕๙๘ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีผลใชบังคับไดโดยชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ไวชั้นหนึ่ง และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็มีบทเฉพาะกาลตาม
มาตรา ๓๐๙ บัญญัติใหถือวาชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
อีกชั้นหนึ่งดวย นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ 
วรรคหน่ึง (๓) ยังไดบัญญัติใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไปเชนกัน

 จึงเห็นไดวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขทั้งสองฉบับ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ตางมีผลบังคับใชอยูในสวนที่ไมขัดหรือแยงกัน กลาวคือ การใดที่ประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขกำหนดไวก็ใหเปนไป
ตามนั้น เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินและใหการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐเปนไปอยาง
ตอเนื่องในลักษณะของบทเฉพาะกาล สวนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ที่บัญญัติวา นอกจากการพนจากตำแหนง
ตามวาระ ตามมาตรา ๓๓ แลว ผูวาการตรวจเงินแผนดินยังพนจากตำแหนงเมื่อมีอายุครบ
หกสิบหาปบริบูรณอีกกรณีหนึ่ง

 เม่ือพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ 
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ ซึ่งเปน 
บทบัญญัติรับรองการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขวาเปนการอันชอบดวยกฎหมาย
และรัฐธรรมนูญ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ที่กำหนดการพนจากตำแหนงของผูวาการตรวจเงินแผนดิน
เมื่ออายุครบหกสิบหาปบริบูรณ แลวเห็นวา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกลาว
มีเจตนารมณของการบังคับใชตางกรณีกัน ดังนั้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเง ินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) จึงมิได ข ัดหรือแยงต อร ัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ แตอยางใด

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๙๙จุลนิติ

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

    คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง
ที่ อ. ๒๐๘/๒๕๕๔

วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เร่ือง    คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย
  (อุทธรณคำพิพากษา)

    
   

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
 ผูฟองคดียืน่อทุธรณคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๑/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ 

๑๐๒/๒๕๕๐ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองนครศรีธรรมราช)
 โดยทีม่กีารตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การกำหนด
และแกไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลงวันที ่๑๗ สิงหาคม
๒๕๕๓ ทำใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชุมพร เขต ๑ เปล่ียนแปลงเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต ๑ จึงใหถือวาบรรดาถอยคำสำนวนคดีตางๆ ในคดีทีก่ลาวถึงสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาชุมพร
 เขต ๑ โอนมาเปนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

 คดีนีผู้ฟองคดีฟองวา ผูฟองคดีรับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตำแหนงนักพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล ๘ว สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการประถม 
ศึกษาแหงชาติ ปจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยไดเชาบานเลขที ่
๕๕/๗๑ หมู ๑ ตำบลบานนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และไดรับอนุมัติใหใชสิทธิ
เบิกคาเชาบานในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตอมา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ ผูฟองคดี

  นายลิกขิต หรือลิขิต  ชวยปลอง หรืออ่ำหิรัญกุล       ผูฟองคดี
 ระหวาง
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 
  (สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร เดิม) ที่ ๑
  กรมบัญชีกลาง ที่ ๒         ผูถูกฟองคดี
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕๑๐๐ จุลนิติ

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๐๘/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ซื้อบานพรอมทีด่ินจากการประกาศขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร ในราคา
๒๕๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้น ผูฟองคดีกูเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปฐมพร
ตามสัญญากูเงินฉบับที ่๑ ลงวันที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อชำระราคา
บานพรอมที่ดิน โดยไดจำนองบานพรอมทีด่ินทีซ่ื ้อมาเปนประกัน แตเนื่องจากบานดังกลาวชำรุด
ทรุดโทรมไมสามารถใชพักอาศัยได ผูฟองคดีจึงกูเงินจากธนาคารดังกลาวอีกเปนสัญญากูเงินฉบับที่ ๒
ลงวันที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อตอเติมและซอมแซมบาน โดยทำการ
เดินสายไฟฟา เปลี่ยนอุปกรณไฟฟาภายในอาคาร ติดตั้งมิเตอรไฟฟา ซอมแซมประตูหนาตาง ติดตั้ง
เหล็กดัดมุงลวดหนาตางและประตู ปูกระเบื้องพื้นบาน ซอมแซมฝาเพดาน เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา
ทาสีภายในและภายนอกอาคาร ตอเติมอาคารโรงรถ ลานอเนกประสงค ประตูเหล็กและติดตั้ง
อุปกรณไฟฟาและทาสี หลังจากนั้น ผูฟองคดียายชื่อจากทะเบียนบานที่เชาอยูเดิมไปอยูบานที่ซื้อ
จากการขายทอดตลาด และทำบันทึกขอความ ลงวันที ่๕ กันยายน ๒๕๔๖ ยืน่ตอผูถูกฟองคดีที ่๑ 
ขอเปลีย่นแปลงการใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการตามมาตรา ๗ ประกอบกับมาตรา ๑๖
แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ เพ่ือผอนชำระเงินกู จำนวน ๔๒๕,๐๐๐ บาท
ภายในระยะเวลาไมเกินกำหนดสัญญาเทาทีช่ำระหนี้กับธนาคาร และไมเกินสิทธิเบิกคาเชาบาน
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท แตผูถูกฟองคดีที ่๑ อนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานขาราชการไดเฉพาะ
การกูเงินตามสัญญากูเงินฉบับที ่๑ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งตองใหผอนชำระธนาคารในอัตรา
เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท สวนหนี้เงินกูตามสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตองชำระ 
ในอัตราเดือนละ ๑,๘๐๐ บาท ผูถูกฟองคดีที ่ ๑ หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานวาผูฟองคดีจะมีสิทธินำหลักฐานการผอนชำระเงินกูในสัญญากูเงินฉบับที ่ ๒ ดังกลาว
มาเบิกคาเชาบานขาราชการไดหรือไม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหารือตอไป
ยังผูถูกฟองคดีที ่ ๒ ตอมา ผูถูกฟองคดีที ่ ๒ ตอบขอหารือตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๕/๓๕๐๔ 
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ วาการที่ขาราชการจะมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามมาตรา ๑๖ 
แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ จะตองเปนกรณีทีม่หีนีต้องชำระราคาบาน
เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิในบานหลังดังกลาว สำหรับหน้ีท่ีเกิดจากการตอเติมและซอมแซมบานถือเปน
หนีท้ีเ่กิดขึ้นภายหลังซึ่งมิใชเปนภาระผูกพันในการเชาซื้อหรือชำระราคาบาน จึงไมอาจนำหลักฐาน
การผอนชำระเงินกูกรณดีังกลาวมาใชสิทธิเบิกคาเชาบานจากทางราชการได สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐานมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๘๓๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ แจงใหผูถูกฟอง 
คดีที่ ๑ ทราบ ผูถูกฟองคดีที ่๑ จึงมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๔๑/๑๖๙๓ ลงวันที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗
แจงไมอนุมัติใหผ ู ฟองคดีนำหลักฐานการผอนชำระเงินกู ตามสัญญากู เงินฉบับที ่ ๒ จำนวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท มาใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ ผูฟองคดีไมเห็นดวยจึงทำบันทึกขอความ
ลงวันที ่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ อุทธรณตอผูถูกฟองคดีที ่ ๑ วาคำสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย
เนือ่งจากการใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาเชาบาน
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๑๐๑จุลนิติ
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ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ จะพิจารณาเรื่องการเชาซื้อบานหรือผอนชำระเงินกูเพื่อชำระราคาบานทีใ่ช
เปนทีอ่ยู อาศัยและไดอยู อาศัยจริงเปนประการสำคัญ สวนกรรมสิทธิ ์มิใชองคประกอบหลัก
ของการเกิดสิทธิตามมาตรา ๑๖ ดังกลาว เพราะผูเชาซื้อซึ่งยังมไิดกรรมสิทธิ์ในบาน ก็สามารถ
ใชสิทธิตามมาตราดังกลาวได ผูฟองคดีมีเจตนาซื้อบานพรอมที่ดินเพื่อใชเปนทีอ่ยู อาศัย แตบาน
ทีซ่ื ้อและจดทะเบียนโอนดังกลาวอยูในสภาพทีช่ำรุดทรุดโทรมไมอาจใชพักอาศัยได จึงจำเปนตอง
กูเงินมาซอมแซมบานอีกสัญญาหนึ่งจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และผูถูกฟองคดีที ่๒ ก็ไดเคยวินิจฉัย
องคประกอบของการเกิดสิทธิตามมาตรา ๑๖ ดังกลาว โดยถือหลักการเขาพักอาศัยอยูจริงในบาน
ที่เชาซื้อ หรือซื้อ หรือสราง ตลอดมาวาหนี้ใดที่เกิดขึ้นไมวาจะเกิดกี่ครั้งกี่สัญญา หากหนี้นั้นเกิดขึ้น
กอนวันทีเ่ขาอาศัยอยู จริงในบานยอมเปนหนี้ทีส่ามารถนำมาใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ
ไดทั้งสิ้น เชน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๑๔/๑๘๕๙ ลงวันที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๓๒
กรณีตอบขอหารือของนางจีราวรรณ  สมพฤกษ เปนตน การที่ผูถูกฟองคดีที ่๒ ใหนับจำนวนหนี้
ถึงวันทีไ่ดกรรมสิทธิ์ในกรณีของผูฟองคดี จึงเปนการขัดตอมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาเชาบาน
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และคำสั่งของผูถูกฟองคดีที ่ ๑ ทีไ่มอนุมัติใหผู ฟองคดีเบิกคาเชาบาน
ขาราชการในสัญญากูเงินฉบับที ่๒ เปนคำสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน และจนถึง
วันฟองคดีนี้ผูถูกฟองคดีที ่๑ ยังไมไดแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบแตอยางใด ผูฟอง
คดีจึงนำคดีมาฟองตอศาลปกครอง 

 ขอใหศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้
 ๑. ใหเพิกถอนคำวินิจฉัยของผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๙.๕/๓๕๐๔ 

ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
 ๒. ใหเพิกถอนคำสั่งของผูถูกฟองคดีที ่๑ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๔๑/๑๖๙๓ ลงวันที่

๒๕ มนีาคม ๒๕๔๗ ท่ีไมอนุมัตใิหผูฟองคดเีบกิคาเชาบานขาราชการสำหรบัเงนิกูตามสญัญากูเงิน ลงวนัท่ี 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖

 ๓. ใหศาลมีคำสั่งใหผูฟองคดีมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการไดเต็มวงเงินกูทัง้สองสัญญา
จำนวน ๔๒๕,๐๐๐ บาท โดยใหมีสิทธิเบิกตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖

 ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา การทีผู่ฟองคดีอางวาไดรับความเดือดรอนเสียหาย
เนื่องจากผูถูกฟองคดีที ่ ๒ ตอบขอหารือของผูถูกฟองคดีที ่ ๑ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที ่กค ๐๔๐๙.๕/๓๕๐๔ ลงวันท่ี ๙ กมุภาพนัธ ๒๕๔๗ วาผูฟองคดไีมมสีทิธท่ีิจะนำหลกัฐานการผอนชำระ
เงินกูตามสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใชตอเติมและซอมแซมบานมาเบิกคาเชา
บานขาราชการ เนือ่งจากเปนหนี้ทีเ่กิดขึ้นภายหลังการชำระราคาบานและที่ดินตามสัญญากูเงิน
ฉบับท่ี ๑ เกิดข้ึนแลวเปนเหตุใหผูถูกฟองคดีท่ี ๑ ถือเอาหนังสือตอบขอหารือดังกลาวของผูถกูฟองคดท่ีี ๒ 
เปนเหตุผลในการออกคำสั่งไมอนุมัติตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที ่ ๒ นั้น เห็นวา การตอบ 
ขอหารือของผูถูกฟองคดีท่ี ๒ เก่ียวกับกรณีดังกลาว เปนเพียงการใหความเห็นในทางกฎหมาย 
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คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๐๘/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ซึง่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมสามารถใชดุลพินิจวาควรจะปฏิบัติตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ 
หรอืไมก็ได เนือ่งจากการอนมุัตใิหเบิกคาเชาบานเปนอำนาจหนาทีข่องผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตาม
ขอ ๘ (๓) ของระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบกิจายเงนิคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐
ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ที่ ๒๕/๒๕๔๖ เรื่อง การรับรอง
การใชสิทธิและอนุมัติการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ ลงวันที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ หาได
ใหเปนอำนาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตอยางใด รวมทั้งไมมีกฎหมายหรือระเบียบใดบังคับ
ใหผูถูกฟองคดีที ่๑ ตองปฏิบัติตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที ่๒ ดังนั้น หนังสือของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ที่ กค ๐๔๐๙.๕/๓๕๐๔ ลงวันที ่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จึงมิไดเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดตามทีผู่ฟองคดี 
กลาวอางแตอยางใด ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิฟองผูถูกฟองคดีท่ี ๒ ตอศาลปกครอง สำหรับกรณี ผูฟองคดี
มีสิทธินำหลักฐานการผอนชำระเงินกูตามสัญญากูเงินฉบับที ่๒ มาเบิกคาเชาบานขาราชการตามที่
กลาวอางไดหรือไม เห็นวา มาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให
ขาราชการที่จะมีสิทธินำหลักฐานการชำระราคาคาเชาซื้อหรือคาผอนชำระเงินกูมาเบิกคาเชาบาน
ขาราชการ ก็ตอเม่ือขาราชการผูน้ันเชาซ้ือบานหรือกูเงินเพ่ือปลูกสรางบานและยังคงคางชำระราคาบาน
หรือผอนชำระเงินกูอยู  สำหรับคดีน้ีผูฟองคดีกูเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปฐมพร จำนวน 
๒ สัญญา โดยสัญญากูเงินฉบับท่ี ๑ ลงวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ผูฟองคดีใช
ชำระราคาบานพรอมท่ีดนิซึ่งมีการจดทะเบยีนไวแลว และสญัญากูเงนิฉบบัท่ี ๒ ลงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเจตนาใชตอเติมและซอมแซมบานอยูอาศัยซึ่งมีสภาพชำรุด
ทรุดโทรมไมสามารถใชอยูอาศัยได และปรากฏตามบันทึกการตรวจผลงานการกอสราง ลงวันท่ี
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ วาผูฟองคดีไดทำการซอมแซมบานโดยมีการเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาภายใน  ติดตั้ง
มเิตอรไฟฟา ซอมแซมประตูหนาตาง ติดตัง้เหล็กดัด มุงลวดหนาตางและประตู ปูกระเบือ้งพืน้บาน
ซอมแซมฝาเพดาน เปล่ียนกระเบ้ืองหลังคา  ทาสภีายในและภายนอกอาคาร  และทำการตอเตมิอาคาร
โรงรถ ลานเอนกประสงค ประตูเหล็กและติดตั้งอุปกรณไฟฟาและทาสี จึงเห็นไดวาเงินกูตามสัญญา
กูเงินฉบบัที่ ๒ ของผูฟองคดีเปนการกูเงินภายหลงัท่ีมกีารชำระราคาบานท่ีผูฟองคดีซ้ือจากการขาย
ทอดตลาดแลว และมวัีตถปุระสงคเพ่ือทำการซอมแซมและตอเติมบานตามรายการท่ีกลาวไวขางตน
เปนหลัก มิไดใชในการชำระราคาบานดังเชนเงินกูตามสัญญาฉบับที่ ๑ ทั้งบางสวนยังเปนรายการ
ตอเติมท่ีมิไดเปนสาระสำคญัของการอยูอาศัย เชน อาคารโรงรถ การกูเงินตามสัญญากูเงินฉบับท่ี ๒
จึงมิไดอยูภายในขอบวัตถุประสงคของมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาวที่มุงใหขาราชการ
ที่มสีทิธิไดรับคาเชาบานขาราชการนำหลกัฐานการเชาซ้ือหรอืคาผอนชำระเงนิกูท่ีจะตองชำระราคา
บานท่ีคางชำระอยูมาใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ โดยมิไดครอบคลุมถึงการกูเงินเพื่อซอมแซม
และตอเติมบานที่เกิดขึน้ภายหลังจากการที่ไดชำระราคาบานไปแลวแตอยางใด สำหรับขออาง
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ของผูฟองคดีเกีย่วกับองคประกอบของการเกิดสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการเพือ่ผอนชำระเงินกู
ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว วาจะตองประกอบดวย  ๑. เปนขาราชการมีสิทธิ
เบิกคาเชาบาน และไมเขาขอยกเวน ตามมาตรา ๗ (๑) – (๕)  ๒. เชาซื้อบานหรือผอนชำระเงินกู
เพื่อชำระราคาบาน   ๓. บานอยูในเขตทองที่เดียวกับทีไ่ปปฏิบัติราชการประจำ และ ๔. เพื่อใชเปน
ทีอ่ยูอาศัยและไดอาศัยอยูจริง ขาดขอใดขอหนึ่งไมอาจเกิดสิทธิตามกฎหมาย โดยองคประกอบตาม
ขอ ๔. เปนขอที่สำคัญที่สุด และกรรมสิทธิ์มิไดเปนองคประกอบหลักของการเกิดสิทธิ  โดยอางถึงกรณี
การเชาซ้ือท่ีผูเชาซ้ือสามารถใชสิทธิเบิกคาเชาซ้ือไดแมยังมิไดกรรมสิทธ์ิ น้ัน การใชสิทธิเบิกคาเชาบาน
ขาราชการตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เปนการผอนผันใหมีการเชาซื้อหรือ
กูเงินเพ่ือผอนชำระราคาบานเพ่ือใชอยูอาศัยในขณะตองไปรับราชการประจำสำนักงานใหม เพ่ือเปน
การบรรเทาความเดือดรอนในเร่ืองท่ีอยูอาศัยอันเน่ืองจากทางราชการเปนเหตุ และผูใชสิทธิเบิก
คาเชาบานไดอยูอาศัยในบานที่เชาซื้อหรือกูเงินมาปลูกสรางจริง หากบานดังกลาวยังใชอยูอาศัย
มิไดก็ควรเปนกรณีที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จสมบูรณ เพราะกรณีเชนวานี้ยังอยูในความหมาย
ของการเชาซือ้บานหรือการผอนชำระเงินกูที ่ใชในการปลูกสรางบาน เมื่อผูฟองคดีกู เงินจาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปฐมพร ๒ สัญญาดังทีก่ลาวไวขางตนโดยสัญญากูเงนิ
ฉบับที่ ๑ เปนการกูเพือ่ชำระราคาบานหลังที่ปลูกสรางเสร็จสมบูรณแตชำรุดทรุดโทรมดังกลาว
พรอมที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย และการกูเงินตามสัญญาเชนวานั้นไดกอใหเกิดสิทธิในการเบิก
คาเชาบานขาราชการแลว สัญญากูเงินฉบับที่ ๒ ซึง่เปนการกูเพือ่ทำการตอเติมและซอมแซม
บานดังกลาว จึงเปนกรณีที ่ไมอาจนำองคประกอบขางตนมาปรับใชได สำหรับขอทีผู่ ฟองคดี 
อางวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นำหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๑๔/๕๓๕๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๓๑ มาใชประกอบการวินิจฉัยตัดสิทธิการเบิกคาเชาบานขาราชการของผูฟองคดีตามสัญญากูเงิน
ฉบับที่ ๒ และการที่ผู ถูกฟองคดีที ่ ๒ เห็นวาไมอาจนำกรณีของนางจีราวรรณ และบุคคลอื่น
มาเปรยีบเทยีบกบักรณีของผูฟองคดไีดเพราะมขีอเท็จจรงิท่ีแตกตางออกไป เปนการกระทำที่ไมถูกตอง 
เพราะกรณีตามหนังสือทีผู่ ถูกฟองคดีที ่ ๑ อางมีขอเท็จจริงทีแ่ตกตางจากกรณีของผู ฟองคดี
และกระทรวงการคลังและผูถูกฟองคดีที ่ ๒ มไิดถือเรือ่งการซือ้หรือการจางกอสรางเปนหลัก
แตจะถือตามจำนวนหนี้รวมโดยมิไดคำนึงวาเปนการกูเพื่อซื้อหรือจางกอสรางกี่สัญญา หากเปนหนี้
ที่เกิดขึน้กอนวันทีเ่ขาอาศัยอยู จริงในบานก็เกิดสิทธิตามองคประกอบทีผู่ ฟองคดีกลาวไวขางตน
สามารถนำหลักฐานมาเบิกคาเชาบานขาราชการได นั้น เห็นวา หนังสือ ที่ กค ๐๕๑๔/๕๓๕๔ ลงวันที่ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑ มีขอพาดพิงถึงการตกแตงตอเติมบานซึ่งอาจนำมาเทียบเคียงใชกับกรณีของ
ผูฟองคดไีดบางสวน สำหรบักรณขีองนางจรีาวรรณ ตามหนังสอื ที ่กค ๐๕๑๔/๑๘๕๙ ลงวนัท่ี ๗ พฤษภาคม 
๒๕๓๒ ซึ่งเปนการเชาซื้อบานทีย่ังกอสรางไมเสร็จและจำเปนตองกูเงินเพื่อกอสรางบานดังกลาว
ใหเสร็จสมบูรณพอที่จะอยูอาศัยได รวมทั้งกรณีของบุคคลอื่นยังถือเปนการกูเงินเพื่อเชาซื้อบานหรือ
การผอนชำระเงินกูเพื่อชำระราคาบาน จึงไมอาจนำมาเทียบเคียงใชกับกรณีของผูฟองคดีได ขออาง
ของผูฟองคดีขางตนจึงยังไมมีน้ำหนักใหรับฟงได ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คำสั่งของผูถูกฟอง
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คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๐๘/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

คดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๔๑/๑๖๙๓ ลงวันที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ทีไ่มอนุมัติใหผูฟองคดี
นำหลักฐานการผอนชำระเงินกูตามสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มาเบิกคาเชาบาน
ขาราชการจึงเปนคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย  

  ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
 คดีมีประเด็นทีศ่าลปกครองสูงสุดตองพิจารณาวา คำสั่งของผูถูกฟองคดีที ่๑ ตามหนังสือ 

ที่ ศธ ๐๔๐๔๑/๑๖๙๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีนำหลักฐานการผอนชำระ
เงินกูเพื ่อตอเติมและซอมแซมบานตามสัญญากูเงินฉบับที ่ ๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มาเบิก
คาเชาบานขาราชการเปนคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม

  ศาลปกครองสงูสุดพเิคราะหแลวเหน็วา พระราชกฤษฎกีาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
มีเจตนารมณทีจ่ะชวยเหลือขาราชการที ่ไดรับความเดือดรอนในเรื ่องที ่อยู อาศัยอันเนื่องมาจาก
ทางราชการเปนเหตุ ทำใหขาราชการผูนั้นตองเดินทางไปประจำสำนักงานแหงใหมในตางทองท่ีท่ีเร่ิม
รับราชการคร้ังแรกหรอืทองที่ท่ีกลับเขารบัราชการใหม โดยใหมีสทิธิเบกิคาเชาบานขาราชการเพื่อใชเปน
ทีอ่ยูอาศัยและไดจายเงินคาเชาบานไปจริง แตไมเกินอัตราคาเชาบานขาราชการที่กำหนดไวทาย
พระราชกฤษฎีกา และมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีเจตนารมณทีจ่ะชวยเหลือ
ขาราชการที ่มีรายไดนอยใหมีเคหสถานของตนเอง ในกรณีทีข่าราชการซึ ่งไดเชาซื ้อบานหรือ
ผอนชำระเงินกูเพื่อชำระราคาบานทีค่างชำระอยูในทองทีท่ีไ่ปประจำสำนักงานใหมเพื่อใชเปนทีอ่ยู
อาศัย และไดอาศัยอยูจริงในบานนั้น นำหลักฐานการชำระคาเชาซื้อหรือการผอนชำระเงินกูเพื่อชำระ
ราคาบานที่คางชำระมาเบิกคาเชาบานขาราชการแทนการเชาบาน ดังนั้น การอนุมัติเบิกจาย
ของทางราชการจะตองพิจารณาวาขาราชการผูนั้นจะตองไดรับความเดือดรอนในเรื่องที่อยูอาศัย
อันเนือ่งมาจากราชการเปนเหตุกอน สวนสิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือกรณีใดและเปนจำนวน
เทาใดขึ้นอยูกับความประสงคของขาราชการผูนั้น โดยจะไดรับการชวยเหลือไมเกินจำนวนที่ตน
มีสิทธิไดรับ  ซึ่งหากประสงคจะเชาซื้อหรือกูเงินเพื่อชำระราคาบาน ก็จะไดรับการชวยเหลือเฉพาะ
ในสวนที่เปนราคาที่ดินและบานที่เชาซื้อหรือกูเงินเพือ่ซือ้เทานั้น สวนการตอเติมหรือซอมแซม
มิไดเปนกรณีที่อยูในขายจะไดรับการชวยเหลือ แมจะเปนการตอเติมหรือซอมแซมกอนการเขาอยู
จริงก็ตาม เพราะเงินที่ตองใชในการดังกลาวเปนสวนที่แยกตางหากจากราคาบานที่เชาหรือซื้อ 

  เมือ่คดีนีข้อเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับคำสั่งใหมาประจำในสำนักงานแหงใหมและได
รับอนุมัติใหเบิกคาเชาบานขาราชการเพื่อเปนทีพ่ักอาศัย ถือไดวาความเดือดรอนของผูฟองคดีไดรับ
การแกไขเยียวยาแลว การท่ีผูฟองคดีมีความประสงคจะซ้ือท่ีดินพรอมบานจากการขายทอดตลาดของ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร ซึ่งผูฟองคดีทราบแลววาบานดังกลาวมีสภาพทรุดโทรมไมสามารถ
ใชพักอยูอาศัยได เมื่อผูฟองคดีไปจดทะเบียนการซื้อขายที่ดินพรอมบานดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่ 
ผูฟองคดจีงึไดกรรมสิทธ์ิในท่ีดนิพรอมบานดงักลาวนับแตเวลาน้ันและการท่ีผูฟองคดทีำสญัญากูยืมเงนิ
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปฐมพร ฉบับลงวันที ่๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จำนวน 
๒๒๕,๐๐๐ บาท ระบุขอความวามีวัตถุประสงคในการกูเงินเพื่อซื้อทีด่ินพรอมสิ่งปลูกสรางคือบาน
ดังกลาว ผูฟองคดีจึงมีสิทธินำหลักฐานการผอนชำระเงินกูดังกลาวมาเบิกเงินคาเชาบานขาราชการได
ถือวาอยูในเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ แตการที่ผูฟองคดี
ทำสัญญากูยืมเงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปฐมพร ฉบับลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่เปนสัญญากูฉบับที่ ๒ โดยระบุขอความวามีวัตถุประสงค
ในการกู เพือ่ตอเติมและซอมแซมบาน อีกฉบับนั ้น มิใชเปนกรณีที ่อยู ในเจตนารมณของ
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว ผูฟองคดีจะนำหลักฐานการผอนชำระเงินกูเพือ่ตอเติมและซอมแซม
บานมาขอเบิกเงินคาเชาบานขาราชการไมได ประกอบกับเหตุแหงความเดือดรอนของผูฟองคดี
ในขณะทำสัญญาซื้อขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไดแกไขเยียวยาใหแก
ผูฟองคดโีดยอนมุติัใหผูฟองคดเีบกิเงนิคาเชาบานขาราชการ บานเลขที่ ๕๕/๗๑ หมู ๑ ตำบลบานนา 
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพือ่ใหผูฟองคดีใชเปนที่พักอาศัยอยูกอนแลว ผูฟองคดีมีสิทธิ
ที่จะเลือกตัดสินใจวาจะซื้อบานดังกลาวหรือไม การที่ผูฟองคดียกขอกลาวอางที่วาบานดังกลาว
ไมอยูในสภาพที่ใชเปนที่พักอาศัยไดก็เปนกรณีที่ผูฟองคดีทราบอยูกอนซือ้จากการขายทอดตลาด
แลว แตผูฟองคดีก็ยังตัดสินใจซือ้ จึงเปนการตัดสินใจบนพืน้ฐานของความสมัครใจของผูฟองคดี
ที่ยอมรับภาระที่จะเกิดขึ้นจากการซือ้บานหลังดังกลาวเอง กรณีผูฟองคดีอางวา บานที่ยังสราง
ไมเสร็จกรณีของนางจีราวรรณ  สมพฤกษ สามารถเทียบเคียงไดกับบานทีส่รางเสร็จแลวเพียงแต
เปนบานทีอ่ยูในสภาพทรุดโทรมไมมีสภาพทีส่ามารถใชอยูอาศัยได นั้น เห็นวา บานทีย่ังสรางไมเสร็จ
ยังไมมีสภาพเปนบานทีใ่ชเปนทีอ่ยูอาศัย ผูกอสรางทีม่ีหนี้เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกลาว ถือเปน
หนีเ้พื ่อการกอสรางใหเปนบานทีส่มบูรณกอนเขาอยู อาศัย ขาราชการดังกลาวก็มีสิทธิสามารถ
นำคาเชาซือ้หรือเงินกูเพือ่ทีอ่ยู อาศัยมาขอเบิกคาเชาบานขาราชการได แตบานทีส่รางเสร็จแลว
ยอมมีสภาพเปนบานหรือเคหสถานมากอนหากเพียงแตมีสภาพทรุดโทรม เจาของบานมีภาระ
ทีจ่ะตองดำเนินการดวยตนเอง การมีหนี้จากการซอมแซมหรือตอเติมกรณีนี้จึงไมสามารถนำมา
ใชสิทธิขอเบิกคาเชาบานขาราชการได ทั้งสองกรณีดังกลาวจึงมีความแตกตางกันในสาระสำคัญไมอาจ
มาเทยีบเคยีงกนัได การที่ผูถกูฟองคดท่ีี ๑ มีคำสั่งตามหนงัสอื ที ่ศธ ๐๔๐๔๑/๑๖๙๓ ลงวนัท่ี ๒๕ มนีาคม 
๒๕๔๗ ท่ีไมอนุมัติใหผูฟองคดีนำหลักฐานการผอนชำระเงินกูเพ่ือตอเติมบาน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
มาเบิกคาเชาบานขาราชการ จึงเปนคำสั่งทีช่อบดวยกฎหมาย อุทธรณของผูฟองคดีจึงฟงไมขึ ้น
ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟองของผูฟองคดีนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย

๓. ผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
 พิพากษายืน 
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จุลนิติ๑๐๖

ตนเปนที่พึ่งของตน จากนั้นจงใหคนอื่นเขาไดพึ่ง

One must rely on oneself ; then let other rely 

on him.

