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บรรณาธิการแถลง
วารสาร “จุลนิติ” ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการไดพิจารณาโดยเห็นถึงความสําคัญในการ
จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ทั้งนี้ เนื่องจากในคราวประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๘
เปนพิเศษ เมื่อวันอาทิตยที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ สภาปฏิรูปแหงชาติมีมติไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทัง้ ฉบับ ทําใหสภาปฏิรปู แหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญสิน้ สุดลง
พร อ มกั น และจะต อ งเริ่ ม กระบวนการในการจั ด ทํ า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม ขึ้ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และฉบับ
แกไขเพิ่มเติม กลาวคือ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่สภาปฏิรูปแหงชาติและคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้ง “คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ”
ขึน้ คณะหนึง่ ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึง่ และกรรมการอืน่ อีกไมเกินยีส่ บิ คน “เพือ่ ทําหนาที่
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม” ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง
โดยในระหวางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญรับฟงความคิดเห็นของ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแหงชาติ และประชาชนประกอบดวย
เมื่อคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบ และให
คณะรัฐมนตรีแจงคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการใหมีการ “ออกเสียง
ประชามติ” วาประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตยที่แทจริงจะใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ
สําหรับเพื่อใชเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศหรือไม
ดวยเหตุดังกลาว ทางกองบรรณาธิการจึงไดพิจารณาขออนุญาตทําการสัมภาษณความเห็น
ทางวิชาการในประเด็น เรือ่ ง “แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพือ่ การปฏิรปู ประเทศไทย
อยางยั่งยืน” จากศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และอดีต
ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแหงชาติ รองศาสตราจารย ดร.เจษฎ โทณะวณิก
คณบดีคณะนิติศาสตร ปรีดี พนมยงค และอดีตกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และ ดร.พรสันต
เลีย้ งบุญเลิศชัย อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทัง้ นี้ เพือ่ ใหทราบถึงทรรศนะ
และแนวทางในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
ในสวนบทความและเนื้อหาอื่นๆ ยังคงความเขมขนดวยขอมูลทางวิชาการดานกฎหมาย
ที่เปนประโยชนตองานในดานนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติอีกมากมาย กองบรรณาธิการขอขอบคุณ
ผูอานทุกทานที่ไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร “จุลนิติ” ดวยดีเสมอมา ซึ่งเราพรอมที่จะ
ทําหนาที่สรางสรรคผลงานทางวิชาการดานกฎหมายที่เปนประโยชนเพื่อมานําเสนอแกทานผูอาน
ทุกทานตลอดไป
กองบรรณาธิการ
พฤศจิกายน ๒๕๕๘

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์และพระราชทานปริญญาบัตร
แกผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันเสารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๐
“...ผูท่มี ุงหวังความดีและความเจริญมั่นคงในชีวิต จะตองไมละเลย
การศึกษา. ความรูทจี่ ะศึกษามีอยูส ามสวน คือความรูว ชิ าการ ความรูป ฏิบตั กิ าร
และความรูคิดอานตามเหตุผลความเปนจริง ซึ่งแตละคนควรเรียนรูใหครบ
เพื่อ สามารถนํ า ไปใช ป ระกอบกิจ การงานและแก ป  ญ หาทั ้ง ปวงได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพ. อีกประการหนึง่ จะตองมีความจริงใจและบริสุทธิใ์ จ ไมวา ในการงาน
ในผูรวมงาน หรือ ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตอง
ทุกอยาง เพราะความจริงใจนี้เปนปจจัยสําคัญยิ่ง ในการผดุงและสรางเสริม
ความมีสมานฉันท ความประสานสามัคคี และความเปนปกแผนมั่นคงของสวนรวม.
ประการที่สาม จําเปนตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสมํ่าเสมอแลว
พยายามปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว ไมปลอยใหเจริญเติบโตทําความเสื่อมเสีย
แกการกระทําและความคิด. ประการที่ส่ี ตองฝกฝนใหมีความสงบหนักแนน
ทัง้ ในกาย ในใจ ในคําพูด เพราะความสงบหนักแนนเปนเครื่อง ผอนปรน
ระงับ ความรุ น แรง ความขั ด แย ง ความไม เ ข า ใจในกั น และกั น ได ทุ ก กรณี.
โดยเฉพาะความสงบหนักแนนในจิตใจนั้น ทําใหเกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุ
ตามผล จึงชวยใหสามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปญหา และกระทํา ไดถูกตอง
พอเหมาะพอดี มีประสิทธิผล. หลักปฏิบตั ิทก่ี ลาว เปนขอทีท่ านทั้งหลายพึงรับไว
ศึกษาพิจารณาใหเห็นกระจางและนําไปใชเปนแนวทางความประพฤติปฏิบัติ
เพื่อนําพาตนใหบรรลุถึงความเจริญมั่นคงที่มุงหมาย...”

สารบัญ
บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

เรื่อง “แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน”
• บทนําบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ ......................................................................... ๑
• ศาสตราจารย ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ ......................................................................... ๔
อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และอดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง
สภาปฏิรูปแหงชาติ
• รองศาสตราจารย ดร. เจษฎ โทณะวณิก .................................................................... ๑๗
คณบดีคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค และอดีตกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
• ดร. พรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย ....................................................................................... ๒๘
อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อการปฏิรูป ประเทศไทยอยางยั่งยืน
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เมือ่ มีการกลาวถึงคําวา “การปฏิรูปประเทศ” แลว นับเปนวาทกรรมที่มีการ
พูดถึงกันอยางกวางขวางในสังคมไทยที่ผานมาจนถึง ณ ปจจุบัน อันเปนการสะทอน
ใหเห็นสภาพปญหาของประเทศไทยของเราที่มีความรุนแรงถึงขั้นวิกฤตราวลึกและขยายตัว
อยางกวางขวางไปทุกภาคสวนของสังคมตัง้ แตระดับประเทศลงไปถึงระดับครอบครัว
โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปที่ผานมา ที่ประเทศไทยมีการชุมนุมประทวง
ทางการเมืองอยางตอเนื่องและลุกลามไปสูแทบทุกภูมิภาคของประเทศ ประชาชน
แตกแยกเป น ฝ ก เป น ฝ า ย ขาดความรู  รั ก สามั ค คี แ ละมี ค วามคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง
ทีแ่ ตกตางกันถึงขนาดไมยอมรับฟงความคิดเห็นทีแ่ ตกตางและมีทัศนคติทไี่ มเปนมิตร
ที่ดีตอกัน บางครั้งเกิดความรุนแรง มีการใชกําลังและอาวุธเขาทํารายกัน กระทบตอการ
ดํารงชีวติ ของประชาชนโดยปกติสขุ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองชะงักงัน
กระทบตอการใชอํานาจในทางนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหาร และตุลาการ การบังคับใชกฎหมายไมไดผล
ซึ่งเปนสาเหตุใหคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เขายึดอํานาจการปกครองประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และมีการประกาศใหรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึง่ เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศใหสิน้ สุดลง ยกเวนหมวด ๒
และในระหวางทีป่ ระเทศยังไมมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อนําไปสูการจัดทํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับถาวรในการปฏิรูปประเทศตอไป
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อการปฏิรูป ประเทศไทยอยางยั่งยืน

โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวนั้น ไดมีการบัญญัติแนวทาง
ใหมีการปฏิรปู ประเทศในเชิงโครงสรางอํานาจรัฐทั้งดานการเมือง การบริหารราชการแผนดิน
กฎหมายและความยุตธิ รรม การปกครองทองถิ่น การศึกษา เศรษฐกิจ พลังงาน สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม สือ่ สารมวลชน สังคม และดานอื่นๆ ทั้งนี้ โดยมีเจตนารมณสําคัญ
เพื ่อ ให ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มีพ ระมหากษั ต ริ ย  ท รงเป น ประมุ ข
มีความเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเปนธรรม
มีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบที่มปี ระสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมลํ้า
และสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยัง่ ยืน ทําใหกลไกรัฐ
สามารถใหบริการประชาชนไดอยางทัว่ ถึง สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัดและเปนธรรม
การปฏิรูปดานตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวนั้น
ไดบัญญัติใหเปนอํานาจหนาทีข่ อง “สภาปฏิรูปแหงชาติ” (สปช.) ในการศึกษาและ
เสนอแนะเพื่อใหเกิดการปฏิรปู ซึ่งสภาปฏิรปู แหงชาติไดเสนอความเห็นและขอเสนอแนะ
ในการปฏิรูปประเทศตอ “คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ” เพื่อประโยชนในการ
จัดทํารัฐธรรมนูญ และในการยกรางรัฐธรรมนูญคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ไดนําแนวทางการปฏิรูปดานตางๆ ไปบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับเสนอสภาปฏิรปู แหงชาติ เพื่อลงมติใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญนี้
ทัง้ ฉบับ) แตเนือ่ งจากสภาปฏิรูปแหงชาติมีมติไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ทําใหรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวตองตกไปทั้งฉบับ และสงผลใหสภาปฏิรูปแหงชาติ
และคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญตองสิ้นสุดลงพรอมกันดวย
เมือ่ สภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ แ ละคณะกรรมาธิ ก ารยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ สิ ้น สุ ด ลง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ ไดบัญญัติใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้ง
“คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ” ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําหนาทีร่ างรัฐธรรมนูญ และใหมี
“สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” ขึ้นแทนสภาปฏิรูปแหงชาติเพื่อดําเนินการใหเกิด
การปฏิรปู ดานตางๆ สืบตอจากสภาปฏิรปู แหงชาติ การปฏิรปู ประเทศจึงถือเปนวาระแหงชาติ
ทีส่ ภาขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจะตองดําเนินการ
ใหบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว โดยการ
แสวงหาแนวทางการปฏิรูปประเทศดานตางๆ ซึ่งเปนทีย่ อมรับของทุกฝายในสังคม
เพือ่ นําไปสูการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมเพือ่ ใหบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิรูป
ประเทศตอไป
รัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศในการที่จะกําหนดโครงสราง
และอํานาจหนาทีข่ ององคกรทีใ่ ชอํานาจสูงสุดในรัฐ ความสัมพันธระหวางองคกรที่
ใชอํานาจสูงสุดในรัฐดวยกัน ความสัมพันธระหวางองคกรที่ใชอํานาจสูงสุดในรัฐกับ
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ประชาชน ตลอดจนการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐธรรมนูญจึงเปน
กฎหมายที่มีความสําคัญในการกําหนดอนาคตของประเทศ ดังนั้น โจทยสําคัญในการ
ออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหมของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญคือจะสรางกติกาอยางไร
ใหประชาชนที่มีความคิดเห็นทีแ่ ตกตางกันสามารถอยูรวมกันไดภายใตรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมท่ีมีความเปนธรรมกับทุกฝาย และเพื่อใหรฐั ธรรมนูญฉบับใหมเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการปฏิรปู ประเทศและเปลี่ยนผานจากสังคมที่มีความขัดแยงสูส งั คมที่มคี วามปรองดอง
สมานฉันท และทีส่ ําคัญจะมีกระบวนการอยางไรในการใหประชาชนไดเขามามีสวน
ในการ “รวมคิด รวมราง และรวมสรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม” อยางแทจริง ทั้งนี้
เพื่อใหรัฐธรรมนูญฉบับใหมไดรับการยอมรับจากประชาชนทุกภาคสวน
ดวยเหตุผลดังกลาว ทางกองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิต”ิ จึงไดทําการสัมภาษณ
ความเห็นทางวิชาการ พรอมทรรศนะและขอคิดเห็นอันจะเปนประโยชนในประเด็น
เรื่อง “แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพื่อการปฏิรปู ประเทศไทยอยางยั่งยืน”
จากผูทรงคุณวุฒิทีม่ ีความรู ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
และการจัดทํารัฐธรรมนูญ อันประกอบดวย ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ
อดี ต สมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และอดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปการปกครอง
สภาปฏิรูปแหงชาติ รองศาสตราจารย ดร.เจษฎ โทณะวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร
ปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และอดีตกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และ
ดร.พรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ เพื่อใหทราบถึงแนวคิดและหลักการสําคัญในการจัดทํารัฐธรรมนูญของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยสําหรับเพื่อใชเปนกติกาในการปฏิรูปประเทศและสรางความปรองดอง
ของคนในชาติ หลักการใหมในรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่สภาปฏิรปู แหงชาติ
ลงมติไมใหความเห็นชอบที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยและ
สมควรที่จะนํามาบัญญัตไิ วในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ทีไ่ ดเคยประกาศใชบังคับมาแลวฉบับใดที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญควรนํามาใชเปน
แนวทางเพื่อประกอบการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ตลอดจนการออกแบบโครงสราง
รัฐธรรมนูญที่มีความเปนพลวัตและสามารถใชเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาในอนาคต
ซึ่งไมสามารถคาดการณไดในปจจุบัน เพื่อปองกันการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบ่ ัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ โดยทานผูอานสามารถติดตามรายละเอียดของเรื่องดังกลาวไดในวารสาร
“จุลนิติ” ฉบับนี้
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ศาสตราจารย ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ๑
แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพือ่ การปฏิรปู ประเทศไทยอยางยัง่ ยืน
เมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
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จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวคิดและหลักการสําคัญ
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย
สํ า หรั บ เพื่ อ ใช เ ป น กติ ก าในการปฏิ รู ป ประเทศและ
สรางความปรองดองของคนในชาติ
ศาสตราจารย ดร.สมบัติฯ : รัฐธรรมนูญถือเปน

กฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยจะกําหนดโครงสราง
ทางการเมืองการปกครอง และกําหนดความสําคัญของสถาบัน
การเมือง เชน สถาบันประมุขของประเทศ สถาบันนิติบัญญัติ
สถาบันบริหาร สถาบันตุลาการ และองคกรอื่น ๆ ของรัฐ ดังนั้น
รัฐธรรมนูญของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงตอง
สะทอนหลักการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คือ “อํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชน” ดังนั้น การรางรัฐธรรมนูญจะตองให
สอดคลองกับหลักอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน หมายความ
วาการใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
จะตองใชโดยประชาชน และเพื่อประโยชนของประชาชน ทั้งนี้
รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น อาจมี ทั้ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร
เชน รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน
และประเทศไทย เปนตน สวนรัฐธรรมนูญทีไ่ มเปนลายลักษณอกั ษร
เชน รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ เปนตน
ในทางหลักรัฐศาสตร การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ในโลกแบงออกไดเปน ๓ รูปแบบหลัก ดังนี้
๑. ระบบรัฐสภา (Parliamentary system) เปนการ
ปกครองโดยใชหลักการควบอํานาจ (Fusion of Power) มีตน กําเนิด
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ดุษฎีบณ
ั ฑิต (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(นิดา) อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแหงชาติ และอดีตประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแหงชาติ
๑

๔
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ประเทศไ
ประเทศไทยมี
ก ารปกครองโดยใช ร ะบบรั ฐ สภามาเป น เวลา
๘๓ ปแลว มีรฐั ธรรมนูญมาแลวจํานวน ๑๙ ฉบับ หากระบบรัฐสภา
มีความสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย คงจะสงผล
ให ก ารเมื อ งไทยมี ก ารพั ฒ นาก า วหน า และมี ค วามมั ่น คง
ไมลมลุกคลุกคลานมาจนถึงทุกวันนี้

มาจากประเทศอังกฤษ และประเทศตาง ๆ ในยุโรปและประเทศที่เคยเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ
ก็จะใชระบบรัฐสภาในการปกครองประเทศ รวมทั้งประเทศไทย และประเทศญี่ปนุ แมจะไมเคยตกเปน
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ก็ใชระบบรัฐสภา เชนเดียวกัน
๒. ระบบประธานาธิบดี (Presidential System) เปนการปกครองโดยใชหลักการแบงแยก
อํานาจ (Separation of Power) มีตนกําเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาและขยายไปยังประเทศตาง ๆ
ทั่วโลก ทั้งในลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา
๓. ระบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่งประธานาธิบดี (Semi-Parliamentary System or Semi-Presidential
System) มีตนกําเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศส เมือ่ ป ค.ศ. ๑๙๕๘ ปจจุบันนิยมใชในหลายประเทศ
โดยเฉพาะประเทศที่กอ ตั้งขึ้นใหมนยิ มใชระบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่งประธานาธิบดี ในการปกครองประเทศ
การปกครองในแตละรูปแบบจะมีหลักการและปรัชญาที่แตกตางกัน เพราะฉะนั้นนักรัฐศาสตร
ทีจ่ ะรางรัฐธรรมนูญควรจะตองเขาใจโครงสรางหรือรูปแบบทางการเมืองทีแ่ ตกตางกันดวย สําหรับ
ประเทศไทยนั้นไดมกี ารปกครองโดยใชระบบรัฐสภามาตั้งแตเริ่มแรก กอนหนานัน้ ประชาชนสวนใหญ
ยังไมมีความรูความเขาใจในเรื่องประชาธิปไตย เรื่องการปกครองจึงเปนเรื่องของชนชั้นนําของสังคม
การใชอาํ นาจในการปกครองขึน้ อยูกับพระมหากษัตริยเพียงพระองคเดียวตามรูปแบบการปกครอง
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย แตราษฎรบางสวนที่มีความรูค วามเขาใจในเรื่องระบอบประชาธิปไตย
กลับเห็นวาการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยน้นั ไมเหมาะสมกับยุคสมัย จึงควรเปลี่ยนแปลง
อํานาจการปกครองใหเปนอํานาจของประชาชน ฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยจึงได
กําหนดใหมีสภาผูแทนราษฎร และใหสภาผูแทนราษฎรทําหนาทีเ่ ลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อทําหนาที่
บริหารประเทศ นี่คือที่มาของระบบรัฐสภาในประเทศไทยเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้
หากถามวารูปแบบของการเมืองจะมีผลตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศตาง ๆ
หรือไม ผมคิดวาในประเทศที่พัฒนาแลวไมวาจะใชรูปแบบการปกครองในระบบใดก็สามารถใชไดผล
ทุก ระบบ แต ส ํา หรั บ ประเทศด อ ยพั ฒ นาหรื อ ประเทศทีก่ ํ า ลั ง พั ฒ นา บางรู ป แบบก็ ใช ไ ม ไ ด ผ ล
หมายความวาเมื่อนําระบบการปกครองมาใชแลวไมสามารถกอใหเกิดการพัฒนาทางการเมืองอยาง
มั่นคง หรือไมสามารถทําใหประเทศพัฒนากาวหนาอยางตอเนื่อง สําหรับประเทศไทยมีการปกครอง
โดยใชระบบรัฐสภามาเปนเวลา ๘๓ ปแลว มีรฐั ธรรมนูญมาแลวจํานวน ๑๙ ฉบับ หากระบบรัฐสภา
มีความสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย คงจะสงผลใหการเมืองไทยมีการพัฒนากาวหนา
และมีความมั่นคง ไมลมลุกคลุกคลานมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น สมควรหรือไมที่จะตองทบทวน
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วาระบบรัฐสภานัน้ มีความสอดคลองกับสภาพสังคมไทยหรือไม เพราะหากระบบรัฐสภามีความสอดคลอง
กับสภาพสังคมไทยจริงคงไมทาํ ใหการปกครองประเทศตองสะดุดหยุดลง หรือกอใหเกิดการรัฐประหาร
ตอเนื่องมาเหมือนเชนทุกวันนี้
จุลนิติ : ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของประเทศไทยนั้น ทานเห็นวา
คณะกรรมการ รางรัฐธรรมนูญควรนําบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับใดในอดีตมาใชสาํ หรับเปนแนวทางในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เพราะเหตุใด
ศาสตราจารย ดร.สมบัตฯิ : โดยทัว่ ไปในการรางรัฐธรรมนูญนัน้ นอกจากจะมีผทู รงคุณวุฒิ

ดานกฎหมายประกอบเปนคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญแลว จําเปนตองมีผูทรงคุณวุฒิดานรัฐศาสตร
ทีม่ คี วามรูค วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งหลักการและปรัชญาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
รวมเปนคณะกรรมการดวย เพราะการทีม่ แี ตเพียงนักกฎหมายอาจจะทําใหไมรไู มเขาใจถึงหลักการและ
ปรัชญาทางรัฐศาสตรเทาทีค่ วร จึงทําใหการรางรัฐธรรมนูญทีผ่ า นมาเปนเพียงแตการยึดตามรูปแบบเดิม ๆ
โดยมี ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อ แก ไขเพี ย งเล็ ก น อ ย ซึ่ ง ถ า เป น ดั ง นี้ แ ล ว จะเป น รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ก  อ ให เ กิ ด
การปฏิรปู ไดอยางไร ดังนัน้ การรางรัฐธรรมนูญทีด่ ตี อ งสามารถปฏิรปู ประเทศได ตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญ
 หาวิกฤตทางการเมืองหลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒
ของสาธารณฝรัง่ เศสที่ ๕๒ ซึง่ เขียนขึน้ มาเพือ่ แกปญ
ซึ่งกอนหนานั้นประเทศฝรั่งเศสมีรัฐธรรมนูญที่ใชระบบรัฐสภา และมีรัฐบาลผสมที่ไมเขมแข็งทําใหเกิด
วิกฤตทางการเมืองมาอยางตอเนื่อง และไมสามารถแกปญหาได สภาผูแทนราษฎรฝรั่งเศสจึงไดเชิญ
นายพลชารล เดอ โกล หรือ ชารล อ็องเดร โฌแซ็ฟ มารี เดอ โกล (Charles André Joseph Marie
de Gaulle) มาเปนประธานาธิบดี โดยนายพลชารล เดอโกล มีเงื่อนไขวาขอใหรางรัฐธรรมนูญใหม
ดังนั้นรัฐธรรมนูญที่รางและประกาศใชเมื่อป ค.ศ. ๑๙๕๘ จึงเปนรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนการปกครอง
จากระบบรัฐสภามาเป นระบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่งประธานาธิบดี โดยมีนายพลชารล เดอ โกล
เปนประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณฝรัง่ เศสที่ ๕ และเปนรัฐธรรมนูญทีท่ าํ ใหประเทศฝรัง่ เศสสามารถ
กอบกูเกียรติภูมิความยิ่งใหญของความเปนมหาอํานาจในอดีตกลับคืนมาได และรัฐธรรมนูญฉบับป
ค.ศ. ๑๙๕๘ นี้ก็ยังคงใชอยูในปจจุบัน
กรณีของประเทศฝรั่งเศสนี้ สะทอนใหเห็นวาถามีการรางรัฐธรรมนูญที่ดีจะชวยปฏิรูป
การเมืองได ฉะนั้นการที่กรรมการรางรัฐธรรมนูญจะรางรัฐธรรมนูญโดยไปดูรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานมา
เปนตนแบบนัน้ เห็นวารัฐธรรมนูญทุกฉบับทีผ่ า นมาจะเปนรูปแบบของระบบรัฐสภาเหมือนกันทุกฉบับ
อาจจะมีแตกตางกันบางก็เพียงเล็กนอย เชน รางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ ที่สภาปฏิรูปแหงชาติ
ไมเห็นชอบนัน้ มีการเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ และฉบับป ๒๕๕๐ จะพบวามีสว นสําคัญ
ที่แตกตางกัน คือ รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ กําหนดไวชัดเจนวา
นายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) สวนรางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘
(รางที่ตกไป) กําหนดวานายกรัฐมนตรีจะเปนบุคคลภายนอกที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งก็ได จึงขัดกับ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ ๕ เปนสาธารณรัฐปจจุบันของประเทศฝรั่งเศสที่ถือกําเนิดเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๐๑ ซึ่งเกิดจาก
การลมสลายของสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ ๔ โดยเปลี่ยนแปลงจากระบบรัฐสภามาเปนระบบกึ่งรัฐสภาหรือกึ่งประธานาธิบดี.
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หลักการของระบอบประชาธิปไตยที่วาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ประชาชนเปนคนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อทําหนาทีน่ ิติบัญญัติ และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรี
ทําหนาทีฝ่ ายบริหาร และนายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับป ๒๕๕๘ กําหนดใหบุคคลภายนอกซึ่งไมไดเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมาเปนนายกรัฐมนตรีกไ็ ด
สําหรับอํานาจตุลาการนั้นในกรณีของประเทศไทยอํานาจตุลาการไมมีความเชื่อมโยง
กับประชาชน เนือ่ งจากมีหนวยงานแยกตางหากจากฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร จึงไมมี
ความเกี่ยวของใด ๆ กับการเมือง ในขณะที่ประเทศตาง ๆ ซึง่ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ทั้งหลาย โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา อํานาจตุลาการจะมีความ
เกี่ยวของกับประชาชน เชน ในศาลสูงสุดแหงสหรัฐอเมริกา (Supreme Court of the United States)
กําหนดใหมีผูพิพากษาจํานวน ๙ คน ซึ่งไดรับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีทมี่ าจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน และสงใหวฒ
ุ ิสภาซึ่งมีสมาชิกจํานวน ๑๐๐ คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ใหความเห็นชอบและตรวจสอบประวัติตาง ๆ ของผูที่จะมาดํารงตําแหนงผูพิพากษาศาลสูง ถาเห็นวา
เปนบุคคลทีม่ ีคุณสมบัติเหมาะสม วุฒิสภาก็จะลงมติรับรองใหดํารงตําแหนงผูพิพากษาในศาลสูงสุด
โดยมีวาระการดํารงตําแหนงตลอดชีวิต นั่นแสดงวาผูพิพากษาศาลสูงสุด อยางนอยก็มีความเชื่อมโยง
กับประชาชน เพราะผูนํารัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งเปนผูเสนอชื่อ และสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเปนผูต รวจสอบคุณสมบัตแิ ละใหความเห็นชอบ หรือในกรณีของประเทศ
เยอรมนี ประธานศาลฎีกาไดรบั เลือกตั้งโดยคณะกรรมการที่มาจากฝายการเมืองประกอบดวย รัฐมนตรี
วาการกระทรวงยุติธรรมของสหพันธรัฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมของมลรัฐจํานวน ๑๖ มลรัฐ
และตัวแทนจากสภาผูแทนราษฎรอีก ๑๖ คน รวมมีคณะกรรมการจํานวน ๓๓ คน ทําหนาที่
ในการเลือกประธานศาลฎีกา ซึ่งไมไดกําหนดใหประชาชนเลือกโดยตรง แตผูทําหนาทีเ่ ลือกประธาน
ศาลฎีกามาจากการเลือกตั้งของประชาชน เปนตน
สําหรับประเทศไทยเห็นวาสถาบันตุลาการนั้นตองแยกออกจากฝายนิติบญ
ั ญัติ และฝายบริหาร
โดยไมมีความเกี่ยวของกัน เพราะเห็นวายังไมควรใหฝายการเมืองเขาไปแทรกแซงฝายตุลาการ
ดังนั้น หากจะกลาวถึงอํานาจอธิปไตยในประเทศไทยมีเพียงแค ๒ อํานาจเทานั้น คืออํานาจ
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

ไม ว า จะนํ า รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใดมาเป น ต น แบบในการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ คณะกรรมการ
ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ต อ งพิ จ ารณาหลั ก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยของประเทศไทย
ใหชัดเจนกอนวาควรจะใช โครงสรางของระบบการปกครองแบบใด ถาจะใช โครงสรางระบบ
รัฐสภาก็ควรตรวจสอบใหดีวาเหมาะสมกับประเทศไทยจริงหรือไม

นิติบัญญัติและอํานาจบริหาร สวนอํานาจตุลาการนั้นไมเกี่ยวของกับการเลือกตั้งของประชาชน
เพราะไมมีความเชื่อมโยงใด ๆ กับประชาชน และหากรัฐธรรมนูญกําหนดวานายกรัฐมนตรีหรือ
หัวหนาฝายบริหารนั้นจะเปนบุคคลภายนอกก็ไดจะเหลือแคอํานาจเดียวที่เกี่ยวของกับประชาชนคือ
อํานาจนิติบัญญัติเทานั้น ซึ่งหากเปนเชนนี้แลวก็จะขัดกับหลักการของระบอบประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง
แมในทางทฤษฎีจะกําหนดวาอํานาจนิติบัญญัติเปนอํานาจสูงสุดเพราะเปนอํานาจในการตรากฎหมาย
ขึ้นมาบริหารประเทศ แตในทางปฏิบัติอํานาจสูงสุดคืออํานาจบริหาร เพราะในระบบรัฐสภานั้น
การเสนอกฎหมาย ถาเปนกฎหมายทีม่ คี วามสําคัญ เชน กฎหมายเกีย่ วดวยการเงินก็ตอ งไดรบั การรับรอง
จากนายกรัฐมนตรี เปนตน ทําใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจเหนือฝายนิติบัญัติ
ขอแตกตางอีกประเด็นหนึ่งคือรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ทั้งหมดจํานวน ๒๐๐ คน แตรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ กําหนดให
สมาชิกวุฒิสภามีจํานวน ๑๕๐ คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจังหวัดละ ๑ คน รวมเปน ๗๗ คน
และมาจากการสรรหาอีกจํานวน ๗๓ คน แตรางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ (ฉบับที่ตกไป) กําหนดใหมี
สมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๒๐๐ คน มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ ๑ คน เปนจํานวน ๗๗ คน และมาจาก
การสรรหาอีก ๑๒๓ คน ซึ่งหากวัดระดับความเปนประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งของประชาชนแลว
จะเห็นวารางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ มีความเปนประชาธิปไตยตํา่ กวารัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ และ
ฉบับป ๒๕๕๐ สําหรับอํานาจของวุฒิสภานั้นรัฐธรรมนูญกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจในการกลั่นกรอง
กฎหมาย ใหความเห็นชอบกรรมการในองคกรอิสระ และมีอํานาจในการถอดถอนบุคคลออกจาก
ตําแหนง สวนสภาผูแทนราษฎรนั้นจะทําหนาที่สําคัญ คือ การบัญญัติกฎหมาย เลือกนายกรัฐมนตรี
การตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล ซึ่งถือวาวุฒิสภามีอํานาจนอยกวาสภาผูแทนราษฎร แตใน
ความเปนจริงแลววุฒิสภาจะมีอํานาจมากหรือนอยขึ้นอยูกับที่มาของวุฒิสภาวามีที่มาอยางไร เชน
สภาขุนนางหรือสภาสูงของประเทศอังกฤษ (House of Lords) มาจากการแตงตั้งทั้งหมด
โดยแตงตั้งจากขุนนางที่มีศักดินาสืบทอดไดและสืบทอดไมได มีจํานวนไมแนนอน ประเทศอังกฤษ
ซึ่งเปนตนแบบของระบบรัฐสภา กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการแตงตั้งทั้งหมด และมีอํานาจ
นอยกวาสภาสามัญคือมีเพียงอํานาจกลั่นกรองกฎหมายเทานั้น
สวนประเทศฝรั่งเศสกําหนดใหมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๓๔๘ คน มาจากการเลือกตั้ง
ทางออมของสภาทองถิ่น โดยมีอํานาจเกือบเทียบเทาสภาผูแทนราษฎร ยกเวน ๒ อํานาจ คือ อํานาจ
อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี และอํานาจพิจารณากฎหมายงบประมาณ สวนประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดใหวุฒิสภา หรือสภาสูงมีสมาชิกจํานวน ๑๐๐ คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด
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๕๐ มลรัฐ มลรัฐละ ๒ คน แตมอี ํานาจมากกวาสภาผูแ ทนราษฎร กลาวคือ มีอาํ นาจเสนอรางกฎหมาย
เหมื อ นกั บ สภาผู  แ ทนราษฎร และมีอ ํา นาจในการถอดถอนผู  ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง
การใหความเห็นชอบในการดํารงตําแหนงสําคัญ เชน ตําแหนงรัฐมนตรี ตําแหนงผูพิพากษาศาลสูง
หรือตําแหนงสําคัญอื่น ๆ ซึ่งเปนอํานาจของวุฒิสภา โดยสภาผูแทนราษฎรไมมีอํานาจดังกลาว
นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งทีแ่ ตกตางกันคือรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ กําหนดให
นายกรัฐมนตรีตอ งมาจากสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร (ส.ส.) แตเมื่อดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแลว
ใหพนจากสมาชิกภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หมายความวามีการประยุกตหลักการ
แบงแยกอํานาจของระบบประธานาธิบดีมาใช ซึง่ ในระบบประธานาธิบดีนัน้ ถือวาฝายบริหารมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จึงใหทําหนาที่บริหารประเทศเพียงอยางเดียว และฝายนิติบัญญัติ
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใหทําหนาทีบ่ ัญญัติกฎหมายเปนหลัก รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐
ประยุกตหลักการแบงแยกอํานาจมาใชเพราะตองการใหนายกรัฐมนตรีทําหนาที่บริหารประเทศไดอยาง
เต็มทีเ่ พือ่ แกไขปญหาตาง ๆ ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดหามไมใหสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรมาดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ถาจะเปนรัฐมนตรีตอ งลาออกจากการเปนสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎร สวนอํานาจในการเสนอกฎหมายที่สําคัญตองไดรับการรับรองจากนายกรัฐมนตรีเชนเดิม
แตรฐั ธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ไดประยุกตโดยนําหลักการของระบบประธานาธิบดีมาใช แตยังคง
เรียกวาระบบรัฐสภา แตเปนระบบรัฐสภาเทียม ไมใชระบบรัฐสภาแทเหมือนของประเทศอังกฤษ
ที่นายกรัฐมนตรีตองทําหนาที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ในเวลาเดียวกัน

สวนรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เมื่อทําหนาที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแลวไมตอ งลาออกจากการเปน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ดังนั้น นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจงึ ทําหนาที่ท้งั ฝายบริหารและฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ
ในเวลาเดียวกัน จึงเปนระบบรัฐสภาที่ใชหลักการควบอํานาจ ซึ่งไมเหมาะสมกับประเทศดอยพัฒนา
หรือกําลังพัฒนา เพราะประเทศเหลานี้ปญหาของประชาชนมีมาก ทัง้ ปญหาความยากจนและความ
ขาดแคลนในทุกดาน ดังนั้น ผูที่ทําหนาที่บริหารจะตองมีเวลาในการทุมเทแกไขปญหาของประชาชน
แตในระบบรัฐสภานั้นกําหนดใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองเขาประชุมสภาเพื่อทําหนาที่สมาชิก
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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สภาผูแทนราษฎรดวย จึงไมมีเวลาทีจ่ ะไปแกไข
ปญหาใหประชาชนไดอยางเต็มที่ ทําใหปญหา
ของประชาชนสวนใหญยังเรื้อรังอยู ซึ่งตางจาก
ประเทศอังกฤษ ทีใ่ ชระบบรัฐสภาเหมือนกัน
แตไมมปี ญหาพืน้ ฐานดานสาธารณูปโภคของ
ประชาชน เชน ถนนไมพอสําหรับใหรถวิ่ง โรงเรียน
ไมเพียงพอสําหรับจํานวนนักเรียน หรือโรงพยาบาล
ไมเพียงพอสําหรับจํานวนคนปวย ทัง้ นีเ้ พราะ
ประเทศอังกฤษไดแกไขปญหาโครงสรางพื้นฐานเหลานี้ครบถวนแลวเพียงแตตองบํารุงรักษาเทานั้น
สวนรางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ ที่กําหนดหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน หมายความวาไดนาํ หลักการแบงแยกอํานาจมาใช แตไดกาํ หนดใหนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีตอ งเขาประชุมสภาเพราะถือวาเปนภารกิจสําคัญ เมื่อกําหนดใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ไมไดเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแลว ถามวาจะตองเขาประชุมเปนประจําทําไม เมื่อประยุกตหลักแบงแยก
อํานาจมาใชแลวก็ควรเปดโอกาสใหนายกรัฐมนตรีไปทุมเทแกไขปญหาของประชาชนใหเต็มที่ โดยจะ
เขาประชุมสภาเพื่อตอบกระทูหรือญัตติของสภาฯ เทานั้น
อยางไรก็ตามที่ยกตัวอยางมานี้เปนเพียงแสดงใหเห็นถึงการรางกฎหมายที่ไมสอดคลอง
กับหลักการและปรัชญาทางรัฐศาสตร แตเปนการมุงเนนในทางเทคนิคของกฎหมาย ดังนั้นไมวาจะ
นํารัฐธรรมนูญฉบับใดมาเปนตนแบบในการรางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญตองพิจารณา
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยใหชดั เจนกอนวาควรจะใชโครงสรางของระบบ
การปกครองแบบใด ถาจะใชโครงสรางระบบรัฐสภาก็ควรตรวจสอบใหดีวาเหมาะสมกับประเทศไทย
จริงหรือไม เพราะใชระบบรัฐสภามา ๘๓ ปแลว ถาเหมาะสมก็คงจะทําใหการเมืองของประเทศไทย
กาวหนา มัน่ คง และพัฒนา ไมสะดุดหรือลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอดเชนนี้ แตถานําระบบรัฐสภา
แบบเดิมมาใชโดยไมตรวจสอบก็ยากที่จะเกิดการปฏิรูป
ถาถามวาจะนําเอารัฐธรรมนูญฉบับใดมาเปนตัวอยางในการรางรัฐธรรมนูญ ประเด็นนี้ขึ้นอยู
กับวาจะใชโครงสรางระบบรัฐสภาแบบใด ถาใชโครงสรางระบบรัฐสภาเทียมก็เปนไปตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับป ๒๕๔๐ และรางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๘ ที่ตกไป แตถาใชโครงสรางระบบรัฐสภาอยางแทจริง
ก็เปนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ ทีก่ ําหนดใหประชาชนเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีตอ งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร และ
ยังคงสถานภาพการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเวลาเดียวกัน การจะใชโครงสรางระบบรัฐสภา
แบบใดตองใหไดขอยุติกอนแลวจึงรางรัฐธรรมนูญใหเหมาะสมและสอดคลองกับโครงสรางของระบบ
รัฐสภาและสภาพสังคมของประเทศไทย
ปจจุบนั ปญหาทีม่ กี ารกลาวถึงมากทีส่ ดุ คือปญหาการซือ้ สิทธิข์ ายเสียง โดยเฉพาะการเลือกตัง้
ในทองถิ่น ซึ่งไมรวมถึงการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ทีช่ นะการเลือกตั้งโดยไมไดมาจาก

๑๐
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

การซื้อสิทธิ์ขายเสียงแตชนะเพราะกระแสทางการเมือง นอกจากนั้นเกือบทัง้ ประเทศชนะดวยการ
ซื้อสิทธิ์ขายเสียง แตในระบอบประชาธิปไตยนั้นหากเปนระบอบประชาธิปไตยทีแ่ ทจริง การเลือกตั้ง
ตองสุจริตเทีย่ งธรรม และโปรงใส ประชาชนผูไปใชสิทธิ์เลือกตั้งเมือ่ ไดตรวจสอบประวัติของผูสมัคร
ไมวาจะในดานความรู ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม หรืออุดมการณทางการเมือง หากเห็นชอบ
แลวประชาชนจะบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนนักการเมืองที่ตนชอบดวย เชน การสมัครรับเลือกตั้งที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา หากผูสมัครรับเลือกตั้งไมสามารถสรางความเชื่อถือและความศรัทธาใหกับประชาชน
เพื่อบริจาคเงินสนับสนุนตนได ผูสมัครคนนั้นจะไมมีโอกาสชนะการเลือกตั้งไดเลย แตสําหรับ
ประเทศไทยประชาชนผูเลือกตั้งสวนใหญจะไมตรวจสอบประวัติ ความรู ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรมของผูส มัครรับเลือกตัง้ แตจะรอใหหวั คะแนนของผูส มัครแตละคนมาใหเงินเพือ่ ใหเลือกตัง้
ผูสมัครคนนั้นหรือที่เรียกกันวา “การซื้อสิทธิ์ขายเสียง” โดยจะไมมีใครบริจาคใหผูสมัครแตอยางใด
นีค่ ือลักษณะปญหาของการเลือกตั้งใประเทศไทย เพราะฉะนั้นหากยังกําหนดใหมีการเลือกตั้งแลว
หากไมสามารถแกไขปญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือการใหอามิสสินจางในการเลือกตั้งไดก็จะไมใช
ระบอบประชาธิ ป ไตย เพราะว า ประชาชนไม ไ ด เ ลื อ กผู  ส มั ค รที ่เ ป น คนดี มี ค วามรู  ค วามสามารถ
แตประชาชนเลือกคนที่ใหอามิสสินจางเพื่อชนะการเลือกตั้ง ฉะนั้นถายังรางรัฐธรรมนูญแบบนี้อยู
ก็จะเปนการสงเสริมใหการซื้อสิทธิ์ขายเสียงยังคงอยู และคงหวังไมไดวาจะมีการปฏิรูปการเมือง
ภายใตสภาพปญหาที่เปนไปอยูในปจจุบัน
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับที่สภาปฏิรปู แหงชาติลงมติไมใหความเห็นชอบนั้น มีหลักการในเรื่องใดที่ดี มีประโยชน
มีความเหมาะสม และสอดคลองกับบริบทสังคมการเมืองการปกครองของประเทศไทย
และสมควรที่จะไดนํามาบัญญัติไว ในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมดวย
ศาสตราจารย ดร.สมบัติฯ : รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่สภาปฏิรูป

