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บรรณาธิการแถลง
รัฐธรรมนูญนั้นเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศที่กําหนดรูปแบบของรัฐหรือประเทศรวมทั้ง
การวางกลไกเกี่ ย วกั บ สถานะ และความสั ม พั น ธ ข ององค ก รผู ใช อํ า นาจอธิ ป ไตยภายในรั ฐ นั้ น ๆ
ซึง่ รัฐธรรมนูญของประเทศไทยทุกฉบับทีผ่ า นมารวมทัง้ ฉบับปจจุบนั คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีการบัญญัติ“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” ไวในมาตรา ๖
ของรัฐธรรมนูญวา “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได” โดยหลักการดังกลาวนี้
มีพื้นฐานความคิดมาจากวิวัฒนาการการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญตั้งแตสมัยโรมัน ภายใต
สมมติฐานทฤษฎีแนวคิดอันเปนแมบทพื้นฐานของหลักนิติรัฐ (rule of law) ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยของรัฐสมัยใหมในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก และเมื่อรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรมีสถานะ
เปนกฎหมายสูงสุด มีศักดิ์หรือลําดับชั้นเหนือกฎหมายอื่นที่กฎหมายใดจะขัดหรือแยงมิได สถานะเชนนี้เอง
ทําใหรัฐธรรมนูญมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง จึงมีความจําเปนที่จะตองรักษาความเปนกฎหมายสูงสุด
ดวยการกําหนดใหมรี ะบบควบคุมกฎหมายมิใหขดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญที่มีสถานะเหนือกฎหมายใดๆ ที่เห็นเปนรูปธรรม ดังนั้นรัฐธรรมนูญของแตละประเทศได
บัญญัติหลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายไวแตกตางกันไป ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
ระบบควบคุมกฎหมายมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในอดีตที่ผานมาจะเห็นวาการ
ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญเปนการตรวจสอบกฎหมายในระดับของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และพระราชกําหนดวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไมเทานัน้ แตยงั มิได
มีการวางบรรทัดฐานในเรือ่ งการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติม
ไวแตอยางใด
ดวยเหตุผลดังกลาวกองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงไดทําการสัมภาษณความเห็น
ทางวิชาการ ในประเด็นเรือ่ ง “หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมีความสําคัญอยางไรกับ
ชาติบานเมือง” จาก รองศาสตราจารยมานิตย จุมปา อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ผูท รงคุณวุฒิ ทีม่ คี วามรูแ ละความเชีย่ วชาญในเรือ่ งดังกลาว ทัง้ นี้ เพือ่ ใหทราบและเขาใจ
ถึงหลักการสําคัญของหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ระบบควบคุมกฎหมายมิใหขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หลักการในการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อ
ใหเกิดประโยชนในการธํารงความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญไว อันจะเปนผลดีตอการพัฒนา
ประเทศตอไป
สําหรับบทความทางวิชาการอื่น ๆ นั้น ใครขอเสนอบทความเรื่อง “กฎหมายรัฐธรรมนูญ”
โดยศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เรื่อง “การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอบังคับการประชุม
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓” โดย นายปณิธศั ร ปทุมวัฒน โดยสําหรับเนือ้ หาในสวนอืน่ ยังคงเขมขนดวยขอมูล
ทางวิชาการดานกฎหมายที่เปนประโยชนตองานในดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาอีกมากมาย
กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูอ า นทุกทานทีไ่ ดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร “จุลนิต”ิ ดวยดี
เสมอมา ซึ่งเราพรอมที่จะทําหนาที่คัดสรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวิชาการดานกฎหมาย
อันจะเปนประโยชนตอ วงงานดานนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องวุฒสิ ภา รัฐสภา และสังคมโดยรวมของประเทศไทยตอไป
กองบรรณาธิการ
สิงหาคม ๒๕๕๕
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พระราชดํารัส
พระราชทานแกสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ณ ศาลาดุสิดาลัย
วันเสาร ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๐
สภารางรัฐธรรมนูญนี้ไดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรางรัฐธรรมนูญ. ซึ่งในระยะกอนนี้
ก็เคยมีเหมือนกัน แตสภานี้ไดมีการตั้งดวยวิธีการที่ไมเคยมีมากอน และทุก ๆ ทานก็
เปนผูทไี่ ดอาสาเขามารางรัฐธรรมนูญ อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ. การทีท่ า นได
อาสา และทานเปนผูที่เปนกลาง หมายถึงไมไดสังกัดพรรคการเมืองใด ๆ ก็เชื่อวาทาน
จะมีความสามารถที่จะรางกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้ไดอยางดี.
การรางรัฐธรรมนูญนี้เปนงานที่ไมใชงาย แตไมใชยาก สําคัญอยูท่ีแตละทาน
จะตองไดศึกษา วาในโลกนี้มีรัฐธรรมนูญหลากหลาย ซึ่งบางฉบับก็สั้นบางฉบับก็
ยาวเปนเหมือนหนังสือเปนปกใหญ. ปญหาอยูท่วี าทานจะตัดสินที่จะสราง หรือราง
รัฐธรรมนูญใหยากหรือสั้น. แตเขาใจวาถามีขอความมากเกินไป จะลําบากในการที่จะ
สรางรัฐธรรมนูญทีเ่ หมาะสม เพราะความจริงรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายทีเ่ ปนแมบทหรือ
เปนกฎหมายที่วางระเบียบกวาง ๆ สําหรับที่จะปกครองประเทศ. นอกจากนั้นก็ควรจะ
มีการรางกฎหมายที่เขาเรียกกันวา “กฎหมายลูก” งายกวาที่จะเอากฎหมาย “ทั้งแม
ทั้งลูก” อยูในรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน เพราะวาการแกไขจะลําบาก. สวนการแกไข
นั้น แกไขรัฐธรรมนูญก็ไมควรจะลําบากเกินไป เพราะวาโลกก็เจริญ หรือวิวัฒนาการ
ไปเรื่อย จะตองใหรัฐธรรมนูญนี้สามารถที่จะใชในโอกาสทุกโอกาส. ฉะนั้นขอสําคัญ
อยางหนึ่งของรัฐธรรมนูญก็คือจะตองคลองตัว.
นอกจากนีม้ ีสงิ่ ทีส่ ําคัญก็คือ จะตองใหสามารถทีจ่ ะรางกฎหมายทีส่ อดคลองกับ
รัฐธรรมนูญนี้โดยงายและไมมีปญหากํากวม. ฉะนั้นการสรางหรือการรางรัฐธรรมนูญ
นี้จะตองมีความสําคัญอยูที่ใหแจมแจง. การรางรัฐธรรมนูญนี้มีความลําบากอยูอยาง
หนึ่งคือ จะตองสรรหาคําที่เหมาะสม ที่ไมกํากวม ลงในกฎหมายที่ไมเยิ่นเยอ. แตละ
ทานผูมีความรูมีอยู ๙๘ คน – ตามหลักควรจะมี ๙๙ แตเดี๋ยวนี้ทานมี ๙๘ คน - ก็จะ
ตองพยายามที่จะพูดคุยกันเพื่อที่จะเลือกสรรคําเหลานี้ใหเหมาะสม. มิใชจะใหตกลง
กันงายเกินไป แตไมใชใหตกลงยากเกินไป เพราะวาทานมีเวลาจํากัด. ทีไ่ ดพดู อยางนี้ก็
เปนการพูดแบบคราว ๆ และรวม ๆ. เขาใจวาทานทั้งหลายจะมีความสามารถที่จะรวม
กันรางรัฐธรรมนูญที่จะใชงานได.
ในการนีก้ ข็ อใหทา นทุกคนมีความสามารถ และมีความตั้งอกตั้งใจทีแ่ นวแนและ
สามารถที่จะปรองดองกัน หาคําที่จะมารางรัฐธรรมนูญนี้ดวยดี. การนี้ก็ขอใหทานถึง
พรอมดวยกําลังกายกําลังปญญา ที่จะปฏิบัติงานนี้ใหเปนผลสําเร็จ. ก็ขอใหทุก ๆ ทาน
จงประสบแตความเจริญและความสําเร็จในการนี.้
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สารบัญ
บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

เรื่อง “หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”
• บทนําบทสัมภาษณ ........................................................................................................... ๑
• รองศาสตราจารย มานิตย จุมปา ................................................................................... ๕
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ ......... ๑๙
บทความทางวิชาการ
• กฎหมายรัฐธรรมนูญ ..................................................................................................... ๒๗
โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา
• การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐
และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ............................................................. ๔๓
โดย นายปณิธัศร ปทุมวัฒน
• การมีสวนรวมของประชาชนภายใต พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ .......................................................................... ๕๐
โดย นายอนุรักษ นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภา

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

• การอภิปราย เรื่อง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริต
เชิงนโยบาย” .................................................................................................................. ๕๕

๕
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รางกฎหมายที่นาสนใจ
• รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ................ ๗๑
• รางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
พ.ศ. .... .............................................................................................................. ๗๘

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ
• ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการไตสวน
ขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕ .................................................................................................. ๘๕
• กฎกระทรวงการพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ........... ๑๐๑

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินจิ ฉัยปญหาขอกฎหมายทีน่ า สนใจ
• คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่อง ผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) วาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม ........................................................................... ๑๐๗
• คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ........ ๑๑๑

คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

• สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ............................................ ๑๑๙

๕๐
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สารบัญ
มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
• การบังคับใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ .................... ๑๒๙

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
• การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนากับความรับผิดทางอาญา ........................................... ๑๔๑

สารพันปญหากฎหมาย
• กระบวนการยุติธรรมกับการเยียวยาความเสียหายแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ....... ๑๔๙

เกร็ดกฎหมายนารู
• “ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” กับ
“การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล”.................. ๑๖๑

หนาตางโลก : The Knowledge Windows
• “The Referendum Overview : ความทัว่ ไปเกีย่ วกับการออกเสียงประชามติ ตอนที่ ๒
การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ (Contitutional Referendum)” ......... ๑๗๑

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

๑๒๙
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บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
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“รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ” เนื่องจากเปนกฎหมายแมบทของ
กฎหมายทั้งปวง เปนกฎหมายที่กอ ตั้งระบอบการเมืองและองคกรทางการเมือง กําหนดโครงสราง
อํานาจหนาที่ ตลอดจนกําหนดความสัมพันธระหวางอํานาจหนาทีข่ ององคกรทางการเมือง
ทั้งหลายเหลานั้น ซึ่งจาก “หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ” (Supremacy of
constitution) ดังกลาว จึงไดนํามาสูแนวความคิดในการสรางระบบควบคุมกฎหมายมิใหขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ เพื่อเปนหลักประกันความเปนกฎหมายสูงสุดและใหความเปนกฎหมาย
สูงสุดของรัฐธรรมนูญทีม่ ีสถานะเหนือกฎหมายใด ๆ นั้น ไดเกิดผลเปนรูปธรรมอยางแทจริง๑

“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบา นเมือง”
ในดาน “รูปแบบขององคกร” ในการควบคุมมิใหบทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญนัน้ ในแตละประเทศจะมอบหมายอํานาจในการควบคุมความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายไวในองคกรทีแ่ ตกตางกันไป โดยรูปแบบขององคกรที่นิยมใชอยูใน
ประเทศตาง ๆ มีดวยกัน ๓ รูปแบบ คือ๒
(๑) รูปแบบองคกรทางการเมือง เปนการจัดตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการ มีลกั ษณะ
เปนองคกรทางการเมือง กรรมการทีม่ าทําหนาทีม่ ักจะไดรับการแตงตัง้ โดยกระบวนการทาง
การเมือง หรืออาจจะเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอยูแลว ซึ่งอาจเรียกวา “คณะกรรมการ
รัฐธรรมนูญ” หรือ “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” เปนรูปแบบที่ใชอยูในประเทศฝรั่งเศส หรือ
เวียดนาม เปนตน
(๒) รูปแบบศาลยุติธรรม โดยที่ศาลยุตธิ รรมเปนองคกรที่มีอาํ นาจหนาที่พจิ ารณาพิพากษา
อรรถคดีทงั้ ปวงอยูแลว ดังนั้น เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญจึงกําหนดใหศาลยุติธรรมเปนผูพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดไปในคราวเดียวกัน โดยใน
ทางปฏิบัติศาลฎีกาหรือศาลสูงสุดในสังกัดศาลยุติธรรมจะเปนผูทําหนาทีว่ ินิจฉัย เปนรูปแบบ
ทีใ่ ชอยูในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา โบลิเวีย คิวบา เม็กซิโก ไนจีเรีย คูเวต
ญี่ปุน อินเดีย เปนตน
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และนันทชัย เพียรสนอง,“คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ”, (กรุงเทพฯ :สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา), หนา ๑๒๔.
๒
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ,“ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ”, พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ :บริษัท พี.เพรส จํากัด,
๒๕๔๙), หนา ๔-๕.
๑

ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

(๓) รูปแบบศาลพิเศษหรือศาลรัฐธรรมนูญ คือ การจัดตัง้ องคกรในรูปแบบของศาลพิเศษขึน้
โดยแยกอํานาจหนาที่ออกจากศาลยุติธรรม เรียกวา “ศาลรัฐธรรมนูญ” โดยศาลพิเศษนี้
จะมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเฉพาะคดีรัฐธรรมนูญเทานั้น รูปแบบนี้เกิดขึ้นครั้งแรก
ในประเทศออสเตรีย ตอมาไดเปนทีย่ อมรับในหลายประเทศ เชน เยอรมนี อิตาลี ตุรกี สเปน
สวีเดน สวิตเซอรแลนด แอฟริกาใต เกาหลีใต เปนตน
ในสวน “ระยะเวลาในการควบคุม” มิใหบทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนั้น อาจจะกระทําได ๒ ชวงระยะเวลาดวยกัน กลาวคือ ชวงระยะเวลากอนที่
กฎหมายจะตราขึ้นใชบังคับ ตาม “หลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของราง
พระราชบัญญัตกิ อ นประกาศใชเปนกฎหมาย” (priori review) และชวงระยะเวลาภายหลัง
จากที่กฎหมายตราขึ้นใชบังคับแลว ตาม “หลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ภายหลังประกาศใชเปนกฎหมาย” (posteriori review) ทั้งนี้ หลักการตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัตกิ อ นประกาศใชเปนกฎหมาย ไดมกี ารนํามา
ใชครัง้ แรกในรัฐธรรมนูญฝรัง่ เศส โดยเหตุทปี่ ระเทศฝรัง่ เศสนําระบบการควบคุมรางกฎหมาย
มิใหขดั รัฐธรรมนูญมาใช เพราะในประเทศฝรัง่ เศสกฎหมายทีป่ ระกาศใชบงั คับแลวถือวาเปน
เจตจํานงรวมกันของปวงชนตามทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคมของรุสโซ ดังนัน้ ศาลใดหรือองคกรใด
จะไปพิพากษาวากฎหมายที่ประกาศใชบังคับแลวขัดตอรัฐธรรมนูญไมได๓ ซึ่งแนวความคิด
ดังกลาวมีความแตกตางกับหลักการควบคุมกฎหมายมิใหขัดรัฐธรรมนูญในประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมัน เนื่องจากกฎหมายที่อาจยื่นเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญสหพันธของเยอรมัน
วินิจฉัยไดนั้นตองเปนกฎหมายที่ประกาศใชแลว และเปนกฎหมายที่ยังคงมีผลบังคับใชอยู
การควบคุมความชอบดวยกฎหมายในลักษณะปองกันนั้นไมอาจที่จะกระทําได๔
สําหรับประเทศไทย กอนป พ.ศ. ๒๔๘๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ไดกําหนดให “สภาผูแทนราษฎรเปนผูทรงไวซึ่งอํานาจสิทธิขาดแต
ผูเ ดียวในการตีความรัฐธรรมนูญ” ซึง่ เปนไปตามหลักทีป่ รากฏในรัฐธรรมนูญฝรัง่ เศสทีถ่ อื วา
องคกรที่เปนผูแทนปวงชนซึ่งเปนคนออกกฎหมายเทานั้นจึงจะเปนผูชี้ขาดวากฎหมายใดที่
รัฐสภาออกขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได จนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง
ประเทศไทยไดมีการตราพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ ขึ้น เพื่อลงโทษ
แกผูที่ไดกระทําการตามที่กฎหมายนี้ถือวาเปนอาชญากรสงคราม ไมวาการกระทํานั้นจะได
กระทําไปกอนหรือหลังจากทีก่ ฎหมายมีผลใชบงั คับก็ตาม และเมือ่ คดีขนึ้ สูก ารพิจารณาของศาล
ไดเกิดประเด็นปญหาวาศาลฎีกามีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือไม ซึ่งศาลฎีกาไดใชอํานาจพิจารณาวินิจฉัยโดยใหเหตุผลวา
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และนันทชัย เพียรสนอง, “คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ”, หนา ๒๐๙.
สมคิด เลิศไพฑูรย, “การพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือ
การกระทําของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ซึง่ เสนอโดยศาล หรือผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา”, (รายงานวิจยั เสนอตอสํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๑), หนา ๗๔.
๓
๔
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บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ศาลเปนองคกรที่ใชกฎหมายจึงตองรูวากฎหมายนั้นใชบังคับไดหรือไม อีกทั้งศาลเปนองคกร
ตุลาการซึ่งมีหนาทีใ่ ชบังคับกฎหมายทีฝ่ ายนิติบัญญัติตราขึ้น ดังนั้น ศาลฎีกาจึงไดพิจารณา
และวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ ที่ตราขึ้นนั้น เปนการบังคับใช
กฎหมายอาญาในลักษณะที่มผี ลยอนหลัง เปนการตองหามตามรัฐธรรมนูญ ถือวาพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใชบังคับไมได เปนโมฆะ (คําพิพากษาฎีกาในคดีอาชญากรสงครามที่ ๑/๒๔๘๙ ลงวันที่
๒๓ มีนาคม ๒๔๘๙)
จากแนวคําพิพากษาดังกลาว ทําใหเกิดประเด็นถกเถียงกันตอมาวา ระหวางองคกร
ฝายนิติบญ
ั ญัติกบั ฝายตุลาการ องคกรใดควรจะมีอาํ นาจหนาที่ในการพิจารณาวินจิ ฉัยเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เพือ่ ยุติขอขัดแยงในประเด็นปญหาดังกลาว
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ จึงไดกําหนดใหมีการจัดตั้ง
องคกรใหมข้นึ เรียกวา “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” เพื่อทําหนาที่วนิ จิ ฉัยชี้ขาดความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของกฎหมายตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา จนกระทัง่ ตอมาเมือ่ มีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม
จาก “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ” เปนองคกรในรูปแบบศาลทีใ่ ชอํานาจตุลาการ เรียกวา
“ศาลรัฐธรรมนูญ” สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
ในสวน “ระยะเวลาในการควบคุม” มิใหบทบัญญัติของกฎหมายใดขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้น ในชวงระยะกอนป พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ไดกาํ หนดใหมเี พียง “หลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญภายหลัง
ประกาศใชเปนกฎหมาย” (posteriori review) เทานั้น โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๗ นับเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ไดนาํ “หลักการตรวจสอบความชอบดวย
รัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติกอ นประกาศใชเปนกฎหมาย” (priori review) มาบัญญัตไิ ว
ซึ่งเปนการรับเอาอิทธิพลหรือแนวความคิดมาจากรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส๕ และภายหลังจากนั้น
หลักการดังกลาวนี้กไ็ ดมีการบัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับถาวร ตอมา
ทุกฉบับ
ทั้งนี้ หากพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึง่ เปน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน จะเห็นวาไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับระบบควบคุมกฎหมายมิใหขัด
หรือแยงตอรัฐธรรมนูญไวโดยกําหนดให “ศาลรัฐธรรมนูญ” มีบทบาทและอํานาจหนาทีใ่ น
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของกฎหมายมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ซึ่งสามารถกระทําได ๒ ชวงระยะเวลาดวยกัน
กลาวคือ ชวงระยะเวลากอนทีก่ ฎหมายจะตราขึ้นใชบังคับ และชวงระยะเวลาภายหลังจาก
ทีก่ ฎหมายนั้นตราขึ้นใชบังคับแลว ตาม “หลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของรางพระราชบัญญัติกอนประกาศใชเปนกฎหมาย” ซึ่งจะปรากฏในมาตรา ๑๔๑ และ
๕

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และนันทชัย เพียรสนอง, “คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ”, หนา ๒๐๙.
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

มาตรา ๑๕๔ โดยเปนการตรวจสอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและราง
พระราชบัญญัติที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลววา ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญหรือไม และมีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม และ “หลักการตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญภายหลังประกาศใชเปนกฎหมาย” ซึ่งจะปรากฏในมาตรา ๒๑๑
มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๒๕๗ ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ หศาลทีพ่ จิ ารณาคดี บุคคลซึง่ ถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพ ผูต รวจการแผนดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สามารถทีจ่ ะ
เสนอเรือ่ งใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยไดวา บทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีป่ ระกาศใชแลว
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม
อยางไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาระบบควบคุมกฎหมายมิใหขดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยในอดีตทีผ่ า นมาจนถึงปจจุบนั จะเห็นวา การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
เปนการตรวจสอบกฎหมายในระดับพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และ
พระราชกําหนดวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไมเทานัน้ แตยงั มิไดมกี ารวางบรรทัดฐาน
ในเรือ่ งการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติม รวมทัง้
ในกรณีทบี่ ทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญดวยกันไมสอดคลองกันก็ยงั ไมมคี วามชัดเจนวาสมควร
ใหองคกรใดเปนผูวินิจฉัย จนสงผลทําใหเกิดปญหาวิกฤติของบานเมืองมาแลวหลายครั้ง
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ “หลักความเปนกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ” และ “หลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย”
มากยิ่งขึ้น ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดําเนินการสัมภาษณเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในประเด็นเรื่อง
“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญมีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”
จากรองศาสตราจารยมานิตย จุมปา อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณทางดาน
รัฐธรรมนูญเปนอยางดียิ่ง เพื่อที่จะไดทราบวาระหวาง “หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของ
รัฐธรรมนูญ” กับ “หลักอํานาจอธิปไตยของรัฐ” มีความสัมพันธกันอยางไร รัฐธรรมนูญของ
ประเทศไทยควรมีการวางโครงสรางและสาระสําคัญของอํานาจรัฐในแตละเรื่องไวเชนใด
จึงจะมีความเหมาะสมและสามารถแกไขปญหาวิกฤติของบานเมืองในปจจุบนั และอนาคตได
และหากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดวยกันไมสอดคลองกัน สมควรใหองคกรใดเปนผู
วินิจฉัย และในกรณีที่รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมของรัฐสภามีปญหาความไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญเกิดขึ้น ในกรณีเชนนี้สมควรจะใหองคกรใดเปนผูพิจารณาวินิจฉัย หรือจะมี
แนวทางแกไขปญหาอยางไรจึงจะมีความถูกตองและเหมาะสมทีส่ ดุ รวมทัง้ ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ที่เปนประโยชนในการธํารงไวซึ่งความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ อันจะสงผลดี
ตอการพัฒนาการเมืองการปกครองของประเทศโดยรวม ทั้งนี้ โดยทานผูอานสามารถศึกษา
รายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

รองศาสตราจารยมานิตย จุมปา๑
“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมือ่ วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ คณะนิตศ
ิ าสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

จุ ล นิ ติ : หลั ก ความเป น กฎหมายสู ง สุ ด ของ
รัฐธรรมนูญนั้นมีลก
ั ษณะอยางไร รวมทั้งหลักการในสวน
ที่วาดวยอํานาจอธิปไตยของรัฐ
รศ. มานิ ต ย ฯ : หลัก ความเป น กฎหมายสู ง สุ ด ของ

รัฐธรรมนูญหรือ “Supremacy of constitution” คือหลักการ
ที่ถอื วารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด บทบัญญัตแิ หงกฎหมายอื่นใด
จะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไมได เหตุทตี่ องรวมศูนยอาํ นาจไวที่
รัฐธรรมนูญเพราะในทางทฤษฎีเราถือวา รัฐธรรมนูญเปนสัญญา
ประชาคม เปนกติกาของคนทุกคนที่มาอยูรวมกันในสังคมที่ตองการ
สถาปนากฎเกณฑหนึ่งขึน้ มา แลวใหมสี ถานะเปนกฎเกณฑสงู สุด และ
เรียกชื่อวารัฐธรรมนูญ เพียงแตวาในยุคประชาธิปไตยก็สุดแทแตวา
อํานาจอธิปไตยอยูทใี่ คร ในอดีตก็มีตั้งแตทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปน
ของพระเจา ทฤษฎีอาํ นาจอธิปไตยเปนของพระสันตะปาปา ทฤษฎี
อํานาจอธิปไตยเปนของกษัตริย และสองทฤษฎีสุดทายคือทฤษฎี
อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน กับทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปน
ของชาติ สองทฤษฎีหลังนีจ้ ะเปนทฤษฎีทใี่ ชอยูในปจจุบัน หลักใน
เรือ่ งความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญกับทฤษฎีอํานาจ
อธิปไตยจะเชื่อมกันตรงที่วา ถาอํานาจอธิปไตยเปนของใคร คนนั้น
ก็มี “อํานาจที่จะไปสถาปนารัฐธรรมนูญ” ถาเราถือหลักวาอํานาจ
อธิปไตยเปนของประชาชน ประชาชนก็ยอ มมีอาํ นาจที่จะสถาปนา
รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกติกาสูงสุดของประเทศได ตัวอยางในอดีต เชน
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีขอความวา “We the people”
๑

อาจารยประจําคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

การ ปกค
การปกครองในระบอบประชาธิ
ป ไตย พระมหากษั ต ริ ย ซึ่ ง ทรงอํ า นาจอธิ ป ไตยอยู
ก็ทรรงสละพระราชอํ
สล
านาจนัน้ ใหแกประชาชนทัง้ ประเทศ ดวยการพระราชทานรัฐธรรมนูญ
และลดพระองค ล งอยู ภ ายใต รั ฐ ธรรมนู ญ แต ยั ง ทรงใช อํ า นาจนั้ น แทนปวงชน
ซึ่งในทางกฎหมายตองถือวา พระมหากษัตริยและประชาชนตางเปนเจาของอํ
องอํานาจ
อธิปไตยรวมกัน

ซึ่งปรากฏอยูในยอหนาแรกของรัฐธรรมนูญ ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา อํานาจอธิปไตยเปนของ
ประชาชน ดังนัน้ ในสหรัฐอเมริกาจึงปฏิเสธระบอบกษัตริยเ พราะในอดีตเคยเจ็บชํา้ มาจากระบอบกษัตริย
ของอังกฤษ สําหรับสหรัฐอเมริกาทุกอยางอยูที่ประชาชน และถือวาประชาชนเปนใหญ และใชระบบ
การปกครองแบบแบงแยกอํานาจ
อยางไรก็ดีระบบที่ถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน และประชาชนมีอํานาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญไดนนั้ บางครัง้ ทําใหเกิดความรูส กึ ทีว่ า ประชาชนเปนใหญจนถึงขัน้ ทีเ่ รียกวา เมือ่ ประชาชน
เลือกผูแทน ผูแทนก็จะทําหนาที่เปนผูแทนเฉพาะของเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ทําใหเกิดปญหาวา เมื่อผูแทน
มาจากเขตเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลาที่จะตองทําหนาที่ในฐานะตัวแทน แทนที่ผูแทนดังกลาวจะทําหนาที่ใน
ฐานะตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศ แตกลับคํานึงถึงประชาชนเฉพาะในเขตเลือกตั้งของตนที่เลือก
ตนมาเทานั้น จึงทําใหเกิดทฤษฎีขึ้นใหมอีกทฤษฎีหนึ่งเพื่อจะมาคานกับทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของ
ประชาชน คือ ทฤษฎีอาํ นาจอธิปไตยเปนของชาติ โดยทฤษฎีนไี้ ดสมมติสงิ่ ๆ หนึง่ ทีไ่ มมตี วั ตนขึน้ มานัน่
คือ “ชาติ” แลวบอกวาอํานาจอธิปไตยเปนของชาติ ผูแ ทนเปนเพียงแคกลไกหนึง่ ในการทีจ่ ะแสดงออก
ซึ่งเจตนารมณของประชาชนเทานั้น ดังนั้น เมื่อผูแทนไดรับการเลือกตั้ง ผูแทนก็จะตองทําหนาที่เปน
ผูแทนของชาติ ไมใชผูแทนที่ผูกพันอยูกับเขตเลือกตั้งเทานั้น
สําหรับประเทศไทยในทางทฤษฎีถอื หลักวา อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนผสมกับอํานาจ
อธิปไตยเปนของชาติ เพราะถาเราถือหลักอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนเพียงอยางเดียว เราจะ
บัญญัตใิ หการเลือกตัง้ เปน “หนาที”่ ไมไดเพราะประชาชนมีเพียง “สิทธิ” แตในขณะเดียวกันถาเราถือวา
อํานาจอธิปไตยเปนของชาติ ประชาชนก็จะไมมสี ทิ ธิในการเขาชือ่ เสนอกฎหมาย และไมมสี ทิ ธิในการออก
เสียงลงประชามติ แตในทางปฏิบัติแลวถาถามวาประเทศไทยถือหลักอํานาจอธิปไตยอยูที่ใคร เราจะมี
คําตอบอีกแบบหนึง่ โดยพิจารณาในทางประวัตศิ าสตรกอ นการเปลีย่ นแปลงการปกครองในปพทุ ธศักราช
๒๔๗๕ ซึ่งเราถือวา อํานาจอธิปไตยเปนของพระมหากษัตริยแตเพียงพระองคเดียว พระองคทรงใช
อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ครั้นเมื่อคณะราษฎรทําการเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
พระมหากษัตริยซ ง่ึ ทรงอํานาจอธิปไตยอยูก ท็ รงสละพระราชอํานาจนัน้ ใหแกประชาชนทัง้ ประเทศ ดวยการ
พระราชทานรัฐธรรมนูญและลดพระองคลงอยูภายใตรัฐธรรมนูญ แตยังทรงใชอํานาจนั้นแทนปวงชน
ซึ่งในทางกฎหมายตองถือวา พระมหากษัตริยและประชาชนตางเปนเจาของอํานาจอธิปไตยรวมกัน
การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในเดือนมิถุนายน ปพุทธศักราช ๒๔๗๕ นั้น หาได

๖
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ตัดความคิดในเรื่องการปกครองโดยระบอบ
กษัตริยท ง้ิ ไปไม เพราะรัฐธรรมนูญหลังจากนัน้
ทุกฉบับก็ยงั คงเขียนเชื่อมโยงอํานาจระหวาง
ประชาชนกั บ พระมหากษั ต ริ ย อ ยู เ สมอ
ตัวอยางเชน เมือ่ ประชาชนเลือกสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ทํา
หนาทีใ่ นการตรากฎหมาย และกฎหมายที่
ผานการพิจารณาของรัฐสภาจะประกาศใชไดตองใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยกอน หรือ
เมือ่ ประชาชนเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็จะทําหนาทีใ่ นการเลือก
นายกรัฐมนตรีตอ ไป นายกรัฐมนตรีกอ นจะเขาสูตาํ แหนงไดตอ งมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ กอน
หรือกรณีของศาลที่ตองตัดสินคดีในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย เหลานี้ลวนสะทอนใหเห็นวา
อํานาจอธิปไตยในประเทศไทยนั้นเชื่อมโยงกันระหวางอํานาจของประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย
นอกจากนี้ ในชวงระยะเวลาที่ผานมานับแตปพ ทุ ธศักราช ๒๔๗๕ การยกเลิกและประกาศใชรฐั ธรรมนูญ
แตละฉบับสวนใหญน้ันเปนผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเมืองโดยการใชกาํ ลังเขายึดอํานาจในรูป
ของการทํารัฐประหารแทบทั้งสิ้น หากจะกลาวในทางทฤษฎีแลวเมื่อคณะรัฐประหารทําการยึดอํานาจ
สําเร็จก็ตองถือวา คณะรัฐประหารนั้นเปนรัฐาธิปตยและมีอํานาจที่จะกระทําสิ่งใดก็ได แตสําหรับ
ประเทศไทยนั้น หลังจากทําการยึดอํานาจการปกครองเสร็จเรียบรอยแลวเรายังคงอิงกับสถาบัน
พระมหากษัตริยอยู และขอใหสังเกตตอไปวา เมือ่ คณะรัฐประหารจะลงจากอํานาจก็มกี ารออกกฎหมาย
นิรโทษกรรมและบัญญัติตอไปอีกในรัฐธรรมนูญวา ทุกสิ่งทุกอยางที่คณะรัฐประหารไดกระทําลงไปให
ถือวาชอบดวยรัฐธรรมนูญ จึงเชื่อมโยงกับหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญที่บทบัญญัติ
แหงกฎหมายอื่นใดจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญไมได อันนี้คือหลักการประการแรก
สวนหลักการประการที่สอง คือ การแกไขเพิม่ เติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะกระทําได
ยากกวากฎหมายปกติทั่วไป ซึง่ โดยหลักมาตรฐานสากลแลวการหามไมใหแกไขรัฐธรรมนูญยอม
เปนไปไมไดโดยสภาพ เพียงแตวาจะมีกระบวนการและขั้นตอนในการแกไขเพิ่มเติมอยางไรเทานั้น
ตัวอยางเชน จะมีการเปดโอกาสใหแกไขมากหรือแกไขนอย หรือแกไขแลวจะใหประชาชนมีสวนรวม
มากนอยเพียงใด เปนตน
จุลนิติ : ในชัน
้ ยกรางรัฐธรรมนูญในสมัยกอนมักจะมีการถกเถียงกันเรื่องทีม
่ า
ของอํานาจอธิปไตยที่บอกวา อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย หรืออํานาจ
อธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยนั้น มีนัยสําคัญตางกันอยางไร
รศ. มานิตยฯ : ในเรื่องนี้ไมวารัฐธรรมนูญของไทยจะบัญญัติวาอํานาจอธิปไตยเปนของ

ปวงชนชาวไทยหรืออํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทยนั้นก็จะยังคงเปนที่ถกเถียงกันตอไป สมัยกอน
เราจะใชคําวาอํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล แตตอมาในการยกรางรัฐธรรมนูญทุกครัง้ จะมีการถกเถียงกันในประเด็นนี้
ก.ย. - ต.ค. ๕๕

P5-17.indd 7

จุลนิติ

๗

18/9/2555 8:59:24

“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

จนกระทั่งในการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐
ไดมีการอธิบายไวชดั เจนวา หากเราใชคาํ วาอํานาจ
อธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย อํานาจอธิปไตยนั้น
อาจจะไมใชของปวงชนชาวไทยก็ได ตัวอยางเชน
ถาเราบอกวาขาวมาจากชาวนา ขาวนั้นอาจจะ
ไมใชของชาวนาก็ได เพราะวาพอคาคนกลาง
ซื้อขาวนั้นไปแลว แตถาเราบอกวาขาวเปนของ
ชาวนา ขาวนัน้ ก็จะเปนของชาวนาจะเปนของคนอืน่
ไปไมได ดังนั้น ในทางถอยคําและความรูสึกของ
ประชาชนโดยทั่วไปยอมเห็นไดชดั วา ควรใชคาํ วาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย อยางไรก็ตาม
แมถอ ยคําจะใชคาํ วาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทยซึง่ ทําใหดเู สมือนหนึง่ วา ปวงชนชาวไทย
แตเพียงฝายเดียวมีอํานาจอธิปไตยเต็มรอย แตในทางประวัติศาสตรของเรายังคงถือวาประชาชน
ไมใชผทู ่มี อี ํานาจอธิปไตยเต็มรอยเทานั้น แตยงั มีอาํ นาจอีกสวนหนึ่งฝากไวท่สี ถาบันพระมหากษัตริย
ซึ่งเปนการใชอํานาจควบคูกันระหวางอํานาจประชาชนกับอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย
จุลนิติ : ในฐานะทีร่ ฐั ธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศนัน
้ สําหรับในสวน
ของประเทศไทยแลวรัฐธรรมนูญควรมีหลักการเกี่ยวกับโครงสรางและสาระสําคัญของ
อํานาจรัฐในแตละเรื่องไวเชนใดจึงจะมีความเหมาะสมและสามารถแกไขปญหาวิกฤติของ
ชาติบานเมืองในปจจุบันและอนาคตได
รศ. มานิตยฯ : เมื่อพูดถึงโครงสรางของรัฐธรรมนูญในเชิงรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ คําถามแรก

เวลาทีจ่ ะยกรางรัฐธรรมนูญคือคําถามทีว่ า เราควรจะเขียนรัฐธรรมนูญแบบสั้นหรือแบบยาว ถาเปน
รัฐธรรมนูญในสมัยโบราณ เชน รัฐธรรมนูญฉบับแรกของสหรัฐอเมริกา มีการบัญญัตติ วั บทหลักไวท้งั หมด
เพียง ๗ มาตรา ตอมามีการเปลี่ยนแปลงแกไขมาแลวถึง ๒๗ ครั้ง เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณบาน
เมืองที่เปลี่ยนแปลงไป และไดใชบังคับมาแลวกวา ๒๒๕ ป แตสหรัฐอเมริกามีระบบศาลซึ่งตั้งขึ้นมา
๒๐๐ กวาป และไดพัฒนาจนเรียกไดวา เมื่อศาลฎีกาแหงสหรัฐอเมริกาวินิจฉัยตีความรัฐธรรมนูญแลว
สามารถทําใหรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีชีวิตขึ้นมาได ซึ่งจะพิจารณาเห็นไดวา ตัวบทหลักของ
รัฐธรรมนูญที่มีอยูเพียง ๗ มาตรา และมีการแกไขเพิ่มเติม ๒๗ ครั้ง ความยาวทั้งหมดถือวาสั้นมาก และอาจ
จะกลาวไดวา เปนรัฐธรรมนูญที่ส้นั ที่สุดในโลกก็วา ได เพราะการเขียนรัฐธรรมนูญเมื่อ ๒๒๕ กวาปท่แี ลว
บริบททางสังคมไมซับซอน แตในปจจุบันประเทศสวนใหญในโลกเมื่อจะทําการยกรางรัฐธรรมนูญ คํา
ตอบมักคอนขางชัดเจนวามักจะเปนรัฐธรรมนูญแบบยาว ไมมีประเทศไหนเขียนสั้น ๆ เพราะการเขียน
รัฐธรรมนูญอยางสั้นนั้นเสมือนกับไดฝากการตีความไวท่ีองคกรศาลซึ่งก็ไมรวู า ศาลที่ต้งั ขึ้นมาคูขนานกับ
รัฐธรรมนูญจะสามารถพัฒนารัฐธรรมนูญตอไปไดอยางแทจริงหรือไม
เมือ่ มาถึงคําถามที่วาโครงสรางของรัฐธรรมนูญไทยควรจะเขียนอะไรบาง สิ่งหนึ่งทีเ่ ราตอง
ยอมรับคือตั้งแตปพทุ ธศักราช ๒๕๔๐ – ๒๕๕๐ รางรัฐธรรมนูญฉบับใดก็ตามที่เปดโอกาสใหประชาชน
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

มีสว นรวม ทุกคนตางเห็นดวยและสนับสนุนใหมกี ารรับฟงความคิดเห็นของประชาชน แมกระทัง่
บางเรื่องที่ไมใชเรื่องที่สมควรจะเขียนไวในรัฐธรรมนูญแตกม็ ีการเขียนดวยเหตุผลเฉพาะของประเทศไทย
ตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ บัญญัตเิ รือ่ งเกีย่ วกับกระบวนการยุตธิ รรมคอนขางจะละเอียดและไปเอา
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใสไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งตอนนั้นก็มีเหตุผลวา
เพราะศาลในยุคนัน้ ไมดําเนินการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยางเครงครัด จึงตองยก
สถานะสิทธิเหลานั้นมาไวในรัฐธรรมนูญเสีย ซึ่งตอมาปพทุ ธศักราช ๒๕๕๐ เห็นวา หลังจากปพทุ ธศักราช
๒๕๔๐ ศาลเริม่ ดําเนินการใหสอดคลองกับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแลว จึงไมจาํ เปนตองเอาบทบัญญัติ
ในเรื่องวิธีพิจารณาความอาญามาเขียนไวในรัฐธรรมนูญอีก แตในการยกรางรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช
๒๕๕๐ ก็มีการหยิบยกสิทธิตา ง ๆ ที่ไมจาํ เปน เชน ในหมวดวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไวคอนขางมากจนรูสึกวา ตอไปรัฐบาลไมมีสิทธิทจี่ ะกําหนดอะไรเอง เพราะตองเดินตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญ ซึ่งในความเปนจริงแลวแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐควรจะเขียนไวสั้น ๆ
แลวใหรัฐบาลไปปรับใชใหเขากับยุคสมัยเอง
โดยปกติรฐั ธรรมนูญจะมีเนื้อหาอยูส องสวน คือ สวนที่รบั รองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
และสวนที่วาดวยการจัดโครงสรางของรัฐอีกสวนหนึ่ง หากพิจารณาแลวจะเห็นไดวา ประเทศไทย
ในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพเราไมคอยโตแยงกันอยางรุนแรง เราคอย ๆ พัฒนาแมจะมีปญหาวา
รัฐธรรมนูญเขียนรับรองไวมากมาย ซึง่ ถือวาในหมวดวาดวยเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพของเราสมบูรณ
ในระดับหนึ่งแลว เพียงแตเวลาเอามาปรับใชจะมีปญ
 หาในชีวติ จริง เพราะหากใครไดประโยชนจากสิทธิและ
เสรีภาพใด ก็จะหยิบยกแตสิทธิและเสรีภาพนั้นขึ้นอาง ตัวอยางเชน ในชวง ๕ ปท่ผี า นมา ที่มีการชุมนุม
ทางการเมืองอยางรุนแรงที่กลุม ผูช มุ นุมอางอยางเดียววา ตนมีเสรีภาพในการชุมนุม เพราะฉะนั้นเสรีภาพ
ในการชุมนุมเปนเสรีภาพที่ใหญทสี่ ุดจึงสามารถปดถนนได ซึง่ ความจริงแลวเสรีภาพไมใชอําเภอใจ
เสรีภาพมีขอบเขตแหงการใช แมกระทั่งเสรีภาพในการชุมนุมปดถนนก็อาจไปกระทบตอเสรีภาพ
ของผูเดินทางที่จะเดินทางบนถนนนั้น ๆ ได เพราะฉะนั้นเมื่อกลุมผูชุมนุมอางเสรีภาพในการชุมนุม
ตํารวจก็ควรออกแถลงการณเลยวา ผูชุมนุมมีเสรีภาพในการชุมนุมแตก็มีขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ
ในการใชสทิ ธิและเสรีภาพของตนหามไปขัดหรือแยงตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น จะทําใหขอ อางของ
อีกฝายหนึ่งที่อางแตเสรีภาพในการชุมนุมลดนอยถอยลง เพราะฉะนั้นความคิดเห็นของผม ผมมองวา
บทบัญญัติในสวนของสิทธิและเสรีภาพที่มอี ยูเ หมาะสมดีแลวสําหรับประเทศไทย อาจจะถือวามาก
เกินไปดวยซํ้า จนทําใหรัฐไมสามารถจะตอบสนองตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได เพราะวันที่
รัฐธรรมนูญเขียนวาประชาชนมีสิทธิอะไร ในทางกฎหมายเราถือวารัฐมีหนาที่ตอ งจัดหาใหประชาชนตาม
ที่รฐั ธรรมนูญไดเขียนไวดว ย เรื่องสิทธิและเสรีภาพจึงไมคอ ยมีปญ
 หาทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบตั ิ
แตที่มีปญหามากที่สุดคือเรื่องการจัดโครงสรางของรัฐ ทั้งอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และ
อํานาจตุลาการ จุดสําคัญคือจะทําอยางไรใหท้งั สามอํานาจนี้ถว งดุลซึ่งกันและกันไดอยางเหมาะสม
รัฐธรรมนูญปพทุ ธศักราช ๒๕๔๐ ผูย กรางรัฐธรรมนูญมองวา ประเทศไทยมีการคอรรปั ชัน่ มาก
ฝายบริหารมีชองทางในการใชอํานาจโดยมิชอบ จึงมีการสถาปนาองคกรตรวจสอบตาง ๆ ขึ้นมา
ในขณะเดียวกันก็เสริมสรางความเปนประชาธิปไตยโดยใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง แลวก็ให
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

รัฐ ธรรม
ธรรมนูญปพุทธศั กราช ๒๕๕๐ จึ ง มี เ ป า หมายเพื่ อ ลดอํ า นาจของฝ ายบริ ห าร
โดยสรางระบบใหมีการยุบพรรคการเมืองหากวาพรรคการเมืองกระทําผิดกฎหมาย
แตการยุบพรรคการเมืองไมใชการแกปญหาที่แทจริง

สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งทําหนาที่คัดเลือกผูที่เหมาะสมเขาสูองคกรอิสระ สิ่งที่เกิดขึ้น คือ
ปรากฏผูม อี าํ นาจเขามาเปนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเริม่ มองเห็นชองทางวา ถาจะไมถกู ระบบตรวจสอบ
ตรวจสอบก็ตองคุมระบบตรวจสอบใหได โดยการคุมตนทางของทางเขาองคกรอิสระนั่นคือการ
ไปคุมวุฒสิ ภาซึง่ ก็ไมยาก เพราะวุฒสิ ภาใชระบบเลือกตัง้ โดยหามโฆษณาหาเสียง เมือ่ หามโฆษณาหาเสียง
ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเขามาสวนใหญจึงเปนบรรดาญาติพี่นองของนักการเมืองในพื้นที่นั้นหรือไมก็เปน
ผูที่มีชื่อเสียงจริง ๆ ในทองถิ่นนั้น จนมีการขนานนามวาสภาผัวเมียในยุคนั้น
ตอมาเมื่อมีการคุมสมาชิกวุฒิสภาไดก็มีผลตอการโหวตในการเลือกกรรมการในองคกรอิสระ
สิ่งที่เกิดขึ้นภายใตรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ คือ การจัดโครงสรางองคกรของรัฐที่พยายามจะใหดุลและคาน
อํานาจกันนั้นเสียสมดุลขึ้นมาทันที เพราะเมื่อฝายบริหารมีอํานาจมาก ในขณะที่กลไกฝายตรวจสอบ
ทั้งหลายหยอนประสิทธิภาพ ไมไดฉายแววขึ้นมา หรือเรียกไดวา ฝายบริหารพัฒนาตามรัฐธรรมนูญ
ป ๒๕๔๐ ไดอยางรวดเร็ว พรรคการเมืองหนึ่งพรรคสามารถกุมเสียงขางมากไวในรัฐสภาแตเพียง
พรรคเดียว ในขณะที่ระบบตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญซึ่งตั้งขึ้นพรอมกันยังไมทันบรรลุนิติภาวะ
ก็ถูกควบคุมแทรกแซง จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหเกิดการรัฐประหารในป พ.ศ. ๒๕๔๙ รัฐธรรมนูญ
ปพุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงมีเปาหมายเพื่อลดอํานาจของฝายบริหาร โดยสรางระบบใหมีการยุบ
พรรคการเมื อ งหากว า พรรคการเมื อ งกระทํ า ผิ ด กฎหมาย แต การยุบพรรคการเมืองไมใชการ
แกปญหาที่แทจริง กลับเปนการทําลายระบบการเมืองเพราะแมกระทั่งยุบพรรคการเมืองหนึ่งไปถึง
สองครัง้ พรรคการเมืองนัน้ ก็ยงั ไมหายไปจากวงการ ตอใหพยายามจะกีดกันนักการเมืองสมัยเกาทีบ่ างคน
เชื่อวามีปญหาออกไปจากระบบเพื่อใหนักการเมืองเลือดใหมเขามา แตสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักการเมือง
เลือดใหมก็ไมไดใหมจริง เพราะแทจริงก็คือญาติพี่นองรุนสองรุนสามของนักการเมืองรุนเกาซึ่งรอวัน
ปลดล็อกและกลับเขามาใหม
นอกจากนั้น องคกรอิสระภายใตรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ที่พยายามจะสรางใหมีความเปน
อิสระและทําหนาที่ตรวจสอบถวงดุลอํานาจของฝายอื่นนั้นเกิดปญหาขึ้นอยางชัดเจน ตัวอยางเชน
กรณีศาลรัฐธรรมนูญ กลาวคือ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไดรับการแตงตั้งเขามาในชวงระยะเวลาที่มี
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ แ ละอยู ใ นช ว งของการรั ฐ ประหารและความสงสั ย ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ
ความเปนกลางของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแตละทาน เพราะในขณะที่การดําเนินคดีของศาลฎีกา
แผนกคดี อ าญาของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งแต ล ะคดี นั้ น เมื่ อ มี ก ารตั ด สิ น คดี ผู พิ พ ากษา
ในองคคณะจะไมเคยออกมาใหสมั ภาษณ เพราะทานไดใหเหตุผลโดยมีเสียงขางมาก เสียงขางนอยไวใน
คําพิพากษาแลว แมกระทัง่ ในกรณีของทานกีรติ กาญจนรินทร ผูพ พิ ากษาซึง่ เปนเสียงขางนอยในคดีหนึง่
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ซึ่งไดวนิ จิ ฉัยวา ประกาศของคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข (คปค.) ที่ใหอํานาจคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอ ใหเกิดความเสียหายแกรฐั (คตส.)
ชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือไม ทานเปนเสียงขางนอยทีว่ ินิจฉัยวา เมื่อ คตส. ประกอบดวยคณะบุคคล
ทีเ่ ปนผลพวงของ คปค. ทีท่ ําการปฏิวัติหรือรัฐประหารมาโดยไมชอบ ยอมไมมีอํานาจหนาทีต่ าม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ดวยเชนกัน
จึงไมมอี าํ นาจฟอง ถือเปนการปฏิเสธอํานาจคณะรัฐประหารเปนครัง้ แรก ซึง่ เปนคําพิพากษาสวนบุคคล
แตทา นเหลานั้นก็ไมเคยใหสมั ภาษณหรือแสดงความคิดเห็นแตอยางใด แตในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเปนองคกรหลักที่จะตัดสินประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบกฎหมาย
ไมใหขดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ดวยความเคารพตอตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรรัฐธรรมนูญ
บางทานก็ออกมาใหสมั ภาษณหรือแสดงความคิดเห็น แมกระทัง่ มีการออกมาเปรยวา ไมมีบทบัญญัติ
ของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดอํานาจศาลรัฐธรรมนูญสําหรับคุมครองศาลรัฐธรรมนูญเหมือน
ศาลยุติธรรม ซึ่งความจริงแลวระบบศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีศาลเดียวยอมตองเปดโอกาสใหประชาชน
วิพากษวิจารณได เพราะถาศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีไมดีหรือไมถูกตองเราจะไมมีระบบถวงดุล
ศาลรัฐธรรมนูญอีกแลว เราจะไปแกไขคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญอีกไมได เพราะฉะนั้นจุดสําคัญ
ในการดุลและคานอํานาจองคกรตาง ๆ ภายใตรัฐธรรมนูญจะอยูที่วา เราจะตองมีการจัดวางโครงสราง
อํานาจของแตละองคกรใหมีความสมดุลกันอยางไร และปญหาสําคัญคือเราจะจัดวางอยางไรใหมี
ความเหมาะสมสําหรับประเทศไทย
รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ถือเปนรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งของประเทศไทย เพราะไดรวบรวม
ประสบการณของรัฐธรรมนูญทุกฉบับในประเทศไทยรวมถึงรัฐธรรมนูญจากทั่วโลกมาปรับใช หลังจาก
มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ มาแลว ๙ ป ก็เกิดการรัฐประหาร มีการยกรางรัฐธรรมนูญ
ป ๒๕๕๐ ขึ้นโดยรอยละ ๗๐ – ๘๐ เปนเนื้อหาเดิมของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ผมคิดวา ถาเราจะยึด
โมเดลของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ นี้ตอไป จุดสําคัญที่ผมมอง คือ ตนเหตุของปญหาตาง ๆ คือ วิธีการ
ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒสิ ภา เพราะเราตางยอมรับวา ระบบที่เปนประชาธิปไตยที่สดุ คือการเลือกตั้ง อาจเกิด
คํา ถามว า การลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั ้ง ในประเทศไทยได ส ะท อ นเจตนารมณ ข องผู ล งคะแนน
อยางแทจริงหรือไม เรายังมีปญ
 หาเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงหรือไม ถาเรายอมรับวายังมี และยังแกไข
ไมได ดังนั้น การเลือกตั้งอาจไมสามารถไดผแู ทนที่พรอมจะทําหนาที่เพื่อประเทศชาติไดอยางแทจริง
ในสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นเราไมไปแตะครับ เพราะทานมาจากการเลือกตั้ง แตเรามา
แตะตรงที่สมาชิกวุฒิสภา เพราะอํานาจของวุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบบุคคลเขาสูองคกรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนมีอํานาจในการถอดถอนบุคคล คือ Impeachment เพราะฉะนั้นเราควรกําหนด
ที่มาของสมาชิกวุฒสิ ภาใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของวุฒสิ ภา เพราะสมาชิกวุฒสิ ภาไมไดเปนผูแทน
ปวงชนในลักษณะทีเ่ รียกวานําความเดือดรอนของประชาชนในพื้นทีม่ าพูดในสภา แตเราจะใหสมาชิก
วุฒิสภาเปนตนทางของระบบการตรวจสอบ
ในความคิดเห็นของผมนั้นเปนไปไดไหมทีผ่ มเคยศึกษาเอาไวนั่นคือเราจะเปลี่ยนแปลงมาใช
ระบบที่เรียกวา “การสรรหาเพื่อเลือกตัง้ ” ถือเปนการสรางนวัตกรรมใหมโดยการตั้งคณะกรรมการ
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

ระบบ
ระบบผสมแบบป
บผสม
จจุบันที่มีทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและการแตงตั้งนั้น ยิ่งตอบอะไร
ไม ไ ด เมื่ อ ต อ งทํ า งานร ว มกั น ก็ มั ก จะมี ค วามกิ น แหนงแคลงใจกั น อยู ต ลอดเวลา
เพราะฉะนัน
้ ระบบการสรรหาเพือ
่ เลือกตัง้ นีจ้ งึ ถือเปนนวัตกรรมใหม ทีจ่ ะทําใหไดวฒ
ุ ส
ิ ภา
ที่มีความเปนอิสระ สงผลใหไดองคกรตรวจสอบทั้งหลายที่มีความเปนอิสระด
ดวย
วย

สรรหาขึ้นมาชุดหนึ่ง และกําหนดใหจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในครั้งแรกหากใครอยาก
เปนสมาชิกวุฒิสภาเขตใดใหสมัครเขามาผานคณะกรรมการสรรหาซึ่งจะเปนผูกลั่นกรองในเบื้องตนวา
ผูสมัครมีความใกลชิดกับนักการเมืองเกินไปหรือไม สมมติวาในจังหวัดนั้นกําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภา
ไดจํานวน ๕ คน แตมีผูสมัครจํานวน ๒๐ คน คณะกรรมการสรรหาอาจคัดเลือกใหเหลือจํานวน ๒ เทา
คือ คัดเลือกผูสมัครที่เหมาะสมมาจํานวน ๑๐ คน ใหถือเปนผูสมัครที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้น
จากนั้นใหสงรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งทั้ง ๑๐ คน ๑๐ เบอร กลับไปยังจังหวัดนั้น เพื่อใหประชาชนใน
จังหวัดนั้นเลือกอีกครั้งหนึ่ง
สวนที่มาของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหมาจากอดีตประมุขของสามอํานาจ คือ
รัฐบาล รัฐสภา และศาล เชน ประมุขของศาลก็ใหนําอดีตประธานศาลปกครอง อดีตประธานศาลฎีกา
อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยใหทา นเลือกกันเองใหเหลือสองคน อดีตประธานรัฐสภาทีย่ งั มีชวี ติ อยู
ใหมาเลือกกันเองใหเหลือสองคน อดีตนายกรัฐมนตรีที่ยังมีชีวิตอยูใหเลือกกันเองใหเหลือสองคน
รวมทัง้ หมดหกคน ซึง่ อาจถูกตัง้ คําถามวา หลายทานยังมีความเกีย่ วของกับทางการเมือง แตเราคงปฏิเสธ
นักการเมืองไมได การอาศัยประสบการณของทานบางครัง้ ตองมีความไวใจในระดับหนึง่ ไมอยางนัน้ เรา
จะตอบคําถามไมไดวา แลวจะเอาคณะกรรมการสรรหามาจากไหน ประชาชนอาจรูสึกวาไมมีเสรีภาพ
ในการเลือกตั้งอยางเต็มที่ สําหรับวุฒิสภาถาเรามองวาการแตงตั้งแบบในอดีตเราไมเอา แลวเลือกตั้ง
แบบป ๒๕๔๐ ก็ไมเอา แลวเราจะเอาระบบผสมแบบปจจุบันที่มีทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและการ
แตงตั้งนั้น ยิ่งตอบอะไรไมได เมื่อตองทํางานรวมกันก็มักจะมีความกินแหนงแคลงใจกันอยูตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นระบบการสรรหาเพื่อเลือกตั้งนี้จึงถือเปนนวัตกรรมใหม ที่จะทําใหไดวุฒิสภาที่มีความ
เปนอิสระ สงผลใหไดองคกรตรวจสอบทั้งหลายที่มีความเปนอิสระดวย
นอกจากนี้ องคกรอิสระบางองคกรทีม่ อี าํ นาจหนาทีซ่ าํ้ ซอนกัน ตัวอยางเชน ผูต รวจการแผนดิน
กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่มีอํานาจหนาที่ใกลเคียงกันมาก เพียงแควาอะไรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนก็ไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แตถาเปนสิทธิอื่นก็มาที่ผูตรวจการแผนดิน คําถาม คือ
เราควรเอาสององคกรมาเปนหนวยงานเดียวกันหรือไม เพราะมีเยอะก็วุนวาย สวนศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อไปเทียบกับศาลยุติธรรมซึ่งตั้งมาแลวประมาณเกือบรอยป โครงสรางตาง ๆ ของศาลรัฐธรรมนูญจึง
เสียเปรียบศาลยุติธรรม การทํางานของศาลรัฐธรรมนูญถาไมไดคนที่สามารถบริหารจัดการไดอยางดี
แลวก็อาจเกิดปญหาได ตางจากศาลปกครองซึ่งแมจะตั้งในชวงเวลาไลเลี่ยกับศาลรัฐธรรมนูญ แต
ศาลปกครองไดรบั การพัฒนามาตัง้ แตสมัยเปนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยนําคณะกรรมการ
วินิจฉัยเรื่องราวรองทุกขมาเปนหนวยงานสนับสนุนของศาลปกครองและไดนักวิชาการที่เรียนจบจาก
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ตางประเทศในทางกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะอาจารยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเขาไปเปน
ผูพิพากษาและวางรากฐานในทางกฎหมายมหาชน
หลักสําคัญขององคกรที่ทําหนาที่พจิ ารณาวินจิ ฉัยอรรถคดีโดยเฉพาะศาล เมื่อเปนตุลาการไมใช
ถือหลักเพียงวา ตองดํารงตนใหซ่อื สัตยสจุ ริตเทานั้น แตตอ งระมัดระวังตนไมใหบคุ คลอื่นสงสัยในความ
ซือ่ สัตยสุจริตของตนดวย ดังนั้น ถาสังเกตธรรมเนียมปฏิบัติของศาลยุติธรรมเมือ่ ไปทีศ่ าลอาญารัชดา
จะเห็นไดวา มีการจัดพื้นที่หองอาหารสํานักงานศาลยุติธรรมสําหรับผูพิพากษาและประชาชนทั่วไป
แยกตางหากจากกัน ลูกความโจทกจําเลยซื้ออาหารจากรานคาเดียวกันได แตแยกกันในสวนของพื้นที่
นัง่ รับประทานอาหาร ผูพ ิพากษานั่งอยูใ นสวนของผูพิพากษา คนทีไ่ มใชผูพิพากษานั่งอยูด านนอก
วิธกี ารเชนนี้ไมใชเปนการเลือกปฏิบตั คิ รับ แตเพราะนี่คอื สิ่งที่ศาลยุตธิ รรมระมัดระวังแมกระทั่งเรื่องการ
จัดพื้นที่รับประทานอาหาร เพราะฉะนั้นศาลยุติธรรมซึ่งมีการบมเพาะมานาน เราจึงไมเห็นวาเวลาเกิด
คดีสาํ คัญประธานศาลฎีกาจะออกมาแถลงหรือใหสมั ภาษณ นอกจากนัน้ องคคณะก็ออกมาแถลงไมไดดว ย
ทัง้ นี้จะมีคณะกรรมการตุลาการคอยกํากับดูแลควบคุมความประพฤติวา ผูพิพากษามีการกระทําผิด
จรรยาบรรณของตุลาการหรือไม

แตศาลรัฐธรรมนูญเราไมมรี ะบบเหลานั้น ศาลรัฐธรรมนูญทานบอกแตเพียงวาไมมีบทบัญญัติ
คุมครองทานเรื่องการละเมิดอํานาจศาล ซึ่งในความเปนจริงแลวเกินกวาครึ่งหนึ่งของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญก็ลวนมาจากศาลยุตธิ รรม ทานก็เพียงแตอนุโลมเอาหลักเกณฑในการครองตนมาใช มีการ
จัดระบบการประชาสัมพันธโดยใหโฆษกศาลรัฐธรรมนูญออกมาเปนผูแ ถลงก็จะทําใหสังคมไมเกิด
คําถามวาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแตละทานวางตนเปนกลางหรือไม แตพอศาลรัฐธรรมนูญมีปญหา
ผมไมไดกลาวหาวาทานไมซ่อื สัตย ไมสจุ ริต มีอคติ แตพฤติกรรมของทานหลายอยางกอใหเกิดคําถามวา
ทานมีอคติไหม ทานเปนกลางไหม ทานมุง หมายหรือมีสิง่ ใดซอนเรนอยูห รือไม แตสิง่ สําคัญทีส่ ุดครับ
ความสงางามของผูพิพากษา คือ คําพิพากษาตองมีเหตุผล และสุดยอดของคําพิพากษา คือ การเขียน
คําพิพากษาอยางละเอียด มีเหตุผลทางวิชาการหนักแนน จนกระทั่งฝายที่ไมเห็นดวยไมรูจะโตแยง
อยางไร
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“หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
มีความสําคัญอยางไรกับชาติบานเมือง”

กฎหมายสงสุดของรัฐธรรมนูญ ความหมาย คือ หามบทบัญญัติของกฎหมายที่มี
กฎหมายสู
ลําดับศักดิ์ตํ่ากวาไปขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แต ในกรณีที่กฎหมาย
ฉบับเดียวกันมีขอความขัดหรือแยงกันให ใชหลักการตีความทั่วไป
จุลนิติ : ในทัศนะของทานเห็นวา หากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดวยกัน
ไมสอดคลองกันสมควรใหองคกรใดเปนผูวินิจฉัย และในกรณีที่รางรัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติมของรัฐสภามีปญหาของความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น ในกรณีเชนนี้
สมควรจะใหองคกรใดเปนผูพิจารณาวินิจฉัย หรือจะมีแนวทางแกไขปญหาอยางไร
จึงจะมีความถูกตองและเหมาะสมที่สุด
รศ. มานิตยฯ : ถือเปนคําถามที่นาคิด เพราะเคยมีคนถามวา ถาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ดวยกันขัดแยงกันจะทําอยางไร คําตอบในทางวิชาการงายมากครับ คือ ไมมี เพราะโดยความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ความหมาย คือ หามบทบัญญัติของกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์ตํ่ากวาไป
ขัดหรือแยงตอบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ แตในกรณีทกี่ ฎหมายฉบับเดียวกันมีขอ ความขัดหรือแยงกันให
ใชหลักการตีความทัว่ ไป โดยใหดวู า เรือ่ งใดเปนเรือ่ งเฉพาะก็ใหตคี วามโดยการใชกฎหมายเฉพาะ เพราะ
เจตนารมณของผูร า งกฎหมาย คือ การบัญญัตใิ หมบี ทเฉพาะก็เพือ่ ตองการใหเปนบทยกเวนของบททัว่ ไป
ดังนั้น จึงขึ้นอยูกับการตีความครับ ถามีกรณีที่ขัดแยงกันหรือไมสอดคลองกัน ผมก็ยังหาตัวอยางชัด ๆ
ไมไดวาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอันไหนที่มันไมสอดคลองกัน เพียงแตวาถามันเกิดขึ้นจริงคนที่ตองรับ
ผิดชอบในการใชบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญนัน้ ทีม่ กี ารกลาวอางวาไมสอดคลองกันหรือขัดแยงกันจะตอง
เปนผูต คี วาม ซึง่ อํานาจในการตีความรัฐธรรมนูญมิใชอยูท ศี่ าลรัฐธรรมนูญแตเพียงองคกรเดียว ศาลอืน่
ที่รับคดีอยูในเขตอํานาจก็มีสิทธิที่จะตีความรัฐธรรมนูญได เพียงแตถาเปนศาลรัฐธรรมนูญโดยหลักจะ
พิจารณาในประเด็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติวาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม แตถาเปนกฎ
เชน มีประกาศกระทรวงฉบับหนึง่ โตแยงในศาลยุตธิ รรมวา ขัดตอรัฐธรรมนูญ ศาลยุตธิ รรมไมจาํ ตองสง
เรือ่ งใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัย เพราะไมมบี ทกฎหมายใดบัญญัตใิ หสง สิง่ ทีศ่ าลยุตธิ รรมตองทํา
คือ ศาลยุตธิ รรมตองเปนผูต คี วามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญวา ทีม่ กี ารกลาวอางวากฎกระทรวงฉบับนัน้
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม
สําหรับกรณีปญหาการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในปจจุบัน หากเกิดปญหาความไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญจะเห็นวา ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยวินจิ ฉัยวางหลักในเรือ่ งนีไ้ วในคําสัง่ ที่ ๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เรือ่ ง ประธานรัฐสภาสงความเห็นของสมาชิกรัฐสภาเพือ่ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึง่ (๑) วา กระบวนการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยชอบดวยรัฐธรรมนูญ หรือไม โดยศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไวเปนการเฉพาะใน
หมวด ๑๕ มาตรา ๒๙๑ วา ใหตอ งทําเปนญัตติขอแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญและเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม มิใชทําเปนรางพระราชบัญญัติ ทั้งมาตรา ๒๙๑ (๗) ไมไดบัญญัติใหนํามาตรา ๑๕๔
ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการควบคุมการตราพระราชบัญญัติมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญโดยให

๑๔
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรวินิจฉัยมาใชบังคับ ดังนั้น กรณีตามคํารองจึงไมตองดวยหลักเกณฑตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ วรรคหนึง่ (๑) ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะรับไววินิจฉัยได จึงมีคําสัง่ ไมรับคํารอง
ไววินิจฉัย
เมือ่ มีคํ า ถามว า บทบัญ ญั ติ ใ น
รั ฐ ธรรมนู ญ ใดให อ ํา นาจศาลในการ
ตรวจสอบรางรัฐธรรมนูญวาขัดรัฐธรรมนูญ
หรือไม คําตอบ คือ ไมมี หลายทานอาจ
มองวารัฐสภาจะแกไขรัฐธรรมนูญอยางไร
ก็ได ความจริงเราสามารถตรวจสอบโดย
วิธีอืน่ ไดตัวอยางเชน ถาเราเห็นวาสมาชิก
รัฐสภาทีล่ งคะแนนใหผานรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งรางรัฐธรรมนูญนั้นมีเนื้อหาหรือกระบวนการทีข่ ัด
ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ ก็ อ าจนํา ไปสูร ะบบการตรวจสอบอืน่ ๆ ได แ ก การยืน่ เรื ่อ งให มกี ารถอดถอน
เพราะเหตุทีถ่ ือวา ทานเหลานัน้ ไดกระทําการขัดตอรัฐธรรมนูญ หรือกรณีปญหาในปจจุบันทีม่ ี
การยืน่ คํ า ร อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๖๘ โดยศาล
รัฐธรรมนูญไดมคี าํ วินจิ ฉัยที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ ไววา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติ
ทีใ่ หสิทธิแกผทู ราบการกระทําอันเปนการฝาฝนขอหามตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ทีจ่ ะใชสิทธิ
ใหมีการตรวจสอบการกระทําดังกลาวได โดยใหมีสิทธิสองประการ คือ การเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุด
ตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ และการยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยสัง่ การใหเลิกการกระทําดังกลาวไดโดยตรงโดยไมตองรอใหอัยการสูงสุดมีคําสั่งใด ๆ กอน
เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยแลววามีอาํ นาจรับคํารองไวพจิ ารณาและวินจิ ฉัยไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
วรรคสอง นั้น ประเด็นตอมาเมือ่ ศาลวินิจฉัยแลววา กระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยังไมมี
ขอเท็จจริงเพียงพอที่จะถือไดวา เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ ก็ควรตองจบแคนั้นครับ ถือวาในเรื่องนี้ไมอยูในเขตอํานาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญแลวและควรใหเปนหนาทีข่ องรัฐสภาดําเนินการตอไป เพราะศาลรัฐธรรมนูญไมใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีหนาที่ในการใหคาํ แนะนําซึ่งไมเกี่ยวของกับคดี แตในทางกลับกัน
ถาศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวา รางรัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติมนี้เปนการลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขและมีการใหคาํ แนะนําเพิม่ เติมวา ถาจะแกไข
ตอไปตองดําเนินการอยางไร อยางนี้ผมถือวาคําแนะนําเหลานั้นชวยแกปญหาและหาทางออกใหกับ
บานเมืองได
เมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยเชนนี้แลวรัฐสภาควรทําอยางไร ในทางทฤษฎีรัฐสภาควรตอง
ยืนยันความมีอํานาจสูงสุดของรัฐสภาในทางนิติบัญญัตินั่นคือเดินหนาตอไป แตแนนอนทีส่ ุดในทาง
ทฤษฎีแมเราจะบอกวา อํานาจนิติบัญญัติแยกออกจากฝายบริหาร แตในความเปนจริงนายกรัฐมนตรี
สามารถควบคุมรัฐสภาไดผานระบบพรรคการเมือง ดังนั้น ถารัฐสภาเดินหนาตอก็เสมือนหนึ่งวา รัฐบาล
เดินหนาตอ ก็จะกลายเปนกระแสทางการเมืองเกิดขึ้นมาอีก
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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เมื่อการแกไขรัฐธรรมนูญมีปญ
 หาวา เปนการกระทําที่ขดั ตอรัฐธรรมนูญ สิ่งที่ควรกระทําคือ
การใหประชาชนออกเสียงลงประชามติ และควรทําแคครั้งเดียว คือ ครั้งสุดทายที่ใหเลือกระหวาง
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมกับรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ผมมองวา รัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ มีปญหาดาน
จิตวิญญาณของความเปนประชาธิปไตย แมรฐั ธรรมนูญป ๒๕๔๐ จะไมไดผา นการออกเสียงลงประชามติ
แตกลับไดรบั การยอมรับวาเกิดขึ้นโดยวิถที างของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แตรฐั ธรรมนูญ
ป ๒๕๕๐ เกิดขึ้นในชวงทีบ่ านเมืองไมเปนประชาธิปไตยเต็มที่ แมจะมีการออกเสียงลงประชามติ
แตเปนการประชามติที่ผมถือวาไมเปนประชามติอยางแทจริง เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ จึงมี
ปญหาดานจิตวิญญาณ ผมเห็นวาหากเราตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ขึ้นมาเพื่อยกราง
รัฐธรรมนูญแลวคอย ๆ สรางบรรยากาศประชาธิปไตยใหกระจายไปทุกจังหวัด มีคณะกรรมการระดับ
จังหวัดหรือระดับอําเภอเพื่อทําหนาทีใ่ นการเผยแพรประชาธิปไตยในขั้นกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญ
และรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หากยอนกลับไปเมื่อครั้งกอนการจัดทํารัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐
เราบอกวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด นั่นคือสุดทีป่ ญญาของประชาชนจะรับรูได แตกระบวนการ
ยกรางและการจัดทํารัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ สิ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนเริ่มเขาใจเรื่องสิทธิและเสรีภาพ
มากขึ้น คดีฟอ งรองเกี่ยวกับสิทธิหลั่งไหลขึ้นสูศาล เพราะประชาชนเริ่มรับรูและตื่นตัวในทางรัฐธรรมนูญ
มากขึ้น เหลือเพียงแตในเรื่องโครงสรางทางการเมืองเทานั้นที่เรายังมีปญหา

ถาพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ซึ่งปรับมาจากรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ เพียงแต
ความรูสึกของประชาชนสวนใหญยังรูสึกวา รัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ เกิดขึ้นในยุคที่ไมเปนประชาธิปไตย
ดังนั้น หากจะยอนดูโครงสรางของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ แลวคอย ๆ ยกราง หรือขยายเวลาออกไป
ไมตองรีบรอน ทําใหเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แตกระบวนการสุดทายตอง
ไดรางรัฐธรรมนูญขึ้น ๑ ฉบับ แลวกลับไปถามประชาชนโดยกระบวนการออกเสียงลงประชามติวา
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมท่ยี กรางโดย สสร. กับรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ประชาชนสวนใหญจะเลือกฉบับใด
ซึ่งถาประชาชนเลือกรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ ก็เทากับเปนการรับรองใหรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ กลายเปน
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ซึ่งจะลบลางขอกินแหนงแคลงใจที่วารัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ มาจากระบอบ
รัฐประหารได เสมือนเปนการใหสัตยาบันกระบวนการทั้งหมดที่มีขอสงสัยได
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เปนประโยชน ในการธํารงไวซึ่ง
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ อันจะสงผลดีตอการพัฒนาการเมืองและ
การปกครองของประเทศโดยรวม
รศ. มานิตยฯ : สิง่ สําคัญทีจ่ ะทําใหรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด คือ รัฐธรรมนูญตองมี