 (จากหนังสือคมคำธรรมออนไลน 
โดย พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) , หนา ๑๖๒)
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บทนํา
 “พรรคการเมือง” สิง่จําเปนทีข่าดเสียมิไดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย คํากลาวนี้
คงไมผดินกั เม่ือไดพจิารณาถงึความสาํคญัของการมพีรรคการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย ดวยเหตผุล
ทีว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นถือเปนระบอบที่มีการปกครองเปนของประชาชน โดยประชาชนและ
เพื่อประชาชน การรวบรวมเจตจาํนงของประชาชนใหเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัโดยการจดัตั้งพรรคการเมอืง
จึงมีความสําคัญยิง่ ในอันทีจ่ะกอใหเกิดการกระทําในทางการเมืองขึ้นได ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ ไดบญัญตัริบัรองใหบคุคลมเีสรภีาพในการรวมกนั
จัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจกรรมในทาง
การเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณนั้นตามวถิทีางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
 อยางไรกต็ามเพือ่เปนการปองกนัมใิหบคุคลใชสทิธแิละเสรภีาพในการรวมกนัจดัตัง้พรรคการเมอืง
และดําเนนิกจิกรรมทางการเมืองเพื่อใหไดมาซ่ึงอํานาจในการปกครองประเทศโดยวธิกีารซ่ึงมไิดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จึงได
บัญญัตเิหตแุหงการยบุพรรคการเมอืงในกรณท่ีีปรากฏหลกัฐานอนัควรเชื่อไดวาหวัหนาพรรคการเมอืง
หรอืกรรมการบรหิารของพรรคการเมอืงผูใด มีสวนรูเหน็ หรอืปลอยปละละเลย หรอืทราบถงึการกระทาํ
ของผูสมัครรับเลือกตั้งแลว มิไดยับยัง้หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเทีย่งธรรม 
ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถทีางที่บญัญติัไวในมาตรา ๖๘ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
ใหศาลรฐัธรรมนญูมคีาํสั่งใหยุบพรรคการเมอืงนั้นได ซึ่งการบญัญตักิฎหมายโดยใชถอยคาํวา “ใหถอืวา” 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง

การยุบพรรคการเมือง
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และการบัญญัติใหการกระทําของกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพียงบางคนใหถือเปนการกระทํา
ของพรรคการเมืองซึ่งเปนเหตุใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และทําใหกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองคนอื่น ๆ ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไปดวยนั้น จะขัดตอหลักการพื้นฐานในระบอบ
ประชาธปิไตยหรอืไม ดงัน้ัน คอลัมนคมความคดิ เขม็ทิศรฐัธรรมนูญ ฉบบัน้ี จึงขอนําเสนอเรื่อง “ปญหา
การยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง” ดังนี้

๒. แนวคิดในการจัดตั้งพรรคการเมือง
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเปนการปกครองที่อํานาจสูงสุดหรือที่เรียกวา “อํานาจ
อธิปไตย” มาจากประชาชน แตรูปแบบการใชอํานาจอธิปไตยของประชาชนนั้นอาจแบงออกไดเปน 
๓ รูปแบบ๑ กลาวคือประชาชนใชอํานาจอธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) ประชาชนใชอํานาจ
อธิปไตยโดยทางผูแทน (Representative Democracy) และประชาชนใชอํานาจอธิปไตยกึ่งโดยตรง 
(Semi-direct Representative Democracy) ซึ่งรูปแบบการใชอํานาจอธิปไตยโดยทางผูแทนนั้น
เปนพื้นฐานสําคัญที่กอใหเกิดการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา๒    
 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนใชอํานาจอธิปไตยโดยทางผูแทนนั้นประชาชน
จะเปนผูเลือกบุคคลจํานวนหนึ่งใหเปนผูใชอํานาจอธิปไตยแทนตนเอง ผูทีถู่กเลือกจึงเปนผูแทน
ของประชาชน ใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน การเลือกตั้งจึงเปนลักษณะสําคัญของการปกครอง
ในรูปแบบนี้ซึ่งไดเริ่มมีขึ้นในประเทศอังกฤษแลวแพรหลายไปในประเทศตาง ๆ โดยมีทฤษฎีรองรับ
อยู ๒ ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน และทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตย
เปนของชาติ๓

 ทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนเกิดขึน้โดยแนวคดิของชอง ฌาค รสุโซ (Jean- Jacques 
Rousseau) โดยถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนทุกคนทีม่ารวมกันอยูเปนสังคมทุกคนมีสวน
เปนเจาของตามสัดสวนของตน เชน สังคมหนึ่งมีสมาชิก ๑๐,๐๐๐ คน สมาชิกแตละคนจะเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตยคนละ ๑/๑๐,๐๐๐ ดังนั้น ประชาชนแตละคนจึงมีสวนในการมอบอํานาจที่ราษฎร
ผูมีสิทธิเลือกตั้งไดเลือกผูแทนขึ้น๔

 สวนทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของชาตินั้นเกิดขึ้นภายหลังการปฏิวัติใหญในฝรั่งเศส
ป ค.ศ. ๑๗๘๙ สภารางรฐัธรรมนญูของฝรั่งเศสไดเสนอทฤษฎเีกี่ยวกบัอาํนาจอธปิไตยเสยีใหมโดยตั้งอยูบน
พืน้ฐานของ “ชาต”ิ แทนทีจ่ะเปน “ประชาชน” โดยใหเหตุผลวา ชาติเปนสภาพความเปนจริงทีอ่ยู
เหนือประชาชนซึ่งมีชีวิตอยูในชวงเวลาหนึ่ง ๆ เทานั้น ชาติเปนนิติบุคคลที่มีชีวิตจิตใจ ดํารงอยูคงทน
กวาประชาชนในแตละยุคสมัย เปนความตอเนื่องของประชาชนในสังคมนั้น ๆ โดยสรุปชาติจึงเปน
ส่ิงท่ีอยูเหนอืกวาราษฎร เพราะเปนผลสงัเคราะหจากประวัตศิาสตรทางความเปนปกแผนของประชาชน
ทุกยุคทุกสมัย๕ 

 ๑สมคิด เลิศไพฑูรย, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, ( กรุงเทพมหานคร, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘) น. ๑๕๔ 
 ๒สรุเดช ชมเกลด็แกว,ปญหาการยบุพรรคการเมอืงที่กระทบตอเสรภีาพในการจดัตั้งพรรคการเมอืง, วทิยานพินธ นติศิาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๑ น. ๑๗ 
 ๓เพิ่งอาง, น. ๑๘
 ๔สุรเดช ชมเกล็ดแกว, อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒ น. ๑๘
 ๕สุรเดช ชมเกล็ดแกว, อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒ น. ๑๘
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๓. ความหมายของพรรคการเมือง
 สําหรับคําวา “พรรคการเมือง” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Political Party” สวนในภาษา
ฝรั่งเศสตรงกับคําวา “Partie Politique” และในภาษาเยอรมันตรงกับคําวา “Politische Partia” 
ซึ่งลวนเปนคําที่มีที่มาจากรากศัพทเดียวกันคือมาจากภาษาลาตินวา “Pars” ซึ่งแปลวา “สวน” ดังนั้น 
“พรรคการเมือง” จึงหมายความถึง สวนของราษฎรทั้งหมดในประเทศ กลาวคือ หมายความถึง
การที่ราษฎรแบงแยกออกไปเปนสวน ๆ ตามความคิดเห็นหรือประโยชนไดเสียในทางการเมือง และ
เม่ือพรรคการเมอืงไดจดัตั้งขึ้นบุคคลยอมพจิารณาไดวาความเหน็หรอืประโยชนไดเสยีของตนสอดคลอง
กบัหลักการหรอืนโยบายของพรรคการเมอืงใดเปนสวนมากแลวจึงเขาเปนสมาชกิในพรรคการเมอืงนั้น๖ 
 นอกจากน้ีไดมีนักวชิาการหลายทานไดใหความหมายและคาํจาํกดัความของคาํวา “พรรคการเมอืง” 
ไว ดังนี้
 Herman Finer นักรัฐศาสตรไดใหคําจํากัดความไววา พรรคการเมืองหมายถึงคณะหรือสมาคม
ของบคุคลซึ่งไดตกลงกนัถงึหลกัการจัดการปกครองของรัฐ โดยมกีารตกลงใจรวมกันระหวางสมาชิกของ
คณะบุคคลหรือสมาคมนั้น เพื่อนําเอาหลักการดังกลาวมาปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางจริงจัง๗

 Edmund Bruke นักรฐัศาสตรชาวองักฤษไดใหคาํจาํกดัความไววา พรรคการเมอืงประกอบดวย
คนกลุมหนึง่ซึ ่งรวบรวมกันขึ ้นมาโดยมีหลักการคลายคลึงกันโดยมีจุดมุ งหมายในการเสริมสราง
ผลประโยชนของชาติ๘

 Roy C.Macridis กลาววา พรรคการเมืองก็คือสมาคมซึ่งดําเนินกิจกรรมและรวบรวมประชาชน
เขามาผนกึกาํลังรวมกนั โดยการประสานประโยชนของสมาชกิของสมาคมเพื่อนําไปสูการจัดตั้งรฐับาล๙

 Leslie Lipson ไดใหนิยามไววา พรรคการเมืองหมายถึงการรวบรวมบุคคลตาง ๆ มารวมเปน
กลุมกอนในผลประโยชนทีค่ลายคลึงกัน ซึ ่งกลุ มบุคคลเหลานี้สามารถดําเนินการใหเกิดผลใน
ผลประโยชนดังกลาวได และบุคคลเหลานี้สามารถทําใหคานิยมของตนเกิดผลเปนอุดมคติได๑๐

 Austin Ranney และ W. Kendall ไดใหคาํจํากัดความไววา พรรคการเมอืงหมายถงึ กลุมบคุคล
หลายกลุมท่ีมีอิสระมารวมกนั เพื่อคดัเลอืกผูสมัครรบัเลอืกตั้งและหวงัท่ีจะไดรบัชยัชนะ เพื่อท่ีจะเขาไป
ควบคุมการดําเนินงานและนโยบายของรัฐบาล๑๑

 William Goodman ไดใหความหมายไววา พรรคการเมืองคือองคกรอันเปนที่รวมของสมาชิก
ท่ีมีความคดิเห็นคลายกนั โดยมีความมุงหมายอันแนชดัท่ีจะชนะการเลอืกตัง้ซ่ึงจะทําใหเขามสีทิธเิขาไป
ใชอํานาจการปกครองเพื่อเขาจะไดรับผลประโยชนจากการเขาไปมีอํานาจทางการเมืองนั้น๑๒

 ๖หยุด แสงอุทัย, พรรคการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพิฆเนศ, ๒๕๑๖) , น. ๘
 ๗Herman Finer , The Theory and Practice of Modern Government (New York : holt. Rinehart & Winston. 
1949) อางใน ปรีชา หงสไกรเลิศ, ระบบพรรคการเมืองและปญหาพรรคการเมืองไทย, ม.ป.พ. ,น. ๕
 ๘เพิ่งอาง, น. ๕
 ๘Roy C.Macridis, “introduction : The History, Function, and Typology of Parties,” in Political Parties : Contemporary 
Trends and Ideas, Roy C.Macridis, ed, (New York : Harper & Row, publishers, 1967) p.9 อางใน เพิ่งอาง, น. ๑๐ 
 ๑๐Leslie Lipson, “The Two-Party System in British Politics”, American Political Science Review, Vol. XLVII, 
No 2 (June 1053) อางใน เพิ่งอาง, น. ๑๐
 ๑๑Austin Ranney and Willmoore Kendal, Democracy and the American Party System, ( New York, Harcourt, 
1956), p. 85 อางใน เพิ่งอาง, น. ๑๑  
 ๑๒William Goodman, The Two-Party System in the United States, New York : D. van Nostrand Company, 1957), 
p. ๘ อางใน เพิ่งอาง, น. ๑๑
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จุลนิติ

 หยุด แสงอุทัย ไดใหความหมายไววา พรรคการเมืองหมายถึงคณะบุคคลซึ่งรวมกันกอตั้ง
เปนพรรคขึ้น โดยมีวัตถุประสงคทีจ่ะรวบรวมความคิดเห็นในทางการเมือง กําหนดเปนนโยบายของ
พรรคเพื่อประโยชนในการเลือกตั้งผูแทนโดยวิถีทางประชาธิปไตย๑๓

 ปรชีา หงสไกรเลศิ ไดใหความหมายไววา พรรคการเมอืงหมายถงึคณะบคุคลที่รวบรวมกนัขึ้นมา 
เน่ืองจากสมาชิกมีความคดิเหน็ในแนวทางกวาง ๆ  ทางดานการเมอืง เศรษฐกิจ และสงัคมคลายคลงึกนั 
และมุงเนนท่ีจะใหพรรคการเมอืงไดเปนรฐับาลเพื่อนํานโยบายของพรรคการเมอืงตนไปเปนนโยบายของ
รัฐบาล๑๔

 จรูญ สุภาพ ไดใหความหมายไววา พรรคการเมืองหมายถึงกลุมของเอกชนที่มีผลประโยชน
คลายคลึงกัน และมีความตองการอยางเดียวกัน ไดรวมกันขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทีจ่ะเขาควบคุมและ
กําหนดนโยบายของรัฐโดยการเอาชนะในการเลือกตั้ง การออกกฎหมาย และการบริหาร๑๕

 สมบัติ ธํารงธัญวงศ ไดใหความหมายไววา พรรคการเมืองหมายถึงกลุมคนที่มีแนวคิดหรือ
อุดมการณทางการเมืองทีค่ลายคลงึกันหรือเหมือนกัน รวมตัวกันจัดตั้งเปนองคการเพื่อสงบุคคล
เขาสมัครรับเลือกตัง้ โดยมีจุดประสงครวมกันทีจ่ะจัดตัง้รัฐบาลเพือ่บริหารประเทศตามนโยบาย
ที่สอดคลองกับอุดมการณของกลุม๑๖ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดใหความหมาย
คาํวาพรรคการเมอืงไวในมาตรา ๔ วา “พรรคการเมอืง” หมายความวา คณะบคุคลทีร่วมกนัจดัตัง้เปน
พรรคการเมือง โดยไดรับการจดแจงการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้ เพื่อสราง
เจตนารมณทางการเมอืงของประชาชนตามวถิทีางการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมุข โดยมุงทีจ่ะสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตัง้เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และมีการ
ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง

๔. ความจําเปนในการจัดตั้งพรรคการเมือง
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ และถือเปนรูปแบบการปกครองเดียวทีย่ินยอมใหประชาชนเปนเจาของอํานาจ
ไดอยางแทจริง ซึ่งการแสดงออกถึงความเปนประชาธิปไตยในทางอุดมคติไดดีที่สุดคือ การเปดโอกาส
ใหประชาชนทุกคนไดมีสวนรวมในการปกครองตนเองโดยตรง กลาวคือใหประชาชนมีฐานะเปนทัง้
ผูปกครองและผูอยูภายใตการปกครองในขณะเดียวกัน อันถือเปนรูปแบบของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยทางตรง (Direct Democracy) ซึ่งอาจพบไดในสมัยนครรัฐของกรีกโบราณ และใน
รัฐเล็ก ๆ ของประเทศสวิตเซอรแลนด เปนตน และแมจะเปนทีย่อมรับกันวาระบอบประชาธิปไตย
โดยทางตรงเปนระบอบการปกครองที่ดีทีสุ่ด เนื่องจากเปนการปกครองที่เปนไปตามเจตนารมณ

 ๑๓หยุด แสงอุทัย, คําอธิบายพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๑, (พระนคร : โอเดียนสโตร,๒๕๑๒) น. ๑
 ๑๔ปรีชา หงสไกรเลิศ,อางแลว, เชิงอรรถที่ ๗, น. ๑๒
 ๑๕จรูญ สุภาพ, สารานุกรมรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๘), น. ๕๕
 ๑๖สมบัติ ธํารงธัญวงศ, การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๙), น. ๔๑๓
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

ของประชาชนทุกคนอยางแทจริง แตดวยเหตุทีร่ัฐสมัยใหมไดมีการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซอน
มากขึ้นจึงเปนเรื่องทีเ่ปนไปไดยากทีป่ระชาชนจะใชอํานาจอธิปไตยทีต่นมีอยูไดโดยตรงอยางเดิม 
ดวยขอจาํกดัและเหตผุลดงักลาวนี้เอง ทําใหระบอบประชาธิปไตยโดยผูแทน (Representative Democracy) 
เขามามีบทบาทสําคัญแทนที่ระบอบประชาธิปไตยทางตรงซึ่งมิอาจเกิดขึ้นไดจริงในสังคมปจจุบัน๑๗

 โดยรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยผูแทนนั้น เปนรูปแบบของการปกครองที่มี
พื้นฐานทางความคิดวา อํานาจทางการเมืองหรืออํานาจปกครองมาจากประชาชนหรือตามที่ทฤษฎี
รฐัธรรมนญูเรยีกวา “อํานาจอธปิไตยมาจากประชาชน” และยอมรบัวาประชาชนมไิดเปนผูใชอาํนาจ
ดวยตนเอง แตไดมอบอํานาจอธิปไตยซึ่งเปนอํานาจสูงสุดของประชาชนใหบุคคลกลุมหนึ่งในฐานะ
องคกรของรฐัเปนผูใชอํานาจแทน ซึ่งบคุคลที่ทําหนาท่ีเปนองคกรของรฐัเหลาน้ีจะอยูในฐานะเปนผูแทน 
(Representative) ของประชาชนทั้งหมด๑๘ และดวยเหตผุลดงักลาวจงึกอใหเกดิความจาํเปนท่ีจะตอง
มีระบบความสัมพันธระหวางผูแทนและประชาชนเกิดขึ้น๑๙ อยางไรก็ดี แมวาประชาธิปไตยในระบบ
ผูแทนจะมีหลากหลายรปูแบบ เชน ประชาธปิไตยในระบบรฐัสภา (Parliamentarism) และประชาธปิไตย
ในระบบประธานาธิบด ี(Presidentialism) เปนตน แตหากกลาวถงึเฉพาะประชาธปิไตยในระบบรฐัสภานั้น
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปนประชาธิปไตยแบบมีพรรคการเมือง๒๐ โดยพรรคการเมืองจะตองทําหนาที่
ในการปลุกเรา ชกัจงู และรวบรวมเจตจํานงของประชาชนที่คลายคลงึกันใหเปนอันหน่ึงอันเดียวจงึจะกอ
ใหเกิดการกระทําในทางการเมืองได และนับตั้งแตที่มีการขยายสิทธิเลือกตั้งใหแกประชาชนโดยทั่วไป
ประกอบกับเกิดการแขงขันทางความคิดและอุดมการณในทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเขาไป
เปนผูใชอํานาจในฐานะองคกรของรัฐเพิ่มมากขึน้ จึงทําใหบทบาทของพรรคการเมือง คอย ๆ พัฒนา
ขึ้นเพื่อการทําหนาที่ดังกลาว๒๑

 พรรคการเมืองมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับประชาธิปไตยอยางไมอาจแยกออกจากกันได 
เพราะพรรคการเมืองจะเกิดขึ้นไดตองมีประชาธิปไตยเปนฐานรองรับ ในขณะเดียวกันประเทศใด
จะอางวาเปนประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยแท ประเทศนั้นก็ยอมจะตองยอมรับ
ถึงความมีอยูของพรรคการเมืองดวยเชนกัน ดังนั้น พรรคการเมืองจึงเปนสิ่งจําเปนที่ขาดเสียมิได
และเปนกลไกอันสําคัญที่ทําใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นไดอยางแทจริง๒๒

 ๑๗สิรนิาถ วสุิทธวิชัรกลุ,ปญหาการยบุพรรคการเมอืงในระบบกฎหมายไทย, วทิยานพินธ นติศิาสตรมหาบณัฑิต คณะนติศิาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓ น. ๕๐ - ๕๑
 ๑๘สมยศ เชื้อไทย และ วรพจน วิศรุตพิชญ, “แนวความคิดพืน้ฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย”, เอกสารสรุป
ผลการสัมมนา การสัมมนาวิชาการระดับประเทศในวาระครบรอบ ๕๐ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง ปญหา
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสภาวการณปจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : มิตรนราการพิมพ, ๒๕๑๗), น. ๒๗
 ๑๙K. Loewenstein, Verfassungsleher 1969.s. ๗๙ – ๗๓ อางใน บญุศร ีมีวงษอุโฆษ, “กฎหมายพรรคการเมอืงเยอรมนั”, 
วารสารนิติศาสตร, ฉบับที่ ๒, ปที่ ๑๙, หนา ๑๕๒, (มิถุนายน ๒๕๓๒), น. ๓๑ 
 ๒๐D.Th.Thatsos, Einfuhrung in das Grundgesetz อางใน เพิ่งอาง, หนา ๓๐
 ๒๑K. Loewenstein, Verfassungsleher 1969.s. ๗๙ – ๗๓ อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๙, หนา ๓๑ 
 ๒๒สิรินาถ วิสุทธิวัชรกุล, อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๗, น. ๕๓  
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๕. ปญหาการยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
 โดยทีร่ฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๓๗ บญัญตัวิา “ผูสมัครรบัเลอืกตัง้ผูใดกระทาํการ 
กอ หรือสนับสนุนใหผูอืน่กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกลาวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
 ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรอืกรรมการบรหิารของพรรคการเมอืงผูใด มีสวนรูเหน็ หรอืปลอยปละละเลย หรอืทราบถงึการกระทาํ
น้ันแลว มิไดยับย้ังหรอืแกไขเพื่อใหการเลอืกตั้งเปนไปโดยสุจรติและเท่ียงธรรม ใหถอืวาพรรคการเมอืงนั้น
กระทาํการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวธีิการซ่ึงมไิดเปนไปตามวิถทีางที่บญัญตัไิว
ในรฐัธรรมนญูน้ีตามมาตรา ๖๘ และในกรณท่ีีศาลรฐัธรรมนญูมีคาํสั่งใหยุบพรรคการเมอืงนั้น ใหเพกิถอน
สิทธเิลือกตั้งของหวัหนาพรรคการเมอืงและกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงดงักลาวมกีาํหนดเวลาหาป
นับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง”
 ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง บัญญัติวา “ถาการกระทําของ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้ง
หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง เพื่อเสนอคาํรองตอศาลรฐัธรรมนญูเพื่อใหยุบพรรคการเมอืงนั้น ในกรณท่ีีศาลรฐัธรรมนญู
มีคาํส่ังใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหศาลรฐัธรรมนญูมีคาํสั่งเพกิถอนสทิธเิลอืกตั้งของหวัหนาพรรคการเมอืง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง”
 จากบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒสิภา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง อาจถือไดวาหากเกิดกรณีทีก่รรมการบริหารพรรคการเมือง
กระทาํการที่เปนการฝาฝนกฎหมายเลอืกตั้งและถกูเพกิถอนสทิธเิลอืกตั้ง “ใหถอืวา” พรรคการเมอืงน้ัน
กระทาํการเพือ่ใหไดมาซึง่อาํนาจโดยมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเปนอาํนาจ
หนาทีข่องคณะกรรมการการเลือกตัง้ในการดําเนินการเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ใหยบุ
พรรคการเมืองนั้น และเมือ่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ก็ใหมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลอืกต้ังของหวัหนาพรรคการเมอืงและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมกีาํหนดเวลาหาป ซ่ึงเทากบัวา
บทบัญญตัดิงักลาวกาํหนดใหการกระทําของบคุคลเพยีงคนเดยีวอาจสงผลใหพรรคการเมืองท่ีบคุคลนั้น
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

สังกัดอยูถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไดรวมถึงกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอื่น ๆ ทีแ่มวา
จะมไิดมสีวนรูเห็นกับการกระทาํความผิดของบุคคลดังกลาว ก็อาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ไดหาก
พรรคการเมืองนั้นถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง๒๓