แหงชาติลงมติไมใหความเห็นชอบนั้น มีหลักการที่ดีอยูหลายประการ เชน การปรับปรุงระบบ
การจัดทํางบประมาณแผนดิน โดยใหนาํ ระบบงบประมาณรายจายประจําปแบบใหมคอื “งบประมาณ
สองขา” มาใชแทนระบบงบประมาณที่ใชในปจจุบัน เนื่องจากระบบดังกลาว รัฐจะตองเสนอรายงาน
เศรษฐกิจ กรอบนโยบายการคลัง งบประมาณรายจาย ซึ่งประกอบดวยรายไดของรัฐบาลวามาจาก
แหลงใดบาง เงินกูทคี่ าดวาจะดําเนินการในปงบประมาณ พรอมทัง้ เสนองบประมาณรายจายจําแนก
ตามสวนราชการ แผนงาน โครงการ ตามทีก่ ฎหมายวิธีการงบประมาณกําหนด และกําหนดใหมีการ
แบงประเภทภาษีและรายไดจากแหลงรายไดอื่น ๆ ระหวางรัฐและองคกร กําหนดใหมีการจัดระบบ
งบประมาณในเชิงพื้นทีค่ วบคูไปกับงบประมาณฐานหนวยงานและแผนงาน กําหนดใหการจัดทํา
งบประมาณยึดหลักการงบประมาณแบบการมีสวนรวมของประชาชน และสงเสริมการกระจายอํานาจ
ทางการคลังและการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อควบคุมใหรัฐบาลใชจายเงินแผนดินโดยผานระบบ
งบประมาณเปนหลัก และใหมีรายจายนอกงบประมาณจํานวนนอยที่สุดเทาทีจ่ ะเปนไปไดไมวาจะ
เปนการใชจายผานการกูเงินจากตางประเทศ การลดหยอน การยกเวนภาษีหรือการสรางภาระผูกพัน
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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นอกกรอบวงเงินงบประมาณ ซึ่งจะสงเสริมใหการใชจายเงินแผนดินมีความรับผิดชอบ และมีวินัย
ทางการคลังมากยิ่งขึ้น
ทัง้ นี้ เพื่อเปนการตอบโจทยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ (๗) ทีก่ ําหนดใหการจัดทํารางรัฐธรรมนูญตองสรางกลไกทีม่ ีประสิทธิภาพ
ในการปรับโครงสรางและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมอยางยั่งยืน
และปองกันการบริหารราชการแผนดินทีม่ ุงสรางความนิยมทางการเมืองทีอ่ าจกอใหเกิดความเสียหาย
ตอประเทศและประชาชนในระยะยาว และ
มาตรา ๓๕ (๘) ทีก่ ํ า หนดให ก ารจั ด ทํา
รางรัฐธรรมนูญตองสรางกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการใชจา ยเงินของรัฐใหเปนไปอยางคุม คา และ
ตอบสนองตอประโยชนสวนรวมของประชาชน
โดยสอดคลองกับสถานะทางการเงินการคลัง
ของประเทศ และกลไกการตรวจสอบ
และเปดเผยการใชจา ยเงินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ
หลัก การที ่ดี ใ นร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยฉบั บ ทีส่ ภาปฏิ รู ป แห ง ชาติล งมติ
ไมใหความเห็นชอบอีกเรื่องหนึ่งคือ การกําหนดใหศาลปกครองจัดตัง้ “แผนกคดีวินัยการคลัง
และการงบประมาณ” เพื่อตรวจสอบและยับยั้งการกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกงบประมาณ
หรือเงินของแผนดิน ทั้งนี้ มาตรา ๒๔๔ ไดกําหนดใหจัดตั้งแผนกวินัยการคลังและการงบประมาณ
ขึน้ มา ทัง้ ในศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด โดยรายละเอียดเกีย่ วกับองคคณะ อํานาจหนาที่
การฟ อ งคดี แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาคดี ใ ห ร ะบุ ไว ใ นกฎหมายลํ า ดั บ รอง ส ว นผู  ม ีสิ ท ธิ ฟ  อ งคดี คื อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
และประชาชนทั่วไป โดยที่มาของแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองนั้น
เพื่อเปนการอุดชองโหวของการดําเนินคดีทเี่ กี่ยวกับการฉอราษฎรบังหลวงงบประมาณแผนดิน
(การคอรรัปชัน) ในขั้นตอนการไตสวนหากพบวามีพฤติกรรมที่สอวามีการทุจริต สามารถสั่งใหยุติ
การกระทําได หรือหากพบวาการกระทํานั้นสรางความเสียหายใหกับเงินหรือทรัพยสินของแผนดิน
สามารถสั่งใหบุคคลนั้นคืนเงินหรือทรัพยสินตอแผนดินได
แมรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่สภาปฏิรูปแหงชาติลงมติไมใหความเห็น
ชอบจะมีหลักการที่ดีในหลายเรื่อง แตมีประเด็นที่เปนปญหา คือ การออกแบบการเลือกตั้งโดยใช
ระบบสัดสวนผสมเชนเดียวกับประเทศเยอรมนี โดยเชื่อวาการเลือกตั้งแบบนี้จะทําใหไมมีพรรคใด
ไดเสียงขางมากเกินครึง่ ผลการเลือกตั้งจะมีแตพรรคขนาดกลางและขนาดเล็ก ทําใหตองจัดตั้ง
“รัฐบาลผสม” เพื่อใหเกิดความหลากหลายของตัวแทนทางการเมืองตาง ๆ ไมใหเกิดการผูกขาดอํานาจ
ทางการเมืองจนเปนเผด็จการรัฐสภา ทัง้ นี้ รางรัฐธรรมนูญดังกลาวไดกาํ หนดใหการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรเปนระบบสัดสวนแบบผสม โดยใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๔๕๐ – ๔๗๐ คน
มาจากการเลือกตัง้ แบบแบงเขตเลือกตัง้ จํานวน ๒๕๐ คน และมาจากการเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชือ่
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จํานวน ๒๐๐ – ๒๒๐ คน โดยจุดเดนของระบบการเลือกตั้งแบบใหมนี้ คือ การนําเอาคะแนนเสียง
ที่ไดรับจากระบบบัญชีรายชื่อมาเปนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะไดที่นั่งในสภาผูแทนราษฎร
ในอดีตที่ผานมา ประเทศไทยมีรัฐบาลผสมที่ออนแอมาโดยตลอด การบริหารของรัฐบาลผสม
มีปญหาความขัดแยงเรื่องผลประโยชนระหวางพรรครวมรัฐบาล ทีพ่ รรครวมรัฐบาลตางคํานึงถึง
ผลประโยชนสวนตน ทําใหนายกรัฐมนตรีไมสามารถควบคุมรัฐมนตรีจากพรรครวมรัฐบาลได จึงมีการ
ยุบสภาผูแทนราษฎร และตองจัดการเลือกตั้งใหม ซึ่งการเปลี่ยนรัฐบาลบอยทําใหนโยบายการบริหาร
ประเทศไมตอเนื่อง ไมมีนโยบายที่มีเอกภาพ ไมสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ไดอยางแทจริง สงผลเสียตอการพัฒนาประเทศอยางมาก
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวาควรจะออกแบบโครงสรางรัฐธรรมนูญ
อยางไรใหมีความเปนพลวัตและสามารถใชเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาในอนาคตซึ่ง
ไมสามารถคาดการณไดในปจจุบน
ั ตลอดจนเพื่อปองกันการกระทําใด ๆ ที่เปนไปเพื่อให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว
ในรัฐธรรมนูญ
ศาสตราจารย ดร.สมบัติฯ : รัฐธรรมนูญควรจะมีการออกแบบโครงสรางเปน ๒ สวน

กลาวคือ
สวนแรก เปนสวนของเนื้อหาหลัก ใหบญ
ั ญัตหิ ลักการสําคัญตาง ๆ ที่สอดคลองกับหลักการของ
ระบอบประชาธิปไตยทีเ่ ปนสากล และตองกําหนดใหมีความชัดเจน เชน ถาจะใชโครงสรางการเมือง
ในระบบรัฐสภาก็ตองกําหนดใหชัดเจนวานายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทานั้น
แตหากมีกรณีความจําเปนอื่น ก็ไปบัญญัติไวในบทเฉพาะกาล
สวนที่สอง เปนสวนของบทเฉพาะกาล ใหบัญญัติบทกฎหมายที่กําหนดใหบังคับใชแกกรณีใด
กรณีหนึ่งโดยเฉพาะ หรือในเวลาที่กําหนด หรือในสภาวการณที่ไมปกติ โดยใหบัญญัติไดเทาที่จําเปน
แตสําหรับผมเห็นวาโครงสรางระบบรัฐสภาที่ใชมาแลว ๘๓ ป ใหผลลัพธที่เปนการยืนยัน
วาไมสอดคลองกับสภาพของการเมืองในประเทศไทย เพราะไมไดสงเสริมใหการเมืองไทยมีความ
กาวหนาและมีความมั่นคงแตอยางใด ในทางตรงกันขามกลับลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอด
ซึ่งประเด็นในเรื่องนี้คณะกรรมาธิการการปฏิรปู การเมือง ในสมัยที่ผมยังดํารงตําแหนงสมาชิกสภาปฏิรปู
แหงชาติ (สปช.) ไดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวา “ถึงเวลาแลวที่ประเทศไทยจะตองนํา
เอาหลักการแบงแยกอํานาจมาใช” กลาวคือ ใหประชาชนเลือกฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติได
โดยตรง ซึ่งกรณีนี้จะทําใหรัฐบาลมีความเขมแข็งมาก เพราะคนที่ประชาชนเลือกนั้นคือคนที่จะมาเปน
นายกรัฐมนตรี มาเปนหัวหนารัฐบาลและจะมีอํานาจในการบริหารประเทศไดอยางเต็มที่ เพียงแตระบบนี้
ตองออกแบบใหกลไกการตรวจสอบฝายบริหารมีประสิทธิภาพ ถาฝายบริหารประพฤติมิชอบ กระทํา
การทุจริต คอรรัปชัน ก็สามารถตรวจสอบและกําจัดออกจากตําแหนงไดโดยงาย นอกจากนี้ยังเสนอวา
ถาจะใหฝายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ก็จะได
มีอํานาจในการบัญญัติกฎหมายไดอยางเต็มที่ หมายความวากฎหมายทุกประเภทสมาชิกสภาผูแทน
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

ราษฎรมี สิ ท ธิ์ เ สนอได รวมทั้ ง กฎหมายเกี่ ย วด ว ยการเงิ น โดยไม ต  อ งให น ายกรั ฐ มนตรี รั บ รอง
แตตามระบบรัฐสภานั้นไมอนุญาตใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน ถาจะ
เสนอตองใหนายกรัฐมนตรีลงนามรับรอง แตหลักการแบงแยกอํานาจกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมีอาํ นาจเสนอกฎหมายไดทกุ ประเภท รวมทัง้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วดวยการเงิน ซึง่ หากนายกรัฐมนตรี
ไม เ ห็ น ชอบก็ มี อํ า นาจยั บ ยั้ ง ได นี่ คื อ หลั ก การที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารนํ า เสนอ แต ข  อ เสนอนี้ ก็ มี
กลุมอนุรักษนิยมที่ไมเห็นดวย โดยอางวาจะเปนการนําระบบประธานาธิบดีมาใช ซึ่งการจะเปน
ระบบประธานาธิบดีไดนั้นตองมีเงื่อนไขหรือองคประกอบ ๓ ประการ คือ
(๑) ประธานาธิบดีตองเปนประมุขของประเทศ ซึ่งเงื่อนไขขอนี้นํามาใชกับประเทศไทยไมได
เพราะประเทศไทยรัฐธรรมนูญทุกฉบับกําหนดไวชดั เจนวาประเทศไทยมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
(๒) ประธานาธิบดีตองเปนหัวหนารัฐบาล และ
(๓) ประธานาธิบดีตองมาจากการเลือกตั้ง
ถาเขาเงือ่ นไขครบทัง้ ๓ ประการ จึงจะเรียกวาระบบประธานาธิบดี ตัวอยางเชน ประเทศสิงคโปร
มีประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน แตทําหนาที่ประมุขอยางเดียวไมไดเปน
หัวหนารัฐบาล จึงไมใชระบบประธานาธิบดี สิงคโปรยงั เปนระบบรัฐสภา เพราะวาสภาเปนผูเ ลือกนายก
รัฐมนตรี เปนตน ฉะนัน้ ในสวนของประเทศไทยนัน้ ถากําหนดใหประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรีไดโดยตรง
นายกรัฐมนตรีทําหนาที่เปนหัวหนารัฐบาลเทานั้น และมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ
อยางนี้จะเปนระบบประธานาธิบดีไมได เพราะฉะนั้นผมเห็นวาประการแรก ประเทศไทยควรเปลี่ยน
โครงสรางการปกครองเสียใหม แตไมไดเอาระบบประธานาธิบดีมาใช แตใหเอาหลักการแบงแยกอํานาจ
มาใช โดยเรียกวา “ระบบแบงแยกอํานาจ” โดยใหมีนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน และเปนหัวหนารัฐบาล และมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของประเทศ โดยกําหนดให
นายกรัฐมนตรีทําหนาที่บริหารเพียงอยางเดียวไมตองทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ และใหฝายนิติบัญญัติ
มีอํานาจในการบัญญัติกฎหมายอยางเต็มที่ ซึ่งถาเปนแบบนี้ก็จะทําใหการซื้อสิทธิ์ขายเสียงลดลงได
ประการทีส่ อง ถาหากนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตัง้ โดยตรงก็ไมมเี หตุจาํ เปนทีจ่ ะตองใหเงินผูส มัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อไปซื้อเสียง ในเมื่อนายกรัฐมนตรีนั้นไมตองอาศัยสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรในการที่จะตองมาเลือกนายกรัฐมนตรีอีก เพราะฉะนั้นสิ่งจูงใจใหผูสมัครสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรไปซื้อเสียงก็จะลดลง ซึ่งจะนําไปสูการปฏิรูปได
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการจัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับใหมเพือ
่ การปฏิรป
ู ประเทศไทยใหเปลีย
่ นผานไปสูส
 งั คมทีม
่ ค
ี วามสงบสุข
อยางยั่งยืนตลอดไป
ศาสตราจารย ดร.สมบั ติ ฯ : ผมคิดวาระบบรัฐสภาที่กําหนดให ประชาชนเลือก

สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรนัน้ โดยสวนใหญแลวสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ จะชนะดวยการ
ซื้ อ สิ ท ธิ์ ข ายเสี ย ง หมายความว า เรายอมให มี ส มาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรที่ ไ ม ดี ม าทํ า หน า ที่ เ ลื อ ก
นายกรัฐมนตรี แลวจะใหมีนายกรัฐมนตรีที่ดีไดอยางไรในเมื่อผูที่เลือกนายกรัฐมนตรีนั้นก็เปนคนไมดี
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สําหรับ
บผม
ผมเห็นวาโครงสรางระบบรัฐสภาที่ ใชมาแลว ๘๓ ป ใหผลลัพธที่เปนการยืนยันวา
ไมส อดคล อ งกั บ สภาพของการเมื อ งในประเทศไทย เพราะไม ไ ด ส ง เสริ ม ให ก ารเมื อ งไทย
มีค วามก า วหน า และมีค วามมัน่ คงแต อ ย า งใด ในทางตรงกั น ข า มกลั บ ล ม ลุ ก คลุุ ก คลาน
มาโดยตลอด “ถึงเวลาแลวที่ประเทศไทยจะตองนําเอาหลักการแบงแยกอํานาจมาใช”

เพราะมาจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และเปนระบบตางตอบแทน กลาวคือ นายกรัฐมนตรีตอ งดูแลสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเปนการตอบแทนในการที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเลือกตนเปนนายกรัฐมนตรี
โดยอาจเปดโอกาสใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แสวงหาประโยชนทมี่ ิชอบจากการจัดทํางบประมาณ
โครงการตาง ๆ ของจังหวัด ซึ่งถือเปนจุดออนของระบบรัฐสภามาก
เพราะฉะนั้นขอสรุปของผมประการแรก คือหากนําเอา “หลักการแบงแยกอํานาจ” มาใชโดย
ใหประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงก็จะทําใหมลู เหตุหรือสิง่ จูงใจทีจ่ ะใหสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ไปซื้อเสียงนอยลงไดมาก เพราะการซื้อเสียงจากการสมัครนายกรัฐมนตรีโดยตรงผมคิดวาเปนไปไดยากมาก
เพราะตองใชเงินเปนจํานวนมาก และประชาชนสามารถทีจ่ ะพิจารณาไดวาคนมาสมัครรับเลือกตัง้ นั้น
มีความรู ความสามารถ เหมาะสมที่จะเปนนายกรัฐมนตรีหรือไม ตัวอยางเชน การเลือกตั้งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ที่ผูชนะการเลือกตั้งไมไดชนะจากการซื้อเสียง แตชนะจากกระแสทางการเมือง
ประการที่สอง ผมเห็นวา ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรนั้น ควรใหมีการเลือกประเภทเดียว
เรียกวา “ระบบบัญชีรายชื่อจังหวัด” ซึ่งผมเรียกวา “Provincial Party List System” โดยใหถือ
จังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง ตัวอยางเชน ในจังหวัด ก. มีประชากร ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน ใหมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรได ๑๐ คน เพราะฉะนั้นพรรค A พรรค B หรือพรรค C หากจะไปสมัครรับเลือกตั้ง แตละพรรค
ต อ งส ง บัญ ชี ร ายชื ่อ ผู ส มัค รได ไ ม เ กิ น ๑๐ คน ในจั ง หวั ด นี ้ และหากมี ผู  ม าใช สิ ท ธิ ์เ ลื อ กตั ้ง
ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คน ใครจะไดรับเลือกตั้ง และตองไดคะแนนเทาไหร ก็นําจํานวนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรในจังหวัดนัน้ ๑๐ คน ไปหาร ๗๐๐,๐๐๐ จะได ๗๐,๐๐๐ คะแนน เทากับจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน เพราะฉะนั้นพรรคใดที่ไดคะแนนเสียง ๗๐,๐๐๐ คะแนนขึ้นไปก็จะได
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ คน เชน พรรค A ไดคะแนน ๒๓๐,๐๐๐ คะแนน หารดวย ๗๐,๐๐๐
จะไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๓ คน และทุกพรรคที่ไดคะแนนเลือกตั้งมาจากประชาชนก็จะได
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามเปอรเซ็นตทตี่ นเองไดรับเลือกตั้ง จนกระทัง่ ไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ครบ ๑๐ คน ในจังหวัดนั้น
ซึ่งการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจังหวัดนั้น ประชาชนในเขตจังหวัดสามารถเลือกพรรคได
๑ พรรค เลือกคนได ๑ คน เชน พรรค B เสนอเสนอรายชื่อผูสมัครมา ๑๐ คน ตามลําดับ ๑ – ๑๐
ประชาชนผูเลือกตั้งอาจจะเลือกผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อในลําดับที่ ๙ ซึ่งเปนบุคคลทีต่ นชอบก็ได
โดยไมจําเปนวาผูสมัครในลําดับที่ ๑ จะตองไดรับการเลือกตั้งเสมอไป ซึ่งถาเปนอยางนี้แลวพอรวม
คะแนนก็ตอ งเรียงตามคะแนนใหมท่ีผสู มัครแตละคนไดรบั ในบัญชีรายชื่อพรรคนั้นซึ่งใครไดคะแนนมาก
ก็จะไดรับเลือกตั้งเปนอันดับที่ ๑ ของพรรคนั้น และเรียงตามลําดับคะแนนเรื่อยไปตามเปอรเซ็นต
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ทีพ่ รรคได รั บ เลื อ กตั ้ง ในจั ง หวั ด นัน้ ซึ่ ง คนที่
ไดรับการเลือกตั้งก็จะเปนไปตามความตองการ
ของประชาชนไมใชความตองการของผูนําพรรค
ตรงนี้จะแกปญหาการเลือกตั้งไดอยางเบ็ดเสร็จ
และจะลดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงลงได
นอกจากนี้ระบบบัญชีรายชื่อจังหวัดนี้ยัง
เปดโอกาสใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอิสระ
ทีไ่ มไดสังกัดพรรคการเมืองไดดวย แตอยางไร
ก็ตามแมจะเปดโอกาสใหมสี มาชิกสภาผูแทนราษฎรอิสระ แตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอิสระ ก็มีได
ไมมากนักเพราะมาถึงวันนี้ประชาชนจะไมนิยม แตในมุมมองของหลักการระบอบประชาธิปไตย
จะไมบังคับใหผูสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมือง ถามีผูสมัครเปนสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรอิสระในเขตจังหวัดที่มสี มาชิกสภาผูแ ทนราษฎรได ๑๐ คน ถาผูส มัครอิสระไดคะแนนเสียง
๗๐,๐๐๐ คะแนนขึ้นไปก็ชนะการเลือกตั้งและไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนตน ซึ่งจะทําให
เปนไปตามหลักสากลมากขึ้น และไมตองกังวลวาจะเกิดปญหาในการเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะได
กําหนดใหประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรีไดโดยตรงอยูแลว
อีกประเด็นทีเ่ ปนจุดออนของการเลือกตัง้ แบบสัดสวนผสมทีเ่ ปดโอกาสใหพรรคการเมือง
หลายพรรคจัดตัง้ รัฐบาลผสม ในอดีตประเทศไทยตองประสบปญหาในการจัดตั้งรัฐบาลซึง่ เปน
รัฐบาลผสมที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคและทําใหรัฐบาลไมมีเสถียรภาพ ผลลัพธของการเลือกตั้ง
แบบสัดสวนผสม คือการไมมีพรรคใดไดเสียงขางมาก เชน การเลือกตั้งในประเทศเยอรมนีตั้งแต
ป ค.ศ. ๑๙๔๙ มาถึงปจจุบัน มีเพียงครั้งเดียวคือการเลือกตั้งในป ค.ศ. ๑๙๕๓ ที่พรรค CDU ไดคะแนน
เลือกตั้ง ๕๐.๒ % ซึ่งเกินครึ่งเล็กนอย ดังนั้นการเลือกตั้งระบบสัดสวนผสมจึงมีโอกาสมากที่จะทําให
ไดรัฐบาลผสมทีอ่ อนแอ คือรัฐบาลผสมทีพ่ รรคแกนนํามีเสียงไมถึงครึ่ง ซึ่งจะทําใหพรรคขนาดกลาง
มีอํานาจตอรองในรัฐบาลผสมมาก ซึ่งไมเปนผลดีตอการพัฒนาประเทศ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

รองศาสตราจารย ดร.เจษฎ โทณะวณิก*
แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ อาคารรัฐสภา ๒
จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวคิดและหลักการสําคัญ
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตย
สํ า หรั บ เพื ่อ ใช เ ป น กติ ก าในการปฏิ รู ป ประเทศและ
สรางความปรองดองของคนในชาติ
รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : หากจะกลาวถึง

แนวคิดและหลักการสําคัญในการจัดทํารัฐธรรมนูญโดยทั่วไปของ
ประเทศเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายแลวจะเห็นไดวา ไมไดจดั ทําขึ้น
เพื่อใชสาํ หรับการปฏิรปู ประเทศหรือเพื่อการสรางความปรองดอง
ของคนในชาติ ทั้งนี้ เพราะประเทศเสรีประชาธิปไตยสวนใหญ
ไมไดมปี ญ
 หาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรปู หรือความปรองดอง กลาวคือ
เรื่องของสถานการณบา นเมืองนั้นจะมีลกั ษณะเปนพลวัตหรือมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงอยูต ลอดเวลา ดังนั้น ในกรณีท่ีประสงคจะปฏิรปู
เรื่องใด ๆ ก็จะมีการพูดคุยหรือปรึกษาหารือกันระหวางประชาชน
แลวเสนอตอผูแทนของตนซึ่งอาจจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาเพื่อดําเนินการตอไป หรือผูแทนของประชาชน
จะเปนผูท ่หี ยิบยกประเด็นปญหาทีค่ วรจะปฏิรปู ขึ้นมาหารือเองก็ได
โดยประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาลหรือผูนําของฝายบริหาร
นายกรัฐมนตรีกจ็ ะเปนผูท ่เี สนอประเด็นเพื่อปรึกษาหารือ สวนประเทศ
ในระบบประธานาธิบดี ซึ่งมีประธานาธิบดีเปนทัง้ หัวหนารัฐบาล
และประมุขของรัฐก็จะเปนผูที่หยิบยกขึ้นเอง ดังนั้น หากจะปฏิรูป
ในเรื่องใด ๆ แลวก็สามารถดําเนินการไดในทันทีโดยไมจําเปนตอง
มีก ารจั ด ทํา หรื อ แก ไ ขเพิ ่ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ อย า งไรก็ ต าม
*คณบดีคณะนิติศาสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
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เมือ
่ เกิ
กิดปญหาความขัดแยงหรือมีการชุมนุมประทวงของประชาชน
ในหล
ในหลายประเทศจะกํ
ายป
าหนดกลไกในการจัดการดวยการสงผูแทน
หรื อ นั ก การเมื อ งเข า ไปรั บ ฟ ง ป ญ หาเพื ่อ รั บ มาดํ า เนิ น การแก ไ ข
หรื อ หาทางเยี ย วยาอย า งเหมาะสม แต ห ากไม ส ามารถแก ไ ข
หรื อ เยีย วยาให แ ก ป ระชาชนได ผู  แ ทนที ่เ กี ่ย วข อ งก็ ต  องจด
อ งจั ด การ
กับตัวเองดวยการลาออกหรือยุบสภาแลวแตกรณี

หากการปฏิรูปนัน้ ยังไมมีความชัดเจนหรือมีขอคิดเห็นทีแ่ ตกตางหรือขัดแยงกันอยู ในประเทศ
เสรีประชาธิปไตยก็ยอ มจะดําเนินการโดยกําหนดใหประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจเปนผูต ดั สินใจ เชน
ในกรณี ท ฝี ่  า ยค า นมีค วามเห็ น ขั ด แย ง กั บ การปฏิ รู ป ของรั ฐ บาล นายกรั ฐ มนตรี ก็ อ าจจะยุบ สภา
ผูแทนราษฎรเพื่อเปดทางใหมีการเลือกตั้งใหม ซึ่งหากประชาชนยังคงออกเสียงลงคะแนนเลือก
พรรคการเมืองเดิมที่เคยเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเขามาบริหารประเทศอีกครั้ง ยอมหมายความวา
ประชาชนมีความประสงคที่จะใหมีการปฏิรูปในเรื่องที่รัฐบาลไดนําเสนอมา
สําหรับการสรางความปรองดองของคนในชาตินั้น เห็นวาเปนเรื่องปกติธรรมดาที่ประเทศ
โดยทั่วไปยอมจะตองมีความคิดเห็นที่แตกตางหรือขัดแยงกันได แตเมื่อเกิดความขัดแยงแลวจําเปนตอง
มีกระบวนการในการจัดการเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เชน หากเกิดปญหาลุกลามถึงขั้นมีการชุมนุม
ประทวงหรือเคลือ่ นไหวทางการเมือง ประเทศตาง ๆ อาทิ ประเทศเกาหลี ญี่ปนุ รวมทั้งประเทศในแถบ
ทวีปยุโรป ประเทศนิวซีแลนด ตลอดจนประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเห็นไดวา
มีปญ
 หาความขัดแยงหรือมีการชุมนุมประทวงของประชาชนเกิดขึ้นภายในประเทศเชนเดียวกัน แตเมื่อ
เกิดปญหาแลวจะกําหนดกลไกในการจัดการดวยการสงผูแทนหรือนักการเมืองเขาไปรับฟงปญหา
เพื่อรับมาดําเนินการแกไขหรือหาทางเยียวยาอยางเหมาะสม แตหากไมสามารถแกไขหรือเยียวยา
ใหแกประชาชนได ผูแ ทนที่เกี่ยวของก็ตอ งจัดการกับตัวเองดวยการลาออกหรือยุบสภาแลวแตกรณี
ดังนั้น กลไกของบานเมืองในการแกไขปญหาดังกลาวจําเปนตองดําเนินการดวยระบบที่มคี วามเชื่อมโยง
ระหวางประชาชนกับผูแทน และโครงสรางของรัฐธรรมนูญตองกําหนดใหมีการควบคุมตรวจสอบ
หรือถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกันระหวางฝายนิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ บนพื้นฐานของ
การคุม ครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะที่เปนสิ่งที่ตดิ ตัวประชาชนทุกคนมาตั้งแตกาํ เนิดและเปนเจาของ
อํานาจที่แทจริง
ฉะนัน้ จึงอาจกลาวไดวา หลักการและแนวคิดสําหรับเพื่อใชเปนกฎเกณฑหรือกติกาในการปฏิรปู
ประเทศหรื อ สร า งความปรองดองของคนในชาติ จ ะไม มี ป รากฏอยู  ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศ
เสรีประชาธิปไตยโดยทั่วไป แตจะมีเฉพาะในประเทศที่มปี ญ
 หาทะเลาะเบาะแวงหรืออาจเรียกเปนภาษา
ชาวบานงาย ๆ วาเปนประเทศทีป่ ระชาชนยังตีกันอยูซึง่ อาจจะมีมากนอยแตกตางกัน อยางไรก็ตาม
เมื่อประเทศนั้นมีปญ
 หาประชาชนทะเลาะเบาะแวงกันแลวดําเนินการแกไขดวยการบัญญัตหิ ลักการ
หรือวางกฎเกณฑกติกาตาง ๆ ไวในรัฐธรรมนูญเทานัน้ ก็อาจจะยังไมเพียงพอทีจ่ ะแกไขปญหาได
ทั้งนี้ เพราะจําเปนตองอาศัยกลไกอื่น ๆ ควบคูกันดวย เชน ในประเทศแอฟริกาใต และเอลซัลวาดอร
จะมีวิธีการในการแกไขปญหาความปรองดองที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีการตั้ง “คณะกรรมการแสวงหา
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ขอเท็จจริงและสรางความปรองดองสมานฉันท” (Truth and Reconciliation Committee) ขึ้น
เพื่อทําหนาที่ในการสืบสวนสอบสวนความผิด และรวบรวมขอมูลขอเท็จจริงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแกไขปญหา
อนึ่ง สําหรับประเทศไทยนั้น หากจะจัดทําเปนรัฐธรรมนูญสําหรับเพื่อใชเปนกติกาในการ
ปฏิรูปประเทศและสรางความปรองดองของคนในชาติแลว รัฐธรรมนูญนั้นจะตองมีโครงสราง
ที่ประกอบดวยหลักการที่สําคัญ ๆ ดังนี้
ประการแรก ตองมีหลักการที่เปนสากลซึ่งประเทศเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายจําเปนตอง
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เชน โครงสรางทัว่ ไปของประเทศ การใชอาํ นาจของรัฐ และกลไกหรือโครงสราง
ขององคกรผูใชอํานาจรัฐตาง ๆ เปนตน ซึ่งในสวนนี้อาจจะกําหนดหามมิใหแกไขเพิ่มเติมหรือแกไข
เพิ่มเติมไดแตตอ งกระทําไดยาก ทัง้ นี้ เพื่อใหเปนบทบัญญัตทิ ่ีมคี วามมั่นคงหรือถาวรยั่งยืนในอันที่จะใชบงั คับ
ไดทุกสถานการณและเปนการทั่วไป มิใชเฉพาะเพื่อการปฏิรปู ประเทศหรือแกไขปญหาความปรองดอง
ของคนในชาติเทานั้น
ประการที่ ๒ ตองมีบทบัญญัตทิ ใ่ี หการรับรองและคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ไวอยางชัดเจนและครบวงจร โดยเริ่มตั้งแตมีการรับรองเพื่อเปนการยอมรับวามีสิทธิและเสรีภาพ
เช น วา นัน้ ซึ ่ง ขั ้น ตอนนี ้อ าจจะเรี ย กเป น ภาษาอัง กฤษว า “Respect” จากนัน้ ต อ งมีบ ทบั ญ ญั ติ
ที่ใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพดวยอันเปนขั้นตอนที่เรียกวา “Protect” และขั้นตอนสุดทายก็คือ
การเติมเต็มหรือทําใหสิทธิและเสรีภาพมีความสมบูรณรวมทั้งมีผลใชบังคับไดจริง ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะ
เรียกวา “Fulfill” ทัง้ นี้ ในสวนนี้จะตองเปนบทบัญญัตทิ ่วั ไปที่สามารถนํามาใชเพื่อแกไขปญหาเรื่องการ
ปฏิรปู หรือหากเกิดกรณีท่ีมีความจําเปนตองสรางความปรองดองหรือความสมานฉันทของคนในชาติได
เชน ในกรณีท่ีคนในชาติเกิดความขัดแยงหรือมีการทะเลาะเบาะแวงกันเกิดขึ้น เมื่อพิจารณากลไกตาง ๆ
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่บญ
ั ญัตไิ วในสวนนี้แลวก็จะมีแนวทางหรือกระบวนการในการ
แกไขได เปนตน
ประการที่ ๓ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักการสําหรับเพื่อใชเปนกติกาในการปฏิรปู ประเทศ
และสรางความปรองดองของคนในชาติที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ ซึง่ ในสวนนีค้ วรบัญญัติไวในลักษณะ
ของบทเฉพาะกาล มิใชเปนบทบัญญัติถาวรหรือเพื่อใชอยางยัง่ ยืนทัว่ ไปเหมือนกรณีของบทบัญญัติ
ในประการแรกดังกลาว
จุลนิติ : ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของประเทศไทยนั้น ทานเห็นวา
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญควรนําบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบั บ ใดในอดี ต มาใช สํ า หรั บ เป น แนวทางในการจั ด ทํา ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม
เพราะเหตุใด
รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญของประเทศตาง ๆ นั้น

เมื่อพิจารณาแลวจะพบวาในหลายประเทศจะไมใชวธิ กี ารยกเลิกรัฐธรรมนูญแลวยกรางขึ้นใหมท้งั ฉบับ
แตจะใชวิธีการแกไขเพิ่มเติม ซึ่งเทากับวาประเทศนั้นมีรัฐธรรมนูญที่ประกาศใชบังคับเพียงฉบับเดียว
อันแตกตางจากประเทศไทยทีม่ ีการประกาศใชรัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

มาแลวเปนจํานวนมาก โดยรางรัฐธรรมนูญที่กําลังจัดทําอยูในขณะนี้ซึ่งเปนฉบับที่ ๒๐ นั้นก็ใชวิธีการ
จัดทําโดยการยกรางขึ้นใหมทั้งฉบับ อยางไรก็ตาม เนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอาจจะมีผล
ทําใหเกิดบทบัญญัติมาตราตาง ๆ เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากจนอาจจะไมมีทีส่ ิ้นสุด และอาจจะมีกรณี
ที่บทบัญญัตมิ าตราตาง ๆ ที่ใชบังคับอยูเ ดิมไมมคี วามสอดคลองกับสภาพสังคมหรือสถานการณของบานเมือง
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมทั้งฉบับยอมจะมีความเหมาะสมยิ่งกวา
สําหรับกรณีของการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของประเทศไทยในขณะนี้นั้น หากจําเปน
ตองนําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอดีตมาใชสําหรับเปนแนวทางในการจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมแลว โดยสวนตัวมีความเห็นวาไมควรหยิบยกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับใดฉบับหนึ่งมาพิจารณาเปนการเฉพาะเจาะจงเทานั้น แตตอ งนําบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ไดเคยมีประกาศใชบงั คับแลว รวมทั้งรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘๑1ทั้งรางรัฐธรรมนูญฉบับแรก และรางฉบับเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติ
เพือ่ ลงมติซงึ่ ตกไปเมื่อวันอาทิตยที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผานมา มาพิจารณาเปรียบเทียบ
อยางละเอียด
ทัง้ นี้ โดยมีแนวทางในการดําเนินการพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อแบงบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
ออกเปน ๓ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ เปนการนําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับตั้งแตฉบับแรก
คือ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ จนถึงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมทั้งรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ มาพิจารณาเปรียบเทียบวามีบทบัญญัติมาตราใดบางที่มีหลักการหรือสาระสําคัญ
ซึง่ บัญญัติตามกันมาโดยตลอด ซึ่งพิจารณาแลวจะพบวาสวนใหญเปนบทบัญญัติในหมวดวาดวย
“บททั ่วไป” โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ คือบทบัญญัติตัง้ แต
มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๗ ซึ่งมีหลักการและสาระสําคัญวาดวยรูปแบบของรัฐ ระบอบการปกครอง
อํานาจอธิปไตย ความเปนกฎหมายสูงสุด และการใชประเพณีการปกครอง เปนตน ซึง่ ในสวนนีไ้ ดบญ
ั ญัติ
ยกรางโดย “คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ” ประกอบดวยกรรมาธิการจํานวน ๓๖ คน ซึ่งประธานสภาปฏิรปู แหงชาติ
แตงตั้งจากบุคคลผูเปนประธานกรรมาธิการตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติเสนอ ผูซึ่งสภาปฏิรูปแหงชาติเสนอ จํานวน ๒๐ คน
และผูซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแหงชาติเสนอ ฝายละ ๕ คน โดยมีศาสตราจารยกิตติคุณ
ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธานสภาปฏิรูปแหงชาติ คนที่หนึ่ง เปนประธานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ.
๑
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เจตน ารม ข องการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี ้ คื อ การสร า งความสงบสุ ข อย า งยั ่ง ยื น
เจตนารมณ
ของประเทศ ซึง่ ความสงบดังกลาวนั้นไมไดขึ้นอยูกับความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ
ยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ คณะกรรมการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แต ขึ ้น อยู กั บ ความคิ ด เห็ น
ของประชาชนในประเทศวา อะไรคือความสงบสุข อะไรคือความยั่งยืนของประชาชน
น

สืบตอกันมาเปนเวลาชานานและปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแทบทุกฉบับ ดังนั้น
จึงตองคงหลักการของบทบัญญัติตาง ๆ ดังกลาวไว และใหถือเปนบทบัญญัติในสวนที่ ๑
นอกจากนี้ บทบัญญัตวิ า ดวยเรือ่ ง “สิทธิขน้ั พื้นฐาน” หรือ “สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย”
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับก็ยังคงบัญญัติรับรองและใหความคุมครองมาโดยตลอด
ซึ่งแมจะมีมาตราเพิ่มเติมขึ้นมาเปนจํานวนมากแตหากใชบังคับแลวไมเปนประเด็นปญหาก็ตองถือวา
เปนบทบัญญัติในสวนที่ ๑ เชนกัน
สําหรับบทบัญญัตวิ า ดวยเรือ่ ง “โครงสรางในการใชอาํ นาจรัฐ” ซึ่งประกอบดวย อํานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ
อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ จําเปนจะตองพิจารณาในรายละเอียดของแตละอํานาจวาจะยังคงไว
เหมือนเดิมหรือไม เชน อํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร หากยังไมชัดเจนวารูปแบบของรัฐสภา
หรือระบบการเลือกตัง้ ควรจะมีลกั ษณะใดก็อาจจะตองเวนบทบัญญัตใิ นสวนนัน้ ไวกอ น แตหากตัดสินใจ
ไดอยางชัดเจนแลววาจะใหรฐั สภามีรปู แบบเปนระบบสองสภา คือ ประกอบดวยสภาผูแ ทนราษฎรและ
วุฒิสภาก็ใหนําบทบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาไวในสวนที่ ๑ หรือในกรณีของอํานาจตุลาการที่จําเปน
ตองคงไวซ่งึ ศาลยุตธิ รรมและศาลทหาร สวนศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญหากพิจารณาแลวเห็นวา
ตองมีเหมือนเดิม ก็ตองนําบทบัญญัติทั้งหมดมารวมไวในสวนที่ ๑ เชนกัน
สวนที่ ๒ เปนการพิจารณาเปรียบเทียบบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ
ซึ่งเปรียบเทียบแลวเห็นวาเปนบทบัญญัตทิ ีม่ ีการปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและ
สถานการณของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่รฐั ธรรมนูญ
แตละฉบับจะบัญญัติไวแตกตางกัน ทั้งนี้ เพราะตองการจะปรับปรุงเพื่อแกไขปญหาที่มาของสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรทีเ่ กิดขึ้นในแตละสมัย โดยที่ผา นมาจะเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกมาแลว
หลายลักษณะ อาทิ ระบบการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอรเดียว ระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขตเรียงเบอร
ระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และระบบการเลือกตั้งแบบสัดสวนผสมซึ่งเปนการนําคะแนน
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ประชาชนออกเสียงเลือกพรรคมาคํานวณเพื่อกําหนดจํานวนสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรใหสัมพันธกัน หรือในสวนของอํานาจหนาทีข่ องฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีทพี่ นจาก
ตําแหนงไปแลวแตตอ งอยูใ นตําแหนงตอไปจนกวาจะมีคณะรัฐมนตรีชดุ ใหมเขามารับหนาที่ ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แตละฉบับจะกําหนดขอจํากัดการใชอํานาจในการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีรักษาการดังกลาวไว
แตกตางกันออกไป ดังนั้น บทบัญญัตติ า ง ๆ ในสวนที่ ๒ นี้จาํ เปนตองดําเนินการพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบ
เพื่อชั่งนํ้าหนักวาแตละสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นมีขอ ดี ขอเสีย หรือขอบกพรองในประการใดบาง ทัง้ นี้
เพื่อทบทวนกลับไปใชแนวทางเดิมหรือคิดหาแนวทางใหมที่มีความเหมาะสมยิ่งกวาตอไป
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

สวนที่ ๓ เปนการพิจารณาวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับที่ผา นมาซึ่งหมายความ
รวมถึงรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ มีบทบัญญัติใดบาง
ที่ถือวาเปน “นวัตกรรม” หรือเปนหลักการใหมที่รัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ที่ผานมายังไมเคยมีใช
มากอน อาทิ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีบทบัญญัติที่ถือเปนนวัตกรรม
หรือเปนหลักการที่บัญญัติขึ้นเปนครั้งแรกซึ่งไมเคยมีมากอนในรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ทีผ่ านมา เชน
การจัดตั้งองคกรอิสระ ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกําหนดใหสมาชิกวุฒิสภามีที่มา
จากการเลือกตั้งทั้งหมด ตลอดจนการกําหนดใหมีระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เปนตน ทั้งนี้
บทบัญญัติในสวนที่ ๓ นีถ้ ือวาเปนบทบัญญัติทีก่ ําหนดขึ้นใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของ
ประเทศในขณะนั้น ๆ ดังนั้น ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของประเทศไทยในขณะนี้ หากคณะ
กรรมการรางรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวาบทบัญญัติทีเ่ ปนนวัตกรรมของรัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ
โดยเฉพาะของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ซึ่งยกรางขึ้นในชวงเวลา
ทีใ่ กลชิดกับสถานการณในปจจุบนั มีความเหมาะสมและสามารถนํามาใชเพือ่ แกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ได
ในปจจุบนั ก็อาจจะนําบทบัญญัตดิ งั กลาวนัน้
มาใช ส ํา หรั บ เป น แนวทางในการจั ด ทํา
ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ใหม แต อ ย า งไรก็ ต าม
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
เห็ น ว า หลั ก การตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญฉบับตาง ๆ ที่ผา นมาไมสามารถ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและการเมือง
ในสมัยปจจุบนั ได ก็สามารถเสนอนวัตกรรม
หรื อ บั ญ ญัติ ห ลัก การขึ ้น ใหม ซึ ่ง จะต อ ง
นํามากําหนดไวในสวนที่ ๓ ดังกลาวเชนกัน
ดังนั้น จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของประเทศไทย
ไมควรนําบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับใดฉบับหนึง่ มาใชสําหรับเปน
แนวทางในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม แตควรนําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกฉบับ รวมทั้ง
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ มาพิจารณาประกอบเปนขอมูล
อยางละเอียด ทั้งนี้ เพราะเห็นวา การนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเฉพาะฉบับใดฉบับหนึ่ง
มาพิจารณาเทานั้น เชน หยิบยกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาใชเปนฐาน
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม ก็อาจจะถูกวิพากษวิจารณไดวารัฐธรรมนูญฉบับนั้น ๆ ถูกฉีกไปแลว
ซึ่งเมื่อเปนรัฐธรรมนูญที่ดีเหตุใดในขณะนั้นจึงตองฉีกทิง้ นอกจากนี้ รายละเอียดของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยแตละฉบับจะอยูบ นพื้นฐานของการแกไขปญหาสถานการณบางอยางของประเทศ
ในขณะนั้น ดังนั้น การที่เราจะนํารัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมาใชเสียทีเดียวก็อาจจะไมเหมาะสม
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จุลนิติ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับที่สภาปฏิรปู แหงชาติลงมติไมใหความเห็นชอบนั้น มีหลักการในเรื่องใดที่ดี มีประโยชน
มีความเหมาะสม และสอดคลองกับบริบทสังคมการเมืองการปกครองของประเทศไทย
และสมควรที่จะไดนํามาบัญญัติไว ในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมดวย
รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่