ความศักดิ์สิทธิ์ เวลามีปญหาเกิดขึ้น ก็มีการถกเถียงวิพากษวิจารณกันไดครับ แตเมือ่ มีองคกรชี้ขาด
แลวตองจบตามคําวินิจฉัยขององคกรชี้ขาด เพียงแตบานเราองคกรที่ชี้ขาด ชี้ขาดเสร็จแลวกลับ
กอใหเกิดปญหา ไมใชจบปญหา เพราะฉะนัน้ ตัวองคกรชีข้ าดซึง่ เปนองคกรตุลาการจะตองดํารงตนใหอยู
ในสถานะทีไ่ มเพียงแตแสดงใหเห็นถึงการรักษาความซือ่ สัตยสุจริต ความไมมีอคติ แตตองเพิม่
ความระมัดระวังตัวอยาใหสงั คมหรือผูคนสงสัยในความยุติธรรม สงสัยในความไมซ่อื สัตย สงสัยใน
ความมีอคติ สงสัยวาทานเปนคนของใคร สงสัยวาทานมีเปาหมายเปนหลักโดยไมใชกฎหมายเปนหลัก
หรือไม ขอสงสัยเหลานั้นไมพึงใหเกิดมีขึ้นในองคกรตุลาการ
ประเทศไทยของเรามีการทํารัฐประหารเกิดขึ้นอยูบ อยครั้ง โครงสรางของรัฐธรรมนูญ เชน
รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ซึ่งใชมาประมาณ ๙ ป ก็ถูกยกเลิกไป ในขณะที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
ใชบังคับมาแลวกวา ๒๒๕ ป ไดวางหลักบรรทัดฐานตาง ๆ ที่ชัดเจนไวมากมาย ดังนั้น ถารัฐธรรมนูญ
ของประเทศไทยแตละฉบับมีอายุทยี่ ืนยาวและศาลตาง ๆ ทําหนาทีใ่ ชดุลพินิจวิเคราะหพิจารณาเพือ่
ทําใหรัฐธรรมนูญมีชีวิตสอดคลองกับบริบทของบานเมืองในแตละยุคแลวก็จะทําใหรัฐธรรมนูญกลาย
เปนกฎหมายสูงสุดอยางแทจริงได
แตมีสงิ่ หนึง่ ทีอ่ ยากใหพวกเราชวยกันคิด คือ จะทําอยางไรใหรัฐธรรมนูญกินได หมายถึงวา
สามารถเขาถึงประชาชนได และประชาชนสามารถอางสิทธิตามรัฐธรรมนูญไดอยางถูกตอง ไมใช
อางเฉพาะแตเสรีภาพในการชุมนุม สิทธิของผูบริโภค โดยเอาสิทธิและเสรีภาพเฉพาะของตนเอง
เปนหลัก แตกลับไมคาํ นึงถึงบทบัญญัตทิ ่มี งุ คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น จะเปนไปไดหรือไม
ทีห่ นวยงานของรัฐ อยางเชน รัฐสภาจะสนับสนุนงบประมาณในการสรางละครหลังขาวโดยขอแทรก
บทเพิ่มเติมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเขาไปบางสวน โดยบทนั้นตองเปนรัฐธรรมนูญที่ถูกตองดวย ละครไทย
ถาเราสังเกตดูแมกระทั่งสอดแทรกขอกฎหมายธรรมดาก็ยังไมถกู ตอง เชน ตํารวจไทยจับไดโดยไมตอ งมี
หมายจับ ไมมีอะไรเลยอาจเปนการใชงบประมาณเพื่อสอดแทรกเปนสวนหนึ่งในละคร อาจจะ
เรื่องละมาตรา เชน เรื่องการชุมนุม โดยสรางฉากใหมีคนหนึ่งอางวาเราจะไปชุมนุมที่หนาอําเภอ แลวมี
อีกคนหนึ่งพูดบอกวาไมไดนะ การชุมนุมคุณตองไมไปปดถนน เพราะเทากับเปนการไปละเมิดเสรีภาพ
ในการเดินทางของผูอ่นื สอดแทรกอยางเปนธรรมชาติ โดยไมตอ งไปจัดเปนรายการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะหรือเผยแพรผานทางวิทยุรัฐสภา เพราะผูทเี่ ขามาดูหรือฟงก็คือผูทสี่ นใจการเมืองและ
รัฐธรรมนูญอยูแลว แตถามวาประชาชนอีก ๖๐ กวาลานคน อาจไมเคยทราบถึงเนื้อความในรัฐธรรมนูญ
เลยก็ได ผมเห็นวาจะทําใหรฐั ธรรมนูญลงไปถึงประชาชน แลวพอรัฐธรรมนูญเขาถึงประชาชน ประชาชน
ก็จะชวยกันตรวจสอบเวลาที่เกิดปญหาขึ้น แลวทายที่สุดจะทําใหรัฐธรรมนูญกลายเปนกฎหมายสูงสุด
อยางแทจริง
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คําคม

ศาลรัฐธรรมนูญมีพันธกิจหลักในการรักษาความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
สรางบรรทัดฐานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
สรางความถูกตองเปนธรรมของระบบนิติรัฐ และรักษาความชอบธรรมของ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ศาลรัฐธรรมนูญ
(http://www.constitutionalcourt.or.th)
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
รางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร
พุทธศักราช ๒๔๘๒
คณะรัฐมนตรีอนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตยิ กเลิกพระราชบัญญัตกิ ารชลประทานราษฎร
พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิ จ ารณาก อ นเสนอสภาผู แ ทนราษฎรพิ จ ารณาต อ ไป และเห็ น ชอบให ย ุติ ก ารดํ า เนิ น การ
รางพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยมีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช
๒๔๘๒ พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัติ
การชลประทานราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖

รางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป
พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทัว่ ไป
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามทีส่ ํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และใหนําขึ้นทูลเกลาถวายฯตอไปได
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๑๒๗ ได บั ญ ญั ติ ใ ห ใ นป ห นึ ่ง ให ม ีส มั ย ประชุ ม
สามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ โดยใหถือวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อใหสมาชิก
ไดมาประชุมเปนครั้งแรก เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งๆ
ใหมีกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน ซึ่งไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อใหสมาชิก
ไดมาประชุมเปนครั้งแรกในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชกฤษฎีกาปดประชุมรัฐสภา
สมัยประชุมสามัญทัว่ ไป พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกําหนดใหปดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทัว่ ไป ตั้งแต
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ แลว ดังนั้น จึงสมควรเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป
สําหรับป ๒๕๕๕ ตัง้ แตวนั ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป เพือ่ ใหเปนไปตามความในมาตรา ๑๒๗
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดยกรางพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุม
สามัญทัว่ ไป พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทัว่ ไป ตั้งแตวันที่ ๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ
 ชื ไปรวมกับ
กรมปาไม)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(โอนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไปรวมกับกรมปาไม) ทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พิจารณาเห็นวา กรมปาไมและกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ สงวน คุมครอง ฟนฟู ดูแล รักษา
ส ง เสริ ม และทํ า นุ บํ า รุ ง ทรั พ ยากรป า ไม ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานที่ ซํ า ซ อ นและมี พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
บางสวนทับซอนกัน มีอํานาจหนาทีใ่ นการดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการปาไมอยางเดียวกัน
จากการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา พบวาเกิดปญหาในการบริหาร ทัง้ ในดานนโยบาย วิชาการ บุคลากร
และการบังคับใชกฎหมาย เปนเหตุใหระบบการบริหารงานและการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมของประเทศมีเอกภาพและเปนไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล สมควรรวมกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กับกรมปาไม เปน “กรมปาไม”
โดยมีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหโอนบรรดาอํานาจหนาทีท่ ีเ่ กี่ยวของกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ของกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ไปเปนอํานาจหนาที่ของกรมปาไม
รวมถึงใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ
พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากําลัง ตลอดจนอํานาจหนาทีข่ องกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพ ชื และอํานาจหนาทีข่ องอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื ตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเปนของ
กรมปาไม และอธิบดีกรมปาไม
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นอกจากนี้ ในวาระเริ่มแรก ใหกรมปาไมมีสวนราชการตาม (๒) (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
และ (๑๑) – (๒๖) แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๗ นอกจากสวนราชการตามกฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๑ ดวย และ
ใหโอนอัตรากําลังในสวนราชการของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื ไปเปนของสวนราชการ
กรมปาไม
ทั้งนี้ ในวาระเริม่ แรก ให อ.ก.พ. กระทรวงฯ พิจารณาจัดตําแหนงและเกลีย่ อัตรากําลัง
ของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ที่โอนมาจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ในสวนที่นอกเหนือจากมาตรา ๗ (๑) - (๘) ไวในกรมปาไม

เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(กําหนด
อุ ป กรณ เ พื่ อ ช ว ยในการแสดงสั ญ ญาณจราจร และกํ า หนด
ขอสันนิษฐานกรณีผขู บั ขีไ่ มยอมใหทดสอบ โดยไมมเี หตุอนั ควร)
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กําหนดอุปกรณ
เพื่อชวยในการแสดงสัญญาณจราจร และกําหนดขอสันนิษฐานกรณีผูขับขี่ไมยอมใหทดสอบโดยไมมี
เหตุอันควร) ทีส่ ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวตามทีก่ ระทรวงยุติธรรมเสนอ
และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
กระทรวงยุติธรรม แจงวา รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กําหนด
อุปกรณเพื่อชวยในการแสดงสัญญาณจราจร และกําหนดขอสันนิษฐานกรณีผูขับขี่ ไมยอมใหทดสอบ
โดยไมมีเหตุอันควร) มีสาระสําคัญเพื่อแกไขเพิ่มเติมขอสันนิษฐานทางกฎหมายในกรณีท่ผี ขู ับขี่เมาสุรา
หรือของเมาอยางอืน่ แตไมยอมใหทดสอบโดยไมมเี หตุอนั ควร และปรับปรุงอํานาจหนาทีข่ องพนักงาน
เจาหนาทีใ่ หสงั่ ใหมีการทดสอบผูขับขี่ในกรณีเกิดอุบัติเหตุอันควรเชื่อไดวาผูขับขี่ไดขับขี่รถในขณะ
เมาสุราหรือของเมาอยางอืน่ อันจะเปนมาตรการในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดความปลอดภัยในทองถนนมากยิ่งขึ้น
โดยมี ส าระสํ า คั ญ คื อ กํ า หนดให พ นั ก งานเจ า หน า ทีใ่ ช ไ ฟฉายเรื อ งแสง หรื อ อุ ป กรณ
เรืองแสงอืน่ ในการแสดงสัญญาณจราจรได และใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจาหนาทีม่ ีอํานาจสั่งใหมีการทดสอบผูขับขี่วาหยอนความสามารถในอันทีจ่ ะขับหรือเมาสุราหรือ
ของเมาอยางอืน่ และใหมีอํานาจกักตัวผูขับขี่ทมี่ ีพฤติการณดังกลาวและไมยอมใหทดสอบในกรณี
ผูข ับขี่ถูกกักตัวไวทดสอบแลว หากผูนั้นไมยอมใหทดสอบโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาผูนั้นขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรือ่ ง รางพระราชกฤษฎีกาใหมกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
แทนตําแหนงที่วาง
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งจะกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู  แ ทนราษฎรจั ง หวั ด ลํ า พู น เขตเลื อ กตั ้ ง ที ่ 2 แทนตํ า แหน ง ที ่ ว  า ง ในระหว า ง วั น ที่ ๓๐
กรกฎาคม – วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อใหผสู มัครรับเลือกตัง้ มีระยะเวลาเพียงพอในการหาเสียงเลือกตั้ง

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรือ่ ง รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(สงใบสั่งทางไปรษณีย)
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(สงใบสั่ง
ทางไปรษณี ย ) ตามที ่ก ระทรวงมหาดไทยเสนอ และให ส ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
ตรวจพิ จ ารณา แลว สง ให ค ณะกรรมการประสานงานสภาผู แ ทนราษฎรพิ จ ารณาก อ นเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
กระทรวงมหาดไทยเสนอตามรายงานของสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ว า ได เ สนอ
รางพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สงใบสั่งทางไปรษณีย) มาเพื่อดําเนินการ
โดยขอแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติ
ใหเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอาํ นาจวากลาวตักเตือน หรือออกใบสั่งใหผขู บั ขี่ซ่งึ ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายจราจรหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้นๆ ได โดยอาจออกใบสั่งใหผูขับขี่
ชํ า ระค าปรับตามที่เ ปรียบเทียบก็ได หรือหากเปนกรณีทไี่ มพบตัว ผูขับขี่ เจาพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจาหนาที่สามารถติดหรือผูกใบสั่งไวที่รถไดเพื่อใหเห็น ไดงาย
โดยปจจุบันมีผขู ับขี่กระทําผิดกฎหมายจราจรเปนจํานวนมากแตเจาพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจาหนาที่ไมสามารถออกใบสั่งไดในขณะนั้น เชน ผูขับขี่ขับรถฝาฝนสัญญาณไฟจราจรสีแดง
ตามแยกตาง ๆ ขับรถเกินกวาทีก่ ฎหมายกําหนดและถูกตรวจจับโดยใชเครื่องตรวจจับความเร็ว
หรือขับรถฝาฝนสัญญาณไฟจราจรสีแดงและถูกตรวจจับโดยกลองตรวจจับ (RED LIGHT CAMERA)
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เปนตน จึงเปนชองวางในการฝาฝนกฎหมายและทําใหการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร ทัง้ ทีป่ จจุบันไดมีการนําเครื่องมือทีท่ ันสมัยมาใชในการตรวจและจับกุมผูกระทําผิดอันเปน
การชวยลดอุบัติเหตุจากการใชรถใชถนนแลวก็ตาม
ดังนั้น เพื่อใหการบังคับใชพระราชบัญญัติดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สภาวการณปจจุบัน จึงเห็นควรแกไขปรับปรุงมาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพือ่ ใหเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาทีค่ วบคุมการจราจรโดยใชอปุ กรณ
ตรวจจับการฝาฝนกฎจราจรหรือสัญญาณจราจรมีอํานาจสงใบสั่งไปยังภูมิลําเนาของเจาของหรือ
ผูค รอบครองรถไดในกรณีทตี่ รวจพบการกระทําผิด แตไมทราบตัวผูขับขีห่ รือ ไมสามารถออกใบสั่ง
ใหผูขับขี่พรอมหลักฐานจากอุปกรณตรวจจับใหผูขับขี่ในขณะนั้นได
โดยมีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ท่คี วบคุมการจราจร
โดยใชอุปกรณตรวจจับการฝาฝนกฎจราจรหรือสัญญาณจราจร มีอํานาจสงใบสั่งพรอมหลักฐาน
จากอุปกรณตรวจจับไปยังภูมิลําเนาของเจาของหรือผูครอบครองรถทางไปรษณียลงทะเบียนได
ในกรณีมีการตรวจพบการกระทําผิด แตไมทราบตัวผูขบั ขี่หรือไมสามารถออกใบสั่งใหผขู บั ขี่ในขณะนั้นได

เรื่อง รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวม
ในองคกรอาชญากรรม ขามชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบดังนี้
๑. เห็นชอบตามความเห็นของสํานักงานศาลยุตธิ รรม และใหสาํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รับรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ....
ไปตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยใหนาํ ความเห็นของสํานักงานศาลยุตธิ รรม ไปประกอบการพิจารณาดวย
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
ตอไป เมื่ออนุสัญญาสหประชาชาติวา ดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ พิธสี ารเพื่อปองกัน
ปราบปราม และลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยการ
ตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ และพิธสี ารวาดวยการตอตานการลักลอบขนผูยายถิ่น โดยทางบก
ทางทะเล และ ทางอากาศ เสริมอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ
ไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว
๒. ใหกระทรวงการตางประเทศรายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการดําเนินการนําอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ พิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และ
ลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกร
อาชญากรรมขามชาติ และพิธีสารวาดวยการตอตานการลักลอบขนผูยายถิ่น โดยทางบก ทางทะเล
และทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยดวน
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เรือ่ ง รางพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จวิชาการทหาร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัตกิ าํ หนดวิทยฐานะผูสาํ เร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให
สงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสําคัญดังนี้
๑. กํ า หนดปริ ญ ญาในโรงเรี ย นนายร อ ยพระจุ ล จอมเกล า โรงเรี ย นนายเรื อ โรงเรี ย น
นายเรืออากาศ และโรงเรียนแผนที่ ใหมีปริญญาสามชั้น คือ ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี
๒. แกไขชื่อสังกัดของโรงเรียนแผนที่ใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม
๓. กําหนดใหสภาการศึกษาวิชาการทหารอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรได และเพิ่มเติมอํานาจหนาทีข่ องสภา
การศึกษาวิชาการทหารเพื่อใหมีอํานาจกําหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาการทหาร รวมทั้งแกไขเพิ่มเติม
องค ป ระกอบของสภาการศึ ก ษาวิ ช าการทหารโดยให ม ีก รรมการสภาการศึ ก ษาวิ ช าการทหาร
ผูทรงคุณวุฒิ และมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงดวย
๔. กําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยประจําของสถาบันการศึกษาและใหมี
สิทธิใชเปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะไดตลอดไป
๕. แกไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษแกผูใชปริญญา อักษรยอปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรโดยไมมีสิทธิที่จะใช

เรื่อง รางพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติราชบัณฑิตสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสําคัญดังนี้
๑. แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาทีข่ องราชบัณฑิตยสถานใหสามารถจัดการศึกษาอบรมและ
พัฒนาทางวิชาการ และมีอาํ นาจในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะหอน่ื แกสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน
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๒. แก ไขเพิ่ ม เติ ม อํ า นาจหน า ที่ ข องนายกราชบั ณ ฑิ ต ยสถานโดยให เ ป น ผู แ ทนของ
ราชบัณฑิตยสถานในการดําเนินงานทางวิชาการ
๓. แก ไขเพิ่ ม เติ ม อํ า นาจหน า ที่ ข องสภาราชบั ณ ฑิ ต ยสถานโดยให มี อํ า นาจในการออก
ข อ บั ง คั บ เพื่ อ เรี ย กเก็ บ ค า ใช จ า ย ค า ธรรมเนี ย ม และค า บริ ก ารที่ อ ยู ใ นอํ า นาจหน า ที่ ข อง
ราชบัณฑิตยสถาน และใหนําไปใชจายในการดําเนินงานได
๔. ปรั บ ปรุ ง องค ป ระกอบและอํ า นาจหน า ที ่ ข องคณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การ
ราชบัณฑิตยสถาน และกําหนดใหเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานปฏิบัติหนาทีใ่ หเปนไปตามนโยบาย
ข อบัง คับ ระเบียบ มติ หรือคําสั่งของสภาราชบัณฑิตยสถาน นายกราชบัณฑิตยสถาน และ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการราชบัณฑิตยสถาน

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
เรื่อง รางพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ิหลักการรางพระราชบัญญัติเชือ้ โรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ....
ตามที ่ก ระทรวงสาธารณสุ ข เสนอและให ส ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา
โดยให ตั ด ความในส ว นทีเ่ กี ่ย วกั บ สํ า นั ก งานกํ า กั บ เชื ้อ โรคและพิ ษ จากสั ต ว อ อก แล ว ส ง ให ค ณะ
กรรมการประสานงานสภาผู แ ทนราษฎรพิ จ ารณา ก อ นเสนอสภาผู แ ทนราษฎรพิ จ ารณาต อ ไป
ทัง้ นี้ ใหกระทรวงสาธารณสุขรับประเด็นการจัดตัง้ สํานักงานกํากับเชือ้ โรคและพิษจากสัตวไป
พิจารณาอีกครั้งหนึง่ แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อรางพระราชบัญญัติดังกลาวประกาศใช
บังคับเปนกฎหมายแลว
โดยมีสาระสําคัญดังนี้
๑. กําหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัตเิ ชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
และกําหนดบทนิยามเพิ่มเติม อาทิเชน เชื้อจุลินทรีย สารชีวภาพ เปนตน รวมถึงใหรัฐมนตรี
มีอํานาจประกาศกําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภัยและอันตรายที่จะเกิดขึ้นตอสาธารณชน
๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเปนประธานกรรมการ ผูแทนสวนราชการ ผูแทนองคกรวิชาชีพ ผูแทนนักวิชาการ
ดานการแพทยและการสาธารณสุข ผูแทนผูรับอนุญาตหรือจดแจง และผูทรงคุณวุฒิ กําหนดวาระ
การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง องคประชุม และใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ตามที่กาํ หนด
๓. กําหนดใหจัดตั้ง“สํานักงานกํากับเชื้อโรคและพิษจากสัตว” ขึ้นในกรมวิทยาศาสตร
การแพทย กระทรวงสาธารณสุข และใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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๔. กําหนดกระบวนการการขออนุญาตและการจดแจงซึ่งการผลิต นําเขา สงออก ขาย
นํา ผา น หรื อ มีไว ใ นครอบครองเชื ้อ โรคและพิ ษ จากสั ต ว การออกใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ จดแจ ง
ประเภทของใบอนุญาตหรือใบรับจดแจง การแกไขรายการในใบอนุญาตหรือใบรับจดแจง อายุ
และการตออายุใบอนุญาตและใบรับจดแจง และการขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับจดแจง
๕. กําหนดใหผรู ับอนุญาต ผูจดแจง ผูดําเนินการ และผูมีหนาที่ปฏิบัติการ มีหนาที่
ตามที่กําหนด รวมถึงใหผอู นุญาตมีอํานาจในการควบคุมเชื้อโรคและพิษจากสัตวตามที่กําหนด
๖. กํ า หนดกระบวนการเลิ ก กิ จ การและการโอนกิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ เชื้ อ โรคและพิ ษ
จากสัตว รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตหรือ
ใบรับจดแจง การสั่งยกเลิกคําสัง่ พักใชใบอนุญาตหรือใบรับจดแจง และการที่ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาต
หรือใบรับจดแจงจะขายเชื้อโรคและพิษจากสัตว
๗. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการอุทธรณการไมออกใบอนุญาตหรือ
ใบรับจดแจง การไมตออายุใบอนุญาตหรือใบรับจดแจง และการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตหรือ
ใบรับจดแจง
๘. กํ า หนดความรั บ ผิ ด ทางแพ ง และบทกํ า หนดโทษกรณี ฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษจําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ
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๑

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
เรื่องนี้มีความสําคัญมากเพราะเหตุวาจะทําใหมีผลตามมาตั้งแตเรื่องการจัดทํารัฐธรรมนูญ
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ
อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญหรืออํานาจกอตัง้ องคกรทางการเมือง
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายซึ่งสถาปนาองคกรทางการเมืองและระบอบการเมืองขึ้นไมวา จะเปน
ประมุขของรัฐ รูปของรัฐ จนกระทัง่ ถึงองคกรทีใ่ ชอาํ นาจของรัฐ เชนรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
เพราะฉะนั้นจึงถือกันวารัฐธรรมนูญเปนผูก อ ตั้งระบอบการเมืองและองคกรทางการเมือง อํานาจใหรฐั ธรรมนูญ
หรืออํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญนั้นจึงเปนอํานาจสูงสุด สวนอํานาจขององคกรอื่น ๆ ที่รฐั ธรรมนูญตั้งขึ้น
ไมวา จะเปนประมุขของรัฐ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลหรือองคกรตามรัฐธรรมนูญอืน่ ทัง้ หมดถือวาถูกกอตัง้
ขึน้ โดยรัฐธรรมนูญจึงเปนอํานาจทีถ่ ูกจํากัดโดยรัฐธรรมนูญ ทั้งขอบอํานาจ รูปแบบของการใชอํานาจ
กระบวนการในการใชอาํ นาจและเนื้อหาสาระของการใชอาํ นาจ เพราะฉะนั้นในประเทศที่มีรฐั ธรรมนูญ
ลายลักษณอกั ษรเปนกฎหมายสูงสุดซึ่งคือประเทศสวนใหญในโลกเวลานี้ ถือวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
สูงสุดอยูเหนือองคกรอื่นทั้งหมดของรัฐ ไมไดถือหลักอยางที่ถือกันในอังกฤษวารัฐสภามีอํานาจสูงสุด
โดยหลักทีว่ ารัฐสภาสูงสุดนัน้ เปนหลักทีใ่ ชอยูในประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด อิสราเอล เทานั้นเพราะ
ประเทศเหลานั้นไมมีรฐั ธรรมนูญลายลักษณอกั ษรเปนกฎหมายสูงสุดอยูเ หนือสภา ดังนั้นสภาออกอะไร
มาเปนกฎหมายก็ใชไดท้งั นั้นไมมีทางไปขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ แตประเทศทั้งหลายที่ใชรฐั ธรรมนูญ
ลายลักษณอกั ษรเปนกฎหมายสูงสุดซึ่งนําโดยอเมริกาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงไทย มาเลเซีย มีรฐั ธรรมนูญ
เปนกฎหมายสูงสุด ซึ่งถือหลักวารัฐธรรมนูญสูงสุดคือ สูงกวาประมุขของรัฐ สูงกวารัฐสภา สูงกวา
เผยแพรครั้งแรกในหนังสือรวมคําบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ ๖๕ ปการศึกษา ๒๕๕๕ เลมที่ ๗ หนา ๙๕ – ๑๑๗ ที่จัดพิมพโดย
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
๑
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คณะรัฐมนตรี สูงกวาศาล เพราะฉะนั้นองคกรที่รัฐธรรมนูญกอตั้งขึ้นและมอบอํานาจใหซึ่งรวมถึง
รัฐสภาจึงจะกระทําการใหไปขัดรัฐธรรมนูญไมได เพราะฉะนัน้ กฎหมายทีร่ ฐั สภาออกมาเปนกฎหมาย
ที่ตราโดยอํานาจนิติบัญญัติที่ไดรับมาจากรัฐธรรมนูญ จึงออกกฎหมายไปขัดรัฐธรรมนูญซึ่งกอตั้ง
รัฐสภาใหอาํ นาจรัฐสภา กําหนดวิธที าํ งานของรัฐสภาไมได องคกรอืน่ ก็เหมือนกันไมวา จะเปนประมุข
ของรัฐ ฝายบริหาร ศาลหรือองคกรตามรัฐธรรมนูญก็จะใชอํานาจใหขัดรัฐธรรมนูญไมได
เมื่อรัฐสภาถูกกอตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญเปนผูกําหนดวารัฐสภาจะมีอํานาจ
ออกพระราชบัญญัติแคไหน กระบวนในการตราพระราชบัญญัติเปนอยางไรจึงตองถือวาอํานาจออก
กฎหมายหรืออํานาจนิติบัญญัตินั้นอยูภายใตอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ จึงเกิดหลักขึ้นมาวา รัฐสภา
จะออกกฎหมายใหไปขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญที่เปนผูกอตั้งหรือผูสถาปนาตัวเองขึ้นมาไมได
ที่มาของอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญหรืออํานาจกอตั้งองคกรทางการเมือง
อํานาจกอตั้งองคกรทางการเมืองที่เปนอํานาจใหรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาจากหลายกรณีดังนี้
๑. โดยหลักทั่วไปเกิดขึ้นหลังการปฏิวัติประชาชน ตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสที่เกิดจาก
การปฏิวัติใหญในป ๑๗๘๙ หรืออาจจะเกิดจากการประกาศเอกราช เชน ๑๓ อาณานิคมในทวีป
อเมริกาเหนือประกาศเอกราชออกจากอังกฤษในป ๑๗๗๖ แลวก็ออกรัฐธรรมนูญฉบับแรกเปนสนธิสญ
ั ญา
ที่เรียกวาบทบัญญัติแหงสมาพันธรัฐ ตอมาก็เปลี่ยนเปนรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาในป ๑๗๘๗
ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ใชมา ๒๐๐ กวาป
๒. อํานาจใหรัฐธรรมนูญหลังปลดปลอยเมืองขึ้น ตัวอยางเชน อังกฤษใหเอกราชกับอินเดีย
ศรีลังกา หรือวาพระมหากษัตริยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพระราชทานรัฐธรรมนูญใหโดยไมมี
การปฏิวัติรัฐประหาร เชน รัฐธรรมนูญเมจิของญี่ปุนหรือ
๓. พระมหากษัตริยของประเทศที่เปนเอกราชอยูเดิมมีพระราชอํานาจสูงสุดแลวก็ทรง
ตรารัฐธรรมนูญขึน้ จํากัดพระราชอํานาจของพระองคเอง เชน รัฐธรรมนูญเมจิทพี่ ระเจาจักรพรรดิเ์ มจิ
หรือพระเจาจักรพรรดิ์มัตซูฮิโตทรงตราขึ้นในป ๑๘๘๙ และมีผลใชบังคับในป ๑๘๙๐ ตรงกับสมัย
รัชกาลที่ ๕ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเอเชียที่พระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจของพระองค
ทานเองตราขึ้น
๔. กรณีทปี่ ระมุขของรัฐรวมกับคณะรัฐประหารรวมกันใหรฐั ธรรมนูญ เชน ทีเ่ กิดในประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ โดยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะราษฎรยึดอํานาจการปกครอง
ประเทศจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวแลวก็เชิญเสด็จกลับพระนครในวันที่ ๒๗ มิถุนายน
ผูนําคณะราษฎรรางรัฐธรรมนูญซึ่งลงพระปรมาภิไธยประกาศใชเปนรัฐธรรมนูญชั่วคราว ตั้งแตวันที่
๒๗ มิถนุ ายน ๒๔๗๕ ตอมาตัง้ คณะกรรมการขึน้ มายกรางฯ และทรงพระราชทานเปนรัฐธรรมนูญฉบับถาวร
ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ แสดงใหเห็นวาอํานาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญเปนพระราชอํานาจ
ดั้งเดิมของพระมหากษัตริยไทย
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การตรารัฐธรรมนูญ
เมือ่ เห็นภาพวาอํานาจในการใหรัฐธรรมนูญไมใชอํานาจนิติบัญญัติแตเปนอํานาจทีย่ งิ่ ใหญ
และเปนอํานาจสูงสุดทีม่ ีมากอนอํานาจนิติบัญญัติดวยซํ้าไป การตรารัฐธรรมนูญซึ่งถือวาเปนการใช
อํานาจสูงสุดในการสถาปนาระบอบการเมืองและองคกรทางการเมือง จึงมีความสําคัญมาก ในคติ
ประชาธิปไตยถือวาอํานาจนี้ประชาชนตองใชเองผูแทนราษฎรใชไมได เมื่อพิจารณาดูวิธีการจัดทํา
รัฐธรรมนูญของอเมริกา ฝรั่งเศส ของไทย แลวจะพบวากระบวนการตรารัฐธรรมนูญซึ่งเปนการแสดงออก
ของอํานาจในการสถาปนาระบอบการเมืองและองคกรทางการเมืองวาเปนของประชาชน ประชาชน
ตองเขามาเปนคนกําหนดชะตาอนาคตของการปกครองประเทศตัวเอง แลวเมื่อประชาชนเขามา
มีสว นรวมในการกําหนดกฎเกณฑในการปกครองประเทศเอง เขาถึงถือวารัฐธรรมนูญแบบนี้จะมีความ
เปนสัญญาประชาคม ตัวอยางเชน
รัฐธรรมนูญอเมริกา เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ๆ ของโลก รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนรัฐธรรมนูญ
ทีอ่ อกมาแทนบทบั ญ ญัติ แ ห ง สมาพั น ธรั ฐ ทีป่ ระกาศใช ใ นป ๑๗๘๗ โดยเมื ่อ ประกาศเอกราช
เมือ่ ป ๑๗๗๖ ก็ใชบทบัญญัติแหงสมาพันธรัฐอยูระยะหนึ่ง บทบัญญัติแหงสมาพันธรัฐมีลักษณะเปน
สนธิ ส ัญ ญาระหว า ง ๑๓ มลรั ฐ เอกราชที ่ป ระกาศเอกราชออกจากอั ง กฤษตั ้ง สภาคองเกรสขึ ้น
สภาคองเกรส ประกอบดวยผูแ ทนมลรัฐตาง ๆ ๑๓ มลรัฐแตไมมอี าํ นาจอะไรเลย สภาคองเกรสในบทบัญญัติ
แห ง สมาพั น ธรั ฐ ออกกฎหมายก็ ไ ม ไ ด เก็ บ ภาษี ก็ ไ ม ไ ด บั ง คั บ ให รั ฐ ส ง กองกํ า ลั ง ก็ ไ ม ไ ด แต มี ไ ว
เปนที่ประสานงานประชุมกันระหวาง ๑๓ มลรัฐเอกราช ตอมาเกิดปญหาขึ้นเพราะวารัฐเอกราช
ทัง้ หลายในอเมริกาป ๑๗๗๖ – ๑๗๘๗ ทําทาวาจะขัดแยงกันเอง เริ่มตั้งแตตั้งกําแพงภาษีกัน
มีความขัดแยงกันระหวางรัฐสองรัฐทีเ่ ปนทีม่ าของการตัง้ สภารางรัฐธรรมนูญ คือรัฐเวอรจิเนียทีเ่ ปน
รัฐใหญกับรัฐแมรีแลนดซึ่งเปนรัฐเล็กเรื่องพรมแดนในแมนํ้ากับในทะเลไมรูจะทํายังไง สภาคองเกรส
ก็เลยตั้งกรรมาธิการขึ้นมาชุดหนึ่งมีจอรจ วอชิงตัน เปนหัวหนาไปไกลเกลี่ยสองมลรัฐใหเลิกทะเลาะกัน
แลวแบงปกปนดินแดน กรรมาธิการทําเสร็จก็เสนอไปยังสภาคองเกรสวาใหมลรัฐ ๑๓ มลรัฐเอกราช
สงผูแทนไปประชุมรวมกันทีฟ่ ลลาเดเฟย เรียกวาคอนเวนชั่นออฟฟลลาเดเฟย ตัวแทนมลรัฐที่สงไป
วันนั้นสงไป ๑๒ มลรัฐ ๕๕ คน ไปประชุมกันอยูที่ฟลลาเดเฟย ๔ เดือน ปรากฏวามีรัฐธรรมนูญออกมา
ฉบับหนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับนั้นสภาคอนเวนชั่นที่ประกอบดวยคน ๕๕ คน ก็เอากลับไปเสนอสภาคองเกรส
สภาคองเกรสใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงสองในสาม เสร็จแลวสภาคองเกรสบอกวาจะเปน
รัฐธรรมนูญไดกต็ อ เมื่อสงไปใหรฐั ตาง ๆ ๑๓ มลรัฐเอกราชใหสตั ยาบันและตองไดรบั สัตยาบันจากมลรัฐ
สามในสี่คือ ๙ มลรัฐใน ๑๓ มลรัฐ ภายใน ๗ ป ก็ปรากฏวามีการรณรงคแลวก็รัฐตาง ๆ ก็ใหสัตยาบัน
รัฐธรรมนูญของอเมริกันจึงใชไดในป ๑๗๘๗ นั่นเอง จะเห็นไดวากระบวนการทํารัฐธรรมนูญอเมริกัน
เปนกระบวนการที่ประชาชนมีสวนรวมมาตั้งแตแรก
รัฐธรรมนูญฝรัง่ เศส เนือ่ งจากการออกรัฐธรรมนูญหรือการใหรัฐธรรมนูญไมใชการใชอํานาจ
นิติบัญญัติแตเปนการสถาปนาหรือกอตั้งระบอบการเมืองและองคกรทางการเมื อง เพราะฉะนั้น
คนทีจ่ ะทําหนาทีน่ ใี้ ชอํานาจนีค้ ือประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไมยอมใหผูแทนใช ในป ๑๙๔๖
ประชาชนคนฝรั่งเศสเลือกสภารางรัฐธรรมนูญมาทําหนาทีอ่ ยางเดียวคือมารางรัฐธรรมนูญโดยเลือก
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P27-42.indd 29

จุลนิติ

๒๙

18/9/2555 9:07:16

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

โดยตรงจากประชาชน เหมือนเลือก ส.ส. พอร างรัฐธรรมนูญ เสร็ จ แล วให ประชาชนออกเสี ยง
เปนประชามติวาเอาหรือไมเอารัฐธรรมนูญนั้น ถาประชาชนไมยอมรับดวยคะแนนเสียงขางมาก
สภารางรัฐธรรมนูญที่รางรัฐธรรมนูญฉบับนั้นยุบแลวประชาชนเลือกสภารางรัฐธรรมนูญสภาใหม
มารางใหเสร็จแลวก็เอากลับมาใหประชาชนออกเสียงเปนประชามติ
รัฐธรรมนูญไทย จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญไทยป ๒๕๔๐ ก็พยายามที่จะเอาหลักการใหประชาชน
มีสว นรวมนีม้ าใช ถาศึกษารัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ก็จะพบวาอํานาจกอตัง้ องคกรทางการเมืองสูงสุดซึง่ เปน
ที่มาของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ เปนอํานาจรวมกันระหวางพระมหากษัตริย รัฐสภา สภารางรัฐธรรมนูญ
และประชาชน สวนรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ กระบวนการทีจ่ ดั ทําตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๙ แสดงใหเห็นวา
ผูมีอํานาจกอตั้งระบอบการเมืองและองคกรทางการเมืองซึ่งเปนที่มาของรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐
คือพระมหากษัตริย ประชาชนและสภารางรัฐธรรมนูญ โดยใหนาํ รางรัฐธรรมนูญไปใหประชาชนออกเสียง
เปนประชามติวารับหรือไมรับ จึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ผานการลงประชามติของประชาชน
กลาวโดยสรุปก็คือวาในระบอบประชาธิปไตยนั้นถือวาอํานาจกอตัง้ ระบอบการเมืองและองคกร
ทางการเมืองซึ่งแสดงออกดวยการใหรัฐธรรมนูญตองเปนของประชาชน ไมใชของสภาหรือของ
คณะบุคคล จึงตองมีการลงประชามติ รัฐธรรมนูญในคติประชาธิปไตยจึงเปนสัญญาประชาคมดวยเหตุนี้
เพราะจะเปนสัญญาประชาคมไดอยางไรถาผูมีอํานาจสูงสุดคือประชาชนไมใหความเห็นชอบ
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เมื่ออํานาจที่ใหรัฐธรรมนูญไมใชอํานาจนิติบัญญัติ เพราะอํานาจใหรัฐธรรมนูญเปนอํานาจกอตั้ง
ระบอบการเมืองและองคกรทางการเมืองที่มีมากอนอํานาจนิติบัญญัติ และอยูเหนืออํานาจนิติบัญญัติ
ของรัฐสภาซึ่งถูกกอตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญ ในทางวิชาการก็ถือวาอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เปนอํานาจเปลี่ยนแปลงองคกรและกระบวนการทางการเมืองที่รับมอบมาจากอํานาจสูงสุดในการ
กอตั้งองคกรทางการเมืองตั้งแตเริ่มแรกที่ใหรัฐธรรมนูญอีกทอดหนึ่ง เพราะฉะนั้นอํานาจแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ไมใชอํานาจนิติบัญญัติ แตเปนอํานาจที่แกไขไดแมกระทั่งองคประกอบของ
สภานิติบัญญัติ แกไดแมกระทั่งอํานาจของสภานิติบัญญัติ กระบวนการทํางานของสภานิติบัญญัติ
เพราะฉะนัน้ อํานาจแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญในทางวิชาการถือวาเปนอํานาจสืบเนือ่ งจากอํานาจกอตัง้
องคกรทางการเมืองไมใชอํานาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมายธรรมดา เมื่อไดหลักอยางนี้แลว
ก็จะพบหลักตอไปวาในการตรารัฐธรรมนูญก็ดี ในการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญก็ดเี ขาจะไมใชองคกร
และกระบวนการเดียวกับการออกกฎหมายธรรมดา ตองมีองคกรพิเศษ มีกระบวนการพิเศษ และตองมี
กระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญดวย จะเห็นไดจากตัวอยางดังนี้
รัฐธรรมนูญอเมริกัน ยอมใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไดแตวาสมาชิกสภาคองเกรส
ตองลงคะแนนเสียงสองในสามเสนอแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญหรือสภาคอนเวนชัน่ ของมลรัฐ ๕๐ มลรัฐ
ลงคะแนนเสียงสองในสามใน ๕๐ มลรัฐเสนอมา เสร็จแลวเมื่อเปนรางรัฐธรรมนูญแลวตองเอา
รางรัฐธรรมนูญทีไ่ ดมาจากสภาคองเกรสสองในสามหรือมลรัฐสองในสามไปใหมลรัฐออกเสียงใหสตั ยาบัน
การใหสตั ยาบันนัน้ ทําโดยรัฐสภามลรัฐก็ไดหรือสภารางรัฐธรรมนูญทีเ่ ลือกขึน้ มาเพือ่ การนีโ้ ดยเฉพาะก็ได
คนทีจ่ ะตัดสินใจวาใหใชรฐั สภาธรรมดาหรือสภารางรัฐธรรมนูญคือสภาคองเกรส เพราะฉะนัน้ การแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของอเมริกาจึงไมใชการทํางาย ๆ
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บทความทางวิชาการ

รัฐธรรมนูญเบลเยีย่ ม เมื่อสภาสองสภาใหความเห็นชอบในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมแลวสภา
ทัง้ สองตองยุบโดยผลแหงรัฐธรรมนูญทันทีเลย พอเลือกเขามาใหมสภาทั้งสองมาประชุมดวยจํานวน
องคประชุมไมนอยกวาสองในสาม แลวก็ตองลงคะแนนเสียงดวยสองในสามใหแกไขแลวจึงนําขึ้น
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายตอไป เหตุท่ีใหยุบสภาดวยเพราะการแกไขรัฐธรรมนูญเปนเรื่องสําคัญไมควร
จะใหผูแทนราษฎรทําตามลําพัง เรื่องสําคัญอยางนี้ตองใหอํานาจกลับไปหาประชาชนซึ่งเปนเจาของ
อํานาจสูงสุด และถาจะแกรัฐธรรมนูญแปลวาตัวเองตองพนตําแหนงดวย
รัฐธรรมนูญเดนมารค ถารัฐบาลกับสภาเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ทําราง
รัฐธรรมนูญเสร็จตองยุบสภาเหมือนกัน เสร็จแลวก็สภาหลังเลือกตั้งก็ดาํ เนินการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
นั้นได ถาเห็นชอบตองสงไปออกเสียงเปนประชามติภายใน ๖ เดือน ประชาชนดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของประชาชนที่มาลงคะแนนเสียงประชามติ ๔๐ เปอรเซ็นต เห็นชอบจึงนําขึ้นทูลเกลาถวาย
ขอสังเกต เนื่องจากอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจึงเปนเรื่องสําคัญ การที่รัฐธรรมนูญป ๕๐
มาตรา ๒๙๑ ที่บัญญัตเิ รื่องการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไมไดเขียนไวเลยวาการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ตองขอประชามติจึงไมถูกตอง ผูรางรัฐธรรมนูญป ๕๐ ยกรางรัฐธรรมนูญโดยไมมีตรรกะที่ถูกตองหรือ
ไมใชวิธีคิดที่เปนระบบ เพราะวาตัวรัฐธรรมนูญป ๕๐ ไปใหประชาชนออกเสียงเปนประชามติ แตพอ
ตอนแกมาตรา ๒๙๑ บอกวาใหสภาแกไดดวยคะแนนเสียงขางมากเกินครึ่งหนึ่ง ก็แปลวาใหผูแทน
มาแกสิ่งซึ่งเปนเจาของอํานาจสูงสุดกําหนดไวดวยตัวเองได
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไทย
รัฐธรรมนูญป ๕๐ มาตรา ๒๙๑ พูดถึงเรื่องอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเอาไวมีทงั้ สิ้น ๗
อนุมาตรา โดยบัญญัติรายละเอียดไววา
ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมมาได ๓ ทาง คือ มาจากคณะรัฐมนตรีทางหนึ่ง มาจาก ส.ส. หนึ่งในหา
จากส.ส. และส.ว. หนึ่งในหาของสองสภา หรือมาจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ๕๐,๐๐๐ คน
การลงมติในการแกไขเพิ่มเติมตองดําเนินการเปน ๓ วาระ วาระที่หนึ่งคือรับหลักการใหใชวิธี
เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผยและตองไดคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา วาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเสียงขางมาก
และวาระที่สามขั้นใหนําออกใชเปนรัฐธรรมนูญ ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย และตอง
มีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ ีอยูของทัง้ สองสภา โดยรัฐธรรมนูญ
กําหนดเอาไวในมาตรา ๒๙๑ (๕) วาถาพิจารณาวาระที่สองเสร็จแลวจะพิจารณาวาระที่สามทันทีไมได
ตองทิ้งไว ๑๕ วัน แลวถึงมาลงคะแนนเสียงวาระสาม เหตุผลที่ตองทิ้งไว ๑๕ วันก็เพื่อใหไปไตรตรอง
กันใหดี และเพื่อใหประชาชนจะแสดงพลังกดดันวาทําไดหรือทําไมไดอยางไร แตขอใหสังเกตวา
มาตรา ๒๙๑ ไมไดใหสงกลับไปใหประชาชนออกเสียงเปนประชามติ ซึ่งนับเปนจุดบกพรองเพราะการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ประชาชนลงประชามติรับมา เพราะทายที่สุดควรตองกลับไปขอประชามติ
จากประชาชน และมาตรา ๒๙๑ (๗) วาเมือ่ มีการลงมติแลวใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐, ๑๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวก็คือพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย คือวาถาทรงยับยั้งก็ดี ไมพระราชทาน
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กฎหมายรัฐธรรมนูญ

คืนมาภายใน ๙๐ วันก็ดี ใหเรียกประชุมสภาทั้งสอง แลวถาสภาลงมติยืนยันดวยคะแนนเสียง
สองในสามก็ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นขึ้นทูลเกลาถวายอีกครั้งหนึ่ง ถาทรงยับยั้งอีก
ก็ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยถือเสมือนหนึ่งวาทรงลงพระปรมาภิไธยแลว
ในปจจุบันมีปญหาวาหากญัตติที่ขอเสนอแกไขเพิ่มเติมนั้นไมไดเปนไปตามมาตรา ๒๙๑ (๑)
วรรคสองคื อมี ผลเป น การเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขหรือเปลีย่ นแปลงรูปของรัฐจะทําอยางไร ในเรือ่ งนีม้ คี าํ วินจิ ฉัยเปนคําสัง่ ศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๔/๒๕๕๔ ซึง่ คุณสุรพงษ โตวิจกั ษชยั กุล สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและคุณเรืองไกร ลีกจิ วัฒนะ สมาชิก
วุฒสิ ภาและคณะเขาชือ่ กันมีจาํ นวนไมนอ ยกวาหนึง่ ในสิบของสมาชิกทีม่ อี ยูท งั้ สองสภาสงรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม ๒ ฉบับ วารางรัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับ นั้น มีกระบวนการแกไข
เพิม่ เติมทีไ่ มชอบดวยขอบังคับการประชุมรัฐสภาจึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
ตามมาตรา ๑๕๔ ซึ่งเปนบทบัญญัติวาดวยการควบคุมรางกฎหมาย คือรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภา
ใหความเห็นชอบแลว แตวานายกรัฐมนตรียังไมไดนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธยวาขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๔ จึงเปนเรื่องตรง ๆ เปนเรื่องการสงใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ส ภาพิ จ ารณาเสร็ จ แล ว แต น ายกยั ง ไม นํ า ขึ้ น ทู ล เกล า
ทูลกระหมอมถวายขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัตเิ กีย่ วกับการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญไวเปนการเฉพาะในหมวด ๑๕ มาตรา
๒๙๑ โดยบัญญัติหลักเกณฑวิธีการตาม (๑) ถึง (๗) วาตองใหทําเปนญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
และเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม มิใชทําเปนรางพระราชบัญญัติ ทั้งมาตรา ๒๙๑ (๗) ไดบัญญัติ
ใหนําบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติเฉพาะมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใชบังคับ
ั ญัตใิ หนาํ มาตรา ๑๕๔ ซึง่ เปนบทบัญญัตวิ า ดวยการควบคุมการตราพระราชบัญญัติ
โดยอนุโลม ไมไดบญ
ไมใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรวินิจฉัยมาใชบังคับ ดังนั้นเมื่อพิจารณา
บทบัญญัติดังกลาวประกอบกันแลวกรณีตามคํารองนี้จึงไมชอบดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญมาตรา
๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยได คําถามคือวันนี้ถาเปลี่ยนคํารองแทนที่จะรอง
วาการพิจารณารางรัฐธรรมนูญไมไดเปนไปตามขอบังคับแตรองวาญัตติที่เสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญไมไดเปนไปตามขอบังคับแตรอ งวาญัตติทเี่ สนอใหมกี ารแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญนัน้ เปนการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งตองหาม
ตามมาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ศาลจะรับหรือไม มีความเห็นวา ยังไมมีคําวินิจฉัยกรณีตาม ๒๙๑ (๑)
วรรคสอง เพราะกรณีคําสั่ง ๔/๕๔ เปนเรื่องบอกวาไมชอบดวยขอบังคับและไมชอบดวยขอบังคับเรื่อง
ไมระบุเลขมาตราที่ตองการแก แตเรื่องที่ญัตติเปนการเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐหรือการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตองหามตาม ๒๙๑ (๑) วรรคสอง เปนเรือ่ งใหญ และ
บังเอิญก็เกิดชองวางของกฎหมายเพราะวามาตรา ๒๙๑ ทั้ง ๗ วงเล็บไมไดบอกวาถากรณีมีปญหาวา
ญัตติแกไขเพิ่มเติมมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐตามที่หามไวหรือไม ใครจะเปนผูวินิจฉัย ซึ่งเมื่อศึกษา
ในรัฐธรรมนูญป ๕๐ นี้ จะเห็นไดวา เรือ่ งทีเ่ ปนปญหาทางรัฐธรรมนูญมีอยูเ รือ่ งเดียวเทานัน้ ทีร่ ฐั ธรรมนูญ
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บทความทางวิชาการ

โยนไปใหรัฐสภาคือประธานรัฐสภาและประธานกรรมาธิการเปนคนวินิจฉัย คือกรณีใดเปนกฎหมาย
การเงินหรือไม โดยมาตรา ๑๔๓ วรรคสามและวรรคสี่บอกวาใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการ
ประชุมรวมกันของประธานกรรมาธิการสามัญประจําสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ เปนกรณีเดียวที่ให
ประธานสภาผูแ ทนและประธานกรรมาธิการทุกคณะวินจิ ฉัย แตเรือ่ งอืน่ ถึงแมเปนเรือ่ งเล็กนอยอยางไร
ก็ตาม เชน
๑. การวินิจฉัยหลักการพระราชบัญญัติทตี่ องยับยัง้ กับหลักการพระราชบัญญัติทเี่ สนอใหมวา
หลักการเดียวกันหรือไมซึ่งไมใชเรื่องสําคัญมาก มาตรา ๑๔๙ วรรคสอง บอกวาใหศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนรางพระราชบัญญัติทมี่ ีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกัน
กับหลักการของพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวใหรางพระราชบัญญัตินั้นตกไป
๒. กรณีมาตรา ๑๖๘ วรรคเจ็ด ที่หาม ส.ส. ส.ว. หรือกรรมาธิการเสนอแปรญัตติหรือทําดวย
ประการใด ๆ ทีท่ าํ ให ส.ส. ส.ว. หรือกรรมาธิการมีสวนไดเสียโดยตรงหรือออมในการแปรญัตติแลว
ใชงบประมาณรายจายนั้น ซึ่งมาตรา ๑๖๘ วรรคหก หามไว ทีนี้มีปญหาวาการแปรญัตติดังกลาวทําให
ส.ส. ส.ว. หรือกรรมาธิการมีสว นโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจายหรือไม มาตรา ๑๖๘
วรรคเจ็ดก็บอกวาใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยภายใน
๗ วัน เพราะฉะนั้นเมือ่ เปนกรณี มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ซึ่งเปนเรื่องใหญก็นาจะตองให
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตเมื่อไมไดบญ
ั ญัตไิ วตรง ๆ ก็ตอ งอาศัยการเทียบบทกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง
เรื่องนี้ก็เปนปญหาที่อยากฝากนักศึกษาไปคิดเพราะเปนปญหาของบานเมืองเราในปจจุบัน
การควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ
ระบบการควบคุ ม กฎหมายไม ใ ห ขั ด รั ฐ ธรรมนู ญ ซึ ่ง มีเ ฉพาะในประเทศที ่มี รั ฐ ธรรมนู ญ
ลายลักษณอักษรเปนกฎหมายสูงสุด เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไทย ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุน ซึ่งไมได
ถือวารัฐสภาสูงสุดเหมือนประเทศอังกฤษ เมื่อรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดนอกจากการตรายาก
การแกไขเพิ่มเติมยากแลว องคกรทั้งหลายจะทําการใหขัดรัฐธรรมนูญไมได จึงตองมีกระบวนการและ
องคการที่ควบคุมกฎหมายและการกระทําอื่น ๆ ไมใหขดั รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะพูดถึงกันเฉพาะการควบคุม
กฎหมายไมใหขดั รัฐธรรมนูญซึ่งเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ แตความจริงการควบคุมการกระทําอื่น ๆ
ไมใหขดั รัฐธรรมนูญก็ยังมี เชน การควบคุมกฎที่ฝา ยปกครองออกไมใหขดั รัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกา
ไมใหขัดรัฐธรรมนูญ กฎกระทรวงไมใหขัดรัฐธรรมนูญ แตไมใชอํานาจศาลรัฐธรรมนูญเปนอํานาจ
ศาลปกครอง ตามมาตรา ๒๔๕ (๒)
เรื่องการควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญนี้มี ๒ ประเด็นหลัก คือ
๑. เรื่ององคกรที่ควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ
๒. ระยะเวลาที่เขาใชในการควบคุมวาจะควบคุม กอนกฎหมายประกาศใชหรือควบคุมเมื่อ
กฎหมายออกมาประกาศใชแลว
องคกรที่จะควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ มีอยู ๓ ระบบ คือ
ระบบที่ ๑ รัฐสภาเปนผูค วบคุมกฎหมายไมใหขดั รัฐธรรมนูญ ระบบนี้ใชอยูใ นฝรั่งเศสเพราะวา
ในประเทศนั้นมีแนวความคิดวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนและเมื่อปวงชนแสดงออกซึ่งเจตนารมณ
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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กฎหมายรัฐธรรมนูญ

รวมกันของปวงชนโดยการออกกฎหมายแลว คนทีจ่ ะวินจิ ฉัยก็คอื ตัวปวงชนเองหรือรัฐสภาผูแ ทนปวงชน
แปลวาหลักนีใ้ นฝรัง่ เศสก็ยอมรับหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญวากฎหมายอืน่ จะมาขัด
ไมไดแตเมือ่ ออกกฎหมายเองหรือผูแ ทนราษฎรทีอ่ อกกฎหมายนัน่ เอง ถาเขาออกกฎหมายมาก็แสดงวา
เขาวินจิ ฉัยแลววาไมขดั เพราะฉะนัน้ ระบบคิดแบบนีท้ าํ ใหระบบการควบคุมกฎหมายไมใหขดั รัฐธรรมนูญ
ของฝรั่งเศสจึงใชรัฐสภาเปนผูวินิจฉัยมารอยกวาป ซึ่งในระบบแบบนี้ก็ไมมีกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ
เพราะการทีน่ าํ อํานาจในการวินจิ ฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาใหคนออกกฎหมายเอง
เปนผูวินิจฉัยเทากับทําใหหลักที่วารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดกฎหมายธรรมดาขัดหรือแยงไมได
เปนเพียงทฤษฎีเทานัน้ ไมมที างเกิดผลขึน้ ไดในความเปนจริงเนือ่ งจากคนออกกฎหมายไมมที างจะบอกวา
สิ่งที่ตัวออกขัดรัฐธรรมนูญเปนอันขาด แตอาจารยปรีดี พนมยงค ตอนทานเขียนรัฐธรรมนูญป ๒๔๗๕
ทานก็ไปเอาของฝรั่งเศสมา กําหนดไวในมาตรา ๖๑, ๖๒ วาสภาผูแทนราษฎรทรงไวซึ่งสิทธิเด็ดขาด
ในการตีความรัฐธรรมนูญโดยมีเจตนาเหมือนฝรั่งเศสวาถาจะตองวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดรัฐธรรมนูญ
คนวินจิ ฉัยคือสภาผูแ ทนราษฎร แตจะเห็นไดวา ศาลฎีกาในคดีอาชญากรสงครามที่ ๑/๒๔๘๙ ไมถอื ตามนี้
ระบบที่ ๒ ระบบที่ศาลยุติธรรมเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยเปนระบบของอเมริกา สืบเนื่องจาก
รัฐธรรมนูญอเมริกัน ป ๑๗๘๗ บอกไวชัดเลยวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด แตรัฐธรรมนูญ
ไมไดบอกไววาใครจะเปนคนวินิจฉัยวากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ คดีแรกที่ศาลอเมริกันตัดสินแลว
เปนตนเคาของการควบคุมกฎหมายไมใหขดั รัฐธรรมนูญตอมาทัว่ โลกคือ คดีมาเบอรี่ – เมดิสนั ป ๑๘๐๓
ทีต่ ดั สินวาศาลยุตธิ รรมมีอาํ นาจควบคุมกฎหมายไมใหขดั รัฐธรรมนูญ ขอเท็จจริงในคดีนมี้ วี า ในป ๑๘๐๑
ประธานาธิบดีจอหน อาดัมซึ่งเปนประธานาธิบดีแลวสมัยหนึ่งจะลงแขงเปนสมัยที่สอง ปรากฏวา
คนทีล่ งแขงดวยคือโธมัส เจฟเฟอสัน ซึง่ เปนคนรางคําประกาศเอกราชของอเมริกนั และเปนทูตอเมริกนั
ในฝรั่งเศส ปรากฏวาอาดัมแพเลือกตั้ง ในคืนสุดทายกอนพนจากตําแหนงอาดัมลงนามตั้งผูพิพากษา
หลายคน คนหนึ่งชื่อนายมาเบอรี่เปนผูพิพากษาของกรุงวอชิงตันดีซี แตตามกฎหมายคําสั่งแตงตั้ง
ผูพ พิ ากษาจะมีผลตอเมือ่ ไดมกี ารสงคําสัง่ นัน้ ไปถึงตัวผูถ กู แตงตัง้ แลว แมอาดัมลงนามแลวในคืนสุดทาย
แตคําสั่งจํานวนหนึ่งยังไมออกจากทําเนียบขาวไปยังตัวคนที่ไดรับแตงตั้งเปนผูพิพากษารวมทั้ง
นายมาเบอรี่ดวย เจฟเฟอสันซึ่งเขามาดํารงตําแหนงและเขามาในทําเนียบขาวเห็นวาคําสั่งยังไมสง
ก็สั่งไปที่นายเมดิสันวาอยาสงคําสั่งตั้งนี้ใหใคร นายมาเบอรี่ไมไดรับคําสั่งตั้งก็เปนผูพิพากษาไมได
จึงมาฟองศาลฎีกาในฐานะที่เปนศาลแรกและศาลสุดทาย ประธานศาลฎีกาอเมริกาเวลานั้นคือ
จอหน มาแชล ก็หยิบคดีนขี้ นึ้ มาตัดสินแลวก็พบวาพระราชบัญญัตติ ลุ าการ ป ๑๗๘๙ บอกวาถาเกิดคดีขนึ้
ทีเ่ กีย่ วกับอํานาจของฝายบริหารใหศาลสามารถออกหมายบังคับฝายบริหารได และรัฐธรรมนูญอเมริกนั
มาตรา ๒ หมวด ๓ บอกวาศาลฎีกาอเมริกาจะมีอํานาจพิจารณาคดีเปนศาลแรกและศาลสุดทายคือ
ศาลเดียวเฉพาะคดีที่รัฐหรือเจาหนาที่ทางการทูตเปนคูความเทานั้น แตกรณีนี้คนถูกฟองไมใชรัฐ
ไมใชเจาหนาที่การทูตแตฟองไดตามพระราชบัญญัติตุลาการ ป ๑๗๘๙ ศาลฎีกาอานรัฐธรรมนูญกับ
อานพระราชบัญญัตติ ลุ าการแลวก็เห็นวาพระราชบัญญัตติ ลุ าการขัดกับรัฐธรรมนูญเพราอํานาจศาลฎีกา
ในฐานะที่เปนศาลแรกและศาลสุดทายจะมีเฉพาะในกรณีที่สหรัฐอเมริกาหรือเจาหนาที่ทางการทูต
ถูกฟอง ศาลฎีกาวินิจฉัยวารัฐธรรมนูญอเมริกันบัญญัติวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของแผนดิน
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เมื่อรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของแผนดินแลวกฎหมายอื่นจะมาขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญก็ไมได
และเมื่อศาลเปนผูมีอํานาจในการพิจารณาอรรถคดีใชกฎหมายบังคับแกกรณีตาง ๆ เพื่อตัดสินคดี
ศาลก็มีหนาที่ท่จี ะตองตรวจสอบและตีความและวินจิ ฉัยวาอะไรคือกฎหมายที่จะนํามาบังคับใชกบั คดีได
เมื่อกฎหมายที่ศาลจะนํามาใชบังคับแกคดีไปขัดรัฐธรรมนูญแลวรัฐธรรมนูญบัญญัตไิ วชดั วารัฐธรรมนูญ
เปนกฎหมายสูงสุดของแผนดินก็จาํ เปนอยูเ องทีศ่ าลจะตองไมใชกฎหมายนัน้ บังคับแกคดีถา ศาลเห็นวา
กฎหมายนั้นขัดรัฐธรรมนูญเพราะมิฉะนั้นบทบัญญัติทีว่ ารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของแผนดิน
ก็จะไรความหมาย พอศาลวางหลักอยางนี้ศาลก็วนิ จิ ฉัยตอไปวาการที่นายมาเบอรี่อาศัยพระราชบัญญัติ
ตุลาการป ๑๗๘๙ ทีใ่ หศาลสูงสุดคือศาลฎีกามีอํานาจออกหมายบังคับใหฝายบริหารกระทําการใดได
พระราชบัญญัติดังกลาวจึงขัดกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญอเมริกันหมวด ๓ มาตรา ๒ ซึ่งบัญญัติให
ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาคดีเปนคดีเปนศาลแรกและศาลสุดทายเฉพาะคดีทรี่ ัฐหรือเจาหนาที่
ทางการทูตเปนคูค วามเทานั้น เพราะฉะนั้นการที่พระราชบัญญัตติ ลุ าการป ๑๗๘๙ กําหนดใหศาลฎีกา
สามารถออกหมายบังคับแกฝายบริหารไดจึงขัดรัฐธรรมนูญหมวด ๓ มาตรา ๒ และพิพากษายกฟอง
หลังจากนั้นสภามีความพยายามจะถอดถอนศาลฎีกาอเมริกาในชวงนั้นเปนเหตุใหมีศาลฎีกาอเมริกา
ตั้งแตตดั สินคดีน้ใี นป ๑๘๐๓ แลวทิง้ ระยะเวลาไวนานเกือบ ๑๐ ปไมเคยวินจิ ฉัยวากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ
อีกระยะหนึ่งจนกระทั่งเรื่องซาหายไป แตบรรทัดฐานนี้กลายเปนบรรทัดฐานใหศาลอเมริกาและ
ศาลทัว่ โลกยึดถือเปนหลักตอมาวาถารัฐธรรมนูญไมไดกําหนดวาองคกรทีว่ ินิจฉัยวากฎหมายใด
ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญไวเปนการเฉพาะแลว ศาลยุติธรรมนั้นเองจะเปนผูวินิจฉัยวากฎหมายใด
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ รวมมาถึงคําพิพากษาคดีอาชญากรสงครามที่ ๑/๒๔๘๙ ของไทยดวย
สาระสําคัญของระบบนี้มีดังตอไปนี้
๑. ผูมีสิทธิในการเริ่มคดีคือคูความซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียจะเปนโจทกหรือจําเลยก็ยกขึ้นไดทั้งนั้น
๒. เมือ่ คูความยกวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญก็ตองยกในคดีทตี่ ัวเองเปนคูความ
จึงอาศัยขอเท็จจริงของคดีน้ันเปนฐานในการใหศาลวินจิ ฉัยวาขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญ เราจึงเรียกระบบ
การควบคุมประเภทนีว้ าการควบคุมทีเ่ ปนรูปธรรม คือการทีอ่ าศัยขอเท็จจริงในคดีซึ่งเปนสถานะ
ของโจทกจาํ เลยมาพิจารณาคูก บั กฎหมายที่กาํ ลังจะใชอยูก บั โจทกจาํ เลยเพื่อรับรองสิทธิหนาที่ของโจทก
จําเลยนั้นวาขัดรัฐธรรมนูญหรือไม ตางจากกรณีทีย่ กขึ้นมาเฉย ๆ วากฎหมายนี้ขัดรัฐธรรมนูญ
โดยผูตรวจการแผนดินโดยกรณีตามมาตรา ๑๔๑ เชน การสงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไปใหศาล
ตรวจความชอบดวยรัฐธรรมนูญเปนกรณีไมมีขอเท็จจริงอะไรเลย เปนการนําตัวบทพระราชบัญญัติ
มาเทียบกับตัวบทรัฐธรรมนูญ ซึ่งเรียกวาเปนการควบคุมที่เปนนามธรรม
๓. การใหศาลยุติธรรมเปนผูพิจารณาวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ คนยก
อาจจะเปนคูความยกก็ไดหรือศาลอาจจะเห็นเองก็ได และถาศาลเห็นเองศาลไมตองรอใหคูความยก
เพราะป ญ หาว า กฎหมายใดขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ เป น ป ญ หาเกี ่ย วกั บ ความสงบเรี ย บร อ ย
ของประชาชนอยางยิง่ ซึ่งศาลไทยยกขึ้นเองไดตามหลักใน ป.วิ.พ. ศาลอเมริกาก็ยกขึ้นเองได และ
สามารถยกขึ้นไดทุกชั้นศาล ในศาลชั้นตนก็ได ศาลอุทธรณก็ได ศาลฎีกาก็ได จึงเปนทีม่ าของหลัก
ทีว่ าเมื่อใชศาลยุติธรรมเปนผูควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญเปนการกระจายอํานาจการควบคุม
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กฎหมายรัฐธรรมนูญ

กระจายไปอยูที่คูความใหยกขึ้น กระจายไปอยูที่ศาลชั้นตน กระจายไปอยูที่ศาลอุทธรณ กระจายไป
อยูที่ศาลฎีกา ขอดีก็คือยกในศาลไหนก็ได แตขอเสียคือเกิดความยุงยากเพราะกฎหมายฉบับเดียวกัน
ยกในศาลหลายศาลซึง่ อาจวินจิ ฉัยขัดกันไมวา จะศาลชัน้ เดียวกันหรือตางชัน้ กันทําใหเกิดความไมแนนอน
๔. ผลของคําวินจิ ฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญทีเ่ ปนคําพิพากษาของศาลยุตธิ รรม
มีผลดังนี้
๔.๑ ผูกพันเฉพาะคูค วาม คือ ศาลปฏิเสธไมนาํ กฎหมายนัน้ มาใชบงั คับในคดีทมี่ กี ารยกปญหา
นีข้ นึ้ วินจิ ฉัยแตกฎหมายนัน้ ก็ยงั อยูเ พราะผลของคําวินจิ ฉัยผูกพันเฉพาะคูค วามในคดีมาเบอรี่ – เมดิสนั
ถาเอากฎหมายนั้นไปใชบังคับ
๔.๒ มีผลยอนหลังเพราะคําพิพากษาของศาลยุติธรรมนั้นรับรองสิทธิหนาที่ของคูความ และ
สิทธิหนาทีข่ องคูค วามนัน้ ไมไดมใี นวันทีศ่ าลพิพากษา เพราะฉะนัน้ คําพิพากษาของศาลยุตธิ รรมเปนการ
รับรองสิทธิหรือหนาที่ของคูความที่มีอยูกอน ปญหาที่วากฎหมายขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญจึงมีปญหา
ยอนหลังได แลวเราจะไดเห็นในคําพิพากษาสองฉบับของศาลไทยเหมือนกับคําพิพากษาของศาลฎีกา
อเมริกาคือ คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๖๖/๒๕๓๕ กับ ๙๑๒-๙๑๓/๒๕๓๖
คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๖๖/๒๕๓๕ ศาลฎีกา วินจิ ฉัยวา ตองดูรฐั ธรรมนูญในเวลาทีก่ ฎหมายเวนคืน
ป ๙๖ ซึ่งออกใชป ๙๗ ไดแก รัฐธรรมนูญ ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม ๒๔๙๕ ที่ใชอยูในขณะนั้น ไมใชดู
รัฐธรรมนูญที่ใชอยูในขณะวินิจฉัยเพราะฉะนั้นเมื่อขัดรัฐธรรมนูญในป ๙๗ แมตอมารัฐธรรมนูญนั้น
ถูกเลิกในป ๒๕๐๐ แลวก็ยังถือวาขัดรัฐธรรมนูญ
คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๑๒-๙๑๓/๒๕๓๖ ในคดียึดทรัพยของคณะรัฐมนตรีทานพลเอกชาติชาย
โดยประกาศ รสช. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ รสช. ยึดอํานาจเลิกรัฐธรรมนูญป ๓๔ พอเลิก
รัฐธรรมนูญแลวไมมรี ฐั ธรรมนูญใช ประกาศ รสช. เปนกฎหมายโดย รสช. คือ พลเอกสุนทร คงสมพงษ
ประธาน รสช. ลงชื่อก็เปนกฎหมาย ตอมาก็ออกประกาศ รสช. ฉบับที่ ๒๖ ใหยึดและอายัดทรัพย
คณะรัฐมนตรีพลเอกชาติชายจํานวนหนึง่ โดยถือวาทุจริตหรือรํา่ รวยผิดปกติ ตอมาธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักรป ๓๔ ออกวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๔ พอใชธรรมนูญการปกครอง ระหวางมีสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
ก็ไปออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม รสช. ฉบับที่ ๒๖ แทนที่จะใหมีกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
คณะเดียวและวินิจฉัยยึดไดเลยก็ไปออกพระราชบัญญัติแกไขวาคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
มีหนาที่ที่จะอายัดเทานั้น และจะยึดไดคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินตองไปฟองศาล ใหศาลแพง
เปนคนไตสวน ศาลฎีกาเปนผูตัดสินวานักการเมืองเหลานี้รํ่ารวยผิดปกติหรือไม ปรากฏวาระหวางที่
ใชธรรมนูญการปกครองมีการออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญถาวรเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม
๒๕๓๔ ในรัฐธรรมนูญถาวรนี้กําหนดวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ให
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เมื่อคดีมาถึงศาลฎีกา คุณเสนาะ เทียนทอง ขอใหศาลฎีกาวินิจฉัย
ขอกฎหมายเบือ้ งตนวาประกาศ รสช. ขัดรัฐธรรมนูญหรือไมตาม ป.วิ.พ. กอนจะไตสวนวารํา่ รวยผิดปกติ
 หาวาใครเปนผูว นิ จิ ฉัย เพราะตอนทีต่ ดั สินป ๒๕๓๖ รัฐธรรมนูญถาวรใชบงั คับแลวตัง้ แต
หรือไม ก็มปี ญ
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ แลวในรัฐธรรมนูญถาวรนัน้ มีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญแลว ศาลฎีกาวินจิ ฉัยวา
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ถาการวินจิ ฉัยวาประกาศ รสช. ขัดตอรัฐธรรมนูญถาวรคือรัฐธรรมนูญป ๒๕๓๔ นี้ ผูว นิ จิ ฉัยคือตุลาการ
รัฐธรรมนูญ แตคดีนี้กําลังจะวินิจฉัยวาประกาศ รสช. ขัดตอธรรมนูญการปกครอง เมื่อขัดตอธรรมนูญ
การปกครองไมใชรัฐธรรมนูญนีต้ ามรัฐธรรมนูญถาวรก็ไมใชอํานาจตุลาการรัฐธรรมนูญแตเปนอํานาจ
ของศาลยุตธิ รรม แลววินิจฉัยวา คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสนิ เปนคณะบุคคลที่ไมใชศาล ประกาศ
รสช. ใหทําหนาที่อยางศาลก็เปนการริบทรัพยทางอาญายอนหลัง จึงเปนกฎหมายที่ขัดรัฐธรรมนูญ
ขอสังเกต ในคดีน้ีศาลฎีกาบอกวาอํานาจที่จะพิจารณาวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนัน้ เปนอํานาจของศาลยุติธรรมเวนแตรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหเปนองคกรอื่น และ
บรรทัดฐานที่วาตองดูยอนไปวันกฎหมายออกนั้นใชไมไดแลวในเวลานี้เพราะวาศาลรัฐธรรมนูญ
ป ๒๕๕๒ ไมไดวินิจฉัยวากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญยอนหลังไปในวันออกกฎหมาย โดยการวินจิ ฉัยวา
กฎหมายใดขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญใหดูรัฐธรรมนูญในวันที่วินิจฉัย
ระบบที่ ๓ ใชองคกรพิเศษ คือใชตุลาการรัฐธรรมนูญหรือศาลรัฐธรรมนูญเปนผูวินิจฉัย
ผูท ่คี ดิ เรื่องนี้เปนคนแรกคือ Hans Kelsen นักปรัชญากฎหมายชาวออสเตรียซึ่งเสนอวา ระบบที่ให
ศาลยุตธิ รรมควบคุมกฎหมายไมใหขดั รัฐธรรมนูญนั้นมีจดุ ออนหลายประการ คือ เปนการกระจายอํานาจ
ในการวินิจฉัยทําใหเกิดความไมแนนอน มีผลผูกพันเฉพาะคูความในคดีและมีผลยอนหลัง
Kelsen จึงเสนอวาควรจะมีองคกรพิเศษขึ้นทีเ่ รียกวาศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญ
เพื่อรวมศูนยคือศาลอืน่ หรือองคกรอื่นไมมีสิทธิวินิจฉัยและเมื่อวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดรัฐธรรมนูญ
แลวมีผลผูกพันอืน่ ทัง้ หมดและทําใหกฎหมายสิ้นผลหรือถูกยกเลิกไปเลย นี่จึงเปนทีม่ าของการจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเปนศาลแรกของโลกในรัฐธรรมนูญออสเตรีย ป ๑๙๒๐ โดยไดมีการจัดตั้ง
ศาลรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อทําหนาที่พจิ ารณาวากฎหมายที่สภาตราขึ้นขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ แลวตอมา
ในรัฐธรรมนูญออสเตรียป ๑๙๕๕ ก็บัญญัติใหมีศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีก แลวระบบศาลรัฐธรรมนูญ
ก็แพรหลายไปทั่วโลก ไปถึงเยอรมันตกทอดมาถึงไทยในปจจุบันนี้ ฝรั่งเศสก็มีการตั้งคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญขึ้นมาในป ๑๙๕๘ แตระบบฝรั่งเศสตางจากระบบออสเตรีย ระบบเยอรมันและระบบไทย
ตรงที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสจะวินจิ ฉัยไดเฉพาะรางกฎหมายที่ยังไมประกาศใช ถาประกาศใช
แลวไมมีอํานาจ เพราะเขาถือวาเปนการแสดงออกเรื่องเจตจํานงรวมกันของปวงชนแลว
สรุป องคกรที่ทําหนาที่วินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนั้นมีอยู ๓ ประเภท
ประเภทที่ ๑ คือรัฐสภาวินจิ ฉัยเองซึง่ ระบบนีเ้ วลานีใ้ ชนอ ยมากแทบจะไมเหลือกันแลว ระบบทีใ่ ช
กันอยูท ่ัวไปมี ๒ ระบบเทานั้น คือระบบที่ใหศาลยุตธิ รรมวินจิ ฉัยไดแกประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
ที่ใชภาษาอังกฤษทั้งหลายเชน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศมาเลเซีย และประเทศ
ทีไ่ ดรับอิทธิพลจากระบบศาลเดีย่ วของอังกฤษ ของอเมริกา เชน ญี่ปุน ศาลฎีกาก็มีอาํ นาจวินิจฉัยวา
กฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไมดว ย ไทยเองก็เคยใชระบบนี้ กับระบบที่ใชศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกร
พิเศษวินิจฉัย ระบบนี้สว นใหญใชในยุโรปเวลานี้ เชน ออสเตรีย เยอรมัน อิตาลี เกาหลีและประเทศไทย
เหลานี้เปนตน
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กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรเลีย ประกอบไปดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ รองประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และผูพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญ ๑๒ คน แลวก็มีผูพิพากษาสํารอง ๖ คน เพื่อที่วาผูพิพากษา ๑๒ คน
คนใดตายหรือลาออกจะไดไมตองเลือกใหม ที่มาก็คือใหประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้งโดยการเสนอ
ของรัฐบาลและรัฐสภา กําหนดคุณสมบัติผูพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญตองสําเร็จการศึกษานิติศาสตร
รัฐศาสตร มีประสบการณมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป แลวก็จะเปนสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรีไมได จะเปน
เจาหนาที่พรรคการเมืองไมได วาระศาลรัฐธรรมนูญออสเตรเลียยาวมากคือ ๑๒ ป เปนไดวาระเดียว
และเปนอีกไมได อายุตอ งไมเกิน ๗๐ ป อํานาจหนาทีค่ อื วินจิ ฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ถาศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองสูงสุดรองขอ
ศาลรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส เขาใชคําวาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ประกอบดวยตุลาการ
ในตําแหนงคืออดีตประธานาธิบดีทกุ คน ตรงนีเ้ องทีท่ าํ ใหมลี กั ษณะคลายองคกรทางการเมือง เดิมในอดีต
ประธานาธิบดีไมเคยไปนั่งเปนตุลาการรัฐธรรมนูญตั้งแตป ๑๙๕๘ จนกระทั่งป ๑๙๘๒ สามสิบกวาป
ไมมกี ารทีอ่ ดีตประธานาธิบดีไปนัง่ เปนตุลาการรัฐธรรมนูญ จนกระทัง่ เริม่ ทีป่ ระธานาธิบดีจสิ กาเดสแตรง
เขาไปเปน หลังจากนัน้ อดีตประธานาธิบดีฝรัง่ เศสทุกคนก็ทยอยเขาไปนัง่ รวมทัง้ ประธานาธิบดีทถี่ กู ฟอง
คดีคอรัปชัน่ ดวย ทําใหตลุ าการรัฐธรรมนูญฝรัง่ เศสไมมลี กั ษณะเปนศาลเทาไหร และตุลาการรัฐธรรมนูญ
ทีม่ าจากการแตงตัง้ ๙ คน โดยประธานาธิบดีแตงตัง้ มาเลย ๓ คน ประธานสภาผูแ ทนแตงตัง้ ๓ คน ประธาน
วุฒิสภาแตงตั้ง ๓ คน วาระการดํารงตําแหนง ๙ ป อํานาจหนาที่ก็คือควบคุมกฎหมายกอนประกาศใช
โดยรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกับขอบังคับการประชุมสภาตองสงใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วิ นิ จ ฉั ย ทุ ก ฉบั บ ซึ่ ง เราก็ นํ า ระบบการควบคุ ม ก อ นประกาศใช ม าจากฝรั่ ง เศสมาเขี ย นครั้ ง แรก
ในประเทศไทยคือรัฐธรรมนูญป ๒๕๑๗ แลวก็เขียนเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ในป ๒๕๕๐
ปรากฏอยูในมาตรา ๑๕๔ เปนตน แตเราเอามาบางสวน โดยมาตรา ๑๔๑ บัญญัติวา ถาเปนราง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญซึง่ อยูใ นมาตรา ๑๓๘ และ ๑๓๙ ราง พอสภาพิจารณาเสร็จตองสง
ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญทันที แตขอ บังคับการประชุมสภาตองสง
เหมือนกัน แตของเราพูดไวในมาตรา ๑๕๔ วาจะสงตอเมื่อ ส.ส. ส.ว. หรือนายกรัฐมนตรีสงใหวินิจฉัย
สวนรางพระราชบัญญัติธรรมดาของฝรั่งเศสจะสงใหวินิจฉัยไดก็ตอเมื่อสภาเห็นชอบแลวกฎหมาย
ยังไมไดประกาศใช ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ประธานสภาผูแ ทน ประธานวุฒสิ ภาหรือ ส.ส. ๖๐ คน
ส.ว. ๖๐ คน รองขอ แลวนอกจากนั้นตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสก็ยังมีอํานาจหนาที่อยางอื่นอีก
คื อ ตั้ ง แต ป  ๒๕๕๑ มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ฝรั่ ง เศสให ศ าลฎี ก าหรื อ ศาลปกครองสู ง สุ ด
สงพระราชบัญญัตทิ ปี่ ระกาศใชแลวไปใหตลุ าการรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยไดวา บทบัญญัตแิ หงกฎหมายใดนัน้
ขัดตอสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว มีขอสังเกตวา กรณีเหมือนของเราแคบกวาเราเพราะ
ประชาชนฟองตอคณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสไมได คนที่จะสงคดีใหไดเหมือนของออสเตรีย
คื อศาลฎี กาและศาลปกครองสู ง สุ ดเท านั้ น และประเด็ นที่ จ ะวิ นิจ ฉั ยว ากฎหมายใดขั ดหรื อแย ง
รัฐธรรมนูญไดในฝรั่งเศส คือเฉพาะกฎหมายนั้นขัดตอสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง แปลวา
ถากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญในเรื่องอื่นสงไมได
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บทความทางวิชาการ

ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน เปนศาลเหมือนของออสเตรีย ประกอบดวยองคคณะ ๒ คณะ
องคคณะละ ๘ คน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมี ๑๖ คน ๒ องคคณะนี้ ๔ คน จะตองไดรับ
การแตงตั้งจากสภาผูแ ทนราษฎรแหงสหพันธ อีก ๔ คน มาจากวุฒสิ ภา เปนสภาที่เปนตัวแทนของมลรัฐ
สมาชิกสภาไมไดมาจากการเลือกตั้งมาจากการที่มลรัฐสงใครมาก็ไดมานั่งเปนสมาชิก ในทั้ง ๒ องคคณะนี้
จะตองเลือกผูพิพากษาศาลสูงสุดของเยอรมันมาในองคคณะ ๘ คน อยางนอย ๓ ใน ๘ คน ตองมาจาก
ศาลสูงสุดซึ่งในเยอรมันมีระบบศาลสูงสุดคือ ศาลยุตธิ รรม ศาลปกครองสูงสุด ศาลแรงงานสูงสุด ศาลสังคม
สูงสุด วาระดํารงตําแหนง ๑๒ ป อํานาจหนาทีก่ ็จะตรวจสอบควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ
ประชาชนฟองตรงไดในศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันวากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญไปละเมิดสิทธิพ้นื ฐานของตัว
เพียงแตวา ตองไปใชสทิ ธิทางอื่นใหหมดเสียกอน ซึ่งเปนที่มาของมาตรา ๒๑๒ ของรัฐธรรมนูญ ป ๕๐
ระยะเวลาที่ควบคุม
โดยทั่วไปเกือบจะทั้งหมดเปนการควบคุมกฎหมายที่ประกาศใชแลวไมใหขดั รัฐธรรมนูญ ระบบของ
ศาลยุติธรรมจะไปคุมรางกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญ ถาศาลยุติธรรมเปนผูควบคุมกฎหมายไมใหขัด
รัฐธรรมนูญตองเปนกฎหมายที่ประกาศใชแลวเทานั้น แตก็มีระบบควบคุมทีค่ วบคุมกอนประกาศใช
ระบบนีค้ ือระบบทําแทงกฎหมายเปนระบบทีฝ่ รัง่ เศสคิดขึน้ ในรัฐธรรมนูญป ๑๙๕๘ แลวประเทศไทย
ก็เอามาใชตามในรัฐธรรมนูญป ๑๗ และในรัฐธรรมนูญป ๕๐ ก็มีอยูในมาตรา ๑๔๑ กับ ๑๕๔ แตวา
สังเกตดูใหดีวา การควบคุมรางกายไมใหขัดรัฐธรรมนูญนั้นตองใหสภาพิจารณาแลวเห็นชอบกอน
เพราะหากยังไมเห็นชอบก็ยังไมแนนอนวาสภาเขาจะแกยังไง แกไปแกมาอาจจะไมขดั ก็ได เพราะฉะนั้น
การจะสงรางกฎหมายไปใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดของฝรั่งเศสและของไทยเหมือนกันคือจะมีเวลา
ชวงสั้น ๆ เทานัน้ คือชวงเวลาจากสภาเห็นชอบแลวทั้งสองสภาแตยังไมมีการประกาศใช ของเรา
สั้นกวาของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสบอกสภาทั้งสองสภาเห็นชอบแลวประธานาธิบดียังไมไดลงนามประกาศใช
แตของเราบอกวาสภาเห็นชอบแลว แลวนายกฯ ยังไมไดนาํ ขึ้นทูลเกลาแปลวาถานายกฯ นําขึ้นทูลเกลา
แลวสงตามมาตรา ๑๕๔ ไมได
การควบคุมกฎหมายไมใหขัดรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
ของไทยเริ่มตนในป ๒๕๗๕ ที่อาจารยปรีดเี ปนคนมีสว นในการรางโดยไปนําเอาของฝรั่งเศสมาไว
ในรัฐธรรมนูญ ฉบับวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ มาตรา ๖๑ บัญญัติวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใด ๆ
มีขอความขัดหรือแยงแกรัฐธรรมนูญนี้ ทานวาบทบัญญัตินั้น ๆ เปนโมฆะ นี่คือหลักความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แลวก็บญ
ั ญัตไิ วในมาตรา ๖๒ วา ทานวาสภาผูแ ทนราษฎรเปนผูท รงไว
ซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความแหงรัฐธรรมนูญนี้ คือไปเอาหลักของฝรั่งเศสมาชัดเจนวาผูร า งรัฐธรรมนูญ
ป ๒๔๗๕ ตองการใหสภาเปนผูวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ก็ใชอยางนี้มาเรื่อย
จนกระทั่งเกิดคดีสําคัญคดีหนึ่งคือคดีอาชญากรสงครามที่ ๑/๒๔๘๙
คดีอาชญากรสงครามที่ ๑/๒๔๘๙ เปนคดีทีเ่ กิดหลังสงครามโลก โดยเมื่อญี่ปุนบุกเมืองไทย
ป ๒๔๘๕ จอมพล ป. ก็เลยตกบันไดพลอยโจรเขารวมกับญี่ปุนประกาศสงครามกับพันธมิตรซึ่งมี
อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เขารวมกับญี่ปุน แลวปรากฏวาญี่ปุนแพสงคราม ญี่ปุนก็ถูกดําเนินคดี
เยอรมันก็ถกู ดําเนินคดีโดยการตัง้ ศาลอาชญากรสงคราม เยอรมันถูกจับขึน้ ศาลอาชญากรทีน่ แู ลมเบิรก
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ศาลอาชญากรสงครามอีกแหงหนึ่งอยูที่โตเกียว อีกแหงหนึ่งอยูที่สิงคโปร จอมพล ป. อยูในขาย
ที่สัมพันธมิตรตองการจะขอไปขึ้นศาลอาชญากรสงครามที่สิงคโปร เมื่อญี่ปุนแพก็ตองเปลี่ยนรัฐบาล
ไทยดวย และบุคคลทีไ่ ดเปนนายกรัฐมนตรีในวันนัน้ คือ ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ซึง่ เปนทูตไทยในอเมริกา
และเปนเสรีไทยทีไ่ มยอมประกาศสงครามกับอเมริกา โดยรวมกับอาจารยปรีดี พนมยงค ซึง่ เปนเสรีไทย
ในเมืองไทย อาจารยปรีดีก็เห็นวาถาจะแกไขปญหาเรื่องไทยแพสงครามรวมกับญี่ปุนใหไดก็ตองให
ม.ร.ว. เสนีย ตอนนั้นอายุนอยที่สุดในประวัติศาสตรของประเทศไทยคืออายุ ๔๐ ป ม.ร.ว. เสนีย
เปนนักกฎหมายใหญ ทานเปนเนติบัณฑิตอังกฤษที่สอบไดเกียรตินิยม ทานเสนอกฎหมายฉบับหนึ่ง
เรียกวารางพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม กฎหมายฉบับนั้นออกมาเปนกฎหมายในเวลาตอมาคือ
ในป ๒๔๘๙ กําหนดไวในมาตรา ๓ วา ผูใดกระทําความผิดฐานอาชญากรสงครามไมวากอนหรือหลัง
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมีความผิดตองระวางโทษประหารชีวิต แลวก็ตั้งศาลอาชญากรสงคราม
ขึ้นมา ใหคณะกรรมการคณะหนึ่งทําหนาที่ไตสวน แลวศาลฎีกาเปนคนตัดสินเสร็จแลวก็จับจอมพล ป.
และคณะขึ้นมาฟอง ตอนกฎหมายนี้เขาสภาในการอภิปรายของสภาผูแทนราษฎรมีคนทวงแลววา
นายกฯ เปนนักกฎหมายใหญออกกฎหมายยอนหลังเอาผิดแกคนไดยังไง ขัดรัฐธรรมนูญนะ แตเมื่อ
คดีก็มาถึงศาลฎีกาในฐานะศาลอาชญากรสงครามตามพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามป ๒๔๘๙
ซึ่งเปนที่มาของคําตัดสินคดีนี้ ซึ่งความจริงไมใช จอมพล ป. เปนจําเลย แตคดีนี้พลโทพระสารศาสตร
พลขันเปนจําเลย เปนคดีแรกที่ศาลตัดสิน คนทําคําพิพากษาซึ่งหลวงจํารูญ เนติศาสตร ปญหาแรก
ในคําพิพากษาคือกฎหมายอาชญากรสงครามที่บัญญัติวาการกระทําอาชญากรสงครามไมวาจะทํา
กอนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับผูกระทําไดชื่อวาเปนอาชญากรสงครามตองไดรับโทษนั้น
ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔ ซึ่งบอกวาภายในบังคับแหงบทกฎหมาย บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณ
ในรางกายเคหสถานทรัพยสินการพูดการเขียนการโฆษณาการศึกษาอบรมการประชุมโดยเปดเผย
การตั้งสมาคมการอาชีพหรือไม วันนั้นรัฐธรรมนูญปที่ใชอยูคือรัฐธรรมนูญ ป ๒๔๗๕ หมวดเสรีภาพ
ไมไดยาวอยางวันนีม้ อี ยูส องสามมาตราเทานัน้ เอง มาตราทีส่ าํ คัญก็คอื มาตรา ๑๔ ศาลฎีกาพิจารณาแลว
มีปญหาวารัฐธรรมนูญมาตรา ๖๒ บัญญัติวาทานวาสภาผูแทนราษฎรเปนผูทรงไวซึ่งสิทธิเด็ดขาด
ในการตีความรัฐธรรมนูญนี้ ในขณะที่มาตรา ๖๑ บัญญัติวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีขอความขัด
หรือแยงแกรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้น ๆ เปนโมฆะ ศาลฎีกาเห็นวามาตรา ๖๑ ไมไดกลาววาใครจะเปน
ผูมีอํานาจแสดงวากฎหมายอันขัดกับรัฐธรรมนูญเปนโมฆะได บอกแตเพียงวาสภาผูแทนราษฎรทรงไว
ซึง่ อํานาจเด็ดขาดจากการตีความแหงรัฐธรรมนูญนีเ้ ทานัน้ และการตีความรัฐธรรมนูญนีไ้ มไดหมายความ
รวมถึงการวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยง แตศาลฎีกาเห็นวา ประการแรกศาลมีอํานาจตัดสินคดี
ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๗ ฉะนั้นการที่จะดูวาอะไรเปนกฎหมายคือเปนกฎหมายที่ใชได
หรือไมยอมเปนอํานาจของศาลเพราะถาศาลไมมีอํานาจดูแลวศาลก็ยอมไมรูวาอะไรเปนกฎหมายหรือ
ไมเปนและศาลจะดําเนินการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามกฎหมายไดอยางไร ประการที่สอง
การปกครองรัฐธรรมนูญของเราแบงอํานาจเปน ๓ ประเภทคืออํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และ
อํานาจตุลาการ แตละอํานาจยอมมีอํานาจยั้งและกํากับเปนการควบคุมกันอยูซึ่งเปนหลักประกัน
ในความมั่นคง เมื่อสภาผูแทนราษฎรซึ่งมีอํานาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายมาแลวศาลซึ่งมีอํานาจ
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บทความทางวิชาการ

ทางฝายตุลาการตองปฏิบตั ติ ามไมวา ศาลจะเห็นวากฎหมายนั้นสมควรหรือไมกต็ าม แตในขณะเดียวกัน
ถาสภาผูแ ทนราษฎรออกกฎหมายมาไมถกู ตองกับรัฐธรรมนูญหรือขัดกับรัฐธรรมนูญศาลก็ยอ มมีอาํ นาจ
แสดงความไมถูกตองนั้นได เหตุผลประการสุดทายก็คือ เมื่อมีรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๑ ไวเชนนี้ก็จําตอง
มีผูมีอํานาจชี้ขาดวากฎหมายบทใดขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม มิฉะนั้นมาตรา ๖๑ นี้ก็จะไมมีผล
กฎหมายนั้นสภาผูแทนราษฎรออกมาเองจะกลับไปใหสภาผูแทนราษฎรชี้ขาดวาเปนกฎหมายหรือไม
อยางไรได จะวาทางฝายบริหารมีอํานาจชี้ก็ไมไดเพราะการวินิจฉัยกฎหมายไมใชเรื่องของฝายบริหาร
เชนนีใ้ ครเลาจะมีอํานาจนอกจากศาล แลวทานก็บอกตอไปวาศาลเปนหนวยที่ตั้งขึ้นไวสําหรับ
ใหความยุติธรรมเปนการบําบัดทุกขรอนใหแกประชาชน บุคคลทั้งหลายยอมหวังพึ่งในความยุติธรรม
ของศาลเปนที่ต้งั และก็เมื่อมีบทกฎหมายอันออกมาตัดเสรีภาพและขัดตอรัฐธรรมนูญเชนนี้จะไมใหศาล
มีอํานาจแสดงเพื่อใหความยุติธรรมแกบุคคลผูเกี่ยวของหรือการศาลไมประสงคจะเขาไปวินิจฉัย
กิจการทางฝายนิติบัญญัติแตก็ไมมีทางจะหลีกเลี่ยงไดในกรณีเชนนี้ พูดงาย ๆ ทานใหเหตุผลสามขอวา
ทานมีอํานาจวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญคือ ๑. ศาลเปนผูใชกฎหมาย เมื่อจะ
ใชกฎหมายทานตองรูกอนวากฎหมายนั้นใชไดหรือไม ๒. หลักการแบงแยกอํานาจอธิปไตย เมื่อ
สภานิตบิ ัญญัตอิ อกกฎหมายมาแลวศาลก็ตอ งใช สภานิตบิ ญ
ั ญัตอิ อกกฎหมายมาขัดรัฐธรรมนูญหรือไม
ศาลก็ตอ งวินิจฉัยไดตามหลักการดุลและคาน และ ๓. ใหเหตุผลวาสภาผูแ ทนราษฎรออกกฎหมายมาเอง
จะใหสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยไดอยางไร ก็ตองใหศาลวินิจฉัย เมือ่ วินิจฉัยอยางนี้แลวศาลก็วินิจฉัย
ตอไปวา มาตรา ๑๔ ของรัฐธรรมนูญทีบ่ อกวาภายในบังคับแหงบทกฎหมายบุคคลยอมมีเสรีภาพ
บริบูรณในรางกาย เคหสถาน ทรัพยสิน การพูด การโฆษณา การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปดเผย
การตั้งสมาคม การอาชีพ คําวาภายในบังคับแหงกฎหมายหมายถึงบทกฎหมายที่ใชอยูในเวลา
ขณะกระทําเวลาพูดเวลาเขียนจะหมายถึงกฎหมายที่ออกตอไปในภายหนาดวยไมได เพราะฉะนั้น
เมื่อกฎหมายอาชญากรสงครามมาตรา ๓ เฉพาะสวนที่ประเทศไทย ตอมารัฐธรรมนูญป ๙๐, ๙๒, ๙๕,
๑๑, ๒๑ ไปจนกระทั่งถึง ๓๔ ก็ยังมีคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญป ๘๙, ๙๒,
๗๕ แกไขเพิ่มเติม ๙๕, ๑๑, ๒๑ ก็ยังใหอํานาจรัฐสภาในการตีความรัฐธรรมนูญ เพียงแตวาตีความ
ในเรื่องอื่นที่ไมใชกฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญ ถากฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญนั้นใหศาลสงใหคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย จึงมีสององคกรคูกันในรัฐธรรมนูญป ๘๙, ๙๒, ๗๕ แกไขเพิ่มเติม ๙๕, ป ๑๑, ๒๑
และพอมาป ๓๔ คณะตุลาการรัฐธรรมนูญก็มีอาํ นาจตีความรัฐธรรมนูญกวางขวางมาก เปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับเดียวทีเ่ ขียนอยางนีแ้ ตวาผลสุดทายก็ไมมีฉบับไหนเอาตาม คือในป ๒๕๓๔ รัฐธรรมนูญ รสช.
เขียนใหนอกจากคณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจวินิจฉัยวากฎหมายใดขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญแลว
ยังเขียนมาตรา ๒๐๗ ใหตุลาการรัฐธรรมนูญตีความรัฐธรรมนูญไดทุกเรื่องไมไดใหวินิจฉัยเฉพาะ
เรื่องเดียวคือเรื่องกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ ยกเลิกอํานาจของรัฐสภา โดยมาตรา ๒๐๗ บัญญัติวา
ในกรณีทีค่ ณะรัฐมนตรี รัฐสภา วุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎรแลวแตกรณีมีมติวากรณีปญหา
ตองตีความรัฐธรรมนูญ ใหนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒสิ ภา หรือประธานสภาผูแ ทนราษฎร
แลวแตกรณีสงเรื่องใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ในรัฐธรรมนูญป ๓๔ นี้เปนอันวา
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแตเพียงผูเดี ยวในการวินิจฉัยวากฎหมายใด
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ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญเมื่อศาลสงมา และตีความรัฐธรรมนูญไดทุกเรื่องถานายกรัฐมนตรีและ
ประธานสภาสงเรื่องไปใหตีความ
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๒๕๕๒ เรื่องกฎหมายสิ่งแวดลอมขัดรัฐธรรมนูญหรือไม
รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๘ วรรคสาม บัญญัติวารัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับไดโดยตรงไปฟองศาลบังคับ
ตามรัฐธรรมนูญไดเลยโดยไมตองรอกฎหมายลูก ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไววาในคดีนั้นคดีมันเปน
ความกันในศาลปกครองและก็มีปญหาวาพระราชบัญญัติรักษาสิ่งแวดลอมป ๒๕๓๕ ที่ใหทําการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเฉพาะโครงการที่รัฐมนตรีกําหนดขัดรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๕๖
วรรคสอง ทีบ่ ญ
ั ญัตวิ า โครงการใดทีม่ ผี ลกระทบสิง่ แวดลอมหรือสุขภาพจะตองมี ๑. รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมรายงานผลกระทบสุขภาพ ๒. ตองรับฟงความเห็นประชาชน ๓. ตองใหองคการอิสระ
ดานสิ่งแวดลอมที่ประกอบดวยผูแทนสถาบันการศึกษาและองคกรเอกชนใหความเห็น แตวากฎหมาย
รักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ ป ๒๕๓๕ บอกวาโครงการไหนจะมีการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดลอม
ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีกําหนด ศาลปกครองจึงสงไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญถูกยกเลิก
ป ๒๕๔๙ ประเด็นวากฎหมายรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมป ๒๕๓๕ ขัดรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ มาตรา ๕๖
วรรคสองหรือไมคา งอยูใ นศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญป ๔๐ มีการรัฐประหารยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญ
และรัฐธรรมนูญชัว่ คราวป ๒๕๔๙ ก็โอนคดีทคี่ า งทัง้ หมดมายังคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
ป ๒๕๔๙ ชัว่ คราว แลวรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ บัญญัตวิ า คดีทคี่ ณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
ชั่วคราวป ๒๕๔๙ วินิจฉัยไมเสร็จใหโอนมายังศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญป ๕๐ คดีนี้ก็เลยโอน
มาสองทอดจากการที่ศาลปกครองสงไปใหศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ วินิจฉัยมายัง
ตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวป ๒๕๔๙ แลวก็ยังพิจารณาไมเสร็จก็โอนมายังศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ มีปญหาวาในเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐
วินิจฉัยรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ถูกยกเลิกไปแลวศาลจะวินิจฉัยอยางไร คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา
ในขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยคํารองนี้ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว โดยบทบัญญัติมาตรา ๕๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ผูฟองคดี
โตแยงวาบทบัญญัตแิ หงกฎหมายไปขัดหรือแยงนัน้ มีหลักการเดียวกันกับบทบัญญัติ มาตรา ๖๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ จึงวินิจฉัยคํารองนี้ตามบทบัญญัติ มาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
ป ๒๕๕๐ แลววินิจฉัยวาไมขัดรัฐธรรมนูญ
ขอสังเกต คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓/๕๒ เปนอันวายกเลิกบรรทัดฐานในคําพิพากษาฎีกา
ที่ ๗๖๖/๒๕๐๕ และที่ ๙๑๒-๙๑๓/๒๕๓๖ แลวกลับมาใชหลักที่วาการที่จะใชวินิจฉัยวากฎหมายใด
ขั ด หรื อ แย ง รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น ให ดู รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป จ จุ บั น ซึ่ ง ก็ เ ป น สิ่ ง ที่ ถู ก ต อ งเพราะเหตุ ว  า นี่ คื อ
ศาลรัฐธรรมนูญ
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“การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม”

ตามบท ญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตามบทบั
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. รัฐธรรมนูญ: กฎหมายสูงสุดแหงรัฐ
โดยที่ รัฐธรรมนูญ (Constitution) หมายถึง “กฎหมายอันเปนรากฐานของประเทศ ซึ่งกอตั้ง
สถาบันทางการเมือง กําหนดขอบเขตการใชอาํ นาจอธิปไตย ตลอดจนกําหนดหลักการประกันสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน”๒ นั้น ภายใตความหมายขางตน รัฐธรรมนูญของประเทศไทยจึงเปน
รัฐธรรมนูญลายลักษณอักษรซึ่งมีลักษณะพิเศษตรงที่มีศักดิ์และฐานะสูงกวากฎหมายอื่น ๆ เพราะไดมี
การกําหนดองคกร กระบวนการและรูปแบบของกฎหมายอื่น ๆ ในระบบกฎหมายทั้งหมด๓ เปนผลให
กฎหมายตาง ๆ ในระบบกฎหมายจะขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมิได และมีผลประการสําคัญให การแกไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ยอมกระทําไดยากและกระทําไดก็แ ตโดยองคกร หรือ ดวยวิธีการพิเ ศษ
ยิ่งกวาการแกไขกฎหมายอื่น ๆ โดยทั่วไป ซึ่งเราเรียกสภาพนี้วาความเปนกฎหมายสูงสุดที่มั่นคง
ของรัฐธรรมนูญ (la rigidite constitutionell)๔
๒. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีความหมายอยางไร?
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นหมายถึง “ การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ไมวาโดยการแกไข
ถอยคําหรือขอความเดิมที่มีอยูแ ลวหรือโดยเพิ่มเติมความใหมเขาไป”๕ ทัง้ นี้ การที่ใหมีการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญได นับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง เพราะรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับกฎหมายอื่นโดยทั่วไปที่อาจ
ลาสมัย หรือไมเหมาะสมกับสภาวการณของบานเมืองไดและดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด
นิติศาสตรบัณฑิต (ม.ธรรมศาสตร), รัฐศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร ), รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ
ระหวางประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ), เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
๒
ดู Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary,9th Edition, (2009), p.353.
๓
สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, “บทบาทและอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา,” ใน คูมือสมาชิกวุฒิสภา เลมที่ ๑,
(กรุงเทพ : ส. เจริญการพิมพ, ๒๕๔๙), หนา ๘๒.
๔
เพิ่งอาง, หนาเดียวกัน
๕
วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพ: แสวงสุทธิการพิมพ, ๒๕๓๐), หนา ๗๓๓.
๑
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“การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม” ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓

ของประเทศอันเปนแมบทของกฎหมายทั้งปวง การแกไขเพิ่มเติม จึงยอมกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑ
และวิธีการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว ซึ่งแตกตางจากการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติในประการที่วา
การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญจะกระทําไดยากกวาการแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติ เพือ่ ใหรฐั ธรรมนูญ
มั่นคงถาวรมีเสถียรภาพ๖ นั่นเอง
๓. รัฐธรรมนูญไทยแกไขเพิ่มเติมยากเพียงใด ?
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีกระบวนการพิเศษแตกตางไปจากกระบวนการตรากฎหมาย
โดยทั่วไป รัฐธรรมนูญของแตละประเทศมีระดับความยากงายในการแกไขแตกตางกันไปตามแต
จะบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น ซึ่งอาจแยกพิจารณาได ๒ ลักษณะ ไดแก๗
๓.๑ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่กระทําไดยาก
รัฐธรรมนูญของประเทศที่มีลักษณะแกไขเพิ่มเติมไดยาก จะกําหนดใหขั้นตอนสุดทายของ
การประชุมรัฐสภาที่จะลงมติเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตองอาศัยคะแนนเสียงของสมาชิก
รัฐสภาสนับสนุนไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกรัฐสภา เพื่อควบคุมมิใหพรรคการเมืองที่ได
เปนรัฐบาลโดยมีเสียงขางมากในสภา แกไขรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามทีพ่ รรคการเมืองนัน้ ตองการไดโดยงาย
๓.๒ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่กระทําไดงาย
รัฐธรรมนูญของประเทศที่กําหนดใหรัฐธรรมนูญแกไขไดงายนั้น จะกําหนดใหขั้นตอนสุดทาย
ของการประชุมรัฐสภาที่จะลงมติใหแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตองอาศัยคะแนนเสียงสมาชิกรัฐสภา
สนับสนุนเพียงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (รอยละ ๕๐) ของจํานวนสมาชิกรัฐสภาเทานั้น เพื่อใหสามารถ
แกไขรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกับสภาวะของบานเมืองที่เปลี่ยนไป
ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน จัดเปนรัฐธรรมนูญที่
แกไขเพิ่มเติมไดงาย เพราะไดกําหนดใหใชคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมเพียงกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกรัฐสภาก็มีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได
๔. การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีกระบวนการอยางไร ?
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น มีกระบวนการอันมีที่มาจากกฎเกณฑสําคัญ ๒ ประการ
อันประกอบดวย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๕ การแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ และ
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๗ การเสนอและการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
มานิต จุมปา, ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐), พิมพครัง้ ที่ ๑, (กรุงเทพ: วี พริน้ ท
(๑๙๙๑) , ๒๕๕๑), หนา ๔๐๙.
๗
ดูเพิ่มเติม เพิ่งอาง, หนาเดียวกัน.
๖
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ดังมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
๔.๑ การเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอรัฐสภา
การเสนอขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตองเสนอเปน “ญัตติขอแกไขเพิ่มเติม” โดยผูม สี ทิ ธิเสนอ๘
กลุมหนึ่งกลุมใด ดังนี้
คณะรัฐมนตรี หรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร หรือ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รวมกันเสนอ มีจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือ
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน๙
ทัง้ นี้ ภายใตขอ กําหนดเครงครัดที่วา ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มผี ลเปนการเปลี่ยนแปลง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ
จะเสนอมิได๑๐
ประธานรัฐสภาจะบรรจุรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา
ภายใน ๑๕ วันในสมัยประชุม นับแตวันทีไ่ ดรับญัตตินัน้ หรือนับแตวันทีต่ รวจสอบเอกสารถูกตอง
ครบถวนหากเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทีเ่ สนอโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง๑๑ เพือ่ เขาสู
การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภา อันประกอบดวย สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตอไป๑๒ เปน ๓ วาระตามลําดับ๑๓ ไดแก
วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ
วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามลําดับมาตรา และ
วาระที่สาม การใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ ใหมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
สําหรับรายละเอียดจะกลาวตอไปโดยลําดับ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคหนึ่ง.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีบทบัญญัติใหประชาชนสามารถเขาชื่อเสนอแกไขรัฐธรรมนูญได
เปนครั้งแรก (โปรดดู คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญ,
เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หนา ๒๘๔-๒๘๕.).
๑๐
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๘๗.
๑๑
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๑.
๑๒
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๖ (๑๖).
๑๓
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๒) และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๒.
๘

๙
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“การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม” ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓

๔.๒ การพิจารณาของรัฐสภาในวาระที่หนึ่ง: ขั้นรับหลักการ๑๔
การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมในวาระทีห่ นึง่ รัฐสภาจะพิจารณาและลงมติวา “จะรับ
หลักการ หรือไมรับหลักการ” แหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้น โดยที่ประชุมรัฐสภาจะตั้ง
คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณากอนรับหลักการก็ได เพื่อประโยชนในการพิจารณา
ในกรณีทมี่ กี ารเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมหลายฉบับมาในคราวเดียวกัน และทีป่ ระชุม
รัฐสภามีมติใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหลายฉบับรวมกันแลวนั้น รัฐสภาจะลงมติรับ
หลักการหรือไมรับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมแตละฉบับหรือทั้งหมดรวมกัน
ก็ได ในกรณีนี้ เมื่อที่ประชุมรัฐสภาไดมีมติรับหลักการแลว จะลงมติตอมาวา จะใชรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมฉบับใดเปน “หลักในการพิจารณา” ในวาระที่สองขั้นคณะกรรมาธิการตอไป
การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งนี้จะใชวิธี “เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย” และ
หากผลปรากฏวา มีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิม่ เติมนัน้ ไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ (รอยละ ๕๐)
ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องทัง้ ๒ สภา ยอมถือวา รัฐสภามีมติรบั หลักการรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมแลว๑๕ ในทางกลับกัน หากที่ประชุมรัฐสภาลงมติในวาระที่หนึ่งไมรับหลักการแลว
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นยอมเปนอันตกไป๑๖
ในทางปฏิบตั ิ เมือ่ ทีป่ ระชุมมีมติรบั หลักการแลว ทีป่ ระชุมรัฐสภาจะมีมติตงั้ “คณะกรรมาธิการ”
ขึน้ คณะหนึง่ เพือ่ เปนสวนหนึง่ ของการพิจารณาในวาระทีส่ อง จากสมาชิกรัฐสภามีจาํ นวนไมเกิน ๔๕ คน
ตามหลักเกณฑทกี่ าํ หนด๑๗ จากนัน้ จะเขาสูข นั้ ตอนในการพิจารณาวาระทีส่ อง ขัน้ พิจารณาเรียงตาม
ลําดับมาตรา ตอไป
๔.๓ การพิจารณาของรัฐสภาในวาระที่สอง
การพิจารณาในวาระที่สองจะพิจารณาเปน ๒ ขั้นตอน๑๘ ไดแก
การพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการ
การพิจารณาขั้นเรียงตามลําดับมาตรา โดยที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา
ดังมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๓.๑ การพิจารณาขัน้ คณะกรรมาธิการ: เพือ่ เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภาสามารถทีจ่ ะ
เสนอคําแปรญัตติขอแกไขเพิ่มเติมได
การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมขัน้ คณะกรรมาธิการนี้ หากสมาชิกรัฐสภาผูใ ดประสงค
จะแกไขเพิ่มเติมรางรัฐธรรมนูญในขอความหรือประเด็นใด ขอบังคับการประชุมรัฐสภาไดเปดโอกาส
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๓) และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๓
และขอ ๙๔.
๑๕
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๓ วรรคสอง.
๑๖
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐๕.
๑๗
โปรดดูเพิ่มเติม ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๕.
๑๘
สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, อางแลว, หนา ๘๔.
๑๔

๔๖
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บทความทางวิชาการ

ใหสมาชิกรัฐสภาเสนอขอแกไขเพิ่มเติมได ดังที่เรียกวา การเสนอ “คําแปรญัตติ” ซึ่งตองกระทําลวงหนา
เปนหนังสือตอประธานคณะกรรมาธิการภายในกําหนดเวลา ๑๕ วันนับแตวันถัดจากวันทีร่ ัฐสภา
รับหลักการ เวนแตรัฐสภาจะไดกําหนดเวลาแปรญัตตินั้นไวเปนอยางอื่น๑๙
“การแปรญัตติ” นั้น โดยปกติตองแปรเปนรายมาตรา๒๐ ทั้งนี้ การแกไขเพิ่มเติมมาตรา
ที่ไมเกี่ยวเนื่องกับหลักการ หากจะเพิ่มมาตราขึ้นใหม หรือตัดทอน หรือแกไขขอความของมาตรา
ทีม่ ีอยูแลว จะกระทําไดเมื่อไมขัดกับหลักการแหงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทีใ่ ชเปนหลักในการ
พิจารณา๒๑
นอกจากนี้ การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมทีเ่ สนอโดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
คณะกรรมาธิการจะตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูเสนอพรอมทั้งรายงานการรับฟง
ความคิดเห็นตอรัฐสภาดวย๒๒
และเมื่อคณะกรรมาธิการไดพิจารณาเสร็จแลว จะรายงานตอประธานรัฐสภา ดังมีรายละเอียด
๒๓
ดังนี้
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมซึ่งแสดงรางเดิมและการแกไขเพิ่มเติม และ
รายงานของคณะกรรมาธิการ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ การแกไขเพิม่ เติมขอความในแตละ
มาตรา และ มติของคณะกรรมาธิการเกีย่ วดวยคําแปรญัตติ (หากมี) ตลอดจน การไมเห็นดวย
กั บ มติ ข องคณะกรรมาธิ ก ารในข อ ใด ๆ ในรู ป แบบของ “การสงวนคํ า แปรญั ต ติ ”
โดยผูแปรญัตติ๒๔ หรือ ในรูปแบบของ “การสงวนความเห็น” โดยกรรมาธิการ๒๕ ทั้งนี้
เพื่อขอใหรัฐสภาวินิจฉัยในขอนั้นตอไป
การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งซึ่งไดเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม๒๖
และเมื่อประธานรัฐสภาไดรับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและรายงานของคณะกรรมาธิการ
ดังกลาวแลว จะบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา ภายใน ๑๕ วันในสมัยประชุม๒๗ เพื่อเขาสู
ขั้นตอนการพิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา ตอไป
๔.๓.๒ การพิจารณาขั้นเรียงตามลําดับมาตรา โดยที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา : การพิจารณารางฯ
ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว๒๘
เมือ่ การพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการไดเสร็จสิน้ ลงและรายงานตอประธานรัฐสภาเพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุมแลว จะเขาสูข ้นั ตอนการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมที่คณะกรรมาธิการ
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๖ วรรคหนึ่ง.
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๖ วรรคสอง.
๒๑
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๖ วรรคสาม.
๒๒
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๔) วรรคหนึ่ง และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๑๐๐.
๒๓
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๗.
๒๔
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๗๑.
๒๕
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๗๒.
๒๖
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐๐.
๒๗
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๘.
๒๘
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๙๙.
๑๙

๒๐
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“การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม” ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓

พิจารณาเสร็จแลว โดยที่ประชุมรวมกันของสมาชิกรัฐสภาจะพิจารณาเริ่มตนดวย ชื่อราง คําปรารภ
แลวพิจารณาเนื้อหาในแตละมาตราเรียงตามลําดับ และ ในขั้นตอนนี้ สมาชิกรัฐสภาจะอภิปราย
ชี้แจงแสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม โดยเฉพาะในสวนของถอยคําหรือขอความที่มีการแกไขเพิ่มเติม
หรือที่มีการสงวนคําแปรญัตติ หรือที่มีการสงวนความเห็นไว ทั้งนี้ เวนแตที่ประชุมรัฐสภาจะลงมติ
เปนอยางอื่น
ในการประชุมรัฐสภาขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรานี้ เฉพาะแตคณะกรรมาธิการหรือบุคคล
ผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ และประธานรัฐสภาอนุญาตเทานั้น ที่จะมีสิทธิแถลง
ตอบชี้แจง หรือแกไขเพิ่มเติมความในรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นตอที่ประชุมได๒๙ ซึ่งอาจเปน
การตอบชี้แจงในประเด็นที่สมาชิกรัฐสภาในฐานะผูเสนอคําแปรญัตติซึ่งไดสงวนคําแปรญัตติของตนไว
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้น
และเมือ่ การอภิปรายสิน้ สุดลงในแตละมาตรา ทีป่ ระชุมรัฐสภาจะออกเสียงลงคะแนนในวาระทีส่ อง
ขัน้ พิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ”๓๐ ซึง่ เมือ่ ไดพจิ ารณาเรียงตามลําดับ
มาตราจนจบรางแลว ที่ประชุมรัฐสภาจะพิจารณาทั้งรางเปนการสรุปอีกครั้งหนึ่ง และในการพิจารณา
ครั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาอาจขอแกไขเพิ่มเติมถอยคําและเนื้อความได เฉพาะที่เห็นวายังขัดแยงกันอยู๓๑

เมือ่ พิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมในวาระทีส่ องเสร็จสิน้ แลว รัฐธรรมนูญไดกาํ หนดให
รอระยะเวลาไวมกี าํ หนด ๑๕ วัน โดยเมือ่ ไดพน กําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว รัฐสภาจะพิจารณา
ในวาระที่สาม๓๒ เปนลําดับตอไป
๔.๔ การพิจารณาของรัฐสภาในวาระทีส่ าม: การเห็นชอบใหมผี ลเปนการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมในวาระทีส่ ามนัน้ จะไมมกี ารอภิปรายแสดงความคิดเห็นใด ๆ
โดยทีป่ ระชุมรัฐสภาจะลงมติเพียงวา “เห็นชอบ” หรือ “ไมเห็นชอบ” ในการทีจ่ ะใหออกใชและมีผล
เปนการแกใขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ๓๓ เทานั้น
๔.๔.๑ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม : ขั้นสุดทายของที่ประชุม
การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีส่ ามขัน้ สุดทาย จะใชวธิ เี รียกชือ่ และลงคะแนนโดยเปดเผย และ
ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการทีจ่ ะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวากึง่ หนึง่ (มากกวารอยละ ๕๐)
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง ๒ สภา๓๔ ในกรณีที่รัฐสภาลงมติในวาระที่สามไมเห็นชอบ
รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้นยอมตกไป๓๕
โปรดดู ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๗๓ วรรคสอง.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๔) วรรคสอง และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๑๐๑.
๓๑
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐๒.
๓๒
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๕) และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐๓.
๓๓
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐๔ วรรคหนึง่ .
๓๔
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๖) และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐๔
วรรคสอง.
๓๕
ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐๕.
๒๙

๓๐

๔๘
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๔.๔.๒ การมีผลใชบังคับ
ในขั้นตอนหลังจากที่รฐั สภามีมติเห็นชอบดวยกับรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมแลว ประธานรัฐสภา
จะดําเนินการสงรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมเพื่อใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
ตอไป๓๖ ภายใน ๒๐ วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมนัน้ จากรัฐสภา เพือ่ พระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวยอมใชบงั คับเปนกฎหมาย๓๗ ตอไป
อันมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และมีเนื้อความปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
๕ . ความสงทาย
หลักเกณฑและวิธกี ารตามที่ไดนาํ เสนอนี้ เปนการใชอํานาจแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่กระทําโดย
รัฐสภา ตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอบังคับการประชุม
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีกระบวนวิธกี ารพิเศษ ตามหลักการที่วา การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยอมกระทํา
ไดยาก และตองกระทําโดยองคกรหรือดวยวิธกี ารพิเศษยิ่งกวาการแกไขกฎหมายอื่น ๆ อันเปนสวนหนึง่
ของหลักความเปนกฎหมายสูงสุดที่มั่นคงของรัฐธรรมนูญ (la rigidite constitutionell)

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๗) และขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๑๐๖.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๐ โดยผลของ มาตรา ๒๙๑ (๗).
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การมีสวนรวมของประชาชนภายใต พระราชบัญญัติองคกรจัดสรร
สสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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การมีสวนรวมของประชาชน
ภายใตพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (“พระราชบัญญัติ กสทช.”) ซึ่งมีที่มาจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗ โดยกําหนดคลืน่ ความถีท่ ใี่ ชในการสงวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม เปนทรัพยากรสือ่ สารของชาติเพือ่ ประโยชนสาธารณะ และใหมอี งคกรของ
รัฐทีเ่ ปนอิสระองคกรหนึง่ ทําหนาทีจ่ ดั สรรคลืน่ ความถีแ่ ละกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น และกิ จ การโทรคมนาคม ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ โดยการดํ า เนิ น การดั ง กล า ว
ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชนสาธารณะอื่น และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รวมทั้ง
ตองจัดใหภาคประชาชนมีสว นรวมในการดําเนินการสือ่ มวลชนสาธารณะ การกํากับการประกอบกิจการ
ตองมีมาตรการเพือ่ ปองกันมิใหมกี ารควบรวม การครองสิทธิขา มสือ่ หรือการครอบงํา ระหวางสือ่ มวลชน
ดวยกันเองหรือโดยบุคคลอืน่ ใด ซึง่ จะมีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูข อ มูลขาวสารหรือปดกัน้
การไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายของประชาชน โดยพระราชบัญญัติดังกลาว กําหนดใหมี
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“คณะกรรมการ
กสทช.”) ไดรบั คัดเลือกจากทีป่ ระชุมวุฒสิ ภา โดยมีคณะกรรมการ กสทช. ทัง้ หมด ๑๑ คน แบงเปนสาขา
เชีย่ วชาญ จํานวน ๘ สาขา ประกอบดวยกิจการกระจายเสียง ๑ คน กิจการโทรทัศน ๑ คน กิจการโทรคมนาคม
๒ คน ดานกฎหมาย ๒ คน ดานเศรษฐศาสตร ๒ คน ดานการคุม ครองผูบ ริโภค (กระจายเสียงและโทรทัศน)
๑ คน ดานการคุม ครองผูบ ริโภค (โทรคมนาคม) ๑ คน ดานการศึกษาวัฒนธรรมหรือการพัฒนาสังคม ๑ คน
มีวาระการทํางาน ๖ ป โดยเริม่ ตนการประชุมครัง้ แรก เมือ่ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการปฏิบตั ิ
งานจริงจะแบงงานออกเปน ๒ สวน คือ โดยแบงคณะกรรมการยอย ๒ ชุด ชุดละ ๕ คน (ไมรวมประธาน
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ; เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ
บัณฑิตยสภา ; น.ม. มหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา ; Master of Management ศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
๑

๕๐
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กสทช.) คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) และคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม (กทค.) โดยทุกภาคสวนจับตามองวาจะสามารถสะสางเรื่องราวที่คา งคามายาวนานไดหรือไม
โดยเฉพาะแผนแมบทซึ่งตองจัดทําใหเสร็จเรียบรอย ตามมาตรา ๒๗ (๑๗) ซึ่ง กสทช. มีอํานาจหนาที่
ในการจัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ แผนแมบทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม แผนแมบทวิทยุ และแผนแมบทเลข
หมายโทรคมนาคม ซึ่งในปจจุบัน แผนแมบทไดถูกประกาศใชแลว ๓ ฉบับ คือ แผนแมบทการบริหาร
คลื่นความถี่ (พ.ศ. ๒๕๕๕), แผนแมบทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙),
และแผนแมบทโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งกวาจะไดแผนแมบททั้ง ๓ แผนนั้น
กสทช. จัดใหมีการทําประชาพิจารณในการรางแผนแมบทดังกลาวมาแลว ๔-๕ ครั้ง ตามพระราชบัญญัติ
กสทช. มาตรา ๔๙ วรรคสอง ให กสทช. ซึ่ง กสทช. ตองรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อเปน
แนวทางในการพิจารณา แตทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นตองไมนอยกวาสามสิบวัน
เครือขายของภาคประชาชนมีความสําคัญกับ กสทช. เนื่องจาก ในพระราชบัญญัติ กสทช. มาตรา ๒๘
กําหนดให กสทช. รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูมีสวนไดเสีย เพื่อนําความคิดเห็นที่ไดมา
ประกอบการพิจารณากอนออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเกี่ยวกับการกํากับดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ในสวนที่เกี่ยวของกับการแขงขันในการประกอบ
กิจการหรือมีผลกระทบตอประชาชน ณ ขณะนี้ กสทช. เปดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนหลายชองทาง
ไมวาจะเปนทางเว็บไซต ของ กสทช. เอง หรือ การเดินทางไปรวมรับฟงความคิดเห็นในโครงการตาง ๆ
โดย กสทช. เล็งเห็นวาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเปนเรื่องสําคัญ เนื่องจากประชาชนมีสว นรวม
ในการสะทอนใหเห็นถึงปญหาที่เกิดจากการใชบริการโดยตรง และมีสว นรวมในการคุม ครองสิทธิในการ
ใชบริการ ตามพระราชบัญญัติ กสทช. มาตรา ๓๑ ซึ่งกําหนด การคุมครองผูบริโภคมิใหถูกเอาเปรียบ
จากผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม โดยให กสทช. มีหนาที่
ตรวจสอบการดําเนินการของผูประกอบกิจการดังกลาว อีกทั้ง มาตรา ๓๒ กําหนดใหการคุมครอง
ในความเปนสวนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารทางโทรคมนาคม กสทช. มีอํานาจในการกําหนด
มาตรการคุม ครองสิทธิของผูใ ชบริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สิทธิความเปนสวนตัว และ
เสรีภาพในการสื่อสารทางโทรคมนาคม เชน การโฆษณาเกินจริงทางทีวดี าวเทียม การกําหนดอัตราขั้นสูง
ของคาบริการโทรศัพทมือถือประเภทเสียงใหเก็บไมเกิน ๐.๙๙ บาท ตอนาที และการออกประกาศอัตรา
คาบริการขั้นสูงของขอมูล เชน Short Message Service (“SMS”), Multimedia Message Service
(“MMS”) เปนตน ในสวนของการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่นั้น ตามมาตรา ๔๑ วรรคสี่ กําหนดให
มีการใชคลืน่ ความถีเ่ พือ่ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนโดยตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของประชาชน เพื่อใหเกิดการแขงขันเสรีอยางเปนธรรม และใหเกิดประโยชนทางสาธารณะ
สําหรับประเด็นที่นาจับตา คือ การใหประชาชนไดใชคลื่นความถี่ รอยละยี่สิบ ตามมาตรา ๔๙
วรรคหนึ่ง กําหนดในสวนกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนตองจัดใหภาคประชาชนไดใช
คลื่นความถี่เพื่อประโยชนสาธารณะและไมแสวงหากําไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชน
ไมนอยกวารอยยีส่ ิบของคลื่นความถี่ในแตละพื้นทีข่ องการอนุญาตประกอบกิจการ และมาตรา ๕๑
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การมีสวนรวมของประชาชนภายใต พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

กําหนดใหสงเสริมภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่ตามสัดสวนที่กําหนดไวในมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง
ในมาตราดังกลาวนี้สอดคลองกับทีวีดิจิตอล ซึ่งเปนสื่อกลางในการสื่อสาร ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
ทีจ่ ะเกิดขึน้ เปนเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับทุกภาคสวน โดยเฉพาะภาคสวนสําคัญคือ ประชาชน ซึง่ ทาง กสทช.
ไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว จึงไดประกาศมาตรฐานทีวีดิจิตอลออกมาใหสอดคลองกับแผนแมบท
ดังกลาว โดยเลือกระบบ DVB-T22 เนื่องจากเปนระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการใชคลื่นความถี่
ดีที่สุดทําใหมีชองรายการเพียงพอสําหรับการจัดสรรใหหนวยงานรัฐและภาคประชาชนที่กฎหมาย
กําหนดใหตองมีสัดสวนสําหรับชุมชนรอยละยี่สิบ และยังเปนมาตรฐานที่กลุมประเทศอาเซียนรับรอง
ใหเปนมาตรฐานรวม ตามมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง กําหนดใหผูที่ตองการใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการ
กระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนตองไดรับใบอนุญาตและในมาตราเดียว วรรคหก กําหนดในการ
อนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศนซึ่งเปนการประกอบธุรกิจใหใช
วิธีการประมูลคลื่นความถี่โดยแยกกันประมูลในหลักเกณฑ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขที่ กสทช.
กําหนด ทําใหขนั้ ตอนตอไปหลังจากนีค้ อื การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโครงสรางพืน้ ฐาน ใบอนุญาต
การประกอบกิจการโครงขาย และใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะภายในสิน้ ปนี้ สวนการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจจะเริม่ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการบริการชุมชนจะเริม่ ในเดือนธันวาคมปหนาเชนกัน โดยคาดวาไทยจะมีระบบดิจทิ ลั ทีวเี ต็มรูปแบบ
ในป ๒๕๕๘ เพือ่ เริม่ ตนกระบวนการยุตกิ ารออกอากาศดวยระบบอนาล็อกทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั อีกปญหา
ที่ประชาชนยังคงวิตกกังวล คือ ประเด็นคาใชจาย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูทีวีดิจิทัล เนื่องจาก
ปจจุบนั การรับชมของประชาชนตองมีกลองรับสัญญาณ (Set-top box) ทีเ่ ปนตัวแปลงสัญญาณดิจทิ ลั
เปนสัญญาณอนาลอกเพื่อตอเขากับเครื่องโทรทัศนอนาลอกที่มีผูรับอยูเปนจํานวนมาก ทั้งนี้เพื่อไมให
ประชาชนตองเสียเงินในการซื้อเครื่องโทรทัศนดิจิทัลใหม กลองรับสัญญาณจึงตองมีราคาไมแพง
และประชาชนพอรับไดในทุกระดับชุมชน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงดังกลาวควรที่จะสรางความเขาใจ
แกผบู ริโภคหรือผูใ ชบริการทุกคน เพือ่ ไมใหเกิดปญหาหากมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ เพราะคงเปนไปไมได
ทีห่ ากมีการเปลีย่ นแปลงไปสูร ะบบดิจทิ ลั แลวแตประชาชนกลับไปไมไดรบั ประโยชน ดังนัน้ สิง่ สําคัญทีส่ ดุ
เมื่ อ เลื อ กที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงแล ว ก็ ต  อ งทํ า ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด กั บ ประชาชนเพื่ อ ให ส อดคล อ ง
กับเปาหมายที่ไดวางไว สวนในเรื่องของการประมูล 3G นั้น ตามมาตรา ๔๕ กําหนดใหผูใดประสงค
ที่จะใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมตองไดรับใบอนุญาต โดยตองดําเนินการโดยวิธีการประมูล
คลื่นความถี่ ซึ่งขณะนี้ กสทช. ไดกําหนดรูปแบบการประมูลแลว และจะใหเริ่มมีการประมูลไลเซน 3G
ภายในเดือน ตุลาคมนี้
หลังจากทีป่ ระชาชนเริม่ รับรูใ นสวนของพระราชบัญญัติ กสทช. กันมากขึน้ ทําใหเริม่ มีการรองเรียน
จากภาคประชาชนทุกวัน โดยเฉพาะเรื่องของสัญญาณโทรศัพทที่บางครั้งมีสัญญาณที่ไมดี หรือ
สายหลุดบอย ซึ่งขณะนี้ กสทช. เรงใหมีการตรวจสอบในจุดที่มีการรองเรียนและแจงใหคายมือถือ
ที่เกี่ยวของเขาตรวจสอบและดําเนินการแกไข และเกิดประโยชนตอระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
อยางสูงสุด โดยทาง กสทช. เรงใหคายมือถือสงแผนแกปญหา อีกปญหาหนึ่งที่เกิดกับผูบริโภคที่เดิน
ทางไปตางประเทศ คือ ปญหาเรือ่ งโรมมิง่ เนือ่ งจากมีการรองเรียนเขามาทาง กสทช. วามีการเรียกเก็บ
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บทความทางวิชาการ

คาใชบริการจายเกินจริงจากคายผูใชบริการ ดังนั้น เพือ่ ปองกันหรือบรรเทาปญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ กับผูใช
บริการ จึงเห็นควรมีการหารือรวมกันวาในการสมัครใชบริการเสริม ประเภท บริการขามแดนอัตโนมัติ
ระหวางประเทศ หรือ International Roaming นั้น ควรมีแนวทางในการใหขอมูลกับผูใชบริการ
อยางไร ผานชองทางใดบาง เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการและปองกันปญหาที่เกิดขึ้น
จากการใชบริการเสริมดังกลาว ณ ปจจุบนั กสทช. คุม ครองผูบ ริโภคในกิจการโทรคมนาคมไดรว มกับบริษทั
การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ทาอากาศยานไทย และกรมการกงศุล กระทรวงการตางประเทศ
แจกหนังสือคูมือการใชโรมมิง่ ทีถ่ ูกตองใหประชาชนทีใ่ ชบริการ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งประชาชน
ขอรับไดฟรีที่สนามบินนานาชาติทุกแหง, ศูนยบริการลูกคา บริษัท การบินไทย ซึ่งหากใครมีปญหาใช
บริการโรมมิ่ง สามารถรองเรียนไดที่ สายดวน ๑๒๐๐ กสทช. นอกจากนี้ ตามมาตรา ๕๒ กําหนดให
กสทช. จัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะใหประชาชนไดรับบริการ
ดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนสงเสริมชุมชนและสนับสนุน
ผูประกอบกิจการบริการชุมชมตามมาตรา ๕๑ แตมีบางกรณีทีเ่ ปนตัวอยางซึ่งทาง กสทช. ทําการ
สนับสนุนและชวยเหลือใหประชาชนสามารถรับมือและหาแนวทางแกไขกับปญหาการแจงเตือนภัยพิบตั ิ
สึนามิ เนือ่ งจากประชาชนสามารถรับทราบขอมูลในการเกิดภัยพิบัติสินามิไดทันและสามารถตั้งรับ
กับปญหาได แตถึงกระนั้น กสทช. ยังคงตองปรับปรุงสื่อตาง ๆ เพื่อสามารถแจงเตือนภัยพิบัติตาง ๆ
ใหไดรวดเร็ว และถูกตอง
ณ ขณะนี้ กสทช. ไดเล็งเห็นถึงบทบาทการมีสว นรวมของประชาชนในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม โดยมุง เนนที่จะใหประชาชนไดรบั การคุม ครองสิทธิประโยชนในการ
ใชบริการดานตาง ๆ และจากมาตรการตาง ๆ ที่ กสทช. กําหนดขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรบั ขอมูลขาวสาร
ทีเ่ ปนประโยชน รวมทั้งไดสรางการมีสวนรวมโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพิจารณาชองทาง
การรองเรียนในการใชบริการดานตาง ๆ และกระบวนการรับเรื่องรองเรียนจากเครือขายประชาชน
ทั่วประเทศเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง โดยทําหนาที่เปนตัวกลางในการประสานงานกับประชาชนใหเขาใจ
และสามารถปฏิบตั ิไดอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการรับเรือ่ งรองเรียนนัน้ จะพัฒนาการรองเรียน
ผานชองทางดานตาง ๆ ใหมากขึ้นเพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหสามารถยื่นเรื่องรองเรียน
เกีย่ วกับความไมเปนธรรมในการใชบริการดานตาง ๆ และจะทําเขาสูก ระบวนการแกไขอยางรวดเร็ว อีกทั้ง
ยังมีการเสริมสรางการมีสว นรวม การจัดเวที และจัดเสาวนาวิชาการใหกบั เครือขายภาคประชาชน เพื่อให
เขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ สิ่งตอไปที่ภาคประชาชนจับตามอง คือ การที่ กสทช.
จะนําสิง่ ทีป่ ระชาชนเสนอและเขาใจมาปรับใชอยางไร และถาหากประกาศออกมาแลว ประชาชน
และภาคสวนตาง ๆ จะสามารถปฏิบัติตามไดหรือไม จึงเปนเรื่องที่นาคิดวา กสทช. จะมีกรอบนโยบาย
อยางไร เพื่อทีป่ ระชาชนจะสามารถดําเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการทํางานได นั้นคือ
สิ่งประชาชนที่ตองติดตามการทํางานของ กสทช. อยางใกลชิด และทาง กสทช. ตองนําความคิดเห็น
ของภาคประชาชนมาปรับปรุงแกไขการทํางานใหดีขึ้นเพื่อประโยชนของประชาชน
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คําคม

ขาพเจามีความเต็มใจที่จะสละอํานาจอันเปนของขาพเจาอยูแตเดิมใหแก
ราษฎรโดยทั่วไป แตขาพเจาไมยินยอมยกอํานาจทั้งหลายของขาพเจาใหแกผูใด คณะใด
โดยเฉพาะเพื่อใชอํานาจนั้นโดยสิทธิขาด
และโดยไมฟงเสียงอันแทจริงของราษฎร

ประชาธิปก ปร.
พระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
(http://th.wikipedia.org)
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การอภิปราย เรื่อง

“หลักการ แนวคิดและการจัดทํา๑
มาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”
ปญหา “การทุจริต” “การคอรรัปชั่น” หรือ “การฉอราษฎรบังหลวง” นัน้ ถือไดวาเปน
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจทีไ่ ดฝงรากลึกอยูในสังคมไทยมาอยางยาวนานและเปนปญหาเรื้อรังที่ยาก
จะแกไข เนือ่ งจากโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของไทย มีลักษณะ
ที่เอื้ออํานวยตอการทุจริตในทุกรูปแบบ กลาวคือ โครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยเปนระบบทุนนิยม
ประชาชนตกอยูภายใตอิทธิพลของกระแสบริโภคนิยม ระบบเศรษฐกิจของประเทศถูกผูกขาดโดย
กลุมนายทุนขนาดใหญ โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมเปนระบบอุปถัมภที่ยอมรับในระบบ
อํานาจนิยม ประชาชนยึดมั่นในคานิยมที่ยกยองและเกรงกลัวผูม ีอาํ นาจ มีตาํ แหนง มียศถาบรรดาศักดิ์
ในขณะที่ผูมีอํานาจหรือมีตําแหนงหนาทีร่ าชการก็ใหการยกยองสรรเสริญคนที่มีฐานะรํ่ารวยมากกวา
คนที่ทําดี มีความซื่อสัตย สุจริต สวนโครงสรางทางการเมืองของไทยก็ไดถกู ครอบงําดวยอิทธิพลของ
นักธุรกิจการเมืองและนักเลือกตั้งมาโดยตลอด กลุมนักการเมืองเหลานี้มุงที่จะใชอํานาจเงิน อิทธิพล
ทางการเมือง และการแจกจายผลประโยชนเพื่อซื้อคะแนนเสียงจากประชาชน ดวยวิธีการจับมือ
กับกลุมผลประโยชนทเี่ ปนนักลงทุนขนาดใหญ ซึ่งเปนผูใหการสนับสนุนเงินทุนแกพรรคการเมือง
มีการใชกลยุทธรณรงคโฆษณาหาเสียง โดยนําเสนอนโยบายใหรัฐลงทุนกอสรางโครงสรางพืน้ ฐาน
ขนาดใหญหรือนโยบายที่ตองใชงบประมาณแผนดินจํานวนมหาศาล เพื่อแจกจายทรัพยสินและ
ผลประโยชนตา ง ๆ ใหแกประชาชนในระดับฐานลางของสังคมหรือระดับรากหญา เพื่อสรางความนิยม
ชมชอบใหแกประชาชนผูออกเสียงเลือกตั้งและเพื่อใหไดมาซึ่งคะแนนเสียงสนับสนุนในการเลือกตั้ง
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในการจัด “การสัมมนาเผยแพรมาตรการปองกัน
การทุจริตเชิงนโยบาย” ในวันศุกรที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬกา ณ หองแกรนดบอลรูม ชั้น ๔ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร.
๑
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เมื่อพรรคการเมืองไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง และไดเปนรัฐบาลบริหารประเทศ กลุมทุนธุรกิจ
การเมืองและกลุม นักลงทุนในธุรกิจกอสรางขนาดใหญจะพยายามใชอาํ นาจเงินสนับสนุนผูด าํ รงตําแหนง
ทางการเมือง ซึ่งไดแก นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองอื่น รวมทั้งพรรคการเมืองใหผลักดันการจัดทําแผนงานและโครงการลงทุนขนาดใหญท่รี ฐั
ตองใชจายงบประมาณของประเทศจํานวนมหาศาล (Mega Project) มีการล็อคสเปคเพื่อใหกลุมทุน
ธุรกิจการเมืองไดไปซึง่ สัมปทานหรือการผูกขาดตัดตอนในการกอสรางโครงการขนาดใหญดงั กลาว และ
มีการดําเนินนโยบายของรัฐเพื่อสนองความตองการของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองที่มงุ เอือ้ ประโยชน
ใหแกกลุมทุนธุรกิจการเมือง เครือญาติและพวกพอง หากฝายการเมืองพบวามีกฎหมาย กฎ ขอบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีใดทีม่ ีขอความเปนอุปสรรคตอการดําเนินการตามโครงการและนโยบายดังกลาว
ฝายการเมืองจะเขาแทรกแซงและครอบงําฝายขาราชการประจํา ฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ และองคกรตรวจสอบ
ทางการเมือง ดวยวิธกี ารเรงรีบทําการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
เสียใหมโดยเร็ว เพื่อใหเอือ้ ประโยชนแกกลุมทุนธุรกิจการเมือง เครือญาติและพวกพอง ซึง่ ลักษณะ
การดําเนินการของคณะรัฐมนตรีหรือผูด าํ รงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดงั กลาว นักวิชาการ
เรียกวา “การคอรรัปชั่นระดับนโยบาย” หรือ “การทุจริตเชิงนโยบาย” (Policy Corruption)๒
ดั ง นั้ น เพื ่อ เป น การเผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ ม าตรการป อ งกั น การทุ จ ริ ต เชิ ง นโยบาย
ใหแพรหลายในกลุมบุคคลเปาหมาย รวมทัง้ เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประสาน
ความรวมมือขององคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของในการนํามาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบายไปสู
การปฏิบัตไิ ดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ จึงไดจัดใหมี “การสัมมนาเผยแพรมาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย” ขึ้น
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผานมา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ไดเปนประธานในพิธีและกลาวเปดการสัมมนา โดยมี นายปานเทพ
กลาณรงคราญ ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กลาวตอนรับ และ
มีการบรรยายพิเศษในหัวขอ “บทบาทของผูตรวจการแผนดินในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” โดย นางผาณิต นิติทัณฑประภาศ ประธานผูตรวจการแผนดิน
รวมทั้งการอภิปราย เรื่อง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”
โดย ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา มหาคุณ และนายประสาท พงษศิวาภัย กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ นายแพทยพลเดช ปนประทีป เลขาธิการสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา
และดร. อุทิศ ขาวเธียร ผูทรงคุณวุฒิ เปนผูดําเนินรายการ

สํานักมาตรการปองกันการทุจริต สํานักงาน ป.ป.ช., “สรุปสาระสําคัญของมาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”,
เอกสารประกอบการสัมมนาเผยแพรมาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย, หนา ๑๓.
๒
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สําหรับเรือ่ ง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย” นั้น
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็น มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ศาสตราจารย (พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุ จ ริต แห ง ชาติ กลาววา จากขอมูล
การจัดอันดับ “ดัชนีภาพลักษณคอรรปั ชั่น” (Corruption
Perception Index : CPI)๓ โดยองคกรเพื่อความโปรงใส
นานาชาติ (Transparency International หรือ TI) ทัง้ ๑๘๐
ประเทศทั่วโลก พบวากลุมประเทศที่มีการคอรรัปชั่นนอย
หรือมีความโปรงใสตรวจสอบไดคอนขางสูงคือ ประเทศใน
กลุม ยุโรป โดยในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ประเทศที่มีคา ความโปรงใส
สูงสุดในโลกมีคะแนน ๙.๖ คะแนน เทากัน ๓ ประเทศ คือ
ฟ น แลนด ไอซ แ ลนด และนิว ซี แ ลนด รองลงมาได แ ก
เดนมารก สิงคโปร สวีเดน และสวิตเซอรแลนด สวนการ
จัดอันดับในระดับทวีปเอเชียนั้น สิงคโปร เปนประเทศมีคะแนนสูงสุด ๙.๔ คะแนน และเปนอันดับ
ที่ ๕ ของโลก รองลงมาคือ ฮองกง และญี่ปุน สําหรับประเทศไทย มีคะแนนคาความโปรงใสโดยเฉลี่ย
อยูที่ ๓.๔ - ๓.๕ คะแนน โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๑ จัดอยูในอันดับที่ ๙๓ จาก ๑๘๐ ประเทศ ซึ่งคาดัชนี
ดังกลาวถือวายังมีปญหาการคอรรัปชั่นที่คอนขางมาก
เมือ่ พิจารณาความหมายของคําวา “คอรรัปชั่น” ตาม Black Law Dictionary หมายถึง
“การกระทําทีไ่ มชอบดวยกฎหมายอันเปนการกระทําทีช่ ั่วชาและฉอโกง โดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยง
กฎหมาย รวมทั้งการกระทําทีข่ ัดตอตําแหนงหนาทีแ่ ละสิทธิของผูอืน่ นอกจากนี้ ยังหมายถึงการที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งประชาชนไววางใจกระทําผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการโดยการรับหรือยอมรับ
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอนื่ ” ซึ่งคํานิยามดังกลาวชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา ผูทมี่ ีตําแหนงหนาที่
จะกระทําการทีเ่ ปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมไมไดโดยเด็ดขาด
กลาวคือ นักการเมืองหรือเจาหนาทีข่ องรัฐไมวาจะระดับใดก็ตาม เมื่อมาดํารงตําแหนงทีป่ ระชาชน
ไวเนือ้ เชื่อใจแลวก็ตองถือประโยชนของสวนรวมเปนหลัก จะถือเอาประโยชนสวนตนมาเปนหลัก
แลวทําลายประโยชนสวนรวมไมได มิฉะนั้น ยอมถือวาเปนการคอรรัปชั่น ดังนั้น พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงกําหนดใหบรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวด ๙ วาดวยการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม (มาตรา ๑๐๐ ถึงมาตรา ๑๐๓) ใหถือเปนความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที่หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญาดวย ซึ่งสงผลใหผูทีก่ ระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน
“ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น” หรือ CPI นั้น มีคาคะแนนเริ่มตั้งแต ๐ ถึง ๑๐ โดย ๐ คะแนนเปนคาคะแนนตํ่าสุด หมายถึง
เกิดการคอรรัปชั่นสูงสุด สวน ๑๐ คะแนนเปนคะแนนตํ่าสุด หมายถึง มีภาพลักษณคอรรัปชั่นนอยที่สุดหรือมีความโปรงใสสูงสุด
ดังนั้น คาดัชนียิ่งสูง แปลวาการคอรรัปชั่นยิ่งตํ่า.
๓
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ไมเพียงแตจะถูกถอดถอนออกจากตําแหนงเทานั้น แตยังอาจจะถูกระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป
หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับอีกดวย
ตามประมวลกฎหมายอาญาใหนยิ ามของคําวา “โดยทุจริต” หมายความวา เพื่อแสวงหาประโยชน
ที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
บัญญัตวิ า “ทุจริตตอหนาที”่ หมายความวา ปฏิบตั หิ รือละเวนการปฏิบตั อิ ยางใดในตําแหนงหรือหนาที่
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณทอี่ าจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่
ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน
ที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น
จากนิยามความหมายของคําวา “คอรรัปชั่น” “โดยทุจริต” และคําวา “ทุจริตตอหนาที”่
ดังกลาวขางตนจะเห็นไดวามีความเกี่ยวของสัมพันธกัน โดยตางใหความสําคัญกับ “การแสวงหา
ประโยชนสวนตน” ซึ่งประโยชนสวนตนนั้นไมจําเปนตองเปนทรัพยสินหรือเงินทองเสมอไป แตเมื่อ
มีการใชอํานาจหนาที่ท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสว นตนกับประโยชนสว นรวมแลวก็ถอื เปนที่มา
ของการคอรรัปชั่นในที่สุด
โดยสภาพปญหาการคอรรัปชั่นในสังคมไทยนั้น เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมทีม่ ีโครงสราง
“ความสัมพันธในระบบอุปถัมภ” (Patron-Client Relationship) ในลักษณะแนวตั้งหรือแนวดิ่ง
(Vertical Relationship) คือ มีความไมเทาเทียมกันระหวางผูอยูในฐานะสูงกับผูอยูในฐานะตํ่า
โดย “ผู  อ ยู ใ นฐานะตํ า่ หรื อ ผู  อ ยู ใ ต ก ารอุป ถั ม ภ ” จะยอมทํา ทุก อย า งตามทีผ่ ู  อ ปุ ถั ม ภ ต  อ งการ
สวน “ผูอยูในฐานะสูงหรือผูอุปถัมภ”จะทําทุกอยางใหเกิดการยอมรับเพื่อสรางบุญคุณแกผูอยูใต
การอุปถัมภ ดังนั้น “ระบบอุปถัมภ” จึงมีสวนสนับสนุนใหเกิดการคอรรัปชั่น เพราะการพึ่งพาอาศัย
และช ว ยเหลื อ กั น กอใหเกิดความเปนพวกพอง และเอื้อประโยชนแกกันแมวาจะผิดกฎหมายหรือ
ผิดศีลธรรม นอกจากนีย้ ังยากแกการตรวจสอบดวย โดย “ระบบอุปถัมภ” นั้นจะตรงกันขามกับ
“ระบบคุณธรรม” (Merit System) ซึ่งเปนการยึดถือความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเปนหลัก
สําหรับ “การคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย” (Corruption in policy) และ “ผลประโยชนทับซอน”
(Conflict of interest) ถือเปนคอรรปั ชั่นรูปแบบใหมของสังคมไทยปจจุบนั โดยเปนการคอรรปั ชั่น
ที่บางครั้งถูกกฎหมาย แตผิดหลักผลประโยชนของสาธารณะ ผิดหลักจริยธรรมในการกําหนดและ
ดําเนินนโยบายสาธารณะ เปนการเบียดบังประชาชน เอาเปรียบผูบ ริโภค โดยใชเงื่อนไขทางการเมือง
เพื่อเอื้อประโยชนแกกลุม บุคคลกอใหเกิดความเสียหายแกสงั คมอยางมหาศาล คอรรปั ชั่นในปจจุบนั
จึงเปนกรณีที่ผิดทั้งจริยธรรมและผิดกฎหมายดวยในขณะเดียวกัน
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