 ในขณะเดียวกัน เมือ่พิจารณาถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการรวมตัวกันเพื่อจัดตั ้ง
พรรคการเมือง ซึ่งถือไดวาเปนสิทธิของพลเมืองอันเปนสิทธิขั ้นพื้นฐานของปจเจกบุคคลทีไ่ดรับ
การรบัรองไวในรฐัธรรมนญู ประกอบกับเม่ือพรรคการเมอืงถอืเปนสถาบนัทางการเมอืงทีม่คีวามสาํคญั
และมคีวามจาํเปนอยางยิ่งในการดาํรงอยูของรฐัเสรปีระชาธปิไตย เพราะไมเพยีงแตพรรคการเมอืงจะเปน
ผูท่ีนําขอเรยีกรองตาง ๆ  ท่ีเกดิจากการรวบรวมความตองการของประชาชนไปสูรฐั หรอืองคกรผูมอีาํนาจ
เพือ่ใหมีผลในทางปฏบิตัไิดอยางแทจรงิ แตย่ิงไปกวาน้ันพรรคการเมอืงยงัเปรยีบเสมอืนตัวกลางเช่ือมตอ
ความคิดเห็นระหวางประชาชนกับรัฐอีกดวย ดังนั้นแลว จึงถือไดวาพรรคการเมืองเปนสิ่งจําเปนที่ตอง
มีอยูในรัฐเสรีประชาธิปไตย๒๔ 
 อยางไรก็ดี เมื่อไมอาจปฏิเสธไดวาการยุบพรรคการเมืองเปนสิ่งที่ไมจําเปน เพื่อหลักการปกปอง
ตนเองของระบอบประชาธิปไตย เชนเดียวกับการปฏิเสธมิไดวาพรรคการเมืองคือสิ่งจําเปนที่ตองมีอยู
ในรฐัเสรปีระชาธปิไตย ดงัน้ัน การบญัญติัถงึขอจํากัดและมลูเหตุท่ีอาจทําใหพรรคการเมืองตองถกูยุบไป
จงึยังคงตองปรากฏอยู แตท้ังน้ี ตองเปนไปเทาท่ีจาํเปน เชน เพื่อการรกัษาไวซึ่งระบอบการปกครองประเทศ 
หรอืเพื่อการดาํรงอยูซึ่งความเปนรฐั เปนตน โดยมพิกัตองกลาวถงึในสวนของการตคีวามบทบญัญตัขิอง
กฎหมายในกรณีทีมี่ผลเปนการยุบพรรคการเมือง ซ่ึงยอมตองคาํนึงถงึหลกัการคุมครองสทิธิและเสรภีาพ
ของบุคคลประกอบดวยเสมอ๒๕

 โดยเหตุที่การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น จะกระทําไดก็ตอเมื่อเปนไปอยางพอสมควร
แกเหตุ กลาวคอื วิธีการท่ีจะใชในการจํากัดสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลน้ันจะตองเปนไปอยางเหมาะสม
และบรรลุวัตถุประสงคไดอยางแทจริง และเมือ่มีมาตรการทีเ่หมาะสมหลายวิธี ก็ตองเลือกวิธีที่มี
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนอยทีสุ่ด ประกอบกับเมือ่ชั่งนํ้าหนักระหวางประโยชน
สาธารณะท่ีมหาชนจะไดรบักบัประโยชนท่ีเอกชนตองสญูเสยีแลวยอมตองไดสดัสวนกนั การจํากดัสทิธิ
และเสรีภาพดังกลาวนั้นจึงจะกระทําได๒๖

 ยิง่ไปกวานัน้ เมือ่พิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึง่ไดกําหนดถึงความรับผิด
ของนิติบุคคลไววา หากผูแทนของนิติบุคคลหรือผูมอํีานาจกระทําการแทนนิติบุคคลไดกระทําการ
นอกเหนืออํานาจหนาที ่ หรือนอกขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลแลว ยอมถือมิไดวาการกระทํา
ดังกลาวเปนการกระทําของนิตบุิคคลและนิตบิคุคลจะตองรบัผดิในการกระทาํน้ันหากเกิดความเสยีหาย
ใด ๆ ขึน้ ประกอบกับ เมือ่พิจารณาสถานะของพรรคการเมือง ซึ่งจะเห็นไดวามีสถานะเปนนิติบุคคล
ไมตางจากบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย ดังนั้น หากกรรมการบริหารพรรคการเมือง

 ๒๓สิรินาถ วิสุทธิวัชรกุล, อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๗, น. ๒๖๔  
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ปญหาการยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง 

จุลนิติ

คนใดคนหนึ่ง ไดกระทําการอันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง และขอเท็จจริงปรากฏวา
การกระทําดังกลาวนั้นเปนการกระทํานอกเหนือขอบวัตถุประสงคของการจัดตั้งพรรคการเมืองแลว 
ก็มิอาจถือไดวาการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมายดังกลาวเปนการกระทําของพรรคการเมืองไปได 
อันจะสงผลใหพรรคการเมืองตองรับผิดจากการกระทําดังกลาวนั้นดวย๒๗

 แตเมือ่พิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง 
ซึ่งไดบัญญัติใหการกระทําที่เกิดจากบุคคลเพียงคนเดียว มีผลถึงขนาดที่ใหถือไดวาเปนการกระทําของ
พรรคการเมือง และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรค ก็ยอมมีผลเปนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอื่น ๆ ทีถ่ึงแมวาพวกเขาจะมิไดมี
สวนรูเหน็ในการกระทาํของกรรมการบรหิารพรรคการเมอืงคนดงักลาวกต็าม อีกท้ังการยบุพรรคการเมอืง
ยังสงผลใหสมาชกิภาพของสมาชิกพรรคการเมอืงน้ันตองสิ้นสดุลง เพราะเมื่อไมมีพรรคการเมอืงเสยีแลว 
ก็ยอมไมอาจมีสมาชิกของพรรคไดอีกตอไป๒๘

บทสรุป 
 การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติโดยใชถอยคําวา
“ใหถอืวา” ถอืเปนบทสันนิษฐานเดด็ขาด จึงเทากับผูรางกฎหมายกระทําการเปนผูพพิากษาหรอืตีความ
กฎหมายเสียเอง เนื่องจากคําวา “ใหถอืวา” นั้นยอมเทากับเปนการบังคับโดยเด็ดขาด ศาลไมสามารถ
จะตีความหรือไมอาจจะวินิจฉัยเปนอยางอื่นได และการที่กฎหมายบัญญัติไววา “ถาปรากฏหลักฐาน
อันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือ
ปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยัง้หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไป
โดยสุจริตและเทีย่งธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบ่ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ” เห็นไดวาการบัญญัติกฎหมาย
ในลกัษณะดังกลาวมีผลทาํใหพรรคการเมอืงตองรบัผดิชอบตอการกระทาํความผดิของกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองเพียงไมกี่คน และเปนเหตุใหกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอื่น ๆ ซึ่งแมจะมิได
มีสวนรูเห็นเกี่ยวกับการกระทําความผิดของกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพียงบางคน แตกลับ
ตองไดรับผลรายจากการกระทําของบุคคลดังกลาว ซึ่งเทากับเปนการบัญญัติกฎหมายที่มีผลเปน
การจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร เมือ่ชัง่นํา้หนักระหวางประโยชนทีม่หาชนจะไดรับ
กับกรณีทีเ่ปนการทําลายซึ่งเสรีภาพและเจตจํานงรวมกันของประชาชนในการดําเนินการจัดตั ้ง
พรรคการเมือง เปนการบัญญัติกฎหมายที่ขัดตอหลักความไดสัดสวน ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญ
ประการหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมิไดเปนไปตามหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๓ วรรคสอง 

 ๒๗สิรินาถ วิสุทธิวัชรกุล, อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๗, น. ๒๖๕ - ๒๖๖  
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พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน
ของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กฎหมายดีที่ถูกลืม

๑. ความนำ
 ในระยะเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผานมา ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยไดมี
ความเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และสิ่งทีเ่กิดขึ้นควบคูกับการเจริญเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
ก็คือ ปญหาของประชาชนผูซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรรหรืออาคารชุดจากผูประกอบการ
อสงัหารมิทรพัยท่ีไดมีการชำระราคาตามสัญญาบางสวนไปแลว แตภายหลงัปรากฏวาทางผูประกอบการ
ไมสามารถดำเนนิการสงมอบอสงัหารมิทรพัยไดตามสญัญาอนัเปนความเสี่ยงของผูบรโิภค ซึ่งการปองกนั
ความเสี่ยงดงักลาวมิใหเกดิขึ้นน้ันนอกจากผูบรโิภคจะพจิารณาเลอืกซ้ือโครงการที่ดำเนินการขออนญุาต
กอสรางโดยถูกตองตามกฎหมาย มีความนาเชื่อถือ และมีความมั่นคงทางสินทรัพยของผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพยแลว ยังมีเครื ่องมือทางกฎหมายที่จะชวยปองกันความเสี ่ยงดังกลาวไดแตกลับ
ไมคอยเปนทีรู่ จักของประชาชนมากนัก คือ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือกฎหมายเอสโครว แอคเคานท (Escrow Account) โดยมีผลบังคับใชแลวตั้งแต
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคสำคัญเพื ่อสรางความเชื่อมั ่น
ระหวางคู สัญญาที ่ตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาตางตอบแทนใด ๆ ใหมีคนกลางที ่มี
ความนาเชื่อถือและมีความมั่นคงทำหนาทีดู่แลใหคูสัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา ทำให
การชำระเงินและการสงมอบทรัพยสินเปนไปตามสัญญา อันมีลักษณะเปนมาตรการในเชิงปองกัน
การเกิดขอพิพาทและปญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งมีหลักการแตกตางไปจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองผูบรโิภคอื่น ๆ  อาท ิพระราชบญัญตัคิุมครองผูบรโิภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบญัญตัอิาคารชดุ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับ
ดังกลาวล วนแลวแตเป นมาตรการในเชิงแกไขสภาพปญหาภายหลังเมื ่อเกิดกรณีขอพิพาท
หรือความเสียหายขึ้นแลว

ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในการศึกษาถึงขอบเขตการบังคับใช ข้ันตอนการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 
และประโยชนของพระราชบัญญัติดังกลาว มมุสะทอนความคิดนิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความเรือ่ง 
“พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายดีที่ถูกลืม” ดังนี้
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๒. ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย
การนำระบบการดูแลประโยชนของคูสัญญาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มาบังคับใชในกรณีใด

ไดนั้น  จะตองเขาองคประกอบ ๒ ประการ ดังนี้
๒.๑ ทรัพยสินที่อยูภายใตระบบการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
   ระบบการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ สามารถใชไดกับ

ทรพัยสินทุกประเภททีจ่ะมีการทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาตางตอบแทนใด ๆ ที่คูสัญญา
ฝายหนึง่มีหนีใ้นการโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี ้และคูสัญญา
อีกฝายหนึ่งมหีน้ีในการชำระเงินตามสญัญา๑ เชน การทำสญัญาจะซ้ือจะขายอสงัหารมิทรพัยประเภท
บานจัดสรรหรืออาคารซึ่งผูซื้อจะตองผอนชำระเงินดาวนในระหวางทีโ่ครงการกอสรางยังไมแลวเสร็จ 
การทำสัญญาจางทำของซึ่งขณะทำสญัญาผูวาจางจะตองชำระคาจางทำของไปกอนท้ังหมดหรอืบางสวน 
ขณะที่ฝายผูรบัจางจะตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งปฏบิตักิารตามหนาท่ีของตน (เชน สญัญารบัเหมากอสราง 
สัญญาจางตอเรือ สัญญาสรางเครื่องจักร ฯลฯ) การซื้อขายสังหาริมทรัพยทีผู่ซื้อและผูขายอยูหางกัน
โดยระยะทาง โดยผูซ้ือมีหนาท่ีตองชำระเงินคาสินคาใหกับผูขายไปกอน เม่ือผูขายไดรับเงินครบถวนแลว 
ผูขายจึงจะจัดสงสินคาไปให (เชน การซ้ือขายสินคาผานอินเตอรเน็ต การซ้ือขายสินคาทางไปรษณีย ฯลฯ) 
เปนตน๒ 

๒.๒ เงี่อนไขในการใชกฎหมาย
   พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดกำหนดใหผูบริโภคและผูประกอบการหรือคูสัญญาทั้งสองฝาย

ทำการตกลงกนัท่ีจะใหมีผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญา โดยยึดหลกัการสมคัรใจ๓ ทัง้นี ้เพื่อเปดโอกาส
ใหประชาชนมสิีทธิเลือกท่ีจะลดความเสี่ยงในการทำสญัญาจะซื้อจะขายหรอืสญัญาตางตอบแทนใด ๆ  ได 
ซ่ึงหากผูบริโภคมีความม่ันใจในการทำสัญญาน้ัน ๆ  หรือในกรณีท่ีผูประกอบการมีความนาเช่ือถือมากพอแลว 
ผูบรโิภคอาจไมจำเปนตองจดัใหม ี“คนกลาง” หรอื “ผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญา” ก็ได เชนเดยีวกบั
ผูประกอบการก็สามารถที่จะเลือกใชหรือไมใชกฎหมายฉบับนี้ก็ได โดยสำหรับผูประกอบการที่มีลูกคา
จำนวนมากอยู แลวอาจไมจำเปนตองใชกฎหมายฉบับนี้ แตในกรณีของผู ประกอบการรายยอย

๑ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓.
๒ สงา อัครปรีดี, พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ : ศึกษาประโยชนและการบังคับใช, 

(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๔, หนา ๑.
๓ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕.
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หรือผูประกอบการที่ตองการเพิ่มกลยุทธในการดึงดูดลูกคาก็สามารถนำกฎหมายฉบับนี้ไปชวยเพิ่ม
ความนาสนใจและความไววางใจของผูบริโภคได

๓. ขั้นตอนการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 
 สำหรับขั้นตอนการดูแลผลประโยชนของคูสัญญานั้น ประกอบดวย ๒ ขั้นตอน คือ การตั้ง

ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา และสิทธิและหนาที่ของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ดังนี้
 ๑) การตั้งผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
   “ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา” (Escrow Agent) หมายถึง ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตให

ประกอบกจิการดแูลผลประโยชนจากรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงั๔ โดยผูท่ีจะเขามาทำหนาท่ีเปน
ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาจะตองเปนคนกลางทีม่ีความนาเชื่อถือและมีความมั่นคงทางการเงิน 
ในระยะเริ่มแรกกฎหมายไดกำหนดใหสถาบนัการเงนิซึ่งไดแก ธนาคารพาณชิยตามกฎหมายวาดวยการ
ธนาคารพาณิชย ธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึน้โดยเฉพาะ บริษัทเงินทุนตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกจิเงนิทุนหลักทรพัย และธรุกจิเครดติฟองซเิอร สามารถขอรบัใบอนญุาตเพื่อประกอบกิจการ
ดูแลผลประโยชน๕ และหากกระทรวงการคลังเห็นวา ถาม ีนิติบุคคลอืน่ใดทีม่ ีความพรอม
และความนาเชื่อถอืและมคีวามมั่นคงเชนเดยีวกับสถาบนัการเงนิ ก็สามารถออกกฎกระทรวงกำหนดให
นิติบุคคลอื่นสามารถขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการดูแลผลประโยชนเพิ่มเติมได

   ทั้งนี้ เมื่อคูสัญญาตกลงที่จะทำสัญญาตางตอบแทนใด ๆ ระหวางกัน และตกลงจะจัดให
มีผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ก็ใหผูดูแลผลประโยชนที่คูสัญญาตกลงกันใหเปนผูดูแลผลประโยชน
ของคูสัญญามีหนาท่ีจดัทำสัญญาดแูลผลประโยชน ซ่ึงตองทำเปนหนังสอืสำหรบัลงนามรวมกันระหวาง
ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาและคูสัญญา โดยจะตองมีการระบุชื่อและที่อยู วันที่ทำสัญญา ชื่อของ
สัญญาตางตอบแทนระหวางผูซื้อและผูขาย ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการสงมอบทรัพยสิน หลักเกณฑ
การโอนเงินออกจากบัญชีผูดูแลผลประโยชน สิทธิและหนาทีข่องคูสัญญาและผูดูแลผลประโยชนของ
คูสัญญา คาตอบแทนและคาบริการ รวมทั้งรายการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการ
ดูแลผลประโยชนของคูสัญญากำหนด๖

 ๒) สิทธิและหนาที่ของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
   (๑) การเปดบัญชีผูดูแลผลประโยชน 
   เม่ือผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญาไดรบัเงนิจากคูสญัญาฝายหน่ึงแลว ผูดูแลผลประโยชน

ของคูสัญญาจะตองดำเนินการเปดบัญชีดูแลผลประโยชนไวกับสถาบันการเงินภายใน ๑ วันทำการ๗ 

๔ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓.
๕ ปจจุบันกระทรวงการคลังไดออกใบอนุญาตประกอบกิจการดูแลผลประโยชนใหแกธนาคารพาณิชยแลวจำนวน ๙ แหง 

ไดแก (๑) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (๒) ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จำกัด (๓) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) (๔) ธนาคารซูโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น (๕) ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)  (๖) ธนาคารเอบีเอ็น 
แอมโร เอ็น. วี. สาขากรุงเทพฯ (๗) ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ (๘) ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จำกัด (มหาชน) และ 
(๙) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ขอมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง).

๖ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖.
๗ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง.
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โดยใชชือ่บญัชีวา “บญัชีผูดแูลผลประโยชน” ซึง่หมายถงึบญัชเีงนิฝากทีผู่ดแูลผลประโยชนของคูสญัญา
เปดไวกับสถาบันการเงินในนามของตนเพื่อประโยชนของคูสัญญา๘

   (๒) การออกหลักฐานรับรองการฝากเงิน 
     เม่ือผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญาไดนำเงนิไปฝากไวในบญัชผีูดแูลผลประโยชนแลว 

ผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญาจะตองออกหลักฐานรับรองการฝากเงินของคูสญัญาและแจงเปนหนงัสอื
ใหคูสญัญาอกีฝายหนึง่ทราบทนัที๙ ทัง้นี ้ในกรณทีีท่รพัยสนิเปนอสงัหารมิทรพัยมหีนงัสอืแสดงสทิธใินทีด่นิ 
ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาจะตองมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานท่ีดินทราบและบันทึกเปนหลักฐาน
ไววาอสังหาริมทรัพยนั้นอยูภายใตสัญญาดูแลผลประโยชน ซึ่งจะไมสามารถจดทะเบียนโอนสิทธิได
จนกวาจะไดรับหนังสือแจงจากผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา๑๐

   (๓) แจงความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีดูแลผลประโยชน 
     ผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญาตองทำหนังสอืแจงรายการฝากเงิน โอนเงิน และจำนวน

เงินคงเหลือในบัญชีดูแลผลประโยชนใหคูสัญญาทราบ๑๑ อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง หลังจากที่ไดมีการ
ดำเนินการทางบัญชี โดยวิธีการสงทางไปรษณีย หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) หรือโดยวิธี
อื่นใดที่คูสัญญาสามารถเก็บไวเปนหลักฐานได๑๒

   (๔) การดำเนินการโอนเงินและทรัพยสินไปยังฝายที่มีสิทธิไดรับ
     เม่ือคูสัญญาไดปฏิบัติตามขอตกลงตามท่ีกำหนดไวในสัญญาดูแลผลประโยชน

ครบถวนแลว ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาโอนเงินพรอมดอกผลในบัญชีดูแลผลประโยชนใหแก
คูสัญญาฝายที่ตองโอนหรือสงมอบทรัพยสิน และจัดใหมีการโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารอัน
เปนหลักฐานแหงหนี้ตามสัญญาใหแกคูสัญญาซึ่งเปนฝายที่ตองชำระเงิน๑๓ ซึ่งในการโอนเงินออกจาก
บญัชดีแูลผลประโยชนตองดำเนินการโอนเขาบญัชขีองคูสญัญาซ่ึงมสีทิธิไดรบัชำระเงินโดยตรง หามถอน
เปนเงินสดหรือออกเปนตั๋วเงิน เพื่อปองกันการทุจริต๑๔

     ทัง้นี ้ในกรณีทีม่ขีอโตแยงเกิดขึน้เกีย่วกับสทิธหิรอืหนาทีข่องคูสญัญาตามสัญญาดูแล
ผลประโยชน หามผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาโอนเงิน หรือโอนหรือสงมอบทรัพยสินใหแกคูสัญญา
ฝายใดฝายหนึ่งจนกวาคูสัญญาจะไดทำความตกลงกันหรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด๑๕

   (๕) การคืนทรัพยสินแกคูสัญญาเมื่อสัญญาดูแลผลประโยชนเลิกกัน
     เม่ือสญัญาดแูลผลประโยชนเลกิกนัโดยไมมขีอโตแยง ผูดแูลผลประโยชนของคูสญัญา

จะตองดำเนินการใหคูสญัญาฝายท่ีตองชำระเงินไดรบัเงินและดอกผลจากบัญชดีแูลผลประโยชน หรือให

๘ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓.
๙  พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ วรรคสอง.
๑๐ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ วรรคสาม.
๑๑ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘.
๑๒ ประกาศคณะกรรมการกำกบัการประกอบกจิการดแูลผลประโยชน เรือ่ง หลกัเกณฑการแจงความเคลือ่นไหวของเงนิฝาก

ในบัญชีดูแลผลประโยชน ขอ ๒.
๑๓ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙.
๑๔ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๐.
๑๕ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ ประกอบมาตรา ๒๓.

p115-122.indd   118 6/7/2012   6:39:32 AM



พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๑๑๙

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

คูสัญญาฝายทีต่องโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้ไดรับเงินและดอกผล
จากบญัชีดูแลผลประโยชนตามทีก่ำหนดไวในสัญญาดูแลผลประโยชน๑๖ ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจะ
ตองใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สัญญาดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง๑๗

๑๖ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๒.
๑๗ ประกาศคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน เรื่อง กำหนดระยะเวลาการดำเนินการของผูดูแล

ผลประโยชนของคูสัญญาเมื่อสัญญาดูแลผลประโยชนเลิกกัน ขอ ๒.

ผลประโยชนของคูสัญญา

แจงความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีดูแลผลประโยชน
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พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายดีที่ถูกลืม

จุลนิติ

    (๖) การเรียกเก็บคาตอบแทนและคาบริการ
     กฎหมายไดกำหนดใหคูสัญญาออกคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาท่ีของผูดูแลผลประโยชน

ของคูสัญญาฝายละเทากัน เวนแตคูสัญญาตกลงกันไวเปนอยางอื่น๑๘ ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนของ
คูสัญญาสามารถเรยีกเกบ็คาตอบแทนและคาบรกิารจากการทำหนาท่ี ไดในอตัราไมเกนิรอยละ ๐.๓ ตอป
ของจำนวนเงินทัง้หมดทีคู่ สัญญาฝายทีม่ีหนี้ในการชำระเงินตามสัญญาตองชำระไวในบัญชีดูแล
ผลประโยชนกอนทีจ่ะมีการโอนหรือสงมอบทรัพยสินนั้นตามระยะเวลาที่กำหนดไวในสัญญาดูแล
ผลประโยชน โดยใหแบงจายปละ ๒ งวด งวดละ ๖ เดือน โดยงวดแรกจะเรียกเก็บในวันที่ทำสัญญา
ดูแลผลประโยชน หากระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาดูแลผลประโยชนนอยกวา ๖ เดือน ใหเรียกเก็บ
งวดเดียวในวันทำสัญญาดูแลผลประโยชน๑๙ ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาหามเรียกเก็บ
คาตอบแทนและคาบริการจากเงินหรือดอกเบี้ยที่อยูในบัญชีดูแลผลประโยชน๒๐

๔. การคุมครองเงนิในบญัชีดูแลผลประโยชนและทรัพยสนิท่ีอยูภายใตบงัคบั
ของสัญญาดูแลผลประโยชน

 ในกรณีทีผู่ ดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตกเปนลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือถูกศาลสั่ง
พทัิกษทรพัย กฎหมายไดกำหนดใหเงนิในบญัชดีแูลผลประโยชนและทรพัยสนิท่ีอยูภายใตบงัคบัสญัญา
ดูแลผลประโยชนไดรับความคุมครองโดยไมถือเปนทรัพยสินทีอ่ยูภายใตการยึดหรืออายัดในคดีแพง
ซึ่งผู ดูแลผลประโยชนของคูสัญญาเปนลูกหนี้ตามคำพิพากษา และไมถือเปนทรัพยสินทีอ่าจแบง
แกเจาหนี้ในคดีลมละลายของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา๒๑

 สวนในกรณีทีคู่ ส ัญญาฝายใดฝายหนึ ่งตกเปนลูกหนี ้ตามคำพิพากษา หรือถูกศาลสั ่ง
พิทักษทรัพย กฎหมายไมไดกำหนดมาตรการคุมครองเงินในบัญชีดูแลผลประโยชนและทรัพยสิน
ทีอ่ยูภายใตบังคับสัญญาเอาไว ดังนั้น คูสัญญาแตละฝายจึงมีหนาทีต่องพิสูจนสิทธิและหนาทีข่องตน

๑๘ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง.
๑๙ ประกาศคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน เรื่อง คาตอบแทนและคาบริการในการปฏิบัติหนาที่

ดูแลผลประโยชน ขอ ๒ (๑) และ (๒).
๒๐ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ วรรคสาม.
๒๑ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๕.

p115-122.indd   120 6/7/2012   6:39:44 AM

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๑๒๑

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติ

ทีจ่ะไดรับตามสัญญาดูแลผลประโยชนตามกระบวนการวิธีพิจารณาความแพงหรือคดีลมละลาย 
แลวแตกรณี๒๒

๕. บทสรุป
 จากหลักการสำคัญของกฎหมายดังกลาวจะพิจารณาเห็นไดวาพระราชบัญญัติการดูแล
ผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับนี้ เปนกฎหมายซึ่งมีมาตรการอันเปนประโยชนอยางยิ่ง
โดยเฉพาะกบัคูสญัญาทั้งสองฝายตามสญัญาจะซ้ือจะขายอสงัหารมิทรพัยหรอืสญัญาตางตอบแทนใด ๆ  
กลาวคือ
 ด านประชาชนผู บริ โภค  เปนการสรางความมั ่นใจและเปนธรรมแกผู บริ โภควา 
หากผูประกอบการไมสามารถปฏิบัติการตามสัญญาได ก็จะไดรับเงินทีไ่ดชำระตามสัญญาไปแลว
กลับคืนอยางครบถวนพรอมดอกเบี้ย ซึ่งจะชวยใหผูบริโภคที่มีกำลังซื้อสามารถตัดสินใจทำสัญญา
จะซื้อจะขายหรือสัญญาตางตอบแทนใด ๆ ไดงายขึ้น โดยไมตองพิจารณาถึงขนาดของโครงการและ
ชื่อเสียงของผูประกอบการ และแมวาตองมีภาระเพิ่มขึ้นจากการจายคาตอบแทนหรือคาบริการอื่น ๆ 
ทีเ่กี่ยวกับการดูแลผลประโยชน แตเมื่อเปรียบเทียบกับการปองกันความเสี่ยงจากความเสียหายทีอ่าจ
จะเกิดขึ้นก็นับวามีความคุมคาเปนอยางยิ่งหากไดเขาสูระบบการคุมครองประโยชนของคูสัญญา
 ตวัอยางเชน กรณีการทำสญัญาจะซ้ือจะขายบานซึ่งมีราคา ๑ ลานบาท และตองจายเงนิดาวน 
๑ แสนบาท กฎหมายกำหนดอัตราการคิดคาตอบแทนไวไมเกินรอยละ ๐.๓ ตอปของเงินในบัญชีดูแล
ผลประโยชนหรือเงินดาวน ซึ่งเทากับวาคูสัญญามีภาระคาใชจายใหคนกลางหรือผูดูแลผลประโยชน
ของคูสัญญา เพียง ๓๐๐ บาทตอป เทานั้น เปนตน

ดานผูประกอบการ แมวาการเขาสูระบบการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาจะทำใหตนทุน
ทางการเงินของผูประกอบการตองเพิ่มสูงขึ้น เพราะผูประกอบการจะไมสามารถนำเงินดาวนหรือเงิน
ท่ีผูซื้อไดผอนชำระไปมาใชเปนทุนหมนุเวียนในขณะกอสรางโครงการได ทำใหมตีนทุนทางการเงนิสงูข้ึน 
ซึ ่งอาจสงผลกระทบตอผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กบางก็ตาม แตก็เปนการสราง
ความนาเชื่อถอืใหแกประโยชนกบัผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในระยะยาวใหสามารถแขงขนั
กับผูประกอบการรายใหญที่มีชื่อเสียงดีกวาได