สภาปฏิรปู แหงชาติลงมติไมใหความเห็นชอบมีหลักการที่ดีและมีประโยชนท้งั ๒๘๕ มาตรา แตการที่
จะหยิบยกมาตราใดมาบัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนั้น ในทรรศนะของผมเห็นวา หลักการ
ที่มปี ระโยชนและสอดคลองกับระบบการเมืองการปกครอง ซึ่งควรจะนํามาบัญญัติในรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมประกอบดวยหลักการที่สําคัญ ๆ ดังนี้
(๑) หลักการในมาตรา ๗ ซึ่งไดบญั ญัตวิ า “เมื่อไมมบี ทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญนี้บงั คับแกกรณีใด
ใหกระทําการหรือวินจิ ฉัยกรณีน้นั ไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
ในกรณีท่มี ีปญ
 หาเกี่ยวกับการกระทําหรือการวินจิ ฉัยกรณีใดตามวรรคหนึ่ง สภาผูแ ทนราษฎร
วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ และขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาทีข่ องตนก็ได
แตสําหรับศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุด ใหกระทําไดเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี
และเมื่อมีมติของที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด”
ทั้งนี้ เนือ่ งจากบทบัญญัติดังกลาวถื อเปนกลไกในการปองกันไมใหมีการกระทําการ
อันเปนการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท เนื่องจากที่ผา นมาเมื่อประเทศชาติบา นเมืองประสบกับปญหา
ความขัดแยงทางการเมือง ก็จะมีคนกลุมหนึ่งที่เรียกรองใหนํามาตรา ๗ มาใชเพื่อขอใหมีนายกรัฐมนตรี
พระราชทาน อันเปนการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท
(๒) หลักการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่แลว
ไดมีการบัญญัตคิ รอบคลุมถึงหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนของนานาอารยประเทศ
และเปนไปตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเอกสารระหวางประเทศตาง ๆ ทั้งนี้
เพื่อเปนการรับรองวาบุคคลใดซึ่งมาอาศัยอยูในประเทศไทย ไมวาจะมาจากประเทศใด หรือมีเชื้อชาติ
หรือสัญชาติใด ก็จะไดรับความคุมครองดานสิทธิมนุษยชนเสมอกัน ซึง่ เปนหลักการสากลทีด่ ีและ
เปนที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ
(๓) หลักการเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและหนาที่ของชนชาวไทย ซึ่งไดบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ
และหนาที่พลเมืองของประชาชนชาวไทยไวอยางชัดเจนและครอบคลุม
(๔) หลักการมีสว นรวมของประชาชนในกระบวนการตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ไมวา จะเปน
สิทธิในการรับรูและแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทําและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
ทัง้ ในระดั บ ชาติ ระดั บ ภู ม ิภ าค และระดั บ ท อ งถิ ่น และสิ ท ธิ ใ นการมี ส  ว นร ว มในการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ โดยมีกลไกขององคกรอิสระเปนตัวเชื่อม และ
(๕) หลักการปฏิรูปและการสรางความปรองดอง ซึ่งถือเปนประเด็นสําคัญที่ไดรบั การวิพากษ
วิจารณกันอยางกวางขวางตั้งแตเริ่มรางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวมาจนถึงปจจุบัน และอาจจะเปน
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หนึ่ ง ในประเด็ น ป ญ หาที่ ทํ า ให ส มาชิ ก สภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ ๑๓๕ คน ลงมติ ไ ม เ ห็ น ชอบด ว ยกั บ
รางรัฐธรรมนูญฉบับที่แลว โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ “คณะกรรมการยุทธศาสตรการปฏิรูป
และการปรองดองแหงชาติ” หรือ คปป. ซึง่ มีอาํ นาจหนาทีเ่ สริมสรางการปฏิรปู ใหเกิดขึน้ อยางเปนรูปธรรม
โดยทํางานรวมกับรัฐบาลเพื่อดําเนินการปฏิรูปและสรางความปรองดอง หรือหากมีกรณีที่เกี่ยวของ
กับกฎหมายก็มีหนาที่สงขอเสนอดังกลาวไปยังองคกรนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาออกเปนกฎหมาย
ซึ่งอํานาจหนาที่ดังกลาวไมเปนประเด็นปญหาแตอยางใด ในสวนที่เปนประเด็นปญหา คือ การกําหนด
อํ า นาจพิ เ ศษให แ ก ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร ฯ ในช ว งเวลาไม ป กติ โดยกรณี ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี
ไมมเี สถียรภาพ หรือไมสามารถบริหารประเทศได คณะกรรมการยุทธศาสตรฯ จะมีอาํ นาจพิเศษ ๒ ระดับ
กลาวคือ
ระดับที่ ๑ มีมติดว ยคะแนนเสียงไมนอ ยกวา ๒ ใน ๓ ของกรรมการทัง้ หมด สัง่ ใชมาตรการ
ทีจ่ าํ เปนสําหรับจัดการกับสถานการณทไี่ มปกตินนั้ ภายใตการปรึกษาหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และประธานศาลปกครองสูงสุด
ระดับที่ ๒ ประธานกรรมการยุทธศาสตรฯ มีอาํ นาจสัง่ การระงับยับยัง้ หรือใหกระทําการใด ๆ
ไมวาการกระทํานั้นจะมีผลทางนิติบัญญัติหรือในทางบริหาร โดยคําสั่งหรือการกระทําของประธาน
กรรมการยุทธศาสตรฯ ใหถือเปนที่สุด และชอบดวยกฎหมาย
ทั้งนี้ เมื่อแกไขสถานการณไมปกติไดแลว ใหรายงานตอประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด และแถลงใหประชาชนทราบ โดยใหการกระทํา
ดังกลาวเทียบเทากับการเปดประชุมสภา โดยอํานาจพิเศษนี้มีบทเฉพาะกาลระบุกรอบเวลาเอาไว ๕ ป
โดยจะมีการยกรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยยุทธศาสตรการปฏิรูปและปรองดองขึ้น
มารองรับ ซึง่ ในทรรศนะของผมเห็นวา อํานาจหนาทีด่ งั กลาวเปนประโยชนตอ การแกไขปญหาความขัดแยง
ในประเทศได แตดังที่กลาวขางตนวา หลายฝายมีความหวงกังวลเกี่ยวกับประเด็นดังกลาวโดยเห็นวา
การที่จะมีบุคคลใดเขามาเปนตัวกลางในการแกไขปญหาความขัดแยงก็ควรเขามาเปนครั้งคราว
ไมควรเปนไปในรูปแบบกลไกถาวร ดังนั้น หากจะนําหลักการเกี่ยวกับคณะกรรมการยุทธศาสตรฯ
มาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับใหม ก็ควรนํามาเฉพาะในสวนของอํานาจหนาที่ทั่วไป แตไมรวมถึง
อํานาจพิเศษที่หลายฝายไมเห็นดวย
จุลนิติ : ในทรรศนะของทานเห็นวาควรจะออกแบบโครงสรางรัฐธรรมนูญ
อยางไรใหมีความเปนพลวัตและสามารถใชเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาในอนาคต
ซึ่ ง ไม ส ามารถคาดการณ ไ ด ใ นป จ จุ บั น ตลอดจนเพื่ อ ป อ งกั น การกระทํ า การใด ๆ
ที่เปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : การออกแบบโครงสรางรัฐธรรมนูญใหมคี วามเปนพลวัต

และสามารถใชเปนเครื่องมือในการแกปญหา ตลอดจนสามารถปองกันการกระทําการใด ๆ ที่เปนไป
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติเอาไวใน
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

รัฐธรรมนูญนัน้ เปนโจทยทคี่ อนขางยาก โดยอาจตองไลเรียงเพื่อคนหาวา “การที่ไดอํานาจมา
โดยไมเปนไปตามวิถที างประชาธิปไตย คืออะไร” ซึ่งหากเริ่มตนจากการตอบคําถามวา ประชาธิปไตย คือ
ความเปนตัวแทนของประชาชนโดยสะทอนผานสภาผูแทนราษฎร ดังนั้น การที่จะไดมาซึ่งสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรก็จะตองใชวธิ กี ารเลือกตัง้ โดยประชาชน ทําใหการไดมาซึง่ ไมเปนไปตามวิถที างประชาธิปไตย
ก็ตอ งหมายถึง การหักเอา หรือการใชวธิ อี ่นื ใหไดมาซึ่งอํานาจโดยไมไดผา นทางประชาชน เชน การปฏิวตั ิ
รัฐประหารโดยที่ผา นมาไดมีรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ มาตรา ๔ ไดบญั ญัตวิ า
“การนิ ร โทษกรรมแก ผ ู ก ระทํ า การล ม ล า งสถาบั น
พระมหากษั ต ริ ย  ห รื อ รั ฐ ธรรมนู ญ จะกระทํ า มิไ ด ”
แตรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวไดถูกยกเลิกไปในที่สุด
อยางไรก็ตาม ในทรรศนะของผมเห็นวา กลไก
ที่จะปองกันการกระทําการใด ๆ ที่เปนไปเพือ่ ใหไดมา
ซึง่ อํ า นาจในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึง่
ไมไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดมี
๒ ประการ ดังนี้
ประการแรก ตองดําเนินการใหระบบการตรวจสอบถวงดุลและคานอํานาจระหวางอํานาจ
นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีองคกรอิสระเปน
กลไกในการเรงปฏิกิริยาหรือชวยเหลือใหการตรวจสอบถวงดุล และหากมีปญหาในการตรวจสอบ
ถวงดุลและคานอํานาจระหวางกันเกิดขึ้น ก็จะมีการเขาไปตรวจสอบโดยฝายตุลาการ หรือฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ
หรือฝายบริหารแลวแตกรณี ซึ่งถือเปนการตรวจสอบถวงดุลตามวิถีประชาธิปไตย แตในเบื้องตน
เมือ่ พบวามีการกระทําผิดก็ตอ งมีการดําเนินการตรวจสอบและลงโทษโดยใชอาํ นาจภายในองคกรกอน
เชนเดียวกับที่ถือปฏิบัติกันในตางประเทศ ยกตัวอยางเชน กรณีทมี่ ีการตรวจสอบแลวพบวาสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรทําผิดจริยธรรม ก็จะมีการดําเนินการถอดถอนโดยสภาผูแทนราษฎร หรือกรณี
ทีส่ มาชิกวุฒิสภาทําผิดจริยธรรม ก็จะมีการดําเนินการถอดถอนโดยวุฒิสภา หรือหากนายกรัฐมนตรี
กระทําผิด ก็ตอ งใหรฐั สภาเปนผูด าํ เนินการถอดถอน ซึ่งโดยทั่วไปในประเทศที่มกี ารปกครองในรูปแบบ
รัฐสภาก็จะมีพรรคฝายคานเปนผูดําเนินการ แตพรรคฝายรัฐบาลเองก็ตองมีนํ้าใจนักกีฬา หรือมีสปริต
มากพอที่จะรวมถอดถอนนายกรัฐมนตรีท่กี ระทําผิด เพื่อประโยชนของบานเมือง ดังที่ปรากฏในประเทศ
ญี่ปนุ ซึ่งเมื่อพบวานายกรัฐมนตรีกระทํามิชอบ ก็จะมีการยื่นอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี แตนายก
รัฐมนตรีกจ็ ะลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอการกระทํานั้น ซึ่งถือเปนตัวอยางที่ดใี นการรับผิดชอบ
ตอการบริหารประเทศที่ผิดพลาด
ประการที่สอง การสรางและสนับสนุนความเขมแข็งของประชาชน กลาวคือ เพื่อเปนการ
ปองกันไมใหมีการปฏิวัติรัฐประหาร หรือปองกันการไดมาซึ่งอํานาจการปกครองประเทศซึ่งไมเปนไป
ตามหลักประชาธิปไตยนั้น กลไกที่สาํ คัญประการหนึ่ง คือ การใหความสําคัญและสนับสนุนคะแนนเสียง
ของประชาชน เนื่องจากโดยหลักการแลวประชาชนจะเปนผูตัดสินวาใครจะมีอํานาจปกครองประเทศ
ดังนั้น ถามีการสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนในการเลือกผูแทนของตนใหเหมาะสม ก็จะ
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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สามารถแกปญหานี้ได แตก็อาจจะตองใชเวลานาน คือใชระยะเวลาประมาณ ๔ ปในแตละรอบ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับเสียงของประชาชนที่ไมประสงคลงคะแนนดวย เพราะนั่น
หมายความวา ประชาชนไมมั่นใจหรือไมสนับสนุนบุคคลใดที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเลย โดยรัฐธรรมนูญ
ควรกําหนดใหมกี ารนําคะแนนเสียงทีไ่ มประสงคจะลงคะแนนมาเปรียบเทียบกับบุคคลทีไ่ ดรบั คะแนน
สูงสุดในการเลือกตัง้ ครัง้ นัน้ หากคะแนนเสียงดังกลาวตํา่ กวาคะแนนเสียงทีไ่ มประสงคจะลงคะแนน
ก็จะตองมีการจัดการเลือกตั้งในเขตนั้นใหม หากพรรคการเมืองยังสงบุคคลที่ประชาชนสวนใหญ
ไมใหการยอมรับลงสมัครรับเลือกตั้ง ก็ตองมีการเลือกตั้งใหมเรื่อยๆ จนกวาบุคคลที่ลงสมัครจะมี
คุณสมบัติเพียงพอที่จะไดรับการสนับสนุนจากประชาชน คือ ไดรับคะแนนเสียงมากกวาผูรับสมัคร
เลือกตั้งคนอื่นๆ และไดรับคะแนนเสียงมากกวาคะแนนเสียงที่ประชาชนไมประสงคจะลงคะแนน
ในทรรศนะของผมเห็นวา การสรางกลไกทั้ง ๒ ประการดังกลาวขางตนใหเขมแข็งนั้น
ในทายที่สุดก็จะทําใหประเทศไทยพัฒนาเปนประเทศเสรีประชาธิปไตยได ถึงแมวาจะต องใชเวลา
ประมาณ ๓๐ - ๕๐ ป หรือมากกวานัน้ ก็ไมใชเรือ่ งแปลก เพราะหากพิจารณาถึงพัฒนาการของประเทศ
เสรีประชาธิปไตยอื่น ๆ เชน ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งอาจตองใชเวลา ๒๐๐ กวาปกวาที่จะมีประชาธิปไตย
ที่เขมแข็ง หรือกรณีของประเทศอังกฤษที่ในปจจุบันมีระบบการปกครองแบบรัฐสภาที่เขมแข็งมาก
ก็ใชเวลาถึง ๘๐๐ ปนับแตการลงนามในกฎบัตรแมกนาคาตา (Magna Carta) เมื่อป ค.ศ. ๑๒๑๕
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนตอการจัดทํา
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม เ พื่ อ การปฏิ รู ป ประเทศไทยให เ ปลี่ ย นผ า นไปสู  สั ง คมที่ มี
ความสงบสุขอยางยั่งยืนตลอดไป
รองศาสตราจารย ดร.เจษฎฯ : เปนทีท่ ราบกันดีวา เจตนารมณของการรางรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ คือ การสรางความสงบสุขอยางยั่งยืนของประเทศ ซึ่งความสงบดังกลาวนั้นไมไดขึ้นอยูกับ
ความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญหรือคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ แตขนึ้ อยูก บั
ความคิดเห็นของประชาชนในประเทศวา อะไรคือความสงบสุข อะไรคือความยั่งยืนของประชาชน
ซึง่ ทีผ่ า นมาเมือ่ มีการสํารวจความเห็นของประชาชนเพือ่ หาคําตอบวาประชาชนตองการอะไร สิง่ ทีไ่ ดมา
กลับกลายเปนคําถามวา รัฐธรรมนูญสามารถแกปญหาเรื่องปากทองของประชาชนไดหรือไม
ซึง่ เปนคําถามทีต่ อ งนํามาคิดกันวา หากประชาชนยังไมไดรบั การตอบสนองตอความตองการขัน้ พืน้ ฐาน
ของตนแลว ประชาชนจะมีความสุขไดอยางไร ดังนั้น ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนั้น นอกเหนือ
จากการใหความสําคัญกับการถวงดุลอํานาจอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็ยังตองใหความสําคัญกับ
เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกประการดวย
ประการตอมา คือ การใหความสําคัญกับขอเสนอใหสมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้ง
ทั้ งหมด ซึ่งประเด็นนี้ตองมีการศึกษาโดยรอบคอบวาสามารถกระทําไดหรือไม โดยอาจศึกษา
เปรียบเทียบกับแนวทางของนานาอารยประเทศ
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ประการสุดทาย คือ การสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในทุกบริบท
เพราะประชาชนคือเจาของอํานาจอธิปไตย
อยางแทจริง โดยรัฐตองมุงเนนการเขาไปมี
สวนรวมกับประชาชน มีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนในการดําเนินการดานตาง ๆ
ในที่นไ้ี มไดหมายความวา เมือ่ รับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนแลวรัฐตองทําตามทุกอยาง
แตรัฐตองใหขอมูลแกประชาชนเพื่อทําความ
เขาใจวา มีสิง่ ใดบางที่รัฐไมสามารถทําตามความคิดเห็น หรือความตองการของประชาชนได ซึ่งเปน
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางรัฐกับประชาชนโดยผานการสื่อสาร ๒ ทาง โดยอาจมีการออกแบบ
กลไกทางเทคโนโลยีทสี่ ามารถรองรับและอํานวยความสะดวกในการสื่อสารทําความเขาใจระหวาง
รัฐกับประชาชนขึ้นมา เพื่อใหรัฐธรรมนูญทีก่ ําลังรางขึ้นมาประกอบดวยความตองการของประชาชน
ผนวกกั บ ความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ ่ง เชื ่อ ว า รั ฐ ธรรมนู ญ ทีไ่ ด ม านั ้น จะมี
ความสมบูรณมากที่สุด โดยอาจไมถึงขั้นวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับทีด่ ีทสี่ ุด แตเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่
สามารถใชบังคับไดนานและมีความยั่งยืนในที่สุด.
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
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ดร.พรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย*
แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพือ่ การปฏิรปู ประเทศไทยอยางยัง่ ยืน
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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จุลนิติ : ขอทราบถึงแนวคิดและหลักการสําคัญ
ในการจั ด ทํา รั ฐ ธรรมนู ญ ของรั ฐ เสรี ป ระชาธิ ป ไตย
สํ า หรั บ เพื ่อ ใช เ ป น กติ ก าในการปฏิ รู ป ประเทศและ
สรางความปรองดองของคนในชาติ
ดร.พรสันตฯ : ประเด็นคําถามนี้สามารถแบงออกไดเปน

๓ ประเด็นยอย ดังนี้
ประเด็น แรก เรื ่อ งของการจั ด ทํา รั ฐ ธรรมนู ญ ในรั ฐ เสรี
ประชาธิปไตย
ประเด็นที่สอง เรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูป
ประเทศ
ประเด็นสุดทาย เรือ่ งของการจัดทํารางรัฐธรรมนูญเพือ่
สรางความปรองดอง
สําหรับประเด็นแรก คือ เรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญ
ในรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น เบื้องตนตองเขาใจกอนวารูปแบบของ
รัฐเสรีประชาธิปไตยคืออะไร รูปแบบของรัฐเสรีประชาธิปไตยจะ
ยึดถือหลักการสําคัญ ๒ ประการ คือ “หลักประชาธิปไตย” ซึ่งมา
จากคําวา “ระบอบประชาธิปไตย” ประการที่สอง คือ คําวา “เสรี”
ซึ่งมาจากคําวา “เสรีนิยม” ฉะนั้น รัฐเสรีประชาธิปไตย คือ รัฐที่
ปกครองโดยยึดถือหลักประชาธิปไตยกับหลักเสรีนิยม โดยหลัก
ประชาธิปไตยนั้นคือการปกครองที่รัฐยึดถือประชาชนเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตย แลวก็ถือหลัก Supremacy of people คือ
ประชาชนอยูส งู ที่สดุ สวน “เสรีนยิ ม” คือ หลักในการเขาไปควบคุม
กํากับการใชอํานาจของรัฐ ฉะนั้น หลักการตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับ
*อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ) ปริญญาโท M.L.I. Law (University of Wisconsin-Madison) และ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)
ปริญญาเอก S.J.D. Constitutional Law (University of Wisconsin-Madison).

๒๘

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ในรัฐเสรีนิยมนั้น ทั้งสองหลักการนี้เปนหลักการที่แบงแยกไมได
กล า วคื อ เสรี นิ ย มสนั บ สนุ น ประชาธิ ป ไตยและในขณะเดี ย วกั น
ประชาธิปไตยก็สนับสนุนเสรีนิยม อุปมาอุปมัยเสมือนหนึ่งเปนเสา
๒ ตน ที่ค้าํ ยันกันอยู ถาเสาตนใดลมไปอีกตนหนึ่งยอมลมลงไปดวย

หลักแบงแยกอํานาจ หลักการตรวจสอบถวงดุล (Checks and Balances) คือหลักการที่อยูใ นรัฐเสรีนยิ ม
ตองเขาใจวาในรัฐเสรีนยิ มนั้น ทั้งสองหลักการนี้เปนหลักการที่แบงแยกไมได กลาวคือ เสรีนยิ มสนับสนุน
ประชาธิปไตยและในขณะเดียวกันประชาธิปไตยก็สนับสนุนเสรีนยิ ม อุปมาอุปมัยเสมือนหนึ่งเปนเสา ๒ ตน
ทีค่ ํ้ายันกันอยู ถาเสาตนใดลมไปอีกตนหนึ่งยอมลมลงไปดวยทีอ่ ธิบายมาอาจจะยังไมเห็นเปนรูปธรรม
ขออธิบายเพิ่มเติมวาหลักเสรีนยิ มก็คอื หลักนิตธิ รรม (Rule of Law) ซึ่งเปนหลักในการปกครองประเทศ
โดยยึดถือกฎหมายเปนใหญและใชกฎหมายเปนกรอบในการใชอํานาจรัฐ
ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกับรัฐเสรีประชาธิปไตยนั้น ผมแบงออกเปนสองสวน
คือ ๑) กระบวนการยกราง และ ๒) เนื้อหาของรางรัฐธรรมนูญ สําหรับกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญนั้น
อาจจะแบงยอยเปน ๓ สวน คือ ๑.๑) ผูยกราง ๑.๒) กระบวนการในการยกราง และ ๑.๓) กระบวนการ
กอนการประกาศใชรางรัฐธรรมนูญ ถาตองการที่จะยกรางรัฐธรรมนูญนั้นใหสอดคลองกับรัฐเสรี
ประชาธิปไตย ผูรางรัฐธรรมนูญตองมีจุดเชือ่ มโยงอยูกับประชาชนไมโดยทางตรงก็ทางออม อันนี้
สอดคลองกับหลักประชาธิปไตยเพราะประชาชนไดเขามามีสว นรวม นอกจากนั้นในระหวางการยกราง
รัฐธรรมนูญจะตองมีการเปดรับฟงความคิดความเห็นของประชาชนวาแตละคนมีความคิดเห็นอยางไร
คือจะตองไมลืมวารัฐธรรมนูญนั้นเปนสัญญาประชาคม (The Social Contract) ที่สุดทายตองมีการ
ประกาศใชกบั ทุกคนในสังคม ฉะนั้นตองใหประชาชนไดมีสว นรวมในการที่จะเสนอกติกาในการที่จะอยู
รวมกันในสังคมดวย สุดทายหากไมสามารถที่จะใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการยกราง
รัฐธรรมนูญทัง้ ในสวนการยกรางรัฐธรรมนูญ หรือในกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญแลว แนนอนวา
กอนทีจ่ ะมีการประกาศใช ตองดําเนินการใหมกี ารออกเสียงประชามติเพือ่ สอบถามประชาชนวาจะให
ความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ ทีก่ ลาวมาทั้งหมดนี้คือกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญ
ที่สอดคลองกับระบอบประชาธิปไตยของรัฐเสรีประชาธิปไตย
คําถามตอมาก็คือหลักนิติธรรมเขามาเกี่ยวของกับกระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญไดอยางไร
ในระหวางการยกรางรัฐธรรมนูญนั้นภาครัฐหรือผูมีอํานาจจะเขามากาวกายแทรกแซงการยกราง
รัฐธรรมนูญหรือแมกระทั่งวาเวลาที่จะมีการเปดใหมีการพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ
หามรัฐเขาไปแทรกแซงคือหามไปปดกั้นไมใหพดู ไมใหแสดงความคิดเห็น นีค่ อื หลักนิตริ ฐั หรือนิตธิ รรม
ที่เขาไปควบคุมรัฐ จํากัดอํานาจของรัฐ หากไมใชรัฐเสรีประชาธิปไตยแตเปนรัฐเผด็จการแลว จะมีการ
ใชอํานาจเขามาแทรกแซงการยกรางรัฐธรรมนูญอยูเสมอ อันนี้ก็คือสวนของกระบวนการ
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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ในสวนของเนือ้ หาในรางรัฐธรรมนูญนัน้ ในเชิงเนือ้ หาแนนอนวาเนือ้ หาสาระของรางรัฐธรรมนูญ
ตองประกอบไปดวยโครงสรางองคกรผูใชอํานาจรัฐ ความสัมพันธระหวางองคกรผูใชอํานาจรัฐ ตลอด
จนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สําหรับโครงสรางการเมืองการปกครองตองมีการแบงแยก
องคกรผูใชอํานาจเพื่อไมใหอํานาจการปกครองรวมศูนยอยูที่บุคคลใดหรือองคกรใดเพียงองคกรเดียว
ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเกิดกลไกการตรวจสอบและถวงดุล (Checks and Balances) ตองมีการเขาไปควบคุมกํากับ
ดูแลนีค่ อื หลักนิตธิ รรม ในขณะเดียวกันก็ใหการคุม ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิง่ ทีผ่ มตองการจะ
เสริมก็คอื วารางรัฐธรรมนูญทีป่ ระกอบไปดวยโครงสรางการเมืองการปกครองประเทศและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนเพียงประการเดียวยังถือไมไดวา เปนรัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยเสมอไป แตกลไก
ตาง ๆ จะตองสามารถตรวจสอบถวงดุลซึ่งกันและกันไดอยางมีประสิทธิภาพในความเปนจริงดวย
ประเด็นที่สอง คือ เรื่องของการจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ
การจะจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปประเทศนั้น จะตองพิจารณากอนวาประเทศไทยมีปญหา
อะไรจึงตองปฏิรูปซึ่งตองยอนกลั บไปพิจารณาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยกอนที่จะมีการ
รัฐประหารครั้งลาสุด ผมเคยตั้งขอสังเกตกอนที่จะมีเหตุการณยึดอํานาจการปกครองประเทศของ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ วาประเทศไทยกําลังเขาสูส ภาวะทีเ่ รียกวา
“วิกฤติของระบอบรัฐธรรมนูญ” หรือ “Constitutional Crisis” วิกฤติของระบอบรัฐธรรมนูญ
คืออะไร หากไมเห็นภาพลองแทนคารัฐธรรมนูญวาเปนองคกรที่ใชอํานาจอธิปไตยไมวาจะเปนรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือศาล วิกฤติของระบอบรัฐธรรมนูญคือการที่องคกรที่ใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ใชอํานาจแลวสงผลทําใหองคกรอื่น ๆ ไมสามารถทําหนาที่ตามปกติได กลาวคือโดยปกติแลวในการ
ทําหนาที่ขององคกรผูใชอํานาจรัฐ เชน รัฐสภาทําหนาที่ในการตรากฎหมายและตรวจสอบถวงดุล
ฝายบริหาร คณะรัฐมนตรีทําหนาที่บริหารราชการแผนดิน และศาลทําหนาที่พิพากษาคดีความเปนตน
แตวิกฤติของระบอบรัฐธรรมนูญนั้นมีลักษณะของการที่แตละองคกรทําหนาที่ของตนเองไมได
อันเนื่องมาจากการที่องคกรใดองคกรหนึ่งใน ๓ องคกรนี้ทําหนาที่แลวปรากฏวามีการเขาไปแทรกแซง
หรือกาวกายการทําหนาที่ของอีกองคกรหนึ่ง ตองยํ้าวาลักษณะการแทรกแซงสะทอนใหเห็นวาไมใช
การตรวจสอบถวงดุล ไมใช Checks and Balances การที่องคกรแตละองคกรจะตรวจสอบถวงดุลกัน
เพื่อไมใหองคกรอื่น ๆ มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่คือหลักนิติธรรม แตที่ผมอธิบายวาผิดปกติคือ
การทําหนาที่ขององคกรหนึ่งไปขัดขวางการทําหนาที่ขององคกรอื่น ถารัฐธรรมนูญเกิดสภาวะวิกฤติ
สุดทายแลวจะสงผลใหองคกรตาง ๆ ทําหนาที่ไมได ลองยอนกลับไปพิจารณาเหตุการณที่รัฐสภาจะใช
อํานาจตามรัฐธรรมนูญเพือ่ ดําเนินการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญ แตปรากฏวามีการตรวจสอบการแกไข
เพิม่ เติมรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ๑1ซึง่ แสดงใหเห็นถึงปรากฏการณทอี่ งคกรหนึง่ เขาไปแทรกแซง
การทําหนาทีข่ องอีกองคกรหนึง่ การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญนัน้ เปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญ ทีไ่ มใชการดําเนินการ
ของฝายนิติบัญญัติตามปกติ อํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนอํานาจสูงสุด แตอํานาจในการ
แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไมใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจนิติบัญญัติปกติคือการตรากฎหมาย กลาวคือ
คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เรื่อง คํารองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘.
๑
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การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายปกติ แตการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้เปนเรื่องของอํานาจสถาปนา
รัฐธรรมนูญ แลวอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญก็คืออํานาจอธิปไตยในรัฐ ฉะนั้นจะเห็นไดวาองคกรหนึ่ง
ถืออํานาจสูงสุดของรัฐตามรัฐธรรมนูญ คืออํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ ในขณะที่อีกองคกรหนึ่งถืออํานาจ
ปกติคืออํานาจตุลาการ นี่คือสิ่งที่องคกรหนึ่งสามารถขัดขวางการทําหนาที่ของอีกองคกรหนึ่งไดแลวก็
ผิดปกติวิสัยจากระบอบรัฐธรรมนูญ
คําถามก็คือวาวิกฤตระบอบรัฐธรรมนูญ ตามหลักวิชาการสามารถอธิบายได ๓ ประการ ดังนี้
ประการแรก การรางรัฐธรรมนูญที่ไมเปนไปตามหลักวิชาการ อาจจะไมเปนไปตามหลักนิตธิ รรม
หรือไมเปนไปตามหลักประชาธิปไตย
ประการที่สอง ผูราง และการยกรางรัฐธรรมนูญเปนไปตามหลักวิชาการทั้งหมด แตปรากฏวา
องคกรตามรัฐธรรมนูญทําหนาที่ของตนเองขัดแยงกับหลักการ คือ รัฐธรรมนูญเขียนถูกแลวแตองคกร
ที่ใชอํานาจใชอํานาจขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญ
ประการสุดทาย เกิดจากสาเหตุท้งั สองประการขางตนผสมกัน คือ การรางรัฐธรรมนูญที่ไมเปน
ไปตามหลักวิชาการ และองคกรซึ่งทําหนาที่ตามรัฐธรรมนูญทําหนาที่ขัดหรือแยงกับหลักวิชาการ
ดังนั้น ทั้ง ๓ ปจจัยนี้คือสาเหตุของวิกฤติของระบอบรัฐธรรมนูญ คําถามตอมาก็คือวิกฤติของ
ระบอบรัฐธรรมนูญไทยคืออะไร ขออธิบายวาเขาลักษณะที่ ๓ คือรางรัฐธรรมนูญบนหลักการที่ผดิ พลาด
คลาดเคลือ่ น ประกอบกับองคกรทีใ่ ชอํานาจก็ทาํ หนาที่ไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การจะราง
รัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปประเทศจะตองทราบสาเหตุที่แทจริงเสียกอน มิฉะนั้นจะแกไขไมถูกจุด กลาวคือ
แทนที่รฐั ธรรมนูญจะเปนเครื่องมือในการปฏิรปู ประเทศ แตรฐั ธรรมนูญนั้นเองอาจกลายเปนตัวสราง
วิกฤติใหเกิดขึ้นมาในประเทศทายที่สุดได
นอกจากนี้ ปญหาพื้นฐานของการรางรัฐธรรมนูญคือเรื่องของการจัดวางดุลอํานาจของ
องคกรตามรัฐธรรมนูญ องคกรทีใ่ ชอํานาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ปญหานีเ้ ปนปญหาทีเ่ กิดขึน้
นับตั้งแตโลกไดรจู กั “รัฐธรรมนูญ” ตัวอยางเชนประเทศสหรัฐอเมริกา เปนประเทศแรกของโลกที่มรี ฐั ธรรมนูญ
ลายลักษณอักษรเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เมื่อดําเนินการยกรางรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้น
สหรัฐอเมริกาตองประสบกับปญหาในการจัดวางดุลอํานาจ โดยรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาฉบับแรก
คือ “ขอบัญญัติสมาพันธรัฐ” หรือ Article of Confederation ที่ไดรับการยกรางขึ้นในป ค.ศ. ๑๗๗๖
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

การแบงแย
แยกองคกรผูใชอาํ นาจอธิปไตยออกเปน ๓ องคกรแลว การทําหนาทีข่ องแตละองคกร
จะตองไมเขาไปลวงลํา้ อํานาจขององคกรอืน
่ ดวย คือตองไมมล
ี ก
ั ษณะเปนการใชอาํ นาจในการ
เขาไปแทรกแซงการทําหนาทีข่ องอีกองคกรหนึง่ ตองตระหนักวาในแตละองคกรมีอาํ นาจหนาที่
และมีอิสระภายใตขอบเขตของตนเอง

ซึ่งมีขอบกพรองหลายประการโดยเฉพาะเรื่องการจัดวางสมดุลในทางอํานาจ ทําใหเกิดปญหาระหวาง
รัฐตาง ๆ และรัฐบาลกลางจนกระทัง่ ไมสามารถทีจ่ ะบริหารจัดการได และนําไปสูก ารยกรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ ๒ หรือรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเพื่อแกไขปญหาการจัดวางสมดุลแหงอํานาจดังกลาว โดยให
รัฐบาลกลางมีอํานาจมากขึ้นในการบริหารประเทศ
รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกาฉบับปจจุบัน หรือ The Constitution of the United States
ค.ศ. ๑๗๘๙ ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๑๗๘๗ เปนกฎหมายสูงสุดของสหรัฐอเมริกาที่กําหนด
กรอบการปฏิบัติสําหรับหน วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และกําหนดความสัมพันธระหว าง
รัฐบาลกลางกับรัฐบาลทองถิ่นของรัฐตาง ๆ รวมถึงประชาชนทุกคนที่อาศัยอยูในสหรัฐอเมริกาดวย
และถือเปนรัฐธรรมนูญลายลักษณอกั ษรทีใ่ ชบงั คับมายาวนานทีส่ ดุ ในโลก ทีก่ ลาวมานีค้ อื ปญหาพืน้ ฐาน
ของการรางรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นมาตั้งแตในอดีต ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจึงไมใชเรื่องแปลก
แตเปนเรื่องยากที่จะดําเนินการแกไข เพราะเปนเรื่องของการจัดวางสมดุลอํานาจ หลักการแบงแยก
อํานาจ หรือ Separation of Powers ตามแนวคิดของมองเตสกิเออร๒2ทีแ่ บงแยกอํานาจอธิปไตย
ออกเปน ๓ องคกร ไดแก องคกรนิตบิ ญ
ั ญัติ องคกรบริหาร องคกรตุลาการ เพือ่ ไมใหอาํ นาจนัน้
ไปรวมศูนยกบั องคกรใดองคกรหนึง่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ จะกอใหเกิดระบอบเผด็จการในที่สุด
อยางไรก็ดี นอกจากการแบงแยกองคกรผูใ ชอาํ นาจอธิปไตยออกเปน ๓ องคกรแลว การทําหนาที่
ของแตละองคกรจะตองไมเขาไปลวงลํา้ อํานาจขององคกรอืน่ ดวย คือตองไมมลี กั ษณะเปนการใชอาํ นาจ
ในการเขาไปแทรกแซงการทําหนาที่ของอีกองคกรหนึ่ง ตองตระหนักวาในแตละองคกรมีอํานาจหนาที่
และมีอสิ ระภายใตขอบเขตของตนเอง ศาลตองมีอสิ ระในการพิจารณาพิพากษาคดีรฐั สภาก็ตอ งมีอสิ ระ
ในการตรากฎหมาย แกไขกฎหมาย รับเรื่องราวรองทุกขได หรือตรวจสอบถวงดุลองคกรอื่นได
ฝายบริหารก็เชนเดียวกันจะตองมีอิสระในการนําเสนอนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ตัวอยาง
กลไกคุม ครองการทําหนาทีข่ องฝายนิตบิ ญ
ั ญัตเิ พือ่ ทําใหฝา ยนิตบิ ญ
ั ญัตทิ าํ งานไดอยางมีอสิ ระ เชน เอกสิทธิ์
และความคุม กันตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัตคิ าํ สัง่ เรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแ ทนราษฎร
และวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือแมกระทัง่ การทีส่ มาชิกรัฐสภาสามารถทําหนาทีข่ องตนไดอยางเปนอิสระ
ชารล เดอ มองเตสกิเออร (Charles de Montesqieu) เปนนักปรัชญาการชาวฝรั่งเศส ผูใหกําเนิดแนวคิดในการ
แบงแยกอํานาจปกครองสูงสุดหรืออํานาจอธิปไตย โดยมองเตสกิเออรไดแบงแยกอํานาจออกเปน ๓ ฝาย โดยพิจารณาในแงขององคกร
ผูใชอํานาจ ออกเปนอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ เพื่อใหอํานาจแตละฝายถวงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน
และเพือ่ ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหปลอดจากการใชอาํ นาจโดยมิชอบขององคกรภาครัฐทีใ่ ชอาํ นาจหนึง่ อํานาจใดทีอ่ าจละเมิด
ลิดรอนโดยอํานาจรัฐไมวาฝายใด.
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ไมถกู ผูกพันโดยมติของพรรค นี่คอื เรื่องหลักความเปนอิสระโดยไมไดอยูภ ายใตอาณัตใิ ด ๆ หลักความเปน
อิสระนี้มีอยูใ นทุกองคกร หากเขาใจหลักการนี้แลวก็สามารถที่ยกรางรัฐธรรมนูญใหแตละองคกรสามารถ
ปฏิบัติหนาที่โดยไมกาวกายแทรกแซงองคกรอื่นได
ในอดีตการจัดวางสมดุลแหงอํานาจของประเทศไทยมีลกั ษณะเปนแบบโบราณ แบงแยกองคกร
ผูใชอํานาจอธิปไตยออกเปน ๓ องคกร คือองคกรนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ อันเปนการแบงแยก
อํานาจในเชิงการทําหนาที่ หรือเปนการแบงแยกอํานาจในเชิงองคกร ซึ่งยังไมครบถวนเพราะยังมีเรื่อง
ของการแบงแยกตามธรรมชาติของอํานาจดวย ซึง่ สังคมไทยยังไมเขาใจธรรมชาติของอํานาจที่มีอยู
๒ รูปแบบ และมาจากหลักใหญ คือ อํานาจรัฐหรืออํานาจอธิปไตย อํานาจรัฐในที่นี้มีอยู ๒ มิติ
มิติที่ ๑ อํานาจในทางการเมืองและมิติที่ ๒ อํานาจในทางกฎหมาย ฉะนัน้ เวลาทีร่ ัฐไมวาจะเปน
องคกรใดก็แลวแตใชอาํ นาจ อํานาจนั้นจะมีลักษณะของการผสมผสานของสองมิติอยางนี้อยูเสมอ
การจัดวางสมดุลอํานาจในเวลายกรางรัฐธรรมนูญ นอกจากจะแบงแยกองคกรผูใชอํานาจเปน
๓ องค ก รแล ว จะต อ งเข า ใจธรรมชาติ
ของอํานาจดวยวาอํานาจนัน้ เปนอํานาจใน
ทางการเมื อ งหรื อ อํา นาจในทางกฎหมาย
พูดงาย ๆ ก็คือตองเขาใจดวยวาองคกรตาง ๆ
เหล า นี ้ องค ก รใดเป น องค ก รที ่ใช อํ า นาจ
ทางการเมืองและองคกรใดใชอํานาจในทาง
กฎหมาย ทีผ่ านมาไมเคยมีการพิจารณาเรื่อง
ธรรมชาติของอํานาจแตอยางใด
สําหรับ “องคกรตุลาการ” นั้นอํานาจ
ของศาลหรืออํานาจในการตัดสินคดี “Legal
power” เปนอํานาจในทางกฎหมาย องคกรที่ใชอํานาจนี้ไดจึงตองเปนองคกรในทางกฎหมายนั่นคือ
ศาล แตอํานาจในทางการเมืองก็ตองเปนองคกรในทางการเมืองที่จะใชอํานาจเพื่อใหสอดคลองกัน
เมื่อฝายนิตบิ ญั ญัตกิ บั ฝายบริหารคือองคกรทางการเมือง รัฐสภากับคณะรัฐมนตรีโดยสภาพตามหลักวิชาการ
ก็คอื องคกรทางการเมือง ฉะนั้นอํานาจที่ใชกต็ อ งเปนอํานาจในทางการเมือง ผมอธิบายเชนนี้จะเห็นภาพ
ชัดเจนเลยวาไมมีทางที่จะยกรางรัฐธรรมนูญใหองคกรในทางการเมืองไปใชอํานาจในทางกฎหมายได
หรือในทางกลับกันเปนไปไมไดเลยทีจ่ ะใหศาลทีเ่ ปนองคกรในทางกฎหมายไปใชอํานาจทางการเมือง
หากรางรัฐธรรมนูญสลับขั้วอํานาจเชนนี้ถอื วาไมเปนไปตามหลักแบงแยกอํานาจ และเมื่อไมใชการแบงแยก
อํานาจยอมสะทอนใหเห็นปญหาการจัดสมดุลอํานาจในรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็นําไปสูเรื่องวิกฤติระบอบ
รัฐธรรมนูญในที่สุด
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๓๓

แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

ที่ผานมาประเทศไทยเปนเชนนี้จึงไดเกิดวิกฤติ ยกตัวอยางเชน การตราพระราชกําหนดตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๓3จะเห็นไดวา การตราพระราชกําหนดเพือ่ รักษา
ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจ หรือปองปดภัยพิบตั ิ
สาธารณะ อันเปนเครือ่ งมือของฝายบริหารทีจ่ ะเขาไปบริหารราชการแผนดินเมือ่ มีความจําเปนเรงดวนนัน้
โดยหลักการแลวเปนอํานาจของฝายบริหารซึ่งใชอํานาจในทางการเมือง ทั้งตามหลักแบงแยกอํานาจ
และตามธรรมชาติของอํานาจ แตการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชกําหนด
เปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไมนั้น ศาลรัฐธรรมนูญ
เปนองคกรในทางกฎหมาย ใชอํานาจในทางกฎหมาย เหตุใดบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จึงออกแบบ
ใหอาํ นาจในทางการเมืองถูกตรวจสอบโดยองคกรในทางกฎหมาย ความเปนอํานาจในทางการเมืองคือ
ดุลพินิจ ดุลพินิจนี้มีไวเพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดบรรลุผล นี่คือหลักความเปนอิสระแบบหนึ่ง
ประเด็นนีม้ คี วามสําคัญมากหากผูร า งรัฐธรรมนูญไมมคี วามเขาใจแลวยอมไมสามารถจัดสมดุลแหงอํานาจ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพได
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
“มาตรา ๑๘๔ ในกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชน
พระราชบัญญัติก็ได
การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวน
อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยู
นอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะเปนการชักชาคณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภา
สมัยวิสามัญเพือ่ พิจารณาอนุมตั หิ รือไมอนุมตั พิ ระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแ ทนราษฎรไมอนุมตั ิ หรือสภาผูแ ทนราษฎรอนุมตั แิ ตวฒ
ุ สิ ภา
ไมอนุมตั แิ ละสภาผูแ ทนราษฎรยืนยันการอนุมตั ดิ ว ยคะแนนเสียงไมมากกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยูข องสภาผูแ ทน
ราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น
หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึง่ มีผลเปนการแกไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกบทบัญญัตแิ หงกฎหมายใด และพระราชกําหนดนัน้
ตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีม่ อี ยูก อ นการแกไขเพิม่ เติมหรือยกเลิก มีผลใชบงั คับตอไปนับแตวนั ทีก่ ารไมอนุมตั ิ
พระราชกําหนดนั้นมีผล
ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติ
ดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับ
เปนพระราชบัญญัติตอไป
การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแ ทนราษฎรและของวุฒสิ ภาในกรณียนื ยันการอนุมตั พิ ระราชกําหนด จะตองกระทํา
ในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ”
“มาตรา ๑๘๕ กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนดใดตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสาม สมาชิกสภา
ผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาชื่อเสนอ
ความเห็นตอประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และให
ประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแหงสภาที่สงความเห็นนั้นมา
เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาไดรับความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหรอการพิจารณาพระราชกําหนดนั้นไวกอนจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ หรือวรรคสอง ใหพระราชกําหนด
นั้นไมมีผลบังคับมาแตตน
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด”.
๓
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นอกจากนี้ การเขาใจในธรรมชาติของรัฐธรรมนูญเปนเรื่องสําคัญ การยกรางรัฐธรรมนูญ
เพื่อจัดวางสมดุลแหงอํานาจอยางเดียวนั้นยอมไมเพียงพอ เพราะวาธรรมชาติรฐั ธรรมนูญเปนกฎหมาย
พิเศษทีไ่ มเหมือนกับกฎหมายทัว่ ไป กฎหมายทัว่ ไปนั้นศาลเปนผูตีความ แตรัฐธรรมนูญไมใชลักษณะ
เชนนั้น รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่กระจายอํานาจการตีความ อํานาจการตีความไมไดรวมอยูท ่ศี าล
เนือ้ หาของรัฐธรรมนูญเปนเรื่องขององคกรที่ใชอํานาจ ในทางปฏิบัติทุกองคกรเวลาจะดําเนินการ
ตามอํานาจก็จะตีความ สะทอนใหเห็นวาอํานาจในการตีความไมไดผกู ขาดอยูท ่ศี าลเพียงองคกรเดียว
แตทกุ องคกรมีอาํ นาจในการตีความ ดังทีไ่ ดกลาวมาแลววาเมือ่ เกิดสภาวะฉุกเฉินฝายบริหารมีอาํ นาจ
ในการตราพระราชกําหนดได แสดงถึงอํานาจในการตีความของฝายบริหาร และธรรมชาติของ
รัฐธรรมนูญนั้นแมจะกําหนดกลไกการตรวจสอบถวงดุลอยางเทาเทียมสมดุลตั้งแตตน แตภายหลังการ
ประกาศใชไปสักระยะเวลาหนึ่งสมดุลที่กําหนดไวจะเปลี่ยนแปลงเปนพลวัตของรัฐธรรมนูญ เมื่อเขาใจ
ธรรมชาติของรัฐธรรมนูญวาสมดุลแหงอํานาจเคลื่อนที่ตลอดเวลา ประเด็นนี้ในตางประเทศจะมีการวาง
กลไกบางประการเพื อ่ ควบคุ ม มิใ ห เ กิ ด การแทรกแซงการทํ า หน า ทีข่ ององค ก รอื น่ ตั ว อย า งเช น
ฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ จะมีกลไกในการสรางความอิสระของฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ วางหลักใหองคกรนิตบิ ญ
ั ญัตสิ ามารถ
ทําหนาทีป่ องกันการแทรกแซงขององคกรอื่น และหากบุคคลใดหรือองคกรใดก็แลวแตมีพฤติกรรม
ทีข่ ัดขวางการทําหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ จงใจสรางอุปสรรคไมใหฝายนิติบัญญัติสามารถดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญได ถือวาบุคคลนั้นกระทําการละเมิดรัฐสภา (Contempt of
Parliament) การละเมิดอํานาจรัฐสภาแนวคิดนี้มีในตางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษ เยอรมนี และ
ฝรั่งเศส เปนตน แตนาแปลกใจที่ประเทศไทยของเรามีเพียงกลไกคุมครองความเปนอิสระในตัวสมาชิก
รั ฐ สภา มีก ลไกคุ  ม ครองความเป น อิ ส ระสํ า หรั บ คณะกรรมาธิ ก ารซึ ่ง ถื อ ได ว  า เป น สภาเล็ ก ทั้ ง นี้
ตามพระราชบัญญัตคิ าํ สั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
แตไมมีกลไกคุมครองความเปนอิสระของรัฐสภา
หรือสภาใหญ ผมวานี่คอื ประเด็นปญหาสําคัญใน
ตางประเทศจะมีวิวัฒนาการมาจากสภาใหญ
แล ว ก็ พั ฒ นาลงมาสภาเล็ ก ส ง ผลให รั ฐ สภา
ของประเทศไทยไมสามารถดําเนินการตามภารกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปญหาที่สาํ คัญอีกประการหนึ่งของการยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรปู ประเทศ คือการพิจารณา
ศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญตางประเทศใหเขาใจ จะตองมีการศึกษาถึงพัฒนาการหรือที่มาที่
ไปของบทบั ญ ญั ต ิที ่จ ะนํ า มาปรั บ ใช ใ ห ถ  อ งแท ขอยกตั ว อย า งเช น ผู  ต รวจการแผ น ดิ น หรื อ
Ombudsman ซึ่งในประเทศสวีเดนหรือประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย Ombudsman ถือวาเปนองคกร
ที่ทําหนาที่ไดดีมาก สามารถตรวจสอบการทําหนาที่ของฝายบริหารได แตเมื่อนํามาใชในประเทศไทย
ผมเห็นวาผูตรวจการแผนดินกลับมีบทบาทคอนขางนอย อีกปญหาหนึ่งของประเทศไทยคือมีองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญจํานวนมาก แตไมเคยมีการพิจารณาโครงสรางอํานาจหนาที่ของแตละองคกรวา
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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แนวทางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยอยางยั่งยืน

ทับซอนกันหรือไม ตัวอยางเชนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีการเสนอเรือ่ ง
องคกรอิสระขึ้นมา และทุกองคกรก็ตองการที่จะเปนองคกรอิสระ เชน ตํารวจและอัยการ ประกอบกับ
ความเขาใจไปอีกดวยวาองคกรอิสระนั้นคือองคกรที่ตองอิสระมาก ๆ จนกระทั่งไมมีใครเขาไปยุงเกี่ยว
หรือแมแตเขาไปตรวจสอบไดผมยอนกลับไปวาหลักรัฐธรรมนูญในรัฐเสรีประชาธิปไตย มีอยู ๒ หลักการ
คือประชาธิปไตย และหลักนิติธรรม ซึ่งหลักนิติธรรมคือการใชอํานาจตองถูกจํากัดและมีการตรวจสอบ
ถวงดุลกอน ฉะนั้นหากตองการเปนองคกรอิสระแตไมตองการใหถูกตรวจสอบก็ยอมถือวาขัดกับหลัก
นิตธิ รรม ฉะนัน้ จะตองเขาใจแกนของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เขาใจความคิดในรัฐธรรมนูญ
และเขาใจหลักการแบงแยกอํานาจซึง่ เปนแกนของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนเขาใจธรรมชาติของรัฐธรรมนูญ
จึงจะสามารถแกไขปญหาตางๆ ของประเทศทีเ่ กิดขึน้ เกีย่ วเนือ่ งจากวิกฤตรัฐธรรมนูญได
ประเด็นสุดทาย คือ การจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่อสรางความปรองดอง
การยกรางรัฐธรรมนูญนอกจากจะตองจัดวางสมดุลแหงอํานาจใหเหมาะสม วางกลไกสําหรับ
คลี่คลายปญหากรณีเกิดความขัดแยงในเรื่องการใชอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญ และวางกรอบ
อํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญแลว จะตองไมลมื วารัฐธรรมนูญคือ “สัญญาประชาคม” ไมใชมาจาก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง หากแตเปนของสังคมประเทศโดยรวมจึงตองมีการรับฟง
ความคิดเห็น ฟงเสียงของคนทุกกลุม หรือแมแตกระทั่งเปนการเปดโอกาสใหสังคมไดมีสวนรวม
ในการยกรางรัฐธรรมนูญดวยไมมากก็นอ ย เพราะรัฐธรรมนูญเปนกติกาทีต่ อ งใชรว มกัน ฉะนัน้ ตองมีการ
เจรจาพูดคุยหาจุดที่ทุกคนยอมรับได เหมือนเปนการทําสัญญา การรับฟงเพียงเสียงประชามติเทานั้น
ก็ยังไมเพียงพอ ดังที่ไดกลาวไวตอนตนวากระบวนการยกรางรัฐธรรมนูญนั้นแบงออกไดเปน ๓ สวน
ทั้งผูยกราง กระบวนการในการยกราง และกระบวนการกอนการประกาศใชรางรัฐธรรมนูญซึ่งตองรับ
ฟงความคิดเห็น ใหเกิดการมีสว นรวมในขัน้ ตอนตาง ๆ จะอาศัยเพียงการออกเสียงประชามติในขัน้ ตอน
สุดทายนัน้ ไมได เพราะจะไมเกิดการยอมรับ และหากวิเคราะหในเชิงวิชาการแลวจะเห็นไดวา การจัดให
มีการออกเสียงประชามติเพื่อใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญก็มิใชเรื่องงายเชนกัน เพราะไมสามารถ
ที่จะควบคุมการออกเสียงของประชาชนทั้งหมดได ฉะนั้น จะเปนรัฐธรรมนูญที่เปนที่ยอมรับก็ตองรับ
ฟงเสียงประชาชน และสุดทายหากประชาชนไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะอยูไมได
มีแรงกดดันรอบดาน จึงจะตองทําใหรา งรัฐธรรมนูญไดรบั การยอมรับคือมีการรับฟงความคิดเห็นมากขึน้
และตองรับฟงความคิดเห็นของนักการเมืองดวยไมใชเฉพาะประชาชนอยางเดียวเพราะเราตองไมลมื วา
นักการเมืองก็มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชน เขาถือเปนผูแทนของปวงชนชาวไทย
จุลนิติ : บทสรุปและขอเสนออื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนกับการจัดทํารัฐธรรมนูญ
เพื่อเปลี่ยนผานสังคมไทยสูสังคมที่สงบสุขอยางยั่งยืน
ดร.พรสันตฯ : หากมองวาสังคมไทยในปจจุบันมีปญหาความขัดแยง ผมคิดวาความขัดแยง

เปนเรือ่ งธรรมดาในสังคมประชาธิปไตย เพราะความขัดแยงมันสะทอนถึงความหลากหลายทางความคิด
ความเห็น ฉะนั้น ความปรองดองของผมไมไดหมายความวาทุกคนขัดแยงไมได “ความปรองดอง”
ของผมหมายถึงแมจะมีความคิดความเห็นที่แตกตางกัน แตสามารถอยูรวมในสังคมเดียวกันได
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

โดยไมมีการใชความรุนแรง ลดทอนศักดิศ์ รีความเปนมนุษยของผูอื่นจนนําไปสูการลวงละเมิด
สิทธิเสรีภาพขั้นรุนแรง แตท่ผี า นมาความแตกตางในทางความคิดมีแตเกิดสภาวะที่คนคิดตางอยูใ นสังคม
รวมกันไมได เพราะฉะนัน้ ถาสังคมปรองดองคือสังคมทีแ่ ตกตางไดและก็อยูร ว มกันได ถาพูดถึงการจัดทํา
รัฐธรรมนูญก็คือจะทําอยางไรใหคนที่คิดตางอยูรวมกันได นี่คือหลักการพื้นฐานในการอยูรวมกัน
หากยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยไมรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น ๆ ที่มีความเห็นแตกตางจาก
ผูรางรัฐธรรมนูญ คงไมมีใครยอมรับกติกานี้ นี่คือสิ่งทีผ่ มทิง้ ทายเอาไววารัฐธรรมนูญตองเปนสัญญา
ประชาคมจริง ๆ รัฐธรรมนูญคือ ขอตกลง หรือ compact ระหวางผูค นในสังคม ระหวางรัฐกับประชาชน
ไมใชคําสั่ง หรือ command ที่จะสั่งใหตองปฏิบัติตามเหมือนกฎหมายทั่วไป ตรงนี้คือประเด็นสําคัญ
อยางยิ่ง ถารัฐธรรมนูญไมเปนสัญญาประชาคมก็ไมมีทางที่รฐั ธรรมนูญจะใชเปนกติกาในการเปลี่ยนผาน
สังคมประเทศไทยสูสังคมที่สงบสุขอยางยั่งยืนได
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คําคม

“…เศรษฐกิจพอเพียง เปนเสมือนรากฐานของชีวิต
รากฐานความมั่นคงของแผนดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือน
ตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดก็อยูที่เสาเข็ม
แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซํ้าไป...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานผานมูลนิธิชัยพัฒนา
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สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

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

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รางพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัตอิ งคการมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการปรับแกไขตามมติท่ปี ระชุมรวมกับรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
และสวนราชการที่เกี่ยวของ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดงั กลาวมีสาระสําคัญดังนี้
ประเด็น
๑. คํานิยาม

สาระสําคัญรางพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แกไขนิยามคําวา “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการของแตละ
องคการมหาชน เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจและการดําเนินการของคณะกรรมการ
ในแตละองคการมหาชน

๒. อํานาจของ
คณะรัฐมนตรี

- กําหนดใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาวากิจการ
อันเปนบริการสาธารณะใดที่สมควรจะจัดตั้งเปนองคการมหาชนโดยขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน
- เปนผูว นิ จิ ฉัยชี้ขาดและกําหนดระเบียบแบบแผนในกรณีท่มี ปี ญ
 หาการซํ้าซอน
หรื อ ขั ด แย ง ในการดํ า เนิ น กิ จ การขององค ก ารมหาชนกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ของสวนราชการหรือการดําเนินงานของหนวยงานอื่นของรัฐตามกฎหมาย
โดยคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนเปนผูเสนอคณะรัฐมนตรี
กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน ประกอบดวย
๓. องคประกอบ
และอํานาจหนาที่ ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปนประธานกรรมการ กรรมการ
ของคณะกรรมการ โดยตําแหนง จํานวน ๔ คน (เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ
พัฒนาและสงเสริม คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
องคการมหาชน และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปนกรรมการและเลขานุการ โดยใหมอี าํ นาจ
หนาที่ เชน (๑) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ ใหความเห็นชอบในการจัดตั้ง
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๓๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

ประเด็น

สาระสําคัญรางพระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
การรวมหรือการยุบเลิกองคการมหาชน (๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อกําหนดนโยบาย แนวทางและหลักเกณฑกลางที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม
การยุบเลิก การบริหารและพัฒนา และการประเมินผลขององคการมหาชน
เปนตน

๔. หลักเกณฑ
- กําหนดใหคณะกรรมการในแตละองคการมหาชนมีจํานวนตามที่กําหนด
และอํานาจหนาที่ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ แตตอ งไมเกิน ๑๑ คน โดยกรรมการไมนอ ยกวากึ่งหนึง่
ของคณะกรรมการ ตองไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือน พนักงานหรือลูกจางของ
ในองคการมหาชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เวนแต เปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
- กําหนดใหการดํารงตําแหนงกรรมการในองคการมหาชนเกินกวา ๓ แหง
ไมได (ใหนบั รวมการเปนกรรมการโดยตําแหนงและการไดรบั มอบหมายใหปฏิบตั ิ
ราชการแทนในตํ า แหน ง กรรมการด ว ย) โดยไม ร วมถึ ง การเป น กรรมการ
โดยตําแหนงที่ไดรับการมอบหมายใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน
- ปรับปรุงอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการในแตละองคการมหาชน เพือ่ ให
การปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
และมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายใน
๕. หลักเกณฑ
- กําหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะตองหามของผูอ าํ นวยการขององคการมหาชน
เกี่ยวกับผูอ าํ นวยการ ไวในกฎหมายแมบท เพื่อใหมีลักษณะสอดคลองและเหมือนกัน
ในองคการมหาชน - กําหนดใหการพนจากตําแหนงตามวาระเมื่ออายุครบ ๖๕ ปบริบรู ณเปนการ
พนจากตําแหนงตามกําหนดเวลาในสัญญาจาง
- แกไขอํานาจบังคับบัญชาของผูอํานวยการโดยใหมีอํานาจบังคับบัญชา
เจาหนาทีแ่ ละลูกจางขององคการมหาชนทุกตําแหนง เวนตําแหนงผูตรวจสอบ
ภายในใหขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด
๖. การเรงรัดให
องคการมหาชน
ดําเนินการเสนอ
แกไข พระราช
กฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการมหาชน

๔๐

กําหนดใหองคการมหาชนทุกแหงดําเนินการเสนอรางพระราชกฤษฎีกา แกไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการมหาชนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ภายใน ๑ ป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตสิ ง เสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิตบิ ัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
๑. แกไขเพิ่มเติมใหกรรมการหรือทีป่ รึกษาของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนทีไ่ ด
ปฏิบัติหนาทีค่ รบวาระแลว ใหอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาทีต่ อไปจนกวากรรมการหรือทีป่ รึกษา
ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ ทั้งนี้ ตองไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
๒. กําหนดใหสํานักงานสงเสริมการลงทุนมีอํานาจมอบหมายใหบคุ คลภายนอกดําเนินการ
แทนสํานักงานไดบางภารกิจ เชน การตรวจสอบเครื่องจักร วัตถุดิบ และวัสดุจําเปน ทั้งนี้ ตามที่
คณะกรรมการกําหนด
๓. แกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขสงเสริมการลงทุนเพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไของคการ
การคาโลก (WTO) เชน ยกเลิกกิจการผลิตเพื่อการสงออกไปจําหนายตางประเทศการบังคับใชวัตถุดิบ
ในประเทศ และเงื่อนไขการอุดหนุนสงออกซึ่งเปนการอุดหนุนที่ตองหาม
๔. กําหนดสิทธิและประโยชนเพื่อสนับสนุนใหผูทไี่ ดรับการสงเสริมมีการทําวิจัยและ
พัฒนา เชน ใหคณะกรรมการอาจอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับ
ของที่ผูไดรับการสงเสริม นําเขามาเพื่อใชในการทดสอบ วิจัยและพัฒนาตามที่คณะกรรมการกําหนด
สําหรับกิจการที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการอาจอนุญาต
ใหผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิทไี่ ดจากการประกอบกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลาไมเกินสิบสามปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
๕. เพิ่มสิทธิและประโยชนทางภาษีใหแกผูไดรับการสงเสริมการลงทุน เชน
๕.๑ คณะกรรมการอาจอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมหักคาใชจายไมเกินสองเทา
ของจํานวนเงินที่ผูไดรับการสงเสริมไดเสียไปในการประกอบกิจการดังกลาว ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข วิธีการ
และระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
๕.๒ คณะกรรมการอาจอนุญาตใหผูไดรับการสงเสริมหักเงินทีใ่ ชไปในการลงทุน
ในโครงการที่ไดรบั การสงเสริมจากกําไรรวมทั้งสิ้นไมเกินรอยละเกาสิบของเงินที่ลงทุนแลวในกิจการนั้น
๕.๓ ขยายเวลาการจายเงินปนผล เพื่อชวยใหผูไดรับเงินปนผลไดรับยกเวนภาษี
เงินไดในกรณีผูไดรับการสงเสริมไมอาจจายเงินปนผลไดทันตามกําหนดระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล โดยขยายเวลาการจายเงินปนผลไปอีกหกเดือน ภายหลังสิ้นสุดการไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๔๑

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

เรื่อง รางพระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพจิ ารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหนง
ผูพิพากษาสมทบ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหนงผูพิพากษาสมทบ) ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอวา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดตรวจ
พิจารณารางพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (วาระการดํารงตําแหนงผูพิพากษาสมทบ) โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาว
มีสาระสําคัญดังนี้
๑. กําหนดคุณสมบัตขิ องบุคคลผูม สี ทิ ธิสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนผูพ พิ ากษา
สมทบ โดยกําหนดอายุข้นั สูงไวตามประเด็นที่รองนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เพื่อประโยชนตอ ทางราชการ
และความคุมคาในการใชจายงบประมาณแผนดินในการรับสมัครบุคคลเปนผูพิพากษาสมทบ จึงได
แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ (๑) เปน “มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณและไมเกินเจ็ดสิบหาปบริบูรณ
ในวั น ยืน่ ใบสมัค ร” เพื ่อ ให ร ะบบคั ด เลื อ กและควบคุ ม ผู  พิ พ ากษาสมทบมี ค วามสมบู ร ณ พ ร อ ม
ในทุกขั้นตอน ตั้งแตขั้นตอนกอนดํารงตําแหนง ระหวางดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง
(รางมาตรา ๓ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕ (๑))
๒. แกไขเพิม่ เติมวาระการดํารงตําแหนงของผูพิพากษาสมทบ ซึง่ เดิมคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดตัดความเดิมวา “ผูพิพากษาสมทบที่พนจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระ
ใหคงปฏิบัติหนาทีต่ อไปจนกวาผูพิพากษาสมทบคนใหมจะเขารับหนาที”่ ออก ซึ่งตอมาศาลเยาวชน
และครอบครัวขอใหคงความในวรรคแรกของมาตรา ๒๕/๑ โดยชี้แจงภายหลังวาอาจมีกรณีผพู พิ ากษา
สมทบครบวาระพรอมกันทัง้ ศาล จึงมีความจําเปนตองกําหนดใหผูพิพากษาสมทบที่พนจากตําแหนง
เนือ่ งจากครบวาระคงตองปฏิบัติหนาทีต่ อไปจนกวาผูพิพากษาสมทบคนใหมจะเขารับหนาที่ เพื่อมิให
เกิดชองวางในการปฏิบัติหนาทีร่ าชการ นั้น เปนขอเท็จจริงทีผ่ ูแทนศาลเยาวชนและครอบครัวมิได
ชี้แจงปญหาขอขัดของดังกลาวในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตั้งแตตน
และผูแทนศาลเยาวชนและครอบครัวมิไดขัดของกับการตัดความดังกลาวแตอยางใด อยางไรก็ตาม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) พิจารณาขอเท็จจริงเพิ่มเติมแลว เห็นวา เพื่อแกไขขอขัดของ
ดังกลาวตามที่ผแู ทนศาลเยาวชนและครอบครัวชี้แจงเห็นควรคงความดังกลาวตามรางเดิมในวรรคหนึ่ง
ของมาตรา ๒๕/๑ (รางมาตรา ๕ (เพิ่มมาตรา ๒๕/๑))

๔๒

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่ อ ง ร า งพระราชบั ญ ญั ต ิก ารป อ งกั น และแก ไขป ญ หาการตัง้ ครรภ
ในวัยรุน พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี ม ีม ติ อ นุ ม ัติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารป อ งกั น และแก ไขป ญ หา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรบั ขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบ
การพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาไปพรอม
กับรางพระราชบัญญัติ ซึ่งนายเจตน ศิรธรานนท กับคณะ เปนผูเสนอ กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติใหทันภายในกําหนดเวลาตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
๑. กําหนดบทนิยามคําวา “วัยรุน” หมายความวาบุคคลที่มีอายุตั้งแต ๑๐ ป ถึง ๑๙ ป
บริบูรณ
๒. กําหนดใหวัยรุนมีสิทธิไดรับขอมูลขาวสาร ความรู และบริการตามสิทธิอนามัย
การเจริญพันธุเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ
และกําหนดใหสถานศึกษาตองจัดใหมีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาใหเหมาะสมกับชวงวัย
ของนักเรียนและนักศึกษา รวมถึงการจัดหาและพัฒนาผูสอนใหสามารถสอนเพศวิถีศึกษาและ
ใหการปรึกษา ตลอดจนกําหนดใหสถานบริการ สถานประกอบกิจการ ราชการสวนทองถิ่นตอง
ใหขอมูลขาวสาร และความรูเพือ่ ปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุนอยางถูกตอง เหมาะสม
ครบถวน และทั่วถึง
๓. กําหนดใหมี “คณะกรรมการการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน”
โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตําแหนง ๕ คน ไดแก
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
และปลัดกรุงเทพมหานคร และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๐ คน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้ง
จากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน และมีประสบการณเปนทีป่ ระจักษในดานการสาธารณสุข
ดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของวัยรุน ดานการศึกษา ดานจิตวิทยา และดานการสังคมสงเคราะห
ดานละ ๒ คน และผูแ ทนเด็กและเยาวชนที่ไดรบั การคัดเลือกจากสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน โดยใหอธิบดีกรมอนามัย เปนกรรมการและเลขานุการ
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๔. กําหนดใหคณะกรรมการการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน มีอํานาจ
หนาที่เสนอนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตอคณะรัฐมนตรี
ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และรวมมือกับหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชนที่เกี่ยวของ
ใหมีการปฏิบัตติ ามนโยบายแผนปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ตลอดจนกําหนดระเบียบ
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน การปองกัน การชวยเหลือ
การแกไข และการเยียวยาปญหาอนามัยการเจริญพันธุของวัยรุนใหเปนไปอยางทั่วถึงและเปนธรรม
รวมทั้งการปองกันการใชความรุนแรงทางเพศ การกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ และการปองกัน
การตั้งครรภในวัยรุน
๕. กําหนดใหนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันการตั้งครรภในวัยรุนอยางนอยตองมี
สาระสําคัญเกี่ยวกับมาตรการเกี่ยวกับการไดรบั ขอมูลขาวสาร และความรูเ กี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ
อยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอการตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิทางเพศของตนเอง มาตรการ
เกี่ยวกับการไดรับบริการดานอนามัยการเจริญพันธุจากรัฐอยางทัว่ ถึงเสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติ
รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับการปองกัน การชวยเหลือ การแกไขและการเยียวยาปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน ใหเปนไปอยางทั่วถึงและเปนธรรม ทัง้ นี้ การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรดงั กลาวใหคาํ นึงถึง
หลักการมีสวนรวมของประชาชน ประชาสังคมและวัยรุนในทองถิ่นดวย
๖. กําหนดใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอาจออกคําสั่งเปนหนังสือเชิญบุคคล
ใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนํา หรือความเห็นทางวิชาการได เมือ่ เห็นควร และอาจขอ
ความรวมมือจากบุคคลใดเพื่อใหสงคําชี้แจง เอกสาร ขอมูล หลักฐาน หรือวัตถุใดที่เกี่ยวของมาเพื่อใช
ประกอบการพิจารณาได
๗. กํ า หนดบทกํ า หนดโทษสํ า หรั บ ผู  ไ ม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั ่ง ของคณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการ โดยไมมีเหตุหรือไมอาจแสดงเหตุผลอันสมควร ตลอดจนกําหนดใหในกรณีที่
หนวยงานใดของรัฐ ไมดําเนินการตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการมีอํานาจเสนอ
เรื่องดังกลาวตอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการใหหนวยงานนั้นดําเนินการตามอํานาจหนาที่
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เรื่อง รางพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมตั หิ ลักการรางพระราชบัญญัตคิ า ตอบแทนผูเ สียหาย และคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรวมการตรวจพิจารณากับรางพระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวย
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณาตอไป
สําหรับแนวความคิดของการเสนอเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัตนิ ้ี กระทรวงยุตธิ รรม เสนอวา
๑. โดยที่องคการสหประชาชาติไดรับรองปฏิญญาวาดวยหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการอํานวย
ความยุติธรรมแกผูไดรับความเสียหายจากอาชญากรรมและการใชอํานาจโดยมิชอบ ค.ศ. ๑๙๘๕ และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๔๐ ไดบัญญัติรับรองสิทธิของเหยือ่ อาชญากรรม
ในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐของบุคคลซึ่งไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิด
อาญาของผูอ ่ืน โดยตนมิไดมีสว นเกี่ยวของกับการกระทําความผิดนั้น และไมมีโอกาสไดรบั การบรรเทา
ความเสียหายโดยทางอื่น จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ขึ้น
๒. เนือ่ งจากพระราชบัญญัตินี้ไดมีผลบังคับใชมาเปนเวลาพอสมควร แตประชาชน
ทีต่ กเปนผูเสียหายในคดีอาญายังคงใชสิทธิขอรับคาตอบแทนไมมากเทาทีค่ วร เพราะไมทราบถึงสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติดังกลาว กระทรวงยุติธรรมจึงมีนโยบายดําเนินงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยประสาน
ความรวมมือกับสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อใหพนักงานสอบสวนประจําสถานีตํารวจทั่วประเทศ
แจงสิทธิใหผูเสียหายในคดีอาญา ทราบวามีสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ ทําใหสถิติการยื่นคําขอรับ
คาตอบแทนของผูเสียหายในคดีอาญามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น กลาวไดวาการดําเนินการดังกลาวได
ประสบผลสําเร็จในระดับหนึง่ แตเพื่อใหสิทธิในการไดรับการเยียวยาจากรัฐ ซึ่งเปนหลักการพื้นฐาน
เกี่ยวกับการอํานวยความยุตธิ รรมแกผทู ่ไี ดรบั ความเสียหายจากการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม สามารถ
เขาถึงสิทธิตามพระราชบัญญัตดิ งั กลาวไดงา ย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม และสนับสนุนใหการ
ชวยเหลือเยียวยาประชาชนไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสอดคลองกับยุทธศาสตร ลดความเหลื่อมลํ้า
จึงจําเปนตองกําหนดใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ทีจ่ ะตองแจง ใหผูเ สียหายหรือทายาท ซึ่งไดรับความเสียหายทราบถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญคือ
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแก
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อใหพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มีหนาที่ท่จี ะตองแจงผูเ สียหายหรือทายาทซึ่งไดรบั ความเสียหายใหทราบถึงสิทธิการขอรับคาตอบแทน
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรั ฐ มนตรี ม ีม ติ อ นุม ัติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
เพิ่มความเปนวรรคสามของมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ดังนี้
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖

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

มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสาม
มาตรา ๔ ใหมีกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการกรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อจายบําเหน็จ ของมาตรา ๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ บํ า เหน็ จ
บํา นาญให แ ก ข  า ราชการกรุ ง เทพมหานคร บํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖
โดยใหกรุงเทพมหานคร หักเงินงบประมาณ
รายไดประจําปสมทบเขาเปนกองทุนในอัตรา
ซึ ่ง กระทรวงมหาดไทยจะได กํ า หนดโดย
กฎกระทรวงไมเกินรอยละสาม และตั้งประเภท
เงิ น นีไ้ ว ใ นงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
ของกรุงเทพมหานคร
งบประมาณรายไดประจําป ซึ่งคํานวณ
หักสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร มิใหนํางบประมาณรายได
ประเภทพั น ธบั ต ร เงิ น กู  เงิ น ทีม่ ีผู  อุ ท ิศ ให
หรือเงินอุดหนุนมารวมดวย

๔๖

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ รางพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
“หากในปใดเงินงบประมาณรายไดประจําป
ทีก่ รุงเทพมหานครหักสมทบเขากองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร ไมเพียงพอ
ตอคาใชจายสําหรับบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ใหกรุงเทพมหานครจัดสรร
เงินงบประมาณเพิ่มเติมใหเพียงพอกับคาใชจาย
ในปนั้นไดเทาที่เกิดขึ้นจริง”
มาตรา ๔ ให รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวง
มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนการถาวร)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนการถาวร) ตามที่กระทรวง
การคลังเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
๑. ปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ ๓๐ ของกําไรสุทธิของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลใหคงจัดเก็บในอัตรารอยละ ๒๐ ของกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลเปนการถาวร ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เปนตนไป
๒. ใหบทบัญญัตแิ หงประมวลรัษฎากรที่ถกู ยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ้ี
ยัง คงใช บั ง คั บ ต อ ไปเฉพาะในการปฏิ บั ติ จั ด เก็ บ ภาษี อ ากรที ่ค  า งอยู ห รื อ ทีพ่ ึ ง ชํ า ระก อ นวั น ที ่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๔๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

เรื่อง รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่มตําแหนงผูชวยตุลาการศาลปกครองชั้นตน)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเพิ่มตําแหนงผูชวยตุลาการศาลปกครองชั้นตน) ตามที่สํานักงาน
ศาลปกครองเสนอ และใหสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณากอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอ ไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
๑. แกไขเพิ่มเติมใหตําแหนงตุลาการศาลปกครองชั้นตนไมเปนลักษณะตองหามในการ
แตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงตุลาการศาลปกครองสูงสุด เพื่อใหตลุ าการศาลปกครองชั้นตนสามารถเลื่อนขึ้นไป
ดํารงตําแหนงตุลาการศาลปกครองสูงสุดได
๒. เพิ่มบทบัญญัติใหมีตําแหนงผูชวยตุลาการศาลปกครองชั้นตนและอัตราเงินเดือน
และกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงผูชวยตุลาการศาลปกครองชั้นตน
เปนตุลาการศาลปกครองชั้นตน
๓. แกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผูที่จะไดรับแตงตั้งเปนตุลาการศาลปกครองชั้นตน
๔. เพิ่มบทบัญญัติเหตุของการพนจากตําแหนงตุลาการศาลปกครองกรณีโอนไปเปน
ขาราชการฝายอื่น เพิ่มหลักเกณฑและเงื่อนไขในการแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองและ
การใหไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่น
๕. เพิ่มบทบัญญัติเ พื่อ กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกลับเขาดํารงตําแหนง
ของตุลาการศาลปกครองที่โอนไปดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
๖. เพิ่มบทบัญญัตเิ พื่อกําหนดใหคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองมีอาํ นาจดําเนินการ
ทางวินัยแกเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองไดเชนเดียวกับตุลาการศาลปกครอง

๔๘

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพือ่ สรางทางพิเศษ
ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองที่อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย
เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
๑. อนุมตั ิหลักการรางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางทางพิเศษ
ศรีรชั -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา
เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. มอบใหกระทรวงคมนาคม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและจําเปนในการเวนคืน
ที่ดิน รวมทั้ง การคํานึงถึงความเปนธรรมในการชดเชยและเยียวยาแกเจาของที่ดินที่ถูกเวนคืนดวย
กระทรวงคมนาคมเสนอวา
๑. โดยที่ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ทจี่ ะเวนคืนในทองที่อําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางซือ่
และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อกําหนดแนวเขตที่ดินทีจ่ ะเวนคืนโครงการ
ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๕ มีกําหนด ๔ ป
๒. ในการดําเนินการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาตามขอ ๑ ไดดําเนินการสํารวจ
อสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนในทองที่ตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวแลว มีที่ดินที่ถูกเวนคืนทั้งหมด
จํานวน ๖๖๐ แปลง (เปนทีด่ ินของเอกชน จํานวน ๕๒๙ แปลง ทีด่ ินของการรถไฟแหงประเทศไทย
จํานวน ๓๐ แปลง ที่ดนิ ของกระทรวงการคลัง จํานวน ๑ แปลง) โดยเจาของที่ดนิ ไดมาตกลงทําสัญญา
ซื้อขายและรับเงินคาทดแทนจากการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) แลว จํานวน ๕๖๐ แปลง
แตยังมีเจาของทีด่ ินอีกจํานวน ๑๐๐ แปลง ไมมาตกลงทําสัญญาซื้อขายกับ กทพ. เนื่องจาก
มีขอขัดของ เชน ทีด่ ินติดภาระจํายอม ลมละลาย ซึ่ง กทพ. ไดดําเนินการวางเงินคาทดแทนและ
เขาครอบครอง ใชอสังหาริมทรัพยนั้นแลว ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนด
ใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ในทองที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน
เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางซื่อ และเขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร เปนกรณีท่ีมีความจําเปน
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๔๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

โดยเรงดวน ฉบับลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น เพื่อใหกรรมสิทธิ์ในที่ดินจํานวน ๑๐๐ แปลง
ดังกลาวตกเปนของ กทพ. สมควรตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามมาตรา ๑๕ และ
มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
เวนคืนอสังหาริมทรัพย ในทองทีอ่ ําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา
เขตตลิง่ ชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกนอย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายใน
แนวเขตตามแผนที่และบัญชีรายชื่อเจาของหรือผูค รอบครองโดยชอบดวยกฎหมายทายพระราชบัญญัติ
เพื่อใหกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย ตกเปนของ กทพ. โดยมีผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย
เปนเจาหนาทีเ่ วนคืน และใหเจาหนาทีเ่ วนคืน เขาใชอสังหาริมทรัพยทเี่ วนคืนภายในระยะเวลา ๔ ป
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้
๑. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรบั ความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
๒. ใหกระทรวงมหาดไทยประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการเสนอแกไขปรับปรุง
กฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทาง
ปฏิบตั ิในการเสนอรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการภายในกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
๑. แกไขเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทย
และแกไขเพิ่มเติมผูรักษาการตามกฎหมาย
๑.๑ ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยเปนประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจย
แหงประเทศไทยและเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ซึ่งเดิมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม)
๑.๒ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจย
แหงประเทศไทย (ซึ่งเดิมเปนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) และเพิ่มผูแ ทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผูแ ทน
กรมการศาสนา ผูแทนสํานักจุฬาราชมนตรี ผูแทนศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
ผูแทนบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และผูแทนบริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
เปนกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจยแหงประเทศไทย
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๒. ให อ ธิ บ ดี ก รมการปกครองเป น เลขาธิ ก ารคณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การฮั จ ย
แหงประเทศไทย และใหกรมการปกครองทําหนาทีส่ ํานักเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจย
แหงประเทศไทย (ซึ่งเดิมเปนภารกิจของกรมการศาสนา)
๓. ใหโอนบรรดากิจการ อํานาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน
และกองทุนสําหรับผูเดินทางไปประกอบกิจการฮัจย ของกองสงเสริมกิจการฮัจย กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม ไปเปนกองสงเสริมกิจการฮัจยทจี่ ะไดจัดตั้งขึ้นในกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันทีพ่ ระราชบัญญัตินีใ้ ชบังคับ