อนึ่ง หากยอนกลับไปพิจารณารูปแบบและวิวัฒนาการของการคอรรัปชั่น ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันอาจแบงออกได ดังนี้
การฉอราษฎรบงั หลวง เปนการคอรรปั ชั่นของขาราชการประจําโดยใชอาํ นาจรัฐเพื่อผลประโยชน
ทางการเงิน
การคอรรัปชั่นระดับชาติและระดับทองถิ่น เปนการคอรรปั ชั่นของผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
โดยใชอํานาจและหนาที่ในตําแหนงเพื่อผลประโยชนทางการเงิน หรือทางการเมือง
การคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย เปนการคอรรปั ชั่นในภาครัฐ โดยไดรบั การผลักดันจากกลุม ธุรกิจ
ทางการเมือง (money politic) มีลักษณะเปนเครือขายโยงใย ซึ่งมีทงั้ อํานาจรัฐและอํานาจเงินทุน
โดยกําหนดนโยบายที่อา งวาเพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชน แตแทจริงกลับตกอยูใ นมือของกลุม บุคคล
ผูกําหนดนโยบายและพวกพอง มีความสลับซับซอนเขาใจยากทําใหจับไมไดไลไมทัน
ผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนการ
กระทําของบุคคลไมวาเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการประจํา บริษัทเอกชน หรือผูบริหาร
มีผลประโยชนสวนตัวเขามาเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาทีห่ รือการตัดสินใจในตําแหนงทีร่ ับผิดชอบ
ซึ่งสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม โดยพฤติกรรมของผลประโยชนทับซอนทีก่ ระทบอยางรุนแรง
ตอสังคมไทย ไดแก
(๑) ทําธุรกิจกับตนเอง (self-dealing) โดยการใชอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ
โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจาง
(๒) นําโครงการสาธารณะลงสูเขตเลือกตั้งของตน
(๓) ใชอํานาจในการตรากฎหมายเพื่อเอื้อประโยชนใหธุรกิจของตน
(๔) ใชอํานาจหนาที่แทรกแซงการตัดสินใจของรัฐวิสาหกิจ
(๕) หาผลประโยชนจากการดําเนินนโยบายผานตลาดหลักทรัพย ใชอํานาจแตงตั้งถอดถอน
ผูบริหารหนวยงาน หรือองคกรอิสระ
(๖) จัดตั้งบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจเพื่อนําเงินของรัฐวิสาหกิจไปลงทุน
(๗) เมือ่ ออกจากตําแหนงสาธารณะแลว ไปทํางานใหกับภาคธุรกิจเอกชนทีเ่ คยอยูภายใต
กํากับดูแลของตน
(๘) กรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับผลประโยชนตอบแทนเปนพิเศษที่สงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจเพื่อรักษาผลประโยชนสาธารณะ
(๙) ใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ อันเปนคุณแกฝายใดฝายหนึ่งซึ่งเปนบุคคลภายนอก
(๑๐) ใชอิทธิพลสวนตัวเพื่อกระทําการใดๆ ใหแกเครือญาติที่เกี่ยวของกับผลประโยชนนั้น

ก.ย. - ต.ค. ๕๕

P55-70.indd 59

จุลนิติ

๕๙

18/9/2555 9:14:33

การอภิปราย เรื่อง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”

ซึ่งการคอรรัปชั่นในรูปแบบตาง ๆ ดังกลาว เมื่อพิจาณาแลวมีความเห็นวามีปญหาและที่มา
รวมทั้งแนวทางในการแกไข ดังนี้
๑. ปญหาการบังคับใชกฎหมาย มีท่มี าจากการไมสามารถบังคับใชไดจริง และขาดความชัดเจน
ในนโยบายของการบังคับใชและการใชอํานาจตามกฎหมาย โดยแนวทางในการแกไขคือ ปรับปรุง
กฎหมายใหมีประสิทธิภาพ และพัฒนานโยบายการใชอํานาจตามกฎหมายใหสามารถบังคับใชไดจริง
๒. ปญหาการใชอํานาจในทางที่ผดิ ของเจาหนาที่รฐั มีท่มี าจากการขาดการตรวจสอบติดตามผล
และขาดคูมือหรือหลักเกณฑในการปฏิบัติหนาที่ โดยแนวทางในการแกไขคือ จัดใหมีระบบตรวจสอบ
และสรางความรูความเขาใจ รวมทั้งจัดทําคูมือหรือหลักเกณฑในการปฏิบัติหนาที่ใหชัดเจน
๓. ปญหาระบบงานลาชา มีท่มี าจากการขาดประสิทธิภาพและมีข้นั ตอนในการดําเนินงานที่เกิน
ความจําเปน โดยแนวทางในการแกไขคือ ตัดขั้นตอนการทํางานใหกระชับและรวดเร็ว รวมทั้งกําหนด
ใหมีผูประเมินผลการทํางานดวย
๔. ปญหาการรั่วไหลของขอมูลในหนวยงานของรัฐ มีท่มี าจากการขาดมาตรการในการควบคุม
ขอมูล ซึ่งแนวทางในการแกไขคือ มีมาตรการในการควบคุมขอมูลลับ
๕. ปญหาประชาชนขาดความตระหนักรูในสิทธิและหนาทีข่ องตน มีท่ีมาจากการขาดนโยบาย
หรือหลักกฎหมายทีเ่ พียงพอและเหมาะสมในเรือ่ งสิทธิและหนาที่ ซึง่ แนวทางในการแกไขคือ จัดใหมี
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส
แตอยางไรก็ตาม เนือ่ งจากการดําเนินการแกไขปญหาคอรรัปชัน่ โดยมาตรการทางกฎหมาย
แตเพียงอยางเดียวเทานัน้ ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนการแกไขแบบปกติหรือธรรมดาอาจจะยังไมไดผล
จึงเห็นสมควรใหมีการปองกันและปราบปรามการคอรรัปชั่นแบบบูรณาการ โดยมาตรการดังนี้
๑. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบคุ คล ตั้งแตเด็ก เยาวชน และผูใ หญทุกระดับ ในทุกภาคสวน
ของสังคม
๒. กําหนดกฎหมาย และประมวลจริยธรรมที่ครอบคลุมการทํางานของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
๓. จั ด ตั ้ง องค ก รอิ ส ระที ่ท ํา หน า ที ่ป  อ งกั น และปราบปรามคอร รั ป ชั ่น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เต็มรูปแบบ ตั้งแตกระบวนการไตสวนขององคกรอิสระ การใชดุลพินิจของอัยการ และการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาล
๔. กําหนดนโยบายทางสังคม สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตอตานการคอรรัปชั่น
เชน รวมในการแจงเบาะแสเมื่อพบเห็นขอมูลการคอรรัปชั่น
๕. บริหารจัดการองคกร ทัง้ ภาครัฐและเอกชนในแบบธรรมาภิบาล (Good Government)
เพื่อใหโปรงใส ตรวจสอบได ทั้งระบบ ทุกขั้นตอน
สุดทายไดยกตัวอยางของประเทศสหรัฐอเมริกาทีป่ ระสบความสําเร็จในการแกไขวิกฤติปญหา
คอรรัปชั่นเปนลําดับ ซึ่งสามารถนํามาพิจารณาเปนตัวอยางได กลาวคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดดําเนินการขับเคลื่อนขบวนการตอตานการใชระบบอุปถัมภอยางเปนวิถีชีวิตและการปกครอง
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ของประเทศ เพือ่ นําไปสูการปกครองดวยระบบคุณธรรมจริยธรรม โดยใชรูปแบบการดํารงชีวิต
ดวยหลักเหตุผลและหลักทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะอยางยิง่ การใชงานศึกษาวิจัยเปนหลักนํา
แทนการใชกระแสสังคมหรือการคิดเอาเองตามอําเภอใจ รวมทั้งใหโอกาสแกผรู ว มกระทําผิดคอรรปั ชัน่
ในการกลับตัวกลับใจมาเปนพยานเพื่อลงโทษผูกระทําผิดซึ่งเปนผูวางแผน ในลักษณะกันไวเปนพยาน
ตลอดจนการจัดการบริหารรัฐ ดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน และบังคับใชกฎหมาย
อยางจริงจัง โดยเฉพาะกระบวนการถอดถอนจากตําแหนง (impeachment) และการลงโทษ
นายแพทย พลเดช ปนประทีป เลขาธิการสถาบัน
ชุม ชนท อ งถิ ่น พัฒ นา ได แ สดงความคิ ด เห็ น เกี ่ย วกั บ
ความหมาย ปจจัยหรือสาเหตุ และปญหา รวมทั้งกระบวนการ
และขั้นตอนของการทุจริตเชิงนโยบาย ตลอดจนหลักคิด
ในการดําเนินแนวทางแกไขปญหาดังกลาว ดังนี้
๑. ความหมายของการทุจริตเชิงนโยบาย
คําวา “ทุจริตเชิงนโยบาย” ตามความหมาย
โดยทั่ว ๆ ไปแลวหมายถึง การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
หรือเปนเรื่องการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางผลประโยชน
ซึง่ กอใหเกิดความเสียหายแกสว นรวม แตสาํ หรับความหมาย
ตามที่นักวิชาการไดกลาวไวนั้น๔ ไดแก การทุจริตที่กระทําโดยใชอํานาจรัฐของรัฐบาลและรัฐมนตรี
เทานั้น กลาวคือ ในการบริหารประเทศ ฝายบริหารซึ่งประกอบดวยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ซึง่ มีอาํ นาจบริหารตามทีร่ ัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกําหนดไวไดใชอํานาจนัน้ ไปในทางทุจริต เชน
การออกมติคณะรัฐมนตรี และการเสนอกฎหมาย ทั้งพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา
หรื อ ระเบียบตาง ๆ ตลอดจนการดําเนินการตามขอตกลงหรือกําหนดทิศทางระหวางประเทศ
ซึ่งโดยผิวเผินแลวก็จะมองวาเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่โดยทั่วไป แตไมอาจทราบไดวามีเจตนา
แอบแฝงที่เปนการกระทําไปในทางที่เปนการเอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพองอันเปนการทุจริตหรือไม
๒. ปจจัยหรือสาเหตุ และปญหาที่กอใหเกิดการทุจริตเชิงนโยบาย
การเกิดปญหาทุจริตโดยทั่วไปและทุจริตเชิงนโยบาย มีปจ จัยหรือสาเหตุตา ง ๆ ที่สาํ คัญ ดังนี้
๑. เรื่องของจิตสํานึกและวิถีชีวิตของคนไทย โดยเรามักจะยอมจํานนหรือนิยมชมชอบ
กับระบบอุปถัมภ รวมทั้งยังนิง่ เฉยกับความไมเปนธรรมที่เปนอยูในสังคม ตลอดจนนิยมแกไขปญหา
ดวยวิธีการที่ผิวเผินหรืองาย ๆ และใชความรุนแรงในการแกไขปญหาอีกดวย
๒. กระแสบริ โ ภคนิย มและโลกาภิ วั ต น เนื ่อ งจากกระแสบริ โ ภคนิ ย มและโลกาภิ วั ต น
เปนสิง่ ทีเ่ ราไมอาจหลีกเลี่ยงได ดังนั้น จึงตองยอมรับและทราบวาสิ่งตาง ๆ เหลานี้ยอมสงผลตอ
การกระทําที่มีการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลายดวย
ผูพูดกลาวถึง รองศาสตราจารย ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
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การอภิปราย เรื่อง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”

๓. ระบบเศรษฐกิจผูกขาดและการแขงขันที่ไมเปนธรรม
๔. เรื่องของการเมืองที่ยังไมมีวุฒิภาวะเปนปจจัยสําคัญ
๕. ระบบราชการที่ขาดประสิทธิภาพ
๖. ระบบสังคมที่เหลื่อมลํ้าและมีความไมเปนธรรมสูง
นอกจากปจจัยหรือสาเหตุท่กี อ ใหเกิดการทุจริตโดยทั่วไปและทุจริตเชิงนโยบายดังกลาวขางตนแลว
ยังมีปญหาในประการตาง ๆ ที่นํามาสูการทุจริตโดยทั่วไปและทุจริตเชิงนโยบายดวย ไดแก
๑. ปญหาความออนแอของสังคมไทย เชน ครอบครัวแยกทางกัน หรือคนในชุมชน/สังคม
แตกสลายกัน เปนตน
๒. ปญหาวาดวยคุณภาพและคุณธรรมของนักการเมือง
๓. ปญหาความเสื่อมโทรมของภาคราชการ
๔. ปญหากลโกงทางเทคโนโลยี และกลโกงของภาคธุรกิจ ซึ่งยากที่จะตามทัน
๕. ปญหาศักยภาพและคุณภาพของกลไกตรวจสอบ
๖. ปญหาประสิทธิภาพของฝายตุลาการ
๓. กระบวนการและขั้นตอนของการทุจริตเชิงนโยบาย
กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินนโยบายสาธารณะ อาจแบงออกไดเปน ๖ ขั้นตอน
โดยการทุจริตเชิงนโยบายนั้นมักจะเกิดขึ้นในขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ และขั้นตอนที่ ๔ กลาวคือ
ขั้นตอนที่ ๑ คือขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย
ขั้นตอนที่ ๒ คือขั้นตอนการพัฒนานโยบาย เมื่อริเริ่มนโยบายแลวก็ไปสูขั้นตอนของการ
พัฒนานโยบาย ซึ่งการพัฒนานโยบายนั้นเปนการนํานโยบายมากําหนดรายละเอียด ในขั้นตอนนี้
จึงจําเปนตองดําเนินการโดยบริษัททีป่ รึกษา (consultant) ตองใชความรู ใชนักวิชาการ นักวิชาชีพ
หรือนักบริหารจัดการเพื่อรวมกันออกแบบในรายละเอียดตอไป ดังนั้น บริษัทตาง ๆ ก็จะเขามามีสวน
เกี่ยวของในขั้นตอนนี้ โดยหากประสงคจะใหบริษัทใดเปนผูดําเนินการแลวก็อาจจะมีการล็อกสเปค
เพื่อใหตรงตามคุณสมบัติของบริษัทที่เราตองการก็ได
ขั้นตอนที่ ๓ คือขั้นตอนการตัดสินใจนโยบาย ขั้นตอนนี้เฉพาะคณะรัฐมนตรีเทานั้นที่จะเปน
ผูมีอํานาจตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจนั้นอาจจะมิไดดําเนินการในคณะรัฐมนตรีก็ได แตอยางไรก็ตาม
หากจะมีการไปตัดสินใจกันขางนอก สุดทายแลวก็ตอ งนํามาเขาที่ประชุมเพื่อออกเปนมติคณะรัฐมนตรี
ตอไป
ขั้นตอนที่ ๔ คือขัน้ ตอนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เมือ่ มีการตัดสินใจนโยบายแลว
ขัน้ ตอนตอมาคือ การดําเนินการตามนโยบาย/โครงการตาง ๆ โดยขั้นตอนนี้จะมีผูทเี่ ขามาเกี่ยวของ
เปนจํานวนมากซึ่งกอใหเกิดการทุจริตในเรื่องตาง ๆ ตามมานั่นเอง
ขั้นตอนที่ ๕ คือขั้นตอนการประเมินนโยบาย การประเมินนโยบายเปนการนําหลักวิชาการ
มาวิเคราะหผลดี ผลเสีย และผลกระทบของนโยบายเพื่อพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย
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ขั้นตอนที่ ๖ คือขัน้ ตอนการทบทวนนโยบาย เมื่อผลการประเมินนโยบายระบุวา จะตองแกไข
ปรับปรุง หรือดําเนินการตามเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายไดบรรลุผลสําเร็จแลว ก็ตองมี
การพิจารณาทบทวนวาสมควรยุตินโยบาย หรือดําเนินนโยบายตอไป หรือไม อยางไร
๔. หลักคิดในการดําเนินแนวทางแกไขปญหาทุจริตเชิงนโยบาย
เนือ่ งจากการทุจริตเชิงนโยบายไมสามารถแกไขไดโดยดําเนินการดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
แตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตจะสําเร็จไดตอ งอาศัยแนวทางตาง ๆ ประกอบกัน ทั้งนี้ตามหลักคิดตาง ๆ ดังนี้
๑. ไมควรหาแพะรับบาป หรือโยนกลองโทษกันไปโทษกันมา แตควรรวมมือกันแกไขปญหา
๒. ควรอาศัยบทบาทพลังทางสังคมเขามาเปนตัวเสริมประสิทธิภาพการทํางานของทุกภาคสวน
๓. เนือ่ งจากที่ผานมา เรามักเนนแกไขปญหาดวยการแกไขกฎหมายหรือตรากฎหมายขึ้น
ใชบังคับใหม อันเปนการพยายามหาเครื่องมือใหม ๆ อยูรํ่าไป ซึ่งเทากับเปนการโทษวาเครื่องมือเกา
นั้นไมดี และอาจกอใหเกิดความโนมเอียงได ดังนั้น จึงควรปรับเปลี่ยนหลักคิดดังกลาวนี้เสียใหม
๔. เนื่องจากวาทุจริตเชิงนโยบาย เปนเรื่องที่มีความเกี่ยวพันซับซอนกับผลประโยชนทางธุรกิจ
มหาศาล ดังนั้น มาตรการที่สามารถแกไขปญหาได ควรเปนมาตรการที่ผสมผสานกันระหวางมาตรการ
ในทางกฎหมาย มาตรการในทางสังคม และมาตรการในทางการเมือง รวมทั้งมาตรการในทางเศรษฐกิจ
ควบคูกันไป
๕. สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานแบบสนธิกําลังกัน ไมวาจะเปนการสนธิกําลังกัน
ระหวางองคกรอิสระกับองคกรอิสระดวยกันเอง หรือระหวางองคกรอิสระกับภาคประชาสังคม หรือ
เครือขายภาคประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชน และภาคธุรกิจดวย
นายประสาท พงษศิวาภัย กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดกลาวถึง
ความหมายของการทุจริตเชิงนโยบายวา แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของคําวา “การทุจริตเชิงนโยบาย”
นั้น นักวิชาการทั้งในและตางประเทศไดใหความหมายไวอยางหลากหลาย และเมือ่ พิจารณาแลวพบวา
มีความหมายในแนวทางเดียวกัน กลาวคือ
- ผูก ระทําการทุจริต คือ ผูด าํ รงตําแหนงทางการเมืองที่มอี าํ นาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะซึ่งมีทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น โดยใน “ระดับประเทศ” คือ คณะรัฐมนตรี
หรือผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี สวน “ระดับทองถิน่ ” คือ ผูบริหารทองถิน่ รองผูบริหารทองถิน่
และผูช ว ยผูบ ริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล)
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- เปนการใชอํานาจสูงสุดของรัฐตามรัฐธรรมนูญในการบริหารราชการแผนดินหรือการบริหาร
ราชการเพื่อประโยชนของประชาชน โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อเอื้อประโยชนใหแกตนเอง กลุม ทุนธุรกิจ
เครือญาติ หรือพวกพอง “ระดับประเทศ” เชน การตรากฎหมาย (พระราชกําหนด) ยกเลิกหรือ
แกไขเพิ่มเติมกฎหมาย ออกกฎ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี “ระดับทองถิ่น” เชน การกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการ
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังของผูบริหารทองถิ่น
- ผลของการกระทําดังกลาว กอใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงแกประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การปกครอง และคุณธรรมจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ทัง้ ในระดับ
ประเทศและระดับทองถิ่น
จากความหมายของการทุจริตเชิงนโยบายดังกลาวขางตน ประกอบกับอํานาจหนาทีข่ อง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทีก่ ฎหมายกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ในการ
“เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาลหรือคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อปองกันหรือปราบปรามการทุจริตตอหนาที่ การกระทําความผิด
ตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุตธิ รรม๕ นัน้ คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงไดกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาการทุจริตของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองออกเปน ๓ ขั้นตอน ไดแก
ขั้นตอนที่ ๑ ตั้งแตกอนที่นักการเมืองจะเขาสูตําแหนงทางการเมือง คือ ขั้นตอนการเลือกตั้ง
โดยศึกษาเพื่อคนหาแนวทางปองกันมิใหนกั การเมืองทองถิ่น นักธุรกิจ และขาราชการรวมมือกับผูส มัคร
รับเลือกตั้งทุจริตการเลือกตั้ง
ขั้นตอนที่ ๒ เปนขั้นตอนที่นักการเมืองเขาสูต ําแหนงทางการเมือง คือ เปนสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรและรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี โดยศึกษาเพื่อคนหาแนวทางปองกันมิใหรัฐมนตรีปฏิบัติหนาที่
ในการบริหารราชการแผนดินไมเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือปองกันมิใหรฐั มนตรี
ตรากฎหมาย (พระราชกําหนด) ยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย ออกกฎ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ไมเปนไปตามหลักนิติธรรมหรือหลักความชอบดวยกฎหมาย
ขั้นตอนที่ ๓ เปนขั้นตอนที่รัฐมนตรีใชอาํ นาจรัฐและอํานาจทางการเมืองเขาไปแทรกแซงหรือ
ครอบงําการปฏิบตั ิหนาทีข่ องฝายราชการประจํา (ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ) ฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ
(สภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา) และองคกรตรวจสอบทางการเมือง (องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ไดแก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน และผูตรวจการแผนดิน) รวมทั้งองคกรและเครือขายภาคประชาชน
โปรดดู มาตรา ๑๙ (๑๑) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔.
๕
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เมื่อไดแนวทางในการแกไขปญหาการทุจริตดังกลาวแลว คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ ไดพิจารณาศึกษาสภาพปญหา และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งแนวทางแกไข
ปญหาที่ผา นมา ตลอดจนความคิดเห็นตาง ๆ มากําหนดเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”
เพื่อเสนอแนะตอองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก คณะรัฐมนตรี รัฐสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ผูตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดิน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แหงชาติ และสภาพัฒนาการเมือง
โดย “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย” ดังกลาว ประกอบดวย ๓ กลุมมาตรการหลัก
๑๒ กลุมมาตรการยอย ดังนี้
กลุม มาตรการที่ ๑ กลุม มาตรการปองกันและควบคุมกลุม ทุนธุรกิจและขาราชการมิใหรว มมือ
กับนักการเมืองทุจริตการเลือกตั้ง ประกอบดวย มาตรการยอย ๓ มาตรการ ไดแก
๑.๑ มาตรการลงโทษทางการเมืองและทางแพงแกบุคคลที่เปนตัวการ ผูใช หรือผูจางวาน
ของผูสมัครรับเลือกตั้งกระทําการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทําใหตองมีการ
เลือกตั้งใหม
โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะตอ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” ดังนี้
(๑) ใหมีการลงโทษทางการเมืองดวยการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแกนกั การเมืองทองถิ่น นักธุรกิจ
หัวคะแนน และขาราชการบางคนที่มีพฤติการณเปนตัวการรวม ผูใช หรือผูจางวานของผูสมัคร
รับเลือกตั้งกระทําการฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งนั้นมิไดเปนไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม
(๒) ใหมีการลงโทษทางแพงดวยการใหชดใชคา ใชจา ยสําหรับการเลือกตั้งใหมแกนกั การเมือง
ทองถิ่น นักธุรกิจ หัวคะแนน และขาราชการบางคนที่มีพฤติการณเปนตัวการรวม ผูใช หรือผูจางวาน
ของผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมกับผูสมัครรับเลือกตั้งหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๓) แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งฯ โดย
กําหนดใหศาลฎีกาทีม่ ีอํานาจพิจารณาคดีดังกลาว ดําเนินการออกคําสั่งใหผูถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ตองชดใชคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งใหมไปพรอมกับคําตัดสินคดี เพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดําเนินการบังคับคดีไดอยางรวดเร็ว
๑.๒ มาตรการปองกันรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ใหความเปนรัฐมนตรีและสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรสิ้นสุดลง มิใหกลับมาดํารงตําแหนง
ทางการเมืองเปนเวลา ๕ ป
โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะตอ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” ใหมกี ารพิจารณาแกไข
เพิ่มเติมบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕ และมาตรา
๒๖๗ โดยกําหนดบทลงโทษทางการเมืองแก “รัฐมนตรี” หรือ “สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร” ที่กระทําการ
ที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน และถูกศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยใหความเปนรัฐมนตรีและสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เนื่องจากการกระทําการทีเ่ ปนการขัดกันแหงผลประโยชน
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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คือ กําหนดใหรัฐมนตรีพนจากตําแหนงหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพนจากสมาชิกภาพในวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยนําบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม และผูนั้นตองหามมิให
ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง หรือตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
แลวแตกรณี เปนเวลา ๕ ปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดวย (นําแนวทางของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๓ มาปรับใช)
๑.๓ มาตรการควบคุมและตรวจสอบการบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมือง
โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะตอ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” เพื่อพิจารณาใหมีคําสั่ง
ใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาทีอ่ นื่ ของรัฐ
ที่เกี่ยวของกับการควบคุมและตรวจสอบแหลงที่มาของเงินบริจาค เชน กรมสรรพากร สํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน หรือสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนตน รวมกันพิจารณา
กําหนดมาตรการและวิธกี ารควบคุมการไดรบั การบริจาคของพรรคการเมืองใหเปนไปโดยเปดเผย รวมถึง
การตรวจสอบความถูกตองของการบริจาคแกพรรคการเมืองใหเปนไปตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
กลุมมาตรการที่ ๒ กลุมมาตรการปองกันผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมิใหปฏิบัติหนาที่ในการ
บริหารราชการแผนดินขัดกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และการตรากฎหมาย ยกเลิก
หรือแกไขเพิม่ เติมกฎหมาย ออกกฎ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีไมเปนไปตามหลักนิติธรรม
ประกอบดวย มาตรการยอย ๖ มาตรการ ไดแก
๒.๑ มาตรการปรับปรุงประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
โดยเสนอแนะตอ “ผูตรวจการแผนดิน” เพื่อพิจารณาใหมีการเสนอแนะหรือใหคําแนะนํา
ในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองแกคณะรัฐมนตรี โดยใหแยกสวน
ของประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ออกจากประมวลจริยธรรม
ของขาราชการการเมืองอยางชัดเจน ทัง้ นี้ สาระสําคัญของประมวลจริยธรรมผูด าํ รงตําแหนงทางการเมือง
นั้นควรมีเนื้อหาครอบคลุมถึง
(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมตอตนเอง ตอการใชอาํ นาจทางการบริหาร และอํานาจทางการเมือง
ในฐานะที่เปนคณะรัฐมนตรีซึ่งเปนองคกรที่ใชอํานาจฝายบริหารของอํานาจอธิปไตย
(๒) ความสัมพันธทางจริยธรรมทางการบริหารและทางการเมืองของฝายบริหาร (คณะรัฐมนตรี)
กับองคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ ไดแก รัฐสภา (สภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา) ศาล (ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร) องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผูต รวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน)
และองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ (องคกรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
(๓) ความสัมพันธทางจริยธรรมทางการบริหารและทางการเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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(๔) ความสัมพันธทางจริยธรรมทางการบริหารและทางการเมืองตอประชาชนเจาของอํานาจ
อธิปไตย
(๕) มีกลไก และระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) มีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทําที่ชัดเจน
๒.๒ มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการบังคับใชกฎหมายวาดวยการใหเอกชนเขารวมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ๖
โดยมีความเห็น และขอเสนอแนะตอ “คณะรัฐมนตรี” เพื่อขอใหกระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณามาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการบังคับใชกฎหมายวาดวย
การใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ โดยออกกฎหมายลําดั บรองในระดับ
กฎกระทรวง กํ า หนดรายละเอียดบทนิยามของคําวา “กิจการของรัฐ” และ “มูลคาโครงการ”
ใหสอดคลองกับดัชนีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคาเงินบาท รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา
“โครงการใหม” กับ “โครงการทีม่ ที รัพยสินอยูแลว” ใหมีลักษณะที่แตกตางอยางชัดเจน นอกจากนี้
ควรพิจารณาแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
(๑) อํา นาจหน า ที ่ข องคณะกรรมการประสานงาน โดยให มี อํ า นาจหน า ที ่เ พิ ่ม เติ ม
ในเรื่องการแกไขสัญญาในกรณีที่มีความจําเปน
(๒) บทลงโทษแกผูฝาฝนหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและขั้นตอนที่กฎหมาย
กําหนด โดยประการที่นาจะกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐและเอกชน
(๓) การเปดเผยขอมูลการดําเนินการของโครงการ ตั้งแตเริ่มเสนอโครงการ การคัดเลือก
โครงการ การติดตามประเมินผล และผลลัพธของโครงการ เพื่อใหสอดคลองกับหลักความคุมคา
ความโปรงใส ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(๔) ควรใหมีหนวยงานกลางเพื่อทําหนาทีใ่ หคําปรึกษาหรือคําแนะนําทางวิชาการแก
หนวยงานเจาของโครงการเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้เพื่อใหการเสนอโครงการเปนไปตามเจตนารมณ
ของกฎหมายและเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนหรือการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมของบริษัทที่ปรึกษาโครงการหรือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินดวย
๒.๓ มาตรการพัฒนาระบบกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุของรัฐ
ใหเปนมาตรฐานกลาง
โดยเสนอแนะตอ “คณะรัฐมนตรี” เพื่อใหพัฒนากฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารงานพัสดุของรัฐจากพระราชกฤษฎีกาเปน “พระราชบัญญัต”ิ โดยกําหนดเปนกรอบการปฏิบตั ิ
อยางกวาง ๆ ใหเปนมาตรฐานกลางขั้นตํ่า เพื่อใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
พระราชบัญญัตวิ า ดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรืออาจเรียกวากฎหมายรวมทุน
ของรัฐและเอกชน.
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การอภิปราย เรื่อง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”

องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งองคการมหาชน สามารถนําหลักการของกฎหมาย
นีไ้ ปปรับใช โดยการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งภายในองคกรหรือหนวยราชการ
ดังกลาวของตนเองได ทั้งนี้ จะตองไมขัดกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวย
๒.๔ มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี
โดยในกรณีท่มี ีประเด็นขอสงสัยเกี่ยวกับการบริหารราชการของผูด าํ รงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีวา เลือกปฏิบตั อิ ยางไมเปนธรรมหรือมีลกั ษณะแบบสองมาตรฐาน ในลักษณะเอื้อประโยชน
ใหแกตนเอง เครือญาติหรือพวกพรองอยางไมเปนธรรม คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายหนวยงาน
ทางกฎหมาย รวมกับองคกรทางวิชาการหรือองคกรที่มคี วามเปนกลาง จัดใหมกี ารชี้แจงทําความเขาใจ
กับประชาชน โดยเปดเผยขอมูล ขอเท็จจริงทีส่ ามารถเปดเผยได และอธิบายหลักการใชอํานาจรัฐ
หลักนิตธิ รรมและหลักคุณธรรมจริยธรรมของผูด าํ รงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตอ สื่อสาธารณะ
อยางรวดเร็ว ทั่วถึง และตอเนือ่ ง ทัง้ นี้เพื่อสรางมาตรฐานทางคุณธรรม นิติธรรม ความโปรงใส
ความรับผิดชอบ และการมีสว นรวมในการบริหารราชการแผนดินตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๒.๕ มาตรการบูรณาการการเสนอแนะ กํากับ ดูแล สงเสริม และพัฒนาจริยธรรมของ
ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะตอรัฐสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูต รวจการแผนดิน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สภาพัฒนาการเมือง และคณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมกันจัด
ใหมีการวางแผนเชิงยุทธศาสตรเพื่อบูรณาการการเสนอแนะ กํากับ ดูแล สงเสริมและพัฒนาจริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีใหเปนไปอยางเปนรูปธรรม
๒.๖ มาตรการพัฒนาฐานขอมูลนักการเมือง
โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะตอ “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” เพื่อขอใหมีการกําหนด
มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูเปดเผยขอมูลนักการเมือง ใหครอบคลุมถึงเจาหนาทีข่ องรัฐ
และประชาชน รวมทัง้ การจัดตัง้ “ศูนยขอ มูลนักการเมือง” ในสํานักงาน ป.ป.ช. เพือ่ เปนแหลงรวมขอมูล
สวนบุคคลและขอมูลเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติหนาที่ของนักการเมือง ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง ไดแก นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งผูบริหารทองถิ่น
และสมาชิกสภาทองถิ่น
กลุม มาตรการที่ ๓ กลุม มาตรการปองกันผูด าํ รงตําแหนงรัฐมนตรีมใิ หใชอาํ นาจรัฐและอํานาจ
ทางการเมืองเขาไปแทรกแซงและครอบงําการปฏิบตั ิหนาที่ของฝายขาราชการประจํา ฝายนิติบญ
ั ญัติ
และองคกรตรวจสอบทางการเมือง ประกอบดวย มาตรการยอย ๓ มาตรการ ไดแก
๓.๑ มาตรการปองกันขาราชการประจําผูมีอิทธิพลมิใหเขาไปครอบงําการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการประจํา
โดยมีความเห็นตอ “คณะรัฐมนตรี” เพื่อเสนอแนะใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม
(ก.พ.ค.) พิจารณาเสนอแนะตอ ก.พ. ใหดาํ เนินการจัดใหมหี รือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ในสวนที่เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม โดยใหมีกฎ ก.พ. เพื่อควบคุมขาราชการผูมีอิทธิพลมิให
เขาไปครอบงําการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาทีร่ าชการของขาราชการประจํา รวมทัง้ ใหมีองคกรหรือ
คณะกรรมการกลางของขาราชการพลเรือนสามัญ ทําหนาที่ในการพิจารณาบรรจุ แตงตั้งผูด าํ รงตําแหนง
ระดับสูงของสวนราชการในระดับกระทรวง ทบวง กรม เพื่อปองกันขาราชการประจําผูมีอิทธิพล
อาศัยอํานาจทางการเมืองเขาไปครอบงําการปฏิบัติหนาที่ของฝายราชการประจํา
๓.๒ มาตรการเสริมสรางความโปรงใสในกระบวนการการตรากฎหมายของรัฐสภา
โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะตอ “รัฐสภา” ดังนี้
(๑) ใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภาจัดทําหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลขาวสารทางอิเล็กทรอนิกส เกี่ยวกับรายละเอียดในการพิจารณารางกฎหมาย
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในแตละขั้นตอน เพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชนทั่วไป
สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง โดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ
(๒) กรณีมีการพิจารณารางกฎหมายแตละฉบับ ควรกําหนดใหมกี ารเปดเผยรายชื่อสมาชิก
ผูเขารวมประชุมในการพิจารณารางกฎหมายในแตละขั้นตอน ไดแก บันทึกรายงานการประชุม ตั้งแต
ขั้นตอนการรับหลักการ ขั้นตอนการแปรญัตติ และขั้นตอนการเห็นชอบรางกฎหมาย รวมทั้งความเห็น
ของสมาชิกทุกคนทั้งฝายเสียงขางมากและฝายเสียงขางนอยในที่ประชุมสภาผูแ ทนราษฎรและวุฒสิ ภา
ทั้งนี้ ควรจัดใหมีการประกาศหรือประชาสัมพันธใหประชาชนโดยทั่วไปไดทราบอยางรวดเร็วและ
ทั่วถึงดวย เพื่อใหประชาชนสามารถสืบคนขอมูลไดทางทางอินเตอรเน็ตในเว็บไซตของรัฐสภา
๓.๓ มาตรการกําหนดการกระทําที่มลี กั ษณะเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรม
อยางรายแรงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ
โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะตอ “รัฐสภา” และ “ผูตรวจการแผนดิน” ดังนี้
(๑) เสนอตอประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณาใหสภาผูแ ทนราษฎรโดยคณะกรรมการจริยธรรม
ของสภาผูแ ทนราษฎร จัดทําหลักเกณฑเกี่ยวกับการกระทําของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและกรรมาธิการ
วาลักษณะการกระทําอยางใดในขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
กรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีใ่ หถือวาเปนการกระทําฝาฝนหรือไม ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
อยางรายแรง รวมทั้งการกําหนดขั้นตอนการลงโทษผูฝ า ฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามขอบังคับตามความรายแรง
แหงการกระทํา
(๒) เสนอตอผูต รวจการแผนดินเพื่อพิจ ารณาใหมีขอเสนอแนะหรือใหคําแนะนําตอ
คณะกรรมการจริยธรรมของสภาผูแทนราษฎร จัดทําหลักเกณฑหรือขอกําหนดตาง ๆ ใหชัดเจน
สอดคลองกับเจตนารมณและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๘๐ ประกอบมาตรา ๒๗๙
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การอภิปราย เรื่อง “หลักการ แนวคิดและการจัดทํามาตรการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย”

สรุป จากการที่มีโอกาสไดเขารวมการสัมมนาในครั้งนี้พบวา วิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดใหขอมูล
“การทุจริตเชิงนโยบาย” ไปในแนวทางเดียวกันวา ในอดีตที่ผา นมา “การทุจริต” หรือ “การคอรรปั ชั่น”
มักเกิดขึ้นเฉพาะในวงราชการเปนสวนใหญ ไดแก การทุจริตตอตําแหนงหนาที่ราชการ การทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจาง และการทุจริตในการใหสัมปทานหรือกิจการของรัฐ แตในชวงระยะเวลา ๒๐ ป
ที่ผา นมานี้ปรากฏวาไดมีการทุจริตรูปแบบใหมเพิ่มขึ้น ไดแก การทุจริตโดยการทําลายระบบการตรวจสอบ
การใชอาํ นาจรัฐ การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือผลประโยชนทบั ซอน และการทุจริต
เชิงนโยบาย ซึ่งลักษณะการทุจริตดังกลาว มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทุจริตใหมีความสลับซับซอน
ยิง่ ขึน้ กลาวคือ เปนการทุจริตที่ตอ งใชความรวมมือของบุคคล ๓ กลุม ไดแก นักการเมือง กลุม ทุนธุรกิจ
ซึ่งเปนเครือญาติและพวกพองของนักการเมือง และกลุม ขาราชการ โดยมีนกั การเมืองซึ่งเปนผูด าํ รงตําแหนง
ทางการเมืองทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่นเปนตัวการสําคัญ
“การทุจริตเชิงนโยบาย” จึงเปนการทุจริตรูปแบบใหมท่ีมีลกั ษณะซับซอนและแยบยล โดยเกิดจาก
ผูกําหนดนโยบายสาธารณะ ซึ่งไดแก ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่ในการ
บริหารราชการแผนดินดวยการตรากฎหมาย ยกเลิก หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย ออกกฎ ขอบังคับ หรือ
มติคณะรัฐมนตรี โดยใหความเห็นชอบ อนุมตั ิ หรืออนุญาตการดําเนินโครงการลงทุนของรัฐขนาดใหญ
(Mega Project) หรือโครงการของรัฐบาลที่ใชจายเงินจากงบประมาณแผนดินจํานวนมาก ทั้งนี้
โดยมีเจตนาพิเศษเพื่อเอื้อประโยชนใหแกตนเอง กลุมทุนธุรกิจ เครือญาติ และพวกพอง
และการทุจริตเชิงนโยบายนี้ ผูกระทําการทุจริตมักจะอางเหตุผลกับประชาชนวาโครงการหรือ
นโยบายที่ใชเงินของรัฐจํานวนมหาศาลไดดาํ เนินการไปเพื่อประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
ทําใหประชาชนสวนใหญในขณะนั้น เกิดเขาใจผิดวาการทุจริตของผูม อี าํ นาจบริหารบานเมืองขณะนั้น
เปนการดําเนินนโยบายของรัฐที่ถูกตอง ชอบธรรม
อนึ่ง สําหรับแนวทางในการแกไขปญหาการคอรรัปชั่นของประเทศหรือสังคมไทยนั้น ผูเขียน
ใครขอนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งพระราชทานเพื่ออัญเชิญไปอาน
ในพิธเี ปดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครัง้ ที่ ๑๒ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๒
ธันวาคม ๒๕๑๓ มาเปนแนวทางแกไขปญหาซึ่งวิทยากรไดกลาวไวในที่ประชุม ความตอนหนึ่งวา
“ในบานเมืองเราทุกวันนี้ มีเสียงกลาวกันวา ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม
ความประพฤติที่เปนความทุจริตหลายอยางมีทาทีจะกลายเปนสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับ และ
สมยอมใหกระทํากันไดเปนธรรมดา สภาพการณเชนนี้ยอมทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมัวลงไป
เปนปญหาใหญที่เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบาเขามาทวมทั่วไปหมด จําเปนตองแกไขดวยการฝนคลื่น
ที่กลาวนั้น
ในการดําเนินชีวิตของเรา เราตองขมใจไมกระทําสิ่งใด ๆ ที่เรารูสึกดวยใจจริงวา ชั่วเสื่อม
เราตองฝน ตองตานความคิด และความประพฤติทุกอยาง ที่รูสึกวาขัดตอธรรมะ เราตองกลา
และบากบั่นที่จะกระทําสิ่งที่เราทราบวา เปนความดี เปนความถูกตอง และเปนธรรม ถาเรารวมกัน
ทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะชวยคํ้าจุนสวนรวมไวมิใหเสื่อมลงไป
และจะชวยใหฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ”.

๗๐

P55-70.indd 70

จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๕๕

18/9/2555 9:14:52

รางกฎหมายที่นาสนใจ
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รางพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ณ ปจจุบัน*
รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผูเสนอตอ
ประธานสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา รวม ๒ ฉบับ คือ
๑. ร า งพระราชบั ญ ญัติป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดทีม่ ีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๕ และไดบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑
ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
๒. ร า งพระราชบั ญ ญัติป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
เสนอโดยนางสาวธีรรัตน สําเร็จวาณิชย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ เปนผูเสนอ
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวยังมิไดบรรจุระเบียบวาระ
การประชุม ทัง้ นี้ ผูเสนอไดเสนอรางพระราชบัญญัตดิ งั กลาวในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔
ปที่ ๑ ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เปนพิเศษ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณา
ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
เปนพิเศษ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทีป่ ระชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอในวาระที่หนึ่ง
ขั้นรับหลักการ และเห็นชอบใหนํารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งนางสาวธีรรัตน สําเร็จวาณิชย กับคณะ เปนผูเสนอ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป โดยที่ประชุม
*ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕.
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เห็นวารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้ง ๒ ฉบับนั้น
มีหลักการเปนไปในทํานองเดียวกันจึงเห็นควรใหนํามาพิจารณารวมกัน โดยถือเอารางพระราชบัญญัติ
ของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา และที่ประชุมไดลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวประชุมเดียวกัน
ปจจุบนั รางพระราชบัญญัตดิ งั กลาวอยูร ะหวางการพิจารณาในวาระทีส่ องขัน้ กรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎร

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
หลักการ
แกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังตอไปนี้
(๑) แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”
และ “ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด” (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)
(๒) กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอํานาจกําหนด
นโยบายในการประเมิ น ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การฟอกเงิ น ที่ อ าจเกิ ด จากธุ ร กรรมบางประเภท
(เพิ่มมาตรา ๒๕ (๑/๑))
(๓) กําหนดมาตรการคุมครองพยานสําหรับผูใหถอยคําหรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูล
อันเปนประโยชนตอการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ (เพิ่มมาตรา ๓๗/๑)
(๔) กําหนดใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอํานาจเกี่ยวกับการกํากับ
ตรวจสอบและประเมินการรายงานการทําธุรกรรม และวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๐ (๓) และ (๔) และเพิ่ม
มาตรา ๔๐ (๓/๑))
(๕) กําหนดใหขา ราชการซึง่ ไดรบั แตงตัง้ เปนพนักงานเจาหนาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ เี้ ปน
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน (เพิ่มมาตรา ๔๔ วรรคสาม)
(๖) กําหนดใหกรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการดําเนินการของสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดหรือเพื่อดําเนินการกับทรัพยสิน
เกี่ยวกับการกระทําความผิด (เพิ่มมาตรา ๔๖/๑)
(๗) กําหนดใหมคี ณะกรรมการเปรียบเทียบซึง่ มีอาํ นาจเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตาม
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ (เพิ่มมาตรา ๖๔/๑ และมาตรา ๖๔/๒)

เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมไดกําหนดให
การกระทําความผิดอาญารายแรงบางฐานความผิดเปนความผิดมูลฐาน สงผลใหผูกระทําความผิด
สามารถนําเงินและทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดมาใชสนับสนุนการกระทําความผิดอาญา
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ไดอีก จึงเห็นควรกําหนดความผิดมูลฐานเพิ่มเติมและกําหนดกรอบของความผิดมูลฐานใหชัดเจน
เพื ่อ เป น การคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน นอกจากนี ้ ได กํ า หนดอํ า นาจหน า ที ่ข อง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่จะกําหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินและเสนอแนะแนวทางเพื่อปองกัน
ความเสี่ยง กําหนดเรื่องมาตรการคุมครองพยาน เรื่องตําแหนงที่มีเหตุพิเศษที่จะไดรับเงินเพิ่มตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และใหกรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการดําเนินคดีกับ
ผูก ระทําความผิดหรือการดําเนินการกับทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความผิด รวมทั้งกําหนดใหมี
คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ทัง้ นี้ เพื่อใหการปฏิบตั งิ านเปนไปอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป
๑) แกไขเพิ่มเติมบทนิยาม
๑.๑) มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖)
(๑๗) (๑๘) (๑๙) และ (๒๑) ของบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการเขารวมเปนสมาชิกอั้งยีห่ รือเปนพรรคพวกซองโจร
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการเขารวมกับองคกรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกําหนดเปนความผิด
(๑๑) ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่
เกี่ยวกับการชวยจําหนาย ซือ้ รับจํานํา หรือรับไวดว ยประการใดซึ่งทรัพยท่ีไดมาโดยการกระทําความผิด
อันมีลักษณะเปนการคา
(๑๒) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตราตามประมวลกฎหมาย
อาญา
(๑๓) ความผิดเกีย่ วกับการปลอมหรือละเมิดทรัพยสิ นทางปญญาของสินคา
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
(๑๔) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส หรือหนังสือ
เดินทางตามประมวลกฎหมายอาญา
(๑๕) ความผิดเกี่ยวกับการใช ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ
หรื อ กระบวนการแสวงหาประโยชน จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ โ ดยมิ ช อบตามกฎหมายว า ด ว ยแร
กฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยปโตรเลียม กฎหมายวาดวย
อุทยานแหงชาติ หรือกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาเฉพาะที่มีลักษณะเปนการคา
(๑๖) ความผิ ด เกี ่ย วกั บ การประทุ ษ ร า ยต อ ชี วิ ต หรื อ ร า งกายจนทํ า ให เ กิ ด
อันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการจัดหาผูก ระทําความผิด หรือการจาง
หรือการรับจางกระทําความผิดดังกลาวอันมีลักษณะเปนปกติธุระ
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

(๑๗) ความผิดเกี่ยวกับการหนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอื่นตามประมวลกฎหมาย
อาญาเฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชนหรือเพื่อตอรองใหไดรับผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง
(๑๘) ความผิดเกีย่ วกับการลักทรัพย วิง่ ราวทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย
หรือปลนทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญา
(๑๙) ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การกระทํ า อั น เป น โจรสลั ด ตามกฎหมายว า ด ว ย
การปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด
(๒๐) ความผิดเกีย่ วกับการกระทําอันไมเปนธรรมเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(๒๑) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณของอาวุธที่ใชหรืออาจนําไป
ใชในการรบหรือการสงครามตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ”
๑.๒) มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองและวรรคสามของบทนิยาม
คําวา “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑
“ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึง่ ใหหมายความรวมถึงการกระทําความผิดอาญา
นอกราชอาณาจักรซึง่ หากการกระทําความผิดนัน้ ไดกระทําลงในราชอาณาจักรจะเปนความผิดมูลฐานดวย
ความผิดมูลฐานตาม (๔) (๕) (๗) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖)
(๑๗) (๑๘) (๑๙) และ (๒๐) จะตองมีลกั ษณะทีม่ หี รืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศหรือระบบ
เศรษฐกิจการคลังของประเทศ เปนการกระทําความผิดขามชาติทสี่ าํ คัญหรือเปนการกระทําขององคกร
อาชญากรรม หรือมีผูทรงอิทธิพลที่สําคัญเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน ทั้งนี้ ใหกําหนดรายละเอียด
ของลักษณะของการกระทําความผิดในกฎกระทรวง”
๑.๓) มาตรา ๕ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวา ธุรกรรมที่มีความซับซอนผิดไป
จากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันทีท่ าํ กันอยูต ามปกติ ธุรกรรมทีข่ าดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ
ธุรกรรมทีม่ เี หตุอนั ควรเชือ่ ไดวา กระทําขึน้ เพือ่ หลีกเลีย่ งมิใหตอ งตกอยูภ ายใตบงั คับแหงพระราชบัญญัตนิ ี้
หรือธุรกรรมทีเ่ กีย่ วของหรืออาจเกีย่ วของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย ทัง้ นี้ ไมวา จะเปนการทําธุรกรรมเพียงครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ และใหหมายความรวมถึง
การพยายามกระทําธุรกรรมดังกลาวดวย”
๑.๔) มาตรา ๖ ใหยกเลิกความใน (๑) ของบทนิยามคําวา “ทรัพยสนิ ทีเ่ กีย่ วกับการก
ระทําความผิด” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
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“(๑) เงินหรือทรัพยสินทีไ่ ดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือ
ความผิ ด ฐานฟอกเงิ น หรื อ จากการสนั บ สนุ น หรื อ ช ว ยเหลื อ การกระทํ า ซึ ่ง เป น ความผิ ด มู ล ฐาน
หรือความผิดฐานฟอกเงิน และใหรวมถึงเงินหรือทรัพยสินทีไ่ ดใชหรือมีไวเพื่อใชหรือสนับสนุนการ
กระทําความผิดมูลฐานตาม (๘) ของบทนิยามคําวา “ความผิดมูลฐาน” หรือการกระทําความผิดฐาน
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายดวย”
๒) แกไขหมวด ๓ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑/๑) ของมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๑/๑) กําหนดนโยบายในการประเมินความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วกับการฟอกเงินทีอ่ าจ
เกิดจากการทําธุรกรรมของหนวยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไดรับยกเวนไมตองรายงาน
การทําธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว”
๓) แกไขหมวด ๔ คณะกรรมการธุรกรรม
มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๗/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๗/๑ ในกรณีท่คี ณะกรรมการธุรกรรมเห็นวา คดีใดสมควรจัดใหมีมาตรการ
คุมครองชวยเหลือแกผใู หถอ ยคํา หรือผูท่ีแจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปนประโยชนตอ การดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการธุรกรรมแจงหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ เพื่อดําเนินการใหมีมาตรการ
ในการคุมครองบุคคลดังกลาว โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนพยานที่มีสิทธิไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นดวยวา
สมควรใชมาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกลาวสําหรับบุคคลเหลานั้นดวย
ในกรณีเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย ชื่อเสียง ทรัพยสิน หรือสิทธิ
อยางหนึ่งอยางใดของบุคคลตามวรรคหนึง่ หรือสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน หรือบุคคลอื่นทีม่ ี
ความสัมพันธใกลชดิ กับบุคคลดังกลาว เพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนาเนื่องจากการดําเนินการ
หรือการใหถอยคําหรือแจงเบาะแสหรือขอมูลตอพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบเพื่อขอรับคาตอบแทนเทาที่จาํ เปนและสมควรตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
พยานในคดีอาญาดวย
สํานักงานอาจจัดใหมีคาตอบแทนหรือประโยชนอื่นใดแกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด”
๔) แกไขหมวด ๕ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔.๑) มาตรา ๙ ใหยกเลิกความใน (๓) และ (๔) ของมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

“(๓) รับหรือสงรายงานหรือขอมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่น หรือตามขอตกลงที่ไดจัดทําขึ้นระหวางหนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ
(๔) เก็บ รวบรวมขอมูล สถิติ และติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะหความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย”
๔.๒) มาตรา ๑๐ ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปน (๓/๑) ของมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๗/๑) กําหนดแนวทางปฏิบัติ กํากับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ของสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด”
๔.๓) มาตรา ๑๑ ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนวรรคสามของมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
“ใหขา ราชการของสํานักงานซึง่ ไดรบั แตงตัง้ เปนพนักงานเจาหนาทีเ่ ปนตําแหนง
ทีม่ เี หตุพเิ ศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และในการกําหนดใหไดรบั เงินเพิม่ สําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตองคํานึงถึงภาระหนาที่ คุณภาพของงาน และการดํารงตนอยูในความยุติธรรม
โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของผูปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการโดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”
๔.๔) มาตรา ๑๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๖/๑ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๔๖/๑ ในกรณีจาํ เปนเพือ่ ประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐาน ตามพ
ระราชบัญญัตนิ ี้ เมือ่ สํานักงานรองขอใหกรมสอบสวนคดีพเิ ศษใชอาํ นาจสืบสวน สอบสวน และรวบรวม
พยานหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระ
ราชบัญญัตินี้หรือเพื่อดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มีอํานาจดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของสํานักงาน
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดย
การเสนอแนะของเลขาธิการอาจมีคาํ สัง่ แตงตัง้ ผูป ฏิบตั งิ านในสํานักงานผูห นึง่ ผูใ ดเปนพนักงานสอบสวน
คดีพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสืบสวน การสอบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐานตาม
กฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ได
ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษและเลขาธิการรวมกันกําหนด”
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๕) แกไขหมวด ๗ บทกําหนดโทษ
๕.๑) มาตรา ๑๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๔/๑ และมาตรา ๖๔/๒ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๖๔/๑ ความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔
ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบที่คณะกรรมการแตงตั้งมีอํานาจเปรียบเทียบได
คณะกรรมการเปรียบเทียบใหมีจํานวน ๓ คน โดยอยางนอยตองเปนพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ คน
ใหเลขาธิการแตงตั้งขาราชการในสํานักงานเปนเลขานุการจํานวน ๑ คน
และผูชวยเลขานุการไมเกิน ๒ คน
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบ และผูตอ งหาไดชาํ ระคาปรับ
ตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”
๕.๒) มาตรา ๖๕/๒ ความผิดที่เปรียบเทียบไดตามมาตรา ๖๒ ถามิไดฟอ งตอศาลหรือ
มิไดมีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๔/๑ ภายใน ๒ ปนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบการกระ
ทําความผิดและรายงานใหเลขาธิการทราบ หรือภายใน ๕ ปนับแตวันกระทําความผิด เปนอันขาดอายุ
ความ
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รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. .... ณ ปจจุบัน*
รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
พ.ศ. .... มีผูเสนอตอประธานสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา รวม ๒ ฉบับ คือ
๑. รางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๕ และไดบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๓๘
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
๒. รางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
พ.ศ. .... เสนอโดยนางสาวธีรรัตน สําเร็จวาณิชย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ
เปนผูเสนอ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวยังมิไดบรรจุระเบียบวาระ
การประชุม ทัง้ นี้ ผูเ สนอไดเสนอรางพระราชบัญญัตดิ งั กลาวในคราวประชุมสภาผูแ ทนราษฎร ชุดที่ ๒๔
ปที่ ๑ ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เปนพิเศษ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณา
ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๓๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
เปนพิเศษ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. .... ซึง่ คณะรัฐมนตรีเปนผูเ สนอ
ในวาระทีห่ นึง่ ขัน้ รับหลักการ และเห็นชอบใหนาํ รางพระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. .... ซึ่งนางสาวธีรรัตน สําเร็จวาณิชย กับคณะ เปนผูเสนอ ขึ้นมา
พิจารณารวมกันไป โดยที่ประชุมเห็นวารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. .... ทั้ง ๒ ฉบับนั้น มีหลักการเปนไปในทํานองเดียวกันจึงเห็นควร
ใหนาํ มาพิจารณารวมกัน โดยถือเอารางพระราชบัญญัตขิ องคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา และ
*ขอมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕.
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ที่ประชุมไดลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย พ.ศ. .... ในคราวประชุมเดียวกัน
ปจจุบันรางพระราชบัญญัติดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาในวาระทีส่ องขัน้ กรรมาธิการ
ของสภาผูแ ทนราษฎร

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมกี ฎหมายว า ดว ยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

เหตุผล
โดยที ่ป จ จุ บ ัน ความผิ ด เกี ่ย วกั บ การก อ การร า ยได ส ง ผลกระทบต อ ความมั ่น คงของ
ประเทศตาง ๆ เปนอยางมาก ถึงแมประเทศไทยจะมีการกําหนดความผิดฐานกอการรายไวใน
ประมวลกฎหมายอาญา และกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินแลวก็ตาม แตยังคงไมมีมาตรการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงิ น แก ก ารก อ การร า ยและการเข า ถึ ง เงิ น ทุ น ของผูกอ การร า ย ดั ง นั้น จึ ง มี ค วามจํ า เป น
ตองกําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามเรือ่ งดังกลาว โดยใหมีการจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูก  อ การร า ย การระงั บ การดํ า เนิ น การกั บ ทรั พ ยสิ น ของผู ม ชี ื ่อ อยู ใ นบั ญ ชี ร ายชื ่อ ผู ก อ การร า ย
การกําหนดใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัตกิ ารปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของผูม ชี ือ่ อยูใ นบัญชีรายชือ่
ผูก อการราย การกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหสอดคลองกับการปฏิบัติหนาที่ในเรื่องดังกลาวขางตน
ตลอดจนการกําหนดโทษสําหรับการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี ทัง้ นี้ เพื่อใหการปฏิบตั งิ าน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพซึง่ สอดคลองกับมาตรฐานสากลในการรวมมือกันเพือ่ ปองกันและปราบปราม
การกระทําใดทีเ่ ปนการกอการรายซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน ทรัพยสิน หรือกรณีอื่นใดทีม่ ี
วัตถุประสงคจะนําไปใชในการกอการราย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม
“ผูมหี นาที่รายงาน” หมายความวา สถาบันการเงินและผูป ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ซึ่งมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“ระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน” หมายความวา การหามกระทําการใด ๆ
ทีเ่ กี่ยวกับกิจกรรมในทางแพงและพาณิชยหรือกระทําการใด ๆ กับทรัพยสินอันจะทําใหไดรับ
หรื อ ใช ป ระโยชน ใ นทรั พ ยส ิน และให ห มายความรวมถึ ง การห า มโอน ยัก ยา ย เปลี ย่ นสภาพ
ใชประโยชนหรือกระทําการใด ๆ ตอทรัพยสินอันจะสงผลเปลี่ยนแปลงตอจํานวน ปริมาณ ทําเลที่ตั้ง
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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หรือลักษณะของทรัพยสินนั้น
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา ๓)
๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย
ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๑๕)
๓) การจัดทําบัญชีรายชื่อผูกอการราย
เพือ่ ประโยชนในการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
ใหคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาจัดทําบัญชีรายชือ่ ผูก อ การราย เพือ่ แจง
ใหผูมีหนาที่รายงานการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
การจัดทําบัญชีรายชื่อผูกอการราย ใหพิจารณาจากบุคคล คณะบุคคล หรือองคกร ซึ่ง
(๑) มีมติของหรือประกาศภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติกําหนด
ใหเปนผูกอการรายและรัฐบาลไทยไดประกาศใหความรับรองมติหรือประกาศดังกลาว
(๒) มีพยานหลักฐานอันควรเชือ่ ไดวา มีพฤติการณกระทําความผิดเกีย่ วกับการกอการราย
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการกระทําความผิดซึ่งอยูภายใตขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสาร
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการกอการรายที่ประเทศไทยเปนภาคีหรือรับรอง
(๓) รัฐบาลตางประเทศไดรองขอใหรัฐบาลไทยกําหนดใหเปนผูกอการรายตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๔) ดําเนินกิจการภายใตการควบคุมของบุคคล คณะบุคคล หรือองคกร ตาม (๑) (๒)
หรือ (๓)
การกําหนดรายชือ่ ผูก อ การรายตองมีเหตุอนั ควรสงสัยวาหากมีการสนับสนุนทางการเงิน
แกผูนั้น หรือใหผูนั้นสามารถใชจายเงินหรือทรัพยสิน จะนําไปสูการกอการราย หรือสนับสนุนกิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการกอการราย ไมวาในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๔)
๔) หนาที่ของผูมีหนาที่รายงาน
เมือ่ ผูม หี นาทีร่ ายงานไดรบั แจงบัญชีรายชือ่ ผูก อ การราย ใหผมู หี นาทีร่ ายงานดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) ระงั บ การดํ า เนิ น การกั บ ทรั พ ย สิ น ของบุ ค คลที่ มี ร ายชื่ อ อยู ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผูกอการราย หรือของผูกระทําการแทนหรือตามคําสั่งของผูนั้น หรือของกิจการภายใตการควบคุม
ของผูนั้น
(๒) แจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการใหสํานักงานทราบ
(๓) แจงใหสํานักงานทราบเกี่ยวกับผูที่เปนหรือเคยเปนลูกคาซึ่งอยูในบัญชีรายชื่อ
ผูกอการราย หรือผูที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผูนั้น

๘๐
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

หลักเกณฑในการพิจารณาวาทรัพยสินของบุคคลใดเปนทรัพยสินทีจ่ ะตองดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๕)
อนึ่ง ผูม ีหนาทีร่ ายงานซึ่งไดดําเนินการดังกลาวโดยสุจริต ไมตองรับผิดแมกอใหเกิด
ความเสียหายแกบุคคลใด เวนแตจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง
(มาตรา ๗)
๕) การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการ
การเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพยสินทีถ่ ูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๖)
๖) สิทธิของผูถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน
ผูซ ึง่ ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสินตามขอ ๔) อาจยืน่ คํารองเปนหนังสือตอ
สํานักงานเพื่อเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ขอใหดําเนินการเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผูกอการราย
(๒) ขอใหเพิกถอนการระงับการดําเนินการกับทรัพยสินตามขอ ๔)
(๓) ขอใหมีคําสั่งอนุญาตใหดําเนินการใด ๆ กับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการ
ทั้งนี้ กรณีมีคําสั่งอนุญาตตาม (๓) คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ทีจ่ ําเปน
เพื ่อ ปอ งกั น มิใ ห ม ีก ารนํ า ทรั พ ยสิ น ไปใช ใ นการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก ก ารก อ การร า ยด ว ยก็ ไ ด
และหากปรากฏข อ เท็ จ จริ ง ว า การอนุ ญ าตดั ง กล า วอาจเป น ช อ งทางให นํ า ทรั พ ยสิ น ไปใช ใ นการ
สนับสนุนทางการเงินแกผกู อการราย คณะกรรมการจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมหรือ จะ
เพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียก็ได
หลักเกณฑการยื่นคํารองและการพิจารณาของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๘)
๗) การเขาถึงทรัพยสินของผูที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน
บุคคลใด ๆ อาจยื่นคํารองเปนหนังสือตอสํานักงานเพื่อเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ
มีคําสั่งอนุญาต ดังตอไปนี้
(๑) เปนการชําระหนี้ท่ถี งึ กําหนดชําระแกผทู ่ถี กู ระงับการดําเนินการกับทรัพยสนิ ตาม
ขอ ๔) ซึ่งสัญญาหรือขอผูกพันนั้นไดทําขึ้นหรือเกิดขึ้นกอนวันที่บญ
ั ชีน้นั ถูกระงับการดําเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพยสิน
(๒) เปนการชําระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเปนกรณีจําเปนทีต่ องชําระเงินเขาบัญชี
ของผูที่ถูกระงับการดําเนินการกับทรัพยสินตามขอ ๔)
(๓) เปนการชําระหนี้ซึ่งศาลมีคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหผูทถี่ ูกระงับการดําเนินการ
กับทรัพยสินตามขอ ๔) เปนผูที่ตองชําระหนี้
(๔) ใหดําเนินการใด ๆ กับทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการ
ทัง้ นี้ ในกรณีท่คี ณะกรรมการมีคาํ สัง่ อนุญาต ถาตองมีการชําระหนี้หรือโอนเงินเขาหรือ
ออกจากบัญชีของผูท่ีถกู ระงับการดําเนินการกับทรัพยสนิ ตามขอ ๔) คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไข
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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ตามที่เห็นสมควรเพื่อปองกันมิใหนําทรัพยสินไปใชในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายก็ได
หลักเกณฑการยืน่ คํารองและการพิจารณาของคณะกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด (มาตรา ๙)
๘) อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) กําหนดแนวทางในการกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(๓) กําหนดแนวทางปฏิบัติที่จําเปนเพื่อใหผูมีหนาที่ทํารายงานหรือบุคคลอื่นใด
ดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนดบัญชีรายชื่อผูกอการรายและการระงับ
การดําเนินการเกีย่ วกับทรัพยสนิ อยางสมาํ เสมอ ถาเห็นวามีพฤติการณเปลีย่ นแปลงไป ใหคณะกรรมการ
มีอํานาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผูกอการราย หรือมีอํานาจเพิกถอน
การระงับการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินได (มาตรา ๑๐)
๙) อํานาจหนาที่ของสํานักงาน
เพือ่ ประโยชนในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี ใหสาํ นักงานมีอาํ นาจหนาทีด่ งั ตอไปนี้
(๑) ใหคําแนะนําหรือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติแกผูมีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และกํากับดูแลใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
รวมถึงการดําเนินคดีกับผูที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
(๓) รั บ หรื อ ส ง รายงานหรื อ ข อ มู ล ที่ จ ะเป น ประโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เก็บรวบรวมขอมูลและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการยึด อายัด
หรือริบทรัพยสินตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
ในกรณีที่ผูมีหนาที่รายงานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสํานักงาน
แจ ง ไปยั ง หน ว ยงานกํ า กั บ ของผู มี ห น า ที่ ร ายงานเพื่ อ ดํ า เนิ น การตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งต อ ไป
(มาตรา ๑๑)
๑๐) บทกําหนดโทษ
๑๐.๑) ผู มี ห น า ที่ ร ายงานผู ใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ ๔) (๑) หรื อ (๒)
ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยัง
ฝาฝนอยูหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
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ทัง้ นี้ ในกรณีท่กี ารกระทําความผิดดังกลาวเกิดจากการสั่งการหรือการกระทํา
ของบุคคลใด หรือไมสั่งการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการ ผูจัดการ หรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนั้น บุคคลดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป
หรือปรับไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๒)
๑๐.๒) ผูม ีหนาทีร่ ายงานผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ ๔) (๓) ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕,๐๐๐ บาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจนกวา
จะไดปฏิบัติใหถูกตอง
ในกรณีทกี่ ารกระทําความผิดดังกลาวเกิดจากการสัง่ การหรือการกระทําของบุคคลใด
หรือไมสง่ั การ หรือไมกระทําการอันเปนหนาทีท่ ต่ี อ งกระทําของกรรมการ ผูจ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกลาวตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๓)
๑๐.๓) ผูใดจายเงิน หรือโอนทรัพยสนิ หรือดําเนินการทางการเงินหรือทรัพยสนิ ดวย
ประการใด ๆ โดยรูอยูแลววาผูไ ดรับประโยชนทางการเงินหรือทรัพยสินนั้นเปนผูอยูใ นบัญชีรายชื่อ
ผูกอการราย เพื่อสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมใด ๆ ในการกอการราย ผูนั้นกระทําความผิดฐาน
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๒ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต
๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ใหความผิดดังกลาวเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา ๑๔)

ทานผูอา นวารสาร “จุลนิติ” ผูใดมีความประสงคตองการที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รางพระราชบัญญัตฉิ บับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

www.parliament.go.th
www.senate.go.th
www.krisdika.go.th
www.cabinet.thaigov.go.th
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คําคม

รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย
กฎหรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้
บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได

สาระสําคัญของมาตรา ๖
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติวา ดวยการไตสวนขอเท็จจริง
พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๓ ก หนา ๓๔

หลักการและเหตุผล
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการไตสวน
ขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพื่อให
สอดคลองกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามที่แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวน พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไตสวนขอเท็จจริงของพนักงานไตสวน พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) บทนิยามในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติในฐานะองคกรตามรัฐธรรมนูญซึง่ ใชอาํ นาจโดยตรงในการไตสวน
และวินิจฉัยชี้ขาดขอเท็จจริงไปตามอํานาจหนาทีท่ กี่ ําหนดไวตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย
“ประธานกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา ประธานกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
“กรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา กรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
“ประธานอนุกรรมการ” หมายความวา ประธานอนุกรรมการไตสวน
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

“อนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการไตสวน และใหหมายความ
รวมถึงประธานอนุกรรมการไตสวนในฐานะที่เปนอนุกรรมการไตสวนดวย
“พยาน” หมายความรวมถึง ผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกข
กลาวโทษ ผูใ หถอ ยคําหรือผูท แี่ จงเบาะแสหรือขอมูลใดเกีย่ วกับการทุจริตตอหนาที่
การรํ่ารวยผิดปกติ การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน หรือขอมูลอื่นอันเปน
ประโยชนตอการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนิน
การไตสวนขอเท็จจริง ซึ่งไดมาใหถอยคําตอเลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาที่
ทีไ่ ดรบั มอบหมาย หรือคณะอนุกรรมการไตสวน หรือองคคณะพนักงานไตสวน และ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยอาจไดรบั ความคุม ครอง
ชวยเหลือหรืออาจถูกกันไวเปนพยานในคดี
“การไตสวนขอเท็จจริง” หมายความวา การดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงและมูลความผิด หรือเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริง
และพิสูจนความรํ่ารวยผิดปกติ
๓) บททั่วไป
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติสงั่ ใหไตสวนขอเท็จจริงในเรือ่ งกลาวหา
ใดและบุคคลใดแลว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคําสั่งใหไตสวนขอเท็จจริงเปน
หนังสือตามแบบที่กําหนดซึ่งตองกลาวถึง
(๑) ชื่อและตําแหนงผูถูกกลาวหาทุกคน
(๒) ขอกลาวหาและพฤติการณในการกระทําความผิดตามขอกลาวหา และ
(๓) บุคคลที่ประกอบเปนคณะอนุกรรมการไตสวนหรือองคคณะพนักงาน
ไตสวนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูรับผิดชอบสํานวน และพนักงานเจาหนาที่
ฝายธุรการ แลวแตกรณี
ในการกําหนดเลขคดีสาํ หรับเรือ่ งกลาวหานัน้ ใหสาํ นักงาน ป.ป.ช. กําหนด
เลขคดีเปนคดีหมายเลขดําตาม พ.ศ. แยกตางหากจากเลขรับตามมาตรา ๔๔/๑๑
โดยจะกําหนดใหใชรหัสอักษรตามประเภทคดี หรือสํานักที่รับผิดชอบก็ได และ
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใหยุติการดําเนินคดีหรือใหขอกลาวหา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๔๔/๑ บัญญัติวา
“มาตรา ๔๔/๑ กอนดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงตามมาตรา ๔๓ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายใหเลขาธิการดําเนินการ
แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกลาวหานั้นเพื่อใหไดขอเท็จจริงเพียงพอตอการไตสวนขอเท็จจริงตอไป
ก็ได ในการนี้ เลขาธิการอาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูดําเนินการแทนก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยใหถือวาเลขาธิการและพนักงานเจาหนาที่ที่เลขาธิการมอบหมายเปนพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา”.
๑
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เปนอันตกไปหรือมีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิดผูถูกกลาวหาแลว ใหออกเลขคดีเปน
คดีหมายเลขแดงตาม พ.ศ. ตามขอ ๖ วรรคหนึ่ง
โดยในกรณีท่มี ปี ญ
 หาเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้มไิ ด
กําหนดวิธีพิจารณาไวโดยชัดแจง ใหเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพจิ ารณามีมติเปนประการใดแลว ก็ใหดาํ เนินการ
ใหเปนไปตามมตินั้นตอไป
ในการไตสวนขอเท็จจริงในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนองคคณะ
ในการไตสวนขอเท็จจริงใหนาํ ความในขอ ๔.๔) ขอ ๔.๕) และขอ ๔.๖) มาใชบงั คับ
กับการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยอนุโลม
๔) คณะอนุกรรมการไตสวน
๔.๑) การแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน
ในการไต ส วนข อ เท็จ จริ ง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแต ง ตั ้ง
คณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการแทนก็ได โดยการแตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
ไตสวนตองประกอบดวยประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการตามทีค่ ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนดตามความเชี่ยวชาญในแตละประเภทคดี โดยมีพนักงานเจาหนาที่
เปนอนุกรรมการและเลขานุการ และอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ แตถา
เปนการแตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพื่อไตสวนกรณีมีการรองขอใหถอดถอน
บุคคลตามมาตรา ๕๘๒ หรือผูด ํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่นตามมาตรา ๖๖ ออกจาก
ตําแหนง ประธานอนุกรรมการตองเปนกรรมการ ป.ป.ช. ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับฐานะ ระดับของตําแหนง และการคุมครองผูถูกกลาวหาตามสมควร
๔.๒) การแจงคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมคี าํ สัง่ ใหไตสวนขอเท็จจริงและแตงตัง้
คณะอนุกรรมการไตสวนเพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในคดีเรื่องใดแลว ให
ประธานอนุ ก รรมการ หรื อ อนุ ก รรมการและเลขานุ ก ารแจ ง คํ า สั ่ง แต ง ตั ้ง
คณะอนุกรรมการไตสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ และจัดใหมีการประชุมปรึกษาคดี
เพื ่อ ดํ า เนิน การไต ส วนข อ เท็จ จริ ง โดยเร็ ว โดยในการประชุ ม ครั ้ง แรกให
คณะอนุกรรมการไตสวนพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้
บุคคลตามมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบดวยนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูต รวจการแผนดิน กรรมการตรวจเงินแผนดิน
ผูว า การตรวจเงินแผนดิน รองประธานศาลฎีกา รองประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหนาสํานักตุลาการทหาร รองอัยการสูงสุด ผูพ พิ ากษา
หรือตุลาการ พนักงานอัยการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด และผูดํารงตําแหนงระดับสูงหรือผูดํารงตําแหนงระดับอื่น
ที่เทียบเทา.
๒
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

