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บรรณาธิการแถลง
หากเราจะเปรียบ “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” เปนเสมือนสายน้ำสายหนึ่งแลว ตนน้ำ
ของกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาก็ จ ะเริ่ ม ต น ที่ ต ำรวจ กลางน้ ำ คื อ อั ย การ ปลายน้ ำ คื อ ศาล
ประชาชนคือผูบริโภคน้ำ โดยมีทนายความเปนผูคอยชวยเหลือในการดูแลรักษาสายน้ำตลอดสาย
องคกรในกระบวนการยุติธรรมทุกองคกรจึงมีหนาที่สำคัญที่ตองชวยกันคนหาความจริงในคดีอาญา
ใหปรากฏดวยการชวยกันกลั่นกรองสิ่งแปลกปลอมหรือของเสียออกจากสายน้ำแหงความยุติธรรมนี้
ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ใหนำ้ ในแมนำ้ สายนี้ มีความใสสะอาดและปราศจากมลพิษอันจะเปนประโยชนตอ ประชาชน
ซึง่ เปนเปาหมายหลักในการอำนวยความยุตธิ รรมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบสามารถกลั่นกรองคดีอาญาที่เกิดขึ้นไดอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลแล ว ความยุ ติ ธ รรมก็ ย อ มเกิ ด ขึ้ น สั ง คมย อ มมี ค วามสงบสุ ข
เกิ ด ความสมั ค รสมานสามั ค คี ข องคนในชาติ อั น จะนำมาซึ่ ง ความสงบเรี ย บร อ ยของบ า นเมื อ ง
และความเจริญกาวหนาของประเทศชาติสืบไป อยางไรก็ตามสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยเรายังคงพบเห็นขอบกพรองอยูมากมาย เชน กรณีบุคคลผูบริสุทธิ์
ไดถกู ลงโทษอันขัดตอหลักการพืน้ ฐานในการลงโทษบุคคลทางอาญา และเจาหนาทีข่ องรัฐบางสวนยังคง
ละเลยหรือปฏิบตั หิ นาทีไ่ มเปนไปตามเจตนารมณในการทีจ่ ะใหความคุม ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
กองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิติ” จึงไดทำการสัมภาษณความเห็นทางวิชาการในประเด็น
เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายกับการคุมครอง
สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน” จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา อันประกอบดวย นายจุลสิงห วสันตสิงห อัยการสูงสุด นายสัก กอแสงเรือง
สมาชิกวุฒิสภาและนายกสภาทนายความ และศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดี
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งนี้ เพื่อใหผูอานไดทราบถึงหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่ไดมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและกฎหมายทั่วไป
สภาพปญหาและอุปสรรคในการอำนวยความยุตธิ รรมขององคกรในกระบวนการยุตธิ รรม และขอเสนอแนะ
ในการแกไขปญหา เพื่อใหการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอยางแทจริง
สำหรับบทความทางวิชาการอื่น ๆ นั้น ใครขอเสนอบทความเรื่อง “การฟองคดีอาญา” เรื่อง
“The king can do no wrong” และกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒” และเรือ่ ง “หลักการพิจารณาคดีอาญา
ในระบบกลาวหาและระบบไตสวน” สำหรับเนือ้ หาในสวนอืน่ ยังคงความเขมขนดวยขอมูลทางวิชาการ
ดานกฎหมายที่เปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาอีกมากมาย
กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูอานทุกทานที่ไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร “จุลนิติ”
ดวยดีเสมอมา ซึง่ เราพรอมทีจ่ ะทำหนาทีค่ ดั สรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวิชาการดานกฎหมาย
อันเปนประโยชนตอ วงงานดานนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องวุฒสิ ภา รัฐสภาและสังคมโดยรวมของประเทศไทยตอไป
กองบรรณาธิการ

กุมภาพันธ ๒๕๕๕
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พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร
ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
ณ ศาลาดุสิดาลัย
วันเสาร ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๑๔

“... กฎหมายบานเมืองนั้น โดยหลักการ มีไวสำหรับรักษาความยุติธรรม
และความสงบเรียบรอยในแผนดิน ดวยการจัดสรรอำนวยสิทธิเสรีภาพ
แกบุคคลโดยถวนหนาและเสมอหนา แตตามความจริงที่เปนอยูปรากฏวา
ในบางเรื่องบางกรณี การใชกฎหมายมักไมไดผลสมบูรณตรงตามหลักการ
อันเปนเจตนาทีแ่ ทนกั อาจนำไปสูค วามยุง ยากและความราวฉาน ซึง่ เปนความเสียหาย
และเปนอันตราย ผูมีหนาที่ในดานกฎหมาย จะตองคิดอาน กระทำการ
ใหนักกฎหมายไดเปนปจจัยผดุงความเที่ยงธรรมและสงบสุขอยางแทจริง
งานนี้เปนงานหนักและลำบากยากยิ่งจะทำสำเร็จไดก็ดวยความกลาหาญอดทน
และความเพียรพยายาม ทุกคนจะตองเตรียมกายเตรียมใจใหพรอมและมั่นคง
ที่จะใชความรูความสามารถของตน และที่จะรวมความคิดสติปญญากัน
ตอสูเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง เพื่อดำเนินงานใหบรรลุจุดหมาย สำคัญที่สุด
ขอใหถือหลักเหตุผลและความจริง ซึ่งจะนำมาปฏิบัติได เปนหลักปฏิบัติงาน
หนกแกใจวา
ฎ
และสำนึกใหตระหนั
กแกใจวา กกฎหมายที
่เปดโอกาสใหเบียดเบียนกันได มีอคติ
ามยุยุติธรร
รมเปนร
นรรากฐาน
าากกฐ การนำบทบัญญัติที่ปฏิบัติไมไดตามสภาพ
มิใชมีควา
ความยุ
รรมเป
องงชชชีวิตมา
าบังคคัับใใชช เปปนตนเหตุแหงความเดือดรอนแตกแยกในชาติ
ที่เปนจริริิงขของชี
มาบั
ประช
ะชชาาชน
าชน บทบั
บบททบญ
ั ญั
ญตติิแหงกฎหมายที
กฎห า ่จะยังความสงบเรียบรอยใหเกิดขึ้นได
และประชาชน
งต าขึ้นตามสภาพการณ
ตาามมส
มสภาาพก
าพพการณ
รณแล
ณและสภาพชี
สสภภาาพพชวิตที่แทจริงของบานเมืองและบุ
ละบุคคล …”
ตอองตรา
งตราขึ
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• เรื่อง หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน .......................... ๗๓
โดย นางสาวเพลินตา ตันรังสรรค

๓
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

• กลไกระงับขอพาทของอาเซียน และกฎสำหรับการเสนอเรื่องการไมปฏิบัติตาม
ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน ................................................................................... ๘๗

รางกฎหมายที่นาสนใจ

• รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ........................................ ๙๗

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

• พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ
และสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ........................................................................ ๑๐๓
• พระราชกำหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ............................... ๑๐๕
• พระราชกำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับความเสียหาย
จากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ............................................................................................ ๑๑๐
• พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ............................. ๑๑๓

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินจิ ฉัยปญหาขอกฎหมายทีน่ า สนใจ

• คำวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอเรื่องขอใหศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) วาพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔
มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรือไม ................................................................ ๑๑๙
• คำสัง่ ศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๖๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ
ออกคำสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คำรองอุทธรณคำสั่งไมรับคำฟองไวพิจารณา) ..... ๑๒๔
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สารบัญ
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

• กลไกการตรวจสอบการตราพระราชกำหนดของฝายบริหาร ...................................... ๑๒๙

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
• ปญหาขอจำกัดการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ .................................................................... ๑๓๗

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
• วิสามัญฆาตกรรมกับความยุติธรรมทางอาญา ............................................................ ๑๔๕

สารพันปญหากฎหมาย
• การประกันภัยอิสรภาพ : ทางเลือกในการแกปญหาการปลอยชั่วคราวในคดีอาญา ... ๑๕๓

เกร็ดกฎหมายนารู
• บทวิเคราะหความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญา
กับความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค .................................................................................... ๑๖๓

หนาตางโลก : The Knowledge Windows
• “The Windmill Flood Risk Management: การจัดการอุทกภัย
ของประเทศเนเธอรแลนด” ตอน กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ
และอุทกภัย ................................................................................................................ ๑๗๑

แนะนำเว็บไซต ............................................................................. ๑๗๙
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บทนำบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
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ก

ระบวนการยุติธรรมนั้น หมายถึง ภาพรวมขั้นตอนและวิธีการสำหรับ
ดำเนินการแกผทู ่ฝี าฝนกฎหมาย โดยมีองคกรและบุคลากรที่มีอำนาจหนาที่
เฉพาะในการควบคุมขั้นตอนตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย ซึ่งจะประกอบไปดวย
หนวยงานในกระบวนการยุตธิ รรมหลายหนวยงานดวยกัน เชน สำนักงานตำรวจแหงชาติ
สำนักงานอัยการสูงสุด ศาลยุติธรรมและหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมอื่น ๆ รวมทั้ง
ทนายความ เปนตน๑ สำหรับกระบวนการยุตธิ รรมของไทยสามารถจำแนกตามลักษณะคดี
ออกไดเปน ๓ ประเภท ดังนี้

“กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการ
บังคับใชกฎหมายกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”
ใ
๑) กระบวนการยุตธิ รรมทางแพง (Civil Justice) เปน กระบวนการในกรณี
ที ่ี
เกิดขอพิพาทระหวางเอกชนกับเอกชนดวยกัน มีหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ศาลยุตธิ รรม
และกรมบังคับคดี เปนตน
๒) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) เปนกระบวนการ
ในกรณีทเี่ กิดขอพิพาทระหวางประชาชนดวยกันเอง หรือกรณีทมี่ ีผูละเมิดกฎเกณฑ
ของกฎหมายอาญา จนเกิดเปนขอพิพาทระหวางประชาชนกับรัฐขึ้น โดยมีหนวยงาน
ทีเ่ กี่ยวของ เชน ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ และคุมประพฤติ เปนตน หรือเปน
กระบวนการนับแตมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นเพื่อนำตัวผูกระทำความผิด
มาลงโทษ โดยผานกระบวนการคนหา ตรวจสอบขอเท็จจริงจากองคกรตาง ๆ ตั้งแต
การสืบสวนสอบสวน การฟองรอง การพิจารณาและพิพากษา ตลอดจนการบังคับโทษ
ภายใตหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนด๒ และ
๓) กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (Administrative Justice) เปน
กระบวนการในกรณีทเี่ กิดขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีข่ องรัฐ
กับเอกชน และขอพิพาทระหวางหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาทีข่ องรัฐดวยกันเอง
โดยหนวยงานที่เขามาเกี่ยวของ ไดแก ศาลปกครอง
หากพิจารณากระบวนการยุติธรรมของไทยทั้ง ๓ ประเภทดังกลาว อาจกลาว
ไดวา กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา (Criminal Justice) เปนกระบวนการที่มีภารกิจ
ที่สำคัญยิ่งในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งมีผลกระทบ
สำนักงานกิจการยุติธรรม, “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย”, [Online] แหลงที่มา (http://www.oja.go.th/
doc/Lists/doc1/Attachments/427/กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย.pdf, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕).
๒
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา”, [Online] แหลงที่มา (http://www.oja.go.th/site_km/
about/Lists/List2/Attachments/14/Criminal%20Justice%20System. pdf, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕).
๑
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“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

ตอสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน ซึ่งมีความจำเปนตองอาศัยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
ในการบังคับใชกฎหมาย และสามารถคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดอยางสูงสุด อันเปน
การสอดคลองกับแนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ไดวางหลักการโดยกำหนดใหรฐั ตองดำเนินการปฏิบตั แิ ละบังคับการใหเปนไปตาม
กฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็วเปนธรรมและทั่วถึง จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น
ในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการ
ลวงละเมิด ทัง้ โดยเจาหนาทีข่ องรัฐและโดยบุคคลอื่น และตองอำนวยความยุติธรรมแกประชาชน
อยางเทาเทียมกัน
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันปรากฏวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยยังมี
สภาพปญหาที่สำคัญ เชน มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ลาชาและเสียคาใชจายสูง โดยเฉพาะในขัน้ การ
พิจารณาคดีของศาล เนื่องจากมีกระบวนการที่ซับซอนและการใหความชวยเหลือทางกฎหมายยังขาด
ประสิทธิภาพและไมเพียงพอ๓ มีการใชทรัพยากรเพื่อสรางระบบความยุติธรรมทางอาญาที่คอนขางสูง
และยังใชทรัพยากรบุคคลในกระบวนการยุติธรรมอีกเปนจำนวนมาก นอกจากนี้ จำนวนนักโทษใน
เรือนจำของไทยยังมีจำนวนมากเกินกวาความสามารถของเรือนจำที่จะรองรับได๔ เปนตน ซึ่งกรณีตา ง ๆ
ดังกลาว ไดสงผลทำใหเกิดความสงสัยในประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของไทยในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทัง้ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนไดอยางแทจริงหรือไม เพียงใด
ดั ง นั้ น เพื ่อ ให เ กิ ด ความรู แ ละความเข า ใจเกี ่ย วกั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาของ
ประเทศไทย ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงไดดำเนินการสัมภาษณและรับฟงความคิดเห็น
ทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนในประเด็นเรื่อง “กระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายกับการคุม ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”
จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒ ิท มี ่ ีค วามรู ค วามเชี ่ย วชาญและประสบการณ ท างด า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ทางอาญา ประกอบดวย นายจุลสิงห วสันตสิงห อัยการสูงสุด นายสัก กอแสงเรือง สมาชิกวุฒสิ ภา
และนายกสภาทนายความ และ รศ.ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณบดีคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เพื่อใหทราบถึงแนวความคิดเกี่ยวกับหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ความแตกตางระหวางหลักการพิจารณาคดีอาญาโดยใชระบบกลาวหาและระบบ
ไตสวน ระบบการพิจารณาคดีอาญาที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทยควรเปนระบบใด กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยในปจจุบันมีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับเพื่อการรองรับ
กับการแกไขสภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบันหรือไม เพียงใด ทั้งนี้ โดยทานผูอานสามารถติดตาม
และศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.
สำนักงานกิจการยุติธรรม, กระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทย.
สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย ในการสัมมนาทางวิชาการเรือ่ ง “กระบวนการยุตธิ รรมทีป่ ระชาชนเขาถึงได (Justice for All,
All for Justice)” จัดโดย กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หองคอนเวนชั่น เซ็นเตอร ชั้น ๔
โรงแรมรามาการเดนส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร.
๓
๔
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นายสัก กอแสงเรือง๑
“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
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เมือ่ วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
ณ อาคารรัฐสภา ๒

จุลนิติ : อยากใหทา นอธิบายถึงหลักสิทธิเสรีภาพ
ของบุ ค คลในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาตามที ่
ไดมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและกฎหมาย
ทัว่ ไปนั้นมีเจตนารมณสำคัญหรือมีหลักการแนวคิดเชนใด
มีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด
นายสักฯ : ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการ

ยุตธิ รรมทางอาญานัน้ ไดบญ
ั ญัตริ บั รองและคุม ครองไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมายทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วของ โดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบนั ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด
ที่ใชในการปกครองประเทศนั้น ไดบัญญัติรับรองหลักการดังกลาวไว
ในหมวด ๓ สวนที่ ๔ มาตรา ๓๙ - ๔๐ เชน บุคคลไมตอ งรับโทษอาญา
เวนแตไดกระทำการอันกฎหมายที่ใชอยูใ นเวลาทีก่ ระทำนั้นบัญญัติ
เปนความผิดและกำหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบคุ คลนั้นจะหนัก
กวาโทษที่กำหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทำความผิดมิได
ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอ นวาผูตอ งหาหรือจำเลยไมมคี วามผิด
กอนมีคำพิพากษาอันถึงทีส่ ุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทำความผิด
จะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทำความผิดมิได ในคดีอาญา
ผูต  อ งหาหรื อ จำเลยมี ส ิท ธิ ไ ด รั บ การสอบสวนหรื อ การพิ จ ารณา
คดีทถี่ ูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ไดรับโอกาสในการตอสูคดี
อยา งเพี ย งพอ การตรวจสอบหรื อ ได รั บ ทราบพยานหลั ก ฐาน
ตามสมควร การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ
และการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว เปนตน
สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา ปจจุบันดำรงตำแหนงสมาชิกวุฒิสภา และนายกสภาทนายความ.
๑
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นอกจากนี ้รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยยั ง ได บั ญ ญั ติ รั บ รองและคุ ม ครองสิ ท ธิ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไวในสวนอื่น ๆ ของ หมวด ๓ เชน การจับและการคุมขังบุคคล
จะกระทำมิได เวนแตมีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ การคน
ตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายจะกระทำมิได เวนแต
มีเหตุตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่มีการกระทำซึ่งกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
ผูเ สียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอศาลเพื่อให
สัง่ ระงับหรือเพิกถอนการกระทำเชนวานั้น รวมทั้งจะกำหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นดวยก็ได
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทั่วไปในสวนทีเ่ กี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา มีเจตนารมณสำคัญในการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน ไมวาจะเปน
ในชั้นจับกุมของเจาหนาที่ การสอบสวนของพนักงานสอบสวน การพิจารณาสั่งฟองคดีของพนักงาน
อัยการ การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และการลงโทษของราชทัณฑ ทั้งนี้ เปนผลสืบเนื่องมาจาก
การที่ประเทศไทยในฐานะที่เปนสมาชิกของสหประชาชาติ จึงมีพันธกรณีในการอนุวัติหลักการและ
แนวคิดในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในคดีอาญาทีก่ ำหนดไวในกรอบกติการะหวางประเทศ
เชน กฎบัตรสหประชาชาติ (Charter of the United Nations) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) มาบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
สิทธิเสรีภาพของบุคคลตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในรัฐธรรมนูญนัน้ บุคคลใดถูกละเมิดสามารถยกบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญเพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได และบุคคลมีสิทธิเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติบางครั้งเจาหนาทีใ่ นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไมไดปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับสิทธิเสรีภาพดังกลาว เชน เจาหนาทีซ่ ึ่งรับมอบตัวผูถูกจับหรือผูตองหาไมไดแจงให
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ผูถูกจับหรือผูตองหาทราบถึงสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติไว ทำใหผูถูกจับหรือผูตองหา
ถูกละเมิดสิทธิ ในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนไมไดแจงใหผูตองหาทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระทำที่กลาวหาวาผูตอ งหาไดกระทำผิดอยางไร แตจะแจงใหทราบเพียงขอหาเทานั้น ทำใหผตู อ งหา
ไมสามารถตอสูคดีไดอยางเต็มที่ แตในบันทึกการจับกุม หรือบันทึกการสอบสวนจะพบวาเปนแบบฟอรม
สำเร็จรูปทีม่ ีการแจงสิทธิใหผูถูกจับหรือผูตองหาทราบโดยถูกตองครบถวนตามสิทธิทบี่ ัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ผมจึ ง มีค วามเห็ น ว า สิท ธิ เ สรี ภ าพตามที ่บั ญ ญั ติ ไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายในป จ จุ บั น
นัน้ มี ค วามเหมาะสมและเพี ย งพอในการคุ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน แต ว า ป ญ หาของ
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในประเทศไทยสวนใหญมาจากการปฏิบตั หิ นาที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต
ของเจาหนาทีใ่ นกระบวนการยุตธิ รรม ทำใหมกี ารเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อในทางศาสนา หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองที่แตกตางกัน เปนตน ทำใหประชาชนไมสามารถเขาถึงสิทธิสมดังเจตนารมณตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย
จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายหลักการพิจารณาคดีอาญาโดยใชระบบกลาวหา
และระบบไต ส วนวา มีห ลั ก การสำคั ญ เหมื อ นหรื อ แตกต า งกั น อยา งไร ตลอดจน
ขอดีและขอเสีย และในทรรศนะของทานนั้นคิดวาการพิจารณาคดีอาญาควรที่จะใชระบบ
กล า วหาหรื อ ระบบไต ส วนหรื อ ใช ร ะบบผสมระหว า งระบบกล า วหากั บ ระบบไต ส วน
จึ ง จะมี ค วามเหมาะสมกั บ สภาพของสั ง คมไทยในป จ จุ บั น โดยเฉพาะในด า นการ
อำนวยความยุติธรรมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
นายสักฯ : เมือ่ พิจารณากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยจะพบวามีการ

นำหลักในการคนหาความจริงจาก ๒ ระบบ คือ ระบบกลาวหากับระบบไตสวนมาใชในวิธีพิจารณา
คดีอาญาของศาล โดยในแตละระบบมีหลักการที่สำคัญ ความแตกตาง ตลอดจนมีขอดีและขอเสีย
กลาวคือ
ระบบกลาวหา (Accusatorial System) เปนระบบซึ่งมีทมี่ าจากกลุมประเทศที่ใชกฎหมาย
ในระบบ Common Law โดยบทบาทของศาลในระบบกลาวหาจะวางตัวเปนกลางในการควบคุมกระบวน
พิจารณาเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอคูความทั้งสองฝาย สวนการคนหาความจริงในคดีจะปลอยใหเปน
หนาที่ของโจทกและจำเลยในการนำพยานหลักฐานเขาสืบเพื่อสนับสนุนขออางหรือขอเถียงของตน
ระบบกลาวหามีขอ ดี คือ เปนระบบที่สรางหลักประกันสิทธิใหกบั ผูถกู กลาวหา เปนการคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน (Due process) เพราะใชวธิ พี จิ ารณาคดีโดยเปดเผย ทำใหประชาชนมีสทิ ธิ
ทีจ่ ะเขาฟงการพิจารณา การนำสืบพยานหลักฐานใหกระทำดวยวาจาทำใหประชาชนทีเ่ ขาฟงการพิจารณา
ไดรับทราบเนื้อหาสาระของคดี และศาลไดสังเกตอากัปกิริยาของพยานที่มาเบิกความวามีขอพิรุธ
หรือไม มีความนาเชื่อถือเพียงใด
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คดีอาญา
าญาเปนคดีที่มีโทษทางอาญา ซึ่งกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพในชีวิต รางกาย
และทรั
แล ทรัพย
ยสินของประชาชน ดังนั้น การสอบสวนและการพิจารณาคดีอาญาตอง
เปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และเปนธรรม ในกรณีทพ
ี่ ยานหลักฐานในคดี
ดีมขี อ
 พิรธ
ุ
หรือนาสงสัยศาลจะตองกระตือรือรนในการคนหาความจริงใหปรากฏ โดยศาลจะต
าลจะตอง
เปลี่ ย นบทบาทในการค น หาความจริ ง ในคดี อ าญาจากการค น หาความจริริ ง เชิ ง รั บ
ตามระบบกลาวหามาเปนการทำงานเชิงรุกตามระบบไตสวน

สวนขอเสียของระบบกลาวหา คือ พยานหลักฐานที่โจทกหรือจำเลยนำสืบก็จะนำสืบเฉพาะ
ขอเท็จจริงอันเปนประโยชนตอรูปคดีของตนทำใหศาลไดความจริงเพียงครึ่งเดียว การที่ศาลวางตัว
เปนกลางและไมใชอำนาจในการเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติม อาจทำใหศาลไมสามารถคนหา
ความจริงไดอยางครบถวน รอบดาน อันจะทำใหเกิดความผิดพลาดในการชี้ขาดตัดสินคดีได
ระบบไตสวน (Inquisitorial System) เปนระบบทีเ่ กิดขึน้ ในกลุม ประเทศทีใ่ ชกฎหมายในระบบ
Civil Law โดยศาลในระบบไตสวนจะมีบทบาทสำคัญในการคนหาความจริงจากพยานหลักฐานที่ศาล
ใชอำนาจเรียกมาสืบไดเอง โดยไมจำเปนจะตองยึดติดในกรอบของพยานหลักฐานทีโ่ จทกหรือจำเลยนำสืบ
ระบบไตสวนมีขอ ดี คือ การคนหาความจริงในคดีเปนไปอยางครบถวน ทำใหการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (Crime control) สวนขอเสียของระบบไตสวนนัน้ คือ การคนหา
ความจริงไดอยางเต็มที่อาจจะกระทบตอสิทธิและเทคนิคในการตอสูคดีของฝายผูตองหาหรือจำเลย
ในการปกปดอำพรางพยานหลักฐานใหเกิดขอพิรุธสงสัยศาลจะไดยกฟอง
หากเราพิจารณากระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในชัน้ ศาลของประเทศไทยจะพบวาเปนระบบ
กลาวหา ดังจะเห็นไดจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๔ ไดกำหนดลำดับ
การพิจารณาสืบพยานในชัน้ ศาลไว คือใหโจทกแถลงเปดคดีแลวนำพยานเขาสืบกอน จากนัน้ จึงใหจำเลย
แถลงเปดคดีแลวนำพยานเขาสืบ กระบวนพิจารณาในศาลนัน้ จะตองกระทำโดยเปดเผย ตามมาตรา ๑๗๒
และการเบิกความในศาลตองกระทำดวยวาจาเปนหลัก อยางไรก็ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาก็มีบทบัญญัติที่สอดคลองกับการคนหาความจริงในระบบไตสวนอยูหลายประการ เชน
มาตรา ๑๗๔ วรรคทาย ที่ใหศาลสามารถสั่งงดสืบพยานได มาตรา ๑๗๖ กำหนดใหศาลยังตองฟง
พยานโจทกจนกวาจะพอใจวาจำเลยไดกระทำความผิดจริงตามฟอง ในกรณีทจี่ ำเลยใหการรับสารภาพ
ในคดีทมี่ อี ตั ราโทษจำคุกขัน้ ต่ำตัง้ แต ๕ ป ขึน้ ไปหรือโทษสถานทีห่ นักกวานัน้ มาตรา ๒๒๘ กำหนดใหศาล
สัง่ สืบพยานเพิม่ เติมไดไมวา จะมีคคู วามรองขอหรือไม และในมาตรา ๒๒๙ ทีก่ ำหนดใหศาลเปนผูส บื พยาน
แตในทางปฏิบัติศาลไทยยังคงใหคูความเปนผูสืบพยาน
คดีอาญาเปนคดีที่มีโทษทางอาญา๒ ซึ่งกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพในชีวิต รางกาย
และทรัพยสนิ ของประชาชน ดังนัน้ การสอบสวนและการพิจารณาคดีอาญาตองเปนไปดวยความรวดเร็ว
ถูกตอง และเปนธรรม ในกรณีที่พยานหลักฐานในคดีมีขอพิรุธ หรือนาสงสัยศาลจะตองกระตือรือรน
ในการคนหาความจริงใหปรากฏ โดยศาลจะตองเปลี่ยนบทบาทในการคนหาความจริงในคดีอาญาจาก
การคนหาความจริงเชิงรับตามระบบกลาวหามาเปนการทำงานเชิงรุกตามระบบไตสวน เพื่อใหไดมาซึ่ง
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ บัญญัติใหมีโทษทางอาญา ๕ สถาน คือ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ
และริบทรัพยสิน
๒
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ขอเท็จจริงทีถ่ ูกตอง ครบถวน รอบดาน อันจะเปนประโยชนในการวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดี ผมจึง
มีความเห็นวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยควรจะนำขอดีของระบบกลาวหา
และระบบไตสวนมาประยุกตใชเพื่ออำนวยความยุติธรรมแกประชาชนและรักษาไวซึ่งความศักดิ์สิทธิ์
ของกฎหมายตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานคิดวาในการดำเนินคดีอาญานั้น มีกระบวนการ
หรื อ ขั น
้ ตอนใดที เ่ ปน สภาพป ญ หาและอุ ป สรรคสำคั ญ ในการปฏิ บั ติ ห น า ทีใ่ นฐานะ
ทนายความของทั้งฝายโจทกหรือฝายจำเลย และทานจะมีแนวทางหรือขอเสนอแนะ
ในการแกไขปญหาดังกลาวอยางไร
นายสักฯ : การฟองคดีอาญาในประเทศไทยสวนใหญเปนคดีทพี่ นักงานอัยการเปนโจทก

ยื่นฟองผูตองหาเปนจำเลยตอศาล มีเพียงสวนนอยที่ประชาชนใชสิทธิฟองคดีอาญาดวยตนเอง ดังนั้น
บทบาทของทนายความในคดีอาญา คือ การเปนทนายฝายจำเลย ทนายความจึงมีบทบาทสำคัญ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่จะทำใหผูตองหาหรื อจำเลยไดรับการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ตามกฎหมาย และสามารถรวบรวมพยานหลักฐานในการตอสูคดีไดอยางเต็มที่ ดังจะเห็นไดจากการที่
รัฐธรรมนูญไดบัญญัตใิ หผูตอ งหาหรือจำเลยในคดีอาญาไดรบั ความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ
โดยในชั้นสอบสวน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๑ บัญญัติใหในคดีที่
มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผูตองหามีอายุไมเกิน ๑๘ ป ในวันที่พนักงานสอบสวนแจงขอหา
กอนเริ่มถามคำใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีถึงแมวา
ผูต องหาไมประสงคจะมีทนายความก็ตาม รัฐตองจัดหาทนายความให หรือในคดีทมี่ ีอัตราโทษจำคุก
กอนเริ่มถามคำใหการใหพนักงานสอบสวนถามผูตองหาวามีทนายความหรือไม ถาไมมีและผูตองหา
ตองการทนายความ ใหรัฐจัดหาทนายความให
ทำนองเดียวกันในชั้นพิจารณาคดีของศาล ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓
บัญญัตใิ หในคดีท่ีมีอัตราโทษประหารชีวติ หรือในคดีท่จี ำเลยมีอายุไมเกิน ๑๘ ป ในวันที่ถกู ฟองตอศาล
กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจำเลยวามีทนายความหรือไม ถาไมมแี มจำเลยไมประสงคจะมีทนายความ
ก็ตาม ศาลตองตั้งทนายความให หรือในคดีทีม่ ีอัตราโทษจำคุก กอนเริ่มพิจารณาใหศาลถามจำเลย
วามีทนายความหรือไม ถาไมมีและจำเลยตองการทนายความ ก็ใหศาลตั้งทนายความให แตหลักการ
ใหผตู องหาหรือจำเลยในคดีอาญาไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความนัน้ ในทางปฏิบัติ
กลับไมไดรับความรวมมือจากเจาหนาทีข่ องรัฐเทาทีค่ วร อันเปนผลสืบเนื่องมาจากทัศนคติในเชิงลบ
ตอผูประกอบวิชาชีพทนายความ โดยเจาหนาทีใ่ นกระบวนการยุติธรรมจะมองวาการที่ผูตองหา
มีทนายความจะทำใหเกิดความยุงยากและลาชาในการดำเนินคดี ประกอบกับภาครัฐมิไดใหความสำคัญ
กับผูป ระกอบวิชาชีพทนายความเทาที่ควร ดังจะเห็นไดจากคาตอบแทนของทนายความขอแรง
หรือทนายอาสาซึ่งไดรับในอัตราที่ต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเดือนและคาตอบแทนของผูพิพากษา
พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน ซึ่งเปนบุคลากรที่ทำงานในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาเหมือนกัน
ทำใหทนายความขาดแรงจูงใจในการทำหนาที่ และสงผลกระทบตอกระบวนการยุติธรรมในภาพรวม
มี.ค. - เม.ย. ๕๕

P3-10.indd 7

จุลนิติ

๗

3/28/2012 12:04:49 PM

“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

ในก
ในการดำเนิ
นคดีอาญานั้น กระบวนการหรือขั้นตอนที่เปนปญหาหรืออุปสรรค
สำคัญในการปฏิ
ในก
บัติหนาที่ ในฐานะทนายความ คือ การเขาถึงพยานหลักฐานในการ
ดำเนิ น คดี เ นื่ อ งจากทนายความไม มี อ ำนาจตามกฎหมายในการออกหมายเรี
มายเรี ย ก
พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุดวยตนเอง แตตองอาศัยอำนาจศาล
นาจศาล
ในการออกหมายเรียกพยานให

ในการดำเนินคดีอาญานั้น กระบวนการหรือขั้นตอนที่เปนปญหาหรืออุปสรรคสำคัญในการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะทนายความ คือ การเขาถึงพยานหลักฐานในการดำเนินคดีเนื่องจากทนายความ
ไมมีอำนาจตามกฎหมายในการออกหมายเรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุดวยตนเอง
แตตองอาศัยอำนาจศาลในการออกหมายเรียกพยานให ซึ่งตางกับพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการที่มีอำนาจตามกฎหมายในการออกหมายเรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ผูใด
ฝาฝนหมายเรียกของเจาพนักงานก็จะมีโทษในทางอาญา ประกอบกับฝายจำเลยไมมีโอกาสตรวจดู
สำนวนการสอบสวนของพนักงานอัยการวามีพยานหลักฐานใดบาง แมกระทัง่ พนักงานอัยการสืบพยาน
โจทกเสร็จแลวก็ไมยอมสงสำนวนการสอบสวนใหฝายจำเลยไดทราบเพื่อใหฝายจำเลยไดตรวจสอบ
พยานหลักฐานประกอบการตอสูคดีอยางเต็มที่ตามหลักการคนหาความจริง ซึ่งศาลสามารถใชดุลพินิจ
สั่ ง ให ส ง สำนวนการสอบสวนได แต ศ าลก็ ไ ม ไ ด ใ ห ค วามสำคั ญ กั บ ประเด็ น นี้ เ ท า ที่ ค วร ทำให เ กิ ด
การไดเปรียบเสียเปรียบกันในทางคดี
ผมจึ ง เห็ น ว า แนวทางในการแก ไขป ญ หาการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องทนายความ คื อ บุ ค ลากร
ในกระบวนการยุติธรรมควรใหความสำคัญและปฏิบัติตามกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายในเรื่อง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหความรวมมือในการทำหนาทีข่ องทนายความโดยเฉพาะการเขาถึงขอมูล
หรือพยานหลักฐานที่อยูในความครอบครองดูแลของเจาหนาที่ของรัฐ และภาครัฐควรใหความสำคัญ
กับการปฏิบตั หิ นาทีข่ องทนายขอแรงหรือทนายอาสา โดยเฉพาะในเรือ่ งคาตอบแทนวิชาชีพทนายความ
ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ท นายขอแรงหรื อ ทนายอาสาให มี ค วามใกล เ คี ย งหรื อ เท า กั น กั บ บุ ค ลากร
ในกระบวนการยุตธิ รรม เพราะผูป ระกอบวิชาชีพทนายความมีตน ทุนในการประกอบอาชีพ และไมไดรบั
สวัสดิการจากรัฐ ทัง้ นี้ เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ในการพิทกั ษปกปองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
จุลนิติ : ทานคิดวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยในปจจุบัน
โดยภาพรวมแลวมีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรั บ เพื่ อ การรองรั บ กั บ การแก ไข
สภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบันหรือไม เพียงใด รวมทั้งขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหาดังกลาว ทั้งนี้เพื่อใหการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาบรรลุวัตถุประสงค
อยางแทจริง
นายสักฯ : สภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบันมาจากการที่ประชาชนมีความคิดเห็น

ทางการเมื อ งที่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลกระทบต อ ความสงบเรี ย บร อ ยของสั ง คมโดยรวม
เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้นการแกไขปญหาในระบอบประชาธิปไตยคือการใชกลไกของกระบวนการ
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ยุตธิ รรมเพื่ออำนวยความยุตธิ รรมและนำพาสังคมออกจากความขัดแยง เมื่อมีการกระทำความผิดอาญา
เกิดขึ้นตนทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ การสอบสวนของพนักงานสอบสวน ซึ่งจะตอง
กระทำดวยความรวดเร็ว การรวบรวมพยานหลักฐานตองเปนไปดวยความถูกตองและใหความเปนธรรม
แกคูกรณีทงั้ สองฝาย แตในทางปฏิบัติจะพบวาบางครั้งยังมีการกระทำที่เปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของผูถูกจับหรือผูตองหาในคดีอาญา เชน ไมไดแจงใหผูถูกจับหรือผูตองหาทราบถึงสิทธิในการที่จะมี
ทนายความในการใหความชวยเหลือทางคดี ในทางกลับกันเจาหนาทีจ่ ะแนะนำผูต อ งหาวาถามีทนายความ
จะทำใหคดีลา ชา และจะตองถูกคุมขังนาน ถาสูคดีศาลจะลงโทษสถานหนักโดยไมรอการลงโทษ แตถา
ใหการรับสารภาพจะไมถกู ขังในระหวางสอบสวน หรือโทษหนักจะกลายเปนเบา หรือในบางครั้งก็มกี าร
ทรมานรางกายเพื่อใหผูตองหาใหการรับสารภาพ เปนตน
ในชั ้น การพิ จ ารณาสั ่ง คดี ข องพนั ก งานอั ย การ ซึ ่ง ส ว นมากพนั ก งานอั ย การจะฟ อ งคดี
ตามพยานหลักฐานที่มีในสำนวนของพนักงานสอบสวน โดยไมใชอำนาจสั่งใหพนักงานสอบสวน
ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หรือไมสั่งใหสงพยานมาเพื่อซักถามใหไดขอเท็จจริงที่ชัดเจนเพื่อประกอบ
ดุลพินิจในการสั่งคดี หรือในบางครั้งก็จะตองรีบฟองคดีตอศาลเพราะจะเกินกำหนดเวลาในการฝากขัง
ในระหว า งสอบสวน ทำให ก ระบวนการกลั ่น กรองคดี ไ ม เ ป น ไปตามเจตนารมณ ข องกฎหมาย
และเป น การผลั ก ภาระให พ น ไปจากตั ว เอง สุ ด ทา ยผลร า ยจึ ง ตกอยูก ั บ จำเลยทีจ่ ะต อ งนำเงิ น
หรือหลักทรัพยเพื่อยืน่ คำรองขอปลอยตัวชั่วคราวในระหวางการพิจารณาคดีของศาล สำหรับในการ
พิจารณาคดีศาลจะวินิจฉัยขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่คูความนำสืบ โดยไมแสวงหาความจริง
จากพยานหลักฐานอื่น ทำใหหลักในการคนหาความจริงขาดประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามศาลบางทานก็
ใหความสำคัญกับการคนหาความจริง เชน ในคดียาเสพติดเรื่องหนึ่ง ผูตอ งขังถูกขังอยูในเรือนจำ ตอมา
มีการคนพบยาเสพติดในรองเทาของผูตองขังคนนั้น จึงถูกดำเนินคดีเปนครั้งที่สอง ศาลมีขอสงสัย
ในพยานหลักฐานของฝายโจทกจึงซักคานพยานโจทกวารองเทาของกลางที่พยานคนพบยาเสพติด
ในคดี นี ้นั ้น เปน รองเท า คู เ ดี ย วกั บ คู ท จี ่ ำเลยในคดี นี ้ใ ส เข า ไปในเรื อ นจำใช ห รื อ ไม พยานโจทก
ตอบวาใชครับทาน ขอเท็จจริงในคดีนี้จึงปรากฏขึ้นมาวายาเสพติดทีค่ นพบในรองเทาคูดังกลาว
เปนของกลางชุดเดียวกับการกระทำความผิดในครั้งแรกทีศ่ าลมีคำพิพากษาใหจำคุก เพราะฉะนั้น
จำเลยจึงไมไดกระทำความผิดขึ้นใหม ศาลจึงมีคำพิพากษายกฟองในคดีน้ี เห็นไหมครับวาถาศาลไมคน หา
ความจริงเพิ่มเติมจำเลยในคดีนี้จะตองถูกศาลพิพากษาลงโทษสองครั้งจากการกระทำความผิดอาญา
เพียงครั้งเดียว ซึ่งจะขัดตอหลักสากลในการลงโทษผูกระทำความผิดในคดีอาญา
มี.ค. - เม.ย. ๕๕
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จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ

ุ ภาพจะทำใหการอำนวยความยุตธิ รรมเปนไปอยางมี
นายสักฯ : กระบวนการยุตธิ รรมที่มคี ณ

ประสิทธิภาพ ผมจึงอยากเห็นสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนซึ่งเปนตนทางของกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญาที่มีคณ
ุ ภาพและสอดคลองกับหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่
บัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เมื่อสำนวนการสอบสวนมีคณ
ุ ภาพ โดยสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานเบื้องตนเพื่อพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหาใหครบถวน ถูกตอง
และเปนธรรม จะชวยกำกับใหการใชดลุ พินจิ สั่งคดีของพนักงานอัยการเปนไปโดยชอบและอยูในกรอบ
ของกฎหมาย และปองกันการใชดลุ พินจิ ตามอำเภอใจโดยปราศจากเหตุผล และจะสงผลใหการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลเปนไปดวยความถูกตองชอบธรรม
ดังนั้น ผมคิดวาองคกรซึ่งทำหนาที่ในกระบวนการยุตธิ รรมทุกองคกรควรรวมมือกันในการคนหา
ความจริง ไมใชการทำงานแบบแยกสวนตางคนตางทำและสรางอาณาจักรแหงอำนาจของตนเอง การที่จะ
พัฒนากระบวนการยุตธิ รรมใหเกิดประสิทธิภาพเพื่อใหประชาชนเขาถึงสิทธิพ้นื ฐานในกระบวนพิจารณา
จะตองพิจารณาไปทั้งระบบแลวพัฒนารวมกันใหเปนมาตรฐานเดียวกันตามกรอบของรัฐธรรมนูญ
การใชดุลพินิจทัง้ หลายตองเปนดุลพินิจทีต่ อบคำถามไดและตรวจสอบได ไมใชดุลพินิจตามอำเภอใจ
ถาเราทำอยางนี้ไดกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาก็จะมีประสิทธิภาพ สามารถคุมครองคนบริสทุ ธิ์ใหได
รับความเปนธรรม และนำตัวผูกระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ทำใหกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์
คนไมกลากระทำผิดกฎหมาย อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขของสังคมและความเจริญกาวหนาของ
ประเทศชาติสืบไป.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

นายจุลสิงห วสันตสิงห๑
“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
ณ สำนักงานอัยการสูงสุด

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงหลักสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่ไดมี
บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและกฎหมายทั่วไป
นั ้น มีเ จตนารมณ ส ำคัญ หรื อ มีห ลั ก การแนวคิ ด เช น ใด
มีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด
นายจุ ล สิ ง ห ฯ : รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย

ฉบับปจจุบนั ไดบญ
ั ญัตริ บั รองและคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ไวอยางชัดเจนในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
โดยสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไดบัญญัติไวในสวนที่ ๔
วาดวยสิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา ๓๙ - ๔๐ ซึ่งบุคคลที่
กฎหมายใหความคุมครองและรับรองนั้น ไมไดมีเพียงแตผูตองหา
หรือจำเลยเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงผูเสียหายหรือผูกลาวหา รวมทัง้
บุคคลที่เปนพยานในคดีดวย กลาวคือ
ในการดำเนินคดีอาญาตองถือหลักวา “เมื่อมีการกลาวหา
เกิดขึ้นตองสันนิษฐานไวกอ นวาทุกคนบริสทุ ธิ์ จนกวาจะมีหลักฐาน
พิสูจนไดวาบุคคลนั้นกระทำความผิด” หรือ “ถาตราบใดยังไมมี
คำพิพากษาอันถึงที่สุดวาเขากระทำผิดก็ตองถือวาเขายังเปน
ผูบริสุทธิ์อยู” หลักการดังกลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญ

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา,
ปริญญาโท Master of Comparative มหาวิทยาลัย IIIinois สหรัฐอเมริกา, หลักสูตรโรงเรียนนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง,
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, ประกาศนียบัตร Harvard Business School สหรัฐอเมริกา, ปริญญานิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาบัตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
๑
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ฉบับปจจุบัน๒ แตในทางปฏิบัติ หากผูทถี่ ูกกลาวหาไมมีเงินประกันก็จะถูกจับอยูในที่คุมขังไวกอน
แมจะมีบทสันนิษฐานก็ตาม อยางไรก็ดี ภายใตพ้นื ฐานของกฎหมายทั่วไปนั้นก็ตอ งมีหลักการหรือแนวคิด
ที่สอดคลองกับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ จะไปขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญไมได ซึ่งนอกจากรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยแลว กฎหมายอื่น ๆ ที่บญ
ั ญัตริ บั รองและใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไดแก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีบทบัญญัติทมี่ ุงเนนใหความคุมครองสิทธิ
ของบุคคลที่เปนผูตองหาหรือจำเลยเปนหลัก เชน ในการจับกุม กฎหมายกำหนดวาจะจับไดตองเปน
ความผิดซึ่งหนา๓ ถาไมใชความผิดซึ่งหนาก็ตองขออำนาจศาล โดยในอดีตเจาพนักงานตำรวจชั้นผูใหญ
สามารถออกหมายจั บ ได แต ใ นป จ จุ บั น ต อ งเป น หมายจั บ ของศาลเท า นั ้น ซึ ่ง ยากขึ ้น กว า เดิ ม
เทากับเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนไมใหถูกจับโดยงาย โดยกำหนดใหมีกระบวนการศาลเขามา
ตรวจสอบดูแล และในเวลาทีถ่ กู จับตองไดรบั การแจงขอกลาวหาและแจงสิทธิตามกฎหมาย๔ใหผถู กู จับทราบ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ บัญญัติวา “บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแต
ไดกระทำการอันกฎหมายที่ใชอยูใ นเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเปนความผิดและกำหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวา
โทษที่กำหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทำความผิดมิได
ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจำเลยไมมีความผิด
กอนมีคำพิพากษาอันถึงทีส่ ดุ แสดงวาบุคคลใดไดกระทำความผิด จะปฏิบตั ติ อ บุคคลนัน้ เสมือนเปนผูก ระทำความผิดมิได”.
๓
มาตรา ๗๘ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติวา “พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจจะจับผูใด
โดยไมมีหมายจับหรือคำสั่งของศาลนั้นไมได เวนแต
(๑) เมื่อบุคคลนั้นไดกระทำความผิดซึ่งหนาดังไดบัญญัติไวในมาตรา ๘๐.....”.
๔
มาตรา ๘๓ แห ง ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา บั ญ ญั ติ ว า “ในการจั บ นั ้น เจ า พนั ก งานหรื อ ราษฎร
ซึง่ ทำการจับตองแจงแกผูท จี่ ะถูกจับนัน้ วาเขาตองถูกจับ แลวสัง่ ใหผูถ ูกจับไปยังทีท่ ำการของพนักงานสอบสวนแหงทองทีท่ ีถ่ ูกจับ
เวนแตสามารถนำไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบไดในขณะนั้น ใหนำไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ
ดังกลาว แตถาจำเปนก็ใหจับตัวไป
ในกรณีท่เี จาพนักงานเปนผูจบั ตองแจงขอกลาวหาใหผถู กู จับทราบ หากมีหมายจับใหแสดงตอผูถกู จับ พรอมทั้งแจงดวยวา
ผูถกู จับมีสิทธิท่ีจะไมใหการหรือใหการก็ไดและถอยคำของผูถกู จับนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีไดและผูถกู จับมีสทิ ธิ
ที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่งจะเปนทนายความ ถาผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึงการจับกุม
ที่สามารถดำเนินการไดโดยสะดวกและไมเปนการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผูถกู จับหรือทำใหเกิดความไมปลอดภัยแกบคุ คลหนึ่ง
บุคคลใด ก็ใหเจาพนักงานอนุญาตใหผูถูกจับดำเนินการไดตามสมควรแกกรณี ในการนี้ใหเจาพนักงานผูจับนั้นบันทึกการจับดังกลาว
ไวดวย...”.
๒

๑๒
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สำหรับในด
สำหรั
ใน านการคุมครองผูเสียหาย พระราชบัญญัตค
ิ าตอบแทนผูเสียหาย คาทดแทน
และค
ล คาใชจา ยแกจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดรบ
ั รองสิทธิของผูเสียหายในการไดรบ
ั
ความชวยเหลือจากรัฐ ในกรณีทบ่ี คุ คลใดไดรบั ความเสียหายเนือ่ งจากการกระทำความผิด
อาญาของผูอื่นโดยตนมิไดมส
ี วนเกี่ยวของกับการกระทำความผิดนั้น และไมมี โอกาส
ไดรับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่น

ดังคำพูดที่คนุ หูวา “คุณถูกจับในขอหาอะไร คุณมีสทิ ธิท่ีจะพบและปรึกษาทนายความได คุณมีสทิ ธิท่จี ะ
ใหการหรือไมใหการก็ได และสิ่งที่คณ
ุ พูดจะถูกใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลได” ดังนั้น หากไมมกี ารแจง
ขอกลาวหาและแจงสิทธิยอมเปนการดำเนินการที่ไมถกู ตองและไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งแนวคำพิพากษา
ของศาลฎีกาที่ผานมาไดยืนยันมาตลอดวาเปนการสอบสวนที่ไมชอบดวยกฎหมาย ดังนั้น พนักงานอัยการ
ไมอาจฟองคดีดังกลาวได นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ยังบัญญัติรับรอง
และคุมครองสิทธิของผูถ ูกจับ ผูต องหาและจำเลยในคดีอาญาไวอีกหลายประการ เชน การไมรับฟง
คำรับสารภาพของผูตอ งหาในชั้นจับกุม การไมรบั ฟงถอยคำของผูตอ งหาเปนพยานหลักฐานในการพิสจู น
ความผิดของเขาหากเปนถอยคำที่ไดใหไวตอพนักงานสอบสวนกอนมีการแจงสิทธิในการมีทนายความ
ในชั้นสอบสวน หรือการหามควบคุมตัวผูตองหาเกินกวาระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เปนตน
สำหรับในดานการคุมครองผูเสียหาย พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย คาทดแทน
และคาใชจา ยแกจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดรบั รองสิทธิของผูเสียหายในการไดรบั ความชวยเหลือ
จากรัฐ ในกรณีทีบ่ ุคคลใดไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผูอื่นโดยตน
มิไดมสี ว นเกีย่ วของกับการกระทำความผิดนัน้ และไมมโี อกาสไดรบั การบรรเทาความเสียหายโดยทางอืน่
นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังไดรบั รองสิทธิของบุคคลซึ่งตกเปนจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังระหวาง
พิจารณาคดี ใหไดรับคาทดแทนจากรัฐ หากปรากฏตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นวาบุคคลนั้น
มิไดเปนผูกระทำความผิด หรือการกระทำของผูนั้นไมเปนความผิดไวอีกสวนหนึ่งดวย
สว นการคุ ม ครองพยานนั ้น พระราชบั ญ ญั ต ิคุ ม ครองพยานในคดี อ าญา พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๔๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดบญ
ั ญัติ
รับรองสิทธิของบุคคลซึ่งเปนพยานในคดีอาญาใหไดรบั ความคุมครอง และการปฏิบตั ทิ ่เี หมาะสม รวมทั้ง
คาตอบแทนที่จำเปนและสมควรจากรัฐดวย
กลาวโดยสรุปคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบญ
ั ญัตริ บั รองและใหความคุมครองบุคคล
ทีเ่ กี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมไวทัง้ ๓ ประเภทคือ ผูเสียหาย ผูตองหาหรือจำเลย และพยาน
ซึง่ มาตรฐานการคุม ครองดังกลาวถือวามีความเหมาะสมและเปนไปตามหลักสากลของนานาอารยประเทศ
อยางไรก็ดี ความสัมฤทธิ์ผลในการรับรองและคุมครองสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมนั้น
มิไดขึ้นอยูก ับบทบัญญัติของกฎหมายแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตตองกระทำใหตรงตามเจตนารมณ
ของกฎหมายเพื่อใหเกิดประโยชนสงู สุดในแงของการคุมครองสิทธิประชาชนไปพรอม ๆ กับการพัฒนา
มาตรฐานระบบกระบวนการยุติธรรมดวย
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“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายหลักการพิจารณาคดีอาญาโดยใชระบบกลาวหา
และระบบไต ส วนว า มี ห ลั ก การสำคั ญ เหมื อ นหรื อ แตกต า งกั น อย า งไร ตลอดจน
ขอดีและขอเสีย และในทรรศนะของทานนัน
้ คิดวาการพิจารณาคดีอาญาควรทีจ่ ะใชระบบ
กลาวหาหรือระบบไตสวนหรือใชระบบผสมระหวางระบบกลาวหากับระบบไตสวนจึงจะมี
ความเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยในปจจุบนั โดยเฉพาะในดานการอำนวยความยุตธิ รรม
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
นายจุลสิงห ฯ : หลักการพิจารณาคดีอาญาโดย “ระบบไตสวน” นั้นเปนระบบที่ใหอำนาจ

เจาหนาทีข่ องรัฐในการรวมกันคนหาความจริง ระบบนีจ้ งึ รวมหนาทีใ่ นการสอบสวนฟองรองและพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาไวดวยกัน ศาลจะมีบทบาทตั้งแตชั้นเริ่มคดีไปจนถึงคดีสิ้นสุดลงในฐานะผูไตสวน
ระบบนี้จึงไมมีฝายโจทก ฝายจำเลย คงมีแตผูไตสวนและผูถูกไตสวน ซึ่งมีขอเสียคือ อำนาจเกี่ยวกับ
การดำเนินคดีอาญาถูกรวมอยูท อี่ งคกรเดียวกัน จึงเกิดความไมเปนธรรมตอผูท ถี่ กู ดำเนินคดี นอกจากนี้
ระบบไต ส วนยั ง ไม เ ป ด โอกาสให ผู ถู ก ไต ส วนมี โ อกาสแก ข อ กล า วหาหรื อ ต อ สู ค ดี ไ ด อ ย า งเต็ ม ที่
เหมือนกับระบบกลาวหา เนื่องจากไมมีกฎเกณฑการสืบพยานที่เครงครัด ไมมีบทตัดพยานที่เด็ดขาด
(Exclusionary Rules) และศาลจะมีดลุ ยพินจิ อยางกวางขวางในการแสวงหาพยานหลักฐานซึง่ รวมทัง้
การแสวงหาพยานหลักฐานจากตัวผูตองหาหรือจำเลยดวย
สวนการพิจารณาคดีอาญาโดย “ระบบกลาวหา” นัน้ เปนระบบทีม่ กี ารแยกอำนาจสอบสวนฟองรอง
กับอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีออกจากกันอยางชัดเจน ศาลทำหนาทีเ่ ปนเพียงผูร กั ษากติกา ไมมบี ทบาท
ในการรวมคนหาความจริงเหมือนกับในระบบไตสวน ระบบนีม้ กี ารใหความเปนธรรมแกผถู กู กลาวหามากขึน้
การดำเนินคดีจะคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูถูกดำเนินคดีเปนหลัก ภายใตระบบกลาวหานี้ผูตองหา
จะไดรับการสันนิษฐานเบื้องตนวาเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทำผิด
การพิจารณาคดีจะมีการใหสิทธิตาง ๆ แกผูถูกกลาวหาเพื่อใหมีสิทธิตอสูคดีไดอยางเต็มที่ อีกทั้ง
กฎเกณฑการสืบพยานก็มคี วามเครงครัดกวาระบบไตสวน ศาลมีโอกาสใชดลุ ยพินจิ ไดนอ ย ตรงกันขาม
คูค วามทุกฝายตางมีสว นรวมในการคนหาความจริงไดอยางกวางขวาง สวนขอเสียของระบบกลาวหาคือ
ภาระหนาที่ในการพิสูจนความผิดจะตกอยูที่โจทก การแสวงหาพยานหลักฐานโดยเจาหนาที่ของรัฐ
จะตองเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย โดยหามแสวงหาพยานหลักฐานจากฝายผูถูกกลาวหา การรับฟง
พยานหลักฐานและการพิพากษาลงโทษจำเลยจึงตองกระทำดวยความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง
สวน “ระบบผสม” นั้น มิใชระบบการดำเนินคดีอาญาที่เปนเอกเทศเหมือนเชนระบบไตสวน
กับระบบกลาวหา หากแตเปนการนำเอาขอดีของระบบไตสวนกับระบบกลาวหามาประยุกตใชดวยกัน
เพื่อประโยชนในการคนหาความจริงและเพิ่มระดับความคุมครองใหแกผูถูกกลาวหามากขึ้น
สำหรับประเทศไทยนัน้ ระบบการดำเนินคดีอาญาเปนระบบกลาวหา แตกใ็ หอำนาจแกศาล
ในการชวยคนหาความจริงดวยการเรียกพยานหลักฐานบางอยางเขาสูก ารพิจารณาคดีได ซึง่ อำนาจ
ในการคนหาความจริงของศาลในระบบกฎหมายนี้ มิไดใชเพียงเพื่อปรักปรำลงโทษจำเลยเหมือนเชน
ระบบไตสวน หากแตยงั กระทำเพือ่ คุม ครองสิทธิของผูต อ งหาและจำเลยดวย เชน การไตสวนคำรองขอ
ออกหมายจับหรือหมายคน การไตสวนคำรองฝากขัง หรือการซักถามพยานเพื่อใหเกิดความกระจาง
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วาจำเลยไดกระทำความผิดจริงหรือไม เปนตน ซึ่งหลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาที่ไทย
ใช อ ยูใ นป จ จุ บ ัน นีถ้ ื อ เป น ระบบที ่เ หมาะสมกั บ สภาพของสั ง คมไทยที ่ส ามารถคุ ม ครองผู ต อ งหา
หรือจำเลยได และสอดคลองกับมาตรฐานการคุมครองสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
ในประเทศไทยดวย
จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายถึงหลักการฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการ
ในระบบกฎหมายไทย และระบบการควบคุมตรวจสอบอำนาจการฟองคดีของพนักงาน
อัยการเมื่อพิจารณาเทียบเคียงกับตางประเทศ
นายจุลสิงห ฯ : หลักการฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการ สามารถแบงออกไดเปน ๒ หลัก

คือ หลักการฟองคดีตามกฎหมาย (Legality Principle) และหลักการฟองคดีตามดุลยพินจิ (Opportunity
Principle)
สำหรับ “หลักการฟองคดีตามกฎหมาย” (Legality Principle) หรือหลักการดำเนินคดีอาญา
โดยเด็ดขาด หมายถึงระบบทีม่ ีกฎหมายกำหนดวาหากอัยการเห็นวามีเหตุควรเชื่อวาผูตองหา
กระทำผิดกฎหมาย พนักงานอัยการตองยื่นฟองตอศาลเสมอ กลาวคือ เมื่อมีการกระทำผิดอาญาเกิดขึ้น
เจาหนาทีข่ องรัฐมีอำนาจหนาทีใ่ นการเริ่มคดีโดยไมจำเปนตองมีการรองทุกขกลาวโทษ และเมื่อ
ฟองคดีอาญาตอศาลแลว พนักงานอัยการจะถอนฟองไมไดเพราะถือวาคดีอยูใ นอำนาจของศาลแลว
ซึ่งหลักการดังกลาวนี้ ศาลจะเปนองคกรที่มบี ทบาทและอำนาจในการตรวจสอบกระบวนการที่เกี่ยวของ
กั บ การฟ อ งคดี อ าญาตั ้ง แต เริ ่ม ต น ไมว า จะเป น การควบคุ ม การสอบสวนไปจนการวิ นิ จ ฉั ย คดี
ประเทศที่ใชหลักการฟองคดีตามกฎหมาย ไดแก ประเทศเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา (ในทางทฤษฎี)
และกลุมประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต
สวน “หลักการฟองคดีตามดุลยพินจิ ” (Opportunity Principle) นัน้ เปนระบบทีพ่ นักงานอัยการ
มีดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาสัง่ คดีอยางกวางขวางเพือ่ ใหเกิดความเหมาะสมเปนรายกรณีไป โดยไมมกี ฎหมาย
บังคับวาพนักงานอัยการจะตองฟองผูตอ งหาตอศาลเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อวาผูตอ งหาไดกระทำความผิด
เหมือนดังเชนหลักการฟองคดีตามกฎหมาย ภายใตหลักการฟองคดีตามดุลยพินิจ แมวาคดีจะมี
พยานหลักฐานเพียงพอฟอง พนักงานอัยการก็อาจสั่งไมฟองไดเมื่อมีเหตุผลสมควร ซึง่ มีขอดีคือ
พนักงานอัยการสามารถสกัดกั้นหรือกลั่นกรองคดีบางเรื่องไมใหลนศาลมากเกินไป หรือเปนการ
ลดการลงโทษโดยไมจำเปนหรือไมเปนประโยชนตอสาธารณะ อีกทัง้ ยังเปนการทำใหคดียุติลง
ในชัน้ พนักงานอัยการอันเปนการแสดงใหเห็นถึงอำนาจกึง่ ตุลาการของพนักงานอัยการอีกดวย และ
แมวา จะไดฟอ งคดีอาญาตอศาลแลว พนักงานอัยการก็อาจถอนฟองไดเชนกัน โดยประเทศทีใ่ ชหลักการ
ฟองคดีตามดุลยพินจิ สวนใหญเปนประเทศทีใ่ ชหลักการพิจารณาคดีตามระบบกลาวหา (Accusatorial
หรือ Adversary System) เชน ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส
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“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

แม ว าระบ
า ระบบการสั่ ง คดี ข องพนั ก งานอั ย การไทยจะเป น ไปตามหลั ก ดุ ล ยพิ นิ จ แต มิ ไ ด
หมายความว
หมา ยคว
า พนั ก งานอั ย การจะสั่ ง คดี ไ ด ต ามอำเภอใจหรื อ จะสั่ ง คดี อ ย า งไรก็ ไ ด
หากแตตองอยูภายใตหลักนิติธรรม (the Rule of Law) คืออยูในกรอบของกฎหมาย
งกฎหมาย
และสามารถอธิบายหรือใหเหตุผลได

สำหรับอัยการไทย การฟองคดีเปนไปตามหลักการฟองคดีตามดุลยพินิจ (Opportunity
Principle) เนื่องจากไมมีบทกฎหมายใดหามพนักงานอัยการใชดุลยพินิจในการสั่งคดีหรือบังคับให
พนักงานอัยการตองฟองคดีในทุกกรณีที่มีพยานหลักฐานพอฟองเหมือนกับในประเทศที่ใชหลักการ
ฟองคดีตามกฎหมาย ตรงกันขามระบบการฟองคดีอาญาของไทยมีหลักประกันความเปนอิสระในการ
ปฏิบตั หิ นาทีข่ องพนักงานอัยการ๕ กับจะเห็นไดวา ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓๖
ก็ใหพนักงานอัยการสามารถใชดุลยพินิจในอันที่จะออกคำสั่งฟองหรือออกคำสั่งไมฟองคดีได
นอกจากนี้ เมือ่ ฟองคดีอาญาตอศาลแลว ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๓๕๗
ยังบัญญัติรับรองใหโจทกซึ่งรวมถึงพนักงานอัยการถอนฟองได ดังนี้ ยอมแสดงถึงการใหดุลยพินิจ
แกพนักงานอัยการในการดำเนินคดีอาญาอยางเต็มทีต่ ามหลักการฟองคดีตามดุลยพินจิ ไดอกี ประการหนึง่
อยางไรก็ดี แมวา ระบบการสัง่ คดีของพนักงานอัยการไทยจะเปนไปตามหลักดุลยพินจิ แตมไิ ด
หมายความวาพนักงานอัยการจะสัง่ คดีไดตามอำเภอใจหรือจะสัง่ คดีอยางไรก็ได หากแตตอ งอยูภ ายใต
หลักนิตธิ รรม (the Rule of Law) คืออยูใ นกรอบของกฎหมายและสามารถอธิบายหรือใหเหตุผลได
ไดแก กรณีพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญาจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบ
ตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงแหงชาติ หรือตอผลประโยชนอันสำคัญของประเทศก็จะตอง
เสนออัยการสูงสุดพิจารณาตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ วรรคสอง บัญญัติวา “พนักงานอัยการมีอิสระ
ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม”.
พระราชบัญญัตอิ งคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๑ วรรคหนึง่ บัญญัตวิ า “พนักงานอัยการมีอสิ ระ
ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม”.
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๒ บัญญัติวา “ดุลยพินิจของพนักงานอัยการ
ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๑ ซึ่งไดแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบแลว ยอมไดรับความคุมครอง”.
๖
มาตรา ๑๔๓ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๙๙ บัญญัติวา “เมื่อไดรับความเห็นและสำนวนจากพนักงานสอบสวนดังกลาว
ในมาตรากอน ใหพนักงานอัยการปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีทมี่ คี วามเห็นควรสัง่ ไมฟอ ง ใหออกคำสัง่ ไมฟอ ง แตถา ไมเห็นชอบดวย ก็ใหสงั่ ฟองและแจงใหพนักงานสอบสวน
สงผูตองหามาเพื่อฟองตอไป
(๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคำสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล ถาไมเห็นชอบดวย ก็ใหสั่งไมฟอง....”.
๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๕ บัญญัติวา “คำรองขอถอนฟองคดีอาญาจะยื่นเวลาใดกอนมี
คำพิพากษาของศาลชั้นตนก็ได ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตหรือมิอนุญาตใหถอนก็ได แลวแตศาลจะเห็นสมควรประการใด ถาคำรองนั้น
ไดยื่นในภายหลังเมื่อจำเลยใหการแกคดีแลว ใหถามจำเลยวาจะคัดคานหรือไม แลวใหศาลจดคำแถลงของจำเลยไว ในกรณีที่
จำเลยคัดคานการถอนฟอง ใหศาลยกคำรองขอถอนฟองนั้นเสีย
คดีความผิดตอสวนตัวนัน้ จะถอนฟองหรือยอมความในเวลาใดกอนคดีถงึ ทีส่ ดุ ก็ได แตถา จำเลยคัดคาน ใหศาลยกคำรองขอ
ถอนฟองนั้นเสีย”.
๕

๑๖
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

มาตรา ๒๑ วรรคสอง๘ และในการปฏิบตั งิ าน สำนักงานอัยการสูงสุดไดออกระเบียบ๙ กำหนดแนวปฏิบตั ิ
ซึ่งเปนกรอบการใชดลุ ยพินิจในการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการวาตองอยูภายในขอบเขตอำนาจ
หนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวของของสำนักงานอัยการสูงสุดดวย กรอบการใชดลุ ยพินจิ
ดังกลาวจึงทำหนาทีเ่ ปนกลไกภายในทีต่ รวจสอบอำนาจการฟองคดีของพนักงานอัยการในเบือ้ งตนดวย
นอกจากการตรวจสอบภายในองคกรดังกลาวแลว อำนาจการฟองคดีของพนักงานอัยการ
ยังถูกควบคุมตรวจสอบโดยกระบวนการพิจารณาคดีอาญาอีกดวย ดังจะเห็นไดจากประมวลกฎหมาย
วิ ธี พิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) ๑๐ ที่ ใ ห อ ำนาจศาลในการสั ่ง ให ไ ต ส วนมู ล ฟ อ ง
ในคดีทีพ่ นักงานอัยการเปนโจทกกอนก็ได หากเห็นสมควร หรือเมื่อพนักงานอัยการไดยนื่ ฟอง
ผูก ระทำผิ ด ต อ ศาลแล ว พนัก งานอั ย การในฐานะโจทก มี ห น า ที ่ต อ งนำพยานหลั ก ฐานมาสื บ
จนปราศจากเหตุอันควรสงสัยวาจำเลยไดกระทำความผิดตามฟองดวย หากพนักงานอัยการ
ไม ส ามารถนำสื บ ดั ง กล า วได หรื อ ไม ม ีพ ยานหลั ก ฐานเพี ย งพอที ่จ ะให ศ าลฟ ง ลงโทษจำเลยได
ศาลก็จะพิพากษายกฟองและปลอยตัวจำเลยพนขอหาไป อันเปนการตรวจสอบการสั่งฟองคดีของ
พนักงานอัยการอีกทางหนึ่งดวย
สวนในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไมฟองนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๕ ก็ไดกำหนดกระบวนการตรวจสอบคำสั่งไมฟองของพนักงานอัยการที่มิใชคำสั่ง
อัยการสูงสุดไว โดยในเขตกรุงเทพมหานครใหสงสำนวนการสอบสวนพรอมกับคำสั่งไปยังผูบัญชาการ
ตำรวจแหงชาติ รองผูบ ัญชาการตำรวจแหงชาติ หรือผูชวยผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ แตถาเปน
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๑ บัญญัติวา “พนักงานอัยการมีอิสระ
ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ถาพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญาจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัย
หรือความมัน่ คงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสำคัญของประเทศ ใหเสนอตออัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอำนาจสั่งไมฟองได
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่สำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.
ใหนำความในวรรคสองมาใชบังคับกับกรณีทพี่ นักงานอัยการไมยนื่ คำรอง ไมอุทธรณ ไมฎีกา ถอนฟอง ถอนคำรอง
ถอนอุทธรณ และถอนฎีกาดวยโดยอนุโลม”.
๙
ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบสำนักงาน
อัยการสูงสุดวาดวยการสั่งคดีอาญาที่จะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ
หรือตอผลประโยชนอันสำคัญของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔.
๑๐
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๒ (๒) บัญญัตวิ า “ในคดีพนักงานอัยการเปนโจทก ไมจำเปนตอง
ไตสวนมูลฟอง แตถาเห็นสมควรจะสั่งใหไตสวนมูลฟองกอนก็ได”.
๘
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จังหวัดอื่นใหเสนอไปยังผูวาราชการจังหวัด เพือ่ ใหบุคคลดังกลาวตรวจสอบสำนวนการสอบสวน
และคำสั่งของพนักงานอัยการเพื่อทำความเห็นชอบหรือทำความเห็นแยงคำสั่งไมฟองของพนักงาน
อัยการอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งหากเห็นชอบดวย คำสั่งไมฟอ งของพนักงานอัยการก็จะเปนคำสั่งเด็ดขาด แตหาก
มีความเห็นแยงก็จะตองมีการสงสำนวนพรอมกับความเห็นแยงไปยังอัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาด ซึ่งคำชี้ขาด
ของอัยการสูงสุดถือเปนที่ยุติ
นอกจากนี้ เมือ่ พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีแลว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๔๖๑๑ ยังกำหนดใหพนักงานอัยการตองแจงคำสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีใหผตู อ งหา
และผูรองทุกขทราบดวย ซึ่งหากผูเสียหายไมเห็นดวย ก็ชอบที่จะนำคดีไปฟองเองได เนื่องจากคำสั่ง
ไมฟอ งคดีของพนักงานอัยการไมเปนการตัดสิทธิผเู สียหายที่จะฟองคดีดว ยตนเอง หากผูเสียหายนำคดี
ไปฟองเองและศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลย ทั้ง ๆ ที่พนักงานอัยการเคยมีคำสั่งไมฟอง ก็จะเปนการ
ตรวจสอบดุลยพินิจของพนักงานอัยการไดอีกทางหนึ่ง
ในตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา แมวาในทางทฤษฎีจะใชหลักการฟองคดีอาญา
ตามกฎหมาย เนือ่ งจากมีกฎหมายหลายฉบับทีร่ ะบุบังคับใหตองมีการฟองคดีทีม่ ีมูลตอศาลโดยไมมี
ขอยกเวน แตในทางปฏิบตั ิอัยการกลับใชดุลยพินจิ ไมฟองคดีอยางกวางขวางจนกลายเปนประเพณี
และมีคำพิพากษาของศาลรับรองวาไมมกี ฎหมายหามการใชดุลยพินจิ ดังกลาว อยางไรก็ตาม การใช
ดุลยพินิจในการสั่งฟองคดีอัยการสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาถึงความตองการใหดำเนินคดีของผูเสียหาย
การมีสวนรวมในการกระทำความผิดของผูเสียหาย เหตุผลเรื่องคาใชจา ย และแนวโนมของคำพิพากษา
รวมทั้งความพึงพอใจของสาธารณชน มาประกอบดวยเสมอ
สวนประเทศอังกฤษซึง่ ใชหลักการฟองคดีอาญาตามดุลยพินิจ การสัง่ คดีของพนักงานอัยการ
ถูกกำหนดเปนหลักเกณฑและแนวทางไวใน The Code for Crown Prosecutors ซึ่งใหพนักงานอัยการ
พิจารณาหลักเกณฑในการสั่งฟองคดี ๒ ประการคือ ในเบื้องตนตองตรวจสอบวาคดีมพี ยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะใหศาลฟงลงโทษผูกระทำผิดไดหรือไม ถาพยานหลักฐานไมเพียงพอตองยุตกิ ารดำเนินคดี
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๖ บัญญัติวา “ใหแจงคำสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีใหผูตองหา
และผูรองทุกขทราบ ถาผูตองหาถูกควบคุมหรือขังอยู ใหจัดการปลอยตัวไปหรือขอใหศาลปลอยแลวแตกรณี
เมือ่ พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไมฟองแลว ผูเสียหาย ผูตองหา หรือผูมีสวนไดเสียมีสิทธิรองขอตอพนักงาน
อัยการเพื่อขอทราบสรุปพยานหลักฐานพรอมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ ภายในกำหนด
อายุความฟองรอง”.
๑๑

๑๘
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ทันที และเมือ่ ผานการพิจารณาเรื่องพยานหลักฐานมาแลว พนักงานอัยการตองพิจารณาตอไปวา
การฟองคดีนน้ั จะเปนประโยชนตอ สาธารณะหรือไม ซึง่ จะตองพิจารณาตามพฤติการณของแตละคดีไป
สำหรับในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งใชหลักการฟองคดีตามดุลยพินจิ การควบคุมและตรวจสอบอำนาจ
การสั่งคดีของพนักงานอัยการ มีทั้งการควบคุมตรวจสอบภายในจากผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น
จุลนิติ : การที่ระบบกฎหมายไทยไดแยกขั้นตอนการสอบสวนและการสั่งฟองคดี
ระหวา งพนั ก งานสอบสวนกั บ พนั ก งานอั ย การออกจากกั น นั ้น ได ส ง ผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมของพนักงานอัยการหรือไม อยางไร
นายจุลสิงห ฯ : การที่ระบบกฎหมายแยกขั้นตอนการสอบสวนและการฟองคดีระหวาง

พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการออกจากกันนั้นเปนไปเพื่อการตรวจสอบถวงดุลโดยภาพรวม
ของการดำเนินคดี ซึ่งไมเปนการสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการดำเนินคดีแตอยางใด ทัง้ นี้ อำนาจ
ในการดำเนินการสอบสวนเปนของพนักงานสอบสวน๑๒ สวนอำนาจในการฟองคดีอาญารวมกับผูเสียหาย
เปนอำนาจของพนักงานอัยการ๑๓ และอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีเปนอำนาจของศาล ซึ่งหาก
พิจารณาในเชิงระบบแลวยอมเปนไปตามหลักการตรวจสอบถวงดุล สำหรับในตางประเทศนั้น พนักงาน
อัยการจะมีบทบาทในฐานะหัวหนาพนักงานสอบสวน มีภารกิจในการวางแผนการดำเนินคดี และการ
วางแผนการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนดวย อยางไรก็ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ของไทยก็ไดกำหนดวา เมื่อพนักงานสอบสวนสงสำนวนมายังพนักงานอัยการแลว หากพนักงานอัยการ
เห็นวายังไมมีความสมบูรณ ก็สามารถสั่งใหสอบสวนเพิ่มเติมหรือใหพนักงานสอบสวนสงพยานมาให
ซักถามไดตามมาตรา ๑๔๓ (๒) (ก) เสมือนเปนการสอบสวนชั้นพนักงานอัยการอันเปนการใชดลุ ยพินจิ
ของพนักงานอัยการโดยแท
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๒๑ บัญญัตวิ า “พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทัง้ ปวง
แตถาเปนคดีความผิดตอสวนตัว หามมิใหทำการสอบสวนเวนแตจะมีคำรองทุกขตามระเบียบ”.
๑๓
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๘ บัญญัติวา “บุคคลเหลานี้มีอำนาจฟองคดีอาญาตอศาล
(๑) พนักงานอัยการ
(๒) ผูเสียหาย
มาตรา ๑๔๐ บัญญัติวา “เมือ่ พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวน เห็นวาการสอบสวนเสร็จแลว ใหจัดการ
อยางหนึ่งอยางใดดั่งตอไปนี้
(๑) ถาไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทำความผิดและความผิดนั้นมีอัตราโทษจำคุกอยางสูงไมเกินสามป ใหพนักงานสอบสวน
งดการสอบสวน และบันทึกเหตุที่งดนั้นไว แลวใหสงบันทึกพรอมกับสำนวนไปยังพนักงานอัยการ
ถาอัตราโทษอยางสูงเกินกวาสามป ใหพนักงานสอบสวนสงสำนวนไปยังพนักงานอัยการพรอมทัง้ ความเห็นทีค่ วรใหงด
การสอบสวน
ถาพนักงานอัยการสั่งใหงด หรือใหทำการสอบสวนตอไป ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามนั้น
(๒) ถารูตัวผูกระทำผิด ใหใชบทบัญญัติในสี่มาตราตอไปนี้
มาตรา ๑๔๑ ถารูตวั ผูกระทำความผิด แตเรียกหรือจับตัวยังไมได เมื่อไดความตามทางสอบสวนอยางใด ใหทำความเห็น
วาควรสั่งฟองหรือสั่งไมฟองสงไปพรอมกับสำนวนยังพนักงานอัยการ
ถาพนักงานอัยการเห็นชอบดวยวาควรสั่งไมฟอง ใหยุติการสอบสวนโดยสั่งไมฟอง และใหแจงคำสั่งนี้ใหพนักงาน
สอบสวนทราบ
ถาพนักงานอัยการเห็นวาควรสอบสวนตอไป ก็ใหสั่งพนักงานสอบสวนปฏิบัติเชนนั้น
ถาพนักงานอัยการเห็นวาควรสั่งฟอง ก็ใหจัดการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหไดตัวผูตองหามา ถาผูตองหาอยูตางประเทศ
ใหพนักงานอัยการจัดการเพื่อขอใหสงตัวขามแดนมา
๑๒
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นอกจากนี ้ ในปจ จุ บ ัน มีก ารกระทำความผิ ด ทีม่ ีลั ก ษณะซั บ ซ อ นทีต่  อ งใช ผู ม ีค วามรู 
ความเชี่ยวชาญในเรื่องการนำสืบพยานหลักฐานตอศาล ซึ่งก็คือพนักงานอัยการที่จะรูวาในคดีนั้นมี
พยานหลักฐานใดที่จะพิสจู นความผิดและพนักงานสอบสวนจะรูวธิ กี ารไดมาซึ่งพยานหลักฐานเชนวานัน้
กฎหมายในปจจุบันจึงไดกำหนดใหพนักงานอัยการตองทำหนาที่สอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวน เชน
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือการที่พนักงานอัยการตองเขารวมทำสำนวน
ชันสูตรพลิกศพ หรือรวมทำสำนวนสอบสวนวิสามัญฆาตกรรม เพื่อรวมตรวจสอบพยานหลักฐาน รวมถึง
คดีความผิดทีเ่ กิดขึ้นนอกราชอาณาจักร หรือการกระทำความผิดทีเ่ ปนองคกรอาชญากรรมขามชาติ
มาตรา ๑๔๒ ถารูตัวผูก ระทำความผิดและผูนั้นถูกควบคุม หรือขังอยู หรือปลอยชั่วคราวหรือเชื่อวาคงไดตัวมาเมื่อ
ออกหมายเรียก ใหพนักงานสอบสวนทำความเห็นตามทองสำนวนการสอบสวน วาควรสั่งฟองหรือสั่งไมฟองสงไปยังพนักงานอัยการ
พรอมดวยสำนวน
ในกรณีทเี่ สนอความเห็นควรสัง่ ไมฟอง ใหสงแตสำนวนพรอมดวยความเห็นไปยังพนักงานอัยการ สวนตัวผูตองหา
ใหพนักงานสอบสวนมีอำนาจปลอยหรือปลอยชั่วคราว ถาผูตองหาถูกขังอยู ใหขอเองหรือขอใหพนักงานอัยการขอตอศาลใหปลอย
ในกรณีท่ีเสนอความเห็นควรสั่งฟอง ใหพนักงานสอบสวนสงสำนวนพรอมกับผูตอ งหาไปยังพนักงานอัยการ เวนแตผตู อ งหา
นั้นถูกขังอยูแลว
แตถาเปนความผิด ซึ่งพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบได และผูกระทำความผิดไดปฏิบัติตามเปรียบเทียบนั้นแลว
ใหบันทึกการเปรียบเทียบนั้นไว แลวสงไปใหพนักงานอัยการพรอมดวยสำนวน
มาตรา ๑๔๓ เมือ่ ไดรับความเห็นและสำนวนจากพนักงานสอบสวนดั่งกลาวในมาตรากอน ใหพนักงานอัยการปฏิบัติ
ดั่งตอไปนี้
(๑) ในกรณีท่มี ีความเห็นควรสั่งไมฟอ ง ใหออกคำสั่งไมฟอ ง แตถา ไมเห็นชอบดวย ก็ใหส่งั ฟองและแจงใหพนักงานสอบสวน
สงผูตองหามาเพื่อฟองตอไป
(๒) ในกรณีมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหออกคำสั่งฟองและฟองผูตองหาตอศาล ถาไมเห็นชอบดวย ก็ใหสั่งไมฟอง
ในกรณีหนึ่งกรณีใดขางตน พนักงานอัยการมีอำนาจ
(ก) สั่งตามที่เห็นควร ใหพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงพยานคนใดมาใหซักถามเพื่อสั่งตอไป
(ข) วินิจฉัยวาควรปลอยผูตองหา ปลอยชั่วคราว ควบคุมไว หรือขอใหศาลขัง แลวแตกรณี และจัดการหรือสั่งการ
ใหเปนไปตามนั้น
ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผูตายถูกเจาพนักงานซึง่ อางวาปฏิบตั ริ าชการตามหนาที่ฆา ตาย หรือตายในระหวางอยูในความควบคุม
ของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ อธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทนเทานั้นมีอำนาจออกคำสั่งฟองหรือไมฟอง
มาตรา ๑๔๔ ในกรณีทพี่ นักงานอัยการมีคำสั่งฟอง ถาความผิดนั้นเปนความผิดซึ่งอาจเปรียบเทียบได ถาเห็นสมควร
พนักงานอัยการมีอำนาจดั่งตอไปนี้
(๑) สั่งใหพนักงานสอบสวนพยายามเปรียบเทียบคดีนั้น แทนการที่จะสงผูตองหาไปยังพนักงานอัยการ
(๒) เมื่อผูตอ งหาถูกสงมายังพนักงานอัยการแลว สั่งใหสง ผูตอ งหาพรอมดวยสำนวนกลับไปยังพนักงานสอบสวนใหพยายาม
เปรียบเทียบคดีนั้น หรือถาเห็นสมควรจะสั่งใหพนักงานสอบสวนอื่นที่มีอำนาจจัดการเปรียบเทียบใหก็ได.
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ทีพ่ นักงานอัยการและพนักงานสอบสวนจะรวมกันทำสำนวนการสอบสวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินคดีอาญา เปนตน ในอนาคตงานดานการสอบสวนของพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวน
จึงควรตองไดรับการพัฒนาใหมากขึ้นตอไป
จุลนิติ : ทานคิดวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยในปจจุบัน
โดยภาพรวมแลวมีความเหมาะสมและเพี ยงพอสำหรั บ เพื ่อ การรองรั บ กั บ การแก ไข
สภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบันหรือไม เพียงใด รวมทั้งขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหาดังกลาว ทัง้ นี้เพื่อใหการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาบรรลุวัตถุประสงค
อยางแทจริง
นายจุลสิงห ฯ : กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเราในปจจุบัน โดยภาพรวมถือวา

มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับสังคมไทยแลว เพราะรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั ไดมีการบัญญัตริ บั รอง
และคุมครองสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมไวอยางชัดเจน ในหมวด ๓ สวนที่ ๔ อันวาดวย
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
สวนเรื่องที่เห็นวายังไมเหมาะสม คือ การที่บคุ คลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจมากจนเกินไป ดังเชน
ตำแหนงอัยการสูงสุดเองนั้น ในคดีความผิดที่เกิดนอกราชอาณาจักร อัยการสูงสุดเปนพนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบตามกฎหมาย๑๔ ทั้งยังปฏิบัติหนาที่เปนผูทำคำสั่งฟองเอง เปนผูตัดสินเอง หากประสงคจะ
อุทธรณก็สามารถกระทำได ผมเห็นวาไมถูกตอง จึงควรมีองคกรหนึ่งองคกรใดมาชวยกรองดุลยพินิจ
ของอัยการสูงสุดอีกชั้นหนึ่ง เพื่อไมใหอัยการสูงสุดมีอำนาจในการใชดุลยพินิจมากจนเกินไป
ดังเชน ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๕ วรรคแรก ซึ่งกำหนดวา
“ในกรณีทมี่ ีคำสั่งไมฟอง และคำสั่งนั้นไมใชของอธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด) ถาในนครหลวง
กรุงเทพธนบุรี (เขตกรุงเทพมหานคร) ใหรบี สงสำนวนการสอบสวนพรอมกับคำสัง่ ไปเสนออธิบดีกรมตำรวจ
รองอธิบดีกรมตำรวจ หรือผูชว ยอธิบดีกรมตำรวจ (ผูบ ญ
ั ชาการสำนักงานตำรวจแหงชาติ รอง หรือผูชว ยฯ
ผูบ ัญชาการสำนักงานตำรวจแหงชาติ) ถาในจังหวัดอื่น ใหรีบสงสำนวนการสอบสวนพรอมกับ
คำสั่งไปเสนอผูวาราชการจังหวัด …” ซึ่งหมายความวา ถาเปนคำสั่งไมฟองของอัยการสูงสุดแลว
ยอมเปนอันยุติ ซึง่ ตัง้ แตผมดำรงตำแหนงเปนอัยการสูงสุดมายังไมเคยใชอำนาจในประการนีเ้ ลย
เพราะถาเราสั่งคดีเองแลวกรณียอมเปนที่สดุ ตามกฎหมาย ผมจึงใหพนักงานอัยการทานอื่นทำคำสั่งคดี
แลวเสนอมาเพือ่ ขอความเห็นชอบเพือ่ ใหเราชีข้ าดความเห็นแยง การใชแนวทางนีเ้ พือ่ ใหเปนไปโดยถูกตอง
ตามหลักนิติธรรมอยางแทจริง ทั้งเปนไปตามหลัก “Due Process of Law” คือการดำเนินงาน
ดานการยุติธรรมใหเปนไปตามกฎหมายและศุภนิติกระบวน
อีกประการหนึง่ จริงอยูท ่ี “วุฒสิ ภา” เปนองคกรทีม่ อี ำนาจในการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหนง
หรือถอดถอนผูดำรงตำแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูงออกจากตำแหนงได เมื่อบุคคลดังกลาว
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๐ ถาความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยไดกระทำลงนอกราชอาณาจักรไทย ใหอยั การสูงสุดหรือผูรกั ษาการแทน
เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบหรือจะมอบหมายหนาที่นั้น ใหพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเปนผูรับผิดชอบทำการ
สอบสวนแทนก็ได
ฯลฯ
ฯลฯ
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มีพฤติการณรำ่ รวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่หรือกระทำผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการ สอวา
กระทำผิดตอตำแหนงหนาที่ในการยุตธิ รรม จงใจใชอำนาจหนาที่ขดั ตอบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง อยางไรก็ตาม อาจกลาวได
วาอำนาจเสร็จเด็ดขาดนั้นอยูท่ี “คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)”
ซึ่งเปนผูใชอำนาจไตสวนขอเท็จจริงเองเพื่อลงมติวา ขอกลาวหามีมูลหรือไม หากเปนกรณีท่มี ีมลู ความผิด
อาญาหรือร่ำรวยผิดปกติกจ็ ะสงเรื่องมายังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟองคดีตอ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรณีจงึ มีปญ
 หาวา เมื่ออัยการสูงสุดแจงขอไมสมบูรณ หรือพิจารณา
พยานหลักฐานแลวเห็นวาไมควรดำเนินคดี ถาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมเห็นพองดวยแลวยอมสามารถ
ดำเนินการตอไดเอง ซึ่งผมมีความเห็นวา กระบวนการที่ใหองคกรใดองคกรหนึ่งที่เปนผูดำเนินการ
สอบสวนสามารถสั่งฟองไดเองนั้นไมเหมาะสมนัก จึงควรมีองคกรหรือหนวยงานใดมาทำหนาที่
ในการชี้ขาดประเด็นนี้ แตทั้งนี้ตองไมทำลายความเปนอิสระของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ดวย
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
นายจุลสิงห ฯ : ในการปฏิบตั ิหนาที่ของทุกองคกรตามรัฐธรรมนูญ ควรยึดมั่นหลักนิตธิ รรม

(The Rule of Law) ในองคกรของตัวเอง กลาวคือ ตองอยูบนพื้นฐานของบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ
และบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีความเปนธรรม สามารถอธิบายและใหเหตุผลไดและจะใชอำนาจรัฐ
โดยปราศจากบทบัญญัตแิ หงกฎหมายรองรับไมได ซึง่ สงผลใหการใชกฎหมายมีความเปนธรรมกับสังคม
สำหรับการปฏิบตั หิ นาทีใ่ นกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในฐานะพนักงานอัยการนัน้ นอกจากการปฏิบตั ิ
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาแลว ควรยึดมัน่ ในบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญในมาตรา ๓
ที่กำหนดให “การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและ
หนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม” ทั้งอาจกลาวไดวา “หลักนิติธรรม” นี้มีลำดับศักดิ์
ที่เหนือกวาบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย ดังที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ ไดทรงเคยมีพระบรมราโชวาท
โดยมีใจความประการสำคัญวาจะตองใชบทบัญญัติแหงกฎหมายใหเกิดความเปนธรรมตอสังคม
ตามหลักนิติธรรม ประเทศชาติและประชาชนจึงจะดำรงอยูไดโดยปกติสุข.
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ศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิว์ ฒ
ั นกุล๑
“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมือ่ วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุลนิติ : อยากใหทา นอธิบายถึงหลักสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่ไดมี
บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันและกฎหมายทั่วไป
นั ้น มีเ จตนารมณ ส ำคัญ หรื อ มีห ลั ก การแนวคิ ด เช น ใด
มีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด
ศาสตราจารย ดร. สุรศักดิฯ์ : หลักสิทธิเสรีภาพ

ของบุ ค คลในกระบวนการยุ ติ ธ รรมนั ้น มีพั ฒ นาการมาจาก
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการดำเนิ น คดี อ าญาที ่ส ำคั ญ ๒ ประการ
ประการแรก คือ การหาตัวผูกระทำความผิดมาลงโทษ (Crime
prevention) ดังจะเห็นไดจากการดำเนินคดีอาญาระบบไตสวน
(inquisitorial system) ซึ ่ง ใช วิ ธี ก ารค น หาความจริ ง จากตั ว
ผูถูกกลาวหา ไมวาจะโดยวิธีใด ซึ่งรวมถึงการทรมานรางกายเพื่อ
ให รั บ สารภาพด ว ย เช น การดำน้ ำ ลุ ย ไฟ การเฆี ่ย นตี เป น ต น
ต อ มาเมื ่อ ถึ ง ยุค เสรี นิ ย ม พั ฒ นาการทางด า นการคุ ม ครองสิ ท ธิ
เสรีภาพตาง ๆ มีมากขึ้นอันสงผลใหมีการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของผู ถ ู ก กล า วหาในการพิ จ ารณาคดี อ าญาย อ มมี ม ากขึ ้น
ตามกั น ไปด ว ย ทั้ ง นี้ โดยข อ สมมติ ฐ านที ่ว า “ทุ ก คนเป น ผู บ ริ สุ ท ธิ
จนกว า จะมี ค ำพิ พ ากษาถึ ง ทีส่ ุ ด ว า ผู นั ้น เป น ผู ก ระทำความผิ ด ”
(Presumption of Innocence) ทำใหบคุ คลผูท่ถี กู กลาวหาวากระทำ
ความผิดซึ่งแตเดิมเปนกรรมในคดี (Object) ก็จะเปลี่ยนเปนผูที่
ได รั บ การคุ ม ครองโดยเป น ประธานในคดี (Subject) ดั ง นั้ น
วัตถุประสงคของการพิจารณาคดีอาญาจึงเพิ่มขึ้น จากเดิมทีใ่ ห
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา รุนที่ ๓๒
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปริญญาโททางกฎหมาย (D.E.A. (Sciences criminelles)
มหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส ปริญญาเอกทางกฎหมาย (Doctorat en droit (Mention tres honorable) มหาวิทยาลัยตูลูส
ประเทศฝรั่งเศส ปจจุบันดำรงตำแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
๑
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คนหาตัวผูกระทำความผิดมาลงโทษอยางเดียว เปนใหมีวัตถุประสงคประการที่สอง คือเพื่อคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลหรือผูต องหาในคดี (Due process) ดวย ทั้งนี้ เพื่อมิใหสิทธิของบุคคล
ถูกลวงละเมิดจากการใชอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งตอมาหลักการดังกลาวก็ไดกลายเปนหลักการสากล
ทีแ่ ตละประเทศตองพยายามกำหนดวิธีการหรือมาตรการที่จะทำใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคทงั้
๒ ประการ อยางสมดุล โดยไมเนนวัตถุประสงคประการใดประการหนึง่ มากเกินไป เนือ่ งจากหากมุง ประสงค
หาตัวผูก ระทำความผิดมาลงโทษแตเพียงประการเดียวอาจจะเปนการใหอำนาจแกองคกรของรัฐมาก
จนเกินสมควร แตหากจะมุงเนนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลหรือผูตอ งหาในคดีอยางเดียว
ก็จะทำใหไมสามารถหาตัวผูกระทำความผิดมาลงโทษไดจนไมสามารถควบคุมอาชญากรรม (Crime
Control) ได
เมื่อพิจารณาหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในประเทศไทยแลว
ในระยะเวลาทีผ่ านมาเมือ่ ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัตแิ กไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวของจำนวนหลายฉบับ ซึ่งไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั้งในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาพิพากษาคดี และชั้นการบังคับโทษ
โดยกฎหมายในหลายลักษณะเปนการเพิ่มอำนาจรัฐในการปองกันและปราบปรามการกระทำความผิด
และในหลายลักษณะเพิ่มการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสังคม จึงเห็นไดวา มีบทบัญญัติ
ทีส่ อดคลองกับวัตถุประสงคในการดำเนินคดีอาญาทัง้ สองประการแลว กลาวคือ การหาตัวผูก ระทำความผิด
มาลงโทษและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลหรือผูตองหาในคดี เพียงแตยงั ไมถูกปฏิบัติเพื่อ
ใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย เชน การกำหนดใหการพิจารณาคดีนอกจากในศาลอื่นนอกจาก
ศาลแขวง จะตองมีองคคณะอยางนอย ๒ คน เพื่อเปนหลักประกันในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาวา
ไดมีการดำเนินการดวยความรอบคอบ แตในทางปฏิบตั แิ ลวเมื่อมีคดีเขาสูการพิจารณาของศาลในบางคดี
การพิจารณาคดีอาจกระทำไปโดยผูพิพากษานายเดียว สวนผูพิพากษาทีไ่ มไดรวมนั่งพิจารณาคดีดวย
อาจจะรวมลงชื่อในภายหลัง ซึ่งจะกอใหเกิดความผิดพลาดในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานไดงาย
เนือ่ งจากไมไดเห็นอากัปกิรยิ าของพยานตาง ๆ นอกจากขอความทีจ่ ดในรายงานการพิจารณาคดี เปนตน
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ทั้งนี้ หลักการที่เห็นวามีประสิทธิภาพมากที่สุดของการปรับปรุงมาตรการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของผูตอ งหาในการดำเนินคดีอาญา คือ การเปลี่ยนแปลงผูมีอำนาจออกหมายจับหรือหมายคน
โดยการกำหนดใหเปนอำนาจของศาลจากเดิมที่ใหอำนาจในการออกหมายจับหมายคนเปนอำนาจของ
เจาพนักงานตำรวจ ซึ่งปจจุบันมีหลายคดีทศี่ าลไมอนุมัติหมายจับใหแกเจาพนักงานตำรวจ โดยอาศัย
เหตุ ผ ลตามกฎหมายว า ไม ม ีเ หตุ ท ีผ่ ู ต อ งหาจะหลบหนี และไม ม ีเ หตุ ท ีผ่ ู ต อ งหาจะไปยุ ง เหยิ ง กั บ
พยานหลักฐาน ดังนั้น จะเห็นไดวาหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั และกฎหมายที่เกี่ยวของจึงมีความเหมาะสมแลว แตปญหา
ที่มักจะเกิดขึน้ ในกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยก็คือ กฎหมายที่มีอยูในปจจุบันมักไมไดรับ
การปฏิบตั อิ ยางจริงจังในเกือบทุกองคกร ทัง้ ตำรวจ อัยการ ศาล โดยสวนใหญกลับไปมุง เนนในเรือ่ งรูปแบบ
(Formality) แทนทีจ่ ะไปมุง เนนในเรือ่ งเนื้อหา (Content/Substance) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน
จุลนิติ : อยากใหทานอธิบายหลักการพิจารณาคดีอาญาโดยใชระบบกลาวหาและ
ระบบไตสวนวามีหลักการสำคัญเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ตลอดจนขอดีและขอเสีย
และในทรรศนะของท า นนั ้น คิด วา การพิ จ ารณาคดี อ าญาควรที ่จ ะใช ร ะบบกล า วหา
หรื อ ระบบไต ส วนหรื อ ใช ร ะบบผสมระหว า งระบบกล า วหากั บ ระบบไต ส วนจึ ง จะ
มีค วามเหมาะสมกั บ สภาพของสั ง คมไทยในป จ จุ บั น โดยเฉพาะในด า นการ
อำนวยความยุติธรรมตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ศาสตราจารย ดร. สุ ร ศั ก ดิฯ์ : หลั ก การพิ จ ารณาคดี อ าญาโดยใช ร ะบบกล า วหา

(Accusatorial System) และระบบไตสวน (inquisitorial system) สามารถแยกความแตกตางกัน
ไดใน ๒ เรื่อง คือ การดำเนินคดี และการคนหาพยานหลักฐาน โดยความแตกตางในเรื่องการดำเนินคดีน้นั
การพิจารณาคดีอาญาในระบบไตสวนจะกำหนดใหองคกรเดียวมีอำนาจและหนาทีใ่ นการดำเนินคดีอาญา
ทุกกระบวนการ ตั้งแตการจับ การสอบสวน การฟองคดี การพิจารณาคดีและพิพากษาคดี ดังเชน
ตัวอยางกรณีละครเรื่องเปาบุนจิ้น เมื่อมีผูมารองเรียนเจาเมืองวามีการกระทำความผิดอาญา หวังเฉา
หมาฮั่น จะมีหนาทีไ่ ปนำตัวผูถ ูกกลาวหาสงเปาบุนจิ้นเพื่อสอบสวน พิจารณาคดี และพิพากษาคดี
โดยที่ไมมีบุคคลใดสามารถตรวจสอบถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได หรือตัวอยางกรณีหนังเรื่อง
โจน ออฟ อารค (Joan of Arc) ซึ่งอางวาไดรับบัญชาใหทำหนาที่ในการดำเนินคดีอาญาจากพระเจา
หรือตัวอยางกรณีละครนางทาส ซึ่งขอเท็จจริงในละครนั้นผีเปนผูผลักคุณหญิงคนใหมท่ที องตกบันไดตาย
แตเจาคุณปกใจเชื่อวาอีเย็นเปนคนผลักทั้งที่อีเย็นปฏิเสธ จึงเฆี่ยนตีเพื่อใหรบั สารภาพจนกระทั่งอีเย็นสลบ
จากนั ้น ก็ ร าดน้ ำ ให ฟ น ขึ ้น มาแล ว ก็ เ ฆี ่ย นต อ จนอี เ ย็น ทนต อ ความเจ็ บ ปวดไม ไ ด ก็ เ ลยรั บ สารภาพ
นีค่ ือระบบไตสวนดัง้ เดิม สวนการดำเนินคดีอาญาในระบบกลาวหานัน้ จะมีหลักการดำเนินคดีอาญา
ตรงกันขามกับการดำเนินคดีอาญาในระบบไตสวน กลาวคือ (๑) มีการแยกองคกรที่ทำหนาที่สอบสวน
ฟองรองดำเนินคดี และพิจารณาพิพากษาคดีออกจากกัน กลาวคือ พนักงานสอบสวน อัยการ และศาล
เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบถวงดุลซึ่งกันและกัน และ (๒) มีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองหา
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ประมวลก
ประมวลกฎหมายวิ
ธีพิจ ารณาความอาญาได ก ำหนดให ศ าลมี บ ทบาทหน า ที่ใ นการค น หา
ความจริ ง ในทางคดี ใ นหลายบทบั ญ ญั ติ ไม ว า จะใช อ ำนาจของศาลในการสื บ พยาน
ซึง่ จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได ตามมาตรา ๒๒๙ หรือในระหวางพิจารณา เมือ่ ศาลเห็นสมควร
ศาลมีอำนาจถามโจทกจำเลย หรือพยานคนใดก็ได ตามมาตรา ๒๓๕ หรือระหวางพิจารณา
โดยพลการหรือคูความฝายใดรองขอ ศาลมีอำนาจสืบพยานเพิ่มเติม หรือสงประเด็
ประเดนได
นได
ตามมาตรา ๒๒๘ เปนตน แตในทางปฏิบัติยังไมไดเห็นบทบาทดานนี้ของศาลมากนันัก

เชน การกำหนดใหผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซึ่งตนไววางใจเขาฟงการสอบปากคำตนได
หรือการลดจำนวนวันควบคุมตัวผูต อ งหาโดยพนักงานสอบสวนซึง่ แตเดิมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญาไดกำหนดใหเจาพนักงานตำรวจมีอำนาจควบคุมตัวผูต อ งหากอนนำสงพนักงานอัยการเพือ่
ฟองคดีตอศาลไดเปนระยะเวลา ๓๐ วัน จากนั้นจึงลดลงมาเปน ๑๕ วัน ๗ วัน ๔ วัน ๓ วัน กระทั่ง
ปจจุบันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๗ ไดกำหนดหามมิใหเจาพนักงานตำรวจ
ควบคุมผูถ กู จับไวเกินกวา ๔๘ ชัว่ โมง (หรือ ๒ วัน) นับแตเวลาทีม่ าถึงสถานีตำรวจ ถามีความจำเปนทีจ่ ะตอง
ควบคุมผูถูกจับไวเกินกวานั้น เพื่อใหการสอบสวนเสร็จสิ้น พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
ตองยื่นคำรองฝากขังตอศาล ทั้งนี้ เพื่อศาลจะไดตรวจสอบและวินิจฉัยวาการควบคุมตัวผูนั้นเปนการ
ชอบดวยกฎหมายหรือเปนการจำเปนหรือไม เปนตน
สวนความแตกตางในเรื่องการคนหาพยานหลักฐานนั้น การดำเนินคดีอาญาในระบบไตสวน
เปนระบบตรวจสอบขอเท็จจริงโดยศาล เพราะศาลจะมีบทบาทในการคนควาหาขอเท็จจริงดวยตนเอง
มีอำนาจเรียกพยานหลักฐานมาชี้ขาดขอเท็จจริงไดโดยไมตองใหคูกรณีเสนอพยานหลักฐานมาในคดี
ระบบนีจ้ งึ อาจมีฝา ยกลาวหาหรือไมกไ็ ด ซึง่ ถือกำเนิดในกลุม ประเทศระบบกฎหมายซีวลิ ลอว (Civil law)
เชน เยอรมันและฝรั่งเศส สวนการดำเนินคดีอาญาในระบบกลาวหา เปนระบบที่กำหนดใหคูกรณี
ฝายกลาวหา (โจทก) และฝายถูกกลาวหา (จำเลย) จะตองเสนอพยานหลักฐานตอศาลซึง่ เปนคนกลางที่
จะชีข้ าดขอเท็จจริง เปนระบบทีเ่ ปดโอกาสใหคคู วามทัง้ สองฝายตอสูก นั อยางเทาเทียมกัน หรือทีเ่ รียกวา
Adversarial System ดังเชนการดำเนินคดีแพง ศาลจะวางตัวเปนกลางอยางเครงครัด ศาลไมอาจ
คนหาความจริงโดยตนเองไดซึ่งถือกำเนิดในระบบกฎหมายคอมมอลลอว (Common law) เชน
ประเทศอังกฤษ และอเมริกา
สำหรับประเทศไทยซึง่ ใชระบบกฎหมายแบบซีวลิ ลอวเชนเดียวกับประเทศในแถบภาคพืน้ ยุโรป
การดำเนินคดีอาญาจึงเปนระบบการไตสวนคนหาความจริง โดยประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ไดกำหนดใหศาลมีบทบาทหนาทีใ่ นการคนหาความจริงในทางคดีในหลายบทบัญญัติ ไมวา จะใชอำนาจ
ของศาลในการสืบพยาน ซึ่งจะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได ตามมาตรา ๒๒๙ หรือในระหวางพิจารณา
เมือ่ ศาลเห็นสมควร ศาลมีอำนาจถามโจทก จำเลย หรือพยานคนใดก็ได ตามมาตรา ๒๓๕ หรือระหวาง
พิจารณาโดยพลการหรือคูความฝายใดรองขอ ศาลมีอำนาจสืบพยานเพิ่มเติม หรือสงประเด็นได
ตามมาตรา ๒๒๘ เปนตน แตในทางปฏิบตั ยิ งั ไมไดเห็นบทบาทดานนีข้ องศาลมากนัก อาจเปนเพราะวา
ประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ ขอ ๙ ไดกำหนดขอแนะนำขาราชการตุลาการวา “ผูพิพากษา
พึงระลึกวาการนำพยานหลักฐานเขาสืบและการซักถามพยานควรเปนหนาทีข่ องคูค วามและทนายความ
ของแตละฝายที่จะกระทำ ผูพิพากษาพึงเรียกพยานหลักฐานหรือซักถามพยานดวยตนเองก็ตอเมื่อ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จำเปนเพื่อประโยชนแหงความยุตธิ รรมหรือมีกฎหมายบัญญัตไิ วใหศาลเปนผูกระทำเอง” ทำใหปจ จุบนั
วิธีการของศาลกลับนำเอาวิธีการในแบบระบบตอสูกันมาพิจารณาในศาล โดยใหคูความทั้งสองฝาย
นำพยานหลักฐานที่ตนมีอยูมาตอสูกนั เพื่อใหเห็นความผิดของอีกฝาย หรือความบริสทุ ธิ์ของตน ซึ่งศาล
จะคอยเปนผูก ำกับดูแลใหคูความทั้งสองฝายตอสูกันอยูในขอบเขตของกฎหมาย โดยศาลจะไมเขาไป
กาวกายในการสืบคนหาความจริงในทางคดีดว ยตนเอง แตในเวลาทำคำพิพากษาเมื่อมีเหตุอันควรสงสัย
ก็จำตองพิพากษายกฟอง จึงทำใหมีความขัดแยงกันระหวางเจตนารมณของกฎหมายและแนวทาง
การปฏิบัติดังกลาว
จุลนิติ : การทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบญ
ั ญัติ
รับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไว โดยเฉพาะในคดีอาญา เชน ผูตองหาหรือจำเลย
มีสท
ิ ธิไดรบ
ั การสอบสวนหรือพิจารณาคดีท่ถ
ี ก
ู ตอง รวดเร็ว และเปนธรรม การใหไดรบ
ั
โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐาน
ตามสมควร การไดรบ
ั ความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ และไดรบ
ั การปลอยตัว
ชั่วคราวนั้น ฯลฯ ทานคิดวาหนวยงานหรือเจาหนาที่ ในกระบวนการยุติธรรมไดปฏิบัติ
ใหเปนไปตามหลักการตามที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว หรือไม เพียงใด
ศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์ฯ : กรณีบทบัญญัติเพื่อรองรับสิทธิของผูตองหาหรือจำเลย

ในการไดรบั การสอบสวนหรือพิจารณาคดีท่ถี กู ตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ไดบญ
ั ญัตไิ วในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘ ซึ่งกำหนดใหจำเลยมีสิทธิไดรับการพิจารณาคดีดวยความรวดเร็ว
ตอเนื่อง และเปนธรรม นั้น ศาลยุติธรรมไทยไดดำเนินการตามหลักการที่กำหนดโดยการนำระบบการ
นั่งพิจารณาคดีตอ เนื่องมาใชแทนระบบเดิม ซึ่งมีการนัดสืบพยานหลักฐานเปนคราว ๆ (Piece - meal)
โดยศาลจะนัดพิจารณาคดีติดตอกันจนเสร็จทีละคดีตามลำดับโดยใชระบบศูนยนัดความและระบบ
กอนวันนัดตามประเภทของคดี และมาตรการเปดเผยพยานหลักฐาน (discovery) ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓/๑ และมาตรา ๑๗๓/๒ มาใช ทำใหสามารถจัดการคดีไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตอยางไรก็ตามการนำระบบการนั่งพิจารณาคดีตอ เนื่อง ก็มีขอ เสียคือเมื่อมีคดี
เขาสูการพิจารณาของศาลมากขึ้น ยอมจะตองรอลำดับการนัดพิจารณาเปนระยะเวลานาน ซึง่ ในบางคดี
ยื่นฟองคดีตอศาลแลวแตตองนัดสืบพยานอีกครั้งก็อีก ๒ ปขางหนา การพิจารณาคดีจึงไมไดมี
ความรวดเร็ว เพียงแตอาจจะตอเนื่องโดยใชระยะเวลาในการสืบพยานเพียง ๓ – ๔ ครั้ง แตใน
ระหวางรอการพิจารณาคดี หากปรากฏวาจำเลยไมไดรับการประกันตัวก็ยอมจะกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพของจำเลยดวย
กรณีบทบัญญัติเพื่อรองรับสิทธิไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ ไดบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ซึ่งกำหนดใหรัฐ
จัดหาทนายความใหผูตองหาในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือคดีที่ผูตองหามีอายุไมเกินสิบแปดป
ในวันที่พนักงานสอบสวนแจงขอหา และคดีท่มี ีอตั ราโทษจำคุกที่ผตู อ งหาไมมีและตองการทนายความนั้น
สงผลใหการสอบสวนมีความเปนธรรมแกผูตองหามากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติแลวทนายความที่
ทำหนาที่น้ไี ดแกทนายที่ไดสมัครใจไปลงชื่อเปนทนายขอแรงที่ศาล ซึ่งสวนใหญกเ็ ปนทนายทีย่ ังไมคอ ยมี
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“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

ในคดีอาญ
าญาทั่วไป ควรพิจารณากำหนดใหสิทธิจำเลยในการเขาถึงพยานหลักฐาน
โดยให
ดยให สิ ท ธิ ใ นการขอตรวจและคั ด สำเนาเอกสารในสำนวนการสอบสวนดั ง เช น
คดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง

ประสบการณในการวาความมากนัก ปจจุบันจึงไดมีการเรียกรองใหรัฐจัดทนายขอแรงทีี่มีคุณภาพ
ซึ่งแมวาอาจจะเปนการเรียกรองที่อาจจะไมสำเร็จในระยะเวลาอันใกล เนื่องจากสภาพความเปนจริง
ทนายซึ่งมีประสบการณในการวาความสูงมักจะมีคาจางแพงและไมคอยมีเวลามาทำหนาที่ทนาย
ขอแรง แตในอนาคตคงจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
กรณีบทบัญญัตเิ พือ่ รองรับสิทธิในการใหไดรบั โอกาสในการตอสูค ดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบ
หรือไดรับทราบพยานหลักฐานตามสมควร สำหรับในคดีอาญาทั่วไปไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘ ซึ่งกำหนดใหจำเลยมีสิทธิขอตรวจและคัดคำใหการของตน
ในชัน้ สอบสวนหรือเอกสารประกอบคำใหการของตนได บทบัญญัตดิ งั กลาวแทบจะไมเกิดประโยชน
แกจำเลยแตอยางใด เนื่องจากจำเลยยอมทราบวาตนไดใหการไวอยางใดอยูแลว ในสวนคดีอาญา
ของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ไดบัญญัติไวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย มาตรา ๒๗
วรรคสอง ที่กำหนดใหสิทธิแกจำเลยในการตรวจและคัดสำเนาเอกสารการไตสวนของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดนับแตวันที่จำเลยถูกฟอง เพื่อใหโอกาสจำเลยตอสูคดี
และปกปองตนเอง โดยจำเลยสามารถเตรียมพยานหลักฐานเพือ่ แกขอ กลาวหา และคนหาความจริงจาก
สำนวนการไตสวน เพือ่ ยืนยันความบริสทุ ธิข์ องตนเอง เพราะฉะนัน้ ในคดีอาญาทัว่ ไป ควรพิจารณากำหนด
ใหสิทธิจำเลยในการเขาถึงพยานหลักฐานโดยใหสิทธิในการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารในสำนวน
การสอบสวนดังเชนคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ทั้งนี้ โดยมีมาตรการในการขอตรวจ
และคัดอยางเหมาะสมเพื่อปกปองพยานจากจำเลยที่ไมสุจริตจากการไดสิทธินี้ดวย
สำหรับกรณีบทบัญญัติเพื่อรองรับสิทธิในการไดรับการปลอยชั่วคราวของผูตองหาหรือจำเลย
ไดบญ
ั ญัตไิ วในประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๐๗ ซึง่ กำหนดใหผตู อ งหาและจำเลย
ทุกคนพึงไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว และมาตรา ๑๐๘/๑ ซึ่งกำหนดใหการสั่งไมใหปลอยชั่วคราว
จะกระทำไดตอเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ คือ (๑) จะหลบหนี (๒) จะไปยุงเหยิง
กับพยานหลักฐาน (๓) จะไปกอเหตุอนั ตรายประการอืน่ (๔) ผูร อ งขอประกันหรือหลักประกันไมนา เชือ่ ถือ
(๕) การปลอยชั่วคราวจะเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความเสียหายตอการสอบสวนของเจาพนักงาน
หรือการดำเนินคดีในศาล ซึ่งก็มีเนื้อหาที่สอดคลองกับกฎมาตรฐานขั้นต่ำขององคการสหประชาชาติ
วาดวยมาตรการไมควบคุมตัว (Tokyo Rules) ซึง่ ไดกำหนดหลักการพืน้ ฐานทีจ่ ะสงเสริมการใชมาตรการ
ไมควบคุมตัวควบคูไปกับการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการคุมครองบุคคลที่ตองถูกใชมาตรการ
ทางเลือกอืน่ ทีใ่ ชแทนโทษจำคุก แตปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั คือ การปลอยชัว่ คราวนัน้ มักจะคำนึงถึง
หลักประกัน หลักทรัพยตา งๆ โดยมีการเรียกประกันและหลักประกันในอัตราทีส่ งู เพือ่ ใหแนใจวาจะ
ไมหลบหนีเมื่อไดรับการปลอยชั่วคราว ซึ่งการปฏิบัติเชนนี้ทำใหเกิดความไมเสมอภาคสำหรับผูมี
ฐานะทางเศรษฐกิจทีแ่ ตกตางกัน นอกจากนีย้ งั มีทศั นคติในการทำงานคือไมใหปลอยชัว่ คราวเปนหลัก
การปลอยชั่วคราวกลับเปนขอยกเวน อันเนื่องมาจากความกลัวที่วาหากอนุญาตใหปลอยชั่วคราว
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ผูต  อ งหาหรื อ จำเลยอาจจะหลบหนี แ ละไปกระทำความผิ ด อีก ดั ง นั้ น การทีพ่ นั ก งานสอบสวน
พนักงานอัยการหรือศาลพิจารณาจะอนุญาตใหผูตองหาหรือจำเลยไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว
หรือไมนนั้ เห็นวาควรพิจารณาเสียกอนวา ผูต องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไมและภัยอันตราย
หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการปลอยชั่วคราวมีเพียงใดเปนหลักใหญ จากนั้นจึงจะพิจารณา
เรื่องความเชื่อถือของผูร องขอประกัน หรือหลักทรัพยในการขอประกันตัวโดยพิจารณาเปนเหตุผล
ประกอบก็จะเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเปนการลดชองวางระหวางคนรวย
กับคนจนไดมากขึ้น
จุลนิติ : ทานคิดวากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยในปจจุบัน
โดยภาพรวมแลวมีความเหมาะสมและเพี ยงพอสำหรั บ เพื ่อ การรองรั บ กั บ การแก ไข
สภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบนั หรือไม เพียงใด รวมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
ดังกลาว ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหการอำนวยความยุตธิ รรมทางอาญาบรรลุวต
ั ถุประสงคอยางแทจริง
ศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์ฯ : บทบัญญัตขิ องกฎหมายในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ในกระบวนการยุตธิ รรมในทางอาญาในประเทศไทยนัน้ มีเนือ้ หาทีด่ มี ากหากเปรียบเทียบกับในหลายประเทศ
แมกระทั่งประเทศฝรั่งเศสซึ่งเปนแมแบบทางกฎหมายของประเทศไทย แตสาเหตุทีไ่ มสามารถแกไข
ปญหาของกระบวนการยุตธิ รรมไดอยางเปนระบบอาจดวยความที่โครงสรางระบบราชการของไทยนั้น
ไดฝงรากลึกในสังคมไทยมาอยางยาวนาน การมองปญหาจึงเปนการมองถึงการใช “อำนาจ” ขององคกร
เปนสำคัญยิ่งกวาเปาหมายที่แทจริงของกระบวนการยุตธิ รรม ทำใหมคี วามเขาใจบทบาทหนาที่ของตน
ไมตรงตามที่กฎหมายบัญญัตไิ วอันสงผลตอกระบวนการดำเนินคดีอาญาซึ่งมักจะดำเนินไปในลักษณะที่
ผูถกู กลาวหาเปนผูกระทำผิดแลว เชน ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑ ไดกำหนด
ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เทาที่สามารถจะทำได เพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริง
และพฤติการณตา ง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถกู กลาวหา เพื่อจะรูตวั ผูกระทำผิดและพิสจู นใหเห็นความผิด
หรือความบริสทุ ธิ์ของผูตอ งหา และมาตรา ๑๓๔/๔ ไดกำหนดใหพนักงานสอบสวนตองใหโอกาสผูตอ งหา
ที่จะแกขอ หาและที่จะแสดงขอเท็จจริงอันเปนประโยชนแกตนได แตในทางปฏิบตั แิ ลวพนักงานสอบสวน
บางสวนยังคงรวบรวมพยานหลักฐานทีพ่ สิ จู นใหเห็นถึงความผิดของผูต อ งหา แตไมรวบรวมพยานหลักฐาน
ทีพ่ ิสูจนใหเห็นถึงความบริสุทธิ์ของผูตองหา รวมถึงการไมเปดโอกาสใหผูตองหาแกขอหาและแสดง
มี.ค. - เม.ย. ๕๕
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“กระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
กับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

ขอเท็จจริงอันเปนประโยชนแกตน อันถือไดวาเปนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทีไ่ มชอบ
ดวยกฎหมายและไมเปนธรรมแกผูตองหา ในดานของพนักงานอัยการ เมือ่ มีการดำเนินคดีอาญาแลว
ก็มกั มองวาเปนการตอสูค ดีเพือ่ เอาชนะแตอยางเดียว หากศาลยกฟองก็จะตองอุทธรณหรือฎีกาจนถึงทีส่ ดุ
ทั้งที่พนักงานอัยการมีหนาที่กึ่งตุลาการ (Quasi - judicial) ที่จะตองชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานตาง ๆ
และใชดลุ พินจิ กลัน่ กรองคดีวา สมควรจะนำคดีขน้ึ สูศ าลหรือไม และสามารถออกคำสัง่ ไมฟอ งไดหากเห็นวา
คดีน้นั มีพยานหลักฐานไมเพียงพอ หรือไมเปนประโยชนแกประชาชนได รวมถึงในกรณีของศาลเองก็ยัง
เขาใจคลาดเคลือ่ นถึงความสำคัญขององคคณะผูพพิ ากษา (forum) และบทบาทในการคนหาความจริง
ในคดีอาญาดังที่กลาวมาแลว ดังนั้น การจะแกปญหากระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยเพื่อให
การอำนวยความยุตธิ รรมทางอาญาบรรลุวตั ถุประสงคอยางแทจริงจึงตองพิจารณาวาทำอยางไรจะทำให
บุคลากรในองคกรตาง ๆ ในกระบวนการยุตธิ รรมมีทศั นคติวา มีหนาที่รว มกัน คือ การคนหาความจริงวา
มีความผิดอาญาเกิดขึน้ หรือไม ใครเปนผูก ระทำความผิด และจะหาพยานหลักฐานมาพิสจู นเชนใด
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
ศาสตราจารย ดร. สุรศักดิ์ฯ : ปญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา

ทีป่ ระเทศไทยตองพยายามแกไขปญหา ไมวา จะเปนเรือ่ งปญหาความลาชาในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
ไมวาจะในชั้นสอบสวน การฟองคดี การพิจารณาพิพากษาคดี ตลอดจนปญหาผูตองขังลนเรือนจำนั้น
สว นหนึง่ เกิ ด จากการที ่ม ีจ ำนวนคดี ท เี ่ ข า สู ร ะบบยุติ ธ รรมมากเกิ น สมควร กล า วคื อ input มาก
แต output นอย อันมีสาเหตุมากจากเหตุผลหลายประการ เชน มีกฎหมายที่กำหนดใหนำโทษทางอาญา
มาใชกับพฤติกรรมที่ฝาฝนกฎหมายเปนจำนวนมาก (overcriminalization) แมวาพฤติกรรมเหลานั้น
จะเปนเพียงการกระทำที่กฎหมายกำหนดวาเปนความผิด ไมใชเปนอาชญากรรมโดยแท และกระบวนการ
ยังมีลักษณะของการตั้งรับ ไมมีบทบาทเชิงรุกในการรณรงคเพื่อปองกันไมใหเกิดอาชญากรรม
ดังจะเห็นไดจากพื้นทีต่ าง ๆ ทีเ่ สีย่ งตอการเกิดอาชญากรรมหลายพื้นทีย่ ังไมมีแสงสวางที่เพียงพอ
ไมมกี ารติดตั้งกลองวงจรปด และพบการรักษาการหรือการตรวจตราของเจาหนาทีต่ ำรวจนอยมาก
หากจะพบก็มีแตเพียงตำรวจจราจร เจาหนาทีเ่ ทศกิจ หรือหุนตำรวจที่เรียกกันวา “จาเฉย” เทานั้น
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นอกจากนัน้ เมือ่ มีพฤติกรรมทีฝ่ า ฝนกฎหมายหรือขอพิพาทเขามาในระบบก็ไมมกี ระบวนการในการกลัน่ กรอง
หรือเบี่ยงเบนคดี (screening/diversion) ออกจากขั้นตอนกระบวนการยุตธิ รรมตามปกติ แตจะสงเรื่อง
ทุกประเภทไปสูศาล กอใหเกิดปญหาคดีลนศาลและผูตองขังลนเรือนจำ ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพของ
กระบวนการยุตธิ รรมโดยรวม จึงเห็นควรใหมมี าตรการในการปรับปรุงระบบการดำเนินคดีใหมปี ระสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ดังนี้
๑) ลดการนำมาตรการทางอาญามาใชในเรื่องที่ไมจำเปน (decriminalization) โดยใชมาตรการ
อื่น ๆ ทดแทน เชน มาตรการทางปกครอง และการปรับทางปกครอง เปนตน
๒) สงเสริมใหมีมาตรการที่เปนทางเลือกในการยุติขอขัดแยงนอกระบบยุติธรรมตามปกติ
(alternative dispute resolution) ใหมากขึ้น เชน การไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทหรือความผิด
เล็กนอยในชุมชนใหมากขึ้น เปนตน
๓) สงเสริมใหนำมาตรการในการกลั่นกรองคดีกอ นเขาสูระบบศาลใหมากขึ้น เชน การใหอยั การ
ใชดุลพินิจสัง่ ไมฟองคดีบางประเภท โดยมีเงื่อนไขใหผูกระทำผิดตองดำเนินการบางอยาง เชน
ทำกิจการที่เปนประโยชนสาธารณะ เขารับการฝกอบรมหรือบำบัดรักษา ชดใชคา เสียหายใหแกผเู สียหาย
โดยตองมารายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติ หรือที่เรียกวา “การชะลอการฟอง” ซึ่งไดมีการศึกษา
มาอยางมากมาย แตตองระงับการดำเนินการไปเนื่องจากยังมีขอโตแยงกันอยูในเรื่องอำนาจหนาที่
ของอัยการกับศาล
๔) สงเสริมใหนำเอามาตรการปองกันอาชญากรรมมาใชอยางจริงจัง ซึ่งเปนมาตรการที่สามารถ
ปฏิบัติไดทันที และนาจะมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณคดีที่จะเขาสูระบบงานยุติธรรมไดดีที่สุด.
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คำคม

กระบวนการยุติธรรมของประเทศใดก็ตาม ถาตกอยูใตอำนาจทางการเมือง
ซึ่งแยงชิงอำนาจกันอยางรุนแรง หรือเอนเอียงไปตามผลประโยชน
ตอบแทนทางวัตถุนิยม หรือตกอยูภายใตอำนาจความเกรงกลัว
หวาดผวาตออำนาจเถื่อนทุกรูปแบบ กระบวนการยุติธรรมของประเทศนั้น
ยอมเปนที่พึ่งใหกับประเทศชาติและประชาชนไมได

ศาสตราจารย (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
สัมมนาวิชาการเรื่อง “กระบวนการยุติธรรม กระบวนการที่ตองปฏิรูปดวน”
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ หนา ๑๔
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

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

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔
คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และใหสง
สำนัก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาเป น เรื ่อ งด ว น แล ว ดำเนิ น การโดยด ว นต อ ไป
๒. เห็นชอบในหลักการรางประกาศ จำนวน ๒๓ ฉบับ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรือ่ งดวน แลวดำเนินการตอไปไดเมือ่ รางพระราชกำหนดในเรือ่ งนีป้ ระกาศ
ใชบังคับเปนกฎหมายแลว
รางประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของ จำนวน ๒๓ ฉบับ มีดังนี้
(๑) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากร
ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
(๒) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร
ตามขอผูกพันในความตกลงมารราเกชจัดตั้งองคการการคาโลก
(๓) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรศุลกากรตามขอผูกพันในความ
ตกลงวาดวยการคาสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๔) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน
(๕) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับโครงการความรวมมือดานอุตสาหกรรมของอาเซียน
(๖) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน – จีน
(๗) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน – ญี่ปุน
(๘) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี
(๙) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐอินเดีย
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(๑๐) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับเขตการคาเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด
(๑๑) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับการใชสิทธิ
พิเศษทางการคาระหวางประเทศกำลังพัฒนา
(๑๒) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย
(๑๓) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย
(๑๔) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด
(๑๕) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุน
(๑๖) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรศุลกากรสำหรับของทีม่ ีถิ่น
กำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
(๑๗) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรศุลกากรสำหรับของทีม่ ีถิ่น
กำเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร
(๑๘) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐเปรู
(๑๙) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(๒๐) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร
สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากราชอาณาจักรกัมพูชา
(๒๑) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถ่นิ
กำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(๒๒) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การยกเวนอากรศุลกากรสำหรับของทีม่ ถี น่ิ กำเนิด
จากสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
(๒๓) รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดใหของไดรับยกเวนจากบทบังคับ
ตามความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
โดยมีสาระสำคัญ คือ รางพระราชกำหนด ใหยกเลิกความในภาค ๒ พิกัดอัตราอากรขาเขา
แหงพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเลิก เพิ่ม และแกไข
เพิ่มเติมพิกัดอัตราอากรขาเขาในภาค ๒ แหงพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ และใหใชความตามบัญชีทายพระราชกำหนดนี้แทน
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ทั้งนี้ รางประกาศ จำนวน ๒๓ ฉบับ ไดมีการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับพิกัดอัตรา
ศุลกากรฮารโมไนซอาเซียน (AHTN) ฉบับป ๒๐๑๒ รวมทั้งไดยกเลิกการจัดเก็บอัตราอากรขาเขากระจก
ที่มขี นาดความหนาไมเกิน ๕ มิลลิเมตร ตามประเภทยอย ๗๐๐๕.๒๑.๙๐ และประเภทยอย ๗๐๐๕.๒๙.๙๐
ในอัตราอากรตามราคา รอยละ ๒๐ และกำหนดอัตราอากรขาเขาเปนรอยละ ๕ หรือกิโลกรัมละ
๒ บาท

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕
เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีอนุมตั ิหลักการรางพระราชบัญญัติการสงเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน
พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ และใหสง สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
(๑) กำหนดนิยามคำวา “ควบรวมกิจการ” หมายถึง การทีบ่ ริษัทหนึ่งซื้อหรือไดมาซึ่งหุน
ทีม่ ีสิทธิออกเสียงของอีกบริษัทหนึ่งในจำนวนที่ทำใหสามารถเขาควบคุมการบริหารจัดการในอีก
บริษัทได และการซื้อหรือไดมาซึ่งกิจการหรือทรัพยสินทัง้ หมดหรือบางสวนที่เปนสาระสำคัญของอีก
บริษัทหนึง่ รวมถึงการที่บริษัทตั้งแตสองบริษัทขึ้นไปควบรวมเขากันจนเปนผลทำใหบริษัททีค่ วบรวม
เขากันนัน้ หมดสภาพการเปนนิติบุคคลและไดจัดตัง้ บริษัทขึน้ ใหม และการดำเนินการลักษณะอืน่ ตาม
ที่กำหนดในกฎกระทรวงดวย
(๒) บริษัททีส่ ามารถดำเนินการควบรวมกันไดตามรางพระราชบัญญัติฯนี้ ไดแก บริษัท
จดทะเบียนทีป่ ระสงคจะควบรวมกิจการกัน บริษทั ทีป่ ระสงคจะควบรวมกิจการกับบริษทั จดทะเบียน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำหุนนั้นไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยบริษัทที่ประสงคจะควบรวมกิจการ
เพื่อนำหุนของบริษัททีเ่ กิดจากการควบรวมกิจการนั้น ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัท
หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทีป่ ระสงคจะควบรวมกิจการกันหรือ
ประสงคจะควบรวมกิจการ กับบริษัทอื่น บริษัททีม่ ีการขายหลักทรัพยตอประชาชนหรือบริษัท
ทีป่ ระสงคจะควบรวมกิจการกันเพื่อเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน รวมถึงบริษัทประกันวินาศภัย
ตามกฎหมายวาดวยประกันวินาศภัยทีป่ ระสงคจะควบรวมกิจการกันหรือบริษัทประกันชีวิตตาม
กฎหมายวาดวยประกันชีวิตทีป่ ระสงคจะควบรวมกิจการกัน นอกจากนี้ไดกำหนดใหบริษัทสามารถ
บอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองโดยการแจงผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และในหนังสือพิมพรายวัน
หรือการบอกกลาวเปนหนังสือไปยังลูกหนี้แตละรายก็ได
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(๓) ในกรณีที่การควบรวมกิจการ มีผลทำใหตองมีการเปลี่ยนคูสัญญาเพื่อใหหนี้สิทธิ หนาที่
และความรับผิดโอนไปยังบริษัททีเ่ กิดจากการควบรวม ใหบริษัททีเ่ กิดจากการควบรวมกิจการแจง
การเปลี่ยนตัวลูกหนีใ้ หกับเจาหนีข้ องบริษัททราบเปนหนังสือภายใน ๑๔ วัน นับแตวันทีจ่ ดทะเบียน
การควบรวมกิจการ และหากเจาหนี้ไมคัดคานภายใน ๑๔ วันนับแตวันทีไ่ ดรับหนังสือ ใหถือวา
การดำเนินการดังกลาวเปนการแปลงหนี้ใหมโดยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้แลว
(๔) กรณีผูถ ือหุนคัดคานการควบรวมบริษัท บริษัทตองจัดใหมีผูซื้อหุนของผูถือหุนดังกลาว
ในราคาที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเฉลี่ย ๑๕ วันสุดทายกอนวันทีม่ ีมติใหควบบริษัทหรือในกรณีที่
ไมมีรายซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ใหใชราคาตามที่ผปู ระเมินราคาอิสระซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินที่มี
รายชื่อในบัญชีทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหความเห็นชอบ
ซึ่งทั้งสองฝายแตงตั้งขึ้นเปนผูกำหนด ถาผูถอื หุนนั้นไมยอมขายภายใน ๑๔ วัน นับแตวนั ที่ไดรบั คำเสนอ
ขอซือ้ ใหบริษัทดำเนินการควบรวมกิจการตอไปได และใหถือวาผูถ ือหุน ดังกลาวนัน้ เปนผูถ ือหุน
ของบริษัทที่ควบรวมกิจการ
เรื่อง รางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อชวยเหลือและฟนฟูผูไ ดรับผล
กระทบจากอุทกภัย)
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อชวยเหลือและฟนฟูผูไดรับผลกระทบจาก
อุทกภัย) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยใหรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวดำเนินการตอไปได ทั้งนี้ ใหกระทรวงการคลังแจงคณะกรรมการเพื่อใหความ
ชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยาผูไ ดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย และคณะกรรมการเพื่อให
ความชวยเหลือฟนฟูเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย ดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และความเปนอยูของประชาชน ทราบดวย
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
มาตรการใหหักคาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
กำหนดให หั ก ลดหย อ นภาษี โ ดยการยกเว น ภาษี เ งิ น ได ส ำหรั บ เงิ น ได เ ทา ทีไ่ ด จ า ยเป น
คาซอมแซมรวมทั้งคาวัสดุอุปกรณในการซอมแซมทรัพยสินซึ่งเปนอสังหาริมทรัพยทเี่ ปนอาคาร
หรือที่อยูในเขตอาคาร หรือหองชุดในอาคารชุด และทรัพยสินที่มีการประกอบการติดตั้งกับตัวอาคาร
หรือหองชุดในอาคารชุด รั้ว และประตูรั้ว ตามหลักเกณฑ คือ ทรัพยสินทีไ่ ดรับการซอมแซมนั้น
ตองเปนทรัพยสินทีไ่ ดรับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยทีเ่ กิดขึ้นในระหวางวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และอยูในทองที่ทที่ างราชการประกาศใหเปนพื้นที่
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ที่ประสบอุทกภัย ทรัพยสินที่ไดทำประกันภัยคุมครองจากเหตุอุทกภัย ใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีเฉพาะ
คาซอมแซมรวมทั้งคาวัสดุอุปกรณในการซอมแซมทรัพยสินในสวนทีไ่ ดจายเกินกวาคาสินไหมทดแทน
ที่ไดรับจากบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย แตไมเกินหนึ่งแสนบาท
ทั้งนี้ ผูมีเงินไดตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้น หรือเปนผูเชาทรัพยสินนั้น หรือเปน
ผูใชประโยชนจากทรัพยสินนั้นเปนที่อยูอาศัยหรือใชประกอบกิจการและใชประโยชนอื่น และตองเปน
ผูจ ายคาซอมแซมรวมทั้งคาวัสดุอุปกรณในการซอมแซมทรัพยสินนั้น ในระหวางวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และถาผูมีเงินไดนั้นจายคาซอมแซม รวมทั้งคาวัสดุ
อุปกรณในการซอมแซมทรัพยสนิ เกินกวาหนึง่ แหงใหไดรบั สิทธิยกเวนภาษีรวมกันตามจำนวนทีจ่ า ยจริง
แตไมเกินหนึ่งแสนบาท ผูม ีเงินไดตองใชสิทธิยกเวนภาษีในปทไี่ ดจายคาซอมแซม รวมทั้งวัสดุอุปกรณ
ในการซอมแซมทรัพยสนิ ในป พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือในปภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถาใชสิทธิยกเวนในปภาษี
พ.ศ. ๒๕๕๔ และป พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งสองปภาษี ใหไดรับสิทธิยกเวนรวมกันไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรการใหหักคาลดหยอนภาษีสำหรับคาใชจายในการซอมแซมรถยนต
(๑) กำหนดใหหักคาลดหยอนภาษีโดยการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินไดเทาทีไ่ ดจาย
เปนคาซอมแซมรถยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนต รวมทั้งคาวัสดุอุปกรณในการซอมแซมรถยนต
แตไมเกินสามหมื่นบาท โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๒) รถยนตทีไ่ ดรับการซอมแซมนั้นตองเปนรถยนตทไี่ ดรับความเสียหายจากการถูกน้ำทวม
รถยนตเนื่องจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในระหวางวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๔ รถยนตที่ไดทำประกันภัยคุมครองจากเหตุอุทกภัย ใหไดรบั สิทธิยกเวนภาษีเฉพาะคาซอมแซม
รถยนตรวมทัง้ คาวัสดุอุปกรณในการซอมแซมรถยนต ในสวนทีเ่ กินกวาคาสินไหมทดแทนที่ไดรับจาก
บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจประกันภัย แตไมเกินสามหมื่นบาท
(๓) ผูมีเงินไดตอ งเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในรถยนตหรือเปนผูเชาซื้อรถยนตท่ีไดรบั การซอมแซม
และตองเปนผูทอี่ ยูใ นทองที่ทที่ างราชการประกาศใหเปนพื้นทีท่ ีป่ ระสบอุทกภัยโดยมีอาคารหรือ
หองชุดในอาคารชุดที่มีผูมีเงินไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์หรือเปนผูเชา หรือเปนผูใชอาคารหรือหองชุด
เปนทีอ่ ยูอ าศัยหรือใชประกอบกิจการอยูในพื้นทีท่ ปี่ ระสบอุทกภัย นั้น ผูมีเงินไดตองเปนผูจายคา
ซอมแซมรถยนตรวมทั้งคาวัสดุอุปกรณในการซอมแซมรถยนต โดยไดจา ยในระหวางวันที่ ๒๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และถาผูม เี งินไดนัน้ จายคาซอมแซมทัง้ คาวัสดุ
อุปกรณในการซอมแซมรถยนตเกินกวาหนึง่ คัน ใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีรวมกันตามจำนวนทีจ่ ายจริง
แตไมเกินสามหมื่นบาท ผูม ีเงินไดตองใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดในปทไี่ ดจายคาซอมแซมรถยนต
ในปภาษี พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือในปภาษี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถาใชสิทธิยกเวนในปภาษี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปภาษี
พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งสองปภาษี ใหไดรับสิทธิยกเวนรวมกันไมเกินสามหมื่นบาท
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คำวิ
ิจฉัคยณะรั
ศาลรัฐมนตรี
ฐธรรมนู
ที่ ต๑๑ิบัญพฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔
สรุปนมติ
ที่เกีญ
่ยวขทีอ่ ๓๐/๒๕๕๔
งกับวงงานดวัานนนิ
ญัต

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕
เรือ่ ง รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก(ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....
(ปรับปรุงประเภทของหน วยงานราชการที่ไ ดรับการยกเว นภาษี
ประจำปและนิรโทษกรรมภาษีประจำปที่คางชำระของหนวยงาน
ราชการ) และรางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ปรับ ปรุง ประเภทของหน ว ยงานราชการที ่ไ ดร ับ การยกเวน
คาธรรมเนียมและภาษีประจำปและนิรโทษกรรมคาธรรมเนียมและ
ภาษีประจำปคางชำระของหนวยงานราชการ) จำนวน ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
ประเภทของหนวยงานราชการที่ไดรับการยกเวนภาษีประจำปและนิรโทษกรรมภาษีประจำปที่คาง
ชำระของหนวยงานราชการ) และรางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงประเภท
ของหนวยงานราชการทีไ่ ดรบั การยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีประจำปและนิรโทษกรรมคาธรรมเนียม
และภาษีประจำปคา งชำระของหนวยงานราชการ) จำนวน ๒ ฉบับ ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทน
ราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(๑) กำหนดมิใหนำมาตรา ๒๓ เกี่ยวกับการหามมิใหผูใดประกอบการขนสงประจำทาง
การขนสงไมประจำทาง การขนสงโดยรถขนาดเล็ก หรือการขนสงสวนบุคคล เวนแตจะไดรบั ใบอนุญาต
จากนายทะเบียนมาใชบังคับแกการขนสงสวนบุคคลซึ่งหนวยงานของรัฐมหาวิทยาลัยและสถาบัน
อุดมศึกษา วัด มัสยิด มิซซัง มูลนิธิ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลเป น ผู ป ระกอบการขนส ง แต ผู ป ระกอบการขนส ง ต อ งปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ อื่ น
แหงพระราชบัญญัตินเี้ สมือนดังเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคลทุกประการ
(๒) กำหนดใหรถที่ใชในการขนสงสวนบุคคลของสวนราชการ องคกรตามรัฐธรรมนูญ
องค ก รปกครองส ว นทอ งถิ ่น มหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น อุด มศึ ก ษาของรั ฐ องค ก ารมหาชน
หนวยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในกฎกระทรวง วัด มัสยิด มิซซัง มูลนิธิ และสภากาชาดไทย
ใหไดรบั การยกเวนไมตอ งเสียภาษี กำหนดใหบรรดาภาษีประจำปของรถของหนวยงานตามมาตรา ๘๘
แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ทคี่ างชำระ
ไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนอันระงับไป
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รางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยมี ส าระสำคั ญ คื อ กำหนดให ย กเว น ค า ธรรมเนี ย มและภาษี ป ระจำป ใ ห แ ก ร ถของ
สวนราชการ องคกรตามรัฐธรรมนูญ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้เฉพาะรถที่มิไดใช
ในทางการคาหรือหากำไร กำหนดใหบรรดาคาธรรมเนียมและภาษีประจำปของรถของหนวยงาน
ตามมาตรา ๙ (๓) แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ที่คางชำระไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหเปนอันระงับไป
เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตกิ ารขนสงทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงน้ำหนัก
ของรถที่ใชในการประกอบการขนสงสวนบุคคลและรางพระราชบัญญัติรถยนต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนต
บรรทุกสวนบุคคล) จำนวน ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุง
น้ำหนักของรถที่ใชในการประกอบการขนสงสวนบุคคล) และรางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดน้ำหนักรถยนตบรรทุกสวนบุคคล) จำนวน ๒ ฉบับ
ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
รางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
(๑) กำหนดบทนิยาม “การขนสงสวนบุคคล” หมายความวา การขนสงเพือ่ การคาหรือ
ธุรกิจของตนเองดวยรถที่มีน้ำหนักเกินสองพันสองรอยกิโลกรัม และกำหนดใหพระราชบัญญัตนิ ้มี ใิ หใช
บังคับแกรถยนตน่งั สวนบุคคลเกินเจ็ดคนแตไมเกินสิบสองคนและรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มนี ำ้ หนัก
รถไมเกินสองพันสองรอยกิโลกรัมตามกฎหมายวาดวยรถยนต ซึง่ มิไดใชประกอบการขนสงเพือ่ สินจาง
กำหนดใหนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนประจำจังหวัดอาจมอบหมายใหขาราชการในสังกัดกรม
การขนสงทางบกกระทำการแทนได
(๒) ตัดบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการประกอบการขนสงระหวางประเทศ เนื่องจากขอตกลงเรื่องการ
ประกอบการขนสงระหวางประเทศที่ประเทศไทยทำกับประเทศตางๆ สวนใหญเปนขอตกลงระดับ
ทวิภาคีซ่ึงมีเงื่อนไขตามขอตกลงที่แตกตางกัน การนำมาบัญญัติเปนหลักการทั่วไปอาจไมครอบคลุม
ขอตกลงหรือสัญญาที่ประเทศไทยทำไวกับประเทศตางๆ โดยสมควรใหเปนไปตามขอตกลงหรือ
อนุสัญญาแตละฉบับ และตัดบทบัญญัติทใี่ หผูประจำรถมีหนาทีต่ องจัดใหมีสำเนาภาพถายหนังสือ
แสดงการจดทะเบียนไวประจำรถเพื่อแสดงตอนายทะเบียนหรือผูตรวจการ
(๓) กำหนดอัตราคาบริการตรวจสภาพรถใหเปนไปตามทีอ่ ธิบดีประกาศกำหนด และบท
กำหนดโทษเก็บคาบริการผิดจากอัตราคาบริการที่กำหนด
มี.ค. - เม.ย. ๕๕
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คำพิ
คดีบหวงงานด
มายเลขแดงที
วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สรุปพมติากษาศาลปกครองกลาง
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกั
านนิต่ ิบ๑๕๔๐/๒๕๕๔
ัญญัต

(๔) กำหนดบทเฉพาะกาลใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการขนสง
ทางบกกลาง ซึ่งดำรงตำแหนงอยูก อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหอยูใ นตำแหนงตอไปจนกวา
จะครบวาระ
รางพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยสาระสำคัญดังนี้
(๑) กำหนดบทนิยาม “รถยนตสวนบุคคล” หมายความวา รถยนตนั่งสวนบุคคล และรถยนต
บรรทุกสวนบุคคลซึ่งมิไดใชประกอบการขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กำหนดใหรถ
ทีย่ ังมิไดจดทะเบียนสามารถนำมาใชไดชั่วคราว ไดแก รถที่จดทะเบียนในตางประเทศที่นำเขามาใช
ในราชอาณาจักรชั่วคราว หรือใชในกิจการใดโดยเฉพาะเปนการชั่วคราว หรือรถที่ใชเพื่อการทดสอบ
หรือรถที่ใชในกรณีอนื่ ทีม่ ีกฎกระทรวงกำหนด รวมถึงกำหนดหามมิใหใชรถทีย่ ังมิไดจดทะเบียน
รถที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน รถที่ยังมิไดเสียภาษีประจำป รถที่แจงการไมใชรถ รถที่ทะเบียนระงับ
(๒) กำหนดใหการยึดรถที่คางชำระภาษีรถประจำป เปนการยึดแผนปายทะเบียนรถแทน
และใหยกเลิกมาตรา ๓๙ ทีเ่ กี่ยวกับการขายทอดตลาดรถที่ยึดมาตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๗
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการใหมทใี่ หยกเลิกการยึดรถ โดยเปลี่ยนมาเปนการยึดแผนปายทะเบียน
รถยนตแทน
(๓) กำหนดใหใบอนุญาตขับรถชั่วคราวตามมาตรา ๔๓ (๑) มีอายุสองปนับแตวันออกใบ
อนุญาตขับรถ กำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูข อใบอนุญาตขับรถตองไมเปนผูอ ยูใ น
ระหวางถูกยึดหรือพักใชใบอนุญาตขับรถ ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ เวนแตไดพนกำหนด
สามปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
(๔) กำหนดใหนายทะเบียนและผูตรวจการมีอำนาจเขาตรวจในสถานที่จำหนายเชา เชาซื้อ
หรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรถ เมือ่ มีเหตุสงสัยวามีรถที่คางชำระภาษี หรือมีการใชรถที่สิ้นอายุการ
ใชงาน และยึดแผนปายทะเบียนรถนั้นไวได และมีอำนาจเรียกเจาของรถหรือผูขับรถมาใหถอยคำ
หรือยื่นคำชี้แจงหากมีเหตุอันควรสงสัยวาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ปรับปรุงบทกำหนดโทษใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ และปรับปรุงอัตรา
คาธรรมเนียมและภาษีประจำป โดยเพิม่ อัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตและเครือ่ งหมายแสดงการใชรถ
สำหรับการใชรถที่ยังมิไดจดทะเบียนซึ่งนายทะเบียนอนุญาตใหใชไดในบางกรณี เพื่อใหสอดคลองกับ
การแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ และปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต เครื่องหมายพิเศษ
และสมุ ด คู ม ือ ประจำรถของรถยนต ท มี ่ ีไว เ พื ่อ ขายหรื อ เพื ่อ ซ อ มให เ หมาะสม ปรั บ ปรุ ง ชื ่อ ของ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหวางประเทศทีป่ ระเทศไทยเปนภาคีเพือ่ ใหสอดคลอง
กับขอเท็จจริงในปจจุบัน รวมถึงปรับปรุงรางพระราชบัญญัติทเี่ พิ่มบัญชีภาษีประจำปสำหรับรถอื่น
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง โดยกำหนดใหการคำนวณอัตราภาษีรถดังกลาวใชเกณฑน้ำหนักของรถ
ในอัตราเดียวกับรถยนตสวนบุคคล
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(๖) กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการแกไขเพิ่มเติมการกำหนดรองรับรถยนตสวนบุคคล
ทีไ่ ดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกใหใชทะเบียนรถนั้นไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ
แตหากตองการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้กอนใบอนุญาตสิ้นอายุก็สามารถทำได โดยให
กรมการขนสงทางบกดำเนินการใหโดยยกเวนคาธรรมเนียมการจดทะเบียนและออกแผนปายทะเบียน
และกำหนดรองรับการใชรถทีน่ ำเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ โดยตองปฏิบัติตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยทำไวกับรัฐบาลของประเทศที่ผูนำเขามีสัญชาติ
หรือที่รถนั้นจดทะเบียน
นอกจากนี้กำหนดใหเจาของรถที่ถูกยึดมากอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมาขอรับคืน
ภายในกำหนดเวลา โดยใหยึดแผนปายทะเบียนรถไวแทน ถามิไดมาขอรับคืนภายในเวลาที่กำหนด
ใหขายทอดตลาดรถนั้น

เรือ่ ง รางพระราชกฤษฎีกากำหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาสถานะของสำนักงาน
เลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากอน หากสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีความเห็นวาสวนราชการสังกัดรัฐสภาทั้งสองแหงไมอยูภ ายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกตอไปแลว ใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณารางพระราชกฤษฎีกากำหนดหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แลวดำเนินการตอไปได