เรื่อง รางพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสภาความมัน่ คงแหงชาติ พ.ศ. ....
ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) เสนอ
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
๑. กํ า หนดให ย กเลิ ก พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาความมั ่น คงแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ และ
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗
๒. กําหนดบทนิยามคําวา “ความมั่นคงแหงชาติ” นโยบายความมั่นคงแหงชาติ
๓. กํ า หนดให น ายกรั ฐ มนตรี รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี ้ และให มี อ ํา นาจออก
กฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
๔. กําหนดใหมีสภาความมั่นคงแหงชาติ ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานสภา
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธานสภา รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูบัญชาการทหารสูงสุด และผูทรงคุณวุฒิ
ซึง่ คณะรัฐมนตรีแตงตัง้ จํานวน ๓ คน เปนสมาชิกและเลขาธิการสภาความมัน่ คงแหงชาติเปนสมาชิก
และเลขานุการ
๕. กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิกผูทรงคุณวุฒิและวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละ ๔ ป
๖. กําหนดใหประธานสภาความมั่นคงแหงชาติโดยความเห็นชอบของที่ประชุม มีอํานาจ
เชิญผูแทนหนวยงานและบุคคลใดมารวมการประชุมของสภาความมัน่ คงแหงชาติหรือใหมาชีแ้ จง
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และสามารถเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบ
การพิจารณาได
๗. กําหนดอํานาจหนาทีข่ องสภาความมั่นคงแหงชาติ ไดแก พิจารณา เสนอแนะ และ
ใหความเห็นในการกําหนดยุทธศาสตรชาติในมิติดานความมั่นคง พิจารณาและกําหนดนโยบาย
ความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีและ
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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รัฐสภา พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติและใหความเห็นแกคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงแหงชาติตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เปนตน
๘. กําหนดใหมีสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติและมีอํานาจหนาที่ ไดแก ศึกษา
วิเคราะหและประเมินสถานการณดานความมัน่ คง การเปลีย่ นแปลงของสถานการณ สภาวะแวดลอม
ดานความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร พิสูจนทราบและคาดการณภัยคุกคามทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
การประเมินกําลังอํานาจของชาติ เพื่อเสนอแนะนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พิจารณาโครงการหรือ
แผนงานเรื่องสําคัญของหนวยงานของรัฐตอสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ตามที่สภาความมั่นคง
แหงชาติหรือคณะรัฐมนตรีกําหนด เปนตน และกําหนดใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติมีอํานาจ
ในการเชิญขาราชการ เจาหนาทีห่ นวยงานของรัฐ หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของมาชี้แจงใหขอเท็จจริง
ความเห็นหรือคําแนะนําอันเกีย่ วกับความมัน่ คงแหงชาติ และสามารถเรียกเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาได
๙. กําหนดใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติจัดทํานโยบายความมั่นคงแหงชาติ
เสนอตอสภาความมั่นคงแหงชาติและคณะรัฐมนตรีแลวเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบในการปฏิบัติในการกําหนดแผนการบริหารราชการแผนดิน
โดยใหมีแผนงานและโครงการรองรับ ทั้งนี้ ใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การดําเนินการตามนโยบายความมั่นคงแหงชาติ
๑๐. กําหนดใหหนวยงานของรัฐเสนอโครงการหรือแผนงานเรื่องสําคัญตอสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติตามที่สภาความมั่นคงแหงชาติหรือคณะรัฐมนตรีกําหนดซึ่งดําเนินการ
ภายใต น โยบายความมั น่ คงแห ง ชาติ ยุท ธศาสตร แผนงาน หรื อ มาตรการตามภารกิ จ หน า ที ่
สําหรับประกอบการพิจารณากําหนดงบประมาณรายจายในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
๑๑. กําหนดใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐเกี่ยวกับโครงการหรือแผนงานดานความมั่นคงเรื่องสําคัญ ซึ่งดําเนินการภายใตนโยบาย
ความมั่นคงแหงชาติ และพิจารณาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงการดําเนินการที่เหมาะสม
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เรื่อง รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงาน
หมุนเวียนระหวางประเทศ พ.ศ. .... และธรรมนูญของทบวงการพลังงาน
หมุนเวียนระหวางประเทศ เพื่อการสมัครเขาเปนภาคีสมาชิกทบวง
การพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ (International Renewable
Energy Agency : IRENA) ของประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ
และรางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ
พ.ศ. .... ทีส่ ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพือ่ ใหความเห็นชอบในการแสดงเจตนาผูกพันตามธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวาง
ประเทศตอไป ภายหลังจากที่ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศไดมีหนังสือยืนยันวา
ประเทศไทยไดรับสมาชิกภาพในการเขาเปนสมาชิกแลวตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
๑. รางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียน
ระหวางประเทศ พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑.๑ กํ า หนดให ย อมรั บ นั บ ถื อ ว า ทบวงการพลั ง งานหมุ น เวี ย นระหว า งประเทศ
เปนนิติบุคคล และใหถือวามีภูมิลําเนาในประเทศไทย
๑.๒ กําหนดใหทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ สถานที่ ทรัพยสิน
สินทรัพย และบรรณสารของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ รวมทั้งเจาหนาที่ของทบวง
การพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ ผูเ ชี่ยวชาญ และบุคคลอื่นที่ปฏิบตั ภิ ารกิจเพื่อทบวงการพลังงาน
หมุนเวียนระหวางประเทศ ทั้งนี้ ในระหวางที่ปฏิบัติหนาทีใ่ นประเทศไทยหรือเขามาในประเทศไทย
เพื่อปฏิบัติหนาที่ หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ
ไดรับเอกสิทธิ์และความคุมกันตามที่ระบุไวในความตกลงวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันเพียงเทาที่
รัฐบาลไดรับและใชบทแหงความตกลงนั้นหรือความตกลงที่รัฐบาลจะไดทําตอไปกับทบวงการพลังงาน
หมุนเวียนระหวางประเทศ
๒. ธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ
๒.๑ วัตถุประสงคการจัดตั้งทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหวางประเทศ
๑) เป น องค ก รหลั ก ในการดํ า เนิ น งานเพื อ่ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาการใช พ ลั ง งาน
ทดแทนระหวางประเทศ โดยมีกิจกรรมความรวมมือทีเ่ นนบทบาทการเปนศูนยขอมูลการถายทอด
เทคโนโลยี ความรวมมือดานวิทยาศาสตร และการวิจัยและพัฒนา
๒) ใหคําแนะนําและคําปรึกษาอยางเปนรูปธรรมตอประเทศสมาชิกเพื่อสนับสนุน
การใชพลังงานหมุนเวียนอยางจริงจัง ตลอดจนใหขอเสนอแนะในการกําหนดแนวนโยบาย
๓) ใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็นทีเ่ หมาะสมในการเลือกใชกลไกในการจัดหา
แหลงทุน และการปรับใชมาตรการตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของเพื่อนําเทคโนโลยีนั้น ๆ มาปรับใชไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
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๔) เผยแพรการถายทอดทางเทคโนโลยีดา นพลังงานหมุนเวียนและใหการสนับสนุน
กิจกรรมการฝกอบรมดานพลังงานหมุนเวียนในระดับโลก
๒.๒ ขอบเขตของการดําเนินกิจกรรม
๑) การปรับปรุงองคความรูทงั้ ในดานนโยบายและการปฏิบัติงานดานพลังงาน
หมุนเวียน การถายทอดเทคโนโลยี การสงเสริมงานวิจัยทางดานพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการสงเสริม
ใหมีการฝกอบรมและการใหการศึกษาทางดานพลังงานหมุนเวียนแกประเทศสมาชิก
๒) การใหคําแนะนําดานนโยบายและคําแนะนําดานการเงินเพื่อสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียนแกประเทศสมาชิก
๓) การสงเสริมใหมีการปรึกษาหารือระหวางรัฐบาลของประเทศสมาชิกและองคกร
ที่ไมใชภาครัฐบาล ตลอดจนสงเสริมใหมีการหารือเกี่ยวกับนโยบายพลังงานหมุนเวียนในระดับนานาชาติ
๒.๓ การเปนสมาชิกภาพมี ๒ ประเภท คือ
๑) สมาชิกเริ่มแรกของทบวงการ โดยการลงนามในธรรมนูญฉบับนี้ และไดมอบ
สัตยาบันสาร
๒) สมาชิกอื่นของทบวงการ โดยการมอบภาคยานุวัติสารภายหลังจากการสมัคร
เขาเปนสมาชิกไดรับอนุมัติแลว จะถือวาสมาชิกภาพไดรับการอนุมัติตอเมื่อการสมัครไดถูกสงไปยัง
สมาชิก และมิไดคัดคานภายใน ๓ เดือน
๒.๔ โครงสรางองคกร มีดังนี้
๑) สมัชชา เปนองคกรสูงสุดของทบวงการ ประกอบดวยผูแทนจากแตละสมาชิก
จํานวนหนึ่งคน
๒) คณะมนตรี ประกอบดวย ผูแทนทีม่ าจากสมาชิกทบวงการทีไ่ ดรับการเลือกตัง้
โดยสมัชชาอยางนอย ๑๑ คน แตไมเกินกวา ๒๑ คน จํานวนผูแ ทนถาวรอยูใ นระหวาง ๑๑ และ ๒๑ คน
ซึ่งเปนจํานวนเทากับ ๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทบวงการโดยคํานวณบนพื้นฐานของจํานวนสมาชิก
ของทบวงการในชวงเริ่มตนของการเลือกตั้งสมาชิกของคณะมนตรี สมาชิกของคณะมนตรีจะไดรับ
การเลื อ กตั้ง โดยการหมุนเวียนตามที่ระบุไวใ นขอบังคับของการประชุมสมัช ชาเพื่อใหเชื่อมั่นวา
ประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนาไดมีสวนรวมอยางแทจริงโดยสมาชิกของคณะมนตรี
อยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป
๓) สํานักเลขาธิการ ประกอบดวยผูอ าํ นวยการใหญซ่งึ เปนหัวหนาเจาหนาที่ฝา ยบริหาร
และเจาหนาที่อ่ืนตามที่จาํ เปน ผูอ ํานวยการใหญจะไดรบั แตงตั้งโดยสมัชชาตามขอเสนอของคณะมนตรี
โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป และสามารถขยายไดอีกหนึ่งครั้งเทานั้น
๒.๕ งบประมาณ มาจาก ๓ สวน ดังนี้
๑) เงิ น สนับ สนุน ภาคบั ง คั บ ของสมาชิ ก โดยใช พื ้น ฐานการกํ า หนดอั ต ราส ว น
ขององคการสหประชาชาติตามที่กําหนดโดยสมัชชา
๒) เงินสนับสนุนโดยความสมัครใจ และ
๓) เงินจากแหลงอื่น ๆ
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๒.๖ สภาพนิติบคุ คล เอกสิทธิ์ และความคุม กัน ทบวงการมีสภาพเปนนิตบิ คุ คลระหวาง
ประเทศ และมี ค วามสามารถทางกฎหมายในดิ น แดนของสมาชิ ก แต ล ะประเทศเท า ทีจ่ ํ า เป น
เพื่อการปฏิบตั หิ นาที่และเพื่อใหบรรลุผลตามความมุง ประสงคของทบวงการตามที่กฎหมายของสมาชิก
บัญญัติไว
เรื่อง รางพระราชบัญญัติคมุ ครองการดําเนินงานของสํานักเลขานุการองคกรสํารองขาว
ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้
๑. อนุมัตหิ ลักการรางพระราชบัญญัตคิ มุ ครองการดําเนินงานของสํานักเลขานุการองคกร
สํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ
ไปประกอบการตรวจพิจารณา แลวใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา
กอนเสนอสภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติตอ ไป ทัง้ นี้ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรบั ความเห็นของกระทรวง
พาณิชย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคณะกรรมการติดตาม
และตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐไปดําเนินการตอไป
๒. ให ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ เร ง เสนอความตกลงองค ก รสํ า รองข า วฉุ ก เฉิ น
ของอาเซียนบวกสาม และขอเสนอของประเทศไทยในการขอจัดตั้งสํานักเลขานุการองคกรสํารองขาว
ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามในประเทศไทยประกอบกับมติทีป่ ระชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานเกษตร
และปาไมกับรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน และสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อขอความเห็นชอบ
ของสภานิ ติ บ ัญ ญัติ แ ห ง ชาติ ต ามมาตรา ๒๓ วรรคสองของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
๑. กําหนดคํานิยามคําวา “แอปเทอร” “ความตกลงแอปเทอร” “สํานักเลขานุการกรม”
“ประเทศสมาชิกแอปเทอร” “คณะมนตรีแอปเทอร” และ “กองทุนแอปเทอร”
๒. กําหนดใหสํานักเลขานุการแอปเทอรมีสภาพเปนนิติบุคคลและมีภูมิลําเนาอยูใน
ประเทศไทย
๓. กําหนดใหสํานักเลขานุการแอปเทอรมีวัตถุประสงคในการสํารองขาวไวในยามฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนอาหารเพื่อมนุษยธรรม ในกรณีเกิดภัยพิบัติ รวมถึงความยากจนใประเทศ
สมาชิก แอปเทอรเพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารและขจัดความยากจน และดําเนินกิจกรรมอื่น
ที่สอดคลองกับความตกลงแอปเทอร และประเทศสมาชิกแอปเทอร และมีอํานาจหนาที่ในการบริหาร
จัดการขาวสํารองฉุกเฉินของประเทศสมาชิกแอปเทอรและบริหารจัดการคลังสินคาสําหรับเก็บรักษาขาว
สํารองที่มีอยูจ ริง โดยรวมถึงหนาที่ในการระบายขาว และเติมเต็มขาวสํารองตามกฎระเบียบการระบาย
และเติมเต็มขาวสํารองเก็บรักษาขาวสํารองที่ไดรบั บริจาคมาจากประเทศสมาชิกแอปเทอร เพื่อชวยเหลือ
ประเทศสมาชิกแอปเทอรทีป่ ระสบภัยพิบัติฉุกเฉิน และติดตามและประเมินผลการระบายขาวสํารอง
ฉุกเฉินภายใตกฎระเบียบการระบายและเติมเต็มขาวสํารอง แลวรายงานผลตอคณะมนตรีแอปเทอรตอ ไป
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๔. กําหนดใหสํานักเลขานุการแอปเทอรไดรับยกเวนคาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษี
โรงเรือนและที่ดนิ และภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายภาษีบาํ รุงทองที่ อากรศุลกากรและคาธรรมเนียม
ผานพิธีการศุลกากรสําหรับขาวที่นําเขาหรือสงออกของการดําเนินงาน และไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง และกฎหมายวาดวยทะเบียนคนตางดาว

เรื่อง รางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในสวน
ทีเ่ กีย่ วกับการเขาเปนภาคีพธิ ีสารมาดริด (Madrid Protocol) และ
รางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในสวนที่เกี่ยวกับ
การขยายขอบเขตความคุ  ม ครอง การปรับ ปรุง หลั ก เกณฑ ขัน้ ตอน
และระยะเวลาการจดทะเบียนการปรับปรุงคาธรรมเนียม) รวม ๒ ฉบับ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ในสวนทีเ่ กี่ยวกับการเขาเปนภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และรางพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในสวนที่เกี่ยวกับการขยายขอบเขตความคุม ครอง การปรับปรุง
หลักเกณฑ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียนการปรับปรุงคาธรรมเนียม) รวม ๒ ฉบับ ที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสง คณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
พิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
๑. แกไขเพิ่มเติมบทนิยามคําวา “เครื่องหมาย” เพื่อกําหนดใหหมายความถึงเสียงดวย
๒. แกไขเพิ่มเติมอํานาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม
๓. แกไขเพิ่มเติมลักษณะอันเปนสาระสําคัญของเครื่องหมายการคาที่กฎหมายกําหนดให
ถือวามีลักษณะบงเฉพาะ และการไดมาซึ่งลักษณะบงเฉพาะของเครื่องหมายการคา โดยการจําหนาย
เผยแพร หรือโฆษณาสินคาที่ใชเครื่องหมายการคานั้นจนแพรหลาย
๔. ยกเลิกบทบัญญัตทิ ่หี า มขอจดทะเบียนสําหรับสินคาตางจําพวกกันในคําขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาหนึ่งฉบับ
๕. แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการพิจารณารับจดทะเบียนและเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาทีเ่ หมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาทีไ่ ดจดทะเบียนไวแลว หลักเกณฑและ
ขั้นตอนกรณีผูขอจดทะเบียนหลายรายยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกัน
๖. ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายชุด
๗. ลดระยะเวลาการปฏิบัตติ ามคําสั่งของนายทะเบียน การอุทธรณคาํ สั่งของนายทะเบียน
การปฏิบัติตามคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการ การยื่นคําคัดคานการจดทะเบียน และการยื่น
คําโตแยง คําคัดคานการจดทะเบียน
๘. กําหนดใหแยกโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครือ่ งหมายการคา สําหรับสินคาทั้งหมดหรือ
บางอยางได
๙. กําหนดขั้นตอนการดําเนินการของนายทะเบียนในกรณีการขอจดทะเบียนการโอน
หรือการรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการคา หรือการขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายการการจดทะเบียน

๕๖

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

๑๐. แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา
๑๑. กําหนดผลทางกฎหมายในกรณีการโอนหรือการรับมรดกสิทธิ ในเครื่องหมายการคา
ที่มีการทําสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา
๑๒. เพิม่ บทบัญญัติใ นสวนทีเ่ กีย่ วกับการจดทะเบียนเครือ่ งหมายการคาภายใตพิธี
สารมาดริด
๑๓. กําหนดบทกําหนดโทษสําหรับการนําหีบหอหรือภาชนะที่แสดงเครื่องหมายการคา
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวม ของบุคคลอื่นทีจ่ ดทะเบียนไวมาใชสําหรับสินคาของตนเอง
หรือของบุคคลอื่น
๑๔. ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การจัดทําแบบจําลองดานเครดิต)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดทําแบบจําลองดานเครดิต) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป
กระทรวงการคลังเสนอวา โดยที่พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕
มิไดมีบทบัญญัติรองรับใหสมาชิกนําขอมูลของลูกคาตนที่ไดจากบริษัทขอมูลเครดิตตามมาตรา ๒๐
ไปใชในการจัดทําแบบจําลองดานเครดิต จึงสมควรกําหนดบทบัญญัติเพิ่มเติมใหสมาชิกสามารถ
นําขอมูลของลูกคาตนทีไ่ ดจากบริษัทขอมูลเครดิตไปใชในการจัดทําแบบจําลองดานเครดิตเพื่อใช
ประกอบการวิเคราะหสินเชื่อ การออกบัตรเครดิต และการบริหารความเสี่ยงในกิจการของสมาชิก
ซึ่งขอมูลทีน่ ําไปใชเปนขอมูลเฉพาะสวนที่สะทอนถึงความสามารถในการชําระหนี้ โดยไมมีขอมูล
ที่สามารถระบุตวั ตนของเจาของขอมูล และไดรบั ความยินยอมจากเจาของขอมูลกอนแลว ซึ่งจะสงผล
ใหกระบวนการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็วและเปนประโยชนกับลูกคา โดยเจาของขอมูลไมไดถูกละเมิด
สิทธิ อันจะทําใหผูบริโภคไดรับบริการสินเชื่อสอดคลองกับศักยภาพในการชําระคืนหนี้ ทําใหเกิด
ความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน และเปนประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้
เพื่อแกไขบทบัญญัตใิ นสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการผูจ ดั การ หุน สวนผูจ ดั การ หรือผูแ ทนของนิตบิ ุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทําความผิด
ของนิติบุคคล โดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้น
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๕๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

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

เรื่อง รางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙
พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเปนสมาคม
ของบุคคล) และรางพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกี่ยวกับหางหุน สวน
จดทะเบียน หางหุน สวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับ ..) พ.ศ. ....
รวม ๓ ฉบับ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัตริ วม ๓ ฉบับ ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
กฤษฏีกาเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป ดังนี้
๑. รางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ....
๒. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แกไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเปนสมาคมของบุคคล) และ
๓. รางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด
หรือบริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีสาระสําคัญดังนี้
๑. รางพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ....
๑.๑ กําหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ และที่แกไขเพิ่มเติม
๑.๒ กําหนดใหสมาคมการคาทีไ่ ดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคมการคา
พ.ศ. ๒๕๐๙ กอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินีใ้ ชบังคับ หากประสงคจะเปนสมาคมตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ใหมีหนังสือแจงใหนายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยทราบภายใน
หนึง่ รอยแปดสิบวันนับแตวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อไดแจงแลวใหถือวาสมาคมดังกลาว
ไดรับการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

๕๘

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

๒. รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แกไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเปนสมาคมของบุคคล)
๒.๑ กําหนดใหการกอตั้งสมาคมเพื่อกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะตอเนื่องรวมกัน
ยอมกระทําได แตตองมิใชการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน การกอตั้งสมาคมใหมีฐานะ
เปนนิติบุคคลตองมีขอบังคับและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
๒.๒ สมาคมตองใชชื่อทีม่ ีคําวา “สมาคม” และคําวา “จดทะเบียน” ประกอบกับ
ชื่อของสมาคม
๓. รางพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวน
จํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓.๑ กําหนดคํานิยามคําวา “สมาคม” หมายความวา สมาคมทีไ่ ดจดทะเบียนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
๓.๒ กําหนดใหผูใดใชคําวา “สมาคม” และคําวา “จดทะเบียน” ประกอบกับชื่อ
ในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอืน่ เกีย่ วกับธุรกิจโดยมิไดเปนสมาคม
ทีไ่ ดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
และปรับอีกวันละไมเกินหารอยบาทจนกวาจะเลิกใช
๓.๓ กําหนดผูใดใชคําวาสมาคมในการดําเนินกิจการเพื่อหาผลกําไรหรือรายไดมา
แบ ง ป น กั น ไม ว  า จะเป น สมาคมทีจ่ ดทะเบี ย นตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ห รื อ ไม
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
อนึ่ง สําหรับทานผูสนใจสามารถติดตามผลการประชุมของคณะรัฐมนตรีไดทีเ่ ว็บไซต
ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี http://www.cabinet.thaigov.go.th และติดตามแถลงการณตา ง ๆ
รวมทั้งประกาศและคําสัง่ ของคณะรักษาความสงบแหงชาติไดที่ Facebook ของกองอํานวยการ
รักษาความสงบเรียบรอย หรือเว็บไซตของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา www.senate.go.th ซึง่ ได
ดําเนินการรวบรวมประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาติทุกฉบับไว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ในการสืบคนเพื่อศึกษาตอไป.

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๕๙

คําคม

“...สมัยกอนนี้พอมีพอกิน สมัยนี้ชักจะไมพอกิน จึงตองมีนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหทุกคนมีความพอเพียงได...”

พระราชดํารัส
พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖

๖๐

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
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พระราชบัญญัติ

การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ๑
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปจจุบันประเทศไทยเรามีกฎหมายที่มบี ทบัญญัตเิ กี่ยวของกับการขออนุญาต การอนุมตั ิ การจดทะเบียน
และการขึ้นทะเบียน จากสวนราชการและหนวยงานของรัฐเพื่อดําเนินการในเรื่องตาง ๆ เปนจํานวนมากมาย
หลายฉบับดวยกันซึ่งเปนภาระแกประชาชน นอกจากนี้ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุญาตบางฉบับนั้น
ไมไดกําหนดระยะเวลา หรือรายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่จําเปนที่จะตองใชยื่นเพื่อประกอบ
การพิจารณา หรือไมมีการกําหนดขั้นตอนในการพิจารณาของเจาหนาทีไ่ วอยางชัดเจน อันเปนการ
สรางภาระและเปนอุปสรรคตอประชาชนในการยื่นคําขออนุญาตเพื่อดําเนินการตาง ๆ เกินสมควร
ดังนั้น เพือ่ ใหมี “กฎหมายกลาง” ที่จะกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
และมีการจัดตั้งศูนยบริการรวมเพื่อรับคํารองและศูนยรับคําขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อใหขอมูล
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึง่ จะเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน คณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....
ตอทีป่ ระชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณา โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในคราวประชุม
ครัง้ ที่ ๒๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ผา นมา ไดพจิ ารณารางพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกลาวแลวไดลงมติเห็นชอบใหประกาศใชเปนกฎหมายตอไป
“พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ฉบับนี้ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
และมีผลใชบังคับเมื่อพน ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กลาวคือ
มีผลใชบังคับตั้งแตวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป
จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ณ หองแกรนดบอลรูม ชัน้ ๔ โรงแรมมิราเคิล
แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร.
๑
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ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรและเปดโอกาสใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐซึ่งมีสวน
เกี่ยวของโดยตรงกับการบังคับใชพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมคี วามรู ความเขาใจ รวมทัง้ เตรียมความพรอมในการปฏิบตั งิ านใหเปนตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จึงได จัดให มี
“การประชุมสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ที่ผานมา ซึ่งการประชุมสัมมนา
ในครั้งนี้ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไดเปนประธานเปดงาน
และปาฐกถาพิ เ ศษในหั ว ข อ “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” โดยมี นายพงษอาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการ
พั ฒ นาระบบราชการ รั ก ษาราชการแทนเลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ และ
นายปกรณ นิลประพันธ กรรมการรางกฎหมายประจํา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้ง
ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมงานดังกลาว
สํ า หรั บ การแสดงปาฐกถาพิ เ ศษในหั ว ข อ “พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” นั้น มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
รองนายกรั ฐ มนตรี ได แ สดงปาฐกถาโดยสรุ ป ว า
ในการพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. .... ของสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น ที่ประชุม
ไดมีมติเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. .... โดยเฉพาะในเรื่องการเตรียมความพรอม
เพื่อดําเนินการตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว อาทิ
การจัดทําคูม อื สําหรับประชาชน การจัดตัง้ ศูนยบริการรวม
การจัดระบบและกระบวนการในการทํางาน รวมทั้ง
การสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรที่เปนพนักงานเจาหนาที่ประจําศูนยบริการรวมหรือ
ศูนยรับคําขออนุญาต เปนตน โดยควรจัดทําใหแลวเสร็จกอนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ
ดังนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีไดมีมติรับขอสังเกตดังกลาว จึงไดดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อเผยแพร
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหสวนราชการที่เกี่ยวของไดมีความรูความเขาใจและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
รวมทั้งเตรียมความพรอมในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ ตลอดจนประชาสัมพันธขอมูล
ใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วไป
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

สํา หรั บ พระราชบั ญ ญัติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับนี้ซ่งึ ตอไปนี้จะเรียกวา “พระราชบัญญัติการอนุญาตฯ” ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ โดยจะมีผลใชบงั คับเมื่อพน ๑๘๐ วันนับแตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป การกําหนดวันใชบังคับของพระราชบัญญัตฉิ บับนี้พจิ ารณาแลวจะเห็นไดวา มิไดกาํ หนดใหใช
บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเหมือนกับพระราชบัญญัติฉบับอื่น ๆ ตามปกติ
ซึ่งการที่กฎหมายกําหนดใหมีผลใชบังคับเมื่อพน ๑๘๐ วัน ดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานของรัฐ
ไดแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการอื่นใด
ของรัฐ ที่มภี ารกิจเกี่ยวกับการพิจารณาการออกใบอนุญาต การอนุมตั ิ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน
หรือการรับแจง ไดมีเวลาในการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการจัดเตรียมสถานที่
เครือ่ งมือเครื่องใช หรือการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสามารถปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย
อนึ่ง หากยอนกลับไปพิจารณาถึง “สภาพปญหาและอุปสรรคของการติดตอกับทางราชการ”
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมาจะพบวามีปญหาและอุปสรรคซึง่ สรางภาระใหแกประชาชนในหลายประการ
ดังนี้
ประการแรก ปญหาเกี่ยวกับคาใชจายที่สิ้นเปลือง
จากการสอบถามขอมูลกฎหมายทีม่ บี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับการอนุญาต การอนุมตั ิ การจดทะเบียน
หรือการขึ้นทะเบียน หรือมีกจิ กรรมที่ตอ งมีการอนุญาตหรืออนุมตั ิ พบวามีจาํ นวนประมาณ ๖๐๐ ฉบับ
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงกรณีทป่ี ระชาชนตองมีการเดินทางไปติดตอกับทางราชการเพื่อขออนุญาต ขออนุมตั ิ
จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียนเปนจํานวนมาก เชน การสรางบานหรือตอเติมที่อยูอ าศัย การเปลี่ยนชื่อสกุล
การยายทะเบียนบาน และการนําเขาหรือสงออกสินคา เปนตน จะดําเนินการไดตองขออนุญาตจาก
ทางราชการกอนทั้งสิ้น โดยการที่กฎหมายกําหนดใหการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ตองขออนุญาตกอนนั้น
ในแงมุมหนึ่งก็ถือเปนความจําเปนของทางราชการที่ตองการจะคุมครองประโยชนของสวนรวม
หรือมีสารบบเพื่อควบคุมและตรวจสอบ แตอยางไรก็ตาม การมีกฎเกณฑที่กําหนดใหประชาชน
ตองขออนุญาตเปนจํานวนมากก็เปนภาระแกประชาชน ทั้งนี้ เพราะการขออนุญาตในแตละครัง้
จําเปนตองเดินทางมาติดตอกับทางราชการ ซึ่งการเดินทางดังกลาวเปนการสรางภาระใหแกประชาชน
เปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะชาวบานที่ไมรูจักสถานที่ทําการของหนวยงานราชการที่ตนตองเดินทาง
ไปติดตอ ซึ่งตองเริ่มตนดวยการสืบเสาะเพื่อแสวงหาวาสถานที่นั้นตั้งอยูที่ไหน บางแหงก็อยูในซอย
และอยูทายซอยก็มี เมือ่ หาเจอแลวภาระตอมาก็คือการเดินทาง ซึ่งบางคนกวาจะมาถึงไดตองนั่งเรือ
แลวมาตอรถยนต จากนั้นตองนั่งรถจักรยานยนตรบั จางเพื่อใหมาถึงที่หมาย สวนคนที่มรี ถยนตสว นตัวนั้น
แมจะเดินทางไดโดยสะดวกกวาก็ตาม แตตอ งแบกรับภาระคานํ้ามันที่มรี าคาแพงซึ่งบางครั้งแมจะขับรถ
มาถึงที่หมายแลวแตยังตองขับรถวนไปวนมาเพื่อหาที่จอดรถซึ่งกวาจะจอดไดตอ งเสียเวลาและสิ้นเปลือง
คานํ้ามันเปนอยางมาก ทั้งนี้ นอกจากจะสิ้นเปลืองคาใชจายในการเดินทาง เชน คานํ้ามันรถ คาแท็กซี่
หรือคารถโดยสารดังกลาวแลว ประชาชนยังตองสิ้นเปลืองคาใชจา ยเกี่ยวกับคาธรรมเนียมการขออนุญาต
ขออนุมัติ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียนในอัตราตาง ๆ อีกดวย
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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ประการที่สอง ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาที่มีความลาชา
ในการติดตอกับทางราชการนอกจากจะมีปญหาเกี่ยวกับคาใชจายที่สิ้นเปลืองแลว ยังมีปญหา
เกี่ยวกับระยะเวลาหรือความลาชาในการรับบริการดวย กลาวคือ ในการติดตอกับทางราชการนั้น
แมประชาชนจะเดินทางมาถึงหนวยงานราชการเชาเพียงใดก็ตาม แตกไ็ มสามารถเขารับบริการไดทนั ที
ทัง้ นี้ เพราะตองเขาแถวเพือ่ ตอคิวรับบัตรสําหรับเขารับบริการเสียกอน ซึง่ เปนการเสียเวลาและบางครัง้
คิวทีไ่ ดรบั ก็เปนลําดับทีย่ าวมาก ดังนัน้ แมจะมารับบริการภายในเวลาทําการชวงเชาแตกวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จก็อาจจะเปนชวงเวลาบาย ทัง้ นี้ ในการเขารับบริการก็อาจจะเจอการพูดจาหรือการแสดงกริยา
ทีไ่ มสภุ าพของเจาหนาที่ ซึง่ บางทีเราควรเห็นใจเนือ่ งจากเจาหนาทีน่ นั้ ตองคอยใหบริการและตอบคําถาม
ซํ้า ๆ แบบเดิมมาตลอดทั้งวันและอาจจะทําหนาที่นี้ติดตอกันมาเปนเวลาหลายป เมื่อเจอประชาชน
ซักถามปญหาที่วนเวียนเหมือนเดิมก็อาจจะมีความเบื่อหนายและใหบริการที่ไมเหมาะสมได
ประการที่สาม ปญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการใหบริการที่มีความยุงยาก
การรับบริการจากเจาหนาที่นอกจากจะมีปญหาเรื่องความลาชาแลว ยังมีปญหาเกี่ยวกับ
กระบวนการหรือขัน้ ตอนในการใหบริการทีม่ คี วามยุง ยากและหลายขัน้ ตอนดวย โดยบางครัง้ การติดตอ
กับทางราชการเพื่อขออนุญาตหรืออนุมัติไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดภายในวันเดียวแตตอง
มาติดตออีกหลายครั้งจึงจะเรียบรอย และบางกรณีอาจจะตองยื่นเอกสารหรือคําขออนุญาตไวกอน
แลวเจาหนาที่จึงจะพิจารณาอนุญาตใหในภายหลังเพราะมีหลายกระบวนการที่ตองดําเนินการอีกมาก
ซึ่งบางครั้งก็ผานพนไปหลายเดือนจนประชาชนผูยื่นคําขอตองยอนกลับมาสอบถามความคืบหนาเอง
และอาจจะไดรับคําตอบวาเอกสารหลักฐานที่ยื่นไวเดิมนั้นไมครบถวนจะตองรวบรวมและยื่นคําขอ
มาใหมอีกครั้งจึงจะพิจารณาอนุญาตได นอกจากนี้ แบบฟอรมการใหบริการตาง ๆ ก็มีรายละเอียด
ใหกรอกเปนจํานวนมากซึง่ บางเรือ่ งก็เปนขอมูลทีไ่ มจาํ เปน และบางกรณีกม็ คี าํ ถามทีย่ ดื เยือ้ ใหตอ งตอบ
ซึ่งแตละขอตองทําความเขาใจและอาศัยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการตอบคําถามดวย
ด ว ยสาเหตุ ที่ ก ารติ ด ต อ กั บ ทางราชการเปน การสร า งภาระและก อ ให เ กิด ความไม ส ะดวก
แกประชาชนในหลายประการ ทั้งเรื่องความสิ้นเปลือง ความลาชา และความยุงยาก ดังนั้น จึงทําให
ประชาชนรูสึกอึดอัด มีความขัดของและไมอยากจะเดินทางมาติดตอกับทางราชการ แตอยางไรก็ตาม
หากเราสามารถทําใหการติดตอกับทางราชการเปนการบริการที่มีความสะดวกเหมือนรานสะดวกซื้อ
(Convenience Store) โดยทั่วไป ดวยการขจัดความสิ้นเปลืองใหมีราคาถูกหรือประหยัดขึ้น และ
ขจัดความลาชาใหมีความรวดเร็ว รวมทั้งขจัดความยุงยากใหมีความเรียบงาย ก็จะไมมีใครอึดอัด
หรือขัดของ แตจะยินดีที่จะมาติดตอกับทางราชการ
ความไมสะดวกทีเ่ กิดขึน้ จากการติดตอกับทางราชการนัน้ นอกจากจะทําใหประชาชนมีความอึดอัด
และขัดของดังกลาวแลว ยังสงผลกระทบหรือกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาดังนี้
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ประการแรก ปญหาเกี่ยวการทุจริตคอรรัปชั่น
เนื่องจากเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนไดรบั ความไมสะดวก เมื่อนั้นก็จะดิ้นรนเพื่อหาความสะดวกใหได
โดยวิธีการทีจ่ ะหาความสะดวกหรือสรางความสะดวกใหกับตนเองก็มีหลายระดับ เริ่มจากระดับแรก
ซึ่งเปนวิธีการทีง่ ายทีส่ ุดคือ การพูดจาทีไ่ พเราะออนหวาน แตหากวิธีการนี้ยังไมไดรับความสะดวก
ก็อาจจะตองแสดงความเคารพหรือนอบนอมซึ่งบางคนถึงขนาดกมลงกราบเพื่อใหไดความสะดวกก็ได
ระดับตอมาคือการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความสะดวก และระดับสุดทายซึ่งเปนระดับ
ทีร่ ุนแรงที่สุดคือ การใหเงินหรือติดสินบนเพื่อซื้อความสะดวก ทั้ง ๓ ระดับดังกลาวลวนเปนวิธีการ
ที่กอ ใหเกิดการทุจริตคอรรปั ชัน่ ซึง่ เปนสิง่ ที่ไมพงึ ปรารถนาในระบบราชการทัง้ สิน้ ดังนัน้ การทีห่ นวยงาน
ราชการตาง ๆ ในปจจุบันพยายามที่จะปฏิรปู โดยเฉพาะในเรื่องการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
ยอมมีวตั ถุประสงคเพื่อไมเปนการบีบบังคับใหประชาชนจนมุมซึ่งในที่สดุ ก็จะดิ้นรนเพื่อหาความสะดวก
โดยวิธีการตาง ๆ ดังกลาวนั่นเอง
ประการที่สอง ปญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถในการแขงขันและโอกาสในการลงทุนของประเทศ
เนือ่ งจากการติดตอกับทางราชการในประเทศไทยมีความไมสะดวก โดยเฉพาะขั้นตอนทางกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ยุงยากซับชอน และใชเวลานานเกินความจําเปน ดังนั้น จึงทําใหนักลงทุนหรือ
ผู ป ระกอบการต า ง ๆ ทัง้ ชาวไทยและชาวต า งประเทศที ค่ ิ ด จะลงทุ น ในประเทศไทยเปลี ย่ นใจ
หรือยายฐานการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบานอืน่ ๆ เชน ลาว เวียดนาม และเมียนมาร ซึ่งเห็นวา
เปนประเทศที่มีความสะดวกมากกวาประเทศไทย อันเปนการสงผลกระทบตอศักยภาพในการแขงขัน
โอกาสในการลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ทั้งนี้ จากขอมูล “รายงาน Doing Business” ซึ่งเปนรายงานที่ธนาคารโลกจัดทําขึ้นเปนประจํา
ทุกปเพื่อสรางดัชนีความงายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business Index) ไดทําการสํารวจ
กฎหมายและกฎระเบียบที่ใชควบคุมและกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ในหลายมิติ
อาทิ การเริ่มตนประกอบธุรกิจ การขออนุญาตตั้งโรงงาน การขออนุญาตกอสราง การขอสินเชื่อ การชําระ
ภาษี การดําเนินกระบวนการฟองหรือบังคับคดี และการคุมครองนักลงทุน เปนตน ซึ่งดัชนีดังกลาว
จะเปนตัวชี้วดั บรรยากาศการลงทุนของแตละประเทศที่สาํ คัญ โดยรายงาน Doing Business ประจําป
ค.ศ. ๒๐๑๔ นั้น อันดับความงายในการประกอบธุรกิจของไทยอยูอันดับที่ ๑๘ จาก ๑๘๙ ประเทศ
ซึ่งสูงที่สุดเปนอันดับที่ ๖ ในเอเชีย รองจากประเทศสิงคโปร (อันดับที่ ๑ ของโลก) ฮองกง มาเลเซีย
เกาหลีใต และไตหวัน อยางไรก็ตาม อันดับของประเทศไทยนั้นไมเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเปรียบเทียบ
กับปท่ผี า น ๆ มาซึ่งแตกตางจากประเทศมาเลเซีย เกาหลีใต และไตหวัน ที่มแี นวโนมดีข้นึ อยางเห็นไดชดั
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความงายในการประกอบธุรกิจในแตละมิตแิ ลว มิตทิ ่ปี ระเทศไทยไดอนั ดับตํ่ากวา
อันดับในภาพรวม (อันดับที่ ๑๘ ของโลก) มากคือ การเริ่มตนประกอบธุรกิจ (อันดับที่ ๙๑) การขอสินเชื่อ
(อันดับที่ ๗๓) การชําระภาษี (อันดับที่ ๗๐) และการชําระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ (อันดับที่ ๕๘) ซึ่งสาเหตุ
สําคัญประการหนึ่งเกิดขึ้นเนือ่ งจากระบบการควบคุมการประกอบกิจการหรือการดําเนินการตาง ๆ
ของประชาชนนั้นตองดําเนินการผานการอนุมตั ิ การอนุญาต การขึ้นทะเบียน การจดทะเบียน และการแจง
โดยกฎหมายหลายฉบับมิไดกาํ หนดระยะเวลาและขัน้ ตอนในการดําเนินการของเจาหนาที่ไวอยางชัดเจน
รวมทั้งการขออนุญาตดําเนินการตาง ๆ ของประชาชนจะตองติดตอกับหนวยงานหลายแหง
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