(๑) พิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานทีไ่ ดมาตามมาตรา ๔๔/๑๓
(๒) การกําหนดประเด็นและแนวทางในการไตสวนขอเท็จจริงตาม
ขอ ๔.๔ (๒)
(๓) การมอบหมายใหอนุกรรมการคนใดคนหนึง่ หรือหลายคนปฏิบตั ิ
หนาที่ตามที่มอบหมายตามขอ ๒๔
(๔) การแจงขอกลาวหาและรับฟงคําชีแ้ จงตามขอ ๔.๕) (๑) และ (๒)
(๕) เรื่องอื่น ๆ ที่จําเปน
ทั้ ง นี้ ให ส  ง สํ า เนาคํ า สั่ ง ทางไปรษณี ย  ล งทะเบี ย นตอบรั บ ไปให
ผูถ กู กลาวหาทราบ ณ ทีอ่ ยูข องผูถ กู กลาวหาซึง่ ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
หรือตามหลักฐานที่ปรากฏจากการไตสวนขอเท็จจริงก็ได ในกรณีนี้เมื่อไดลวงพน
กําหนดระยะเวลา ๑๕ วันนับแตวันที่ไดสงสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหา ใหถือวา
ผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําสั่งใหไตสวนขอเท็จจริงและแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ไตสวนดังกลาวแลว โดยการแจงคําสัง่ ดังกลาวนัน้ ไมเปนการตัดสิทธิของผูถ กู กลาวหา
ในการที่จะมารับทราบคําสั่งดวยตนเอง
๔.๓) การคัดคานคณะอนุกรรมการไตสวน
ก. การทําคําคัดคานของผูถูกกลาวหา
ในการแจงคําสั่งใหไตสวนขอเท็จจริงและแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ไตสวนใหผูถูกกลาวหาทราบ ใหระบุเหตุแหงการคัดคานอนุกรรมการไวดวย
วาผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนอนุกรรมการได ถาผูนั้นมีเหตุ
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณหรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่
กลาวหาในฐานะอื่นที่มิใชในฐานะพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานไตสวนมากอน
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่กลาวหา
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
(๔) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นอง
รวมบิดามารดา หรือรวมบิดา หรือมารดากับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
(๕) มี ค วามสั ม พั น ธ ใ กล ชิ ด ในฐานะญาติ ห รื อ เป น หุ  น ส ว นหรื อ มี
ผลประโยชนรวมกันหรือขัดแยงกันทางธุรกิจกับผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา
ในกรณีทมี่ เี หตุแหงการคัดคานดังกลาว ใหผถู กู กลาวหาทําคําคัดคาน
เปนหนังสือยืน่ ตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๗ วันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั ทราบคําสัง่
แตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนหรือถือวาไดรับทราบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

๓

๘๘
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ไตสวน หรือนับแตวนั ที่ไดทราบเหตุแหงการคัดคานนั้น โดยจะตองแสดงขอเท็จจริง
ที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวใหปรากฏในคําคัดคานดวยวาการไตสวนขอเท็จจริง
จะไมไดความจริงหรือจะทําใหเสียประโยชนแหงความยุติธรรมอยางใด ในการนี้
ใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. สงสําเนาคําคัดคานใหประธานอนุกรรมการทราบและ
รวบรวมไวในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง โดยใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ
คําคัดคานดังกลาวใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา และกําหนดหามมิให
อนุกรรมการผูถ กู คัดคานยุง เกี่ยวกับการดําเนินการไตสวนในระหวางที่ถกู คัดคาน
จนกวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติใหยกคําคัดคานนั้น แตท้งั นี้ ยอมไมตดั สิทธิ
ของผูถ กู คัดคานในการจัดทําคําชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ดวยก็ได
ข. การพิจารณาคําคัดคานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในการพิจารณาคําคัดคาน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยวา
เหตุแหงการคัดคานอนุกรรมการเปนไปตามที่ผูคัดคานไดกลาวอางหรือไม หาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวากรณีมไิ ดเปนไปตามคําคัดคาน และมีเหตุผลสมควร
ที่จะใหอนุกรรมการผูถูกคัดคานปฏิบัติหนาที่ตอไปก็ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีมติยกคําคัดคานนั้นเสีย ทั้งนี้ มติใหยกคําคัดคานนั้นใหถือเปนทีส่ ุด และให
แจงผลการพิจารณานั้นใหผูคัดคานทราบเปนหนังสือ
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาคําคัดคานฟงขึ้นหรือมีเหตุผล
เพียงพอที่จะฟงไดวา หากใหอนุกรรมการผูถ กู คัดคานปฏิบตั ิหนาที่ตอ ไปอาจทําให
เสียประโยชนแหงความยุติธรรมและการไตสวนขอเท็จจริงอาจไมไดความปรากฏ
อยางแทจริง ก็ใหมีคําสั่งใหอนุกรรมการผูนั้นพนจากการเปนอนุกรรมการในคดี
เรื่องนั้น โดยการพนจากการเปนอนุกรรมการยอมไมกระทบถึงการไตสวนขอเท็จจริง
ที่ไดดําเนินการไปแลว
ค. อนุกรรมการเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานได
หากอนุกรรมการผูใดเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานไดตามขอ ก.
หรือเห็นวามีเหตุอื่นอันอาจกลาวอางในภายหลังไดว าตนไมอยูในฐานะที่จะ
ปฏิบตั ิหนาที่ไดโดยเที่ยงธรรมใหอนุกรรมการผูน ้นั แจงใหประธานกรรมการ ป.ป.ช.
ทราบถึงเหตุดังกลาวโดยเร็ว โดยในระหวางนั้นหามมิใหอนุกรรมการผูทมี่ ีเหตุ
อันอาจถูกคัดคานนั้นยุงเกี่ยวกับการดําเนินการของคณะอนุกรรมการไตสวนและ
ใหนําความในขอ ข. การพิจารณาคําคัดคานมาใชบังคับโดยอนุโลม
๔.๔) การไตสวนขอเท็จจริง
(๑) การประชุมและการลงมติขององคคณะอนุกรรมการไตสวน
ในการประชุมขององคคณะอนุกรรมการไตสวน เพื่อพิจารณามีมติ
วิ น ิจ ฉัย ชี ้ข าดประเด็ น แห ง คดี ห รื อ ให ค วามเห็ น ชอบเกี ่ย วกั บ การดํ า เนิ น การ
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

ตามระเบียบนี้ จะตองมีอนุกรรมการเขารวมประชุมพิจารณาไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
สําหรับการลงมติขององคคณะอนุกรรมการไตสวนนัน้ ใหถอื เสียงขางมาก
โดยอนุกรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(๒) การกําหนดประเด็นและแนวทางการในการไตสวนขอเท็จจริง
ให อ งค ค ณะอนุ ก รรมการไต ส วนกํ า หนดประเด็ น และแนวทาง
ในการไตสวนขอเท็จจริง โดยใหพิจารณาคํารองหรือคํารองขอ คํากลาวหา หรือ
รายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงหรือรายงานการแสวงหาขอเท็จจริง แลวแตกรณี
รวมทัง้ เอกสารหลักฐานตนเรือ่ งตาง ๆ ขอเท็จจริงและพฤติการณทเี่ กีย่ วของในการ
กระทําความผิดตามขอกลาวหาเพื่อกําหนดประเด็นที่จะทําการไตสวนและวิธีการ
รวบรวมพยานหลักฐาน หรือกําหนดกรอบระยะเวลาในการไตสวนขอเท็จจริงเพื่อ
ใหการรวบรวมพยานหลักฐานแลวเสร็จโดยเร็ว และเปนธรรมแกคูกรณีทุกฝาย
ในกรณีทมี่ กี ารตรวจสอบขอเท็จจริง หรือการแสวงหาขอเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานหรือการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา หรือการแสวงหาขอเท็จจริง หรือการสอบสวนตามกฎหมาย
หรือระเบียบขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายอื่น แลวแตกรณี
ใหถอื วาพยานหลักฐานทีไ่ ดมาจากการดําเนินการดังกลาวเปนสวนหนึง่ ของสํานวน
การไตสวนขอเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไตสวน หรือเปนสวนหนึง่ ของพยานหลักฐาน
ในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง
(๓) อํานาจหนาที่ขององคคณะอนุกรรมการไตสวน
ใหองคคณะอนุกรรมการไตสวนมีอํานาจหนาที่ในการแสวงหา
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือมูลความ
ผิ ด หรื อ เพื่ อ ที่ จ ะทราบข อ เท็ จ จริ ง และพิ สู จ น ค วามรํ่ า รวยผิ ด ปกติ ในคดี
ที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติสั่งใหไตสวนขอเท็จจริง โดยในการไตสวน
ขอเท็จจริง กําหนดหามมิใหบุคคลที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขารวมในการไตสวนของ
คณะอนุกรรมการไตสวน เวนแตจะเปนบุคคลที่คณะอนุกรรมการไตสวนอนุญาต
เพื่อประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง และแมวาจะไดมีการถอนคํารองหรือ
คํารองขอหรือคํากลาวหายอมไมเปนการตัดอํานาจของคณะอนุกรรมการไตสวน
ที่ จ ะดํ า เนิ น การไต ส วนข อ เท็ จ จริ ง ต อ ไปได โดยในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
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คณะอนุกรรมการไตสวน ใหคณะอนุกรรมการไตสวนมีอาํ นาจตามมาตรา ๒๕ (๑)
(๒) หรือ (๓) มาตรา ๒๖ และ มาตรา ๔๙๔ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
(๔) การไตสวนพยานบุคคล การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยาน
หลักฐาน
ในการไตสวนพยานบุคคลหรือการนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยาน
หลักฐานในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงใหอนุกรรมการผูร บั ผิดชอบสํานวนบันทึก
การไดมาซึ่งพยานหลักฐานนั้นไวในสํานวนคดี โดยเอกสารที่นํามาใชเปนพยาน
หลักฐานใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจนําตนฉบับมาได จะใชสําเนาเอกสารที่ผูซึ่ง
มีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาที่ถูกตองก็ได แตถาหาตนฉบับเอกสารไมได
เพราะสูญหาย หรือนาเชื่อวาถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอื่นจะนําสําเนาเอกสาร
หรือพยานบุคคลมาสืบแทนก็ได
ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการไตสวนเห็นสมควรเรียกบุคคลใดที่มสี ว น
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดหรือการกลาวหาในคดีนั้นมาเปนผูใหถอยคํา
หรือพยาน ใหคณะอนุกรรมการไตสวนเรียกบุคคลนัน้ มาชีแ้ จงหรือใหปากคําตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ในกรณีทีพ่ ยานมาพบแตไมยอมใหปากคําหรือ
ไมมาใหปากคํา หรือคณะอนุกรรมการไตสวนไมอาจเรียกพยานมาไดภายในเวลา
อันสมควร คณะอนุกรรมการไตสวนจะไมดําเนินการไตสวนปากคําพยานบุคคล
นัน้ ไวก็ได แตตองบันทึกเหตุแหงการนั้นไวในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงดวย
ซึง่ ในการไตสวนหรือสอบปากคําพยานหามมิใหบุคคลอืน่ อยูในทีน่ ัน้ ดวย เวนแต
“มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอาํ นาจ ดังตอไปนี้
(๑) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น
ปฏิบัติการทัง้ หลายอันจําเปนแกการปฏิบัติหนาทีข่ องคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียกเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กี่ยวของจากบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหใหถอยคําเพื่อประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง
(๒) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถาน สถานที่ทําการหรือสถานที่อนื่ ใด รวมทั้ง
ยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้นึ และพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ
คน ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องที่ไตสวนขอเท็จจริง และหากยังดําเนินการไมแลว
เสร็จในเวลาดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ
(๓) มีหนังสือขอใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานเอกชนดําเนินการเพื่อ
ประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การไตสวนขอเท็จจริง หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๔) ...
มาตรา ๒๖ ในการดําเนินคดีอาญากับเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสจู นความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูก ระทํา
ผิดมาฟองลงโทษ
(๒) ดําเนินการขอใหศาลทีม่ ีเขตอํานาจออกหมายเพื่อใหมีการจับและควบคุมตัวผูถูกกลาวหาซึ่งระหวางการไตสวน
ขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวาขอกลาวหามีมูล เพื่อสงตัวไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อดําเนินการตอไป
มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชนในการปฏิบตั หิ นาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวนใหคณะอนุกรรมการไตสวนมีอาํ นาจดําเนินการ
ตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมาตรา ๒๖ ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย”.
๔
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

คณะอนุกรรมการไตสวนจะอนุญาตเพื่อประโยชนแหงการไตสวนขอเท็จจริง และ
ในกรณีที่เปนการรับฟงคําชี้แจงหรือสอบปากคําบุคคลตามมาตรา ๕๘๕ จะตองมี
อนุกรรมการไตสวนที่เปนกรรมการ ป.ป.ช. รวมดําเนินการดวย
(๕) ขั้นตอนในการไตสวนหรือสอบปากคําพยาน
กอนเริ่มไตสวนหรือสอบปากคําพยาน ใหแจงใหพยานทราบวา
อนุกรรมการมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหปากคํา
อันเปนเท็จตออนุกรรมการอาจเปนความผิดตามกฎหมาย และเมือ่ มีการไตสวนหรือ
สอบปากคําพยานนัน้ ใหบนั ทึกปากคําตามประเด็นทีก่ าํ หนดไว เมือ่ ไดบนั ทึกปากคํา
เสร็จแลว ใหอานใหพยานฟงหรือจะใหพยานอานเองก็ได และใหพยานกับ
อนุกรรมการผูซึ่งไตสวนปากคําลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน หากมีผูอื่นรวมในการ
ไตสวนหรือสอบปากคําดวยก็ใหผูนั้นลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานดวย ซึ่งถาบันทึก
ปากคําพยานมีหลายหนาใหอนุกรรมการอยางนอย ๑ คนกับพยานลงลายมือชือ่ กํากับ
ไวในทุกหนา
ในบันทึกปากคํา หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตอง
แกไขขอความที่ไดบันทึกไวแลวใหใชวิ ธีขีดฆาหรือตกเติม และใหอนุกรรมการ
อยางนอย ๑ คนกับพยานลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่มีการขีดฆาหรือตกเติม
หากพยานไมยอมลงลายมือชือ่ ก็ใหบนั ทึกเหตุแหงการทีพ่ ยานไมยอมลงลายมือชือ่
ไวในบันทึกปากคํานั้นเพื่อใหปรากฏไวเปนหลักฐานดวย ถาพยานไมสามารถ
ลงลายมือชื่อได ใหนําประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการไตสวนจะงดไตสวนขอเท็จจริงหรือการ
รวบรวมพยานหลักฐานก็ไดในกรณีทเี่ ห็นวาการไตสวนขอเท็จจริงหรือการรวบรวม
พยานหลักฐานใดจะทําใหการไตสวนขอเท็จจริงลาชาโดยไมจําเปน หรือมิใชเปน
พยานหลักฐานสําคัญในประเด็นแหงคดี แตตอ งบันทึกเหตุนนั้ ไวในสํานวนการไตสวน
ขอเท็จจริงดวย
(๖) การไต ส วนกรณี พ บว า ผู  ถู ก กล า วหาหรื อ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ มี
พฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ
ก. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวน ในกรณีที่มีการไตสวน
ขอเท็จจริงแลวพบวาผูถูกกลาวหาหรือเจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของในคดี
นั้นมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติและตองดําเนินการเพื่อบังคับเอากับทรัพยสินที่
เกิดจากการรํ่ารวยผิดปกตินั้น ใหประธานอนุกรรมการรายงานใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทราบ และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวา กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวา
ผูถูกกลาวหาหรือเจาหนาที่ของรัฐรายใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ ก็ให
๕
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. แตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนขึ้นมาพิจารณาดําเนินคดี
ในกรณีดังกลาวตอไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ในกรณี
เชนวานี้ ใหใชพยานหลักฐานที่ไดจากการไตสวนขอเท็จจริงทีด่ ําเนินการมาแลว
เปนพยานหลักฐานของการไตสวนขอเท็จจริงในคดีเรื่องใหม
ข. เหตุแหงการยึดหรืออายัดทรัพยสนิ ของผูถ กู กลาวหาไวช่วั คราว
เมือ่ คณะอนุกรรมการไตสวนตรวจสอบแลวพบวามีกรณีที่เปนเหตุใหตองยึดหรือ
อายัดทรัพยสินของผูถูกกลาวหาไวชั่วคราวตามมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง๖ ให
คณะอนุกรรมการไตสวนรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบโดยพลัน ถา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูถูกกลาวหา
ไวชัว่ คราว และผูถูกกลาวหายื่นคํารองขอผอนผันเพือ่ ขอรับทรัพยสินนั้นไปใช
ประโยชนโดยมีหรือไมมปี ระกันหรือหลักประกัน หรือแสดงหลักฐานวาทรัพยสนิ นัน้
มิไดเกี่ยวของกับการรํ่ารวยผิดปกติใหคณะอนุกรรมการไตสวนตรวจสอบขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานตามคํารองขอดังกลาวเพื่อพิสูจนเกี่ยวกับทรัพยสินโดยเร็วแลว
ทําความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ค. การแสดงรายการทรัพยสนิ และหนี้สนิ ของผูถ กู กลาวหา ในการ
ไตสวนขอเท็จจริงกรณีกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติ ถาปรากฏพยานหลักฐานนาเชื่อ
วาผูถูกกลาวหามีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ หรือเพื่อประโยชนแหงการไตสวน
ขอเท็จจริงในการพิสูจนความรํ่ารวยผิดปกติ โดยในการไตสวนขอเท็จจริงหากมี
กรณีท่คี ณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรสั่งใหผถู กู กลาวหาแสดงรายการทรัพยสนิ
และหนี้สิน ใหคณะอนุกรรมการไตสวนเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
เพื่อมีคําสัง่ ใหผูถูกกลาวหาแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตนตามรายการ
วิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งตองไมนอยกวา ๓๐ วันแตไมเกิน ๖๐ วัน
โดยจะตองระบุในคําสัง่ ดังกลาวดวยวาการไมปฏิบัติตามคําสัง่ ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. อาจเปนความผิดตามกฎหมาย ทัง้ นีใ้ นกรณีท่ผี ถู กู กลาวหารองขอโดยแสดง
เหตุผลใหเปนที่พอใจแกคณะอนุกรรมการไตสวนไดวาตนไมสามารถแสดง
รายการทรัพยสนิ และหนี้สนิ ภายในระยะเวลาดังกลาวได คณะอนุกรรมการไตสวน
อาจขยายระยะเวลาแสดงรายการทรัพยสนิ และหนี้สนิ ใหกบั ผูถ กู กลาวหาออกไปได
แตตองไมเกิน ๖๐ วัน
๖

บัญญัติวา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง

“ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบวาทรัพยสินรายใดของผูถูกกลาวหาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการรํ่ารวย
ผิดปกติและมีพฤติการณนาเชื่อวาจะมีการโอน ยักยาย แปรสภาพ หรือซุกซอนทรัพยสินดังกลาว ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจ
ออกคําสัง่ ยึดหรืออายัดทรัพยสินนัน้ ไวชั่วคราว ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูถูกกลาวหาที่จะยื่นคํารองขอผอนผันเพื่อขอรับทรัพยสินนั้นไปใช
ประโยชนโดยมีหรือไมมีประกันหรือหลักประกันก็ได”.
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีคําสั่งใหผูถูกกลาวหาแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินแลว ใหคณะอนุกรรมการไตสวนรวบรวมบัญชีแสดงรายการ
ทรัพยสินและหนี้สินไวในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง โดยหากมีกรณีที่ตองใช
อํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการ
ธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ใหเสนอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใชอํานาจตามกฎหมายดังกลาวเพื่อดําเนินการกับ
ทรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบนั้นตอไป
ง. กรณีเจาหนาทีข่ องรัฐมีสว นรวมในการกระทําความผิด ในกรณี
ทีก่ ารไตสวนขอเท็จจริงพบวาไดมเี จาหนาทีข่ องรัฐมีสว นรวมในการกระทําความ
ผิดในเรือ่ งทีอ่ ยูร ะหวางการไตสวนขอเท็จจริง ใหคณะอนุกรรมการไตสวนรายงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาสั่งใหไตสวนผูนั้น อนึ่ง ความขอนี้ใหใชบังคับ
กับกรณีเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใ ช หรือผูส นับสนุน รวมทั้งผูใ ห
ผูข อใหหรือรับวาจะใหทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใดแกผดู าํ รงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมืองอื่น
ตามมาตรา ๖๖ เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการหรือประวิงการกระทํา
อันมิชอบดวยหนาที่ หรือกรณีเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช หรือ
ผูสนับสนุน แลวแตกรณี
ในการไตสวนขอเท็จจริงหากคณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวาการให
ผูถ กู กลาวหายังคงปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปอาจจะกอความเสียหายใหแกทางราชการหรือ
เปนอุปสรรคในการไตสวนขอเท็จจริง ก็ใหเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณาเพื่อสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาสั่งพักราชการหรือพักงาน
เพื่อรอฟงผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอไป
๔.๕) การแจงขอกลาวหาและสิทธิการชี้แจงแกขอกลาวหา
(๑) ขั้นตอนการแจงขอกลาวหา
เมือ่ องคคณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวา จากทางไตสวนขอเท็จจริง
มีพยานหลักฐานเพียงพอทีจ่ ะสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถ กู กลาวหาไดกระทําการ
อันมีมูลความผิด ใหคณะอนุกรรมการไตสวนมีหนังสือเรียกผูถูกกลาวหามาพบ
และแจงขอกลาวหาใหผถู กู กลาวหาทราบ และใหโอกาสผูถ กู กลาวหาทีจ่ ะชีแ้ จง
แกขอกลาวหาและนําสืบแกขอกลาวหาภายในเวลาอันสมควร แตอยางชาไมเกิน
๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับทราบขอกลาวหา
ในการแจงขอกลาวหานัน้ ใหคณะอนุกรรมการไตสวนจัดทําเปน
บันทึกการแจงขอกลาวหาระบุการกระทําและพฤติการณทงั้ หลายทีอ่ า งวาผูถ กู กลาวหา
กระทําความผิด ขอเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิด
การกระทํานั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวของดวยพอสมควรเทาที่จะทําให

๙๔
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ผูถูกกลาวหาเขาใจขอกลาวหาไดดี แตหากการแจงขอกลาวหาในกรณีรํ่ารวย
ผิดปกติ นอกจากจะตองกระทําการดังกลาวแลว ใหระบุขอ เท็จจริงและรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพยสนิ ที่ไดมาโดยมิชอบหรือพฤติการณท่เี ปนเหตุแหงการรํ่ารวยผิดปกติ
ใหชัดแจงดวยเพื่อทีจ่ ะทําใหผูถูกกลาวหาเขาใจขอกลาวหาไดดี โดยในกรณีที่
ปรากฏวา
- ผูถ กู กลาวหามารับทราบขอกลาวหาแตไมยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบขอกลาวหาใหคณะอนุกรรมการไตสวนจดแจงเหตุทผี่ ูถูกกลาวหาไมยอม
ลงลายมือชื่อไวในบันทึกการแจงขอกลาวหาดวยและใหรวมไวในสํานวนการไตสวน
ขอเท็จจริง โดยผูถูกกลาวหาอาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมารับบันทึกการแจง
ขอกลาวหาแทนโดยใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบการแจงขอกลาวหาแลวก็ได
- ผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหาตามกําหนดนัดหรือ
ปรากฏวาผูถูกกลาวหาไมไดรับหนังสือ ใหคณะอนุกรรมการไตสวนสงบันทึก
การแจงขอกลาวหาไปใหผูถูกกลาวหาทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ณ ทีอ่ ยูข องผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือตามหลักฐาน
ที่ปรากฏจากการไตสวนขอเท็จจริง แตตองจดแจงเหตุนั้นไวเปนหลักฐาน
- ผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหาหรือไมไดรับหนังสือ
แจงใหมารับทราบขอกลาวหา ใหมีการปดประกาศหนังสือแจงใหผูถูกกลาวหามา
รับทราบขอกลาวหาไวโดยเปดเผยยังที่ทําการสํานักงาน ป.ป.ช. และภูมิลําเนาของ
ผูถูกกลาวหา โดยใหจดแจงการดําเนินการดังกลาวไวใหปรากฏเปนหลักฐานดวย
ทั้งนี้ โดยเมื่อลวงพนกําหนด ๑๕ วันนับแตวันทีไ่ ดจัดสงบันทึก
การแจงขอกลาวหา แมจะไมไดรับบันทึกการแจงขอกลาวหาคืน หรือไมไดรับ
คําชี้แจงจากผูถ กู กลาวหา ใหถอื วาผูถ กู กลาวหาไดรบั ทราบขอกลาวหาและไมประสงค
ที่จะแกขอกลาวหา
(๒) สิทธิการชี้แจงแกขอกลาวหา
ในการชี้แจงแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาอาจแกขอกลาวหา
โดยทําเปนหนังสือหรือชี้แจงดวยวาจาก็ได และผูถ กู กลาวหามีสทิ ธินาํ ทนายความ
หรือบุคคลที่ไววางใจเขาฟงการชี้แจงหรือใหปากคําของตนได ในกรณีท่ผี ถู กู กลาวหา
ประสงคที่จะชี้แจงแกขอกลาวหาดวยวาจา ใหนําขอ ๔.๒) (๔) การไตสวนปากคํา
พยานมาใชบงั คับโดยอนุโลม ในกรณีนีผ้ ูถูกกลาวหารองขอขยายระยะเวลาชี้แจง
แกขอกลาวหาไดโดยอางเหตุผลและความจําเปนหากคณะอนุกรรมการไตสวน
เห็นวาเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรมจะขยายระยะเวลาการชี้แจงแกขอ กลาวหา
หรือนําสืบแกขอกลาวหาออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได
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ในการนําสืบแกขอ กลาวหา ผูถ กู กลาวหาจะอางพยานบุคคลหรือ
นําพยานหลักฐานมาเองหรือจะอางพยานหลักฐานโดยขอใหคณะอนุกรรมการ
ไตสวนเรียกหรือไตสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได
(๓) สิทธิในการขอตรวจพยานหลักฐานในสํานวนของผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไดรับทราบขอกลาวหาแลว โดยกอนการ
ชีแ้ จงแกขอ กลาวหาผูถ กู กลาวหาอาจยืน่ คํารองขอเปนหนังสือพรอมดวยเหตุผลตอ
คณะอนุกรรมการไตสวนเพือ่ ขอตรวจพยานหลักฐานในสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง
เพือ่ ประกอบการชีแ้ จงแกขอ กลาวหาได ซึง่ คณะอนุกรรมการไตสวนจะอนุญาตให
ผูถ กู กลาวหาตรวจพยานหลักฐานตามทีร่ อ งขอก็ได เวนแตเปนพยานหลักฐานที่
มี ผ ลกระทบต อ ความปลอดภั ย ของพยานบุ ค คล ผู  ก ล า วหา ผู  เ สี ย หาย
ผูทําคํารอง ผูรองทุกขกลาวโทษ ผูใหถอยคํา หรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลใด
เกีย่ วกับการกระทําผิดตามทีก่ ลาวหา หรือกระทบตอสาระสําคัญของสํานวนการ
ไตสวนขอเท็จจริงโดยประการอืน่ ใหคณะอนุกรรมการไตสวนมีอาํ นาจทีจ่ ะปฏิเสธ
ไมอนุญาตใหมีการตรวจพยานหลักฐานตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ นอกจากนี้
ใหผูถูกกลาวหายังมีสิทธิขอจดบันทึกหรือคัดลอกเอกสารในสํานวนไดตามสมควร
เทาที่จะไมกระทบตอรูปคดีหรือการคุมครองบุคคลที่เกี่ยวของ โดยผูถูกกลาวหา
อาจนําทนายความหรือบุคคลที่ไววางใจเขาชวยเหลือในการตรวจพยานหลักฐาน
ดวยก็ได
ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไตสวนเห็นสมควรอาจทําการไตสวน
พยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยการสอบปากคําพยานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ รวมถึง
มีคําสั่งเรียกเอกสารหรือหลักฐานจากหนวยงานหรือบุคคลใด เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการวินจิ ฉัยคดีภายหลังจากทีม่ กี ารแจงขอกลาวหาใหผถู กู กลาวหาทราบ
และไดรับฟงคําชี้แจงแกขอกลาวหาโดยไดไตสวนพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหา
แลวก็ได
๔.๖) การพิจารณาและสรุปสํานวน
ใหองคคณะอนุกรรมการไตสวนดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดตามที่
มีการกลาวหา โดยหากไดไตสวนพยานหลักฐานของคูก รณีทกุ ฝายทีเ่ กีย่ วของในคดี
และเห็นวาการไตสวนขอเท็จจริงไดขอ เท็จจริงเพียงพอตอการวินจิ ฉัยมูลความผิด
ของผูถ กู กลาวหาแลว ก็ใหมกี ารพิจารณาวินจิ ฉัยความผิดของผูถ กู กลาวหาและ
บุคคลที่ มีส วนเกี่ยวข อ งกั บการกระทําความผิด ทั้งในปญหาข อเท็จจริงและ
ขอกฎหมายที่ปรากฏในสํานวนคดีโดยเร็ว
ใหองคคณะอนุกรรมการไตสวนประชุมปรึกษาเพือ่ พิเคราะหชงั่ นํา้ หนัก
พยานหลักฐานทัง้ ปวงจากขอกลาวหา คําแกขอ กลาวหา ขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน
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ทีเ่ กี่ยวของซึ่งไดจากการไตสวนขอเท็จจริงแลวมีมติวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการ
อันเปนมูลความผิดตามขอกลาวหาหรือไม อยางไร หรือมีมติวาสมควรดําเนิน
คดีอาญา คดีรํา่ รวยผิดปกติ หรือคดีความผิดวินัยกับผู ถูกกลาวหาหรือไม
พรอมดวยเหตุผลในการพิจารณาทําความเห็นและพยานหลักฐานประกอบ
คําวินิจฉัย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง และใหจัดทําสํานวน
การไตสวนขอเท็จจริงเสนอตอประธานกรรมการ ป.ป.ช.
ทัง้ นี้ เมื่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. ไดรบั สํานวนการไตสวนขอเท็จจริงแลว
ใหจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาภายใน ๓๐ วัน เมือ่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได
พิจารณาสํานวนแลว อาจมีมติใหคณะอนุกรรมการไตสวนทําการไตสวนขอเท็จจริง
เพิ่มเติมได
๔.๗) การดําเนินการเกี่ยวกับคดี๗
(๑) ในการปฏิบตั หิ นาที่ของคณะอนุกรรมการไตสวนเพือ่ ดําเนินการ
แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไตสวนขอเท็จจริง ให
อนุกรรมการมีฐานะเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและมีอํานาจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนดวย
โดยในการจับและคุมขังบุคคล อนุกรรมการผูทีไ่ ดรับมอบหมาย อาจรวมกับ
เจ า พนัก งานตํ า รวจหรื อ พนั ก งานสอบสวนหรื อ เจ า พนั ก งานอื ่น หรื อ แจ ง ให
เจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอื่นดําเนินการก็ได
(๒) ในกรณีท่มี เี หตุท่จี ะออกหมายจับหรือเมื่อปรากฏพยานหลักฐาน
ระหวางการไตสวนขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้วา
- ผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําความผิด
- เมื่อมีหลักฐานตามสมควรโดยมีเหตุอันควรเชื่อวาผูถ กู กลาวหา
จะหลบหนี
- จะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน
- กอเหตุอันตรายประการอื่น หรือ
- เมื ่อ มี เ หตุ ท จี ่ ะออกหมายจั บ ได ต ามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
และคณะอนุกรรมการไตสวนเห็นวาจําเปนจะตองมีการจับและ
ควบคุมตัวผูถ กู กลาวหาไว ก็ใหเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณามอบหมาย
ใหอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนดําเนินการเพื่อขอใหศาลที่มเี ขตอํานาจ
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาทีต่ ามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในการจับ คุมขัง และการปลอยชั่วคราว สําหรับการจัดการใหไดตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดี ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและระเบียบขอบังคับในสวนที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม.
๗

ก.ย. - ต.ค. ๕๕

P85-105.indd 97

จุลนิติ

๙๗

18/9/2555 9:35:55

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

ออกหมายจับผูถ กู กลาวหามาเพือ่ ดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป๘ ซึง่ ความดังกลาว
ใหใชบังคับกับกรณีที่ผูถูกกลาวหาซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวาขอกลาวหา
มีมูลและไมมารายงานตัวตามกําหนดนัดเพื่อสงตั วไปยั งอัยการสูงสุดหรือ ตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ ดําเนินการฟองคดีตอ ศาลซึง่ มีเขตอํานาจดวยโดยอนุโลม
(๓) ในการจัดการตามหมายจับ หรือการจัดการใหไดตวั ผูถ กู กลาวหา
มาดําเนินคดีในระหวางการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือ
การไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากปรากฏพยานหลักฐาน
โดยชัดแจงวาผูถูกกลาวหากระทําความผิดหรือมีพฤติการณที่จะหลบหนีไป
ในระหวางการไตสวน หรือไมมารายงานตัวตามกําหนดนัดเพื่อสงตัวไปยัง
อัยการสูงสุดหรือตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลซึ่งมี
เขตอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ใหคณะอนุกรรมการไตสวนจัดการใหมี
การจับหรือควบคุมตัวผูถูกกลาวหามาเพื่อดําเนินคดีตอไป ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. อาจมอบหมายใหอนุกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนรวมกับเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอืน่ หรือ
แจงใหเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอื่น จัดการใหมี
การจับและควบคุมตัวผูถ กู กลาวหาไวหรือใหดาํ เนินการตามทีเ่ ห็นสมควรเพือ่ การนําตัว
ผูถูกกลาวหามาฟองลงโทษก็ได
สําหรับในกรณีที่มีการตั้งคณะทํางานขึ้นระหวางคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และอัยการสูงสุด ใหมีการแตงตั้งผูแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบ
ดวยพนักงานเจาหนาทีห่ รือบุคคลทีเ่ คยเปนอนุกรรมการไตสวนในคดีนนั้ อยางนอย
๒ คน โดยอาจมีพนักงานไตสวนในสํานักกฎหมายและสํานักคดีรว มเปนคณะทํางาน
ดวยก็ได เพื่อทําหนาที่เปนคณะทํางานหรือฝายเลขานุการตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เห็นสมควร โดยคณะทํางานมีอํานาจหนาที่พิจารณาพยานหลักฐานที่
ไมสมบูรณและรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณและหาขอยุตเิ กีย่ วกับการดําเนินการ
ฟองคดีแลวสงใหอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคํารองตอศาลหรือฟองคดีตอไป และในกรณี
ที่ไมอาจหาขอยุติเกี่ยวกับการฟองคดีได ใหสรุปขอเท็จจริงรวมทั้งขอกฎหมาย
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา
๕) พนักงานไตสวน
๕.๑) การแตงตั้งพนักงานไตสวน
ใหสํานักงาน ป.ป.ช. เสนอรายชื่อขาราชการในสาขากระบวนการ
ยุติธรรมที่ดํารงตําแหนงระดับชํานาญการหรือเทียบเทาขึ้นไปและมีพื้นความรู
ในการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายจับเพื่อใหมีการจับและควบคุมตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดีนั้น ใหระบุใน
คํารองขอดวยวาถาผูถูกกลาวหาหลบหนีไปในระหวางถูกดําเนินคดี มิใหนับระยะเวลาที่ผูถูกกลาวหาหลบหนีรวมเปนสวนหนึ่งของ
อายุความ ตามความในมาตรา ๗๔/๑ หรือมาตรา ๙๘ ประกอบมาตรา ๗๔/๑ แลวแตกรณี.
๘
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ในระดับเนติบัณฑิต หรือมีคุณวุฒิดานกฎหมายและมีความรูและประสบการณ
ในการไตสวนและวินิจฉัยคดี หรือการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน หรือการ
ใหความเห็นทางกฎหมาย โดยจะตองผานการอบรมหลักสูตรฝกอบรมตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด เพื่อใหประธานกรรมการ ป.ป.ช. ลงนามแตงตั้งให
เปนพนักงานไตสวนเพื่อดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงในคดีที่ไดรับมอบหมาย
ตอไปตามระเบียบนี้
๕.๒) การแต ง ตั ้ง องค ค ณะพนั ก งานไต ส วนเพื ่อ ดํ า เนิ น การไต ส วน
ขอเท็จจริงและรับผิดชอบสํานวนคดี
ในการพิจารณามอบหมายใหพนักงานไตสวนดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงและเปนผูรับผิดชอบสํานวนในคดีแตละเรื่อง ใหผูอํานวยการสํานักที่
รับผิดชอบเปนผูมีอํานาจพิจารณาเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ แตงตั้ง
และมอบหมายคดีใหกับองคคณะพนักงานไตสวน เพื่อใหดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริงตามอํานาจหนาที่ตอ ไป โดยใหคาํ นึงถึงความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสม
เปนหลัก ซึ่งองคคณะพนักงานไตสวนทีไ่ ดรับแตงตั้งและมอบหมายจะมีจํานวน
เทาใดนั้นใหเปนไปตามความจําเปนเหมาะสมและปริมาณคดีตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. เห็นสมควรแตงตั้ง โดยใหมีพนักงานไตสวนผูรับผิดชอบสํานวนทําหนาที่
รับผิดชอบงานในองคคณะไตสวน
๕.๓) การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานไตสวน
(๑) กําหนดใหนาํ ความในขอ ๔) คณะอนุกรรมการไตสวน มาใชบงั คับ
กับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานไตสวนโดยอนุโลม
(๒) ใหพนักงานไตสวนทีไ่ ดรับมอบหมายในการดําเนินการไตสวน
ขอเท็จจริง มีอาํ นาจตามมาตรา ๒๕ (๑) (๒) และ (๓)๙ โดยในการไตสวน
ขอเท็จจริงตามที่ไดรบั มอบหมาย ใหพนักงานไตสวนผูร บั ผิดชอบสํานวนทําหนาที่
รับผิดชอบคดีและเปนฝายเลขานุการในองคคณะไตสวน และใหพนักงานไตสวน
ผูรับผิดชอบสํานวนหรือพนักงานไตสวนในองคคณะไตสวนมีอํานาจลงนามใน
หนังสือหรือคําสั่งเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ได
(๓) ในการปฏิบัติหนาทีข่ องพนักงานไตสวนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหพนักงาน
ไตสวนมีฐานะเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและมีอํานาจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนดวย
(๔) ในกรณีท่อี งคคณะพนักงานไตสวนไดดาํ เนินการไตสวนขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงแลวองคคณะพนักงานไตสวนมีมติวาสมควร
ดําเนินคดีอาญา คดีร่าํ รวยผิดปกติ หรือคดีความผิดวินยั กับผูถ กู กลาวหาหากเปน
๙

อางแลวเชิงอรรถที่ ๒.
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ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
วาดวยการไตสวนขอเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕

กรณีที่ผูถู กกลาวหาไมมารั บทราบข อกลาวหาโดยกรณีมี เหตุอันควรสงสัยวา
ผูถูกกลาวหานั้นจะหลบหนี และพนักงานไตสวนเห็นวามีความจําเปนตองจับ
ผูถ กู กลาวหามาเพือ่ ดําเนินคดี ใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ พิจารณา
เห็นชอบใหพนักงานไตสวนหรือผูที่ไดรับมอบหมายยื่นคํารองตอศาลที่มีเขต
อํานาจเพื่อขอใหศาลออกหมายจับผูถูกกลาวหามาดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป
ในการจัดการตามหมายจับใหพนักงานไตสวนหรือผูท ไี่ ดรบั มอบหมาย
แจงใหเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงานอืน่ ดําเนินการแทน
หรื อ อาจร ว มดํ า เนิ น การกั บ เจ า พนั ก งานตํ า รวจหรื อ พนั ก งานสอบสวนหรื อ
เจาพนักงานอื่นก็ได แลวรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาโดยเร็ว
(๕) ในกรณีทมี่ กี ารควบคุมตัวผูถ กู กลาวหาไวในอํานาจของศาลเนือ่ งจาก
มีการจับผูถูกกลาวหาไวตามหมายจับแลว ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาพนักงาน
อื่นมีอํานาจในการดําเนินการขอใหศาลควบคุมตัวผูถูกกลาวหาไวไดตอไปและ
ใหแจงพนักงานไตสวนผูรับผิดชอบสํานวนทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการ
ป.ป.ช. พิจารณาโดยเร็ว โดยไมตองสงตัวผูถูกกลาวหามาใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการ ทั้งนี้ ในการจับ คุมขัง และการปลอยชั่วคราว สําหรับการจัดการใหได
ตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดีใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
ระเบียบขอบังคับในสวนที่เกี่ยวของมาใชบังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ในการจัดการใหไดตัวผูถูกกลาวหามาดําเนินคดี ยอมไมเปนการตัด
อํานาจขององคคณะพนักงานไตสวนในการจัดทําสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงตาม
มาตรา ๕๐ เสนอตอประธานกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณา
๖) บทเฉพาะกาล
บรรดาการใด ๆ เกี่ยวกับการไตสวนขอเท็จจริงที่ไดดําเนินการไปแลวหรือ
อยูระหวางดําเนินการกอนวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ และยังไมแลวเสร็จ ใหการ
ไตสวนขอเท็จจริงนัน้ มีผลสมบูรณเปนอันใชได และใหดาํ เนินการตอไปตามหลักเกณฑ
วิธกี าร และระยะเวลาตามทีก่ าํ หนดไวในระเบียบนีโ้ ดยใหถอื วาการไตสวนขอเท็จจริง
ทีไ่ ดดาํ เนินการไปแลวเปนสวนหนึง่ ของการไตสวนขอเท็จจริงตามระเบียบนี้ และใน
ระหวางทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมิไดมกี ารจัดตําแหนงขาราชการในสาขากระบวนการ
ยุติธรรมหรือในระหวางที่การจัดตําแหนงขาราชการยังไมแลวเสร็จ ใหพนักงาน
ไตสวนผูซึ่งไดรับแตงตั้งโดยผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดหรือที่อยู
ระหวางการดําเนินการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้ไปกอนจนกวาจะมีการ
จัดตําแหนงแลวเสร็จและใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
หมายเหตุ :
• ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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กฎกระทรวงการพิสจู นและการรับรองความเปน
คนไทยพลัดถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖๕ ก หนา ๑๔

หลักการและเหตุผล
โดยที่มาตรา ๙/๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ บัญญัติใหการ
พิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นเพื่อการไดสัญชาติไทยโดยการเกิด
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยามในกฎกระทรวงนี้
“คําขอ” หมายความวา คําขอพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น
“ผูขอ” หมายความวา ผูขอพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น
๒) หลักฐานประกอบการยื่นคําขอพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น
ผูใดประสงคจะไดรับการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิน่ ใหยนื่ คําขอตอ
พนักงานเจาหนาที่พรอมดวยหลักฐานประกอบคําขอ ดังตอไปนี้
(๑) รูปถายของผูข อ ใหใชรปู ถายที่ถา ยไวไมเกิน ๖ เดือนกอนวันยื่นคําขอ
ขนาด ๔ x ๖ เซนติเมตร ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวกหรือแวนตาสีเขม และไมใส
ผาคลุมหนาหรือผาโพกศีรษะ เวนแตผซู ่งึ มีความจําเปนตามศาสนา นิกายของศาสนา
หรือลัทธินิยมในทางศาสนา แตเปดใหเห็นหนาผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคาง
จํานวน ๕ รูป สําหรับกรณีที่มีผูยื่นคําขอแทนใหยื่นจํานวน ๘ รูป
(๒) หลักฐานทะเบียนราษฎรของผูข อ ไดแก ทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ
ทีก่ รมการปกครองบันทึกไวในกลุมผูทีม่ ีเชือ้ สายไทย และบัตรประจําตัวทีร่ ะบุวา
ผูน ้ันมีเชื้อสายไทย และในกรณีท่มี ญ
ี าติสบื สายโลหิตหรือรวมวงศตระกูลกับผูข อซึ่ง
มีภมู ิลําเนาอาศัยอยูใ นราชอาณาจักรไทย ใหย่ืนหลักฐานทะเบียนราษฎรของบุคคล
ดังกลาว นอกจากนี้ ในกรณีที่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรอื่นของผูขอหรือญาติ
สืบสายโลหิตหรือรวมวงศตระกูลกับผูข อดังกลาว เชน สูตบิ ตั รหรือหนังสือรับรอง
การเกิดหรือหนังสือรับรองสถานที่เกิด มรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตาย
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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กฎกระทรวงการพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอืน่ ทีท่ างราชการออกใหซึ่งมีรูปถาย
และเลขประจําตัวประชาชน ใหยื่นมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
โดยในกรณีที่มีการบันทึกทะเบียนประวัติของผูที่ประสงคจะขอ
รับการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นไวในกลุมอื่นที่มิใชกลุมผูที่มีเชื้อสายไทย
หากผูน ้ันเห็นวาเปนการบันทึกโดยผิดหลง ใหผนู ้นั ยื่นคํารองขอแกไขใหถกู ตองตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรกอนมายื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้
(๓) หลักฐานแสดงผังเครือญาติของผูขอกับครอบครัวที่มีสัญชาติไทย
ทีอ่ าศัยอยูในราชอาณาจักรไทยซึ่งไดรับการรับรองจากญาติในครอบครัวที่มี
สัญชาติไทยหรือบุคคลที่นา เชื่อถือซึ่งมีสญ
ั ชาติไทยจํานวน ๒ คน หรือถามีหลักฐาน
การตรวจสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอซึ่งพิสูจนวาผูขอเปนญาติรวมสายโลหิตกับผูมี
สัญชาติไทยใหยื่นมาพรอมกับคําขอดวย
(๔) หลักฐานรับรองคุณสมบัติผูขอเกี่ยวกับความจงรักภักดีในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ความยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย และความประพฤติดี เชน หนังสือหรือหลักฐานรับรองการศึกษา
ประกาศนียบัตรหรือประกาศเกียรติคุณทีอ่ อกโดยสวนราชการ หนังสือรับรองซึ่ง
ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรเอกชนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
และอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาทีต่ ั้งอยู
หรือปฏิบัติงานในทองที่ที่ผูขอมีภูมิลําเนาอาศัยอยู
(๕) หนังสือรับรองวาตนเองมิไดถือสัญชาติของประเทศอื่น โดยมีบุคคล
ที่นาเชื่อถือซึ่งมีสัญชาติไทยจํานวน ๒ คนรับรอง
ทั้งนี้ ผูขอมีสิทธิอางวัตถุพยาน พยานแวดลอม หรือหนังสือรับรองของ
สถาบันหรือองคกรวิชาการทางดานกฎหมายสัญชาติ สถานะบุคคล สังคมวิทยา
มานุษยวิทยา หรือชาติพนั ธุ ที่ไดรบั การรับรองจากหนวยงานของรัฐ เพื่อเปนหลักฐาน
พิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่นก็ได สวนในกรณีผขู อเปนบุคคลที่ยงั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ
หรือเปนคนไรความสามารถ ใหบิดาหรือมารดา ผูรับบุตรบุญธรรม ผูอนุบาล
หรือผูป กครองตามกฎหมายวาดวยการคุม ครองเด็ก เปนผูย ่นื คําขอแทนได
๓) วิธีการในการยื่นคําขอเพื่อพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น
(๑) ถาผูข อมีช่อื ในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัตใิ นกรุงเทพมหานคร
ใหยืน่ คําขอตอผูอํานวยการสํานักบริหารการทะเบียน ณ ทีท่ ําการสํานักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง
(๒) ถาผูข อมีช่อื ในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติในจังหวัดอื่น ใหย่นื
คําขอตอนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเ ปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ณ ที่วา การอําเภอ
หรือที่วาการกิ่งอําเภอแหงทองที่ที่ผูขอมีชื่อในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัติ
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ในกรณีจําเปนอยางยิ่ง นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา
กิ่งอําเภออาจใชดุลพินิจเพื่อใหมีการรับคําขอนอกสถานที่ที่กําหนดได ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงเหตุผลและความจําเปนอยางยิง่ เชน กรณีทุพพลภาพ เจ็บปวยรายแรง
หรือชราภาพ และความสะดวกของราษฎรเปนสําคัญ
๔) การตรวจรับคําขอ
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรบั คําขอพรอมดวยหลักฐานประกอบคําขอครบถวน
ตามขอ ๒) แลว ใหออกใบรับใหแกผขู อไวเปนหลักฐาน และใหดาํ เนินการตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอของคําขอและหลักฐานประกอบคําขอ
หากเห็นวา คําขอและหลักฐานประกอบคําขอถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอการ
พิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น ใหดําเนินการสงคําขอตออธิบดีกรมการปกครอง
หรือผูวาราชการจังหวัด เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความถูกตองของคําขอ
ตามขอ ๕) ตอไป
แตหากคําขอหรือหลักฐานประกอบคําขอไมถกู ตองหรือไมครบถวน หรือ
พนักงานเจาหนาที่เห็นวา หลักฐานประกอบคําขอไมเพียงพอตอการพิสจู นความ
เปนคนไทยพลัดถิ่น อาจสอบสวนพยานบุคคลที่เกีย่ วของเพิ่มเติม ไดแก ผูย ่นื คําขอ
และบุคคลอื่นที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมา สถานะบุคคลและ
จุดเกาะเกี่ยวที่สามารถพิสูจนการเปนผูมีเชื้อสายไทยของผูขอ หรือเรียกหลักฐาน
เพิ่มเติมโดยแจงเปนหนังสือใหผูขอทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันทีไ่ ดรับคําขอ
โดยกําหนดใหดําเนินการแกไขหรือสงหลักฐานเพิม่ เติมหรือใหพยานบุคคลมาให
ถอยคําภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือแจง โดยการเรียกหลักฐานและ
สอบสวนพยานบุคคลนั้น จะตองคํานึงถึงความมัน่ คงแหงราชอาณาจักรและ
สิทธิมนุษยชนรวมถึงปจจัยแวดลอมและความเปนไปไดในการแสวงหาพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวของกับผูขอประกอบกันดวย
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบคําขอและหลักฐานที่ไดรับ
เพิ่มเติม รวมทั้งสรุปผลการสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับคําขอพรอมดวยหลักฐานถูกตองและครบถวน เวนแตมีเหตุจําเปน
ที่ไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กาํ หนดได ใหพนักงานเจาหนาที่
แจงผูขอทราบกอนครบกําหนดระยะเวลา ในการนี้ใหขยายระยะเวลาดําเนินการ
ออกไปไดไมเกิน ๑๕ วันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว
๕) การตรวจสอบและพิจารณาคําขอของอธิบดีกรมการปกครองหรือผูวา ราชการ
จังหวัด
เมือ่ พนักงานเจาหนาทีด่ ําเนินการตามขอ ๔) เรียบรอยแลว ใหสงคําขอ
พรอมทัง้ หลักฐานทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมด รวมทัง้ ผลการสอบสวนพยานบุคคลทีเ่ กีย่ วของ
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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กฎกระทรวงการพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

เพิ่มเติมในกรณีที่มีการสอบสวนใหแกอธิบดีกรมการปกครองหรือผูวาราชการ
จังหวัด แลวแตกรณี ภายใน ๗ วันนับแตวันทีไ่ ดรับคําขอและหลักฐานประกอบ
คําขอถูกตองและครบถวน หรือนับแตวนั ที่การตรวจสอบคําขอและหลักฐานที่ไดรบั
เพิ่มเติมแลวเสร็จ แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบและพิ จ ารณาความถู ก ต อ งของคํ า ขอและหลั ก ฐานที ่
เกี่ยวของทัง้ หมดใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีไ่ ดรับเรื่องจากพนักงาน
เจาหนาที่
(๒) ส ง คํา ขอและหลั ก ฐานทั ้ง หมด รวมทั ้ง ความเห็ น ของอธิ บ ดี
กรมการปกครองหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการรับรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ่น๑๐ภายใน ๗ วันนับแตวันทีก่ ารตรวจพิจารณาตาม (๑)
แลวเสร็จ
เมื่อฝายเลขานุการของคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น
ได รั บ เรื ่อ งตาม (๒) แล ว ให ต รวจสอบความถู ก ต อ งและครบถ ว นของคํ า ขอ
และหลักฐานที่เกี่ยวของแลวจัดประชุมคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทย
พลัดถิ่นเพื่อพิจารณาคําขอภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ที่ไดตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว
ซึ่งการพิสูจนและรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นของผูขอรายใด คณะกรรมการ
รับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นจะเรียกหลักฐานหรือสอบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติม
ก็ได โดยใหนําความในขอ ๔) มาใชบังคับ
๖) มติของคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น
(๑) เมื่อคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น มีมติวาผูขอ
รายใดเปนคนไทยพลัดถิ่น ใหอธิบดีกรมการปกครองออกหนังสือรับรองความ
เปนคนไทยพลัดถิน่ ใหแกผนู น้ั ภายใน ๗ วันนับแตวนั ที่ไดมกี ารจัดทําและรับรอง
รายงานการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นเสร็จ
เรียบรอยแลว ทั้งนี้ การจัดทําและรับรองรายงานการประชุมตองไมเกิน ๓๐ วัน
นับ แต วั น ทีค่ ณะกรรมการรั บ รองความเป น คนไทยพลั ด ถิ ่น มีม ติ พร อ มแจ ง
กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่ผขู อมีช่อื ในทะเบียนบานหรือทะเบียนประวัตเิ พื่อการ
ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานใหแกผขู อตามระเบียบที่ผอู าํ นวยการทะเบียน
กลางกําหนด
คณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ
ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวงยุติธรรม ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูแทนสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติ และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน ๗ คน
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยตองมีนักวิจัยหรือนักวิชาการทางดานกฎหมายสัญชาติหรือสถานะบุคคล ดานสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา
ดานประวัติศาสตรหรือกลุมชาติพันธุ ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนรวมอยูดวย เปนกรรมการ และใหอธิบดีกรมการ
ปกครองเปนกรรมการและเลขานุการ.
๑๐

๑๐๔
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(๒) กรณีคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นพิจารณาเห็นวา
ผูข อรายใดมิใชคนไทยพลัดถิ่น ใหอธิบดีกรมการปกครองแจงเปนหนังสือใหผขู อ
ทราบภายใน ๗ วันนับแตวนั ทีไ่ ดมกี ารจัดทําและรับรองรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นเสร็จเรียบรอยแลว ทัง้ นี้ การจัดทํา
และรับรองรายงานการประชุมตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันที่คณะกรรมการรับรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ่นมีมติ โดยใหระบุเหตุผลขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
และขอกฎหมาย รวมทั้งวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวใน
หนังสือแจงดวย
ทั้งนี้ คําขอพิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิน่ ใบรับ และหนังสือรับรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ่น ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

ก.ค.
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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คําคม

บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ มิได

สาระสําคัญของมาตรา ๖๘ วรรคแรก
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑๐๖
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๕/๒๕๕๕
วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง ผู ต รวจการแผ นดิ น เสนอเรื่ อ งขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) วาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐)
มีปญ
 หาเกีย่ วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ผูต รวจการแผนดิน ผูรอง เสนอเรือ่ งขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔๕ (๑) โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
ผูร องไดรับหนังสือรองเรียนจากนายศิริมิตร บุญมูล ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ วา
เมือ่ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ นายศิรมิ ติ ร บุญมูล ไดสมัครทดสอบความรูเ พือ่ บรรจุเปนขาราชการ
ตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูช วยผูพิพากษา ประจําป ๒๕๕๒ ตอมาสํานักงานศาลยุติธรรม
มีหนังสือแจงวา ก.ต. ไดพจิ ารณาคุณสมบัตใิ นการสมัครทดสอบความรูเ พือ่ บรรจุเปนขาราชการตุลาการ
ในตําแหนงผูชวยผูพิพากษากรณีของนายศิริมิตร บุญมูล แลว มีมติไมรับสมัครเนื่องจากเห็นวา ตนมี
สภาพรางกายและจิตใจไมเหมาะสมตอการปฏิบตั หิ นาทีข่ า ราชการตุลาการ ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึง่ (๑๐) ถือเปนการเลือกปฏิบตั ิ
โดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรือ่ งสภาพทางกายหรือความพิการอันกอใหเกิด
ความเสียหายแกตน บทบัญญัตแิ หงกฎหมายดังกลาวจึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม ทีไ่ ดเพิ่มขอความใหการเลือกปฏิบัติตอผูมีรางกายพิการ
จะกระทํามิได จึงเห็นวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐ และไดสงคํารองขอใหผูรองใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) เสนอเรื่อง
พรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ผูร อ งเห็นวา คําวินจิ ฉัยที่ ๑๖/๒๕๔๕ ของศาลรัฐธรรมนูญทีว่ นิ จิ ฉัยวาพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึง่ (๑๐) ไมขดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ นัน้ เปนการวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตเนือ่ งจาก
ปจจุบันไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยบทบัญญัติ
มาตรา ๓๐ มีหลักการเชนเดิม แตมีการเพิ่มเติมคําวา “ความพิการ” ไวในมาตรา ๓๐ วรรคสาม
ซึ่งไมมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มากอน ดังนั้น
คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวไมผกู พันผูร อ งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๖ วรรคหา ผูร อ ง
จึงสามารถรับเรื่องรองเรียนนี้ไวพิจารณาตอไปได และเห็นวาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ที่บัญญัติวา “...หรือมีกาย
หรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ...” นั้น เปนบทบัญญัติที่เปดโอกาสใหมีการใช
ดุลพินจิ อยางกวางขวางโดยการอางเหตุความเหมาะสม ซึง่ อาจเปนบทบัญญัตทิ เี่ ปดโอกาสใหมกี าร
ใช ดุล พินิ จ และเกิด ความไม เปน ธรรมต อ ผูสมัครบางคนเพราะเหตุแ หงความแตกตางในเรื่อง
ความพิ ก ารซึ่ ง ต อ งห า มตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๓๐ จึ ง ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณา
วินิจฉัยวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง (๑๐) มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑)
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา การที่ผูรองเสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) มีปญหา
เกี่ ย วกั บ ความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐
หรือไม นั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๔๕ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ วา
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐)
ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐
โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม ไดบัญญัติ
ขอความวา “ความพิการ” เพิ่มเติม อันเปนหลักการสําคัญที่มุงหมายมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องความพิการ เมื่อผูรองเสนอเรื่องใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ ่ ง (๑๐) มี ป  ญ หาเกี ่ ย วกั บ ความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เฉพาะหลักการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรือ่ งความพิการตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม จึงเปนเรือ่ งหรือประเด็น
ที่ศาลรัฐธรรมนูญไมเคยพิจารณาวินิจฉัยมากอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๕ และกรณีเปนไป
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๕ (๑) ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและ
การทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๘) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐
วรรคสาม บัญ ญั ติ ใ ห ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม เ ป น ธรรมต อ บุ ค คลเพราะเหตุ แ ห ง ความแตกต า ง
ในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได โดยไดเพิ่มหลักการใหมที่สําคัญในการคุมครอง
คนพิการเพื่อมิใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องของ
“ความพิการ” เนือ่ งมาจากความพิการมิไดอยูใ นกลุม “สภาพทางกายหรือสุขภาพ” ซึ่งเปนการมอง
คนพิการวาเปนผูปวยที่ผิดปกติและตองไดรับการดูแล แตในระดับสากลยอมรับกันวาความพิการ
เปนผลจากความสัมพันธระหวางคนพิการกับสภาพแวดลอมทางสังคมทีม่ ิไดเอือ้ อํานวยใหคนพิการ
ใชชวี ติ แบบคนปกติทว่ั ไปได และควรใหความสําคัญกับการเปลีย่ นแปลงหรือการพัฒนาสภาพแวดลอม
ทีเ่ ปนอุปสรรคตอคนพิการ เพือ่ ใหคนพิการเขาถึงปจจัยพืน้ ฐานอยางเทาเทียมและสามารถดํารงชีวิต
ไดอยางเปนปกติสุขเชนบุคคลทั่วไป
ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑๖/๒๕๔๕ วา พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ไมมีปญหาเกี่ยวกับ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ แลว ประเทศไทย
ไดใหสัตยาบันอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with
Disabilities : CRPD) ของสหประชาชาติ เมือ่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึง่ มีผลบังคับใหประเทศไทย
ตองปฏิบัติตามพันธกรณีท่รี ะบุไวในอนุสัญญาดังกลาวตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ เปนตนมาและ
อนุ สั ญ ญาดั ง กล า วมี ก ารกล า วถึ ง ลั ก ษณะ “ความพิ ก าร” และขอบเขตของ “การเลื อ กปฏิ บั ติ
เพราะเหตุแหงความพิการ” ไว ประเทศไทยจึงตองปฏิบัติใหเปนไปตามพันธกรณีทั่วไปในอนุสัญญา
ขอ ๔ ที่ตองออกมาตรการทางกฎหมายและดําเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมเพื่อแกไขหรือ
ยกเลิกกฎหมาย กฎระเบียบจารีตประเพณีและทางปฏิบัติที่มีอยูซึง่ กอใหเกิดการเลือกปฏิบัติ
ตอคนพิการ และในอนุสัญญา ขอ ๕ ความเทาเทียมกันและการไมเลือกปฏิบัติ ไดกําหนดใหรัฐภาคี
หามการเลือกปฏิบัติทั้งปวงเพราะเหตุแหงความพิการ และประกันใหคนพิการไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายอยางเทาเทียมและมีประสิทธิผลจากการเลือกปฏิบตั ดิ ว ยเหตุท้งั ปวง ซึ่งสอดคลองกับ
ความหมายของ “คนพิการ” ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ทีม่ ีเจตนารมณในการคุมครองคนพิการเพือ่ มิใหมีการเลือกปฏิบัตโิ ดยไมเปนธรรม
เพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งใหคนพิการมีสทิ ธิไดรบั สิ่งอํานวยความสะดวกอันเปน
สาธารณะและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ ตลอดจนใหรฐั ตองสงเคราะหคนพิการใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดี
และพึ่งตนเองได โดยมีผลบังคับใชทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน
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การที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา
๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ใหผูสมัครสอบคัดเลือก ผูสมัครทดสอบความรู หรือผูสมัครเขารับการคัดเลือก
พิเศษเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยผูพิพากษา ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม “...มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ...” นั้น คําวา
“กายหรือจิตใจไมเหมาะสม” อยูในกรอบความหมายของคําวา “คนพิการ” ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ สอดคลองกับอนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิคนพิการ
ของสหประชาชาติ โดยมีลักษณะเปนการกําหนดลักษณะทางกายและจิตใจที่ไมเหมาะสมที่จะเปน
ขาราชการตุลาการไวอยางกวางขวางไมมขี อบเขตทีช่ ดั เจน นําไปสูก ารใชดลุ พินจิ ทีส่ ง ผลใหเกิดการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมไดในที่สุด ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป น กฎหมายที่ ต ราขึ้ น ใช บั ง คั บ ก อ นการประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บทบัญญัติบางมาตราแหงพระราชบัญญัติดังกลาว
จึ ง ไม ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ป จ จุ บั น ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ได มุ ง คุ ม ครองคนพิ ก ารให ไ ด รั บ สิ ท ธิ แ ละ
ความเสมอภาคเทาเทียมกับบุคคลโดยทัว่ ไปไมวา จะเปนเรือ่ งของการศึกษาการทํางาน และการประกอบ
อาชีพ บทบัญญัติมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) แหงพระราชบัญญัติดังกลาวเปดโอกาสใหมีการใช
ดุลพินิจกวางขวางเกินความจําเปนอันอาจจะสงผลใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการได
การกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต อ งห า มที่ มี ลั ก ษณะเป น การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม เ ป น ธรรม
ตอคนพิการไวในขัน้ ตอนการรับสมัครบุคคลเพือ่ สอบคัดเลือกเปนขาราชการตุลาการโดยใหเปนดุลพินจิ
ของ ก.ต. ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจ่ ะใหมสี ทิ ธิสมัครสอบคัดเลือกเปนขาราชการ
ตุลาการหรือไมนั้น เปนการตัดสิทธิคนพิการตั้งแตตน โดยไมเปดโอกาสใหคนพิการสามารถสอบ
คัดเลือกไดอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป และไมมีโอกาสแสดงความรูความสามารถอยางแทจริง
ทีเ่ กีย่ วของกับตําแหนงงานนัน้ เสียกอน ทัง้ ภารกิจหลักตามอํานาจหนาทีข่ องผูพ พิ ากษาศาลยุตธิ รรม
คือ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดยยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายและตองนั่ง
พิจารณาโดยครบองคคณะ ความพิการจึงมิไดเปนอุปสรรคตอการปฏิบตั หิ นาทีข่ องผูจ ะเปนขาราชการ
ตุลาการ ที่จะมีผลตอการใหความเปนธรรมแกคูความหรือผูเกี่ยวของ ดังนั้นการที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ในสวนที่
บัญญัติใหผูสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนขาราชการตุลาการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามวา “มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ” จึงขัดตอสิทธิของคนพิการ
ในการเขาทํางานบนพื้นฐานที่เทาเทียมกับบุคคลทั่วไปตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการของ
สหประชาชาติ และเปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคลโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องความพิการ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ วรรคสาม
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑๐)เฉพาะในสวนที่
บัญญัติวา “...มีกายหรือจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนขาราชการตุลาการ...” ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ วรรคสาม
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรือ่ ง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
พลเอก สมเจตน บุญถนอม กับคณะ ที่ ๑
นายวันธงชัย ชํานาญกิจ ที่ ๒ นายวิรัตน กัลยาศิริ ที่ ๓
นายวรินทร เทียมจรัส ที่ ๔ และนายบวร ยสินทร กับคณะ ที่ ๕

ผูรอง

ระหวาง
ประธานรัฐสภา ในฐานะรัฐสภา ที่ ๑ คณะรัฐมนตรี ที่ ๒ พรรคเพื่อไทย ที่ ๓
พรรคชาติไทยพัฒนา ที่ ๔ นายสุนัย จุลพงศธร กับคณะ ที่ ๕
และนายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ ที่ ๖
ผูถูกรอง
โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ไดกาํ หนดใหญตั ติ
ขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสามารถกระทําไดโดยคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีจํานวน
ไมนอยกวาหนึง่ ในหาของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ ีอยูข องสภาผูแทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ ีอยู
ของทัง้ สองสภา หรือจากประชาชนผูม ีสิทธิเลือกตัง้ จํานวนไมนอยกวาหาหมืน่ คนตามกฎหมายวาดวย
การเขาชื่อเสนอกฎหมาย และใหกระบวนการพิจารณาญัตติดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดไวในมาตราดังกลาวเชนเดียวกัน
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ไดมีการเสนอใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ ในการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ ๑
(สมั ย สามั ญ นิ ติ บั ญ ญั ต ิ) วัน พฤหั ส บดีที ่ ๒๓ กุ ม ภาพัน ธ ๒๕๕๕ จํ า นวน ๓ ฉบั บ ได แ ก
๑. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ซึ่งนายสุนัย จุลพงศธร กับคณะ พรรคเพื่อไทย เปนผูเสนอ
๒. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ซึ่งนายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ พรรคชาติไทยพัฒนา เปนผูเสนอ
๓. รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ซึ่งคณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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คํคําาวิวินนิจิจฉัฉัยยศาลรั
วันที่ ๑๓ มิวัถนุนทีายน
๒๕๕๕ ๒๕๕๕
ศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญที่ ที๑๕/๒๕๕๕
่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕
่ ๑๓พ.ศ.
กรกฎาคม

ซึ่งรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ทั้งสามฉบับดังกลาวขางตนมีหลักการและเหตุผลในทํานองเดียวกัน กลาวคือ กําหนดใหมีสภา
รางรัฐธรรมนูญทําหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน จังหวัดละ ๑ คน และสมาชิกที่มาจากการคัดเลือกโดยที่ประชุมของรัฐสภา
ซึ่งผานกระบวนการคัดเลือกจากสภาสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๒๒ คน ซึ่งสภารางรัฐธรรมนูญ
ตองจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก
และตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และเมื่อสภารางรัฐธรรมนูญไดจัดทําราง
รัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหเสนอตอประธานรัฐสภาเพื่อสงไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการ
จัดการใหมีการออกเสียงประชามติทั่วประเทศ กรณีที่ประชาชนออกเสียงประชามติใหเห็นชอบ
ดวยกับรางรัฐธรรมนูญใหประธานรัฐสภานําขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช
เปนกฎหมายตอไป
เมื่อวันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาไดลงมติรับหลักการราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ทัง้ สามฉบับ เปนจํานวน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของรัฐสภา และไดมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการ
จํานวน ๔๕ คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ เปนหลักในการพิจารณา โดยมีกําหนด
การแปรญัตติภายใน ๓๐ วัน
ตอมาเมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวไดเสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ซึง่ คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลวใหทป่ี ระชุมรัฐสภา
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕
ตอมาวันจันทรที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาไดพิจารณาเรียง
ตามลําดับมาตราจนจบราง และเมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ประธานรัฐสภาไดแจงให
ที่ประชุมทราบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๕) กําหนดวา
เมื่อการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
วาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้แลวจึงใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สาม
ตอไป ซึ่งกําหนดสิบหาวันดังกลาวจะครบกําหนดในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ต อ มาก อ นที่ รั ฐ สภาจะพิ จ ารณาลงมติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ในวาระที่สาม ไดมีผูยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญใหพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ กรณีการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จํานวน ๕ คํารอง ดังตอไปนี้
๑. พลเอก สมเจตน บุญถนอม กับคณะ
๒. นายวันธงชัย ชํานาญกิจ
๓. นายวิรัตน กัลยาศิริ
๔. นายวรินทร เทียมจรัส และ
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๕. นายบวร ยสินทร กับคณะ
วันที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๕ ศาลรัฐธรรมนูญไดมีหนังสือที่ ศร ๐๐๐๖/๔๔๐ ลงวันที่ ๑ มิถนุ ายน
๒๕๕๕ ถึงประธานรัฐสภา เรื่องแจงคําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ความวา ตามทีไ่ ดมีคํารองขอใหศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําสั่งไปยัง
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรใหแจงประธานรัฐสภาใหรอการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญ
ไวกอน จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย
ตอมาในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครัง้ ที่ ๑๕ (สมัยสามัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ วันศุกรท่ี ๘ มิถนุ ายน
๒๕๕๕ ประธานรัฐสภาไดแจงตอทีป่ ระชุมวา ตามที่ไดมีผูยนื่ คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วา การจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมซง่ึ จะมีผลใหเปนการยกเลิก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทัง้ ฉบับ เปนการใชสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําสั่งรับคํารองดังกลาวไวพจิ ารณาวินิจฉัยแลว
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๖๘ ประกอบมาตรา ๒๑๓ วรรคหนึ่ง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง มาตรา ๒๖๔ ประกอบขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพจิ ารณาและการทํา
คําวินจิ ฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๖ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสัง่ ใหเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
แจง ประธานรัฐ สภาให ร อการดํา เนิ น การเกี ย่ วกั บ การแก ไขเพิม่ รั ฐ ธรรมนู ญ ไวก อ น จนกว า
ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยหรือคําสั่ง
ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๕๕ ไดมีสมาชิกรัฐสภาเสนอญัตติขอใหรัฐสภามีมติพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในสมัยประชุม
สามัญนิตบิ ญ
ั ญัติ ตามมาตรา ๑๒๗ วรรคสี่ และมาตรา ๑๓๖ (๕) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ คือ ญัตติขอใหรัฐสภาลงมติวา คําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันตอรัฐสภา
หรือไม ภายหลังทีป่ ระชุมรัฐสภาไดอภิปรายแลว ไดลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมมากกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา ตามมาตรา ๑๒๗ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ตอมาวันศุกรท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ศาลรัฐธรรมนูญไดมคี าํ วินจิ ฉัยที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
พลเอก สมเจตน บุญถนอม กับคณะ นายวันธงชัย ชํานาญกิจ นายวิรัตน กัลยาศิริ
นายวรินทร เทียมจรัส นายบวร ยสินธร กับคณะ ยืน่ คํารองรวมหาคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
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คํคําาวิวินนิจิจฉัฉัยยศาลรั
วันที่ ๑๓ มิวัถนุนทีายน
๒๕๕๕๒๕๕๕
ศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญที่ ที๑๕/๒๕๕๕
่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕
่ ๑๓พ.ศ.
กรกฎาคม

ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า คํ า ร อ งทั้ ง ห า มี ป ระเด็ น แห ง คดี เ ป น เรื่ อ งเดี ย วกั น
จึงมีคาํ สัง่ ใหรวมการพิจารณาคดี เรือ่ งพิจารณาที่ ๑๘/๒๕๕๕ เรือ่ งพิจารณาที่ ๑๙/๒๕๕๕ เรือ่ งพิจารณา
ที่ ๒๐/๒๕๕๕ เรื่องพิจารณาที่ ๒๑/๒๕๕๕ และเรื่องพิจารณาที่ ๒๒/๒๕๕๕ เขาดวยกันเพื่อประโยชน
ในการดําเนินกระบวนพิจารณา โดยใหเรียกพลเอก สมเจตน บุญถนอม กับคณะ ผูร อ งที่ ๑ นายวันธงชัย
ชํานาญกิจ ผูรองที่ ๒ นายวิรัตน กัลยาศิริ ผูรองที่ ๓ นายวรินทร เทียมจรัส ผูรองที่ ๔ และนายบวร
ยสินธร กับคณะ ผูรองที่ ๕ และใหเรียกประธานรัฐสภา ในฐานะรัฐสภา ผูถูกรองที่ ๑ คณะรัฐมนตรี
ผูถูกรองที่ ๒ พรรคเพื่อไทย ผูถูกรองที่ ๓ พรรคชาติไทยพัฒนา ผูถูกรองที่ ๔ นายสุนัย จุลพงศธร
กับคณะ ผูถกู รองที่ ๕ และนายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ ผูถูกรองที่ ๖
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
คํารองของผูรองทั้งหาตองดวยหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ หรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแก
ผูทราบการกระทําของบุคคลหรือพรรคการเมืองผูกระทําการตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง มีสิทธิใหมี
การตรวจสอบการกระทําดังกลาวไดสองประการคือ หนึ่ง เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และสอง ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว
โดยอํ า นาจหน า ที่ ใ นการตรวจสอบและวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การในกรณี ที่ ผู ร อ งใช สิ ท ธิ พิ ทั ก ษ รั ฐ ธรรมนู ญ
ตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง นี้ เปนภาระหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุดเพียงแตมีหนาที่
ตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดเทานั้น หาไดตัดสิทธิของผูรอง
ที่จะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม เมื่อผูรองไดเคยเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบ
แลวยังไมไดผลเปนที่พอใจ จึงชอบที่จะใชสิทธิประการที่สองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งใหรับคํารองทั้งหานี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
และขอกําหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๒)
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว คดีมีประเด็นที่ตองวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ หรือไม
มีประเด็นที่พรรคเพื่อไทย ผูถูกรองที่ ๓ ยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในขอกฎหมายวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอาํ นาจรับคํารองของผูร อ งทัง้ หาไวพจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ วรรคสอง ไดหรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว เห็นวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติที่ใหสิทธิแก
ผูทราบการกระทําอันเปนการฝาฝนขอหามตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ที่จะใชสิทธิใหมีการตรวจสอบ
การกระทํ า ดั ง กล า วได แม ผู ร อ งได เ สนอเรื่ อ งให อั ย การสู ง สุ ด ตรวจสอบแล ว ก็ ไ ม ตั ด สิ ท ธิ ผู ร อ ง
ที่จะใชสิทธิยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได อันเปนการสอดคลองตอเจตนารมณในมาตรา ๖๘

๑๑๔

P107-118.indd 114

จุลนิติ

ก.ย. - ต.ค. ๕๕

18/9/2555 9:46:33

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเปนไปเพื่อการรับรองสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๙
ที่วา “บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใด ๆ ทีเ่ ปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี”้ เนื่องจากการ
ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งใหเลิกการกระทําทีอ่ าจเปนการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญไดนั้น การกระทําดังกลาวจะตองกําลังดําเนินอยูและยังไมบังเกิดผล ศาลรัฐธรรมนูญจึงจะ
มีคาํ วินจิ ฉัยสั่งใหเลิกการกระทํานั้นได หาไมแลวคําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง
นี้ก็จะพนวิสัย ไมสามารถใชบังคับได ทั้งสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ นี้ มีหลักการสําคัญ
มุง หมายใหชนชาวไทยทุกคนมีสว นรวมในการปกปองพิทกั ษรกั ษาการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการเขาสูอํานาจในการปกครองประเทศใหเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมิใหถูกลมลาง โดยสภาพจึงเปนมาตรการในการปองกันไว
ลวงหนา เพือ่ จะไดมีโอกาสตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําที่จะเปนอันตราย
ตอระบอบการปกครองและการลมลางรัฐธรรมนูญมิใหเกิดขึ้นได เพราะหากปลอยใหเกิดการ
กระทําทีเ่ ปนภัยรายแรงตอรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญขึ้นแลวยอมสุดวิสัย
ทีจ่ ะแกไขใหกลับคืนดีไดเชนนี้แลว ประชาชนผูทราบเหตุตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง ยอมสามารถ
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนใชสิทธิของตนตอตานการกระทํานั้นได
โดยสันติวิธี
อยางไรก็ต าม หากพิจารณาจากรายงานการประชุมของสภารางรั ฐธรรมนูญ ทัง้ การ
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังพิจารณาไดวา สาระสําคัญของการอภิปรายนั้นมีเจตนารวมกันอยูที่การจะให
ประชาชนสามารถใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญผานกลไกของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้เปนสําคัญ
ยิง่ กวาเรื่องของตัวบุคคลผูมีสิทธิเสนอคํารอง การตีความเกี่ยวกับผูมีสิทธิเสนอคํารองตอศาล
รัฐธรรมนูญ จึงตองตีความไปในแนวทางของการยอมรับสิทธิ มิใชจํากัดสิทธิ เพือ่ ใหชนชาวไทย
และศาลรัฐธรรมนูญสามารถเขามาตรวจสอบการกระทําทีอ่ าจมีปญหาตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
เพื่อพิทักษรัฐธรรมนูญไดสมดังเจตนารมณของบทบัญญัติดังกลาว
กรณีอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง แลว แตยังไมมีคําสั่ง
ประการใดจากอัยการสูงสุด หากปลอยใหกระบวนการลงมติในวาระที่สามลุลวงไปแลว แมตอมา
อัยการสูงสุดจะยืน่ คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยวา กระบวนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ดังกลาวนัน้ เปนไปโดยมิชอบดวยมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ใหเลิกการกระทํานั้น ก็จะไมสามารถบังคับ
ตามคําวินิจฉัยในทางใดไดอีก รวมทั้งไมอาจยอนคืนแกไขผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาวได
ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณาและวินิจฉัยไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
วรรคสอง
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คํคําาวิวินนิจิจฉัฉัยยศาลรั
วันที่ ๑๓ มิวัถนุนทีายน
๒๕๕๕๒๕๕๕
ศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญที่ ที๑๕/๒๕๕๕
่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕
่ ๑๓พ.ศ.
กรกฎาคม

ประเด็นทีส่ อง การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ สามารถแกไข
เพิ่มเติมโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา อํานาจในการกอตั้งองคกรสูงสุดทางการเมืองหรืออํานาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญ เปนอํานาจของประชาชนอันเปนที่มาโดยตรงในการใหกําเนิดรัฐธรรมนูญ โดยถือวา
มีอํานาจเหนือรัฐธรรมนูญที่กอตั้งระบบกฎหมายและองคกรทั้งหลายในการใชอํานาจทางการเมือง
การปกครอง เมื่อองคกรที่ถูกจัดตั้งมีเพียงอํานาจตามที่รัฐธรรมนูญใหไว และอยูภายใตรัฐธรรมนูญ
จึงเปนไปไมไดที่จะใหองคกรนั้นใชอํานาจที่ไดรับมอบมาจากรัฐธรรมนูญนั้นเองกลับไปแกรัฐธรรมนูญ
นัน้ เหมือนการใชอาํ นาจแกไขกฎหมายธรรมดา สําหรับประเทศไทยเปนประเทศทีป่ กครองดวยระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมายที่ยึดหลัก
ความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญที่รัฐธรรมนูญจะตองกําหนดวิธีการหรือกระบวนการแกไข
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไวเปนพิเศษแตกตางจากกฎหมายโดยทั่วไป
การตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนกระบวนการที่ไดผาน
การลงประชามติโดยตรงของประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ประชาชนจึงเปนผูสถาปนา
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ ดั ง นั้ น การแก ไขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙๑
แมจะเปนอํานาจของรัฐสภาก็ตาม แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมทั้งฉบับ
ยังไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้
ไดมาโดยการลงประชามติของประชาชน ก็ควรจะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
ไดลงประชามติเสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม หรือรัฐสภาจะใชอํานาจในการ
แกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเปนรายมาตราก็เปนความเหมาะสมและเปนอํานาจของรัฐสภาทีจ่ ะดําเนินการ
ดังกลาวนี้ไดซึ่งจะเปนการสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
ประเด็ น ที่ ส าม การกระทํ า ของผู ถู ก ร อ งเป น การล ม ล า งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด เ ป น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ นี้
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ มีเจตนารมณเพือ่ ตองการให
มีวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้นเปนรายมาตราเพื่อปฏิรูปการเมืองและปรับปรุงโครงสราง
ทางการเมื อ งขึ้ น ใหม ใ ห มี เ สถี ย รภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และเป น อํ า นาจที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใหไวเพื่อเปนชองทางในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น
จากขอบกพรองในตัวรัฐธรรมนูญเอง หรือปญหาจากขอเท็จจริงทางการเมืองที่ตองมีการแกปญหา
อยา งเป นระบบ และมีความสอดคลองตอเนื่ องในคราวเดียวกัน รางรัฐธรรมนูญ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... จึงเปนผลมาจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙๑ อั น ถื อ ได ว า มี ที่ ม าจากรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป จ จุ บั น หากพิ จ ารณาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ทีม่ าจากการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑ เพื่อใหมีสภารางรัฐธรรมนูญมาทําหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และกําหนด
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

กระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ดังที่ไดผานความเห็นชอบของรัฐสภาในวาระที่สอง
และกําลังเขาสูการลงมติในวาระที่สาม จะเห็นไดวากระบวนการดังกลาวยังไมมีขอเท็จจริง
เพียงพอที่จะถือไดวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ ดังที่ผูรองกลาวอาง อีกทั้งขั้นตอนการจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญ
ยังมิไดเปนรูปธรรม การกลาวอางของผูรองจึงเปนการคาดการณลวงหนาซึ่งยังไมปรากฏผลประการ
ใด และยิง่ เมือ่ พิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ซึ่งถือเปนขอจํากัด
ของการแกไขเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติไว
อยา งชั ด แจ ง ในการแก ไขเพิ ่ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ว า “ญั ต ติ ข อแก ไขเพิ ่ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ทีม่ ีผ ลเป น
การเปลี ย่ นแปลงการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข หรื อ
เปลีย่ นแปลงรูปของรัฐจะเสนอมิได” ประกอบกับบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ใหเหตุผลวา “จะยังคงรักษาระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไวตลอดไป” และในบทบัญญัติของรางรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว มาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคหา ก็ยังบัญญัติคุมกันเพื่อรับรองการรางรัฐธรรมนูญทีจ่ ะไมกระทบ
ถึงสาระสําคัญแหงรัฐวา “รางรัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลเปนการเปลีย่ นแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขบทบัญญัติ
ในหมวดวาดวยพระมหากษัตริยจะกระทํามิได” และหากรางรัฐธรรมนูญมีลักษณะตามวรรคหา
ดังกลาว “ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป” ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙๑/๑๑ วรรคหก
อยา งไรก็ ต าม หากสภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได จั ด ทํา ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ทีม่ ี ลั ก ษณะเป น การ
เปลีย่ นแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข หรือเปลีย่ นแปลง
รู ป ของรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขบทบัญ ญัติใ นหมวดวาดวยพระมหากษัตริยแลว ทัง้ ประธาน
รัฐสภาและรัฐสภาก็มีอํานาจยับยัง้ ใหรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไปได รวมทัง้ หากบุคคลใดทราบวา
มีการกระทําเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุ ข
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี ้ ผูท ราบการกระทํ า ดั ง กล า วก็ ย ัง มี สิ ท ธิ เ สนอเรื ่อ งให อ ัย การสู ง สุ ด ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวในทุกชวง
เหตุการณทบี่ ุคคลนัน้ ทราบตราบเทาทีร่ ัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ยังมีผลใชบังคับ ประการสําคัญ
เมือ่ พิจารณาคําชี้แจงแกขอกลาวหา บันทึกถอยคํายืนยันขอเท็จจริง และการไตสวนของศาลจาก
ฝายผูถูกรอง อาทิ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท ประธานรัฐสภา นายอัชพร จารุจินดา ผูแทน
คณะรัฐมนตรี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ผูแทนพรรคเพื่อไทย นายชุมพล ศิลปอาชา ผูแทนพรรค
ชาติไทยพัฒนา และนายภราดร ปริศนานันทกุล ลวนตางเบิกความถึงเจตนารมณในการดําเนินการ
เพื ่อ ให ม ีก ารจั ด ทํา ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหมว า มิไ ด มี เจตนารมณ ท จี ่ ะกระทํ า การเพื ่อ ล ม ล า ง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้และผูถูกรอง
ทัง้ หมดยัง แสดงถึ ง เจตคติ อ ัน ตั ้ง มั ่น ว า จะดํ า รงคงไว ซึ ่ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยูเชนเดิม
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คําาวิวินนิจิจฉัฉัยยศาลรั
วันที่ ๑๓ มิวัถนุนทีายน
๒๕๕๕๒๕๕๕
ศาลรัฐฐธรรมนู
ธรรมนูญญที่ ที๑๕/๒๕๕๕
่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕
่ ๑๓พ.ศ.
กรกฎาคม

พิจารณาแลวเห็นวา ขอเท็จจริงยังรับฟงไมไดวา การกระทําของผูถูกรองทั้งหกเปนการ
ลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ แ ต อ ย า งใด ข อ กล า วอ า งทั้ ง หมดจึ ง คงเป น เพี ย งการคาดการณ หรื อ เป น
ความห ว งใยต อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย แ ละการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ทั้งยังหางไกลตอการที่จะเกิดเหตุตามที่กลาวอาง ขอเท็จจริง
ทีเ่ กิดขึน้ จึงยังไมพอฟงไดวา เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้แตอยางใด ดังนั้น การกระทําของผูถูกรองทั้งหกจึงฟงไมไดวามี
เจตนาลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘
วรรคหนึ่ง จึงใหยกคํารองในประเด็นนี้
ประเด็นที่สี่ หากกรณีเปนการกระทําที่เขาขายตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จะถือเปนเหตุ
ใหศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือไม
เมื่อไดวินิจฉัยเปนดังนี้แลว จึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นที่สี่อีกตอไป
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน จึงใหยกคํารองทั้งหาคํารอง
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สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
กับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
บทนํา
ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคาํ วินจิ ฉัยที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช
๒๕๕๕ เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วากรณีที่มีการยื่นญัตติ
ขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือไม ซึ่งคําวินิจฉัยมีทั้งหมดสี่ประเด็น คือ
ประเด็นทีห่ นึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพจิ ารณาวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
หรือไม ปรากฏผลการลงมติเสียงขางมาก ๗ ตอ ๑ วา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองไวพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘
ประเด็นที่สอง การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ สามารถแกไขเพิ่มเติม
โดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับไดหรือไม ศาลพิเคราะหแลวเห็นวา แมจะเปนอํานาจของรัฐสภาก็ตาม
แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมท้งั ฉบับยังไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑ เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้ไดมาโดยการลงประชามติของประชาชน ก็ควร
จะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญไดลงประชามติเสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม หรือไม หรือรัฐสภาจะใชอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนรายมาตราก็เปน
ความเหมาะสมและเปนอํานาจของรัฐสภาทีจ่ ะดําเนินการดังกลาวนี้ได ซึ่งจะเปนการสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
ประเด็นที่สาม การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา
๒๙๑ ตามญัตติเสนอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ....
ถือเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
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หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง หรือไม ปรากฏผลการลงมติเปนเอกฉันทวา
การกระทําดังกลาวไมถือวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง
ประเด็นที่สี่ หากกรณีเปนการกระทําที่เขาขายตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง จะถือเปนเหตุให
ศาลรัฐธรรมนูญตองสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือไม ปรากฏผลการลงมติเปนเอกฉันทวา กรณีไมเปนการลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง แลว จึงไมจําตองวินิจฉัยในประเด็นนี้
คําวินิจฉัยดังกลาวแมวาจะทําใหสถานการณทางการเมืองที่ตึงเครียดผอนคลายลงในระดับหนึ่ง
แตก็ไดกอใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณตามมาอยางกวางขวางถึงผลของคําวินิจฉัยดังกลาววารัฐสภา
ควรจะตองดําเนินการอยางไรตอไปกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..)
พุทธศักราช .... ซึ่งกําลังจะเขาสูการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่สาม ดังนั้น คอลัมน คมความคิด
เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญกับการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ” ดังนี้
๒. เหตุแหงการใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รับรองไวโดยชัดแจง
โดยปริยายหรือโดยคําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมไดรบั ความคุม ครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับ
กฎหมาย และการตีความกฎหมาย อยางไรก็ตาม เพื่อรักษาและคุมครองตัวรัฐธรรมนูญเอง ตลอดจน
หลักการที่รัฐธรรมนูญไดรบั รองหรือกําหนดกรอบไวใหเปนเจตนารมณหลักทางการเมืองของชาติ คือ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปองกันการกระทําเพื่อ
ใหไดมาซึง่ อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๑๓ มาตรา ๖๘
วรรคหนึ่ง จึงไดบัญญัติขอหามในการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไว ๒ กรณี คือ
๒.๑ กรณี ก ารใช สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ล ม ล า งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนรูปแบบ
การปกครองที่ประเทศไทยยึดถือเปนหลักในการปกครองประเทศ โดยไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒ ซึ่งบัญญัติวา “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย  ท รงเป น ประมุ ข ” ดั ง นั้ น หากมี ก ารใช สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามรั ฐ ธรรมนู ญ
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เชน การใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๕ ในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองแลวใชกลไกของ
พรรคการเมืองในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข เปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประธานาธิบดีเปนประมุข หรือเปลี่ยนไป
เปนการปกครองระบอบเผด็จการ เปนตน กรณีดงั กลาวถือเปนการใชสทิ ธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒.๒ กรณีการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
การใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบ่ ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ทีเ่ คยเกิดขึ้นในประวัติศาสตรการเมือง
การปกครองของประเทศไทยนับแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คือ การทําการปฏิวัติ
รัฐประหาร ยึดอํานาจจากฝายบริหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมและรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้น
และจัดใหมีการเลือกตั้ง นํามาสูการจัดตั้งรัฐบาลใหมในการบริหารประเทศ และจบลงดวยการปฏิวัติ
รัฐประหาร ซึง่ นักวิชาการเรียกวา “วงจรอุบาทว” เพือ่ ปองกันปญหาดังกลาว เมือ่ มีการจัดทํารัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง ไดบัญญัติ
ขอหามในการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการ
ซึ ่งมิไดเ ปนไปตามวิถีทางทีบ่ ัญญัติไวใ นรัฐธรรมนูญ โดยบัญ ญัติไวใ นมาตรา ๖๓ ซึ่งมีหลักการ
ทํานองเดียวกันกับมาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
กรณีการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถที างที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนั้น เคยมีคดีทคี่ ณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ไดวินิจฉัยไว ในกรณีทีพ่ รรคไทยรักไทยถูกกลาวหาวาใหเงินสนับสนุนพรรคพัฒนาชาติไทยและ
พรรคแผนดินไทยใหสง ผูส มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๙ เพื่อหลีกเลี่ยง
กรณีมีผูสมัครเพียงคนเดียวและผูสมัครนั้นไดคะแนนนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนัน้ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหมตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๗๔ วรรคสอง ทําใหพรรคไทยรักไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคพัฒนาชาติไทย ถูกอัยการสูงสุด
ยืน่ คํารองรวมสามคํารอง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค
พัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย เนื่องจากปรากฏตอนายทะเบียนพรรคการเมืองวา
พรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒) และ (๓) พรรคไทยรักไทยกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) และ (๓)
นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงแจงตออัยการสูงสุดพรอมดวยหลักฐานตามหนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๘๙๙๙
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ หนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๙๐๐๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

และหนังสือที่ ลต (ทบพ) ๐๔๐๑/๙๗๑๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๔๙ ตามลําดับ อัยการสูงสุดพิจารณา
แลวเห็นสมควรใหยนื่ คํารองเพือ่ ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สัง่ ยุบพรรคการเมืองทัง้ สามตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง และศาลรัฐธรรมนูญ
มีคําสั่งรับคํารองทั้งสามไวพิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙๑
ปรากฏวาในระหวางที่คดีของพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย
กําลังอยูในขั้นตอนการทําคําชี้แจงแกขอกลาวหา ไดเกิดวิกฤตการณทางการเมืองขึ้นโดยคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดทําการยึดอํานาจ และ
ประกาศใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ และภายหลังมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยมาตรา ๓๕ บัญญัติใหบรรดาการใดที่มีกฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญหรือเมือ่ มีปญ
 หาวากฎหมายใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ใหเปนอํานาจ
ของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ และใหบรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวางการดําเนินการของ
ศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โอนมาอยูในอํานาจและความรับผิดชอบของ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตอมาคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๓ - ๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
เรื่อง อัยการสูงสุดขอใหมีคําสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย
มีเนื้อหาโดยสรุปวา การกระทําของพรรคไทยรักไทยเขาหลักเกณฑที่ถือไดวาเปนการไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๑) เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ
หรือขัดตอกฎหมายหรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา
๖๖ (๓)
สําหรับการกระทําของพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยนัน้ เขาหลักเกณฑทถี่ อื ไดวา
เปนการกระทําอันเปนปฏิปก ษตอ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ (๒)
ทั้งยังเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐหรือขัดตอกฎหมาย หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนตามมาตรา ๖๖ (๓)
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําของพรรคไทยรักไทยเปนการกระทํา
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ และเปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ หรือขัดตอกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งไมผดุงไวซึ่งหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ไมเคารพยําเกรงตอกฎหมายบานเมือง และไมอาจดํารงความเปนพรรคการเมืองที่จะสรางสรรคและ
จรรโลงความชอบธรรมทางการเมืองแกระบอบการปกครองของประเทศโดยรวมไดอีกตอไป จึงมี
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓ - ๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให
มีคําสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรคแผนดินไทย และพรรคไทยรักไทย.
๑
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

เหตุอนั สมควรยุบพรรคไทยรักไทย สําหรับพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทยนั้น เปนพรรคการเมือง
ที่จดั ตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ประโยชนของผูก อ ตัง้ หรือคณะกรรมการบริหารพรรค มิไดมสี ภาพความเปนพรรคการเมือง
อยูเลย จึงมีเหตุอันสมควรยุบพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผนดินไทย
ดังนั้น คําวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ๓-๕/๒๕๕๐ จึงถือเปนแนวบรรทัดฐานใน
การวินจิ ฉัยถึงกรณีการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิ ธี ก ารซึ ่ง มิไ ด เ ป น ไปตามวิ ถี ท างทีบ่ ั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ตามทีบ่ ั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ
ฉบับปจจุบัน มาตรา ๖๘
๓. การยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘
สําหรับประเด็นการยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘๒ นัน้ กรณีดงั กลาว ศาลรัฐธรรมนูญ
ไดวินิจฉัยไวในคําวินิจฉัยที่ ๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕ เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวา มาตรา ๖๘ วรรคสอง เปนบทบัญญัติ
ทีใ่ หสิทธิแกผูทราบการกระทําอันเปนการฝาฝนขอหามตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ทีจ่ ะใชสิทธิใหมี
การตรวจสอบการกระทําดังกลาวไดโดยใหมีสิทธิสองประการ คือ
ประการที่หนึ่ง เสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ
ประการทีส่ อง สามารถยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาวได
โดยศาลรัฐธรรมนูญไดใหเหตุผลวา เพราะอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและวินจิ ฉัยสั่งการในกรณี
ทีผ่ ูรองใชสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคสองนี้ เปนอํานาจหนาทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ
อัยการสูงสุดเพียงแตมีหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน และยื่นคํารองขอตอศาลรัฐธรรมนูญไดเทานั้น
หาไดตดั สิทธิของผูร อ งที่จะยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไม แมผรู อ งไดเสนอเรื่องใหอยั การสูงสุด
ตรวจสอบแลว ก็ไมตัดสิทธิผูรองที่จะใชสิทธิในประการที่สองยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญได เห็นวา
การแปลความดังกลาวนีจ้ ะสอดคลองตอเจตนารมณในมาตรา ๖๘ ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และ
เปนไปเพื่อการรับรองสิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญที่บญ
ั ญัติไวในมาตรา ๖๙ ที่วา “บุคคลยอมมีสิทธิตอตาน
โดยสันติวธิ ซี งึ่ การกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถที างที่บญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนี”้ เนื่องจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาํ สั่งใหเลิกการกระทํา
ทีอ่ าจเปนการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจในการปกครองประเทศ
โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดนั้น การกระทําดังกลาวจะตองกําลัง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติวา
“มาตรา ๖๘ บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญนี้มิได
ในกรณีท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูท ราบการกระทําดังกลาวยอมมีสทิ ธิเสนอเรือ่ งใหอยั การสูงสุด
ตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทงั้ นี้ ไมกระทบกระเทือนการ
ดําเนินคดีอาญาตอผูกระทําการดังกลาว
ฯลฯ
ฯลฯ”
๒
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ดําเนินอยูและยังไมบังเกิดผล ศาลรัฐธรรมนูญจึงจะมีคําวินิจฉัยสั่งใหเลิกการกระทํานั้นได หาไมแลว
คําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง นี้ ก็จะพนวิสยั ไมสามารถใชบงั คับได ทัง้ สิทธิ
พิทักษรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๖๘ นี้ มีหลักการสําคัญมุงหมายใหชนชาวไทยทุกคนมีสวนรวมในการ
ปกปองพิทักษรักษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการ
เขาสูอํานาจในการปกครองประเทศใหเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มิใหถูกลมลาง
โดยสภาพจึงเปนมาตรการในการปองกันไวลวงหนาเพื่อจะไดมีโอกาสตรวจสอบและวินิจฉัยสั่งการ
ใหเลิกการกระทําที่จะเปนอันตรายตอระบอบการปกครองและการลมลางรัฐธรรมนูญมิใหเกิดขึ้นได
เพราะหากปลอยใหเกิดการกระทําทีเ่ ปนภัยรายแรงตอรัฐธรรมนูญและระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญ
ขึน้ แลวยอมสุดวิสยั ทีจ่ ะแกไขใหกลับคืนดีได เชนนีแ้ ลว ประชาชนผูท ราบเหตุตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง
ยอมสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนใชสิทธิของตนตอตาน
การกระทํานั้นไดโดยสันติวิธี
เนื่องจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรานี้มิไดมุงหมายลงโทษทางอาญา หรือลงโทษ
ทางรัฐธรรมนูญโดยการยุบพรรคการเมืองเทานั้น แตยังหมายถึงการสั่งใหเลิกการกระทําที่มิชอบ
ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึง่ เสียกอนทีก่ ารกระทํานัน้ จะบังเกิดผล การมีอยูข องมาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙
แหงรัฐธรรมนูญนี้ จึงเปนไปเพื่อรักษาหรือคุมครองตัวรัฐธรรมนูญเอง ตลอดจนหลักการที่รัฐธรรมนูญ
ไดรับรองหรือกําหนดกรอบไวใหเปนเจตนารมณหลักทางการเมืองของชาติ คือการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปองกันการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึง่ มิไดเปนไปตามวิถที างทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ ความมุง หมายของ
รัฐธรรมนูญในประการนี้ตางหากที่ถือเปนเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญที่จะตองยึดถือไวเปนสําคัญ
ยิง่ กวาเจตนารมณของผูร า งรัฐธรรมนูญ ซึง่ แมจะถือเปนเครือ่ งมือชวยคนหาเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ได แตความเห็นของผูร า งรัฐธรรมนูญคนใดคนหนึง่ ก็มใิ ชเจตนารมณทงั้ หมดของรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตาม
หากพิจารณาจากรายงานการประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญ ทัง้ การรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังพิจารณาไดวา
สาระสําคัญของการอภิปรายนั้นมีเจตนารวมกันอยูที่การจะใหประชาชนสามารถใชสิทธิพิทักษ
รัฐธรรมนูญผานกลไกของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้เปนสําคัญยิ่งกวาเรื่องของตัวบุคคลผูมีสิทธิ
เสนอคํารอง การตีความเกี่ยวกับผูมีสิทธิเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ จึงตองตีความไปในแนวทาง
ของการยอมรับสิทธิ มิใชจํากัดสิทธิ เพื่อใหชนชาวไทยและศาลรัฐธรรมนูญสามารถเขามาตรวจสอบ
การกระทําที่อาจมีปญหาตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง เพื่อพิทักษรัฐธรรมนูญไดสมดังเจตนารมณ
ของบทบัญญัติดังกลาว
หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาผูทราบการกระทําตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง มีสิทธิ
ยื่นคํารองโดยตรงตอศาลรัฐธรรมนูญไดนั้น ทําใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางในทาง
วิชาการวาคําวินิจฉัยดังกลาวเปนการแปลความที่เกินเลยไปจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม
โดยมีการหยิบยกเอาขอเท็จจริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งมีเนื้อหาในทํานองเดียวกันมาเทียบเคียง คือ
คําสั่งเรื่องพิจารณาที่ ๑๒/๒๕๔๙ ดังนั้น เพื่อใหทานผูอานมีขอมูลประกอบการใชดุลพินิจในการ
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แสดงความคิดเห็น จึงขอนําเสนอขอเท็จจริงทีเ่ กิดขึ้นในระหวางการไตสวนพยานฝายผูถูกรอง
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหวางนายวสันต สรอยพิสทุ ธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กับ นายโภคิน
พลกุล พยานฝายผูถูกรอง กับขอเท็จจริงในคําสั่งเรื่องพิจารณาที่ ๑๒/๒๕๔๙ ในกรณีทนี่ ายสุรพงษ
โตวิจักษชัยกุล ยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธิปตยมานําเสนอ ดังนี้
ในการไตสวนพยานฝายผูถ กู รอง เมือ่ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายวสันต สรอยพิสทุ ธิ์ ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ไดสอบถามนายโภคิน พลกุล ตอกรณีท่นี ายโภคินฯ อางวา ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคาํ สัง่
เรื่องพิจารณาที่ ๑๒/๒๕๔๙ ไมรับคํารองขอใหยุบพรรคประชาธิปตยตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในขอหาลมลางการปกครอง เพราะตองผานการพิจารณา
ของอัยการสูงสุดมากอน ซึ่งเปนลักษณะเดียวกับกรณีตามมาตรา ๖๘ ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
โดยมีเนื้อหา ดังนี้
นายวสันตฯ : ในฐานะเปนอดีตตุลาการมากอนรูหรือไมวาแตกตางกันอยางไร
นายโภคินฯ : ขอตรวจสอบอานกอน (เจาหนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญนําเอกสารดังกลาวไปใหนาย
โภคินฯ อาน)
นายวสันตฯ : ขอกฎหมายถาเราเห็นไมตรงกันไมมใี ครวาอะไร แตขอ มูลตองตรงกัน สําหรับกรณี
ดังกลาว ขอชี้แจงวาในครั้งนั้น นายสุรพงษฯ ไดย่นื ตรงขอใหยุบพรรคประชาธิปต ยเลยทันที ถือเปนการ
ขามขั้นตอน เพราะรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ แหงรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ทีน่ ายสุรพงษฯ ไดใช
เพื่อยืน่ คํารองนั้นกําหนดไวตองใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหพรรคการเมืองใด ยกเลิกการกระทํา
การลมลางการปกครองกอนถึงจะคอยพิจารณายุบพรรคการเมือง อยู ๆ มายื่นใหยุบพรรคเลย โดยไมมี
การขอใหหา มการกระทํากอน เหมือนกับอยู ๆ ไมไดฟอ งใครเพื่อใหลงโทษจําคุกเลยแตขอใหรบิ ของกลาง
มันเปนไปไมไดอยูใ นตัว ขอใหทําความเขาใจกันใหถกู ตอง สวนเรื่องความเห็นตางกันไมมีใครทะเลาะกัน
นายโภคินฯ : ตรงนี้เปนความเห็นสวนตัว ไมไดเห็นคํารองที่นายสุรพงษฯ ยื่น แตในคําสั่งนี้
ศาลรัฐธรรมนูญก็ไดระบุวาตองผานการพิจารณาของอัยการสูงสุดกอน
นายวสันตฯ : ความเห็นนั้นเปนการลอกขอความของมาตรา ๖๓ วรรคสอง ลงมาเทานั้น แตศาล
ไมไดชี้วาตองไปผานอัยการสูงสุดกอนเสมอไปแตอยางใด
ในลําดับตอไปเปนขอเท็จจริงของคดีตามคําสั่งเรื่องพิจารณาที่ ๑๒/๒๕๔๙ โดยผูรองในคดีนี้
คือ นายสุรพงษ ฯ ไดยนื่ คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคประชาธิปตย โดยอางวา
นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปต ย ไดเสนอแนะให พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ในขณะนัน้ นําคณะรัฐมนตรีลาออกทัง้ คณะ และให พ.ต.ท. ทักษิณ ฯ กราบบังคมทูลขอนายกรัฐมนตรี
พระราชทาน โดยอาศัยความตามมาตรา ๗ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
อันถือไดวาเปนการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิถีทางซึ่งมิไดเปนไปตาม
วิ ธี ก ารทีบ่ ั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได มี คํ า สั ่ง เรื ่อ งพิ จ ารณาที ่ ๑๒/๒๕๔๙ ว า
“ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๓ มิไดบัญญัติใหผูรองมีสิทธิ
ยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอใหยบุ พรรคการเมืองไดโดยตรง แตจะตองดําเนินการตามมาตรา ๖๓
วรรคสอง โดยเสนอเรื่องใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ กรณี
ตามคํารองศาลรัฐธรรมนูญไมอาจที่จะรับไวพิจารณาวินิจฉัยใหได”
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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๔. การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เปนการกระทําอันตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ หรือไม
สําหรับปญหานี้ ในคําวินจิ ฉัยที่ ๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕ ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวา การแกไขเพิม่ เติม
รั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๙๑ มี เ จตนารมณ เ พื่ อ ต อ งการให มี วิ ธี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น
เปนรายมาตราเพื่อปฏิรูปการเมือง และปรับปรุงโครงสรางทางการเมืองขึ้นใหมเพื่อใหมีเสถียรภาพ
และประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และเปนอํานาจทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใหไว
เพื่อเปนชองทางในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากขอบกพรองในตัวรัฐธรรมนูญเอง หรือปญหา
จากขอเท็จจริงทางการเมืองที่ตองมีการแกปญหาอยางเปนระบบ และมีความสอดคลองตอเนื่อง
ในคราวเดียวกัน รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... จึงเปนผลมาจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ อันถือไดวามีที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน หากพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... ที่มาจากการแกไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เพือ่ ใหมสี ภารางรัฐธรรมนูญมาทําหนาทีจ่ ดั ทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
และกําหนดกระบวนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ดังที่ไดผานความเห็นชอบของรัฐสภาในวาระ
ทีส่ อง และกําลังจะเขาสูก ารลงมติในวาระทีส่ าม จึงเห็นไดวา กระบวนการดังกลาวยังไมมขี อ เท็จจริงเพียงพอ
ที่จะถือวาเปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ อีกทัง้ ขัน้ ตอนการจัดตัง้ สภารางรัฐธรรมนูญยังมิไดเปนรูปธรรม การกลาวอางของผูร อ ง
จึงเปนการคาดการณลว งหนาซึง่ ยังไมปรากฏผลประการใด และยิง่ เมือ่ พิจารณาบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ซึง่ ถือเปนขอจํากัดของการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบญ
ั ญัตไิ วอยางชัดแจงในการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญวา “ญัตติขอแกไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญทีม่ ผี ลเปนการเปลีย่ นแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
หรือเปลีย่ นแปลงรูปของรัฐจะเสนอมิได” ประกอบกับบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ใหเหตุผลวา “จะยังคงรักษาระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไวตลอด” และเมื่อพิจารณาคําชี้แจงแกขอกลาวหา
บันทึกยืนยันขอเท็จจริง และการไตสวนของศาลจากฝายผูถูกรอง ลวนตางเบิกความถึงเจตนารมณ
ในการดําเนินการเพือ่ ใหมกี ารจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมวา มิไดมเี จตนารมณทจี่ ะกระทําเพือ่ ลมลาง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้และผูถูกรอง
ยังแสดงถึงเจตคติอันตั้งมั่นวาจะดํารงคงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขอยูเชนเดิม พิจารณาแลวจึงเห็นวา ขอเท็จจริงยังรับฟงไมไดวาการกระทําของผูถูกรอง
เปนการลมลางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
หรือเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๘
วรรคหนึ่ง แตอยางใด
อยางไรก็ตาม อํานาจในการกอตั้งองคกรสูงสุดทางการเมืองหรืออํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ
เปนอํานาจของประชาชนอันเปนที่มาโดยตรงในการใหกําเนิดรัฐธรรมนูญ โดยถือวามีอํานาจเหนือ
รัฐธรรมนูญที่กอตั้งระบบกฎหมายและองคกรทั้งหลายในการใชอํานาจทางการเมืองการปกครอง
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

เมือ่ องคกรทีถ่ ูกจัดตั้งมีเพียงอํานาจตามที่รัฐธรรมนูญใหไว และอยูภายใตรัฐธรรมนูญ จึงเปนไปไมได
ที่จะใหองคกรนั้นใชอํานาจที่ไดรบั มอบมาจากรัฐธรรมนูญนั้นเองกลับไปแกไขรัฐธรรมนูญนั้นเหมือนการ
ใชอาํ นาจแกไขกฎหมายธรรมดา สําหรับประเทศไทยเปนประเทศทีป่ กครองดวยระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนประเทศที่ใชระบบประมวลกฎหมายที่ยึดหลักความเปน
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญทีร่ ัฐธรรมนูญจะตองกําหนดวิธีการหรือกระบวนการแกไขเปลีย่ นแปลง
รัฐธรรมนูญไวเปนพิเศษแตกตางจากกฎหมายโดยทั่วไป
และโดยเฉพาะการตรารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนกระบวนการ
ที่ผา นการลงประชามติโดยตรงของประชาชนผูเ ปนเจาของอํานาจอธิปไตย ประชาชนจึงเปนผูส ถาปนา
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดังนั้น การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ แมจะเปน
อํานาจของรัฐสภาก็ตาม แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยการยกรางใหมทัง้ ฉบับยังไมสอดคลอง
กับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนี้ไดมาโดยการ
ลงประชามติของประชาชนก็สมควรจะไดใหประชาชนผูมีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญไดลงประชามติ
เสียกอนวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม หรือรัฐสภาจะใชอํานาจในการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญเปนรายมาตราก็เปนความเหมาะสมและเปนอํานาจของรัฐสภาที่จะดําเนินการดังกลาวได
ซึ่งจะเปนการสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑
บทสรุป
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย สวนที่ ๑๓ สิทธิพทิ ักษรฐั ธรรมนูญ มาตรา ๖๘ และ มาตรา ๖๙ นัน้ มีเจตนารมณท่สี าํ คัญในการ
มุงหมายใหชนชาวไทยทุกคนมีสวนรวมในการปกปองพิทักษรักษาและคุมครองตัวรัฐธรรมนูญเอง
ตลอดจนหลักการทีร่ ัฐธรรมนูญไดรับรองหรือกําหนดกรอบไวใหเปนเจตนารมณหลักทางการเมือง
ของชาติ คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปองกัน
การกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึ่งมิไดเปนไปตามวิถที างที่บญ
ั ญัตไิ ว
ในรัฐธรรมนูญในทุกรูปแบบ
สําหรับคําถามที่วา รัฐสภาควรจะตองดําเนินการอยางไรตอไปกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... ซึ่งกําลังจะเขาสูการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระทีส่ าม นั้น
โดยความเห็นสวนตัวของผูเขียนแลวมีความเห็นวารัฐสภาควรดําเนินการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เปนรายมาตรา เพราะวาเปนวิธีการทีส่ อดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญตามคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕ ทัง้ เปนการชวยใหประเทศประหยัดงบประมาณจํานวนหลาย
พันลานบาทจากการจัดใหมีการออกเสียงประชามติวาสมควรจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือไม อีกทั้ง
เป น การสอดคล อ งและเหมาะสมกั บ บริ บ ททางสั ง คมการเมื อ งของประเทศไทยในป จ จุ บั น ทีม่ ี
ความแตกแยกทางความคิด ทั้งนี้ เพื่อนําพาสังคมไทยใหกาวผานปญหาความขัดแยงทางการเมืองและ
นําสังคมไทยใหกลับคืนสูความสงบรมเย็นตามที่เคยเปนมาในอดีต
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คําคม

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่นคํารอง
ตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได

สาระสําคัญของมาตรา ๒๑๒ วรรคแรก
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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การบังคับใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔
๑. ความนํ า

จากกรณีทกี่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเปดเผยผลการดําเนินการสํารวจขอมูลปญหาการ
เชาที่ดนิ ทํากินโดยเฉพาะการเชาที่นาของชาวนาไทยนั้นพบวา ผูเ ชานาสวนใหญกาํ ลังประสบกับปญหา
ความเดือดรอนเนื่องจากคาเชานามีอัตราที่สูงขึ้น การถูกเรียกรองผลประโยชนตอบแทนอื่นนอกจาก
คาเชานา และการถูกเรียกทีน่ าที่เชาคืนจากผูใหเชา จนทําใหผูเชาทีน่ าไมมีทดี่ ินทํากิน นอกจากนี้
ยังพบวามีกรณีทีผ่ ูเชานาและผูใหเชานาสมัครใจที่จะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไข
ของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเชาทีน่ า กลาวคือ พระราชบัญญัติการเชาทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งเปนกฎหมายที่ตราขึ้นในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี
เจตนารมณสําคัญเพื่อเปนการสรางความมั่นคงในการประกอบอาชีพใหเกษตรกรผูเชาทีน่ า ดวยการ
กําหนดใหมีคณะกรรมการเชาที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม ทําหนาที่ในการควบคุมและวินจิ ฉัยชี้ขาดขอพิพาท
เกี่ยวกับการเชาที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม กําหนดสิทธิของผูเ ชา กําหนดระยะเวลาเชานาขั้นตํ่า และกําหนด
เงื่อนไขในการสิน้ สุดสัญญาเชา รวมถึงไดกําหนดบทลงโทษกรณีทมี่ ีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
อันชอบดวยกฎหมายของคณะกรรมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปนตน
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการศึกษาถึงขอบเขตการบังคับใช มาตรการในการควบคุมการเชา
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสภาพปญหาอันเกิดจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาว มุมสะทอนความคิด
นิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความเรื่อง “การบังคับใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๒๔” ดังนี้

๒. ประเภทของที่ดินที่อยู ในความควบคุมของกฎหมายการเชาที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

พระราชบัญญัติการเชาทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๖๓ วรรคหนึง่ บัญญัติวา
“ในกรณีทกี่ ารเชาทีด่ ินเพื่อประกอบเกษตรกรรมประเภทใด นอกจากการเชานาเปนชองทางใหเกิด
การเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรผูเชาโดยไมเปนธรรมจนเกิดความเดือดรอนและเสียหายตอเศรษฐกิจ
ของประเทศ เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดใหการเชาที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมประเภทนั้นมีการ
ควบคุมตามพระราชบัญญัตนิ ้เี พื่อขจัดปญหาดังกลาว ก็ใหมีอํานาจกระทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา”
จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นวากฎหมายฉบับนี้มุงทีจ่ ะควบคุมการเชาทีด่ ินเพื่อประกอบ
เกษตรกรรมอยางกวางขวาง โดยใหเปนดุลพินิจของรัฐบาลวาจะเห็นสมควรที่จะเขาไปควบคุม
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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โดยการใชอํานาจตราเปนพระราชกฤษฎีกาได แตปรากฏวาปจจุบันยังไมมีการตราพระราชกฤษฎีกา
ควบคุมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประเภทอื่น ดังนั้น การเชาที่ดินประเภทที่อยูในความควบคุมของ
กฎหมายจึงมีเพียงที่ดิน ๒ ประเภท ตามมาตรา ๒๑๑ ประกอบกับมาตรา ๒๒๒ เทานั้น คือ ที่ดินที่ใช
ปลูกขาว และที่ดินที่ใชปลูกพืชไร
โดยคําวา “พืชไร” นั้น หมายความวาเปนพืชประเภทซึ่งตองการนํ้านอยและอายุสั้น หรือ
สามารถเก็บเกี่ยวครั้งแรกไดภายใน ๑๒ เดือน เชน มะละกอ๓ พริก หอม กระเทียม ผักกาด คะนา
มันเทศ ถั่วลิสง และมันแกว๔ เปนตน
สวนที่ดนิ ที่ใชทําการเกษตรอยางอื่น เชน สวนผลไม๕ สวนกลวยไม๖ ไรองุน ๗ เลี้ยงสัตวน้าํ ๘ เปนตน
แมจะอยูใ นความหมายของคําวาเกษตรกรรม ตามมาตรา ๕ แตเมื่อไมใชพชื ไร และไมมลี กั ษณะเปนการ
ทํานา จึงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายนี้

ทัง้ นี้ ลักษณะการใชท่ดี นิ ที่จะถือวาเปนการเชาทํานาซึง่ อยูใ นขายทีต่ อ งถูกควบคุมตามกฎหมายนัน้
ตองเปนการเชาเพื่อใชทํานาทัง้ หมดหรือเปนสวนใหญ โดยคําวา “เปนสวนใหญ” นั้น หมายความถึง
สวนใหญของเนื้อที่ดินสวนที่เชากัน หาใชหมายถึงสวนใหญของเนื้อที่ดินทั้งแปลงแตอยางใดไม เชน ก
มีที่ดิน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐๐ ไร ให ข เชาเพียง ๖๐ ไร ข ใชทํานา ๕๐ ไร เชนนี้ยอมถือไดวาที่ดินที่เชา
ทั้ง ๖๐ ไร เปนการเชาทํานาที่ถูกควบคุมตามกฎหมายแลว๙
คําวา “ทํานา” หมายความวา การเพาะปลูกขาวหรือพืชไร (พระราชบัญญัติการเชาทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔
มาตรา ๒๑).
๒
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๒ บัญญัติวา
“มาตรา ๒๒ ใหการเชานามีการควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ และใหฟองรองบังคับคดีกันได ทั้งนี้ ไมวาจะมีหลักฐานเปน
หนังสือหรือไมก็ตาม”.
๓
เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๔๘-๑๔๔๙/๒๕๒๓.
๔
เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๕๓/๒๕๒๓.
๕
ตนฝรั่ง ตนมะมวง และตนมะพราว ลวนเปนพืชทีต่ องการนํ้ามากและอายุยืน ไมถือวาเปนพืชไร (คําพิพากษาศาลฎีกาที่
๘๐๘/๒๕๓๗).
๖
ตนกลวยไม ไมใชพืชไร (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๔๖/๒๕๓๙).
๗
องุน เปนพืชที่ตองการนํ้ามาก จึงไมใชพืชไร (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๑๘/๒๕๓๐).
๘
การเชาทีด่ ินเพื่อขุดบอเลีย้ งปลา ถือไมไดวาเปนการเชานาเพื่อปลูกขาวหรือพืชไร จึงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๗๖/๒๕๓๓ และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๗๐/๒๕๓๘).
๙
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๔๖/๒๕๒๖.
๑

๑๓๐
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๓. การควบคุมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๓.๑ กําหนดระยะเวลาการเชานา มีอยู ๒ ประเภท คือ
๑) การเชาแบบถาวร ใหมีกาํ หนดการเชานาคราวละไมนอ ยกวา ๖ ป ถาการเชานารายใด
ทีท่ าํ สัญญากันไวโดยไมมกี ําหนดเวลา หรือมีแตตํา่ กวา ๖ ป ใหถือวาการเชานารายนั้นมีกําหนดเวลา
๖ ป นอกจากนี้ กฎหมายยังคุมครองตอไปอีกวา เมื่อสิ้นระยะเวลาการเชานาตามสัญญาแลว ถา
ผูใหเชานามิไดบอกเลิกการใหเชานาและผูเชานายังทํานาในทีน่ านัน้ ตอไป ใหถือวาไดมกี ารเชานานัน้
ตอไปอีกคราวละ ๖ ป๑๐
๒) การเชาแบบชั่วคราว เปนกรณีเจาของนาประสงคจะใหมีการเชานาเปนการชั่วคราว
โดยมีระยะเวลาการเชานาตํ่ากวา ๖ ป ใหเจาของนายืน่ คําขอตอ คชก. ตําบล๑๑ ซึ่งให คชก. ตําบล
มีอํานาจวินิจฉัยใหมีการเชานาเปนการชั่วคราวไดตามความจําเปน โดยมีกําหนดคราวละไมเกิน ๒ ป
เมื่อปรากฏวา
(๑) เจาของนาไดทาํ นาดวยตนเองมากอนและมีความจําเปนชัว่ คราวไมอาจทํานา
ในปตอไปไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน และ
(๒) เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการใหเชานาเปนการชั่วคราวนั้นแลว เจาของนาจะตองเขา
ทํานานั้นดวยตนเองตอไป๑๒
ทัง้ นี้ การกําหนดระยะเวลาการเชาดังกลาว ไมวา เปนการเชาแบบถาวร หรือชั่วคราวก็ตาม
มีผลใหผูเชานาไมอาจยกเลิกการเชานากอนกําหนดได เวนแตจะเขากรณียกเวนที่กฎหมายกําหนด
๓.๒ หลักฐานในการเชานา
การเชานาตามกฎหมาย ไมวาจะมีกําหนดระยะเวลาเชาเทาใด ไมจําเปนตองมีหลักฐาน
เปนหนังสือแตอยางใด แมการเชานั้นจะทําดวยวาจา สัญญานั้นก็สามารถใชบังคับกันได โดยในกรณี
ไมมีหลักฐานเปนหนังสือ ทัง้ ผูเชาและผูใหเชาอาจขอให คชก. ตําบล ทําหลักฐานการเชาเปนหนังสือ
ก็ได ถา คชก. ตําบลเห็นวาไดมีการเชากันจริง ก็ใหทําหลักฐานไวเพื่อมอบแกคูกรณี และเก็บไวเปน
หลักฐานแกสวนราชการตอไป๑๓

พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๖.
คชก. ตําบล มีชื่อเต็มวา “คณะกรรมการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบล” โดยในตําบลนอกเขตเทศบาล คชก.
ตําบล ประกอบดวยกํานันเปนประธาน เกษตรอําเภอหรือผูแทน ทีด่ ินอําเภอหรือผูแทน ประมงอําเภอหรือผูแทน ปศุสัตวอําเภอ
หรือผูแทน ผูแทนผูเชา ๔ คน ผูแทนผูใหเชา ๔ คน ซึ่งนายอําเภอแตงตั้งเปนกรรมการ และใหปลัดอําเภอหรือพัฒนากรอําเภอ
ซึ่งนายอําเภอแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ อนึ่ง ในการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการเชาในเขตหมูบ า นใดใหผใู หญบา นแหงหมูบ า น
นั้นเปนกรรมการดวย โดยมีอํานาจหนาที่หลักในการกําหนดอัตราคาเชาขั้นสูงของแตละทองที่ พิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทเกี่ยวกับการ
เรียกเก็บคาเชา การชําระคาเชา ระยะเวลาของการเชา ตลอดจนขอพิพาทอื่นหรือคาเสียหายอันเกิดจากการเชาตามคํารองขอของ
ผูเชาหรือผูใหเชา และมีคําสั่งใด ๆ ใหผูเชาหรือผูใหเชาปฏิบัติหรือมิใหปฏิบัติการใดเพื่อใหเกิดผลตามคําวินิจฉัย (มาตรา ๙ (๒) และ
มาตรา ๑๓).
๑๒
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๗.
๑๓
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔.
๑๐
๑๑
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๓.๓ คาเชานา
ผูเชานาจะตองชําระคาเชานา ซึ่งอาจเปนผลผลิตเกษตรกรรม เงินหรือทรัพยสินอื่นใด
และรวมถึงประโยชนอนื่ ซึ่งมิใชผลผลิต เพื่อตอบแทนการเชา โดยในการคิดคาเชาใหคิดเปนรายป
ไมเกินอัตราสูงสุดที่ คชก. ตําบลกําหนด และในการเรียกเก็บคาเชานา ใหเรียกเก็บไดเมื่อถึงเวลาที่ คชก.
ตําบลกําหนดในแตละป โดยคํานึงถึงตามความเหมาะสมแหงทองที่และประเภทของพืชหลัก เชน คชก.
ตําบลอาจประกาศใหเก็บคาเชาไดหลังจากเกี่ยวขาวแลว ๒ เดือน เปนตน

วิธีเรียกเก็บคาเชานา
ในการเรียกเก็บคาเชานา ผูใหเชาตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ตองเรียกเก็บในภูมิลําเนาของผูเชานา และ
(๒) ตองแจงเปนหนังสือวาจะเรียกเก็บคาเชาในวันใดไปยังผูเ ชานาและประธาน คชก. ตําบล
ทราบกอนลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน แตในระหวางทีผ่ ูใหเชานายังมิไดแจงใหผูเชานาทราบถึงการ
เรียกเก็บคาเชานาจะถือวาผูเชาผิดนัดชําระคาเชามิได๑๔
การเปลี่ยนอัตราคาเชานา
คาเชานาซึ่งตกลงกันไวอาจมีการเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้นหรือลดลง) ในกรณีตอไปนี้
(๑) กรณีมีภัยธรรมชาติ
ในกรณีทีก่ ารทํานาในทองที่ใด คชก. ตําบลเห็นวาการทํานาในปใดไมไดผลสมบูรณ
เนื่องจากมีภัยธรรมชาติ เชน เกิดภาวะนํ้าทวม เปนตน คชก. ตําบลจะประกาศใหตําบลนั้นเปนทองที่
ที่เสียหายและจะกําหนดคาเชานาใหลดลงตามสวนแหงความเสียหาย หรืองดเก็บคาเชานาสําหรับปนน้ั
ก็ได
แตกฎหมายก็ใหความคุม ครองผูใ หเชาดวยเชนเดียวกัน โดยการกําหนดวา แมนาของ
ผูใหเชาจะอยูในทองที่ทเี่ สียหายตามประกาศของ คชก. ตําบล แตถานานั้นไดรับผลสมบูรณตามปกติ
หรือเสียหายไมถงึ อัตราสวนที่ คชก. ตําบลกําหนด ผูใ หเชานาก็อาจรองขอใหเก็บคาเชานาตามปกติได๑๕

๑๔
๑๕

๑๓๒
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(๒) กรณีทํานาไมไดผลตามปกติ
ในกรณีที่ปใดการทํานาไมไดผลตามปกติ โดยที่มิใชความผิดของผูเชานา เชน ฝนแลง
ทําใหผลผลิตที่ไดลดลง เปนตน ถาไดผลผลิตตํ่ากวา ๓ ใน ๔ ของผลผลิตขั้นสูงที่ คชก. จังหวัด๑๖กําหนดไว
ใหผูเชาเสียคาเชาลดลงตามสวนของผลผลิตทีไ่ ดรับตํ่ากวาผลผลิตขั้นสูงดังกลาว แตถาไดผลผลิต
ตํ่ากวา ๑ ใน ๓ ของผลผลิตขั้นสูง ผูใหเชานาจะเรียกเก็บคาเชานามิได
ทั้งนี้ ในกรณีมีการงดเก็บคาเชาเมื่อมีภัยธรรมชาติ หรือไมสามารถเรียกเก็บคาเชา
เนื่องจากมีผลผลิตตํ่ากวา ๑ ใน ๓ นั้น ถาในปถัดมาการทํานาไดผลผลิตบริบูรณ คชก. ตําบลจะเรียกให
เก็บคาเชาสูงกวาในอัตราที่กาํ หนดไวกไ็ ด แตจะเพิ่มไดใหไมเกิน ๑ ใน ๕ ของอัตราเชาขั้นสูง๑๗
(๓) เมื่อมีการปรับปรุงนา
เมื่อมีการมีปรับปรุงนาที่เชาหรือที่ใหเชา ไมวา จะเปนการปรับปรุงดิน ขุดคู ทําเหมืองฝาย
ลํารางสงนํา้ ทํานบ หรือคันกัน้ นํา้ ปราบถาง จัดระบบพืน้ ที่ ขุดถอนตอหรือการปรับปรุงอยางอื่น
เพื่อใหเปนประโยชนแกการทํานามากขึ้นหรือเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทํานา (แมจะเปนไปเพื่อประโยชน
แกเจาของนาอื่น หรือเปนหนาที่ตามกฎหมายก็ตาม) ผูเชานาหรือผูใหเชานาซึ่งเปนผูกระทําการ
ดังกลาวอาจยืน่ คํารองตอ คชก. ตําบลเพือ่ ขอเงินหรือผลประโยชนชดเชยการลงทุนที่ตนไดใชจา ยไปได๑๘
ในกรณีดังตอไปนี้
ก. กรณีที่ผูใหเชานาเปนผูลงทุนปรับปรุงนา
ถา คชก. ตําบลเห็นวาการปรับปรุงนาเปนเหตุใหผูเชานาไดผลประโยชนมากขึ้น
กวาเดิม ให คชก. ตําบลมีอํานาจวินิจฉัยใหปรับปรุงคาเชานาหรือกําหนดเงินคาชดเชยการลงทุนใหแก
ผูใหเชานาตามสมควร โดยคํานึงถึงประโยชนที่ผูเชานาไดรับจากการปรับปรุง๑๙
ข. กรณีที่ผูเชานาเปนผูลงทุนปรับปรุง
กําหนดใหผลผลิตหรือผลประโยชนท่ีไดรบั เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงนั้นตกเปนของ
ผูเ ชานาตลอดระยะเวลาการเชาที่เหลืออยู และหากผูเ ชานาตองขาดจากการเชานากอนสิ้นกําหนดระยะ
เวลาการเชานาดวยเหตุผลใด ๆ ก็ดี ใหผใู หเชาชดเชยการลงทุนปรับปรุงนาดังกลาวใหแกผเู ชานาตามที่
คชก. ตําบลวินิจฉัย๒๐
คชก. จังหวัด มีชื่อเรียกเต็มวา “คณะกรรมการการเชาที่ดินเพือ่ เกษตรกรรมประจําจังหวัด” โดยในเขตจังหวัดอื่น
นอกจากกรุงเทพมหานคร คชก. จังหวัดประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน อัยการจังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด
ปศุสัตวจงั หวัด และเจาพนักงานที่ดนิ จังหวัด ผูแ ทนผูเ ชาประจําจังหวัด ๔ คน ผูแ ทนผูใ หเชาประจําจังหวัด ๔ คน ซึ่งผูว า ราชการจังหวัด
แตงตัง้ เปนกรรมการ และใหจา จังหวัดเปนกรรมการ และเลขานุการ ในจังหวัดใดไมมปี ระมงจังหวัดหรือปศุสตั วจงั หวัด ใหผวู า ราชการ
จังหวัด แตงตั้งขาราชการที่ปฏิบัติราชการในจังหวัดนั้นเปนกรรมการแทน (มาตรา ๗ (๒)) โดยมีอํานาจหนาที่หลักในการวางระเบียบ
การกําหนดอัตราคาเชาขั้นสูงสําหรับเปนแนวปฏิบัติของ คชก. ตําบล กําหนดผลผลิตหรือรายไดขั้นสูงของผลิตผลเกษตรกรรมแตละ
ประเภทที่นิยมทําในจังหวัดตามการจําแนกคุณภาพของที่ดินหรือนํ้าสําหรับเปนหลักในการคํานวณอัตราคาเชาขั้นสูงของ คชก. ตําบล
กําหนดทองที่ท่หี า มประกอบเกษตรกรรมบางประเภทเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจหรือการอนุรกั ษดนิ และนํ้า พิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีคําสั่งใด ๆ ใหผูเชาหรือผูใหเชาปฏิบัติการใดเพื่อใหเกิดผลตามคําวินิจฉัย (มาตรา ๘).
๑๗
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔.
๑๘
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๘.
๑๙
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๙.
๒๐
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๕๐.
๑๖
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๓.๔ การคุมครองผูเชานา
กฎหมายกําหนดใหผใู หเชานาจะไดผลตอบแทนจากการใหเชานาแตเพียงประการเดียว คือ
“คาเชา” และตองเรียกเก็บเมื่อเสร็จฤดูการทํานาแลวเทานั้น นอกจากนี้กฎหมายยังไดกาํ หนดหามมิให
ผูใดกระทําการดังตอไปนี้
(๑) กระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปนการขมขูหรือขืนใจใหผูเชานาตองชําระคาเชานา
กอนเวลาที่ คชก. ตําบลใหเรียกเก็บไดตามกฎหมายนี้
(๒) เรียกเก็บเงินมัดจํา หรือเงินกินเปลา หรือทรัพยสนิ หรือประโยชนอ่นื ใดนอกเหนือจาก
คาเชานาที่เรียกเก็บตามกฎหมายนี้
(๓) ใหผูเชานาตองมีหนาที่ หรือรับภาระอื่นเกินกวาหนาที่ตามกฎหมายที่ผูเชานาจําตอง
มีหนาที่หรือรับภาระ หรือ
(๔) ใหผูเชานาไดรับประโยชนจากนาทีเ่ ชาลดนอยกวาทีก่ ําหนดไวในการเชานาหรือนอย
กวาสิทธิที่ผูเชานามีอยูตามกฎหมาย๒๑

๓.๕ สิทธิของผูเชานา
๑) สิทธิปลูกขาวหรือพืชไร
ในฤดูการทํานา ผูเชานายอมมีสิทธิปลูกขาวหรือพืชไร แตผูเชานาจะปลูกพืชประเภท
ที่ คชก. จังหวัดไดประกาศหามปลูกไมได ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชนในทางเศรษฐกิจหรือเพือ่ อนุรกั ษท่ดี นิ และ
นํ้า
โดยในการปลูกขาวหรือพืชไรผูใหเชานาจะมีขอจํากัดใหผูเชานาปลูกขาวหรือพืชไร
อยางใดเปนการเฉพาะไมได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก คชก. ตําบล๒๒
๒) สิทธิทําประโยชนอยางอื่นในที่นา
ในการเชานานัน้ ผูเชานาสามารถทีจ่ ะใชทนี่ านั้นเพื่อประโยชนอยางอื่นนอกจากการ
ทํานาตามปกติ โดยไมตองเสียคาเชาเพิ่มเติมแตอยางใด ในกรณีดังตอไปนี้

๒๑
๒๒

๑๓๔
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- ปลูกพืชอายุสั้นอื่น ๆ ในนาที่เชาได
- ใชนาที่เชาบางสวนทําสวนครัว เลี้ยงสัตว เพาะเลี้ยงสัตวน้าํ หรือการปลูกไมยืนตนได
แตตองไมทําใหสภาพของนาเปลี่ยนแปลงหรือเปนอุปสรรคตอการปลูกพืชหลัก๒๓ เชน ผูเชาจะใชนา
ที่เชาทั้งหมดไปขุดบอเลี้ยงปลาไมได เปนตน
๓) สิทธิเชานาตอแมมีการโอนกรรมสิทธิ์นาที่เชา
กฎหมายกําหนดใหการเชานายอมไมระงับไปเพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์นาที่เชา
โดยใหผูรับโอนตองรับไปทั้งสิทธิและหนาที่ของผูโอนที่มีตอผูเชานา๒๔ ดังนั้น แมผูใหเชานาจะโอนที่นา
ใหแกบุคคลอื่นไปแลวก็ตาม สัญญาเชานาก็ยงั คงใชไดอยูตอไป และถือวาเจาของที่นาคนใหมเปนผูให
เชาที่นานั้นดวย
ขอสังเกต
กรณีการรับโอนที่นาโดยการซื้อมาจากการขายทอดตลาดของเจาพนักงานบังคับคดีน้นั
เมื่อไมมีกฎหมายใดบัญญัติวาจะไมตองรับภาระผูกพันที่มีเหนือทรัพยนั้น ผูรับโอนจึงตองรับไปทั้งสิทธิ
และหนาที่ของผูโอนคือเจาของเดิมที่มีตอผูเชาดวยเชนกัน๒๕
๔) สิทธิในการเชานายอมตกทอดแกทายาทเมื่อผูเชานาตาย
ในกรณีท่ผี เู ชานาถึงแกความตาย กฎหมายไดกาํ หนดใหสามีภรรยา บุพการี (พอ แม ปู ยา
ตา ยาย) ผูสืบสันดานหรือญาติสนิทของผูเชานา ซึ่งเปนผูทีม่ ีประโยชนไดเสียเกี่ยวกับการทํานานั้น
มีสิทธิแสดงความจํานงขอเชานาตอผูใหเชานาหรือผูแทนผูใหเชานาหรือ คชก. ตําบลภายใน ๖๐ วัน
นับแตวันทีผ่ ูเชานาถึงแกความตาย และเมื่อบุคคลดังกลาวไดแสดงความจํานงแลวใหถือวาผูนั้นเปน
ผูเชานาสืบตอไป
แตในกรณีทมี่ ีบุคคลหลายรายแสดงความจํานง และไมสามารถตกลงกันได ใหเปน
อํานาจ คชก. ตําบลวินิจฉัยชี้ขาด๒๖
๕) สิทธิในการซื้อที่นาที่เชากอนคนอื่น
เพื่อเปนการชวยเหลือใหผเู ชานาไดมโี อกาสซื้อนาเปนของตนเองได กฎหมายไดกาํ หนด
ใหผูเชานาอาจขอซื้อที่นาที่เชาไดกอนคนอื่น ในกรณีดังตอไปนี้
๕.๑) กรณีผใู หเชานาจะขายที่นาที่ใหเชา (รวมถึงการขายฝาก การแลกเปลี่ยน และ
การโอนชําระหนี้จาํ นองดวย) ผูใ หเชานาจะตองแจงเปนหนังสือใหผเู ชานารูก อ นวาผูใ หเชามีความจํานง
จะขายนาที่ใหเชานั้น พรอมทั้งระบุราคาที่จะขายและวิธีการชําระเงินยื่นตอประธาน คชก. ตําบล เพื่อ
แจงใหผูเชานาทราบภายใน ๑๕ วัน
ถาผูเชานาแสดงความจํานงจะซื้อนาตามราคาที่จะขาย ผูเชานาตองแจงตอประธาน
คชก. ตําบลภายใน ๓๐ วัน นับแตวนั รับแจง และผูใ หเชานาจะตองยอมขายตามที่ไดแจงนั้น แตในกรณี
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๔๗.
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๘.
๒๕
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๗๕/๒๕๓๔.
๒๖
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๒๙.
๒๓
๒๔
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ที่ผูเชาจะซื้อตามราคาที่จะขาย แตไมตกลงกันในวิธีการชําระเงิน ให คชก. ตําบลมีอํานาจไกลเกลี่ยให
ขยายกําหนดเวลาการชําระเงิน หรือมีคาํ สั่งอยางอื่นก็ได แตจะขยายกําหนดเวลาชําระเงินเกินกวา ๑ ป
ตอจากเวลาที่ผูใหเชานากําหนดไวมิได
ถาผูเ ชานาไมแสดงความจํานงจะซื้อนาภายในกําหนด ๓๐ วันหรือปฏิเสธเปนหนังสือ
ไมซื้อนาหรือแสดงความจํานงจะซื้อนาแตไมชําระเงินภายในกําหนดเวลาที่ตกลงกันหรือเวลาที่ คชก.
ตําบลกําหนด ใหถือวาผูเชานาหมดสิทธิที่จะซื้อนา
๕.๒) กรณีผูใหเชานาจะขายนาใหแกผูอื่น (เพราะผูเชานาหมดสิทธิทจี่ ะซือ้ นา
ตามขอ ๕.๑) ถาการขายในราคาหรือวิธกี ารชําระเงินแตกตางไปจากที่เคยแจงใหผเู ชานาทราบครั้งแรก
จะตองเปดโอกาสใหผูเชานาซื้อตามวิธีการในขอ ๕.๑) อีกครั้ง

ทั้งนี้ ในกรณีทีผ่ ูใหเชานาไมปฏิบัติตามวิธีการที่กฎหมายกําหนดในขอ ๕.๑) หรือ
ขอ ๕.๒) ไมวานานั้นจะถูกโอนตอไปยังผูใด ผูเชานามีสิทธิซื้อนาจากผูรับโอนนัน้ ตามราคาและวิธีการ
ชําระเงินทีผ่ ูรับโอนซื้อไวหรือตามราคาตลาดในขณะนั้น แลวแตราคาใดจะสูงกวากัน แตผูเชานา
จะตองใชสทิ ธิซ้อื นาดังกลาวภายในกําหนดเวลา ๒ ป นับแตผเู ชานารูห รือควรจะรู หรือภายในกําหนดเวลา
๓ ปนับแตผูใหเชานาโอนนานั้น๒๗
๓.๖ การบอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดระยะเวลาสัญญาเชาที่นา
โดยหลักแลว สัญญาเชานาจะตองถือปฏิบตั กิ นั จนกวาจะครบสัญญา แตการเชานาอาจสิ้นสุด
กอนกําหนดระยะเวลาการเชานาไดในกรณีตอไปนี้
(๑) ผูเชานาบอกเลิกการเชานาเปนหนังสือลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา ๓ เดือนกอนเริ่ม
ฤดูการทํานา
(๒) ผูเ ชานาและผูใ หเชานาตกลงเลิกการเชานา โดยทําเปนหนังสือตอหนานายอําเภอหรือ
ผูที่นายอําเภอมอบหมาย
(๓) เมื่อนาที่เชาถูกเวนคืนตามกฎหมาย หรือโอนไปเปนของรัฐดวยประการอื่น
(๔) ผูใหเชานาบอกเลิกการเชานา
โดยปกติแลวผูใหเชานาจะบอกเลิกการเชานากอนสิ้นกําหนดระยะเวลาการเชานา
ไมได เวนแตในกรณีตอไปนี้
๒๗

๑๓๖
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ก. ผูเชานาไมชําระคาเชานารวมกันเปนเวลา ๒ ป๒๘ เวนแต คชก. ตําบลเห็นสมควร
ผอนผันให
ข. ผูเชานาใหเชาชวงนา (นํานาไปใหคนอืน่ เชาตอ) โดยไมไดรับความยินยอมจาก
ผูใหเชานา เวนแตผูใหเชานารูหรือควรจะรูวาผูเชานาใหเชาชวงนาแตไมไดคัดคาน
ค. ผูเชานาใชทนี่ าเพื่อการอืน่ นอกจากการทํานาหรือเพื่อทําประโยชนอืน่ โดยไมได
รับความยินยอมจากผูใหเชานาหรือทําใหสภาพของนาเปลีย่ นแปลง หรือเปนอุปสรรคตอการปลูกขาว
หรือพืชไร
ง. ผูเ ชานาปลูกพืชที่ คชก. จังหวัดประกาศหามไว หรือผูเ ชานาปลูกขาวหรือพืชไรอ่นื
ใดที่ผใู หเชานาหามไว ซึ่งขอหามปลูกของผูใ หเชานาไดรบั ความเห็นชอบจาก คชก. ตําบลแลว
จ. ผูเชานาละทิ้งนาไปเกิน ๑ ป
ฉ. ผูเ ชานาทํานานอยกวารอยละ ๗๕ ของจํานวนเนื้อที่นาที่เชาเปนเวลา ๒ ปตดิ ตอกัน
เวนแตเพราะเหตุสุดวิสัย
ช. ผูเชานายักยาย ปดบัง หรือซอนเรนผลผลิตทีไ่ ดจากนาที่เชาหรือยินยอมใหผูอื่น
กระทําการดังกลาว เพื่อมิใหผูใหเชานาไดรับคาเชานาเต็มตามที่ตกลงกัน หรือ
ซ. ผูเชานาไมปรับปรุงการทํานาตามคําแนะนําของทางราชการ หรือปลอยใหนา
ทรุดโทรม จนเปนเหตุใหผลผลิตลดลงกวา ๑ ใน ๓ ของผลผลิตปกติ
ทั้งนี้ ในกรณีผูเชานาใหผูอื่นทํานาแทนหรือใหเชาชวงนาเพราะเหตุทตี่ นหรือสมาชิก
ในครอบครัวของตนซึ่งไดอยูชวยทํานาตองไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหารหรือตองไปชวยราชการตามที่กฎหมายบังคับ ผูใหเชานาจะบอกเลิกการเชานาเพราะเหตุตาม
ขอ ๓.๖ (๔) ข. หรือ จ. ไมได๒๙
ผลของการเลิกสัญญาเชานากอนกําหนด
แมวา สัญญาเชานาจะสิ้นสุดลงกอนกําหนดแลวก็ตาม หากผูเ ชานาไดลงมือทําประโยชน
ในนาโดยสุจริตกอนหนาที่สญ
ั ญาเชาจะสิ้นสุดลงแลว ใหถอื วาผูเ ชานามีสทิ ธิในที่นาตอไปจนกวาจะเสร็จ
การเก็บเกี่ยว แตตอ งเสียคาเชานาตามสวน แตในกรณีท่ีสามารถเก็บเกี่ยวไดหลายครั้งใหมีสทิ ธิเก็บเกี่ยว
ครั้งแรกไดเพียงครั้งเดียว๓๐
๓.๗ การบอกเลิกสัญญาเมื่อครบกําหนดเวลาการเชาแลว
เมือ่ สิน้ ระยะเวลาการเชานาตามสัญญาแลวและผูใหเชานาไมประสงคทจี่ ะใหผูเชานา
เชาที่นาตอไป จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) จะบอกเลิกสัญญาเชานาได เมื่อผูใหเชาประสงคจะใชนาที่เชา
- เพื่อประกอบเกษตรกรรมดวยตนเองตามความเหมาะสม
- เพื่อประโยชนแหงครอบครัวของตนตามความจําเปน
มีความหมายรวมถึงการไมชาํ ระคาเชานาแตเพียงบางสวน (ชําระไมครบถวน) ดวย (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๘๔/๒๕๒๕).
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒.
๓๐
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๓๙.
๒๘