ดานอสังหาริมทรัพย เปนการปองกันไมใหผูประกอบการที่มีเจตนาไมสุจริตเขามาอยูในระบบ
ธรุกิจอสงัหารมิทรพัย ซึ่งจะทำใหมแีตผูประกอบการที่ดแีละมกีารแขงขนักนัอยางยตุธิรรม รวมทั้งชวย
สรางภาพลักษณท่ีดใีหแกธุรกจิอสังหารมิทรพัยในภาพรวม และสงผลตอการขยายตวัของธรุกจิประเภทนี้
อยางตอเนื่อง

ดานเศรษฐกิจ กอใหเกดิการลงทนุและเกิดการจางงานในธรุกิจอสงัหารมิทรพัยและธรุกจิอื่นที่
เกี่ยวของ ซึ่งจะสงผลตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

๒๒ กรุณา ทาแกว, ปญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอาคารชุด : ศึกษากรณีพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของ
คูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย), ๒๕๕๑, หนา ๖๘.
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พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายดีที่ถูกลืม

จุลนิติ

ดังนั้น หนวยงานภาครัฐและผูที่เกี่ยวของทุกฝายสมควรท่ีจะไดเรงประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร
ใหประชาชนในฐานะผูบริโภคไดมีโอกาสรับทราบถึงมาตรการและประโยชนของระบบการดูแล
ผลประโยชนของคูสญัญาตามพระราชบัญญตักิารดูแลผลประโยชนของคูสญัญา พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหแพรหลาย
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะจากขอเท็จจรงิที่ผานมานั้น ยังมีผูประกอบการและผูบริโภคอีกเปนจำนวนมาก
ที่ยังไมทราบถึงทางเลือกดังกลาวที่กฎหมายกำหนดใหมีคนกลางที่มีความมั่นคงและนาเชื่อถือ
เพือ่ทำหนาทีด่แูลการชำระหนีข้องคูสญัญาใหเปนไปตามทีต่กลงกนัไว ซึง่จะเปนการชวยลดความเส่ียง
จากการทำสัญญาจะซ้ือจะขายหรือสัญญาตางตอบแทนใด ๆ ได นอกจากการทำสัญญาโดยอาศัย
ความนาเชือ่ถอืของคูสญัญากนัตามปกตแิตเพยีงอยางเดยีว ซึง่หากผูประกอบการและผูบรโิภคไดมโีอกาส
เขาถึงสิทธิที่กฎหมายคุมครองแลวก็นาจะทำใหการใชบริการเพื่อดูแลผลประโยชนของคูสัญญาพัฒนา
ไปสูการใชอยางแพรหลาย และทำใหการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ประสบผลสำเร็จสมตามเจตนารมณ
ของกฎหมายไดในที่สุด 
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 

 พุทธสักราช ๒๔๘๕

๑. บทนำ 
   “ทรพัยากรนำ้” เปนทรัพยากรธรรมชาติทีม่ีความจำเปนและสำคัญตอการดำรงชีวิตของ

มนุษย พชื และสตัว และเปนปจจยัการผลติท่ีสำคญัในภาคเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรม และภาคบรกิาร 
แตสภาวการณทีเ่ปลีย่นแปลงของสภาพอากาศอันเนือ่งมาจากประชากรของโลกมีจำนวนทีเ่พิม่ขึน้ 
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมีมาก ความตองการใชน้ำมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในทุกดาน แตทรัพยากรน้ำน้ัน
เปนทรัพยากรทีม่ีอยู อยางจำกัด จึงจำเปนทีจ่ะตองมีการบริหารจัดการทีด่ีเพื ่อจัดหาและพัฒนา
แหลงน้ำใหเพียงพอตอความตองการและเพื ่ออนุรักษทรัพยากรน้ำทีม่ ีอยู ใหใชไดอยางยัง่ย ืน 
ซึ ่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื ่อการชลประทานเปนสวนหนึ ่งของการจัดการในเรื ่องน้ำ 
ตามธรรมชาติน้ำมีจำนวนมากแตในสภาพความเปนจริงการกระจายทรัพยากรน้ำทีม่นุษยนำไปใชได
เปนไปอยางไมเทาเทยีมกนับางแหงมนีำ้มากมายเกนิพอแตบางแหงกข็าดแคลนจนแทบไมมเีลย ดังนัน้ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการชลประทานนั้น เปนการดำเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งน้ำหรือ
เพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบาย หรือแบงน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค 
การอุตสาหกรรม การปองกนัความเสยีหายอนัเกดิจากนำ้ และการคมนาคมทางนำ้ท่ีอยูในเขตชลประทาน 
อันเปนการดำเนินการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรและพัฒนาประเทศชาติ๑ อยางไรก็ดี 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพือ่การชลประทานในปจจุบันยงัคงไมมปีระสิทธิภาพเทาทีค่วร 
เนือ่งจากกฎหมายเฉพาะซึ่งสงเสริมและควบคุมการชลประทานในสวนทีร่ัฐตองจัดสรรทรัพยากรน้ำ
ใหอยางทั่วถึง กลาวคือ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ นั้น เปนกฎหมาย
ทีใ่ชบังคับมาเปนระยะเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการที่ไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน 
ประกอบกับไมมีบทบัญญัติทีร่องรับการมีสวนรวมของประชาชนหรือการกระจายอำนาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สมควรไดรับการปรับปรุงใหมีความทันสมัยและมีการบริหารจัดการน้ำอยางเปน

¹Ò§ÊÒÇÍÇÔ¡ÒÃÑμ¹� ¹ÔÂÁä·Â
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

   ๑อำพร  ฮกเจริญ, ปญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : ศึกษากรณีเพ่ือการชลประทาน, (นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๕๐), หนา ๑๗.
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธสักราช ๒๔๘๕

ระบบ ดังนั้น คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนำเสนอบทความ เรื่อง “การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕” ดังนี้ 

๒. ความเปนมาของการชลประทาน
   มนษุยรูจกัและเห็นความสำคัญของการชลประทานมานานกวา ๕,๐๐๐ ปแลว โดยประเทศ

ที่เจริญรุงเรืองในอดีต เชน ประเทศแอสซีเรีย บาบิโลเนีย อียิปต กรีก และจีน ตางไดจัดตั้ง
โครงการชลประทานดวยการสรางเขือ่นแลวขดุคลองสงนำ้นำนำ้จากดานหนาเข่ือนไปใหพืน้ทีเ่พาะปลกู
จนทำใหการเพาะปลูกไดผลดีและมีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง เปนประเทศที่เจริญและมั่งคั่งในยุคสมัย

  สำหรับประเทศไทยนั้น พบวาคนไทยใหความสำคัญและมีความรูความเขาใจในเรื่อง
ของการชลประทานมานานแลว ดังจะเห็นไดจากความเปนมาของการชลประทานในสมัยตาง ๆ 
กลาวคือ ในสมัยกรุงสุโขทัย พอขุนรามคำแหงมหาราชไดทรงสรางเข่ือนดินแหงหน่ึงใชสำหรับ
เก็บกักน้ำในลำธารท่ีมีมากในฤดูฝน และระบายน้ำที่เขื่อนเก็บกักไวออกไปใหพื้นที่เพาะปลูกรอบ ๆ 
ในระยะที่ฝนไมตกและในหนาแลง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจาปราสาททองไดทรงสราง
เขื่อนเก็บกักน้ำธารทองแดงเพ่ือเก็บกักน้ำไวสำหรับใชรดตนไม สำหรับอุปโภคบริโภคในบริเวณ
พระราชนิเวศนธารเกษม และสมเด็จพระนารายณมหาราชไดทรงสรางเขื่อนเก็บกักน้ำที่หวยซับเหล็ก
เพื่อเก็บกักน้ำไวสำหรับการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคที่เมืองลพบุรี นอกจากนี้ ยังมีการ
ขุดคลองเชื่อมแมน้ำสายตาง ๆ ในบริเวณทุงราบภาคกลางเพื่อประโยชนในดานคมนาคม และเพื่อให
น้ำจากแมน้ำกระจายเขาไปสูพื้นที่เพาะปลูกใหราษฎรไดวิดสาดขึ้นไปใชในการปลูกขาวตามบริเวณ
สองฝงลำน้ำอีกดวย

   ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร การชลประทานไดเริ่มขึ้นอยางจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั มกีารขดุลอกคลองและขดุคลองขึน้ใหมในบรเิวณทุงราบภาคกลางจำนวนมาก
ดำเนินการโดยบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม Siam Canals, Lands and Irrigation Company 
มีการวาจางนายชางชลประทานชาวตางประเทศมาศึกษาพิจารณาและแกไขเรื่องการจัดหาน้ำใน
ประเทศ มีการจัดตั้ง “กรมคลอง” ขึ้น เพื่อทำหนาที่ดูแลทำนุบำรุงคลองตาง ๆ ไมใหตื้นเขิน โดยมี
นาย เย โฮมนั วนัเดอร ไฮเด วศิวกรชลประทานชาวฮอลันดาเปนเจากรมคลองคนแรก ตอมาในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมีการจัดตั้ง “กรมทดน้ำ” ขึ้นแทนกรมคลอง โดยมี
นายอาร ซ ีอาร วลิ สัน เปนเจากรมทดน้ำ มีการจัดสรางกิจการชลประทานขนาดใหญขึ้นเปนครั้งแรก 
โดยกอสรางเข่ือนพระราม ๖ ปดกัน้แมนำ้ปาสกัทีต่ำบลทาหลวง อำเภอทาเรือ จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 
พรอมกอสรางงานระบบสงนำ้ครอบคลมุพืน้ทีเ่พาะปลกูประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ ไร นบัเปนการชลประทาน
ขนาดใหญแหงแรกในประเทศที่กอสรางถูกตองตามหลักวิชาการและทันสมัยตามหลักเทคโนโลยี
การพัฒนาแหลงน้ำ จากนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดมีการเปล่ียนช่ือ
กรมทดน้ำเปน “กรมชลประทาน” ซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษวา Irrigation ทำหนาที่วางแผนและ
ดำเนนิการเกีย่วกบัการจดัหานำ้เพือ่นำไปใชในการเพาะปลกูเปนหลกัเมือ่ป พ.ศ. ๒๔๗๐ และนบัแตนัน้
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   ๒วิวัฒนาการของการชลประทาน สืบคนขอมูลจาก สำนักงานกอสราง ๑ สำนักพัฒนาแหลงน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เว็บไซต 
www.irrigroup.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=353204&Ntype=3.

เปนตนมากรมชลประทานไดดำเนินการกอสรางกิจการชลประทานไปทั่วทุกภาคของประเทศเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางการผลิตและความตองการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ๒

๓. กฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน
   การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการชลประทานนั้นมีกฎหมายทีเ่กี่ยวของหลายฉบับ 

ไดแก พระราชบญัญติัรักษาคลอง รตันโกสนิทร ศก ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) เปนกฎหมายที่มีขึ้นเพ่ือจดัการ
บำรงุรกัษาคลองที่ชำรดุต้ืนเขนิเพื่อประโยชนในการสญัจรของราษฎร และบำรงุรกัษาคลองเกาท่ีมีอยูแลว
และคลองที่ขดุขึ้นใหมใหมีความเรยีบรอย พระราชบญัญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
เปนกฎหมายทีม่ขีึน้เพือ่จัดการและควบคุมการชลประทานทีร่าษฎรไดทำขึน้เพือ่สงน้ำจากทางน้ำหรือ
แหลงน้ำไปใชในการเพราะปลูก โดยไมรวมถึงการใชน้ำในกิจการประเภทอื่น ๆ เชน ภาคอุตสาหกรรม 
อันเปนการคุมครองและรักษาผลประโยชนของราษฎรอยางเทาเทียม พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ 
พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อใหมีการจัดทำคันและคูน้ำเพื่อประโยชนในการกักเก็บน้ำและ
สงน้ำซึ่งจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการใชน้ำจากโครงการชลประทาน ตลอดจนควบคุมดูแล
เจาของท่ีดินหรือผูครอบครองในการจัดทำและบำรุงรักษาคันและคูน้ำเพ่ือควบคุมการใชน้ำและแบงปนน้ำ
ในการเกษตร พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาท่ีดินท่ีใชเพ่ือเกษตรกรรม ใหสมบูรณท่ัวถึงท่ีดินทุกแปลงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิต 
โดยการรวบรวมที่ดนิหลายแปลงในบรเิวณเดยีวกนัเพื่อวางผงัจดัรปูท่ีดนิเสยีใหม ตลอดจนมกีารจดัระบบ
ชลประทานและการระบายนำ้ จดัสรางถนน ปรบัระดับพื้นท่ีดนิ การบำรงุดนิ และมกีารดำเนินการอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน 
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕๑๒๖ จุลนิติ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธสักราช ๒๔๘๕

   พระราชบญัญตักิารชลประทานหลวง พทุธสกัราช ๒๔๘๕ มขีึน้เพือ่สงเสรมิและควบคมุ
การชลประทานของรัฐ มีสาระสำคัญดังนี้

   เปนกฎหมายท่ีสงเสริมและควบคุมการชลประทานในสวนของรัฐที่ไดจัดทำข้ึนเพื่อ
ใหไดมาซึ่งน้ำหรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบายหรือแบงน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน 
การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม การปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ และการคมนาคม
ทางน้ำซึ่งอยูในเขตชลประทาน 

   โดยมีขอบเขตหรือพื้นที่ที่จะใชบังคับไดแก ทางน้ำชลประทาน เขตชลประทาน 
และเขตงาน

   “ทางนำ้ชลประทาน” หมายความวา ทางนำ้ทีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดประกาศวาเปนทางน้ำชลประทาน แบงออกเปน ๔ ประเภท คือ

   ประเภท ๑ ทางน้ำที่ใชในการสง ระบาย กัก หรือกั้นน้ำเพื่อการชลประทาน
   ประเภท ๒ ทางน้ำที่ใชในการคมนาคมแตมีการชลประทานรวมอยูดวย เฉพาะภายในเขต

ที่ไดรับประโยชนจากการชลประทาน
   ประเภท ๓ ทางน้ำที่สงวนไวใชในการชลประทาน
   ประเภท ๔ ทางน้ำอันเปนอุปกรณแกการชลประทาน
   “เขตชลประทาน” หมายความวา เขตที่ดินที่ทำการเพาะปลูกซ่ึงจะไดรับประโยชนจาก

การชลประทาน
   “เขตงาน” หมายความวา เขตที่ดินที่ใชในการสรางและการบำรุงรักษาการชลประทาน

ตามที่เจาพนักงานไดแสดงแนวเขตไว
   พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ ใหอำนาจแกรัฐโดย

กรมชลประทานในการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรน้ำ ในกรณีตาง ๆ 
ดังตอไปนี้

   ๓.๑ การควบคมุการปดเปดนำ้และการเดนิเรอืในทางนำ้ชลประทาน กรมชลประทาน
มีอำนาจในการเปดปดน้ำจากทางน้ำชลประทานและการเดินเรือในทางน้ำชลประทาน โดยอธิบดี
กรมชลประทานมีอำนาจ

      (๑) ปด กั้น หรือเปดน้ำในทางน้ำชลประทาน
      (๒) ขดุลอก ซอม หรอืดัดแปลงแกไขทางน้ำชลประทาน หรอืจดัใหมสีิง่กอสรางข้ึน 

ในทางน้ำชลประทาน
      (๓) หาม จำกัด หรือกำหนดเงื่อนไขในการนำเรือ แพ ผานทางน้ำชลประทานตาม 

(๑) หรือ (๒) 
     การใชอำนาจของอธบิดใีนกรณนีีใ้หปดประกาศไว ณ ทีช่มุนมุชนในทองถิน่ลวงหนา

ไมนอยกวา ๗ วัน เวนแตกรณีฉุกเฉิน อธิบดีมีอำนาจดำเนินการไปกอนได
     นอกจากน้ีอธบิดียงัมอีำนาจหาม จำกัดหรือกำหนดเง่ือนไขในการใชเรอื แพ การใชนำ้ 

การระบายน้ำหรือการอื่นในทางน้ำชลประทานประเภท ๔ โดยประกาศไว ณ ที่ชุมนุมชนในทองถิ่น
ลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕ ๑๒๗จุลนิติ

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

     กรณีของเจาพนักงาน ใหเจาพนักงานผูมีหนาทีม่ีอำนาจปดหรือเปดประตูน้ำ 
เขื่อนระบาย ประตูระบาย ทอน้ำ ทอเชื่อม สะพานทางน้ำ ปูม หรือลากเข็นสาลี่ในบริเวณทำนบหรือ
ประตูระบาย และหามมิใหเรือยนตหรือเรือกลไฟเดินในทางน้ำชลประทานประเภท ๑ เวนแตจะไดรับ
หนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานเปนคร้ังคราวตามความจำเปน และหามมิใหเรือยนตหรือเรือกลไฟรับจาง
ขนสงคนโดยสารหรือสินคาหรือรับจางลากจูงในทางน้ำชลประทานประเภท ๒ เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

     ในกรณีของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณน้ัน ใหรัฐมนตรีมีอำนาจในการ
ออกกฎกระทรวงเพือ่ดำเนินการกำหนดเงือ่นไขและควบคุมการใชเรือ แพ เรือยนต และเรือกลไฟ 
ในทางน้ำชลประทานประเภท ๑ และประเภท ๒ และกำหนดคาบำรุงทางน้ำชลประทานในทางน้ำ
ชลประทานดังกลาว 

   ๓.๒ การสั่งหามการใชน้ำจากทางน้ำชลประทาน นอกจากอธิบดีกรมชลประทานจะมี
อำนาจหาม จำกดัหรอืกำหนดเงื่อนไขในการใชนำ้จากทางนำ้ชลประทานประเภท ๔ ดงักลาวมาขางตนแลว 
เจาพนักงานยงัมีอำนาจสัง่หามมิใหผูใดชกัหรอืใชน้ำในทางน้ำชลประทานในเมื่อเหน็วาจะเปนเหตทุี่จะ
กอใหเกิดการเสียหายแกผูอื่นอีกดวย

   ๓.๓ การสงน้ำและกักเก็บน้ำในเขตชลประทาน เพื่อประโยชนของการสงน้ำจาก
การชลประทานและการกักเก็บน้ำไมปลอยน้ำทิง้ไปโดยเปลาประโยชน เมื่อเจาพนักงานไดสงน้ำ 
ระบายน้ำ หรือสูบน้ำเขาไปในที่ดินแหงใดเพื่อประโยชนในการเพาะปลูก หามมิใหผูใดปดกั้นน้ำไวดวย
วิธีใด ๆ จนเปนเหตุไมใหน้ำไหลไปสูทีด่ินใกลเคียงหรือปลายทาง ถาเห็นสมควรเจาพนักงานหรือ
นายอำเภอหรอืผูทำการแทนนายอำเภอมอีำนาจที่จะสั่งเปนหนงัสอืใหเจาของหรอืผูครอบครองที่ดนิหรอื
ผูทำการเพาะปลูก เปดส่ิงท่ีปดก้ันน้ำไวตามท่ีจะกำหนดใหหรือจัดการเปดเสียเองก็ได และเมื่อเจาพนักงาน
ไดสงน้ำหรอืสูบน้ำเขาไปในที่ดินแหงใดเพื่อประโยชนในการเพาะปลกู เจาพนักงานหรอืนายอำเภอหรอื
ผูทำการแทนนายอำเภอมีอำนาจสั่งใหเจาของหรอืผูครอบครองที่ดนิหรอืผูทำการเพาะปลกูบนพื้นที่ดนิ
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕๑๒๘ จุลนิติ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธสักราช ๒๔๘๕

ภายในบริเวณที่จะไดรับน้ำนั้นกระทำอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่จะไดกำหนดให เพื่อกักน้ำ
นั้นไวไมใหไหลไปเสียเปลาจนเปนเหตุใหที่ดินขางเคียงไมไดรับน้ำตามที่ควร

   ๓.๔ การเก็บคาชลประทาน เพื่อประโยชนในการใชน้ำอยางคุมคา รัฐมนตรีมีอำนาจ
ออกกฎกระทรวงเรียกเก็บคาชลประทานจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินในเขตชลประทาน 
หรือจากผูใชน้ำจากทางน้ำชลประทานไมวาผูใชน้ำจะอยูในหรือนอกเขตชลประทาน โดยมีอัตรา
คาชลประทานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แตอัตราคาชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจาของหรือ
ผูครอบครองท่ีดินในเขตชลประทาน หรือจากผูใชน้ำเพ่ือเกษตรกรรมนอกเขตชลประทานน้ันจะเรียก
เก็บไดไมเกินไรละ ๕ บาท ตอป และอัตราคาชลประทานสำหรับการใชน้ำเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา 
หรือกิจการอ่ืนนั้นจะเรียกเก็บไดไมเกินลูกบาศกเมตรละ ๕๐ สตางค

  ทั้งนี้ คาชลประทานที่เก็บไดใหนำสงเขาบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานซึ่งตั้งข้ึน
ในกรมชลประทาน โดยไมตองนำสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน และการใชจายเงินของทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทานใหกระทำไดเฉพาะการชลประทานตามระเบียบที่รัฐมนตรีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณกำหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

   ๓.๕ การเช่ือมตอและการขุดลอกทางน้ำชลประทาน เพือ่ประโยชนในการสงน้ำ ปองกนั
มิใหมีการร่ัวไหลของน้ำหรือเกิดการต้ืนเขินของทางน้ำชลประทาน หามมิใหผูใดขุดคลองหรือทางน้ำ
มาเชือ่มกบัทางน้ำชลประทาน หรอืมาเชือ่มกบัทางน้ำอ่ืนทีเ่ชือ่มกับทางน้ำชลประทาน หรอืกระทำการ
อยางหนึ่งอยางใดใหน้ำในทางน้ำชลประทานรั่วไหล อันอาจกอใหเกิดการเสียหายแกการชลประทาน 
เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย ผูฝาฝนนอกจากจะไดรับโทษ
ตามพระราชบัญญัติน้ีแลว ศาลจะส่ังใหปดถมคลองหรือทางน้ำน้ันมิใหน้ำร่ัวไหลตอไปก็ได และเพ่ือปองกัน
อันตรายอันอาจเกิดแกการชลประทาน อธิบดีมีอำนาจส่ังใหผูกระทำการดังกลาวในปดถมทางน้ำนั้น
หรือกระทำการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อมิใหน้ำรั่วไหลไดตอไป หากไมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหอธิบดีมีอำนาจ
สั่งใหเจาพนักงานจัดการไดทันที และถาจำเปนจะตองใชที่ดินเพื่อการนี้ ก็ใหมีอำนาจใชที่ดินริมคลอง
หรือริมทางน้ำนั้นไดเทาที่จำเปน คาใชจายในการน้ีรวมท้ังคาเสียหายท่ีจะตองชดใชใหแกเจาของท่ีดิน 
ใหคิดเอาจากผูฝาฝนทั้งสิ้น

     และหามมิใหผูใดขดุ ลอก ทางน้ำชลประทานอันจะทำใหเสยีหายแกการชลประทาน
หรือปดกั้นทางน้ำชลประทาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี

   ๓.๖ การคุมครองทางน้ำชลประทาน เพื่อประโยชนในการคุมครองทางน้ำชลประทาน
กฎหมายจึงหามมิใหมีการกระทำใด ๆ ดังตอไปนี้ 

     หามมิใหผูใดปลูกสราง แกไข หรือตอเติมสิ่งกอสราง หรือปลูกปกสิ่งใด 
หรือทำการเพาะปลูก รุกล้ำทางน้ำชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง หรือเขตพนัง เวนแตจะไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากนายชางชลประทาน ในกรณีฉุกเฉินเพื่อปองกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก
การชลประทาน นายชางชลประทานมีอำนาจดำเนินการอยางหน่ึงอยางใดเพ่ือใหส่ิงรุกล้ำพนไปจาก
ทางน้ำชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลองหรือเขตพนังได
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    ถามีตนไมในที ่ดินของผู ใดรุกล้ำทางน้ำชลประทานหรือทำใหเสียหายแกทางน้ำ
ชลประทาน เจาพนกังานมอีำนาจสัง่ใหเจาของหรือผู ครอบครองทีด่ินนัน้ตัดหรือนำตนไมนัน้ไป
ใหพนเสียได

    หามมิใหผู ใดกระทำการอันเปนการกีดขวางทางน้ำชลประทาน เวนแตจะไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากนายชางชลประทาน ในกรณีฉุกเฉินเพื่อปองกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก
การชลประทาน นายชางชลประทานมีอำนาจดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดใหสิ่งกีดขวางพนไปจาก
ทางน้ำชลประทานได

    หามมิใหผู ใดนำหรือปลอยสัตวพาหนะลงไปในทางน้ำชลประทานประเภท ๑ 
และประเภท ๒ หรือเหยียบย่ำคันคลอง ชานคลอง หรือบริเวณสิ่งกอสรางอันเกี่ยวกับการชลประทาน 
เวนแตในที่ที่ไดกำหนดอนุญาตไวหรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงาน

    หามมิใหผู ใดทิง้มูลฝอย ซากสัตว ซากพืช เถาถาน หรือสิ ่งปฏิกูลลงในทางน้ำ
ชลประทานหรือทำใหน้ำเปนอนัตรายแกการเพาะปลูกหรือการบริโภค และหามมิใหผูใดปลอยน้ำซึง่
ทำใหเกิดเปนพิษแกน้ำตามธรรมชาติ หรือสารเคมีเปนพิษลงในทางน้ำชลประทาน จนอาจทำใหน้ำใน
ทางน้ำชลประทานเปนอันตรายแกเกษตรกรรม การบริโภค อุปโภค หรือสุขภาพอนามัย

    หามมิใหผู ใดทำใหประตูน้ำ ฝาย เขื ่อนระบาย ประตูระบาย ทอน้ำ ทอเชื ่อม 
สะพานทางน้ำ ปูม เสา หรือสายโทรศัพท ทีใ่ชในการชลประทานเสียหายจนอาจเกิดอันตรายหรือ
ขัดของแกการใชสิ่งที่กลาวนั้น

    ทั้งนี้ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้จะตองไดรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

๔. ขอควรพิจารณาที่สำคัญของกฎหมายเพื่อการชลประทาน
   พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ เปนกฎหมายสำคัญที่มี

ผลกระทบตอการเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ำ 

 ี  ไ ใ ี่ ิ ใ ้ำ ้ำ ป ื ำใ  ี  ้ำ
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธสักราช ๒๔๘๕

และการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำของประเทศ  ดงันัน้ กฎหมายดังกลาวจึงตองเปนกฎหมาย

ทีม่คีวามสอดคลองกับสภาวการณในปจจบุนั และมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ซึง่จากการพิจารณา

กฎหมายดังกลาวพบวายังมีประเด็นขอกฎหมายที่ควรไดรับการพิจารณา ดังนี้

   พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ ไดรับการประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙ ตอนที่ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๔๘๕ มีเจตนารมณเพื่อสงเสริมและ

ควบคุมการชลประทานของรัฐ ซึ่งในขณะนั้นระบบการชลประทานยังไมมีความซับซอน โครงการ

ชลประทานขนาดใหญยังมีไมมาก และประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในเร่ืองการชลประทาน 

แตในปจจบุนัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมไทยไดเปลีย่นแปลงไปอยางมาก เหน็ไดจากความตองการใชนำ้

ในการอุปโภคบริโภคท่ีเพิ่มสูงขึ้นแตคุณภาพน้ำลดต่ำลง เกิดปญหาการขาดแคลนน้ำในบางพ้ืน

ทีใ่นขณะท่ีบางพืน้ทีก่ลบัตองประสบกับอทุกภยัทีส่รางความเสยีหายตอระบบเศรษฐกิจทัง้ทีม่โีครงการ

ชลประทานขนาดใหญเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก ดังนั้น จึงสมควรมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ

การชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ ใหมีความทันสมัยและมีการบริหารจัดการน้ำเกี่ยวกับ

การชลประทานอยางเปนระบบเพื่อใหมีปริมาณน้ำที่เพียงพอตอความตองการ ปองกันความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำ สงเสริมใหประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชประโยชนจากทางน้ำ

ชลประทานไดมสีวนรวมในการบริหารจัดการน้ำ และควรยกเลิกอตัราคาชลประทานสูงสดุ เน่ืองจากการ

กำหนดอัตราคาชลประทานสูงสุดไวในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจะทำใหขาดความยืดหยุนและ

ยากตอการแกไขใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ การกำหนดอัตราคาชลประทานสูงสุดไวในกฎหมาย

ระดับรองจึงมีความเหมาะสมมากกวาซึ่งหากกำหนดรายละเอียดอันเก่ียวกับอัตราคาชลประทานใน

กฎหมายระดับพระราชบัญญตัเิมือ่มกีารแกไขตองเสนอรางพระราชบัญญตัเิขาสูการพจิารณาของรัฐสภา

ซึ่งใชเวลาในการพิจารณามากซึ่งจะไมทันกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ี เห็นวาอัตราโทษซึ่งกำหนด

ไวในพระราชบัญญตักิารชลประทานหลวง พทุธสกัราช ๒๔๘๕ เปนอตัราโทษท่ีตำ่ไมสามารถปองปราม

การกระทำความผิดเก่ียวกับการชลประทานได เชน เมื่อเจาพนักงานไดสงน้ำ ระบายน้ำ หรือสูบน้ำ

เขาไปในทีด่นิแหงใดเพือ่ประโยชนในการเพาะปลกู ผูใดปดก้ันนำ้ไวดวยวิธใีด ๆ  จนเปนเหตใุหนำ้ไมไหล

ไปสูทีด่ินใกลเคียงหรือปลายทาง ผูนั้นตองรับโทษจำคกุไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือกรณีที่ผูใดนำหรือปลอยสัตวพาหนะลงไปในทางน้ำชลประทานประเภท ๑ 

และประเภท ๒ หรือเหยียบย่ำคันคลอง ชานคลอง หรือบริเวณส่ิงกอสรางอันเก่ียวกับการชลประทาน 

ผูน้ันมีความผิดตองรับโทษปรับเรียงตามตัวสัตวตัวละ ๕ บาท ขึ้นไป แตไมเกินตัวละ ๕๐ บาท เปนตน

 อยางไรก็ดี ไดมีการดำเนินการเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 

๒๔๘๕ ใหทันสมัย โดยคณะรัฐมนตรีชุดที่มีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีมติอนุมัติ

หลักการรางพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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  ๘รางพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... สืบคนขอมูลจากกรมชลประทาน เว็บไซต : www.
rid.go.th/2009/.

และใหสงสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึง่ขณะน้ีรางพระราชบญัญตัิ

การชลประทานหลวง พ.ศ. .... อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา๓

๕. บทสรุป
   การบริหารจัดการน้ำตองต้ังอยูบนหลักการสำคัญวา รัฐตองจัดสรรทรัพยากรน้ำใหอยางท่ัวถึง

ไมวาจะเปนดานการพัฒนาระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาดานการเกษตรกรรม 
การพลังงาน การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ำ และการปองกันความเสียหาย
อันเกิดจากน้ำของประเทศดวย โดยทีน่้ำมีอยู อยางจำกัดและเปนปจจัยพื ้นฐานสำคัญในการ
ดำรงชีวิตของประชาชน จงึควรมมีาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการในเรื่องน้ำซึ่งจะตอง
มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ำเพื่อการชลประทานใหมีความทันสมัยมีบทบัญญัติ
ทีช่ัดเจนในการควบคุมดูแลกิจการชลประทาน ยังจะตองนำความกาวหนาทางเทคโนโลยีเขามาใช
กับการชลประทาน เสริมสรางความรูความชำนาญใหแกบุคลากรทีท่ำงานดานชลประทาน และตอง
ประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการชลประทานควบคูกันไปดวย การบริหาร
จดัการน้ำเพือ่การชลประทานจงึจะสมัฤทธิผ์ล และเกดิประโยชนสงูสดุตอประเทศชาต ิตลอดจนสามารถ
ปองกันอทุกภัยซึง่กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนและความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ และ
หากมีกฎหมายแมบทในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ ่งจะทำใหการบริหารจัดการน้ำเพื ่อ
การชลประทานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

่ ่ ่ ้

p123-131.indd   131 6/7/2012   7:00:23 AM

creo




พ.ค. - มิ.ย. ๕๕

คำคม

จุลนิติ๑๓๒

ความสุขเกิดจากการให มิใชจากการไดรับ

Happiness depends on what you can give, not what 

you can get.

(จากหนังสืออมตวจนะคานธี 
รวบรวมและแปล โดย กรุณา – เรืองอุไร กุศลาสัย , หนา ๑๗๖)
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สารพันปญหากฎหมาย

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

เนือ่งจากในปจจุบันผู ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมาย
บางประเภท ไดนำเงินหรือทรัพยสินทีเ่กี่ยวกับการกระทำความผิดนัน้มากระทำการ
ในรปูแบบตาง ๆ  ที่เรยีกวา “การฟอกเงนิ”เพื่อใหเงนิหรอืทรพัยสนินั้นเปนเงนิท่ีสะอาด
หรือเปนเงินทีไ่ดมาโดยชอบดวยกฎหมาย และนำเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใชเปน
ประโยชนในการกระทำความผิดตอไปไดอกี ทำใหยากแกการปราบปรามการ
กระทำความผิดกฎหมายเหลานั ้น ซึ ่งผลกระทบของการฟอกเงินจะสงผลตอ
ความเสียหายระดับประเทศได เปนการทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศทำให
สถาบันการเงินขาดความนาเชื่อถือรวมทั้งนักลงทุนตางชาติไมอยากเขามาลงทุน 
และเปนการบมเพาะอาชญากร ดงัน้ัน เพื่อเปนการตดัวงจรการประกอบอาชญากรรม
ดังกลาว จึงควรกำหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อใหสามารถดำเนินการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อลงโทษผูกระทำความผิดให
เข็ดหลาบไมกระทำความผิดนั้นอีกตอไป 

ดังนั้น เพื ่อใหผู อานไดรับทราบเกี่ยวกับมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินวามีมาตรการใดบางทีจ่ะชวยแกไขปญหาดังกลาวได 
และจะมีมาตรการลงโทษผูกระทำความผิดนัน้อยางไร “สารพันปญหากฎหมาย” 
ฉบับนีจ้ึงใครขอเสนอเรื ่อง “มาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ” 
ตามลำดับดังนี้  

๑. ความหมายและรูปแบบของการฟอกเงิน 
   การฟอกเงิน (Money Laundering) หมายถึง การกระทำใด ๆ ที่มีวัตถุ

ประสงคเพือ่จะทำใหเงินหรือทรัพยสินซึ่งมีทีม่าจาการกระทำความผิดเปลีย่นสภาพ

เนือ่งจากในปจจุบันผู ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมาย
งประเภท ไดนำเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดน้ันมากระทำการ
ปแบบตาง ๆ  ท่ีเรยีกวา “การฟอกเงนิ”เพือ่ใหเงนิหรือทรพัยสนิน้ันเปนเงนิท่ีสะอาด
อเปนเงินท่ีไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย และนำเงินหรือทรัพยสินน้ันไปใชเปน

มาตรการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
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ใหเปนเงินหรือทรัพยสินซึ่งบุคคลทั่วไปหลงเชื่อวาเปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดย
ชอบดวยกฎหมาย๑ 

  การฟอกเงินจึงเปนการเปลี่ยนสภาพเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยผิด
กฎหมายใหดูเสมือนวาเปนเงินท่ีไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากบรรดาผูกระทำผิด
ตลอดจนองคกรอาชญากรรมตางไมตองการใหผูอืน่โดยเฉพาะอยางยิง่เจาหนาท่ีของรฐั
ไดทราบที่มาของทรัพยสินนั้นจึงจำเปนที่ตองใชรูปแบบและวิธีการตาง ๆ เพื่อปดบัง
ซุกซอนทรัพยสินเหลานั้นโดยวิธีการฟอกเงินอันจะชวยปกปด
การกระทำความผดิของตนไดดวย นอกจากนีผู้กระทำความผดิยงั
สามารถนำเงินมาใชเปนทุนในการขยายเครือขายอาชญากรรม
และคุมครองเครือขายที่อยูในความรับผิดชอบของตนดวย

  รูปแบบของการฟอกเงิน๒

  สำหรับรูปแบบของการฟอกเงินนั้น มีหลายรูปแบบ
ดวยกันซึ่งผูไดเงินหรือทรัพยสินมาโดยผิดกฎหมายอาจกระทำใน
รูปแบบตาง ๆ กัน ดังนี้ 

  (๑) การนำเงนิสดตดิตวัออกนอกประเทศ เปนการนำเงนิสดทีไ่ดมาจาก
การกระทำความผิดไปใชจายในตางประเทศ วิธีการน้ีเปนที่นิยมทำในอดีต ซึ่งยังไมมี
การวางระบบทางการเงินที่เขมงวด แตในปจจุบันทำไดยาก เพราะแตละประเทศตาง
ไดมีหลักเกณฑในการควบคุมและจำกัดการนำเงินตราออกนอกประเทศ

  (๒) การโอนเงินออกนอกประเทศ เปนการสงเงนิไปยงัประเทศคูคาผูรวม
กระทำความผิด ซึ่งกระทำไดงายในประเทศท่ีไมมีการควบคุมระบบธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอยางเขมงวด

  (๓) การฝากเงินกับสถาบันการเงินในประเทศ โดยอาจกระทำ
ในลักษณะการใชนามแฝง หรือใชชื่อปลอม เพื่อปกปดความเปนเจาของเงินที่แทจริง 
ทำใหเจาหนาที่ของรัฐไมสามารถสืบหาตนเหตุแหงการกระทำความผิดนั้น และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝากเงินนั้นจะมีการโอนในระยะเวลาอันสั้นไปยังจุดหมาย
ปลายทางซึ่งโดยปกติแลวมิไดมีความสัมพันธกับบุคคลหรือบริษัทนั้นเลย 

  (๔) การจัดตั้งบริษัทหรือกิจการ วิธีการน้ีเปนที่นิยมใชกันมากในเหลา
องคกรอาชญากรรม  ดวยการต้ังบริษทัหรือกจิการข้ึนมา หรอืนำเงินไปซ้ือกจิการท่ีมผีล
ขาดทุนแตธรุกจิมรีายรับเปนเงินสด เชน กจิการโรงแรม ภตัตาคาร รานคาปลีก เปนตน ทัง้นี้
เพื่อยักยายเงินที่ไดมาจากการกระทำความผิดมาบริหารกิจการเหลานี้ใหฟนตัวขึ้น 

   ๑ไชยยศ เหมะรัชตะ,“มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน”, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพนิติธรรม, 
๒๕๔๐. หนา ๑๐.

    ๒เรื่องเดิม หนา ๑๕-๑๖.
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สารพันปญหากฎหมาย

โดยการประกอบธุรกิจบังหนาเพื่อใหเงินทีไ่ดมาโดยผิดกฎหมายกลายเปนเงินที่ชอบ
ดวยกฎหมาย

  (๕) การดำเนนิธรุกรรมหรอืซื้อขายอื่น ๆ  เพื่อเปลี่ยนสภาพเงนิสดซึ่งได
มาจากการกระทำความผิดใหเปนสินทรัพยตาง ๆ เพื่อปดบังแหลงทีม่าของเงิน
ดังกลาว เชน การใหกูยืมเงิน การนำเงินสดไปซื้อตราสารที่เปลี่ยนมือได การซื้อหุนใน
ตลาดหลักทรัพย หรือการซื้อทรัพยสินทีม่ีมูลคาตาง ๆ เชน ที่ดิน ทองคำ เปนตน 
โดยในการซื้อทีด่ินนั้นอาจกระทำโดยใสชื่อญาติพี่นองหรือคนใกลชิดใหเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ 

๒. ความเปนมาและสภาพปญหาที่เกิดขึ้น  
  ปจจบุนัการประกอบอาชญากรรม ไมวาโดยการกระทำของบุคคลคนเดยีว

หรอืรวมกระทำกนัเปนหมูคณะหรอืเปนเครอืขายในรปูขององคกร ไดเพิ่มจำนวนมาก
ขึ้นจนเปนปญหาใหญของสังคมและประเทศ และมีความสลับซับซอนทำใหยากตอ
การปองกันและปราบปราม อันกอใหเกิดผลกระทบตอความสงบสุขของประชาชน
ในแทบทกุประเทศ ดังจะเห็นไดจากปญหาการคายาเสพติดซึ่งนับวันจะทวีความรนุแรง
และขยายเครือขายจนกลายเปนปญหาระดับประเทศไปแลว โดยปจจัยทีส่ำคัญใน
การดำรงอยูและการขยายเครือขายของเหลาอาชญากรหรือองคกรอาชญากรรมก็คือ
การมีเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ใชสนับสนุนในการที่จะปกปดการกระทำความผิดเพือ่
ขยายเครือขายและอิทธิพลของการประกอบอาชญากรรมใหมั่นคงและกวางขวาง
ขึ้นจนกลายเปนอาชญากรรมขามชาติ อันทำใหยากแกการปราบปราม โดยเงินทุน
เหลานัน้ก็คือเงินทีไ่ดมาจากการกระทำความผิด บรรดาอาชญากรจึงตองหาวิธีใน
การปกปดหรอืซกุซอนเงนิจำนวนดงักลาว และในขณะเดยีวกนัหากสามารถนำเงนิมาใช
ดำเนินการหาผลประโยชนตอบแทนใหมากขึ้นดวยวิธีการทางธุรกิจ ก็ยอมจะเปน
ประโยชนอยางมหาศาลแกเหลาอาชญากรนั้น

  การฟอกเงินจึงเปนวิธีดำเนินการเพื่อใหเงินหรือทรัพยสินทีไ่ดมาจาก
การกระทำความผดิเปลี่ยนเปนเงนิหรอืทรพัยสนิซ่ึงบคุคลท่ัวไปหลงเชื่อวาเปนเงนิหรอื
ทรัพยสินทีไ่ดมาโดยชอบดวยกฎหมายไดกลายเปนรูปแบบที่แพรหลายมากที่สุดของ
อาชญากรในการใชเปนเคร่ืองมือเพ่ือปกปดและหาผลประโยชนจากการกระทำความผิด 
นอกจากนี ้การฟอกเงินยังกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได เน่ืองจากเงนิท่ีนำมาฟอกน้ันเปนเงนินอกระบบที่ไมไดเกดิจาก
การประกอบธุรกจิแตอยางใด และเงนิดงักลาวถกูนำไปใชในการใหสนิบนแกเจาหนาท่ี
ของรัฐและนักการเมือง ตลอดจนนำมาใชเพ่ือการขยายเครือขายขององคกรอาชญากรรม
จนกลายเปนอาชญากรรมขามชาติทีท่รงอิทธิพล ซึ่งกอใหเกิดปญหาอันเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งอาชญากรรมซึ่งไดกระทำเปน
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ขบวนการที่มีความสลับซับซอนมาก และมีลักษณะของอาชญากรรมขามชาติ เชน 
การคาโสเภณีและการคายาเสพติดระหวางประเทศ ซึ่งเปนอาชญากรรมที่รายแรง 
และเปนอาชญากรรมท่ีตองใชเงนิทนุจำนวนมากในการดำเนินการ ผลตอบแทนท่ีไดรบั
ก็มากข้ึนเปนทวีคูณ ซึ่งสวนใหญแลวจะยอนกลับเขามาสูกระบวนการอาชญากรรม 
และกลบัหมนุเวยีนเปนวฎัจักรในการกระทำความผดิ เกิดเปนอทิธิพลมดืและเสรมิสราง
ความเปนปกแผนใหแกองคกรอาชญากรรม การประกอบอาชญากรรมเหลานี้จึงมี
ข้ันตอนการทำงานและแบงความรับผิดชอบกันอยางเปนระบบและแยบยล มีการวางแผน
และประสานงานกันอยางดีเยี่ยม โดยแตละฝายจะไมรูจักกัน ดังน้ันหากฝายใดเกิด
ความผิดพลาดและถูกจับกุมก็จะไมมีผลกระทบถึงสวนอื่น ๆ 
หรือบุคคลที่เกี่ยวของ จึงไมมีหลักฐานพัวพันมาถึงบุคคลเหลานี้ได 

๓. แหลงที่มาของเงินหรือทรัพยสินที่จะ
นำมาฟอกเงินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  แหลงที่มาของเงินหรือทรัพยสินซึ่งบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใด ๆ นำมาดำเนินการฟอกเงิน อาจมีที่มาจาก
การกระทำความผิดที่กอใหเกิดรายไดอันเปนความผิดมูลฐาน๓ ไดแกความผิด
ดังตอไปนี้คือ 

  (๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

   (๒) ความผิดเก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเกีย่วกับ
การเปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร
ของผูอื่นและความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว ความผิดเกี่ยวกับการคาหญิงและเด็ก 
หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

  (๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน

   (๔) ความผิดเก่ียวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพย
หรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทนุ ธรุกจิหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หรอืกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

  (๕) ความผิดตอตำแหนงหนาทีร่าชการ หรอืความผิดตอตำแหนงหนาที่
ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิด

ไดแกความผิด

  ๓พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓.  
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ของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดตอตำแหนงหนาทีห่รือ
ทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น

   (๖) ความผดิเกีย่วกบัการกรรโชก หรอืรดีเอาทรพัยท่ีกระทำโดยอางอำนาจ
อั้งยี่หรือซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา

   (๗) ความผดิเกี่ยวกบัการลกัลอบหนศีลุกากรตามกฎหมายวาดวยศลุกากร
    (๘) ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา

   (๙) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน เฉพาะ
ความผิดเกี่ยวกับการเปนผูจัดใหมีการเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาต และมีจำนวน
ผูเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนแตละครั้งเกินกวา ๑๐๐ คน หรือมีวงเงินในการ
กระทำความผิดรวมกันมีมูลคาเกินกวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 

   ดังนั้น ทรัพยสินทีเ่กี ่ยวกับการกระทำความผิดทีจ่ะนำมาฟอกเงินได 
จึงไดแก เงินหรือทรัพยสินทีไ่ดมาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทำซึง่เปนความผิดมูลฐาน หรือ
ความผิดฐานฟอกเงินและใหรวมถึงเงินหรือทรัพยสินทีไ่ดใชหรือมีไวเพื ่อใชหรือ
สนับสนนุการกระทำความผิดเกี่ยวกบัการกอการราย รวมทั้งเงนิหรอืทรพัยสนิท่ีไดมา
จากการจำหนาย จาย โอนดวยประการใด ๆ  ซึ่งเงนิหรอืทรพัยสนิจากการกระทำความผดิ
ดังกลาว และรวมถึงดอกผลของเงินหรือทรัพยสินดังกลาวดวย ทั้งนี้ ไมวาทรัพยสิน
เหลานัน้จะมีการจำหนาย จาย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้ง และไมวาจะอยูใน
ความครอบครองของบุคคลใด หรือโอนไปเปนของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทาง
ทะเบียนวาเปนของบุคคลใดก็ตาม ถอืเปนทรพัยสนิท่ีไดมาจากการกระทำความผิดท้ังสิ้น

๔. มาตรการทางกฎหมายเพื่อการปองกันการฟอกเงิน
   จากปญหาการประกอบอาชญากรรมซ่ึงการกระทำความผดิบางประเภท

ไดนำเงินหรือทรัพยสินทีเ่กี ่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำการในรูปแบบ
ตาง ๆ อันเปนการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนในการกระทำ
ความผิดตอไปไดอีก ซึ่งยากแกการปราบปรามการกระทำความผิดเนื่องจากทรัพยสิน
ทีไ่ดมาจากการกระทำความผิดนั้นเปนแรงจูงใจที ่สำคัญในการกระทำความผิด 
จึงจำเปนตองมีมาตรการทางกฎหมายสำหรับดำเนินการกับทรัพยสินดังกลาว เพื่อ
มิใหผูกระทำความผิดไดรับประโยชนจากทรัพยสินเหลานั้นอันเปนการตัดแรงจูงใจ
และแหลงเงินทุนในการกระทำความผิด โดยวิธีการยึด อายัด และริบทรัพยสินที่ไดมา
จากการกระทำความผิดใหตกเปนของแผนดิน ซึ่งมีมาตรการดังนี้ 

   ๔.๑ การยึด และอายัดทรัพยสิน 
     การกำหนดใหมีวิธียึดหรืออายัดทรัพยสินเพ่ือปองกันและปราบปราม

การกระทำ เกี่ยวกับการโอน จำหนาย ยักยาย ปกปด หรอืซอนเรนทรพัยสนิท่ีเกี่ยวกบั
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การกระทำความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจส่ังยึดหรืออายัดไวชั่วคราวได
มีกำหนดไมเกิน ๙๐ วัน แตในกรณีที่มีความจำเปนหรือเรงดวนและไมไดยึดหรือ
อายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว และมีเหตุอันควรเชื่อไดวาทรัพยสิน
นั้นจะถูกจำหนายหรือยักยาย หรือกระทำดวยประการใด ๆ เปนผลใหไมสามารถติด
ตามตรวจสอบได หรือติดตามตรวจสอบไดยาก โดยเลขาธิการคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน มีอำนาจส่ังใหยึดหรือายัดทรัพยสินนั้นไวกอนได แลว
รายงานใหคณะกรรมการธุรการทราบ๔ 

     อยางไรก็ตามในการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นจำเปนตอง
คำนึงถึงเหตุผลและความยุติธรรมเปนสำคัญ ดังน้ันกฎหมาย
จึ งกำหนดใหผู ถูกสั่ งยึดหรืออายัดหรือผูมีส วนได เสียใน
ทรัพยสินมีโอกาสพิสูจนโดยสามารถแสดงหลักฐานวาเงินหรือ
ทรพัยสนิในการทำความผดินัน้ มใิชทรพัยสนิทีเ่กีย่วกบัการกระทำ
ความผิด เพื่อใหเพิกถอนการยึดหรืออายัดได

    ๔.๒ การริบทรัพยสินใหตกเปนของแผนดิน
     การขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เปน

ขัน้ตอนแรกของกระบวนการรบิทรพัยสินตามกฎหมายนี ้แตกม็ไิด
หมายความวาเม่ือมกีารขอใหทรัพยสนิตกเปนของแผนดนิแลวผลสุดทายทรัพยสนินัน้
จะตองถูกริบหรือตกเปนของแผนดินเสมอไป ทั้งนี้ เพราะกฎหมายไดกำหนดใหมีการ
พิสูจนความบริสุทธิ์ของผูเปนเจาของทรัพยสิน และความบริสุทธิ์ของทรัพยสินวามิได
เก่ียวกับการกระทำความผิดหากพิสูจนไดและศาลเช่ือตามน้ันผูเปนเจาของท่ีแทจริง
ก็จะไดรับทรัพยสินนั้นคืนไป 

      การขอใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิจะกระทำไดเมือ่มหีลกัฐาน
ซึง่เชือ่ไดวาทรพัยสนิใดเปนทรพัยสนิท่ีเกีย่วกบัการกระทำความผดิ โดยใหเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสงเร่ืองใหพนักงานอัยการ
พิจารณา เพื่อยื่นคำรองขอใหศาลมีคำส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินโดยเร็ว 
โดยพนักงานอัยการมีอำนาจในการใชดุลพินิจ หากเห็นวาเร่ืองท่ีเสนอมาน้ันยัง
ไมสมบูรณเพียงพอที่จะยื่นคำรองขอใหศาลมีคำสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินได 
ใหพนักงานอัยการแจงใหเลขาธิการฯ ทราบเพื่อใหดำเนินการแกไขเพิ่มเติมตอไป 
โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนดวย และเมื่อเลขาธิการฯ ดำเนินการแกไข
แลวใหสงเรื่องไปใหพนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แตถาพนักงานอัยการยัง
เหน็วาไมมเีหตเุพยีงพอทีจ่ะยืน่คำรองขอใหศาลมคีำสัง่ใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิ 
ใหพนักงานอัยการรีบแจงใหเลขาธิการฯ ทราบเพ่ือสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกัน

  ๔พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘.
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และปราบปรามการฟอกเงินวินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนด ๓๐ วันนับแตไดรับเรื่องจาก
เลขาธิการฯ ซึ่งถาผลการชี้ขาดเปนประการใดแลว พนักงานอัยการและเลขาธิการฯ 
จะตองปฏิบัติตามนั้น แตถาคณะกรรมการมิไดวินิจฉัยชี้ขาด ก็จะตองปฏิบัติตาม
ความเห็นของพนักงานอัยการ๕

     แตอย างไรก็ตามพระราชบัญญั ติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหสิทธิและโอกาสแกผูทีอ่างวาเปนเจาของทรัพยสิน 
หรืออางวาเปนผูรับประโยชนในทรัพยสินทีพ่นักงานอัยการรองขอใหตกเปนของ
แผนดิน โดยบคุคลดังกลาวอาจยืน่คำรองขอตอศาลกอนทีศ่าลจะมคีำสัง่ใหทรัพยสิน
ตกเปนของแผนดินโดยแสดงใหศาลเห็นวาตนเปนเจาของท่ีแทจริง และทรัพยสินน้ัน
ไมใชทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิด หรือตนเปนผูรับโอน หรือผูรับประโยชน
โดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี 
หรือในทางกุศลสาธารณะ

      สำหรบัผูซึ่งอางวาเปนผูรบัประโยชนในทรพัยสนิท่ีพนักงานอยัการ
รองขอใหตกเปนของแผนดินอาจยืน่คำรองขอคุมครองสิทธิของตนกอนศาลมีคำสั่ง
โดยแสดงใหศาลเหน็วาตนเปนผูรบัประโยชนโดยสจุรติและมคีาตอบแทน หรอืไดมาซึ่ง
ประโยชนโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ๖ 

   ๔.๓ หลักการพิจารณาใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
      เมื่อศาลทำการไตสวนคำรองของพนักงานอัยการซึ่งขอใหศาลมี

คำสัง่ใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินแลว หากศาลเชื่อวาทรัพยสินตามคำรองเปน
ทรพัยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทำความผดิ ประกอบกับคำรองของผูซ่ึงอางวาเปนเจาของ
ทรัพยสินหรือผูรับโอนทรัพยสินน้ันฟงไมข้ึน เน่ืองจากไมสามารถแสดงใหศาลเห็นไดวาตน
เปนเจาของอนัแทจรงิ และทรพัยสนิน้ันไมเก่ียวกับการกระทำความผดิ หรอืไมสามารถ
แสดงใหศาลเห็นไดวาตนเปนผูรับโอน หรือรับประโยชนโดยสุจริต และมีคาตอบแทน 
หรือไดมาซึ่งประโยชนโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทาง
กุศลสาธารณะ ใหศาลมีคำสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน๗

      แตในกรณีทีศ่าลเห็นวาทรัพยสินตามคำรองไมเปนทรัพยสิน
ท่ีเกี่ยวกบัการกระทำความผดิใหศาลสั่งคนืทรพัยสนินั้น และในกรณเีชนวานี้ถาไมมผีูใด
ขอรับคืนทรัพยสินภายใน ๒ ปนับแตวันทีศ่าลมีคำสั่งดังกลาว ใหสำนักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงนินำทรพัยสนิน้ันสงเขากองทุนการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ในกรณท่ีีมีผูมาขอรบัคนืโดยใชสทิธิต์ามกฎหมายอืน่ แมจะเกนิกำหนด ๒ ป 

  ๕พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๙.