เรือ่ ง รางพระราชบัญญัติเพือ่ อนุวัติการภาคผนวกแนบทายความ
ตกลงว า ดว ยการขนส ง ขา มพรมแดนในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม แม น้ ำ โขง
รวม ๓ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้
๑. เห็นชอบรางพระราชบัญญัตกิ ารอำนวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน พ.ศ. ....
และรางพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหวางประเทศ พ.ศ. .... และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
๒. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหวาง
ประเทศ พ.ศ. .... และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
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รางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน พ.ศ. ....
โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหการดำเนินพิธีการของเจาหนาทีข่ องรัฐบาลไทยในพื้นที่
ควบคุมรวมกันนอกราชอาณาจักร เปนการดำเนินพิธีการในราชอาณาจักร กำหนดใหเจาหนาที่
ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงมีอำนาจหนาที่ตามที่กำหนดไวในขอตกลงที่รฐั บาลไทยไดทำไว
กับรัฐบาลของประเทศภาคีตามความตกลงสำหรับการดำเนินพิธีการในพื้นทีค่ วบคุมรวมกันแตละแหง
และกำหนดขอยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองสำหรับเจาหนาทีข่ องรัฐบาล
ประเทศภาคี ต ามความตกลงที ่เข า มาดำเนิ น พิ ธี ก ารในพื ้น ทีค่ วบคุ ม ร ว มกั น ในราชอาณาจั ก ร
ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกำหนด กำหนดใหการกระทำ
ทีเ่ ปนความผิดตามกฎหมายไทยเกีย่ วกับการขนสงขามพรมแดนในพืน้ ทีค่ วบคุมรวมกันนอกราชอาณาจักร
เปนการกระทำความผิดในราชอาณาจักร กำหนดหลักเกณฑและวิธีการในการดำเนินการกับผูกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการขนสงขามพรมแดนที่เจาหนาทีต่ รวจพบในพื้นทีค่ วบคุมรวมกันในราชอาณาจักร
และพื้นที่ควบคุมรวมกันนอกราชอาณาจักร
ทั้งนี้ ไดกำหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ มีอำนาจออกระเบียบเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติหนาทีข่ องเจาหนาทีข่ องรัฐบาล
ไทยในพื้นทีค่ วบคุมรวมกัน เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สามารถดำเนินพิธีการไดอยางเบ็ดเสร็จในพื้นที่ควบคุมรวมกันได
รางพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหวางประเทศ พ.ศ. ....
โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดขอบเขตการใชบังคับแกการรับขนของทางถนนดวยรถจาก
สถานที่ที่ผูขนสงรับมอบของในราชอาณาจักรไปยังสถานที่ทจี่ ะระบุใหสงมอบของนอกราชอาณาจักร
หรือจากสถานทีท่ ผ่ี ขู นสงรับมอบของนอกราชอาณาจักรยังสถานทีท่ ร่ี ะบุใหสง มอบของในราชอาณาจักร
หรือจากสถานที่ทผี่ ูขนสงรับมอบของในประเทศหนึ่งไปยังสถานทีท่ ีร่ ะบุใหสงมอบของในอีกประเทศ
หนึง่ โดยผานเขามาในราชอาณาจักร กำหนดความผิดและขอยกเวนความรับผิดของผูขนสงในกรณี
ของสูญหาย เสียหาย หรือสงมอบชักชา กรณีทถี่ ือวาของนั้นไดสูญหายสิ้นเชิงเนื่องจากลวงพนระยะ
เวลาสงมอบของมานานแลว และกรณีความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผูอืน่ กำหนดใหศาล
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศเปนศาลที่มีเขตอำนาจตามรางพระราชบัญญัตินี้
กำหนดระยะเวลาในการใชสิทธิเรียกรองอันเกิดจากการรับขนของทางถนนใหมีอายุความหนึ่งป
ทัง้ นีไ้ ดกำหนดหลักเกณฑผูขนสงตองออกใบตราสงใหแกผูสงและการกำหนดรายการใน
ใบตราสง กำหนดหนาที่และสิทธิของผูขนสงในการตรวจสอบความถูกตองของรายการที่ปรากฏใน
ใบตราสงเมื่อไดรับมอบของจากผูสง และบันทึกขอแตกตางไวในใบตราสงในกรณีทคี่ วามแตกตางนั้น
สามารถเห็นไดประจักษ ในกรณีทมี่ ีพฤติการณขัดขวางการสงมอบหรือผูรับตราสงปฏิเสธไมยอมรับ
มอบของ ผูส ง ต อ งรั บ ผิด ในความสู ญ หายหรื อ เสี ย หายอั น เกิ ด จากความไม ถู ก ต อ ง ไม ค รบถ ว น
หรื อ ไมเ พี ย งพอของรายละเอี ย ดในใบตราส ง ความรั บ ผิ ด ต อ ผู ข นส ง ในความเสี ย หายอั น เกิ ด แก
บุคคลอื่น ทรัพยสินของบุคคลอื่น อุปกรณท่ใี ชในการขนสงและคาใชจา ยอื่นอันเนื่องมาจากความบกพรอง
ในการบรรจุหีบหอ
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นอกจากนี้ ใหผูส งมีหนาทีใ่ นการจัดเอกสารที่จำเปนเพื่อประโยชนแกพิธีการทางศุลกากร
ไปกับใบตราสง จัดเอกสารหรือขอมูลอื่นที่ผูขนสงตองการหรือดำเนินการใหผูขนสงสามารถเขาถึง
ขอมูลเชนวานั้นได และตองรับผิดแกผูขนสงในกรณีท่ีเอกสารและขอมูลดังกลาวมีความไมถูกตอง
ไมเพียงพอหรือไมครบถวน รวมทั้งมีหนาทีใ่ นการแจงสภาพอันตรายแหงของใหผูขนสงทราบและ
ความรับผิดในการไมปฏิบัติตามหนาที่ดังกลาว
รางพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนนระหวางประเทศ พ.ศ. ....
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
(๑) กำหนดขอบเขตการใชบังคับกับสัญญารับขนคนโดยสารและสัมภาระทางถนน โดยรถ
จากจุดตนทางจากประเทศหนึ่งไปยังจุดปลายทางอีกประเทศหนึ่ง ทั้งนี้ ไมวาสัญญารับขนดังกลาว
จะมีบำเหน็จหรือไมก็ตาม กำหนดหลักเกณฑในเรื่องเอกสารการเดินทางประกอบดวยตั๋วโดยสารและ
ใบรับสัมภาระลงทะเบียน มีการกำหนดรูปแบบและรายการของตั๋วโดยสารและใบรับสัมภาระ
ลงทะเบียน และกำหนดหนาทีข่ องผูขนสงในการบันทึกสัญญารับขนวาจะตองมีการบันทึกไวโดยการ
ออกตั๋วโดยสาร การออกใบรับสัมภาระลงทะเบียน การตรวจสภาพเทาที่เห็นไดจากภายนอกของ
สัมภาระลงทะเบียนในเวลาลงทะเบียนสัมภาระ
(๒) กำหนดหลักเกณฑในเรื่องความรับผิดของผูขนสง ใหตองรับผิดตอความสูญหายหรือ
ความเสียหายอันเปนผลมาจากการตาย การบาดเจ็บทางรางกาย หรือจิตใจของคนโดยสารที่เปน
ผลมาจากอุ บ ัติ เ หตุ เ กี ่ย วกั บ การขนส ง ทีเ่ กิ ด ขึ ้น ระหว า งคนโดยสารที ่อ ยูบ นรถหรื อ ขณะกำลั ง ขึ ้น
หรือลงจากรถคันนั้นตามหลักขอสันนิษฐานการรับผิด เวนแตจะพิสจู นไดถงึ ขอยกเวนความรับผิดตามที่
กฎหมายกำหนด รวมถึงรับผิดเพื่อความสูญหาย หรือความเสียหายอันเปนผลมาจากการที่คน
โดยสารและสัมภาระไปถึงจุดหมายปลายทางลาชา รับผิดเพื่อความสูญหายหรือความเสียหายทีเ่ กิด
แกสัมภาระลงทะเบียนนับแตเวลาทีผ่ ูขนสงไดรับมอบสัมภาระจนถึงเวลาทีผ่ ูขนสงไดสงมอบสัมภาระ
รับผิดเพื่อความสูญหายหรือความเสียหายของสัมภาระติดตัวเปนผลมาจากอุบัติเหตุเกีย่ วกับการขนสง
ทีเ่ กิดขึ้นระหวางคนโดยสารอยูบนรถหรือขณะกำลังขึ้นหรือลงจารถคันนั้น ทั้งนี้ ผูขนสงตองรับผิด
เพือ่ การกระทำหรืองดเวนการกระทำของลูกจาง ตัวแทน และผูร ับจางชวงทีไ่ ดกระทำในทางการ
ที่จางหรือภายในขอบอำนาจแหงการเปนตัวแทนหรือในกิจการที่รับชวงนั้น
(๓) กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจำกัดความรับผิดของผูขนสงในกรณีทคี่ นโดยสารตาย
หรือบาดเจ็บทางรางกายหรือจิตใจ ใหจำกัดความรับผิดไวไมเกิน ๙,๐๐๐ SDR ตอคนโดยสารแตละคน
ตอหนึ่งเหตุการณ ในกรณีการสูญหายหรือการเสียหายของสัมภาระลงทะเบียน ใหจำกัดความรับผิด
ของผูขนสงไว ไมเกิน ๘.๓๓ SDR ตอหนึ่งกิโลกรัมของน้ำหนักรวมทั้งหมดแหงสัมภาระนั้น หรือ ๑๖๖.๖๗
SDR ตอหนึ่งชิ้น แลวแตจำนวนใดจะมากกวากัน ในกรณีการสูญหายหรือการเสียหายของสัมภาระ
ติดตัวของคนโดยสาร ใหจำกัดความรับผิดของผูขนสงไวทีค่ นละ ๑๖๖.๖๗ SDR และในกรณีความ
เสียหายอันเกิดจากการลาชาทีม่ ใิ ชความเสียหายของสัมภาระหรือการบาดเจ็บของคนโดยสาร ใหจำกัด
ความรับผิดไวไมเกินราคาคาโดยสาร
มี.ค. - เม.ย. ๕๕
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕
เรือ่ ง รา งพระราชบั ญ ญัต ิม าตรฐานสิ น ค า เกษตร (ฉบั บ ที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
และใหสงคณะกรรมการประสานงาน สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ ยกเลิกบทนิยามคำวา “บริษทั ” “ผูอำนวยการ” และกำหนดบทนิยามคำวา
“เลขาธิการ” แทนคำวา “ผูอำนวยการ” และใหแกไขคำวา “ผูอำนวยการ” เปน “เลขาธิการ” ทุกแหง
แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร โดยเพิ่มเติมอธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตรและอธิบดีกรมหมอนไหม เปนกรรมการโดยตำแหนง คุณสมบัติของกรรมการวิชาการ
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูรบั ใบอนุญาตเปนผูประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน

เรื่อง รางพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาลสัตว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทีส่ ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคำวา “สถานพยาบาลสัตว” และคำวา
“ผูป ระกอบการบำบัดโรคสัตว” แกไขเพิ่มเติมคำวา“ผูประกอบการบำบัดโรคสัตว” และคำวา
“ประกอบการบำบัดโรคสัตว” เปนคำวา “ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย” และ “ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย” ทุกแหง และแกไขเพิ่มเติมอำนาจรัฐมนตรีในการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขสำหรับใชบังคับแกสถานพยาบาลสัตวซึ่งดำเนินการโดยสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐ
ทัง้ นีไ้ ดเพิ่มเติมหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขออนุญาต หลักเกณฑในการพิจารณาออกใบอนุญาตของ
ผูอ นุญาต การกำหนดลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาลสัตว และการกำหนดใหผูรับอนุญาต
แสดงรายการอัตราคารักษาพยาบาลและคาบริการ รวมถึงเพิ่มเติมหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการโอนใบอนุญาตและการแสดงความจำนงเพื่อขอประกอบกิจการตอไปในกรณีทผี่ ูรับอนุญาตตาย
และอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติรายการอัตราคารักษาพยาบาลและคาบริการ
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เรื่อง รางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว พ.ศ. .... ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
(๑) ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒) กำหนดมาตรการในการปองกันและควบคุมโรคระบาด เชน กำหนดใหเจาของสัตว
ตองปฏิบัติตามระบบ การปองกันและควบคุมโรคระบาด เจาของสัตวหรือซากสัตวตองทำเครื่องหมาย
ประจำตัวสัตว กำหนดหามการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตวปลอมหรือแปลง หรือแกไขเครื่องหมาย
ประจำตัวสัตวที่แทจริง กำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อมีสัตวปวยหรือตาย และกำหนดหามบุคคล
ใดขุดซากสัตวทฝี่ งไวแลว เปนตน และกำหนดมาตรการในการปองกันและควบคุมในกรณีมีการ
ประกาศเขตเกี่ยวกับโรคระบาด เชน กำหนดเขตปลอดโรคระบาดหรือเขตกันชนโรคระบาด กำหนด
หามเคลือ่ นยายสัตวหรือซากสัตวตามทีร่ ะบุในประกาศ กำหนดใหสัตวแพทยมีอำนาจประกาศ
เขตโรคระบาดชั่วคราวในทองที่ทรี่ ับผิดชอบ และกำหนดใหผูวาราชการจังหวัดมีอำนาจประกาศเขต
โรคระบาด หรือเขตเฝาระวังโรคระบาด
(๓) กำหนดเกี่ยวกับการขออนุญาต การออกใบอนุญาตและหนาทีข่ องผูรับใบอนุญาต เชน
กำหนดใหผูคาหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตวหรือซากสัตว และการขาย จำหนาย จาย แจก
แลกเปลี่ยน หรือมีไวเพื่อขายซึ่งน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุหรือเอ็มบริโอ หรือมีพอพันธุของสัตวเพื่อให
บริการผสมพันธุแ กสัตวของบุคคลอืน่ โดยวิธีธรรมชาติ ตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน การแสดง
ความจำนงของทายาทหรื อ ผูไ ด รั บ ความยิน ยอมจากทายาทเพื ่อ ประกอบกิ จ การในกรณี ท ผี ่ ู รั บ
ใบอนุญาตตาย การออกใบแทนกรณีท่ใี บอนุญาตสูญหาย ชำรุดหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ การนำเขา
สงออก หรือนำผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตวตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายทุกครัง้ และการนำสัตวหรือซากสัตวไปยังทองทีจ่ งั หวัดอืน่ ตองทำเครือ่ งหมายประจำตัวสัตว
ตองไดรับอนุญาตจากสัตวแพทยประจำทองทีต่ นทางทุกครั้ง กำหนดเกี่ยวกับการพักใชและเพิกถอน
ใบอนุญาต กำหนดใหสัตวแพทยมีอำนาจหนาทีใ่ นการปองกันและควบคุมโรคระบาด และสารวัตร
มีอำนาจตรวจสอบหรือควบคุมเพื่อใหเปนไปตามรางพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งมีอำนาจยึดหรืออายัด
สัตวหรือซากสัตวทน่ี ำเขา หรือนำผานราชอาณาจักร นอกจากนีไ้ ดกำหนดเกีย่ วกับการขายทอดตลาด
และการจายเงินสินบน รวมถึงกำหนดเกี่ยวกับการอุทธรณ และบทกำหนดโทษดวย
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เรือ่ ง รางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพือ่ การจำหนายเนื้อ
สัตว พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจำหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. .... ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไข
เพิ ม่ เติ ม บทนิ ย ามคำว า “สั ต ว ” “การจำหน า ยเนื อ้ สั ต ว ” กำหนดคำนิ ย าม เช น “เนื อ้ สั ต ว ”
“การประกอบกิจการฆาสัตว” “โรงฆาสัตว” “โรงพักสัตว” “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” และ
“คณะกรรมการประจำจังหวัด” เปนตน
หมวด ๑
คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆาสัตว
กำหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการ
ฆาสัตว” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการคาภายใน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และนายกสัตวแพทยสภา เปนกรรมการโดยตำแหนง และ
ผูท รงคุณวุฒซิ ง่ึ รัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตัง้ จำนวนไมเกินสามคน เปนกรรมการ
ใหอธิบดีกรมปศุสัตวเปนกรรมการและเลขานุการ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณในดานการคา การลงทุนหรือการประกอบกิจการฆาสัตว โดยมีอำนาจหนาทีใ่ ห
คำแนะนำต อ รั ฐ มนตรี ใ นการกำหนดมาตรการเพื ่อ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี ก ารประกอบ
กิจการฆาสัตวท่ไี ดมาตรฐาน และออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๔ พิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ กำกับดูแล
การอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด
หมวด ๒
การประกอบกิจการฆาสัตว
กำหนดการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตวและประกอบกิจการฆาสัตว
โดยใหคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆาสัตวประจำจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ
เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ กำหนดใหใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆาสัตวสามารถโอนใหแก
บุคคลอื่นไดเมื่อไดรบั อนุญาตจากผูอนุญาต สวนกรณีท่ีผรู บั ใบอนุญาตตาย ก็ใหโอนไปเปนของทายาท
กำหนดใหผูรับใบอนุญาตทีป่ ระสงคจะเลิกประกอบกิจการฆาสัตวตองแจงใหนายทะเบียนทราบเปน
หนังสือไมนอยกวาหกสิบวันกอนเลิกประกอบกิจการ
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หมวด ๓
การฆาสัตวเพื่อการจำหนายเนื้อสัตว
กำหนดใหพนักงานตรวจโรคสัตวเพื่อตรวจสอบและควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจำหนาย
เนือ้ สัตว ตองแตงตั้งจากสัตวแพทย หรือบุคคลซึ่งผานการศึกษาและฝกอบรมดานการตรวจโรค
ในสัตวหรือการตรวจเนื้อสัตวจากในประเทศหรือตางประเทศตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตวกำหนดและ
ไดรับการรับรองจากสัตวแพทยสภาและไดรับการขึ้นทะเบียนไวกับกรมปศุสัตว และการรับรองให
จำหนายเนื้อสัตวและวิธีการชำระคาธรรมเนียมและคาใชจายใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๔
การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต
กำหนดใหผอู นุญาตมีอำนาจสั่งพักใชใบอนุญาตได เมื่อปรากฏวาผูรบั ใบอนุญาตไมปฏิบตั ติ าม
ที่พนักงานเจาหนาที่มีคำสั่ง และมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไดเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตฝาฝน
คำสัง่ พักใชในใบอนุญาต หรือผูร ับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตและไดกระทำการอันเปนเหตุ
ใหตองถูกพักใชใบอนุญาต
หมวด ๕
พนักงานเจาหนาที่
กำหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจเขาไปในสถานที่ที่มีการฆาสัตว โรงฆาสัตว โรงพักสัตว
สถานทีจ่ ำหนายเนือ้ สัตว มีอำนาจสั่งใหหยุดยานพาหนะทีใ่ ชในการขนสงสัตว โดยใหพนักงาน
เจาหนาทีต่ องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาทีซ่ ึ่งเปนไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด รวมทั้งให
พนักงานเจาหนาทีเ่ ปนพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาดวย
บทกำหนดโทษ
กำหนดโทษของการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใชเกณฑในการกำหนดโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา คือ การจำคุกหนึ่งปตอโทษปรับสองหมื่นบาท โดยกำหนดใหอธิบดีสามารถ
เปรียบเทียบปรับการกระทำความ ผิดตามพระราชบัญญัตินี้ได เวนแตกรณีการประกอบกิจการฆาสัตว
โดยไมไดรับอนุญาตและการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวในพื้นที่ที่ไมไดมีการยกเวน

เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัตสิ ง เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอน
เสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
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หมวด ๑
คณะกรรมการ
(๑) กำหนดใหมคี ณะกรรมการกีฬาอาชีพ ประกอบดวยรัฐมนตรีวา การกระทรวงการทองเทีย่ ว
และกีฬาเปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหนงจำนวนหกคน กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากผูแทนนักกีฬาอาชีพและผูเกี่ยวของกับกีฬาอาชีพจำนวนหกคน และกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากผูทรงคุณวุฒิจำนวนหกคน โดยในจำนวนนี้ตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับกีฬา
อยางนอยหนึ่งคน โดยใหผูว าการการกีฬาแหงประเทศไทยแตงตั้งรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศ
ไทยคนหนึ่งเปนเลขานุการ มีอำนาจหนาทีใ่ นการเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบทเกี่ยวกับ
การสงเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพตอคณะรัฐมนตรี เสนอแนะคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใชมาตรการ
ทางภาษีอากร เพือ่ การสงเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาทีใ่ หถอื วาเปนกีฬา
อาชีพ รวมทั้งมีอำนาจหนาที่ดำเนินการดานตาง ๆ ที่สำคัญตอการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬา
อาชีพตลอดจนออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) กำหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกขประกอบดวยประธานกรรมการ
และกรรมการอื่นอีกสี่คน โดยในจำนวนนี้จะตองเปนผูซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ
ดานกฎหมายอยางนอยหนึ่งคน
(๓) กำหนดใหการกีฬาแหงประเทศไทยทำหนาทีเ่ ปนสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองทุกข และคณะกรรมการบริหารกองทุนรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม
การศึกษา วิเคราะหและรวบรวมขอมูล และกิจการตาง ๆ
หมวด ๒
สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพ
กำหนดใหสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพจดแจงการดำเนินการตอนายทะเบียน
โดยสโมสรกีฬาอาชีพหรือสมาคมกีฬาอาชีพทีไ่ ดรับหนังสือสำคัญแสดงการจดแจงแลว อาจใชคำ
ซึ่งแสดงวาเปนกีฬาอาชีพประกอบชื่อสโมสรหรือสมาคมก็ได และมีหนาทีต่ องจัดทำสัญญาจางหรือ
ความตกลงรวมกันเปนหนังสือแลวแตกรณี กับนักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพเขาอยูใ นสังกัด
หรืออยูใ นความดูแล โดยขอกำหนดในสัญญาจางหรือความตกลงรวมกันดังกลาวตองเปนไปตาม
มาตรฐานการจาง หรือมาตรการในการคุมครองที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และที่หนาทีด่ ูแล
นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และบรรดากองเชียรหรือผูเ ขาชมการแขงขันใหอยูใ นความเรียบรอย
ตลอดระยะเวลาที่จัดการแขงขันนัดที่ตนเขารวมการแขงขันนั้น
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หมวด ๓
นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
กำหนดใหนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพอาจยื่นขอจดแจงการเปนนักกีฬาอาชีพ
และบุคลากรกีฬาอาชีพตอนายทะเบียน และเมื่อนายทะเบียนไดรับคำขอจดแจงแลวใหนายทะเบียน
ออกบัตรประจำตัวใหแกนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ โดยนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬา
อาชีพทีไ่ ดรับบัตรประจำตัวมีสิทธิไดรับการคุมครอง การชวยเหลือ การสงเสริม และการสนับสนุน
ตามเงื ่อ นไขและมาตรการที ่ค ณะกรรมการกำหนด รวมตลอดถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน อ ืน่ ทีก่ ฎหมาย
กำหนด และมีเ สรี ภ าพในการรวมกลุ ม กั น เป น องค ก รเพื ่อ ผดุ ง ศั ก ดิ ์ศ รี แ ละรั ก ษาผลประโยชน
ของสมาชิ ก รวมทั ้ง การเจรจาความตกลงร ว มกั น กั บ สโมสรกี ฬ าอาชี พ หรื อ สมาคมกี ฬ าอาชี พ
ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
หมวด ๔
การจัดการแขงขันกีฬาอาชีพ
กำหนดใหในการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพแตละรายการ ใหผูจัดการแขงขันกีฬาอาชีพแจง
แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการแขงขันซึ่งรวมถึงการแบงผลประโยชนหรือรายไดตอ
นายทะเบียนกอนการจัดการแขงขัน และจัดใหมีมาตรฐานการจัดการแขงขันกีฬาอาชีพและมาตรฐาน
ความปลอดภัยสำหรับนักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูซึ่งเกี่ยวของกับการแขงขันกีฬาอาชีพ
รวมทั้งผูเขาชมการแขงขันกีฬาอาชีพ ซึ่งตองเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
หมวด ๕
กองทุน
กำหนดใหจัดตั้ง “กองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ” ในการกีฬาแหงประเทศไทยเพื่อเปนทุนหมุน
เวียนสำหรับใชจายเพื่อการดำเนินงานเกี่ยวกับการชวยเหลือ การสงเคราะหสวัสดิการ การสงเสริม
การสนับสนุน การพัฒนา และการอื่นใดที่เกี่ยวของกับการกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพ
และใหใชจายเงินกองทุนในการชวยเหลือดานสวัสดิการแกนกั กีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผูซึ่ง
ประสบอุบัติเหตุหรือไดรับความเสียหายหรืออันตรายจากการแขงขันกีฬาอาชีพ สนับสนุนการพัฒนา
นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ
หมวด ๖
การยกยองเชิดชูเกียรติ
กำหนดใหนักกีฬาอาชีพอาจไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติ ทั้งนี้
ตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเมื่อไดเปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติแลว จะตองดำรงตนใหเปน
แบบอยางที่ดีและรักษาเกียรติความเปนนักกีฬาอาชีพแหงชาติดังกลาว
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หมวด ๗
นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่
กำหนดใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาทีม่ ีอำนาจเขาไปในทีท่ ำการสโมสรกีฬาอาชีพ
หรือสมาคมกีฬาอาชีพ สถานที่จัดการแขงขันกีฬาหรือสถานที่อื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการแขงขัน
กีฬาอาชีพ เพื่อตรวจสอบอาคารสถานที่ อุปกรณการแขงขันกีฬา ฯลฯ โดยในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี ใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาทีเ่ ปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๘
บทกำหนดโทษ
กำหนดใหมีโทษทางปกครองและโทษอาญาเพื่อใชเปนมาตรการลงโทษผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
พระราชบัญญัตินี้
บทเฉพาะกาล
กำหนดใหมบี ทเฉพาะกาลรองรับคณะกรรมการกีฬาอาชีพชัว่ คราว เพือ่ ทำหนาทีค่ ณะกรรมการ
และคณะกรรมการบริหารกองทุน รวมทั้งกำหนดใหโอนเงิน และทรัพยสินของกองทุนสงเสริม
กีฬาอาชีพตามขอบังคับการกีฬาแหงประเทศไทยวาดวยการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน
และการจัดการกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไปเปนของกองทุนสงเสริมกีฬาอาชีพตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕
เรื่อง รางพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
(๑) กำหนดคำนิยาม คำวา “สัตวน้ำ” “ผลิตภัณฑสัตวน้ำ” “การประมง” “ทำการประมง”
“การเพาะเลี้ยงสัตวนำ้ ” “การดูแลรักษาสัตวนำ้ หลังการจับ” “การแปรรูปสัตวนำ้ ” “ที่เพาะเลี้ยงสัตวนำ้ ”
“ที่จับสัตวน้ำ” “เครื่องมือทำการประมง” เปนตน
(๒) กำหนดใหม ีมาตรการในการบริหารจัดการการบำรุงรักษา และการใชประโยชน
จากทรัพยากร สัตวนำ้ กำหนดใหมรี ัฐมนตรีหรือผูว าราชการจังหวัด โดยอนุมตั ิรัฐมนตรีภายในเขต
ทองที่ที่รับผิดชอบมีอำนาจประกาศควบคุมการทำการประมงในเขตประมงน้ำจืดและเขตประมงทะเล
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ชายฝง และกำหนดหลักเกณฑในการจดทะเบียนผูประกอบอาชีพการประมงหรืออาชีพในกิจกรรม
ทีเ่ กี่ยวของกับการประมง เพื่อควบคุมผูประกอบอาชีพการประมงหรืออาชีพในกิจกรรมทีเ่ กี่ยวของ
กับการประมงและกำหนดใหกรมประมงมีหนาที่ในการสงเสริมการมีสว นรวม และสนับสนุนชุมชนประมง
ทองถิ่นในการจัดการ การบำรุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนทรัพยากรสัตวน้ำ
เพื่อใหการบริหารจัดการดานประมงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
(๓) กำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายการประมงแหงชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานกรรมการ และกรรมการอื่นจากหนวยงานของรัฐและ
องคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับดานการประมง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยมีอธิบดีกรม
ประมงเปนกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหนาที่กำหนดนโยบายดานการประมง ตลอดจนมีอำนาจ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานแทนหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๔) กำหนดใหมีการเก็บสถิติการประมง เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยและการบริหาร
จัดการดานการประมง โดยกำหนดใหรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดทองทีท่ จี่ ะทำการเก็บสถิติ
การประมง และกำหนดใหพนักงานเจาหนาทีม่ ีอำนาจเขาไปในสถานทีป่ ระกอบกิจการหรือสถานที่
ทีเ่ กี ่ย วข อ งกั บ การประมงในเวลาทำการของสถานที ่นั ้น เพื ่อ ทำการตรวจสอบและจั ด เก็ บ สถิ ติ
การประมง
(๕) กำหนดใหมหี ลักเกณฑในการควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการประมง หรืออาจ
สงผลกระทบตอทรัพยากรสัตวน้ำ หรือกระทำการใด ๆ อันทำใหสตั วนำ้ ในที่จบั สัตวนำ้ มึนเมา หรือปลอย
เททิง้ ระบาย หรือทำใหสง่ิ ใดลงสูท จ่ี บั สัตวนำ้ ในลักษณะทีเ่ ปนอันตรายแกสตั วนำ้ หรือทำใหทจ่ี บั สัตวนำ้
เกิดมลพิษ กำหนดหามครอบครองสัตวน้ำทีไ่ ดมาโดยรูวาเปนสัตวน้ำทีไ่ ดมาจากการกระทำความผิด
ดังกลาวขางตน การปลูกสรางสิ่งใด การแกไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตวน้ำซึ่งมิใชทขี่ องเอกชนใหผิดไป
จากสภาพที่เปนอยู การติดตั้ง วาง หรือสรางเขื่อน ฝาย ทำนบ รัว้ เครื่องมือ ที่เปนตาขาย หรือเครื่องมือทำ
การประมงอื่นๆ การควบคุม การครอบครองสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ และการควบคุมการ
ครอบครองเครือ่ งมือทำการประมงทีใ่ ชทำการประมงและมีผลเปนการทำลายพันธุส ตั วนำ้ อยางรายแรง
(๖) กำหนดใหมีเขตการประมง ในนานน้ำไทย โดยแบงออกเปนสามเขต ไดแก เขตประมง
ทะเลชายฝง เขตประมงทะเลนอกชายฝง และเขตประมงน้ำจืด ซึ่งเปนการแบงเขตตามลักษณะของ
พื้นที่เพื่อประโยชนในการควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ำใหเหมาะสมในแตละพื้นที่
เพื่อประโยชนในการควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ำใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ และ
ไมใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางผูประกอบกิจการประมงรายเล็กและรายใหญ
(๗) กำหนดใหมหี ลักเกณฑในการควบคุมการทำประมงในเขตการประมงแตละเขตและกำหนด
ใหผูร ับใบอนุญาตใชเครื่องมือทำการประมงในแตละเขตการประมง มีหนาทีต่ องชำระคาอากรการใช
เครื่องมือการทำประมง รวมทั้งกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุสัตวน้ำตลอดจนกำหนดหลักเกณฑในการ
ควบคุมการทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ำภายในเขตพื้นที่รักษาพันธสัตวน้ำ
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(๘) กำหนดใหมีหลักเกณฑในการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเพื่อใหไดสัตวน้ำทีม่ ีคุณภาพ
และมีความปลอดภัยตอผูบริโภคและปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพื่อใหผปู ระกอบกิจการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำนำไปใชเปนแนวทางในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำใหมีคุณภาพ และกำหนดใหกรมประมง
มีอำนาจออกหนังสือรับรองใหแกผูเ พาะเลี้ยงสัตวน้ำทีไ่ ดมาตรฐาน รวมทัง้ มีอำนาจตรวจรับรองชนิด
ลักษณะ คุณภาพ หรือแหลงกำเนิดของสัตวนำ้ และตรวจวิเคราะหตวั อยางดิน น้ำ สัตวนำ้ กำหนดบริเวณ
ที่จับสัตวน้ำทีจ่ ะตองไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาทีก่ อนประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
ในบริเวณดังกลาวรวมทัง้ กำหนดหลักเกณฑในการขอรับหนังสือกำกับการจำหนายสัตวนำ้ เพือ่ ประโยชน
ในการตรวจสอบยอนกลับแหลงที่มาของสัตวน้ำและผลิตภัณฑสัตวน้ำ
(๙) กำหนดใหมีมาตรการใหการควบคุมสุขอนามัยของสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ เพื่อให
ไดสัตวน้ำและผลิตภัณฑสัตวน้ำที่มีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐานดานสุขอนามัยและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค
การจัดทำมาตรฐานดานสุขอนามัยในการจับ การดูแลรักษาสัตวน้ำหลังจากการจับ การแปรรูปสัตวน้ำ
การเก็บรักษา การขนสงหรือขนถายสัตวน้ำและผลิตภัณฑ สัตวน้ำ กำหนดกิจการที่มีการควบคุม
การดูแลรักษาสัตวน้ำหลังการจับและกำหนดหลักเกณฑในการควบคุมกิจการดังกลาว และกำหนด
หามทำการประมงในที่จับสัตวน้ำที่เกิดสภาวะมลพิษหรือมีการปนเปอนของสารพิษหรือสิ่งอื่นใดที่เปน
อันตรายตอมนุษยหรือตอสัตวน้ำเกินมาตรฐานตามชนิดและปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในกรณี
มีเหตุฉุกเฉินและมีเหตุอันสมควรเชื่อไดวาในทีจ่ ับสัตวน้ำนั้นเกิดสภาวะมลพิษหรือมีการปนเปอน
ของสารพิษหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตรายตอมนุษยหรือตอ สัตวน้ำ และไมอาจตรวจพิสูจนหรือเสนอ
รัฐมนตรีเพื่อออกประกาศหามทำการประมงโดยเด็ดขาดไดทัน
(๑๐) กำหนดใหมหี ลักเกณฑในการควบคุมการนำเขาและสงออกสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑ
สัตวน้ำ การออกหนังสือรับรองสุขภาพหรือคุณภาพสัตวน้ำ หรือหนังสือรับรองคุณภาพดานมาตรฐาน
สุขอนามัยของสัตวน้ำ หรือผลิตภัณฑสัตวน้ำ หรือหนังสือรับรองอื่นตามความตองการของประเทศ
ปลายทาง และกำหนดหามเรือประมงไมวาจะสัญชาติใดทีท่ ำการประมงอันเปนการฝาฝนกฎหมาย
ของรัฐตางประเทศทีซ่ ึ่งประเทศไทยใหการยอมรับในฐานะทีม่ ีเขตอำนาจเหนือนานน้ำทีท่ ำการ
ประมงหรือฝาฝนพันธกรณีตามขอตกลงระหวางประเทศวาดวยสัตวนำ้ ซึง่ ประเทศไทยหรือรัฐเจาของเรือ
ประมงตางประเทศนั้นเปนภาคี นำสัตวน้ำหรือผลิตภัณฑสัตวน้ำทีไ่ ดจากการทำการประมงดังกลาว
เขามาในราชอาณาจักร
(๑๑) กำหนดใหมีคณะกรรมการการประมงนอกนานน้ำไทย ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนประธานกรรมการ และกรรมการอืน่ จากหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชนทีเ่ กีย่ วของ
โดยมี อธิบดีกรมประมงเปนกรรมการและเลขานุการ ซึง่ เปนคณะกรรมการปฏิบัติการมีอำนาจหนาที่
ในการพิจารณาและนำเสนอแกไขปญหาการทำการประมงนอกนานน้ำไทย และเสนอแนะนโยบาย
และแนวทางในการพัฒนาการประมงนอกนานน้ำไทยตอคณะกรรมการนโยบายการประมงแหงชาติ
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(๑๒) กำหนดใหผรู ับใบอนุญาตและผูรับใบแทนใบอนุญาตมีหนาทีต่ องชำระคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตหรือคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และสิทธิในการอนุญาตไมเปนมรดกตกทอดไปสู
ทายาท เวนแตกรณีทเี่ ปนผูร ับใบอนุญาตสามารถโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลอื่นได และกำหนดให
รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑการโอนใบอนุญาตได
(๑๓) กำหนดใหพนักงานเจาหนาทีส่ ามารถใหบริการในการตรวจสอบ การขอรับใบอนุญาต
การออกหนังสืออนุญาต และการขอหนังสือรับรองตาง ๆ ตามที่รางพระราชบัญญัตินี้ กำหนดไว
นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ทำการโดยปกติไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรไดและกำหนด
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจมีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคำหรือใหสงเอกสารหรือ
หลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาและมีอำนาจเขาไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่
ทีเ่ กี่ยวกับการการประกอบกิจการของผูรับอนุญาต สถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ทเี่ กี่ยวกับ
การประกอบกิจการทีต่ องมีการควบคุมกิจการการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ หรือ สถานทีป่ ระกอบกิจการ
หรือสถานที่ทเี่ กี่ยวกับการประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมการดูแลรักษาสัตวน้ำหลังการจับ
ในระหวางเวลาทำการของสถานที่ดงั กลาว หรือสั่งใหผคู วบคุมเรือประมงหยุด หรือขึ้นไปบนเรือประมง
หรือเขาไปในที่จับสัตวน้ำเพื่อตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติการ รวมทั้งใหมีอำนาจตรวจคนสถานที่
ใด ๆ โดยไมตองมีหมายคนไดในกรณีมีเหตุสงสัยวามีการกระทำความผิด
(๑๔) กำหนดใหมีมาตรการทางปกครอง โดยนำมาตรการในการพักใชใบอนุญาตการระงับ
การอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตมาใชบังคับ และกำหนดหลักเกณฑ
ในการอุทธรณคำสัง่ ดังกลาวไวอยางชัดเจนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูทีไ่ มมีเจตนาในการกระทำ
ความผิด รวมทัง้ ไดกำหนดหลักเกณฑในการจัดการกับเครือ่ งมือทำการประมง สิง่ ปลูกสราง หรือสิง่ ใด ๆ
ทีไ่ มเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต หรือในกรณีทใี่ บอนุญาตสิ้นอายุ หรือผูรับอนุญาตไดรับแจงคำสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตหรือในกรณีทีม่ ีการทำการประมงหรือติดตั้งเครื่องมือการ
ทำประมง สิ่งปลูกสราง หรือสิง่ ใด ๆ ลงในที่จับสัตวน้ำโดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีเ่ กี่ยวของกับการประมงไดรับการเยียวยาและฟนฟู
ใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว และกำหนดใหมีโทษทางอาญาไว ๒ ลักษณะ คือ โทษขั้นต่ำและโทษขั้นสูง
และกำหนดอัตราโทษไวแตกตางกัน ซึ่งในรางพระราชบัญญัตินี้ยังคงหลักการในการกำหนดโทษไว
ตามแนวทางดังกลาว แตไดปรับปรุงสัดสวนในการกำหนดอัตราโทษของแตละลักษณะใหสอดคลอง
กันยิ่งขึ้น โดยกรณีโทษขั้นต่ำใชสัดสวนโทษปรับหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทตอโทษจำคุกขั้นต่ำ
หนึ่งป สวนกรณีโทษขั้นสูงใชสัดสวนโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอโทษจำคุกไมเกินหนึ่งเดือน
(๑๕) กำหนดบทเฉพาะกาล โดยกำหนดใหกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ทีใ่ ชบังคับอยูก อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยังคง
ใช บั ง คั บ ได ต อ ไปเทา ทีไ่ มขั ด หรื อ แยง กั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี ้ จนกว า จะมี ก ฎหมายลำดั บ รองตาม
พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ และกำหนดใหประทานบัตร อาชญาบัตร การอนุญาตหรือใบอนุญาต
ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ทีม่ อี ยูก อนหรือในวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มี.ค. - เม.ย. ๕๕
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ใหยังมีผลใชบังคับตอไป จนกวาจะสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอนเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินการ
(๑๖) กำหนดอัตราคาอากรและอัตราคาธรรมเนียม โดยปรับปรุงบัญชีแสดงอัตราคาอากร
ใบอนุญาตใชเครื่องมือทำการประมงตามประเภทเครื่องมือทำการประมงและอัตราคาธรรมเนียมใหมี
ความเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
เรือ่ ง รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม ๒ ฉบับ
ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ตามทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหสำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
มีผอู ำนวยการ ซึ่งเปนขาราชการพลเรือนสามัญเปนผูร ับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
มีอำนาจตรวจสอบการไดรบั สิทธิประโยชนของคนพิการ ใหคำแนะนำและชวยเหลือคนพิการใหสามารถ
เข า ถึ ง และใช ป ระโยชน ไ ด จ ากสิ ่ง อำนวยความสะดวก สวั ส ดิ ก าร และความช ว ยเหลื อ อืน่ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสามารถมอบอำนาจใหคณะอนุกรรมการ
สง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารประจำจั ง หวั ด ปฏิ บั ติ ห น า ทีใ่ นการพิ จ ารณาอนุ มั ติ
การจายเงิน อนุมัติโครงการ กำหนดวงเงินและรายการคาใชจายแทนไดรวมถึงกำหนดขั้นตอน
และวิ ธีการใหสำนักงานสง เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติดำเนินการตรวจสอบ
การไดรับสิทธิประโยชนของคนพิการ
นอกจากนี้ไดกำหนดขั้นตอนและวิธีการใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนส่งิ อำนวย
ความสะดวกอันเปนสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการ และความชวยเหลืออื่นจากรัฐได กำหนดใหองคกร
ดานคนพิการหรือองคกรอื่นใดที่ใหบริการแกคนพิการมีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการมากขึน้ และใหมศี ูนยบริการคนพิการ รวมถึงการกำหนดเจาหนาทีผ่ ูม อี ำนาจออกบัตร
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ประจำตัวคนพิการใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ
กำหนดดวย
รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหสำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
มีฐานะเปนกรมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และใหโอนบรรดากิจการ
เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง
รวมถึงขาราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ของสำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติใน พม. ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ไปเปนของสำนักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแหงชาติ พม. ตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

เรือ่ ง รางพระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีอนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตกิ ารกีฬาแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป

เรือ่ ง รา งพระราชบั ญ ญัต ิแ ก ไ ขเพิ่ม เติม ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน (ฉบับที่ . . ) พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑการจดทะเบียน
สิ ท ธิแ ละนิ ต ิก รรมเกี่ ย วกั บ อสั ง หาริม ทรั พ ย ใ นเรือ่ งไถถ อนและ
มรดก ฯ )
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ . . )
พ.ศ. .... (กำหนดหลักเกณฑการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยในเรือ่ งไถถอน
และมรดก ฯ ) ตามทีก่ ระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสง คณะกรรมการประสานงานสภาผูแ ทนราษฎร
พิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคำวา “ทบวงการเมือง” และแกไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑการจดทะเบียนไถถอนจากจำนอง ไถถอน จากการขายฝาก การจดทะเบียนสิทธิ์เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยซึ่งไดมาโดยทางมรดกและการจดทะเบียนลงชื่อผูจ ัดการมรดกในหนังสือการแสดง
สิทธิในที่ดิน โดยใหรวมถึงอสังหาริมทรัพยอื่น นอกจากที่ดินดวย
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัต

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
เรื่อง รางพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และสงใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให
รับความเห็นของสวนราชการที่เกี่ยวของไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหมีคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยมี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหนง ผูแทนสมาคมเกี่ยวกับ
การประกอบ กิจการเพื่อสุขภาพและผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้ง
และใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาทีต่ ามทีก่ ำหนด และใหจัดตั้งสำนักสงเสริมสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพขึ้นในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผูอำนวยการเปนผูบังคับ
บัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และใหมีอำนาจหนาที่ตามที่กำหนด
ทั้งนี้ ไดกำหนดใหพระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของ
สวนราชการ และหนวยงานของรัฐ และใหการอนุญาตตามพระราชบัญญัตนิ ้ไี มตอ งปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการ รวมถึงกำหนดใหการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ การยื่นคำขอ การอนุญาต การยายหรือเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุ การขอรับใบแทนใบอนุญาตและ
การขอออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
และกำหนดหนาที่และความรับผิดชอบของผูรับอนุญาต และผูดำเนินการดวย
นอกจากนีไ้ ดกำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการควบคุมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและ
การโฆษณาเกี ่ย วกั บ การให บ ริ ก ารเพื ่อ สุ ภ าพ การพั ก ใช ใ บอนุ ญ าตและการเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต
ประกอบกิจการ และหลักเกณฑ วิธีการอุทธรณคำสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุ
การพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงกำหนดบทกำหนดโทษกรณีทีม่ ีการฝาฝน
ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบได
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
เรื่อง รางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี อ นุ ม ตั ิ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ ์ (ฉบั บ ที่ . .) พ.ศ. ....
ตามทีก่ ระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชนของคนพิการทางการมองเห็นคนพิการ
ทางการไดยิน และคนพิการทางสติปญญา เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดสำหรับผูทบี่ ันทึก
ภาพยนตร ใ นโรงภาพยนตร โ ดยไม ไ ด รับ อนุ ญ าต และการกระทำดั ง กล า วจะไม อ ยูภ ายใต บั ง คั บ
ในสวนที่ ๖ ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับโทษสำหรับผูที่บังคับ
ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือใชบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณใหกระทำความผิด ตองระวาง
โทษเปนสองเทาของโทษที่กำหนดไวสำหรับความผิดนั้นดวย
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คำคม

บริสุทธิ์ยุติธรรมขอใหประทับอยูในดวงจิตตดวงใจของทุกคน
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักกฎหมายทุกคน
เพราะถาปราศจากความบริสุทธิ์ยุติธรรมแลว
ความรูความสามารถอันเลอเลิศก็หาประโยชนอันใดมิไดแกประชาชน

ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์
คำคมนักกฎหมายไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนา ๒๖

๕๘
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บทความทางวิชาการ
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การฟอง

คดีอาญา
การกระทํา ความผิด อาญาในกรณี ท วั ่ ไปก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายสองลั ก ษณะควบคู  กั น ไป
คือ กอความเสียหายแกบคุ คลผูไ ดรบั ผลรายจากการกระทํานั้นโดยตรง ซึ่งอาจเปนความเสียหายแกชวี ติ
รางกาย จิตใจ หรือทรัพยสินของบุคคลนั้น นอกจากนี้ยังกอความเสียหายแกสังคมโดยสวนรวมอีกดวย
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการฝาฝนกฎหมายดังกลาวเปนการทําลายความเปนระเบียบเรียบรอยและความสงบสุข
ของสังคม การจําแนกความเสียหายทีเ่ กิดขึ้นจากการกระทําความผิดอาญาตามแนวความคิดเชนนี้
ทําใหเกิดสิทธิในการฟองคดีเพื่อเยียวยาความเสียหายที่ตางกันเปนสองประเภท คือ การฟองคดีแพง
ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา (l’action civile) และการฟองคดีอาญา (l’action publique) การฟองคดี
ประเภทแรกเปนการรองขอตอศาลเพื่อใหมกี ารชดใชคา เสียหาย ซึ่งโดยปกติอาํ นาจฟองยอมตกเปนของ
ผูที่ไดรับความเสียหายนั้นเอง เพราะเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง สวนการฟองคดีอาญา เปนการรองขอ
ตอศาลซึ่งกระทําในนามของสังคม เพื่อใหมกี ารพิจารณาการกระทําความผิด ตัวผูก ระทําความผิด และ
กําหนดบทลงโทษแกผูกระทําความผิดตามที่กฎหมายบัญญัต๒ิ
โดยที่การฟองคดีอาญาเปนการใชสิทธิเกี่ยวของกับสวนไดเสียของสังคม การกําหนดวาบุคคลใด
ควรเปนผูมีอํานาจฟองจึงมีขอพิจารณาที่แตกตางไปจากการฟองคดีแพง ซึ่งสามารถระบุตัวผูเสียหาย
ไดแนนอน กฎหมายอาจกําหนดใหองคกรใดองคกรหนึ่งของรัฐมีอํานาจฟองคดีอาญาในฐานะ
เปนตัวแทนของสังคม เชนกรณีจัดตั้งระบบอัยการขึ้นเพื่อรับหนาทีน่ ี้หรืออาจใหอํานาจฟองคดีอาญา
แกประชาชน เนือ่ งจากเห็นวาสวนไดเสียของสังคมยอมหมายถึงสวนไดเสียของประชาชนที่รวมอยู
๑
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René GARRAUD, Traité théorique et pratique d’instruction criminelle, Tome I, Paris 1907, nº 69. pp.
149-150, Gaston STEFANI, George LEVASSEUR et Bernard BOULOC, Procédure pénale, 13 è éd., Paris, Dalloz,
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การฟองคดีอาญา

ในสังคมนั้นดวย ดังจะเห็นไดจากการที่กฎหมายใหความคุมครอง หลักการสําคัญที่ประชาชนแตละคน
มีสว นไดเสีย เชน คุม ครองชีวติ คุม ครองกรรมสิทธิ์ คุม ครองครอบครัว คุม ครองเสรีภาพสวนบุคคล ฯลฯ๓
ในทางปฏิบตั ิ การฟองคดีอาญาตามกฎหมายของแตละสังคมจึงมีแนวทางที่แตกตางกันออกไปขึ้นกับวา
สังคมใดจะใหอํานาจแกประชาชน หรือองคกรของรัฐมากนอยกันไปอยางไร
ในบทความนี้จะทําการศึกษาการฟองคดีอาญาตามลักษณะที่มา โดยแยกพิจารณาเปน ๒ สวน
คือ ๑) การฟองคดีอาญาในอดีต และ ๒) การฟองคดีอาญาในปจจุบัน
สวนที่ ๑
การฟองคดีอาญาในอดีต
ในยุคบุพกาล มนุษยจัดการลงโทษหรือพยายามที่จะลงโทษบุคคลที่กอความเสียหายใหกับเขา
ดวยตนเอง จะเปนในรูปการแกแคนเปนการสวนตัวหรือถึงขัน้ ทําสงครามระหวางกลุมชนทีเ่ กีย่ วของ
ยอมขึ้นอยูก บั กําลังอํานาจของบุคคลฝายที่ถกู กระทําหรือบุคคลที่เปนฝายกอเหตุ ตอเมื่ออํานาจมหาชน
มีความเขมแข็งมากขึ้น รัฐจึงเขาเปนผูร บั หนาที่ชาํ ระความใหแทนเอกชน๔ จากการศึกษาประวัตศิ าสตร
ทําใหไดขอสรุปวา วิวัฒนาการของการฟองคดีอาญาในแตละสังคมดําเนินไปในแนวเดียวกัน กลาวคือ
สังคมมนุษยเริม่ แรกมีการฟองคดีอาญาตามหลักการดําเนินคดีระบบกลาวหา (procédure accusatoire)
และเมื่อสังคมมนุษยมีการพัฒนาในระยะถัดมาจึงมีการฟองคดีอาญาตามหลักการดําเนินคดีระบบไตสวน
(procédure inquistoire)๕
๑. การฟองคดีอาญาตามระบบกลาวหา
การดําเนินคดีตามระบบกลาวหาอยูภายใตแนวความคิดทีว่ าการดําเนินคดีเปนการตอสูของ
บุคคล ๒ ฝาย ภายใตกฎระเบียบที่แนนอนตายตัว ตอหนาผูพ พิ ากษาที่ปราศจากอคติตอ ฝายหนึ่งฝายใด
และผูพิพากษาตองวางเฉยไมเขาเปนผูขวนขวายคนหาขอเท็จจริงเสียเอง โดยปลอยใหเปนหนาทีข่ อง
คูกรณีจะนําพยานหลักฐานมาสืบกันเอง เมือ่ ถึงขั้นสุดทายผูพิพากษาเปนผูตัดสินใหฝายหนึ่งฝายใด
เปนผูชนะคดีตามพยานหลักฐานทีม่ ีการนํามาพิสูจนได การดําเนินคดีตามระบบนี้ในอดีตเปนการ
ดําเนินคดีทไี่ มมกี ารแยกคดีอาญาจากคดีแพง กลาวคือการยืน่ ฟองคดีเปนเรื่องของเอกชน โดยใชวิธี
พิจารณาความ และผูพิพากษาประเภทเดียวกันเพื่อใหไดมาซึ่งขอเรียกรองทีฝ่ ายผูกลาวหาตองการ
อยางหนึ่งอยางใด ซึ่งในยุคโบราณยังไมมีการจําแนกระหวางโทษอาญากับการชดใชคาเสียหาย
Paul NOURRISSON, De la participation des particuliers à la poursuite des crimes et des délits, Paris,
1984, pp. 13-15.
๔
โปรดดูรายละเอียดเรื่องวิวฒ
ั นาการของกฎหมายอาญาใน Gaston STEFANI, George LEVASSEUR et Bernard BOULOC,
Droit penal general, 12 è éd., Paris, Dalloz, 1984, nºs 56-66, pp. 60-73.
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ซึ่งเกิดจากกระทําความผิด และที่เรียกการดําเนินคดีในลักษณะเชนนี้วาระบบกลาวหาก็เพราะการ
ดําเนินคดีเริ่มเมือ่ มีบุคคลคนหนึ่งนําเรื่องราวมาฟองรองกลาวหาบุคคลอีกคนหนึ่งตอศาล ถาไมมี
ผูกลาวหาก็ไมมีการดําเนินคดี นอกจากนี้ ผูกลาวหาและผูถูกกลาวหาอยูในฐานะคูความที่มีสิทธิ
เทาเทียมกัน ในขณะที่คูความฝายหนึ่งก็มีสิทธิเสนอขอตอสูเพื่อหักลางขอกลาวหานั้น๖ ในยุคแรก ๆ
อํานาจฟองคดีเปนสิทธิทใี่ หเฉพาะบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการกระทําความผิดโดยตรงหรือ
เครื อ ญาติ ข องบุ ค คลผู  น นั ้ ซึ ่ง เราเรี ย กว า การฟ อ งคดี ต ามหลั ก การดํ า เนิ น คดี อ าญาส ว นบุ ค คล
(le système de l’accusation privée) ตอมาเมื่อกฎหมายใหสิทธิแกประชาชนทั่วไปฟองคดีอาญา
ในนามของสังคมได เราเรียกระบบการฟองนี้วา การฟองคดีตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชน
(le système de l’accusation populaire)
๑.๑ การฟองคดีตามหลักการดําเนินคดีอาญาสวนบุคคล
ระบบกฎหมายในสมัยโบราณกําหนดในเรื่องสิทธิทเี่ กิดขึ้นเนื่องจากการกระทําความผิด
อาญาไวอยางรวม ๆ โดยมิไดจําแนกระหวางสิทธิฟองคดีอาญาและสิทธิฟองคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญา รวมทั้งไมมีการแยกความแตกตางระหวางความรับผิดทางอาญากับความรับผิดทางแพง ๗
กฎหมายในยุคนี้สว นมากมีข้นึ เพื่อวางระเบียบในการจัดการกับขอขัดแยงระหวางเอกชน ๒ ฝาย แทนการที่
คูกรณีใชกําลังแกแคนกันเองตามอําเภอใจ โดยอํานาจมหาชนทําหนาที่เปนคนกลางตัดสินความถูกผิด
รวมถึงการบังคับใหผกู ระทําความผิดรับผิดตามขอเรียกรองของผูเ สียหาย ดวยเหตุนห้ี ลักการดําเนินคดี
จึงคํานึงถึงเฉพาะสวนไดเสียสวนบุคคลเปนหลัก โดยไมมีสวนไดเสียของสังคมเขาไปเกี่ยวของ มีเพียง
ผูเ สียหายหรือเครือญาติของผูน ้ันที่มอี าํ นาจฟอง บุคคลอื่นนอกจากนี้ไมมสี ว นไดเสีย จึงไมมีสทิ ธิฟอ งรอง๘
๑.๒ การฟองคดีตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชน
ในยุคทีส่ ังคมพัฒนาขึ้น แนวความคิดทีเ่ กี่ยวกับผลกระทบของการกระทําความผิดอาญา
ไดเปลี่ยนไปจากยุคทีผ่ านมา การกระทําความผิดบางกรณี ในยุคนี้ไมเพียงแตกอความเสียหายใหกับ
บุคคลทีไ่ ดรับผลรายจากการกระทําโดยตรงเทานั้น แตยังมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของ
สังคมดวย แนวความคิดเชนนีป้ รากฏขึ้นอยางชัดเจนในระบบกฎหมายโรมันซึ่งไดจําแนกลักษณะ
การกระทําความผิดระหวางการกระทําความผิดตอสวนตัว (délit privé) กับการกระทําความผิด
อาญาแผนดิน (délit public)๙ และจากการจําแนกลักษณะการกระทําความผิดเชนนี้นี่เอง ทีท่ ําให
มีการฟองคดีตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชนกลาวคือ ในกรณีที่เปนคดีความผิดตอสวนตัว
Reger MERLE et André VITU, supra note 4, nº 111, pp. 170-171.
René GARRAUD, supra note 1, nº 70, p. 150.
๘
Gaston STEFANI, George LEVASSEUR et Bernard BOULOC, supra note 3, nº 60, p. 64.
๙
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บางสวนเทานั้น กลาวคือ ความผิดอาญาแผนดินตามระบบกฎหมายโรมันมีปรากฏอยูอ ยางจํากัดเฉพาะความผิดที่รา ยแรงบางประเภท เชน
ความผิดฐานเปนกบฏ ยักยอกของหลวง ลบหลูส ถาบันสําคัญของรัฐ หรือความผิดฐานฆาคนตาย ในขณะทีค่ วามผิดฐานลักทรัพยถกู จัด
อยูในประเภทความผิดตอสวนตัว โปรดดู Paul NOURRISSON, supra not 2, pp. 27-28 และ Henri ROBERT, Du droit des
particuliers dans l’exercice de l’action publique, Thèse, Paris, 1985, p. 5.
๖
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การฟองคดีอาญา

อํานาจฟองยังคงเปนของบุคคลผูไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดนั้น แตสําหรับกรณีทเี่ กี่ยวกับ
การกระทําความผิดอาญาแผนดิน ซึ่งกฎหมายโรมันถือวามีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและ
กอความเสียหายตอประโยชนมหาชน การฟองรองเพื่อใหมีการลงโทษผูกระทําความผิดดังกลาว
เปนของราษฎรทุกคน ไมวาบุคคลเหลานี้จะเปนผูไดรับผลรายโดยตรงจากกระทําความผิดนั้น
หรือไมก็ตาม เขามีอํานาจฟองในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคมและมีสวนไดเสียในคดีเชนนี๑๐
้
๒. การฟองคดีอาญาตามระบบไตสวน
การดําเนินคดีตามระบบไตสวนใหสทิ ธิแกประชาชนไวอยางจํากัด ผูเ สียหายมีสทิ ธิเพียงรองทุกข
ตอเจาหนาทีบ่ านเมือง การฟองรองเปนอํานาจของเจาพนักงาน (magistrat) ไมวาจะมีผูมารองทุกข
กลาวโทษบุคคลใดหรือไม เพราะเปนหนาทีข่ องฝายบานเมืองที่จะปราบปรามการกระทําความผิด
ในทุกกรณีทีส่ ามารถขวนขวายคนหาขอเท็จจริงในเรื่องเชนนั้นได การฟองรองคดีอาญาในระบบ
ไตสวนตัง้ อยูบนพืน้ ฐานของแนวความคิดทีว่ าการกระทําความผิดอาญากอผลกระทบตอความสงบ
เรียบรอยของสังคมมากยิ่งกวาสวนที่กอใหเกิดความเสียหายแกเอกชนผูหนึ่งผูใด อีกทั้งโทษที่มี
ผลบังคับแกผกู ระทําความผิดไมเปนเพียงการเยียวยาใหแกผเู สียหายอยางเดียวตอไป หากแตมลี กั ษณะ
เปนการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแกสวนรวม๑๑ ดังนั้น อํานาจฟองจากที่เดิมเปนของผูเสียหาย
หรือเครือญาติของผูเสียหายก็เปลีย่ นมาอยูในความรับผิดของเจาพนักงานของรัฐในระบบกฎหมาย
ทีใ่ หอํานาจผูพิพากษาดําเนินคดีไดตั้งแตเปนผูสอบสวนฟองรองจนกระทั่งตัดสินคดีเราเรียกวา
การฟองคดีตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยศาล (le systéme de la poursuite d’off ice)
หรือถาใหอํานาจฟองมาอยูก บั อัยการซึ่งทําหนาที่ฟอ งคดีโดยเฉพาะ เราเรียกวาการฟองคดีตามหลักการ
ดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ (le système de l’accusation publique)
๒.๑ การฟองคดีตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยศาล
การดําเนินคดีอาญาตามระบบกลาวหาที่ใหอํานาจฟองเปนของเอกชนไดรับการยอมรับ
เปนหลักการทั่วไปมาตลอด จะมีการดําเนินคดีโดยผูพิพากษาก็แตในกรณีพิเศษ เชน คดีทีม่ ีการ
กระทําความผิดซึง่ หนา หรือคดีทถี่ ือเสมือนคดีความผิดซึ่งหนาเนื่องจากมีพยานทีก่ ฎหมายรับรอง
ความถูกตองเปนขอยืนยันการกระทําความผิด แตโดยเหตุทกี่ ารดําเนินคดีโดยผูเสียหายหรือโดย
ประชาชนมีขอบกพรองเนื่องจากทําใหผูกระทําความผิดรอดพนจากการถูกลงโทษ โดยเฉพาะในคดี
ทีเ่ อกชนไมตองการฟองรองหรือไมมีความสามารถทีจ่ ะฟองรอง เพื่อแกปญหาขอบกพรองดังกลาว
ในศตวรรษที่ ๑๓ ศาลในศาสนาโรมันคาทอลิกไดเริ่มนําหลักการดําเนินคดีโดยผูพิพากษามาใช
โดยใหอํานาจแกผูพิพากษาเปนผูเริ่มคนหาความจริงดวยตนเองจากการสอบปากคําพยานบุคคล
ที่เกี่ยวของ ในกรณีท่มี ีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิด ถึงแมวา กรณีน้นั จะไมมผี กู ลาวหาฟองรอง
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จนถึงขั้นมีคําพิพากษาลงโทษได หลักการดําเนินคดีโดยผูพิพากษาไดรับการยอมรับในศาลของฝาย
อาณาจักรในระยะตอมา การดําเนินคดีเชนนีใ้ นยุคนัน้ ทําใหการฟองคดีอาญาโดยเอกชนลดนอยลง
เพราะเพียงแตแจงความรองทุกขใหผูพิพากษาไดทราบวามีการกระทําผิดเกิดขึ้น ผูพิพากษาก็สามารถ
ดําเนินคดีไปไดดวยตนเองโดยไมจําตองมีผูกลาวหาเขามาเปนคูความ๑๒
อยางไรก็ดี หลักการดําเนินคดีโดยผูพิพากษาทําใหหนาที่สอบสวนฟองรอง และหนาที่ตัดสินคดี
ตกอยูในความรับผิดชอบของบุคคลคนเดียว อันทําใหผูพิพากษาอาจเสียความเปนกลางในการดําเนิน
คดีอาญาในที่สุดไดมีการพัฒนาองคกรของรัฐที่รับผิดชอบการฟองคดีอาญาขึ้นตางหากจากผูพิพากษา
องคกรนั้นคืออัยการ
๒.๒ การฟองคดีตามหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ
ในระหวางศตวรรษที่ ๑๔ อันเปนชวงเวลาที่หลักการดําเนินคดีอาญาโดยผูพิพากษาเปนที่
ยอมรับโดยทั่วไป อัยการซึ่งกอตัวขึ้นในฝรั่งเศสไดมีสวนใชอํานาจฟองคดีอยูแลว ในระยะเริ่มแรก
อัยการทําหนาที่เปนทนายวาความในศาลเพื่อรักษาผลประโยชนใหกบั กษัตริยแ ละบรรดาเจาศักดินา๑๓
ความสําคัญของอัยการเพิ่มมากขึ้นตามบทบาทของกษัตริยทมี่ ีตอสังคม โดยเฉพาะเมือ่ กษัตริย
เปลี่ยนฐานะจากเดิมที่เปนเพียงหัวหนาของบรรดาเจาศักดินามาสูฐ านะที่เปนตัวแทนของสมาชิกทั้งมวล
ผูทําหนาทีป่ ราบปรามการกระทําผิดทัง้ หลายทีท่ ําลายความสงบเรียบรอยของสังคม อัยการก็ได
กลายมาเปนเจาพนักงานของรัฐทีร่ ับหนาทีฟ่ องคดีแทนรัฐ ฐานะของอัยการที่เคยเปนเพียงทนายดูแล
ผลประโยชนข องกษัต ริยไดเ ปลี่ยนมาเปนตัวแทนของสังคมอยางถาวร เปนองคกรทีส่ นับสนุน
รูปการปกครองที่รวมศูนยอํานาจของกษัตริยและสอดคลองกับแนวความคิดทีว่ างประโยชนของสังคม
หรือของรัฐไวเหนือกวาประโยชนของเอกชน๑๔
สวนที่ ๒
การฟองคดีอาญาในปจจุบัน
ศาสตราจารย René GARRAUD๑๕ ใหความเห็นไววา การฟองคดีอาญาตามหลักการตาง ๆ ที่ปรากฏ
ในอดีตเปนเพียงรูปแบบตัวอยาง ในทางปฏิบัติมักมีการนําหลักการดําเนินคดีตาง ๆ มาใชปะปนกัน
โดยเฉพาะในระบบกฎหมายปจจุบัน จะไมมีการใชเพียงหลักการหนึ่งหลักการใดลวน ๆ เนื่องจาก
แตละหลักการมีขอ บกพรองแตกตางกันไป กลาวคือ หลักการดําเนินคดีอาญาสวนบุคคลใหอาํ นาจฟอง
เฉพาะเอกชนซึ่งเปนผูเ สียหายหรือเครือญาติของผูน ้นั โดยคํานึงถึงแตเพียงวาการกระทําความผิดอาญา
โดยเฉพาะการฟองคดีอาญาในยุโรปสมัยนั้น เอกชนที่เปนโจทกฟอ งคดีเองตองเสี่ยงกับกระบวนการสืบพยานที่ใหโจทกจาํ เลย
ตอสูก นั ดวยอาวุธ (duel judiciaire) และในกรณีท่ไี มอาจพิสจู นขอ กลาวหาของตนเองได ตัวโจทกตอ งเปนผูร บั โทษในความผิดทีฟ่ อ งรอง
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รายละเอียดในเรือ่ งความเปนมาของอัยการฝรัง่ เศส โปรดดู Michèle-Laure RASSAT, Le ministère public entre son
passé et son avenir, Paris, LGDJ., 1967, pp. 7-41.
๑๔
โปรดดู Roger MERLE et André VITU, supra note 4, nº 121, p. 103. และ Gaston STEFANI et les autres, supra
note 1, nº 67, pp. 74-75.
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การฟองคดีอาญา

กอความเสียหายสวนบุคคล แตไมพจิ ารณาถึงผลกระทบที่มตี อ สังคม หลักการดําเนินคดีอาญาโดยศาล
ซึ่งใหผพู พิ ากษาสอบสวนฟองรอง และพิจารณาพิพากษาคดีเสียเอง ก็เห็นกันวาขัดตอหลักความยุตธิ รรม
ในขอทีผ่ ูทําหนาทีต่ ัดสินควรเปนคนละคนกันกับผูกลาวหา ถาใหผูพิพากษาเปนทั้งคนกลาวหา และ
คนตัดสิน ผูถูกกลาวหาก็ยอมขาดหลักประกันทีจ่ ะไดรับการพิจารณาคดีโดยปราศจากอคติ ในสวนที่
เกี่ยวกับหลักการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชนมีขอ บกพรองเนื่องจากไมมบี คุ คลที่รบั ผิดชอบการฟองคดี
โดยเฉพาะเจาะจงก็อาจทําใหไมมีผูใดยื่นฟอง จะดวยความกลัวหรือเพราะไดรับประโยชนจากฝาย
ผูกระทําความผิดหรือเพราะเหตุทไี่ มเห็นประโยชนทีจ่ ะฟองรองเปนความกันในศาล และในทาง
ตรงกันขามก็อาจมีการใชสทิ ธิฟอ งคดีอาญาเพื่อขมขูบ คุ คลหนึ่งบุคคลใดโดยมิชอบและแมตามหลักการ
ดําเนินคดีโดยรัฐจะไมมีขอ เสียดังกลาว แตอัยการซึ่งมีอํานาจฟองอาจตกอยูภ ายใตอทิ ธิของฝายบริหาร
และใชอํานาจไปในทางที่เห็นแกประโยชนของผูม อี าํ นาจบังคับบัญชา รวมทั้งการที่อยั การและผูพ พิ ากษา
ตางเปนเจาพนักงานของรัฐ สภาพเชนนี้อาจทําใหเกิดความไมเสมอภาคระหวางโจทกกับจําเลยขึ้นได
โดยที่เห็นวาการเปดใหประชาชนมีสิทธิฟองคดีอาญาไดแมจะมีขอเสียอยูบาง แตก็เปนปจจัย
ในการถวงดุลอํานาจของอัยการ และเปนวิธีปองกันมิใหมีการใชอํานาจไปในทางที่มิชอบ ดังนั้น
ในทางปฏิบัติของนานาประเทศจึงมีการวางบทบัญญัติกําหนดหลักการดําเนินคดีอาญาโดยใหสิทธิ
ในการฟองคดีอาญาแกท้ังรัฐและประชาชน ทั้งนี้หากจะมีขอ แตกตางในสวนที่ควรพิจารณาก็คงอยูท ่วี า
กฎหมายกําหนดใหอํานาจฟองคดีแกฝา ยใดเปนหลัก บางประเทศกําหนดใหรฐั เปนหลัก แตบางประเทศ
ก็ใหประชาชนเปนหลัก
๑. การฟองคดีอาญาของประเทศที่ใหอํานาจฟองแกรัฐเปนหลัก
เราอาจเรียกการฟองคดีอาญาประเภทนี้วา “การฟองคดีตามระบบฝรั่งเศส” ก็ได เพราะวา
รูปแบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศฝรั่งเศสซึ่งบัญญัติขึ้นโดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาฉบับ ค.ศ. ๑๘๐๘ (Code d’instruction criminelle) เปนตัวอยางที่มีอทิ ธิพลตอการบัญญัติ
กฎหมายของประเทศตาง ๆ๑๖ พื้นฐานของการดําเนินคดีอาญาในรูปนี้อยูทกี่ ารจําแนกความแตกตาง
ระหวางการฟองคดีอาญากับการฟองคดีแพงทีเ่ กี่ยวเนื่องกับคดีอาญา๑๗ จากหลักทีว่ ารัฐเปนผูรักษา
ความสงบเรียบรอยของสังคม ดังนั้น อํานาจฟองคดีอาญาจึงเปนของรัฐโดยมีอยั การในฐานะตัวแทน
ของรัฐเปนผูใชอํานาจนี้ การทีก่ ฎหมายใหอํานาจแกอัยการเปนผูรับผิดชอบการฟองคดียังเปนการ
Roger MERLE et André VITU, supra note 4, nº 138, p. 202. กลาวโดยเฉพาะการนําระบบอัยการเขามาใช
ในการดําเนินคดีอาญาซึ่งมีจดุ เริ่มตนมาจากฝรั่งเศส จากนั้นจึงมีการนําไปใชในประเทศตาง ๆ แตอาจมีการจัดองคกรและอํานาจหนาที่
ในรายละเอียดแตกตางกันไป โปรดดู René GARRAUD, supra note 1, nº 79, pp. 164-165. สําหรับที่เกี่ยวของกับประเทศไทย
โปรดดู ชาญชัย แสวงศักดิ์ และคณะ “อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย”, วารสารกฎหมายปกครอง, เลม ๓ ตอน ๓
ธันวาคม ๒๕๒๗ หนา ๖๖๔-๖๗๓.
๑๗
ฝรั่งเศสเพียงแตจําแนกประเภทของคดี แตมิไดแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด ทัง้ นี้จะเห็นไดจากการที่ประมวลกฎหมายCROSS
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รับรองหลักการแบงแยกอํานาจฟองออกจากอํานาจตัดสินคดี ซึ่งถือวาเปนหลักสําคัญของวิธีพิจารณา
ความอาญาในยุคปจจุบัน โดยปกติอัยการจะเปนผูพ จิ ารณาสั่งฟองคดีตอ ศาล และเปนผูด แู ลกระบวนการ
พิจารณาในศาลเพื่อสนับสนุนคําฟองไปจนสิ้นสุดการพิจารณาคดี๑๘
ประชาชนอาจมีสว นในการใชอาํ นาจฟองคดีอาญาไดกแ็ ตเฉพาะในกรณีท่ีเปนผูเ สียหายเนื่องจาก
การกระทําความผิดอาญานั่นเอง ในกรณีเชนนี้ สําหรับการดําเนินคดีอาญาในฝรั่งเศสผูเ สียหายมิไดเปน
ผูฟองคดีอาญาโดยตรง คงไดแตเพียงยื่นฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตอศาลอาญา เพื่อบังคับ
ใหอัยการดําเนินคดีอาญาในชั้นศาล อาจเรียกวาเปนการยื่นฟองคดีอาญาในทางออมนั่นเอง เพราะ
ศาลอาญาจะพิ จ ารณาคดี แ พ ง ทีเ่ กี ่ย วเนื ่อ งกั บ การกระทํ า ความผิ ด อาญาได ก็ ต  อ เมื ่อ ได พิ จ ารณา
ขอกลาวหาในคดีอาญานั้นกอนแลว๑๙ อํานาจฟองคดีอาญาของประชาชนตามหลักการดําเนินคดีอาญา
เชนนี้มีอยูในขอบเขตจํากัด หลักการเดียวกันนี้ก็ปรากฏในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เยอรมัน ทีบ่ ัญญัติใหอํานาจฟองคดีอาญาอยูในความรับผิดชอบของอัยการเปนหลัก คงมีแตเฉพาะ
ทีเ่ กี่ยวกับความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ทีม่ ักเกี่ยวของกับสวนไดเสียของเอกชนมากกวาสวนที่มีผลกระทบ
ตอสังคม ความผิดเชนนีผ้ ูเสียหายมีอํานาจฟองคดีเองได๒๐ รูปแบบที่แตกตางกันออกไปบางแตยังคง
ใหอํานาจฟองแกรัฐเปนหลักคือ วิธีพิจารณาความอาญาของออสเตรีย (ประมวลกฎหมาย ป ๑๘๗๓)
ซึ่งใหอํานาจฟองคดีอาญาทัง้ แกอัยการและผูเสียหาย สิทธิในการฟองของผูเสียหายมีเชนเดียวกับ
อัยการเฉพาะคดีทอี่ ํานาจฟองของอัยการขึ้นอยูกับการรองทุกขของบุคคลทีเ่ ปนผูเสียหายนั้นเอง
(คงเทียบไดกับการฟองคดีความผิดตอสวนตัวตามกฎหมายไทย) คดีเชนนี้อํานาจฟองคดีขึ้นกับ
ผูเสียหายอยางมาก เพราะเมื่อผูเสียหายถอนฟองหรือถอนคํารองทุกขคดียอมเปนอันสิ้นสุดลง
แตในสวนทีเ่ กีย่ วกับการฟองคดีอาญาในความผิดอื่นที่นอกเหนือจากนี้ ผูเ สียหายอยูใ นฐานะโจทกสาํ รอง
(Subsidiaranklager) เทานั้น กลาวคือ เฉพาะในกรณีที่อัยการสั่งไมฟอง หรือสั่งถอนฟอง ผูเสียหาย
อาจใชสิทธิฟองคดีอาญานั้นได๒๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยกําหนดเรื่องอํานาจฟองไวแปลกกวาของ
ประเทศอื่น ๆ ตรงที่ใหสิทธิแกผูเสียหายฟองคดีอาญาโดยไมมีการจํากัดประเภทความผิด คือฟองได
ทัง้ คดีความผิดตอสวนตัวและความผิดอาญาแผนดิน ถึงกระนั้นก็ตามการฟองคดีอาญาของไทยก็ควร
จัดอยูในจําพวกแรกนี้เพราะกฎหมายไดใหอํานาจฟองคดีอาญาแกอัยการเปนหลัก๒๒ เวนแตในคดี
โปรดดูรายละเอียดใน โกเมน ภัทรภิรมย “อัยการฝรั่งเศส” อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา, ศูนยบริการเอกสารและ
วิชาการ กรมอัยการ, กรุงเทพฯ, ๒๕๓๓, หนา ๒๙-๓๓.
๑๙
Roger MERLE et André VITU, supra note 1, nº 306, p. 358.
๒๐
Karl PETERS, “Le ministère public”, Revue Internationale de droit pénal, 1963, p.9.
๒๑
René GARRAUD, supra note 1, nº 80, p. 165-166.
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คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, กรุงเทพฯ, เนติธรรม, ๒๕๒๘, หนา ๑๔๖-๑๕๐ และคะนึง ฦาไชย, กฎหมายวิธี
พิจาณาความอาญา, เลม ๑, พิมพครั้งที่ ๓, กรุงเทพฯ, คณะกรรมการบริการทางวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
๒๕๓๐, หนา ๘๕-๘๖. อีกฝายหนึง่ เห็นวา การที่ประเทศไทยยอมใหเอกชนฟองคดีอาญาเองไดเทากับยอมรับหลักของอังกฤษที่วา
ใคร ๆ ก็เปนโจทกฟอ งคดีอาญาได โปรดดู กุลพล พลวัน, “ระบบการดําเนินคดีอาญาโดยอัยการในประเทศไทย”, วารสารอัยการ, ปท่ี ๙
CRIME SCฉบัENบทีE่ ๑๐๑,
DO พฤษภาคม
NO ๒๕๒๙, หนา ๗๘.
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การฟองคดีอาญา

ความผิดตอสวนตัวซึ่งขึ้นอยูก บั ความประสงคของผูเ สียหายในขณะที่อาํ นาจฟองคดีอาญาของประชาชน
จํากัดอยูแตเฉพาะบุคคลทีเ่ ปนผูเสียหาย หรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย๒๓ นอกจากนี้
ผูเสียหายยังถูกจํากัดสิทธิในการดําเนินคดีอาญาอีกบางกรณี เชน ไมมีสิทธิฟองบุพการีของตนเอง
(ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๖๒) ไมมีสิทธิฟองคดีอาญาทีผ่ ูถูกกลาวหาเปนเด็ก
หรือเยาวชน เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากผูอํานวยการสถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอยูในเขตอํานาจ
(พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๙๙) ไมมีสิทธิฟองคดีขอใหกักกัน (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๓) และในกรณีที่อัยการ
และผูเสียหายเปนโจทกรวมกัน ถาพนักงานอัยการเห็นวาผูเสียหายจะทําใหคดีของอัยการเสียหาย
โดยกระทําหรือละเวนการกระทําการใด ๆ ในกระบวนพิจารณาพนักงานอัยการมีอํานาจรองตอศาล
ใหสงั่ ใหผูเสียหายกระทําหรือละเวนกระทําการนั้น ๆ ได (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๓๒)
๒. การฟองคดีอาญาของประเทศที่ใหอํานาจฟองแกประชาชนเปนหลัก
ประเทศอังกฤษเปนประเทศเดียวในยุโรปซึ่งใหอาํ นาจฟองคดีอาญาแกประชาชนอยางกวางขวาง
ในกรณีทวั่ ไป ราษฎรทุกคนอาจยื่นฟองคดีอาญาตอศาลและดําเนินคดีนั้นจนถึงทีส่ ุดได แมวาบุคคล
ทีเ่ ปนโจทกยืน่ ฟองจะมิไดเปนผูเสียหายโดยตรงจากการกระทําความผิดซึ่งไดฟองนั้นเลยก็ตาม๒๔
ทัง้ นี้ เนื่องจากระบบการดําเนินคดีอาญาของอังกฤษถือวาประชาชนตองเปนผูท ่มี บี ทบาทสําคัญในการ
ทําหนาที่ธํารงรักษากฎระเบียบของสังคม บุคคลเหลานี้จึงควรมีสิทธิฟองคดีอาญาตอศาล เมื่อเขาพบ
การกระทําความผิดที่ทําลายความสงบเรียบรอยของสังคม๒๕
ระบบวิธีพิจารณาความอาญาของอังกฤษมีลักษณะพิเศษคือไมมีการนําเอาเรื่องสวนไดเสีย
สวนบุคคลกับสวนไดเสียของสังคมมาปะปนกัน ดังนั้นจึงไมมีรูปการฟองคดีความผิดตอสวนตัว
ทีใ่ หอํานาจฟองเฉพาะผูเสียหาย โดยที่ถือวาอํานาจฟองคดีอาญาเปนของประชาชนทุกคน แตสวนที่
เกี่ยวกับการฟองคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญายอมเปนสิทธิของผูเสียหายที่จะดําเนินคดีตอศาลแพง
การดําเนินคดีอาญาของประชาชนมีลกั ษณะทั่วไปเชนเดียวกับการดําเนินคดีแพง คืออาศัยการชวยเหลือ
จากทนายความ อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติ การฟองคดีสวนใหญมีตํารวจเปนผูปฏิบัติหนาที๒๖
่
ประเด็นทีศ่ าลฎีกาเห็นวาการรองทุกขก็ดี การฟองคดีอาญาก็ดี มิใชเปนกิจการที่ตองทําเองเฉพาะตัว หรือมีกฎหมายหาม
มิใหมอบอํานาจแลว กิจการเชนนีย้ อมมอบอํานาจใหบุคคลอืน่ ทําไดตามหลักทัว่ ไป (ฎีกาที่ ๗๕๕/๒๕๒๐ (ประชุมใหญ) และฎีกาที่
๘๙๐/๒๕๓๐) มีผูใหความเห็นโตแยงไววานาจะไมสอดคลองกับหลักการดําเนินคดีอาญาตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาบัญญัติรับรองไว เพราะเทากับทําใหเกิดผลทางออมวาทุกคนอาจฟองคดีอาญาได โปรดดู คณิต ณ นคร, “การมอบอํานาจให
จัดการแทนในคดีอาญา”, วารสารนิติศาสตร, ฉบับที่ ๒ ปที่ ๑๐, ๒๕๒๑, หนา ๑๘๕-๑๘๘ ; สุประดิษฐ หุตะสิงห, “หญิงมีสามีกับ
การฟองคดีอาญา”, บทบัณฑิตย, เลม ๒๙ ตอน ๒, ๒๕๑๕, หนา ๓๕๗-๓๖๐ ; สุชาติ ธรรมาพิทักษกุล, “ผูจัดการแทนผูเสียหายตาม
ป. วิ.อาญา”, บทบัณฑิตย, เลม ๓๘ ตอน ๑, ๒๕๒๔, หนา ๑๘-๒๑.
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บทความทางวิชาการ