๒๙
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- เพื่อทําประโยชนตามผังเมืองหรือเพื่อสาธารณประโยชนอยางอื่น หรือ
- เพื่ อ ประโยชน อ ย า งอื่ น อั น สอดคล อ งกั บ ประโยชน ส  ว นรวมในทางเศรษฐกิ จ
ตามหลักเกณฑที่กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงมหาดไทยรวมกันกําหนด
(๒) ผูใ หเชานาตองบอกเลิกการเชานาเปนหนังสือใหผเู ชานาทราบลวงหนาไมนอ ยกวา ๑ ป
นอกจากนี้ จะตองสงสําเนาการบอกเลิกการเชานาและแจงเหตุการณบอกเลิกไปยัง คชก. ตําบลภายใน
๓๐ วัน นับแตสง หนังสือบอกเลิกใหแกผเู ชานา ถา คชก. ตําบลเห็นวาผูใ หเชานายังไมมคี วามจําเปนรีบดวน
ทีจ่ ะใชประโยชนในทีน่ าตามเหตุทแี่ จงและการบอกเลิกการเชานาจะทําใหผเู ชานาเดือดรอน คชก. ตําบล
จะยับยั้งการบอกเลิกการเชานาไวทั้งหมดหรือบางสวนตามที่เห็นสมควรไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน
๒ ป ก็ได
เมื่อผูใหเชานาบอกเลิกการเชานาเพื่อทําประโยชนเองแลว ผูใหเชานาตองลงมือ
ทําประโยชนภายใน ๑ ปนบั แตวนั ทีก่ ารเชาสิน้ สุดลง แตหากผูใ หเชาไมไดลงมือทําประโยชนภายใน ๑ ป
และผูเชานาเดิมแสดงความจํานงจะเชานา ผูใหเชานาตองใหเชานานั้นตอ เวนแตผูใหเชานาจะรองขอ
ตอ คชก. ตําบลกอนสิ้นกําหนด ๑ ปเพื่อขอขยายเวลา แต คชก. ตําบลจะวินิจฉัยใหขยายเวลาออกไป
อีกเกิน ๑ ป ไมได
นอกจากนี้ ภายในระยะเวลา ๒ ป นับแตผูใหเชานาไดลงมือทําประโยชนดวยตนเอง
ถาผูใ หเชานาเลิกทําประโยชนตามเหตุแหงการบอกเลิกการเชานานัน้ เมือ่ ใด หากผูเ ชานาเดิมแสดงความ
จํานงจะเชานาอีกผูใ หเชานาตองใหเชานานัน้ และกรณีถา ผูใ หเชานาจะขายนานัน้ ผูใ หเชานาจะตองแจง
ผูเชานาเดิมเพื่อเปดโอกาสใหซื้อนากอนดวย๓๑
๓.๘ การอุทธรณคําสั่งและวิธีการฟองรองบังคับคดีในการเชานา
การเชานานั้นกฎหมายไดใหอํานาจแก คชก. ตําบลไวคอนขางมาก ดังนั้น หากผูเชานา
ผูใ หเชานา ผูม สี ว นไดเสียในการเชานาไมพอใจคําสัง่ ของ คชก. ตําบล ก็ใหยนื่ หนังสืออุทธรณคาํ สัง่ ของ
คชก. ตําบล ตอ คชก. จังหวัดเพือ่ พิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ภายในกําหนด ๓๐ วันนับแตวนั ทีท่ ราบคําวินจิ ฉัย
ของ คชก. ตําบล แตตอ งไมเกิน ๖๐ วันนับแตวนั ที่ คชก. ตําบลไดมคี าํ วินจิ ฉัย
ถาไมมีการอุทธรณคําวินิจฉัยของ คชก. ตําบลภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคําวินิจฉัย
ของ คชก. ตําบลเปนที่สุด
เมื่อ คชก. จังหวัดมีคําวินิจฉัยอยางใด หากคูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียในการเชานาไมพอใจ
คําวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด ก็มีสิทธิอุทธรณตอศาลไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของ
คชก. จังหวัด แตตองไมเกิน ๖๐ วันนับแตวันที่ คชก. จังหวัดไดมีคําวินิจฉัย๓๒
ทั้งนี้ คูกรณีหรือผูมีสวนไดเสียที่ไมพอใจคําสั่งของ คชก. ตําบล จะยื่นฟองตอศาลทันที
โดยตรงโดยไมอุทธรณตอ คชก. จังหวัดไมได๓๓
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘.
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗.
๓๓
เนื่องจากเปนการปฏิบัติขามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว จึงไมมีอํานาจฟอง (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๗๐/๒๕๓๔).
๓๑
๓๒

๑๓๘
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๓.๙ บทกําหนดโทษ
(๑) ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวก ไมชวยเหลือ ไมใหถอยคํา ไมชี้แจง หรือ
ไมสงเอกสารหลักฐานแก คชก. จังหวัด หรือ คชก. ตําบล หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑ พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๒) ผูใ ดแจงขอความหรือโตแยงหรือขอคัดคานอันเปนเท็จตอ คชก. ตําบลในการทําหนังสือ
หลักฐานการเชานา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท
(๓) ผูใดเรียกหรือรับคาเชานาเกินอัตราคาเชานาขั้นสูงที่ คชก. ตําบลกําหนด หรือแสดง
รายการปรับปรุงนาอันเปนเท็จ หรือฝาฝนขอหามตามขอ ๓.๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๔) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ คชก. ตําบล หรือ คชก. จังหวัดที่หามมิใหผูนั้น
ขัดขวางการทํานาของผูมีสิทธิในนาหรือทีใ่ หผูนั้นออกจากนาโดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท๓๔

๔. บทสรุป

เมื่อไดพจิ ารณาพระราชบัญญัตกิ ารเชาที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ แลว จะพบวากฎหมาย
ฉบับนี้มีบทบัญญัติทมี่ ุงเนนการคุมครองประโยชนของชาวนาชาวไรซึ่งเปนผูเชาที่ดินอยูหลายประการ
ไมวา จะเปนการกําหนดใหสญ
ั ญาเชานามีผลบังคับไดโดยไมจาํ เปนตองมีหลักฐานเปนหนังสือ การกําหนด
อัตราคาเชานาไมเกินอัตราสูงสุดที่ คชก. ตําบลกําหนด การหามเรียกผลประโยชนอนื่ ใดจากผูเชานา
นอกจากคาเชานา สิทธิในการเชานาตอแมมีการโอนกรรมสิทธิ์นาที่เชา สิทธิในการเชานาใหตกทอด
ไปยังทายาทเมื่อผูเ ชานาตาย สิทธิในการซื้อที่นาที่เชากอนคนอื่น การกําหนดระยะเวลาเชานาขั้นตํ่า ๖ ป
การกําหนดเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญาเชาเมื่อครบกําหนดจะตองบอกกลาวไปยังผูเ ชาเปนหนังสือทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๑ ป การกําหนดใหมี คชก. ตําบล และ คชก. จังหวัด ทําหนาที่ควบคุมและวินิจฉัย
ปญหาขอพิพาทเกี่ยวกับการเชานา และการกําหนดบทลงโทษกรณีไมปฏิบัติตามกฎหมาย เปนตน
อยางไรก็ดี ในอีกดานหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งไดวางหลักเกณฑ ตลอดจนขั้นตอนในการ
ควบคุมการเชาทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรมไวอยางเขมงวด ก็ไดกลายเปนปญหาและอุปสรรคทีส่ ําคัญทําให
ไมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไวได หรือกวาทีจ่ ะปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ ไดอยางครบถวน
สมบูรณจําตองใชระยะเวลาในการดําเนินการที่ยาวนาน กลาวคือ
ประการแรก การกําหนดระยะเวลาการเชานาขั้นตํ่าไวที่ ๖ ป และเมื่อครบกําหนดระยะเวลา
การเชา ๖ ป ถาผูใหเชานามิไดบอกเลิกการใหเชานาและผูเชานายังทํานาในที่นานั้นตอไป ใหถือวา
มีการเชานานัน้ ตอไปอีกคราวละ ๖ ป และหากผูใหเชาจะบอกเลิกสัญญาเมือ่ ครบกําหนดระยะเวลา
ผูใ หเชาจะตองบอกเลิกการเชานาเปนหนังสือใหผเู ชาทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอ ยกวา ๑ ป และตองสง
สําเนาการบอกเลิกการเชา และเหตุผลไปให คชก. ตําบลเปนผูพ จิ ารณาวินจิ ฉัย ใหเลิกการเชาหรือยับยั้ง
การบอกเลิกการเชา ซึ่งจะเปนการสรางภาระและขอผูกมัดใหกบั เจาของที่ดนิ เกินสมควร จนไมสามารถ
๓๔

พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒.
ก.ย. - ต.ค. ๕๕

P129-140.indd 139

จุลนิติ

๑๓๙

18/9/2555 9:57:21

การบังคับใชพระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

ที่จะนําที่ดินของตนเองมาใชประโยชนอื่นไดตามความตองการ ซึ่งสุดทายแลวเจาของที่ดินหลายราย
ก็ตองยินยอมที่จะปลอยใหที่ดินของตนรกรางวางเปลามากกวาการที่จะนําที่ดินออกใหเกษตรกรเชา
อันสงผลใหเกษตรกรตองประสบกับปญหาในการหาที่ดินเพื่อเชาทํานาไดยากขึ้น๓๕
ประการที่สอง การกําหนดตัวบุคคลใหปฏิบัติหนาที่เปน คชก. ตําบล ตามที่กฎหมายไดให
อํานาจหนาที่ในการควบคุมดูแลการเชานาไวเปนอยางมากนั้น โดยใหประกอบดวยบุคคลหลายฝาย
กลาวคือ ขาราชการประจํา (ปลัดอําเภอ เกษตรอําเภอ ทีด่ นิ อําเภอ ประมงอําเภอ ปศุสตั วอาํ เภอ กํานัน
ประจําตําบล) ตัวแทนผูเชา และตัวแทนผูใหเชา ทําใหการดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย
เปนไปดวยความลาชา จึงสมควรแกไขปญหาดังกลาว ดวยการยกเลิกคณะกรรมการซึ่งเปนขาราชการ
สวนภูมภิ าค แลวปรับเปลีย่ นใหผบู ริหารทองถิน่ สมาชิกสภาทองถิน่ เชน นายกองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล เปนตน ซึ่งมีความใกลชิดกับประชาชนและมีความเขาใจถึงสภาพ
ปญหาอุปสรรคและความตองการของประชาชนในพื้นที่ของตนเองมากกวาเขาทําหนาที่แทนบุคคล
ดังกลาว โดยการทํางานรวมกับกํานัน ผูใหญบาน ตัวแทนผูเชา และตัวแทนผูใหเชา ซึ่งนาจะทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว๓๖
ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับนี้ในสวนของ
ขอบกพรองดังกลาว ซึ่งอาจจะชวยทําใหลดขั้นตอนปฏิบัติที่ซํ้าซอนหรือไมจําเปน เกิดความคลองตัว
ในการที่จะแกไขปญหาการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของเกษตรกร และสอดคลองกับสภาวการณ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพบานเมืองในปจจุบันมากกวาที่ผานมา

สิบตํารวจโทมนตรี แดงศรี, ปญหาการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีการเชานา, (วิทยานิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง), ๒๕๕๐, หนา ๘๗ – ๘๙.
๓๖
อางแลวเชิงอรรถที่ ๓๕, หนา ๑๐๕ – ๑๐๘.
๓๕

๑๔๐
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การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนา
กับความรับผิดทางอาญา

๑. บทนํา

“ศาสนา” หรือ Religion คือ หลักคําสอนที่เปนแบบแผนของความเชื่อ ความมั่นคงทางจิตใจ
และเปนแบบแผนพฤติกรรมของมนุษย เพื่อนํามนุษยไปสูเปาหมายที่ดีงามในชีวิต๑ โดยศาสนาตาง ๆ
ในโลกนั้นมีอยูมากมายหลายศาสนา เชน ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ - ฮินดู
ศาสนายิว เปนตน แตทุกศาสนาลวนสั่งสอนใหบุคคลทุกคนเปนคนดี มีศีลธรรม และอยูรวมกับ
บุคคลอื่นไดอยางปกติสุข นอกจากนี้ ศาสนายังมีความสําคัญตอสังคมมนุษย เพราะศาสนาเปนบอเกิด
ของขนบธรรมเนียมประเพณีทดี่ ีงาม เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต กําหนดใหศาสนิกชนดําเนิน
วิถีชีวิตตามหลักธรรมคําสั่งสอน เปนแหลงรวบรวมและเผยแพรศิลปวิทยาการดานตาง ๆ ทั้งทางดาน
การแพทย ศิลปกรรม สถาปตยกรรม การชาง การดนตรี และหัตถกรรม เปนเครื่องสงเสริมความมั่นคง
ในการปกครองประเทศ และเปนทีพ่ ึ่งทางใจเมื่อเกิดความทุกข ดังนั้น ศาสนิกชนทุกคนจึงมีหนาที่
ศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนา เขารวมประกอบพิธกี รรมทางศาสนา ปกปองและสืบทอดศาสนา
ตลอดจนไมลบหลูหรือเหยียดหยามศาสนาอื่น ๆ
การกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอื่น เชน การทําลาย
ศาสนสถาน หรือศาสนวัตถุนัน้ นอกจากจะเปนสิ่งทีไ่ มสมควรกระทําแลว ผูกระทํายังอาจมีความผิด
อาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๖ ความผิดเกี่ยวกับศาสนาในฐานความผิดอันเปน
การเหยียดหยามศาสนาอีกดวย และเพื่อใหเกิดความเขาใจในบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การเหยียดหยามศาสนาดังกลาว อันจะเปนประโยชนตอ การปกปอง คุมครอง และสืบทอดสถาบันศาสนา
ใหดํารงอยูคูกับสังคมไทย คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอบทความเรื่อง
“การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนากับความรับผิดทางอาญา” ดังนี้
๑

ความหมายของ “ศาสนา” สืบคนขอมูลจากเว็บไซตคลังปญญา : www.panyathai.or.th.

ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนากับความรับผิดทางอาญา

๒. ลักษณะความผิดฐานดูหมิ่นการเหยียดหยามศาสนา๒

การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนา หรือ Blasphemy นั้น โดยทั่วไปนั้นมักจะมีลักษณะ
เปนในดานการพูดหรือการเขียนที่เปนไปในทางมุงรายตอพระเจา นามของพระเจา ลักษณะ
หรือเอกลักษณของพระเจา หรือศาสนาของพระเจา
จากลักษณะดังกลาวจะพิจารณาเห็นไดวาเปนการยากที่จะกําหนดใหมีความชัดเจนวา
การกระทําในลักษณะใด หรือการไมกระทําในลักษณะใด ทีม่ ลี กั ษณะเปนการดูหมิน่ เหยียดหยามศาสนา
ทั้งนี้ เนื่องจากเปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับแนวคิด ภูมิหลัง และบริบททางสังคมโดยรวมของแตละประเทศ
ในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา การกระทําในลักษณะดังกลาวอาจไมถือวาเปนความผิด แตเปน
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการบัญญัติกฎหมายหามการแสดงออกเชนนั้นอาจขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญได หรือในบางประเทศ เชน สหราชอาณาจักร ไดเคยมีการบัญญัติกฎหมายกําหนดให
การเหยียดหยามศาสนาเปนความผิดไวแตก็ไดมีการยกเลิกไปในป ค.ศ. ๒๐๐๘ ในขณะที่บางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติ เชน ปากีสถาน มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย ไดกําหนดใหการเหยียดหยามศาสนานั้นเปนความผิด
จากรายงานการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการเหยียดหยามศาสนาในหลายประเทศ
พบวา กฎหมายดังกลาวมีผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนอันมีสาเหตุเนื่องมาจากความไมชัดเจนของ
บทบัญญัติ ทําใหประชาชนผูป ฏิบตั ไิ มอาจทราบไดวา การกระทําของตนเปนความผิดตามกฎหมายหรือไม
และกรณีดงั กลาวอาจสงผลเลวรายมากยิง่ ขึน้ ในบางประเทศทีม่ แี นวคิดทางประชาธิปไตยทีไ่ มเขมแข็งพอ
เพราะกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการกระทําความผิดอันมีลกั ษณะทีเ่ หยียดหยามศาสนาอาจถูกนําไปใชเปน
เครื่องมือทางการเมือง เพื่อจัดการกับฝายตรงขามหรือมีความเห็นทางศาสนาที่แตกตางกันได

๓. บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับศาสนา

โดยทีป่ ระเทศไทยเปนประเทศทีม่ จี ารีตประเพณีทดี่ งี าม และคนไทยมีอปุ นิสยั โอบออมอารี
มีนําใจ ไมนิยมการเผชิญหนาหรือมีความขัดแยงกับบุคคลอื่น และมีความสุขตามอัตภาพ ชาวไทย
ทุกศาสนาจึงอยูรวมกันอยางสงบสุขเรื่อยมา และไมคอยพบการแสดงออกที่มีลักษณะอันเปนการ
เหยียดหยามศาสนาอืน่ จนเปนเหตุใหสงั คมโดยรวมเกิดความขัดแยงมากนัก อยางไรก็ตาม หากมีการกระทํา
อันมีลกั ษณะเปนการเหยียดหยามศาสนาเกิดขึน้ ผูก ระทํายอมมีความผิดและตองรับโทษตามกฎหมาย
โดยกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับรองและคุมครองเสรีภาพในการถือศาสนา นิกาย หรือลัทธินิยม
หรือความผิดในลักษณะเหยียดหยามศาสนา มีดังนี้
๓.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๗ ไดบญ
ั ญัตวิ า
“บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนาหรือลัทธินิยม
ในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
สรุปขอมูลจาก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, การดูหมิน่ เหยียดหยามศาสนา (Blasphemy), ขาวสารพัฒนากฎหมาย
ลําดับที่ ๖๒ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓.
๒
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ในการใชเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรบั ความคุมครองมิใหรฐั กระทําการใด ๆ
อันเปนการรอนสิทธิ หรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุทถี่ ือศาสนา นิกายของศาสนา
ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ
แตกตางจากบุคคลอื่น”
เมือ่ ศาสนาเปนเรื่องของความคิด ความเชื่อทีบ่ ุคคลมีอยู กฎหมายจึงไมอาจ
เข า ไปห า มความคิ ด หรื อ ความเชื ่อ ถื อ นั ้น ได รั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ได บั ญ ญั ติ รั บ รองเสรี ภ าพในการถื อ
ศาสนาของบุคคลไวอยางสมบูรณ กลาวคือ เสรีภาพในการถือศาสนาเปนเสรีภาพโดยเด็ดขาด
รั ฐ จะออกกฎหมายมาจํ า กั ด เสรี ภ าพเช น นี ้ไ ม ไ ด สํ า หรั บ เสรี ภ าพในการปฏิ บั ติ ต ามศาสนธรรม
หรือพิธีกรรมตามความเชื่อถือซึ่งเปนเรื่องที่คูกับการถือศาสนานั้น บุคคลยอมปฏิบัติตามศาสนธรรม
หรือพิธีกรรมตามความเชื่อถือไดเมือ่ ไมเปนปฏิปกษตอหนาทีข่ องพลเมืองและไมเปนการขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังไดบัญญัติคุมครอง
เสรีภาพในการถือศาสนาของบุคคลอีกชั้นหนึ่ง โดยหามมิใหรัฐกระทําการใด ๆ อันเปนการรอนสิทธิ
หรือเสียประโยชนอนั ควรมีควรได เพราะเหตุทถี่ ือศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม หรือพิธีกรรม
ตามความเชื อ่ ถื อ แตกต า งจากบุ ค คลอื น่ ๓ รวมทั ง้ บั ญ ญั ติ ใ ห รั ฐ ต อ งดํ า เนิ น การตามแนวนโยบาย
ดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ตามมาตรา ๗๙ โดยรัฐตองให
ความอุปถัมภและคุมครองศาสนา สงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชน
ทุกศาสนา และสนับสนุนใหมีการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตอีกดวย
มานิตย จุมปา, คําอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐), พิมพครัง้ ที่ ๕ กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนติ ธิ รรม
๒๕๔๖, หนา ๗๙ – ๘๐.
๓
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การดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนากับความรับผิดทางอาญา

๓.๒ ประมวลกฎหมายอาญา ไดบญ
ั ญัตใิ หความคุม ครองสถาบันศาสนา ดวยการหามมิให
มีการเหยียดหยามศาสนา กอความวุนวายในที่ประชุมทางศาสนา และการแตงกายหรือใชเครื่องหมาย
เลียนแบบพระหรือนักบวช โดยบัญญัติไวในลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา มาตรา ๒๐๖ – ๒๐๘
สรุปไดดังนี้
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๖ “ผูใ ดกระทําดวยประการใด ๆ แกวตั ถุหรือสถาน
อันเปนทีเ่ คารพในทางศาสนาของหมูช นใด อันเปนการเหยียดหยามศาสนานัน้ ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แต
๑ ป ถึง ๗ ป หรือปรับตั้งแต ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๑๔,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
ความผิดฐานเหยียดหยามศาสนานี้ เปนกรณีที่ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ
ตอวัตถุ เชน พระพุทธรูป ไมกางเขน หรือสถานที่ เชน โบสถ วิหาร สุเหรา ซึง่ เปนทีเ่ คารพในทางศาสนา
โดยเจตนา และการกระทําดังกลาวมีลกั ษณะเปนการเหยียดหยามศาสนาเมือ่ พิจารณาตามความรูส กึ
ของคนทั่วไป โดยคําวา “เหยียดหยาม” ในที่นี้หมายถึง “ดูหมิ่น” และจะตองเปนการกระทําตอวัตถุ
หรือสถานที่อันเปนที่เคารพในทางศาสนาเทานั้น ไมรวมถึงการกลาวถอยคําดูหมิ่นหรือการกระทํา
ตอตัวบุคคลผูปฏิบัติศาสนา เชน พระภิกษุ บาทหลวง อิหมาม โดยไมมีการกระทําใด ๆ ตอวัตถุหรือ
สถานทีเ่ ลย๔ อยางไรก็ตาม ความผิดฐานนีก้ ฎหมายไมไดมเี จตนารมณเพียงเพือ่ ปกปองวัตถุหรือสถานทีอ่ นั เปน
ที่เคารพในทางศาสนาเทานั้น แตบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณเพื่อปกปองคุมครองสถาบันศาสนา
และความรูสึกนึกคิดของศาสนิกชนทุกคนเปนสําคัญ
ตัวอยางของการกระทําทีเ่ ปนความผิดฐานนี้ ไดแก พระพุทธรูปเปนทีเ่ คารพสักการะ
ในทางศาสนาของประชาชนผูนับถือศาสนาพุทธทั่วไป การกระทําของจําเลยตามที่ปรากฏในภาพถาย
จําเลยแตงกายเปนภิกษุแลวใชเทาขางหนึง่ ยืนอยูบ นฐานพระพุทธรูปปางหามญาติ โดยเทาจําเลยอยูบ น
สวนหนึง่ ของพระบาทพระพุทธรูปยกมือขวาขึน้ เลียนแบบพระพุทธรูป สวนใบหนาของจําเลยแสดงทาทาง
ลอเลียนถลึงตาอาปากเชนนี้ นอกจากจะเปนการไมเคารพตอพระพุทธรูปแลว จําเลยยังไดแสดงตน
เสมอกับพระพุทธรูป จึงเปนการกระทําอันไมสมควรและเปนการดูหมิน่ เหยียดหยามพุทธศาสนา จําเลย
จึงมีความผิดตามฟองทีจ่ าํ เลยอางวา จําเลยทําพิธรี กั ษาโรคโดยนัง่ เพงกระแสจิตเกิดตัวลอยขึน้ ไปยืนอยู
บนฐานพระพุทธรูปไมมเี จตนาลอเลียนนัน้ เปนขออางทีไ่ มสมเหตุสมผลและไมมพี ยานหลักฐานสนับสนุน
ไมมนี าํ หนักหักลางพยานหลักฐานโจทกได (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๐๗/๒๕๕๐) จําเลยฉีกธงชาติไทยอันมี
ความหมายถึงรัฐเพื่อเหยียดหยามประเทศชาติ และยังใชไมตีทุบเกศเศียรพระพุทธรูปอันเปนที่เคารพ
ในทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนอันเปนการเหยียดหยามศาสนา อันเปนคนละเจตนา แตละเจตนาเปน
ความผิดในตัวเองแยกจากกันเปนความผิดคนละกระทงแมกระทําตอเนือ่ งกัน และแตละกระทงดังกลาว
คือ เจตนาในการทําใหเสียทรัพยเชนเดียวกัน จึงเปนความผิดหลายบทในแตละกระทง กลาวคือ จําเลย
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๘, ๓๖๐, ๙๐ กระทงหนึง่ และมาตรา ๒๐๖, ๓๖๐ ทวิ,
๙๐ อีกกระทงหนึ่ง (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๙๙/๒๕๓๓) การขุดเจดียซึ่งเปนที่สักการะในทาง
พุทธศาสนา แมจะมุงเพื่อคนหาทรัพยก็ดีก็มีความผิดฐานนี้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๔๖/๒๔๘๓)
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ,์ กฎหมายอาญา ภาคความผิด เลม ๒, พิมพครัง้ ที่ ๕ กรุงเทพฯ : หางหุน สวนจํากัด จิรรัชการพิมพ
๒๕๕๐, หนา ๑ – ๓.
๔
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๗ “ผูใ ดกอใหเกิดการวุน วายขึ้นในทีป่ ระชุม
ศาสนิกชนเวลาประชุมกัน นมัสการ หรือกระทําพิธีกรรมตามศาสนาใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมาย
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
ความผิดฐานกอความวุนวายในที่ประชุมทางศาสนานี้ เปนกรณีที่ผูใดกอใหเกิด
การวุนวาย เชน สงเสียงเอะอะโวยวาย รองรําทําเพลง ขึ้นในที่ประชุมศาสนิกชนในขณะเวลาประชุม
นมัสการ หรือกระทําพิธีกรรมตามศาสนาใด ๆ โดยชอบดวยกฎหมาย โดยเจตนา ตัวอยาง
ของการกระทําทีเ่ ปนความผิดฐานนี้ ไดแก คืนเกิดเหตุมีการชุมนุมกันกระทําพิธีสวดมนตทําบุญฉลอง
กระดูกผูต ายตามพุทธศาสนาบนหอสวดมนต จําเลยขึน้ มาสงเสียงเอะอะอือ้ ฉาวซาํ ยังกลาววา พระนีย่ งุ จริง
พระไมมีความหมายแลวจําเลยนั่งลงใชมือตบกระดาน ๗ - ๘ ครั้ง และชักปนพกออกจากเอวมาถือไว
หันปากกระบอกปนมาทางพระ แลวปนตกลงยังพื้นหอสวดมนต การกระทําของจําเลยดังกลาว ถึงแม
ผูที่ไปชุมนุมกันจะไมมีปฏิกิริยาวุนวายขึ้นก็ตาม ก็ยังถือไดวาเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๐๗ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๐๐/๒๕๑๖) ชาวบานประชุมกันนมัสการถวายตนดอกไม
และปราสาทผึ้งตอพระภิกษุเจาอาวาส จําเลยเขาไปดาพระภิกษุและเอาปราสาทผึ้งไปเตะเลนเปน
ความผิดตามมาตรานี้ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๒/๒๕๐๐)
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ “ผูใดแตงกายหรือใชเครื่องหมายที่แสดงวา
เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคล
เชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
ความผิดฐานแตงกายหรือใชเครื่องหมายเลียนแบบพระหรือนักบวชนี้ เปนกรณี
ที่ผูใดแตงกายหรือใชเครือ่ งหมายที่แสดงวาเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใด
โดยมิชอบ โดยเจตนา และมีเจตนาพิเศษเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนบุคคลเชนวานั้น ทั้งนี้
หากผูกระทําไมมีเจตนาพิเศษดังกลาว เชน แตงกายเปนพระเพื่อแสดงละครผูกระทํายอมไมมี
ความผิดฐานนี้
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ตัวอยางของการกระทําทีเ่ ปนความผิดฐานนี้ ไดแก แตงกายเปนภิกษุในศาสนาพุทธ
โดยมิชอบ เพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนภิกษุในศาสนาพุทธเปนการกระทําความผิดเกี่ยวกับศาสนา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๖๔/๒๕๔๔) ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๒๙ การสละสมณเพศเพราะถูกจับโดยตองหาวากระทําความผิด
อาญามีได ๓ กรณี คือ (๑) เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควรใหปลอย
ชั่ วคราวและเจาอาวาสแหง วั ด ที่พ ระภิกษุรูปนั้นสังกัดไมรั บมอบตัวไวควบคุ มพนักงานสอบสวน
มีอาํ นาจจัดดําเนินการใหสละสมณเพศได (๒) เมือ่ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควร
ใหปลอยชั่วคราวและไมเห็นสมควรใหเจาอาวาสรับตัวไปควบคุม พนักงานสอบสวนมีอํานาจจัด
ดําเนินการใหสละสมณเพศได และ (๓) เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไมเห็นสมควรให
ปลอยชั่วคราวและพระภิกษุรูปนั้นมิไดสังกัดในวัดใดวัดหนึ่งหรือเปนพระจรจัด พนักงานสอบสวน
มีอํานาจจัดดําเนินการใหสละสมณเพศได ในคดีกอนที่จําเลยถูกจับกุมในขอหามีวัตถุออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาทไวในครอบครอง พนักงานสอบสวนไมเห็นสมควรใหปลอยชัว่ คราว และพาจําเลยไปทีว่ ดั บ.
เพือ่ ใหจาํ เลยสึกแตจาํ เลยไมยอมสึก และเจาอาวาสวัด บ. ก็ไมยอมสึกให พนักงานสอบสวนจึงพาจําเลย
กลับไปทีส่ ถานีตาํ รวจและจัดใหจาํ เลยลาสิกขาบทตอหนาพระพุทธรูปทีอ่ ยูบ นสถานีตาํ รวจ ดังนี้ จําเลย
ยอมเขาใจไดวาจําเลยยังไมขาดจากความเปนพระภิกษุเนื่องจากจําเลยไมสมัครใจลาสิกขาบทและ
การดําเนินการใหจาํ เลยสละสมณเพศกระทําโดยพลการของเจาพนักงานตํารวจ เมือ่ จําเลยแตงกายเปน
พระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมือ่ พนจากการคุมขังโดยไดรบั การปลอยชัว่ คราวแลว ถือวาจําเลยไมมเี จตนา
กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๘ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๘๒/๒๕๔๓)
จากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับรองและคุมครองเสรีภาพในการถือ
ศาสนา นิกาย หรือลัทธินิยม หรือความผิดในลักษณะเหยียดหยามศาสนาแลวนั้นยังมีขอควรพิจารณา
ที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการเหยียดหยามศาสนา ดังตอไปนี้

๔. ขอควรพิจารณาที่สําคัญ

ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๔ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา มาตรา ๒๐๖ – ๒๐๘ มีขึ้น
เพื่อปกปองคุมครองสถาบันศาสนา เสรีภาพในการถือศาสนา ความรูสึกของศาสนิกชนทุกศาสนา
ปองกันมิใหมีการแสวงหาประโยชนโดยการแตงกายเลียนแบบพระหรือนักบวช ตลอดจนเพื่อเปนการ
รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน อยางไรก็ดี บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว
ยังมีประเด็นขอกฎหมายที่สําคัญซึ่งควรไดรับการพิจารณา กลาวคือ
๔.๑ ความรับผิดทางอาญาของพระสงฆกรณีเสพเมถุน ประชาชนชาวไทยสวนใหญ
นับถือพระพุทธศาสนามาชานาน และใหความเคารพสักการะตอพระภิกษุสงฆผูเปนสาวกสืบทอด
พระพุทธศาสนาตอจากพระสัมมาสัมพุทธเจา แตในปจจุบันปรากฏวามีพระสงฆบางรูปไดประพฤติตน
ลวงละเมิดตอพระธรรมวินยั และกระทําการอันไมเหมาะสมตอสมณเพศอยางรายแรง และในบางกรณียงั
ถึงขัน้ เปนความผิดอาญา เชน เสพหรือคายาเสพติด เสพเมถุน ปลอมตนเปนฆราวาสออกเทีย่ วกลางคืน
ดื่มสุราหรือของมึนเมา เลนการพนัน คลุกคลีกับสตรีเพศ และดูสื่อลามกอนาจาร เปนตน โดยเฉพาะ
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อยางยิ่งกรณีทพี่ ระภิกษุสงฆเสพเมถุนหรือมีความสัมพันธทางเพศกับบุคคลอื่นซึ่งเปนเรื่องทีข่ ัดตอ
ศีลธรรมและเปนการทําลายศาสนาอยางรายแรง แตพระสงฆรูปนั้นไดรับโทษเพียงอาบัติปาราชิก
โดยไมมคี วามผิดอาญาฐานเหยียดหยามศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๐๖ แตอยางใด
กรณีตวั อยางตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๖/๒๕๐๕ จําเลยขณะเปนพระภิกษุไดรว มประเวณีกบั หญิง
ในกุฏิของจําเลยบนเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี มีกุฏิของพระภิกษุใกลเคียงหลายหลัง และมีพระพุทธรูป
พระฉายอยูบนเขาวังเปนสถานที่ท่ปี ระชาชนเคารพนับถือนั้น เห็นไดวา เปนการไมสมควรอยางยิ่งแตจะ
ถือวาเปนการเหยียดหยามศาสนา ตามความในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๖ ยังไมถนัด
การเสพเมถุนของพระสงฆไมวากับมนุษยหรือสัตวนั้น ในทางศาสนจักรถือวาผิด
พระวินัยอยางรายแรง พระสงฆรูปนั้นตองอาบัติปาราชิกขาดจากความเปนพระและไมสามารถ
กลับมาบวชใหมไดอีก สําหรับทางอาณาจักรนั้น เดิมกอนทีจ่ ะมีการบังคับใชประมวลกฎหมายอาญา
กฎหมายตราสามดวงในพระไอยการลักษณะผัวเมีย บทที่ ๔๐ และ ๔๑ ไดบัญญัติไวอยางชัดเจนวา
หามพระภิกษุสามเณรเสพเมถุน ไมวาจะเปนการเสพเมถุนกับภริยาของผูอื่นหรือผูหญิงทีเ่ ปนโสด
มิฉะนั้นยอมไดชื่อวาปาราชิกตองสึกออกมาและตองรับโทษตามกฎหมาย ดังนี้ บทที่ ๔๐ “มาตราหนึ่ง
พระครูภิขุสํามเณร ผิดเมียทานถึงชําเราชื่อวาปราชิก ใหสึกออกเสียแลวใหไหมโดยพระราชกฤษฎีกา”
บทที่ ๔๑ “มาตราหนึ่ง พระครูภษิ สุ าํ มเณรผูอยูในศีล ทําทุราจานผิดกิจวิไนยทํารายดวยหญิงหาผัวมิได
ถึงชําเราเปนสัจไซ ชื่อวาปราชิก ใหสึกออกลงโทษ ๕๐ หรือ ๒๕ ที สงตัวลงญาชางหลวง สวนหญิงนั้น
ใหทําโทษดุจหญิงทําชูนอกใจผัวนั้นแล”๕ จะเห็นไดวากฎหมายตราสามดวงนั้นลงโทษทัง้ ตัวของ
พระภิกษุและสามเณรทีเ่ สพเมถุนและผูท รี่ วมเสพเมถุน ซึง่ เปนการบัญญัติกฎหมายเพือ่ ปกปอง
พระพุทธศาสนาและปองกันไมใหพุทธศาสนิกชนตองเสื่อมศรัทธาตอพระสงฆ ตอมาเมื่อมีการตรา
ประมวลกฎหมายอาญาขึ้นใชบงั คับโดยมีแบบอยางมาจากประเทศตะวันตก การเสพเมถุนของพระสงฆ
ที่มา ๒๐๐ ป กฎหมายตราสามดวง ศูนยขอมูลกฎหมายกลาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
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ก็ไมเปนความผิดอาญาอีกตอไป เปนการแยกเรื่องของศาสนจักรออกจากอาณาจักรและปลอยให
เรื่องการเสพเมถุนของพระสงฆเปนเรื่องของพระวินัย
๔.๒ ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับศาสนาตามประมวลกฎหมายอาญา
ลักษณะ ๔ มาตรา ๒๐๖ – ๒๐๘ นัน้ มีลกั ษณะเปนความผิดตอแผนดิน กลาวคือ รัฐหรือสังคมสวนรวม
เปนผูไ ดรบั ความเสียหาย ไมมผี เู สียหายโดยเฉพาะเจาะจงอืน่ ใดนอกเหนือไปจากรัฐ ความผิดดังกลาวจึง
เปนความผิดทีไ่ มอาจยอมความได เพราะไมมผี ทู จี่ ะทําหนาทีย่ อมความโดยตรงและรัฐก็ไมสามารถทีจ่ ะ
ยอมความโดยการไมดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได ดังนั้น ในกรณีที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ศาสนาเกิดขึ้นจึงตองมีการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดจนถึงที่สุดเสมอ ตัวอยางของความผิดอาญา
แผนดินอื่น ๆ ไดแก ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับ
การยุตธิ รรม ความผิดเกีย่ วกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ และความผิดเกีย่ วกับ
ชีวิตและรางกาย เปนตน

๕. บทสรุป

ศาสนาทุกศาสนาถือวาเปนสถาบันที่สําคัญของสังคมทุกสังคมรวมทั้งสังคมไทยและ
มีความผูกพันกับคนไทยมาชานาน โดยเฉพาะศาสนาพุทธเปนทั้งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เปนบอเกิดของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวิทยาการ และเปนแบบอยางในการดําเนินชีวติ ทําใหคนไทยมีพนื้ ฐานทาง
จิตใจและสังคมทีด่ ี ดังนัน้ การกระทําไมวา ดวยประการใด ๆ ก็ตามซึง่ จะถือวาเปนการดูหมิน่ เหยียดหยาม
ศาสนาหรือไม จะตองพิจารณาถึงความยึดถือในทางศีลธรรมของมนุษยประกอบดวยและการกระทํา
ดังกลาวจะตองเปนการกระทําที่ถึงขนาดกอกวนความสงบสาธารณะหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ซึง่ จะเห็นไดวา บทบัญญัตติ ามประมวลกฎหมายอาญาในสวนทีเ่ กีย่ วกับความผิดฐานเหยียดหยาม
ศาสนาก็ยังไมมีความชัดเจนวาการกระทําในลักษณะใดบางที่จะเปนการเหยียดหยามศาสนาอยูนั่นเอง
อยางไรก็ดี ในปจจุบนั คนไทยตองประสบกับปญหามากมายทัง้ ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทําใหคนไทย
ตองหันไปพึ่งพาวัตถุมากขึ้นจนหลงลืมวิถีชีวิตดั้งเดิม และอาจหลงลืมไปวาสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต
ของมนุษยนั้นไมใชวัตถุแตเปนจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาตางหากที่จะ
นําพาชีวิตมนุษยไปสูเปาหมายที่ดีงาม สุดทายนี้หวังเปนอยางยิ่งวาคนไทยจะเห็นถึงความสําคัญของ
ศาสนา ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของศาสนา ไมดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอื่น และรูจักที่จะนําหลักธรรม
ของศาสนามาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตอไป
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ก
ระบวนการยุติธรรม
กับการเยียวยาความเสียหาย
แกนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
บทนํา
การท อ งเที ่ย วนั ้น ถื อ เป น นโยบายสํ า คั ญ ทีร่ ั ฐ ให ก ารส ง เสริ ม และถื อ เป น
อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเปนอุตสาหกรรม
ทีส่ รางรายไดใหแกประเทศเปนลําดับตน ๆ รองลงมาจากการสงออกสินคาเกษตร
เชน ขาว เปนตน ทัง้ ยังเปนการสรางอาชีพใหแกประชาชนในทองถิ่นไดหลากหลาย
อาชีพ และจากการที่ภาครัฐไดกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทําใหมี
นักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยหลายลานคน แตเมื่อ
มีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้นแกนักทองเทีย่ วไมวาจะเปนความผิดฐาน
ทํารายรางกาย ความผิดฐานลักทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย หรือฉอโกง ในระหวาง
ทีพ่ ั ก อาศั ย อยูใ นประเทศไทย กลั บ ไมม ีม าตรการใดที ่จ ะคุ ม ครองหรื อ เยีย วยา
ความเสียหายใหกับนักทองเทีย่ วเหลานั้นเปนกรณีพิเศษแตอยางใด กลับมีมาตรการ
เชนเดียวกับคนไทยที่เมือ่ มีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้นก็ตองดําเนินคดีผาน
กระบวนการยุติธรรมเริ่มตั้งแตชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลเพื่อให
ศาลเปนผูว ินิจฉัยชีข้ าดตัดสินคดีใหซึง่ กวาทีก่ ารพิจารณาคดีของศาลจะเสร็จสิน้ ไปก็
ตองใชเวลานาน วิธีการจึงไมเหมาะสมที่จะนํามาใชกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ซึ่งมีระยะเวลาในการพักอาศัยอยูใ นประเทศไทยคอนขางจํากัด ดังนั้น รัฐจึงควร
กําหนดวิธีดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพือ่ เปนมาตรการในการคุม ครอง
ความปลอดภัย และการเยียวยาความเสียหายใหแกนกั ทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความมั่นใจ
ในการที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศมากที่สุด
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕
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ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่รัฐใชเปน
มาตรการในการคุ ม ครองและเยี ย วยาความเสี ย หายให แ ก นั ก ท อ งเที่ ย วที่ ไ ด รั บ
ความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิดอาญาในประเทศไทยวาผูเสียหายมีสิทธิ
ที่จะไดรับการชวยเหลือเยียวยาจากหนวยงานของรัฐอยางไร หรือมีมาตรการที่จะ
ระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นโดยวิธีอื่นหรือไม อยางไร ตลอดจนการเริ่มสืบพยานลวงหนา
ของนั ก ท อ งเที่ ย วก อ นเดิ น ทางกลั บ ประเทศของตน “สารพั น ป ญ หากฎหมาย”
ฉบับนีจ้ งึ ขอนําเสนอเรือ่ ง “กระบวนการยุตธิ รรมกับการเยียวยา
ความเสียหายแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติิ” ดังนี้

๑. สภาพปญหาและการกระทําความผิดทาง
อาญาที่เกิดขึ้น
การที่นักทองเที่ยวตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางเขามา
ท อ งเที่ ย วในประเทศไทยนั้ น ก็ เ นื่ อ งมาจากความงดงามทาง
ธรรมชาติ ความงามทางวัฒนธรรม และจารีตประเพณีที่สวยงาม
ซึ่ ง ป จ จั ย เหล า นี้ เ ป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ ที่ ดึ ง ดู ด นั ก ท อ งเที่ ย ว
ชาวต า งชาติ ใ ห ตั ด สิ น ใจเดิ น ทางเข า มาท อ งเที่ ย วในประเทศไทย นอกจากนี้
สิ่งที่จะมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวอีกประการหนึ่งก็คือความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น ในระหว า งการท อ งเที่ ย วหรื อ พั ก อาศั ย อยู ใ นประเทศไทย
การที่ ภ าครั ฐ ได กํ า หนดนโยบายเพื่ อ ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วทํ า ให มี นั ก ท อ งเที่ ย ว
ชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนจํานวนมาก เมื่อเกิดปญหา
หรือเกิดความเสียหายในชีวิตรางกายและทรัพยสินของนักทองเที่ยวอันเนื่องมา
จากการกระทําความผิดทางอาญา รัฐจึงตองมีมาตรการทางกฎหมายที่จะคุมครอง
และเยียวยาแกนักทองเที่ยวในระหวางที่พักอาศัยอยูในประเทศไทยใหไดรับความ
เปนธรรมโดยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะนักทองเที่ยวมีระยะ
เวลาพักอาศัยอยูในประเทศไทยนอยและคอนขางจํากัด ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้น
ในระหวางเวลาที่นักทองเที่ยวพักอาศัยอยูในประเทศไทย การเยียวยาความเสียหาย
หรือการระงับขอพิพาทก็คอื กระบวนการพิจารณาคดีโดยศาลยุตธิ รรม ซึง่ การดําเนินคดี
ของศาลนั้นตองใชเวลานานและเสียคาใชจายเปนจํานวนมาก ซึ่งเมื่อเทียบกับจํานวน
ทุนทรัพยทฟี่ อ งรองหรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ อาจจะไมคมุ คากับคาใชจา ยทีจ่ ะตองเสีย
ไปในระหวางการดําเนินคดี และรวมถึงระยะเวลาที่พักอาศัยอยูในประเทศไทยดวย
เพราะผูเ สียหายตองการทีจ่ ะระงับขอพิพาททีเ่ กิดขึน้ นัน้ ใหเสร็จสิน้ ไปโดยเร็วเนือ่ งจาก
ตองเดินทางกลับประเทศตน
แตเนื่องจากการพิจารณาคดีในศาลนั้นตองใชระยะเวลานานและไม
เหมาะสมกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีระยะเวลาอยูในประเทศอยางจํากัดเพราะ
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กระบวนการพิจารณาคดีในศาลนั้นจะตองใชระยะเวลามากพอสมควร ซึ่งหากนําวิธี
การระงับขอพิพาทหรือการเยียวยาความเสียหายแกนักทองเที่ยวโดยวิธีอนื่ มาใชเพื่อ
แกไขปญหาในเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินคดีแกนักทองเที่ยว ซึ่งจะทําใหคูกรณี
ทัง้ สองฝายมีความพึงพอใจทีจ่ ะสามารถยุติขอขัดแยงและปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได
อยางรวดเร็วและไดรับความเปนธรรมยอมจะเปนผลดีแกทุกฝาย เมื่อมีความเสียหาย
เกิดขึ้นกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติไมวา จะเปนความเสียหายตอชีวติ รางกาย เสรีภาพ
หรือทรัพยสิน อันเปนมูลความเสียหายในทางอาญา การดําเนินคดีหรือการเยียวยา
ความเสียหายดวยการระงับขอพิพาทจึงควรคํานึงถึงวิธีการที่เหมาะสมสรางความพึง
พอใจใหกับนักทองเที่ยวดวยวิธีการที่สะดวก รวดเร็ว เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ

๒. การระงับขอพิพาทในทางอาญา
การระงับขอพิพาททางอาญานั้นอาจกระทําไดหลายวิธี โดยมีความแตก
ตางกันอาจเกิดจากปจจัยแวดลอม ระบบกฎหมายหรือคานิยมของแตละทองถิ่นทําให
วิธีการระงับขอพิพาทในแตละประเภทมีผลที่แตกตางกันไปทั้งในเนื้อหาและวิธีการ
ของการระงับขอพิพาท ซึ่งมีวธิ กี ารมากมายหลากหลายวิธเี พื่อเปนแนวทางในการระงับ
ขอพิพาทกอนที่จะมีการนําคดีขึ้นสูศาล ซึ่งในคดีเกี่ยวกับนักทองเที่ยวที่เปนคดีอาญา
ในความผิดเกี่ยวกับทรัพยหรือความผิดเกี่ยวกับรางกายที่ไมรุนแรง ทั้งนี้ เพื่อเปน
การประหยัดคาใชจา ยในการดําเนินคดีใหแกคกู รณี และมีความสะดวกและรวดเร็วใน
การดําเนินคดี และยังเปนการชวยลดจํานวนคดีทจี่ ะขึ้นสูกระบวนการพิจารณาของ
ศาลดวย ซึ่งวิธกี ารระงับขอพิพาทในทางอาญานั้นมีท้งั กระบวนการกอนฟองคดีตอ ศาล
และกระบวนการภายหลังการฟองคดีตอศาลแลว ดังนี้
๒.๑ การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอื่นกอนฟองคดีตอศาล๑
ในคดีอาญานั้นโดยปกติมักจะเริ่มตนเมื่อมีการกลาวหาวาไดมี
ความผิดอาญาเกิดขึ้น โดยการรองทุกขหรือการกลาวโทษตอเจาพนักงาน หรือผูเสียหาย
ฟองคดีอาญาตอศาลโดยตรง เมื่อศาลไดรบั ฟองไวแลวก็จะดําเนินการพิจารณาพิพากษา
ตอไปจนเสร็จสิน้ สํานวน โดยอยูภ ายใตเงือ่ นไขการระงับคดีหรือเหตุการณใด ๆ
ทีช่ ี้ขาดในเนือ้ หาแหงคดีทันทีทเี่ หตุการณนั้นเกิดขึ้น แตดวยระยะเวลาทีจ่ ํากัดของ
นักทองเที่ยวที่ตอ งเดินทางกลับประเทศจึงตองการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สดุ
เพราะไมตอ งการที่จะดําเนินคดีตอ ศาลเนื่องจากกระบวนพิจารณานั้นมีความลาชาจึง
ตองนําวิธีการระงับขอพิพาทมาใชแกนักทองเที่ยวโดยวิธีการตาง ๆ ดังนี้
๑) การยอมความโดยผูเสียหาย เปนกรณีที่ผูเสียหายไดตกลงกับ
ผูกระทําผิดเพื่อระงับขอพิพาททางอาญาที่เกิดขึ้น โดยผูเสียหายไมติดใจเอาความกับ
ภัทริน รินทรธราศรี “มาตรการเยียวยาความเสียหายแกนักทองเที่ยวชาวตางชาติผูไดรับความเสียหายในประเทศไทย”
วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ๒๕๕๒. หนา ๕๗ - ๕๙.
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ผูก ระทําผิดอีกตอไป มีผลทําใหความผิดอาญานัน้ ระงับสิน้ ลง โดยในการยอมความนัน้
จําเปนตองไดรับความยินยอมของผูเสียหายเปนหลัก สวนผูกระทําความผิดจะชดใช
คาเสียหายหรือไม ไมใชขอสําคัญเพียงแตผูเสียหายยินยอมคดีก็เปนอันระงับไป
๒) การใชดุลพินิจระงับคดีโดยเจาหนาที่ตํารวจ เปนการระงับ
ขอพิพาทโดยวิธีหนึ่งของเจาหนาที่ตํารวจ เนื่องจากปญหาอาชญากรรมมีจํานวนมาก
ขึ้นทุกวัน และมีความสลับซับซอนตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตํารวจในฐานะ
ที่เปนหนวยงานแรกที่ตองเขามาสูกระบวนการยุติธรรมจึงมีหนาที่รักษาความสงบ
เรียบรอยของสังคม และในฐานะที่เปนผูปฏิบัติหนาที่โดยตรงในการดูแลรักษา
ความสงบเรี ย บร อ ยและบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย จึ ง มี โ อกาสที่ จ ะ
เลือกบังคับใชกฎหมายได
๓) การใชดลุ พินจิ ระงับคดีโดยพนักงานอัยการ
เปนการระงับขอพิพาทโดยการใชดุลพินิจในการสั่งฟองหรือสั่งไม
ฟองคดี โดยอาศัยหลักความยุติธรรมหรือมีเหตุผลอันควรที่จะสั่ง
ไมฟอง เชน กรณีที่ตองกันตัวผูตองหาบางคนไวเปนพยาน หรือ
หากมีการฟองคดีแลวจะกอใหเกิดผลเสียหายมากกวาการไมฟอ งคดี
ก็จะใชดุลพินิจในการสั่งไมฟองคดีเพื่อใหคดีระงับไป
๔) การตอรองคํารับสารภาพ เปนวิธกี ารดําเนินคดีทถี่ กู นํามาใชทงั้
กอนและหลังฟองคดีเพือ่ ลดปญหาในการคนหาขอเท็จจริง หรือพยานหลักฐาน ทีส่ ง ผล
ใหการดําเนินคดีตองลาชาออกไป โดยเปนการใหอํานาจแกพนักงานอัยการเปน
ผู เจรจาทํ า ความตกลงกั บ ผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยหรื อ ทนายความของผู ต อ งหาหรื อ
จําเลย เพื่อใหจําเลยรับสารภาพโดยแลกเปลี่ยนกับการลดขอหาหรือเพื่อใหศาลรอ
การลงโทษ หรือลงโทษสถานเบา ซึ่งการตกลงรับขอเสนอนั้นถือวาเปนสิทธิของ
จําเลยที่จะใหความรวมมือหรือไมก็ได และภายหลังที่จําเลยตกลงตามขอเสนอแลว
คดีก็ยังไมเสร็จสิ้นลงในทันที แตยังคงดําเนินคดีตอไปจนถึงที่สุด ซึ่งวิธีการนี้เปนแต
เพียงการชวยใหการพิจารณาคดีทําไดงายและรวดเร็วขึ้นเทานั้น
๕) การเปรียบเทียบในคดีอาญา เปนกรณีทรี่ ฐั ใหอาํ นาจเจาหนาที่
ฝายบริหารลงโทษทางอาญาแกผูกระทําผิด โดยการเปรียบเทียบปรับ ซึ่งบุคคลที่มี
อํานาจเปรียบเทียบปรับ คือ พนักงานสอบสวน ทั้งนี้เพื่อใหความผิดตามกฎหมายนั้น
เสร็จสิ้นไปโดยรวดเร็ว จึงใหเจาพนักงานนั้นมีอํานาจเปรียบเทียบปรับในความผิดที่มี
โทษปรับสถานเดียว ความผิดลหุโทษ ซึ่งการเปรียบเทียบปรับนั้นมีไดเฉพาะในชั้น
สอบสวนและกอนมีการฟองคดีตอ ศาล โดยตองกระทําดวยความสมัครใจของผูต อ งหา
และความยินยอมของผูเสียหายดวย
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๒.๒ การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการทางศาล
การกระทํ า ความผิ ด ในทางอาญาที ่เ กี ่ย วกั บ นั ก ทอ งเที ่ย ว
ในคดีความผิดเล็กนอยที่ยอมความได เชน ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ความผิดเกี่ยวกับ
รางกายที่ไมรา ยแรง เปนกรณีท่ีกฎหมายกําหนดอัตราโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ ซึ่งเปนคดีทีม่ ีอัตราโทษเล็กนอยจึงอยูใ นเขต
อํานาจของศาลแขวง เพราะการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่อยูในเขตอํานาจของศาล
แขวงนั้น กฎหมายไดกําหนดหลักเกณฑวิธีพิจารณาความไวเปนการเฉพาะ คือ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙
ทั้งนี้ โดยมีเจตนารมณในประการที่สําคัญเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ใหไดรับความยุติธรรมโดยวิธีการเฉพาะที่งาย สะดวก รวดเร็ว และเสียคาใชจายนอย
โดยไม ใ ห ป ระชาชนผู ม ี ข อ พิ พ าทในคดี อ าญาเล็ ก น อ ยนั น้ จะต อ งเสี ย เวลาใน
การดําเนินคดีท่ียุงยากและสลับซับซอนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
กระบวนพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมีบทบัญญัตพิ เิ ศษแตกตางไปจากวิธพี จิ ารณา
ความทั่วไปเพราะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ในกรณีทจี่ ับตัวผูต องหาไดแลว พนักงานสอบสวนตอง
มอบตัวผูต องหาใหแกพนักงานสอบสวนผูร ับผิดชอบโดยเร็ว และพนักงานอัยการ
ตองรีบนําสํานวนมาฟองตอศาลโดยเร็ว ซึ่งรวมการดําเนินการทั้งหมดนี้นับแตเวลา
ทีผ่ ูต องหาถูกจับจนถึงเวลายืน่ ฟองตองกระทําใหแลวเสร็จภายในเวลา ๔๘ ชั่วโมง
หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว หามมิใหพนักงานอัยการฟองคดีตอศาล เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากอัยการสูงสุด หรือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยืน่
คํารองตอศาลเพื่อขออนุญาตผัดฟองคดีไปฟองในคราวหนา เพราะมีความจําเปนหรือ
มีเหตุจําเปนที่ไมสามารถฟองผูตองหาไดทันในกําหนดเวลานั้นก็ได
(๒) ในกรณีท่ยี ังจับตัวผูตอ งหาไมได พนักงานสอบสวนในทองที่
ที่ความผิดเกิดขึ้นในเขต หรือผูตอ งหามีท่อี ยูมีอาํ นาจทําการสอบสวนได ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘ และใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวน
ผูรบั ผิดชอบสงสํานวนพรอมความเห็นไปยังพนักงานอัยการ ซึ่งเปนหนาที่ของพนักงาน
อัยการเห็นสมควรสั่งฟองหรือสั่งไมฟอ ง แตในมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัตจิ ดั ตั้งศาล
แขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ทีก่ ําหนดใหคดีทอี่ ยูใ นเขตอํานาจของ
ศาลแขวงมีกําหนดระยะเวลาใหพนักงานอัยการฟองคดีภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับแตเวลา
ทีผ่ ตู องหาถูกจับ ก็เปนเรือ่ งทีก่ ําหนดเฉพาะในกรณีทมี่ ีตัวผูต องหาจะทําใหคดีเขาสู
กระบวนการของศาลเร็วขึ้น
ในคดีอาญาเล็กนอยทีผ่ ูเสียหายเปนนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ
มีกาํ หนดระยะเวลาอยูในประเทศไทยคอนขางจํากัด หากจับตัวผูตอ งหาไมไดกไ็ มอยูใน
บัง คั บ ของกํ า หนดระยะเวลาที ่จ ะทํา ให ค ดี เข า สู ก ระบวนพิ จ ารณาของศาลแขวง
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เนื่องจากการพิจารณาคดีอาญานั้นจําเปนตองพิจารณาโดยเปดเผยตอหนาจําเลย
ดังนั้น บทบัญญัติของการพิจารณาคดีในศาลแขวงก็ไมสามารถเยียวยาความเสียหาย
ใหแกนักทองเที่ยวไดอยางเต็มที่ ในการเยียวยาความเสียหายแกนักทองเที่ยวชาว
ตางชาติโดยกระบวนการศาล หากนักทองเทีย่ วผูเ สียหายไดรบั การชดเชยความเสียหาย
หรือมีการพิพากษาลงโทษจําเลยในระหวางที่ผูเสียหายอยูในประเทศ ก็จะเกิดความ
พึงพอใจในกระบวนการเยียวยาความเสียหายของประเทศไทย

๓. การสื บ พยานล ว งหน า ในคดี อ าญาของนั ก ท อ งเที่ ย ว
ชาวตางชาติ
โดยปกติการสืบพยานบุคคล ไมวาจะเปนการสืบ
พยานโจทกหรือพยานจําเลยก็ตามเปนกระบวนพิจารณาในชั้น
พิจารณาคดี ซึง่ จะตองกระทําภายหลังทีม่ กี ารยืน่ ฟองคดีตอ ศาลแลว
แตหากมีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองมีการสืบพยานบุคคล
ไวกอ นฟองคดีตอ ศาล ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา ๒๓๗ ทวิ กําหนดใหมีการสืบพยานบุคคลไวลวงหนาได
เมื่ อ มี ก รณี ดั ง ต อ ไปนี้ คื อ บุ ค คลนั้ น จะเดิ น ทางออกไปนอก
ไ
่ี
ราชอาณาจักร ไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง เปนบุคคลมีถ่ินที่อยูหางไกลจากศาลที
พิจารณาคดี มีเหตุอนั ควรเชือ่ วาจะมีการยุง เหยิงกับพยานนัน้ ไมวา โดยตรงหรือทางออม
หรือมีเหตุจาํ เปนอืน่ อันเปนการยากแกการนําพยานมาสืบในภายหนา โดยพนักงาน
อัยการจะยื่นคํารองขอเอง หรือเมื่อไดรับคํารองขอจากผูเสียหายหรือจากพนักงาน
สอบสวนใหยน่ื คํารองขอตอศาลเพือ่ ใหศาลมีคาํ สัง่ ใหสบื พยานบุคคลคนไวลว งหนากอนได
ดังนัน้ หากนักทองเทีย่ วชาวตางชาติผเู สียหายซึง่ เปนพยานบุคคลมีความ
จําเปนตองเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกอนทีพ่ นักงานสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จ
หรือกอนพนักงานอัยการฟองคดีตอ ศาล เชนนีย้ อ มเกิดปญหาในเรือ่ งเกีย่ วกับการรับฟง
พยานหลักฐานในคดีอันจะใชในการลงโทษผูกระทําความผิดได ประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญามาตรา ๒๓๗ ทวิ จึงไดกาํ หนดใหมวี ธิ กี ารเกีย่ วกับการสืบพยาน
ลวงหนากอนฟองคดีได ในกรณีที่พยานบุคคลตองเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ซึ่งเปนมาตรการที่ศาลชวยเหลือคูความในกระบวนพิจารณาที่ตองการอางอิงพยาน
หลักฐาน แตพยานหลักฐานนั้นตองมีความสําคัญกับคดีพอที่จะตองอางอิงขอเท็จจริง
เพื่อสนับสนุนคําฟองหรือคําใหการของตนได
ซึ่งการกําหนดมาตรการในเรื่องเกี่ยวกับการสืบพยานหลักฐานไวกอน
ฟองคดีในคดีที่ผูเสียหายเปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติและเปนพยานสําคัญแหงคดี
หลักเกณฑในเรื่องการสืบพยานลวงหนากอนฟองนั้นเปนเพียงมาตรการของฝายรัฐ
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ทีช่ วยเหลือคูความในคดีทีจ่ ะอางอิงพยานหลักฐานสําคัญแตมีความจําเปนทีจ่ ะเดิน
ทางออกนอกราชอาณาจักร แตหากมีการแยกคดีที่เกี่ยวกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ใหไดรับการพิจารณาโดยเฉพาะและมีหลักเกณฑทเี่ หมาะสมกับระยะเวลาที่จํากัด
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เพื่อใหไดรับการพิจารณาโดยเร็ว ทําใหคดีเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาทีน่ ักทองเทีย่ วพักอาศัยอยูใ นประเทศไทย ยอมจะเปนประโยชนแก
นักทองเที่ยวมากที่สุด
กรณีทีเ่ กี่ยวกับพยานหลักฐานนี้หากมีความจําเปนเนื่องจากไมสามารถ
ฟองคดีไดทันกอนที่พยานจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหากใหนกั ทองเที่ยว
ผูเสียหายมีอํานาจที่จะขอสืบพยานไวกอน โดยไมจําตองรองขอพนักงานอัยการแตใช
วิธยี ่นื ตอศาลที่พจิ ารณาเฉพาะคดีของนักทองเที่ยวไดโดยตรง เชนนี้ยอมเปนมาตรการ
ที่รฐั ใหความชวยเหลือและอํานวยความยุตธิ รรมใหแกนกั ทองเที่ยวชาวตางชาติ ซึ่งทํา
ใหนักทองเที่ยวสามารถเขาถึงกระบวนยุติธรรมไดโดยสะดวก ทั้งนี้ หากตอมาผูตอง
หานั้นถูกฟองเปนจําเลยในการกระทําผิดทางอาญา ก็ใหรับฟงคําเบิกความของพยาน
ที่ไดสืบไปกอนลวงหนาในการพิจารณาคดีนั้นได

๔. มาตรการที่รัฐใชในการเยียวยาความเสียหายในทางอาญา
แกนักทองเที่ยว
โดยสาเหตุของการกระทําความผิดทีเ่ กิดขึน้ และเปนปญหากับนักทองเทีย่ ว
สวนใหญเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทีม่ ีประสิทธิภาพของเจาหนาทีต่ ํารวจ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไดสงเสริมนโยบาย
การทองเที่ยว แตไมมีการจัดแผนงานรองรับใหครอบคลุมถึงความปลอดภั ยแก
นักทองเทีย่ ว การทีร่ ัฐกําหนดนโยบายสงเสริมการทองเทีย่ วเปนการเปดโอกาสให
นักทองเทีย่ วเดินทางเขามาในประเทศไทยมากขึน้ เปนการสรางภาระความรับผิดชอบให
กับผูม หี นาทีเ่ กีย่ วของมากขึน้ ขณะเดียวกันสภาพแวดลอมที่มีอยูในธุรกิจการทองเที่ยว
ก็เอื้ออํานวยใหเกิดการกระทําความผิดตอนักทองเที่ยว
เมือ่ มีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึน้ จนทําใหมผี ตู กเปนเหยือ่ อาชญากรรม
รัฐมีหนาทีต่ องเขามาเยียวยาความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และผูก ระทําความผิดเองก็
ตองรับผิดในความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นโดยการชดใชคาสินไหมทดแทน ซึ่งสิทธิในการ
เยียวยาความเสียหายของผูเสียหายในคดีอาญานั้นสามารถแบงออกเปน ๒ ประเภท๒
คือ การเยียวยาความเสียหายโดยรัฐ และการเยียวยาความเสียหายโดยการใชสิทธิ
ทางศาล ดังนี้
ภัทริน รินทรธราศรี, อางแลว หนา ๖๕ - ๖๖.
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๔.๑ การเยียวยาความเสียหายในคดีอาญาโดยรัฐ
การคุมครองสิทธิของผูเสียหายนั้นถือเปนสิทธิอันชอบธรรมที่
ผูเ สียหายมีสทิ ธิไดรบั จากรัฐทีจ่ ะตองชวยเหลือเพือ่ บรรเทาความเสียหายแกผเู สียหาย
ดวยการกําหนดแนวทางการเยียวยาแกผูเสียหายตามพระราชบัญญัติคาตอบแทน
ผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยผูมี
สิทธิไดรบั คาตอบแทนตามพระราชบัญญัตนิ จี้ ะตองเปนผูเ สียหายในคดีอาญา กลาวคือ
ตองเปนบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายถึงแกชีวิต หรือรางกาย หรือจิตใจเนื่องจากการ
กระทําความผิดอาญาของผูอ น่ื โดยตนเองมิไดมสี ว นเกีย่ วของกับการกระทําความผิดนัน้ ๓
และความผิดที่กระทําตอผูเสียหายอันอาจขอรับคาตอบแทน
ไดจะตองเปนความผิดตามทีร่ ะบุไวในพระราชบัญญัตคิ า ตอบแทน
ผูเ สี ย หายและค า ทดแทนและค า ใช จา ยแก จํา เลยในคดี อ าญา
พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึง่ ไดแก ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาภาค ๒
อันไดแกความผิดในลักษณะ ๙ คือ ความผิดเกี่ยวกับเพศมาตรา
๒๗๖ ถึงมาตรา ๒๘๗ และลักษณะ ๑๐ ความผิดเกีย่ วกับชีวติ รางกาย
หมวด ๑ ความผิดตอชีวิต มาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๔ หมวด
๒ ความผิดตอรางกาย มาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๓๐๐ หมวด ๓
ความผิดฐานทําใหแทงลูก มาตรา ๓๐๑ ถึงมาตรา ๓๐๕ และในหมวด ๔ ความผิด
ฐานทอดทิ้ ง เด็ กคนป ว ยเจ็บหรือคนชรา มาตรา ๓๐๖ ถึ งมาตรา ๓๐๘ ทั้งนี้
โดยบุคคลดังกลาวสามารถยื่นคําขอรับคาตอบแทนตอคณะกรรมการพิจารณาคา
ตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ณ สํานักงาน
ชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา หรือที่สํานักงานยุติธรรม
จังหวัดทุกจังหวัด ภายใน ๑ ปนับแตวันที่ผูเสียหายไดรูถึงการกระทําความผิด๔
๔.๒ การเยียวยาความเสียหายโดยการใชสิทธิทางศาล
การกระทําความผิดอาญาทีม่ นี กั ทองเทีย่ วเปนผูเ สียหายนัน้ เกิดขึน้
อยางตอเนื่องเปนประจํา แมรัฐบาลจะใหความสําคัญกับการทองเที่ยวโดยกําหนด
นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให
นักทองเทีย่ วเดินทางเขามาทองเทีย่ วในประเทศใหมากทีส่ ดุ และเมือ่ นักทองเทีย่ วไดรบั
ความเสียหายในการกระทําความผิดอาญาขึน้ จึงตองมีการกําหนดนโยบายปองกันความ
เสียหายและเยียวยาความเสียหายแกนกั ทองเทีย่ วนัน้ ดวย แมผเู สียหายในคดีอาญามีสทิ ธิ
ที่จะไดรับการเยียวยาความเสียหายจากรัฐตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย
และคาทดแทนและคาใชจา ยแกจาํ เลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ก็ตาม แตหากผูเ สียหาย
๓

พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓.
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๒๒.
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สารพันปญหากฎหมาย

เห็นวาการเยียวยาความเสียหายที่ไดรับจากรัฐนั้นไมเพียงพอตอความเสียหายที่
ผูเ สียหายไดรบั ก็อาจใชสทิ ธิเรียกรองทางศาลเพือ่ เรียกคาสินไหมทดแทนจากผูก ระทําผิดได
ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ ซึง่ ไดกาํ หนดหลักเกณฑ
ใหผเู สียหายมีสทิ ธิเรียกคาสินไหมทดแทนจากจําเลยในคดีท่พี นักงานอัยการเปนโจทก
และผูเสียหายมีสทิ ธิท่จี ะเรียกเอาคาสินไหมทดแทนเพราะเหตุไดรบั อันตรายแกชวี ติ
รางกาย จิตใจหรือไดรับความเสื่อมเสียตอเสรีภาพในรางกาย ชื่อเสียงหรือไดรับ
ความเสียหายในทางทรัพยสินอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลย
ซึง่ ผูเสียหายสามารถยื่นคํารองตอศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอใหบังคับจําเลย
ชดใชค า สิ น ไหมทดแทนแก ต นได เมื ่อ มี ก ารกระทํ า ความผิ ด ทางอาญาเกิ ด ขึ ้น
และการกระทํานั้นกอใหเกิดสิทธิเรียกรองในทางแพง หรือที่เรียกวาคดีแพงเกี่ยวเนื่อง
คดีอาญา ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยน้นั ไดกาํ หนดใหผกู ระทําความผิด
ตองใชคา สินไหมทดแทนแกผเู สียหาย โดยการคืนทรัพยสนิ การใชราคา และคาเสียหาย
เพื่อความเสียหายอยางใด ๆ ที่เกิดขึ้น
เดิมการดําเนินคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาในคดีทีพ่ นักงาน
อัยการเปนโจทกนั้น มีขอจํากัดวาพนักงานอัยการมีอํานาจยืน่ คํารองขอคืนทรัพย
หรือใชราคาแทนผูเสียหายไดเฉพาะในความผิดเกี่ยวกับทรัพย ๙ ฐานความผิดเทานั้น
อันไดแกความผิดฐานลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย โจรสลัด กรรโชก
ฉอโกง ยักยอก และรับของโจร๕ โดยขอใหศาลบังคับจําเลยคืนทรัพยสนิ หรือใชราคาแทน
ผูเสียหายได โดยไมรวมความผิดที่เกี่ยวกับการทํารายรางกาย หรือความผิดตอเสรีภาพ
นอกจากนี้ผูเสียหายซึ่งไดรบั ความเสียหายอยางอื่นที่ประสงคจะเรียกคาสินไหมทดแทน
จากจําเลยจะตองไปดําเนินคดีในสวนแพงดวยตนเองโดยตองเสียคาธรรมเนียม
และคาใชจายในการดําเนินคดีเองทําใหผูเสียหายเหลานั้นไดรับความเดือดรอนโดย
ไมเปนธรรม
ตอมาจึงไดมกี ารแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
โดยกําหนดใหผเู สียหายมีสิทธิยนื่ คํารองขอใหจําเลยชดใชคาสินไหมทดแทนเขามา
ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีแทนผูเสียหายไดโดยไมตองแยกฟอง
เปนคดีตางหาก รวมทัง้ ยกเวนคาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกระบวนพิจารณา
ดังกลาวใหแกผเู สียหาย เพื่อใหการวินิจฉัยคดีสวนแพงเปนไปดวยความรวดเร็วและ
เปนธรรมแกผเู สียหายยิ่งขึ้น โดยผูเสียหายตองยื่นคํารองขอกอนเริ่มทําการสืบพยาน
และหากไมมีการสืบพยานในคดีนั้น กลาวคือ กรณีทจี่ ําเลยใหการรับสารภาพโดย
ไมจาํ เปนตองมีการสืบพยานประกอบคํารับสารภาพตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๓.
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ความอาญา มาตรา ๑๗๖ ผูเสียหายจะตองยื่นคํารองกอนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดี
โดยคํารองตองแสดงรายละเอียดตามสมควรเกีย่ วกับความเสียหายและจํานวนคาสินไหม
ทดแทนที่เรียกรองดวย