   ๖พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๐. 
   ๗พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑.
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ก็ใหสำนักงานสงคืนทรัพยสินนั้นแกผูมาขอรับคืน หากไมอาจสงคืนทรัพยสินนั้นได
ใหคนืเปนเงินจากกองทุนฯ แทน แตหากยังไมมผีูมารับคนืจนลวงพนกำหนด ๒๐ ปให
ทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

๕. มาตรการลงโทษผูกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
   ผลของการฟอกเงินสงผลกระทบรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมืองจึงถือวาเปนความผิดตามกฎหมายอาญาที่รายแรงโดยผูกระทำความผิดตอง
รบัโทษทางอาญา ซึง่พระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ไดกำหนดเก่ียวกับลักษณะของการกระทำผิด และบทลงโทษแก
ผูกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ดังนี้

  ๕.๑ ลักษณะของการกระทำความผิดตามพระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๘

    ลักษณะของการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
ไดแกการกระทำอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้คือ

     (๑) ผูใดโอน รบัโอน หรอืเปลีย่นสภาพทรพัยสนิ
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มา
ของทรัพยสินนั้นหรือเพื่อชวยเหลือผูอื่นไมวากอน ขณะ หรือหลังการกระทำความผิด
มิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

    (๒) ผูใดกระทำดวยประการใด ๆ  เพือ่ปกปดหรืออำพรางลกัษณะ
ที่แทจริงการไดมาแหลงที่ตั้ง การจำหนาย การโอน การไดสิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพยสินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิด ผูนั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

     นอกจากนีแ้ลว กฎหมายยงัไดกำหนดใหผูใดซึง่กระทำการสนบัสนนุ
การกระทำความผิดหรือชวยเหลือผูกระทำความผิดกอนหรือขณะกระทำความผิด 
หรอืจดัหาหรือใหเงนิหรือทรัพยสนิ ยานพาหนะ สถานท่ี หรอืวัตถใุด ๆ  หรอืกระทำการใด ๆ  
เพื่อชวยใหผูกระทำความผิดหลบหนี หรือเพื่อมิใหผูกระทำความผิดถูกลงโทษ 
หรือเพื่อใหไดรับประโยชนในการกระทำความผิด ใหรับโทษเชนเดียวกับตัวการ
ในความผิดนั้น 

     แตกฎหมายก็มีขอยกเวน หรือลดหยอนโทษใหสำหรับกรณีที่ผูใด
จดัหาหรอืใหเงนิหรอืทรพัยสนิ ทีพ่ำนกั หรอืทีซ่อนเรน เพือ่ชวยบดิา มารดา บตุร สาม ี
หรือภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอย
กวาที่กฎหมายกำหนดไวสำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได

  ๘พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ และมาตรา ๗. 
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สารพันปญหากฎหมาย

  ๕.๒ บทลงโทษผูกระทำความผิด๙      

    ผูใดกระทำความผดิฐานฟอกเงนิตองระวางโทษจำคกุต้ังแต ๑ ปถงึ 
๑๐ ป หรือปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

      ในกรณีทีนิ่ติบุคคลกระทำความผิดตองระวางโทษปรับตั ้งแต 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตสำหรับกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรบัผิดชอบในการดำเนนิงานของนติบิคุคลนั้น ตองระวางโทษเชนเดยีวกบับคุคลทั่วไป 
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น  

บทสรุป
การฟอกเงนิเปนกรรมวิธีปรบัเปลี่ยนเงนิทองหรอืทรพัยสนิของเหลาอาชญากร

ทีไ่ดเงินมาจากการประกอบอาชีพทีผ่ิดกฎหมาย เชน การคายาเสพติด การพนัน 
การปลอมแปลงเงินตรา คอรรัปชัน หรืออาชญากรรมอื่นทีม่ีเหตุจูงใจสำคัญจากเงิน
ทีไ่ดมาโดยผิดกฎหมาย และไดทำการแปรสภาพของเงินหรือทรัพยสินนั้นไปลงทุน
หรือไปฟอกในธุรกิจทีถู่กตองตามกฎหมายซึ่งแสดงใหเห็นวาไดเงินหรือทรัพยสินนั้น
มาโดยสุจริต ซึง่บรรดาเงินหรือทรัพยสินทีไ่ดมานั้นกอใหเกิดการขยายตัวของ
อาชญากรรม ทัง้นี้เนื่องจากความเหลื่อมล้ำของบุคคลในสังคม ระบบเศรษฐกิจใน
การแขงขันท่ีไมเปนธรรม รวมถึงการขยายอำนาจทางการเมืองของอาชญากร การฟอกเงิน
จึงเปนปญหาสำคัญภายในประเทศและระหวางประเทศ ทีม่ีลักษณะเชนเดียวกับ
อาชญากรรมขามชาติประเภทอื่น ๆ โดยอาศัยความสะดวกของการคมนาคม สื่อสาร 
และชองวางของกฎหมายในการประกอบอาชญากรรม

การปกปดหรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินซึ ่งเกี ่ยวพันกับการกระทำความผิด 
หรอืท่ีเรยีกกนัโดยทั่วไปวาการฟอกเงนิจึงเปนวธิกีารสนับสนุนอาชญากรรม ซึ่งเปนภยั
อยางมหันตตอสังคมและความมั่นคงในดานตาง ๆ ของประเทศชาติ ดังนั้น มาตรการ
ทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงเปนเครื่องมือสำคัญเพื่อ
การจำกัดขอบเขตของการประกอบอาชญากรรมจนนำไปสูการปราบปรามพวก
อาชญากรใหหมดสิ้นไปจากสังคมตามเจตนารมณของกฎหมาย เนื่องจากเหลา
อาชญากรไมมีแหลงเงินทุนทีจ่ะใชเปนทนุเพื่อสนับสนุนในการประกอบอาชญากรรม
ของพวกตนอีกตอไป ดังนั้นเพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจะตองมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
อยางเขมงวดและมีการตรวจสอบทางระบบบัญชีของสถาบันการเงินทีไ่ดมาตรฐาน 
ซึ่งในทางปฏิบัติทำไดยาก เนื่องจากรูปแบบของธุรกรรมการเงินสมัยใหมลวนเปนสิ่ง
ท่ีเอ้ืออำนวยตอการฟอกเงนิเปนอยางย่ิง เชน ธนาคารออนไลนผานระบบคอมพวิเตอร 

  ๙พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑.
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มาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จุลนิติ

จึงเปนการยากท่ีจะแยกการฟอกเงินจากธุรกรรมท่ีถูกกฎหมายได การปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิจงึควรกำหนดมาตรการตาง ๆ  รวมทัง้มาตรการตามกฎหมาย
ฟอกเงินมาใชควบคูกัน เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเหลานั้นให
หมดสิ้นไป เพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศสืบตอไป.

เอกสารอางอิง
• ไชยยศ เหมะรัชตะ,“มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน”, กรุงเทพฯ : 

สำนักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๐.
• สุรพล ไตรเวทย,“คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน” พิมพครั้งที่ ๓, กรุงเทพฯ : วิญูชน. ๒๕๔๘.
• รวมบทความและสาระนารูเกีย่วกบักฎหมายฟอกเงนิ,เอกสารประกอบการสมัมนาเร่ือง “กฎหมายปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินกับการแกไขปญหายาเสพติด” สำนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด,๒๕๔๒.
• เอกสารทางวิชาการเ ร่ือง“การฟอกเงิน (Money Laundering)” สถาบันดำรงราชานุภาพ 

สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย. ๒๕๔๐. 
• พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒.
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ปจจุบันประเด็นการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ 
เพื่อกำหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญมาทำหนาทีจั่ดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม กำลังเปนประเด็นที่
ไดรบัความสนใจและวพิากษวิจารณกนัอยางกวางขวาง โดยหลายฝายมคีวามเหน็วาประเดน็ดงักลาวนี้
อาจจะขยายตัวกลายเปนความขัดแยงคร้ังใหมในสังคมไทย และอาจจะนำไปสูการตอสูทางการเมืองท่ีรุนแรง
อยางเชนในอดีตอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะในสังคมไทยยังมีความคิดเห็นทีย่ังแตกตางและหลากหลาย
เกี่ยวกบัเรื่องดงักลาว กลาวคอื มีท้ังฝายที่เหน็ดวยและไมเหน็ดวยกับการที่จะใหมีการจัดทำรฐัธรรมนญู
ฉบับใหม มีท้ังฝายท่ีเห็นวากอนท่ีจะมีการดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้ัน สมควรท่ีจะมีการ
สอบถามประชามติจากประชาชนกอน ในขณะที่การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ของรัฐสภาก็ยงัมีความคิดเห็นทีแ่ตกตางและหลากหลาย
เชนเดียวกัน 

สำหรบัคอลมันเกรด็กฎหมายนารูฉบบันี้ ผูเขยีนไมขอที่จะแสดงความคดิเหน็หรอืวพิากษวจิารณ
ในประเดน็ดงักลาว แตใครขอนำเสนอประเดน็เกี่ยวกบั “การทำหนงัสอืสญัญาระหวางประเทศ” ซึ่งมคีวาม
สำคญัและไดมีการบัญญัตไิวในรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบบั โดยผูเขยีนจะไดกลาวถึง
หลักเกณฑและวิธีการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตั้งแตในอดตีจนถงึปจจบัุน สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในการบงัคบัใชบทบญัญติัมาตรา ๑๙๐ ของรฐัธรรมนญู
ฉบบัปจจุบัน ตลอดจนขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหาในอนาคต ซึง่มีผู ทรงคุณวุฒิ
และนักวิชาการที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวไดเสนอแนะแนวทางไวอยางนาสนใจ 

๑. หลกัเกณฑและวธีิการทำหนงัสอืสญัญาระหวางประเทศตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขและมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ทีไ่ดกำหนดใหอำนาจอธิปไตยเปน
ของปวงชนชาวไทย พระมหากษตัรยิผูทรงเปนประมขุทรงใชอำนาจนั้นทางรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีและศาล 
ซึง่การดำเนินความสัมพันธระหวางประเทศหรือการทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการ
ระหวางประเทศนั้น โดยหลกัการแลวพระมหากษัตรยิในฐานะองคพระประมขุทรงใชอำนาจดงักลาว
ทางคณะรฐัมนตรซ่ึีงเปนฝายบรหิาร เพยีงแตรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกำหนดขอยกเวนไว
วาในการจัดทำสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาประเภทที่มีความสำคัญ ๆ จะตองกระทำโดยอาศัย
ความรวมมือกับฝายนิติบัญญัติหรือตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอนทุกครั้ง 

¹ÒÂºÃÃËÒÃ  ¡ÓÅÒ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : 
อดีต ปจจุบัน และอนาคต
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จุลนิติ

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอดีตเกือบทุกฉบับไดบัญญัติหลักการเกี่ยวกับการจัดทำ
หนังสือสัญญาไวในทำนองเดยีวกนัโดยใชถอยคำวา “หนงัสอืสญัญาใดมบีทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
หรือเขตอำนาจแหงรัฐหรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพือ่ใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา” โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในอดีตทีผ่านมา
กอนท่ีจะมีการประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มีขอสงัเกตท่ีเก่ียวกบั
หลักการในการจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ดังนี้๑ 

 (๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่ได
เพิ่มเติมถอยคำวา “กบันานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ” และไดเพิ่มประเภทของหนังสอื
สัญญาที่ตองไดรบัความเหน็ชอบของรฐัสภาอีกสองประเภท คอื “หนังสอืสญัญาที่มบีทเปลีย่นแปลงเขต
อธิปไตยแหงชาติ” หรือ “สนธิสัญญาพันธมิตรทางทหาร” ไว

 (๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ ไดตัดถอยคำวา “สนธิสัญญา
พันธมิตรทางทหาร” ออกไป และไมปรากฏถอยคำดังกลาวในรัฐธรรมนูญฉบับอื่นอีก

 (๓) รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๓๔ รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ไดบัญญัติถอยคำวา “เขตอำนาจแหงรัฐ” แทนถอยคำวา “เขตอธิปไตยแหงชาติ”

 กลาวโดยสรุป ในอดีตที่ผานมากอนที่จะมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น รัฐธรรมนูญของประเทศไทยทุกฉบับไดกำหนดประเภทหนังสือสัญญาที่มี
ความสำคัญ ๆ ซึ่งการจัดทำจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาไวเพียง ๓ ประเภทเทานั้น 
อนัประกอบดวย (๑) หนงัสอืสญัญาทีม่ีบทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาทีม่ี
บทเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจแหงรฐั และ (๓) หนงัสอืสญัญาทีจ่ะตองออกพระราชบญัญตัเิพื่อใหการเปนไป
ตามสญัญา ตอมารฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ไดกำหนด
ประเภทของหนังสอืสญัญาทีจ่ะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาไวรวม ๕ ประเภท กลาวคือ 
(๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่
นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ (๓) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา

ั 

 รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักร ไทย ในอดีต
เกือบทุกฉบับไดบัญญัติหลักการเก่ียวกับการจัดทำ
หนังสือสัญญาไว ในทำนองเดียวกันโดยใชถอยคำวา 
“หนังสือสัญญาใดมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรือ
เขตอำนาจแหงรัฐหรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือ
ใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา”

๑ ชนิตา อ๊ึงผาสกุ, “การแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ : มาตรา ๑๙๐”, สรรพากรสาสน 
ปที่ ๕๘ ฉบับที่ ๔ (เมษายน ๒๕๕๔), หนา ๕๔.
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จุลนิติ

นั้น ๆ (๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อยางกวางขวาง และ (๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของ
ประเทศอยางมีนัยสำคัญ 

 นอกจากการเพิ่มเติมประเภทของหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
ขึ้นใหม ๒ ประเภท กลาวคือ (๔) และ (๕) ดังกลาวแลว รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังไดเพิ่มเติมหลักการ
ขึน้ใหมโดยกำหนดใหมีการตรากฎหมายวาดวยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขัน้ตอนและวธิกีาร
จัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง 
หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทนุ หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ๒ กำหนดใหมี
การเยยีวยาประชาชนหรอืผูประกอบการขนาดกลางหรอืขนาดยอมผูไดรบัผลกระทบจากหนังสอืสญัญา 
รวมทั้งกำหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาเกี่ยวกับประเภทของหนังสือ
สัญญาและการทำหนังสือสัญญาวาตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม 

 หากพจิารณาหลกัการที่เพิ่มขึ้นใหมของ มาตรา ๑๙๐ ประกอบกบับรบิททางการเมอืงกอนมกีาร
รัฐประหาร เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แลว อาจพิจารณาไดวาผูรางรัฐธรรมนูญมีความมุงหมาย
ท่ีจะใหการใชอำนาจของฝายบรหิารในดานการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ สามารถถกูตรวจสอบ
ถวงดุลไดมากยิ่งขึ้นกวาเดิม เชน กรณีการทำขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) ซึ่งมีความวิตกกังวล
วาขาดความโปรงใสและมีการขัดกันแหงผลประโยชน เปนตน๓ รวมทั้งเปนหลักการที่จะสรางความ
เชือ่มโยงระหวางรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีและประชาชน ในกระบวนการทำหนังสอืสญัญาระหวางประเทศ 
หรือเปนการสรางธรรมาภิบาลในกระบวนการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ๔

๒. สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในการบังคับใชบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๙๐

 ถึงแมหลักการที่เพิ่มขึ้นใหมของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ โดยเฉพาะการเพิ่มเติมประเภทของ
หนังสือสัญญาท่ีจะตองไดรบัความเหน็ชอบของรฐัสภาขึ้นใหม ๒ ประเภท จะมีขอดเีนื่องจากเปนหลกัการ
ทีจ่ะสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในกระบวนการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ และยังสงเสริม
ใหองคกรเอกชนและภาคประชาชนท่ัวไปมีความสนใจและตื่นตวัในการเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
และขั้นตอนในการจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น

 อยางไรก็ดี จากความคลุมเครือหรือความไมชัดเจนเกี่ยวกับถอยคำของมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง 
ประกอบกบัในปจจบุนัยังไมมีกฎหมายวาดวยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวธิกีาร

๒ ความในวรรคหา ของมาตรา ๑๙๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาตรา ๓.

๓ วีรพัฒน  ปริยวงศ, “การใชอำนาจอธิปไตยสรางกฎหมายระหวางประเทศ : หนังสือสัญญาบางประเภทอันตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา (ตอนที ่๓)”, [Online] แหลงทีม่า (http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=๑๒๒๑, 
สืบคนเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕). 

๔ วิษณุ  เครืองาม, ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการทำสนธิสัญญาระหวางประเทศ” 
จัดโดย รัฐสภา สถาบันพระปกเกลา และสหภาพรัฐสภา เมื่อวันจันทรที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมปรินซพาเลส (สรุปสัมมนา
ทางวิชาการ,วารสารจุลนิติ ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๒, หนา ๕๕).
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จดัทำหนงัสอืสญัญาฯ ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา มาบงัคบัใช จึงสงผลทำใหการดำเนินการใหเปนไปตาม
กระบวนการและขั้นตอนของการจดัทำหนังสอืสญัญาประเภทตาง ๆ  ตามมาตรา ๑๙๐ มีประเดน็ปญหา
ที่ตองพิจารณาหลายประการดวยกันดังนี้

 ๒.๑ ปญหาในการวินิจฉัยวาการจัดทำหนังสือในลักษณะใดคือหนังสือสัญญาระหวาง
ประเทศ และเม่ือเปนหนังสือสัญญาระหวางประเทศแลว จะเปนหนงัสอืสญัญาระหวางประเทศที่ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม ซึ่งในประเด็นปญหาการวินิจฉัย
วา “การจัดทำหนังสือในลักษณะใดคือหนังสือสัญญาระหวางประเทศ” นั้น อาจพิจารณาไดตาม
อนุสัญญากรงุเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธสิญัญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนสุญัญากรงุเวยีนนาวาดวยกฎหมาย

สนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖ 
ซึ่งไดใหนิยามของคำวา “สนธิสัญญา” (Treaty) วา หมายถึง “ขอตกลงระหวางประเทศที่ไดทำขึ้น
เปนลายลักษณอักษรระหวางรัฐตาง ๆ  และอยูภายใตกฎหมายระหวางประเทศไมวาจะทำข้ึนเปนฉบับเดียว
หรือสองฉบับหรือหลายฉบับผนวกเขาดวยกันและไมวาจะเรียกชื่อเชนใด” และตามแนวคำวินิจฉัย
ของศาลรฐัธรรมนญูซึ่งเคยมีคำวินจิฉยัในคดท่ีีเก่ียวของกบัการตคีวามคำวา “หนังสอืสญัญา” อันไดแก 
คำวินจิฉัยที ่๑๑/๒๕๔๒, ๓๓/๒๕๔๓ และ ๖-๗/๒๕๕๑ พบวาไดวินิจฉัยสอดคลองกับนิยามของ 
“สนธิสัญญา” ตามหลักเกณฑในอนุสัญญาฯ ดังกลาว แลว๕ 

 อยางไรกต็าม สำหรบัประเด็นปญหาวา “หนงัสอืสญัญาระหวางประเทศดงักลาวจะเปนหนงัสือ
สัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม” นั้น ยงัไมมี
ความชดัเจน ทัง้นี ้เพราะหลักการดังกลาวเปนเรื่องใหมและไมเคยมแีนวทางปฏบิตัมิากอน แมท่ีผานมา
คณะรัฐมนตรีจะไดมีมติ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่อแกไขปญหาความไมชัดเจนดังกลาว 
โดยเหน็ชอบใหสวนราชการ รฐัวิสาหกจิ และหนวยงานของรฐัถอืปฏบิตัวิา เรื่องใดท่ีเสนอคณะรฐัมนตร ี
หากมีประเดน็ท่ีอาจเกี่ยวของกบับทบัญญตัขิองมาตรา ๑๙๐ หนวยงานเจาของเรื่องตองระบมุาใหชดัเจน
ดวยวาเปนกรณท่ีีอยูในขายตองดำเนนิการเสนอขอความเหน็ชอบของรฐัสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง 
หรอืไม เพราะเหตใุด แตมตคิณะรฐัมนตรดีงักลาวกไ็มอาจทำใหสวนราชการเจาของเรื่องหรอืสวนราชการ
ที่ใหความเห็นใหขอมูลที่ชัดเจนขึ้นแตอยางใด ทั้งนี้ เพราะในทางปฏิบัติที่ผานมาสวนราชการดังกลาว
จะใหความเห็นไปในลักษณะ “นาจะ” หรือ “ไมนาจะ” ซึ่งก็ยังไมชัดเจนอยูนั่นเอง๖

สำหรับประเด็นปญหาวา “หนังสือสัญญาระหวางประเทศ
ดังกลาวจะเปนหนังสือสัญญาท่ีตองไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม” น้ัน ยังไมมี
ความชัดเจน ท้ังน้ี เพราะหลักการดังกลาวเปนเร่ืองใหม
และไมเคยมีแนวทางปฏิบัติมากอน

๕ รายงานทีดีอารไอ, ฉบับที่ ๘๘ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓, เรื่อง “การศึกษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ วาดวยการจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตอการคาและการลงทุนของประเทศไทย”, 
หนา ๕.

๖ ชนิตา อ๊ึงผาสุก, “การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ : มาตรา ๑๙๐”, หนา ๑๐๘.
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 ๒.๒ ปญหาเก่ียวกับการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการของรัฐสภาวาจะตองพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง เพราะการกำหนด
กรอบระยะเวลาดังกลาวเปนการสรางภาระแกรฐัสภาที่จะตองเรงดำเนินการพจิารณาใหความเหน็ชอบ 
เนือ่งจากสนธิสัญญาพหุภาคี (Multilateral Treaties) ที่รัฐสภาจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในทางปฏิบัติมีเปนจำนวนมาก นอกจากนี ้แมมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง จะไดกำหนดกรอบระยะเวลา
ในการดำเนินการของรัฐสภาไว แตก็ไมไดมีบทลงโทษในกรณีทีร่ัฐสภาดำเนินการไมแลวเสร็จภายใน
กรอบระยะเวลาดงักลาวแตอยางใด๗ กรณีหากรฐัสภาพจิารณาไมแลวเสรจ็ภายในกำหนดเวลาดงักลาว
จะมีผลอยางไร จะถือวารัฐสภาใหความเห็นชอบโดยปริยายหรือไม

 ๒.๓ ปญหาความไมชัดเจนในการจัดทำกรอบการเจรจาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม วาตอง
มีขอบเขตและรายละเอียดอยางไร เนื่องจากในทางปฏิบัติการจัดทำกรอบการเจรจาดังกลาวสามารถ
ที่จะกระทำไดเฉพาะในกรณีของหนังสือสัญญาทวิภาคี (Bilateral Treaties) เทานั้น แตถาเปนหนังสอื
สัญญาพหภุาค ี(Multilateral Treaties) หรอืหนังสอืสญัญาที่เปนบอเกิดของกฎหมาย (Law – making 
Treaty) แลว การจดัทำกรอบการเจรจาเปนเรือ่งที่มีความยุงยากในทางปฏบิตั ินอกจากนี ้การจดัทำกรอบ
การเจรจานั้นเปนเรื่องทีม่ีความละเอียดออนและยังไมมีรายละเอียดทีช่ัดเจนในทางปฏิบัติ หากมีการ
จัดทำกรอบการเจรจาที่มีความละเอียดเกินไปก็อาจจะมีความยุงยากในการจัดทำ รวมทั้งอาจทำให
ขอมูลสำคัญมีการรั่วไหลสูคูเจรจาได แตถากรอบการเจรจาที่จัดทำมีความหยาบเกินไปก็แทบจะไมมี
ประโยชนตอการพิจารณาใหความเห็นชอบของรัฐสภาแตอยางใด๘

 ๒.๔ ปญหาเกี่ยวกบัการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม วาจะตอง
ครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดเสียมากนอยเพียงใด เนื่องจากถอยคำวา “ประชาชน” นั้น เปนถอยคำ
ที่กวางเกินไป เปนเรื่องที่มีความยากลำบากในทางปฏิบัติ๙

 ๒.๕ ปญหาเก่ียวกับถอยคำใน มาตรา ๑๙๐ วรรคสี่ตอนตน ท่ีบญัญัติวา “เมื่อลงนามในหนงัสอื
สัญญาตามวรรคสองแลว กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน...” เพราะการบัญญัติไวเชนนี้
อาจทำใหเกดิปญหาขึ้นในทางปฏบิตั ิเพราะการลงนามเพยีงอยางเดยีวก็อาจเปนการแสดงเจตนาผกูพนั
สนธิสัญญาโดยรัฐแลว เนือ่งจากวิธีแสดงเจตนาในการผูกพันตามสนธิสัญญาโดยรัฐมีหลายวิธีดวยกัน 
เชน การลงนาม การแลกเปล่ียนตราสาร การใหสัตยาบัน การยอมรับ การใหความเห็นชอบ และการภาคยานุวัติ 
นอกจากนี้ยังอาจทำไดโดยวิธีอื่น ๆ ตามที่รัฐภาคีของสนธิสัญญาตกลงกันหรือมีวิธอีื่นใดตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ๑๐ ดังน้ัน ตามถอยคำที่บญัญตัไิวนี้ จงึอาจไมมผีลใชบงัคบัในกรณท่ีีฝายบรหิาร โดยเฉพาะ

๗ จตุรนต  ถิระวัฒน, ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการทำสนธิสัญญาระหวางประเทศ” 
จัดโดย รัฐสภา สถาบันพระปกเกลา และสหภาพรัฐสภา เมื่อวันจันทรที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมปรินซพาเลส (สรุปสัมมนา
ทางวิชาการ,วารสารจุลนิติ ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๒, หนา ๕๓). 