แมวา การดําเนินคดีอาญาตามระบบอังกฤษจะใหสทิ ธิฟอ งคดีแกประชาชนอยางกวางขวาง แตกม็ ี
กฎหมายที่ใหอํานาจแกองคกรของรัฐทีจ่ ะเขาควบคุมดูแลการดําเนินคดีอาญาไวเชนกัน ดังจะเห็นได
จากการที่อังกฤษมีเจาพนักงานของรัฐทีเ่ รียกวา Attorney-general และ Solicitor เปนผูทําหนาที่
ฟองคดีสําคัญบางเรื่อง หรือคดีที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียของรัฐ นอกจากนี้ในป ค.ศ. ๑๘๗๙ อังกฤษ
ยังไดออกกฎหมายมอบอํานาจใหเจาพนักงานของรัฐทีเ่ รียกวา Director of Public Prosecutions
(D.P.P.) มีสิทธิฟองคดีอาญาที่มีความสําคัญมากหรือเปนคดีทมี่ ีปญหายุงยาก และเปนผูใหคําแนะนํา
แกตํารวจในการดําเนินคดีอาญาอื่น ๆ นอกจากนั้น D.P.P. ยังมีอํานาจเขาไปแทรกแซงในคดีอาญา
ที่บุคคลอื่นฟองเปนคดีในศาลแลวดวย๒๗
ในสวนอํานาจฟองของรัฐยังมีหนวยราชการที่กฎหมายใหอํานาจไวโดยเฉพาะ เชน หนวยราชการ
ที่รบั ผิดชอบดานการจัดเก็บภาษีมอี าํ นาจฟองคดีอาญาในความผิดที่เกีย่ วกับการฉอโกงดานภาษี และมี
กฎหมายจํานวนมากที่กําหนดวาการใชสิทธิฟองคดีอาญาในความผิดบางเรื่องตองไดรับความเห็นชอบ
จากเจาพนักงานของรัฐคนหนึ่งคนใด หรือจากหนวยราชการบางหนวย เชน Attorney-general
ตํารวจ หรือผูแทนองคการบริหารสวนทองถิ่น เปนตน การออกกฎหมายใหอํานาจฟองคดีอาญา
มาอยูในความดูแลของเจาพนักงานของรัฐมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหการฟองคดีโดยเอกชนลดจํานวนลง
แตถึงกระนั้นก็ตามองคกรเอกชนในรูปของสหภาพทางวิชาชีพ เชน The Medical Defence Union
ยังคงใชสิทธิฟองคดีอาญาเพื่อปกปองประโยชนใหกับสมาชิกขององคกรอยูตามปกติ๒๘
ความสรุป
สิทธิในการฟองคดีอาญาถูกกําหนดขึ้นจากขอพิจารณาในเรื่องสวนไดเสียทีถ่ ูกกระทบเนื่องจาก
การกระทําความผิด ซึ่งมีทั้งสวนไดเสียของสังคมและสวนไดเสียของเอกชน ดวยเหตุนี้ แมจะไดมีการ
จัดตัง้ องคกรของรัฐเพือ่ ฟองคดีอาญาในฐานะตัวแทนของสังคม ก็ไมไดทาํ ใหการฟองคดีอาญา
โดยเอกชนหมดความสําคัญลงไป ปญหาคงมีอยูเ พียงวาจะกําหนดสิทธิในการฟองคดีของรัฐและเอกชน
ใหสอดคลองกันโดยไมมีการละเลยสวนไดเสียของฝายใดฝายหนึ่งไดอยางไร โดยเฉพาะในกรณีที่
สวนไดเสียของเอกชนและสวนไดของสังคมไมไปในแนวเดียวกัน และจําตองกําหนดใหสวนไดเสีย
ของฝายใดฝายหนึ่งเปนหลัก ในปญหานี้ไดมีการหาทางออกดวยการพิจารณาจากผลกระทบมากนอย
ทีเ่ กิดขึ้นจากการกระทําความผิดนั้นเอง ความผิดอาญาบางประเภทอาจกอความเดือดรอนเสียหาย
อยางมากใหแกผูถูกกระทํา แตสาธารณชนทั่วไปเกือบจะไมรูสึกถึงผลของการกระทําความผิดนั้นเลย
การฟองคดีอาญาประเภทนี้จึงขึ้นอยูกับเอกชนผูเสียหายเปนหลัก ในทางตรงกันขาม หากเกิดการ
กระทําความผิดรายแรง สวนไดเสียของสังคมจะอยูในฐานะที่สูงกวา สิทธิในการฟองคดียอมตกอยูใน
ความรับผิดชอบของรัฐเปนหลัก
E SCENE DO NOT CROSS
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โปรดดูรายละเอียดใน อุทิศ วีรวัฒน, “อัยการสกอตแลนดและอัยการอังกฤษ”, อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา, โดยศูนย
บริการเอกสารและวิชาการ กรมอัยการ, กรุงเทพฯ, ๒๕๓๓, หนา ๕๖-๖๐.
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“The king can do no wrong” และกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒

¹éÓá·Œ ÁÕºØÞÊÅŒÒ§๑

“THE KING CAN DO NO WRONG”
และกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒
ประเด็นการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ไดรับความสนใจจากประชาชนทั่วไป
และนักกฎหมายจํานวนมาก ผูเขียนจึงจะกลาวถึงที่มาของหลักการตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อวิเคราะห
เหตุผลและหาคําตอบวาควรจะมีการแกไขมาตราดังกลาวหรือไม
องคประกอบของรัฐประกอบดวย รัฐบาล ดินแดน ประชาชน และอํานาจอธิปไตย Jean Bodin
(1530 - 1596) นักปราชญชาวฝรั่งเศสเปนผูสรางทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของรัฐเพื่อตอตาน
การครอบงําการปกครองจากฝายผูนําทางศาสนา๒ สถาบันกษัตริยเปนผูใชอํานาจอธิปไตยในการ
ปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) สวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย (Democracy) มีหัวใจอันเปนสาระสําคัญที่สุดคือประชาชนเปนเจาของและผูใชอํานาจ
อธิปไตย ทั้งนี้ รูปแบบการใชอํานาจอธิปไตยนั้นอาจจะถูกออกแบบใหแตกตางกันไปไดหลายประการ
ในแตละประเทศทั้งนี้ขึ้นอยูกับประวัติศาสตรของประเทศนั้น ๆ
ในยุคสมัยของการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย (Absolute Monarchy) อํานาจ
ในการบริหารราชการทุกประเภทรวมศูนยอยูที่สถาบันกษัตริยผูดํารงฐานะเปนประมุขของรัฐ ราชการ
บานเมืองทุกเรื่องไมวาจะเปนดานการบริหาร การตรากฎหมาย ระเบียบตาง ๆ หรือการชําระคดีความ
ลวนเปนภารกิจทีอ่ ยูภ ายใตความเห็นชอบ อนุมตั ิ สัง่ การ หรือแกไขไดดว ยองคกษัตริยเ องทัง้ สิน้ แตดว ย
ยังไมมคี วามกาวหนาทางวิทยาศาสตรและปรัชญา การปกครองของกษัตริยม กั จะถูกแทรกแซงโดยฝาย
ศาสนาอยูเสมอ จึงมีการสรางหลักการและลัทธิความเชื่อวากษัตริยเปรียบดังสมมติเทพ (Divine King)
นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เนติบณ
ั ฑิตไทย รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปจจุบันดํารงตําแหนงอัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการพิเศษฝายพัฒนา
กฎหมาย
๒
Jean Bodin and Julian H. Franklin, On sovereignty, Cambridge University Press, 1992.
๑
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แพรหลายในประวัติศาสตรโบราณทัง้ ในสมัยโรมัน อียิปต และเอเชีย (จากคติความเชื่อของศาสนา
พราหมณ) เพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ เชน ปองกันการแทรกแซงจากฝายศาสนาและนําเอาศาสนามาเปน
เครื่องมือในการปกครอง เพื่อใหกษัตริยทรงอํานาจสูงสุดและมีสิทธิพิเศษที่จะปกครองรัฐ จึงทําให
เขาใจวากษัตริยเปนแหลงกําเนิดแหงอํานาจอธิปไตย
อํานาจอธิปไตยตามทฤษฎีรฐั สมัยใหมเปนนามธรรมทีด่ าํ รงอยูแ ยกตางหากจากผูค รอบครองหรือ
ผูใ ชและอํานาจอธิปไตยไมเคยลมหายสลายไปตราบเทาที่ยงั มีสถานะความเปนรัฐอยู เพียงแตผลัดเปลีย่ น
หมุนเวียนผูเปนประมุขในการใชอํานาจอธิปไตยเทานั้น การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
อํานาจอธิปไตยเปนของกษัตริย กษัตริยเปนผูตรากฎหมายและบังคับใชกฎหมายโดยพระองคเอง
อํานาจตาง ๆ ในทางการปกครอง รวมทัง้ การชําระคดีความลวนมีทีม่ าหรือไดรับมอบหมายมาจาก
กษัตริยทงั้ สิน้ ๓ ดังนัน้ องคกษัตริยจึงไมอาจจะมีความรับผิดใด ๆ ไดเพราะเปนเจาของผูครอบครอง
และผูใชอํานาจอธิปไตยเสียเองจะถูกบังคับใหอยูภายใตอํานาจของตนเองไดอยางไร จึงมีหลัก
ความคุม ครองไมใหฟอ งรองดําเนินคดีใด ๆ ตอกษัตริยท ่เี รียกวา “The king can do no wrong” เกิดขึ้น
ในระบบกฎหมาย Common law ของอังกฤษ๔ และเปนทีย่ อมรับในหลายประเทศในทวีปยุโรป
เชน เดนมารก นอรเวย เปนตน
สถานะความเปนรัฐในทางกฎหมายระหวางประเทศ ทุกรัฐไมวาจะเปนรัฐขนาดเล็กหรือใหญ
ยอมมีสถานะทางอธิปไตยเทาเทียมกันในทางกฎหมายระหวางประเทศทั้งสิ้น ไมมรี ฐั ใดมีอาํ นาจอธิปไตย
หรือเอกสิทธิเ์ หนือรัฐอืน่ ทุกรัฐจึงไดรับความคุมครองความเทาเทียมกันทีเ่ รียกวาหลักความคุมกัน
อํานาจอธิปไตย (Sovereign Immunity or Crown Immunity) โดยหลักความคุม กันอํานาจอธิปไตยนี้
ไดรบั การยอมรับอยางชัดแจงในทางขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎหมายระหวางประเทศ (Customary
international law) โดย Article 5 ของ United Nations Convention on Jurisdictional Immunities
of States and Their Property 2004๕ ไดบัญญัติรับรองความคุมกันอํานาจอธิปไตยของรัฐจาก
เขตอํานาจของรัฐอื่น ๆ ผูเ ปนประมุขของรัฐ (Head of state) ในฐานะตัวแทนรัฐจึงไดรบั ความคุม ครอง
เด็ดขาด (personal and absolute) และไมอาจถูกฟองรองดําเนินคดีใด ๆ โดยรัฐอื่น ๆ ไดเพราะ
แตละรัฐลวนมีความเทาเทียมกันในทางอํานาจอธิปไตยจึงไมมีรัฐใดทีจ่ ะใชอํานาจไมวาจะเปนอํานาจ
นิติบัญญัติ บริหาร หรือตุลาการ ในการตรากฎหมาย บังคับใชกฎหมาย หรือตัดสินคดีความใด ๆ ใหมี
ผลผูกพันหรือกระทบตอรัฐอื่นหรือประมุขของรัฐอื่นนั้นไดเพราะจะถือวาเปนการละเมิดอํานาจอธิปไตย
ของรัฐนั้น ๆ
Alpheus Todd, On parliamentary government in England: its origin, development, and practical operation,
Volume 1, Longmans, 1867, p.168.
๔
National Association of Attorneys General, Committee on the Office of Attorney General, Sovereign
immunity: the liability of Government and its officials, The Committee, 1976, p.1.
๕
United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 2004 adopted
by the General Assembly of the United Nations on 2 December 2004.
Article 5 “A State enjoys immunity, in respect of itself and its property, from the jurisdiction of the courts
of another State subject to the provisions of the present Convention.”
๓
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เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย
ประกอบกับแนวคิดในการแบงแยกอํานาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการไมใหอยูภายใตบุคคล
คนเดียวหรือองคกรหนึ่งองคกรใด ทําใหเกิดหลักการและสาระสําคัญที่เปลี่ยนแปลงไป คือ การโอน
อํานาจอธิปไตยในเรื่องผูเปนเจาของและผูใชอํานาจจากกษัตริยมาสูประชาชน (ซึ่งหมายถึงประชาชน
ในภาพรวมทัง้ หมดมิใชปจ เจกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ) ประชาชนจึงเปนผูใ ชอาํ นาจบริหาร นิตบิ ญ
ั ญัติ และ
ตุลาการดวยตนเอง ดังนั้นเมื่อประชาชนผูเปนเจาของและเปนผูใชอํานาจอธิปไตยผานตัวแทนโดยการ
เลือกตัง้ แมรฐั บาลทีป่ ระชาชนเลือกเขาไปกระทําการใดผิดพลาด ผิดกฎหมาย ประชาชนผูเ ปนเจาของ
และเปนผูใ ชอาํ นาจอธิปไตยยอมอยูเ หนือความรับผิดใด ๆ ซึง่ อาจกลาวไดวา หลักการ “The king can
do no wrong” ไดขยายมาใชคุมครองประชาชนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยดวยเชนเดียวกัน
รัฐบาลและขาราชการฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการผูเปนเพียงตัวแทนในการใช
อํานาจอธิปไตยแทนประชาชนไมใชแหลงกําเนิด ไมใชเจาของผูค รอบครองและไมใชผใู ชอาํ นาจอธิปไตย
โดยตรง ยอมไมไดรบั ความคุม ครองหากมีการกระทําการใด ๆ ทีผ่ ดิ กฎหมาย เชน เมือ่ รัฐบาลหรือขาราชการ
กระทําการใดผิดกฎหมาย ตัวรัฐมนตรีฝายบริหารหรือขาราชการยอมมีความรับผิดทั้งทางแพงและ
ทางอาญาโดยไมอาจจะอางหลักการ “The king can do no wrong” มาคุมครองตนเพื่อใหพน
ความรับผิด กรณีเปนเชนเดียวกันกับขาราชการตุลาการ เมื่อฝายนิติบัญญัติไดตรากฎหมายไวอยาง
ชัดเจนแลวแตขาราชการตุลาการตีความกฎหมายผิดไปจากเจตนารมณแหงกฎหมายอยางชัดแจง
(เจตนารมณแหงกฎหมายสามารถตรวจคนไดจากบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการรางกฎหมาย
ฉบับนั้น ๆ) ถือเปนการไมยอมรับอํานาจของฝายนิติบัญญัติและเจตนากระทําผิดกฎหมายเสียเอง
จึงตองรับผิดฐานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ไมตางจากขาราชการอื่น ๆ ที่จงใจกระทําผิดกฎหมาย กรณี
ไมอาจจะกลาวอางความคุม กันใด ๆ ใหพน ความรับผิดและโยนภาระไปใหผไู ดรบั ความเสียหายไปใชสทิ ธิ
อุทธรณหรือฎีกาแตอยางใด กลาวไดวารัฐบาล ฝายนิติบัญญัติ และขาราชการตุลาการไมใชเจาของ
และไมใชผูใชอํานาจอธิปไตยโดยตรง แตเปนเพียงผูแทนในการใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน
ผูเปนเจาของที่แทจริงเทานั้นจึงไมอาจจะอางหลักการ “The king can do no wrong” มาคุมครอง
เพื่อหลีกเลี่ยงไมยอมรับผิดในการกระทําของตน
ภายหลังจากหลายประเทศไดเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน
ระบอบประชาธิปไตย แตละประเทศอาจจะเลือกการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่คงไวซึ่งสถาบัน
กษัตริยเปนประมุขของรัฐที่อยูภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) หรือระบอบ
ประชาธิปไตยทีป่ ระชาชนเปนผูเ ลือกประธานาธิบดีเปนประมุขของรัฐโดยตรง ซึง่ แตกตางกันไปแลวแต
ประวัติศาสตรความผูกพันและทัศนคติมุมมองที่มีตอสถาบันกษัตริยที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ
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ประเทศไทยไดเลือกระบอบประชาธิปไตยที่คงไวซ่งึ สถาบันกษัตริยเ ปนประมุขของรัฐที่อยูภ ายใต
รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ ไดรบั รอง
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยวาอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย๖ พระมหากษัตริย
ผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจอธิปไตยนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล เมื่อรัฐธรรมนูญ
บัญญัติวาพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยจึงเทากับวาพระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตย
แทนประชาชน แตเนือ่ งจากพระมหากษัตริยไมไดบริหารราชการแผนดิน เพียงทําตามคําแนะนํา
ของรัฐบาลจึงไมตอ งมีความรับผิดชอบใด ๆ ทางการเมืองและเพื่อใหพระมหากษัตริยอ ยูเ หนือความขัดแยง
แขงขันทางการเมืองและความรับผิดใด ๆ อันเกิดจากการกระทําของฝายบริหาร นิติบัญญัติ และ
ตุลาการ จึงตองนําหลัก “The king can do no wrong” มาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘ วา
“องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได ผูใดจะกลาวหา
หรือฟองรองพระมหากษัตริยใ นทางใด ๆ มิได” ซึ่งหลักการนี้ไดรบั การยอมรับในรัฐธรรมนูญของหลาย
ประเทศ เชน เดนมารก เบลเยี่ยม และนอรเวย๗
แมจะมีรัฐธรรมนูญบัญญัติใหความคุมครองพระมหากษัตริยมิใหถูกกลาวหาหรือฟองรอง แตใน
ฐานะบุคคล พระมหากษัตริยก ค็ วรไดรบั ความคุม ครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเชนเดียวกับประชาชนทั่วไป
มิใหผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรายหรือขมขู คุกคามดวยประการใด ๆ ซึ่ง
บุคคลธรรมดาไดรบั ความคุม ครองในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๐๙, ๓๒๖, ๓๙๓ แลว เนื่องจาก
พระมหากษัตริยทรงดํารงฐานะเปนประมุขของรัฐในทางกฎหมายระหวางประเทศ เปนทีเ่ คารพรัก
และเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน การกระทําใด ๆ อันเปนการละเมิดตอพระเกียรติยศและสิทธิ
เสรีภาพสวนพระองค ไมวาจากบุคคลภายในประเทศหรือจากชาวตางประเทศถือไดวาเปนการกระทํา
ละเมิดตอรัฐและอาจเปนเหตุใหเกิดความไมพอใจแกประชาชน และกระทบตอความสงบสุขของสังคม
และประเทศชาติ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒๘ จึงแยกการคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของพระองคมาบัญญัตไิ วในหมวดความมั่นคงของรัฐโดยถือเปนความผิดอาญาแผนดินที่ประชาชนทั่วไป
ไมใชผูเสียหายและไมอาจฟองรองคดีเอง
เพื่อมิใหผูใดกลาวอางการกระทําภายใตพระปรมาภิไธยเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจาก
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ จึงควรไดรับ
การแกไขโดยบัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย ปวงชนชาวไทยเปนผูใชอํานาจ
อธิ ป ไตยนั ้น ทางรั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี และศาล” เพื ่อ ดํ า รงองค พ ระมหากษั ต ริ ย  ไ ว ซึ ่ง ฐานะ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ บัญญัติวา “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้…”
๗
Denmark Article 13 of the Constitution of Denmark “The King shall not be answerable for his actions;
his person shall be sacrosanct.”
Belgium Article 88 of the Constitution of Belgium “The King’s person is inviolable; his ministers are
accountable.”
Norway Article 5 of the Constitution of Norway “The King’s person is sacred; he cannot be censured or
accused.”
๘
มาตรา ๑๑๒ บัญญัติวา “ผูใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท
หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป”
๖
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“The king can do no wrong” และกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒

องคพระประมุขของรัฐโดยไมเกีย่ วของใด ๆ กับการกระทําของฝายการเมืองและขาราชการ เมือ่ บัญญัตเิ ชนนี้
พระมหากษัตริยจึงไมไดใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน ยอมไมมีความรับผิดชอบใด ๆ อันเกิดจาก
การบริหารราชการของฝายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ และไมมีเหตุที่ผูใดจะวิพากษวิจารณ
พระองคได ผูใ ดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยใ นทางใด ๆ มิได สวนพระราชกรณียกิจตาง ๆ
เชน การลงพระปรมาภิไธยในกฎหมาย ยอมสามารถปฏิบัติตามหลักประเพณีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พระมหากษัตริยในฐานะบุคคลไดรับการคุมครอง
สิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ สวนในฐานะประมุขของรัฐ (Head of state)
จะไดรับความคุมครองตามหลักความคุมกันอํานาจอธิปไตย (Sovereign Immunity) โดยเด็ดขาด
กลาวไดวาหลัก “The king can do no wrong” มีแนวคิดพื้นฐานมาจากอํานาจอธิปไตย
ในเรื่องการเมืองการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเรื่อยมาจนถึงยุคสมัยการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สวนประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒
เปนเพียงกฎหมายคุม ครองสิทธิเสรีภาพของประมุขแหงรัฐซึง่ เปนสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคลเชนเดียวกับ
การคุม ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทัว่ ไปในประมวลกฎหมายอาญาและเชนเดียวกับมาตรา ๑๓๓๙
ที่คุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประมุขแหงรัฐตางประเทศ มาตรา ๑๑๒ ดังกลาวจึงไมไดมีที่มาจาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘ ไมมคี วามสัมพันธเกีย่ วของใด ๆ ตอหลัก “The king can
do no wrong” และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สวนประเด็นเรื่องการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ ที่จะใหสํานักราชเลขาธิการ
เปนผูร อ งทุกขกลาวโทษ ผูเ ขียนวิเคราะหแลวเห็นวา หากใหสาํ นักราชเลขาธิการเปนผูร อ งทุกขกลาวโทษ
อาจจะถูกกลาวหาไดวามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพราะเมื่อใดก็ตามที่สํานักราชเลขาธิการ
เปนผูรองทุกขกลาวโทษ อาจจะถูกมองวาคดีนั้นพระองคประสงคจะเอาโทษผูละเมิด กรณีดังกลาว
ยอมเกิดแรงกดดันตอพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และผูพิพากษาในการปฏิบัติหนาที่ ดังนั้น
เพือ่ ปองกันมิใหถกู ครหาจึงควรเปนอํานาจหนาทีข่ องเจาพนักงานของรัฐเทานัน้ ทีจ่ ะกลาวโทษดําเนินคดี
ตอผูก ระทําผิด สวนประเด็นเรือ่ งความหนักเบาแหงโทษของมาตรา ๑๑๒ นัน้ เนือ่ งจากแตละประเทศ
มีประวัตศิ าสตร ความเคารพรัก ความผูกพันตอสถาบันพระมหากษัตริยแ ตกตางกันไป การใหความสําคัญ
ตอการคุมครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานและเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริยยอมแตกตางกันไป
บทกําหนดโทษจึงมีความหนักเบาแตกตางกันตามความเหมาะสมของแตละสังคมและประเทศนั้น ๆ
โดยไมจําเปนตองเหมือนหรือเทากัน
เห็นไดวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ ไดบัญญัติรับรองหลักอํานาจอธิปไตย
เปนของปวงชนชาวไทยตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยูแลว การดํารงอยูของสถาบัน
พระมหากษัตริยในฐานะประมุขของรัฐมีความสอดคลองและมิไดขัดแยงใด ๆ ตอหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยที่อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน มาตรา ๑๑๒ จึงไมไดเปนอุปสรรคใด ๆ
ตอระบอบประชาธิปไตยทีจ่ าํ เปนจะตองมีการแกไข เพียงแตตอ งแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๓ ใหชัดเจนเพื่อปองกันมิใหฝายตาง ๆ นําพระองคไปกลาวอางเพื่อประโยชนทางการเมือง
มาตรา ๑๓๓ บัญญัตวิ า “ผูใ ดหมิน่ ประมาท ดูหมิน่ หรือแสดงความอาฆาตมาดรายราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท หรือ
ประมุขแหงรัฐตางประเทศ ตองระวางโทษจําคุกตัง้ แตหนึง่ ปถงึ เจ็ดป หรือปรับตัง้ แตสองพันบาทถึงหนึง่ หมืน่ สีพ่ นั บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ”
๙
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บทความทางวิชาการ
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ระบบกลาวหา
และระบบไตสวน

หลักการพิจารณาคดีอาญาใน

๑. ความนํา
การแสวงหาขอเท็จจริงแหงคดีถือวามีความสําคัญตอวิธีพิจารณาความเปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปน
คดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครอง เพราะการแสวงหาขอเท็จจริงนั้นเปนหัวใจหลักทีจ่ ะอํานวย
ความยุติธรรมใหแกประชาชน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในคดีอาญาที่มีแนวความคิดเกี่ยวกับการสืบพยาน
ทีแ่ ตกตางจากการดําเนินคดีแพง กลาวคือ ในการรับฟงพยานหลักฐานนั้นจะอยูบนหลักการคนหา
ความจริงที่คุมครองผูถูกกลาวหาซึ่งใหสิทธิแกจําเลยในการตอสูคดีไดอยางเต็มที่ การดําเนินคดี
จึงตองใช “หลักการตรวจสอบ” ไมอาจนํา “หลักความตกลง” ในคดีแพงมาใชบังคับ โดยระบบในการ
แสวงหาขอเท็จจริงตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ยอมรับโดยทั่วไปนั้นมีอยู ๒ ระบบ คือ
ระบบกลาวหา และระบบไตสวน ซึ่งแตละระบบตางมีความเปนมาและลักษณะ รวมทัง้ หลักเกณฑ
ในการแบงแยกที่แตกตางกัน ดังนั้น เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจถึงหลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบ
กลาวหาและระบบไตสวนวามีหลักการสําคัญที่แตกตางกันอยางไร รวมทั้งขอดีและขอเสีย ตลอดจน
ทางปฏิบัติในการดําเนินคดีอาญาของไทยในปจจุบัน ผูเขียนจึงขอเสนอบทความ เรื่อง “หลักการ
พิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน” ดังนี้

มี.ค. - เม.ย. ๕๕

P73-86.indd 73

จุลนิติ

๗๓

3/28/2012 1:04:44 PM

หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน

๒. ความหมายของระบบกลาวหาและระบบไตสวน
ความหมายของหลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวนนัน้ นักวิชาการไดให
คํานิยามไวแตกตางกัน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก บั หลักเกณฑหรือแนวความคิดทีน่ าํ มาพิจารณาแบงแยก เชน องคกร
ที่ทําหนาที่สอบสวน ฟองรอง และการพิจารณาพิพากษาคดี๑ วิธีพิจารณาคดี๒ บทบาทของศาลและ
คูค วาม หลักการคนหาความจริง หรือวิธกี ารรวบรวมพยานหลักฐาน เปนตน ซึง่ หากจะใหนยิ ามของคําวา
“ระบบกลาวหา” และ “ระบบไตสวน” โดยอาศัยบทบาทหนาทีข่ องศาลและคูค วามเปนหลักเกณฑ
ในการพิจารณาแลว ทั้งสองระบบมีความหมายดังนี้
๒.๑ หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหา (Accusatorial System)
“ระบบกลาวหา” เปนระบบการดําเนินคดีอาญาในปจจุบันซึ่งแกไขขอบกพรองของการ
ดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวน๓ โดยลักษณะที่สําคัญของระบบกลาวหาคือ ศาลมีบทบาทจํากัด
เปนเพียงผูตัดสินคดีเทานั้น ไมมีอํานาจในการสืบพยานเพิ่มเติมหรือชวยคูความฝายหนึ่งฝายใด
แสวงหาพยานหลักฐานเพิม่ เติม การสืบพยานและการดําเนินกระบวนพิจารณาก็มหี ลักเกณฑทเี่ ครงครัด
และมีรายละเอียดปลีกยอยมาก ศาลจึงมีโอกาสใชดลุ พินจิ ไดนอ ยมาก สวนคูค วามทัง้ สองฝายก็มบี ทบาท
สําคัญเปนคูต อ สูซ งึ่ กันและกัน และเมือ่ ศาลไมสามารถชวยโจทกแสวงหาพยานหลักฐานได ดังนัน้ บางครัง้
ศาลจึงอาจยกฟอง ทั้ง ๆ ที่ปรากฏวาจําเลยกระทําความผิดก็ได เพราะหากพยานหลักฐานของโจทก
มีขอนาสงสัยแลวจะตองยกผลประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหกับจําเลย
๒.๒ หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบไตสวน (Inquisitorial System)
“ระบบไตสวน” เปนระบบการดําเนินคดีอาญาในยุโรปดั้งเดิม โดยศาลมีบทบาทหนาที่
ทัง้ การสอบสวนและการพิจารณาพิพากษาคดี๔ ศาลมีอาํ นาจทีจ่ ะสืบพยานเพิม่ เติมหรืองดการสืบพยาน
ก็ได ทั้งนี้เพื่อคนหาขอเท็จจริงใหไดใกลเคียงความจริงมากที่สุด และระเบียบวิธีเกี่ยวกับการสืบพยาน
ก็ไมมีหลักเกณฑที่เครงครัด แตจะเปดโอกาสใหมีการเสนอพยานหลักฐานสูศาลไดทุกชนิด ศาลจึงมี
สิทธิรับฟงพยานบอกเลาและมีอาํ นาจใชดุลพินิจไดอยางกวางขวาง รวมทั้งการพิจารณาคดีก็มีลักษณะ
หากอธิบายระบบกลาวหาและระบบไตสวนโดยพิจารณาทีก่ ารแบงแยกองคกรทีท่ าํ หนาทีส่ อบสวน ฟองรอง และการพิจารณา
พิพากษาคดีแลว “ระบบไตสวน” คือ ระบบการดําเนินคดีอาญาที่ไมมีการแยก “หนาที่สอบสวนฟองรอง” และ “หนาที่พิจารณา
พิพากษาคดี” ออกจากกัน ใหองคกรในการดําเนินคดีอาญาทีต่ า งหากจากกันเปนผูร บั ผิดชอบดําเนินการ แตการดําเนินคดีอาญาทัง้ หมด
ตกอยูในมือของบุคคลหรือองคกรเดียว กลาวคือ การดําเนินคดีอาญาทั้งหมดตกอยูในมือของผูพิพากษาหรือศาล และการดําเนิน
คดีอาญาตามระบบไตสวนนีผ้ ถู กู ไตสวนแทบไมมสี ทิ ธิอะไรเลย เขามีสภาพไมตา งอะไรกับวัตถุชนิ้ หนึง่ กลาวคือ เปน “กรรมในคดี” และ
“ระบบกลาวหา” คือ ระบบการดําเนินคดีอาญาที่มีการแยก “หนาที่สอบสวนฟองรอง” และ “หนาที่พิจารณาพิพากษาคดี”
ออกจากกัน ใหองคกรในการดําเนินคดีอาญาที่ตางหากออกจากกันเปนผูทําหนาที่ทั้งสองนั้น และยกฐานะของผูถกู กลาวหา (ผูตองหา
และจําเลย) จากการเปน “กรรมในคดี” ขึน้ เปน “ประธานในคดี” (โปรดดู คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา, พิมพครัง้ ที่ ๗
ฉบับปรับปรุงใหมและแกไขเพิ่มเติม, กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๙, หนา ๕๖-๕๗).
๒
หากอธิบายระบบกลาวหาและระบบไตสวนโดยพิจารณาทีว่ ธิ พี จิ ารณาคดีแลว “ระบบกลาวหา” หมายถึง การพิจารณาคดีทมี่ ี
ผูกลาวหาและผูถูกกลาวหาที่วางตัวเปนคูพิพาทกันตอหนาศาล สวน “ระบบไตสวน” หมายถึง การพิจารณาคดีที่ไมมีคูความที่วางตัว
เปนคูพ พิ าทกันตอหนาศาล โดยศาลเปนผูด าํ เนินการไตสวนหาพยานหลักฐานดวยตนเองหรือดวยความชวยเหลือของผูช ว ยของตนเอง
(โปรดดู ณรงค ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม ๑, พิมพครั้งที่ ๙, กรุงเทพฯ : วิญูชน, หนา ๒๘-๒๙).
๓
ณรงค ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพครั้งที่ ๘, กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๗, หนา ๒๖.
๔
อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, หนา ๒๖.
๑
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บทความทางวิชาการ

เปนการดําเนินการระหวางศาลกับจําเลย โจทกไมมบี ทบาทในการสืบพยานแตเปนเพียงผูช ว ยเหลือศาล
ในการคนควาหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเทานั้น นอกจากนี้ยังไมใชหลักยกประโยชนแหงความสงสัย
ใหกับจําเลย (in dubio pro reo) ดังนั้น จําเลยจึงมีหนาที่สําคัญในการพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนเอง
ใหชัดแจง๕
๓. ความเปนมาและลักษณะของการดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวนและระบบกลาวหา
ระบบกลาวหาและระบบไตสวนมีวิวัฒนาการมาเปนเวลานาน โดยขอมูลทางประวัติศาสตร
ไดแสดงใหเห็นวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมาประเทศในภาคพื้นยุโรปมีการใชวิธีพิจารณาคดีอาญา
ทั้งในระบบกลาวหาและระบบไตสวนแบบสลับกันไปมา ซึ่งการสลับใชระบบกลาวหาและระบบไตสวนนั้น
เปนผลมาจากความเขมแข็งของอํานาจรัฐในชวงระยะเวลานัน้ ๆ กลาวคือ หากชวงเวลาใดอํานาจรัฐ
มีค วามเข ม แข็ ง มาก ศาลมี แ นวโน ม ทีจ่ ะใช ร ะบบไต ส วน เช น ในสมั ย ศาลศาสนา ศาลในยุ ค
สมบูรณาญาสิทธิราชย และศาลไตสวนในยุคนโปเลียน ในทางตรงกันขาม หากชวงเวลาใดอํานาจรัฐ
มีความออนแอ ไมเด็ดขาด หรือกระจัดกระจายไมรวมศูนย ศาลก็มีแนวโนมทีจ่ ะใชระบบกลาวหา
เชน ในยุคกรีกโบราณ และยุคกลาง๖
๓.๑ การดําเนินคดีอาญาในระบบกลาวหา
การระงับขอพิพาทของสังคมในอดีตเปน “การแกแคนสวนตัว” ซึ่งเมื่อสังคมพัฒนาขึ้น
เห็นวาการแกแคนสวนตัวนั้นไมสามารถสรางความสงบเรียบรอยใหเกิดขึ้นได จึงกําหนดใหมีคนกลางขึ้น
เพื่อตัดสินขอขัดแยง ระบบกลาวหาจึงถือกําเนิดขึ้นและเขามาแทนที่การแกแคนสวนตัว โดยเมื่อมี
ขอขัดแยงเกิดขึ้น ฝายกลาวหาก็จะนําเรื่องมาฟองคนกลางซึ่งอาจเปนหัวหนาหรือผูทีต่ นนับถือ
และทั้งสองฝายก็จะตองพิสูจนขอ อางของตนดวยรูปแบบตาง ๆ เชน การดํานํ้าลุยไฟ (les ordalies)๗ หรือ
“การตอสูเ พื่อพิสูจนความจริง” (Duel judiciaire) ซึ่งหากฝายใดรอดชีวติ ก็ถอื วาเปนฝายที่พดู ความจริง
และเปนผูชนะคดี ผูตัดสินเพียงแตทําตัวเปนกลางและรอผลการตอสูเพื่อพิพากษาเทานั้น ดังนั้น
ความเขาใจทัว่ ไปทีว่ าระบบไตสวนเปนระบบทีใ่ ชการทรมานทีไ่ รมนุษยธรรม สวนระบบกลาวหา
เปนระบบทีใ่ ชในสังคมทีเ่ จริญแลวนัน้ จึงไมใชสิง่ ทีถ่ ูกตอง แตทงั้ ระบบกลาวหาและระบบไตสวน
ตางผานชวงเวลาที่ใชวิธีการที่ไรมนุษยธรรมมาแลวทัง้ สิ้น จนกระทั่งการพิสูจนขอเท็จจริงไดพัฒนา
เปนการพิสูจนโดยพยานหลักฐาน
เข็มชัย ชุติวงศ, กฎหมายลักษณะพยาน, พิมพครั้งที่ ๔, กรุงเทพฯ : นิติบรรณาการ, ๒๕๓๖, หนา ๒-๓.
ปกปอง ศรีสนิท, “ระบบกลาวหาและระบบไตสวนในวิธีพิจารณาความอาญา”, ๗๒ ป ศาสตราจารย ดร. คณิต ณ นคร
ยืนหยัดบนหลักนิติธรรม, ๒๕๕๒, หนา ๑๓๓.
๗
วิธกี ารดํานํ้าลุยไฟ มี ๔ วิธคี อื (๑) aqua fervens คือ การใหผกู ลาวอางขอเท็จจริงนํามือจุม นํ้ารอน และนํามือดังกลาวใสถงุ หนัง
ที่ตราประทับโดยศาล เมื่อเวลาผานไป ๓ วัน ศาลจะเปดถุงหนังดู หากมือไมมรี อยแผล ถือวาผูก ลาวอางพูดความจริง แตหากมือมีรอยแผล
ถือวาผูกลาวอางพูดเท็จ (๒) ferrum canden หรือ ferrum ignitum คือ การใหผูกลาวอางขอเท็จจริงถือเหล็กรอนเดินไป ๙ กาว
หรือเดินไปบนคราดที่เผาไฟ หากไมไหม ถือวาผูกลาวอางพูดความจริง แตหากมีรอยไหม ถือวาผูกลาวอางพูดเท็จ (๓) aqua frigida
คือ การโยนผูตองหาลงในถังนํา้ ศักดิ์สิทธิ์ ถาผูตองหาบริสุทธิ์ ผูตองหาจะจมนํ้า แตหากผูตองหาเปนผูกระทําความผิด นํ้าศักดิ์สิทธิ์
จะปฏิเสธผูตองหาทําใหผูตองหาลอยนํ้า (๔) judicium crucis คือ ใหผูกลาวหาและผูถูกกลาวหายืนกางแขนเปนรูปไมกางเขน
หากฝายใดเอาแขนลงกอน ฝายนั้นคือผูแพคดี (เพิ่งอาง, หนา ๑๓๔).
๕
๖
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หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน

สําหรับลักษณะของการฟองคดีอาญาในระบบกลาวหานั้น ถือเปนสิทธิของผูเสียหาย
ในการเปนโจทกฟองคดีอาญา รวบรวมพยานหลักฐานและนําสืบพิสูจน เพื่อใหศาลพิพากษาลงโทษ
ผูก ระทําความผิดดวยตนเอง ศาลหรือผูพ พิ ากษาจะวางตัวเปนกลางโดยเครงครัด ระบบนีจ้ งึ แบงบุคคล
ออกเปน ๓ ฝาย ไดแก ผูเสียหายซึ่งทําหนาที่เปนโจทก จําเลย และศาล
การดําเนินคดีอาญาในระบบกลาวหาก็อยูภายใตแนวคิดพื้นฐานของการประกันสิทธิ
และเสรีภาพของผูถ กู กลาวหาหรือจําเลย โดยโจทกและจําเลยตางเอาพยานหลักฐานมาตอสูก นั แลวศาล
จะตัดสินไปตามนํ้าหนักพยานของแตละฝาย ซึ่งการตอสูในระบบกลาวหานี้ สงผลใหเกิดหลักเกณฑ
ทีส่ าํ คัญคือ “หลักการสันนิษฐานไวกอ นวาจําเลยเปนผูบ ริสทุ ธิจ์ นกวาจะพิสจู นใหศาลเชือ่ โดยปราศจาก
ขอสงสัยวาจําเลยกระทําความผิดจริง” จําเลยจึงมีสิทธินําสืบหักลางพยานหลักฐานโจทกเพื่อพิสูจน
ความบริสุทธิ์ของตน โดยถือหลักวาโจทกและจําเลยมีฐานะเทาเทียมกัน แมโจทกเปนพนักงานอัยการ
ซึ่งทําหนาที่ในนามรัฐก็มีฐานะเทากับจําเลยที่เปนราษฎร ศาลจะวางตนเปนกลาง ทําหนาที่เหมือน
กรรมการตัดสินและควบคุมใหคูความทั้งสองฝายปฏิบัติตามกฎหมายลักษณะพยานอยางเครงครัด
หากผิดหลักเกณฑอาจถูกศาลพิพากษายกฟองได การพิจารณาก็กระทําตอหนาจําเลย และใหสิทธิ
แกจาํ เลยทีจ่ ะมีทนายความใหความชวยเหลือในการดําเนินคดี ศาลจึงมีบทบาทในการคนหาความจริง
นอยมาก โดยจะชวยคนหาความจริงเฉพาะกรณีทจี่ าํ เปนอยางยิง่ เทานัน้ เชน ซักถามพยานเทาทีจ่ าํ เปน
เพื่อความเปนธรรมแกจําเลย หรือเพื่อใหขอเท็จจริงชัดเจนยิ่งขึ้น เปนตน
ดังนัน้ การดําเนินคดีอาญาในระบบกลาวหาจึงเปนระบบทีม่ กี ารแยกหนาทีส่ อบสวน ฟองรอง
และหนาทีพ่ จิ ารณาพิพากษาออกจากกัน โดยใหมอี งคกรในการดําเนินคดีอาญาทีแ่ ยกตางหากออกจากกัน
เปนผูท าํ หนาทีด่ งั กลาว ผูพ พิ ากษาหรือศาลตองวางเฉยหรือวางตัวเปนกลางเพือ่ เปดโอกาสใหคคู วาม
ไดตอ สูค ดีกนั อยางเต็มที่ และปองกันการมีอคติของผูช ขี้ าดดวย นอกจากนี้ ศาลยังมีบทบาทในการควบคุม
ใหทั้งสองฝายปฏิบัติตามกฎหมายพยาน โดยมีบทตัดพยานที่เด็ดขาด เพื่อปองกันมิใหพยานหลักฐาน
ที่ตองหามเขาสูสํานวนและมิใหเอาเปรียบกันและกันในการตอสูคดี
๓.๒ การดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวน
ระบบไตสวนมีวิวัฒนาการมาจากระบบกลาวหา โดยมีที่มาจากศาลของคริสตศาสนา
นิกายโรมันคาทอลิก โดยศาลศาสนาจะพิจารณาคดีดว ยการซักถามพยานในรูปแบบกรรมการ กลาวคือ
พระจะเปนผูไ ตสวนผูก ระทําผิดโดยไมมผี พู พิ ากษาเปนคนกลาง สงผลใหการคนหาความจริงกระทําโดย
การทรมานจําเลยดวยวิธีการตาง ๆ เชน การทากันพิสูจนดวยการดํานํ้า ลุยไฟ สาบานตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรือจํานวนพยานของใครมากกวากัน เปนตน เพื่อใหจําเลยรับสารภาพและเลาขอเท็จจริงทั้งหมด

การไตสวนดวยการทรมาน
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ตอมาเมื่อระบบการทรมานหมดไป ระบบไตสวนก็เริ่มคนหาความจริงโดยการสืบพยาน
แตยังคงใหศาลมีหนาทีค่ นหาความจริงจากพยานหลักฐานตาง ๆ ทัง้ ทีค่ ูความเสนอตอศาลและที่ศาล
เห็นสมควรเรียกมาเอง ในระบบนี้ศาลจึงมีบทบาทอยางสูงในการแสวงหาพยานหลักฐานและควบคุม
กระบวนพิจารณา คูความจะซักถามพยานก็ตองไดรับอนุญาตจากศาลเสียก อน การพิจารณาคดี
ไมใชการตอสูคดีระหวางคูความ แตเปนการตอสูกันระหวางรัฐกับจําเลย การพิจารณาไมไดกระทําโดย
เปดเผย แตจะพิจารณาจากเอกสารมากกวาคําเบิกความของพยานบุคคล และถือวาเปนหนาที่ของรัฐ
ในการแสวงหาขอเท็จจริงและใหความเปนธรรมจําเลย การพิจารณาจึงทําลับหลังจําเลยได คูความ
ทนายความ และพนักงานอัยการจึงมีบทบาทในคดีอาญานอยมาก
แสดงการไตสวนกาลิเลโอโดยศาลศาสนาที่วาติกัน

ใ
ไ สวนยัังไไมมีการแยกหนาทีี่สอบสวนฟองรอง
นอกจากนีี้ การดํําเนิินคดีีอาญาในระบบไต
ออกจากหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาคดี แตใหหนาที่ทั้งหมดดังกลาวเปนของผูพิพากษาหรือศาล
ทําหนาที่สอบสวนฟองรองและหนาที่ตัดสินคดีอยูในความรับผิดชอบของคน ๆ เดียว ซึ่งถือเปนขอเสีย
ของการดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวน อันอาจทําใหอํานาจชี้ขาดทั้งกระบวนการอยูในดุลพินิจ
ของคนเพียงคนเดียว โดยไมมีการตรวจสอบหรือคานอํานาจ และอาจเกิดกรณีมีอคติหรือความ
ไมเปนกลางของผูพ พิ ากษาได ดังนัน้ การดําเนินคดีอาญาทีร่ วมการสอบสวนฟองรองและการพิจารณา
ไวในองคกรเดียวกันจึงมีขอบกพรอง ดังนี๘้
(๑) ผูไตสวนซึ่งหมายถึงศาลหรือผูพิพากษามีอํานาจมากเกินไป และอาจมีอคติกับ
ผูถูกไตสวน ทําใหไมมีความเปนกลาง จนกลายเปนองคกรที่มีอํานาจหนาทีป่ ราบปรามผูกระทํา
ความผิดอาญามากกวาจะเปนองคกรที่อํานวยความยุติธรรม
(๒) ผูถูกไตสวนมีสภาพเปนผูถ ูกซักฟอกในคดี ไมมีสิทธิใด ๆ ในการตอสูหรือไดรับการ
ชวยเหลือในการคนหาความจริง และมักถูกกระทําตอเนื้อตัวรางกายดวยวิธีทรมานเพื่อใหรับสภาพ
ซึ่งขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน

คําปุน ภูธรศรี, ปญหากรณีจําเลยยอมรับพยานหลักฐานของโจทกในคดีอาญา, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๕๒, หนา ๘.
๘
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๔. หลักเกณฑในการแบงแยกความแตกตางระหวางระบบไตสวนและระบบกลาวหา
การแบงแยกความแตกตางระหวางระบบไตสวนและระบบกลาวหานั้น สามารถพิจารณาไดจาก
หลักเกณฑแนวคิดพื้นฐาน วิธีพิจารณาคดี ที่มาของผูพิพากษา ผูเริ่มคดี วิธีการรวบรวมพยานหลักฐาน
และการดําเนินคดีรับสารภาพ โดยแตละหลักเกณฑมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ การแบงแยกความแตกตางตามหลักเกณฑที่พิจารณาจากแนวคิดพื้นฐาน
เมือ่ แบงแยกความแตกตางระหวางระบบกลาวหาและระบบไตสวนโดยพิจารณาจากแนวคิด
พื้นฐานแลวพบวา “ระบบกลาวหา” นั้นมีแนวคิดที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการประกันสิทธิเสรีภาพ
ของผูถูกกลาวหาหรือประชาชน (Due process) ซึ่งแนวคิดนี้ศาลหรือผูพิพากษาตองวางตัวเปนกลาง
และเปดโอกาสใหคูความไดตอสูกันอยางเต็มที่ โดยคูกรณีทั้ง ๒ ฝายตองอยูในฐานะที่เทาเทียมกัน
โดยปลอยใหเปนหนาที่ของคูกรณีที่จะนําพยานหลักฐานมาสืบกันเอง เมื่อถึงขั้นสุดทายผูพิพากษา
จะตัดสินใหฝา ยหนึง่ ฝายใดเปนผูช นะคดีตามพยานหลักฐานทีม่ กี ารนํามาพิสจู น ในขณะที่ “ระบบไตสวน”
มีแนวคิดที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของประโยชนสาธารณะในการทีจ่ ะดําเนินคดีและลงโทษผูกระทําความผิด
หรือเพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรม (Crime control) โดยศาลจะเปนผูนําความยุติธรรมมาให
กับคูความ ดังนั้น ศาลจึงมีบทบาทมากในการถามพยานและคนหาความจริง
๔.๒ การแบงแยกความแตกตางตามหลักเกณฑที่พิจารณาจากวิธีพิจารณาคดี
วิธพี จิ ารณาคดีตาม “ระบบกลาวหา” มีลกั ษณะเปนการพิจารณาคดีแบบเปดเผย โดยให
สิทธิแกประชาชนที่จะเขารับฟงการพิจารณา ดังนั้นจึงทําใหประชาชนสามารถควบคุมองคกร รวมทั้ง
ควบคุมการดําเนินคดีได และเปนการพิจารณาดวยวาจา กลาวคือ เมื่อวิธีพิจารณาเปนแบบเปดเผย
ดังนั้นวิธีการที่จะทําใหประชาชนผูเขาฟงการพิจารณาสามารถรับทราบเนื้อหาสาระสําคัญของคดี
พรอมกันได ก็คือการใชวาจาในการดําเนินคดี นอกจากนี้ ยังเปนการพิจารณาแบบคูพิพาท กลาวคือ
เมื่อมีการพิจารณาแบบเปดเผยและดวยวาจา ดังนั้น ผูตัดสินจะตองวางตัวเปนกลางและตองรับฟง
ทั้งฝายผูกลาวหาและผูถูกกลาวหาซึ่งวางตัวเปนคูพิพาทกันนั่นเอง
สวนวิธีพิจารณาคดีตาม “ระบบไตสวน” นั้นจะมีลักษณะที่แตกตางจากระบบกลาวหา
โดยเปนการพิจารณาแบบลับ ซึ่งกระบวนการไตสวนจะไมดําเนินการในที่สาธารณะ และผูมีสวน
เกี่ยวของในการไตสวนจะไมทราบถึงกระบวนพิจารณามากนัก พยานก็ไมทราบวาศาลกําลังไตสวน
คดีอะไรและใครเปนผูต อ งหา เชนเดียวกับผูต อ งหาก็ไมทราบถึงขอหาทีศ่ าลทําการไตสวน และเปนการ
พิจารณาดวยลายลักษณอักษร กลาวคือ การพิจารณาจะทําในสํานวนสอบสวน ซึ่งสํานวนดังกลาว
จะเสร็จสิ้นบริบูรณเมื่อมีการบังคับใชโทษ รวมทั้งยังเปนการพิจารณาแบบไมเปนคูพิพาท กลาวคือ
สํานวนการสอบสวนจะดําเนินการฝายเดียว บทบาทของผูถูกไตสวนที่ถูกดําเนินคดีจะเปนลักษณะ
ตัง้ รับ กระบวนการทัง้ หมดมีทมี่ าจากผูไ ตสวน ดังนัน้ จึงไมมคี คู วามทีว่ างตัวเปนคูพ พิ าทกันตอหนาศาล
แตมีเพียงผูไตสวนและผูถูกไตสวนเทานั้น
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๔.๓ การแบงแยกความแตกตางตามหลักเกณฑที่พิจารณาจากที่มาของผูพิพากษา
ใน “ระบบกลาวหา” ศาลหรือผูพ พิ ากษาที่ทําหนาที่สว นใหญแลวจะมิใชผพู พิ ากษาอาชีพ
เนือ่ งจากมีแนวคิดจากการดําเนินคดีทีก่ ระทําโดยเปดเผยตอหนาสาธารณะและประชาชนมีสิทธิ
เขาตรวจสอบได ดังนั้น ระบบลูกขุนซึ่งเปนประชาชนธรรมดาที่มิใชผูพิพากษาอาชีพจึงถูกพัฒนา
ขึ้นมาจากระบบกลาวหานี้ คําถามทีใ่ ชในการถามจําเลยก็เปนคําถามงาย ๆ มิใชคําถามทางเทคนิค
ทีส่ ลับซับซอน อยางไรก็ดี แมจะมีลูกขุนในการพิจารณาคดีในระบบกลาวหาก็ตาม “ศาลซึ่งเปน
ผูพิพากษาอาชีพ” ก็ยังทําหนาที่ควบคุมการพิจารณา แตจะไมรวมออกเสียงดวย
สวน “ระบบไตสวน” นัน้ ศาลทีท่ าํ หนาที่จะเปนผูพ พิ ากษาอาชีพ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากวิธกี ารไตสวน
จะใชเทคนิคมากกวาการดําเนินคดีในระบบกลาวหา รวมทั้งการตั้งคําถามในการไตสวนก็ไมใชคําถาม
ตามปกติทัว่ ไป และศาลในระบบไตสวนยังตองคนหาพยานหลักฐานดัวย ดังนั้น ความเปนมืออาชีพ
ของผูพิพากษาจึงมีความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่
อยางไรก็ดี หลักเกณฑการแบงแยกโดยพิจารณาจากลักษณะของศาลหรือทีม่ าของ
ผูพิพากษาดังกลาวก็ยังไมชัดเจนมากนัก เนื่องจากบางประเทศแมจะเปนระบบกลาวหาแตก็ใช
ผูพิพากษาอาชีพ เชน กรณีของประเทศไทย บางประเทศก็ใชลูกขุนที่มาจากประชาชน เชน ประเทศ
อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา และบางประเทศก็ใชผูพิพากษาผสมกัน เชน ศาลอาญาที่พิจารณาคดีโทษ
ขั้นสูง (Cour d’assises) ในประเทศฝรั่งเศส ใชทงั้ ผูพิพากษาอาชีพและลูกขุนทีม่ าจากประชาชน
รวมกันพิจารณาทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมาย
๔.๔ การแบงแยกความแตกตางตามหลักเกณฑที่พิจารณาจากผูเริ่มคดี
วิธีพิจารณาคดีใน “ระบบกลาวหา” ผูเริม่ คดีจะเปนองคกรอืน่ ๆ ทีม่ ิใชศาลผูตัดสินคดี
แตจะเปน “ผูกลาวหา” ซึ่งถือเปน “หลักการแยกอํานาจฟองคดีออกจากอํานาจตัดสินคดี”๙ อันเปน
หลักประกันอคติของผูพิพากษา เพราะหากปลอยใหผูพิพากษาที่ตัดสินคดีเปนผูเริ่มคดีดวยตนเองแลว
ก็จะเปนการยากที่ศาลจะยกฟองคดี โดยใหเหตุผลวาคําฟองของตนไมมีน้าํ หนัก ทัง้ นี้ เนื่องจากผูพ พิ ากษา
ที่ตดั สินใจเริ่มดําเนินคดีใดก็ยอ มปกใจเชื่อวาผูต อ งหาทีต่ นดําเนินคดีน้นั เปนผูก ระทําความผิด และเปน
การยากยิ่งที่ผูพิพากษาคนเดียวกันนั้นจะยกฟองคดีทตี่ นเริ่มฟองเอง โดยใหเหตุผลวาคําฟองของตน
ผิดพลาด หรือตนเขาใจขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายผิดในตอนแรก โดยหลักการแยกอํานาจฟองคดี
ออกจากอํานาจตัดสินคดีดังกลาวนั้น ศาลจะตองวางตัวเปนกลางในการดําเนินคดี และผูเ ริ่มคดีจะตอง
เปนบุคคลอื่นที่มิใชศาลที่ตัดสินคดี ซึ่งอาจเปนพนักงานอัยการหรือผูเสียหาย (หรือประชาชน)
สวน “ระบบไตสวน” ผูเริ่มคดีจะเปนศาลหรือผูพากษา โดยผูพิพากษาในระบบไตสวน
ทุกคนสามารถเริ่มทําการไตสวนคดีไดเองหากพบการกระทําความผิดหรือมีคํารองทุกขจากผูเสียหาย
โดยไมตองผานองคกรที่มีอํานาจฟองคดี อยางไรก็ดี หลักการดังกลาวนี้เปนหลักการดั้งเดิมในประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งถูกยกเลิกไปหมดแลว แตในปจจุบนั ระบบไตสวนอาจมีการแยกอํานาจเริ่มคดีออกจากอํานาจ
ตัดสินชี้ขาด เชน ศาลไตสวนในประเทศฝรั่งเศส (Judge d’instruction) ไมอาจเริ่มคดีเองได แตตอง
ใหอัยการหรือผูเสียหายเปนผูเริ่มคดี โดยศาลไตสวนก็ยังคงใชวิธีพิจารณาความตามระบบไตสวนอยู
ในภาษาฝรั่งเศสเรียกหลักนี้วา “Principe de la séparation de la poursuite et du jugement”.
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๔.๕ การแบงแยกความแตกตางตามหลักเกณฑทพี่ จิ ารณาจากวิธกี ารรวบรวมพยานหลักฐาน
ใน “ระบบกลาวหา” คูค วาม (คูก รณี) จะเปนผูร วบรวมพยานหลักฐานเพือ่ นําเสนอตอศาล
โดยใชหลักการเปดเผยพยานกอนสืบ กลาวคือ ฝายผูฟองคดีและฝายผูถูกฟองจะตองเปดเผย
พยานหลักฐานใหอีกฝายหนึ่งทราบกอนการสืบพยาน สวน “ระบบไตสวน” นั้น ศาลจะเปนผูมีหนาที่
รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวง เชน ผูพิพากษาไตสวนในประเทศฝรั่งเศส (Judge d’instruction หรือ
Investigating judge) มีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งทางฝายผูกลาวหาและทางฝายผูตองหา
เพื่อพิสูจนมูลฟองคดีอาญาวาคดีมีมูลเพียงพอที่จะสงฟองคดีตอศาลตัดสินหรือไม ดังนั้น ในระบบ
กลาวหา เมือ่ ผูเ ริม่ คดีเปนผูก ลาวหา จึงมีหนาทีต่ อ งนําพยานหลักฐานมาพิสจู นความผิดของผูถ กู กลาวหา
ในขณะที่ระบบไตสวนนั้น เมื่อศาลไตสวนเริ่มดําเนินการไตสวนคดี คูกรณีก็ไมมีภาระหนาที่ใด ๆ
เพราะหนาที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดไดอยูที่ศาลไตสวน
๔.๖ การแบงแยกความแตกตางตามหลักเกณฑที่พิจารณาจากการดําเนินคดีรับสารภาพ
วิธีพิจารณาความใน “ระบบกลาวหา” เมื่อศาลเริ่มการพิจารณา ศาลจะถามจําเลยดวย
คําถามวา จําเลยยอมรับสารภาพหรือปฏิเสธ ในกรณีที่จําเลยปฏิเสธก็จะดําเนินการสืบพยาน แตหาก
จําเลยรับสารภาพ ศาลก็สามารถลงโทษจําเลยไดโดยไมตอ งดําเนินการสืบพยาน แตใน “ระบบไตสวน” นัน้
แมจําเลยจะรับสารภาพ ศาลก็ยังตองดําเนินการไตสวนหาความจริงตอไป อยางไรก็ดี การพิจารณา
สืบพยานจะมีลักษณะไมเต็มรูปแบบเหมือนเชนกรณีที่จําเลยปฏิเสธ
๕. ขอดีและขอเสียของระบบกลาวหาและระบบไตสวน
เมื่อพิจารณาความแตกตางระหวางการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน
ตามหลักเกณฑตาง ๆ ที่กลาวมาขางตนแลว ทั้งสองระบบตางมีทั้งขอดีและขอเสีย ดังนี้
๕.๑ ขอดีและขอเสียของระบบกลาวหา
เนือ่ งจากวิธพี จิ ารณาคดีอาญาในระบบกลาวหา มีแนวคิดทีต่ งั้ อยูบ นพืน้ ฐานของการประกัน
สิทธิและเสรีภาพของผูถ กู กลาวหาหรือประชาชน ดังนัน้ ระบบกลาวหาจึงเปนระบบทีส่ รางหลักประกัน
สิทธิใหกบั ผูด าํ เนินคดีมากทีส่ ดุ และกระบวนการพิจารณาคดีเปนแบบเปดเผย ซึง่ ใหสทิ ธิแกประชาชน
ที่จะเขารับฟงการพิจารณาได ดังนั้น จึงทําใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบการดําเนินคดีของศาล
ไดอยางเต็มที่ รวมทั้งยังมีหลักการแบงแยกอํานาจสอบสวนฟองรองออกจากอํานาจในการพิจารณา
พิพากษาคดีอีกดวย ดังนั้น จึงทําใหอคติของศาลในการตัดสินคดีหมดไป
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อยางไรก็ดี วิธพี จิ ารณาคดีในระบบกลาวหานั้น มีลกั ษณะเปนการดําเนินคดีคดีดว ยวาจา ดังนั้น
จึงอาจกอใหเกิดความยากลําบากในเรื่องความชัดเจนของขอเท็จจริง และปญหาเรื่องความทรงจํา
ของพยานหรือผูพิพากษาที่อาจหายไปทั้งหมดหรือบางสวน ดังจะเห็นไดจากการฟองคดีดวยวาจา
ในศาลแขวง ซึ่งกฎหมายกําหนดใหคดีเล็ก ๆ นอย ๆ พนักงานอัยการอาจฟองดวยวาจาตอศาลแขวงได๑๐
ซึ่งการฟองดวยวาจาอยางเดียวนั้นอาจทําใหผูปฏิบัติงานขาดหลักฐานบันทึกทีเ่ ปนลายลักษณอักษร
ทําใหขอเท็จจริงไมชัดเจนและเสี่ยงตอการหลงลืม รวมทัง้ ยังสรางความยากลําบากใหกับศาลในการ
พิจารณาคดีดวย ดังนั้น ในทางปฏิบัติ แมจะเปนการฟองดวยวาจา แตพนักงานอัยการก็จะเขียนฟอง
เปนหนังสือเหมือนคําฟองโดยปกติ แตใชรูปแบบคําฟองที่แตกตางกัน
นอกจากนี้ ในระบบกลาวหาที่ใชระบบลูกขุนซึ่งจําเปนตองใชผูพิพากษาที่มิใชผูพิพากษา
อาชีพมาทําหนาที่เปนจํานวนมากนั้น ก็เกิดปญหาในกระบวนการจัดตั้งผูพ ิพากษาที่ตอ งใชเวลานาน
รวมทั้งยังสรางความไมสะดวกใหกับผูที่ไมตองการมาเปนลูกขุนดวย เพราะอาจมองวาการมาทําหนาที่
ดังกลาวเปนการเสียเวลาเพราะตองมีภาระในหนาทีก่ ารงานของตน หรือไมอยากรับผิดชอบตัดสินคดี
ทั้ง ๆ ที่ตนไมมีความรูดานกฎหมาย เปนตน
๕.๒ ขอดีและขอเสียของระบบไตสวน
แมวา วิธพี จิ ารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาจะมีการคนหาความจริงที่มปี ระสิทธิภาพเพราะ
ปลอยใหคูความทั้งสองไดตอสูคดีกันอยางเต็มที่ แตก็เปนการนําเสนอความจริงเพียงดานเดียว ดังนั้น
วิธีพิจารณาคดีอาญาในระบบไตสวนซึง่ มีแนวคิดทีต่ ั้งอยูบนพื้นฐานของประโยชนสาธารณะในการ
ที่จะดําเนินคดีและลงโทษผูกระทําความผิด หรือเพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรมนั้น ไดกําหนดให
ศาลมีบทบาทในการถามพยานและคนหาความจริง ดังนั้น ยอมทําใหศาลมีอํานาจไตสวนความจริง
ไดทั้งหมดซึ่งจะเปนผลดีตอการทําความจริงใหปรากฏ
แตอยางไรก็ตาม การใหศาลมีอาํ นาจไตสวนหรือสามารถคนหาความจริงไดอยางเต็มที่
ยอมสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูตองหา นอกจากนี้ ในระบบไตสวนที่มีกระบวนการ
พิจารณาดวยลายลักษณอักษร ก็อาจทําใหเกิดความลาชา และเมื่อเปรียบเทียบกับการเบิกความดวยวาจา
ในระบบกล า วหา ซึ ง่ ทํ า ให ศ าลสามารถจั บ พิ รุ ธ และตรวจสอบความน า เชื ่อ ถื อ ได ย อ มทํ า ให
การซักถามพยานเพื่อใหไดความจริงมีความชัดแจงยิ่งกวาการใหการเปนลายลักษณอักษร

การฟองคดีอาญาที่อยูในอํานาจของศาลแขวงนั้น ในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติจัดตัง้ ศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. ๒๔๙๙ บัญญัติวา “ในคดีอาญาที่อยูในอํานาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได ผูเสียหาย
หรือพนักงานอัยการจะฟองดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได แตถาจําเลยรองขอหรือศาลเห็นควรจะสั่งใหฟองเปนหนังสือก็ได..”
แสดงวาการฟองสามารถทําได ๒ วิธี คือ ดวยวาจา หรือเปนหนังสือ แตอยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังไมมีการฟองคดีดวยวาจาคงใช
“บันทึกหลักฐานการฟองดวยวาจา” กลาวคือ โจทกจะทําคําฟองดวยวาจาโดยบันทึกหลักฐานดังกลาวเปนหนังสือมาพรอมเรียบรอยแลว
และยื่นตอศาล (ตามตัวอยางคําฟองคดีอาญาดวยวาจา) แตถงึ แมจะเปนคําฟองดวยวาจา แตกฎหมายมาตรา ๑๙ วรรคสอง ไดกาํ หนดให
โจทกบรรยายฟองถึงการกระทําทีอ่ างวาจําเลยไดกระทําผิด ขอเท็จจริง และรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาสถานที่และอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
พอสมควรที่จะทําใหจาํ เลยเขาใจขอหาไดดี นอกจากนี้ คําฟองดวยวาจาก็ตอ งบรรยายฟองใหครบองคประกอบความผิดดวยตามมาตรา ๑๕๘
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เชนกัน มิฉะนั้นจะไมเปนคําฟอง หรือเปนฟองเคลือบคุมได.
๑๐
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๖. การพิจารณาคดีอาญาแบบผสม (Mixed System)
เนื่องจากการพิจารณาคดีอาญาในระบบไตสวนและระบบกลาวหานั้น ตางมีทั้งขอดีและขอเสีย
กลาวคือ “ระบบไตสวน” ยืนอยูบ นพืน้ ฐานของประโยชนสาธารณะทีใ่ หความสําคัญกับการคุม ครองสังคม
โดยมุงที่จะดําเนินคดีและนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ หรือเพื่อปองกันปราบปรามอาชญากรรม
ศาลจะฟงขอเท็จจริงโดยพิจารณาจากเอกสาร ไมจาํ ตองฟงคําโตแยงของผูถ กู กลาวหา ดังนัน้ การดําเนินคดี
เพื่อปราบปรามการกระทําความผิดจึงเปนไปอยางรวดเร็ว และเอาจริงเอาจัง อยางไรก็ดี การที่
ผูพิพากษามีบทบาทในการคนหาความจริงไดอยางเต็มที่ก็ยอมเปนผลเสียในแงที่เปนการจํากัดสิทธิ
ของผูต อ งหาทีจ่ ะโตแยงขอกลาวหาซึง่ ขัดตอหลักความยุตธิ รรมและศาลมีความเสีย่ งทีจ่ ะพิพากษา
ลงโทษบุคคลที่มิไดกระทําความผิด
สําหรับ “ระบบกลาวหา” มีขอดีคือ เปนระบบที่สรางหลักประกันสิทธิใหกับผูถูกดําเนินคดี
อยางเต็มที่ กลาวคือ กระบวนการพิจารณาคดีที่เปดเผยทําใหประชาชนสามารถเขาตรวจสอบการ
ดําเนินคดีของศาลได และการสืบพยานหลักฐานตาง ๆ ของผูกลาวหาจะตองเสนอตอศาลดวยวาจา
อีกทั้งยังเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาตอสูขอกลาวหาไดอิสระอยางเทาเทียมกับผูกลาวหา รวมทั้ง
หลักการแบงแยกอํานาจฟองออกจากอํานาจในการตัดสินคดี ทําใหอคติของศาลในการฟองรอง
และตัดสินหมดไป อยางไรก็ดี ระบบนีก้ ม็ ขี อ เสียวา ผูพ พิ ากษาตองวางตัวเปนกลางโดยเครงครัด ในกรณี
ที่มีการกระทําความผิดแตผูเสียหายไมดําเนินการฟองรอง หรือฟองแตไมสามารถหาพยานหลักฐาน
มาแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาบุคคลใดกระทําความผิดนั้น ๆ กลไกของรัฐไมอาจแสดงบทบาท
เปนตัวแทนสังคมในการฟองรอง หรือแสวงหาขอเท็จจริงนอกเหนือจากทีผ่ กู ลาวหานําเสนอในศาล
สังคมยอมขาดความคุมครองและไมสามารถนําผูกระทําความผิดมาลงโทษได
ดังนั้น การดําเนินคดีอาญาในปจจุบัน จึงเปนการนําวิธีปฏิบัติที่ใหผลดีของระบบไตสวน
และระบบกลาวหามาใชรวมกัน และเรียกระบบนีว้ า “การพิจารณาคดีอาญาระบบผสม” โดยประเทศ
ฝรั่งเศสเปนตัวอยางที่มีการนําระบบนี้มาใช ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐเปนผูรับผิดชอบดําเนินคดีอาญา
เพื่อลงโทษผูกระทําความผิด โดยมีพนักงานสอบสวนและอัยการเปนผูสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริง
ซึง่ แมกฎหมายจะเปดชองใหเอกชนผูเ สียหายเปนผูเ ริม่ คดีเองได แตทกุ คดีตอ งมีอยั การเปนตัวแทนสังคม
เขาเปนคูความดวยเสมอ สําหรับผูพิพากษามีอํานาจคนหาและรวบรวมพยานหลักฐานดวยตนเอง
การวินจิ ฉัยเพือ่ สัง่ คดีถอื การพิจารณาจากเอกสาร และการดําเนินการพิจารณาก็เปนการลับ ซึง่ ทีก่ ลาวมา
จัดอยูในระบบไตสวนทั้งสิ้น แตการพิจารณาในชั้นตัดสินคดี กฎหมายวางหลักทั่วไปใหศาลใช
วีธีพิจารณาความในระบบกลาวหา โดยเปดโอกาสใหจําเลยมีสิทธิเทาเทียมกับผูกลาวหาในการสืบ
ขอเท็จจริงตาง ๆ เพื่อตอสูขอกลาวหา ขอเท็จจริงที่ศาลจะรับฟงไดตองเปนขอเท็จจริงที่มีการนําสืบ
ดวยวาจาในศาล และการพิจารณาตองกระทําโดยเปดเผย

๘๒
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อยางไรก็ตาม ไดมีแนวความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอาญาระบบผสมวา เปนการเปดโอกาส
ใหผูพิพากษาหรือศาลเขามามีบทบาทในการคนหาความจริงมากขึ้นเทานั้น ซึ่งเปนการนําเอาขอดี
ของระบบไตสวนมาใชกบั ระบบกลาวหา ดังนั้น ระบบการพิจารณาคดีอาญาโดยทั่วไปจึงมีเพียง ๒ ระบบ
คือ ระบบไตสวน และระบบแบบกลาวหา สวนระบบผสมนั้น หมายถึง วิธีพิจารณาที่นําเอาวิธีการ
ดําเนินคดีอาญาระบบไตสวนกับระบบกลาวหามาประยุกตเขาดวยกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการคนหา
ความจริงในทางพยานหลักฐานเทานั้น
๗. ระบบกลาวหาและระบบไตสวนในวิธีพิจารณาคดีอาญาของไทย
จากความเขาใจในระบบกลาวหาและระบบไตสวนที่แตกตางกัน จึงทําใหเกิดคําถามวาวิธพี จิ ารณา
คดีอาญาของไทยนัน้ ใชระบบใด ซึง่ ไดมคี วามเขาใจวาศาลไทยใชระบบผสมในการดําเนินคดีอาญา แตเมือ่
พิจารณาขอมูลทางประวัตศิ าสตรแลวพบวา นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาความ
มีโทษสําหรับใชไปพลางกอน ร.ศ. ๑๑๕ และพระราชบัญญัตยิ กเลิกวิธพี จิ ารณาจารีตนครบาล ร.ศ. ๑๑๕
ประเทศไทยไดยกเลิกระบบไตสวนและมาใชระบบกลาวหาเชนเดียวกับนานาอารยประเทศ๑๑ และเมื่อ
นําหลักเกณฑการแบงแยกความแตกตางระหวางระบบไตสวนและระบบกลาวหาตาง ๆ ดังกลาวขางตน
มาพิจารณาพบวาวิธีพิจารณาคดีอาญาของไทยนั้นอยูในระบบกลาวหาดวยเหตุผล ดังนี๑๒
้
(๑) การพิจารณาคดีอาญาในศาลไทยมีการแยกอํานาจตัดสินออกจากอํานาจฟองคดีอาญา
โดยกําหนดอํานาจฟองคดีอาญาใหกับพนักงานสอบสวนและผูเสียหาย ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติ
ในมาตรา ๒๘ แหงประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาที่กาํ หนดใหพนักงานอัยการและผูเ สียหาย
เปนบุคคลผูมีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาล๑๓ โดยศาลไทยไมอาจเริ่มคดีเองไดแมเปนผูทราบขอเท็จจริง
นั้น ๆ ดวยตนเองก็ตาม
(๒) การพิจารณาคดีอาญาในศาลไทยมีคูความที่เปนคูพิพาทกัน ๒ ฝาย คือ ฝายผูกลาวหา
ไดแก พนักงานอัยการ หรือผูเ สียหาย และฝายผูถ กู กลาวหา ไดแก จําเลย โดยศาลตองวางตัวเปนกลาง
ในการตัดสินขอพิพาททั้งสอง ดังจะเห็นไดจากประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๗๔๑๔
ทีก่ ําหนดลําดับการพิจารณาสืบพยานในชัน้ ศาลไวเปนลําดับ คือ ลําดับแรกใหโจทกแถลงเปดคดีแลว
จึงนําพยานเขาสืบกอน จากนัน้ ใหจําเลยแถลงเปดคดีแลวจึงนําพยานเขาสืบ ซึง่ บทบัญญัติดังกลาว
แสดงใหเห็นถึงลักษณะการพิจารณาคดีแบบคูพิพาท (Contradictoire) ในศาลไทยไดอยางชัดเจน
อางแลวเชิงอรรถที่ ๑, หนา ๕๖.
อางแลวเชิงอรรถที่ ๖, หนา ๑๓๘-๑๓๙.
๑๓
มาตรา ๒๘ บุคคลเหลานี้มีอํานาจฟองคดีอาญาตอศาล
(๑) พนักงานอัยการ
(๒) ผูเสียหาย.
๑๔
มาตรา ๑๗๔ กอนนําพยานเขาสืบ โจทกมีอาํ นาจเปดคดีเพื่อใหศาลทราบคดีโจทก คือแถลงถึงลักษณะของฟอง อีกทั้งพยาน
หลักฐานที่จะนําสืบเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลยเสร็จแลวใหโจทกนําพยานเขาสืบ
เมื่อสืบพยานโจทกแลว จําเลยมีอํานาจเปดคดีเพื่อใหศาลทราบคดีจาํ เลย โดยแถลงขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายซึ่งตั้งใจอางอิง
ทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนําสืบ เสร็จแลวใหจําเลยนําพยานเขาสืบ
เมื่อสืบพยานจําเลยเสร็จแลว โจทกและจําเลยมีอํานาจแถลงปดคดีของตนดวยปากหรือหนังสือหรือทั้งสองอยาง...
๑๑