จากสภาพปญหาและอุปสรรค รวมทัง้ ผลกระทบทีไ่ ดรบั จากการติดตอกับทางราชการดังกลาว
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศึกษาและปรับปรุงกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ และใหเรงรัดพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ เพื่อเปนการ
ลดขัน้ ตอนและลดการขออนุญาตทีไ่ มจาํ เปนเพือ่ ใหเหมาะสมกับภาคธุรกิจ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ซึง่ มีนายมีชยั ฤชุพนั ธุ อดีตประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
เปนประธาน ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวจึงไดยกรางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. .... ขึน้ เพือ่ กําหนดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
ใหชัดเจนและสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อกําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต จดทะเบียน ขึน้ ทะเบียน และรับแจง เปนตน ใหชดั เจน รวมทัง้ มีการจัดตัง้
ศูนยบริการรวม ซึ่งอาจจะเรียกเปนภาษา อังกฤษวา “One Stop Service” เพื่อลดขั้นตอนและ
ลดการขออนุญาตที่ไมเหมาะสม
ดังนั้น พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งตราออกมาใชบังคับเปนกฎหมายแลวนั้น จึงเปนกาวสําคัญที่จะอํานวยความ
สะดวกใหแกประชาชนในการติดตอกับทางราชการไดอยาง “เร็วขึน้ ” (faster) “งายขึน้ ” (easier)
และ “ถูกลง” (cheaper) รวมทัง้ มุง ใหการปฏิบตั ริ าชการเปนไปดวยความโปรงใส ความรับผิดชอบ
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสุขกับประชาชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ทั้งนี้ โดยมีหลักการที่สําคัญ๒ ดังนี้
๑. การจัดทําคูมือสําหรับประชาชน
“คูมือสําหรับประชาชน” เปนคูมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูรับคําขออนุญาตและ
เปนรายละเอียดทีใ่ หประชาชนไดรบั ทราบเกีย่ วกับกระบวนการขัน้ ตอน รวมถึงระยะเวลาในการอนุญาต
ทีป่ รากฏอยูใ นคูม อื สําหรับประชาชน โดยผูท ม่ี หี นาทีใ่ นการจัดทําคูม อื สําหรับประชาชน ไดแก “ผูอ นุญาต”
อันหมายถึง ผูซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการอนุญาต โดยจะตองดําเนินการจัดทําคูมือสําหรับ
ประชาชนในทุกประเภทของการอนุญาตใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
ฉบับนีไ้ ดประกาศในราชกิจจานุเบกษา กลาวคือ ตองแลวเสร็จภายในวันจันทรที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
โดยคูมือสําหรับประชาชนดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
(๑) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ
(๒) ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และ
(๓) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผูขออนุญาตจะตองยื่นมาพรอมกับคําขอ
นอกจากนี้ หนวยงานของรัฐอาจจะกําหนดใหประชาชนสามารถยืน่ คําขออนุญาตผานทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกสแทนการมายื่นคําขอดวยตนเองก็ได
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สรุปสาระสําคัญพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘, เอกสารเผยแพร สืบคนจาก www.opdc.go.th.
๒
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อนึ่ง เมื่อสวนราชการไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลว หากมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือขอบังคับที่มีผลทําใหตองเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข หรือรายละเอียดอื่นใดที่ปรากฏ
ในคูมือสําหรับประชาชน การเปลี่ยนแปลงนั้นยอมไมกระทบถึงการยื่นคําขอที่ไดยนื่ ไวโดยชอบ
กอนวันที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับใหมมีผลใชบังคับ แตหากกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับใหม
ไดมีการเปลีย่ นแปลงอันเปนประโยชนตอผูยนื่ คําขอ ก็ใหนําการเปลีย่ นแปลงนัน้ มาใชบังคับกับการ
ยื่นคําขอที่ไดยื่นไวโดยชอบกอนวันที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับมีผลใชบังคับได
สําหรับการเผยแพรคูมือสําหรับประชาชนใหผูทจี่ ะมายื่นคําขออนุญาตทราบนั้น เมื่อหนวยงาน
ของรัฐใดไดจัดทําคูมือสําหรับประชาชนเสร็จเรียบรอยแลว หนวยงานของรัฐนั้นจะตองปดประกาศ
คูมือสําหรับประชาชนไว ณ สถานที่ที่กําหนดใหยื่นคําขออนุญาตในเรื่องนั้น ๆ และเผยแพรทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกสดวย ทั้งนี้ หากประชาชนตองการที่จะไดสําเนาคูมือดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่
จัดทําสําเนาใหโดยอาจจะคิดคาใชจายหรือไมก็ได
ทัง้ นี้ เมื่อสวนราชการไดจดั ทําคูม อื สําหรับประชาชนในแตละกระบวนการของการออกใบอนุญาต
การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตร หรือการใหอาชญาบัตรแลว
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะเปนผูท ่มี หี นาทีใ่ นการตรวจสอบขัน้ ตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติ ฯลฯ ดังกลาววามีความเหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดหี รือไม หากเห็นวาขัน้ ตอนและระยะเวลาทีก่ าํ หนดไวในคูม อื สําหรับประชาชนนัน้
มีความลาชาเกินสมควร คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีอาํ นาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
สั่งการใหดําเนินการแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วได
๒. หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอ
เมือ่ ประชาชนผูยืน่ คําขอไดยนื่ คําขอตอพนักงานเจาหนาทีผ่ ูมีหนาทีใ่ นการรับคําขออนุญาต
หรืออนุมัติ ฯลฯ แลว ใหพนักงานเจาหนาทีด่ ังกลาวดําเนินการตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่ยื่นพรอมคําขออนุญาต โดยแบงการพิจารณาออกเปนกรณีตาง ๆ ดังนี้
(๑) กรณีคําขอไมถูกตองหรือเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน
ในกรณีท่คี าํ ขอไมถกู ตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดตามที่ระบุในคูม ือสําหรับ
ประชาชน ใหพนักงานเจาหนาที่คนดังกลาวแจงใหผูยื่นคําขอทราบในทันที เพื่อใหดําเนินการดังนี้
- กรณีทผี่ ูยนื่ คําขอสามารถแกไขหรือยืน่ เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใหครบถวนได
ในขณะนั้น ก็ใหผูยื่นคําขอดําเนินการในทันที
- กรณีท่ผี ูยนื่ คําขอไมสามารถแกไขหรือยืน่ เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใหครบถวนได
ในขณะนั้น ใหพนักงานเจาหนาทีด่ ําเนินการบันทึกความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ที่จะตองยื่นเพิ่มเติม และกําหนดระยะเวลาที่ผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว
พรอมทั้งใหพนักงานเจาหนาที่และผูยื่นคําขอลงนามในบันทึกนั้น โดยพนักงานเจาหนาที่จะตอง
มอบสําเนาบันทึกดังกลาวใหผูยื่นคําขอ เพื่อผูยื่นคําขอเก็บไวเปนหลักฐาน
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(๒) กรณีคําขอถูกตองและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถวน
ในกรณีทคี่ าํ ขอถูกตองและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถวนตามทีร่ ะบุในคูม อื สําหรับ
ประชาชน หรือผูยื่นคําขอไดมีการแกไขตามขอ (๑) ดังกลาวเรียบรอยแลว ใหพนักงานเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของและผูอนุญาตดําเนินการตามคําขอใหแลวเสร็จตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ระบุไวในคูมือ
สําหรับประชาชน โดยพนักงานเจาหนาทีจ่ ะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิม่ เติมอืน่ มิได หรือจะปฏิเสธ
การพิจารณาคําขอโดยเหตุแหงความไมสมบูรณของคําขอหรือความไมครบถวนของเอกสารหรือหลักฐาน
ไมได
(๓) กรณีผูยื่นคําขอไมแกไขเพิ่มเติมคําขอหรือไมสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ในกรณีทผี่ ยู นื่ คําขอไมขอแกไขเพิม่ เติมคําขอหรือไมสง เอกสารหลักฐานเพิม่ เติมตามทีพ่ นักงานเจาหนาที่
ไดแจงตามขอ (๑) ดังกลาว พนักงานเจาหนาที่จะตองดําเนินการคืนคําขอ พรอมทั้งแจงเปนหนังสือ
ถึงเหตุแหงการคืนคําขอใหผูขออนุญาตทราบ ทั้งนี้ ผูยื่นคําขอมีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณคําสั่งคืนคําขอ
ของพนักงานเจาหนาได ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หรือจะยื่นคําขอใหมก็ได
แตในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองยื่นคําขอใดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูยื่นคําขอจะตองยื่น
คําขอนั้นใหมภายในระยะเวลาดังกลาว
๓. การควบคุมการดําเนินการและความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่
พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ไดกาํ หนดหลักเกณฑการดําเนินการ รวมทัง้ ความรับผิดของพนักงานเจาหนาทีแ่ ละผูอ นุญาตในกรณีตา ง ๆ
เพื่อควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามคูมือสําหรับประชาชน ดังนี้
(๑) การควบคุมการดําเนินการของผูอนุญาตใหเปนไปตามคูมือสําหรับประชาชน
ในกรณีทปี่ ระชาชนผูย นื่ คําขอไดยนื่ คําขอทีม่ คี วามสมบูรณ ครบถวน ตอพนักงานเจาหนาที่
ผูม หี นาทีร่ บั คําขอแลว ผูอ นุญาตจะตองดําเนินการพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายในเวลาทีค่ มู อื สําหรับ
ประชาชนกําหนดไว และแจงใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๗ วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ แตหาก
ผูอนุญาตดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในคูมือสําหรับประชาชนแลว
ผูอนุญาตจะต องดําเนินการแจ งใหผูยื่นขออนุญาตทราบเป นหนังสือถึงเหตุแหงความล าชา
ทุก ๗ วัน จนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จ พรอมทัง้ ใหสง สําเนาการแจงดังกลาวใหคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ หาก ก.พ.ร. เห็นวาความลาชานั้นเกินสมควรแกเหตุ
หรือเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหนวยงานของผูอนุญาต ให ก.พ.ร.
รายงานตอคณะรัฐมนตรีโดยมีขอเสนอแนะใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงงานหรือระบบการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานนั้นก็ได
(๒) ความรับผิดของพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอ
ในกรณีทปี่ ระชาชนผูย นื่ คําขอไดยนื่ คําขอตอพนักงานเจาหนาทีผ่ มู หี นาทีใ่ นการรับคําขอ
และพนักงานเจาหนาทีไ่ ดตรวจสอบคําขอวาเปนคําขอทีค่ รบถวนถูกตองตามทีก่ าํ หนดไวในคูม อื สําหรับ
ประชาชนแลว แตปรากฏวาในระหวางการพิจารณาของพนักงานเจาหนาทีพ่ บวา คําขออนุญาตนัน้
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ไมสมบูรณหรือเอกสารประกอบคําขออนุญาตไมครบถวนโดยเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือ
ทุจริตของพนักงานเจาหนาที่จนทําใหผอู นุญาตไมอาจอนุญาตได ผูอ นุญาตมีอาํ นาจสั่งการตามที่เห็น
สมควร และมีหนาที่ในดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยเร็ว
(๓) ความรับผิดของผูอนุญาต
หากผูอนุญาตดําเนินการพิจารณาแลวเสร็จตามคูมือสําหรับประชาชนแลวไมแจง
ใหผูยื่นคําขอทราบภายใน ๗ วัน หรือหากผูอนุญาตดําเนินการพิจารณาไมแลวเสร็จตามคูมือสําหรับ
ประชาชนแลวไมแจงเปนหนังสือใหผูยนื่ คําขออนุญาตทราบถึงสาเหตุแหงความลาชาทุก ๗ วัน
และสงสําเนาใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครั้ง ใหถอื วาผูอ นุญาตกระทําการหรือละเวน
กระทําการเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่น เวนแตจะเปนเพราะมีเหตุสุดวิสัย
๔. การจัดตั้งศูนยบริการรวม
พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
กําหนดใหสว นราชการตาง ๆ จัดตั้ง “ศูนยบริการรวม” หรือภาษาอังกฤษเรียกวา “One Stop Service”
ขึ้นภายในสวนราชการนั้น ๆ เพือ่ ใหบริการประชาชนเกี่ยวกับงานรับคําขอและชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการอนุญาตตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยการอนุญาตที่มคี วามเกี่ยวเนื่องสัมพันธกนั จากหลากหลาย
สวนราชการในสังกัดกระทรวงมาไว ณ สถานที่แหงเดียวกัน ทัง้ นี้ เพื่อใหประชาชนสามารถดําเนินการ
ไดหลายเรื่องพรอมกันในคราวเดียว ไมวา จะเปนการติดตอสอบถาม การขอทราบขอมูล การขออนุญาต
หรือการขออนุมัตใิ นเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวของแลวแตกรณี โดยติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว
ทัง้ นี้ การจัดตั้งศูนยบริการรวมดวยดังกลาวตองเปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กําหนด อยางไรก็ตาม การจัดตั้งศูนยบริการรวมดังกลาว บางประเทศอาจจะไมเรียกวา “One Stop
Service” ก็ได แตจะเรียกวา “Single Window” หรือ “One Door Service” ซึ่งหมายถึง สถานที่
ที่อาํ นวยความสะดวก (Convenience Place) ในการใหบริการของทางราชการไดหลายเรือ่ งพรอมกัน
ในคราวเดียวแกประชาชนอยางรวดเร็ว
๕. การจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาต
กฎหมายกําหนดใหคณะรัฐมนตรีอาจมีมติใหจัดตั้ง “ศูนยรับคําขออนุญาต” ขึ้นไดเฉพาะ
ในกรณีจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน โดยมีฐานะเปน
สวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรม แตมีผูบังคับบัญชาเปนอธิบดีหรือตําแหนงทีเ่ รียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเปนอธิบดีก็ได โดยอยูในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และอาจจะใหมีสาขาของศูนยรับคําขอ
อนุญาตดังกลาวประจํากระทรวงหรือประจําจังหวัดดวยก็ได ทัง้ นี้ ศูนยรบั คําขออนุญาตหรือสาขาของ
ศูนยอนุญาตนั้นเปนศูนยกลางในการรับคําขอเฉพาะเรื่องที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดรายชื่อ
กฎหมายวาดวยการอนุญาตที่จะใหอยูภายใตการดําเนินการของศูนยรับคําขออนุญาตเทานั้น
โดยเมื่อจัดตั้งศูนยรับคําขออนุญาตดังกลาวแลว กําหนดใหดําเนินการและมีผลดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีทผี่ ูยนื่ คําขออนุญาตไดยนื่ คําขออนุญาต สงเอกสารหรือหลักฐาน หรือชําระ
คาธรรมเนียม ณ ศูนยรับคําขออนุญาตแลว ใหถือวาไดมีการยื่นคําขออนุญาต สงเอกสารหรือหลักฐาน
หรือชําระคาธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายวาดวยการอนุญาตนั้นแลว
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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(๒) ในกรณีที่ศูนยรับคําขออนุญาตไดรับเงินคาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับการยื่น
คําขออนุญาต ใหศูนยรับคําขออนุญาตนําสงคลังเปนรายไดแผนดินหรือสงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แลวแตกรณี พรอมทั้งแจงใหหนวยงานผูอนุญาตทราบ
(๓) ในกรณีที่หนวยงานของผูอนุญาตมีสิทธิหักคาใชจายจากเงินที่จะตองนําสงคลัง ใหศูนย
รับคําขออนุญาตหักเงินดังกลาวแทน และสงมอบเงินทีห่ กั ไวนนั้ ใหแกหนวยงานของผูอ นุญาต โดยใหศนู ย
รับคําขออนุญาตมีสิทธิหักคาใชจายตามอัตราที่จะไดตกลงกับหนวยงานผูอนุญาต
(๔) สําหรับระยะเวลาทีร่ ะบุไวในคูม อื สําหรับประชาชนนัน้ ใหนบั แตวนั ทีศ่ นู ยรบั คําขออนุญาต
สงเรื่องใหผูอนุญาต โดยศูนยรับคําขออนุญาตจะตองสงเรื่องใหผูอนุญาตไมชากวา ๓ วันทําการ
หากศูนยรบั คําขออนุญาตสงเรือ่ งใหผอู นุญาตชากวา ๓ วัน หรือไมสง ใหนาํ เรือ่ งกระทําการหรือละเวน
กระทําการเพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูอื่นมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตมีเหตุสุดวิสัย
ทั้งนี้ ศูนยรับคําขออนุญาตมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับคําขอและคาธรรมเนียม รวมตลอดทั้งคําอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการอนุญาต
(๒) ใหขอมูล ชี้แจง และแนะนําผูยื่นคําขอหรือประชาชนใหทราบถึงหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการอนุญาต รวมตลอดทั้งความจําเปนในการยื่นคําขออื่นใดที่จําเปน
(๓) สงคําขอ หรือคําอุทธรณ พรอมทั้งเอกสารหรือหลักฐานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ติดตามเรงรัดหนวยงานดังกลาวเพื่อดําเนินการใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ คูมือสําหรับประชาชน หรือกฎหมายที่ใหสิทธิในการอุทธรณ
(๔) กรณี ที่ ศู น ย รั บ คํ า ขอเห็ น ว า หลั ก เกณฑ ห รื อ วิ ธี ก ารในการยื่ น คํ า ขอมี ร ายละเอี ย ด
หรือกําหนดใหตองสงเอกสารที่ไมจําเปน หรือเปนภาระเกินสมควร ใหเสนอคณะรัฐมนตรีสั่งการ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
(๕) รวบรวมปญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการดําเนินการของศูนยรบั คําขออนุญาต
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อรายงานตอคณะรัฐมนตรีสั่งการใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป
(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาเกี่ยวกับ
การอนุญาตตาง ๆ รวมถึงขอเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวกับ
การอนุญาตเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกมากขึ้น
๖. การชําระคาธรรมเนียมแทนการตอใบอนุญาต
เนือ่ งจากระบบการควบคุมการประกอบกิจการหรือการดําเนินการตาง ๆ ในปจจุบนั นัน้ ตองผาน
การอนุมตั ิ อนุญาต ออกใบอนุญาต ขึน้ ทะเบียน หรือแจง ซึง่ กฎหมายหลายฉบับไมมกี ารกําหนดระยะเวลา
และขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนาที่ไวอยางชัดเจน รวมทั้งการขออนุญาตเพื่อดําเนินการตาง ๆ
ยังตองติดตอกับหนวยงานหลายแหง โดยตัวอยางของการขอใบอนุญาตทีใ่ ชเวลานานมาก เชน การขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือใบอนุญาตขยายโรงงานจําพวกที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือการขอรับใบอนุญาต ร.ง. ๔ ซึ่งมีขั้นตอนหลังการยื่นคําขอ๓ ดังนี้
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงานจําพวกที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อางใน อิสรกุล อุณหเกตุ, บทวิเคราะหรางพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ...., สืบคนจาก http://tdri.or.th/wp-content/uploads/2014/07/Licensing-Facilitation
-Act_web.pdf ขอมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘.
๓
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(๑) ขั้นตอนการตรวจสอบทําเลสถานที่ตั้งโรงงาน อาคาร โรงงาน เครื่องจักร ความถูกตอง
ของเอกสาร และจัดทํารายงานการตรวจสอบ ขั้นตอนนี้ใชเวลาไมเกิน ๓๐ วัน
(๒) ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ใชเวลาไมเกิน ๕๐ วัน
(๓) ขั้นตอนการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบ ใชเวลาไมเกิน ๑๐ วัน
จะเห็นไดวาขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต ร.ง. ๔ ดังกลาวใชระยะเวลาในการดําเนินการ
ทั้งสิ้นไมเกิน ๙๐ วัน ทั้งนี้ ยังไมรวมถึงระยะเวลาในการสั่งใหผูยื่นคําขอจัดการเอกสารและหลักฐาน
ใหถูกตองครบถวน และไมรวมเวลาในการขออนุมัติจากหนวยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว
จากตัวอยางของขัน้ ตอนการพิจารณาอนุญาตทีม่ คี วามยุงยากซับซอนและใชเวลานาน
ซึ่งเปนการสรางตนทุนใหแกประชาชนผูยนื่ ขอใบอนุญาตมากเกินความจําเปน พระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกําหนดใหในกรณี
ทีม่ ีกฎหมายกําหนดอายุใบอนุญาตไว และกิจการหรือการดําเนินการที่ไดรับใบอนุญาตนั้นมีลักษณะ
เปนกิจการหรือการดําเนินการที่ตอเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการจะออกพระราชกฤษฎีกากําหนดใหผูรับใบอนุญาตชําระคาธรรมเนียมการ
ตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได ทั้งนี้ เมื่อหนวยงาน
ซึ่งมีอํานาจออกใบอนุญาตไดรับคาธรรมเนียมแลว หนวยงานดังกลาวตองออกหลักฐานการตออายุ
ใบอนุญาตใหแกผรู บั ใบอนุญาตโดยเร็ว และใหถอื วาผูร บั ใบอนุญาตไดรบั การตอใบอนุญาตตามกฎหมาย
นัน้ แลว ซึ่งหลักการดังกลาวจะเปนการลดขั้นตอนการขออนุญาตใหเหลือเทาทีจ่ ําเปน และชวยลด
ทัง้ ระยะเวลาและตนทุนทีใ่ ชในการดําเนินการได รวมทัง้ ทําใหการเริ่มตนประกอบธุรกิจและการ
ขออนุญาตตาง ๆ มีความงายยิ่งขึ้น
๗. การทบทวนกฎหมาย
กฎหมายไดกาํ หนดใหหนวยงานของรัฐทุกประเภทที่มกี ารใหบริการประชาชน อาทิ สวนราชการ
ทั้งในสวนกลางและในจังหวัดตาง ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน สถาบัน
การศึกษา และหนวยงานของรัฐอื่น ๆ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งสภาวิชาชีพตาง ๆ เปนตน ตองพิจารณาทบทวนกฎหมาย
ของหน ว ยงานที ่ใ ห อํ า นาจในการอนุ ญ าตหรื อ อนุ มั ต ิว  า สมควรจะปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ยกเลิ ก
การอนุญาตหรือการอนุมตั ิ หรือจัดใหมมี าตรการอื่นแทนการอนุญาตหรืออนุมตั ิหรือไม ในทุกระยะ
เวลา ๕ ป นับแตวันที่กฎหมายฉบับนี้ใชบังคับ เวนแตมีความจําเปนหนวยงานจะดําเนินการดังกลาว
ในกําหนดระยะเวลาทีเ่ ร็วกวานั้นก็ได ทั้งนี้ หนวยงานของรัฐจะตองเสนอผลการพิจารณาทบทวน
กฎหมายดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาตฯ หรือจัดใหมีมาตรการอื่นแทน
การอนุญาตฯ โดยคณะรัฐมนตรีตอ งรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมาย
วาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาดวย
หากจะกลาวโดยสรุปแลว ผูเขียนในฐานะที่เปนเจาหนาทีข่ องรัฐและเปนประชาชนคนหนึ่ง
มีค วามเห็ น ด ว ยเป น อย า งยิง่ กั บ หลั ก การของกฎหมายฉบั บ นี ้ร วมทัง้ ความคิ ด เห็ น ของวิ ท ยากร
ผูทรงคุณวุฒิทไี่ ดปาฐกถาไวดังกลาว โดยเฉพาะในสวนของการจัดทํา “คูมือสําหรับประชาชน”
ทีก่ ําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ซึ่งหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจง การใหประทานบัตรและการใหอาชญาบัตร
ใหมคี วามชัดเจน รวมทัง้ การจัดตัง้ ศูนยบริการรวมเพือ่ รับคํารอง และศูนยรบั คําขออนุญาต ณ จุดเดียว
เพือ่ บริการประชาชนและใหขอ มูลทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการขออนุญาต จะเปนประโยชนอยางยิง่ ตอประชาชน
ในอันที่จะไดรับการอํานวยความสะดวกในการติดตอกับทางราชการไดอยางรวดเร็วเพราะสามารถ
ดําเนินการตาง ๆ ไดภายในระยะเวลาที่กําหนดและไมตองติดตอกับหนวยงานหลาย ๆ แหง
รวมทั้งการกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ตองรับผิดทางวินัยหรือตองถูกดําเนินคดีหากพนักงาน
เจาหนาที่นั้นตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานโดยประมาทเลินเลอหรือโดยทุจริต
เปนเหตุใหคาํ ขอไมสมบูรณหรือเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน จะชวยใหการปฏิบตั ริ าชการเปนไปดวย
ความโปรงใส มีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการลดขัน้ ตอนทางกฎหมาย
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ หรือจดทะเบียน โดยเฉพาะการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของประชาชนในภาคธุรกิจนั้นจะชวยลดระยะเวลาและลดตนทุนในการดําเนินการ
รวมทั้งลดปญหาการใชอํานาจดุลพินิจของเจาหนาที่ที่อาจจะเปดชองใหมีการเรียกรับสินบน
เพื่อเรงรัดกระบวนการออกใบอนุญาต ซึ่งมีแนวโนมที่จะนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น และกระทบ
ตอขีดความสามารถในการแขงขัน โอกาสในการลงทุน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังนั้น พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงถือเปนกาวสําคัญทีจ่ ะชวยใหการติดตอกับทางราชการของประชาชนเปนไปอยางสะดวก
รวดเร็วยิง่ ขึน้ (faster) มีความงายขึน้ (easier) และมีตน ทุนหรือคาใชจา ยทีถ่ กู ลง (cheaper) อันกอใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไดตามเจตนารมณ
ของกฎหมายที่กําหนดไว
อนึง่ แมพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
จะใชบังคับกับหนวยงานของรัฐทุกประเภทที่มีการใหบริการประชาชน เชน กระทรวง ทบวง กรม
จังหวัดตาง ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และสถาบันการศึกษา เปนตน
รวมทั้งใหใชบังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจงที่มีกฎหมายหรือกฎกําหนดให
ตองขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจง แตอยางไรก็ตาม พระราชบัญญัตฉิ บับนีม้ ใิ หใชบงั คับแกหนวยงาน
และการดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาทีใ่ นกระบวนการพิจารณาคดี
การบังคับคดี และการวางทรัพย
(๓) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายวาดวยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) การอนุญาตทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั กิ ารทางทหารดานยุทธการ รวมทัง้ ตามกฎหมายเกีย่ วกับ
การควบคุมยุทธภัณฑ และกฎหมายวาดวยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน
โดยขอยกเวนไมใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการดําเนินกิจการใดหรือ
กับหนวยงานใดดังกลาวถือเปนขอพิจารณาที่สําคัญประการหนึ่งซึ่งประชาชนที่ติดตอกับทางราชการ
จําเปนตองรับทราบเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายตอไป.
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รและแกางพระราชบั
ญญัติการปองกัน
ไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน๑
รางพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. .... มีผูเสนอใหสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารวม ๒ ฉบับ คือ
๑. คณะรัฐมนตรี (ชุดทีม่ พี ลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) เมือ่ วันอังคารที่
๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
๒. นายเจตน ศิรธรานนท สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ กับคณะ ซึ่งไดเสนอตอประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยคณะรัฐมนตรีไดขอรับไปพิจารณา
กอนรับหลักการ และไดสงกลับคืนมาตามขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอ ๑๑๗๒ เมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีวารางพระราชบัญญัติ
ทีส่ มาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติเสนอดังกลาว มีหลักการสวนใหญเชนเดียวกับรางพระราชบัญญัติ
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เปนผูเ สนอ) ทีค่ ณะรัฐมนตรี
ไดมีมติใหเสนอสภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติพจิ ารณา จึงเห็นควรนํารางพระราชบัญญัตทิ ่สี มาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติเสนอพิจารณาไปพรอมกับรางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอตอไป
รางพระราชบัญญัติทงั้ ๒ ฉบับดังกลาวไดรับการบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภา
นิตบิ ัญญัตแิ หงชาติ ครัง้ ที่ ๖๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปจจุบนั รางพระราชบัญญัติ
ทั้ง ๒ ฉบับนี้ อยูระหวางรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ขอมูล ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘.
ขอบังคับการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๑๑๗ กําหนดวา “การพิจารณารางพระราชบัญ ญัติ
ทีส่ มาชิก หรือสภาปฏิรูปแหงชาติ เปนผูเ สนอ คณะรัฐมนตรีอาจขอรับรางพระราชบัญญัตินั้นไปพิจารณากอนที่สภาจะลงมติก็ได
โดยใหรอการพิจารณาไวกอน ๓๐ วัน
เมือ่ ประธานสภาไดรับรางพระราชบัญญัติคืนมาจากคณะรัฐมนตรีพรอมขอสังเกต หรือเมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
โดยคณะรัฐมนตรีมิไดสงรางพระราชบัญญัติคืนมาพรอมขอสังเกต ใหบรรจุรางพระราชบัญญัตินั้นเขาระเบียบวาระการประชุมเปน
เรื่องดวน”
๑
๒
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รางพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ....

ข. หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

เหตุผล
โดยที่การตั้งครรภในวัยรุนของประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย างตอเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบ
ตอคุณภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม และปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน
ของประเทศมีความซับซอนและไมอาจแกไขไดดว ยอํานาจหนาทีข่ องหนวยงานใดหนวยงานหนึง่ ดังนัน้
สมควรสรางกลไกในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินการรวมกันของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานของรัฐ หนวยงานของเอกชน และประชาสังคม เพื่อบูรณาการใหการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเปนรูปธรรม มีความเปนเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม (รางมาตรา ๓)
“วัยรุน” หมายความวา บุคคลอายุเกิน ๑๐ ปบริบูรณ แตยังไมถึง ๑๘ ปบริบูรณ
“นักเรียน” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“นักศึกษา” หมายความวา วัยรุนซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา
อยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
“เพศวิถีศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนาการ
ในแตละชวงวัย การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น การพัฒนาทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะ
ทางเพศ และมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลกระทบตอเรื่องเพศ
“อนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา ภาวะความแข็งแรงสมบูรณของรางกายและจิตใจ
ที่เปนผลอันเกิดจากกระบวนการทําหนาที่ของระบบสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุตลอดชวงชีวิต
ซึ่งทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
“บริการอนามัยการเจริญพันธุ” หมายความวา การใหบริการสงเสริม ปองกัน รักษา และ
ฟนฟู ที่เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ และใหรวมถึงการจัดสวัสดิการสังคมดวย
“การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม” หมายความว า การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
“สถานบริการ” หมายความวา สถานบริการตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานทีซ่ งึ่ ผูป ระกอบกิจการใชเปนสถานทีป่ ระกอบ
ธุรกิจและมีลูกจางทํางานอยูในสถานประกอบกิจการนั้น
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“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และ
หนวยงานอื่นของรัฐ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย (รางมาตรา ๔)
กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวง
มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนทีเ่ กี่ยวกับราชการของ
กระทรวงนั้น โดยกฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
๓) การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน (หมวด ๑ รางมาตรา ๕ ถึงรางมาตรา ๑๐)
๓.๑) กําหนดใหวยั รุน มีสทิ ธิตดั สินใจดวยตนเอง และมีสทิ ธิไดรบั ขอมูลขาวสารและความรู
ไดรับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ ไดรับการรักษาความลับและความเปนสวนตัว ไดรับการจัด
สวัสดิการสังคม อยางเสมอภาคและไมเลือกปฏิบัติ และไดรับสิทธิอืน่ ใดทีเ่ ปนไปเพื่อประโยชนตาม
พระราชบัญญัตินี้อยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ (รางมาตรา ๕)
๓.๒) กําหนดใหสถานศึกษาดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาใหเหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียน
หรือนักศึกษา
(๒) จั ด หาและพั ฒ นาผู  ส อนให ส ามารถสอนเพศวิ ถี ศึ ก ษาและให คํ า ปรึ ก ษา
ในเรื่องการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแกนักเรียนหรือนักศึกษา
(๓) จัดใหมีระบบการดูแล ชวยเหลือ และคุม ครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ
ใหไดรับการศึกษาดวยรูปแบบที่เหมาะสมและตอเนื่อง รวมทั้งจัดใหมีระบบการสงตอใหไดรับการจัด
สวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม
ทั้งนี้ การกําหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินการของสถานศึกษาแตละ
ประเภท ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๖)
๓.๓) กําหนดใหสถานบริการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ดังตอไปนี้
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(๑) ใหขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนแกผูรับบริการซึ่งเปนวัยรุนอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ
(๒) จัดบริการอนามัยการเจริญพันธุสําหรับผูรับบริการซึ่งเปนวัยรุนที่ไดมาตรฐาน
และสอดคลองกับสิทธิตามขอ ๓.๑)
ทั้งนี้ การกําหนดประเภทของสถานบริการและการดําเนินการของสถานบริการ
แตละประเภท ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๗)
๓.๔) กําหนดใหสถานประกอบกิจการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน ดังตอไปนี้
(๑) ใหขอมูลขาวสารและความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนแกลูกจางซึ่งเปนวัยรุนอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ
(๒) จัดหรือสนับสนุนใหลูกจางซึ่งเปนวัยรุนเขาถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ
อยางเหมาะสม
ทั้งนี้ การกําหนดประเภทของสถานประกอบกิจการและการดําเนินการของสถาน
ประกอบกิ จ การแต ล ะประเภท ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๘)
๓.๕) การจัดบริการสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๙)
๓.๖) กําหนดใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหวัยรุนในเขตราชการ
ส ว นท อ งถิ่ น ได รั บ สิ ท ธิ ต ามข อ ๓.๑) และเพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น การดั งกล า ว ให ร าชการ
สวนทองถิน่ มีอาํ นาจออกขอบัญญัตทิ อ งถิน่ ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
(รางมาตรา ๑๐)
๔) คณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน (หมวด ๒ รางมาตรา ๑๑
ถึงรางมาตรา ๒๑)
๔.๑) ใหมีคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ
ปลัดกรุงเทพมหานคร
(๓) กรรมการผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวน ๕ คน ซึง่ ประธานกรรมการแตงตัง้ จากผูม คี วามรู
มีความเชีย่ วชาญ มีผลงาน และมีประสบการณเปนทีป่ ระจักษในดานการสาธารณสุข ดานการคุม ครอง
สิทธิและเสรีภาพของวัยรุน ดานการศึกษา ดานจิตวิทยา และดานการสังคมสงเคราะห ดานละ ๑ คน
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ใหอธิบดีกรมอนามัย เปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูแทนสํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ ผูแ ทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผูแ ทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เปนผูชวยเลขานุการ
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยตองคํานึงถึงชายและหญิงในสัดสวน
ที่ใกลเคียงกัน (รางมาตรา ๑๑)
๔.๒) การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหทปี่ ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ทั้งนี้
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ า คะแนนเสี ย งเท า กั น ให ป ระธานในที ่ป ระชุ ม ออกเสี ย งเพิ ่ม ขึ ้น อี ก เสี ย งหนึ ่ง เป น เสี ย งชี ้ข าด
โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละ ๒ ครั้ง (รางมาตรา ๑๕)
๔.๓) กําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและยุ ท ธศาสตร ก ารป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการตั ้ง ครรภ
ในวัยรุน ตอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา โดยนโยบายและยุทธศาสตรดงั กลาว อยางนอยตองมีสาระสําคัญ
ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑.๑) มาตรการเกีย่ วกับการไดรบั ขอมูลขาวสารและความรูเ กี่ยวกับการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(๑.๒) มาตรการเกี่ยวกับการใหวัยรุนไดรับสิทธิตามขอ ๓.๑)
(๑.๓) มาตรการเกี่ยวกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน
(๑.๔) มาตรการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
ในหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน ใหสามารถดําเนินการไดอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรดังกลาว ใหคํานึงถึงหลักการมีสวนรวม
ของประชาชน ประชาสังคม และวัยรุนดวย
(๒) เสนอแนวทางแกไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกั บการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุนตอคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เสนอรายงานการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน ตอคณะรัฐมนตรี
อยางนอยปละครั้ง
(๔) กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน
เพื่อปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ปญหาอนามัยการเจริญพันธุ
ของวัยรุน การใชความรุนแรงทางเพศ และการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ
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(๕) ใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหาขอขัดของในการดําเนินการเกี่ยวกับการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนแกหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย (รางมาตรา ๑๖ และรางมาตรา ๑๗)
๔.๔) คณะกรรมการจะแตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอยางใดอยางหนึง่
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได โดยการประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําขอ ๔.๒) มาใชบังคับ
โดยอนุโลม (รางมาตรา ๑๘)
๔.๕) ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
มีอาํ นาจออกคําสัง่ เปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหขอ เท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือใหสง คําชีแ้ จง
เอกสาร ขอมูล หลักฐาน หรือวัตถุอื่นใดที่เกี่ยวของมาเพื่อใชประกอบการพิจารณาได (รางมาตรา ๑๙)
๔.๖) ในกรณีที่ปรากฏวาสถานศึกษา สถานบริการ สถานประกอบกิจการหรือหนวยงาน
ของรัฐไมดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
ใหคณะกรรมการแจงตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายว าดวยการนั้น เพื่อใหมีการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ (รางมาตรา ๒๐)
๔.๗) กําหนดใหกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร และรายงานการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภ
ในวัยรุนเสนอตอคณะกรรมการ
(๒) ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และรวมมือกับหนวยงานของรัฐ และหนวยงาน
ของเอกชนที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(๓) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การรณรงค และสร า งความรู  ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนและพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
(๔) เปนศูนยกลางฐานขอมูลเกีย่ วกับการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน
และดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาว
(๕) จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกัน ชวยเหลือ แกไข และเยียวยาปญหา
การตัง้ ครรภในวัยรุน ปญหาอนามัยการเจริญพันธุข องวัยรุน การใชความรุนแรงทางเพศ และการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับเพศ และเผยแพรใหแกหนวยงานของรัฐและหนวยงานของเอกชน
(๖) จัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึง่ ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
(รางมาตรา ๒๑)
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๕) บทกําหนดโทษ (หมวด ๓ รางมาตรา ๒๒)
ผูใดไมปฏิบัติตามคําสัง่ ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามขอ ๔.๕) โดยไมมีเหตุ
อันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
(รางมาตรา ๒๒)

๖) บทเฉพาะกาล
ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามขอ ๔.๑) (๑) และ (๒) และ
ใหอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหนาทีค่ ณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๔.๑) (๓) ซึ่งตองไมเกิน ๑๒๐ วัน
นับแตวนั ที่พระราชบัญญัตนิ ้ใี ชบังคับ ทัง้ นี้ ใหผแู ทนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแ ทนกรมกิจการ
เด็ ก และเยาวชน และผู แ ทนกรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น ครอบครั ว เป น ผู  ช  ว ยเลขานุ ก าร
(รางมาตรา ๒๓)

ทานผูอา นวารสาร “จุลนิติ” ผูใดมีความประสงคตองการที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รางพระราชบัญญัตฉิ บับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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๗๙

คําคม

“...ฉะนั้นควรที่จะปฏิบัติสิ่งที่พอเพียง. ทางความคิดก็เหมือนกัน ไมใชทางกายเทานั้น
ถามีใครมีความคิดอยางหนึ่ง และตองการบังคับใหคนอื่นคิดอยางเดียวกับตัว
ซึ่งอาจจะเปนความคิดที่ไมถูก ก็ไมสมควรทํา. ปฏิบัติอยางนี้ก็ไมใชการปฏิบัติ
แบบพอเพียง...”

พระราชดํารัส
พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

๘๐

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ ¨Ñ¹·Ãá´§
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
• ใหไว ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๓ ก หนา ๑๙

หลักการและเหตุผล
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการใชสทิ ธิชมุ นุมสาธารณะใหชดั เจน
และโดยสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ที่ประเทศไทยเปนภาคี ทัง้ นี้ เพื่อใหการชุมนุมสาธารณะเปนไปดวยความสงบเรียบรอย
ไมกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจนสุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวก
ของประชาชนที่จ ะใชทสี่ าธารณะ และไมกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพ
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย (มาตรา ๓)
กฎหมายนี้ไมใชบังคับแกการชุมนุมสาธารณะ ดังตอไปนี้
(๑) การชุมนุมเนื่องในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี
(๒) การชุมนุมเพื่อประกอบพิธกี รรมทางศาสนาหรือกิจกรรมตามประเพณี
หรือตามวัฒนธรรมแหงทองถิ่น
(๓) การชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหรสพ กีฬา สงเสริมการทองเทีย่ ว หรือ
กิจกรรมอื่นเพื่อประโยชนทางการคาปกติของผูจัดการชุมนุมนั้น
(๔) การชุมนุมภายในสถานศึกษา
(๕) การชุมนุมหรือการประชุมตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย หรือการประชุม
สัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงานที่มีวัตถุประสงคทางวิชาการ
(๖) การชุมนุมสาธารณะในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน
หรือประกาศใชกฎอัยการศึก และการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน
ในการหาเสียงเลือกตัง้ ในชวงเวลาทีม่ ีการเลือกตัง้ แตตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
“การชุมนุมสาธารณะ” หมายความวา การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะ
เพื่อเรียกรอง สนับสนุน คัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยแสดงออกตอประชาชนทัว่ ไป และบุคคลอืน่ สามารถรวมการชุมนุมนัน้ ได
ไมวาการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนยายดวยหรือไม
“ที่สาธารณะ” หมายความวา ทีด่ ินหรือสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสิน
ของแผนดิ น ทีใ่ ช เ พื ่อ สาธารณะประโยชน ห รื อ สงวนไว เ พื ่อ ประโยชน ร  ว มกั น
หรือทีห่ นวยงานของรัฐมิไดเปนเจาของแตเปนผูครอบครองหรือใชประโยชน
บรรดาซึง่ ประชาชนมีความชอบธรรมทีจ่ ะเขาไปได รวมตลอดทัง้ ทางหลวงและ
ทางสาธารณะ
“ทางหลวง” หมายความวา ทางหลวงตามกฎหมายวาดวยทางหลวง
“ทางสาธารณะ” หมายความวา ทางบกหรือทางนํ้าสําหรับประชาชน
ใชในการจราจร และใหหมายความรวมถึงทางรถระบบรางทีม่ รี ถเดินสําหรับ
ประชาชนโดยสารดวย
“ผูจัดการชุมนุม” หมายความวา ผูจัดใหมีการชุมนุมสาธารณะ และให
หมายความรวมถึงผูประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะ และผูซึ่งเชิญชวนหรือ
นัดใหผูอนื่ มารวมการชุมนุมสาธารณะ โดยแสดงออกหรือมีพฤติการณทําใหผูอื่น
เขาใจวาตนเปนผูจัดหรือรวมจัดใหมีการชุมนุมนั้น
“ผูชุมนุม” หมายความรวมถึง ผูจัดการชุมนุม และผูเขารวมการชุมนุม
สาธารณะไมวาจะเขารวมการชุมนุมสาธารณะนั้นตามคําเชิญชวนหรือการนัด
ของผูจัดการชุมนุมหรือไม
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการของ
รัฐบาล องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรตามรัฐธรรมนูญ และ
หนวยงานอื่นของรัฐ
“ผูรับแจง” หมายความวา หัวหนาสถานีตํารวจแหงทองทีท่ ี่มีการชุมนุม
สาธารณะหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนผูมีหนาที่
รับแจงการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๓) รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕)
กําหนดให “นายกรัฐมนตรี” เปนผูร กั ษาการตามกฎหมายนี้ และใหมีอํานาจ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ โดยประกาศนั้น เมื่อไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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๔) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๙)
๔.๑) การใชสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุม (มาตรา ๖)
กําหนดใหการชุมนุมสาธารณะตองเปนไปโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ รวมทั้งการใชสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุมในระหวางการชุมนุมสาธารณะ
ตองอยูภายใตขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย
๔.๒) สถานที่ตองหามในการจัดการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๗)
กฎหมายไดกาํ หนดหามมิใหจดั การชุมนุมสาธารณะในรัศมี ๑๕๐ เมตร
จากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ
ตั้งแตสมเด็จเจาฟาขึ้นไป พระราชนิเวศน พระตําหนัก หรือจากที่ซ่งึ พระมหากษัตริย
พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศต้งั แตสมเด็จเจาฟาขึ้นไป หรือผูส าํ เร็จราชการ
แทนพระองค ประทับหรือพํานัก หรือสถานที่พํานักของพระราชอาคันตุกะ รวมถึง
ไดกาํ หนดหามมิใหจดั การชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่ของรัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล
และศาล๑ เวนแตมีการจัดใหมีสถานทีเ่ พื่อใชสําหรับการชุมนุมสาธารณะภายใน
พื้นที่นั้น
อยางไรก็ดี ในกรณีทีม่ ีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงการรักษา
ความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบรอยของประชาชน กฎหมายไดกาํ หนด
ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจประกาศหาม
มิใหชุมนุมในรัศมีไมเกิน ๕๐ เมตรรอบรัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล และศาลได
โดยใหคาํ นึงถึงจํานวนของผูเ ขารวมชุมนุมและพฤติการณในการชุมนุมประกอบดวย
๔.๓) สถานที่ที่การชุมนุมสาธารณะตองไมกีดขวางหรือรบกวนการ
ปฏิบัติงาน (มาตรา ๘)
เพื่อเปนการคุมครองความสะดวกของประชาชนที่จะใชสถานที่
ตามปกติ กฎหมายไดกําหนดใหการชุมนุมสาธารณะตองมีลักษณะไมเปนการ
กีดขวางทางเขาออก หรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใชบริการสถานที่
ดังตอไปนี้
(๑) สถานที่ทําการหนวยงานของรัฐ
(๒) ทาอากาศยาน ทาเรือ สถานีรถไฟ หรือสถานีขนสงสาธารณะ
(๓) โรงพยาบาล สถานศึกษา และศาสนสถาน
(๔) สถานทูตหรือสถานกงสุลของรัฐตางประเทศ หรือสถานที่ทาํ การ
องคการระหวางประเทศ
๑

จัดตั้งศาล.