๘ เรื่องเดียวกัน.
๙ รายงานทีดีอารไอ, เรื่อง “การศึกษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”, 

หนา ๑๒.
๑๐ ลาวัลย  ถนัดศิลปะกุล, “บทบาทของรัฐสภากับกระบวนการทำสนธิสัญญาระหวางประเทศ และปญหามาตรา ๑๙๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐”,วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ ๒ ปที่ ๒๐ (ธันวาคม ๒๕๕๑), 
หนา ๑๘ - ๑๙.
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การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : 
อดีต ปจจุบัน และอนาคต

จุลนิติ

อยางยิง่นายกรัฐมนตรีซึ่งเปนหัวหนารัฐบาลก็ดี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศก็ดี 
ซึ่งถือวาเปนบุคคลผูมีอำนาจเต็มโดยตำแหนงในการกระทำการทั้งปวงที่เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญา
ไดทำความตกลงเขตการคาเสรใีนระดับทวภิาคกีบัหลายประเทศ โดยไมมีการนำเสนอความตกลงดงักลาว
ตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเฉพาะเมื่อขอบทในความตกลงกำหนดใหความตกลงดังกลาวมีผล
ผูกพันรัฐที่เขาทำความตกลงโดยการลงนามเทานั้น๑๑ 

 จากประเด็นปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบตอกระบวนการและขัน้ตอนของการจัดทำหนังสือ
สัญญาประเภทตาง ๆ  ตามมาตรา ๑๙๐ อยางหลกีเลี่ยงไมได โดยทำใหการดำเนนิการจดัทำหนงัสอืสญัญา
ระหวางประเทศหรือความตกลงในหลายประเภทเกิดความชะงักงัน ไมมีความคืบหนาเทาทีค่วร
นับตั้งแตป ๒๕๕๐ เปนตนมา อีกท้ังหนวยงานเจาของเรือ่งตางกเ็กรงกลวัปญหาท่ีอาจจะเกดิความผดิพลาด
ขึน้ดังกรณีของแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ทีท่ำใหเจาหนาทีก่ระทรวงการตางประเทศหลายราย 
รวมทั้งปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมสนธสิญัญาและกฎหมายถกูกลาวโทษวาละเวนในการปฏบิตัหินาท่ี
ตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึง่มโีทษทั้งทางอาญาและทางวนัิย ทำใหเปนภาระหนกั
ของกระทรวงการตางประเทศในการตีความหนังสือสัญญาและของรัฐสภาในการพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในเกือบทุกความตกลง๑๒ สงผลทำใหเกิดความลาชาในขั้นตอนการดำเนินการของทั้งสองหนวยงาน

๓. ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหาทีเ่กิดขึน้จากการ
บังคับใชบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐

 สภาพปญหาทีเ่กิดขึ้นในการบังคับใชบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ดังกลาว ไดมี
ผูทรงคณุวุฒิและนกัวิชาการไดเสนอแนะแนวทางเก่ียวกบัการแกไขเพิ่มเตมิบทบญัญตัริฐัธรรมนญู มาตรา 
๑๙๐ และการตรากฎหมายเกี่ยวกบัการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวธิกีารจดัทำหนงัสอื
สัญญาฯ ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา ตลอดจนการปรบัโครงสรางและกระบวนการทำงานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไวอยางนาสนใจ ดังนี้

หนวยงานเจาของเร่ืองตางก็เกรงกลัวปญหาท่ีอาจจะ
เกิดความผิดพลาดข้ึนดังกรณีของแถลงการณรวม
ไทย - กัมพูชา ท่ีทำใหเจาหนาท่ีกระทรวงการตาง
ประเทศหลายราย รวมท้ังปลัดกระทรวงและอธิบดี
กรมสนธิสัญญาและกฎหมายถูกกลาวโทษวาละเวน
ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวล
กฎหมายอาญา

๑๑ เพลนิตา  ตนัรงัสรรค, “สรปุสัมมนาทางวชิาการ เรื่อง หนงัสอืสญัญาระหวางประเทศที่ตองไดรบัความเหน็ชอบจากรฐัสภา”, 
วารสารจุลนิติ ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๒), หนา ๖๘ - ๖๙.

๑๒ รายงานทดีอีารไอ, เรื่อง “การศกึษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”, 
หนา ๑๒.
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 ๓.๑ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐
   เพื่อใหเกดิความชัดเจนเก่ียวกับแนวทางปฏบิตัใินการจัดทำหนังสอืสญัญา มีความจำเปน

ตองมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐ โดยมีประเด็นที่ควรพิจารณาดังนี้
   ๑) การกำหนดใหหนังสือสัญญาระหวางประเทศบางประเภทตองไดรับความเห็นชอบ

จากรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง เปนขอยกเวนจากหลักการทั่วไปที่วาการจัดทำหนังสือสัญญา
ระหวางประเทศเปนอำนาจของฝายบรหิาร ซ่ึงการกำหนดประเภทของหนังสอืสญัญาดงักลาวจะตองมี
ความชดัเจนทำนองเดยีวกนักบัความในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ตอนตน ท่ีมีลกัษณะที่ชดัเจนอยูในตวัเอง๑๓ 
และควรหลีกเลี่ยงการบัญญัติถอยคำที่ไมมีความชัดเจนวามีความหมายครอบคลุมแคไหนเพียงใด เชน 
คำวา “อยางกวางขวาง” หรือ “อยางมีนัยสำคัญ” เพราะหนังสือสัญญาระหวางประเทศเกือบทุกฉบับ
จะมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวางทั้งสิ้น๑๔ 

   ๒) การจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ตามมาตรา ๑๙๐ ควรเพิ่มเติมหลักการ
เพื่อใหครอบคลุมถึงกรณีทีป่ระเทศไทยจะทำหนังสือสัญญายอมรับเขตอำนาจศาลระหวางประเทศ 
หรือการออกคำแถลงฝายเดียวในการยอมรับอำนาจศาลอันอาจเปนผลใหเงื่อนไขตามหนังสือสัญญาที่
เคยทำไวเกิดผลผูกพัน และอาจนำไปสูการเปลี่ยนแปลงที่มีผลเชนเดียวกับการทำหนงัสือสัญญาทั้ง ๕ 
ประเภทตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง๑๕

   ๓) ควรมีการกำหนดกรอบนิยามของหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง 
บางประเภทไวในกฎหมายเพื่อใหมีความหมายที่แคบลงกวาในรฐัธรรมนูญ โดยใหอำนาจแกฝายบรหิาร
ในการทำหนงัสือสัญญาระหวางประเทศที่ไมมีลกัษณะที่เปนหนังสอืสญัญาตามอนุสญัญากรงุเวยีนนาฯ 
รวมทัง้หนังสือสัญญาทีม่ลัีกษณะทีเ่ปนความตกลงระหวางฝายบริหาร ซึง่อาจหมายถึงหนังสือสัญญา
ระหวางหนวยงานราชการในระดับกรม เปนตน นอกจากนี้ สำหรบัหนงัสอืสญัญาที่ตองผานการพจิารณา
ของรัฐสภานั้น ควรแบงแยกเปน ๒ ประเภท คือ หนังสือสัญญาทีร่ัฐสภาจะตอง “พิจารณา” เชน 
ความตกลงการคาเสรีซึ ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเศรษฐกิจ และหนังสือสัญญาทีร่ัฐสภา 
“รับทราบ” เทานั้น เชน หนังสือสัญญาที่มีรูปแบบเปนมาตรฐาน เชน ความตกลงทวิภาคีดานการบิน 
หรืออนุสัญญาภาษีซอน เปนตน๑๖

   ๔) ควรมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคำในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง โดยเฉพาะในประเด็นที่ทำ
ใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติอยางชัดเจน เชน ปญหาเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาที่กำหนดใหรัฐสภาจะตอง
พจิารณาใหแลวเสรจ็ภายใน ๖๐ วัน นับแตวนัท่ีไดรบัเรื่องดงักลาว ควรท่ีจะตองมีการแบงประเภทของ
หนังสือสัญญาที่จะตองดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกลาวใหชัดเจน เนื่องจากหนังสือสัญญา

๑๓ สัมภาษณ จุมพต  สายสุนทร ,อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร, ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔, (วารสารจุลนิติ ป ๘ ฉบับท่ี ๔ กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๔ หนา ๒๓ – ๒๖). 

๑๔ วิษณุ  เครืองาม, สรุปสัมมนาทางวิชาการ, หนา ๕๕.
๑๕ วีรพัฒน  ปริยวงศ, “การใชอำนาจอธิปไตยสรางกฎหมายระหวางประเทศ : หนังสือสัญญาบางประเภทอันตองไดรับ

ความเห็นชอบของรัฐสภา (ตอนที่ ๓)”.
๑๖ รายงานทดีอีารไอ, เรื่อง “การศกึษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”, 

หนา ๑๔.
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การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : 
อดีต ปจจุบัน และอนาคต

จุลนิติ

บางประเภทไมมีความจำเปนตองรบีดำเนินการอยางเรงดวน และควรกำหนดบทลงโทษในกรณท่ีีรฐัสภา
ดำเนินการไมแลวเสร็จ นอกจากนี้ ควรมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคำเพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดทำกรอบการเจรจา๑๗

   ๕) ควรมีการแกไขเพิ่มเตมิถอยคำในมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม ท่ีบญัญตัวิา “...คณะรฐัมนตรี
ตองใหขอมูลและจดัใหมีการรบัฟงความคดิเห็นของประชาชน...” ซึ่งถอยคำวา “ประชาชน” เปนถอยคำ
ที่กวางเกินไป โดยอาจแกไขเพิ่มเติมโดยใชถอยคำวา “ผูที่มีสวนไดเสียโดยตรง” ทั้งนี้ เพื่อใหการรับฟง
ความคิดเห็นกอนการดำเนินการเพื่อจัดทำหนังสือสัญญาแตละฉบับนั้นมีวงทีก่วางหรือแคบตามสาระ
สำคัญในหนังสือสัญญานั้น ๆ๑๘

   ๖) ควรมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคำในมาตรา ๑๙๐ วรรคสี่ เนื่องจากถอยคำในวรรคสี่
มีการแยกขั้นตอนการลงนามออกจากขั้นตอนในการแสดงเจตนาผูกพัน โดยอาจตัดขอความที่อางอิง
ถึงการลงนามออก ซึ่งจะมีผลทำใหหนังสือสัญญาที่อยูในเงื่อนไขของ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ทั้งหมด 
ตองมกีารขอความเห็นชอบจากรฐัสภากอนการแสดงเจตนาผูกพนั ไมวาหนังสอืสญัญาดงักลาวจะมกีาร
แยกขั้นตอนในการลงนามกับการใหสัตยาบันหรือไมก็ตาม๑๙ หรือตองมีการเพิ่มเติมความขึ้นใหมกอน
วรรคส่ีในหลกัการทำนองวา ในกรณีการทำหนังสอืสญัญาตามวรรคสองน้ัน ตองไมแสดงเจตนาผกูพนัรฐั
ทันทีโดยการลงนาม แตจะลงนามไดโดยตองมาขอความเห็นชอบหรือไดรับการใหสัตยาบันเสียกอน 
ซึ่งการเพิ่มเติมความดังกลาวจะมีผลทำใหการทำหนังสอืสญัญาตามวรรคสองตองมกีารใหสตัยาบนัหรอื
เห็นชอบเสมอ จะไปกำหนดใหผูกพนัโดยการลงนามเพยีงอยางเดยีวไมได๒๐ หรอือาจมกีารแกไขเพิ่มเตมิ
โดยเปลี่ยนจากขอความเดมิท่ีวา “เมื่อลงนามในหนงัสอืสญัญาตามวรรคสองแลว กอนที่จะแสดงเจตนา
ใหมีผลผูกพัน...” เปนขอความใหมในหลักการทำนองวา “เมื่อแสดงเจตนาเพื่อผูกพันตามหนังสือ
สัญญา” ท้ังน้ีเพราะ “การแสดงเจตนา” น้ันหมายความรวมถึง แสดงเจตนาโดยการลงนามแลวใหสนธิสัญญา
มีผลใชบังคับทันที หรือจะแสดงเจตนาโดยการสัตยาบันหรือแลกเปล่ียนตราสารจึงจะมีผลผูกพัน หรือวิธีการ
อื่นใดตามที่ตกลงกันก็ได เชนนี้จึงจะครอบคลุมวิธีการแสดงเจตนาเพื่อผูกพันทั้งหมด๒๑

๑๗ จตุรนต  ถิระวัฒน, สรุปสัมมนาทางวิชาการ, หนา ๕๖.
๑๘ รายงานทดีอีารไอ, เรื่อง “การศกึษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”, 

หนา ๑๔.
๑๙ เรื่องเดียวกัน. 
๒๐ ลาวัลย  ถนัดศิลปะกุล, “บทบาทของรัฐสภากับกระบวนการทำสนธิสัญญาระหวางประเทศ และปญหามาตรา ๑๙๐ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐”, หนา ๑๙.
๒๑ เพลินตา  ตันรังสรรค, “สรุปสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง หนังสือสัญญาระหวางประเทศท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา”, หนา ๖๙.

โดยอาจตัดขอความท่ีอางอิงถึงการลงนามออก ซ่ึงจะมี
ผลทำใหหนังสือสัญญาท่ีอยูในเง่ือนไขของ มาตรา ๑๙๐ 
วรรคสอง ท้ังหมด ตองมีการขอความเห็นชอบจาก
รัฐสภากอนการแสดงเจตนาผูกพัน ไมวาหนังสือสัญญา
ดังกลาวจะมีการแยกข้ันตอนในการลงนามกับการ
ใหสัตยาบันหรือไมก็ตาม
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

  ๓.๒ ขอเสนอแนะเพือ่การตรากฎหมายเกีย่วกับการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา 
ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา

    เพื ่อใหม ีกรอบหรือแนวทางในการตรากฎหมายวาดวยการกำหนดประเภท 
กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจดัทำหนังสอืสญัญาฯ ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา ไดมีผูทรงคณุวฒุิ
และนักวิชาการเสนอแนวทางในการกำหนดนิยามของหนังสอืสญัญาระหวางประเทศ ตามมาตรา ๑๙๐ 
วรรคสอง ดังตอไปนี้

    ๑) ควรกำหนดนิยามของ “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบดานการคา การบริการ
และการลงทนุ” ท่ีมากกวาพนัธกรณท่ีีใหไวในองคการการคาโลก และใหนิยามความหมายของหนงัสอื
สัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรอืสงัคมของประเทศอยางกวางขวาง โดยการกำหนด
เปนประเดน็หลัก ๆ  เชน ประเดน็ท่ีเกีย่วกบัทรพัยสนิทางปญญา สิง่แวดลอม แรงงาน หรอืสทิธมินุษยชน ทัง้นี ้
ใหคณะรัฐมนตรีสามารถประกาศกำหนดประเภทของหนังสือสัญญาเพิ่มเติมไดเพื่อใหมีความยืดหยุน
ในการปฏิบัติหนาทีข่องฝายบริหาร และเพื่อเปดใหมีการปรับเปลี่ยนนิยามไดตามความเหมาะสม 
เชน ในกรณีที่มีแนวทางในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมในภายหลังเปนตน๒๒

    ๒) ควรกำหนดนยิามของ “หนงัสอืสญัญาที่มผีลกระทบตองบประมาณของประเทศ
อยางมีนัยสำคัญ” โดยอาจกำหนดวงเงินขั้นต่ำของคาใชจายที่รัฐจะตองผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ยัง
ไมไดบรรจไุวในงบประมาณประจำป โดยใหคณะรฐัมนตรสีามารถประกาศกำหนดประเภทหรอืลกัษณะ
ของหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตองบประมาณอยางมีนัยสำคัญเพิ่มเติมไดเชนเดียวกับ ๑)๒๓

    ๓) คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีความเห็นวา “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรือ
งบประมาณอยางมีนัยสำคัญ” หมายถงึ หนงัสอืสญัญาที่กอใหเกดิผลกระทบตอโครงสรางใหญทางสงัคม
หรือทางเศรษฐกิจ หรือกอผลตอการคา การลงทุนในระดับชาติ หรือผูกพันงบประมาณแผนดินซึ่ง
ยังมิไดรบัความเหน็ชอบจากรฐัสภา หรอืผกูพนังบประมาณในสดัสวนท่ีสงูถงึระดบัท่ีกำหนดในกฎหมาย 
สวนการพิจารณาวาระดับใดจึงจะเขาลักษณะเปนผลกระทบตอโครงสรางใหญระดับชาติหรือสัดสวน
ระดับที่สูงนั้น จะตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนรายกรณีไป นอกจากนี้ การพิจารณา “ความกวางขวาง” 
หรือ “ความมีนัยสำคัญ” จะตองพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพประกอบกันดวย๒๔

    ๔) คณะนักวิจัยซึ ่งไดรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื ่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ไดมกีารนำเสนอรางพระราชบัญญัติหนังสือสัญญาการคาการลงทุน พ.ศ. .... 

๒๒ รายงานทดีอีารไอ, เรื่อง “การศึกษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”, 
หนา ๑๕.

๒๓ เรื่องเดียวกัน.
๒๔ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, “บันทึกความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง กฎหมาย

วาดวยการกำหนดขั้นตอนและวธิกีารจดัทำหนงัสอืสญัญาระหวางประเทศ ตามมาตรา ๑๙๐ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐”, หนา ๒๘, [Online] แหลงที่มา (http://ppvoice.thainhf.org/document/research/research_828.pdf, 
สืบคนเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕).
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การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย : 
อดีต ปจจุบัน และอนาคต

จุลนิติ

โดยกำหนดนิยามเกีย่วกับ “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบอยางกวางขวาง” วา หมายความวา
หนังสือสัญญาทางการคา และการลงทุนที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

     (๑) ตองออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญาโดย
อาจออกเปนกฎหมายใหม หรือออกกฎหมายเพื่อแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิมที่มีอยูแลว หรอืออก
กฎหมายเพื่อยกเลิกกฎหมายเดิมที่มีอยูแลว

     (๒) มีการลดอตัราภาษมีากกวารอยละหาสบิของอตัราภาษท่ีีกำหนดไวในกฎหมาย 
ณ วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ทั้งนี้ เฉพาะอัตราภาษีที่กำหนดไวมากกวารอยละยี่สิบ

     (๓) มีผลกระทบตอบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
     (๔) มีลักษณะอยางอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง๒๕

    ๕) ขอเสนอของกลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) 
มีขอเสนอแนะวา “หนงัสอืสญัญาที่มผีลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคมของประเทศ
อยางกวางขวาง” หมายความวา หนังสือสัญญาที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี

     (๑) มีผลผูกพันดานทรัพยสินทางปญญามากไปกวาทีป่ระเทศไทยผูกพันไวภายใต
ความตกลงวาดวยสิทธิในทรพัยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาขององคการการคาโลก หรอืมผีลขดัแยง
ตอพนัธกรณขีองประเทศไทยภายใตความตกลงระหวางประเทศดานทรพัยสนิทางปญญาที่ประเทศไทย
ไดเปนภาคี ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ

     (๒) มีผลผูกพันดานสิ่งแวดลอมที่มีผลขัดแยงตอพันธกรณีของประเทศไทยภายใต
ความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยเปนภาคี ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอ
กรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ

     (๓) มผีลผูกพันดานแรงงานทีข่ัดแยงตอพันธกรณีของประเทศไทยทีม่ีภายใต
ความตกลงขององคการแรงงานระหวางประเทศ ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอกรอบการเจรจา
ตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ

     (๔) มีผลผูกพันที่กอใหเกิดพันธกรณีทีข่ัดแยงกับหลักการดานสิทธิมนุษยชนของ
องคการสหประชาชาติ ในวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ

     (๕) มีลักษณะอยางอื ่นตามที ่คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนดตามขอเสนอของ
คณะกรรมการ

การท่ีจะกำหนดนิยามเพ่ือใหมีความชัดเจนไวในกฎหมาย
วาดวยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ข้ันตอนและ
วิธีการจัดทำหนังสือสัญญาฯ ยอมมีความเส่ียงท่ีอาจจะ
ขัดหรือแยงตอบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได

๒๕ วีรพัฒน  ปริยวงศ, “การใชอำนาจอธิปไตยสรางกฎหมายระหวางประเทศ : หนังสือสัญญาบางประเภทอันตอง
ไดรบัความเหน็ชอบของรฐัสภา (ตอนที่ ๓)”.
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

     สำหรับ “หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุนอยางมีนัยสำคัญ” 
หมายความวา หนังสือสัญญาที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

      (๑) มีผลผกูพนัดานการคาสนิคาและบรกิารมากไปกวาท่ีประเทศไทยมพัีนธกรณี
ภายใตความตกลงกบัองคการการคาโลก ในวนัท่ีคณะรฐัมนตรีมมีตเิสนอกรอบการเจรจาตอรฐัสภาเพื่อ
ขอความเห็นชอบ

      (๒) มีผลผูกพันดานการลงทุนมากไปกวาท่ีประเทศไทยผูกพันไวภายใตความตกลง
เรื่องมาตรการลงทุนทีเ่กี่ยวของกับการคาขององคการการคาโลก หรือมีความแตกตางหรือขัดแยงกับ
บทบัญญัติทีม่อียูในกฎหมายวาดวยการลงทุนของประเทศไทย ทัง้การลงทุนระยะสัน้และการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศในวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ

      (๓) มีลักษณะอยางอืน่ตามทีค่ณะรัฐมนตรีประกาศกำหนดตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการ๒๖

    ๖) ในขณะที่รางพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. .... 
ฉบับของคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงการตางประเทศ๒๗ ปรากฏวาไมไดมีการกำหนดนิยามความหมาย
ของคำวา “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง
กวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ” 
ไวแตประการใด โดยใหเปนอำนาจของคณะรัฐมนตรีเปนผูกำหนดตามขอเสนอแนะของกระทรวง
การตางประเทศ และเมือ่ไดแจงขอกำหนดดังกลาวใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบเปนเวลา 
๑๕ วันแลว หากไมไดมีหนังสือทักทวง ใหประกาศขอกำหนดนั้นในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับได 

    อยางไรก็ตาม ในประเด็นการกำหนดนิยามของหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ 
วรรคสอง ไวในกฎหมายวาดวยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือ
สัญญาฯ ยังมีผูมีความไมเหน็ดวย โดยมคีวามเหน็วา แมถอยคำเก่ียวกับหนังสอืสญัญา ตามมาตรา ๑๙๐ 
วรรคสอง จะมีความไมชัดเจน แตการที่จะกำหนดนิยามเพื่อใหมีความชัดเจนไวในกฎหมายวา
ดวยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาฯ ยอมมีความเสี่ยง
ทีอ่าจจะขดัหรอืแยงตอบทบญัญตัริฐัธรรมนญูได ดงันัน้ แนวทางแกไขคอื การกำหนดนยิามในลกัษณะ
เปนขอสันนิษฐานของกฎหมายวาหนังสือสัญญาประเภทใดที่ไมเขาขาย ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง 
โดยมิไดตัดสิทธิของฝายใดที่จะโตแยงหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น รวมทั้งมิไดเปนการบัญญัติเกินกวา
ทีร่ัฐธรรมนูญกำหนด๒๘ นอกจากนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของนานาอารยะประเทศก็

๒๖ รางพระราชบัญญัติการจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ พ.ศ. .... ฉบับของกลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรี
ภาคประชาชน (FTA Watch), [Online] แหลงท่ีมา (http://www.ftawatch.org/sites/default/fi les/Final_190_act.pdf, สบืคนเมื่อ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕).

๒๗ รางพระราชบญัญัตฉิบับน้ีไดบรรจเุขาระเบยีบวาระการประชมุสภาผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๓ ปที ่๒ ครัง้ที ่๑๔ (สมัยสามญัทั่วไป) 
วนัพธุท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ และในคราวประชมุสภาผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๓ ปที ่๒ ครัง้ที ่๑๖ (สมยัสามญัท่ัวไป) วนัพธุท่ี ๑๘  มนีาคม 
๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรี (ชุดที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี) ไดขอถอนรางพระราชบัญญัติดังกลาวเพื่อนำกลับไปแกไข
เพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมยินยอมใหถอนไดตามขอบังคับฯ ขอ ๕๓. 

๒๘ พรชัย  ดานวิวัฒน, “สนธิสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรค ๒ แหงรัฐธรรมนูญ”, วารสารจุลนิติ ป ๘ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม 
– สิงหาคม ๒๕๕๔), หนา ๕๒.
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จุลนิติ

ไมพบวามีรัฐธรรมนูญของประเทศใดบัญญัติใหมีการออกกฎหมายเฉพาะเพ่ืออธิบายถอยคำในรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะในเรื่องของการทำหนงัสือสัญญาระหวางประเทศ ทัง้นี ้เพราะไมอาจทราบไดวาพระราชบญัญตัิ
ท่ีออกมาเพื่อท่ีจะขยายความรฐัธรรมนูญจะมลีกัษณะอยางไร และอะไรที่ถอืวาเปนเกณฑในการกำหนด
วาหนังสือสัญญาใดเปนหนังสือสัญญาทีอ่ยู ในขาย มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง และถึงแมจะมีการ
ตรากฎหมายเพื่ออธิบายถอยคำกต็าม กฎหมายดงักลาวอาจจะยังคงมีปญหาใหตองตคีวามกันตอไปอกี 
ดังนั้น ทางออกที่ดีเห็นวาควรมีการปรับเปลี่ยนถอยคำในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ใหมีความชัดเจน 
และไมมีความหมายกวางขวางเหมือนเชนปจจุบัน๒๙ 

  ๓.๓ ขอเสนอแนะเกีย่วกับการปรับโครงสรางและกระบวนการทำงานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

    เนือ่งจากประเทศไทยมีการจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศเปนจำนวนมาก
ซึ่งตองผานการพิจารณาของรัฐสภา จึงควรมีการ “จัดตัง้คณะทำงานภายใตระบบคณะกรรมาธิการ
ของรฐัสภา” ขึ้นมาชดุหนึ่งโดยมกีรรมการผูทรงคณุวฒุท่ีิมาจากภาคเอกชน ภาควชิาการ และประชาสงัคม 
เพื่อทำหนาทีใ่นการกลั่นกรองหนังสือสัญญา ซึ่งรวมถึงการจัดทำขอเสนอแนะในสวนของการวาง
ขั้นตอนและกระบวนการในการกลั่นกรองหนังสือสัญญาของรัฐสภาที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งศึกษาวิเคราะหผลดี ผลเสียของขอผูกพันทีก่ำหนดในหนังสือสัญญาระหวางประเทศซึ่งตองมี
การพิจารณาเพิ่มเติมจากการศึกษาที่ฝายบริหารไดจัดทำขึ้นมาแลวเพื่อใหมีความละเอียดรอบคอบ
และสมบูรณมากขึ้น และในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมาธิการชุดนี้จะตองมีหนวยงานที่เขามา
สนับสนุนการทำงานซ่ึงมีหนาท่ีในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ หนวยงานน้ีอาจอยูภายใต
สำนักเลขาธิการรัฐสภา และมีความจำเปนตองมีนักเศรษฐศาสตร นักกฎหมายการคาระหวางประเทศ 
ตลอดจนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการทำหนังสอืสญัญาระหวางประเทศ
ทัง้ในมิติของกระบวนการ ขั้นตอน และสาระสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมในหนังสือสัญญา ดังนั้น 
หนวยงานนี ้อาจจำเปนจะตองจัดตั ้งขึ ้นในรูปแบบขององคการมหาชนซึ ่งมีความยืดหยุ นในการ
กำหนดอัตราคาตอบแทนของพนักงานไดมากกวาหนวยงานของรัฐ๓๐ หรือควรมีการแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเก่ียวของกับการต้ังกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภาเพ่ือกำหนดใหมีการต้ัง 
“คณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภาเพ่ือพิจารณาศึกษาหนังสือสัญญากอนเปนการลวงหนา” 

ควรม ีการ “จัดตั ้งคณะทำงานภายใตระบบคณะ
กรรมาธิการของรัฐสภา” ข้ึนมาชุดหน่ึงโดยมีกรรมการ
ผู ทรงคุณวุฒิทีม่าจากภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และประชาสังคม เพื่อทำหนาที่ในการกลั่นกรองหนังสือ
สัญญา

๒๙ สัมภาษณ จุมพต  สายสุนทร , หนา ๒๖.
๓๐ รายงานทดีอีารไอ, เรื่อง “การศกึษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”, 

หนา ๑๗.
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

และเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาตอทีป่ระชุมรวมกันของรัฐสภา ทั้งนี้ เพือ่เปนขอมลูทางวิชาการ
สำหรับสมาชิกรฐัสภาในการใหความเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบหนงัสอืสญัญาตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐ 
โดยการตั้งคณะกรรมาธิการรวมกนัของรฐัสภาดงักลาวน้ีควรท่ีจะตั้งในลกัษณะคณะกรรมาธกิารสามญั
หรือตั้งแบบถาวรไมใชเปนการตั้งขึ้นมาเพียงชั่วคราวเทานั้น๓๑  
  นอกจากนี ้ เพื่อเปนการวางบรรทัดฐานใหเกิดความชัดเจนในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ท่ีเกี่ยวของกบัรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐ การวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญในกรณดีงักลาวควรเปดโอกาส
ใหผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายระวางประเทศ เศรษฐกิจสังคม การคาการลงทุนหรืองบประมาณไดเขามา
มสีวนรวมในกระบวนพิจารณาดวย เพราะเงือ่นไขและถอยคำในการเจรจาทำหนังสือสัญญา
ระหวางประเทศยอมอาจมีกรณีที่ตองใชความเชี่ยวชาญหรือความเขาใจเฉพาะศาสตรทีม่ากไปกวา
หลักนิติศาสตรและรัฐศาสตรตามกรณีทีเ่คยปรากฏมา โดยแนวทางที่เปนไปไดในเบื้องตนคือการ
แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญใหมีการเปดรับเอกสารของผูเช่ียวชาญ 
(amicus curiae) ซึ่งตองเปดรับอยางทั่วถึง และไมจำกัดเพียงการเรียกพยานผูเชี่ยวชาญมาสอบถาม
เทานั้น๓๒

๔. บทสรุป
  สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใชบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญในปจจุบันมี 

แนวทางในการทีจ่ะแกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นดังกลาวโดยการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ 
และการเรงรดัการตรากฎหมายเกีย่วกบัการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขัน้ตอนและวธิกีารจดัทำ
หนังสือสัญญาฯ ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา ขึ้นใชบังคับ ตลอดจนการปรับโครงสรางและกระบวนการ
ทำงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความเปนมาและเจตนารมณของ
รฐัธรรมนญู มาตรา ๑๙๐ แลว จะเหน็ไดวามเีจตนารมณหรอืมีความพยายามที่จะแกไขปญหาที่เคยเกดิขึ้น
เกี่ยวกบักระบวนการทำหนงัสือสัญญาในอดตีท่ีผานมา ไมวาจะเปนปญหาเกี่ยวกบับทบาทการมสีวนรวม
ของภาคประชาชน ปญหาเก่ียวกับความโปรงใสในกระบวนการทำหนังสือสัญญา และปญหาการตรวจสอบ
และถวงดุลกันระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ

  ดงัน้ัน ในอนาคตหากจะมกีารแกไขเพิ่มเตมิรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ จะตองมีการพจิารณา
ศึกษาอยางละเอียดรอบคอบและรวมกันจากทุกภาคสวน และประการสำคัญจะตองหาทางออก
โดยพยายามคงไวซึ่งเจตนารมณหรือความพยายามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ตองการที่จะแกไข
ปญหาในอดตี มิฉะนั้นแลว การแกไขเพิ่มเตมิดงักลาวอาจจะทำใหยอนกลบัไปสูปญหาในอดตี กลาวคือ 
การแกไขเพ่ิมเติมอาจจะสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ได แตไมสามารถแกไขปญหา
ที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ตองการที่จะแกไขก็ได 

๓๑ วิษณุ  เครืองาม, สรุปสัมมนาทางวิชาการ, หนา ๕๖.
๓๒ วีรพัฒน  ปริยวงศ, “การใชอำนาจอธิปไตยสรางกฎหมายระหวางประเทศ : หนังสือสัญญาบางประเภทอันตองได

รับความเห็นชอบของรัฐสภา (ตอนที่ ๓)”.
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การพากเพียรเพื่อความสมบูรณอยางไมมีที่สิ้นสุด

เปนสิทธิของเราผูเปนมนุษย

Inf i nite striving after perfection 

is our human right.