๑๒
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(๓) กระบวนพิจารณาในศาลไทยนั้นจะตองกระทําโดยเปดเผย ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติ
ในมาตรา ๑๗๒ แหงประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา๑๕ ทีก่ าํ หนดใหการพิจารณาและสืบพยาน
ในศาลใหทําโดยเปดเผยตอหนาจําเลย ซึ่งสอดคลองกับระบบกลาวหาที่การดําเนินคดีนั้นตองเปดเผย
(Publique) เพื่อใหสาธารณชนตรวจสอบได
(๔) การเบิกความในศาลตองกระทําดวยวาจา (Orale) กลาวคือ การเบิกความในศาลตองกระทํา
ดวยวาจาเปนหลัก โดยศาลอาจเรียกสํานวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการมาประกอบการพิจารณา
ไดเมื่ออัยการสืบพยานเสร็จแลว ตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๗๕ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา๑๖
อยางไรก็ดี แมวาวิธีพิจารณาคดีอาญาของไทยจะใชระบบกลาวหาก็ตาม แตก็มีขอพิจารณา
ทีน่ า สังเกต ๒ ประการ คือ เรือ่ งระบบกลาวหาและระบบไตสวนกับหลักคนหาความจริง และเรือ่ งระบบ
กลาวหาและระบบไตสวนในวิธีพิจารณากอนชั้นศาล กลาวคือ๑๗
๗.๑ ระบบกลาวหาและระบบไตสวนกับหลักคนหาความจริง
“หลักคนหาความจริง” (Principe de la recherche de la vérité) นัน้ เปนหลักสําคัญของ
การดําเนินคดีอาญาในประเทศฝรัง่ เศส โดยหลักการดังกลาวถือวาคดีอาญาเปนเรือ่ งของรัฐในการคนหา
ความจริงวามีการกระทําความผิดเกิดขึน้ หรือไม และใครเปนผูก ระทําความผิด ซึง่ หลักคนหาความจริงนี้
ปรากฏอยูใ นประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาของฝรัง่ เศสหลายมาตรา เชน ในระหวางไตสวนคดี
(ซึง่ ใชระบบไตสวน) มาตรา ๘๑ วรรคหนึง่ ไดวางหลักวา “ศาลไตสวนสามารถดําเนินการไดทกุ ประการ
ในการรวบรวมขอมูลทีศ่ าลไตสวนเห็นวามีประโยชนในการคนหาความจริง” และในระหวางพิจารณาคดี
(ซึ่งใชระบบกลาวหา) ศาลตัดสินคดียังตองทําหนาที่คนหาความจริง โดยศาลจะเปนผูดําเนินคดี
ดวยตนเอง เปนผูสืบพยานโดยสอบปากคําจําเลยและพยานเอง ทนายความของจําเลยจะถามพยานได
ก็ตองถามผานศาลหรือไดรับอนุญาตจากศาลเทานั้น
เมื่อพิจารณากฎหมายไทยแลว แมวาศาลไทยจะใชระบบกลาวหา แตประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญาของไทยก็มบี ทบัญญัตทิ สี่ อดคลองกับหลักคนหาความจริงดังกลาวหลายประการ
เชน มาตรา ๑๗๔ วรรคสี่ ที่กําหนดใหศาลสามารถสั่งงดสืบพยานได มาตรา ๑๗๖ ที่กําหนดใหศาล
ตองฟงพยานจนกวาจะพอใจวาจําเลยทําผิดจริง ในกรณีที่จําเลยรับสารภาพในคดีที่มีโทษจําคุกขั้นตํ่า
ตั้งแต ๕ ปขึ้นไป มาตรา ๒๒๘ ที่กําหนดใหศาลสั่งสืบพยานเพิ่มเติมได ไมวาจะมีคูความรองขอหรือไม
และในมาตรา ๒๒๙๑๘ ที่กําหนดใหศาลเปนผูสืบพยาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในมาตรา ๒๒๙ นี้
สอดคลองกับวิธพี จิ ารณาในชัน้ ศาลตัดสินในประเทศฝรัง่ เศสเปนอยางยิง่ แตอยางไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ิ
ศาลไทยยังคงใหคูความเปนผูสืบพยาน
มาตรา ๑๗๒ การพิจารณาและสืบพยานในศาล ใหทําโดยเปดเผยตอหนาจําเลย เวนแตบัญญัติไวเปนอยางอื่น....
มาตรา ๑๗๕ เมื่อโจทกสืบพยานเสร็จแลว ถาเห็นสมควรศาลมีอํานาจเรียกสํานวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการ
มาเพื่อประกอบการวินิจฉัยได.
๑๗
อางแลวเชิงอรรถที่ ๖, หนา ๑๔๐-๑๔๒.
๑๘
มาตรา ๒๒๙ ศาลเปนผูสืบพยาน จะสืบในศาลหรือนอกศาลก็ได แลวแตเห็นควรตามลักษณะของพยาน.
๑๕

๑๖
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ดังนั้น แมว า ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาของไทยจะเป
ไ
ดโอกาสให
ใ ศาลคนหา
ความจริงได แตกระบวนการคนหาความจริงตามหลักการดังกลาวไมไดเปนเครื่องบงบอกวา ศาลนั้น ๆ
ใชระบบไตสวน และจะเขาใจวาการดําเนินคดีอาญาในศาลไทยเปนระบบผสมก็มิได เนื่องจากศาลไทย
ทําหนาที่ตัดสินแตเพียงอยางเดียว เพราะไมมีศาลไตสวนมูลฟองเหมือนศาลของประเทศฝรั่งเศส
และการไตสวนมูลฟองในคดีทรี่ าษฎรเปนโจทกในศาลไทยก็มิไดมีลักษณะการทํางานเหมือนเชน
ศาลไตสวนของฝรั่งเศสดวย เพราะศาลไตสวนของฝรั่งเศสทําหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานเองหรือสั่งการ
ใหพนักงานเจาหนาทีไ่ ปรวบรวมพยานหลักฐานตามที่ศาลไตสวนเห็นสมควร เพราะฉะนั้น จึงกลาว
ไดวาศาลไทยใชระบบกลาวหา คือ ใชการพิจารณาโดยเปดเผย ดวยวาจา และมีการดําเนินคดี
แบบคูพ ิพาท โดยกฎหมายไดใหอาํ นาจศาลเพิ่มเติมในการคนหาความจริงตามหลักคนหาความจริง
๗.๒ ระบบกลาวหาและระบบไตสวนในวิธีพิจารณากอนชั้นศาล
การดําเนินคดีอาญาในชั้นกอนฟองของประเทศฝรั่งเศสนั้น ไมวา จะเปนพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ และศาลไตสวน จัดอยูใ นระบบไตสวน กลาวคือ มีการดําเนินการเปนการลับ (secrète)
ดําเนินคดีดว ยสํานวนเปนลายลักษณอักษร (écrite) และไมมลี กั ษณะเปนคูพ พิ าท (non contradictoire)
ซึ่งเมื่อคดีมีมูล อัยการจะสงฟองศาล กระบวนการในชั้นศาลตัดสินจึงจะเปนระบบกลาวหา
การดําเนินคดีในชั้นกอนฟองของไทยก็อยูใ นระบบไตสวนเชนเดียวกัน โดยพนักงานสอบสวน
สามารถเริ่มสอบสวนคดีไดโดยไมจําเปนตองมีผูเสียหายมากลาวหา ตัวอยางเชน ในคดีฆาตกรรม
ทีผ่ ูเสียหายถูกฆาตาย พนักงานสอบสวนสามารถเริม่ สอบสวนไดโดยไมจําตองมีผูใดมารองทุกข และ
การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหามูลความผิดก็เปนหนาทีข่ องผูมีอํานาจสอบสวนมิใชหนาที่ของ
ผูเสียหายหรือผูรองทุกข รวมทั้งความสัมพันธในชั้นสอบสวนจะมีเพียงพนักงานสอบสวนกับผูตองหา
จึงไมใชการดําเนินคดีแบบคูพ พิ าท นอกจากนี้ การสอบสวนของพนักงานสอบสวนก็ตอ งทําลงในสํานวน
การสอบสวนที่มีลักษณะเปนลายลักษณอักษร ตลอดจนการสอบสวนก็จะดําเนินการเปนการลับดวย
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หลักการพิจารณาคดีอาญาในระบบกลาวหาและระบบไตสวน

ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหพยานหลักฐานสูญหายหรือถูกขมขู๑๙ ซึ่งเมื่อมีการฟองคดีอาญาตอศาลแลว
กระบวนการในชั้นศาลของไทยจึงเปนลักษณะของระบบกล าวหาที่จะตองพิจารณาโดยเปดเผย
ดวยวาจา และพิจารณาแบบคูพิพาท
ดังนั้น หากพิจารณาถึงวิธีพิจารณาคดีอาญาของไทยทั้งระบบแลว ตั้งแตชั้นพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ และศาล อาจกลาวไดวาประเทศไทยใชระบบไตสวนในชั้นกอนศาล
และใชระบบกลาวหาในชั้นศาล มิใชระบบผสมอยางที่เขาใจโดยทั่วไป
๘. บทสงทาย
เปนที่ยอมรับวากฎหมายวิธีพิจารณาความในปจจุบันทั่วโลกนั้นมิไดใชระบบใดทั้งหมด
เพียงระบบเดียว แตจะเปนการผสมผสานทัง้ ระบบกลาวหาและระบบไตสวน ซึง่ ขึน้ อยูก บั พืน้ ฐานเดิม
ของแตละประเทศดวยวาเปนระบบใดมากกวา โดยประเทศในภาคพืน้ ยุโรปและประเทศในกลุม ซีวลิ ลอว
(Civil law) เชน ประเทศฝรัง่ เศส และประเทศเยอรมัน ซึง่ เนนไปในทางระบบไตสวนก็จะกําหนดบทบาท
ใหแกศาลในการคนหาความจริงได ในขณะที่ประเทศในกลุมคอมมอนลอว (Commom law) เชน
ประเทศอังกฤษ ซึง่ เนนไปในทางระบบกลาวหา ศาลก็จะวางตัวเปนกลางแลวปลอยใหโจทกจาํ เลยสูก นั
ทางพยานหลักฐาน
สําหรับประเทศไทยซึง่ แมจะเปนประเทศในกลุม กฎหมายซีวลิ ลอว และมีหลักคนหาความจริงปรากฏ
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มาตั้งแตมีการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พ.ศ. ๒๔๗๘๒๐ ก็ตาม แตเนื่องจากประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากระบบกลาวหาแบบประเทศในกลุม
กฎหมายคอมมอนลอว ดังนั้น ในทางปฏิบัติศาลไทยจึงไมใชหลักคนหาความจริงในคดีอาญา
แตจะวางตัวเปนกลางแลวปลอยใหคูความไดสูกันทางพยานหลักฐานอยางเต็มที่
อนึง่ สําหรับความเขาใจทีว่ า หลักการพิจารณาคดีอาญาของไทยเปนระบบผสมหรือไมนนั้ เมือ่ พิจารณา
ขอมูลทางประวัตศิ าสตรประกอบกับเหตุผลทีก่ ลาวมาขางตน คงไดคาํ ตอบวาศาลไทยไมไดใชระบบผสม
เหมือนเชนศาลของประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากระบบการดําเนินคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศสนั้นมีศาล
ไตสวน และศาลตัดสิน ซึ่งทั้งสองศาลไดใชระบบที่แตกตางกัน ดังนั้น เมื่อประเทศไทยมีศาลตัดสินคดี
แตเพียงอยางเดียว ศาลไทยจึงใชระบบกลาวหาเพียงแตกฎหมายไดใหอาํ นาจศาลในการคนหาความจริง
เพิ่มขึ้นเทานั้น แตอยางไรก็ตาม หากพิจารณาวิธีพิจารณาคดีอาญาตั้งแตชั้นสอบสวนจนถึงชั้นศาล
อาจกลาวไดวา การดําเนินคดีในชัน้ สอบสวนของไทยนัน้ เปนระบบไตสวน สวนการดําเนินคดีในชัน้ ศาล
เปนระบบกลาวหา ซึง่ ผูเ ขียนมีความเห็นวา ไมวา วิธพี จิ ารณาคดีอาญาของไทยจะใชระบบกลาวหาหรือระบบ
ไตสวนในการดําเนินคดีกต็ าม ศาลก็ตอ งปฏิบตั ติ าม “หลักการฟงความทุกฝาย” กลาวคือ ตองเปดโอกาส
ใหคูความแตละฝายไดทราบถึงขออางขอเถียงของอีกฝายหนึ่ง และใหคูความแสดงพยานหลักฐาน
ของฝายตนเพื่อยืนยันขอเท็จจริงที่ตนกลาวอางและหรือหักลางขอเท็จจริงที่อีกฝายหนึ่งกลาวอาง.
อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนไทยนิยมแถลงขาวเมื่อเริ่มจับผูตองหา และแถลงความคืบหนาของคดี รวมทั้ง
เปดเผยพยานหลักฐานตาง ๆ ใหสาธารณชนรับทราบ ซึง่ เปนวิธกี ารเปดเผยในระบบกลาวหาทีไ่ มควรนํามาใชในชัน้ สอบสวน เพราะอาจ
ทําใหรูปคดีในชั้นสอบสวนเสียหาย หรือพยานหลักฐานอาจสูญหายหรือถูกขมขูได.
๒๐
อางแลวเชิงอรรถที่ ๖, หนา ๑๔๕.
๑๙

๘๖
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
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กลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน

และกฎสําหรับการเสนอเรื่องการไมปฏิบัติตาม
ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน ๑

หากจะกลาวถึงเปาหมายหลักของการกอตั้งอาเซียนนั้นก็คือ การรักษาสันติภาพ ความมั่นคง
และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังนั้น การดําเนินการที่จะใหบรรลุถึงเปาหมาย
ดังกลาวที่สําคัญประการหนึ่งคือ กลไกการระงับขอพิพาทโดยสันติวธิ ี หรือที่เรียกวา “การแกไขปญหา
โดยสันติวิธี” อันเปนวิธีหนึ่งที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไป
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวมกันพัฒนากลไกระงับขอพิพาทขึ้นหลายกลไก จนมาถึงการจัดทํา
“กฎบัตรอาเซียน” (The ASEAN Charter) ซึ่งมีผลบังคับใชเมือ่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ
เปรียบเสมือนธรรมนูญทีว่ างกรอบทางกฎหมายและโครงสรางขององคกร โดยกฎบัตรอาเซียนนั้น
มีบทบัญญัติวาดวย “กลไกในการระงับขอพิพาท” บัญญัติไวในหมวดที่ ๘ วาดวยการระงับขอพิพาท
(Settlement of Disputes) ตั้งแตขอ ๒๒ ถึงขอ ๒๘ โดยหมวดที่ ๘ ของกฎบัตรอาเซียน ไดระบุ
กลไกการระงับขอพิพาทไวในขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ดังนี้
ขอ ๒๔ ของกฎบัตรอาเซียน ระบุวา
“๑. ให ร ะงั บ ข อ พิ พ าทที ่เ กี ่ย วข อ งกั บ ตราสารเฉพาะของอาเซี ย นโดยกลไกและขั ้น ตอน
การดําเนินการที่กําหนดไวในตราสารนั้น ๆ
๒. ใหระงับขอพิพาทที่ไมเกี่ยวของกับการตีความหรือการใชตราสารอาเซียนใด ๆ โดยสันติ
ตามสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและตามกฎการดําเนินงาน
ของสนธิสัญญาดังกลาว
๓. ในกรณีมิไดกาํ หนดไวเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะใหระงับขอพิพาทที่เกี่ยวของกับการตีความ
หรือการใชความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามพิธสี ารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน”
จัดโดย กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาิกา ณ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร.
๑
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“กลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน
และกฎสําหรับการเสนอเรื่องการไมปฏิบัติตามใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน”

ขอ ๒๕ ของกฎบัตรอาเซียน ระบุวา
“ในกรณีมไิ ดกาํ หนดไวเปนอยางอืน่ เปนการเฉพาะ ใหมกี ารจัดตัง้ กลไกระงับขอพิพาททีเ่ หมาะสม
รวมถึงการอนุญาโตตุลาการ สําหรับขอพิพาททีเ่ กีย่ วของกับการตีความหรือการใชกฎบัตรนี้ และตราสาร
อาเซียนอื่น ๆ” โดยขอ ๒๕ นี้ ไดนํามาสูการจัดทําพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับ
ขอพิพาท
จะพิจารณาเห็นไดวา “กลไกในการระงับขอพิพาทของอาเซียน” นั้นแบงออกไดเปน ๓ กลไก
ดวยกันคือ
๑. กลไกการระงับขอพิพาทตามสนธิสญ
ั ญามิตรภาพและความรวมมือแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia เรียกโดยยอวา TAC)
๒. กลไกการระงับขอพิพาทตามพิธสี ารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน (ดานเศรษฐกิจ)
(ASEAN Protocol on Enhanced ASEAN Dispute Settlement Mechanism เรียกโดยยอวา EDSM)
๓. กลไกการระงั บ ข อ พิ พ าทตามพิ ธี ส ารของกฎบั ต รอาเซี ย นว า ด ว ยกลไกระงั บ ข อ พิ พ าท
(Protocol to the ASEAN charter on Dispute Settlement Mechanisms เรียกโดยยอวา DSMP)
ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมายอาเซียน และสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของกฎบัตรอาเซียนที่มีตอประเทศไทย รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ของสังคม ในการสรางประชาคมอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ มีกฎเกณฑที่ชัดเจน โดยมีประชาชน
เปนศูนยกลาง ทัง้ นี้ เพือ่ เตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูก ารเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘
กระทรวงการตางประเทศ ในฐานะสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ จึงไดจัดใหมีการสัมมนาในหัวขอ
เรือ่ ง “กลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน และกฎสําหรับการเสนอเรือ่ งการไมปฏิบตั ติ ามใหทปี่ ระชุม
สุดยอดอาเซียนตัดสิน” ขึน้ เมือ่ วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ทีผ่ า นมา ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด
ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนนักวิชาการ
สถาบันการศึกษา องคกรภาคเอกชน ผูสื่อขาว และประชาชนผูสนใจ ไดเขารวมการสัมมนา
โดยการสัมมนาในครัง้ นี้ ทางวิทยากรผูท รงคุณวุฒไิ ดใหขอ มูลขอเท็จจริงอันเปนประโยชน รวมทัง้
ไดอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางผูเขารวมการสัมมนาอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้
ดร. พรชัย ดานวิวฒ
ั น รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ไดกลาวถึงความเปนมา
ของกระบวนการจัดทํา “พิธีสารของกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท” (Protocol to
the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms หรือ DSMP) วา ภายหลังจาก
การลงนามในกฎบัตรอาเซียนของผูนําอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ณ ประเทศ
สิงคโปร เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไดมกี ารจัดตัง้ “คณะผูเ ชีย่ วชาญดานกฎหมายระดับสูงวาดวย
กฎบัตรอาเซียน” (The High Level Legal Experts Group on Follow-Up to the ASEAN
Charter หรือ HLEG) ขึ้น เพื่อเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องสภาพบุคคลตามกฎหมายหรือ
นิตฐิ านะของอาเซียน เรือ่ งกลไกในการระงับขอพิพาท และประเด็นทางกฎหมายอืน่ ๆ ภายใตกฎบัตรฯ

๘๘

P87-96.indd 88

จุลนิติ

มี.ค. - เม.ย. ๕๕

3/28/2012 1:12:31 PM

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

โดยในการประชุ ม คณะผู  เ ชี ่ย วชาญด า นกฎหมาย
ระดับสูงวาดวยกฎบัตรอาเซียน หรือ HLEG ระหวาง
เดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึ ง เดื อ นธั น วาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น๒ ไดมีการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหนาที่ความรับผิดชอบของ HLEG
ไดแก “ความตกลงวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกัน
ของอาเซียน” (Agreement on the Privileges and
Immunities of ASEAN) รวมทัง้ “พิธีสารกฎบัตร
อาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท” ซึ่งเปนเอกสาร
ทางกฎหมายในเรื ่อ งกลไกระงั บ ข อ พิ พ าทขึ ้น ด ว ย
โดยพิธสี ารกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท
ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามขอ ๒๕ ของกฎบัตรอาเซียนนั้น ไดมกี ารลงนามแลวเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
สําหรับรายละเอียดของพิธีสารกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาทนั้น
ตามขอ ๒ ของพิธีสารฯ๓ ไดกําหนดใหใชพิธีสารฯ กับขอพิพาทซึ่งเกี่ยวของกับการตีความ
และการใชตราสาร ดังนี้
(๑) กฎบัตรอาเซียน
(๒) ตราสารอาเซียนอื่น ๆ ยกเวนกรณีกําหนดไวเปนอยางอื่น
(๓) ตราสารอาเซียน ซึ่งมีการระบุใหใชพิธีสารฯ ในการระงับขอพิพาทของตราสารดังกลาว
โดยพิธีสารกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท (DSMP) ประกอบดวยเอกสารแนบทาย
(Annex) จํานวน ๖ ฉบับ ไดแก
ฉบับที่ ๑ กฎวาดวยการใชคนกลางที่นา เชื่อถือ (Rules of Good Offices) เอกสารแนบทายฉบับนี้
เปนการกําหนดรายละเอียดตาง ๆ ทีจ่ ะชวยอํานวยความสะดวกในการเจรจาระหวางประเทศคูกรณี
เชน การชวยโทรศัพทประสานงาน หรือการจัดหาสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการเจรจา เปนตน
ฉบับที่ ๒ กฎวาดวยการไกลเกลี่ย (Rules of Mediation) เอกสารแนบทายฉบับนี้กําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับผูทําหนาที่ไกลเกลี่ย และวิธีการไกลเกลี่ย ซึ่งอาจจะเปนการพบหารือกับประเทศ
คูกรณีทั้งสองโดยพรอมกัน หรือพบแยกกันเพื่อชวยไกลเกลี่ยขอพิพาทก็ได
คณะผูแทนของประเทศไทยคือ นายวศิน ธีรเวชญาณ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโซล ประเทศเกาหลีใต อดีต
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ และอดีตประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย-กัมพูชา (เจบีซี)
ไดรับเลือกเปนประธาน HLEG และ ดร. ธเนศ สุจารีกุล ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (โปรดดู เพลินตา ตันรังสรรค, ประเด็นนารูเกี่ยวกับอาเซียน ; วารสาร
จุลนิติ ปที่ ๘ ฉบับที่ ๖ ประจําเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หนา ๘๘).
๓
“Article 2 Scope and Application
๑. This Protocol shall apply to disputes which concern the interpretation or application of:
(a) the ASEAN Charter;
(b) other ASEAN instruments unless specific means of settling such disputes have already been provided for; or
(c) other ASEAN instruments which expressly provide that this Protocol or part of this Protocol
shall apply…..”
๒
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“กลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน
และกฎสําหรับการเสนอเรื่องการไมปฏิบัติตามใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน”

ฉบับที่ ๓ กฎวาดวยการประนีประนอม (Rules of Conciliation) เอกสารแนบทายฉบับนี้
กําหนดใหประเทศคูกรณีตองจัดทําคําชี้แจงใหแกผูทําหนาที่ประนีประนอม และกําหนดใหผูทําหนาที่
ประนีประนอมซึ่งโดยปกติจะมีเพียง ๑ คน ดําเนินการจัดทําขอเสนอสําหรับการระงับขอพิพาท
ฉบับที่ ๔ กฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการ (Rules of Arbitration) เอกสารแนบทายฉบับนี้
กําหนดใหคาํ ตัดสินของอนุญาโตตุลาการเปนทีส่ ดุ และผูกพันคูก รณี รวมทัง้ กําหนดรายละเอียดเกีย่ วกับ
จํานวนและทีม่ าของอนุญาโตตุลาการทีจ่ ะมาทําหนาที่ รวมทัง้ กรอบระยะเวลาในการดําเนินการตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ เปนตน
ฉบับที่ ๕ กฎสําหรับการเสนอขอพิพาทที่มิอาจระงับไดใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน
(Rules for Reference of Unresolved Disputes to the ASEAN Summit) เอกสารแนบทายฉบับนี้
กําหนดใหประเทศคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งเสนอ “ขอพิพาทที่มิอาจระงับได” (Unresolved Dispute)
ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) พิจารณาเพื่อตัดสิน โดยใหแจงผาน “คณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน” (ASEAN Coordinating Council) หรือ ACC ซึ่ง ACC ตองจัดทํารายงาน
พรอมเสนอเรือ่ งตอทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียนภายใน ๙๐ วันภายหลังจากไดพยายามชวยประเทศคูก รณี
หาทางออกแลว
ฉบับที่ ๖ กฎสําหรับการเสนอเรือ่ งการไมปฏิบตั ติ ามใหทปี่ ระชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน (Rules
for Reference of Non-Compliance to the ASEAN Summit) เอกสารแนบทายฉบับนี้กําหนดให
ฝายที่ไดรับผลกระทบจากการไมปฏิบัติตาม (Non-Compliance) อาจเสนอเรื่องใหที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนตัดสิน ซึ่งรายละเอียดจะไดกลาวตอไป
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สําหรับเนื้อหาของพิธีสารฯ ฉบับนี้มีสาระสําคัญคือ การมุงสงเสริมใหรัฐคูกรณีระงับขอพิพาท
โดยวิธี “ปรึกษาหารือ” (Consultation) เปนอันดับแรก ทัง้ นี้ หากไมประสบความสําเร็จก็อาจใชวธิ ี
“อนุญาโตตุลาการ” ก็ได แตอยางไรก็ตาม หากรัฐคูกรณีฝายหนึ่งปฏิเสธไมยอมใชวิธีอนุญาโตตุลาการ
พิธีสารฯ ก็ไดกําหนดใหสิทธิแกรัฐอีกฝายในการยื่นเรื่องขอให “คณะมนตรีประสานงานอาเซียน”
(ASEAN Coordinating Council หรือ ACC) ตัดสินวาจะใหรัฐคูกรณีใชวิธีใดในการระงับขอพิพาท๔
โดยนอกจากการระงับขอพิพาทดวยวิธปี รึกษาหารือแลว พิธสี ารฯ ยังไดกาํ หนดวิธรี ะงับขอพิพาท
อืน่ ๆ ไว ไดแก การใชคนกลางที่นา เชื่อถือ (Good Offices) การไกลเกลี่ย (Mediation) การประนีประนอม
(Conciliation) และการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ซึง่ รัฐคูก รณีสามารถที่จะเลือกใชวธิ กี ารระงับ
ขอพิพาทดวยวิธใี ดวิธหี นึ่งตามพิธสี ารนี้ไดทกุ เมื่อแทนวิธกี ารระงับขอพิพาทที่ระบุไวในตราสารก็ได
โดยการทําความตกลงกัน
อนึ่ง ในพิธสี ารฯ ยังกําหนดถึง “ขอพิพาทที่มอิ าจระงับได” (Unresolved Disputes) ซึ่งไดแก
ขอพิพาทที่เกิดจากกรณีตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) ขอพิพาทที่เกิดจากกรณีท่ ีคก ู รณีไมปฏิบตั ติ ามคําวินจิ ฉัยของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ACC)
(๒) ขอพิพาทที่เกิดจากกรณีท่คี กู รณีไดปฏิบตั ติ ามคําวินจิ ฉัยของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน
(ACC) แลว แตยังไมสามารถระงับขอพิพาทได
(๓) ขอพิพาทที่เกิดจากกรณีท่คี ณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ACC) ไมสามารถตกลงกันไดวา
จะใหรัฐคูกรณีใชวิธีระงับขอพิพาทดวยวิธีใด
(๔) ขอพิพาทที่เกิดจากกรณีทีค่ ูกรณีเห็นพองตรงกันวากลไกในการระงับขอพิพาทภายใต
พิธีสารฯ ที่ทั้งสองฝายไดเลือกใชนั้น ไมสามารถนําไปสูทางออกหรือบรรลุผลสําเร็จได

กระบวนการในการระงับขอพิพาท ตามพิธสี ารกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท (DSMP) แบงออกเปน ๓ ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ ๑ การรองขอเพือ่ ปรึกษาหารือ (Consultation) การกําหนดใหคูกรณีตองดําเนินการในขั้นตอนนี้เปนการ
เบือ้ งตนกอนนั้น ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหคูกรณีไดระงับขอพิพาทกันเองเสียกอน และไมตองการใหตองระงับขอพิพาทโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการเสมอไป ซึ่งหากคูกรณีสามารถปรึกษาหารือหรือเจรจาตกลงกันเองไดแลว ขอพิพาทก็สามารถระงับลงไดโดยไมตอง
เขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทที่เปนทางการ
โดยคําขอหารือนั้นกําหนดใหตองรองขอภายใน ๓๐ วัน ซึ่งฝายที่ถูกหารือหากรับคํารองขอแลวจะตองตอบรับคํารองขอนั้น
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ และตองจัดใหมีการหารือภายใน ๖๐ วัน หากฝายที่ถูกหารือไมตอบรับ หรือตอบรับแตไมมา
หารือภายในกําหนดระยะเวลา หรือหารือแลวแตไมสามารถตกลงกันได ประเทศที่ขอหารือสามารถนําเรื่องเขาสูกระบวนการ
ในขั้นตอนที่ ๒ ไดตอไป
ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) วิธีการคือ ใหแจงคํารองขอไปยังคูกรณีอีกฝายหนึ่ง โดยฝายที่
ไดรับคํารองขอจะตองตอบรับภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ (อาจขอขยายเวลาไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน) หากตอบรับคําขอ
ก็ใหดําเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการและตองปฏิบัติตามขอตกลงทีไ่ ดมีการตัดสินไปแลวนั้น แตถาไมตอบรับคําขอหรือ
ไมสามารถตกลงกันได คูกรณีฝายแรกสามารถนําเรื่องเขาสูกระบวนการในขั้นตอนที่ ๓ ไดตอไป
ขั้นตอนที่ ๓ คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council หรือ ACC) ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน (ขอ ๘ แหงกฎบัตรอาเซียน) วิธีการคือ คณะมนตรีประสานงานอาเซียน
อาจพิจารณาสั่งการใหมีการระงับขอพิพาทโดยการใชคนกลางที่นาเชื่อถือ การไกลเกลี่ย การประนีประนอม หรือการอนุญาโตตุลาการ
ซึ่งอาจจะเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีประกอบกันก็ได โดยแจงใหคูกรณีทราบภายใน ๔๕ วัน แตอาจขอขยายเวลาออกไดอีก
ไมเกิน ๓๐ วัน (โปรดดู เพลินตา ตันรังสรรค, อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, หนา ๙๐).
๔
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“กลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน
และกฎสําหรับการเสนอเรื่องการไมปฏิบัติตามใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน”

โดยเมือ่ เกิด “ขอพิพาททีม่ อิ าจระงับได” ตามกรณีตา ง ๆ ดังกลาวนัน้ ขอ ๙ ของพิธสี ารฯ ไดกาํ หนด
ใหดําเนินการตามบทบัญญัติในขอ ๒๖ ของกฎบัตรอาเซียน๕ กลาวคือ รัฐคูกรณีสามารถนําเรื่องเสนอ
ตอทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียนเพือ่ พิจารณาตัดสิน ซึง่ หลักเกณฑในการดําเนินการปรากฏตามรายละเอียด
ในเอกสารแนบทายฉบับที่ ๕ วาดวยกฎสําหรับการเสนอขอพิพาทที่มิอาจระงับไดใหที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนตัดสิน ดังกลาวขางตน
สําหรับ “การปฏิบัติตามผลของการใชกลไกในการระงับขอพิพาท” ตามขอ ๑๖ ของพิธีสารฯ
ไดกําหนดใหเปนหนาที่ของ “เลขาธิการอาเซียน” ที่จะตองรายงานสถานะและติดตามผลของการ
ระงับขอพิพาทวาไดมกี ารปฏิบตั ติ ามทีต่ กลงกันไวหรือไม ซึง่ หนาทีด่ งั กลาวนี้ ตรงกับบทบัญญัตใิ นขอ ๒๗
วรรคหนึง่ ๖ ของกฎบัตรอาเซียน ทีก่ าํ หนดให “เลขาธิการอาเซียนโดยการชวยเหลือจากสํานักเลขาธิการ
อาเซียน หรือองคกรอาเซียนอื่น ๆ ที่ไดรับแตงตั้ง ตองสอดสองดูแลการปฏิบัติตามผลการวินิจฉัย
ขอเสนอแนะ หรือขอตัดสินใจ ซึ่งเปนผลจากกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน และเสนอรายงานไปยัง
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน”
สวน “การไมปฏิบตั ติ ามผลของการใชกลไกในการระงับขอพิพาท” นัน้ ตามขอ ๒๗ วรรคสอง๗
ของกฎบัตรอาเซียน กําหนดใหรฐั สมาชิกทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการไมปฏิบตั ติ ามผลการวินจิ ฉัย ขอเสนอแนะ
หรือขอตัดสินใจ ซึ่งเปนผลจากกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน มีสิทธิรองเรียนตอที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนเพือ่ ตัดสินได โดยหลักเกณฑในการเสนอเรือ่ งนัน้ จะเปนไปตามรายละเอียดใน “เอกสารแนบทาย
ฉบับที่ ๖ วาดวยกฎสําหรับการเสนอเรือ่ งการไมปฏิบตั ติ ามใหทปี่ ระชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน” ดังนี้
- ประเทศสมาชิกทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากการไมปฏิบตั ติ ามคําวินจิ ฉัยของอนุญาโตตุลาการ หรือผล
การระงับขอพิพาทดวยกลไกอื่น ๆ ภายใตพิธีสารกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท (DSMP)
สามารถรองเรียนตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยแจงผานคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ACC)
- เมือ่ ไดรบั ขอรองเรียน ให ACC แจงเรือ่ งดังกลาวใหประเทศสมาชิกอืน่ ซึง่ เปนคูก รณีในขอพิพาท
ดังกลาวทราบทั้งหมด
- กอนทีจ่ ะสงเรือ่ งใหทปี่ ระชุมสุดยอดอาเซียนพิจารณาตัดสิน ให ACC พยายามชวยใหประเทศ
คูกรณีไดมีการปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกและใหเกิดการปฏิบัติตามเสียกอน ทั้งนี้เพื่อไมตอง
เสนอเรื่องตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดย ACC อาจมอบหมายใหประธาน ACC หรือบุคคลอื่น
ชวยประเทศคูกรณีในการหาทางออกก็ได
ขอ ๒๖ ของกฎบัตรอาเซียน กําหนดวา ในกรณีที่ยังคงระงับขอพิพาทมิได ภายหลังการใชบทบัญญัติกอนหนานี้ในหมวดนี้แลว
ใหเสนอขอพิพาทนั้นไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียน เพื่อตัดสิน.
๖
“The Secretary-General of ASEAN, assisted by the ASEAN Secretariat or any other designated ASEAN body,
shall monitor the compliance with the f indings, recommendations or decisions resulting from an ASEAN dispute
settlement mechanism, and submit a report to the ASEAN Summit”.
๗
“Any Member State affected by non-compliance with the findings, recommendations or decisions resulting
from an ASEAN dispute settlement mechanism, may refer the matter to the ASEAN Summit for a decision”.
๕

๙๒

P87-96.indd 92

จุลนิติ

มี.ค. - เม.ย. ๕๕

3/28/2012 1:12:35 PM

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

- ประเทศผูรองเรียนสามารถแจงขอถอนขอรองเรียนไดทุกเมื่อ รวมทัง้ ในกรณีทพี่ อใจกับผล
ของการปรึกษาหารือดวย โดยใหแจงความจํานงขอถอนขอรองเรียนดังกลาวเปนลายลักษณอักษร
- ให ACC เสนอขอรองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามตอทีป่ ระชุมสุดยอดอาเซียน ภายใน
ระยะเวลา ๙๐ วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจง หรือตามกรอบระยะเวลาที่คูกรณีตกลงกัน และ ACC
ตองจัดทํารายงานเสนอพรอมไปดวย โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลของการระงับขอพิพาทที่ไมไดรบั
การปฏิบตั ติ าม คําชี้แจงของคูก รณี รวมทั้งการดําเนินการที่ผา นมาเพื่อปฏิบตั ติ าม ตลอดจนการดําเนินการ
ของ ACC เพื่อชวยใหคูกรณีไดปรึกษาหารือ
อยางไรก็ตาม สําหรับสถานะการจัดทํา “พิธสี ารของกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท”
(Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms) หรือ DSMP นั้น
ขณะนี้อยูร ะหวางรอการรับรอง “เอกสารแนบทายฉบับที่ ๖ กฎสําหรับการเสนอเรือ่ งการไมปฏิบตั ติ าม
ใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน” (Rules for Reference of Non-Compliane to the ASEAN
Summit) ดังกลาวขางตน ซึง่ คาดวาจะมีการลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ ๒๐ ระหวาง
วันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๕ โดยเมื่อจัดทําเอกสารแนบทายฉบับที่ ๖ เสร็จสิ้น พิธีสาร DSMP
(ซึง่ ประกอบดวยเอกสารแนบทายจํานวน ๖ ฉบับ) ก็จะเสร็จสมบูรณ แลวจะเขาสูข น้ั ตอนการใหสตั ยาบัน
โดยประเทศสมาชิก เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนใหสัตยาบันจนครบทั้ง ๑๐ ประเทศ พิธีสาร DSMP
จึงจะเริ่มมีผลบังคับใช
นายโสรัจ สุขถาวร นักการทูตชํานาญการ
กองอาเซียน ๑ กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
ไดกลาวถึง “สนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” วา กลไกการระงับ
ขอพิพาทตามสนธิสญ
ั ญามิตรภาพและความรวมมือ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and
Cooperation in Southeast Asia เรียกโดยยอวา
TAC) เปนกลไกระงับขอพิพาทที่ไมเกี่ยวของกับ
การตีความหรือการใชตราสารอาเซียนใด ๆ โดยกําหนด
ใหดาํ เนินการระงับขอพิพาทตามกลไกที่กาํ หนดไวในสนธิสญ
ั ญาฯ ดังกลาว ซึง่ โดยทัว่ ไปแลวจะใชสาํ หรับ
การระงับขอขัดแยงทางการเมืองเปนหลัก
ผูนําอาเซียนไดรวมลงนามสนธิสัญญา TAC เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๑๙ ซึ่งถือเปน
สนธิสัญญาฉบับแรกของอาเซียนที่ไดจัดตั้งกลไกระงับขอพิพาทระหวางรัฐสมาชิกขึ้น โดยหลักการ
ในการดํ า เนิ น ความสั ม พั น ธ ใ นภู มิ ภ าคตามสนธิ สั ญ ญา TAC คื อ การเคารพในอํ า นาจอธิ ป ไตย
ความเสมอภาค และบูรณภาพแหงดินแดน การไมแทรกแซงกิจการภายใน การแกไขปญหาโดย
สันติวธิ ี และการไมใชหรือขูว า จะใชกาํ ลัง รวมทั้งการสงเสริมความรวมมือระหวางกัน ตลอดจนกําหนด
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“กลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน
และกฎสําหรับการเสนอเรื่องการไมปฏิบัติตามใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน”

มาตรการเกี่ยวกับแนวทางในการยุติขอพิพาทโดยสันติวิธี โดยระบุใหรัฐสมาชิกตองระงับขอพิพาท
อยางฉันทมติ รผานการเจรจาตกลงกัน แตหากไมสามารถเจรจาตกลงกันได รัฐสมาชิกคูก รณีอาจรวมกัน
ยืน่ ขอให “คณะมนตรีของสภาสูง” หรือ “อัครมนตรี” (High Council) ซึง่ ประกอบดวย ผูแ ทนระดับ
รัฐมนตรีของรัฐภาคีของ TAC ทั้งหมด พิจารณาเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่เหมาะสมเพื่อระงับ
ขอพิพาท โดยคณะมนตรีของสภาสูงอาจเสนอตัวทีจ่ ะทําหนาทีเ่ ปนคนกลางทีน่ า เชือ่ ถือ (good off ices)
ประนีประนอม (mediation) ไตสวน (inquiry) หรือไกลเกลีย่ (conciliation) เองก็ได แตอยางไรก็ตาม
จนถึงปจจุบัน ยังไมเคยมีความขัดแยงจนถึงกับตองตั้งคณะมนตรีของสภาสูงหรืออัครมนตรีดังกลาว
ปจจุบัน นอกจากรัฐสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศของอาเซียนแลว ยังมีประเทศนอกภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเขารวมเปนภาคีของสนธิสัญญา TAC จํานวน ๑๘ ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย
บังคลาเทศ จีน เกาหลีใต๘ ฝรั่งเศส อินเดีย ญี่ปุน มองโกเลีย นิวซีแลนด ปากีสถาน ปาปวนิวกินี ตุรกี
แคนาดา เกาหลีเหนือ๙ รัสเซีย ศรีลังกา ติมอรเลสเต และสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเมื่อไดมีการลงนาม
ในพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา TAC ฉบับที่ ๓ แลว สหภาพยุโรป (EU) ก็สามารถเขารวมเปนภาคี
ของสนธิสญ
ั ญาไดเชนเดียวกัน โดยขณะนีอ้ ยูร ะหวางรอใหพธิ สี ารแนบทายฯ ฉบับดังกลาวมีผลบังคับใช
อันจะเปนการชวยเสริมสรางความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาคใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้นตอไป
ทั้งนี้ อาเซียนไดกําหนดหลักเกณฑเพื่อพิจารณาประเทศที่จะเขาเปนภาคีของสนธิสัญญา TAC ดวย
โดยจะคํานึงถึงปจจัยดังนี้
(๑) ความสําคัญในฐานะเปนประเทศคูเจรจากับอาเซียน
(๒) เปนประเทศมหาอํานาจในการสงเสริมหรือสรางความสงบและความมั่นคงตอภูมิภาคได
(๓) ความสําคัญในการทํางานรวมกับประเทศภาคีอื่น ๆ ในการสรางความสงบและสันติภาพ
ในภูมิภาค รวมทั้งการสรางประชาคมดวย
อนึ่ง สนธิสัญญา TAC มีพิธีสารแกไขเพิ่มเติมแนบทาย จํานวน ๓ ฉบับ คือ
ฉบับที่ ๑๑๐ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ แกไขเพิ่มเติมเพื่อเปดโอกาสใหรัฐนอกเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตสามารถภาคยานุวัติสนธิสัญญาฯ ได๑๑
ฉบับที่ ๒๑๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมโดยกําหนดใหการภาคยานุวัติโดยรัฐ
อื่นนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นจะตองไดรับความยินยอมจากทุกประเทศสมาชิก
ฉบับที่ ๓๑๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แกไขเพิ่มเติมเพื่อใหองคการระดับภูมิภาคซึ่งมี
สมาชิกเปนรัฐอธิปไตยสามารถภาคยานุวัติสนธิสัญญาฯ ได
เกาหลีใต (South Korea) หรือสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea).
เกาหลีเหนือ (North Korea) หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People’s Republic of Korea).
๑๐
Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Philippines, 15 December 1987.
๑๑
ภาคยานุวัติ หมายถึง การใหความยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาภายหลังจากที่มีการลงนามในสนธิสัญญาไปแลว
(ที่มา : หนังสือคําศัพท-คํายอทางการทูต สถาบันการตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ http://www.mfa.go.th).
๑๒
Second Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Manila, Philippines,
25 July 1998.
๑๓
2010 Third Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia Signed in Hanoi,
Viet Nam on 23 July 2010.
๘
๙
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

นายรัชวัชญ ปยะปราโมทย นักวิชาการ
พาณิชยเชีย่ วชาญ กระทรวงพาณิชย ไดให
ขอมูลเกี่ยวกับ “พิธสี ารวาดวยกลไกระงับขอพิพาท
ของอาเซียน” วา กลไกการระงับขอพิพาท
ตามพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทของ
อาเซียน (ASEAN Protocol on Enhanced
Dispute Settlement Mechanism เรียก
โดยยอวา EDSM) เปนกลไกระงับขอพิพาท
ที่เกี่ยวของกับการตีความหรือการใชความตกลงทางเศรษฐกิจ โดยกําหนดใหดําเนินการระงับขอพิพาท
ตามกลไกที่กําหนดไวในพิธีสารฯ ดังนั้น พิธีสารดังกลาวจึงเปนสนธิสัญญาที่กําหนดกลไกในการระงับ
ขอพิพาททางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
พิธีสาร EDSM ไดจัดทําขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. ๒๐๐๔) ทัง้ นี้เพื่อทดแทนพิธีสารวาดวย
การระงับขอพิพาทฉบับเกาในป พ.ศ. ๒๕๓๙ (ค.ศ. ๑๙๙๖) ซึ่งสาระสําคัญของพิธีสาร EDSM คือ
การจัดตั้ง “คณะพิจารณา” (Panels) และ “องคกรอุทธรณ” (Appellate Body) เพื่อใหสอดคลอง
กับกระบวนการระงับขอพิพาทขององคการการคาโลก (WTO) โดยแนวทางในการสนับสนุนให
รัฐสมาชิกระงับขอพิพาทระหวางกันไดคอื การกําหนดใหใชวธิ ปี รึกษาหารือ การใชคนกลางที่นา เชื่อถือ
การประนีประนอม หรือการไกลเกลี่ย กอนทีจ่ ะเลือกใชวิธีการระงับขอพิพาทอยางเปนทางการ
ของคณะพิจารณาและองคกรอุทธรณ ซึ่งหากมาสูขั้นตอนของคณะพิจารณาหรือองคกรอุทธรณแลว
เมื่อมีขอ ตัดสินหรือขอเสนอแนะเปนประการใดรัฐสมาชิกจะตองปฏิบตั ติ ามขอตัดสินหรือขอเสนอแนะ
นั้น แตหากไมปฏิบัติตาม รัฐที่เปนฝายเสียหายอาจขอใหมีการชดใชคาเสียหาย หรือตอบโตโดยขอให
ระงับการใหสิทธิพิเศษทางการคากับรัฐคูกรณีของตน หรืออาจกําหนดใหมีฝายที่สาม (Third Party)
ซึ่งไดแกประเทศที่ไมใชคกู รณีแตมีผลประโยชนรว มกันเขารวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดงั กลาว
ก็ได
สรุป จากผลการสัมมนาในครั้งนี้ผเู ขียนมีความเห็นวา “กลไกในการระงับขอพิพาทของอาเซียน”
ทั้ง ๓ กลไก อันประกอบดวย กลไกการระงับขอพิพาทตามสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (TAC) กลไกการระงับขอพิพาทตามพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาท
ของอาเซียน (EDSM) และกลไกการระงับขอพิพาทตามพิธีสารของกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไก
ระงับขอพิพาท (DSMP) นั้น มีความสอดคลองกับประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสาหลัก (Pillars) กลาวคือ
เสาหลักดานการเมืองและความมั่นคง เสาหลักดานเศรษฐกิจ และเสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม
โดยกลไกที่กําหนดไวในสนธิสัญญาหรือพิธีสารแตละฉบับสามารถนํามาใชดําเนินการระงับขอพิพาท
ที่เกิดขึ้นในแตละเรื่องตามเสาหลักไดอยางชัดเจน แตถึงอยางไรก็ดีมีขอสังเกตเพิ่มเติมวา
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“กลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน
และกฎสําหรับการเสนอเรื่องการไมปฏิบัติตามใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตัดสิน”

กลไกการระงับขอพิพาทตาม “พิธีสารของกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท” หรือ
DSMP ซึง่ กําหนดขัน้ ตอนใหตอ งรองขอเพือ่ “ปรึกษาหารือ” เปนการเบือ้ งตนกอน แตหากปรึกษาหารือ
แลวไมสามารถตกลงกันไดจงึ สามารถนําเรือ่ งเขาสูก ระบวนการ “อนุญาโตตุลาการ” และเมือ่ ไมสามารถ
ตกลงกันไดอีกจึงสามารถนําเรื่องเขาสูกระบวนการของ “คณะมนตรีประสานงานอาเซียน” หรือ ACC
เพือ่ พิจารณาสัง่ การใหมกี ารระงับขอพิพาทโดยการใชคนกลางทีน่ า เชือ่ ถือ การไกลเกลีย่ การประนีประนอม
หรือการอนุญาโตตุลาการ ซึง่ จะเลือกใชวธิ ใี ดวิธหี นึง่ หรือหลายวิธปี ระกอบกันและรัฐสมาชิกทีเ่ ปนคูก รณี
ในขอพิพาทจะตกลงกันเมื่อใดก็ไดที่จะใชกระบวนการระงับขอพิพาทตามที่คณะมนตรีฯ สั่งการ นั้น
ในทางปฏิบตั ิ คณะมนตรีประสานงานอาเซียนซึง่ ประกอบดวยรัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนจะประชุมรวมกันเพียงปละ ๒ ครั้ง ซึ่งการที่จะใหรัฐมนตรีตางประเทศ
ทัง้ ๑๐ ประเทศมาประชุมรวมกันอยางพรอมเพรียงนัน้ เปนไปไดคอ นขางยาก ประกอบกับในการหาฉันทามติ
ของที่ประชุมคณะมนตรีฯ ซึ่งมีความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไปก็สงผลตออํานาจสั่งการดวย ดังนั้น
จึงทําใหขอพิพาทไมอาจระงับลงไดโดยขั้นตอนนี้
แต อ ย า งไรก็ ต าม เมื่ อ ไม ส ามารถระงั บ ข อ พิ พ าท
ตามขัน้ ตอนดังกลาวได จึงเปน “ขอพิพาททีม่ อิ าจระงับได”
(Unresolved Disputes) ซึง่ ขอ ๙ ของพิธสี ารฯ กําหนดให
ดําเนินการตามบทบัญญัตใิ นขอ ๒๖ ของกฎบัตรอาเซียน
คือ ใหรัฐคูกรณีเสนอขอพิพาทที่มิอาจระงับไดนั้นตอ
“ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน” (ASEAN Summit)
เพื่อพิจารณาตัดสิน ดังนั้น “ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน”
ซึ่งเปนองคกรสูงสุดในการกําหนดนโยบายของอาเซียน
จึงมีบทบาทสําคัญในการพิจารณาหารือ ใหแนวนโยบาย
หรือตัดสินใจเพื่อดําเนินมาตรการตาง ๆ ที่เหมาะสมในอันที่จะรักษาผลประโยชนของรัฐสมาชิกและ
บรรลุวัตถุประสงคของอาเซียน เพราะฉะนั้น ในทางปฏิบัติ รัฐสมาชิกที่เปนคูกรณีสวนใหญจึงอาจจะ
นําขอพิพาทมาสูขั้นตอนนี้เปนหลัก ทั้งนี้เพราะเห็นวาการตัดสินโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียนนั้น
จะประกอบดวยผูเชี่ยวชาญที่สามารถใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชนเพื่อประกอบ
คําวินจิ ฉัยไดดกี วา และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางยืดหยุน ตามความเหมาะสมหรือเปนทีพ่ อใจ
แกทุกฝาย รวมทั้งยังเปนอํานาจเด็ดขาดสูงสุดอีกดวย
สวนกลไกการระงับขอพิพาทตาม “พิธสี ารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน (ดานเศรษฐกิจ)”
หรือ EDSM นัน้ เนือ่ งจากพิธสี าร EDSM ซึง่ ใชรปู แบบของกลไกระงับขอพิพาทขององคการการคาโลก
(WTO) เปนตนแบบ แตมขี อบเขตการใชบงั คับเฉพาะขอพิพาทระหวางรัฐกับรัฐในภูมภิ าคอาเซียน และ
เฉพาะขอพิพาทภายใตกรอบความตกลงวาดวยการเสริมสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจเทานัน้ รวมทัง้
ตัง้ แตมกี ารจัดตัง้ เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA) จนถึงปจจุบนั ยังไมเคย
มีการฟองคดีอยางเปนกิจจะลักษณะตามกลไกการระงับขอพิพาทของพิธีสาร EDSM ดังนั้น จึงอาจจะ
ทําใหประเทศตาง ๆ พิจารณาใชกลไกการระงับขอพิพาทขององคการการคาโลกมากกวากลไกตามพิธสี าร
EDSM ซึ่งเปนเพียงระดับภูมิภาคเทานั้น.
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รางกฎหมายที่นาสนใจ
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รางพระราชบัญญัติวาดวย

การเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*

รางพระราชบัญญัตวิ า ดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... มีผเู สนอใหสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา รวม ๔ ฉบับ คือ
๑. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
(ชุดที่มนี ายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี) เมือ่ วันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ และไดบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทัว่ ไป)
เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๒. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เสนอโดยนายภูมิ
มูลศิลป กับประชาชนผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ จำนวน ๑๐,๗๕๑ คน ตอประธานรัฐสภา เมือ่ วันพฤหัสบดีที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๔
ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔
อนึ่ง กอนทีส่ ภาผูแ ทนราษฎรจะไดพจิ ารณารางพระราชบัญญัตทิ ้งั ๒ ฉบับดังกลาวขางตนนัน้
ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อันเปนผล
ทำใหรางพระราชบัญญัติทงั้ ๒ ฉบับที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบคางการพิจารณาอยูในขั้นตอน
การพิจารณาในวาระที่หนึง่ ของสภาผูแทนราษฎร และภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
อันเปนการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีชดุ ใหม (ชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ
ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) ไดรอ งขอตอรัฐสภาเพื่อใหรฐั สภามีมติเห็นชอบใหพจิ ารณารางพระราชบัญญัติ
ทั้ง ๒ ฉบับดังกลาวตอไปได ตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งในคราวประชุมรวมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันจันทรที่
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไดลงมติเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกลาวตอไปได
*ขอมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕.
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รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

๓. รางพระราชบัญญัตวิ า ดวยการเขาชือ่ เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เสนอโดยนายวิชยั ล้ำสุทธิ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย กับคณะ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันศุกรที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
๔. รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... เสนอโดยนายบวรศักดิ์
อุวรรณโณ กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๒,๔๔๖ คน ตอประธานรัฐสภา เมื่อวันศุกรที่
๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
ในคราวประชุมสภาผูแ ทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครัง้ ที่ ๑๖ (สมัยสามัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ วันพุธที่
๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดพจิ ารณารางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อ
เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เปนผูเ สนอ) รางพระราชบัญญัตวิ า ดวยการเขาชือ่ เสนอกฎหมาย
พ.ศ. .... (นายภูมิ มูลศิลป กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๐,๗๕๑ คน เปนผูเสนอ)
รางพระราชบัญญัตวิ า ดวยการเขาชือ่ เสนอกฎหมาย พ.ศ. .... นายวิชยั ล้ำสุทธิ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
พรรคประชาธิปตย กับคณะ เปนผูเสนอ) และรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย
พ.ศ. .... (นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๒,๔๔๖ คน เปนผูเสนอ)
โดยที่ประชุมเห็นวารางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ทั้ง ๔ ฉบับนั้น
มีหลักการทำนองเดียวกัน จึงเห็นควรใหนำขึ้นมาพิจารณารวมกัน ซึ่งในคราวประชุมเดียวกันที่ประชุม
ไดลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
ทั้ง ๔ ฉบับ และไดมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๓๖ คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอา
รางพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. ....
หลักการ
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย

เหตุผล
โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ หผมู สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไมนอ ยกวาหนึง่ หมืน่ คนมี
สิทธิเขาชือ่ รองขอตอประธานรัฐสภาเพือ่ ใหรฐั สภาพิจารณารางพระราชบัญญัตติ ามทีก่ ำหนดในหมวด ๓
และหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และใหผมู สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไมนอ ยกวาหาหมืน่ คนมีสทิ ธิ
เขาชือ่ เสนอญัตติขอแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญเพือ่ ใหรฐั สภาพิจารณา ทัง้ นี้ เพือ่ ใหผมู สี ทิ ธิเลือกตัง้ มีสทิ ธิ
เสนอรางพระราชบัญญัตหิ รือญัตติขอแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ ตอรัฐสภาไดโดยตรง และมาตรา ๑๖๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบญ
ั ญัตใิ หหลักเกณฑและวิธกี ารเขาชือ่ รวมทัง้ การตรวจสอบรายชือ่
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๒๙๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
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การเสนอแกไขรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย จึงจำเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม
“ผูมสี ทิ ธิเลือกตั้ง” หมายความวา ผูมสี ทิ ธิเลือกตั้งตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย
“ผูร เิ ริม่ ” หมายความวา ผูมีสทิ ธิเลือกตั้งที่เริ่มดำเนินการจัดใหมกี ารเขาชื่อเสนอราง
พระราชบัญญัติหรือญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตอประธานรัฐสภา (มาตรา ๔)

๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย
ใหประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๑๕)

๓) ผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมาย
ผูม ีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติ
หรือญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตองเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
อยูในวันที่ยื่นคำรองขอตอประธานรัฐสภาตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๒ แลวแตกรณี
ในการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติตองมีผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกันไมนอยกวา
๑๐,๐๐๐ คน สวนการเขาชื่อเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตองมีผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกัน
ไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน (มาตรา ๕)

๔) รูปแบบของรางพระราชบัญญัติที่เสนอใหรัฐสภาพิจารณา
รางพระราชบัญญัติทจี่ ะเสนอใหรัฐสภาพิจารณาได ตองเปนรางพระราชบัญญัติที่มี
หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติทีเ่ สนอดังกลาว ตองมีหลักการแหงรางพระราชบัญญัติที่
กำหนดโดยชัดเจนและตองแบงเปนมาตรา ซึ่งแตละมาตรามีบทบัญญัตทิ ่จี ะเขาใจไดวา มีความประสงค
จะตรากฎหมายในเรื่องใด และตองมีบันทึกประกอบดังตอไปนี้
(๑) บันทึกหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
(๒) บันทึกเหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
(๓) บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสำคัญของรางพระราชบัญญัติ (มาตรา ๘)

๕) วิธีการเขาชื่อเสนอกฎหมาย
๕.๑) ในการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติตอประธานรัฐสภา ตองมีผูริเริ่มซึ่งเปน
ผูม ีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไมนอยกวา ๒๐ คน เพื่อดำเนินการจัดใหมีการรวบรวมลายมือชื่อของผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง โดยแจงใหประธานรัฐสภาทราบเปนหนังสือพรอมดวยเอกสารดังตอไปนี้
มี.ค. - เม.ย. ๕๕
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(๑) รางพระราชบัญญัติพรอมดวยบันทึกหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
บันทึกเหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ และบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสำคัญของรางพระราชบัญญัติ
(๒) รายชื่ อ ของผู ริ เ ริ่ ม พร อ มด ว ยสำเนาบั ต รประจำตั ว ประชาชน
บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ที่มีรูปถายซึ่งสามารถแสดงตนได และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนของผูนั้น
ทั้ ง นี้ หากผู ริ เริ่ ม ประสงค จ ะให ส ำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู แ ทนราษฎร
ยกรางพระราชบัญญัติใหกอนที่จะแจงประธานรัฐสภา ก็ใหสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ดำเนินการใหตามควรแกกรณี
อนึง่ ในกรณีทรี่ า งพระราชบัญญัตติ าม (๑) มีหลักการและเนือ้ หาไมเปนไปตามที่
กำหนดไวในมาตรา ๘ ใหประธานรัฐสภาแจงเปนหนังสือใหผูริเริ่มทราบพรอมทั้งสงเรื่องคืนใหผูริเริ่ม
กอนผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ จะลงลายมือชือ่ รวมเสนอรางพระราชบัญญัตติ ามมาตรา ๙
ผูริเริ่มจะแกไขรางพระราชบัญญัติตาม (๑) ก็ได แตตองแจงเปนหนังสือตอประธานรัฐสภา พรอมดวย
รางพระราชบัญญัติและบันทึกประกอบที่แกไขใหม (มาตรา ๖)
๕.๒) เมือ่ ดำเนินการตามขอ ๕.๑) แลว ใหผรู เิ ริม่ ดำเนินการชักชวนผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้
เพื่อเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอประธานรัฐสภาได
ในเอกสารการลงลายมือชือ่ ของผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทุกแผนตองปรากฏขอความให
ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ ซึง่ ประสงคจะลงลายมือชือ่ ทราบวาเปนการลงลายมือชือ่ เพือ่ เสนอรางพระราชบัญญัตใิ ด
และสามารถตรวจสอบรางพระราชบัญญัติไดที่ใด รวมทั้งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูลงลายมือชื่อ
ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อตัวและนามสกุล
(๒) หมายเลขประจำตัวประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งลงลายมือชื่อตองแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐ
ที่มีรูปถายซึ่งสามารถแสดงตนได และมีหมายเลขประจำตัวประจำตัวประชาชนของผูนั้น (มาตรา ๗)
๕.๓) เมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกันเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติตามขอ ๕.๒)
ไดจำนวนไมนอ ยกวา ๑๐,๐๐๐ คน ใหผรู เิ ริม่ ยืน่ คำรองขอตอประธานรัฐสภา โดยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
ยื่นมาพรอมกับคำรองขอดวย
(๑) สำเนารางพระราชบัญญัติและบันทึกประกอบตามมาตรา ๖ (๑) หรือ
ตามมาตรา ๖ วรรคสี่ แลวแตกรณี
(๒) เอกสารการลงลายมื อ ชื่ อ ของผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง พร อ มด ว ยสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของ
ทางราชการหรื อ หน ว ยงานของรั ฐ ที่ มี รู ป ถ า ยซึ่ ง สามารถแสดงตนได และมี ห มายเลขประจำตั ว
ประจำตัวประชาชนของผูนั้น

๑๐๐
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(๓) รายชื่อของผูแทนการเสนอรางพระราชบัญญัติจำนวนไมเกิน ๖๐ คน
ตามที่ผูริเริ่มกำหนด (มาตรา ๙)

๖) การดำเนินการของรัฐสภา
ในกรณีท่ปี ระธานรัฐสภาตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตามมาตรา ๙ แลว ปรากฏวา
มีลายมือชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไมถึง ๑๐,๐๐๐ คน หรือมีเอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวน
ใหประธานรัฐสภาแจงเปนหนังสือเพื่อคืนเรือ่ งไปยังผูริเริ่มเพื่อดำเนินการใหถูกตองครบถวนตอไป
เมือ่ ประธานรั ฐ สภาเห็ น ว า ถู ก ต อ งครบถ ว นแล ว ให จั ด ให ม กี ารประกาศรายชื อ่ ผู เ ข า ชื อ่ เสนอร า ง
พระราชบัญญัตทิ างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และจัดเอกสาร
ไวเพื่อใหประชาชนไดตรวจสอบ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดวย
ทั้งนี้ หากผูใดมีชื่อเปนผูเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติตามประกาศดังกลาว โดยมิไดรวม
เขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติดวย ใหผูนั้นมีสิทธิยนื่ คำรองคัดคานตอประธานรัฐสภาหรือบุคคลที่
ประธานรัฐสภาแตงตั้ง เพื่อใหขีดฆาชื่อตนเองออกจากบัญชีรายชื่อผูเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติได
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันประกาศรายชื่อผูเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑๐)
อนึ่ง เมือ่ พนกำหนดระยะเวลาคัดคานดังกลาวแลว ใหถือวารายชื่อของผูเขาชื่อเสนอราง
พระราชบัญญัติเปนรายชื่อที่ถูกตอง (มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง)
อยางไรก็ตาม ถาลายมือชื่อมีจำนวนไมถงึ ๑๐,๐๐๐ คน ใหประธานรัฐสภาแจงเปนหนังสือ
ใหผรู ิเริ่มทราบเพื่อดำเนินการจัดใหมีการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติเพิ่มเติมใหถึง ๑๐,๐๐๐ คน
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากประธานรัฐสภา ถาพนกำหนดระยะเวลาดังกลาวแลวยังมิได
เสนอการเขาชื่อเพิม่ เติมจนครบถวน ใหประธานรัฐสภาสั่งจำหนายเรื่อง แตถาลายมือชื่อมีจำนวน
ไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ คน ใหประธานรัฐสภาดำเนินการใหรฐั สภาพิจารณารางพระราชบัญญัตนิ ้นั ตอไป
(มาตรา ๑๑ วรรคสอง และวรรคสาม)
ในกรณีทม่ี คี ำวินจิ ฉัยตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยวารางพระราชบัญญัติ
ทีเ่ สนอนัน้ เกี่ยวดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัตินั้นตอนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาใหคำรับรองกอน (มาตรา ๑๑ วรรคสี่)

๗) การเขาชื่อเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
การเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มผี ลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได
ใหนำบทบัญญัติในมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับ
กับการเสนอญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม (มาตรา ๑๒)

๘) บทกำหนดโทษ
๘.๑) ผูใ ดกระทำการดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
มี.ค. - เม.ย. ๕๕
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รางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

(๑) ให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งริเริ่มเขาชื่อ หรือรวมลงชื่อในการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติ หรือญัตติ
ขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
(๒) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใชอิทธิพลคุกคาม เพื่อใหผูมีสิทธิเลือกตั้งรวม
ลงชื่อในการเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติหรือญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๓)
๘.๒) ผูใดลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร หรือใช หรืออางลายมือชื่อปลอมเชนวานั้น
เพือ่ ใหผหู นึง่ ผูใ ดหลงเชือ่ วาเปนลายมือชือ่ ของผูเ ขาชือ่ เสนอรางพระราชบัญญัติ หรือญัตติขอแกไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญที่แทจริง ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๑๔)

ทานผูอ า นวารสาร “จุลนิต”ิ ผูใ ดมีความประสงคตอ งการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
รางพระราชบัญญัตฉิ บับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังนี้
สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑๐๒
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ
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พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงิน
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสราง
อนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕๑
• ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล

เนือ่ งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอุทกภัยอยางรายแรง
ในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศไทยซึง่ กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม
อยางรุนแรง รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนทีจ่ ะตองบูรณะและฟนฟูประเทศ
เยียวยาความเสียหายใหแกประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหาร
จั ด การน้ำ และสร า งอนาคตประเทศ โดยการจั ด ให ม กี ารลงทุ น ในโครงสร า ง
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเปน นอกจากนี้ ผลจากการเกิดความเสียหายนั้นยังทำให
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยูในภาวะที่มีความเสี่ยง
ตอความเชื่อมัน่ ของสาธารณะ จึงจำเปนตองมีมาตรการฟนฟูประเทศทั้งการแกไข
เยียวยาความเสียหาย การปองกันภัยพิบัติทีใ่ กลจะถึงและการสรางความเชื่อมั่น
ในการประกอบอาชีพของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการ
ดั ง กลา วจะต อ งใช จ า ยเงิ น เป นจำนวนมาก และตอ งดำเนิ น การอย า งเร ง ดว น
หลายแนวทาง และโดยที่การวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคต
ประเทศจะตองดำเนินการอยางเรงดวนและตอเนื่อง เพื่อปองกันการเกิดภัยพิบัติ
ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลมีความจำเปนตองใชเงิน
ในการดำเนินการดังกลาวจำนวนมาก แตโดยทีก่ ารกูเ งินของรัฐบาลตามกฎหมาย
ทีใ่ ชบังคับอยูในปจจุบันมีขอจำกัดบางประการ สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการ
ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสราง
อนาคตประเทศ เพื่อใหกระทรวงการคลังมีอำนาจกูเงินในนามของรัฐบาลเพื่อนำมา
ใชจา ยในการดำเนินการดังกลาวไดทนั ทีในการปองกันภัยพิบตั ลิ ว งหนาและเสริมสราง
ความเชื่อมัน่ ใหเกิดขึ้นตั้งแตในขณะนี้ และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินทีม่ ีความจำเปน
รีบดวนอันมิอาจหลีกเลีย่ งได เพือ่ ประโยชนในอันทีจ่ ะรักษาความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงจำเปนตองตราพระราชกำหนดนี้
ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
สภาผูแทนราษฎรไดลงมติอนุมัติพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคต
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชุมวุฒิสภา ครัง้ ที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ วันจันทรท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมไดพจิ ารณา
พระราชกำหนดดังกลาวแลวลงมติอนุมัติ จึงถือวาพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ
และสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาและมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป.
๑
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พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงิน
เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

สาระสำคัญโดยสรุป

๑) ใหกระทรวงการคลังโดยอนุมตั ิคณะรัฐมนตรี มีอำนาจกูเงินบาทหรือ
เงินตราตางประเทศในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย มีมลู คารวมกันไมเกิน
๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท เพือ่ ใหนำไปใชจายในการวางระบบบริหารจัดการน้ำ
และสร า งอนาคตประเทศ โดยให ค ณะรั ฐ มนตรี เ สนอกรอบการใช จ า ยเงิ น กู 
ตามพระราชกำหนดนี้ตอ รัฐสภาเพื่อทราบกอนเริ่มดำเนินการ โดยการกูเงินดังกลาว
ใหกระทำไดภายในกำหนดเวลาไมเกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่ เงิน
ที่ไดจากการกูดงั กลาว ใหนำไปใชจา ยตามวัตถุประสงคในการกูโดยไมตอ งนำสงคลัง
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
โดยที่กระทรวงการคลังอาจนำเงินที่ไดจากการกูไปใหกตู อ แกหนวยงาน
ของรัฐ หนวยงานในกำกับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือสถาบันการเงินภาครัฐตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อนำไป
ใชจายในการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศก็ได
๒) ใหกระทรวงการคลังโดยอนุมตั ิคณะรัฐมนตรีมอี ำนาจปรับโครงสราง
หนี้เงินกูตามขอ ๑) โดยการดำเนินการกูเงินรายใหมเพื่อชำระหนี้เดิม แปลงหนี้
ชำระหนี้กอนถึงกำหนดชำระ ขยายหรือยนระยะเวลาการชำระหนี้ ตออายุ ซื้อคืน
หรือไถถอนตราสารหนี้ของรัฐบาล หรือทำธุรกรรมทางการเงินอื่นทีเ่ ปนประโยชน
ตอการปรับโครงสรางหนี้เงินกู
ทั้งนี้ ในการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางเงินกูตามขอ ๑) นั้น ใหกระทำได
เฉพาะเพื่อเปนการประหยัด ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน หรือกระจายภาระ
การชำระหนีโ้ ดยกระทรวงการคลั ง จะกู เ ป น สกุ ล เงิ น แตกต า งจากหนี ้เ ดิ ม ก็ ไ ด
ซึ่งเงินกูดังกลาว มิใหนับรวมในวงเงินตามขอ ๑)๒ และตองไมเกินจำนวนเงินกู
ทีย่ งั คางชำระ แตในกรณีท่ีหนี้เงินกูซ่งึ จะทำการปรับโครงสรางหนี้มีจำนวนเงินมาก
และกระทรวงการคลั ง เห็ น ว า ไม ส มควรกู เ งิ น เพื อ่ ปรั บ โครงสร า งหนี ้ดั ง กล า ว
ในคราวเดียวกัน กระทรวงการคลังอาจทยอยกูเงินเปนการลวงหนาไดไมเกิน ๑๒ เดือน
กอนวันที่หนี้ถึงกำหนดชำระ
๓) ให ก องทุ น บริ ห ารเงิน กู เ พือ่ การปรั บ โครงสร า งหนี ้ส าธารณะ
และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศทำหนาที่บริหารเงินที่ไดรบั จากการกูเงิน
เพื่อปรับโครงสรางหนี้เงินกูตามที่บัญญัติไวในพระราชกำหนดนี้

การกูเงินเพื่อปรับโครงสรางเงินกูน้นั ไมใหนบั รวมกับวงเงินที่พระราชกำหนดกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังโดยอนุมตั ิ
คณะรัฐมนตรี กูเงินบาทหรือเงินตราตางประเทศในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย มีมลู คารวมกันไมเกิน ๓๕๐,๐๐๐ ลานบาท เพื่อให
นำไปใชจายในการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศ.
๒
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โดยเงินทีไ่ ดรับจากการกูโดยการทยอยกูมาของกระทรวงการคลังเพื่อ
ปรับโครงสรางหนี้ตามขอ ๒) นั้น ใหนำสงเขากองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับ
โครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศโดยใหนำเขาบัญชี
ปรับโครงสรางหนี้สาธารณะ และใหกระทรวงการคลังนำไปใชจา ยในการชำระเงินตน
ดอกเบี้ยและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการกูเงินเพื่อปรับโครงสรางหนี้ดังกลาว
๔) ใหสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีอำนาจหนาทีด่ ำเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารและจัดการการกูเงิน การเบิกจายเงินกู การชำระหนี้ และการอื่นใด
ที่เกี่ยวกับการกูเงินตามพระราชกำหนดนี้
ทัง้ นี้ ภายใน ๖๐ วันนับแตวนั สิ้นปงบประมาณ ใหกระทรวงการคลังรายงาน
การกูเ งินตามพระราชกำหนดนีท้ ก่ี ระทำในปงบประมาณทีล่ ว งมาแลวใหรฐั สภาทราบ
โดยรายงานดังกลาวอยางนอยตองระบุรายละเอียดของการกูเงิน วัตถุประสงคของ
การใชจายเงินกูรวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชนที่ไดรับหรือคาดวาจะไดรับ
นอกจากกรณีทีไ่ ดบัญญัติไวแลวในพระราชกำหนดนี้ ใหนำบทบัญญัติ
แหงกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะมาใชบังคับโดยอนุโลม
หมายเหตุ :• พระราชกำหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

พระราชกำหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบตั ิ
พ.ศ. ๒๕๕๕๓
• ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๕

หลักการและเหตุผล
เนือ่ งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอุทกภัยอยางรายแรง
ในหลายพื้นทีข่ องประเทศไทยซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม
อยางรุนแรง รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนที่จะตองบูรณะและฟนฟูประเทศ
เยียวยาความเสียหายใหแกประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหาร
ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครัง้ ที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ประชุมไดลงมติ
อนุมัติพระราชกำหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
เมื่อวันจันทรที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ประชุมไดพิจารณาพระราชกำหนดดังกลาวแลวลงมติอนุมัติ จึงถือวาพระราชกำหนดกองทุน
สงเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาและมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป.
๓
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จั ด การน้ำ และสร า งอนาคตประเทศ โดยการจั ด ให ม ีก ารลงทุ น ในโครงสร า ง
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเปน นอกจากนี้ ผลจากการเกิดความเสียหายนั้นยัง
ทำใหระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยูในภาวะที่มี
ความเสี่ยงตอความเชื่อมัน่ ของสาธารณะ จึงจำเปนตองมีมาตรการฟนฟูประเทศ
ทัง้ การแกไขเยียวยาความเสียหาย การปองกันภัยพิบัติทใี่ กลจะถึงและการสราง
ความเชื่อมัน่ ในการประกอบอาชีพของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนินการ
ตามมาตรการดั ง กล า วจะต อ งใช จ า ยเงิ น เป น จำนวนมากและต อ งดำเนิ น การ
อยางเรงดวนหลายแนวทาง และโดยที่ปรากฏวา ในขณะนี้ผูประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยประสบปญหาดานการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการรับประกันวินาศภัย
ทีเ่ กิดจากภัยพิบัติ สงผลใหประชาชนและผูประกอบการต องเสียเบี้ยประกัน
เปนจำนวนสูงมากหรือไมสามารถเอาประกันภัยได ดังนั้น เพื่อชวยเหลือประชาชน
และผูป ระกอบการใหไดรับความคุม ครองทรัพยสินและกิจการของบุคคลดังกลาว
ทีอ่ าจเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต และเพื่อใหเกิดความเชื่อมัน่ ในการลงทุน
ในประเทศ สมควรใหมกี ฎหมายวาดวยกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบตั ิ เพื่อจัดตั้ง
กองทุนในการทำหนาทีบ่ ริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และโดยที่เปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจำเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษา
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเปนตองตราพระราชกำหนดนี้

สาระสำคัญโดยสรุป

๑) บทนิยาม
“ภัยพิบัติ” หมายความวา วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย และภัยพิบัติอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
“ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ประกั น วิน าศภั ย ” หมายความว า บริ ษั ท จำกั ด
หรือบริษทั มหาชนจำกัดทีไ่ ดรบั ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมาย
วาดวยการประกันวินาศภัย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริม
การประกันภัยพิบัติ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกำหนดนี้
๒) การจัดตั้งกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
ใหมกี ารจัดตั้งกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบตั ขิ ้นึ ในกระทรวงการคลัง
มีฐานะเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
โดยการรับประกันภัยและทำประกันภัยตอ และใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามที่กำหนดไวในพระราชกำหนดนี้
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๓) รายไดและการจายของกองทุน
๓.๑) รายไดของกองทุน ใหกองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน
ดังตอไปนี้
(๑) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินทีไ่ ดรับจากผูประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยนำสงเงิน
สมทบเขากองทุนตามมาตรา ๑๒
(๓) เงินทีไ่ ดรบั จากการทีก่ ระทรวงการคลังโดยอนุมตั คิ ณะรัฐมนตรี
กูในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย และนำสงเขากองทุนตามมาตรา ๑๓
(๔) เงินที่เปนเบี้ยประกันภัย
(๕) เงินทีไ่ ดรับจากการชดเชยคาสินไหมทดแทนหรือการคืน
เบี้ยประกันภัยจากการทำประกันภัยตอ
(๖) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูบริจาคให
(๗) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของกองทุน
ทั้งนี้ รายไดของกองทุนนั้นไมตองนำสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
๓.๒) การจายเงินจากกองทุน การจายเงินจากกองทุนนั้น ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเปนคาใชจายสำหรับการดังตอไปนี้
(๑) การดำเนินการในการรับประกันภัยและการทำประกันภัยตอ
และการให ค วามช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย
ตามวัตถุประสงคของกองทุน โดยการรับประกันภัยและการทำประกันภัยตอ
ของกองทุน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนด ซึ่งในการดำเนินการดังกลาวกองทุนอาจมอบหมายหรือวาจางนิตบิ คุ คลอื่น
ใหดำเนินการแทนก็ได
(๒) การบริหารกองทุน และการอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกีย่ วเนื่องกับ
การจัดการกิจการของกองทุน
ทั้งนี้ ประเภทของการประกันภัย แบบและกรมธรรมประกันภัย
อัตราเบีย้ ประกันภัยและการชดเชยคาสินไหมทดแทนในการรับประกันภัยของกองทุน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ในกรณีทมี่ ีความจำเปนและคณะกรรมการเห็นสมควร กองทุน
อาจให ค วามช ว ยเหลื อ ทางการเงิน แก ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ประกั น วิน าศภั ย
เพื่อคุมครองความเสียหายจากการชดเชยคาสินไหมทดแทนในการรับประกัน
วินาศภัยที่เปนภัยพิบตั ริ า ยแรงได โดยใหผปู ระกอบธุรกิจประกันวินาศภัยดังกลาว
แจงความประสงคตอ กองทุน และเมื่อกองทุนพิจารณาเห็นสมควรใหความชวยเหลือ
และแจงใหผูป ระกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทราบแลว ใหผูประกอบธุรกิจประกัน
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วินาศภัยนำสงเงินสมทบเขากองทุนตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด
ทั้ ง นี้ การให ค วามช ว ยเหลื อ การขอรั บ ความช ว ยเหลื อ
และการนำสงเงิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่
คณะกรรมการประกาศกำหนด และในการดำเนินการดังกลาวกองทุนอาจมอบหมาย
หรือวาจางนิติบุคคลอื่นใหดำเนินการแทนก็ได
๔) อำนาจหนาที่ของกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
ใหกองทุนมีอำนาจกระทำกิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงค
แหงกฎหมาย โดยอำนาจเชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิ หรือกระทำนิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) ลงทุนหาผลประโยชนจากทรัพยสินของกองทุน
(๔) กระทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการใหสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคของกองทุน
ทั้งนี้ กิจการของกองทุนนั้นไมอยูภ ายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ
ประกั น วิ น าศภั ย และกฎหมายว า ด ว ยคณะกรรมการกำกั บ และส ง เสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
๕) การกูเงินเขากองทุน
ให ก ระทรวงการคลั ง โดยอนุ มั ติ ค ณะรั ฐ มนตรี มี อ ำนาจกู เ งิน บาท
หรือเงินตราตางประเทศในนามรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยมีมูลคารวมกัน
ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ ลานบาท และนำสงเขากองทุนเพื่อใหนำไปใชจายตาม
วัตถุประสงค ไมตอ งนำสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธกี ารงบประมาณและกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลัง โดยวงเงิน การจัดการและวิธกี ารที่เกี่ยวกับการกูเงิน ใหเปนไปตาม
ทีค่ ณะรั ฐ มนตรี อ นุ มตั ิ ซึ ่ง ค า ใช จ า ยในการกู เ งิ น และการออกและการจั ด การ
ตราสารหนี้นนั้ อาจจายจากเงินทีต่ ั้งไวในงบประมาณรายจายประจำปหรือเงินกู
รายนั้นก็ได
ทัง้ นี้ ใหสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีอำนาจหนาที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารและจัดการกูเงิน การเบิกจายเงินกู การชำระหนี้ และการอื่นใดที่
เกี่ยวกับการกูเงินตามพระราชกำหนดนี้ และนอกจากกรณีทไี่ ดบัญญัติไวแลวใน
พระราชกำหนดนี้ ก็ใหนำบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ
มาใชบงั คับโดยอนุโลม
๖) คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
ใหมคี ณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบตั ิ อันประกอบดวย
ประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ปลัดกระทรวงการคลัง ผูอำนวยการ
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สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกจำนวนไมเกิน ๔ คน
เปนกรรมการ และใหปลัดกระทรวงการคลังแตงตั้งขาราชการในกระทรวงการคลัง
คนหนึ่งเปนเลขานุการและอีกไมเกิน ๒ คนเปนผูชว ยเลขานุการ โดยการดำรงตำแหนง
และการพนจากตำแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการประกัน
ภัยพิบัติ
ใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาทีค่ วบคุมดูแลกองทุนใหดำเนินกิจการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคทก่ี ำหนดไวในขอ ๒) โดยอำนาจหนาทีเ่ ชนวานีใ้ หรวมถึง
(๑) กำหนดนโยบายและใหความเห็นชอบในการดำเนินงานของกองทุน
(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี เพื่อมีมติใหหนวยงานของรัฐหนวยงาน
หนึ่งหนวยงานใดปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชกำหนดนี้
(๓) กำหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขในการบริหารกิจการของกองทุน
ตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
(๔) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน
(๕) กำหนดระเบี ย บเกี ่ย วกั บ การประชุ ม ของคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ
(๖) มีอำนาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการตามที่
คณะกรรมการมอบหมายได
(๗) กระทำการอื่นใดที่จำเปนหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคของ
กองทุน
๗) การจัด ทำงบดุ ล งบการเงิ น และบั ญ ชี ข องกองทุ น ส ง เสริ ม การประกั น
ภัยพิบัติ
ให ก องทุน จั ด ทำงบดุ ล งบการเงิ น และบั ญ ชี ท ำการส ง ผู ส อบบั ญ ชี
ภายใน ๑๒๐ วั น นั บ แต วั น สิ น้ ป บั ญ ชี ท กุ ป และในทุ ก รอบป ให ส ำนั ก งาน
การตรวจเงิ น แผ น ดิ น หรื อ บุ ค คลภายนอกตามทีค่ ณะกรรมการแต ง ตั ง้
ด ว ยความเห็ น ชอบของสำนั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น เป น ผู ส อบบั ญ ชี แ ละ
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของกองทุน โดยใหแสดงความคิดเห็น
เปน ข อ วิ เ คราะห ว า การใช จ า ยดั ง กล า วเป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ประหยั ด
และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทำบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ
คณะกรรมการ และใหสงสำเนารายงานดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีดวย
มี.ค. - เม.ย. ๕๕
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ทั้งนี้ ในกรณีทกี่ ารดำเนินกิจการของกองทุนไมมีความจำเปนอีกตอไป
ให รั ฐ มนตรี เ สนอต อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื ่อ พิ จ ารณาให มี ก ารยุ บ เลิ ก กองทุ น
เมือ่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดวย ใหกองทุนยุบเลิกเมื่อพนกำหนด ๓๐ วัน
นับ แต วั น ทีค่ ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ โดยให ส ภาพนิ ติ บุ ค คลของกองทุ น ดำรงอยู 
ตราบเทาที่จำเปนเพื่อประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสินและชำระบัญชี รวมทั้ง
การโอนหรือจำหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยู
หมายเหตุ :• พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
• พระราชกำหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

พระราชกำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกผทู ไ่ี ดรบั ความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕๔
• ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๑๑

หลักการและเหตุผล
เนือ่ งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอทุ กภัยอยางรายแรง
ในหลายพื้นทีข่ องประเทศไทยซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม
อยางรุนแรง รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนที่จะตองบูรณะและฟนฟูประเทศ
เยียวยาความเสียหายใหแกประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหาร
จั ด การน้ ำ และสร า งอนาคตประเทศ โดยการจั ด ให มี ก ารลงทุ น ในโครงสร า ง
สาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีจ่ ำเปน นอกจากนี้ ผลจากการเกิดความเสียหายนัน้
ยังทำใหระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยูในภาวะที่มี
ความเสี่ยงตอความเชื่อมั่นของสาธารณะ จึงจำเปนตองมีมาตรการฟนฟูประเทศ
ทัง้ การแกไขเยียวยาความเสียหาย การปองกันภัยพิบัติทใี่ กลจะถึงและการสราง
ความเชื่อมัน่ ในการประกอบอาชีพของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนินการ
ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครัง้ ที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ประชุมไดลงมติ
อนุมัตพิ ระราชกำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผทู ่ีไดรบั ความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชุมวุฒสิ ภา
ครัง้ ที่ ๑๐ (สมัยสามัญนิตบิ ัญญัต)ิ เมื่อวันจันทรท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ที่ประชุมไดพจิ ารณาพระราชกำหนดดังกลาวแลวลงมติอนุมตั ิ
จึงถือวาพระราชกำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูทไี่ ดรับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับการอนุมัติจาก
รัฐสภาและมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป.
๔
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ตามมาตรการดั ง กล า วจะต อ งใช จ า ยเงิ น เป น จำนวนมากและต อ งดำเนิ น การ
อยางเรงดวนหลายแนวทาง และในชวงระยะเวลาที่ผา นมาไดมกี ารดำเนินการแกไข
ปญหาเพื่อเยียวยาสภาพความเปนอยู สถานประกอบการ การประกอบธุรกิจกิจการ
และทรัพยสินตาง ๆ ใหกลับคืนสูสภาพหรือภาวะปกติดังเดิม แตโดยที่ประชาชน
และผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ประสบอุทกภัยมีจำนวนมาก
และมีความจำเปนตองไดรับความชวยเหลือทางการเงินเปนพิเศษ สมควรกำหนด
ให ม ีก ารให ค วามช ว ยเหลื อ ทางด า นการเงิ น แก บุ ค คลดั ง กล า วเป น การเฉพาะ
โดยใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอำนาจในการใหกูยืมเงินแกสถาบันการเงิน
เปน การเฉพาะคราว เพื ่อ ให ส ถาบั น การเงิ น นำไปใช ใ นการให กู ย ืม เงิ น แก
ผูท ไี ่ ด รั บ ความเสี ย หายจากอุท กภั ย ต อ ไปในอั ต ราดอกเบี ย้ ต่ ำ อัน เป น การให
ความช ว ยเหลื อ ด า นการเงิ น ที ่ก อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ของประเทศและสร า งเสถี ย รภาพให แ ก เ ศรษฐกิ จ โดยรวม
หากการดำเนินการดังกลาวลาชา ความเสียหายทางเศรษฐกิจอาจจะเพิ่มมากขึ้น
จนกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศอยางรุนแรง และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มี
ความจำเป น รี บ ด ว นอัน มิ อ าจจะหลี ก เลี ย่ งได เพื อ่ ประโยชน ใ นอัน ทีจ่ ะรั ก ษา
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเปนตองตราพระราชกำหนดนี้

สาระสำคัญโดยสรุป๕

กำหนดใหมกี ารใหความชวยเหลือทางการเงินแกผทู ่ไี ดรบั ความเสียหาย
จากอุทกภัยตามทีบ่ ัญญัตไิ วในพระราชกำหนดนี้ ภายในวงเงินจำนวนไมเกิน
๓๐๐,๐๐๐ ลานบาท โดยใหธนาคารแหงประเทศไทยและสถาบันการเงินรวมกัน
ดำเนินการดังกลาว ตามวิธีการดังตอไปนี้
๑) นอกเหนือจากการใหกยู ืมเงินตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยธนาคาร
แหงประเทศไทย ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอำนาจในการใหกยู มื เงินแกสถาบัน
การเงินในอัตราดอกเบี้ยเทากับรอยละ ๐.๐๑ ตอปเปนการเฉพาะคราวเพื่อให
สถาบันการเงินนำไปใชในการใหกูยืมเงินแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย
โดยทำเปนสัญญากูย มื หรืออาจใหกยู มื โดยการรับซือ้ ตัว๋ สัญญาใชเงินทีส่ ถาบันการเงิน
ผูก ูเปนผูอ อกก็ได ซึ่งในการจัดสรรวงเงินในการใหกูยืมเงินแกสถาบันการเงิน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด
ตามพระราชกำหนดการให ค วามช ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก ผู ที ่ไ ด รั บ ความเสี ย หายจากอุ ท กภั ย พ.ศ. ๒๕๕๕
ไดกำหนดบทนิยามคำวา“อุทกภัย” และบทนิยามคำวา “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ ไวดังนี้
“อุทกภัย” หมายความวา อุทกภัยที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๕๔ และในเขตพื้นที่ท่ีมกี ารประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยพิบตั กิ รณี
ฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
“สถาบันการเงิน” หมายความวา ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงินและธนาคารที่มกี ฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น.
๕
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พระราชกำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

๒) ใหธนาคารแหงประเทศไทยพิจารณากำหนดจำนวนวงเงินทีจ่ ะจัดสรร
ใหแกสถาบันการเงินแตละแหงในการกูยืมเงิน และใหสถาบันการเงินทีไ่ ดรับ
การจัดสรรเงินดังกลาวยื่นคำขอกูยืมเงิน๖ตอธนาคารแหงประเทศไทย ภายในวันที่
๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเงินที่สถาบันการเงินไดรับจัดสรรนั้น ตองนำไป
ใชในการใหกูยืมแกผูที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัย ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ ตามที่
ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด
(๑) บุคคลธรรมดาทีม่ ีภูมิลำเนา ที่อยูอาศัย สถานที่ทำงาน สถานที่
ประกอบอาชีพหรือสถานประกอบธุรกิจหรือการคาของตนอยูในเขตพื้นที่อุทกภัย
(๒) ผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทีอ่ ยูใ นเขตพื้นที่
อุทกภัย
ทั้งนี้ ใหเงินที่สถาบันการเงินไดรับการจัดสรรมาเพือ่ ไปใชในการ
ใหกยู มื แกผทู ่ไี ดรับความเสียหายจากอุทกภัย สถาบันการเงินตองดำเนินการตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) วงเงินทีใ่ หกูยืมตองเปนเงินในสวนทีธ่ นาคารแหงประเทศไทย
ใหกูยืมเงินแกสถาบันการเงินในสัดสวนไมเกินรอยละ ๗๐ ของวงเงินดังกลาว และ
สถาบันการเงินออกเงินสมทบในสวนที่เหลือจนเต็มวงเงินที่ใหกูยืม
(๒) สถาบันการเงินตองคิดอัตราดอกเบี้ยในการใหกูยืมเงินตาม (๑)
ไมเกินรอยละ ๓ ตอป
๓) ในกรณีทีส่ ถาบันการเงินไดรับชำระคืนตนเงินกูจากผูทีไ่ ดรับความ
เสียหายจากอุทกภัย ใหดำเนินการสงคืนตนเงินกูแกธนาคารแหงประเทศไทยและ
สถาบันการเงินตองชำระคืนเงินที่ไดกูยืม๗ ตามพระราชกำหนดนี้ภายในเวลา
๕ ปนับแตไดรับเงินกูจากธนาคารแหงประเทศไทย แตตอ งไมเกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งนี้ มิใหนำบทบัญญัติมาตรา ๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติธนาคาร
แหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคาร
แหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑๘ มาใชบังคับกับการใหกูยืมเงินของ
ธนาคารแหงประเทศไทยตามพระราชกำหนดนี้
การยื่นคำขอกูยืมเงิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด.
การชำระคืนเงินกู ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด.
๘
พระราชบัญญัตธิ นาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตธิ นาคารแหงประเทศไทย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙ บัญญัติวา
“มาตรา ๙ หาม ธปท. กระทำการดังตอไปนี้
...
(๔) ใหกูยืมเงินในกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
…” .
๖

๗
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

หมายเหตุ :• พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
• พระราชกำหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู
ทีก่ ระทรวงการคลังกูเ พือ่ ชวยเหลือกองทุนเพือ่ การ
ฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕๙
• ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๐ ก หนา ๑๕

หลักการและเหตุผล
เนือ่ งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอทุ กภัยอยางรายแรง
ในหลายพื้นทีข่ องประเทศไทยซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม
อยางรุนแรง รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนที่จะตองบูรณะและฟนฟูประเทศ
เยียวยาความเสียหายใหแกประชาชน รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหาร
จั ด การน้ ำ และสร า งอนาคตประเทศ โดยการจั ด ให มี ก ารลงทุ น ในโครงสร า ง
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเปน นอกจากนี้ ผลจากการเกิดความเสียหายนั้นยังทำให
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยูในภาวะที่มีความเสี่ยง
ตอความเชื่อมัน่ ของสาธารณะ จึงจำเปนตองมีมาตรการฟนฟูประเทศทั้งการแกไข
เยียวยาความเสียหาย การปองกันภัยพิบัติทีใ่ กลจะถึงและการสรางความเชื่อมั่น
ในการประกอบอาชีพของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการ
ดั ง กลา วจะต อ งใช จ า ยเงิ น เป น จำนวนมากและต อ งดำเนิ น การอยา งเร ง ด ว น
หลายแนวทาง และแนวทางหนึ่งคือการตองลดภาระงบประมาณเพื่อชำระดอกเบี้ย
เงินกูทกี่ ูมาเพื่อชวยเหลือการดำเนินการของกองทุน เพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินที่เกิดจากการแกไขปญหาวิกฤตของระบบสถาบันการเงินเมื่อป
พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยจำเปนตองปรับปรุงและจัดการระบบการชำระหนี้เงินกูดังกลาว
ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครัง้ ที่ ๒๐ (สมัยสามัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๕
สภาผูแทนราษฎรไดลงมติอนุมัติพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ และในคราวประชุมวุฒสิ ภา ครัง้ ที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิตบิ ญ
ั ญัต)ิ วันจันทรท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๕
ที่ประชุมไดพจิ ารณาพระราชกำหนดดังกลาวแลวลงมติอนุมตั ิ จึงถือวาพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนีเ้ งินกูท ่กี ระทรวงการคลังกู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับการอนุมัติจากรัฐสภาและมีผลใชบังคับเปน
พระราชบัญญัติตอไป.
๙
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พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

เสียใหมใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และไมเปนภาระตองบประมาณรายจายของรัฐบาล
อีก ต อ ไป สมควรให ม ีก ฎหมายว า ด ว ยการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารหนี ้เ งิ น กู ที ่
กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน โดยกำหนดใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีหนาที่
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนตนเงินกูและการชำระดอกเบี้ยเงินกู ในสวนที่
เกี ่ย วกั บ หนีเ้ งิ น กู ท ีก่ ระทรวงการคลั ง กู เ พื ่อ ช ว ยเหลื อ การจั ด การและฟ น ฟู
สถาบันการเงินที่ประสบปญหาวิกฤตทางการเงินเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ และใหธนาคาร
แหงประเทศไทยเปนผูกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนดังกลาว ตลอดจน
ปรับปรุงการจัดหาแหลงเงินในการนำไปชำระตนเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูไดอยาง
ตอเนือ่ ง โดยยังคงหลักเกณฑและแหลงเงินในการชำระคืนตนเงินกูท ่กี ำหนดไวแตเดิม
พรอมกับเพิ่มเติมการเรียกเก็บเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนำไปใชในการดำเนินการ
ดังกลาวดวย ทั้งนี้ ภายใตหลักการในการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศ
ซึ่งการปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูดังกลาวจะทำใหรัฐบาลมีงบประมาณรายจาย
ไปสมทบกับเงินอื่นทีจ่ ะนำไปใชในการบูรณะ ฟนฟูและพัฒนาประเทศไดอยาง
เพียงพอ อีกทัง้ ยังเปนการสรางเสถียรภาพตอระบบการเงินการคลังของประเทศโดยรวม
และโดยที ่เ ปน กรณีฉุ ก เฉิ น ทีม่ ี ค วามจำเป น รี บ ด ว นอัน มิ อ าจหลี ก เลี ่ย งได
เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเปนตอง
ตราพระราชกำหนดนี้

สาระสำคัญโดยสรุป๑๐

เนือ่ งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดวิกฤตการณอุทกภัยอยางรายแรงใน
หลายพื้นทีข่ องประเทศไทย รัฐบาลมีความจำเปนอยางเรงดวนที่จะตองบูรณะ
และฟน ฟูประเทศ รวมทั้งดำเนินการวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคต
ประเทศ จึ ง ต อ งมีม าตรการฟ น ฟู ป ระเทศทั ้ง การแก ไขเยีย วยาความเสี ย หาย
การปองกันภัยพิบัติทใี่ กลจะถึงและการสรางความเชื่อมัน่ ในการประกอบอาชีพ
ของประชาชนและผูลงทุน ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการดังกลาวจะตองใชจา ยเงิน
เปนจำนวนมากและตองดำเนินการอยางเรงดวนหลายแนวทาง และแนวทางหนึ่ง
คือการตองลดภาระงบประมาณเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกูทกี่ ูมาเพื่อชวยเหลือการ
ดำเนินการของกองทุน เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่เกิดจากการ
แกไขปญหาวิกฤตของระบบสถาบันการเงินเมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยจำเปนตอง
ปรับปรุงและจัดการระบบการชำระหนีเ้ งินกูด ังกลาวเสียใหมใหมปี ระสิทธิภาพ
ตามพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูท่กี ระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดกำหนดบทนิยามคำวา“กองทุน” และบทนิยามคำวา “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๓ ไวดังนี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกำหนดนี้.
๑๐

๑๑๔
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มากขึ้นและไมเปนภาระตองบประมาณรายจายของรัฐบาลอีกตอไป ตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้
๑) หนาที่และรับผิดชอบของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย
ให ก องทุ น มี ห น า ที ่แ ละรั บ ผิ ด ชอบเกี ่ย วกั บ การชำระคื น ต น เงิ น กู 
และการชำระดอกเบี้ยเงินกู ในสวนที่เกี่ยวกับหนี้เงินกู๑๑ ดังตอไปนี้
(๑) หนี ้เ งิ น กู ท กี ่ ระทรวงการคลั ง กู ต ามพระราชกำหนดให อ ำนาจ
กระทรวงการคลั ง กู เ งิ น และจั ด การเงิ น กู เ พื ่อ ช ว ยเหลื อ กองทุ น เพื ่อ การฟ น ฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ยังคงมีอยู
(๒) หนี ้เ งิ น กู ท กี ่ ระทรวงการคลั ง กู ต ามพระราชกำหนดให อ ำนาจ
กระทรวงการคลั ง กู เ งิ น และจั ด การเงิ น กู เ พื ่อ ช ว ยเหลื อ กองทุ น เพื ่อ การฟ น ฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ยังคงมีอยู
การจัดลำดับการชำระหนี้ตนเงินกูหรือดอกเบี้ยเงินกู และการกำหนด
จำนวนเงินทีจ่ ะตองชำระตามพระราชกำหนดนี้ ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลัง
แจงใหทราบ ทั้งนี้ โดยใหคำนึงถึงจำนวนเงินหรือสินทรัพยในบัญชีสะสมเพื่อการ
ชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ที่อาจนำมาชำระหนี้ได
ทั้ ง นี้ ในระหว า งการชำระคื น ตน เงิ น กู ดั ง ทีก่ ล า วมาข า งต น นั ้น
ใหดำเนินการ ดังตอไปนี้ (มาตรา ๗)
(๑) ในแตละป ใหธนาคารแหงประเทศไทยนำสงเงินกำไรสุทธิทตี่ อง
นำสงรัฐตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทย เปนจำนวนไมนอ ยกวารอยละ
๙๐ เขาบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(๒) ใหโอนสินทรัพยคงเหลือในบัญชีผลประโยชนประจำปตามกฎหมาย
วาดวยเงินตราหลังจากการจายเมือ่ สิน้ ปเขาบัญชีสะสมเพือ่ การชำระคืนตนเงินกูช ดใช
ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เฉพาะเพื่อ
ชำระคืนตนเงินกูตามพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการ
เงินกูเ พือ่ ชวยเหลือกองทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะทีส่ อง
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยไมตองโอนเขาบัญชีสำรองพิเศษ
(๓) ใหโอนเงินหรือสินทรัพยของกองทุนเขาบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืน
ตนเงินกูช ดใชความเสียหายของกองทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ตามจำนวนที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
๑๑

หนี้เงินกู ใหหมายความรวมถึงหนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสรางหนี้เงินกูดวย.
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พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

๒) บัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุน
เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เพือ่ ประโยชนในการดำเนินการชำระคืนตนเงินกูแ ละการชำระดอกเบีย้
เงินกู ในสวนที่เกี่ยวกับหนี้เงินกูตามขอ ๑) ใหบญ
ั ชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกู
ชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อ
ชวยเหลือกองทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะทีส่ อง พ.ศ. ๒๕๔๕
มีวัตถุประสงคเพื่อการชำระคืนตนเงินกูตามขอ ๑) และการชำระดอกเบี้ยเงินกู
ที่เกิดจากหนี้เงินกูดังกลาว โดยเงินหรือสินทรัพยดงั ตอไปนี้ ใหนำสงเขาหรือรับขึ้น
บัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินดวย
(๑) เงินหรือสินทรัพยที่นำสงหรือโอนตามมาตรา ๗ (ขอ ๑)
(๒) เงินทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยนำสงตามมาตรา ๑๐ ซึ่งเปนเงินที่
สถาบันการเงินนำสงตามขอ ๔) และเงินเพิ่มตามขอ ๕) ตอธนาคารแหงประเทศไทย
เพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยนำสงเขาบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใช
ความเสียหายของกองทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามขอ ๒) นี้
(๓) เงิ น หรื อ สิ น ทรั พ ยข องกองทุน เพื ่อ การชำระคื น ต น เงิ น กู ช ดใช
ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งจัดตั้ง
โดยพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ทีก่ ระทรวงการคลัง
โอนมาเขาบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามขอ ๒) นี้
(๔) ดอกผลของเงินหรือสินทรัพยตาม (๑) (๒) และ (๓)
๓) การกำกับดูแลและจัดการเงินหรือสินทรัพยตามบัญชีสะสมเพื่อการ
ชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย
รายไดของธนาคารแหงประเทศไทยอันเปนเงินหรือสินทรัพยในบัญชี
สะสมเพื ่อ การชำระคื น ต น เงิ น กู ช ดใช ค วามเสี ย หายของกองทุ น เพื ่อ การฟ น ฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินดังกลาวนั้น มิใหนำไปจัดสรรเปนเงินสำรอง
หรือเปนเงินนำสงรัฐตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทยหรือกฎหมาย
อืน่ ใด และใหธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ดูแลรักษา ตลอดจนจัดการเงิน
หรือสินทรัพยดังกลาวและแปลงเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท เพื่อใหสอดคลอง
กับตนเงินกูและดอกเบี้ยเงินกูตามพระราชกำหนดนี้ รวมทัง้ ใหมอี ำนาจสัง่ จายเงิน
จากบัญชีดังกลาวใหแกกองทุนเพื่อการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
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(๑) ชำระดอกเบี้ยเงินกูที่เกิดจากหนี้เงินกูตามขอ ๑)
(๒) ชำระคืนตนเงินกูตามขอ ๑)
(๓) จายเปนคาบริหารจัดการเกีย่ วกับการดำเนินการตาม (๑) และ (๒)
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด
๔) อำนาจของธนาคารแหงประเทศไทยในการเรียกใหสถาบันการเงิน
ตามกฎหมายวาดวยสถาบันคุมครองเงินฝากนำสงเงิน
ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอำนาจเรียกใหสถาบันการเงินนำสงเงิน
เปนอัตรารอยละตอปของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ไดรับการคุมครอง
เงินฝากตามที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด ซึ่งเมื่อรวมอัตราดังกลาว
กับอัตราที่กำหนดใหสถาบันการเงินนำสงเขากองทุนคุมครองเงินฝากตามกฎหมาย
วาดวยสถาบันคุมครองเงินฝากแลว ตองไมเกินอัตรารอยละ ๑ ตอปของยอดเงินฝาก
ถัวเฉลี่ยของบัญชีทีไ่ ดรับการคุมครองเงินฝาก และเพื่อประโยชนในการชำระ
คืนตนเงินกูหรือดอกเบี้ยเงินกูใหพอเพียง ธนาคารแหงประเทศไทยอาจเรียกให
สถาบันการเงินนำสงเงินเพิ่มขึ้นจากที่ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกำหนด
ดังกลาวก็ได ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยใหสถาบันการเงิน
นำสงแลวตองไมเกินอัตรารอยละ ๑ ของยอดเงินทีส่ ถาบันการเงินไดรบั จากประชาชน
๕) การนำสงเงิน หรือนำสงไมครบ และการเสียเงินเพิม่ ของสถาบันการเงิน
๕.๑) สถาบันการเงินใดไมนำสงเงินตามขอ ๔) หรือนำสงไมครบ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตองเสียเงินเพิ่มในอัตราไมเกินรอยละ ๒ ตอเดือน
ของจำนวนเงินทีไ่ มนำสงหรือนำสงไมครบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ธนาคารแหงประเทศไทยกำหนด
๕.๒) สถาบันการเงินใดไมนำสงเงินตามขอ ๔) หรือนำสงไมครบ
และไมเสียเงินเพิม่ ตามขอ ๕.๑) ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอำนาจออกคำสั่ง
เรียกใหสถาบันการเงินนั้นชำระเงินดังกลาวภายในระยะเวลาที่กำหนด
โดยเงินที่สถาบันการเงินนำสงตามขอ ๔) และเงินเพิ่มตามขอ ๕)๑๒ ให
ธนาคารแหงประเทศไทยนำสงเขาบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความ
เสียหายของกองทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามขอ ๒) ตอไป
ทัง้ นี้ ใหกระทรวงการคลังโอนเงินของกองทุนเพื่อการชำระคืนตนเงินกู
ชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกู
เพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑
เขาบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามขอ ๒)
เงินทีส่ ถาบันการเงินนำสงตามขอ ๔) และเงินเพิม่ ตามขอ ๕) ใหถือวาเปนหนีอ้ ันมีบุริมสิทธิลำดับตอจากหนีภ้ าษีอากร
ของสถาบันการเงินนั้น.
๑๒
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พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูที่กระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

เมือ่ ไดดำเนินการโอนเงินดังกลาวเสร็จสิ้นแลว ใหยุบเลิกกองทุนเพื่อ
การชำระคืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงิน
และจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งนี้ นับแตวันที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
นอกจากนี้ ใหบทบัญญัติมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชกำหนดให
อำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑๑๓ และบทบัญญัตมิ าตรา ๘ วรรคสอง๑๔
มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงิน
และจัดการเงินกูเ พือ่ ชวยเหลือกองทุนเพือ่ การฟน ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕๑๕ เปนอันสิ้นผลใชบังคับนับแตวันทีพ่ ระราชกำหนดนี้ใช
บังคับ
หมายเหตุ :• พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
• พระราชกำหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ใหตั้งเงินรายจายเพื่อชำระคาดอกเบี้ยเงินกูตามพระราชกำหนดนี้ไวในกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายประจำป”.
๑๔
พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๘ บัญญัติวา
“มาตรา ๘ ใหจัดตั้งบัญชีขึ้นบัญชีหนึ่งในฝายการธนาคารของธนาคารแหงประเทศไทย เรียกวา “บัญชีสะสมเพื่อการชำระ
คืนตนเงินกูชดใชความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน” มีวตั ถุประสงคเพื่อการชำระคืนตนเงินกูตาม
พระราชกำหนดนี้ และตนเงินกูตามพันธบัตรของกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ในระหวางการชำระหนีต้ นเงินกูต ามวรรคหนึง่ สินทรัพยคงเหลือในบัญชีผลประโยชนประจำปตามกฎหมายวาดวยเงินตรา
หลังจากการจายเมื่อสิ้นปใหโอนเขาบัญชีตามวรรคหนึ่งโดยไมตองโอนเขาบัญชีสำรองพิเศษ ทั้งนี้ จนกวาจะมียอดรวมทั้งหมดเทากับ
ตนเงินกูตามวรรคหนึ่ง”.
๑๕
พระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ บัญญัติวา
“มาตรา ๙ รายไดของธนาคารแหงประเทศไทยอันเปนสินทรัพยในบัญชีตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มิใหนำไปจัดสรรเปนเงิน
สำรองหรือเปนเงินนำสงรัฐตามกฎหมายวาดวยธนาคารแหงประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นใด และใหธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ดแู ล
รักษาและจัดการสินทรัพยดังกลาวและแปลงเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท เพื่อใหสอดคลองกับตนเงินกูตามพระราชกำหนดนี้
รวมทั้งใหมีอำนาจจายเงินจากบัญชีดังกลาวเพื่อการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ชำระคืนตนเงินกูตามพระราชกำหนดนี้
(๒) ชำระคืนตนเงินกูของพันธบัตรของกองทุนเพือ่ การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งกระทรวงการคลังไดคำ้ ประกัน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
เมื่อกระทรวงการคลังเห็นสมควรใหมีการชำระตนเงินกูตามวรรคหนึ่ง ใหธนาคารแหงประเทศไทยสั่งจายเงินและนำสงใหแก
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๐ ใหตั้งเงินรายจายเพื่อชำระคาดอกเบี้ยเงินกูตามพระราชกำหนดนี้ไวในงบประมาณรายจายประจำป เวนแต
คาดอกเบี้ยเงินกูที่ตองชำระในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหชำระจากกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน”.
๑๓

๑๑๘
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สสรุรุปคคำพิ
ำพิพากษาของศ
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หาข
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ฎหมายที่นาสนใ
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๓๔/๒๕๕๔
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง

คณะกรรมการสิ
คณ กรรมการสิทธิมนษยชนแห
นุษยชนแหงชาติเสนอเรื่องขอใหศาาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)
วาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ มีปญหา
เกีย่ วกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐
มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) หรือไม

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูรอง เสนอคำรองลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑
ตอศาลรัฐธรรมนูญ พรอมเอกสารประกอบ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้
ผูรองไดรับเรื่องรองเรียนจากนางไฮดี ปารค เจริญพร ประธานสหภาพโรงเรียนแหงชาติ
ไทย – จีน รองเรียนกรณีขอใหมกี ารยกเลิกมาตรา ๘๖ แหงพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย ผูแทนลูกจางโรงเรียนเอกชน รองเรียนกรณีนโยบาย
ของรัฐละเมิดสิทธิประกันสังคมลูกจางโรงเรียนเอกชน และคณะกรรมการลูกจางและสหภาพแรงงาน
สถานศึกษานานาชาติรอ งเรียนวาไดรบั ความเดือดรอนจากการประกาศใชพระราชบัญญัตโิ รงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ผูรองไดพิจารณาคำรองทั้งสามแลว เห็นวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๘๖ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔
มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) และมีมติใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) โดยมีเหตุผล ดังนี้
มี.ค. - เม.ย. ๕๕
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๑. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ บัญญัติวา “กิจการของ
โรงเรียนในระบบไมอยูภ ายใตบงั คับกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน...” ซึง่ มีผลทำใหลกู จางหรือผูป ฏิบตั งิ าน
ในโรงเรียนเอกชนทีเ่ ปนผูป ระกันตนตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
เคยสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมและรับประโยชนทดแทนตองสิน้ สุดสถานภาพการเปนผูป ระกันตน
ลงโดยปริยายตามผลของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไมมีสิทธิไดรับสวัสดิการ
ใด ๆ ทดแทน โดยเมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช ทุกหนวยงานไมสามารถแกไขปญหาการกระทบ
สิทธิของลูกจางดังกลาวได แมวาสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ไดแนะนำใหลูกจางของโรงเรียนเอกชนที่เคยเปน
ผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และตองสิน้ สุดสถานภาพ
การเปนผูประกันตนลงตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ นั้น ดำเนินการ
สมัครเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ ภายในเวลาหกเดือนนับแตวนั ที่กฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
มีผลใชบงั คับ แตโดยผลของพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ทำใหลกู จางโรงเรียนเอกชน
จำนวนหลายหมืน่ คนตองเสียสิทธิจากการไดรบั ประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๓ ซึ่งในขณะนี้มีลูกจางที่ไดรับผลกระทบ ๒ กลุม คือ กลุมที่ประสงคจะอยู
ในระบบประกันสังคมตอไปก็จำตองยอมเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ โดยตองจายเงินสมทบ
ในอัตราที่สูงขึ้นในขณะที่ไดรับสิทธิประโยชนลดลง และกลุมที่ไมประสงคจะเปนผูประกันตนตาม
มาตรา ๓๙ ก็ตองขาดจากสถานภาพการเปนผูประกันตน และไมไดรับความคุมครองจากกฎหมาย
แรงงานทุกฉบับ
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดสงผลกระทบตอสิทธิ
ของลู ก จ า งโรงเรี ย นเอกชนในการรวมตั ว จั ด ตั้ ง คณะกรรมการลู ก จ า ง และสหภาพแรงงาน
ดังคำรองของสหภาพแรงงานสถานศึกษานานาชาติ ซึง่ มีบทบาทสำคัญในการรักษาสิทธิประโยชน
ของพนักงานมานานกวา ๒๕ ป ก็ถูกตัดสิทธิและบทบาทลงดวย อันเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ
๒. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับหลัก
กฎหมายและกติการะหวางประเทศที่เกี่ยวของและที่ประเทศไทยเปนภาคี กลาวคือ
๑) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cutural Rights (ICESCR)) ขอ ๘ สิทธิของบุคคลทีจ่ ะกอตัง้
และเขารวมสหภาพแรงงาน และขอ ๙ สิทธิของบุคคลในเรื่องสวัสดิการสังคมและประกันสังคม
ซึ่งประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๒ และมีผลผูกพัน
ประเทศไทยตั้งแตวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
๒) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) ขอ ๒๖ สิทธิของบุคคลทีจ่ ะไดรบั ความคุม ครอง
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ตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ซึ่งประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติเมือ่ วันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๕๓๙ และมีผลผูกพันประเทศไทยตั้งแตวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐
๓) ปฏิญญาองคการแรงงานระหวางประเทศวาดวยหลักการและสิทธิข้นั พื้นฐานในการ
ทำงาน (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) เรื่องการขจัดการ
เลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ และการมีเสรีภาพในการสมาคมและการรวมเจรจาตอรอง
๓. กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ดำเนินการจัดทำพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ อยางเรงรีบและมิไดนำรางกฎหมายดังกลาวเวียนไปยังกระทรวง ทบวง กรมทีเ่ กี่ยวของ
เพื่อรับฟงความคิดเห็นอันเปนกระบวนการในการจัดทำและการตรากฎหมาย ทีร่ ัฐบาลไดยึดถือ
ปฏิบัติมาเปนเวลานาน และรัฐบาลไมสามารถกำหนดมาตรการบริหารใด ๆ เพื่อคืนสิทธิแกประชาชน
โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗
วรรคหนึ่ง (๒) หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา คำรองนีเ้ ปนกรณีทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเสนอ
เรือ่ งพร อ มดว ยความเห็ น ตอ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในกรณี ที ่เ ห็ น ชอบตามที ่มี ผู ร อ งเรี ย นว า
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขัดตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) กรณีจงึ ตองดวยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำ
คำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๙) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ในระหวางการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ไดมีการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ โดยได
มีการยกเลิกและใหใชขอความใหม เปนวา
“มาตรา ๘๖ กิจการของโรงเรียนในระบบเฉพาะในสวนของผูอ ำนวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ไมอยูภ ายใตบงั คับกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตผูอำนวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาทีก่ ำหนดไวในกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน
การคุมครองการทำงาน การจัดใหมีคณะกรรมการคุมครองการทำงานและประโยชน
ตอบแทนขั้นต่ำของผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”
มี.ค. - เม.ย. ๕๕
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ไดจำแนกผูปฏิบัติงานของโรงเรียนในระบบ
ของโรงเรียนเอกชนออกเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง ไดแก ผูอำนวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ซึง่ เปนผูท เ่ี กีย่ วของกับการเรียนการสอน ไมอยูภ ายใตบงั คับกฎหมายวาดวยการคุม ครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวย
เงินทดแทน และประเภททีส่ อง ไดแก ผูป ฏิบตั งิ านอืน่ ทีม่ ไิ ดเกีย่ วของโดยตรงกับการเรียนการสอน เชน
นักการ คนงาน คนขับรถ พนักงานทำความสะอาด ที่ยังอยูภายใตบังคับของกฎหมายดังกลาว ซึ่งเปน
การจำกัดกลุมบุคคลที่กฎหมายจะใชบังคับ แตยังคงหลักการตามกฎหมายเดิมไว ศาลรัฐธรรมนูญจึงมี
อำนาจพิจารณาคดีตอไป เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกลุมบุคคลที่ยังคงอยูในบังคับแหงมาตรา ๘๖ นี้
เชนเดิม ไดแก ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงกำหนดประเด็นที่ศาลตองพิจารณา
วินจิ ฉัยวา พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวตั ถุประสงคใหการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหนาที่บริหาร
และจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมีการกำกับติดตาม การประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ รวมทัง้ ใหเอกชนมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
โดยรัฐพรอมใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุน ดานสิทธิประโยชน และดานวิชาการใหแกสถานศึกษา
ของเอกชน การทีม่ าตรา ๘๖ บัญญัตใิ หกจิ การของโรงเรียนในระบบเฉพาะในสวนของผูอ ำนวยการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ไมอยูภายใตบังคับกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม
และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน และใหมคี ณะกรรมการคุม ครองการทำงานและประโยชนตอบแทน
ขั้นต่ำทำหนาที่คุมครองแรงงานและสิทธิประโยชนของบุคคลดังกลาว โดยประโยชนตอบแทน
ตามพระราชบัญญัตนิ ตี้ อ งไมนอ ยกวาทีก่ ำหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงาน นัน้ เปนการ
กำหนดใหมกี ารคุม ครองการทำงานแกผอู ำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ
ทีม่ สี าระสำคัญอยางเทาเทียมกัน มิใชเปนการมุง หมายใชบงั คับกับบุคคลใดบุคคลหนึง่ เปนการเฉพาะ
เจาะจง แตเปนกรณีทใี่ ชเปนการทัว่ ไปกับบุคคลทีท่ ำงานเกีย่ วกับการศึกษา อันเปนวิชาชีพทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะทีม่ ผี ลกระทบถึงการศึกษาของชาติอนั ถือไดวา เปนประโยชนสำคัญตอสวนรวมของประชาชน
จึงมีเหตุผลอันชอบธรรมที่จะบัญญัติเชนนั้นได บทบัญญัติดังกลาวมิไดเลือกปฏิบัติตอบุคคล
โดยไม เ ป น ธรรม ทั้ง ยัง ถือไดวาเปนการกำหนดใหมี หลักประกันความปลอดภัยและสวัส ดิภาพ
ในการทำงาน รวมทัง้ หลักประกันในการดำรงชีพทัง้ ในระหวางการทำงานและเมือ่ พนภาวะการทำงาน
ไวแลวและไมนอ ยกวาทีก่ ฎหมายทีเ่ กีย่ วของกำหนดไวอกี ดวย อันเปนการคุม ครองประโยชนของบุคคล
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ดังกลาวมิใหดอยกวาบุคคลที่ประกอบอาชีพอยางอื่น นอกจากนี้บทบัญญัติมาตรา ๘๖ มิไดหาม
ผูอำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใชเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม หรือองคการเอกชน
ตาง ๆ เพียงแตบคุ คลดังกลาวไมอาจนัดหยุดงานเพื่อเจรจาตอรองกับนายจางตามกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธไดเทานัน้ ซึง่ เปนการชอบดวยเหตุผล เพราะผูอำนวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เปนบุคคลผูม ีวชิ าชีพสำคัญตอการบริหารจัดการระบบการศึกษาของชาติ การใช
สิทธิและเสรีภาพบางลัก ษณะอาจกระทบตอประโยชนสวนรวมและความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนได การจำกัดสิทธิและเสรีภาพในสวนนี้ จึงเปนไปเพียงเทาที่จำเปน
และพอสมควรเทานั้น และเนือ่ งจากบทบัญญัติมาตรา ๘๖ ดังกลาวเปนกรณีที่รัฐใหความ
คุม ครองการทำงานแก ผู อ ำนวยการ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จึ ง มิ ใช เ ป น เรื ่อ งที ่รั ฐ
ไมดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดานกฎหมายและการยุติธรรม โดยคุมครองสิทธิ
และเสรี ภ าพของบุ ค คลให พ น จากการล ว งละเมิ ด ทั้ ง โดยเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ และโดยบุ ค คลอื่น
และการอำนวยความยุ ติธ รรมแก ป ระชาชนอยางเทาเทียมกัน อีกทั้งไมไดเปนการขัดตอแนว
นโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐดานเศรษฐกิจที่ตองการคุมครองใหผูทำงานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับ
คาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบตั ิ กรณีดงั กลาวจึงอยูใ นขอบเขต
แหงความจำเปน และมิไดกระทบกระเทือนสาระสำคัญแหงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคล
ดังกลาวดวย บทบัญญัติดังกลาวจึงไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗)
๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวนิ ิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยวา พระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๖ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๘๑ (๒) และมาตรา ๘๔ (๗) และ
ไมมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ

มี.ค. - เม.ย. ๕๕
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คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๖๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๖๔/๒๕๕๔
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง

คดีพพ
ิ าทเกีย่ วกับการทีห่ นวยงานทางปกครองและเจาหนาทีข่ องรัฐออกคำสัง่
โดยไมชอบดวยกฎหมาย (คำรองอุทธรณคำสัง่ ไมรบั คำฟองไวพจิ ารณา)
นายเศรษฐศิลป หรือ พลตรี สุริยะดิษย
หรือพลตรี สุรภูมิ โสภณณสิริ หรือ
พลตรี สุวรรณ สมิงแกว

ผูฟองคดี

ระหวาง
กระทรวงกลาโหม ที่ ๑
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ที่ ๒
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ ๓
ปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ ๔
กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ ๕
เจากรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม ที่ ๖
กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ ๗
ผูบัญชาการทหารสูงสุด ที่ ๘

ผูถูกฟองคดี

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ผูฟ องคดียนื่ คำรองอุทธรณคำสั่ง ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๖๐/๒๕๕๓ หมายเลขแดงที่
๘๑๒/๒๕๕๓ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) โดยขอเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏวา ผูฟองคดี
ซึ่งเปนขาราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดถูกกลาวหาวา
กระทำความผิดทางอาญาฐานทุจริตตอหนาทีร่ าชการ และไดถูกสั่งพักราชการตามคำสั่งกระทรวง
กลาโหม ที่ ๒๓๗/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ ตอมาผูฟองคดีถูกกลาวหาวากระทำความผิด

๑๒๔
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

อาญาอีก ในขอหาสมคบกันรับเด็กหญิงไวเพื่อแสวงหาประโยชนอันมิควรโดยชอบสำหรับตนเองหรือ
ผูอื่นฯ และไดถูกศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับที่ ๑๐๙๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
เนือ่ งจากตองหาวากระทำผิดทางอาญาแลวหลบหนีไป หลังจากนัน้ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
ผูฟ อ งคดีจงึ ไดเขาพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงเพือ่ รับทราบขอกลาวหา จึงไดมกี าร
ถอนหมายจับดังกลาว ตอมาผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทำการแทนผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดมีประกาศผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ใหผฟู อ งคดีออกจากราชการและพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให ถ อดยศทหารของผูฟองคดีต ามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒
พรอมมีคำสั่งที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ใหผูฟองคดีออกจากราชการและถอดยศ
เปนนายทหารกองหนุนไมมีเบีย้ หวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและยายประเภทเปน
พนราชการทหารประเภทที่ ๒ ตัง้ แตวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ซึง่ เปนวันทีถ่ ูกศาลออกหมายจับ
ผูฟองคดีเห็นวาคำสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย เพราะผูฟองคดีไมเคยหลบหนีในคดีอาญา
คำสัง่ ใหผฟู อ งคดีออกจากราชการเพราะหลบหนีในคดีอาญาจึงคลาดเคลือ่ นตอขอเท็จจริง ประกอบ
กับเมือ่ ผูฟ อ งคดีไดเขาพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงแลว ก็ตอ งถือวาหมายจับ
ของศาลจังหวัดธัญบุรีส้ินผลไปทันที อีกทั้งในเวลาตอมาพนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรีมีคำสั่ง
ไมฟองผูฟองคดีในกรณีที่ตองหาคดีอาญา ผูฟองคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒
ถึงผูถกู ฟองคดีท่ี ๘ เพื่อใหเสนอเรื่องไปยังผูถกู ฟองคดีท่ี ๔ และมีหนังสือลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓
ถึงผูถกู ฟองคดีท่ี ๔ เพื่อใหยกเลิกคำสั่งผูถกู ฟองคดีท่ี ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒
แตไมทราบผลการพิจารณา จึงยื่นฟองคดีตอศาล
ขอใหศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้
๑. เพิกถอนคำสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒
ที่ สั่ ง ให ผู ฟ อ งคดี เ ปน นายทหารกองหนุ น ไมม ีเ บี ้ย หวั ด และยา ยประเภทเป น พ น ราชการทหาร
ประเภทที่ ๒
๒. มีคำสัง่ ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔
กันยายน ๒๕๕๒ ไวจนกวาศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา แมผฟู อ งคดีจะไดย่นื ฟองคดีตอ ศาลโดยขอใหศาล
มีค ำพิ พ ากษาหรื อ คำสั ่ง เพิ ก ถอนเฉพาะคำสั ่ง ของผู ถู ก ฟ อ งคดี ท ี ่ ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวั น ที ่
๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งรูปคดีเปนคดีพพิ าทตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัตจิ ดั ตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แตมูลเหตุของการออกคำสั่งดังกลาว
เกิ ด ขึ ้น จากผู ฟ อ งคดี ต อ งหาคดี อ าญาและผู ถู ก ฟอ งคดี ที ่ ๔ ทำการแทนผู ถู ก ฟอ งคดี ที ่ ๒
ไดมีประกาศผูถ ูกฟองคดีท่ี ๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ใหผูฟองคดีออกจากราชการ และ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหถอดยศทหาร การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ทำการแทนผูถูกฟอง
คดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ หมวด ๒
ขอ ๕ (๓) และขอบังคับทหารวาดวยการแบงประเภทนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๔๘๒ ซึ่งเปน
พ.ย. - ธ.ค. ๕๔
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สวนหนึง่ ของวินัยทหารสัง่ ใหผูฟ อ งคดีเปนนายทหารกองหนุนไมมีเบีย้ หวัด สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมและยายประเภทเปนพนราชการทหารประเภทที่ ๒ ตามคำสั่งของผูถูกฟอง
คดีท่ี ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ดังกลาว จึงเปนการดำเนินการเกี่ยวกับ
วินัยทหาร ตามนัยมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และ
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ คดีจึงไมอยูในอำนาจ
ของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งไดตามนัยมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แหง
พระราชบัญญัติจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลปกครองชั้นตน
จึงมีคำสั่งไมรับคำฟองไวพิจารณาและใหจำหนายคดีออกจากสารบบความ และเมื่อศาลไมรับคำฟอง
ไวพิจารณาแลวจึงไมอาจรับคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผูฟองคดีไวพิจารณา
ไดเชนกัน
ผูฟ อ งคดียน่ื คำรองอุทธรณคำสัง่ ของศาลปกครองชัน้ ตนทีไ่ มรบั คำฟองไวพจิ ารณาความวา
คำสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ใหผูฟองคดีออกจาก
ราชการและถอดยศทหารกับยายประเภทนายทหารสัญญาบัตรเปนคำสั่งที่ไมถูกตอง เนื่องจาก
อา งเหตุ ผ ลในการออกคำสั ่ง ว า ผู ฟ อ งคดี ก ระทำความผิ ด ฐานต อ งหาในคดี อ าญาแล ว หลบหนี ไ ป
และศาลไดออกหมายจับ ทั้งที่ความจริงกอนหนานั้นในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ผูฟองคดีไดเขามอบ
ตัวกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงและพนักงานสอบสวนไดมีการถอนหมายตั้งแต
วันดังกลาว หมายจับจึงสิน้ สภาพไปตามมาตรา ๖๘ แหงประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาแลว
สว นข อ กล า วหาในคดี อ าญาหากมี อ ยูก ็ ต อ งรอผลให ค ดี สิ ้น สุ ด ก อ นจึ ง จะรายงานการปลดและ
ถอดยศได แตปรากฏวาผูถ ูกฟองคดีที่ ๔ กลับทำรายงานเพื่อขอปลดและถอดยศทหารของผูฟองคดี
ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเปนเวลาภายหลังจากเหตุทมี่ ีการกลาวอางวาหลบหนีคดีอาญา
สิ้นสุดและหมายจับสิน้ สภาพไปแลวถึง ๕๘ วัน อันเปนขอเท็จจริงทีบ่ กพรองไมสมบูรณและผูถูกฟอง
คดีที่ ๗ รูอยูแ ลววาไมเปนความจริง แตไดละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยการไมตรวจสอบขอเท็จจริง
ใหสมบูรณ จึงเปนการกลั่นแกลงผูฟ องคดีและทำใหผูฟองคดีไมไดเขารับราชการโดยไมเปนธรรม
ไมเปนมาตรฐานเดียวกันกับนายทหารอื่น โดยมิไดเปนเรื่องที่ดำเนินการถูกตองตามแบบธรรมเนียม
ทหารและขอบังคับวินัยทหารแตอยางใด การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ กับพวกไดดำเนินการออกคำสั่ง
โดยไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวจึงไมอยูในขอยกเวนที่วาเปนการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
ตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพราะกรณีที่จะเขาขอยกเวนดังกลาวจะตองปรากฏวาไดมีการปฏิบัติถูกตองแลว
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยวินยั ทหาร เมื่อการออกคำสั่งใหผฟู องคดีออกจากราชการ
ในคดีน้ีเปนไปโดยไมชอบดวยระเบียบ กฎหมาย และไมเปนมาตรฐานเดียวกันกับนายทหารรายอื่น
ซึง่ เคยถูกกลาวหาวากระทำความผิดอาญาในลักษณะเชนเดียวกับผูฟองคดีแตไมไดถูกใหออกจาก
ราชการ รูปคดีนีจ้ ึงเปนคดีพิพาทที่อยูในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตาม

๑๒๖
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นตนเปนใหรับคำฟอง
ของผูฟองคดีไวพิจารณา
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา โดยที่มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัตจิ ดั ตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวา ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณา
พิ พ ากษาหรื อ มีค ำสั ง่ ในเรื อ่ งดั ง ต อ ไปนี ้ (๑) คดี พิ พ าทเกี ย่ วกั บ การที ห่ น ว ยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐกระทำการโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวา จะเปนการออกกฎ คำสัง่ หรือการกระทำ
อืน่ ใด เนือ่ งจากกระทำโดยไมมีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหนาทีห่ รือไมถูกตองตามกฎหมาย
หรื อ โดยไม ถู ก ต อ งตามรู ป แบบ ขั ้น ตอน หรื อ วิ ธี ก ารอั น เป น สาระสำคั ญ ทีก่ ำหนดไว ส ำหรั บ
การกระทำนั้น หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติทไี่ มเปนธรรม หรือมีลักษณะ
เปนการสรางขัน้ ตอนโดยไมจำเปนหรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการ
ใช ดุ ล พิ นิ จ โดยมิ ช อบ และวรรคสอง บั ญ ญั ติ ว า เรื ่อ งดั ง ต อ ไปนี ้ไ มอ ยูใ นอำนาจศาลปกครอง
(๑) การดำเนินการเกี่ยวกับวินยั ทหาร (๒) ... กรณีจงึ เห็นไดวา มูลเหตุของการออกคำสั่งของผูถกู ฟองคดี
ที่ ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ เกิดขึ้นมาจากการที่ผูฟองคดีตองหาในคดีอาญา
ซึ่งตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ มาตรา ๔ บัญญัติวา วินัยทหารนั้นคือ
การที่ทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร มาตรา ๗ บัญญัติวา ทหารผูใดกระทำผิด
ตอวินัยทหารจักตองรับทัณฑตามวิธีทปี่ รากฏในหมวด ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ และอาจตองถูกปลด
จากประจำการหรือถูกถอดจากยศทหาร โดยมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการทหาร
พ.ศ. ๒๕๒๑ บัญญัตวิ า วินยั ของขาราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวง
กลาโหม ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร ขอบังคับและระเบียบแบบแผนที่กระทรวงกลาโหม
กำหนด ซึ่งกระทรวงกลาโหมไดออกขอบังคับและระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับวินัยทหารไวหลายกรณี
เชน ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยผูซ่งึ ไมสมควรจะดำรงอยูในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗
ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการสั่งใหขาราชการทหารพักราชการ พ.ศ. ๒๕๒๘ ขอบังคับ
กระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบีย้ หวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ และขอบังคับทหารวาดวยการแบงประเภท
นายทหารสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๔๘๒ เปนตน
เมื่อกรณีของเรื่องนี้ การที่ผูฟองคดีตองหาในคดีอาญาแลวหลบหนีไปจนถูกศาล
ออกหมายจับ และผูถูกฟองคดีที่ ๔ ซึง่ ไดรับมอบอำนาจจากผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหทำการแทน
ไดมีคำสั่งผูถูกฟองคดีที่ ๑ ที่ ๗๒๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ สั่งใหผูฟองคดี
ออกจากราชการและถอดยศทหารเปนนายทหารกองหนุนไมมีเบี้ยหวัด สังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม และยายประเภทเปนพนราชการทหารประเภทที่ ๒ ตามขอบังคับกระทรวง
พ.ย. - ธ.ค. ๕๔
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คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๖๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

กลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ หมวด ๒ ขอ ๕ (๓) และขอบังคับทหารวาดวย
การแบงประเภทนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๔๘๒ จึงเปนการดำเนินการเกี่ยวกับวินยั ทหาร ตามนัย
มาตรา ๑๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และมาตรา ๗
แหงพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ จึงเปนคดีที่ไมอยูในอำนาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ขออางของผูฟอ งคดีที่วา คำสั่งดังกลาวเขาลักษณะ
เปนคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เนื่องจากนายทหาร
ชัน้ นายพลไม ส ามารถรั บ ทั ณ ฑ ท างวิ นั ย ทหารได จึ ง ไม เ ป น คดี ที ่เ กี ่ย วกั บ วิ นั ย ทหารนั ้น
ไมอาจรับฟงได ทีศ่ าลปกครองชั้นตนมีคำสั่งไมรับคำฟองไวพิจารณาและใหจำหนายคดีออกจาก
สารบบความ และไมรับคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผูฟองคดีไว พิจารณานั้น
จึงชอบแลว ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย
๓. ผลคำสั่งของศาลปกครอง
จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นตน

๑๒๘
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
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กลไกการตรวจสอบการตราพระราชกําหนดของฝายบริหาร
บทนํา
ตามที่คณะรัฐมนตรีชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดตราพระราชกําหนด
จํานวน ๔ ฉบับ คือ พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเ งินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการนํ้า
และสรางอนาคตประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ พระราชกําหนดกองทุนสงเสริมการประกันภัยพิบัติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ พระราชกําหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูทไี่ ดรับความเสียหายจากอุทกภัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ และพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกูทกี่ ระทรวงการคลังกูเพื่อชวยเหลือ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพระราชกําหนดทั้ง ๔ ฉบับ
มีผลใชบงั คับตัง้ แตวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ เปนตนไป โดยเหตุผลหลักในการตราพระราชกําหนด
ทัง้ ๔ ฉบับนั้น เปนผลสืบเนื่องมาจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผา นมาประเทศไทยไดเกิดวิกฤตการณอทุ กภัย
อยางรายแรงในหลายจังหวัดซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรง รัฐบาล
จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนที่จะตองบูรณะและฟน ฟูประเทศ ทั้งการแกไขเยียวยาความเสียหายใหแก
ประชาชน การปองกันภัยพิบัติที่ใกลจะถึง การสรางความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพของประชาชน
และผูล งทุน รวมทั้งดําเนินการวางระบบการบริหารจัดการนํ้าเพื่อปองกันการเกิดภัยพิบตั ทิ ่อี าจเกิดขึ้น
ในอนาคตใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘๔ ไดกาํ หนดใหคณะรัฐมนตรี
ซึ่งเปนองคกรฝายบริหารสามารถตราพระราชกําหนดขึ้นใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติได ในกรณี
ทีเ่ ห็นวาเพือ่ ประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ และเปนกรณีฉุกเฉิน
ที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได อยางไรก็ตามเพื่อปองกันมิใหฝายบริหารใชอํานาจ
มี.ค. - เม.ย. ๕๕
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กลไกการตรวจสอบการตราพระราชกําหนดของฝายบริหาร

ตราพระราชกําหนดขึ้นใชบังคับกับประชาชนตามอําเภอใจ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
จึงไดวางกลไกในการตรวจสอบการใชอํานาจของของฝายบริหารในการตราพระราชกําหนดไว
ทัง้ การตรวจสอบในขั้นตอนกอนที่รัฐสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนดและในขั้นตอนหลังจากรัฐสภา
ไดอนุมัติพระราชกําหนดแลว ดังนั้น เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับอํานาจของฝายบริหารในการ
ตราพระราชกําหนดและกลไกในการตรวจสอบการตราพระราชกําหนด คอลัมนคมความคิด เข็มทิศ
รัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรือ่ ง “กลไกการตรวจสอบการตราพระราชกําหนดของฝายบริหาร”
ดังนี้
๒. หลักเกณฑการตราพระราชกําหนด
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกาํ หนดใหฝา ยบริหารคือคณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการที่จะ
ตราพระราชกําหนดไดรวม ๒ กรณีดวยกัน คือ
กรณีแรก พระราชกําหนดทั่วไป
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดเงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดทั่วไปไวใน
มาตรา ๑๘๔ ซึ่งวรรคหนึ่งบัญญัตวิ า “ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได” และวรรคสอง
บัญญัตวิ า “การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได”
เมือ่ พิเคราะหบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งและ
วรรคสองแลว เราอาจแบงเงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดได ๒ ประการ คือ
๑) เงื่อนไขเฉพาะเรื่อง ซึ่งบัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง
ดังนี้๑
๑.๑) เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ
คําวา “เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ” หมายความวา ประเทศ
ตกอยูในภาวะสงคราม เชน ถูกรุกรานจากอริราชศัตรู หรือเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นภายในประเทศ
เชนราษฎรตางเชื้อชาติ หรือตางศาสนาทําการรบพุงกัน และพระราชกําหนดทีฝ่ ายบริหารไดตราขึ้น
ใชบงั คับนัน้ มีเจตนารมณหรือความมุงหมายเพือ่ ใหอาํ นาจพนักงานเจาหนาทีใ่ นอันทีจ่ ะทําการขับไล
อริราชศัตรู หรือระงับสงครามกลางเมือง

อมร จันทรสมบูรณ, สมยศ เชือ้ ไทย,วรพจน วิศรุตพิชญ, กิตติศักดิ์ ปรกติ, บรรเจิด สิงคะเนติ, นิติรัฐ กับอํานาจในการ
ตราพระราชกําหนด, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๖), หนา ๑๗๖.
๑

๑๓๐
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๑.๒) เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
คําวา “เพือ่ ประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ” หมายความวา ไดมี
ภยันตรายตอความสงบเรียบรอยขึ้น เชน เกิดการกบฏ หรือการการจลาจล และพระราชกําหนดที่
ฝายบริหารตราขึ้นใชบงั คับนัน้ มีเจตนารมณหรือความมุงหมายเพื่อใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่
ในอันที่จะปราบปรามคณะผูกอการกบฏหรือการจลาจล
๑.๓) เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
คําวา “เพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ” หมายความวา
ประเทศกําลังประสบกับปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ เชน มูลคาการสงออกของสินคาไปตางประเทศลดลง
รายไดจากการทองเที่ยวลดลง ภาคธุรกิจมีการปดหรือเลิกกิจการเพิ่มมากขึ้น ปญหาอัตราการวาง
งานที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และพระราชกําหนดที่ฝายบริหารตราขึ้นใชบังคับนั้นมีเจตนารมณหรือ
ความมุงหมายในอันทีจ่ ะชวยเหลือหรือกระตุนเศรษฐกิจของประเทศหรือแกไขปญหาการวางงาน
ของประชาชน
๑.๔) เพื่อประโยชนในอันที่จะปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
คําวา “เพื่อประโยชนในอันที่จะปองปดภัยพิบัติสาธารณะ” หมายความวา ไดมีภัยพิบัติ
สาธารณะเกิดขึ้น หรือใกลจะเกิดขึ้น เชน เกิดอุทกภัย แผนดินไหว โรคระบาด อัคคีภัยรายใหญ ๆ
ซึ่งถือไดวา เปนภัยตอประชาชน และพระราชกําหนดที่ฝา ยบริหารตราขึ้นใชบงั คับนั้นมีเจตนารมณหรือ
ความมุงหมายเพื่อใหอํานาจพนักงานเจาหนาที่ในอันที่จะขจัดภัยพิบัตินั้นใหหมดสิ้นไป
๒) เงือ่ นไขดานความจําเปน ซึง่ บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔
วรรคสอง คือ “เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได”
ศาลรัฐธรรมนูญไดใหความหมายคําวา “กรณีฉุกเฉิน” ไวในคําวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๕๒ วากรณีใด
จะถือวาเปนกรณีฉุกเฉินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง ตองเปนกรณีที่เรงดวนที่จะตองรีบ
ปองกันแกไขโดยพลัน หรือเปนที่คาดหมายไดวาหากไมเรงรีบดําเนินการปองกันและวางแนวทาง
แกไขไวกอนยอมจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอการแกไขเยียวยาในภายหลัง
กรณีที่ ๒ พระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีอากรและเงินตรา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดเงื่อนไขในการตราพระราชกําหนดเกี่ยวดวย
ภาษีอากรและเงินตราไวในมาตรา ๑๘๖ โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
๑) ตองอยูในระหวางสมัยประชุม ไมวาจะเปนสมัยประชุมสามัญทัว่ ไป หรือสมัยประชุมสามัญ
นิติบัญญัติ
๒) ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะตองไดรับการพิจารณา
โดยดวนและลับ
๓) เพื่อรักษาประโยชนของแผนดิน
ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีจะใชอาํ นาจตราพระราชกําหนดขึ้นใชบงั คับ จําตองพิจารณาในเบื้องตน
วาจะตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ หรือ มาตรา ๑๘๖
ซึ่งมีหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวโดยเฉพาะแตกตางกัน
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๓. การตรวจสอบการตราพระราชกําหนด
โดยหลักการทั่วไปหรือตามปกติแลว อํานาจในการตรากฎหมายนั้นเปนอํานาจของฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ
หรือรัฐสภาซึ่งเปนองคกรทีไ่ ดรับมอบหมายใหใชอํานาจนิติบัญญัติตามหลักการแบงแยกการใชอํานาจ
อธิปไตย แตในบางกรณีเมือ่ มีเหตุอันเปนความจําเปนรีบดวนทีไ่ มอาจตรากฎหมายโดยรัฐสภาได
รัฐธรรมนูญจึงแบงอํานาจนิติบัญญัติไปใหฝายบริหารใชชั่วคราว๒ เมือ่ ฝายบริหารโดยคณะรัฐมนตรี
ไดตราพระราชกําหนดขึ้นใชบังคับแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหมีกลไกในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจของคณะรัฐมนตรีวา เปนไปตามเงื่อนไขที่รฐั ธรรมนูญกําหนดไวหรือไม โดยอาจ
แยกกลไกในการตรวจสอบการตราพระราชกําหนดออกเปน ๒ กรณี คือ การตรวจสอบกอนมีการอนุมตั ิ
พระราชกําหนด และการตรวจสอบหลังจากมีการอนุมัติพระราชกําหนดโดยรัฐสภา ดังนี้
๓.๑ การตรวจสอบกอนมีการอนุมัติพระราชกําหนดโดยรัฐสภา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกาํ หนดกลไกในการตรวจสอบการตราพระราชกําหนดของ
ฝายบริหารกอนที่รัฐสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนด ดังนี้
๓.๑.๑ การตรวจสอบโดยรัฐสภา
เมื่อคณะรัฐมนตรีไดตราพระราชกําหนดขึ้นใชบงั คับเปนกฎหมายแลว ใหคณะรัฐมนตรีเสนอ
พระราชกําหนดนัน้ ตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาวาจะอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดทีค่ ณะรัฐมนตรี
ตราขึ้น โดยแยกพิจารณาตามประเภทของพระราชกําหนด ดังนี้
๑) กรณีพระราชกําหนดทั่วไป รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคสาม
ไดกําหนดวาในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดที่ตราขึ้นนั้น
ตอรัฐสภา (สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา) เพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและ
การรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะเปนการชักชา คณะรัฐมนตรีตอ งดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภา
สมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว
๒) กรณีพระราชกําหนดเกี่ยวดวยภาษีอากรและเงินตรา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๑๘๖ วรรคสอง กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจะตองนําเสนอพระราชกําหนดที่ตราขึ้นนั้นตอ
สภาผูแ ทนราษฎรภายใน ๓ วันนับแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา สวนขั้นตอนในเรื่องอื่น ๆ
เหมือนกับพระราชกําหนดทั่วไป
การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดทั้ง ๒ ประเภทของรัฐสภา จะมีผลในทางกฎหมาย
ตามมาแยกพิจารณาได ๔ กรณี ดังนี้
(๑) กรณีสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหพระราชกําหนดนั้นเปนอันตกไป
แตทัง้ นีไ้ มกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคสาม

๒
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(๒) กรณีทสี่ ภาผูแทนราษฎรอนุมัติพระราชกําหนด แตวุฒิสภาไมอนุมัติ และสภา
ผูแ ทนราษฎรยืนยันการอนุมัตดิ ว ยคะแนนเสียงไมมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มอี ยู
ของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนัน้ เปนอันตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปน
ไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคสาม
(๓) กรณีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนด ใหพระราชกําหนดนั้น
มีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคหา
(๔) กรณีทสี่ ภาผูแทนราษฎรอนุมัติพระราชกําหนด แตวุฒิสภาไมอนุมัติ และสภา
ผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมตั ิดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ ีอยู
ของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติตอไป ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคหา
อนึ่ง หากพระราชกําหนดนั้นมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายใด
และพระราชกําหนดนั้นตองตกไป ใหบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
มีผลใชบังคับตอไปนับแตวันที่การไมอนุมัติพระราชกําหนดนั้นมีผล (คือตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
การไมอนุมัติพระราชกําหนดในราชกิจจานุเบกษา)
ตัวอยางเชน๓ สมมติวาคณะรัฐมนตรีไดตราพระราชกําหนดเก็บภาษีมรดกขึ้น และมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวนั ที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ โดยมีสาระสําคัญวา ผูท ่ไี ดรบั มรดกตกทอดตองเสียภาษีมรดกรอยละ ๑๐
ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ นายบุญมีไดรับมรดกมูลคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากบิดาซึ่งเสียชีวติ และ
นายกรรมบังไดรับมรดกจากมารดาของตนที่เสียชีวิตมูลคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ
๒๕๕๑ นี้เอง นายกรรมบังในฐานะพลเมืองดี ไดนาํ เงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จายภาษีใหรฐั สวนนายบุญมี
ยังไมไดจายภาษีมรดกตามพระราชกําหนดดังกลาว ตอมาในวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรี
ไดเสนอพระราชกําหนดเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยในกรณีนี้รัฐสภาอาจพิจารณามีมติ
ใน ๒ กรณี ดังนี้
กรณีแรก หากรัฐสภาอนุมัติพระราชกําหนดเก็บภาษีมรดก พระราชกําหนดนี้ก็จะมีผลใชบังคับ
เปนพระราชบัญญัตติ อ ไป นายบุญมีก็จะตองจายภาษีมรดกใหรัฐเปนจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
กรณีท่สี อง หากรัฐสภาไมอนุมตั พิ ระราชกําหนดเก็บภาษีมรดก พระราชกําหนดเก็บภาษีมรดกนี้
ยอมตกไป แตทงั้ นี้ไมกระทบกระทั่งกิจการที่ไดเปนไปในระหวางใชพระราชกําหนดนั้น กลาวคือ
นายกรรมบังซึ่งไดเสียภาษีมรดกไปแลวในขณะที่พระราชกําหนดใชบังคับ ดังนั้น แมภายหลังรัฐสภา
จะไมอนุมัตพิ ระราชกําหนด ก็ไมกระทบถึงการที่นายกรรมบังไดจา ยภาษีมรดกไปแลว คือ นายกรรมบัง
จะเรียกคืนภาษีทตี่ นจายใหรัฐไปแลวไมได สวนนายบุญมีทยี่ ังไมไดจายภาษี เมื่อพระราชกําหนด
เก็บภาษีมรดกตกไป ก็ยอมไมมีกฎหมายใดมาบังคับใหตองเสียภาษีมรดกใหรัฐ