สรุป
แมรัฐจะมีการกระตุนเศรษฐกิจดวยการสงเสริมการทองเที่ยวมากเพียงใด
ก็ตาม แตหากประชาชนในประเทศหรือผูป ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการทองเทีย่ ว ยังคงขาด
จิตสํานึกในการเปนเจาบานที่ดีมีการเอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยวหรือแมแตการ
ทํารายรางกายเพือ่ ใหไดมาซึง่ ทรัพยสนิ จากนักทองเทีย่ วอันเปนความผิดทางอาญาตาม
ประมวลกฎหมายอาญา จึงทําใหเกิดคดีขอ พิพาทอยูเ ปนประจําทัง้
ในทางแพงหรือทางอาญา
ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายแกนักทองเที่ยวแลว การดําเนิน
กระบวนยุ ติ ธ รรมทางอาญาให แ ก นั ก ท อ งเที่ ย วชาวต า งชาติ
ไมวาจะเปนการพิจารณาคดีในชั้นศาล หรือมาตรการตาง ๆ
ที่รัฐนํามาใชในการใหความคุมครองนักทองเที่ยวนั้นถือวายังไม
เหมาะสมในการที่จะเยียวยาความเสียหายแกนักทองเที่ยวได
จึ ง ทํ า ให นั ก ท อ งเที่ ย วไม ไ ด รั บ ความสะดวก รวดเร็ ว ในการ
เยียวยาความเสียหายนั้น ซึ่งอาจสงผลตอการตัดสินใจในการเดินทางเขามาทองเที่ยว
ในประเทศไทยได ทําใหขาดรายไดจากการทองเที่ยวอันเปนผลกระทบโดยตรงตอ
ผูป ระกอบธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับการทองเทีย่ ว และกระทบตอเศรษฐกิจขอประเทศโดยภาพ
รวมดวยซึ่งปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการทองเที่ยวก็คือเรื่องของความปลอดภัย
อันเปนสิง่ ทีน่ กั ทองเทีย่ วจะพิจารณาเปนลําดับแรก แลวจึงพิจารณาถึงสถานทีท่ อ งเทีย่ ว
ที่สวยงามและประเพณีวัฒนธรรมที่นาสนใจ หรือความแตกตางและนาศึกษาทาง
ภูมศิ าสตร ซึง่ นอกจากความประทับใจในการบริการ และความมัน่ ใจในความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินที่มีผลโดยตรงกับนักทองเที่ยวแลวยังเปนการประชาสัมพันธให
นักทองเที่ยวเลือกประเทศไทยเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญสําหรับพวกเขาอีกดวย
ดังนั้นการสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการทองเที่ยวนั้นจึงตอง
อาศัยความรวมมือจากหลายฝายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป
เพื่อใหเกิดความมั่นใจแกนักทองเที่ยวในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งถือเปนแรงจูงใจ
ที่ สํ า คั ญ ต อ นั ก ท อ งเที่ ย วให เ ดิ น ทางเข า มาท อ งเที่ ย วในประเทศไทยให ม ากที่ สุ ด
เพราะความสงบเรียบรอยภายในประเทศถือเปนภาพลักษณที่ดีในการสงเสริมให
นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและยังสะทอนใหเห็นถึงความมั่นคงภายใน
ประเทศ ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความรูสึกปลอดภัยที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยดวยความสุขใจ ในขณะเดียวกันอาชญากรรม และกลุม บุคคลทีแ่ สวงหาผล
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สารพันปญหากฎหมาย

ประโยชนจากนักทองเที่ยวก็จะลดนอยลงสงผลใหนักทองเที่ยวมีความรูสึกมัน่ ใจตอ
สวัสดิภาพและความปลอดภัยในการเขามาทองเที่ยวในประเทศมากขึ้น

เอกสารอางอิง
• ภัทริน รินทรธราศรี, “มาตรการเยียวยาความเสียหายแกนกั ทองเทีย่ วชาวตางชาติผไู ดรบั ความเสียหายในประเทศไทย”
วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ๒๕๕๒.
• เอกนรินทร ปนยานะ, รายงานการวิจัยเรื่อง “มาตรการรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยวจากตางประเทศ
: กรณีศึกษาสํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ”, สถาบันพระปกเกลา. ๒๕๔๗.
• นันทนภัส อรรถาผล “ความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วตางชาติตอ การใหบริการของตํารวจทองเทีย่ วเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๓.
• ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.
• พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔.
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คําคม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนชื่อเฉพาะของกฎหมายสูงสุด
ที่ใชเฉพาะในประเทศไทย
โดยมีขอสังเกต ๒ ประการ คือ
๑. ไมมี “พ.ศ. หรือพุทธศักราช” เวนแตฉบับแกไขเพิ่มเติมเพราะเจาะจงใหใช
อยางถาวร แตมักจะมีความเขาใจผิดกัน โดยเติมคําวา พ.ศ. หรือพุทธศักราชตอทาย
แตธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ จะมีคําวา พุทธศักราช
ตอทายเพื่อใหทราบวาใชเพียงชั่วคราว
๒. ไมมี “กฎหมาย” อยูหนาคําวา “กฎหมายรัฐธรรมนูญ” ใชในความหมาย
ที่เปนวิชาที่ศึกษาเนื้อหารัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นใชคําวากฎหมายนําหนาถือวาผิด
และซาํ ซอนเชนเดียวกับทีไ่ มใช คําวา “กฎหมายพระราชบัญญัต”ิ หรือ “กฎหมายประมวล
กฎหมาย” เพราะพระราชบัญญัติก็ดี ประมวลกฎหมายก็ดี เปนชื่อเฉพาะของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยก็เปนชื่อเฉพาะ ของกฎหมาย ไมจําเปนตองเอาคํา
วากฎหมายไปเติมขางหนาอีก
ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และนายนันทชัย เพียรสนอง
คําอธิบายหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
๑๖๐
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“ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลย
ในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” กับ
“การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิด
ทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล”
โดยที ร่ ั ฐ ธรรมนู ญ หลายฉบั บ ทีผ่  า นมา รวมทั ง้ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป จ จุ บั น คื อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ไดบญ
ั ญัตหิ ลักการอันเปนสิทธิข้นั พื้นฐาน
ของประชาชนเอาไววา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด”
ซึ ่ง บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วมีค วามมุง หมายทีจ่ ะคุ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู ต อ งหาหรื อ จํ า เลยในคดี อ าญา
โดยใหสันนิษฐานไวกอนวา ผูต องหาหรือจําเลยไมมีความผิดจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงทีส่ ุดวาเปน
ผูกระทําความผิด อยางไรก็ตาม ปจจุบันพบวาในประเทศไทยไดมีการตรากฎหมายออกมาบังคับใช
จํ า นวนมากมายหลายสิ บ ฉบั บ เพื ่อ เอาผิ ด แก บุ ค คลธรรมดาซึ ่ง เป น ผู ดํ า เนิ น กิ จ การของนิ ติ บุ ค คล
ในลั ก ษณะที ่เ ปน การสั น นิษ ฐานให ผู ดํ า เนิ น กิ จ การของนิ ติ บุ ค คลรั บ ผิ ด ไว ก อ น กล า วคื อ มี ก าร
ตรากฎหมายโดยการบัญญัติถอยคําในลักษณะที่วา “ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล
ใหกรรมการผูจ ดั การ ผูจ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ ตองรับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวน หรือรูเห็น
หรือยินยอม ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น” และการตรากฎหมายโดยการบัญญัติถอยคํา
ในลักษณะดังกลาว ทําใหเกิดประเด็นขอถกเถียงในทางวิชาการตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมาวาเปนการขัด
ตอบท “ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” หรือไม เพียงใด จนในที่สุด
ศาลรัฐธรรมนูญไดวนิ จิ ฉัยประเด็นดังกลาวไวในคําวินจิ ฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๕ วาพระราชบัญญัตขิ ายตรงและ
ตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔๑ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใช
บังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ บัญญัติวา ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษ
ตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นตอง
รับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวา ตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของนิติบุคคล.
๑
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“ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” กับ
“การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล”

ดังนั้น คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้ จึงใครขอเสนอเรื่อง “ขอสันนิษฐานวาผูตองหา
หรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” กับ “การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของ
ผู บ ริ ห ารนิ ติ บุ ค คล” โดยผู เขี ย นจะได ก ล า วถึ ง ที่ ม าและหลั ก การสํ า คั ญ ของข อ สั น นิ ษ ฐานว า
ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง แนวความคิด
และเหตุผลในการกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล ความรับผิด
ทางอาญาของผู บ ริ ห ารนิ ติ บุ ค คลในต า งประเทศ ความรั บ ผิ ด ทางอาญาของผู บ ริ ห ารนิ ติ บุ ค คล
ของประเทศไทย และแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในกรณีดังกลาว พรอมทั้ง
ขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ถื อ เป น หลั ก การพื้ น ฐานของระบบงานยุ ติ ธ รรมทาง
อาญาสากลที่วา บุคคลทุกคนมิ ใชผูกระทําความผิด
อาญา เพื่อเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลเกีย่ วกับความรับผิดทางอาญาทีร่ ฐั ใหการรับรอง
แกบุคคลทุกคนที่จะไมถูกลงโทษทางอาญาจนกวาจะมี
พยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด

๑. ทีม
่ าและหลักการสําคัญของบท “ขอสันนิษฐานวาผูต
 อ
 งหาหรือ
จําเลยในคดีอาญาเปนผูบ
 ริสท
ุ ธิ”์ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง

ขอสันนิษฐานวาผูต อ งหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบ ริสทุ ธิ์ (presumption of innocence)
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนขอสันนิษฐานอันมีทมี่ าจากหลักสิทธิมนุษยชน
ดังปรากฏอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
ขอ ๑๑ ที่วา “บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวามีความผิดอาญามีสิทธิที่จะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์
จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปดเผยและผูนั้นไดรับหลักฐาน
ทั้งหลายที่จําเปนในการตอสูคดี” อันถือเปนหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากล
ที่วา บุคคลทุกคนมิใชผูกระทําความผิดอาญา เพื่อเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาที่รัฐใหการรับรองแกบุคคลทุกคนที่จะไมถูกลงโทษทางอาญาจนกวา
จะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด และเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่งของ
หลักนิติธรรม (the rule of law) ที่ไดรับการยอมรับในนานาอารยประเทศและระดับระหวางประเทศ
อันไดแก ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human
Rights - UDHR) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR) ซึง่ ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกมีพนั ธกรณีอยูด ว ย๒
โปรดดูคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) ประกอบมาตรา ๓๐ หรือไม ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ หนา ๓ – ๔.
๒
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๒. แนวความคิดและเหตุผลในการกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิด
ทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล๓

๒.๑ แนวความคิดเกี่ยวกับการกําหนดความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล
การกําหนดความรับผิดทางอาญาแกผูบริหารนิติบุคคลอยูบนพื้นฐานแนวความคิดทีว่ า
นิติบุคคลตองแสดงเจตนาและกระทําการตาง ๆ โดยผานทางผูแ ทนของนิติบุคคลเสมอ เมือ่ นิติบุคคล
กระทําความผิดก็ยอมเปนทีเ่ ขาใจไดวาผูแทนนิติบุคคลยอมตองมีสวนรูเห็น หรือมีสวนเกี่ยวของกับ
การกระทําความผิดนัน้ ดวย ดังนั้น จึงกลาวไดวาแททีจ่ ริงแลวความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดขึ้นจาก
การกระทําของบุคคลธรรมดานั่นเอง (any crime committed in corporate name must be
committed by a person)
นอกจากนี้ การลงโทษนิติบุคคลในบางกรณี เชน การลงโทษปรับบริษัทขนาดใหญทมี่ ี
ความมั่นคงทางการเงินยอมไมอาจทําใหการลงโทษบรรลุวัตถุประสงคไดเลย ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนที่จะ
ตองกําหนดความรับผิดทางอาญาสําหรับผูบริหารนิติบุคคลดวย เพื่อทีจ่ ะลงโทษตนเหตุของความผิด
ที่เกิดขึ้น และเพื่อใหการแกปญหาเรื่องการกระทําความผิดของนิติบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
การกําหนดความรับผิดของผูบริหารนิติบุคคลนั้น กฎหมายไดมีการกําหนดไวโดยแยกเปน
๒ กรณี คือ ความรับผิดทางอาญาในกรณีปกติ และความรับผิดทางอาญาตามขอสันนิษฐานทางกฎหมาย
๑) ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลในกรณีปกติ
ในกรณีนีค้ วามรับผิดเกิดขึ้นจากการกระทําของผูบริหารของนิติบุคคล โดยเปนกรณีที่
ผูบริหารนิตบิ ุคคลไดกระทําความผิดเพื่อประโยชนของนิตบิ คุ คล ซึ่งทําใหนติ บิ คุ คลตองรับผิดทางอาญา
สําหรับการกระทํานั้น และผูบริหารนิตบิ คุ คลก็ตอ งรับผิดทางอาญาเปนสวนตัวดวย ในกรณีเชนนี้ โจทก
มีหนาทีน่ ําสืบพยานหลักฐานใหศาลเชื่อวา ผูบริหารนิติบุคคลกระทําความผิดจริงตามที่โจทกกลาวหา
จนปราศจากขอสงสัย
๒) ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลตามขอสันนิษฐานทางกฎหมาย
ในกรณี น ี ้ ความรั บ ผิด ของผู บ ริ ห ารนิ ติ บุ ค คลเกิ ด ขึ ้น จากการกระทํ า ความผิ ด ของ
นิตบิ คุ คล โดยเปนกรณีทนี่ ติ บิ คุ คลไดกระทําความผิดตามกฎหมาย และกฎหมายกําหนดขอสันนิษฐาน
วาใหผบู ริหารนิติบุคคลซึ่งไดแก บรรดาหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นมีความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็น
ในการกระทําความผิดนั้น
๒.๒ เหตุผลในการกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล
ในการดําเนินคดีอาญานัน้ มีหลักการเรือ่ ง “presumption of innocence” คือ
การตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตอ งหาหรือจําเลยไมมีความผิด จนกวาจะพิสจู นไดวา บุคคลนั้นไดกระทํา
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และคณะ, “ความรับผิดของนิติบุคคล” (รายงานสรุปผลการวิจัย หัวขอที่ ๘ ของโครงการวิจัยเรื่อง
“การพัฒนากฎหมายปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ” ระยะที่ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด), [Online] แหลงที่มา
(http://www. www.institute.ago.go.th/backupweb/upload/.../11080810856.doc, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕).
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“ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” กับ
“การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล”

ความผิดจริง โดยโจทกมีหนาที่นําสืบใหศาลเห็นวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดจริงดังไดกลาวมาแลว
แตในกรณีทก่ี ฎหมายกําหนดเปนขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบ ริหารนิตบิ คุ คล อันมีผลใหเมือ่
โจทกสามารถนําสืบใหเห็นถึงขอเท็จจริงอันเปนเงือ่ นไขของขอสันนิษฐานไดแลว (basic fact) ก็จะสงผล
ใหเกิดขอเท็จจริงที่ไดรับการสันนิษฐาน (presumed fact) ตามมา๔ โดยจําเลย (ผูบริหารนิติบุคคล)
มีหนาที่ตองนําเสนอพยานหลักฐาน (evidential Burden) เพื่อหักลางขอสันนิษฐานนั้น ซึ่งในสภาวะ
เชนนีอ้ าจทําใหจาํ เลยตกอยูใ นสภาวะทีเ่ สียเปรียบและมีโอกาสทีจ่ ะแพคดีมากขึน้ และในความเปนจริง
ผูบ ริหารของนิตบิ คุ คลอาจมีหลายคน และอาจไมสามารถทราบเกีย่ วกับการกระทําตาง ๆ ของนิตบิ คุ คล
ไดครบทุกเรื่อง ซึ่งจะเห็นไดอยางชัดเจนในกรณีที่นิติบุคคลนั้นเปนบริษัทที่มีขนาดใหญ
กฎหมายประสงค จ ะให ผู บ ริ ห ารนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง อยู ใ น
นิตบ
ิ ค
ุ คลเดียวกันมีหนาทีต
่ อ
 งคอยควบคุมและสอดสอง
ดูแลพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริหารดําเนินงานตาง ๆ
ระหวางบรรดาผูบริหารนิติบุคคลดวยกัน เพื่อปองกัน
มิใหมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นนั่นเอง

อยางไรก็ตาม เหตุที่กฎหมายไดกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหาร
นิตบิ คุ คลในลักษณะดังกลาวนัน้ มาจากเหตุผลทีว่ า การดําเนินงานตาง ๆ ของนิตบิ คุ คลในบางครัง้ อาจ
เปนการกระทําความผิดได ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอาจสงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจเปน
อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกรณีทคี่ วามผิดนัน้ เปนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (economic crime)
เนือ่ งจากโดยลักษณะของอาชญากรรมประเภทนีพ้ ยานหลักฐานตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการกระทําความผิด
มักจะอยูใ นความครอบครองของผูก ระทําความผิดเปนสวนใหญ ทําใหการรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ
ของฝายโจทก เพื่อฟองรองดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเปนไปดวยความยากลําบาก ซึ่งถาฝายโจทก
ไมสามารถนําพยานหลักฐานเขาสืบใหศาลเห็นถึงการกระทําความผิดของจําเลยจนปราศจากเหตุ
อันควรสงสัยไดแลว ศาลก็ไมอาจลงโทษจําเลยได ดวยเหตุนี้ กฎหมายจึงจําเปนตองกําหนดขอสันนิษฐาน
ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลบาง เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีตามกระบวนการ
ยุติธรรม
นอกจากนี้ การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดใหผบู ริหารนิตบิ คุ คลตองรับผิดในการกระทํา
ของผูบ ริหารนิตบิ คุ คลอืน่ โดยทีต่ นมิไดมสี ว นรูเ ห็นหรือมีสว นเกีย่ วของกับการกระทําความผิดดวยเลยนัน้
ก็เปนเพราะกฎหมายประสงคจะใหผบู ริหารนิติบคุ คลซึง่ อยูใ นนิตบิ คุ คลเดียวกันมีหนาทีต่ อ งคอยควบคุม
และสอดสองดูแลพฤติกรรมเกีย่ วกับการบริหารดําเนินงานตาง ๆ ระหวางบรรดาผูบ ริหารนิตบิ คุ คลดวยกัน
เพื่อปองกันมิใหมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นนั่นเอง

โสภณ รัตนากร, “คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน”, พิมพครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติบรรณาการ, ๒๕๓๘),
หนา ๑๒๕ – ๑๔๔.
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๓. ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลในตางประเทศ๕

๓.๑ ความรับผิดของผูบริหารนิติบุคคลในประเทศอังกฤษ
ในประเทศอังกฤษไดมีการกําหนดความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิตบิ คุ คลไวในกฎหมาย
ลายลักษณอักษรเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยการบัญญัติกฎหมายใน ๒ ลักษณะ คือ
๑) การกําหนดวาในกรณีท่นี ติ บิ คุ คลกระทําความผิด และสามารถพิสจู นไดวา เปนการกระทํา
ทีเ่ กิดขึน้ โดยความยินยอม หรือความรูเ ห็นเปนใจ หรือเกิดขึน้ จากความประมาทใด ๆ ของผูอ าํ นวยการ
ผูจ ัดการ เลขาธิการ หรือเจาหนาทีอ่ นื่ ใดในลักษณะเดียวกันกับบุคคลในตําแหนงตาง ๆ ดังกลาว
ของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการในลักษณะดังกลาว บุคคลนั้นและนิติบุคคลจะมีความผิด
ซึ่งในกรณีนีโ้ จทกมีหนาทีน่ ําสืบใหศาลเห็นถึงการกระทําความผิดของจําเลย ทั้งนี้ กฎหมายสวนใหญ
ของอังกฤษจะมีลักษณะเชนนี้
๒) การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล ซึ่งในกรณีนี้
ฝายจําเลยมีหนาที่นําเสนอพยานหลักฐาน เพื่อหักลางขอสันนิษฐานของกฎหมาย
การบัญญัติกฎหมายในลักษณะที่เปนขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหาร
นิติบุคคลนั้น ทําใหเกิดขอสงสัยเรื่องความชอบธรรมของการบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้ เนื่องจาก
การดําเนินคดีอาญาในประเทศอังกฤษยึดถือหลัก “presumption of innocence” และในระบบ
คอมมอนลอวมีการแบงภาระการพิสูจนออกเปนภาระจูงใจใหศาลเชื่อ (persuasive burden) และ
ภาระการนําเสนอพยานหลักฐาน (evidential burden) ในคดีอาญานั้นโจทกมีภาระทั้ง ๒ ประการ
คือ ทั้งภาระจูงใจใหศาลเชื่อ และภาระการนําเสนอพยานหลักฐาน สวนจําเลยมีหนาที่เพียงการนําเสนอ
พยานหลักฐานเทานั้น มิไดมีหนาที่จูงใจใหศาลเชื่อแตอยางใด โดยจําเลยมีสิทธิที่จะไมใหการใด ๆ เลย
หรืออาจจะยกขอตอสูโตแยงขอกลาวหาของโจทกได
ดวยเหตุดังกลาว ในระยะหลังจึงไมมีการตรากฎหมายเปนขอสันนิษฐานความรับผิดของ
ผูบริหารอีกตอไป ในกรณีที่รัฐประสงคจะกําหนดใหผูบริหารนิติบุคคลตองรับผิด รัฐก็จะกําหนดความ
รับผิดของผูบ ริหารเอาไวโดยชัดแจง โดยกําหนดองคประกอบความผิดไววา เมือ่ ผูบริหารนิติบุคคล
“มีสวนรู” ในการกระทํา (โดยที่มิตอ ง “ลงมือกระทํา”) ก็เปนความผิดแลว และกําหนดใหโจทกเทานั้นที่
มีภาระการพิสูจนใหเห็นถึงความผิดของจําเลย เชนตาม The Companies Act ๑๙๖๗ มาตรา ๘๙ (๑)
กําหนดวา “ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้และพิสูจนไดวาความผิดนั้น
เกิดขึ้นโดยความยินยอม หรือรูเห็นเปนใจ หรือโดยความประมาทของผูอํานวยการ ผูจดั การ หรือบุคคล
อื่นใดที่มีฐานะคลายคลึงกับบุคคลตาง ๆ เหลานี้ บุคคลนั้นมีความผิดเชนเดียวกับนิติบุคคล”
๓.๒ ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกา
ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ผูแทนของนิติบุคคลซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําความผิด
อาญาจะตองมีความรับผิดทางอาญาดวย แมวาจะเปนการกระทําในนามของนิติบุคคล และได
กระทําโดยอยูภายในขอบเขตแหงงานที่จางก็ตาม และโดยทั่วไป ผูบริหารนิติบุคคลจะตองรับผิด
วงศศิริ ศรีรัตน, “ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล,” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, ๒๕๓๖), หนา ๖๗ – ๗๘.
๕

ก.ย. - ต.ค. ๕๕

P161-170.indd 165

จุลนิติ

๑๖๕

18/9/2555 10:10:52

“ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” กับ
“การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล”

ในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น เฉพาะในกรณีที่ผูบริหารนิติบุคคลไดสั่งหรืออนุญาตใหมี
การกระทํานั้น มิใชตองรับผิดเพียงเพราะวาตนมีสถานะเปนผูบริหารนิติบุคคล
ในสวนของการบัญญัติกฎหมายเพื่อกําหนดความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล
ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ มั ก จะไม บั ญ ญั ติ เ ป น ข อ สั น นิ ษ ฐานให ผู บ ริ ห ารนิ ติ บุ ค คลต อ งรั บ ผิ ด แต จ ะบั ญ ญั ติ
ไว ใ นลั ก ษณะที่ ใ ห ผู บ ริ ห ารนิ ติ บุ ค คลจะต อ งรั บ ผิ ด ต อ เมื่ อ ผู บ ริ ห ารนิ ติ บุ ค คลมี ส ว นรู เ ห็ น ในการ
กระทําความผิดนั้นในทํานองเดียวกับกฎหมายอังกฤษ เชน The Consumer Product Safety Act
(๑๕ U.S.C.A. section ๒๐๗๐ (๖) บัญญัตวิ า “ในกรณีทผี่ อู าํ นวยการ เจาหนาที่ หรือตัวแทนของบริษทั
รูห รือเจตนา สัง่ ใหอาํ นาจ หรือกําหนดการกระทําใด ๆ โดยฝาฝนทัง้ หมดหรือแตบางสวนในมาตรา ๑๙
และไมยอมกระทําการตามคําสั่งที่บริษัทไดรับจากคณะกรรมการจะตองถูกลงโทษตามมาตราดังกลาว
โดยไมคํานึงวาบริษัทจะไดรับโทษหรือไม”
ในประเทศไทยได มี ก ารกํ า หนดให ผู บ ริ ห ารนิ ติ บุ ค คล
ต อ งรั บ ผิ ด ในกรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลกระทํ า ผิ ด ครั้ ง แรกใน
พระราชบัญญัตปิ อ งกันการคากําไรเกินควร พ.ศ. ๒๔๘๐
มาตรา ๑๘ และการตรากฎหมายในระยะหลัง ๆ มักจะ
มี ก ารบั ญ ญั ติ ค วามรั บ ผิ ด ของผู บ ริ ห ารนิ ติ บุ ค คลใน
ลั ก ษณะที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ความผิ ด ของนิ ติ บุ ค คลควบคู
ไปดวยกันเสมอ

๔. ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคลของประเทศไทย

ในประเทศไทยไดมกี ารกําหนดใหผบู ริหารนิตบิ คุ คลตองรับผิดในกรณีทนี่ ติ บิ คุ คลกระทําผิด
ครั้งแรกในพระราชบัญญัติปองกันการคากําไรเกินควร พ.ศ. ๒๔๘๐ มาตรา ๑๘ และการตรากฎหมาย
ในระยะหลัง ๆ มักจะมีการบัญญัติความรับผิดของผูบริหารนิติบุคคลในลักษณะที่เชื่อมโยงกับ
ความผิดของนิตบิ คุ คลควบคูไ ปดวยกันเสมอ กลาวคือ ในกรณีทกี่ ฎหมายบัญญัตใิ หนติ บิ คุ คลตองมีความ
รับผิดทางอาญาแลว กฎหมายก็จะบัญญัติขอสันนิษฐานใหบรรดาผูบริหารนิติบุคคลตองมีความรับผิด
ทางอาญาดวย โดยนํารูปแบบจากกฎหมายฉบับกอน ๆ มาใชเปนตัวอยาง และในบางครั้งอาจจะมิได
มีการพิจารณาถึงคุณธรรมทางกฎหมายหรือสิ่งที่กฎหมายประสงคจะคุมครอง และมิไดคํานึงถึงความ
จําเปนที่จะตองกําหนดความรับผิดในลักษณะดังกลาวในกฎหมายฉบับนั้น ๆ แตอยางใด โดยเฉพาะ
ในกรณีการตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับทางดานเศรษฐกิจ๖ สงผลทําใหในปจจุบันมีกฎหมายที่บัญญัติ
เกีย่ วกับความรับผิดทางอาญาของผูบ ริหารนิตบิ คุ คลอยูม ากมายหลายสิบฉบับ โดยมีกรณีตวั อยางดังนี้
๑) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔
๒) พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕
๓) พระราชบัญญัติการคานํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖๐
๖
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๔) พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๘
๕) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๗๑
๖) พระราชกําหนดการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๑๕
๗) พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๕
๘) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๔
๙) พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๐๑
๑๐) พระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๒
๑๑) พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๖
๑๒) พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๕๗ ทวิ
๑๓) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๘
๑๔) พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๒
๑๕) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๐
๑๖) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘
๑๗) พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑
๑๘) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖๔
๑๙) พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๐
๒๐) พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๙
๒๑) พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๔
๒๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๒
๒๓) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๓
๒๔) พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๐
๒๕) พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓
๒๖) พระราชบั ญ ญัติ ว า ด ว ยความผิ ด เกี ย่ วกั บ การเสนอราคาต อ หน ว ยงานของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙
๒๗) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๑
๒๘) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓๒
๒๙) พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓๕
๓๐) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔๙
๓๑) พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๘
๓๒) พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๓๙ ทวิ
๓๓) พระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ มาตรา ๗๖
๓๔) พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔
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“ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” กับ
“การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล”

๕. แนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

โดยเหตุ ที่ ก ารตรากฎหมายในลั ก ษณะที่ เ ป น การสั น นิ ษ ฐานให ผู ดํ า เนิ น กิ จ การของ
นิตบิ คุ คลรับผิดไวกอ น ทําใหเกิดประเด็นขอถกเถียงในทางวิชาการตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมาวาเปนการ
ขัดตอบท “ขอสันนิษฐานวาผูต อ งหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบ ริสทุ ธิ”์ ตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือไม เพียงใด จนในทีส่ ดุ ประเด็นดังกลาวนีไ้ ดขนึ้ สูก ระบวนการพิจารณาวินจิ ฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ โดยศาลฎีกาไดสงคําโตแยงของจําเลยที่ ๒ (นายพิธาน เชี่ยวหัตถพงษ) เพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑๗ วาพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕)
ประกอบมาตรา ๓๐ หรือไม
เป น การสั น นิ ษ ฐานความผิ ด ของผู ต อ งหาและจํ า เลย
ในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข มิ ใช
การสันนิษฐานขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบความผิด
เพี ย งบางข อ หลั ง จากที่ โ จทก ไ ด พิ สู จ น ใ ห เ ห็ น ถึ ง การ
กระทํ า อย า งใดอย า งหนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความผิ ด ที่
จําเลยถูกกลาวหา

ศาลรัฐธรรมนูญไดวนิ จิ ฉัยประเด็นดังกลาวไวในคําวินจิ ฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕
วา พระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เปนขอสันนิษฐานตามกฎหมาย
ทีม่ ผี ลเปนการสันนิษฐานความผิดของจําเลยโดยโจทกไมตอ งพิสจู นใหเห็นถึงการกระทําหรือเจตนา
อยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน เปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอื่นมาเปนเงื่อนไข
ของการสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา เนื่องจากการสันนิษฐานวา
ถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ก็ใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิตบิ คุ คลนัน้ ตองรวมรับผิดกับนิตบิ คุ คลผูก ระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสจู นไดวา
ตนไมไดมีสวนรูเห็นเปนไปใจในการกระทําความผิดของนิติบุคคลดังกลาว โดยโจทกไมตองพิสูจน
ถึงการกระทําหรือเจตนาของกรรมการผูจ ดั การ ผูจ ดั การ หรือบุคคลใดซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้นวา มีสวนรวมเกี่ยวของกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลอยางไร คงพิสูจน
แตเพียงวา นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และจําเลยเปนกรรมการผูจัดการ
ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติมาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาล
สงความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้นใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปได แตให
รอการพิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ”.
๗
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เกร็ดกฎหมายนารู

บทบัญญัติมาตราดังกลาวจึงเปนการสันนิษฐานความผิดของผูตองหาและจําเลยใน
คดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไข มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริงที่เปนองคประกอบ
ความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสจู นใหเห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับ
ความผิดทีจ่ าํ เลยถูกกลาวหา และยังขัดกับหลักนิตธิ รรมขอที่วา โจทกในคดีอาญาตองมีภาระการพิสจู น
ถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบของความผิด นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตรา
ดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหาหรือจําเลย
ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุมหรือถูกคุมขัง โดยไมมีพยาน
หลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวา บุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับความผิด
ที่ถกู กลาวหา บทบัญญัติมาตราดังกลาวในสวนที่สนั นิษฐานความผิดอาญาของผูตอ งหาและจําเลย
โดยไมปรากฏวา ผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดเกี่ยวกับความผิดนั้น
จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
อาศัยเหตุดงั กลาวขางตน จึงวินจิ ฉัยวา พระราชบัญญัตขิ ายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ ๒๕๔๕
มาตรา ๕๔ เฉพาะในสวนที่สนั นิษฐานใหบรรดากรรมการผูจดั การ ผูจดั การ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษทางอาญารวมกับนิติบุคคล โดยไมปรากฏวามีการ
กระทําหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิดของนิตบิ คุ คลนั้น ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ กรณีจึงไมจําตองวินิจฉัยวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญมาตราอื่น ๆ หรือไมอีกตอไป๘

๖. บทสรุปและขอเสนอแนะ

ผลจากคําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว ไดทาํ ใหเกิดความชัดเจนในทางวิชาการวา
การตรากฎหมายในลักษณะที่มีการบัญญัติความรับผิดของผูบริหารนิติบุคคลในลักษณะที่เชื่อมโยง
กั บ ความผิด ของนิติ บ ุค คลควบคู ไ ปด ว ย กล า วคื อ ในกรณี ท กี ่ ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห นิ ติ บุ ค คลต อ งมี
ความรับผิดทางอาญาแลว การที่กฎหมายบัญญัติขอสันนิษฐานใหบรรดาผูบริหารนิติบุคคลตองมี
ความรับผิดทางอาญาดวย โดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดของนิติบุคคลนั้น เปนการขัดตอขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์
(presumption of innocence) ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ซึ่งคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญยอมเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐ
ทุกองคกร
อยา งไรก็ ต าม คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ทีว่  า เป น เด็ ด ขาด มีผ ลผู ก พั น รั ฐ สภา
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐนั้น ก็แตเฉพาะในกรณีของพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เทานัน้ ทีข่ ดั หรือแยงตอรัฐธรรมนูญและเปนอันใชบงั คับไมได ไมมผี ลทําให
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่มีลักษณะทํานองเดียวกันและมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน (ดังเชน
ที่ไดยกตัวอยางไวในขอ ๔) เปนอันใชบังคับไมไดตามไปดวย
๘

โปรดดูคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕ หนา ๕ – ๖.
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“ขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” กับ
“การกําหนดขอสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล”

ดังนัน้ จึงควรมีการดําเนินการเพือ่ เสนอเรือ่ งใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยวาบทบัญญัติ
ของกฎหมายตาง ๆ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันและมีผลบังคับใชอยูใ นปจจุบนั มีขอ ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือไม ตาม “หลักการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญภายหลังประกาศใชเปนกฎหมาย”
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕ (๑) และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ (๒)
โดยบัญญัติใหศาลที่พิจารณาคดี บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ผูตรวจการแผนดิน และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สามารถที่จะเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยไดวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ประกาศใชแลวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม
ทั้งนี้ การใชชองทางเพื่อเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๔๕ (๑) ซึ่งกําหนดวา
ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อเห็นวามีบทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหา
เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา นั้น นาจะเปนชองทางที่ดีที่สุด เพราะผูตรวจการแผน
ดินสามารถดําเนินการสํารวจและรวบรวมรายชื่อกฎหมายทุกฉบับที่มีบทบัญญัติในลักษณะดังกลาว
เพือ่ เสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยวา บทบัญญัตแิ หงกฎหมายดังกลาวมีขอ ความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญหรือไม ในคราวเดียวกันไดเลย
อนึ่ง ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง และเปนอันใชบงั คับไมได แลว หากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกับการบังคับใช
กฎหมายฉบับนั้นมีความเห็นวา กรณีที่ผูกระทําความผิดตามกฎหมายเปนนิติบุคคลและมีความจําเปน
ที่จะตองกําหนดความรับผิดทางอาญาแกผูบริหารนิติบุคคลใหมีความรับผิดดวย ก็เปนการสมควร
เปนอยางยิง่ หากทีจ่ ะไดมกี ารดําเนินการเสนอเพือ่ ใหมกี ารแกไขเพิม่ เติมกฎหมายฉบับนัน้ ๆ โดยการบัญญัติ
ความรับผิดทางอาญาแกผบู ริหารนิตบิ คุ คลในลักษณะทํานองเดียวกับประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา
กลาวคือ ในกรณีที่ตองการจะกําหนดใหผูบริหารนิติบุคคลตองรับผิด ก็ควรกําหนดความรับผิดของ
ผูบ ริหารเอาไวโดยชัดแจง โดยกําหนดองคประกอบความผิดไววา เมือ่ ผูบ ริหารนิตบิ คุ คล “มีสว น” หรือ
“รูเห็น” หรือ “ยินยอม” หรือ “เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลอ” ในการกระทําความผิดของ
นิติบุคคล (โดยที่มิตอง “ลงมือกระทํา”) ก็เปนความผิดแลว และกําหนดใหโจทกเทานั้นที่มีภาระ
การพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําความผิดของจําเลย ซึ่งการบัญญัติกฎหมายในลักษณะเชนนี้นั้นยอม
ไมเปนการขัดตอขอสันนิษฐานวาผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์ (presumption of
innocence) ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง แตประการใด.
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows
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“The Referendum Overview:

ความทั่วไปเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ

ตอนที่ ๒ การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Referendum)

ความนํา

Jean Jacques Rousseau เคยกล า วไว ใ นตอนหนึ ่ง
ว า “กฎหมายที ่ป วงประชาไม ไ ดใ ห ค วามเห็ น ชอบด ว ยตนเอง
ยอมไมมีผลบัง คับ และนั่นไมใชกฎหมาย” ๑ ซึ่งถือเปนคํากลาว
ทีส่ อดคล อ งกั บ แนวคิ ด ในการจั ด ให มี ก ารออกเสี ย งประชามติ
ตามแนวคิดอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน ดังรายละเอียดที่ไดแสดง
ในตอนทีแ่ ลวของบทความชุดนี้ ในฐานะทีเ่ ปนกระบวนการขัน้ ตอนสําคัญ
อันจะตองจัดใหมีขึ้น กอนทีร่ างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจะมีผลใช
บังคับเปนกฎหมาย และการออกเสียงประชามติยอ มจําเปนอยางยิง่
หากรางบทบัญญัติเชนวาจะกลายเปนกฎเกณฑสูงสุดอันเปนทีม่ าและ
วิถีทางแหงอํานาจรัฐ ซึ่งสอดคลองตองกันกับความในขอ ๒๑ วรรค ๓
ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (The Universal
Declaration of Human Rights) ที่มีวา “The will of the
people shall be the basis of the authority of government”
หรือ “ความสมัครใจของปวงชนเปนพื้นฐานของอํานาจสาธารณะ”
การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ (Constitutional
Referendum) มีความสําคัญในฐานะที่เปนการใหความเห็นชอบจาก
ประชาชนที่จะแสดงเจตจํานงเกี่ยวกับกฎหมายสูงสุดของรัฐ อันเปน
หลักประกันที่จะกําหนดบทบัญญัตใิ นการสงเสริม รับรอง และคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของทุกบุคคลไวเปนกติกาที่ละเมิดมิได ซึ่งบทความ
นีจ้ ะไดนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีอนั เปนพืน้ ฐานของการออกเสียง
ประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ และตัวอยางโดยสังเขปของการจัดใหมี
การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในประเทศสวิตเซอรแลนด
ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา เพื่อประโยชนในการศึกษาถึงเรื่องดังกลาว
ตอไป
๑

พงศเพ็ญ ศกุนตาภัย, “ทฤษฎีการเมืองยุคใหม”, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ : พิมพอักษร,๒๕๔๗), หนา ๑๕๙.
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แนวคิดและทฤษฎีอันเปนพื้นฐานของการออกเสียงประชามติ
ตอรางรัฐธรรมนูญ
หลักการปกครองทีอ่ าํ นาจอธิปไตยเปนของปวงชน: บอเกิดของสิทธิทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม
แนวคิดที่วา มนุษยสละเสรีภาพของตนเพื่อความมั่นคงและผาสุกของสังคมไดมีพฒ
ั นาการไปสู
แนวคิดเรื่องอํานาจรัฐ อันปรากฏใน “ทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคม” ของ Jean Jacques Rousseau ซึ่งได
กลาวไววา มนุษยทุกคนอยูอยางอิสรเสรี มีความเทาเทียมกัน ตอมามนุษยไดรวมตัวกันเขาโดยสมัครใจ
โดยมอบอํานาจอันเปนของตนไวแกสังคม หรือ “รัฐ”
ในทรรศนะของรุสโซนั้น รัฐ คือ อํานาจอธิปไตยที่มาจากประชาชนทุกคนโดยตางยินยอม
พรอมใจกันมอบอํานาจทุกอยางที่มอี ยู เพื่ออยูรว มกันภายใตอาํ นาจสูงสุด อันเปน “เจตนารมณรว มกัน
ของสังคม” ซึ่งเปนเจตนารมณรวมกันที่สูงสุด๒
หลักการของสิทธิเสรีภาพโดยเจตนารมณรวมกันของปวงชนนั้น ไดพัฒนามาสูปจจุบันโดยการ
กําหนดหลักสิทธิเสรีภาพ เงื่อนไข และหลักการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในบทบัญญัติของ
“รัฐธรรมนูญ” อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศซึ่งถือ
เปนเจตจํานงรวมกันของประชาชนในรัฐ ทั้งนี้ การแสดง
เจตนารมณของประชาชนที่สมบูรณตามอุดมคตินน้ั จะตอง
ไมมอี งคกรใดมาคั่นกลางระหวางการแสดงเจตนารมณโดย
ประชาชนโดยตรงและเจตนารมณท่แี สดงออก ซึ่งหมายถึง
ประชาธิปไตยโดยตรงโดยประชาชน๓ อันเปนแนวคิด
รากฐานของการออกเสียงประชามติอีกประการหนึ่ง
ทฤษฎีอํานาจกอตั้งองคกรทางการเมืองในมิติของการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
“อํานาจกอตั้งระบอบและองคกรทางการเมือง (Constituent power)” หรือ อํานาจในการ
ออกรัฐธรรมนูญหรือตรารัฐธรรมนูญ ใหเปนกฎเกณฑสูงสุดของรัฐไปสถาปนาระบอบการเมืองและ
องคกรทางการเมืองอีกชั้นหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ อํานาจกอตั้งองคกรทางการเมืองนั้นเปนที่มาของ
รัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญก็เปนทีม่ าขององคกรทางการเมืองทั้งปวง๔ การใชอํานาจขององคกรที่
รัฐธรรมนูญจัดตั้งขึ้นนั้นจึงจะขัดตอรัฐธรรมนูญไมได โดยในประเทศที่มรี ฐั ธรรมนูญลายลักษณอกั ษร
ไดกลาวถึงหลักการนี้วา คือ “หลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ”๕
สมคิด เลิศไพฑูรย, กฎหมายรัฐธรรมนูญ: หลักการใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐,
พิมพครั้งที่ ๑ (กรุงเทพฯ : พิมพดี, ๒๕๔๘), หนา ๔๓.
๓
เพิ่งอาง, หนา ๔๔.
๔
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และนันทชัย เพียรสนอง, “คําอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา”, (กรุงเทพฯ : ม.ป.ป.), หนา ๖๔.
๕
เพิ่งอาง, หนา ๖๕.
๒
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

อํานาจกอตั้งองคกรทางการเมืองในมิติของการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น ศาสตราจารย
ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ มีความเห็นโดยสรุปวา อํานาจในการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจที่
มีการวิเคราะหวา ไมใชอํานาจนิติบัญญัติธรรมดาดังเชนการตราพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ หากแตเปน อํานาจเปลี่ยนแปลงองคกรและกระบวนการทางการเมืองที่
ไดรับมอบมาจากอํานาจตรารัฐธรรมนูญดั้งเดิม๖ และอาจกลาวเพิ่มเติมไดวา อํานาจในการแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนัน้ เรียกวา อํานาจในการเปลี่ยนแปลงองคกรทีไ่ ดรับมอบมาจากอํานาจในการ
กอตั้งองคกร๗ อีกชั้นหนึ่งนั่นเอง
ดั ง นั้ น การแก ไขเพิ ม่ เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ต อ งมี ก ระบวนการพิ เ ศษหรื อ องค ก รพิ เ ศษซึ ง่
ไมเหมือนกับการตรากฎหมายธรรมดา บางกรณีตอ งใหประชาชนซึ่งเปนผูมอี าํ นาจสูงสุดเขามาเกี่ยวของ
ในกระบวนการ ดังเชนที่ รัฐธรรมนูญบางประเทศกําหนดใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนัน้ ไมอาจ
กระทําไดเฉพาะคะแนนเสียงขางมากเด็ดขาดของรัฐสภา แตจะตองใหประชาชนออกเสียงเปน
“ประชามติ” วาเห็นชอบใหแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญหรือไม เพราะรัฐธรรมนูญไมใชกฎหมายธรรมดา
แตเปน “สัญญาประชาคม”๘
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยมกับการใหประชาชนมีสวนรวมในการใชอํานาจ
แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) คือ แนวความคิดทีจ่ ะใชรัฐธรรมนูญ
ลายลักษณอกั ษรเปนเครือ่ งมือในการกําหนดรูปแบบการปกครองและกําหนดกลไกอันเปนโครงสรางพืน้ ฐาน
ในการจัดองคกรบริหารรัฐ๙
การใชรฐั ธรรมนูญในลักษณะสัญญาประชาคมเปนเครื่องมือดังกลาว มีวตั ถุประสงคในการจํากัด
อํานาจของผูปกครองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยรัฐจะตองใหการรับรองและ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผูอยูใตปกครอง และใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
หรือในการใชอาํ นาจสูงสุดในการปกครองประเทศ๑๐ เชน การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ
(Constitutional referendum) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการใชอํานาจในการจัดใหมีกฎเกณฑสูงสุด
ของรัฐ อันเปนที่มาของอํานาจและองคกรทางการเมืองในการปกครองประเทศ

เพิ่งอาง, หนา ๖๖.
Philippe Foillard, “Dictinnaire de droit public”, (Paris : Centre de publications universitaire, 2000 ),
pp. 347-348. อางถึงใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “หลักพืน้ ฐานกฎหมายมหาชน วาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย”,
พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๑๒๒ .
๘
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และนันทชัย เพียรสนอง, อางแลว, หนา ๖๖.
๙
อมร จันทรสมบูรณ, “การปฏิรูปการเมือง คอนสติติวชั่นแนลลิสม ทางออกของประเทศไทย”, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
สํานักนโยบายศึกษา, ๒๕๓๙). อางถึงใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “หลักพืน้ ฐานกฎหมายมหาชน วาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญ และ
กฎหมาย”, พิมพครั้งที่ ๔ (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๑๑๓ .
๑๐
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, อางแลว, หนา ๑๑๓-๑๑๔ .
๖
๗
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การออกเสียงประชามติตอ รางรัฐธรรมนูญ: ตนกําเนิดของรัฐธรรมนูญในอุดมคติ
การทีป่ ระชาชนสามารถเปนผูใ ชอํานาจออกเสียง
ประชามติ ต อ ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ไมว า จะได ก ระทํ า ต อ
รางรัฐธรรมนูญฉบับแรกของรัฐ หรือรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมที่มีขึ้นเพื่อใชบังคับแทนรัฐธรรมนูญฉบับเดิม หรือราง
รัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติมที่มีข้นึ เพื่อแกไขหรือเพิ่มเติม
ความในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับมาเปนระยะ
เวลาหนึ่งใหสอดคลองกับยุคสมัยก็ตาม ลวนแลวแตเปน
กระบวนการที่พึงประสงคสําหรับการจัดใหมีรัฐธรรมนูญ
ภายใตระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้น
ในทางปฏิบัติ รูปแบบของการออกเสียงประชามติตอ รางรัฐธรรมนูญนั้น สามารถจําแนกไดเปน
๓ รูปแบบ ไดแก๑๑
• การออกเสียงประชามติตอ รางรัฐธรรมนูญซึ่งเปนผลสืบเนือ่ งมาจากการริเริม่ ของประชาชน
ดังที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญของประเทศสวิตเซอรแลนด
• การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญที่ยกรางขึ้นโดยรัฐบาล หรือคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลแตงตั้ง เชน ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๕๘
และรัฐธรรมนูญของประเทศฟลิปปนส ค.ศ. ๑๙๘๗
• การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญที่ยกรางขึ้นโดยสภารางรัฐธรรมนูญ เชน ที่กาํ หนด
ไวในรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๔๖ และรัฐธรรมนูญของประเทศสเปน ค.ศ. ๑๙๘๗
ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์ ใหความเห็นไววา รูปแบบการออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ
ที่ยกรางขึ้นโดยสภารางรัฐธรรมนูญนั้น เปนรูปแบบที่ดีทสี่ ุด เนื่องจากประชาชนมีสวนรวมตั้งแต
ในชั้นเลือกตั้งตัวแทนของตนเขาไปปฏิบัติหนาที่ในสภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งเมื่อไดยกรางรัฐธรรมนูญ
เสร็จสิ้นแลว ประชาชนก็ไดใชอํานาจในการออกเสียงประชามติวา จะเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนูญดังกลาว
หรือไมอีกดวย ซึ่งรางรัฐธรรมนูญทีเ่ ปนผลการของแสดงเจตนารมณของประชาชนโดยอิสรเสรีเทานั้น
จึงจะกลาวไดวาเปนสัญญาประชาคมโดยปริยาย๑๒
รูปแบบของการออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ
การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ ในเหตุการณปฏิวัติฝรั่งเศส เมื่อป ค.ศ. ๑๗๘๙
ได ส ง ผลให ห ลั ก การปกครองที ่ถื อ ว า อํ า นาจอธิ ป ไตยเป น ของปวงชน กลายเป น หนึ ่ง ในรากฐาน
ของระบอบประชาธิปไตยในรัฐประชาชาติสมัยใหม ซึง่ ถือไดวา ประชาชนเปนฐานทีม่ าของอํานาจ
ในการสถาปนารัฐธรรมนูญ (Pouvoir constituant) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ รัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้น
ในนามของปวงชนเทานัน้ จึงจะถือวาเปนผลของการแสดงออกซึ่งอํานาจอธิปไตยของชาติ ทั้งนี้
ชาญชัย แสวงศักดิ์, “กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดและประสบการณของตางประเทศ”, พิมพครัง้ แรก (กรุงเทพฯ :
วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๗๑.
๑๒
เรื่องเดียวกัน, หนาเดียวกัน.
๑๑

๑๗๔
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หลักการที่ถอื วาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนดังกลาวนั้นเปนบอเกิดของสิทธิทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยสมัยใหมรูปแบบตาง ๆ อาทิ สิทธิในการรับรองการประกาศใชรัฐธรรมนูญโดยประชาชน
(Right of the people to adopt its own constitution) สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งตัวแทนไปใช
อํานาจการปกครอง และสิทธิในการออกเสียงประชามติ ๑๓
ซึง่ รองศาสตราจารย ดร.นครินทร เมฆไตรรัตน ไดอธิบายวา การออกเสียงประชามติเกีย่ วกับ
รัฐธรรมนูญ (Constitutional referendum) เชน การรับรองการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
(referendum on constitutional amendment) และการรับรองการประกาศใชรฐั ธรรมนูญฉบับใหม
(referendum on total revision of the constitution) นัน้ จัดอยูใ นรูปแบบการมีสว นรวมในลักษณะ
ทีป่ ระชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจสูงสุดในทางนิติบัญญัติ โดยการรวมกันกําหนดกฎกติกาสูงสุด
ของบานเมืองโดยตรงนั่นเอง ภายใตหลักการดังกลาว อํานาจในการกําหนดหรือตัดสินใจผูกพันตนเอง
อยูภายใตรฐั ธรรมนูญนั้น เปนสิ่งที่สถิตอยูกบั ตัวของปวงชนซึ่งไมสามารถพรากไปได ดังนั้น อํานาจในการ
ใหกาํ เนิดรัฐธรรมนูญของปวงชนจึงมีลกั ษณะเปน “อํานาจที่อยูเหนือกวาอํานาจของตัวรัฐธรรมนูญ”
(Extra-constitutional power) หรือเปน “อํานาจที่มากอนรัฐธรรมนูญ” (pre-constitutional
power)๑๔
ดังนั้น ประชาชนจึงมีสิทธิโดยชอบธรรมในการตัดสินใจอนุมัตริ บั รองรัฐธรรมนูญที่จะใชสาํ หรับ
ปกครองตั ว พวกเขาเอง ไมว า จะเป น กรณี รั ฐ ธรรมนู ญ ทีจ่ ั ด ทํา ขึ ้น ใหม ภ ายใต ส ภาวะสุ ญ ญากาศ
ทางการเมือง การแกไขรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ หรือการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ จึงอาจกลาวไดวา
ประชาชนยอมเปนบอเกิดของอํานาจในการอนุมัติรับรองการประกาศใชรัฐธรรมนูญ (Power of
enacting constitution provisions) อีกดวย๑๕
รูปแบบของการแสดงออกซึ่งอํานาจในการประกาศใชรัฐธรรมนูญของประชาชนในกรณี
ดั ง กลา วปรากฏใน ๒ ลัก ษณะ ได แ ก การตั ด สิ น ใจรั บ รองรั ฐ ธรรมนู ญ โดยตรงของประชาชน
ผานการออกเสียงประชามติ และการประกาศใชรัฐธรรมนูญโดยตัวแทนที่ไดรับเลือกตั้งจากประชาชน
เขาไปทําหนาที่ในสภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งในหลายกรณีมกี ารนํารูปแบบการประกาศใชรฐั ธรรมนูญทั้งสอง
ลักษณะมาใชควบคูกนั ไป นั่นคือ หลังจากสภารางรัฐธรรมนูญมีมติผา นรางรัฐธรรมนูญแลว ก็มกั นําราง
รัฐธรรมนูญนั้นมาเปดใหประชาชนทั้งประเทศออกเสียงประชามติรบั รองกอนประกาศใหมีผลบังคับใช๑๖

โปรดดู นครินทร เมฆไตรรัตน, และ ชาย ไชยชิต, “การออกเสียงประชามติ : กระบวนการประชาธิปไตยทางตรง
สมัยใหม”, หนา ๓-๖. [onine] Available from : http://www.kpi.ac.th [๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ].
๑๔
โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๕.
๑๕
โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๕-๖.
๑๖
โปรดดู เพิ่งอาง, หนา ๖.
๑๓
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“The Referendum Overview: ความทั่วไปเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
ตอนที่ ๒ การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Referendum)

ตัวอยางการออกเสียงประชามติในตางประเทศ
การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในประเทศสวิตเซอรแลนด๑๗
การออกเสียงประชามติเปนรูปแบบของประชาธิปไตยทางตรงซึง่ เปนประเพณีทยี่ าวนาน
ในบางรัฐสมาชิกของประเทศสวิตเซอรแลนดต้งั แตคริสตศตวรรษที่ ๑๔ และเมื่อประเทศสวิตเซอรแลนด
ไดกลายเปนสมาพันธรัฐ (Federal state) ในป ค.ศ. ๑๘๔๘ กลไกนี้ก็ถูกนํามาใชในระดับประเทศดวย
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงสมาพันธรัฐไดยึดหลักการกําหนดการออกเสียงประชามติที่ถูกบังคับใหตองทํา
สําหรับใชในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการทบทวนรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งเกิดจากการริเริ่ม
โดยประชาชน
ประเด็นที่สามารถจัดใหมกี ารทําประชามติได จะถูกกําหนด
ไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญหากเปนการทําประชามติในระดับ
สมาพันธรัฐ และหากเปนการจัดใหมีประชามติในระดับรัฐสมาชิก
หรือชุมชนก็จะเปนไปตามกฎหมายของรัฐสมาชิกนั้น ๆ โดยปกติ
เรือ่ งที ่ต อ งจั ด ให มี ก ารออกเสี ย งประชามติ ใ นระดั บ ประเทศ
จะเกี ่ย วพั น กั บ เรื ่อ งที ่มี ค วามสํ า คั ญ ทางการเมื อ งหรื อ ทาง
รัฐธรรมนูญ เชน รัฐธรรมนูญของประเทศ อํานาจอธิปไตย
หรือความสัมพันธระหวางประเทศ ซึง่ ตองไดรับเสียงขางมากสองชั้น (Double majorities)
กลาวคือ ชัน้ แรกเปนการใหความเห็นชอบโดยเสียงขางมากของประชาชนทัง้ ประเทศสําหรับการออกเสียง
ในครั้งนั้นทั้งหมด และชั้นที่สองเปนเสียงขางมากของรัฐสมาชิก
การออกเสียงประชามติตอรัฐธรรมนูญในประเทศสวิตเซอรแลนดเปนการดําเนินการในระดับ
สมาพันธรัฐ ทั้งโดยรัฐธรรมนูญกําหนดไวโดยเฉพาะวาบังคับใหตองทํา (Mandatory Referendum)
ในการทบทวนแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสมาพันธรัฐไมวาบางสวนหรือทัง้ หมด และโดยวิธีการ
ริเริม่ โดยประชาชน (popular of citizen’s initiative) เพื่อการจัดใหมีการออกเสียงประชามติ
ในการทบทวนแกไขเพิ่มเติม (Revision) รัฐธรรมนูญแหงสมาพันธรัฐทั้งฉบับหรือแตบางสวน
หรือในประเด็นปญหาวาควรมีการทบทวนแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแหงสมาพันธรัฐทัง้ ฉบับหรือไม
ซึ่งทุกกรณีขา งตน รัฐบาลตองจัดใหมีการออกเสียงประชามติโดยประชาชนทั้งประเทศและโดยรัฐสมาชิก
ตาง ๆ (Cantons)
สํา หรั บ ในกรณี ก ารริ เริ ่ม โดยประชาชนให ม ีก ารออกเสี ย งประชามติ ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ นั ้น
หากสภาแหงสมาพันธรัฐยินยอมตามขอเสนอริเริ่ม ก็จะตองดําเนินการจัดใหมีการแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตอไป แตสภาแหงสมาพันธรัฐอาจเห็นตรงขามกับขอเสนอริเริ่มนั้นได
โดยมีขอเสนอแยงสงใหแกประชาชนทั้งประเทศและรัฐสมาชิกตาง ๆ เพื่อการออกเสียงประชามติ
ดูเพิ่มเติม นันทวัฒน บรมานันท และคณะ, “รายงานการศึกษาวิจยั เรื่อง กระบวนการขั้นตอนการออกเสียงประชามติ”,
พิมพครั้งแรก (กรุงเทพ : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ๒๕๕๑), หนา ๘๕ – ๑๐๓.
๑๗

๑๗๖
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ทัง้ นี้ ในประเทศสวิตเซอรแลนดไมมกี ารออกเสียงประชามติท่มี ีผลเปนเพียงคําปรึกษา แตผลของ
ประชามติท้งั หมดแสดงถึงการตัดสินใจที่มผี ลผูกมัดในแงท่วี า จะไมมกี ารลบลางหรือปฏิเสธประชามติน้นั
เวนเสียแตโดยประชามติดวยกัน อยางไรก็ตาม รัฐบาลสามารถเสนอกฎหมายหรือเสนอรางแกไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญภายหลังจากที่มีการปฏิเสธโดยการออกเสียงประชามติมาแลวได
การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในสาธารณรัฐฝรั่งเศส
หลั ง จากการปฏิ วั ติ ฝ รั ่ง เศสใน ค.ศ. ๑๗๘๙ ได มี ก ารนํ า ระบบการออกเสี ย งประชามติ
(Referendum) มาใชอีกหลายครั้ง เชน การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในเดือนสิงหาคม
ค.ศ. ๑๗๙๓ ซึ่งเปนการออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญครั้งแรกในฝรั่งเศส๑๘
กระบวนการออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ ในประเทศฝรั่งเศสนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงสาธารณรัฐฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๕๘ กําหนดให การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญนั้นเปนการ
ออกเสียงประชามติในระดับชาติ๑๙ โดยหากเปนรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยนายก
รัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภา รัฐธรรมนูญบังคับใหตองผานการออกเสียงประชามติโดยประชาชน
เสียกอนวาเห็นชอบดวยหรือไม (แตกรณีหากเปนรางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยประธานาธิบดี
แหงสาธารณรัฐ ประธานาธิบดีสามารถเลือกที่จะนํารางรัฐธรรมนูญนั้นไปใหประชาชนออกเสียง
ประชามติหรือเสนอใหท่ปี ระชุมรวมกันของรัฐสภาเปนผูพจิ ารณารางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นก็ได)
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศฝรั ่ง เศส ผลของการออกเสี ย งประชามติ จ ะส ง ผลต อ
รางรัฐธรรมนูญโดยตรง ในลักษณะทีม่ ีสภาพบังคับเด็ดขาดใหองคกรของรัฐตองปฏิบัติตามผลนั้น
ไมวาผลจะปรากฏเปนประการใด๒๐ ซึง่ หมายความวา หากผลการออกเสียงประชามติไมเห็นดวย
ตอรางรัฐธรรมนูญแลว รางรัฐธรรมนูญฉบับนั้นยอมไมอาจใชบงั คับหรือมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติม
ความในรัฐธรรมนูญฉบับกอนนั้นได แลวแตกรณี
การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญในประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ เปนเพียงหนึง่ ในไมกปี่ ระเทศ ทีม่ ชี อื่ เสียงดานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แตกลับไมมีกระบวนการออกเสียงประชามติในระดับชาติ๒๑ หรือในระดับสหพันธรัฐ
หลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศอิสรภาพ (Declaration of Independence)
ใน ค.ศ. ๑๗๗๖ แลว ก็ไดมีแนวคิดที่จะรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมข้นึ ใชบงั คับแทนกฎบัตร (Charter) ฉบับเดิม
และไดกําหนดใหรางรัฐธรรมนูญเหลานั้นตองผานความเห็นชอบจากประชาชนเสียกอน โดย มลรัฐ
Massachusetts เปนมลรัฐแรกที่นํารางรัฐธรรมนูญออกใหประชาชนลงคะแนนเสียงเพื่อขอ

วราพร ศรีธนามงคลกุล, “ผลผูกพันของการออกเสียงประชามติ,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, พ.ศ. ๒๕๕๐), หนา ๖๐
๑๙
นันทวัฒน บรมานันท, อางแลว, หนา ๙๘-๑๐๔.
๒๐
วราพร ศรีธนามงคลกุล, อางแลว, หนา ๑๑๑
๒๑
วราพร ศรีธนามงคลกุล, อางแลว, หนา ๕๖
๑๘
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“The Referendum Overview: ความทั่วไปเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
ตอนที่ ๒ การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Referendum)

ความเห็นชอบ ซึ่งอาจกลาวไดวา ครั้งนั้นเปนการออกเสียงประชามติตอ รางรัฐธรรมนูญเปนครั้งแรก
ของสหรัฐอเมริกา๒๒ ตอมา กระบวนการออกเสียงประชามติในสหรัฐอเมริกาก็เพิ่มจํานวนขึ้นเปนลําดับ
ตามจํานวนครั้งของการทบทวนและแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ปจจุบันการออกเสียงประชามติในระดับมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาตอรางรัฐธรรมนูญนั้น
เปนการออกเสียงประชามติที่รัฐธรรมนูญบังคับใหตองทํา ไมวาจะเปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หรือการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม ซึ่งในกรณีหลังจะตองนํามาใหประชาชนออกเสียงประชามติ ๒ ครั้ง
โดยครัง้ แรก จะเปนการขอประชามติในหลักการที่จะแกไขวาเห็นดวยที่จะใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ
หรือไม (convention or no convention) และครั้งที่สองเพื่อวาจะรับรองหรือไมรบั รองรางที่ไดยกราง
ขึ้นแลว (Vote for the constitution or against the constitution)๒๓
ในป จ จุ บั น รั ฐ ธรรมนู ญ ของทุ ก มลรั ฐ
ในสหรัฐอเมริกา (ยกเวนมลรัฐ Delaware)๒๔
ต า งก็ บั ญ ญั ติ ถึ ง เรื ่อ งการแก ไ ขเพิ ่ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของมลรัฐวา จะตองได
รับความเห็นชอบจากประชาชนในมลรัฐกอน
จึงจะมีผลใชบังคับได โดยผลของการออกเสียง
ลงประชามตินั้นมีสภาพบังคับเด็ดขาด กลาวคือ
ไม ว า กรณี ผ ลของการออกเสี ย งประชามติ จ ะมี
“ผลผูกพันเชิงบวก” (Positive Effect) เมื่อ
เสียงขางมากเห็นชอบดวยกับเรื่องทีน่ ํามาออก
เสียงประชามติ หรือ “ผลผูกพันเชิงลบ” (Negative Effect) เมื่อเสียงขางมากไมเห็นชอบดวยกับ
เรื่องที่นํามาออกเสียงประชามติแลว ทั้ง ๒ กรณีลวนมีสภาพบังคับใหเปนไปตามผลของการออกเสียง
ประชามติทั้งสิ้น๒๕
ในสหรัฐอเมริกานั้น นอกจากการออกเสียงประชามติในเชิงหารือ (Advisory or Consultative
Referendum) ทีผ่ ลของการออกเสียงประชามติไมผูกพันองคกรของรัฐใหตองปฏิบัติตาม ซึ่งมีใชกัน
อยูเพียงในบางมลรัฐ เชน California, Illinois, Massachusetts และ Missouri๒๖แลว การออกเสียง
ประชามติในสหรัฐอเมริกาในกรณีหากเปนการออกเสียงประชามติทร่ี ฐั ธรรมนูญหรือกฎหมายบังคับ
เพิ่งอาง, หนาเดียวกัน.
นัน ทวั ฒ น บรมานั น ท, “รายงานการวิ จั ย เรื ่อ งการออกเสี ย งประชามติ ที ่ขั ด หรื อ แย ง ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐)”, (๒๕๔๕), หนา ๘๖-๙๘.
๒๔
โปรดดู ไพโรจน ชัยนาม, “คําอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ (โดยสังเขป) เลม ๑”, หนา ๑๗๗.
อางถึงใน วัชรพงษ จําปาวัน, “การออกเสียงประชามติในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธนติ ศิ าสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
พ.ศ. ๒๕๔๑).
๒๕
วราพร ศรีธนามงคลกุล, อางแลว, หนา ๙๖-๙๗.
๒๖
นันทวัฒน บรมานันท, “รายงานการวิจัยเรื่องการออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐)”, (๒๕๔๕), หนา ๙๘.
๒๒
๒๓

๑๗๘
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

ใหตองทํา (Mandatory or Obligatory Referendum) ยอมเปนการออกเสียงประชามติที่มีผล
บังคับผูกพันใหองคกรของรัฐตองปฏิบัติตามทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การออกเสียงประชามติตอ
รางรัฐธรรมนูญ รัฐบัญญัติ กฎบัตร หรือขอบัญญัติทองถิ่น

ความสงทาย

การออกเสียงประชามติตอรางรัฐธรรมนูญ (Constitutional referendum) เชน การรับรอง
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (referendum on constitutional amendment) และการรับรองการ
ประกาศใชรฐั ธรรมนูญฉบับใหม (referendum on total revision of the constitution) นัน้ ถือเปน
รูปแบบการมีสว นรวมในลักษณะที่ประชาชนมีบทบาทในการตัดสินใจสูงสุดในทางนิตบิ ญ
ั ญัติ และทรงไว
ซึ่งสิทธิโดยชอบธรรมในการแสดงเจตจํานงรับรองสิ่งที่จะกระทําตอรัฐธรรมนูญ
จากการศึกษาพบวา ทุกประเทศทีย่ กมาเปนกรณีศกึ ษาขางตน ลวนกําหนดใหการแกไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญตองผานขั้นตอนของการออกเสียงประชามติโดยประชาชนเกือบจะทุกกรณีในฐานะที่เปน
มาตรการที่มีสภาพบังคับตามรัฐธรรมนูญอันเปนกติกาสูงสุดของรัฐ อันเปนไปตามแนวคิดและทฤษฎี
ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law)
ทีเ่ กีย่ วของกับการออกเสียงประชามติดงั ที่ไดเสนอ
มาแลว
จึงนับวา “การออกเสียงประชามติตอ
รา งรัฐ ธรรมนู ญ ”เป น การขอความเห็ น ชอบ
จากประชาชนผูเปนบอเกิดของอํานาจอธิปไตย
ตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ในการที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ (Constitution) อันเปนกติกา
สูงสุดของรัฐที่ตองมีสภาพบังคับแกทุกคน หรืออีกนัยหนึ่ง ภายใตแนวความคิดดังกลาว “บทบาท
ของประชาชนในกระบวนการที่จะมีตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ” ยอมเปนสวนสําคัญของรากฐาน
แหงสังคมประชาธิปไตย และเปนเหตุผลทีท่ าํ ใหการมีสว นรวมในการตัดสินใจทางการเมืองในระดับชาติ
ของประชาชนเปนเงื่อนไขสําคัญของระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม
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คําคม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณสําคัญเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงครวมกันของประชาชนชาวไทย ในการธํารงรักษาไวซึ่งเอกราชและ
ความมั่นคงของชาติการทํานุบํารุงรักษาศาสนาทุกศาสนาใหสถิตสถาพร การเทิดทูน
พระมหากษัตริยเปนประมุขและเปนมิ่งขวัญของชาติ การยึดถือระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนวิถีทางในการปกครองประเทศ การคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีบทบาทและมีสวนรวมในการปกครอง
และตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม การกําหนดกลไกสถาบันทางการเมือง
ทั้งฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร ใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการปกครอง
แบบรัฐสภา รวมทั้งใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นสามารถปฏิบัติหนาที่ได
โดยสุจริตเที่ยงธรรม

คําปรารภของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑๘๐
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http://portal.aviation.go.th/site/index.
jsp#page=page-1

กรมการบินพลเรือน สังกัดกระทรวงคมนาคม เดิมชื่อกรมการบินพาณิชย และเมื่อมี
การปฏิรูประบบราชการในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดเปลี่ยนชื่อเปน “กรมการขนสงทางอากาศ”
(Department of Civil Aviation) ตอมาในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมี
พระราชกฤษฎีกาเปลีย่ นชือ่ จาก “กรมการขนสงทางอากาศ” มาเปน “กรมการบินพลเรือน”
เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจดานการบินซึ่งจะครอบคลุมทัง้ การขนสงทางอากาศ
และการเดินอากาศ
กรมการบินพลเรือน มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการบินพลเรือนของประเทศ การสงเสริมและพัฒนาเครือขายระบบ
การขนสงทางอากาศ อุตสาหกรรมการบินและการบินพลเรือน กําหนดมาตรฐาน กํากับ ดูแล
และตรวจสอบการดําเนินการดานการบินพลเรือน ตลอดจนใหความรวมมือและประสานงานกับ
องคการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศในดานการบินพลเรือน และใน
สวนทีเ่ กี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหวางประเทศ ทั้งนี้ กรมการบินพลเรือนดูแลเฉพาะ
การบินเชิงพาณิชยและพลเรือนเทานั้น ไมไดควบคุมการบินของทหารและตํารวจ
นอกจากนี้ งานบริการหลักทีส่ ําคัญของกรมการบินพลเรือน ไดแก การจดทะเบียน
อากาศยาน การขอใบอนุญาตเปนผูประกอบ ผูครอบครอง และผูขบั อากาศยาน ซึ่งภายในเว็บไซต
มีขอมูลที่นาสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับการบินพลเรือน
ก.ย. - ต.ค. ๕๕
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สถาบันอาหาร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ ในรูปแบบของ
องคกรเครือขาย สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใหบริการดานวิชาการ
เทคนิควิศวกรรม และขอมูลองคความรู ตลอดจนดําเนินงานวิจัยนโยบาย
เพื่อสงเสริมการแขงขันของอุตสาหกรรม ตอบสนองความตองการของภาครัฐและ
เอกชน เปนองคกรนําในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย
สถาบันอาหารเปนองคกรในดานการสรางคุณคา (Value Creation)
ให กั บ อุต สาหกรรมอาหารของไทยให เ ป น ทีย่ อมรั บ ทัง้ ในและต า งประเทศ
โดยมีภารกิจเปนแหลงใหบริการขอมูลดานการคาและเทคโนโลยี การบริการดาน
การตรวจวิเคราะห การประสานความรวมมือเพือ่ การแกไขปญหาและยกระดับขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมอาหาร

๑๘๒
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แนะนําเว็บไซต

www.dpa.or.th

สถาบันคุม ครองเงินฝาก เปนองคกรของรัฐทีจ่ ัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันคุมครอง
เงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มีฐานะเปนนิติบุคคล
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความคุมครองแกผูฝากเงินในสถาบันการเงินโดยเฉพาะผูฝากเงินรายยอยที่
เปนคนสวนใหญของประเทศที่อาจจะไมสามารถเขาถึงขาวสารทางการเงินไดอยางเพียงพอ ในกรณีที่
สถาบันการเงินซึง่ อยูภ ายใตความคุม ครองถูกปดกิจการ ผูฝ ากเงินจะไดรบั เงินฝากคืนจากสถาบันคุม ครอง
เงินฝากอยางรวดเร็วภายใตวงเงินและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว สวนเงินฝากที่มจี าํ นวนเกิน
วงเงินจายคืนดังกลาว จะไดรับคืนเพิ่มเติมจากการชําระบัญชีสถาบันการเงินที่ปดกิจการ
โดยมีหลักการสําคัญในการใหความคุมครองผูฝากซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนดว ยกันหลายฝายทั้ง
ประโยชนตอผูฝากเงิน ตอระบบการเงิน รวมทั้งประโยชนตอภาครัฐที่ไมตองใชเงินภาษีของประชาชน
มาจายคืนเงินใหแกผูฝาก เปนตน
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สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย (ASEAN Association – Thailand)
จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการตางประเทศเมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมุงหวังให
สมาคมฯ มีบทบาทสําคัญในการชวยสงเสริมการดําเนินงานของภาครัฐและ
สรางความตระหนักรับรูเกี่ยวกับความรวมมือของอาเซียนในดานการเมือง
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม เพื่อทําใหกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวในป พ.ศ. ๒๕๕๘
สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย มีเปาหมายที่จะชวยทําใหประชาชนได
เขาใจ และตระหนักถึงประโยชนของอาเซียนที่มีตอ การดําเนินชีวติ ทั้งยังมุงหวัง
ทีจ่ ะเปนชองทางใหประชาชนไดเขามามีสว นรวมในการสรางประชาคมอาเซียน
ผานการดําเนินกิจกรรมของสมาคมฯ และจะเปนเวทีทีเ่ ปดกวางเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับอาเซียนจากภาคประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพ
ซึ่งผูที่สนใจสามารถติดตามไดจากเว็บไซตนี้ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวการมุง
สูประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๕๕๘
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