(จากหนังสืออมตวจนะคานธี 
รวบรวมและแปล โดย กรุณา – เรืองอุไร กุศลาสัย , หนา ๑๖๖)
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ความนำ
ประเทศเนเธอรแลนดต้ังอยูบนพ้ืนท่ีบริเวณสามเหล่ียมปากแมน้ำ

สายใหญ ๔ สายดวยกันซึ่งลวนเปนทางน้ำสำคญัของทวีปยุโรปไหลผาน
ลงสูทะเลเหนือ (the North Sea) ไดแก แมน้ำไรน แมน้ำเมอรส แมนำ้เชลท 
และแมน้ำเอมส ประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศมีระดับ
ตำ่กวาระดบันำ้ทะเลปานกลางอนัเปนผลทำใหในอดตีท่ีผานมาระดบันำ้
ในแหลงน้ำและทางน้ำตาง ๆ มักเกิดภาวะลนตลิ่งและเปนภัยพิบัติ
ที่สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินเปนอันมากเสมอมา 

ประเทศเนเธอรแลนด ไดมีการสราง
และขยายชุมชน ที่อยูอาศัย และพื้นที่เกษตรกรรม
ควบคูไปกับการจัดใหมีระบบปองกัน “อุทกภัย” 
เสมอมาหลายศตวรรษเพื ่อการดำรงชีวิตอยู 
อยางยั่งยืน๑ นอกจากการอาศัยองคความรูและ
เครื่องมือในดานตาง ๆ ทั้งทางดานวิศวกรรมโยธา
สำหรับการจัดใหม ีโครงสรางปองกันอุทกภัย 
(Flood Defences) ในรปูแบบตาง ๆ   และทางดาน
การตรากฎหมายเพื่อกำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการอุทกภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลว  
ประเทศเนเธอรแลนดยังไดมีการพัฒนานโยบาย

และการดำเนินยุทธศาสตรระดับชาติเกี ่ยวกับการบริหารจัดการ
และแกไขปญหาอุทกภัยอยางเปนรูปธรรม ดังรายละเอียดทีจ่ะ
ไดนำเสนอใน หนาตางโลก: The Knowledge Windows เรื่อง  
“The Windmill Flood Risk Management: การจัดการอุทกภัย
ของประเทศเนเธอรแลนด” ตอน “นโยบายและยุทธศาสตร
ของภาครัฐ” ดังนี้

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

“The Windmill Flood Risk Management: 
การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด” 
ตอน ¹âÂºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒÊμÃì¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°

๑ B. Stalenberg and J.K. Vrijling, “INTERACTION BETWEEN DUTCH FLOOD PROTECTION AND URBANISATION” 
in document for International Symposium of Lowland Technology; September 14-16, 2006 in Saga, Japan, 
2006.
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จุลนิติ

มาตรการปองกันอุทกภัย ยุทธศาสตรพื้นฐานประการสำคัญ ๒

 
 มาตรการเชิงปองกัน (Protective measures) ถือเปนมาตรการแรกที่ชาวดัตชเริ่มใชกันมา

ตั้งแตโบราณกาล โดยไดมีการดำเนินการจัดตั้ง “วงแหวนคันกั้นน้ำ” หรือ “Dike Rings” ใหมีลักษณะ
เปนพื้นที่ระบบปดสำหรบัการจดัทำโครงการปองกนัอุทกภยัตามลกัษณะทางภมิูศาสตรของแตละบริเวณ 
เชน คนัก้ันน้ำ เขื่อน หรอืกำแพงปองกนัมวลคลื่นน้ำทะเลซัดเขาหาชายฝง โดยกำหนดใหคณะกรรมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water board) ในแตละพื้นที่เปนผูดูแลบำรุงรักษา 

ปจจุบัน ประเทศเนเธอรแลนดไดจัดใหมีโครงการหลักทางวิศวกรรมเพื่อการปองกันอุทกภัย 
(Primary fl ood defence structures)  มีความยาวรวมกวา ๓,๕๐๐ กิโลเมตร มีลกัษณะเปนโครงสราง
ขนาดใหญท่ีใชกั้นมวลนำ้จากทะเลหรอืแมน้ำบางสาย อันใชสำหรบัการปองกันน้ำจากภายนอกวงแหวน
คันกั้นน้ำมิใหไหลเขาสูภายในระบบ นอกจากนั้นจะเปนโครงสรางที่กั้นน้ำภายในเขตพื้นที่ดังกลาว
อีกกวา ๑๔,๐๐๐ กิโลเมตร เชน คันกั้นน้ำรอบอางเก็บน้ำหรือริมฝงคลอง๓

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 
(Water Act 2009) ไดกำหนดใหโครงการ
เหลานั ้นตองเปนไปตามระดับเกณฑ
มาตรฐานพิเศษทีก่ำหนดไวในกฎหมาย 
เชน โครงการปองกันอุทกภัยสำหรับ
ชายฝงทะเลตอนกลาง อนัเปนทีต่ัง้ของ
นครอัมสเตอรดัมซึ่งเปนเมืองหลวงของ
ประเทศที ่มีจำนวนประชากรหนาแนน 

ทัง้เปนที่ตั้งของกรุงเฮกและเขตทาเรือรอตเตอรดัม จึงมีระดับเกณฑมาตรฐานพิเศษในระดับสูงสุด 
ทัง้พระราชบัญญัติดังกล าวย ังไดกำหนดใหองคกรท ีเ่ กี ่ยวของกับการปองกันอุทกภัยซึ ่งมี
คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water boards) ในแตละพื้นทีเ่ปนองคกรหลักในการ
ประเมินสภาพและสมรรถนะของโครงสรางสำหรับการปองกันอุทกภัยในเขตความรับผิดชอบในทุก 
๕  ป อกีดวย ซึง่รายงานการประเมนิดงักลาวจะตองเสนอตอรฐัสภาเพือ่พจิารณาตอไป ทำใหหนวยงาน
ทีเ่กี่ยวของตองดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑทีก่ฎหมายกำหนดไวโดยชัดแจง โดยมีการประเมิน
สมรรถภาพของโครงสรางสำหรับการปองกันอุทกภัยในพื้นทีต่าง ๆ และจัดทำรายงานการพัฒนา 
การบำรุงรักษา ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณอยางสม่ำเสมอ 

๒ โปรดดู Jos van Alphen, “Flood Risk Management in the Netherlands, Organisation, Legislation 
and Governance”, p. 1 . [online]  Available from http://www.nfrmp.us/ifrma/docs/pre/governance/
NetherlandsGovernancePaper.pdf [April 9th, 2012].

๓ โปรดดู The Dutch Government, “National Water Plan 2009- 2015”, (Thieme Deventer, 2009), p. 65.

้  ี่ ้  ื  ึ ี
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มีขอพจิารณาวา การจดัการความเสี่ยงจากอทุกภยัน้ันไมอาจดำเนินงานไดแตเพยีงการปองกนั
น้ำไมใหไหลบาเขาทวมพื ้นทีเ่ทานั้น ดังทีป่รากฏในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแหงชาติ 
ค.ศ. ๒๐๐๙ – ค.ศ. ๒๐๑๕ ของรฐับาลเนเธอรแลนดวาควรใหความสำคญัแกการปองกนัผลจากภยัพบิตัิ
ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยและการฟนฟูเยียวยาความเสียหายในดานตางๆ ไปพรอมกันดวย๔

 
“Go with the flow” ยุทธศาสตรการปรับตัวสำหรับการเผชิญอุทกภัย

กวาศตวรรษที่ผานมาภายใตอิทธิพลของการ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ำในแมน้ำสายหลักและปจจัยเสี่ยง
ประการอ่ืนท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วน้ัน ประเทศเนเธอรแลนด
ไดมีการปรับใชยุทธศาสตรใหสามารถปรับตัวและ
ขับเคล่ือนประเทศไปไดพรอมกันกับปริมาณน้ำมหาศาล
ที ่ต องเผชิญมากยิ ่งข ึน้ เปนลำดับอยางไมอาจ
หลีกเล่ียงได ภายใตแนวคิด “Go with the fl ow” 
โดยจัดใหมีระบบกกัเกบ็นำ้ไวกอนที่จะปลอยออกสูพื้นท่ีตาง ๆ  และจัดหาพื้นท่ีสำหรบัใหมวลน้ำไดมท่ีีอยู
หรือเคล่ือนท่ีไปไดโดยไมสรางความเสียหายหรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ ดังท่ีไดมีการดำเนินการแลว 
เชน โครงการ “Room for the River” และโครงการ “Meuse Projects”๕ ซึง่เหน็ไดอยางชดัเจนวา
แนวทางเชนวานี้สอดคลองกบัหลกัการของ “โครงการแกมลงิ”ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัวฯ ของประเทศไทยที่มีสาระสำคัญในทำนองเดียวกัน 

การกำหนดองคกรผูรับผิดชอบภารกิจ

ในการกำหนดนโยบายภาครัฐสำหรบัการจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนดน้ันมีขอบเขต
ครอบคลุม การคุมครองปองกัน (Prevention) การเตรียมการรับมือและการสนองตอบอยางทันตอเหตุการณ 
ตลอดจนการฟนฟูความเสียหายที่เกิดขึ้น ในลักษณะที่เรียกวา “หวงโซแหงความปลอดภัย” หรือ 
“Safety Chain” ซึ่งวัตถปุระสงค สาระสำคัญ และการจดัลำดบัความสำคญัในการดำเนนิงานมาตรการ
ทุกประการขางตนน้ัน ไดมีการกำหนดไวเปน แผนโครงการจดัการอทุกภยัแบบบรูณาการ (Integrated 
Flood Risk Management Plan) อันไดกำหนดใหเปนอำนาจหนาท่ีขององคกรที่เก่ียวของดำเนนิการ
ตามแผนโครงการดังกลาวภายใตบริบททีแ่ตกตางกันออกไป ในรูปแบบของแผนโครงการ
ในแตละภารกิจ ดังนี้

๔ Ibid., p.68
๕ Ibid., p.65.
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 กระทรวงคมนาคม การโยธาธิการ และ
บริหารจัดการน้ำ (Ministry of Transport, 
Public works and Water Management) 
ดำเนินการพัฒนานโยบายดานทรัพยากรน้ำ
ในระดับชาติ และบำรุงรักษาโครงการ
หลักทางวิศวกรรมในการปองกันอุทกภัย
ตามชายฝงทะเล

 กระทรวงการเคหะ การจัดการพื ้นที ่
และสิ่งแวดลอม (Ministry of Housing, Spatial planning 
and the environment) มีอำนาจหนาทีใ่นการกำหนดแผน
จัดการเชิงพื้นที่ในระดับชาติ

 กระทรวงมหาดไทย (Ministry of the interior and Kingdom Relations) มี
อำนาจหนาที่ในการกำหนดแผนการ เตรียมความพรอมและบริหารจัดการภัยพิบัติ
ในระดับชาติ

 จังหวัด (Provinces) มีอำนาจหนาท่ีในการกำหนดแผนโครงการดานการบรหิารจดัการ
เชิงพื้นที่และดานทรัพยากรน้ำในระดับภูมิภาค (Regional level)

 องคกรสวนทองถิน่ (Municipalities) มีอำนาจหนาทีใ่นการกำหนดแผนโครงการ
ดานการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และดานภัยพิบัติในระดับทองถิ่น (Local Level)

 คณะกรรมการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ (Water boards) ในแตละพื้นท่ี มีอำนาจ
หนาท่ีในการบรหิารจดัการทรพัยากรนำ้และภยัพบิตั ิบำรงุรกัษาโครงการดานวศิวกรรม
สำหรับการปองกันอุทกภัยในระดับภูมิภาคที่อยูภายใตเขตความรับผิดชอบโดยไดรับ
งบประมาณจากการจัดเก็บภาษีจากเจาของที่ดินและประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 องคกรรวมเพ่ือการจดัการภยัพิบติั (Safety regions) เปนองคกรที่ดำเนนิงานรวมกบั 
องคกรสวนทองถิ่น (Municipalities) ในการเตรียมการรับมือและจัดการภัยพิบัติ
ในระดับที่ต่ำกวาระดับจังหวัด (Sub-provincial level)

นโยบายภาครัฐในการบริหารจัดการและแกไขปญหาอุทกภัย

จากการศกึษาพบวา นโยบายภาครฐัของประเทศเนเธอรแลนดท่ีผานมาจนถงึปจจุบนั ไดมีการ
ดำเนินนโยบายเพื่อการจัดการอุทกภัยดานการสรางความปลอดภัยทีย่ัง่ยืนโดยการใหความสำคัญแก
แนวทาง ๓ ประการ ไดแก การปองกัน การจัดการเชิงพื้นทีอ่ยางยั่งยืน และการจัดระบบและสราง
ความยั่งยนืในการบรรเทาภัยพิบัติ๖ โดยใหความสำคัญแกอิทธิพลจากความผันแปรของธรรมชาติที่
เพ่ิมมากย่ิงข้ึนโดยลำดับ เชน การเพ่ิมข้ึนของระดับน้ำทะเล ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำในแมน้ำสายตาง ๆ  

๖ Ibid., p.6.

Relations) มี
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ตามสภาวะความเปลี ่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate 
Change) อันเปนผลมาจากอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น 
ดังที่ปรากฏในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแหงชาติ 
ค.ศ. ๒๐๐๙ – ค.ศ. ๒๐๑๕ (National Water Plan (2009)) 
สำหรบั ป ค.ศ. ๒๐๐๙ ถงึ ป ค.ศ. ๒๐๑๕ ตามเจตนารมณของ
พระราชบญัญติับรหิารจดัการทรพัยากรนำ้ (Water Act) 
และพระราชบัญญัติการจัดการเชิงพื ้นที ่ (Spatial 
Planning Act) ทีใ่ชบังคับอยู ในปจจุบันไดกำหนด
ยุทธศาสตรประการสำคัญ ๔ ประการ คือ๗

๑. มุงเนนการจัดใหมีมาตรการปองกันและอุทกภัยและภัยแลง
๒. มุงมั่นพัฒนาการจัดการเชิงพื้นที่และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติตาง ๆ
๓. กำหนดแนวคิดที่สอดคลองกับบริบทซึ่งใหความสำคัญแกการลดสภาวะโลกรอน
๔. จัดใหมีระบบกฎหมายและระบบการงบประมาณที่สามารถใชเปนหลักประกันเพ่ือ

การดำเนินงานไดอยางยั่งยืน
 

ขอแนะนำของสหภาพยุโรปเกี่ยวดวยการจัดการความเสี่ยงดานอุทกภัย
 
ตั้งแต ค.ศ. ๒๐๐๗ เปนตนมา นโยบายภาครัฐดานการจัดการ

ความเสี่ยงจากเหตุอุทกภัยในประเทศเนเธอรแลนดไดอนุวัติการตาม 
ขอแนะนำสหภาพยุโรปวาดวยการประเมินและบริหารจัดการความเส่ียง
ดานอุทกภัย (European Directive on the Assessment and 
Management of Flood Risk) ทำใหตองมกีารดำเนนิงานประการตาง ๆ  
เชน การตรากฎหมาย การเตรียมการจัดทำแผนที่อุทกภัย ตลอดจน
เตรียมจัดใหมีแผนโครงการซึ ่งมีวัตถุประสงคในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดานอุทกภัยและกำหนดมาตรการที่ครอบคลุมทั้งทางดาน
การคุมครองปองกันและการเตรียมการรับมือความเสี่ยงดานอุทกภัย
ไวดวยกนั๘ ซึ่งปรากฏวา รฐับาลเนเธอรแลนดไดกำหนดไวในแผนบรหิาร
จดัการทรพัยากรนำ้แหงชาติ ค.ศ. ๒๐๐๙ – ค.ศ. ๒๐๑๕ ใหการเตรียมการขางตนเปนกระบวนการ
สงเสริมการบูรณาการของนโยบายสำคัญ ๓ ประการ ไดแก การจัดการเชิงพื้นที่ การปองกันและ
บริหารจัดการภัยพิบัติ และการกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกำหนดนโยบายระดับชาติไปพรอมกัน๙ 

๗ โปรดดู Jos van Alphen, “Flood Risk Management in the Netherlands, Organisation, Legislation and 
Governance”, p. 4 .

๘ Ibid., p.4.
๙ Ibid., p.5.
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ความสงทาย
จะพิจารณาเห็นไดวา ประเทศเนเธอรแลนดนั้นไดมีการพัฒนานโยบายและการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตรระดับชาติเพื่อการบริหารจัดการและแกไขปญหาอุทกภัยมาอยางตอเนื่อง โดยมุงเนน
การจัดใหม ีมาตรการปองกันอุทกภัยและภัยแลง  การจัดการเชิงพื ้นที ่และบริหารจัดการ
ทรพัยากรนำ้ในมติิตาง ๆ  ตลอดจนสรางระบบกฎหมายและการงบประมาณสำหรบัการดำเนนิงานภายใต
แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแหงชาติ ค.ศ. ๒๐๐๙ – ค.ศ. ๒๐๑๕ อันเปนแผนโครงการที่
กำหนดนโยบายภาครัฐในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกมิติทีช่ัดเจน
และเปนรูปธรรม ซึ่งสวนหนึ่งของแผนดังกลาวนั้นไดกำหนดยุทธศาสตรสำหรับการจัดการน้ำในมิติ
ทีเ่ปนภัยพิบัติดังที ่ไดอธิบายไวโดยสังเขปในบทความนี  ้สำหรับประเทศไทยนั ้นอาจพิจารณา
นำระเบียบวิธีคิดในการบริหารจัดการและแกไขปญหาอุทกภัยจากนโยบายภาครัฐและการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตรของประเทศเนเธอรแลนดมาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
ไดในโอกาสที่เหมาะสมตอไปหรือในอนาคตอันใกลนี้ 
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สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่นบาน (องคการมหาชน) 
หรือ สพพ. มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Neighbouring Countries Economic Development 
Cooperation Agency (Public Organization) : NEDA จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน มีพันธกิจเกี่ยวกับการให
ความรวมมือและการชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมกับ
ประเทศเพื่อนบาน เพื่อเปนการสงเสริมการขยายตัวทางดานการลงทุนและการคาระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน รวมทัง้เพื่อเปนพันธมิตรพัฒนาเศรษฐกิจรวมกันตามกรอบ
ความรวมมือการพัฒนาเศรษฐกิจทัง้ในระดับอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขงและทวิภาคี ตลอดจนเปน
แหลงสนับสนุนดานเงินทุนแกประเทศเพื่อนบาน

www.neda.or.th 
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www.dgr.go.th

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปนสวนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนองคกรหลกัในการบรหิารจดัการนำ้บาดาล
แบบบูรณาการเชิงรุกโดยการคงไวซึ่งความสมดุลตามธรรมชาติของทรัพยากร
น้ำบาดาล เพื่อนำไปใชอยางชาญฉลาดและเกิดประโยชนสงูสดุแกประเทศอยาง
ย่ังยืน โดยมีอำนาจหนาท่ีในการเสนอแนะนโยบาย แผนมาตรการบรหิารจัดการ 
พัฒนาอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ควบคุม กำกับ ดูแลเกีย่วกับ
ทรัพยากรน้ำบาดาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยน้ำบาดาล เปนศูนยขอมูล
สารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาลของชาติ 

ปจจุบันมีบอบาดาลที่มีการอนุญาตเจาะและใชน้ำบาดาลอยางถูกตอง
ประมาณ ๓๒,๖๐๐ บอ และเชื่อวายังมีบอบาดาลที่ไมไดขออนุญาตเจาะและ
ขออนุญาตใชน้ำบาดาลอีกเปนจำนวนมาก ดังนั้น ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
จึงขอเชิญชวนใหประชาชน หนวยงานภาครัฐ บริษัทเอกชนทีม่ีความประสงค
จะเจาะนำ้บาดาล หรอืมีบอน้ำบาดาลอยูแลวและตองการใชน้ำบาดาล สามารถ
ติดตอย่ืนคำขอรับใบอนุญาตเพ่ือเขาสูระบบการควบคุมกิจการน้ำบาดาลท่ีถูกตอง
ตามกฎหมาย และเพื่อประโยชนของประชาชนในการใชทรัพยากรน้ำบาดาล
ท่ีมีคณุภาพ สะอาดปลอดภัย ไรสารปนเปอน ชวยรกัษาสมดลุและปองกันปญหา
หรือผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับชั้นน้ำบาดาล
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www.gisthai.org

ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพือ่ประเทศไทย หรือ GISTHAI (Geo - InformaticS center for 
Thailand : GISTHAI) กอตั้งขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งไดจัดทำเว็บไซต
ขึ้นเพื่อใหความรูทางวิชาการ และเผยแพรผลการศึกษาวิจัยทางดานการประยุกตใชภูมิสารสนเทศ
โดยเฉพาะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร หรือ GIS (Geographic Information System) 
และเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing: RS) ในการบรหิารจัดการ การวางแผน และ
การตดัสินใจท้ังในการพฒันาและการแกไขปญหา การนำไปใชอยางมีกลยุทธ รวมถงึการพฒันายุทธศาสตร
รองรับที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่พอเพียงและยั่งยืน

เนื่องจาก GIS เปนระบบสารสนเทศแขนงหนึ่งที่ตองมีการเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ เขากับขอมูล
เชิงพื้นที่เพื่อจะนำมาวิเคราะหและนำเสนอในรูปแบบของแผนที่ ซึ่งเปนเสมือนตัวแทนอางอิงตำแหนง
บนพืน้ผิวโลกจรงิ ๆ  ซ่ึงผูใชสามารถเรยีกคนขอมูลไดจากแผนท่ีท่ีเหน็โดยตรง และสามารถนำขอมลูจาก
หลากรูปแบบมาวิเคราะหรวมกัน เชน ภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม (ภาพจากการสำรวจ
ระยะไกล) 

สำหรบัผูท่ีสนใจสามารถติดตามขอมลูขาวสาร บทความเก่ียวกับพบิตัภิยัตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นได เชน 
พายุ น้ำทวม แผนดินไหว สึนามิ และเว็บไซตมีภาพประกอบดานภูมิศาสตรอีกดวย
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เสมสิกขาลัย เปนหนวยงานการกุศลภายใตมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-
นาคะประทีป มีวัตถุประสงคเพื่อนำกระบวนการเรียนรูอยางมีจิตวิญญาณ
แบบองครวมมาเปนทางเลอืกใหมท่ีเนนรปูแบบของการมสีวนรวมของผูเรยีนและ
สนับสนุนใหผูเรียนฝกฝนตนเองในทุกดานของชีวิตตั้งแตทัศนะการมองโลก 
ความมฉัีนทะและความเขาใจเรื่องความเปนธรรมทางสงัคม ความรกั ความเขาใจ
ซึ่งจะเปนรากฐานสำคัญทีน่ำไปสูความรักและความเขาใจเรื่องความเปนธรรม
ทางสังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ ่น ตลอดจนระบบนิเวศวิทยา 
เปนการคดิอยางเช่ือมโยงและมจิีนตนาการสรางสรรค รวมถงึการเรยีนแบบผาน
ประสบการณจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ เพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลงเตบิโตทั้งดาน
สติปญญา จิตใจ ทักษะและพฤติกรรมของผูเรียน 

เสมสิกขาลัยเปดโอกาสใหกับบุคคลอยางหลากหลาย โดยไมจำกัด 
เพศ วัย เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา การศึกษา อาชีพและบุคคลผูสนใจทั่วไป 
ไดเขามาเรียนรูรวมกัน ทำใหเกิดการเชื่อมโยงคนในสังคมอยางเขาอกเขาใจกัน
และนำไปสูการรวมมือกันเพื่อสรรคสรางสังคมใหดีงาม 

ภายในเว็บไซตนีย้ังไดนำเสนอบทความในสารเพื่อนเสม เกร็ดความรู 
การแลกเปลี่ยนแบงปนทางดานจิตใจทำใหมองเห็นมุมมองชีวิตทีแ่ตกตางเกิด
องคความรูใหม ๆ และผูที่สนใจจะเขารวมกิจกรรมของเสมสิกขาลัยสามารถ
ติดตามตารางกิจกรรมจากเว็บไซตนี้ได

 www.semsikkha.org
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