โปรดดู มานิตย จุมปา, ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๐), (กรุงเทพฯ : บริษทั วี. พริ้นท
(๑๙๙๑) จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๒๘๘.
๓
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๓.๑.๒ การตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๕ ไดกําหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับการ
เสนอความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิ ฉัยวาการตราพระราชกําหนดของฝายบริหารเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กาํ หนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม
ดังนี้
๑) ก อ นทีส่ ภาผู แ ทนราษฎรหรื อ วุ ฒิ ส ภาจะได อ นุ ม ัติ พ ระราชกํ า หนดใดซึ ่ง เป น
พระราชกําหนดทั่วไป สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาจํานวนไมนอ ยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวน
สมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชือ่ เสนอความเห็นตอประธานแหงสภาทีต่ นเปน
สมาชิกวาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และใหประธาน
แหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน ๓ วันนับแตวนั ที่ไดรบั ความเห็นเพื่อวินจิ ฉัย เมื่อศาล
รัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินจิ ฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่สง ความเห็นนั้นมา
๒) เมื่อประธานสภาผูแ ทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภาไดรบั ความเห็นของสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแลว ใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไวกอ นจนกวาจะไดรบั แจง
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
๓) ในกรณีทีศ่ าลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลบังคับมาแตตน
๔) คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองมีคะแนนเสียงไมนอ ยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด
มีขอสังเกตสําคัญ ๓ ประการ คือ
(๑) ศาลรั ฐ ธรรมนูญ มี อํ า นาจตรวจสอบความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของการตรา
พระราชกําหนดไดอยางกวางขวาง กลาวคือ สามารถตรวจสอบไดทั้งกรณีการตราพระราชกําหนดของ
คณะรัฐมนตรีเปนไปเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ ตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง
หรือเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดหรือไม ตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง
ซึ ่งแตกตางจากหลักการเดิมของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทีใ่ ห
ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญเฉพาะกรณีตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง
เทานั้น แตศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจตรวจสอบวาการตราพระราชกําหนดของคณะรัฐมนตรีเปนกรณี
ฉุกเฉินทีม่ ีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงไดหรือไม ดังทีศ่ าลรัฐธรรมนูญไดเคยวินิจฉัยไวใน
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๔๑
(๒) ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจตรวจสอบไดเฉพาะพระราชกําหนดทั่วไปที่คณะรัฐมนตรี
ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ เทานั้น ถาเปนพระราชกําหนดเกี่ยวดวย
ภาษีอากรและเงินตราตามมาตรา ๑๘๖ ศาลรัฐธรรมนูญไมมีอํานาจตรวจสอบ
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(๓) ผลทางกฎหมายในกรณีท่มี กี ารสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยแตกตางจากผล
ของการทีร่ ฐั สภาไมอนุมตั พิ ระราชกําหนด กลาวคือ หากศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวาพระราชกําหนดใด
ตราขึ้นโดยไมชอบดวยมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง “จะทําใหพระราชกําหนดนั้นไมมผี ลบังคับ
หรือโมฆะมาแตตน ” ซึ่งตางกับกรณีท่ีรฐั สภาไมอนุมตั พิ ระราชกําหนดซึ่งแมวา จะทําใหพระราชกําหนด
นั้นตกไป แตทั้งนี้ก็ไมใหกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
๓.๒ การตรวจสอบหลังจากมีการอนุมัติพระราชกําหนดโดยรัฐสภา
การตรวจสอบการตราพระราชกําหนดของฝายบริหารนอกจากการตรวจสอบในขั้นตอนกอนมีการ
อนุมัติพระราชกําหนดดังที่กลาวมาแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยยังไดกําหนดกลไกในการ
ตรวจสอบภายหลังที่รฐั สภาไดอนุมัตพิ ระราชกําหนดแลว ซึ่งเปนกระบวนการที่ใชเปนการทั่วไปเชนเดียวกับ
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่รัฐสภาไดตราขึ้น โดยมีกระบวนการดังนี้
๓.๒.๑ การตรวจสอบผานทางผูตรวจการแผนดิน
เมือ่ พระราชกําหนดที่ฝายบริหารตราขึ้นไดรับอนุมัติจากรัฐสภาแลวจะมีผลใชบังคับเปน
พระราชบัญญัติตอไป ตามนัยมาตรา ๑๘๔ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังนั้น
หากผูตรวจการแผนดินเห็นวาบทบัญญัติของพระราชกําหนดนั้นมีเนื้อหาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ไมวาจะมีบุคคลรองขอตอผูตรวจการแผนดินหรือไมก็ตาม ใหผูตรวจการแผนดินเสนอเรื่อง
พรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหพจิ ารณาวินจิ ฉัยได ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๔๕ (๑)
๓.๒.๒ การตรวจสอบผานทางศาล
เมือ่ มีขอพิพาทขึ้นสูการพิจารณาของศาล ไมวาจะเปนศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือ
ศาลทหาร ถาศาลเห็นเองหรือคูความในคดีโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติของพระราชกําหนด
ทีศ่ าลจะนํามาใชบังคับแกคดีนนั้ มีเนื้อหาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและยังไมมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลที่พิจารณาคดีนั้นสงความเห็นเชนวานั้น
ตามทางการเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๑
บทสรุป
การตราพระราชกําหนดเปนอํานาจของฝายบริหารคือคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะเพื่อประโยชน
ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ เพียงแตจํากัดกรอบในการตราพระราชกําหนดของ
คณะรัฐมนตรีไววา ใหกระทําไดเฉพาะเปนกรณีฉุกเฉินที่มคี วามจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
อยางไรก็ตามเพือ่ ปองกันมิใหฝายบริหารใชอาํ นาจตราพระราชกําหนดขึน้ ใชบังคับตามอําเภอใจ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับที่ผา นมารวมทั้งฉบับปจจุบนั จึงไดวางกลไกในการตรวจสอบ
และถวงดุลการใชอาํ นาจตราพระราชกําหนดของฝายบริหารไวทงั้ ขัน้ ตอนกอนทีร่ ัฐสภาจะไดอนุมัติ
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พระราชกําหนดและขั้นตอนภายหลังที่รัฐสภาไดอนุมัติพระราชกําหนดแลว ทัง้ นี้เพื่อเปนหลักประกัน
ในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการใชอํานาจของฝายบริหาร
อยางไรก็ตามการที่รฐั ธรรมนูญฉบับปจจุบนั ไดขยายอํานาจใหศาลรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของพระราชกําหนดในประเด็นเกี่ยวกับ “ความฉุกเฉินที่มีความจําเปน
รีบดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได” อาจจะขัดตอหลัก “การกระทําของรัฐบาล” (act of government)
ซึ่งโดยหลักสากลแลวจะไมตกอยูภายใตการตรวจสอบของศาล ดังนั้นหากจะมีการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในอนาคตควรจะจํากัดอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญใหตรวจสอบไดเฉพาะเหตุในการ
ตราพระราชกําหนดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งเทานั้น แตไมควร
ใหมีอํานาจตรวจสอบดุลพินิจของฝายบริหารตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔
วรรคสอง

๑๓๖
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ปญหาขอจำกัดการรอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖๑
๑. บทนำ

การรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ เปนมาตรการที่มีความสำคัญอยางหนึ่งในกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญาโดยมีเจตนารมณเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหผกู ระทำความผิดซึ่งศาลจะพิพากษาลงโทษจำคุก
ระยะสั้นตองรับโทษ ซึ่งในทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาถือวาเปนการลงโทษที่ไมกอใหเกิดผล
ในการปรับเปลี่ยนใด ๆ เนื่องจากเห็นกันวาเปนระยะเวลาที่ไมเพียงพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผูกระทำความผิดใหสอดคลองกับบรรทัดฐานของสังคมได แตกลับจะเปนการทำใหผกู ระทำผิดไดมโี อกาส
แลกเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมตาง ๆ ซึ่งกันและกัน ยังผลใหพฤติกรรมที่ไมพงึ ปรารถนาและขัดตอ
บรรทัดฐานของสังคมซึมซับสูผูกระทำผิดซึ่งไดรับโทษในระยะเวลาอันสั้นดังกลาวได๒ นอกจากนี้
ในตลอดระยะเวลาในการตองโทษรัฐจะตองเสียคาใชจายเพื่อเลี้ยงดูผูกระทำผิดอีกเปนจำนวนมาก
อีกทั้งเมื่อพนโทษแลวบุคคลนั้น ๆ ก็มักจะไมไดรับการยอมรับจากสังคม และยังถูกตราหนาวา
“เปนคนขี้คุก” และที่สำคัญทำใหอาจขาดโอกาสในการที่จะมีบุคคลใดหรือหนวยงานใดรับเขาทำงาน
อัน ส ง ผลถึ ง ครอบครั ว หรื อ ผู อ ยูใ นความอุ ป การะเลี ้ย งดู ข องผู ก ระทำความผิ ด พลอยได รั บ
ความเดือดรอนทุกขยากไปดวย ทัง้ ยังทำใหบุคคลนั้นถลำลึกไปในทางที่เปนภัยตอสังคมสวนรวม
มากยิ่งขึ้น จากเหตุผลดังกลาว จึงทำใหศาลตองพิจารณาคดีโดยการใชดุลพินิจกำหนดบทลงโทษ
คดี อ าญาทีม่ ีโทษจำคุกระยะสั้นและอยูใ นเงื่อนไขของการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
โดยการไมลงโทษจำคุกผูกระทำความผิดนั้น ทั้งนี้ เพื่อใหโอกาสผูกระทำความผิดไดปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหเปนไปตามหรือสอดคลองกับบรรทัดฐานของสังคมตอไป อันเปนเจตนารมณสำคัญ
ของบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ วรรคแรก บัญญัติวา
“ผูใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก และในคดีน้นั ศาลจะลงโทษจำคุกไมเกิน ๓ ป ถาไมปรากฏวาผูน้นั ไดรบั โทษจำคุกมากอน
หรือปรากฏวาไดรบั โทษจำคุกมากอน แตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลไดคำนึงถึงอายุ
ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความผิด
หรือเหตุอืน่ อันควรปรานีแลว เห็นเปนการสมควร ศาลจะพิพากษาวาผูนั้น มีความผิดแตรอการกำหนดโทษไวหรือกำหนดโทษแตรอ
การลงโทษไวแลวปลอยตัวไป เพือ่ ใหโอกาสผูน้นั กลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะไดกำหนด แตตอ งไมเกิน ๕ ป นับแตวนั ที่ศาลพิพากษา
โดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นหรือไมก็ได”.
๒
ปรีชา ขำเพชร, ดุลพินิจของศาลในการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ : ศึกษาแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา,
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๔๖, หนา ๑.
๑
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ปญหาขอจำกัดการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖

อยางไรก็ตาม การรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษยังมีขอ จำกัดในการดำเนินการใหเปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมาย โดยไมเปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจในการใชวิธีการรอการลงโทษหรือรอ
การกำหนดโทษไดอยางกวางขวางและเพียงพอ สงผลใหมีผูกระทำผิดที่สมควรจะใชมาตรการคุม
ความประพฤติตองไดรับโทษจำคุกเปนจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อประโยชนในการศึกษาถึงหลักเกณฑ
การรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ และแนวทางแกไข
ขอจำกัดของกฎหมายดังกลาว มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความเรื่อง “ปญหา
ขอจำกัดการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖” ดังนี้

๒. เงือ่ นไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๖

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไดกำหนดเงื่อนไขคดีทีศ่ าลอาจพิพากษารอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษ ดังนี้
๒.๑ ตองมีการกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก และคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไมเกิน ๓ ป
คำวา “กระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก” นั้น แสดงวาโทษอยางอื่น เชน ประหารชีวิต
กักขัง ปรับ ริบทรัพยสิน จะรอการลงโทษไมได๓ หรือเมื่อเปลี่ยนโทษจำคุกเปนโทษกักขังไปแลว
ก็จะรอการลงโทษกักขังไมได เชนกัน และคำวา “คดีน้นั ศาลจะลงโทษจำคุกไมเกิน ๓ ป” หมายความถึง
โทษที่ศาลจะลงจริง ๆ หลังจากมีการเพิ่มโทษหรือลดโทษแลว ไมวาความผิดนั้นจะมีอัตราโทษ
เทาใดก็ตาม
ทั้งนี้ ในการกระทำความผิด “หลายกรรมตางกัน” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑
ซึ่งศาลตองลงโทษผูกระทำความผิดทุกกรรมเปนกระทงความผิดไป การพิจารณาวาจะรอการลงโทษ
ตามมาตรา ๕๖ ไดหรือไมนั้น ตองแยกพิจารณาโทษจำคุกแตละกระทง มิใชเอาโทษจำคุกทุกกระทง
มารวมกัน ตัวอยางเชน หากศาลพิพากษาใหลงโทษจำคุกจำเลยเปนรายกระทง กระทงละ ๑ ป รวม ๕ กระทง
เปนโทษจำคุก ๕ ป เชนนีศ้ าลใชดุลพินิจรอการลงโทษได โดยถือวาศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย
เปนคดี ๆ ไปตามกระทงความผิดที่โจทกรวมฟองมาไมเกินคดีละ ๓ ป๔
๓
๔
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๒.๒ ตองไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจำคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจำคุกมากอน
แตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
บุค คลทีเ่ คยได รั บ โทษจำคุ ก ตามคำพิ พ ากษาอั น ถึ ง ที ่สุ ด ๕ของศาลไทย ๖มาแล ว
ไมวาจะเปนระยะเวลาเทาใด และไมวาคดีทจี่ ำเลยไดรับโทษจำคุกนั้นจะเปนการกระทำกอนหรือหลัง
การกระทำความผิดกอนคดีทศี่ าลจะพิพากษา๗ ถาไมใชความผิดทีก่ ระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ
ศาลก็จะรอการลงโทษบุคคลนัน้ ไมได สำหรับคำวา “ไมปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจำคุกมากอน”
หมายความวา ไมเคยไดรับโทษจำคุกจริง ๆ มากอน ดังนั้น ถาปรากฏวาผูกระทำความผิดเคยไดการรอ
การลงโทษมากอน และมากระทำความผิดขึ้นอีกภายในระยะเวลาที่รอการลงโทษไว ศาลก็อาจจะ
รอการลงโทษใหแกผกู ระทำความผิดไดใหมอีก๘ (รอแลวรออีกได) เชนเดียวกันหากปรากฏวา
ผูก ระทำความผิดเคยไดรับการยกโทษจำคุก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๕ หรือไดรับการ
เปลี่ยนโทษจำคุกเปนโทษกักขัง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๓ ก็ถือวาไมเคยไดรับโทษ
จำคุกมากอนเชนกัน นอกจากนี้ถาบุคคลผูนั้นไดเคยตองคำพิพากษาอันถึงทีส่ ุดใหลงโทษจำคุก
แตไดรบั การลางมลทิน ตามพระราชบัญญัตลิ า งมลทินฯ ที่ใหถอื วาจำเลยมิไดเคยถูกลงโทษ จึงตองถือวา
จำเลยไมเคยไดรับโทษจำคุกมากอน ซึ่งตองดวยหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖
ที่ศาลจะพิจารณารอการลงโทษใหแกจำเลยได๙
๒.๓ ตองมีเหตุที่ศาลเห็นเปนการสมควรใหรอการลงโทษ
เหตุที่ศาลอาจเห็นเปนการสมควรรอการลงโทษหรือไม แบงออกไดเปน ๓ เหตุ คือ
(๑) เหตุเกี่ยวกับตัวจำเลยเอง ไดแก
- อายุ เชน มีอายุนอยหรือมีอายุมากแลว
- ประวัติ เชน ประวัติสวนตัวในทางดีหรือราย
- ความประพฤติ เชน มีความประพฤติเรียบรอย หรือไมเคยกระทำใหบุคคลอื่น
ไดรับความเดือดรอน
- สติปญญา เชน มีสติปญญาดีหรือมีความรูนอยสอไปในทางโงเขลาเบาปญญา
- การศึกษาอบรม เชน ไดรับการศึกษานอยหรือไดรับการศึกษาสูง
- สุขภาพ เชน มีสุขภาพไมแข็งแรงสมบูรณ มีโรคประจำตัว หรือรางกายพิการ
- ภาวะแหงจิต เชน มีจิตใจไมปกติเหมือนคนทั่วไปโดยไมสามารถควบคุมตนเองได
ในบางโอกาส
- นิสัย เชน เปนคนใจเย็น สุขุม อารมณรอน ดุราย
คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๔๒๑๕/๒๕๓๓.
คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๘๖๕๖/๒๕๔๘.
๗
คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๙๗๐/๒๕๐๗.
๘
คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๑๙๘๓/๒๔๙๗.
๙
คำพิ พ ากษาศาลฎี ก า ที่ ๔๙๒/๒๕๕๐ อยา งไรก็ ต าม คำพิ พ ากษาศาลฎี ก า ที่ ๓๙๘๑/๒๕๕๐ ได วิ นิ จ ฉั ย ว า
พระราชบัญญัติลางมลทินฯ มีผลเพียงใหถือวาผูตองหาไมเคยถูกลงโทษจำคุกเทานั้น มิไดมีผลถึงกับใหถือวาความประพฤติ
หรือการกระทำอันเปนเหตุใหบุคคลนั้นถูกลงโทษจำคุกถูกลบลางไปดวย ศาลลางทั้งสองจึงนำขอเท็จจริงที่วา จำเลยเคยกระทำความผิด
มากอนตามที่ปรากฏในรายงานการสืบเสาะและพินิจมาประกอบการใชดุลพินิจไมรอการลงโทษจำคุกใหแกจำเลยได.
๕
๖
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๑๓๙
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ปญหาขอจำกัดการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖

- อาชีพ เชน มีอาชีพการงานมั่นคงหรือมีอาชีพไปในทางเสียสละตอสังคม มีอาชีพ
ไมแนนอน หรือไมประกอบอาชีพ
- สิ่งแวดลอม เชน อยูในสิ่งแวดลอมดีหรือไม
(๒) สภาพความผิด เชน ความผิดไมรายแรง ผลของความเสียหายมีไมมากนัก สังคม
ไมไดรับความเดือดรอนหรือเปนความผิดทีท่ ำใหสังคมโดยรวมไดรับผลราย หรือฝายผูเสียหายมีสวน
ประมาทหรือยั่วยุใหจำเลยกระทำความผิด
(๓) เหตุ อ ืน่ อั น ควรปรานี เช น ผู ก ระทำความผิ ด มี ภ าระต อ งเลี ้ย งดู บุ ต รภายใน
ครอบครัว ไมเคยกระทำความผิดใด ๆ อันเปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับความเดือดรอน เคยกระทำความดี
ตอสังคมมากอน หรือมีการพยายามบรรเทาผลรายที่เกิดขึ้น

ทัง้ นี้ เมื่อปรากฏวาผูใดกระทำความผิด และเปนกรณีท่อี ยูในเงื่อนไขที่จะรอการลงโทษไดดงั กลาว
และศาลเห็ น สมควรด ว ย ศาลอาจจะพิ พ ากษาว า ผู นั ้น มี ค วามผิ ด แต ใ ห ร อการกำหนดโทษไว
หรือกำหนดโทษแตรอการลงโทษไว แลวปลอยตัวไปเพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาล
จะไดกำหนด แตตองไมเกิน ๕ ป นับแตวันทีศ่ าลพิพากษา นอกจากนั้นในระหวางการรอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษ ศาลมีอำนาจจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได
หากผูนัน้ ไดกระทำผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติทศี่ าลกำหนด ศาลอาจตักเตือนผูกระทำความผิด
หรือจะกำหนดการลงโทษที่ยังไมไดกำหนดหรือลงโทษซึ่งรอไวนั้นก็ได๑๐ และหากผูกระทำความผิด
ไดกระทำผิดขึน้ อีกภายในระยะเวลาทีศ่ าลกำหนด ถาความผิดที่กระทำครัง้ หลังมิใชความผิดที่ไดกระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลจะพิพากษาในคดีหลังใหลงโทษจำคุก ใหศาลที่พพิ ากษาคดี
หลังกำหนดโทษที่รอการกำหนดไวในคดีกอนบวกเขากับโทษในคดีหลัง หรือบวกโทษที่รอการลงโทษ
ไวในคดีกอนเขากับโทษในคดีหลังได แตถาภายในระยะเวลาที่ศาลไดกำหนดไวในคำพิพากษาใหรอ
การลงโทษเพื่อใหผูกระทำความผิดไดกลับตัวนั้น ปรากฏวาผูกระทำความผิดไมไดกระทำผิดขึ้นอีก
ผูนั้นก็พนจากการที่จะถูกกำหนดโทษหรือถูกลงโทษในคดีนั้น๑๑ แลวแตกรณี

๑๐
๑๑

๑๔๐
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๓. เงือ่ นไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประเทศตนแบบในการสรางสรรคระบบและวิธกี ารที่หลากหลาย
เพื่อคุมความประพฤติผูกระทำความผิดภายหลังจากพิพากษารอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ไดกำหนดใหคดีทศี่ าลจะมีคำพิพากษาใหคุมความประพฤติไดนั้น แตกตางกันไปตามเขตอำนาจวา
เปนศาลของรัฐบาลกลาง หรือศาลมลรัฐ ซึ่งโดยหลักทั่วไปจะคลายกัน กลาวคือ ศาลสามารถใชวิธีการ
รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ และคุมประพฤติกับจำเลยไดในคดีทุกประเภท เวนแตเปนคดี
ที่มีอัตราโทษหนักจริง ๆ คือ โทษจำคุกตั้งแต ๒๕ ปขึ้นไป โทษจำคุกตลอดชีวิต หรือโทษประหารชีวิต
หรือกรณีเปนความผิดซึ่งไมสามารถนำเอาวิธีการคุมความประพฤติมาใชได หรือกรณีจำเลยถูกลงโทษ
ในความผิดที่ศาลพิพากษาใหจำคุกในความผิดฐานเดียวกันอีกครั้ง ซึ่งเปนการพิจารณาวาจะมีแนวโนม
จะกระทำความผิดซ้ำหรือไมเปนสำคัญ นอกจากนี้ไมปรากฏวามีเงื่อนไขในเรื่อง “ไมปรากฏวาเคย
ตองโทษจำคุกมากอน” ซึ่งหมายความวาแมผูกระทำความผิดเคยตองโทษจำคุกมากอน ศาลก็สามารถ
ใชวิธีการคุมความประพฤติได เวนแตคดีทีม่ ีโทษหนัก หรือมีแนวโนมจะกระทำความผิดอีกเทานั้น๑๒
จึงแสดงถึงการเปดโอกาสใหผูกระทำความผิดสามารถอยูรวมกับสังคมปกติโดยใชวิธีการรอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษและคุมประพฤติไดอยางกวางขวางกวาเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๖ ของประเทศไทยซึ่งคำนึงถึงแตเพียงอัตราโทษที่ศาลจะพิพากษาลงโทษเปนสำคัญ

ตารางเปรียบเทียบเงื่อนไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา๑๓
ประเทศไทย
๑. ความผิดนั้นมีโทษจำคุก และศาลจะลงโทษ
จำคุกไมเกิน ๓ ป
๒. ผูกระทำความผิดไมเคยไดรับโทษจำคุก
มากอน เวนแตความผิดที่เกิดจากความประมาท
หรือเปนความผิดลหุโทษ
๓. ศาลใชดุลพินิจในขอเท็จจริง ๓ ประการ เพื่อ
รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ คือ
๓.๑ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูกระทำความผิด
๓.๒ ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความผิด
๓.๓ ขอเท็จจริงอันเปนเหตุอันควรปรานี

ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศาลสามารถรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ไดทุกระดับความผิด ยกเวนความผิดรายแรง
ที่มีอัตราโทษหนักจริง ๆ คือ โทษจำคุกตั้งแต
๒๕ ปขึ้นไป โทษจำคุกตลอดชีวิต หรือโทษ
ประหารชีวิต โดยพิจารณาขอเท็จจริงอื่น
ประกอบ คือ ลักษณะของความผิด
และพฤติการณแหงคดี บุคลิกลักษณะ ประวัติ
ภูมิหลังของผูกระทำความผิด ความสอดคลอง
ของจุดประสงคในการลงโทษ และเหตุอนั สมควร
ที่จะรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ

วัชราภรณ จิตรชุม, การหลีกเลี่ยงการลงโทษจำคุกโดยงานคุมประพฤติ : ศึกษาเฉพาะอัตราโทษการรอการลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย), ๒๕๔๕, หนา ๘๑.
๑๓
อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, หนา ๖๔.
๑๒
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ปญหาขอจำกัดการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖

๔. ปญหาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษกับอัตราโทษที่
เปลี่ยนแปลงไป

การรอการลงโทษและการกำหนดโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไดเริ่มนำมาใช
ในประเทศไทยตั้งแตกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๒
บัญญัติไวในมาตรา ๔๐ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑในการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษจำคุกไว
ไมเกิน ๑ ป จนกระทัง่ ป พ.ศ. ๒๕๐๐ ไดมีการยกเลิก และประกาศใชประมวลกฎหมายอาญา
ฉบับปจจุบันแทน โดยในชวงระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๐ จนถึงปจจุบัน ไดมีการแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญามาแลวรวมจำนวน ๒๑ ครั้งดวยกัน๑๔ ซึ่งสวนใหญจะเปนการแกไขในเรื่อง
อัตราโทษที่มงุ เนนใหผกู ระทำความผิดเกิดความเกรงกลัวตออำนาจของกฎหมาย โดยมีบทลงโทษ
ที่หนักขึ้น๑๕

ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติแกไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งไดมี
การแกไขมาตรา ๑๔๗ – มาตรา ๑๕๗, มาตรา ๒๐๑ และมาตรา ๒๐๒ โดยใหเหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้วา “โดยทีก่ ารกระทำความผิดตอตำแหนงหนาทีร่ าชการและความผิดตอ
ตำแหนงหนาที่ในการยุตธิ รรม ยอมสงผลเสียหายรายแรงแกรฐั และประชาชน โทษสำหรับการกระทำผิด
เหลานีต้ ามทีบ่ ญ
ั ญัติไวในกฎหมายปจจุบันยังมีอตั ราโทษต่ำกวาควร สมควรแกไขเพิม่ เติมใหสูงขึ้น
และกำหนดโทษขัน้ ต่ำไวดว ย ทัง้ นี้ เพือ่ ปองกันและปราบปรามการกระทำผิดดังกลาวนีใ้ หไดผลดียง่ิ ขึน้ ”
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งไดแกไข
มาตรา ๓๓๕ วรรค ๔ โดยใหเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “เนื่องจากปรากฏวา
ในปจจุบันอาชญากรรมบางประเภทโดยเฉพาะอยางยิ่งอาชญากรรมที่เปนความผิดฐานลักทรัพยเกี่ยวกับ
โค กระบือ หรือเครื่องมือเครื่องใช หรือเครื่องจักรกลของเกษตรกรไดเพิ่มขึ้นเปนจำนวนมาก ทำให
เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา ชาวไร ชาวสวน เดือดรอนที่สุด เพราะเมื่อถึงฤดูกาลทำนาหรือเพาะปลูก
เกษตรกรไมสามารถหาโค กระบือ หรือเครื่องจักรกลตาง ๆ มาทำการเพาะปลูกไดทันตามฤดูกาล แมวา
เจาหนาที่ผูร ับผิดชอบจะไดคอยสอดสองดูแลอยูตลอดเวลาและจับกุมผูกระทำความผิดมาลงโทษ
เปนจำนวนมากรายแลวก็ตาม แตไมทำใหผูกระทำความผิดหลาบจำหรือเกรงกลัวอาญาแผนดิน ทั้งนี้
เพราะกฎหมายกำหนดโทษทีจ่ ะลงแกผูก ระทำความผิดไวต่ำ สมควรเพิม่ โทษที่จะลงแกผูก ระทำ
๑๔
๑๕

๑๔๒
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal ref lection

ความผิ ด ให สู ง ขึ น้ เพือ่ ให เ ป น ที ห่ ลาบจำและเกรงกลั ว ตอ อาญาแผ น ดิน จึ ง จำเป น ต อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้”
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งไดเพิ่มเติม
มาตรา ๗ (๑/๑) และลักษณะ ๑/๑ มาตรา ๑๓๕/๑, ๑๓๕/๒, ๑๓๕/๓, ๑๓๕/๔ โดยเหตุผลในการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “โดยทีป่ จจุบันการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติได
ทวีความรุนแรงและมีรูปแบบทีซ่ ับซอนมากยิง่ ขึ้น และไดมีการใชหนังสือเดินทางเปนเครื่องมือในการ
กระทำดังกลาวซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงภายในประเทศและตอความสัมพันธระหวางประเทศ
สมควรขยายขอบเขตของการกระทำเกี่ยวกับหนังสือเดินทางใหกวางขวางขึ้น และสมควรกำหนด
อัตราโทษใหเหมาะสมกับความผิด จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” เปนตน
จะพิจารณาเห็นไดวาในขณะที่บทบัญญัติทใี่ หอำนาจศาลในการรอการลงโทษที่ชวยเอื้อ
ใหเกิดความเปนธรรมแกผูก ระทำความผิดทีก่ ฎหมายกำหนดไววาควรอยูในขายไดรับความปรานี นั้น
ไดมีการแกไขเพิ่มเติมแตเพียงแคครั้งเดียวเทานั้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๖ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษกรณีอัตราโทษที่ศาลจะลงโทษ
จำคุกจำเลย จากเดิม “ไมเกิน ๒ ป” แกไขเปน “ไมเกิน ๓ ป” เพือ่ เปดโอกาสใหศาลใชดุลพินิจ
ในการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษผูกระทำความผิดทางอาญาไดมากขึ้น
แตอยางไรก็ตาม การแกไขเงื่อนไขในการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษดังกลาวก็ยัง
ไมเหมาะสมและสอดคลองกับอัตราโทษของกฎหมายที่มีบทลงโทษทางอาญาในปจจุบัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีทกี่ ฎหมายไดกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำไวซึ่งมีอยูเ ปนจำนวนมากทั้งในประมวลกฎหมาย
อาญา และกฎหมายอื่น ๆ ที่มีโทษทางอาญา
ตัวอยางเชน ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ วรรคสาม
ซึง่ บัญญัตวิ า “ถาความผิดนัน้ เปนการกระทำทีป่ ระกอบดวยลักษณะดังทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในอนุมาตราหนึง่ มาตราใด
แหงมาตรา ๓๓๕ หรือเปนการกระทำตอทรัพยที่เปนโค กระบือ เครื่องกล หรือเครื่องจักรที่ผูมีอาชีพ
กสิกรรมมีไวสำหรับประกอบกสิกรรม ผูกระทำตองระวางโทษจำคุกตั้งแต ๑๐ ป ถึง ๑๕ ป และปรับ
ตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๓๐,๐๐๐ บาท”
ความผิดเกี่ยวกับการแจงความเท็จ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๐ วรรคสาม ซึ่งบัญญัตวิ า
“ถาการกระทำตามวรรคหนึ่งเปนการแจงหรือใหถอ ยคำตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตองระวางโทษ
จำคุกตั้งแต ๗ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกำหนด ๕ ป”
ทั้งนี้ การที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำไวสูงเชนนี้ ทำใหสงผลตอการใชดุลพินิจของศาล
ในการกำหนดโทษตอผูกระทำความผิดในฐานความผิดตาง ๆ กลาวคือ อัตราโทษจำคุกต่ำสุดในบางฐาน
ความผิดไมเอื้อตอการเลือกกำหนดโทษใหเปนอยางอื่นนอกจากโทษจำคุก แมเปนอัตราโทษต่ำสุดก็ยัง
มีอัตราโทษที่สูงกวาอัตราโทษที่ศาลจะใหความปรานีดว ยวิธกี ารรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษได
มี.ค. - เม.ย. ๕๕
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ปญหาขอจำกัดการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖

และแมจะนำประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ มาใชเพื่อลดโทษใหแกผกู ระทำความผิดกึ่งหนึ่งแลวก็ตาม
อัตราโทษที่ศาลจะพิพากษาลงโทษจำคุกก็ยังสูงกวา ๓ ป ทำใหศาลจำตองพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได แมวาในคดีนนั้ จะมีพฤติการณหรือสภาพความผิดทีศ่ าลไมตองการจะพิพากษา
ลงโทษจำคุกจำเลยก็ตาม

ตัวอยางเชน นาย ก ไดเขาไปลักไกของนาย ข ในเวลากลางคืน แตนาย ข มาพบเขาพอดี
จึงเกิดการยื้อแยง และนาย ก ไดผลักหนาอกนาย ข เปนการกระทำแกเนื้อตัวหรือรางกาย อันเปนการ
ใชกำลังประทุษราย เพื่อใหความสะดวกแกการลักทรัพยหรือการพาทรัพยนั้นไป ซึ่งครบองคประกอบ
ในความผิดฐานชิงทรัพย๑๖ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๙ วรรคสาม (ระวางโทษจำคุกตั้งแต
๑๐ ป ถึง ๑๕ ป) แลว แมศาลเห็นวาจำเลยกระทำไปเพราะความยากจนขนแคนมิใชเปนผูกระทำ
ความผิดในลักษณะอาชญากรโดยแท และไมเคยกระทำความผิดมากอน ประกอบกับทรัพยนั้น
มีราคาเล็กนอย จึงมีเหตุอันควรปรานี แตศาลก็มิอาจพิพากษารอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
และคุมประพฤติจำเลยได เนือ่ งจากไมเขาเงื่อนไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษในขอทีว่ า
“คดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไมเกิน ๓ ป” เปนตน

๕. บทสรุ ป

ดังนั้น หากไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ วรรคแรก โดยขยาย
หลักเกณฑการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษในเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราโทษจำคุกที่ศาลจะลงโทษ
จำคุกผูกระทำความผิด จากเดิม “ไมเกิน ๓ ป” แกไขเปน “ไมเกิน ๔ ป” หรือ “ไมเกิน ๕ ป” ใหสอดคลอง
กับการกำหนดอัตราโทษที่เปลีย่ นแปลงในลักษณะที่เพิ่มขึ้นตลอดมา และเพื่อใหเกิดความยืดหยุน
ในการที่ศาลจะกำหนดโทษใหเหมาะสมกับผูกระทำความผิดและลักษณะของความผิด ก็นา จะเปนการ
เปดโอกาสเพื่อใหศาลสามารถใชดุลพินิจในการอำนวยความยุติธรรมโดยใชวิธีการรอการลงโทษ
หรือรอการกำหนดโทษจำคุกกับผูก ระทำความผิดไดอยางเหมาะสม และเกิดความเปนธรรมมากขึน้ กวาเดิม
โดยไมจำกัดอยูแตเพียงอัตราโทษที่เปนฐานความผิดเล็กนอยเทานั้น แตยังรวมถึงอัตราโทษที่กฎหมาย
กำหนดวาเปนความผิดรุนแรงดวย ทัง้ นี้ เพือ่ ใหผกู ระทำความผิดอาญาบางฐานความผิดไดรบั การพิจารณา
ลงโทษตามความเหมาะสมและความจำเปนแหงพฤติการณของผูกระทำความผิดตอไป.
๑๖
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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
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วิสามัญฆาตกรรมกับ

ความยุติธรรมทางอาญา
๑. บทนำ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ นั้นไดบัญญัติ
รับรองโดยกำหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย และมาตรา ๘๑ (๒) รัฐตอง
ดำเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุตธิ รรม ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ใหพนจากการลวงละเมิดทัง้ โดยเจาหนาทีข่ องรัฐและโดยบุคคลอืน่ และตองอำนวยความยุติธรรมแก
ประชาชนอยางเทาเทียมกัน ดังนัน้ ในกรณีทค่ี วามตายของบุคคลซึง่ เกิดจากการกระทำของเจาหนาทีร่ ฐั
อันเปนการตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน รัฐจึง
มีหนาที่ในการตรวจสอบความตายนั้นโดยการชันสูตรพลิกศพ เพื่อใหทราบวาผูตายคือใคร ตายที่ไหน
เมือ่ ใด เหตุและพฤติการณทตี่ าย และถาตายโดยคนทำรายใครเปนผูกระทำ อันเปนการอำนวย
ความยุติธ รรมใหเ กิด ขึ้นแกพ ลเมืองของรัฐ โดยเฉพาะอย า งยิ ่ง ในกรณี ที ่ค วามตายของบุ ค คล
เกิดขึน้ จากการกระทำของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยู
ในความควบคุมของเจาพนักงานซึง่ อางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือทีเ่ ขาใจกันโดยทัว่ ไปวา
“การวิสามัญฆาตกรรม” ดวยแลว ยอมกอใหเกิดคำถามขึ้นในสังคมไทยเสมอวาการวิสามัญฆาตกรรม
ดังกลาวเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม และผูตายไดรับความเปนธรรมจากรัฐหรือไม
เพือ่ ความเขาใจในบทบัญญัตขิ องกฎหมายในเรือ่ งของการวิสามัญฆาตกรรมและการชันสูตร
พลิกศพ ตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการในการตรวจสอบความตายของบุคคลซึ่งเกิดจากการ
กระทำของเจาหนาที่รัฐอันเปนการตายโดยผิดธรรมชาติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๘ หรือการตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ซึ่งกระบวนการยุติธรรม
มี.ค. - เม.ย. ๕๕
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วิสามัญฆาตกรรมกับความยุติธรรมทางอาญา

สามารถเขาไปตรวจสอบการกระทำของเจาพนักงานไดมากนอยแคไหน เพียงใด เพือ่ พิสจู นความบริสทุ ธิ์
ของเจาพนักงานวากระทำไปดวยเจตนาบริสทุ ธิห์ รือไมนนั้ คอลัมน การปฏิรปู กฎหมาย : LAW REFORM
ใครขอนำเสนอบทความเรื่อง “วิสามัญฆาตกรรมกับความยุติธรรมทางอาญา” ดังนี้

๒. ลักษณะของคดีวิสามัญฆาตกรรม

โดยหลักการแลวไมมีกฎหมายใดใหอำนาจเจาพนักงานฆาตกรรมหรือทำรายคนรายได
เพราะบุคคลทุกคนไมวาจะไดกระทำความผิดอาญารายแรงและมีอัตราโทษตามกฎหมายสูงเพียงใด
ก็ยอมมีสิทธิที่จะเขาถึงกระบวนการยุติธรรม มีสิทธิไดรับการสอบสวนและพิจารณาคดีอยางถูกตอง
รวดเร็ว และเปนธรรม เจาพนักงานไมมีสิทธิตัดสินความผิดและลงโทษบุคคลเหลานั้นดวยตนเอง
อยางไรก็ดี มีขอยกเวนที่เจาพนักงานอาจใชกำลังกับคนรายได ๒ กรณีดวยกันคือ
กรณีที่ (๑) เจาพนักงานกระทำไปเพื่อปองกันสิทธิของตนหรือของผูอื่นใหพนภยันตราย
ซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายและเปนภยันตรายที่ใกลจะถึงพอสมควรแกเหตุ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘๑ หรือ
กรณีที่ (๒) เจาพนักงานไดกระทำไปเพือ่ ความปองกันทัง้ หลายทีเ่ หมาะสมแกพฤติการณ
แหงเรื่องในการจับกุม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓๒
ทั้งนี้ หากพิสูจนไมไดวาการฆาหรือทำรายคนรายของเจาพนักงานเขาเงื่อนไขดังกลาวมา
ขางตนเจาพนักงานจะตองมีความผิดและตองรับโทษตามกฎหมายเชนเดียวกับบุคคลทัว่ ไป ซึง่ การพิสจู น
การกระทำของเจาพนักงานที่ฆาตกรรมคนรายดังกลาวนั้นกฎหมายเรียกวาวิสามัญฆาตกรรม๓
สำหรับคำวา “วิสามัญฆาตกรรม” นั้น เปนถอยคำที่นักกฎหมายใชกันติดปากมาจาก
กฎหมายฉบับเกาซึง่ ถูกยกเลิกไปแลว คือ พระราชบัญญัตชิ ณ
ั สูตรพลิกศพ พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึง่ ในมาตรา ๗ ขอ ๑
บัญญัตวิ า “ฆาฏกรรมอันเปนวิสามัญนัน้ คือผูต าย ๆ ดวยเจาพนักงานฆาตาย ในเวลากระทำการตามนาที่
ยกตัวอยางดังเชนเจาพนักงานไปจับผูต อ งหาวาเปนโจรเปนผูร า ย แลฆาผูต อ งหาวาเปนโจรเปนผูร า ยนัน้
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘
“ผูใดจำตองกระทำการใดเพื่อปองกันสิทธิของตนหรือของผูอื่นใหพนภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอ
กฎหมาย และเปนภยันตรายที่ใกลจะถึง ถาไดกระทำพอสมควรแกเหตุ การกระทำนั้นเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายผูนั้นไมมี
ความผิด”.
๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓
“ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทำการจับตองแจงแกผูที่จะถูกจับนั้นวาเขาตองถูกจับ แลวสั่งใหผูถูกจับไปยัง
ที่ทำการของพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับพรอมดวยผูจับ เวนแตสามารถนำไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบได
ในขณะนั้น ใหนำไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบดังกลาว แตถาจำเปนก็ใหจับตัวไป
ในกรณีที่เจาพนักงานเปนผูจับ ตองแจงขอกลาวหาใหผูถูกจับทราบ หากมีหมายจับใหแสดงตอผูถูกจับ พรอมทั้งแจงดวยวา
ผูถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ไดและถอยคำของผูถูกจับนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีไดและผูถูกจับ
มีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่งจะเปนทนายความ ถาผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึง
การจับกุมที่สามารถดำเนินการไดโดยสะดวกและไมเปนการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผูถูกจับหรือทำใหเกิดความไมปลอดภัย
แกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ใหเจาพนักงานอนุญาตใหผูถูกจับดำเนินการไดตามสมควรแกกรณี ในการนี้ใหเจาพนักงานผูจับนั้นบันทึก
การจับดังกลาวไวดวย
ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผูทำการจับมีอำนาจใชวิธีหรือ
การปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะสมแกพฤติการณแหงเรื่องในการจับนั้น”.
๓
ช.ชางหัวหนา, วิสามัญฆาตกรรม, สืบคนขอมูลจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม เว็บไซต www.library.coj.go.th.
๑
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ตายในเวลาจับดังนี้เปนตน เรียกวาเปนเหตุวิสมัญ”๔ ปจจุบันไมปรากฏคำวา “วิสามัญฆาตกรรม”
ในบทบัญญัติของกฎหมายฉบับใดแลว แตนักกฎหมายก็ยังคงนิยมใชและเขาใจตรงกันวา หมายถึง
การพิสจู นการกระทำของเจาพนักงานในกรณีทม่ี คี วามตายเกิดขึน้ โดยการกระทำของเจาพนักงานซึง่ อางวา
ปฏิบตั ริ าชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบตั ริ าชการ
ตามหนาที่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม

๓. การชั น สูต รพลิก ศพ การไตส วนการตายโดยศาล และ
การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม

เมือ่ คดี วิ ส ามั ญ ฆาตกรรมเป น คดี ท ีค่ วามตายของบุ ค คลเกิ ด ขึ ้น จากการกระทำของ
เจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน
ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ จึงถือเปนกรณีที่มีการตายโดยผิดธรรมชาติ กลาวคือ เปนการตาย
ที่ถูกผูอื่น (เจาพนักงาน) ทำใหตาย หรือเปนการตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน
ซึ่ ง กฎหมายกำหนดให ต อ งมีก ารชั น สู ต รพลิ ก ศพเช น เดี ย วกั บ คดี ก ารตายโดยผิ ด ธรรมชาติ ท ัว่ ไป
แตกฎหมายไดกำหนดใหมีมาตรการในการตรวจสอบการตายเพิ่มขึ้นเพื่อคุมครองชีวิตของบุคคล
และพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของเจาพนักงาน โดยกำหนดใหการชันสูตรพลิกศพตองกระทำโดย
สหวิชาชีพ กำหนดใหมีพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพ
และการสอบสวนคดี และกำหนดใหมีการไตสวนการตายโดยศาล ดังทีบ่ ัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๘ ถึง มาตรา ๑๕๖ สรุปไดดังนี้
ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตยิ กเลิกกฎหมายทีไ่ มเหมาะสมกับการปจจุบนั พ.ศ. ๒๕๔๖.
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วิสามัญฆาตกรรมกับความยุติธรรมทางอาญา

(๑) การชันสูตรพลิกศพ
การชันสูตรพลิกศพ หรือ Autopsy คือการตรวจพิสูจนศพเพื่อคนหาสาเหตุและ
พฤติการณที่ทำใหเกิดการตาย ซึ่งกฎหมายกำหนดใหมีขึ้นเมื่อปรากฏแนชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัย
วาบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ ไดแก การฆาตัวตาย ถูกผูอื่นทำใหตาย ถูกสัตวทำรายตาย
ตายโดยอุบตั เิ หตุ และตายโดยยังมิปรากฏเหตุ หรือตายในระหวางอยูใ นความควบคุมของเจาพนักงาน
เวนแตเปนการตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย
สำหรับการชันสูตรพลิกศพในคดีวิสามัญฆาตกรรมนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่ง กำหนดให พนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ศพนั้นอยู แพทยทาง
นิติเวชศาสตรซึ่งไดรับวุฒิบัตรหรือไดรับหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา พนักงานอัยการ และพนักงาน
ฝายปกครองตำแหนงตั้งแตระดับปลัดอำเภอหรือเทียบเทาขึ้นไป รวมกันเปนผูทำการชันสูตรพลิกศพ
ทั้งนี้ การกำหนดใหการชันสูตรพลิกศพตองกระทำโดยสหวิชาชีพดังกลาวเปนมาตรการเพื่อปองกัน
มิใหพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาพนักงานตำรวจเชนเดียวกับเจาพนักงานผูกอเหตุวิสามัญฆาตกรรม
บิดเบือนขอเท็จจริงในการตรวจชันสูตรพลิกศพได
เมือ่ ทำการชันสูตรพลิกศพเสร็จแลว พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนพยานหลักฐาน
ทำเปนสำนวนชันสูตรพลิกศพขึ้น โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสี่
กำหนดใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนทำสำนวนชันสูตร
พลิกศพใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถามีความจำเปนใหขยายระยะเวลาออกไป
ไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจำเปนในการขยายระยะเวลา
ทุกครั้งไวในสำนวนชันสูตรพลิกศพ
(๒) การไตสวนการตายโดยศาล
ภายหลังจากทีพ่ นักงานสอบสวนและพนักงานอัยการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพแลวเสร็จ
พนักงานอัยการจะตองดำเนินการขอใหศาลไตสวนการตายเพื่อใหศาลตรวจสอบการกระทำของ
เจาพนักงาน ซึง่ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคหา กำหนดใหพนักงานอัยการ
ตองทำคำรองขอตอศาลชั้นตนแหงทองที่ที่ศพนั้นอยู เพื่อใหศาลทำการไตสวนและทำคำสั่งแสดง
วาผูตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด เหตุและพฤติการณที่ตาย ถาตายโดยคนทำรายใหกลาววาใครเปน
ผูกระทำเทาที่จะทราบได ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับสำนวน ถามีความจำเปนใหขยายระยะเวลา
ออกไปไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจำเปนในการขยาย
ระยะเวลาทุกครั้งไวในสำนวนชันสูตรพลิกศพ
กอนการไตสวนดังกลาวศาลจะปดประกาศแจงกำหนดวันทีจ่ ะทำการไตสวนไวทศี่ าล
และเปนหนาที่ของพนักงานอัยการที่จะตองยื่นคำรองตอศาลขอใหศาลสงสำเนาคำรองและแจง
กำหนดวันนัดไตสวนใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือ
ญาติ ข องผู ต ายตามลำดั บ อย า งน อ ย ๑ คน เท า ที่ จ ะทำได ท ราบก อ นวั น นั ด ไต ส วนไม น อ ยกว า
๑๕ วัน และกอนการไตสวนเสร็จสิ้นบุคคลดังกลาวนั้นมีสิทธิยื่นคำรองตอศาลขอเขามาซักถาม
พยานที่พนักงานอัยการนำสืบ และนำสืบพยานหลักฐานอื่นไดดวย เพื่อการนี้บุคคลดังกลาวมีสิทธิ
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แตงตั้งทนายความดำเนินการแทนได หากไมมีทนายความเขามาในคดีก็ใหศาลตั้งทนายความขึ้น
เพื่อทำหนาทีท่ นายความฝายญาติผูตาย ทั้งนี้ การซักถามพยานที่พนักงานอัยการนำสืบ และ
นำสืบพยานหลักฐานอื่นของญาติผูตายนั้น เปนการกระทำเพื่อแสดงใหเห็นความผิดอาญาของ
เจาพนักงาน และสงผลใหอัยการสูงสุดหรือผูรกั ษาราชการแทนมีคำสั่งฟองเจาพนักงานนั้น เชน ชี้ใหเห็น
วาไมใชการตายในการปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือการกระทำของเจาพนักงานไมใชการปองกันตัว
หรือเปนการปองกันเกินสมควรกวาเหตุ เปนตน
ในการรับฟงขอเท็จจริงจากการสืบพยานนั้น หากขอเท็จจริงที่ไดไมชัดเจนหรือ
ไมครบถวน ศาลจะเรียกพยานทีน่ ำสืบมาแลวมาสืบเพิม่ เติมหรือเรียกพยานหลักฐานอืน่ มาสืบก็ได
และศาลอาจขอใหผทู รงคุณวุฒหิ รือผูเชี่ยวชาญมาใหความเห็นเพื่อประกอบการไตสวนและทำคำสั่งก็ได
คำสั่งของศาลนี้ยอมถึงทีส่ ุด จะอุทธรณฎีกาตอไปไมได แตไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิฟองรองและ
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอืน่ ไดฟอ งหรือจะฟองคดีเกีย่ วกับการตายนัน้
และเมื่อศาลไดมีคำสั่งแลวจะสงสำนวนการไตสวนของศาลไปยังพนักงานอัยการเพื่อสงแกพนักงาน
สอบสวนดำเนินการตอไป
อนึ่ง การไตสวนการตายกรณีนเ้ี ปนกระบวนการพิสจู นขอ เท็จจริงและรวบรวมหลักฐาน
ในเบื้องตนเพื่อใหทราบวา ผูต ายเปนใคร ตายทีไ่ หน สาเหตุทตี่ ายคืออะไร และถาตายโดยคนทำราย
ใครเปนผูกระทำ และความตายดังกลาวเปนผลแหงการกระทำผิดอาญาหรือไม
หากศาลไตสวนการตายแลวไมพบวาเปนผลจากการกระทำผิดอาญา เชน คนราย
ฆาตัวตายในระหวางอยูในความควบคุม ศาลจะสงสำนวนการไตสวนของศาลไปยังพนักงานอัยการเพื่อ
สงแกพนักงานสอบสวน ซึ่งพนักงานสอบสวนจะสงสำนวนชันสูตรพลิกศพตอไปใหผูวาราชการจังหวัด
เพื่อพิจารณา และคดียอมยุติลง
แตหากศาลไตสวนการตายแลวพบวาเปนผลจากการกระทำผิดอาญา คือ เกิดจาก
การกระทำของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ เชน เจาพนักงานผูจับใชปนยิงคนราย
มี.ค. - เม.ย. ๕๕

P145-152.indd 149

จุลนิติ

๑๔๙

3/28/2012 2:17:50 PM

วิสามัญฆาตกรรมกับความยุติธรรมทางอาญา

ศาลจะสงสำนวนการไตสวนของศาลไปยังพนักงานอัยการเพื่อสงแกพนักงานสอบสวน ซึ่งพนักงาน
สอบสวนจะสงสำนวนการไตสวนของศาลพรอมสำนวนชันสูตรพลิกศพไปรวมเปนสวนหนึง่ ของสำนวน
คดีวิสามัญฆาตกรรม เพื่อใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่รับผิดชอบคดีวิสามัญฆาตกรรมดำเนินการ
สอบสวนตอไปตามขัน้ ตอน และเมือ่ สอบสวนเสร็จแลวก็จะสงสำนวนใหพนักงานอัยการพรอมความเห็น
ควรสัง่ ฟองหรือสัง่ ไมฟอ ง กรณีนอี้ ยั การสูงสุดหรือผูร กั ษาราชการแทนเทานัน้ ทีจ่ ะมีอำนาจออกคำสัง่ ฟอง
หรือไมฟอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ วรรคทาย๕
(๓) การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม
ดังทีไ่ ดกลาวแลวขางตนวาการไตสวนการตายโดยศาลนัน้ เปนเพียงกระบวนการพิสจู น
ขอเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานในเบือ้ งตนเทานัน้ ไมใชการดำเนินคดีอาญาโดยตรงสำหรับความผิดของ
เจาพนักงานผูกอใหเกิดความตายหรือความผิดที่ผูตายไดกระทำลง ดังนั้น ภายหลังการไตสวนการตาย
จึงตองมีการดำเนินคดีตอ ไปตามกฎหมายโดยพนักงานสอบสวนและศาลทีม่ เี ขตอำนาจ๖ ซึง่ การสอบสวน
ในกรณีนก้ี ฎหมายกำหนดใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนสอบสวนดวย
โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๕๕/๑ กำหนดใหการสอบสวนในกรณีที่มี
ความตายเกิดขึน้ โดยการกระทำของเจาพนักงานซึง่ อางวาปฏิบตั ริ าชการตามหนาที่ หรือตายในระหวาง
อยูใ นความควบคุมของเจาพนักงานซึง่ อางวาปฏิบตั ริ าชการตามหนาที่ หรือในกรณีทผี่ ตู ายถูกกลาวหาวา
ตอสูข ดั ขวางเจาพนักงานซึง่ อางวาปฏิบตั ริ าชการตามหนาที่ ใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงานอัยการ
เขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนสอบสวน การสอบสวนดังกลาวใหพนักงานสอบสวน
เปนผูร บั ผิดชอบโดยพนักงานอัยการอาจใหคำแนะนำ ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากคำ หรือสัง่ ให
ถามปากคำบุคคลทีเ่ กีย่ วของไดตงั้ แตเริม่ การทำสำนวนสอบสวนนับแตโอกาสแรกเทาทีจ่ ะพึงกระทำได
แตในกรณีจำเปนเรงดวนและมีเหตุอันควรไมอาจรอพนักงานอัยการเขารวมในการทำสำนวนสอบสวน
ใหพนักงานสอบสวนทำสำนวนตอไปได แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอพนักงานอัยการไวในสำนวนและ
ถือวาเปนการทำสำนวนสอบสวนที่ชอบดวยกฎหมาย

๔. ขอควรพิจารณาที่สำคัญ

การชันสูตรพลิกศพ การไตสวนการตาย และการสอบสวนดังกลาวมานัน้ เปนกระบวนการ
ที่กฎหมายกำหนดขึ้นเพื่อพิสูจนการกระทำของเจาพนักงานในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการ
กระทำของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของ
เจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ และเมื่อพิจารณากระบวนการดังกลาวแลวเห็นวามี
ประเด็นขอกฎหมายที่สำคัญและสมควรไดรับการพิจารณา ดังนี้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ วรรคทาย
“ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผูตายถูกเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ฆาตาย หรือตายในระหวางอยูใน
ความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ อธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทนเทานั้นมีอำนาจออก
คำสั่งฟองหรือไมฟอง”.
๖
ธีสุทธิ์ พันธฤทธิ์, การชันสูตรพลิกศพ, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๑), หนา ๗๐.
๕
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(๑) ประเภทคดีท่ีจะตองมีการชันสูตรพลิกศพและไตสวนการตาย คดีท่คี วามตาย
ของบุคคลเกิดการกระทำของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาทีห่ รือตายในระหวางอยูใน
ความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาทีต่ ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม ซึ่งจะตองมีการชันสูตรพลิกศพและไตสวนการตายนั้น หมายถึง
คดีทคี่ วามตายของบุคคลเกิดขึ้นจากการกระทำโดยเจตนาของเจาพนักงาน เปนการกระทำของ
เจาพนักงานโดยตรงเทานั้นไมรวมถึงการกระทำของบุคคลอื่น และตองเปนการกระทำของเจาพนักงาน
ในขณะปฏิบัติการตามหนาที่
คดีทคี่ วามตายของบุคคลเกิดขึ้นในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน
ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาทีน่ ั้น หมายความรวมถึงความตายที่เกิดขึ้นในระหวางถูกควบคุม
ทัง้ ในชั้นสอบสวน ในชั้นพิจารณาคดี และตองโทษตามคำพิพากษา และไมวาสาเหตุการตายจะเกิด
จากการฆาตัวตาย เจ็บปวยตาย หรือถูกผูอนื่ ทำใหตาย เพราะเมื่อเปนความตายที่เกิดขึ้นระหวาง
อยูใ นความควบคุมของเจาพนักงานแลวก็สมควรจะตองมีการชันสูตรพลิกศพและไตสวนโดยศาลเพื่อ
ความเปนธรรมของทุกฝาย
(๒) การชันสูตรพลิกศพและไตสวนการตาย การชันสูตรพลิกศพนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของการสอบสวน และถาการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ กฎหมายหามไมใหมีการฟองผูตองหายังศาล๗
อยางไรก็ดี กรณีดังกลาวไมรวมถึงกรณีทไี่ มมีการชันสูตรพลิกศพเลย หรือมีการชันสูตรพลิกศพแต
ไมสมบูรณ เชน ผูท ีล่ งนามเปนแพทยในใบชันสูตรพลิกศพเปนเพียงสัปเหรอ หรือโดยสภาพไมอาจมี
การชันสูตรพลิกศพได เชน ศพถูกเผาไปแลว ซึ่งมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาวินจิ ฉัยวา พนักงานอัยการมี
อำนาจฟองจำเลยตอศาลได เพราะกฎหมายหามฟองเฉพาะการชันสูตรพลิกศพไมเสร็จ แตไมหา มฟอง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๙
“ใหทำการสอบสวนรวมทั้งการชันสูตรพลิกศพ ในกรณีทคี่ วามตายเปนผลแหงการกระทำผิดอาญา ดั่งทีบ่ ัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการชันสูตรพลิกศพ ถาการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ หามมิใหฟองผูตองหายังศาล”.
๗
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กรณีไมมกี ารชันสูตรพลิกศพเลย กฎหมายหามพนักงานอัยการฟองคดีทไี่ มมกี ารสอบสวนกอน แตไมได
หามกรณีไมมีการชันสูตรพลิกศพกอน ทั้งนี้ จะใหมีการชันสูตรพลิกศพทุกรายยอมเปนไปไมได
และกฎหมายกำหนดใหมีการชันสูตรพลิกศพในคดีวิสามัญฆาตกรรม แตไมไดหมายความวาไมใหฟอง
ผูตองหาถาไมมีการชันสูตรพลิกศพนั้น๘
การไตสวนการตายและมีคำสั่งในคดีวิสามัญฆาตกรรมโดยศาลชั้นตนแหงทองที่ที่
ศพอยูนั้น ปจจุบันมีแนวทางซึ่งศาลถือปฏิบัติและตรงกับความเห็นของนักกฎหมายสวนใหญ เห็นวา
ศาลชั้นตนดังกลาวหมายถึงเฉพาะศาลอาญาและศาลจังหวัดเทานั้น ไมรวมถึงศาลแขวง ศาลแขวง
ไมมีเขตอำนาจในการไตสวนการตายและมีคำสั่งได
(๓) บทบาทของพนักงานอัยการ การที่กฎหมายกำหนดใหพนักงานอัยการเขาไปมี
บทบาทในการชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวน แพทย และพนักงานฝายปกครอง เขาไปมี
บทบาทในการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพและไตสวนการตาย และมีบทบาทในการทำสำนวนสอบสวนนัน้
มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นกับ
ประชาชนวาพนักงานอัยการซึง่ เปนคนกลางจะเขาตรวจสอบความจริงดวยความเทีย่ งธรรม รอบคอบ และ
โปรงใส อยางไรก็ตาม การดำเนินการดังกลาวคงไมอาจบรรลุวตั ถุประสงคถา ไมมอี งคความรู ทักษะ และ
ประสบการณในทางนิตเิ วชศาสตร ความพรอมในดานจำนวนบุคลากรของพนักงานอัยการมาประกอบ

๕. บทสรุป

“คดีวสิ ามัญฆาตกรรม” นัน้ เปรียบเสมือนเหรียญซึง่ จะตองพิจารณาทัง้ สองดาน ดานแรก
คือ สิทธิในชีวติ ของบุคคลซึง่ รัฐธรรมนูญบัญญัตริ บั รองไว และรัฐมีหนาทีใ่ นการคุม ครองพลเมืองของรัฐ
ใหพนจากการถูกลวงละเมิดโดยเจาหนาที่และควบคุมการใชอำนาจหนาที่ของเจาหนาที่ใหอยูภายใต
บทบัญญัตแิ หงกฎหมาย ดานทีส่ อง คือ หนาทีข่ องบุคคลทีจ่ ะตองปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตกิ ฎหมาย ไมกระทำ
การใดอันเปนการลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ นื่ และรัฐมีหนาทีใ่ นการรักษาความสงบเรียบรอย
ในสังคม ควบคุมอาชญากรรมและอำนวยความยุติธรรมแกประชาชน และคุมครองเจาหนาที่ของรัฐให
ไดรับความปลอดภัย ดังนั้น ในกรณีที่มีเหตุวิสามัญฆาตกรรมเกิดขึ้นสังคมไทยจึงตองทำการพิจารณา
อยางรอบคอบ ไมควรดวนตัดสินวาเจาหนาที่ตั้งใจจับตายและผูตายตายโดยไมไดรับความเปนธรรม
หรือตัดสินวาผูต ายเปนคนชัว่ ราย เปนภัยสังคม สมควรแลวทีจ่ ะถูกจับตายจะไดไมมใี ครเดือดรอนอยางนี้
เปนตน แตจะตองรอกระบวนการพิสูจนการกระทำตามกฎหมายเสียกอนวาคดีวิสามัญฆาตกรรมนั้น
เกิดจากการกระทำของเจาหนาทีจ่ ริงหรือไม เจาหนาทีก่ ระทำไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม และผูต ายได
กระทำความผิดจริงหรือไมดวย ทั้งนี้ เพื่อใหความยุติธรรมทางอาญาเกิดขึ้นไดจริงในสังคมไทยตอไป

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ,์ คำอธิบายหลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา, พิมพครัง้ ที่ ๖ (กรุงเทพฯ : หางหุน สวนจำกัด
จิรรัชการพิมพ, ๒๕๕๑) หนา ๕๖๔.
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การประกันภัยแกอิสปรภาพ
: ทางเลือกในการ
ญหาการปลอยชั่วคราว
ในคดีอาญา

รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ ได บั ญ ญั ติ
รับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมไววา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวา
ผูต องหาหรือจำเลยไมมีความผิด กอนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดได
กระทำความผิด จะปฏิบตั ติ อ บุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทำความผิดมิได” และประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาได ก ำหนดในเรื ่อ งสิ ท ธิ ใ นการประกั น ตั ว ของ
ผูตอ งหาหรือจำเลยในคดีดงั กลาวไว ซึ่งในคดีอาญานั้นเมื่อบุคคลใดไดกระทำความผิด
หรือถูกกลาวหาวาไดกระทำความผิด จนถูกจับกุมและตองตกผูตองหาหรือจำเลย
สิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นยอมถูกจำกัดลง เพราะตองถูกควบคุมตัวโดยเจาพนักงาน
ทำใหขาดอิสรภาพในการดำเนินคดี จึงจำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองใหญาติหรือบุคคลอื่น
ดำเนินการขอประกันตัวเพื่อใหไดรับอิสรภาพโดยเร็ว ซึ่งในการประกันตัวผูตองหา
หรือจำเลยนั้น ยังเปนปญหาสำหรับผูตอ งหาหรือจำเลยบางคนเนื่องจากวาไมมที รัพยสนิ
เพียงพอที่จะนำมาใชเปนหลักประกันในการขอประกันตัวได ดวยเหตุดังกลาวนี้
ศาลยุติธรรมจึงไดกำหนดใหมี“การประกันภัยอิสรภาพ”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ชวยเหลือหรือการใหโอกาสผูตองหาหรือจำเลยที่ถูกควบคุมตัวใหไดรับการปลอย
ชัว่ คราว ซึง่ เปนมาตรการทางกฎหมายทีช่ ว ยคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของผูท ถ่ี กู กลาวหา
ในคดีอาญาซึ่งไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์
ดังนั้น เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับการประกันภัย
อิสรภาพวามีความเปนมาอยางไร มีหลักเกณฑ และเงื่อนไขอยางไร และการประกันภัย
อิสรภาพนั้นสามารถแกไขปญ หาที่เกิดขึ้นไดหรือไม “สารพันปญ หากฎหมาย”
ฉบับนีจ้ ึงใครขอเสนอเรื่อง “การประกันภัยอิสรภาพ : ทางเลือกในการแกปญหา
การปลอยชั่วคราวในคดีอาญา” ตามลำดับดังนี้
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๑. ความเปนมาของการนำระบบประกันภัยอิสรภาพมาใชใน
คดีอาญา
การประกันภัยอิสรภาพ คือ การประกันภัยรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
แนวความคิดมาจากการที่ศาลยุติธรรมไดจัดระบบการประกันตัวผูตองหาหรือจำเลย
โดยเปนการเพิม่ ทางเลือกใหแกประชาชนในการหาหลักประกันมาวางศาล เนือ่ งจากวา
ในปจจุบันมีคดีอาญาเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก และมีบุคคลจำนวนมากตองตกเปน
ผูตองหาหรือจำเลยซึ่งยังไมอาจทราบแนชัดวาไดกระทำผิดจริง
หรือไม ตองถูกควบคุมตัวไวในระหวางดำเนินคดี เพราะไมมีเงิน
หรือทรัพยสนิ อืน่ ทีจ่ ะนำไปใชเปนหลักประกันในการประกันตัวตอ
เจ า พนั ก งาน ๑ได สำหรั บ ผู ต อ งหาหรื อ จำเลยที่ มี ห ลั ก ทรั พ ย
เพียงพอในการประกันตัวนัน้ ไมเกิดปญหามากนักเพราะสามารถที่
จะนำหลักทรัพยมาขอประกันตัวออกไปได แตสำหรับผูต อ งหาหรือ
จำเลยทีไ่ มมหี ลักทรัพยกต็ อ งถูกควบคุมตัวตอไป หรือมิฉะนัน้ ก็ตอ ง
ไปเชาหลักทรัพยจากนายประกันอาชีพมาประกันตัวออกไป ซึง่ เปน
การสรางปญหาหรือเพิ่มภาระใหแกผูตองหาหรือจำเลยที่ยากจนเพิ่มมขึขึ้น
ดังนั้น ศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแหงชาติ
กรมการประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัย จึงไดรว มกันจัดทำกรมธรรมประกันภัย
อิสรภาพและอัตราเบีย้ ประกันภัยสำหรับการประกันดังกลาวขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกให
แกประชาชนในการหาหลักประกันมาวางตอเจาพนักงานได การประกันภัยอิสรภาพ
จึงเปนทางเลือกหนึ่งซึ่งจะทำใหประชาชนไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น โดยประชาชน
สามารถซื้อประกันภัยอิสรภาพ และใชหนังสือรับรองความรับผิดที่บริษัทประกันภัย
ออกใหมาวางเปนหลักประกันในการขอประกันตัวแทนหลักทรัพยอยางอื่นได
โดยบริ ษั ท ประกั น ภั ย จะเป ด ขายกรมธรรม ป ระกั น ภั ย อิ ส รภาพแก
บุคคลทั่วไป และคิดคาเบี้ยประกันในการใหความคุมครอง เมื่อประชาชนไดซื้อ
ประกันภัยอิสรภาพแลว บริษัทฯ จะออกหนังสือรับรองความรับผิดของบริษัทฯ
ใหแกผเู อาประกันภัยยึดถือไว หากผูเ อาประกันภัยไดกระทำความผิดอาญา หรือตองตก
เปนผูต อ งหาหรือจำเลยในคดีอาญา ในระหวางระยะเวลาทีป่ ระกันภัย ผูเ อาประกันภัย
สามารถใชหนังสือรับรองนี้เปนหลักประกันในการยื่นขอประกันตัวตอเจาพนักงานได
และบริษัทประกันภัยจะตองผูกพันตามสัญญาประกันฯ หากตอมาปรากฏวาผูเอา
ประกันภัยกระทำผิดสัญญาประกันโดยไมไปพบเจาพนักงาน หรือหลบหนีไประหวาง
ปลอยชัว่ คราว จนเปนเหตุใหตอ งรับผิดตามสัญญาประกันทีผ่ เู อาประกันภัยไดทำไวตอ
เจาพนักงาน หมายถึง พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล หรือผูอำนวยการสถานพินิจ ในการขอประกันตัวผูตองหา
หรือจำเลยที่อยูในชั้นการควบคุมของตนเปนกรณีไป.
๑
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เจาพนักงานบริษัทประกันภัยจะชดใชคาปรับ คาฤชาธรรมเนียม และคาเสียหายตาม
จำนวนเงินทีก่ ำหนดไวในสัญญาประกัน แตไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทีร่ ะบุไว
ในหนาตารางกรมธรรมประกันภัย๒

๒. สภาพป ญ หาและวั ต ถุป ระสงค ข องการประกั น ภั ย
อิสรภาพ
เนื่องจากปญหาการปลอยชั่วคราวผูตอ งหาหรือจำเลยในคดีอาญา ไมวา จะ
เปนปญหาการกำหนดวงเงินประกันสำหรับความผิดในขอหาตาง ๆ รวมทั้งหลักเกณฑ
ในการพิจารณาหลักทรัพยทใี่ ชในการยื่นประกันตัว ปญหาการบังคับคดีภายหลังผิด
สัญญาประกัน หรือปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบของนายประกันอาชีพทีม่ ัก
จะใชวิธีการหลอกลวงและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและเกินสมควร เพื่อเปน
การแลกเปลี่ยนจากการใหใชทรัพยสินเปนหลักประกันในการปลอยชั่วคราวก็ตาม
ซึ่งปญหาดังกลาวนี้ไดสรางความเดือดรอนแกผูตองหาหรือจำเลยที่ยากจน แมวา
ศาลยุติธรรมจะไดพยายามแกไขปญหาโดยการนำวิธีการควบคุมและปองกันการ
เอาเปรียบของบรรดานายประกันอาชีพเหลานี้มาใช เชน การปรับปรุงอัตราเงิน
ประกันหรือหลักประกันใหต่ำลง การขึ้นทะเบียนนายประกันอาชีพ หรือการจัดทำ
บัญชีนายประกันทีผ่ ิดสัญญา เปนตน แตมาตรการตาง ๆ เหลานีก้ ็ยงั ไมสามารถ
ขจัดปญหาที่เกี่ยวกับนายประกันอาชีพไดอยางจริงจัง ทำใหผูทเี่ กี่ยวของในกระบวน
การยุติธรรม พยายามที่จะคิดคนหามาตรการตาง ๆ ทีเ่ หมาะสมในการแกไขปญหา
เพื่อใหการปลอยชั่วคราวเปนไปโดยสะดวกรวดเร็ว เกิดความเปนธรรม เสมอภาค
และเท า เทีย มกั น แก ผู ต อ งหาหรื อ จำเลยที ่ม ีส ถานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที ่
แตกตางกัน เพื่อใหไดรับการปลอยชั่วคราวไดอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
โดยศาลยุติธรรมมองวาการนำบริษัทประกันภัยเขาสูระบบการประกันตัว
ในคดีอาญานั้น เปนมาตรการหนึ่งที่สมควรนำมาใชเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะอย า งยิ ่ง ป ญ หาที ่เ กิ ด จากนายประกั น อาชี พ และป ญ หาความไม
เทาเทียมกันในสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูต องหาหรือจำเลยทีย่ ากจน
ในกรณีของการประกันภัยดังกลาวนีจ้ ึงถือเปนจุดเริม่ ตนในการทีจ่ ะพิจารณาให
บริษัทประกันภัยเขามามีสวนรวมในแกไขปญหาทีเ่ กิดจากการแสวงหาประโยชน
โดยมิช อบและเกิ น สมควรของนายประกั น อาชี พ ทีส่ ร า งความเดื อ ดร อ นให แ ก
ประชาชน เนื่องจากวาบริษัทประกันภัยจะมีระบบการบริหารจัดการที่เปนมาตรฐาน
มีฐานะทางการเงินทีม่ ั่นคง และการประกอบกิจการนั้นอยูภ ายใตการควบคุมดูแล
ของกรมการประกันภัยซึ่งมีกฎเกณฑทชี่ ัดเจน ทำใหเปนที่เชื่อถือได โดยในการรับ
ฉัตรชัย ตังคณานุกูลชัย.“การประกันตัวในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกันภัยอิสรภาพ” วิทยานิพนธ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. ๒๕๔๙. หนา ๑๒.
๒
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ประกันภัยดังกลาวจะเปนการประกันภัยอิสรภาพซึ่งคิดคาใชจายเปนเบี้ยประกันภัย
ในอัตราที่ต่ำและเปนจำนวนที่เหมาะสม ทำใหผูตองหาหรือจำเลยที่มีฐานะยากจน
ไมตองแบกรับภาระทางการเงินสูงเกินไป และมีโอกาสที่จะไดรับการปลอยชั่วคราว
ไดเทาเทียมกันกับผูท่ีมีฐานะร่ำรวย อีกทั้งยังถือเปนทางเลือกใหมใหแกผูตองหาหรือ
จำเลยในคดีอาญาอีกดวย

๓. รูปแบบของการประกันภัยอิสรภาพ๓
การประกันภัยอิสรภาพมีใหเลือก ๒ รูปแบบ คือการทำประกันภัยกอนมี
การกระทำความผิดเกิดขึ้น อันเปนการประกันอิสรภาพของผูเอา
ประกันภัยไวลวงหนา และการทำประกันภัยภายหลังไดมีการ
กระทำความผิดเกิดขึน้ แลว ทำใหผเู อาประกันภัยตกเปนผูต อ งหา
หรือจำเลยซึ่งตองถูกควบคุมตัวหรือถูกคุมขังโดยเจาพนักงาน
หรือศาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รูปแบบที่ ๑ การประกันภัยอิสรภาพกอนมีการ
กระทำความผิด
เปน กรณีที่บุคคลทั่ว ไปประสงคจ ะมีหลักประกัน
ในการขอประกันตัวไวลวงหนา เนื่องจากตนเองมีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะกระทำ
ความผิดทางอาญาโดยประมาท หรือตกเปนผูตองหาหรือจำเลยในคดีความผิดทาง
อาญาโดยประมาท เชน ผูขับขี่ไดขับขี่รถโดยประมาทเปนเหตุใหเฉี่ยวชนผูอื่นไดรับ
อั น ตรายสาหั ส หรื อ แพทย ห รื อ พยาบาลทำการรั ก ษาคนไข ผิ ด พลาดจนคนไข
ถึงแกความตาย หรือผูร บั เหมากอสรางกระทำโดยประมาททำเศษวัสดุตกหลนถูกบุคคลอืน่
จนไดรับอันตราย เปนตน หากบุคคลดังกลาวไดซื้อประกันภัยประเภทนี้ไวบริษัท
ประกันภัยก็จะออกหนังสือรับรองให เมื่อมีการกระทำความผิดโดยประมาทเกิดขึ้น
ในระหวางระยะเวลาการคุม ครอง ซึง่ ตามกฎหมายแลวบุคคลนัน้ จะตองถูกควบคุมตัว
เพื่อดำเนินคดี แตบุคคลดังกลาวนี้สามารถใชหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยเปน
หลักทรัพยในการยื่นขอประกันตัวตอเจาพนักงานไดเลย ไมตองยุงยากเสียเวลาไป
หาหลักประกันอีก
โดยหนังสือรับรองตามกรมธรรมประกันภัยกอนกระทำความผิด จะใชเปน
หลักประกันในการขอประกันตัวสำหรับความผิดฐานกระทำโดยประมาท ซึง่ ไดกระทำขึน้
ภายในระยะเวลาประกั น ภั ย เท า นั้ น และหนั ง สื อ รั บ รองดั ง กล า วจะต อ งใช เ ป น
หลักประกันในการประกันตัวภายในวันที่กำหนดในหนังสือรับรองเทานั้น มิเชนนั้นจะ
ใชไมได เมือ่ ใชเปนหลักประกันแลว สามารถใชเปนหลักประกันไปจนกวาคดีจะถึงทีส่ ดุ
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ. “การประกันตัวผูตองหาหรือจำเลย” พิมพครั้งที่ ๒, สำนักพิมพบัณฑิตอักษร. ๒๕๕๒.
หนา ๒๙๗ - ๒๙๘.
๓
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และในกรณีทผ่ี เู อาประกันภัยไดใชหนังสือรับรองเพือ่ ประกันตัวไปแลวแตยงั ไมเต็มวงเงิน
ทีร่ ะบุในหนาตารางกรมธรรม ผูเอาประกันภัยสามารถขอหนังสือรับรองฉบับใหมที่มี
วงเงินประกันตัวเทากับจำนวนเงินเอาประกันภัยทีค่ งเหลืออยูจ ากบริษทั ประกันภัยได
รูปแบบที่ ๒ การประกันภัยอิสรภาพภายหลังกระทำความผิด
เปนกรณีท่บี คุ คลซึ่งถูกกลาวหาวากระทำความผิดทางอาญา หรือตกเปน
ผูตอ งหาหรือจำเลยในคดีอาญา กำลังจะถูกควบคุมตัวหรือถูกควบคุมแลว ประสงคจะ
หาหลักประกันเพื่อนำไปขอประกันตนเองตอเจาพนักงาน ซึ่งบุคคลดังกลาวหรือผูมี
ประโยชนเกี่ยวของ เชน คูสมรส ผูบุพการี ญาติพี่นอง หรือเพื่อนฝูง สามารถติดตอ
ขอซื้อประกันภัยอิสรภาพกับบริษัทประกันภัยในรูปแบบที่ ๒ นี้ได โดยบริษัทจะ
ออกกรมธรรมและหนังสือรับรองใหตามจำนวนเงินเอาประกันภัยทีบ่ ุคคลดังกลาว
มีความประสงค โดยสามารถนำหนังสือรับรองของบริษัทฯ ไปใชเปนหลักประกัน
ในการยื่นขอประกันตัวตอเจาพนักงานได ซึ่งการทำประกันภัยในรูปแบบที่ ๒ นี้
สามารถทำประกันไดทกุ ขอกลาวหา ซึง่ จะแตกตางจากรูปแบบที่ ๑ ทีใ่ ชเฉพาะ
ขอหาวากระทำความผิดโดยประมาทเทานั้น
แตอยางไรก็ตามความผิดที่จะขอทำประกันภัยแบบที่ ๒ ไดน้นั ใชวา จะขอ
ทำประกันภัยไดทุกคดีไป ทั้งนี้ ขึน้ อยูก ับเหตุผลและนโยบายของบริษัทประกันภัย
ดวยวาจะรับประกันภัยหรือไม กลาวคือ บริษัทประกันภัยอาจจะไมรับทำประกันภัย
สำหรับคดีความผิดบางประเภท หรือบางฐานความผิด เชน คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย หรือ
คดีที่สะเทือนขวัญประชาชน เปนตน
การประกันภัยอิสรภาพทั้งสองรูปแบบนี้ ฝายผูเอาประกันภัยและผูรับ
ประกันภัยไมสามารถทีจ่ ะบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย ในระหวางระยะเวลาประกันภัยได
และบริ ษั ท ประกั น ภั ย ไม ส ามารถยกเลิ ก หนั ง สื อ รั บ รองที ่อ อกไปแล ว แก ผู เ อา
ประกันภัยได แตกรมธรรมประกันภัยอิสรภาพนั้นก็มไิ ดมอี ยูตลอดไป กลาวคือ สัญญา
ประกันภัยนัน้ จะสิ้นผลบังคับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ระบุไวในตารางกรมธรรม
หรือเมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต ไมชำระเบี้ยประกันภัย เมื่อเจาพนักงานมีคำสั่งถอน
ประกันตัวหรือสัญญาประกันสิ้นสุดลง หรือเมื่อบริษัทประกันภัยไดชำระคาปรับตาม
สัญญาประกันแลว

๔. หลักเกณฑในการพิจารณาเกีย่ วกับการประกันภัยอิสรภาพ
๔.๑ การพิจารณารับประกันภัย
ในการขอซื้อประกันภัยอิสรภาพ รูปแบบที่ ๑ นั้น บริษัทจะ
พิ จ ารณารั บ ประกั น โดยเลื อ กใช อั ต ราค า เบี ้ย ประกั น ภั ย ตามความเหมาะสม
ของความเสี่ยงภัย สวนการประกันภัย รูปแบบที่ ๒ บริษทั จะพิจารณาตามความหนักเบา
มี.ค. - เม.ย. ๕๕
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หรือความรายแรงแหงขอหาของคดี และจะพิจารณาความนาเชือ่ ถือของผูเ อาประกันภัย
วาเมือ่ ไดรบั การปลอยชัว่ คราวแลว ผูเ อาประกันภัยจะไมหลบหนี หรือหากหลบหนีแลวก็
สามารถจะติดตามจับกุมตัวไดงาย เชน ผูเอาประกันภัยมีภูมิลำเนาเปนหลักแหลง
แนนอน มีอาชีพและรายไดที่แนนอน หรือนาเชื่อวาจะมิไดเปนผูกระทำความผิดจริง
เปนตน แตหากผูเอาประกันภัยเปนบุคคลที่ไมนาเชื่อถือหรือไมนาไววางใจ บริษัทอาจ
ปฏิเสธไมรับประกันภัยได เวนแตผูเอาประกันจะมีบุคคลอื่นที่นาเชื่อถือมาค้ำประกัน
ตอบริษทั หรือผูเ อาประกันมีหลักทรัพยอนื่ มาใชรว มประกันดวย บริษทั ก็อาจจะพิจารณา
ตกลงรับประกันภัยได และกรณีเชนนี้ ผูเ อาประกันภัยจะไดรบั สวนลด
คาเบี้ยประกันภัยตามที่กำหนดไวอีกดวย๔
๔.๒ กรณีผูเอาประกันภัยผิดสัญญาประกัน
ในระหวางการประกันตัวนัน้ หากปรากฏวาผูต อ งหา
หรือจำเลยที่ไดรับอนุญาตใหประกันตัวกระทำผิดสัญญาประกัน
โดยหลบหนีไปหรือไมไปพบเจาพนักงานตามนัด จนเปนเหตุให
เจาพนักงานมีคำสั่งปรับตามสัญญาประกัน บริษัทประกันภัยจะ
ตองจายคาปรับ คาฤชาธรรมเนียม และคาเสียหายตามจำนวนเงิน
ทีไ่ ดออกหนังสือรับรองไวตอ เจาพนักงาน ภายใน ๓๐ วันนับแตวนั ทีไ่ ดรับการแจงจาก
เจาพนักงาน แตทงั้ นี้ บริษทั สามารถทีจ่ ะไปไลเบีย้ เอากับผูเ อาประกันภัยในภายหลังได
นอกจากนี้แลว บริษัทมีหนาที่ตองติดตามจับกุมตัวผูเอาประกันภัย ซึ่งเปนผูตองหา
หรือจำเลยดังกลาวกลับมาสูค ดีตอ ไป โดยบริษทั จะไมออกหนังสือรับรองใหใชประกันตัว
อีกตอไป แตหากผูเอาประกันภัยกลับมามอบตัวตอเจาพนักงานหรือศาลดวยตนเอง
และยินยอมที่จะชำระคาปรับตามจำนวนที่เจาพนักงานกำหนด หรือตามที่บริษัทฯ
ไดชำระแทนไปแลวคืนใหแกบริษัท บริษัทก็จะตองยินยอมใหใชหนังสือรับรองนั้น
ประกันตัวตอไป
๔.๓ สิทธิในการไดรับคืนเบี้ยประกันภัย๕
ถาเปนการประกันภัยในรูปแบบที่ ๑ บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกัน
ใหแกผูเอาประกันภัยกรณีเดียวคือเมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิต และในระหวางระยะ
เวลาประกันภัยนั้นไมมีการเรียกรองใหประกันตัว โดยบริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ย
ประกันภัยใหแกทายาทของผูเ อาประกันภัย ตามอัตราเบีย้ ประกันภัยระยะสัน้ ทีก่ ำหนด
ในตารางกรมธรรมประกันภัย
สวนกรณีการประกันภัยในรูปแบบที่ ๒ คือการประกันภัยอิสรภาพหลัง
กระทำความผิด การคืนเบี้ยประกันภัยจะแบงออกเปน ๔ กรณี ดังตอไปนี้
๔
๕
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(๑) เมื่อเจาพนักงานไมอนุญาตใหประกันตัว บริษทั ประกันภัยจะคืนเบี้ย
ประกันภัยใหเต็มจำนวน โดยหักคาใชจายในการดำเนินการ ๕๐๐ บาท
(๒) เมื่อเจาพนักงานอนุญาตใหประกันตัว แตภายหลังในระหวางระยะ
เวลาประกันภัยไดมีคำสั่งถอนหรือยกเลิกการใหประกันตัว หรือเมื่อผูเอาประกันภัยไม
ประสงคที่จะประกันตัวอีกตอไป บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหรอยละ ๒๐
ของเบี้ยประกันภัย
(๓) เมื่อผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในระหวางระยะเวลาประกันภัยโดยไม
ผิดสัญญาประกันตัว บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยกึ่งหนึ่งใหแกทายาทของ
ผูเอาประกันภัย
(๔) เมื่อผูเอาประกันภัยไมผิดสัญญาประกันตัวจนสิ้นสุดระยะเวลา
ประกันภัย บริษัทประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยใหรอยละ ๒๐ ของเบี้ยประกันภัย

๕. ระบบการประกันภัยอิสรภาพกับการแกปญหาการปลอย
ชั่วคราวในคดีอาญา
แมว า การนำระบบการประกั น ภั ย อิส รภาพมาใช ใ นการประกั น ตั ว
ผูต  อ งหาหรื อ จำเลยในคดี อ าญานี ้จ ะช ว ยแก ไขป ญ หาเกี ่ย วกั บ พฤติ ก ารณ ใ นทาง
มิชอบของนายประกันอาชีพทีม่ ักใชวิธีการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบผูตองหาหรือ
จำเลยที่ยากจน และสรางความเสมอภาคใหกับผูตองหาหรือจำเลยที่ยากจนใหมี
โอกาสไดรับการปลอยชั่วคราวมากขึ้น อันจะเปนประโยชนแกทุกฝาย กลาวคือ
ศาลจะไดประโยชนจากการที่ไมตองเสียเวลาวิเคราะหหลักประกันวานาเชื่อถือ
หรือไม เพราะสามารถเชื่อมัน่ หลักประกันของระบบประกันภัยได และเมื่อผูตองหา
หรือจำเลยหลบหนี ก็สามารถบังคับตามหนังสือรับรองของบริษัทประกันภัยไดโดย
สะดวก สวนประชาชนก็ไดประโยชน โดยไมตองไปเชาหลักทรัพยจากนายประกัน
อาชีพใหตองเสียเงินทองเพิ่มอีก แตถาใชระบบการประกันภัยอิสรภาพ ประชาชน
ก็จะเสียคาใชจายทีถ่ ูกลง เพราะบริษัทประกันภัยคิดคาบริการเปนเบี้ยประกัน
ในอัตราทีต่ ่ำกวา โดยคิดในอัตรา ๕ - ๒๐ % ของจำนวนเงินเอาประกัน ซึ่งต่ำกวา
อัตราการเชาหลักทรัพยของนายประกันอาชีพ ทีเ่ รียกเก็บจากผูเชาประมาณ ๒๐ %
ของเงินประกัน
แตปญหาตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการปลอยชั่วคราวไมวาจะเปนปญหาในการ
กำหนดวงเงินประกัน ปญหาในการพิจารณาและตีราคาหลักประกันหรือปญหาการ
บังคับคดีภายหลังผิดสัญญาประกัน ตลอดจนปญหาเกี่ยวกับพฤติการณในทางมิชอบ
ของนายประกันอาชีพ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการปฏิบตั ทิ ่ผี ดิ หลักกฎหมายของเจาพนักงาน
ทีม่ ิไดพิจารณาถึงความจำเปนในการนำตัวผูตองหาหรือจำเลยนั้นมาไวในอำนาจรัฐ
วามีวัตถุประสงคเพื่ออะไร แตกลับไปมุง เนนความสำคัญของการปลอยชั่วคราวโดยมี
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หลักประกันมากกวา จึงกอใหเกิดความไมเสมอภาคแกผูตองหาหรือจำเลยที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ แ ตกต า งกั น ทำให ผู ต อ งหาหรื อ จำเลยที่ ย ากจนและ
ไมสามารถหาหลักทรัพยมาประกันตัวได จึงตองพยายามทุกวิถที างเพือ่ ใหไดรบั อิสรภาพ
แมจะเปนการชั่วคราวก็ตาม กรณีจึงเปนการเปดโอกาสให “นายประกันอาชีพ”
เขามาแสวงหาประโยชนโดยมิชอบบนความทุกขของผูตองหาหรือจำเลยนั้น
ฉะนั้น แนวทางในการแกไขปญหาเพื่อที่จะทำใหสังคมไดรับประโยชน
จากการปลอยชั่วคราวอยางแทจริง จึงควรเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผูมีอำนาจหนาที่
ในการพิจารณาปลอยชั่วคราว โดยไมควรยึดติดหรือใหความ
สำคัญกับจำนวนทุนทรัพยที่จะนำมาใชเปนหลักประกันมากนัก
แตควรใชดลุ พินจิ ใหเปนไปตามกรอบทีก่ ฎหมายใหอำนาจไวอยาง
เต็มที่ โดยคำนึงถึงขอเท็จจริงและตัวผูตองหาหรือจำเลยเปน
รายคดีไป และควรพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และวิถชี วี ติ ความเปนอยูข องประชาชนในทองถิน่ นัน้ มาใชพจิ ารณา
เพื่อประกอบในการสั่งคำรองขอปลอยชั่วคราวดวย และควร
ปรับปรุงอัตราราคาประกันหรือหลักประกันใหลดต่ำลง โดยคำนึง
ถึงความสามารถของผูตองหา จำเลย หรือผูมีประโยชนเกี่ยวของในการที่ีจะหาเงิิน
หรือหลักประกันมาเปนประกันได

บทสรุป
แม ก ารปล อ ยชั่ ว คราวตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญานั้ น
จะไดกำหนดใหปลอยได ๓ กรณี คือปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกัน โดยมีประกัน
และโดยมีประกันและหลักประกัน แตความเปนจริงแลวกฎหมายไมไดบังคับใหศาล
ตองเรียกหลักประกันในทุกคดี มีบางคดีทมี่ โี ทษจำคุกสูงเทานัน้ ทีต่ อ งการหลักประกัน
ดวยเหตุนี้ จึงเปนไปไดทพี่ นักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลอาจปลอยชัว่ คราว
ไดโดยไมมหี ลักประกัน แตในทางปฏิบตั นิ นั้ คดีสว นใหญจะปลอยชัว่ คราวโดยมีทงั้ สัญญา
ประกันและมีหลักประกัน ทั้งนี้ เพราะพนักงานสอบสวนหรือศาลเองตางก็ไมแนใจวา
เมือ่ ปลอยตัวไปแลว ผูต อ งหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือฝาฝนเงือ่ นไขตามสัญญาประกัน
หรือไม เพราะการไมมสี งิ่ ใดทีจ่ ะเปนหลักประกันไดวา เมือ่ ไดรบั การปลอยชัว่ คราวแลว
จะไมฝาฝนสัญญา ดังจะเห็นไดจากหลาย ๆ คดีที่ผูตองหาหรือจำเลยหลบหนีประกัน
และไมอาจจับตัวมาดำเนินคดีได จึงเทากับเปนการปลอยใหคนที่ไมสุจริตลอยนวลไป
แตในทางตรงกันขามแมจะมีหลักประกันทีด่ ี หรือเรียกเงินประกันสูงเพียงใดก็ตาม
ก็ไมไดหมายความวา ผูตองหาหรือจำเลยจะไมหลบหนี โดยเฉพาะในคดีที่มีอัตรา
โทษจำคุกสูงหรือโทษประหารชีวิต เพราะคนที่คิดจะหลบหนีคงจะไมนึกเสียดาย
ทรัพยสินหรือหลักประกันมากกวาการที่คิดจะหนีเอาตัวรอดจากการถูกลงโทษได
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สารพันปญหากฎหมาย

ดวยเหตุนี้ แมวากฎหมายจะไมไดบังคับใหมีหลักประกันทุกคดี แตในทางปฏิบัติ
การปลอยชั่วคราวก็ตอ งมีหลักประกันที่นา เชื่อถือ เพื่อเปนหลักประกันวาหากปลอยตัว
ไปแลวผูต องหาหรือจำเลยนั้นจะมาศาลเพื่อดำเนินการพิสูจนความจริงในคดีตอไป
ดังนั้นในคดีทมี่ ีความสำคัญ การปลอยชั่วคราวจึงทำไดยากแมวาจะมีหลักประกันที่
สูงมากเพียงใดก็ตาม เพราะผูใหประกันยังมีความกังวลตอการที่จะปลอยไปแลวไมได
ตัวผูน นั้ กลับมาพิสูจนความผิดอันจะทำใหกระบวนการยุติธรรมไมอาจดำเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การนำระบบการประกันภัยอิสรภาพมาใชในการประกันตัวผูตองหา
หรือจำเลยในคดีอาญาก็ไมนาจะเปนวิธีการแกปญหาที่ถูกตองทั้งในแงของหลักการ
และเหตุผลเพราะนอกจากจะไมไดชว ยสรางความเสมอภาคใหแกผตู อ งหาหรือจำเลย
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน แตหากเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ไมวาจะเปนพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ไดใชดุลพินิจในการ
ปลอยชั่วคราวโดยคำนึงถึงหลักความเสมอภาคแลวก็จะทำใหการปลอยชั่วคราวเปน
มาตรการทางกฎหมายที่ชวยคุม ครองสิทธิเสรีภาพของผูตองหาหรือจำเลย ซึ่งไดรับ
การสันนิษฐานไวกอ นวาเปนผูบ ริสทุ ธิ์ จนกวาจะพิสจู นไดวา เขาเปนผูก ระทำความผิดจริง
เพื่อเปนหลักประกันในการตอสูคดีและพิสูจนความบริสุทธิ์ของตนไดอยางเต็มที่
อันจะทำใหผตู อ งหาหรือจำเลยที่มฐี านะทางเศรษฐกิจที่ตา งกัน มีความเสมอภาคกันใน
ทางกฎหมายได อ ยา งแท จ ริ ง สมดั ง เจตนารมณ ข องกฎหมาย ทั้ ง นี้ เพื ่อ อำนวย
ความยุติธรรมใหกับสังคมตลอดไป

เอกสารอางอิง
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นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๔๙.
• พรรลอง มั่นดี. “เปดสำนวนคดีอาญา จับ คน ขังคุก ขึ้นศาล และการประกันตัว” กรุงเทพฯ : วิญูชน,
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คำคม

หัวใจของจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายแท ๆ
ก็คือการรักษาความถูกตองและความเที่ยงธรรมใหเกิดขึ้นในสังคม
โดยอาศัยกฎหมายเปนเครื่องมือ

ฯพณฯ ศาสตราจารยธานินทร กรัยวิเชียร
คำคมนักกฎหมายไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนา ๓๐
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เกร็ดกฎหมายนารู
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บทวิเคราะหความเหมาะสม
ในการใชโทษทางอาญา
กับความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค
โดยที่คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูในฉบับทีแ่ ลว (วารสารจุลนิติ ปที่ ๙ ฉบับที่ ๑ ประจำ
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๕) ไดนำเสนอเรื่อง “บทวิเคราะหความเหมาะสมในการใชโทษ
ทางอาญากับความผิดเล็กนอยหรือความผิดลหุโทษ” เพื่อศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิด
และการลงโทษ และสภาพปญหาเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญาตามกฎหมายไทย เนื่องจากพิจารณา
เห็นวา ปจจุบันกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติของประเทศไทยมีจำนวนมากกวา ๓๕๐ ฉบับ
ที่ไดบญ
ั ญัตใิ หการกระทำอันเปนการฝาฝนขอหามตามกฎหมายเปนความผิดอาญา ในขณะที่เนื้อหาสาระ
ของกฎหมายบางฉบับเปนเพียงการกำหนดหลักการในลักษณะเปนความสัมพันธของเอกชนเปนหลัก
หรือเปนขอพิพาทระหวางเอกชนดวยกันเอง ทั้งนี้ โดยไดทำการวิเคราะหถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
การกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมายของประเทศไทย กรณีการใชโทษทางอาญากับความผิดเล็กนอย
หรือความผิดลหุโทษไปแลว นั้น
ดังนั้น คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้ จึงขอเสนอเรื่อง “บทวิเคราะหความเหมาะสม
ในการใชโทษทางอาญากับความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค” ทัง้ นี้ เพื่อศึกษาวิเคราะหถงึ ความเหมาะสม
เกีย่ วกับการกำหนดโทษทางอาญาในกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค โดยมีเนือ้ หาประกอบดวย
ความเปนมาและเจตนารมณของกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คของประเทศไทย
สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการนำโทษทางอาญามาบังคับใชกบั ความผิดเกี่ยวกับเช็คในประเทศไทย รวมทั้ง
บทวิเคราะหและขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชพระราชบัญญัตวิ า ดวยความผิด
อันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนี้

๑. ความเปนมาและเจตนารมณของกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค
ของประเทศไทย
๑.๑ ความเปนมาของกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค
“เช็ค” เปนตราสารแทนการชำระหนี้ดวยเงินสด เปนเครื่องมือทางการเงินในแวดวง
การคาเพื่อรองรับความเจริญในระบบธุรกิจ ความสำคัญของเช็คอยูทีก่ ารสรางความเชื่อมั่นใหกับผูที่
ไดรับเช็ควาจะไดรับเงินตามจำนวนที่ระบุไวในเช็คอยางแนนอน๑ ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายจึงเปน
นิตพิ ร ตันวิไลย, “การยกเลิกพระราชบัญญัตวิ า ดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔”, [Online] แหลงที่มา
(http://www.lawreform.go.th, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔).
๑
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อีกแนวทางหนึ่งในการรองรับความตองการที่เกิดขึ้นตามภาวะความเจริญทางเศรษฐกิจและเพื่อสราง
ความนาเชื่อถือและความมั่นใจใหแกผทู ่ที ำธุรกิจ จึงไดมีแนวความคิดในการออกกฎหมายพิเศษที่มีโทษ
ในทางอาญามาคุมครองผูทรงเช็คเพื่อใหมีหลักประกันในการใชเช็คไดอยางมั่นใจ อีกทั้งเนื่องจาก
มีบุคคลบางสวนใชเช็คเปนเครื่องมือในการฉอโกงหรือหลอกลวงโดยมิไดมีความสุจริตใจที่จะใชเช็คเปน
เครื่องมือในการชำระหนี้ เนื่องจากเห็นวาสภาพบังคับทางแพงนั้นไมรุนแรง และในบางกรณีผูออกเช็ค
ก็ปฏิเสธไมยอมรับผิดใชเงินตามเช็คเมื่อเช็คฉบับที่ตนออกไปนั้นถูกธนาคารปฏิเสธการจายเงิน กอใหเกิด
ผลตามมาคือเช็คขาดความนาเชื่อถือในสายตาของผูประกอบธุรกิจ และกอใหเกิดผลเสียหายตอเศรษฐกิจ
และการคาของประเทศ ทำใหการประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจไมสะดวกและคลองตัว๒
ผูท
 ล
่ี งลายมือชือ
่ ในฐานะผูอ
 าวัล ผูส
 ลักหลังเช็ค จะตอง
รับผิดทางอาญาตอเมือ่ เปนผูใช ตัวการ หรือผูส นับสนุน
ใหมกี ารออกเช็คโดยไมมเี งิน ทัง้ นี้ ความรับผิดทางอาญา
เกี่ยวกับการออกเช็คแลวไมมีเงินของไทยนั้นไมได ใชการ
เทียบเคียงกับความรับผิดฐานฉอโกงดวยการใชเช็คดังเชน
กฎหมายของฝรัง่ เศส

ดวยเหตุดังกลาวจึงไดมีการกำหนดมาตรการเพื่อบังคับใหผูใชเช็คใชเช็คโดยสุจริต
และถูกตองตรงตามความประสงคของกฎหมายในเรื่องเช็ค โดยการตราพระราชบัญญัตวิ า ดวยความผิด
อันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ ออกมาบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยไดนำเอา
ความผิดอาญาฐานฉอโกงดวยการใชเช็ค ซึ่งเปนกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศสมาเปนตนรางของ
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ. ศ. ๒๔๙๗๓ โดยกำหนดการกระทำผิดในกรณี
การออกเช็คแลวไมมีเงินเทานั้น สวนผูท่ลี งลายมือชื่อในฐานะผูอาวัล ผูสลักหลังเช็ค จะตองรับผิดทางอาญา
ตอเมื่อเปนผูใช ตัวการ หรือผูสนับสนุนใหมีการออกเช็คโดยไมมเี งิน ทัง้ นี้ ความรับผิดทางอาญาเกีย่ วกับ
การออกเช็คแลวไมมีเงินของไทยนั้นไมไดใชการเทียบเคียงกับความรับผิดฐานฉอโกงดวยการใชเช็คดังเชน
กฎหมายของฝรั่งเศส กลาวคือ เปนการบัญญัติกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คขึ้นใหม
แยกออกมาตางหากจากประมวลกฎหมายอาญา๔ และตอมาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกลาว
โดยการออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๖ แตก็ยังไมสามารถแกไขปญหาขอบกพรองที่เกิดขึ้น
ไดทั้งหมด จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ขึ้น
ใชบังคับแทน

สุภาวดี เติมเต็มทรัพย, “ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค : ศึกษามาตรการที่ทำใหการใชเช็คไดรับความนาเชื่อถือ”,
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙), หนา ๗๔.
๓
นิติพร ตันวิไลย, การยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔.
๔
สุภาวดี เติมเต็มทรัพย, ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค : ศึกษามาตรการทีท่ ำใหการใชเช็คไดรบั ความนาเชือ่ ถือ, หนา ๗๔.
๒
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เกร็ดกฎหมายนารู

๑.๒ เจตนารมณของกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค
เจตนารมณของกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คในแตละฉบับนั้น
สามารถพิจารณาไดดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “โดยที่ในปจจุบันนี้ธุรกิจการคา
ของประเทศไทยไดเจริญขึ้นเปนอันมาก สมควรจะมีวิธีการสนับสนุนใหมีการใชเช็คโดยแพรหลาย
เพื่อใหสะดวกแกการประกอบธุรกิจการคา ในการนี้เปนการสมควรอยางยิ่งที่จะมีกฎหมายเอาโทษผูที่
คิดทุจริตใชเช็คโดยไมมีเงินที่จะพึงชำระตามจำนวนที่สั่งจาย”
จากเจตนารมณของพระราชบัญญัตวิ า ดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗
ดังกลาวจะเห็นไดวามีความมุงหมายที่จะสนับสนุนใหมีการใชเช็คโดยแพรหลาย โดยมีกฎหมายเปน
เครื่องมือสนับสนุนใหเช็คมีความนาเชื่อถือและมีหลักประกันเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูรับเช็ค
มากยิ่งขึ้น แตเมื่อไดมีการประกาศใชกฎหมายดังกลาว ไดสงผลทำใหมีบุคคลบางจำพวกไดใชโทษ
ทางอาญามาเปนเครื่องมือในการบีบบังคับลูกหนี้ ใหลูกหนี้ชำระหนี้เร็วยิง่ ขึ้น ดังนั้น จึงไดมีการออก
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๖ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๕ เพื่อแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๕ แหง
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยมีเหตุผลในการออกประกาศ
ของคณะปฏิวตั ดิ งั กลาว คือ “โดยที่คณะปฏิวตั พิ จิ ารณาเห็นวา กฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการ
ใชเช็คเปนกฎหมายทีม่ วี ัตถุประสงคทจี่ ะสรางความเชื่อมัน่ ใหแกผูซ ึง่ ไดรับเช็คไวในความครอบครอง
วาจะไดรบั เงินตามจำนวนทีร่ ะบุไวในเช็ค และสามารถลงโทษผูกระทำความผิดฐานฉอโกงโดยอาศัยเช็ค
เปนเครื่องมือไดแนนอนรวดเร็วยิง่ ขึ้น แตในทางปฏิบัติไดมีบุคคลบางจำพวกอาศัยกฎหมายดังกลาว
เปนเครื่องมือในการบีบบังคับลูกหนี้ เปนการไมชอบดวยเจตนารมณของกฎหมาย คณะปฏิวัติเห็นควร
ปรับปรุงวิธีการควบคุมผูตองหาวากระทำผิดตามกฎหมายดังกลาวเปนกรณีพิเศษแตกตางจากการ
ควบคุมผูตอ งหาอื่น...” อยางไรก็ตาม ประกาศของคณะปฏิวตั ดิ งั กลาวยังมิอาจแกไขปญหาขอบกพรอง
ไดอยางครบถวน ตอมาจึงไดมกี ารตราพระราชบัญญัตวิ า ดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ขึน้
ใชบังคับแทน
(๒) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “โดยทีพ่ ระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ ใชบังคับมานานแลว บทบัญญัติทมี่ ีอยูไ มเหมาะสม
หลายประการ สมควรปรับปรุงใหมีบทบัญญัตชิ ดั แจงวา การออกเช็คที่จะมีความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
จะตองเปนการออกเช็คเพื่อใหมีผลผูกพันและบังคับชำระหนี้ไดตามกฎหมายเทานั้น และกำหนดใหมี
ระวางโทษปรับเพียงไมเกินหกหมื่นบาทเพื่อใหคดีความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้อี ยูในอำนาจพิจารณา
ของศาลแขวง ทั้งใหการปลอยชั่วคราวผูตอ งหาหรือจำเลยจะกระทำโดยไมมหี ลักประกันก็ได แตถา จะใหมี
หลักประกัน หลักประกันนั้นจะตองไมเกินหนึ่งในสามของจำนวนเงินตามเช็ค นอกจากนี้สมควรกำหนด
ใหการฟองคดีแพงตามเช็คทีม่ ีจำนวนเงินไมเกินอำนาจพิจารณาพิพากษาของผูพิพากษาคนเดียว
สามารถฟองรวมไปกับคดีสวนอาญาได จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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เมือ่ พิ จ ารณาเหตุ ผ ลของพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยความผิ ด อั น เกิ ด จากการใช เช็ ค
พ.ศ. ๒๕๓๔ เห็นไดวามีการแกไขถอยคำใหมีความชัดเจนขึ้นและยังคงเปนไปตามหลักการของ
พระราชบัญญัตวิ า ดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๔๙๗ กลาวคือ การออกเช็คที่จะมีความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ จะตองเปนการออกเช็คเพื่อใหมีผลผูกพันและบังคับชำระหนี้ไดตามกฎหมาย
เทานัน้ และไดลดอัตราโทษสำหรับความผิดทางอาญาอันเกิดจากการใชเช็คลง กำหนดใหความผิด
ทางอาญาอันเกิดจากการใชเช็คเปนคดีอยูใ นอำนาจศาลแขวงเพือ่ ใหการดำเนินคดีเปนไปโดยรวดเร็ว
รวมทั้งบทบัญญัตพิ เิ ศษเกี่ยวกับการปลอยชั่วคราวผูตอ งหาหรือจำเลยในความผิดทางอาญาอันเกิดจาก
การใชเช็คทีใ่ หเจาพนักงานและศาลเรียกหลักประกันไมเกินหนึง่ ในสามของจำนวนเงินทีส่ ง่ั จายตามเช็ค
สรุปไดวาประเทศไทยมีความตองการออกกฎหมายมา
เพื่อสนับสนุนใหมีการใชเช็คโดยแพรหลาย เพื่อความ
สะดวกแกการประกอบธุรกิจการคา ตองการทำใหเช็คมี
ความนาเชื่อถือโดยนำโทษทางอาญามาเปนหลักประกัน
ในการสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นแกผูร ับเช็ควาเช็คทีต
่ น
รับมาจะไดรับการชำระเงิน

จากการพิ จ ารณาเหตุ ผ ลในเจตนารมณ ข องการตรากฎหมายว า ด ว ยความผิ ด
อันเกิดจากการใชเช็คฉบับตาง ๆ ในประเทศไทย สรุปไดวา ประเทศไทยมีความตองการออกกฎหมายมา
เพื่อสนับสนุนใหมีการใชเช็คโดยแพรหลาย เพื่อความสะดวกแกการประกอบธุรกิจการคา ตองการ
ทำใหเช็คมีความนาเชื่อถือโดยนำโทษทางอาญามาเปนหลักประกันในการสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นแก
ผูร ับเช็ควาเช็คทีต่ นรับมาจะไดรับการชำระเงิน โดยเจตนาใชกฎหมายเรือ่ งนีก้ ับกรณี เช็คทีอ่ อก
โดยชอบดวยกฎหมาย คือตองเปนเช็คทีอ่ อกมาเพื่อใหมีผลผูกพันและบังคับชำระหนี้ไดตามกฎหมาย
เทานัน้ ดวยวัตถุประสงคทสี่ ำคัญทีส่ ุดของกฎหมายในเรื่องนี้คือตองการคุมครองระบบการชำระเงิน
ของประเทศที่เปนปจจัยหลักในการพัฒนาทางเศรษฐกิจใหมีความคลองตัวและมีความนาเชื่อถือ
ในขณะเดียวกัน

๒. สภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการนำโทษทางอาญามาบังคับใชกับความผิดเกี่ยวกับ
เช็คในประเทศไทย๕
เนือ่ งจากคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คเปนความผิด
ทางอาญา ดังนั้น การดำเนินคดีอาญาจึงเริ่มจากการที่พนักงานสืบสวนสอบสวนรับเรื่องราวรองทุกขแลว
จึงเริ่มทำการสอบสวน เมื่อสอบสวนแลวเสร็จก็จะสงสำนวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการดำเนินการ
ฟองรองตอศาล และอาจมีการควบคุมตัวผูกระทำผิดไวชั่วระยะเวลาที่ศาลจะสั่งลงโทษจำคุกหรือไม
จึงอาจเกิดปญหาทีต่ ามมาจากการใหพนักงานสอบสวนเขามามีบทบาทในการดำเนินคดีอาญาใน
ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค ซึ่งมีนักวิชาการไดแสดงความคิดเห็น
เอาไวดังนี้
๕
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เกร็ดกฎหมายนารู

ปญหาในประการแรก คือ การที่กำหนดใหผูเสียหายที่ประสงคจะใหเจาหนาที่ของรัฐ
ดำเนินคดีให ตองรองทุกขหรือแจงความตอพนักงานสืบสวนสอบสวนเสียกอน ซึ่งกอใหเกิดปญหา
การแสวงประโยชนโดยมิชอบของเจาหนาที่ โดยอาศัยโอกาสที่ตนเปนเจาพนักงานสืบสวนสอบสวน
ใชอำนาจหนาที่ไปในทางที่มิชอบ โดยการรวมมือกับเจาหนี้ผทู รงเช็คขมขูผอู อกเช็คใหชำระหนี้ตามเช็ค
โดยเร็ว กอนทีจ่ ะมีการจับกุมผูออกเช็ค ทำใหพนักงานสอบสวนกลายเปนเครือ่ งมือในการเรงรัดติดตาม
หนีส้ ินของเอกชน อีกทัง้ ยังมีการรวมมือกันระหวางเจาหนี้ผูทรงเช็คและพนักงานสืบสวนสอบสวน
บิดเบือนขอเท็จจริงในสำนวนคดีอาญาเพื่อใหสามารถนำโทษทางอาญาไปขมขูใหลูกหนี้ชำระหนี้๖
ปญหาในประการสอง คือ เมือ่ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ ไดบัญญัตใิ หผอู อกเช็คที่ธนาคารปฏิเสธการใชเงินมีความผิดทางอาญา สงผลทำให
เจาหนีผ้ ทู รงเช็คสามารถรองทุกขดำเนินคดีได ทำใหรฐั และประชาชนผูเ สียภาษีตอ งแบกรับภาระในการ
ดำเนินคดีอาญาเพียงเพื่อติดตามหนี้สนิ ใหเจาหนี้ผทู รงเช็ค ทั้งที่หนี้สนิ ดังกลาวเปนเรื่องสวนตัวระหวาง
ั ญัตใิ หเมื่อธนาคารปฏิเสธการใชเงิน
ลูกหนี้และเจาหนี๗้ และตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดบญ
ตามเช็ค ผูท รงเช็คมีสิทธิทีจ่ ะเรียกรองทวงถามในทางแพงใหผูสั่งจายชำระหนี้ไดอยูแ ลว โดยการ
ดำเนินคดีอาญาในความผิดอันเกิดจากการใชเช็คนั้น มากกวารอยละ ๙๐ ยุติลงที่ลูกหนี้ผูสั่งจายเช็ค
ยินยอมชำระหนี้เมื่อถูกจับกุม หรือหลังจากการถูกควบคุมโดยพนักงานสอบสวน
อยางไรก็ตาม แมจะมีการดำเนินคดีในชั้นศาล โดยที่ความผิดอันเกิดจากการใชเช็คเปน
ความผิดอันยอมความได สงผลทำใหการดำเนินคดีสวนใหญเปนการเจรจาตอรองระหวางลูกหนี้
และเจาหนี้ ซึ่งอาจเปนการเพื่อประวิงคดีและผอนการชำระหนี้ ทัง้ ทีใ่ นการนัดพิจารณาคดีแตละครั้ง
รัฐมีคาใชจายประมาณครั้งละ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท สำหรับการใชจายเปนเงินเดือนพนักงานอัยการ
ผูพพิ ากษา เจาหนาที่ศาล เจาหนาที่ตำรวจทีม่ าทำหนาที่เปนพยานศาลและหนาที่อ่นื เจาหนาที่ราชทัณฑ
ทีท่ ำหนาทีค่ วบคุมผูต องหาที่ไมไดรับการปลอยตัวชั่วคราว คากระแสไฟฟาและสาธารณูปโภคอื่น ๆ
และคดีเช็คในศาลสวนใหญมักจะมีการเลื่อนคดีโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๒ ครั้ง ดังนั้น การดำเนินคดีเช็ค
ในศาลแตละคดี รัฐจะตองมีคาใชจายคดีละ ๓๖,๐๐๐ – ๔๘,๐๐๐ บาท โดยประมาณ๘ ทำใหเห็นไดวา
เปนการไมเปนธรรมตอประชาชนสวนใหญผูเสียภาษีทจี่ ะตองมาแบกรับภาระในการดำเนินคดีอาญา
เพียงเพื่อติดตามหนี้สินใหกับเจาหนี้ผูทรงเช็คซึ่งเปนเรื่องสวนตัวระหวางลูกหนี้และเจาหนี้เทานั้น
จึงเปนเรื่องทีผ่ ิดวัตถุประสงคอยางยิ่งในการนำเจาหนาทีใ่ นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ใช
งบประมาณแผนดินที่จดั สรรไวเพื่อการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมไปทำหนาที่ในการดำเนินคดี
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค อันไปใชเพื่อเปนประโยชนแกเจาหนี้เพียงบางคน๙
พงษภัฎ เรียงเครือ, “การยกเลิกความผิดอาญาอันเกิดจากการใชเช็คกับภาระของรัฐและความเปนธรรมในสังคม”,
วารสารการงบประมาณ, ปที่ ๔ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๔๗), หนา ๔๔-๔๕.
๗
สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, “รายงานการศึกษาเรื่องการพิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔”, หนา ๗.
๘
สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, เรื่องเดียวกัน, หนา ๗.
๙
พงษภฎั เรียงเครือ, การยกเลิกความผิดอาญาอันเกิดจากการใชเช็คกับภาระของรัฐและความเปนธรรมในสังคม, หนา ๔๕.
๖
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บทวิเคราะหความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค

ปญหาในประการสุดทาย คือ การดำเนินการตามกฎหมายวาดวยความผิดอันเกิดจาก
การใชเช็คไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมศาลดวย ซึง่ แตกตางจากการฟองคดีแพงทีจ่ ะตองมีการ
เสียคาธรรมเนียมศาล อีกทัง้ ยังไมเปนการตัดสิทธิเจาหนี้เช็คทีจ่ ะฟองคดีแพงในภายหลังไดอีก จึงอาจ
เปนชองทางหนึ่งที่เจาหนี้ไดอาศัยสิทธิทางศาลใชกลไกศาลยุติธรรมเพื่อเรงรัดติดตามหนี้สินของตน
และทำใหคดีความผิดอันเกิดจากการใชเช็คขึ้นสูศาลมากเกินความจำเปนดวย
๓. บทวิเคราะหและขอเสนอแนะ
เมือ่ พิจารณาถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจากการนำโทษทางอาญามาบังคับใชกับความผิด
เกีย่ วกับเช็คดังกลาวในเบื้องตน อาจกลาวไดวาปญหาทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ลวนเกิดจากการบังคับใช
กฎหมายของเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้น หากเจาพนักงานมีความซื่อสัตยตอหนาที่
ปฏิบัติงานดวยความชอบธรรมไมหวังผลประโยชน กลั่นกรองพยานหลักฐานตั้งแตในชั้นสอบสวนวา
มีมูลความผิดทางอาญาจริงหรือไม คดีเกี่ยวกับเช็คคงจะไมลนศาลดังที่เปนปญหาอยูในปจจุบัน
หากพิจารณาในแงของทฤษฎีความรับผิดอาญาทาง
เศรษฐกิจ ยอมจะปฏิเสธไมไดวาความผิดเกี่ยวกับเช็ค
มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มิ ใชเปน
เรื่องของเอกชนบางคนเทานั้น การดำเนินคดีอาญา
ในกรณีเชนนีจ้ งึ ไมผด
ิ ประสงค

ในกรณีการกลาวอางวาการกำหนดใหคดีความผิดเกี่ยวกับเช็คเปนคดีอาญาทำใหส้นิ เปลือง
งบประมาณของรัฐไปโดยเปลาประโยชน ผิดวัตถุประสงคในการนำเจาหนาทีใ่ นกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาที่ใชงบประมาณแผนดินเพื่อการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมไปทำหนาทีใ่ นการ
ดำเนินคดีความผิดอันเกิดจากการใชเช็คเพื่อประโยชนแกเจาหนี้เพียงบางคนนั้น หากพิจารณา
ในแงของทฤษฎีความรับผิดอาญาทางเศรษฐกิจ ยอมจะปฏิเสธไมไดวา ความผิดเกี่ยวกับเช็คมีผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มิใชเปนเรื่องของเอกชนบางคนเทานั้น การดำเนินคดีอาญาในกรณี
เชนนีจ้ ึงไมผิดประสงค และไมเปนการเปลืองงบประมาณของรัฐเพราะจะเปนการสรางความสงบสุข
ใหเกิดขึ้นกับสังคมและเศรษฐกิจสวนรวม
ขอเสียหรือจุดออนสำคัญของความผิดอันยอมความไดทุกประเภท มิใชเฉพาะความผิด
อันเกิดจากการใชเช็คเทานัน้ คือการทำใหสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศ หากคดีมีการยอมความ
หรือถอนฟองกันในภายหลังที่มีการมอบคดีใหเจาหนาที่ของรัฐแลว เนื่องจากคดียอมความไดสวนใหญ
เปนกรณีความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่เกี่ยวของกับการคาการทำธุรกิจ เชน คดีฉอโกง ยักยอก โกงเจาหนี้
เปนตน อยางไรก็ตาม การที่จะไมใหคดีเหลานี้มีการยอมความกันเลยคงเปนการไมเหมาะสม เพราะการที่
มีทางออกในการไมลงโทษผูกระทำความผิดยอมมีความสำคัญกวาการเสียงบประมาณของประเทศ ทัง้ นี้
เพราะการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้น รัฐพึงกระทำไดเทาที่มีความจำเปนจริง ๆ เทานั้น
สำหรับแนวคิดในการที่จะตัดอำนาจสอบสวนของพนักงานตำรวจและตัดอำนาจฟอง
ของพนักงานอัยการในคดีความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค ดวยเหตุผลเพื่อมิใหเจาพนักงานแสวงหา
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เกร็ดกฎหมายนารู

ประโยชนนั้น จะตองพิจารณาวาเมื่อรัฐไดกำหนดใหความผิดเกี่ยวกับการใชเช็คเปนความรับผิด
ในทางอาญาแลว หลักในความรับผิดทางอาญา อำนาจในการสอบสวนและการฟองคดีเปนของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเปนหลัก สวนสิทธิในการฟองคดีเองของผูเสียหายตองถือวา
เปนเพียงสวนที่เขามาประกอบหรือเขามาถวงดุลการทำงานของพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ
เทานัน้ ดังนีโ้ ดยหลักการจึงไมสามารถตัดอำนาจในการสอบสวนและการฟองคดีทีเ่ ปนของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการได
แนวทางที่จะแกไขปญหาการทุจริตมิชอบของเจาพนักงานในเรื่องการดำเนินคดีความผิด
เกี่ยวกับเช็คนัน้ จะตองมีการปรับปรุงระบบกระบวนการยุติธรรมใหเกิดความคลองตัวรวดเร็วยิง่ ขึ้น
มิใหมีการแสวงหาผลประโยชนดังกลาวได โดยเฉพาะการนำเจาหนาทีข่ องรัฐทีป่ ฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบตั หิ นาที่โดยมิชอบมาลงโทษทั้งทางวินยั และทางอาญาโดยเร็ว เนื่องจากกระบวนการพิจารณาคดี
ให กั บ ประชาชนเป น หนา ทีโ่ ดยตรงของรั ฐ ในการรั ก ษาความมั ่น คงทางเศรษฐกิ จ และป อ งปราม
การกระทำความผิดตอทรัพยสินของผูอนื่ ตลอดจนการสรางจริยธรรมแกบรรดาผูใชกฎหมาย มิใช
การยกเลิกโทษทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับการใชเช็ค เพราะประเทศไทยยังไมมีความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจ ที่จะสรางความเชื่อมั่นใหแกผปู ระกอบการที่จะกลาใหเครดิตในการคาขาย โดยไมมคี วามรับผิด
ทางอาญามารองรับความเชื่อมั่นของผูประกอบธุรกิจ
อยางไรก็ต าม มีความเห็นวาควรมีการดำเนินการเพื่อแกไขปญ หาที่เกิดขึ้นจากการ
บังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนี๑๐
้
(๑) ควรมีการแกไขเพิ่มเติมทัง้ การกำหนดความผิดทางอาญาและการกำหนดโทษใหมี
ความเหมาะสมกับแนวคิดทางทฤษฎีกฎหมายและสอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
โดยกำหนดความผิดทางอาญาใหแคบลงกวาเดิม กลาวคือ การกำหนดความผิดจะตองพิจารณา
ถึ ง การกระทำของผู สั ่ง จ า ยว า มีลั ก ษณะของการสั ่ง จ า ยเช็ ค แล ว ธนาคารปฏิ เ สธการจ า ยเงิ น นั ้น
ดวยเหตุผลอะไร โดยไมอาจจะใชเหตุผลการปฏิเสธการจายเงินของธนาคารทุกเหตุผลเปนความผิดอาญา
ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอาญาอันเกิดจากการใชเช็คฯ เสียทัง้ หมด เชน ในกรณีทธี่ นาคาร
ปฏิเสธการจายเงินที่ควรเปนความผิดอาญาและควรลงโทษ คือ ดวยเหตุ “บัญชีปดแลว” “ลายมือชื่อ
ของผูส่ังจายไมตรงกับที่ใหไวกบั ธนาคาร” “เช็คปลอม” หรือกรณีท่เี งินในบัญชีไมไดหมุนเวียนเปนเวลา
นานแลวและเงินในบัญชีเหลือไมพอที่จะจายเงินตามเช็คได แตสำหรับในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธ
การจายเงินเพราะเงินในบัญชีไมพอจาย แตบญ
ั ชีมกี ารหมุนเวียนตลอดมีการประกอบธุรกิจการคาจริง
ไมควรกำหนดใหเปนความผิดอาญาเนื่องจากไมมีความชั่ว เพราะไมรูวาเมื่อเช็คถึงกำหนดจะมีเงิน
พอจายหรือไม หรือไมใชการหามธนาคารมิใหจายเงินตามเช็คโดยมีเจตนาทุจริตแตอยางใด
(๒) ควรมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินคดี การระงับคดีอาญา การเลิกคดีอาญาใหชดั เจน
และกำหนดการลงโทษใหเหมาะสมกับการกระทำความผิดตามจำนวนเงินหรือผลประโยชนท่ผี กู ระทำผิด
ไดรับไปจากผูท รงเช็ค โดยการกำหนดโทษแบบมาตรวัดทางอาญา เพือ่ ใหผูท คี่ ิดหรือผูท ำความผิด
สามิตร ศิรมิ าตย, “ปญหากฎหมายเกีย่ วกับการกำหนดความผิดอันเกีย่ วกับการใชเช็ค”, (วิทยานิพนธนติ ศิ าสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๖), หนา ๑๕๔ - ๑๕๖.
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บทวิเคราะหความเหมาะสมในการใชโทษทางอาญากับความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค

ไดรูลวงหนาวา การกระทำเกี่ยวกับการใชเช็คอยางไรเปนความผิด จะตองรับโทษอาญาอยางไร
หรือเพียงใด อันเปนลักษณะของมาตรการปองปรามไมใหมีการกระทำผิดเกิดขึ้น
(๓) ควรกำหนดอัต ราโทษที่จ ะลงแกผูกระทำผิดตามพระราชบัญ ญัติวาดวยความผิด
อันเกิดจากการใชเช็คเพื่อใหศาลไมตอ งใชดลุ ยพินจิ ในการกำหนดโทษ จะทำใหเกิดมาตรฐานการลงโทษ
ไปในแนวเดียวกัน นาจะเปนผลขมขูแกผทู ่คี ดิ จะกระทำผิด โดยคิดเปนอัตรารอยละของจำนวนเงินตามเช็ค
ทีไ่ มมีเงิน การกำหนดใหอำนาจพนักงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบปรับในจำนวนเงินตามเช็ค
ไมมากเพื่อมิใหคดีเขาสูศ าล นอกจากนี้การกำหนดใหการสั่งจายเช็คลวงหนาไมเปนความผิดความผิด
ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คฯ นาจะทำใหคดีอาญาลดลงได
ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะองคกรทีม
่ อ
ี ำนาจหนาที่
ควบคุมการดำเนินกิจการของธนาคารพาณิชยจะตอง
เรงรัดการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขให
ธนาคารพาณิ ช ย ถื อ ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ ฝากเงิ น
โดยเครงครัดตอไป

(๔) ปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยยังไมมีมาตรการสรางความนาเชื่อถือในการใชเช็ค
ที่เพียงพอ เชน การกำหนดจำนวนเงินคงเหลือไวในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน การวิเคราะหการใชเช็ค
ของลูกคาเปนระยะโดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของบัญชี การปดบัญชีของลูกคาทีถ่ ูกคืนเช็ค
เพราะธนาคารปฏิเสธการจายเงินแลวไมนำเงินเขาบัญชีภายในกำหนดระยะเวลา การเรียกเช็คทีเ่ หลือ
คืนจากลูกคาทันทีเมือ่ มีการปฏิเสธการจายเงินตามเช็ค หรือการแจงรายชือ่ ของลูกคาทีถ่ ูกปดบัญชีให
สมาคมธนาคารไทยและธนาคารแหงประเทศไทยทราบเพื่อประโยชนในการตรวจสอบประวัตขิ องลูกคา
กรณีตา ง ๆ ดังกลาว ทำใหผสู ่งั จายเช็คที่ไมมีเงินจายยังมีสทิ ธิเปดบัญชีเพื่อใชเช็คกับธนาคารอื่นไดอีกตอไป
ซึง่ เปนปญหาในทางปฏิบัติ ดังนั้น ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะองคกรทีม่ ีอำนาจหนาทีค่ วบคุม
การดำเนินกิจการของธนาคารพาณิชยจะตองเรงรัดการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขให
ธนาคารพาณิชยถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรับฝากเงินโดยเครงครัดตอไป๑๑
นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดเงื่อนไขสำหรับธนาคารพาณิชยในการรับเปดบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวัน ใหรัด กุม โดยกำหนดคุณสมบัติของผูจ ะขอเปดบัญ ชีไววาอยางนอยจะตองมีการ
ประกอบอาชีพคาขายหรือทำธุรกิจจริง โดยมีหลักฐานทีเ่ ชื่อถือไดมาแสดง กำหนดรายไดและวงเงิน
ของผูขอเปดบัญชีวา ตองเปนผูท่ไี มเคยกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการเงิน เชน ความผิดตามพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค ความผิดฐานยักยอก ฉอโกง ลักทรัพย เปนตน
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

“The Windmill Flood Risk Management:
การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด”
ตอน กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย
¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ »·ØÁÇÑ²¹
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ความนำ

จากความตอนที่แลว ทานผูอา นคงไดทราบแลววา ภายหลังจาก
ที่เกิดเหตุการณอทุ กภัยครั้งใหญ ในป ค.ศ. ๑๙๕๓ การพัฒนาการจัดการ
อุทกภัยและทรัพยากรน้ำของประเทศเนเธอรแลนดไดดำเนินไปอยาง
จริงจังและตอเนือ่ ง โดยความรวมมือของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝายบริหาร
ในการกำหนดแผนงานปองกันประการตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในมิติ
ของการจัดใหมกี ฎเกณฑทางกฎหมายทีห่ ลากหลาย ซึง่ อาจใชเปน
แนวทางแกประเทศอื่น ๆ เพื่อการศึกษา การวิเคราะห และการปรับใช
ใหเหมาะสมแกประเทศตาง ๆ ไดเปนอยางดี ซึ่งผูเขียนจะไดนำเสนอ
รายละเอียดดังกลาว ใน หนาตางโลก: The Knowledge Windows
เรื่อง “The Windmill Flood Risk Management: การจัดการ
อุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด” ในตอนที่มีชื่อวา “กฎหมายเพื่อ
การจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย” ดังนี้
ความทั่วไป: กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย๑

เมือ่ พิจารณาระบบกฎหมายของประเทศเนเธอรแลนดแลว
ยอมไมอาจปฏิเสธไดเลยวา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย
นั ้นเป นวาระแห งชาติ อยา งแท จ ริ ง เพราะ
ปรากฏวามีบทกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรง
อยูห ลายฉบับ กอนที่จะมีการสรางบูรณภาพ
ของกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของเขาดวยกัน
ดังจะกลาวในสวนตอไป
นโยบายของภาครั ฐ ทีเ่ กี ่ย วข อ งกั บ
การบริหารจัดการน้ำในประเทศเนเธอรแลนด
ไดปรากฏชัดในรูปแบบของการตรากฎหมาย
เพิ่มมากยิ่งขึ้นในคริสตศตวรรษที่ ๒๐ โดยใน
A.A. Olsthoorn and R.S.J. Tol, “Floods, flood management and climate change in The Netherlands”,
(February, 2001), pp. 19-28.
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ป ค.ศ. ๑๙๗๐ ถือวาเปนจุดเริ่มตนของการตรากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการน้ำสมัยใหมนบั แตมีการ
ตราพระราชบัญญัติวาดวยมลภาวะทางน้ำ (Act on Pollution of Surface Waters) ขึ้นใชบงั คับ
ซึ่งไดมีการตรากฎหมายเพื่อจัดใหมีโครงสรางขององคกรภาครัฐสำหรับการจัดทำภารกิจนี้ใหเปน
รูปธรรมยิ่งขึ้นในเวลาตอมา
กระทั่งในป ค.ศ. ๑๙๘๓ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและไดบัญญัติรับรองสถานะ
ทางกฎหมายของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Boards) ขึ้นเปนครั้งแรก
อันนับเปนชวงเวลาสำคัญอีกชวงหนึง่ ของการพัฒนาการตรากฎหมายเพือ่ วัตถุประสงคในการจัดการน้ำ
ของประเทศนี้ ซึ่งตอมาไดนำไปสูก ารตราพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
(Water board Act) ขึ้นใชบังคับเปนกฎหมายในป ค.ศ. ๑๙๙๒ ใหคณะกรรมการดังกลาวมีเขตอำนาจ
ในการปฏิบัติภารกิจในสวนภูมิภาคและทองถิ่น
ทั้งนี้ อาจสรุปไดวาในปจจุบัน ประเทศ
เนเธอรแลนดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรน้ ำ และองค ก รที ่เ กี ่ย วข อ งไว
อย า งชั ด เจนในกฎหมายหลายฉบั บ ทั้ ง ที่ เ ป น
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ในภาพรวมทั้งหมด ในฐานะที่ “น้ำ” เปนทรัพยากร
ที่ควรไดรับการดูแลรักษาใหมีคุณภาพและปริมาณ
ทีเ่ หมาะสม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำ
ในลักษณะทีเ่ ปนภัยพิบตั สิ าธารณะโดยเฉพาะ ดังนี้
• รัฐั ธรรมนูญแหง ราชอาณาจักั รเนเธอรแ ลนด
ในบทบัญญัติ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติไวถึงเจตนารมณในการดำรงอยูของพลเมืองโดยมีเจตจำนง
ั ญัตไิ วถงึ การจัดใหมี
รวมกันในอันที่จะคุมครองปองกันและพัฒนาสิ่งแวดลอม และในมาตรา ๑๓๓๓ ไดบญ
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ การจัดองคกร การดำเนินงาน และการยุบเลิกคณะกรรมการดังกลาว
Constitution of Kingdom of Netherlands : Article 21;
“It shall be the concern of the authorities to keep the country habitable and to protect and improve
the environment.”.
๓
Constitution of Kingdom of Netherlands : Article 133;
“(1) Insofar as it is not otherwise provided by or pursuant to Act of Parliament, the establishment or
dissolution of water control boards, the regulation of their duties and organization together with the composition
of their administrative organs shall be effected by provincial by-law according to rules laid down by Act of
Parliament.
(2) The legislative and other powers of the administrative organs of water control boards and public
access to their meetings shall be regulated by Act of Parliament
(3) Supervision of these administrative organs by provincial and other bodies shall be regulated by Act
of Parliament. Decisions by the administrative organs may be quashed only if they conflict with the law or the
public interest.”.
๒
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• พระราชบัญญัติคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Board Act) มาตรา ๑
และ มาตรา ๒
• พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการบริหารจัดการน้ำ ค.ศ. ๑๙๐๐ (Water Administration
Act) ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับอำนาจหนาทีใ่ นการกำกับดูแล (Supervision) ของรัฐบาล (Central
government) และขององคกรบริหารราชการระดับจังหวัด (Provinces) ซึ่งในเวลาตอมาไดมีการตรา
กฎหมายที่มีบทบัญญัติใชแทนทีก่ ฎหมายฉบับนี้ในหลายสวน อันไดแก พระราชบัญญัติเขื่อนกั้นน้ำ
(Water Embankment Act) และพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
(Water board Act) ขางตน
• พระราชบัญญัติวาดวยการปองกันอุทกภัย (Flood Protection Act) อันมีสาระสำคัญที่
กำหนดใหมีการทดสอบความสมบูรณของระบบการปองกันอุทกภัยในปจจัยดานตาง ๆ ในทุก ๕ ป
การดำเนินงานดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับโครงสรางการบริหารราชการเพื่อการจัดการ
ความเสี่ยงจากอุทกภัยนั้น ไดอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชนเดียวกันกับการบริหารจัดการน้ำโดยทั่วไป ทัง้ นี้ โดยมีหลักการสำคัญให
“คณะกรรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” หรือ “Water Board” ซึ่งมีอยูในหลายพื้นที่ รับผิดชอบ
ภารกิจในการบริหารจัดการและบำรุงรักษาคันกั้นน้ำ (Dikes) ซึ่งในทางปฏิบตั พิ บวา คันกั้นน้ำบางแหง
ยังคงอยูภายใตการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาโดยภาครัฐบาล เพราะเหตุจำเปนเกี่ยวดวยการ
งบประมาณและปญหาทางเทคนิคประการอื่น ทั้งนี้ มีแนวโนมวาจะมีการมอบหมายภารกิจดังกลาว
ใหแก Water Board ตอไป ตามหลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
การบริ ห ารราชการในการจั ด การน้ ำ
และอุทกภัยของประเทศนี้ มีรูปแบบโครงสราง
การกำกั บ ดู แ ลที ่ไ มย ากต อ การเข า ใจมากนั ก
กลาวคือ Water Boards อยูภายใตการกำกับ
ดู แ ลขององคก รบริ ห ารราชการระดั บ
จังหวัด (Provinces) ซึ่งรัฐบาล (Central
government) จะเป น องค ก รทีใ่ ช อ ำนาจ
กำกับดูแลการบริหารราชการแผนดินประการนี้
อีก ชั ้น หนึ ่ง ควบคู ไ ปกั บ ภารกิ จ ด า นการวิ จั ย
(Technical research)และการกำหนด
แนวนโยบายระดับชาติ (National policy) เพื่อใหการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลสูงสุด
ตอมา ในป ค.ศ. ๒๐๐๙ ไดมีการตราพระราชบัญญัติเพือ่ การบริหารจัดการน้ำ อันเปน
นวัตกรรมบูรณภาพทางนิติบัญญัติครั้งใหญในประเทศเนเธอรแลนด ดังจะไดนำเสนอตอจากนี้
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“The Water Act 2009” บูรณภาพทางกฎหมายเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรน้ำและอุทกภัย๔

โดยที่ประเทศเนเธอรแลนดมีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย ทัง้ จากปจจัยทางดานภูมิศาสตร
ปรากฏการณธรรมชาติ และจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) ที่เปนสาเหตุ
ใหประเทศนีเ้ ผชิญอุทกภัยอยูบ อยครั้งและมีแนวโนมรุนแรงมากยิง่ ขึ้นทุกป ดังนั้น นอกจากกฎหมาย
ดังที่ไดนำเสนอขางตน จึงจำเปนตองมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย
ทีเ่ หมาะสมและเพียงพอตอบริหารจัดการ การปองกัน และบรรเทาผลจากอุทกภัยซึ่งเปนภัยพิบัติ
ที่สรางความเสียหายตอประโยชนสาธารณะอยางกวางขวาง
กฎหมายที่เกี่ยวของ สูการสรางบูรณภาพทางนิติบัญญัต๕ิ
ดังนั้น ในเวลาตอมาจึงไดมีการรางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงคขางตนใหครอบคลุมรอบดาน
โดยการนำกฎหมายที่เกี่ยวของกับ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Management) และ
การจัดการอุทกภัย (Flooding Management) ที่มีอยูเดิม อันประกอบดวย๖
- พระราชบัญญัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Management Act)
- พระราชบัญญัติควบคุมมลพิษในแหลงน้ำ (Surface Waters Pollution Act)
- พระราชบัญญัติควบคุมมลพิษทางทะเล (Marine Waters Pollution Act)
- พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (Ground Water Act)
- พระราชบัญญัติการปองกันอุทกภัย (Flood Defences Act)
- พระราชบัญญัติการบริหารงานโยธาธิการ (Public Works Management Act)
และพระราชบัญญัติการโยธาธิการ (Public Works Act) (เฉพาะบทบัญญัติสวนที่วาดวย ทางน้ำ
หรือ water way ) และ
- พระราชบัญญัตคิ มุ ครองทรัพยากรดิน (Soil Protection Act) (เฉพาะบทบัญญัติ
สวนที่เกี่ยวกับ ทองน้ำ)
ไปสูก ารผสมผสานควบรวมใหมีเนื้อหาครบถวนทัง้ ทางสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติควบคูกัน
กับบทกำหนดสภาพบังคับซึ่งเปนรูปธรรมสมบูรณแบบในบทกฎหมายฉบับเดียว ภายใตชื่อ “Water
Act 2009” ซึ่งมีสาระสำคัญเดนชัดในอันที่จะสรางบูรณภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู
หลายมิติเขาดวยกัน

Government of the Netherlands, Ministry of Transport, Public Works and Water Management., “The
Water Act in brief”, (Netherlands,2009), pp 1-5. [online] Available from : www.helpdeskwater.nl/publish/
pages/18273/thedutchwateractinbrief.pdf [February 2nd, 2012].
๕
ดูเพิ่มเติมใน Ministry of Transport, Public Works and Water Management, “Towards Integrated Water
Legislation in The Netherlands Lesson from other Countries”; (Final Report), 2004.
๖
Government of the Netherlands, Ministry of Transport, Public Works and Water Management., “The
Water Act in brief”, p. 2.
๔
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สาระสำคัญของพระราชบัญญัติโดยสังเขป
เมื่อพิจารณาบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตฉิ บับนี้แลว อาจแบงระดับองคกรผูรบั ผิดชอบเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Authorities) ของประเทศเนเธอรแลนดไดเปน ๒ ระดับดวยกัน
กลาวคือ
• รัฐบาล (State) ในฐานะผูรับผิดชอบภารกิจดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทัง้ ระบบ
และทางน้ำสายหลักของประเทศในหลายมิติ และ
• คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ (Water management boards) ในฐานะองคกรผูร บั ผิดชอบ
ภารกิจดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการมลภาวะ และดานการปองกันอุทกภัยในระดับ
ภูมิภาคที่อยูในเขตอำนาจ อันจะไดกลาวถึงรายละเอียดในคราวตอไป
สำหรับสวนราชการระดับจังหวัด (Provinces) และ
สวนทองถิ่น (Municipalities) อันมีเขตอำนาจการบริหาร
ราชการแผ น ดิ น ตามเขตทางภู ม ิศ าสตร นั ้น มิไ ด มี บ ทบาท
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัยอยางเดนชัด
ดังเชนองคกร ๒ ประการขางตน อยางไรก็ตาม ในระหวาง
องคกรภาครัฐทีเ่ กี่ยวของกับภารกิจดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำดวยกัน องคกรบริหารราชการแผนดินระดับ
จังหวัด (Provincial Executive) เปนองคกรที่มีอำนาจในการ
กำกับดูแล (Supervision) การปฏิบัติราชการดังกลาวของ
องคกรระดับภูมิภาคและองคกรสวนทองถิ่น และรวมถึงการ
กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการในกรณีจำเปนใหแกองคกร
ทัง้ สองนัน้ ดวย ทั้งนี้ หากการใดเกีย่ วของถึงประโยชนมหาชน
ระดับมหภาคหรือพันธกรณีระหวางประเทศแลว อำนาจในการ
กำกับดูแลจะเปนของ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม การโยธาธิการ และบริหารจัดการน้ำ
(Minister of Transport, Public works and Water Management)
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดกำหนดใหมีการดำเนินงานเพื่อวัตถุประสงคตามเจตนารมณดาน
การจัดการทรัพยากรน้ำ โดยให องคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water
Authorities) แตละองคกร จัดทำภารกิจดังตอไปนี้๗
• จัดทำความตกลงรวมกันกับองคกรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอื่น เรียกวา “Water
Agreements” เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประการซึ่งอาจไมไดถูกกำหนดไว
ในพระราชบั ญ ญั ติ นี ้ก็ ไ ด หรื อ จั ด ทำความตกลงกั บ หน ว ยงานบริ ห ารราชการระดั บ ท อ งถิ ่น
(Municipality) ที่เรียกวา “Administrative agreements” เพื่อวัตถุประสงคในทำนองเดียวกัน
๗

Ibid., p.3.
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“The Windmill Flood Risk Management: การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด”
ตอน “กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย”

• จัดทำบัญชีแสดงรายการขอมูลทางน้ำ (Ledgers on waterways) เชน แมน้ำสายตาง ๆ
โดยระบุขอ กำหนดเงื่อนไขเพื่อใหการบริหารจัดการน้ำสัมพันธกบั บริบทของทางน้ำแหงนั้น ๆ โดยคำนึงถึง
สภาวการณ รูปแบบ ขนาด และรายละเอียดทางวิศวกรรม สิ่งที่จำตองดำเนินการ ตลอดจนขอบเขตพื้นที่
ในการบริหารจัดการและเขตการเฝาระวังอุทกภัย (Protection zones) ในแตละสวน นอกจากนี้
รวมถึง รายการแสดงขอมูลเกีย่ วกับโครงสรางสำหรับการปองกันอุทกภัยขัน้ พืน้ ฐานซึง่ เปนวงแหวน
คันกั้นน้ำ (Dike ring) ที่มีอยูทั่วไป หรือโครงสรางสำหรับการปองกันอุทกภัยประเภทอื่น โดยเฉพาะ
ขอมูลที่แสดงขีดความสามารถในการปองกันอุทกภัย และสภาพที่เปนอยูในปจจุบันของโครงสราง
สำหรับการปองกันอุทกภัยแตละแหง๘
• จัดทำแผนโครงการ (Project
plans) สำหรับการกอสราง ยายสถานที่ หรือ
ปรับปรุงโครงสรางทางวิศวกรรมที่ใชในการ
ปองกันน้ำทวม แผนโครงการนี้ ประกอบดวย
มาตรฐานกำหนดขั้นตอนวิธีการ ตลอดจน
รายละเอียดทางวิศวกรรมของโครงสรางนั้น
ทั้งนี้ แผนโครงการสำหรับโครงสรางทาง
วิ ศ วกรรมหลั ก ที ่ส ำคั ญ ในการป อ งกั น
อุทกภัย หรือที่เรียกวาเปน “Primary flood defence structures”๙ หรือ แผนโครงการในลักษณะ
เดียวกันนี้โดยคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water boards) จะตองกระทำตามขั้นตอน
ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติฯ หมวด ๕ สวนที่ ๒ อันเปนบทบัญญัติที่วาดวย “Project procedure
for water management structures” เชน ตองไดรับความเห็นชอบโดยองคกรบริหารราชการ
แผนดินระดับจังหวัด (Provincial Executive) ของจังหวัดทีแ่ ผนโครงการไดระบุไววาจะกระทำการ
ในทองที่ของจังหวัดนั้น
• ดำเนินการตามอำนาจหนาที่โดยใชเอกสิทธิ์ เพื่อกระทำการตามกฎหมายซึ่งอาจเปนการ
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพในแดนกรรมสิทธิ์ทดี่ ินของพลเมืองได ภายใตขอบเขต เงื่อนไข และวิธีการที่
พระราชบัญญัตินี้ไดกำหนดไว ซึ่งเรียกวา “Obligations to consent” เชน การกำหนดให
ที่ดนิ ของเอกชนรายใด ๆ เปนพื้นที่รองรับน้ำชั่วคราว ตลอดจนการใหเอกชนยอมใหรฐั กระทำการใด ๆ
เพื่อประโยชนสาธารณะในการปองกันอุทกภัย ทั้งนี้ โดยชดเชยเยียวยาอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังไดกำหนดให Water Authorities มีหนาทีค่ วบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรน้ำ เชน การสรางคันกันน้ำ การสูบน้ำบาดาล การปลอยสิ่งเปนพิษลงสูแหลงน้ำ ใหอยูภายใต
การกำกับดูแลของหนวยงานของรัฐในระดับประเทศระดับภูมิภาค ระดับทองถิ่น แลวแตกรณี
The Dutch Water Act, Chapter 5, Section 5.1.
โปรดดูเพิ่มเติมใน Transport and Water Management Inspectorate Water Management, “Assessment of
Primary flood defences in The Netherlands” National Report on 2006, (Rotterdam: Thieme MediaCenter, 2006).
๘
๙
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

ตามอนุบัญญัติทเี่ กี่ยวของ หากมีการฝาฝนบทบัญญัติเกิดขึ้น หนวยงานที่เกี่ยวของยอมมีอำนาจ
ในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย (Law enforcement) ตามบทบัญญัติในหมวด ๘
ของพระราชบัญญัติ
ความสงทาย

การจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนดในมิติของการตรากฎหมาย
และการสรางบูรณภาพของบทบัญญัติไดมกี ารพัฒนามาอยางตอเนือ่ ง ใหมีความครบถวนเหมาะสม
ในอันจะใชเปนกติกาและเครื่องมือเพื่อประโยชนสาธารณะ โดยเฉพาะการกำหนดมาตรการปองกัน
อุทกภัยและบทบาทอำนาจหนาที่ของแตละองคกรที่เกี่ยวของไวอยางชัดเจน โดยมีการกระจายภารกิจ
ใหองคกรตาง ๆ มีการดำเนินงานที่แตกตางกันไปตามขอบเขตภารกิจและพื้นทีเ่ ชิงภูมิศาสตร ภายใต
การกำกับดูแลของรัฐบาล
ผูเ ขียนหวังเปนอยางยิง่ วา ในอนาคตอันใกลนี้ ประเทศไทยของเราจะไดจัดใหมีกฎหมาย
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัยทีม่ ีเจตนารมณสำคัญในการปองกันเหตุอุทกภัย
ตลอดจนกำหนดโครงสร า ง การจั ด องค ก ร และ
อำนาจหนาที่ขององคกรผูรับผิดชอบภารกิจตาง ๆ
ไวอยางชัดเจน เพือ่ ประโยชนสาธารณะและความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในตอนหน า ผูเ ขี ย นจะขอเสนอข อ มูล
เกี่ยวกับการดำเนินยุทธศาสตรในการบริหารจัดการ
อุท กภั ย ของประเทศเนเธอร แ ลนด ซึ ่ง ได ม ีก าร
ดำเนินงานภายใตกฎหมายและนโยบายระดับชาติ
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คำคม

ความไมเปนธรรมมันเกิดจากคนใชกฎหมายเสียมากกวาอยางอื่น
นับแตปญหาวา เจาหนาที่ตำรวจไมยอมปฏิบัติการตามหนาที่บาง
ปฏิบัติการตามหนาที่ในทางมิชอบบาง กินสินบนบาง พนักงานอัยการ
ไมยอมฟองคดีใหบาง ฟองแตแกลงทำสำนวนและหลักฐานใหออนบาง
ศาลตีความกฎหมายที่ใหผลแปลกประหลาดบาง และปญหาอื่น ๆ อีกสารพัด
สิ่งเหลานี้เกิดจากตัวคนผูใชกฎหมายสวนหนึ่งดวยซึ่งบางที
เราจะลืม ๆ คิดถึงกันไป เพราะมัวแตหลับหูหลับตาโทษกฎหมายกันหมด

ศาสตราจารย ดร.วิษณุ เครืองาม
คำคมนักกฎหมายไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนา ๔๐
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www.correct.go.th

www.correct.go.th เปนเว็บไซตของกรมราชทัณฑ แตเดิมกรมราชทัณฑนั้นมีชื่อวา
“การราชทั ณ ฑ” มีป ระวั ติ ค วามเป น มายาวนานเริ ่ม ตั ้ง แต ก อ นรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ซึง่ ตอมาภายหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ การราชทัณฑ
ไดยกฐานะเปนกรมราชทัณฑสังกัดกระทรวงมหาดไทย และมีการตราพระราชบัญญัติราชทัณฑ
พ.ศ. ๒๔๗๙ จนกระทัง่ มีการปฏิรปู ระบบราชการ เมือ่ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไดโอนกรมราชทัณฑ
มาสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยใหกรมราชทัณฑมีอำนาจหนาทีใ่ นการปฏิบัติตอผูกระทำผิด
ใหเปนไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกฎหมาย รวมถึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติตอผูตองขัง
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยาและ
หลักทัณฑวิทยา ตลอดจนขอกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติตอผูตองขังและขอเสนอแนะ
ในเรื่องที่เกี่ยวของขององคการสหประชาชาติ
นอกจากนี้ กรมราชทัณฑยังมีลกั ษณะงานที่พเิ ศษ กลาวคือ เปนงานที่ตอ งปฏิบตั ติ ลอดเวลา
๒๔ ชั่วโมงอยางตอเนื่อง โดยเปนงานที่ตองปฏิบัติทนั ทีไมสามารถปฏิเสธหรือผอนผันปฏิบัติใน
เวลาตอมาได และเปนงานที่ตอ งปฏิบตั ดิ ว ยความรอบคอบ ระมัดระวังและตองอาศัยความละเอียด
ถี่ถว นและถูกตอง ซึ่งจะเกิดความผิดพลาดใด ๆ ไมได และเปนงานที่เกี่ยวของกับกฎหมายหลายฉบับ
เนื่องจากเปนงานที่มีผลกระทบตอความมั่นคงและปลอดภัยของสังคม ประกอบกับเปนงาน
ที่มีความยากมากในดานการแกไขผูตองขังใหกลับตัวเปนพลเมืองดีของสังคม
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สำนักงานคุมครองพยาน เปนหนวยงานในสังกัดกรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุมครองพยาน
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึง่ การใหความคุม ครองและการรักษาสิทธิของบุคคลผูม าเปนพยานไว ๓ ประการ
ทีส่ ำคัญ คือ ประการแรก สิทธิทจี่ ะไดรบั การคุม ครองความปลอดภัย ประการที่ ๒
สิ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ การปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสม และประการที่ ๓ สิ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ
คาตอบแทนที่จำเปนและสมควรจากรัฐ
นอกจากนี้ยังมีอำนาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมครองพยาน
ในคดีอาญาตามมาตรการทัว่ ไปและมาตรการพิเศษ การปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสม รวมทัง้
ประสานการปฏิ บั ติ ง านและข อ มู ล กั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในส ว นของ
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประโยชนในการที่คุมครองความปลอดภัยแกพยาน
ในคดีอาญา
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร จัดตั้งขึ้นโดยพระราชดำริในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ให Massachusettes Institute of Technology (MIT) เขามามีสวนรวม
ในการวางแผนพัฒนาแหลงน้ำ รวมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ซึ่งตอมามีการพัฒนากลไกการรวบรวมขอมูลและประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
โดยจัดทำเปนระบบเครือขายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแหงประเทศไทย เริ่มดำเนินการเมื่อ
ป ๒๕๔๑ เปนระบบสารสนเทศเชื่อมตอ และเก็บรวบรวมขอมูลทรัพยากรน้ำลุมน้ำเจาพระยาทั้งหมด
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา
กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรน้ำ เปนตน แลวสำเนากระจายขอมูลนี้กลับไปใหหนวยงานตาง ๆ
อีกครั้ง ใหไดใชขอมูลรวมกัน เกิดเปนกลไกในการประสานงาน ประกอบการตัดสินใจและดำเนินการ
พิจารณานำขอมูลที่รวบรวมไดจากระบบเครือขายเพื่อเปดใหประชาชนเขาถึง รับรู และศึกษาได
อั น จะเป น ฐานในการพั ฒ นาความร ว มมื อ ภาคประชาชนที่ จ ะเข า มามี ส ว นร ว มในการดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรน้ำและเปนเครื่องมือในการดำเนินการขององคกรลุมน้ำที่กำลังจะเกิดขึ้นไดตอไป
ปจจุบันสถาบันฯ เปลี่ยนสถานะเปนองคการมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ เมือ่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
เรียกโดยยอวา “สสนก.” สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิจัย
และพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวบรวมและวิเคราะห ขอมูล จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
และการเกษตร นำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาใหองคการตาง ๆ นำไปใชประโยชนในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร สงเสริมความรวมมือดานการวิจัย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ บริการถายทอดเทคโนโลยีใหหนวยงาน ประชาชนและชุมชนนำไปใช
ประโยชนไดโดยสะดวกและเกิดประสิทธิผลตอไป
มี.ค. - เม.ย. ๕๕

P179-182.indd 181

จุลนิติ

๑๘๑

3/28/2012 2:45:40 PM

แนะนำเว็บไซต

www.thaiwhic.go.th

“ศูนยขอมูลมรดกโลก” จัดตั้งขึ้นเมื่อปพุทธศักราช ๒๕๕๓ โดย
คณะกรรมการศู น ยป ฏิ บั ติ ก ารคณะกรรมการมรดกโลกฝ า ยไทย ซึ่ ง มี
คณะกรรมการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม ไดแตงตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของผูแทนฝายไทยในการปฏิบัติงานในคณะกรรมการมรดกโลก
โดยมีนางโสมสุดา ลียะวณิช รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ไดรับการเลือกตั้ง
ใหดำรงตำแหนงในคณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee)
ในระหว า งการประชุ ม สมัช ชาสมัย สามัญ ของรั ฐ ภาคี อ นุ สั ญ ญามรดกโลก
ครั้งที่ ๑๗ ระหวางวันที่ ๒๓–๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ สำนักงานใหญองคการ
การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส โดยมีวาระในการดำรงตำแหนง ๔ ป ระหวางปพุทธศักราช
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
“ศูนยขอมูลมรดกโลก” จะเปนศูนยกลางในการเผยแพรองคความรู
ดานมรดกโลก อาทิ อนุสัญญาคุมครอง มรดกโลก บทบาทและหนาที่ของ
คณะกรรมการมรดกโลก แหลงมรดกโลกของประเทศไทย ตลอดจนขอมูล
ขาวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ ใหแกประชาชนทั่วไปไดรับทราบโดยทั่วกัน
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