“ศาล” หมายความถึง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และศาลอืน่ ตามกฎหมายวาดวยการ
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(๕) สถานที่อื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
๔.๔) การจัดใหมีสถานที่เพื่อใชสําหรับการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๙)
กํ า หนดให ห นวยงานของรั ฐ อาจจั ด ให มี ส ถานที เ่ พื อ่ ใช สํ า หรั บ
การชุมนุมสาธารณะก็ได แตการจัดใหมสี ถานที่ดงั กลาวนั้นตองไมกระทบตอเสรีภาพ
ของประชาชนที่จะจัดการชุมนุมสาธารณะในที่สาธารณะอื่น โดยมิใหนําความ
ในหมวด ๒ การแจงการชุมนุมสาธารณะ มาใชบังคับแกการชุมนุมสาธารณะ
ที่ไดจัดขึ้นภายในสถานที่ที่หนวยงานของรัฐจัดไวสําหรับการชุมนุมสาธารณะ
๕) การแจงการชุมนุมสาธารณะ (หมวด ๒, มาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๑๔)
๕.๑) ระยะเวลาและวิธกี ารในการแจงการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๑๐)
กําหนดให “ผูประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะ” ดําเนินการแจง
การชุมนุมตอ “ผูร บั แจง” กอนเริ่มการชุมนุมไมนอ ยกวา ๒๔ ชั่วโมง โดยใหถอื วา
ผูเชิญชวนหรือนัดใหผูอืน่ มารวมชุมนุมในวัน เวลา และสถานที่ทีก่ ําหนดไมวาจะ
ดวยวิธีการใด ๆ รวมทัง้ ผูขออนุญาตใชสถานทีห่ รือเครื่องขยายเสียงหรือขอให
ทางราชการอํานวยความสะดวกในการชุมนุมเปนผูประสงคจะจัดการชุมนุม
สาธารณะดังกลาว
สําหรับการแจงการชุมนุมสาธารณะตองระบุวตั ถุประสงค และวัน
ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุมสาธารณะตามวิธีการทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนด
ซึ่งตองเปนวิธที ่สี ะดวกแกผแู จง และตองใหแจงผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดดว ย
๕.๒) การดําเนินการเมื่อไดรบั แจงการชุมนุมสาธารณะ และการอุทธรณ
คําสั่งหามชุมนุม (มาตรา ๑๑)
เมือ่ ไดรับแจงแลว กฎหมายกําหนดใหผูรับแจงสงสรุปสาระสําคัญ
ในการชุมนุมสาธารณะตามกฎหมายนี้ใหแกผูแจงทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง
นับแตเวลาที่ไดรับแจง โดยในกรณีที่ผูรับแจงเห็นวาการชุมนุมนั้นอาจขัดตอ
ขอ ๔.๒) หรือขอ ๔.๓) ใหผูรับแจงมีคําสั่งใหผูแจงแกไขภายในเวลาที่กําหนด และ
หากผูแจงการชุมนุมยังคงไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว ก็ใหผูรับแจงมีคําสั่งหาม
ชุมนุมโดยแจงคําสั่งเปนหนังสือไปยังผูแจง
โดยในกรณีผูแจงการชุมนุมไมเห็นชอบดวยกับคําสั่งหามชุมนุม
ใหยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือผูรับแจงขึ้นไปหนึ่งชั้น และ
ใหผรู บั อุทธรณวนิ จิ ฉัยและแจงคําวินจิ ฉัยอุทธรณภายในเวลา ๒๔ ชัว่ โมง คําวินจิ ฉัย
อุทธรณนั้นใหเปนที่สุด
ทัง้ นี้ ในระหวางที่มีคาํ สั่งหามชุมนุม การอุทธรณและพิจารณาวินจิ ฉัย
อุทธรณนั้น กฎหมายไดกําหนดใหงดการชุมนุมสาธารณะดวย
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๕.๓) วิธกี ารแจงการชุมนุมสาธารณะในกรณีท่ไี มสามารถแจงการชุมนุม
ไดภายในกําหนดเวลา (มาตรา ๑๒)
กฎหมายได กํ า หนดให ผู  ที ่ป ระสงค จ ะจั ด การชุ ม นุ ม สาธารณะ
ซึ่งไมสามารถแจงการชุมนุมสาธารณะกอนเริ่มการชุมนุมไมนอ ยกวา ๒๔ ชั่วโมง
สามารถแจ ง การชุ ม นุ ม พร อ มด ว ยคํ า ขอผอนผั น กํ า หนดเวลาดั ง กล า วต อ
ผูบ ังคับการตํารวจผูร บั ผิดชอบพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร หรือผูบ งั คับการตํารวจภูธร
จังหวัดในจังหวัดอื่น แลวแตกรณี กอนเริ่มการชุมนุมได ซึ่งการแจงนั้นตอง
ระบุวัตถุประสงค และวัน ระยะเวลา และสถานที่ชุมนุมสาธารณะตามวิธีการ
ทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนดซึ่งตองเปนวิธีทสี่ ะดวกแกผูแจง และตองใหแจงผาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดดว ย โดยใหผรู บั คําขอผอนผันตองมีหนังสือแจงคําสั่ง
พรอมดวยเหตุผลใหผยู ่นื คําขอทราบภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมงนับแตเวลาที่ไดรบั คําขอ
๕.๔) สถานะของผูรับแจงและผูรับคําขอผอนผัน (มาตรา ๑๓)
กฎหมายกําหนดใหผูรับแจงตามขอ ๕.๒) และผูรับคําขอผอนผัน
ตามขอ ๕.๓) เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๕.๕) การชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย (มาตรา ๑๔)
กฎหมายใหถือวาการชุมนุมสาธารณะดังตอไปนี้ เปนการชุมนุม
สาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย
(๑) การชุมนุมสาธารณะที่ไมสงบและมีอาวุธตามขอ ๔.๑)
(๒) การชุมนุมสาธารณะที่ไมแจงการชุมนุมภายในกําหนดระยะเวลา
และวิธีการตามขอ ๕.๑)
(๓) การชุมนุมสาธารณะที่ผูแจงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูรับแจง
หรือที่ผูรับแจงมีคําสั่งหามการชุมนุมตามขอ ๕.๒) หรือ
(๔) การชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นหลังจากที่ผูยนื่ คําขอไดรับหนังสือ
แจงวาไมมีเหตุผลอันสมควรที่จะผอนผันกําหนดเวลาตามขอ ๕.๓)
๖) หนาที่ของผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุม (หมวด ๓, มาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๑๘)
๖.๑) หนาที่ของผูจัดการชุมนุม (มาตรา ๑๕)
กฎหมายไดกําหนดใหผูจัดการชุมนุมมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะใหเปนไปโดยสงบ
และปราศจากอาวุ ธ ภายใต ข อบเขตการใช สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพตามบทบั ญ ญั ติ
แหงรัฐธรรมนูญ
(๒) ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไมใหเกิดการขัดขวาง
เกินสมควรตอประชาชนที่จะใชท่ีสาธารณะ ตลอดจนดูแลและรับผิดชอบใหผชู มุ นุม
ปฏิบัติตามขอ ๖.๒)
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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(๓) แจงใหผูชุมนุมทราบถึงหนาทีข่ องผูชุมนุมตามขอ ๖.๒) และ
เงื่อนไขหรือคําสั่งของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๔) ใหความรวมมือแกเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการ
ดูแลการชุมนุมสาธารณะใหเปนไปตาม (๑) และ (๒)
(๕) ไมยุยงสงเสริมหรือชักจูงผูชุมนุมเพื่อใหผูชุมนุมไมปฏิบัติตาม
ขอ ๖.๒)
(๖) ไมปราศรัยหรือจัดกิจกรรมในการชุมนุมโดยใชเครือ่ งขยายเสียง
ในระหวางเวลา ๒๔.๐๐ นาฬกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬกาของวันรุงขึ้น
(๗) ไมใชเครื่องขยายเสียงดวยกําลังไฟฟาทีม่ ีขนาดหรือระดับเสียง
ตามที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติประกาศกําหนด
๖.๒) หนาที่ของผูชุมนุม (มาตรา ๑๖)
กฎหมายไดกําหนดใหผูชุมนุมมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ไมกอใหเกิดความไมสะดวกแกประชาชนทีจ่ ะใชทสี่ าธารณะ
อัน เป น ทีช่ ุ ม นุม หรื อ ทํา ให ผู  อ นื ่ ได รั บ ความเดื อ ดร อ นเกิ น ทีพ่ ึ ง คาดหมายได ว  า
เปนไปตามเหตุอันควร
(๒) ไมปด บังหรืออําพรางตนโดยจงใจมิใหมกี ารระบุตวั บุคคลไดถกู ตอง
เวนแตเปนการแตงกายตามปกติประเพณี
(๓) ไมพาอาวุธ ดอกไมเพลิง สิ่งเทียมอาวุธปน หรือสิ่งที่อาจนํามา
ใชไดอยางอาวุธ เขาไปในที่ชุมนุม ไมวาจะไดรับอนุญาตใหมีสิ่งนั้นติดตัวหรือไม
(๔) ไมบุกรุกหรือทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําดวยประการใด ๆ
ใหใชการไมไดตามปกติซึ่งทรัพยสินของผูอื่น
(๕) ไมทําใหผูอื่นกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสิน
หรือเสรีภาพ
(๖) ไมใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย
ผูเขารวมชุมนุมหรือผูอื่น
(๗) ไมขัดขวางหรือกระทําการใด ๆ อันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติ
หนาทีข่ องเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการคุมครองความสะดวก
ของประชาชนในการใชที่สาธารณะ และการดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้น
(๘) ไมเดินขบวนหรือเคลื่อนยายการชุมนุมระหวางเวลา ๑๘.๐๐
นาฬกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬกาของวันรุง ขึ้น เวนแตไดรบั อนุญาตจากเจาพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๙) ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําสั่งของเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะ
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๖.๓) การดํา เนิ น การกอ นการเดิ น ขบวนหรื อ เคลือ่ นย า ยการชุ ม นุ ม
(มาตรา ๑๗)
กําหนดใหในกรณีทผี่ ูจัดการชุมนุมมิไดแจงวาจะมีการเดินขบวน
หรือเคลื่อนยาย ผูช มุ นุมจะเดินขบวนหรือเคลื่อนยายการชุมนุมไดกต็ อ เมื่อไดแจง
ลวงหนาตอหัวหนาสถานีตาํ รวจซึ่งมีหนาที่รบั ผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้นกอน
๖.๔) การเลิกและการขอขยายระยะเวลาการชุมนุม (มาตรา ๑๘)
กําหนดใหผูชุมนุมตองเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลา
ทีผ่ ูจัดการชุมนุมไดแจงไวตอผูรับแจง แตหากผูจัดการชุมนุมประสงคจะจัดใหมี
การชุมนุมตอไป ก็ใหแจงขอขยายระยะเวลาการชุมนุมตอผูรับแจงภายในเวลา
๒๔ ชั่วโมงกอนสิ้นสุดระยะเวลาที่ผูจัดการชุมนุมไดแจงไว
๗) การคุมครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(หมวด ๔, มาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๖)
๗.๑) อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๑๙)
กฎหมายกําหนดใหหัวหนาสถานีตาํ รวจแหงทองทีท่ ีม่ ีการชุมนุม
สาธารณะ เปนเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมายนี้
พรอมทัง้ ใหแจงพนักงานฝายปกครองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงทองที่
ที่มีการชุมนุมสาธารณะหรือหนวยงานประชาสัมพันธของรัฐหรือเอกชนในทองที่น้นั
ทราบเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามคํารองขอ๒ สําหรับในกรณีที่มีการชุมนุม
สาธารณะตอเนื่องหลายพื้นที่ กฎหมายไดกาํ หนดใหผบู งั คับการหรือผูบ ญ
ั ชาการ
ตํารวจซึ่งรับผิดชอบพื้นที่การชุมนุม แลวแตกรณี เปนเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะดั ง กล า ว และในกรณี ท เี ่ ห็ น สมควร ผู  บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ
อาจแตงตั้งขาราชการตํารวจอื่นเปนเจาพนักงานเพิ่มหรือแทนเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะก็ได และเพื่อประโยชนในการคุมครองความสะดวกของ
ประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะและการรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน กฎหมายไดกําหนดใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) อํานวยความสะดวกแกประชาชนที่จะใชทสี่ าธารณะอันเปน
สถานที่ชุมนุม
(๒) รักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวก หรือบรรเทาเหตุ
เดือดรอนรําคาญแกผูอื่นซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียงกับสถานที่ชุมนุม
ในกรณีทเี่ จาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรองขอ ใหพนักงานฝายปกครองหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
เจาหนาที่ของรัฐในทองที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะดําเนินการตามคํารองขอภายในขอบอํานาจหนาที่ของผูนั้น.
๒
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(๓) รักษาความปลอดภัยหรืออํานวยความสะดวกแกผชู มุ นุมในสถาน
ที่ชมุ นุม
(๔) อํานวยความสะดวกในการจราจรและการขนสงสาธารณะ
ในบริเวณที่มีการชุมนุมและบริเวณใกลเคียงเพื่อใหประชาชนไดรับผลกระทบ
จากการชุมนุมนอยที่สุด
(๕) กําหนดเงื่อนไขหรือมีคําสั่งใหผูจัดการชุมนุม ผูชุมนุม หรือผูอยู
ภายในสถานที่ชุมนุมตองปฏิบัติตามเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) (๒)
(๓) หรือ (๔)
ในการปฏิบัติหนาทีต่ ามขอ (๑) ถึง (๕) นี้ กฎหมายไดกําหนดให
เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะอาจมีคาํ สั่งใหปด หรือปรับเสนทางการจราจร
เปนการชั่วคราวไดเพื่อประโยชนในการคุมครองความสะดวกของประชาชนหรือ
การดูแลการชุมนุมสาธารณะ
อนึ่ง เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและขาราชการตํารวจ
ซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลการชุมนุมสาธารณะตองผานการฝกอบรมใหมีทักษะ
ความเขาใจ และอดทนตอสถานการณการชุมนุมสาธารณะ และตองแตงเครื่องแบบ
เพื่อแสดงตน และอาจใชเครื่องมือควบคุมฝูงชนไดตามที่รฐั มนตรีประกาศกําหนด
(มาตรา ๑๙ วรรคเจ็ด)
๗.๒) การประชาสัมพันธการชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๒๐)
กอน ระหวาง และภายหลังการชุมนุมสาธารณะ กฎหมายได
กําหนดให “สํานักงานตํารวจแหงชาติ” และ “หนวยงานประชาสัมพันธของรัฐ”
จัดหรือประสานใหมกี ารประชาสัมพันธเปนระยะเพื่อใหประชาชนทราบถึงสถานที่
ที ่ใช ใ นการชุ ม นุ ม และช ว งเวลาที ่มี ก ารชุ ม นุ ม ตลอดจนคํ า แนะนํ า เกี ่ย วกั บ
เสนทางการจราจรหรือระบบการขนสงสาธารณะเพื่อใหประชาชนไดรบั ผลกระทบ
จากการชุมนุมนอยที่สุด
๗.๓) การดําเนินการในกรณีมกี ารชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย
และการรองขอตอศาลเพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุม (มาตรา ๒๑)
ในกรณีท่มี กี ารชุมนุมสาธารณะโดยไมชอบดวยกฎหมายตามขอ ๕.๕)
หรือกรณีผูจัดการชุมนุมหรือผูชุมนุมฝาฝนขอ ๔.๒) หรือไมปฏิบัติตามขอ ๔.๓)
ขอ ๖.๑) ขอ ๖.๒) ขอ ๖.๓) หรือขอ ๖.๔) กฎหมายไดกําหนดใหเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) กรณีการชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมายตามขอ ๕.๕)
หรื อ ไม เ ลิก การชุ ม นุ ม ภายในระยะเวลาที ่ไ ด แจ ง ไว ต  อ ผู  รั บ แจ ง ตามข อ ๖.๔)
ใหประกาศใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในระยะเวลาที่กําหนด
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

(๒) กรณีผูจัดการชุมนุมหรือผูชุมนุมฝาฝนขอ ๔.๒) หรือไมปฏิบัติ
ตามขอ ๔.๓) ขอ ๖.๑) ขอ ๖.๒) หรือขอ ๖.๓) ใหประกาศใหผูชุมนุมแกไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ทัง้ นี้ หากผูช มุ นุมไมปฏิบตั ิตามประกาศดังกลาว กฎหมายกําหนด
ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะรองขอตอศาลแพงหรือศาลจังหวัดทีม่ ี
เขตอํานาจเหนือสถานที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะเพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิก
การชุมนุมสาธารณะนั้น ซึ่งในระหวางรอคําสั่งศาลใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุม
สาธารณะมีอํานาจกระทําการที่จําเปนตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุม
สาธารณะที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตามขอเสนอแนะของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ทั้งนี้ เพื่อคุมครองความสะดวกของประชาชนและคุมครองการชุมนุม
สาธารณะ ซึ่งแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุมสาธารณะดังกลาว ตองกําหนด
ใหเจาพนักงานหลีกเลี่ยงการใชกําลัง แตในกรณีที่ไมอาจหลีกเลี่ยงการใชกําลังได
ก็ใหใชกําลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนเพียงเทาที่จําเปน
โดยการดําเนินการของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะดังกลาวนั้น
ไมเปนการตัดสิทธิของผูอื่นซึ่งไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการชุมนุม
สาธารณะนั้นที่จะรองขอตอศาลแพงหรือศาลจังหวัดที่มเี ขตอํานาจเหนือสถานที่
ที่มีการชุมนุมสาธารณะเพื่อมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุม
๗.๔) การพิจารณาคําขอใหมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ
และการอุทธรณ (มาตรา ๒๒)
เมือ่ ศาลไดรับคําขอใหมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ
ตามขอ ๗.๓) แลว กฎหมายกําหนดใหศาลพิจารณาคําขอนั้นเปนการดวน ซึ่งหาก
ศาลพิจารณาแลวความปรากฏตอศาลวามีผูชุมนุมซึ่งไมปฏิบัติตามประกาศ
ของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามขอ ๗.๓) ใหศาลมีคําสั่งโดย
ออกคําบังคับใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด
โดยคําสั่งศาลดังกลาวนั้น ใหอุทธรณตอ ศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณ
ภาค คําสั่งศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคใหเปนที่สุด และใหเจาพนักงาน
บังคับคดีดําเนินการปดประกาศคําสั่งศาลไวในที่แลเห็นไดงา ย ณ บริเวณที่มกี าร
ชุมนุมสาธารณะนัน้ และประกาศโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูชุมนุมและประชาชน
ทั่วไปไดรับทราบคําสั่งศาลดังกลาวดวย
๗.๕) การประกาศกําหนดพื้นที่ควบคุม (มาตรา ๒๓)
กําหนดใหในกรณีที่ผูชุมนุมไมเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําสั่ง
ศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
รายงานใหศาลทราบกับประกาศกําหนดใหพนื้ ที่บริเวณที่มีการชุมนุมสาธารณะ
นั้นและปริมณฑลของพื้นที่น้นั ตามควรแกกรณีเปน “พื้นที่ควบคุม” และประกาศ
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ใหผูชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุมภายในระยะเวลาที่กําหนดและหามบุคคลใด
เข า ไปในพื ้น ที ่ค วบคุ ม โดยมิ ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากเจ า พนั ก งานดู แ ลการชุ ม นุ ม
สาธารณะ และใหรายงานรัฐมนตรีเพื่อทราบ
โดยเมื ่อ ได มี ก ารประกาศกํ า หนดพื ้น ที ่ค วบคุ ม ดั ง กล า วแล ว
ใหผบู ัญชาการตํารวจนครบาลในกรุงเทพมหานคร ผูว า ราชการจังหวัดในจังหวัดอื่น
หรือผูซ ่งึ รัฐมนตรีมอบหมายใหรบั ผิดชอบเปนผูค วบคุมสถานการณเพื่อใหมกี ารเลิก
การชุมนุมสาธารณะตามคําสั่งศาล แต ในกรณีท่มี เี หตุจาํ เปน รัฐมนตรีอาจมอบหมาย
ใหผอู ่ืนรับผิดชอบเปนผูค วบคุมสถานการณเพื่อใหมีการเลิกการชุมนุมสาธารณะได
๗.๖) การดํ า เนิ น การของผู  ค วบคุ ม สถานการณ เ พือ่ ให มี ก ารเลิ ก
การชุมนุมสาธารณะ (มาตรา ๒๔)
เมื่อพนระยะเวลาที่ประกาศใหผูชุมนุมออกจากพื้นที่ควบคุม
หากยั ง คงมี ผู  ช ุม นุ ม อยู  ใ นพืน้ ที ่ค วบคุ ม หรื อ เข า ไปในพื ้น ที ่ค วบคุ ม โดยมิ ไ ด
รับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะกฎหมายใหถือวาผูนั้น
กระทําความผิดซึ่งหนา และใหผูควบคุมสถานการณและผูซงึ่ ไดรับมอบหมาย
จากผูค วบคุมสถานการณดาํ เนินการใหมกี ารเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําสั่งศาล
โดยใหผูควบคุมสถานการณและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูควบคุมสถานการณ
มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) จับผูซ ง่ึ อยูใ นพืน้ ที่ควบคุมหรือผูซ ่งึ เขาไปในพืน้ ที่ควบคุมโดยมิได
รับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
(๒) คน ยึด อายัด หรือรื้อถอนทรัพยสินทีใ่ ชหรือมีไวเพื่อใชในการ
ชุมนุมสาธารณะนั้น
(๓) กระทําการทีจ่ ําเปนตามแผนหรือแนวทางการดูแลการชุมนุม
สาธารณะตามขอ ๗.๓)
(๔) มีคาํ สั่งหามมิใหกระทําการใด ๆ เพื่อประโยชนในการดําเนินการ
ใหมีการเลิกการชุมนุม
ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดใหนําเรื่องที่จะตองผานการฝกอบรม การแตง
เครื่องแบบเพื่อแสดงตน และการใชเครื่องมือควบคุมฝูงชนของเจาพนักงานดูแล
การชุมนุมสาธารณะตามความในมาตรา ๑๙ วรรคเจ็ด มาใชบงั คับแกผปู ฏิบตั หิ นาที่
ควบคุมสถานการณโดยอนุโลมดวย
๗.๗) การดําเนินการเพื่อยุติการชุมนุมที่มีลักษณะรุนแรง (มาตรา ๒๕)
ในกรณีที่ผูชุมนุมกระทําการใด ๆ ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเปน
อันตรายแกชีวิต รางกาย จิตใจ หรือทรัพยสินของผูอื่นจนเกิดความวุนวายขึ้น
ในบานเมือง กฎหมายไดกาํ หนดใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมีอาํ นาจ
สั่งใหผูชุมนุมยุติการกระทํานั้นได แตหากผูชุมนุมไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว
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ก็ใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและผูควบคุมสถานการณและผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูค วบคุมสถานการณมีอํานาจดําเนินการตามขอ ๗.๕) และขอ ๗.๖)
แตในกรณีทีผ่ ูชุมนุมไมเห็นดวยกับคําสัง่ ดังกลาว ใหยืน่ คําร องคัดคานตอ
ศาลแพงหรือศาลจังหวัดที่มเี ขตอํานาจเหนือสถานที่ท่มี กี ารชุมนุมสาธารณะเพื่อ
พิจารณาภายในเวลา ๓๐ วันนับแตวันที่มีคําสั่ง คําสั่งของศาลตามขอนี้ใหอุทธรณ
ตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค คําสั่งศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค
ใหเปนที่สุด
๗.๘) สถานะของเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและผูควบคุม
สถานการณ (มาตรา ๒๖)
กําหนดใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ผูค วบคุมสถานการณ
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูควบคุมสถานการณ หรือผูซึ่งปฏิบัติหนาทีต่ ามคําสั่ง
ของบุคคลดังกลาวเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๘) บทกําหนดโทษ (หมวด ๕, มาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๕)
๘.๑) ผูใ ดฝาฝนจัดการชุมนุมสาธารณะในสถานที่ตอ งหามจัดการชุมนุม
สาธารณะตามขอ ๔.๒) หรือชุมนุมสาธารณะโดยกีดขวางทางเขาออก หรือรบกวน
การปฏิบตั ิงานหรือการใชบริการสถานทีต่ ามขอ ๔.๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
๖ เดือนหรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๒๗)
๘.๒) ผูใ ดฝาฝนไมแจงการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาและวิธกี าร
ที่กําหนดตามขอ ๕.๑) หรือขอ ๕.๓) หรือไมไดแจงวาจะมีการเดินขบวนหรือ
เคลื่อนยายผูชุมนุมตามขอ ๖.๓) หรือไมไดแจงขอขยายระยะเวลาการชุมนุม
ตามขอ ๖.๔) ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๒๘)
๘.๓) ผูใดฝาฝนคําสั่งหามชุมนุมหรือจัดการชุมนุมระหวางมีคําสั่ง
หามชุมนุมตามขอ ๕.๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๒๙)
๘.๔) ผูจัดการชุมนุมผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๖.๑) (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ
ผูชุมนุมผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๖.๒) (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษปรับไมเกิน
๑๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๐)
๘.๕) ผูจัดการชุมนุมผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๖.๑) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
หรือผูช มุ นุมผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามขอ ๖.๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งถา
การกระทําดังกลาวทําใหระบบการขนสงสาธารณะ ระบบการสื่อ สารหรือ
โทรคมนาคม ระบบผลิตหรือสงกระแสไฟฟาหรือประปา หรือระบบสาธารณูปโภค
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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อืน่ ใดใช ก ารไมไ ด ไมวาจะเป น การชั ่ว คราวหรื อ ถาวร ผู  จั ด การชุ ม นุ ม ต อ ง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑๐ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา ๓๑)
๘.๖) ผู  ใ ดไมป ฏิ บั ต ิต ามคํ า สั ่ง หรื อ ประกาศของเจ า พนั ก งานดู แ ล
การชุมนุมสาธารณะตามขอ ๗.๑) (๕) หรือขอ ๗.๕) ถาผูนั้นเปนผูจัดการชุมนุม
หรือผูชุมนุม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ แตถาผูนั้นเปนผูอยูภายในสถานที่ชุมนุม ตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท แตในกรณีทเี่ ห็นสมควร ศาลจะลงโทษผูนั้นนอยกวา
ที่กําหนดหรือจะไมลงโทษก็ได (มาตรา ๓๒)
๘.๗) ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูควบคุมสถานการณหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูควบคุมสถานการณตามขอ ๗.๖) หรือขอ ๗.๗) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตในกรณีที่
เห็นสมควร ศาลจะลงโทษผูน น้ั นอยกวาที่กาํ หนดหรือจะไมลงโทษก็ได (มาตรา ๓๓)
๘.๘) ผูใดไมไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
หรือผูค วบคุมสถานการณหรือผูซ ่งึ ไดรบั มอบหมายจากผูค วบคุมสถานการณให
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้พาอาวุธเขาไปในที่ชุมนุม ไมวาจะไดรับอนุญาตให
มีอาวุธนั้นติดตัวหรือไม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ แตในกรณีที่อาวุธดังกลาวเปนอาวุธปน วัตถุระเบิด หรือวัตถุ
อืน่ ใดอันมีสภาพคลายคลึงกันผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป
หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๓๔)
๘.๙) บรรดาทรัพยสนิ ที่ใชหรือมีไวเพื่อใชในการชุมนุมสาธารณะที่ยดึ ได
จากการชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือที่ไมเลิกการชุมนุมตามคําสั่งศาล
ใหศาลมีอํานาจสั่งริบเสียทัง้ สิ้น ไมวาจะมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม
(มาตรา ๓๕)
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมือ่ พนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (มีผลใชบังคับตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป)
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พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
• ใหไว ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๗๒ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
โดยที่การถายโอนทรัพยสนิ โดยทางมรดกในปจจุบนั ไดรบั ยกเวนไมตอ งเสีย
ภาษี ไมวาทรัพยสินจะมีจํานวนมากนอยเพียงใด กอใหเกิดความไมเปนธรรม
ในสังคม สมควรที่จะจัดเก็บภาษีตามสมควรจากการรับมรดกที่มีมูลคาจํานวนมาก
เพื่อนําไปพัฒนาประเทศและยกระดับการดํารงชีวิตของประชาชนที่ยากไรใหดีข้นึ
ทั้งนี้ โดยมิใหกระทบถึงผูทไี่ ดรับมรดกพอสมควรแกการดํารงชีพ จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย (มาตรา ๓)
กฎหมายนี้ไมใชบังคับแก
(๑) มรดกที่เจามรดกตายกอนวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
(๒) มรดกที่คูสมรสของเจามรดกไดรับจากเจามรดก
๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
“ภาษี” หมายความวา ภาษีการรับมรดกที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
“ประเทศไทย” หมายความรวมถึงเขตไหลทวีปที่เปนสิทธิของประเทศไทย
“เจาพนักงานประเมิน” หมายความวา บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
ขาราชการเพื่อทําหนาที่ประเมินภาษี
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูที่อธิบดีกรมสรรพากร
มอบหมาย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๓) รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย (มาตรา ๕)
กําหนดให “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ” เปนผูรักษาการตาม
กฎหมายนี ้ และให ม อี ํ า นาจออกกฎกระทรวงเพื อ่ ปฏิ บั ติ ก ารตามกฎหมายนี ้
โดยกฎกระทรวงเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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๔) บททั่วไป (หมวด ๑, มาตรา ๖ ถึงมาตรา ๑๐)
๔.๑) อํานาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษี (มาตรา ๖)
กฎหมายไดกาํ หนดใหกรมสรรพากรมีอาํ นาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษี
ตามกฎหมายนี้
๔.๒) อํานาจในการจัดการแทนผูเ ยาว คนไรความสามารถ หรือคนเสมือน
ไรความสามารถซึ่งมีหนาที่ในการเสียภาษี (มาตรา ๗)
ในกรณีทผี่ ูมีหนาที่เสียภาษีเปนผูเยาว คนไรความสามารถ หรือ
คนเสมือนไรความสามารถ กฎหมายกําหนดใหผแู ทนโดยชอบธรรม ผูอ นุบาล หรือ
ผูพ ิทกั ษเปนผูม หี นาที่ปฏิบตั กิ ารใด ๆ ตามกฎหมายนี้แทนผูเ ยาว คนไรความสามารถ
หรือคนเสมือนไรความสามารถ แลวแตกรณี
๔.๓) การเลื ่อ นและการขยายกํ า หนดเวลายื ่น แบบแสดงรายการ
การอุทธรณ และการเสียภาษี (มาตรา ๘)
๔.๓.๑) การเลื่อนกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการหรือแจงรายการ
ตาง ๆ การอุทธรณ และการเสียภาษี
สําหรับกําหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการหรือแจงรายการ
ตาง ๆ การอุทธรณ และการเสียภาษีตามที่กาํ หนดไวในกฎหมายนี้ ถาผูม หี นาที่ตอ ง
ปฏิบตั ิตามกําหนดเวลาดังกลาวมีเหตุจาํ เปนจนไมสามารถจะปฏิบตั ติ ามกําหนด
เวลาไดหรือมิไดอยูใ นประเทศไทย อธิบดีจะอนุญาตใหเลื่อนกําหนดเวลาออกไปอีก
ตามความจําเปนแกกรณีกไ็ ด
๔.๓.๒) การขยายกําหนดเวลาตามกฎหมายนี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเปนการทั่วไปที่จะทําใหผูมีหนาที่
ตองปฏิบตั ิตามกฎหมายนี้ไมอาจปฏิบตั ิภายในกําหนดเวลาตามกฎหมายนี้ได อธิบดี
จะประกาศขยายกําหนดเวลาออกไปตามสมควรจนกวาเหตุดงั กลาวจะหมดสิน้ ไปก็ได
และเมือ่ ไดขยายกําหนดเวลาออกไปแลว ใหถอื วากําหนดเวลาทีข่ ยายออกไปนัน้ เปน
กําหนดเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมายนี้
๔.๔) การจัดสงเอกสารของเจาพนักงาน (มาตรา ๙)
เอกสารที่มีถึงบุคคลใดตามกฎหมายนี้ ใหสงโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ หรือใหเจาพนักงานสรรพากรนําไปสง ณ ภูมลิ าํ เนา หรือถิ่นที่อยู
หรื อ สํ า นัก งานของบุ ค คลนั ้น ในระหว า งพระอาทิ ต ย ขึ ้น ถึ ง พระอาทิ ต ย ต ก
หรือในเวลาทําการของบุคคลนั้น ถาไมพบผูรับ ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นทีอ่ ยูหรือ
สํานักงานของผูร บั จะสงใหแกบคุ คลใดซึง่ บรรลุนติ ภิ าวะแลวและอยูห รือทํางานในบาน
หรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปนของผูรับนั้นก็ได แตในกรณีที่ไมสามารถสงเอกสาร
ตามวิธดี ังกลาวได หรือบุคคลนั้นออกไปนอกประเทศไทยใหใชวธิ ปี ด หมายเอกสารนั้น
ในที่ซ่งึ เห็นไดงา ย ณ ที่อยูห รือสํานักงานของบุคคลนั้น หรือบานที่บคุ คลนั้นมีช่อื อยู
ในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดทาย หรือจะโฆษณา
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ขอความยอในหนังสือพิมพทจี่ ําหนายเปนปกติในทองทีน่ ั้น หรือโดยวิธีการอืน่ ใด
ตามทีอ่ ธิบดีกําหนดก็ได
ทั้งนี้ เมื่อไดปฏิบัติตามวิธีดังที่ไดกลาวมาในขางตนแลว กฎหมายให
ถือวาเปนอันไดรับเอกสารนั้นแลว
๔.๕) การแจงการจดทะเบียนตอกรมสรรพากร (มาตรา ๑๐)
เมื ่อ เจ า พนั ก งานที ่ดิ น จดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมเกี ่ย วกั บ
อสังหาริมทรัพยทไี่ ดมาโดยทางมรดก ใหแจงการจดทะเบียนนั้นตอกรมสรรพากร
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และภายในกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
๕) การเสียภาษี (หมวด ๒, มาตรา ๑๑ ถึงมาตรา ๑๖)
๕.๑) ผูมีหนาที่เสียภาษี (มาตรา ๑๑)
ก. ในกรณีเปนบุคคลธรรมดา
ภายใตบังคับขอ ๕.๒) ใหบุคคลผูไดรับมรดกดังตอไปนี้เปนผูมี
หนาที่เสียภาษีตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้
(๑) บุคคลผูมีสัญชาติไทย
(๒) บุคคลธรรมดาผูม ิไดมสี ญ
ั ชาติไทย แตมถี ่นิ ที่อยูใ นราชอาณาจักร
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง
(๓) บุคคลผูมิไดมีสัญชาติไทย แตไดรับมรดกอันเปนทรัพยสินทีอ่ ยู
ในประเทศไทย๓
ข. ในกรณีเปนนิติบุคคล
ในกรณีท่ผี ไู ดรบั มรดกเปนนิตบิ คุ คล ใหถอื วานิตบิ คุ คลที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย หรือจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายไทย หรือมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนเกิน
รอยละ ๕๐ ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวในขณะมีสิทธิไดรับมรดก หรือมีผูมี
สัญชาติไทยเปนผูมีอํานาจบริหารกิจการเกินกึ่งหนึ่งของคณะบุคคลซึ่งมีอํานาจ
บริหารกิจการทั้งหมด เปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจลดหรือยกเวนภาษี
ตามกฎหมายนี้แกบุคคลตามสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเวนการเก็บภาษีซอน
เกี่ยวกับการรับมรดกที่รัฐบาลไทยไดทําไวกับรัฐบาลตางประเทศได
๕.๒) มูลคามรดกที่ตองเสียภาษี (มาตรา ๑๒)
กฎหมายกําหนดผูไดรับมรดกจากเจามรดกแตละราย ไมวาจะไดรับ
มาในคราวเดียวหรือหลายคราว ถามรดกที่ไดรบั มาจากเจามรดกแตละรายรวมกัน
มีมูลคา๔เกิน ๑๐๐ ลานบาท ตองเสียภาษีเฉพาะสวนที่เกิน ๑๐๐ ลานบาท
โดยใหมีการพิจารณาทบทวนมูลคามรดกในทุก ๆ ๕ ป โดยกฎหมายไดกําหนด
ในกรณีตาม (๓) ถาในขณะที่เจามรดกถึงแกความตาย ทรัพยสินที่เปนมรดกเปนทรัพยสินที่อยูในประเทศไทย แมภายหลัง
จะเปลี่ยนสภาพอยางใด ก็ใหถือวาเปนทรัพยสินที่อยูในประเทศไทย และผูไดรับมรดกนั้นยังมีหนาที่ตองเสียภาษีตามขอ ๕.๒).
๔
มูลคามรดก หมายถึง มูลคาของทรัพยสินทั้งสิ้นที่ไดรับเปนมรดกหักดวยภาระหนี้สินอันตกทอดมาจากการรับมรดกนั้น.
๓
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บทยกเวนการเสียภาษีการรับมรดก กลาวคือไมใหนําบทบัญญัติดังกลาวมาใช
บังคับแกบุคคลหรือองคกรที่ไดรับมรดกดังตอไปนี้
(๑) บุคคลผูไดรับมรดกที่เจามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นไดวามีความ
ประสงคใหใชมรดกนัน้ เพือ่ ประโยชนในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการ
สาธารณประโยชน
(๒) หนวยงานของรัฐและนิตบิ คุ คลที่มวี ตั ถุประสงคเพื่อกิจการศาสนา
กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน
(๓) บุคคลหรือองคการระหวางประเทศตามขอผูกพันที่ประเทศไทย
มีอยูตอองคการสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสัญญา
หรือตามหลักถอยทีถอยปฏิบัติตอกันกับนานาประเทศ (มาตรา ๑๓)
๕.๓) ทรัพยมรดกซึ่งตองเสียภาษี (มาตรา ๑๔)
กําหนดใหมรดกซึ่งตองเสียภาษี ไดแก ทรัพยสินดังตอไปนี้
(๑) อสังหาริมทรัพย
(๒) หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(๓) เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มลี กั ษณะอยางเดียวกันที่เจามรดกมีสทิ ธิ
เรียกถอนคืนหรือสิทธิเรียกรองจากสถาบันการเงินหรือบุคคลที่ไดรับเงินนั้นไว
(๔) ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน
(๕) ทรัพยสินทางการเงินที่กําหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
ดังนั้น ในกรณีผูไดรับมรดกเปนบุคคลผูมีสัญชาติไทย หรือเปน
บุคคลธรรมดาผูมิไดมีสัญชาติไทย แตมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง ใหเสียภาษีจากทรัพยสินทัง้ ทีอ่ ยูในประเทศไทยและนอก
ประเทศไทย และกรณีผไู ดรบั มรดกเปนบุคคลผูม ไิ ดมสี ญ
ั ชาติไทย แตไดรบั มรดก
อัน เป น ทรั พ ย สิ น ที ่อ ยู  ใ นประเทศไทย ให เ สี ย ภาษี เ ฉพาะจากทรั พ ย สิ น ที ่อ ยู
ในประเทศไทย โดยทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่อยูในประเทศไทยกฎหมายกําหนด
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๕.๔) วิธีการคํานวณมูลคาของทรัพยสิน (มาตรา ๑๕)
สําหรับวิธีการคํานวณมูลคาของทรัพยสินนั้น กฎหมายใหถือตาม
ราคาหรือมูลคาอันพึงมีในวันที่ไดรับทรัพยสินนั้นเปนมรดก ดังตอไปนี้
(๑) กรณีเปนอสังหาริมทรัพย ใหถอื เอาตามราคาประเมินทุนทรัพย
ของอสังหาริมทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายทีด่ ิน หักดวยภาระทีถ่ ูกรอนสิทธิตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดใน
กฎกระทรวง
(๒) กรณีเปนหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ใหถือเอาราคาของหลักทรัพยนั้นในเวลาสิ้นสุดเวลาทําการของ
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ตลาดหลักทรัพยในวันที่ไดรับมรดก
(๓) กรณีอืน่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
แตหลักเกณฑดังกลาวใหกําหนดเปนการทั่วไปโดยไมมีลักษณะเปนการเฉพาะ
เจาะจง
ถาจําเปนตองคํานวณเงินตราตางประเทศเปนเงินตราไทย ใหคิด
ตามอัตราแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมสรรพากรประกาศกําหนด
๕.๕) อัตราภาษีสําหรับการเสียภาษีการรับมรดก (มาตรา ๑๖)
กําหนดใหผมู หี นาที่เสียภาษีคาํ นวณและเสียภาษีในอัตรารอยละ ๑๐
ของมูลคามรดกในสวนที่ตอ งเสียภาษีตามขอ ๕.๒) แตถา ผูไ ดรบั มรดกเปนบุพการี
หรือผูสืบสันดานใหเสียภาษีในอัตรารอยละ ๕
๖) การยื่นแบบ การชําระภาษี และการประเมินภาษี (หมวด ๓, มาตรา ๑๗ ถึง
มาตรา ๒๕)
๖.๑) การยื่นแบบแสดงรายการภาษี (มาตรา ๑๗)
ภายใตบังคับขอ ๖.๓) (๔) ใหผูมีหนาที่เสียภาษียื่นแบบแสดง
รายการภาษีและชําระภาษีภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันที่ไดรับมรดกที่เปนเหตุ
ใหมหี นาที่เสียภาษีตามกฎหมายนี้ โดยใหย่นื และชําระ ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาแหงใดแหงหนึ่ง หรือ ณ สถานที่อื่นใดตามที่อธิบดีกําหนด โดยเจาพนักงาน
ประเมินจะตองดําเนินการประเมินภาษีใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันที่มี
การยื่นแบบแสดงรายการภาษี สําหรับในกรณีท่ีผมู หี นาที่เสียภาษีตอ งเสียภาษีเพิ่ม
และไดชาํ ระภาษีภายในกําหนดเวลาขอ ๖.๓) (๓) กฎหมายกําหนดมิใหคดิ เบี้ยปรับ
หรือเงินเพิ่ม เวนแตการตองเสียภาษีเพิ่มนั้นเกิดจากรายการที่ผูยนื่ มิไดแสดงไว
ในแบบแสดงรายการภาษีหรือแสดงไวเปนเท็จ
แต ใ นกรณีท ีม่ ีเ หตุ อั น จํ า เป น และสมควรทีไ่ มอาจหลี ก เลี ่ย งได อธิ บ ดี
จะอนุมัติใหขยายระยะเวลา ๑ ปออกไปเปนการเฉพาะกรณีก็ได แตรวมแลว
ตองไมเกิน ๓ ป
๖.๒) ผูมีหนาทีเ่ สียภาษีถึงแกความตายกอนยืน่ แบบแสดงรายการ
ภาษี (มาตรา ๑๘)
กรณีที่ ๑ ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตายกอนครบ ๑๕๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับมรดก โดยยังมิไดย่นื แบบแสดงรายการภาษี กฎหมายกําหนดให
ผูจัดการมรดกของผูนั้นมีหนาทีย่ นื่ แบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีพรอมทั้ง
เงินเพิ่มขอ ๘.๒) แทนผูตายภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันทีไ่ ดรับแตงตั้งโดยไมตอง
เสียเบี้ยปรับ สําหรับเงินเพิ่มใหคํานวณนับแตเมื่อพนกําหนด ๑๕๐ วันนับแตวันที่
ไดรับมรดกจนถึงวันที่ชําระภาษีครบถวน
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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กรณีที่ ๒ ในกรณีที่ผูมีหนาที่เสียภาษีตายเมื่อครบกําหนดเวลา
๑๕๐ วันนับแตวันที่ไดรับมรดก โดยยังมิไดยื่นแบบแสดงรายการภาษี กฎหมาย
กําหนดใหผจู ดั การมรดกของผูน ้นั มีหนาที่ย่นื แบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษี
พรอมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแทนโดยใหดาํ เนินการภายใน ๑๕๐ วันนับแตวนั ที่ไดรบั
แตงตั้ง สําหรับเบี้ยปรับใหเสีย ๑ เทาของเงินภาษีท่ตี อ งชําระ เวนแตไดย่นื แบบแสดง
รายการภาษีและชําระภาษีภายหลังกําหนดเวลาดังกลาวใหเสียเบี้ยปรับ ๒ เทา
ของเงินภาษีท่ตี อ งชําระ สําหรับเงินเพิ่มใหคาํ นวณตั้งแตวนั ที่ครบ ๑๕๐ วันนับแตวันที่
ไดรบั มรดกจนถึงวันที่ชาํ ระภาษีครบถวน โดยเงินเพิ่มตองไมเกินเงินภาษีท่ีตอ งชําระ
ไมวาจะเปนกรณีที่ ๑ หรือกรณีที่ ๒ กฎหมายกําหนดใหผูมีสิทธิได
รับมรดกคนใดคนหนึ่งจะดําเนินการเองก็ไดภายในระยะกําหนดเวลาที่กําหนดนั้น
แลวแตกรณี
อยางไรก็ตาม หากภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ผูมีหนาที่เสียภาษี
ถึ ง แก ค วามตายแล ว แต ยั ง ไมมีก ารแต ง ตั ้ง ผู  จั ด การมรดกดํ า เนิ น การแทน
กฎหมายกําหนดใหทายาทซึ่งมีสิทธิรับมรดกของผูตายมีหนาที่ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีตามความขอนี้ เวนแตระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
และชําระภาษีใหกระทําภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันทีพ่ นกําหนดเวลา ๑๘๐ วัน
โดยในกรณีมที ายาทหลายคน ใหทายาทตกลงมอบใหทายาทคนหนึ่งเปนผูม หี นาที่
เสียภาษี ถาไมอาจตกลงกันไดใหทายาทคนใดคนหนึง่ ยืน่ คํารองขอตอศาลเพือ่
ตั้งผูจ ดั การมรดกดําเนินการตอไป แตหากพนกําหนดเวลาแลว หากไมมีผใู ดยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีและชําระภาษีตามความในขอนี้ ใหเจาพนักงานประเมินมีอาํ นาจ
ประเมินภาษีตามขอ ๖.๓) (๑) ได (มาตรา ๑๙)
๖.๓) การชําระภาษีและการประเมินภาษีการรับมรดก
(๑) กําหนดระยะเวลาการประเมินภาษีของเจาพนักงานประเมิน
(มาตรา ๒๐)
ภายใตบงั คับขอ ๖.๑) เจาพนักงานประเมินมีอาํ นาจประเมิน
ภาษี เมื่อผูม หี นาที่เสียภาษีมไิ ดย่นื แบบแสดงรายการภาษีภายในเวลาที่กฎหมาย
กําหนด โดยใหมีอํานาจประเมินภาษีไดภายในกําหนดเวลา ๑๐ ปนับแตวันสุดทาย
แหงกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี
(๒) อํานาจของเจาพนักงานประเมิน (มาตรา ๒๑)
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามขอ ๖.๑) ขอ ๖.๒) ขอ ๖.๓)
(๑) หรือ (๕) ใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจออกหมายเรียกผูมีหนาที่เสียภาษี
ผูแทน หรือบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วของมาใหถอยคํา กับมีอํานาจสัง่ บุคคลเหลานัน้
ใหนําบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแกเรื่องมาตรวจสอบไตสวนได
หรือออกคําสั่งใหบคุ คลดังกลาวตอบคําถามเปนหนังสือ แตจะตองใหเวลาลวงหนา
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ไมนอยกวา ๗ วันนับแตวันที่ไดรับหมายเรียกหรือไดรับคําสั่ง
(๓) การแจงการประเมินภาษีเพื่อชําระภาษี (มาตรา ๒๒)
เมื่อเจาพนักงานประเมินไดประเมินภาษีแลว ใหแจงการประเมิน
ภาษีนนั้ เปนหนังสือไปยังผูมีหนาที่เสียภาษี และใหผูนั้นชําระภาษีพรอมทั้ง
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ถามี ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรบั หนังสือแจง ในกรณีน้ี
กฎหมายกําหนดใหผูมีหนาที่เสียภาษีจะใชสิทธิอุทธรณการประเมินภาษีก็ได
(๔) การผอนชําระภาษีการรับมรดก (มาตรา ๒๓)
ผูมีหนาที่เสียภาษีจะผอนชําระภาษีภายในเวลาไมเกิน ๕ ป
ก็ได และเมื่อไดชําระภาษีครบถวนแลว กฎหมายกําหนดใหไดรับยกเวนไมตอง
เสียเงินเพิ่ม แตในกรณีทผี่ อนชําระภาษีเกิน ๒ ปจะกําหนดใหตองเสียเงินเพิ่ม
บางสวนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็ได
(๕) การไดรับคืนภาษี (มาตรา ๒๔)
ในกรณีท่ีผยู ่นื แบบแสดงรายการภาษีไดชาํ ระภาษีโดยไมมหี นาที่
ตองเสียหรือไดชําระไวเกินกวาที่ตองเสีย ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับคืนภาษี โดยให
ผูม ีสิทธิไดรบั คืนภาษีย่นื คํารองขอรับคืนภาษีพรอมดวยเอกสารหลักฐานภายใน ๕ ป
นับแตวันชําระภาษีทงั้ หมดตอเจาหนาที่ของสํานักงานสรรพากร และใหเจาหนาที่
ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาซึ่งรับคํารองไว สงคํารองพรอมเอกสารหลักฐาน
ตอเจาพนักงานประเมินเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหแลวเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน
นับแตวนั ที่ไดรบั คํารอง และมีหนังสือแจงใหผยู ่นื คํารองทราบภายใน ๑๕ วันนับแต
การตรวจสอบแลวเสร็จ และในกรณีที่ตองมีการคืนภาษีใหกรมสรรพากรคืนเงิน
ภาษีใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ตรวจสอบแลวเสร็จ ซึ่งในการขอรับ
คืนภาษี ไมมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากเงินภาษีที่คืน
(๖) ภาษีคาง (มาตรา ๒๕)
ภาษี ซ ึง่ ต อ งเสี ย ตามกฎหมายนี ้เ มื ่อ ถึ ง กํ า หนดชํ า ระแล ว
ถามิไดเสียใหถือเปนภาษีคาง และเพื่อใหไดรับชําระภาษีคาง ใหอธิบดีมีอํานาจ
สั่ ง ยึด หรื อ อายั ด และขายทอดตลาดทรั พ ย สิ น ของผู  ต  อ งรั บ ผิ ด เสี ย ภาษี ไ ด
ทัว่ ราชอาณาจักร โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่ง อํานาจดังกลาวอธิบดี
จะมอบใหรองอธิบดีหรือสรรพากรภาคสําหรับการดําเนินการภายในเขตทองที่กไ็ ด
เพื่อประโยชนในการดําเนินการดังกลาว กฎหมายกําหนดใหผมู ีอาํ นาจมีอาํ นาจในการ
ออกหมายเรียกผูตองรับผิดชําระภาษีคางและบุคคลใด ๆ ทีม่ ีเหตุสมควรเชื่อวา
จะเปนประโยชนแกการจัดเก็บภาษีคางมาใหถอยคํา รวมถึงมีอํานาจสั่งใหนําบัญชี
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นอันจําเปนแกการจัดเก็บภาษีคางมาตรวจสอบไดดวย
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนี้ตองใหเวลาลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันนับแตวันไดรับ
หมายเรียกหรือคําสั่ง
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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สํา หรั บ วิ ธี ก ารยึ ด และขายทอดตลาดทรั พ ย สิ น ให ป ฏิ บั ติ ต าม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม สวนวิธีการอายัดใหปฏิบัติ
ตามระเบี ย บที ่อ ธิ บ ดี กํ า หนดโดยอนุ ม ัติ รั ฐ มนตรี และให เ งิ น ทีไ่ ด จ ากการขาย
ทอดตลาดดังกลาวมาหักคาธรรมเนียม คาใชจายในการยึดและขายทอดตลาด
และเงินภาษีคาง ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน
๗) การอุทธรณ (หมวด ๔, มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๒๘)
ผูม หี นาที่เสียภาษีผใู ดไมเห็นดวยกับผลการประเมินภาษีของเจาพนักงาน
ประเมินใหมสี ทิ ธิอุทธรณตอ คณะกรรมการอุทธรณ๕ไดภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงการประเมินภาษี ทั้งนี้ โดยยื่นตามแบบ ณ สถานที่ที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยคณะกรรมการอุทธรณตอ งพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ระยะเวลาดังกลาวอธิบดีจะอนุมัตใิ หขยายออกไปอีกก็ได
แตไมเกิน ๙๐ วัน เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวใหผูอุทธรณมีสิทธิฟองตอศาลภาษี
อากรได โดยไมตอ งรอฟงผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ แตตอ งยื่นฟอง
ภายใน ๑๘๐ วันนับแตวนั ที่พน กําหนดเวลาดังกลาว ซึ่งคําวินจิ ฉัยอุทธรณใหทําเปน
หนังสือ และแจงใหผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕ วันนับแตวันทีม่ ีคําวินิจฉัย ทั้งนี้
ผูอ ุทธรณผใู ดไมพอใจคําวินจิ ฉัยก็ใหมสี ทิ ธิฟอ งตอศาลภาษีอากรไดภายใน ๑๘๐ วัน
นับแตวันที่ไดรับทราบคําวินิจฉัยดังกลาว (มาตรา ๒๖)
การอุทธรณน้นั ไมเปนการทุเลาการเสียภาษี เวนแตกรณีท่ผี อู ุทธรณไดรบั
อนุมัตจิ ากอธิบดีใหรอคําวินจิ ฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษาได ก็ใหมหี นาที่ชาํ ระภายใน
๓๐ วันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณหรือไดรับทราบคําพิพากษาถึงทีส่ ุด
แลวแตกรณี โดยในกรณีท่มี คี าํ วินจิ ฉัยอุทธรณใหเสียภาษีเพิ่มขึ้น ผูอ ทุ ธรณจะตอง
ชําระภายใน ๓๐ วันนับแตวันทีไ่ ดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณหรือไดรับทราบ
คําพิพากษาถึงที่สดุ แลวแตกรณี แตในกรณีท่มี คี าํ วินจิ ฉัยอุทธรณหรือคําพิพากษา
ถึงที่สดุ ใหผอู ุทธรณหรือผูฟ อ งคดีไมตอ งเสียภาษีหรือเสียนอยลง ใหกรมสรรพากร
คืนเงินภาษีทตี่ องคืนใหแกผูอุทธรณหรือผูฟองคดีภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มี
คําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี (มาตรา๒๗)
เพื่อประโยชนในการวินิจฉัยอุทธรณ ใหประธานคณะกรรมการอุทธรณ
มีอํานาจเชนเดียวกับเจาพนักงานประเมินตามขอ ๖.๓) (๒) (มาตรา ๒๘)

คณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย อธิบดีกรมสรรพากรหรือผูแทน เปนประธาน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
และผูแทนกรมการปกครอง เปนกรรมการ.
๕

๑๐๐

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

๘) เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม (หมวด ๕, มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๒)
๘.๑) หลักเกณฑการเสียเบี้ยปรับ (มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๐)
กฎหมายกํ า หนดให ผู  ม ีห น า ทีเ่ สี ย ภาษี ต  อ งเสี ย เบี ้ย ปรั บ ในกรณี
และอัตรา ดังตอไปนี้
(๑) มิไดย่นื แบบแสดงรายการภาษีภายในกําหนดเวลา ใหเสียเบี้ยปรับ
อีก ๑ เทาของเงินภาษีที่ตองชําระ
(๒) ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไวไมครบถวนหรือไมตรงตอความเปนจริง
อันเปนเหตุใหจาํ นวนภาษีท่ีตอ งเสียขาดไป ใหเสียเบี้ยปรับอีก ๐.๕ เทาของเงินภาษี
ที่ตองเสียเพิ่ม
โดยเบี้ยปรับตามกฎหมายนี้ อาจงดหรือลดลงไดตามหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
๘.๒) หลักเกณฑการเสียเงินเพิ่ม (มาตรา ๓๑)
ภายใตบงั คับขอ ๖.๓) (๔) บุคคลใดไมชาํ ระภาษีใหครบถวนภายใน
กําหนดเวลาตามกฎหมายนี้ ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ ๑.๕ ตอเดือนหรือเศษของเดือน
ของเงินภาษีที่ตองชําระโดยไมรวมเบี้ยปรับ แตในกรณีทีไ่ ดมีการอนุญาตให
เลื่อนกําหนดเวลาการชําระภาษี และไดมีการชําระภาษีภายในกําหนดเวลาที่เลื่อน
ใหนัน้ เงินเพิ่มดังกลาวใหลดลงเหลือรอยละ ๐.๗๕ ตอเดือนหรือเศษของเดือน
ในการคํานวณเงินเพิ่มนั้นใหเริ่มนับเมือ่ พนกําหนดเวลายืน่ แบบแสดงรายการภาษี
จนถึงวันทีช่ ําระภาษี แตเงินเพิ่มทีค่ ํานวณไดมิใหเกินจํานวนภาษีทตี่ องชําระ
โดยเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายนี้นั้น ใหถือเปนเงินภาษี (มาตรา ๓๒)
๙) บทกําหนดโทษ (หมวด ๖, มาตรา ๓๓ ถึงมาตรา ๓๘)
๙.๑) ผูใดไมยืน่ แบบแสดงรายการภาษีตามขอ ๖.๑) โดยไมมีเหตุ
อันสมควร ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๓)
๙.๒) ผูใดไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคําสั่งของเจาพนักงานประเมิน
หรือไมยอมตอบคําถามของเจาพนักงานประเมินตามขอ ๖.๓) (๒) หรือของ
ประธานคณะกรรมการอุทธรณตามขอ ๗) หรือไมปฏิบัติตามหมายเรียกหรือ
คําสัง่ ของผูมีอํานาจตามขอ ๖.๓) (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือนหรือ
ปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๓๔)
๙.๓) ผูใดทําลาย ยายไปเสีย ซอนเรน หรือโอนไปใหแกบุคคลอื่น
ซึ่งทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดตามขอ ๕.๓) (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป
และปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท สวนในกรณีที่ผูกระทําความผิดดังกลาวเปน
นิติบุคคล หากกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นไดมีสวน
ในการกระทําความผิดของนิตบิ คุ คล ใหกรรมการผูจ ดั การ ผูจ ดั การ หรือผูแ ทนนิตบิ คุ คล
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๑๐๑

พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘

ดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป และปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
เชนเดียวกัน (มาตรา ๓๕)
๙.๔) เจ า พนั ก งานผู  ใ ดมี ห น า ที ่ป ฏิ บั ติ ก ารตามกฎหมายนี ้ รู  ข  อ มู ล
ของผูม หี นาที่เสียภาษี หรือของผูอ น่ื ที่เกี่ยวของ นําออกแจงแกบคุ คลใดหรือทําให
รูโดยวิธีใด หรือปลอยปละละเลยใหขอมูลดังกลาวรูถึงบุคคลที่ไมมีหนาที่ตองรู
โดยไมมีอํานาจกระทําไดโดยชอบดวยกฎหมาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป
หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ เวนแตเปนการเปดเผยตอ
เจาพนักงานประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมาย (มาตรา ๓๖)
๙.๕) ผูใด
(๑) โดยรูอ ยูแ ลวหรือจงใจยื่นขอความเท็จ หรือใหถอ ยคําเท็จ หรือ
ตอบคําถามดวยถอยคําอันเปนเท็จ หรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามกฎหมายนี้
(๒) โดยความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉอโกงหรือใชอุบายโดย
วิธีการอยางหนึ่งอยางใด หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตาม
กฎหมายนี้ หรือ
(๓) แนะนําหรือสนับสนุนใหบคุ คลอื่นใดกระทําการตาม (๑) หรือ (๒)
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๙.๖) บรรดาความผิดตามขอ ๙.๑) ขอ ๙.๒) และขอ ๙.๕) กฎหมาย
กําหนดใหอธิบดีมอี าํ นาจเปรียบเทียบได และถาผูม ีหนาที่เสียภาษีไดชาํ ระคาปรับ
ตามที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดแลว มิใหผูมีหนาทีเ่ สียภาษี
ถูกฟองรองตอไปในกรณีแหงความผิดนั้น แตหากอธิบดีเห็นวาไมควรใชอํานาจ
เปรียบเทียบ หรือเมื่อเปรียบเทียบแลวผูมีหนาที่เสียภาษีไมยอมตามที่เปรียบเทียบ
หรือยอมแลวแตไมชําระคาปรับภายในระยะเวลาที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนด
ก็ใหดําเนินการฟองรองตอไป และในกรณีนี้หามมิใหดําเนินการเปรียบเทียบ
ตามกฎหมายอื่นอีก (มาตรา ๓๘)
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (มีผลใหใชบังคับตั้งแตวันจันทรที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เปนตนไป)

๑๐๒

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ
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คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคําสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย
(อุทธรณคาํ พิพากษา)
คดีหมายเลขดําที่ อ. ๔๑๔/๒๕๔๙
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๗
นางจันทนา หรือสิริภัคณกุล ชมภูพาน

ผูฟองคดี

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

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ผูฟองคดียื่นอุทธรณคําพิพากษา ในคดีหมายเลขดําที่ ๒๒๗๒/๒๕๔๕ หมายเลขแดงที่
๔๕๑/๒๕๔๙ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง)
โดยที่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดบัญญัติ
เปลีย่ นแปลงชื่อตําแหนงผูบริหารจากตําแหนงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
เปนตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล และบัญญัติใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุม
และรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารราชการขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลตามกฎหมาย และเป น
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๑๐๓

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

ผูบังคับบัญชาของพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีผลใชบังคับ
ตัง้ แตวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ และวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ ตามลําดับ ทําใหกิจการ
หรืออํานาจหนาที่ของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมาบขาในสวนที่เกี่ยวของ
กับคดีนี้โอนมาเปนของนายกองคการบริหารสวนตําบลมาบขาโดยผลของกฎหมาย
ดังนั้น จึงถือวานายกองคการบริหารสวนตําบลมาบขา เปนผูถ กู ฟองคดีท่ี ๑ แทนประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมาบขา และถือวาบรรดาถอยคําสํานวนทั้งหลายที่ระบุหรือ
อางถึงประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมาบขาเปนการระบุหรืออางถึงนายก
องคการบริหารสวนตําบลมาบขา
คดีนีผ้ ูฟองคดีเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขา
กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลมาบขาประจําป
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครั้งที่ ๒) ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมาบขา ที่ ๑๕๑/๒๕๔๔
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
ไมเลือ่ นขั้นเงินเดือนใหแกผูฟองคดี เนื่องจากเห็นวาผูฟองคดีขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
ระหวางวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ จํานวน ๔ วัน จึงไมเปนไปตามหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามขอ ๗ (๔) ของกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผูฟองคดีเห็นวาตนไมไดรับ
ความเปนธรรม เนื่องจากวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีไดขออนุญาตลาพักผอน
ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ โดยเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีไดแจงตอปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลมาบขาและผูถูกฟองคดีที่ ๑ ดวยวาจาเปนการลวงหนาแลววาจะขอลาพักผอน
ระหวางวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ เพือ่ ไปเยี่ยมและกราบไหวมารดาตามประเพณี
สงกรานต และจะตองนําบุตรซึง่ ไดฝากใหมารดาที่ชราเลี้ยงอยูไปฉีดวัคซีน ผูฟองคดีไดยื่นใบลา
เมือ่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๔ โดยนายสําเนียง บุญรัตน หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
มาบขา และนายนิมิต บูรพาสถิตย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขา ไดบันทึกความเห็นวา
ควรอนุญาตใหผูฟองคดีลา และในชวงบายของวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีขอกลับกอน
โดยไมรอฟงผลกอนวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ จะอนุญาตใหลาพักผอนตามคําขอหรือไม ปรากฏวา
ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดมีคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดีลาพักผอนโดยใหเหตุผลวา เนือ่ งจากในชวง
วันดังกลาวปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขาตองเดินทางไปอบรมสัมมนานอกพื้นที่ ซึ่งผูฟองคดี
จะตองอยูปฏิบัติราชการแทน ประกอบกับในชวงเวลานั้นอยูระหวางการถายโอนงานจากสวนภูมิภาค
และสวนกลางลงสูสวนทองถิ่น หากอนุญาตใหผูฟองคดีลาพักผอน งานทีอ่ ยูในหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ของผูฟองคดีอาจเกิดปญหาและสรางความยุงยากสับสนใหกับการบริหารงานประกอบกับในชวง
วันดังกลาวมีวันหยุดตอเนื่องหลายวัน (ระหวางวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๘ เมษายน และวันที่ ๑๓ ถึงวันที่
๑๗ เมษายน ๒๕๔๔ เปนวันหยุดราชการ ผูฟองคดีขออนุญาตลาพักผอนระหวางวันที่ ๙ ถึงวันที่
๑๒ เมษายน ๒๕๔๔) และองคการบริหารสวนตําบลมาบขากําหนดจัดงานประเพณีสงกรานตขึ้น
ในระหวางวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ โดยผูฟองคดีไดรับแตงตั้งใหเปนรองประธาน
กรรมการดําเนินการแขงขันกีฬา ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมาบขา ที่ ๒๙/๒๕๔๔ ลงวันที่

๑๐๔

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งจําเปนตองใหผูฟองคดีอยูชวยงาน เมือ่ ผูฟองคดีหยุดงานไปโดยไมรอฟงผล
การพิจารณา ผูบังคับบัญชาไดใหเจาหนาที่ติดตอกับผูฟองคดีเพื่อแจงใหทราบวาไมไดรับอนุญาตใหลา
แตติดตอไมได จึงโทรศัพทแจงใหสามีของผูฟองคดีทราบแลว แตผูฟองคดีไมไดกลับมาปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หลังจากนั้นผูฟองคดีไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ เจาหนาที่จึงนําใบลาที่ไมได
รับอนุญาตไปใหผูฟองคดีลงนามรับทราบเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีอางวากลับมา
ปฏิบัติหนาทีร่ าชการในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๔ และไดตรวจดูสมุดบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของราชการ ระบุวาระหวางวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีลาพักผอน
ตอมาเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๔ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขาไดเรียกผูฟองคดี
ไปพบและขอใหผูฟองคดีลบหมึกที่ผูฟองคดีขีดชื่อของขาราชการและลูกจางที่ลงนามวาไดมาปฏิบัติ
ราชการในสมุ ด บัญ ชี ล งเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการของข า ราชการและลู ก จ า งโดยไม ไ ด ม าปฏิบั ติ
หนาทีร่ าชการออก แตผูฟองคดีไมยินยอมทําตามคําขอ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขา
ไมพอใจ หลังจากปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขาไดใหเจาหนาทีธ่ ุรการนําใบลาพักผอนของ
ผูฟองคดีทีไ่ มไดรับการอนุญาตใหลามาใหผูฟองคดีลงนามรับทราบ ผูฟองคดีไปตรวจดูสมุดบัญชี
ลงเวลาการปฏิ บ ัติ ร าชการอีก ครั ้ง พบว า มีก ารใช นํ ้า ยาลบคํ า ผิ ด ลบข อ ความทีร่ ะบุ ว  า ผู  ฟ  อ งคดี
ลาพักผอนออก และเขียนวาขาดราชการแทน จึงเปนการถูกกลั่นแกลงจากผูบังคับบัญชา
สําหรับในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล
มาบขาประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครั้งที่ ๒) นั้น ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสัง่ องคการบริหารสวนตําบล
มาบขา ที่ ๑๔๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
เพื อ่ ทํา หน า ทีพ่ ิ จ ารณากลัน่ กรองผลการประเมิ น ให เ กิ ด มาตรฐานและความเป น ธรรมในการใช
ดุลพินจิ ของผูบ งั คับบัญชาหรือผูป ระเมิน โดยกอนมีการประเมินดังกลาวผูบ งั คับบัญชาไดแจงใหผฟู อ งคดี
ตรวจสอบวันลาระหวางวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่
๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ แจงผลการตรวจสอบวันลาของตนวาลาปวย ๓ วัน ลากิจ ๑ วัน ลาพักผอน ๑ วัน
และขาดราชการ ๔ วัน คือระหวางวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ปรากฏวาผูบงั คับบัญชา
ได ป ระเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของผู  ฟ  อ งคดี ไ ด ค ะแนนผลงาน
และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน รวม ๑๒๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน คิดเปนรอยละ ๖๐
ผลการประเมินเปนทีย่ อมรับได แตในสวนความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลมาบขาระบุวาไมสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได เนื่องจากในครึ่งปที่แลวมา
ผูฟ อ งคดีขาดราชการ ๔ วัน ในระหวางวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ ไมเปนไปตามหลักเกณฑ
ข อ ๗ (๔) ของกฎ ก.พ. ว า ด ว ยการเลื ่อ นขั ้น เงิ น เดื อ น พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่ง คณะกรรมการฯ
พิจารณาแลวเห็นชอบตามผลการประเมินของผูบังคับบัญชา ซึง่ ผูฟองคดีอางวา นายสราวุธ
สุทธิธรรมเรขา ประธานกรรมการ ไมไดมาประชุม จากการสอบถามนายสําเนียง บุญรัตน ทราบวา
นายสํ า เนี ย ง บุญ รั ต น เป น ผู น ํา รายงานการพิ จ ารณากลั่ น กรองผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและลูกจางของคณะกรรมการฯ ทีเ่ ห็นชอบ
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๑๐๕

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

กับผลการประเมินของผูบังคับบัญชาชั้นตนไปใหนายสราวุธ สุทธิธรรมเรขา ลงนาม ณ ทีว่ าการ
กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา หลังจากนัน้ จึงเสนอใหผูถูกฟองคดี ที่ ๑ เป น คนตั ด สิ น ใจ ผู  ถู ก ฟ อ งคดี ท ี ่ ๑
ซึ ง่ เป น ผู ม อี ํ า นาจสั ง่ เลือ่ นขั น้ เงิ น เดื อ นเห็ น ชอบกั บ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จึงไดมี
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมาบขา ที่ ๑๕๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ สั่งไมเลื่อน
ขั้นเงินเดือนประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครั้งที่ ๒) ใหแกผูฟองคดี ซึ่งผูฟองคดีอางวาคณะกรรมการฯ
ไมเคยเรียกผูฟองคดีไปสอบถามถึงสาเหตุทขี่ าดราชการ การที่ผูฟองคดีแจงผลการตรวจสอบวันลา
ตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ วาตนเองขาดราชการ ๔ วัน นั้น เปนการเขียนตามบัญชี
ลงเวลาการปฏิบัติราชการของขาราชการระหวางวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ เทานั้น
ผูฟ อ งคดีไดย่นื หนังสือรองทุกขฉบับลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ตอผูว า ราชการจังหวัดระยอง
และฉบับลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๕ รองทุกขตอ ผูถ กู ฟองคดีท่ี ๑ ซึ่งจังหวัดระยองไดแจงใหผฟู อ งคดี
ทราบวา ในการลาของพนักงานสวนตําบลตองใชระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
และขอ ๒๖ ของระเบียบดังกลาวกําหนดวา ขาราชการซึ่งประสงคจะลาพักผอนใหเสนอหรือ
จัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึง
จะหยุดราชการได เมื่อผูฟองคดีหยุดราชการโดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ จึงเปนการขาด
ราชการ ดังนั้น การที่ผูบังคับบัญชาพิจารณาวาผูฟองคดีขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
เนื่องจากไมมีการชี้แจงเหตุแหงการขาดราชการ ซึ่งทําใหไมอยูในหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครึ่งขั้นตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๗ (๔) นั้น ถูกตองแลว
ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ รองทุกขตอผูถูกฟองคดีที่ ๒ ซึ่งประธาน
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดระยอง ไดสงเรือ่ งใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ
และรองทุกขของพนักงานสวนตําบลจังหวัดระยองพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๖ เมื่อวันที่
๗ มีนาคม ๒๕๔๖ แลว เห็นวาเนือ้ หาในหนังสือของผูฟองคดีทงั้ สองฉบับไมใชเรือ่ งการอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง แตเปนเรื่องการรองทุกขเกี่ยวกับการที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจปฏิบัติตอตนไมถูกตอง
ในการไมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามขอ ๑๔๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินยั การใหออกจากราชการ
การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๔ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดพิจารณาเรื่องรองทุกข
ของผูฟองคดีในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ แลวมีมติใหยกคํารองทุกข
ของผูฟองคดีตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และไดแจงผลใหผูฟองคดีทราบตามหนังสือ
จังหวัดระยอง ที่ มท ๐๘๖๔.๓/๗๕๔๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ แลว
ผูฟ อ งคดีเห็นวา การที่ผถู กู ฟองคดีท่ี ๑ มีคาํ สั่งไมเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔
(ครัง้ ที่ ๒) ใหแกผฟู อ งคดีโดยอางเหตุวา ผูฟ อ งคดีขาดราชการ ๔ วัน โดยไมมเี หตุอนั สมควรนั้น เปน
คําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงนําคดีมาฟองตอศาลใหเพิกถอนคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล
มาบขา ที่ ๑๕๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และใหเลือ่ นขัน้ เงินเดือนผูฟ อ งคดีไมนอ ยกวา
๐.๕ ขั้น
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๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวินิจฉัยตามคําอุทธรณของผูฟองคดีวา คําสั่งองคการ
บริหารสวนตําบลมาบขา ที่ ๑๕๑/๒๕๔๔ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําป
พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เฉพาะในสวนที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครั้งที่ ๒) ใหแกผูฟองคดีชอบดวยกฎหมายหรือไม
พิเคราะหแลวเห็นวา โดยที่มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคเจ็ด ประกอบกับมาตรา ๑๓
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหผูถูกฟองคดีที่ ๒
เปนผูม อี าํ นาจในการกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบลมาบขา ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลดวย แตในขณะที่เกิดเหตุแหงการฟองคดีนี้ ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ยังไมได
กําหนดหลักเกณฑเกีย่ วกับการเลือ่ นขั้นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลไว ดังนั้น ในการพิจารณา
เลือ่ นขัน้ เงินเดือนของผูฟองคดีจึงตองนํา กฎ ก.พ. วาดวยการเลือ่ นขัน้ เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช
บังคับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๔ แหงพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๙
ซึ่งตามขอ ๔ ของกฎ ก.พ. ดังกลาว กําหนดไววา ใหผูบังคับบัญชาและผูทไี่ ดรับมอบหมายประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการปละสองครั้งตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ก.พ. กําหนด และขอ ๗ ของกฎ ก.พ. ฉบับเดียวกัน กําหนดไววาขาราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งจะไดรับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแตละครั้งตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้... (๔)
ในครึ่งปที่แลวมาตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ออกคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมาบขา
ที่ ๑๕๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครัง้ ที่ ๒)
ใหแกผฟู อ งคดี เนื่องจากเห็นวา ผูฟ อ งคดีขาดราชการในวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ รวม ๔ วัน
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๗ (๔) ของกฎ ก.พ. วาดวย
การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉะนั้นการที่ศาลจะวินจิ ฉัยไดวา คําสั่งดังกลาวชอบดวยกฎหมาย
หรือไม จําเปนทีจ่ ะตองวินจิ ฉัยกอนวาผูฟองคดีขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรในวันที่
๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ รวม ๔ วัน ตามที่ผถู กู ฟองคดีท่ี ๑ กลาวอางหรือไม เห็นวาตามระเบียบ
วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งนํามาใชบังคับกับพนักงานสวนทองถิ่นโดยอนุโลม
ไดกําหนดเกี่ยวกับการลาพักผอนของขาราชการไว โดยขอ ๒๔ ของระเบียบดังกลาวกําหนดไววา
ขาราชการมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได ๑๐ วันทําการ... ขอ ๒๖ ของระเบียบฉบับเดียวกัน
กําหนดไววาขาราชการซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงผูมอี าํ นาจอนุญาต และเมือ่ ไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได สวนขอ ๒๗ ของระเบียบ
ดังกลาวกําหนดไววา การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือ
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หลายครัง้ ก็ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ และขอ ๒๘ ของระเบียบฉบับเดียวกันกําหนดไววา ผูท ่ีไดรบั
อนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชา
หรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
จากระเบียบดังกลาวเห็นวา แมการลาพักผอนจะถือเปนสิทธิของขาราชการที่จะลาพักผอนได
แตมิไดหมายความวาผูลามีสิทธิที่จะลาพักผอนเมื่อใดก็ได หรือลาจํานวนกี่วันตามที่มีสิทธิเหลือ
อยูไดตามใจชอบ โดยไมตองคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกทางราชการ และผูบังคับบัญชา
ไมสามารถยับยั้งได ระเบียบจึงกําหนดใหผูลาตองเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาและจะตองอยูรอ
ใหผูมีอํานาจไดพิจารณากอน จะหยุดราชการไปทันทีไมได เมื่อผูมีอํานาจไดพิจารณาและสั่งอนุญาต
แลวจึงจะหยุดราชการได ทัง้ นี้ ผูม ีอํานาจอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแก
ราชการ ถามีราชการจําเปนถึงจะอยูในระหวางการลาพักผอนผูบังคับบัญชาก็สามารถเรียกตัวกลับมา
ปฏิบัตริ าชการได แสดงใหเห็นวา การลาพักผอนถึงแมจะเปนสิทธิของขาราชการ แตไดกาํ หนดใหเปน
ดุลพินิจของผูม อี ํานาจที่จะพิจารณาวาการลาในชวงเวลาดังกลาวมีผลกระทบตองานราชการหรือไม
หากเห็นวามีความจําเปนหรือเรงดวนที่จะตองใหผลู าอยูป ฏิบตั ริ าชการ หรือถาอนุญาตใหลาอาจเกิด
ความเสียหายตอทางราชการจะพิจารณาสั่งไมอนุญาตใหลาก็ได เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดี
ยื่นใบลาพักผอนเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๔ โดยขออนุญาตลาพักผอนในวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน
๒๕๔๔ มีกําหนด ๔ วัน โดยเมื่อเสนอใบลาพักผอนตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขาแลว
ผูฟองคดีไมไดอยูรอฟงผลการพิจารณาวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ อนุญาตใหลาตามคําขอหรือไม อันเปน
การไมปฏิบัติใหเปนไปตามขอ ๒๖ ของระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อ
ผูถ กู ฟองคดีท่ี ๑ ไมอนุญาตใหลาพักผอน หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขาไดโทรศัพท
แจงผูฟองคดีแตติดตอไมได จึงไดใหเจาหนาที่โทรศัพทแจงใหสามีของผูฟองคดีทราบแลว ซึ่งผูฟองคดี
ควรจะไดทราบจากสามีวาผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไมอนุญาตใหลาพักผอนและควรจะกลับมาปฏิบัติราชการ
ในวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ แตผูฟองคดีกลับหยุดราชการไปตามทีไ่ ดยืน่ ใบลาไว และ
กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๔ (วันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๔
เปนวันหยุดราชการ) ฉะนั้น เมื่อผูถ กู ฟองคดีท่ี ๑ ไมอนุญาตใหลาพักผอน การที่ผฟู อ งคดีไมมาปฏิบตั ิ
หนาที่ราชการในวันดังกลาว จึงถือวาผูฟองคดีขาดราชการ และเมื่อปรากฏวาการที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ ไมอนุญาตใหผูฟองคดีลาพักผอน เนื่องจากเห็นวาในวันทีผ่ ูฟองคดีขอลาปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลมาบขาตองไปอบรมสัมมนา ซึง่ ผูฟองคดีในฐานะรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขา
ตองอยูรักษาราชการแทน ประกอบกับอยูในชวงของการถายโอนงานจากสวนกลางและสวนภูมภิ าค
ลงสูทองถิ่น หากอนุญาตใหผูฟองคดีลา งานที่อยูในความรับผิดชอบของผูฟองคดีอาจเกิดปญหาได
เนือ่ งจากมีผูอยูปฏิบัติงานไมเพียงพอ เห็นวาเมื่อพิจารณาจากบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการและเอกสารหลักฐานตาง ๆ แลว ขอเท็จจริงรับฟงไดวา วันที่ ๙ และวันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๔๔ นายนิมิตร บูรพาสถิตย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลมาบขาไปอบรมสัมมนานอกสํานักงาน
และวันที่ ๑๑ และวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ นายสําเนียง บุญรัตน หัวหนาสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลมาบขาลาพักผอน ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลมาบขาจะจัดงานสงกรานต
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ในวันที่ ๑๘ และวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ โดยมีผูฟองคดีเปนรองประธานกรรมการดําเนินการ
แขงขันกีฬาตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลมาบขา ที่ ๒๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔
ดวย อีกทัง้ องคการบริหารสวนตําบลมาบขามีเจาหนาที่อยูเพียง ๘ คน และจะตองมีการเตรียม
การจัดงานประเพณีวันสงกรานตในระหวางวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ เมือ่ นายนิมิตร
บูรพาสถิตย ตองไปอบรมสัมมนา และนายสําเนียง บุญรัตน ลาพักผอน จึงเหลือเจาหนาทีอ่ ยูเพียง
๖ คน ซึ่งรวมถึงผูฟองคดีดวย ผูฟองคดีดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนตําแหนง
ที่มีความสําคัญตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลรองจากปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ฉะนัน้ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ เกรงวาจะเกิดปญหาเนื่องจากมีเจาหนาที่อยูปฏิบัติงานนอย
จึงไมอนุญาตใหผูฟองคดีลาพักผอนในชวงวันดังกลาว เปนการออกคําสั่งโดยมีเหตุผลและ
คํานึงถึงประโยชนของทางราชการ ไมปรากฏวาไดกระทําไปโดยมีอคติโกรธเคือง หรือกลั่นแกลง
ผูฟองคดีแตอยางใด จึงเห็นวาเปนการออกคําสั่งไปโดยมีเหตุผลและเปนการใชดุลพินิจออกคําสั่ง
ไปโดยชอบดวยกฎหมายสวนที่ผูฟองคดีอางวาตองไปกราบไหวมารดาตามประเพณีและการขาด
ราชการของผูฟองคดีไมเกิดความเสียหายแกราชการนั้น ไมมีผลทําใหคําสั่งไมอนุญาตใหผูฟองคดี
ลาพักผอนซึ่งชอบดวยกฎหมายตองเสียไป ดังนั้น การที่ผูฟองคดีไมไดกลับมาปฏิบัติราชการ
ในวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ จึงเปนการขาดราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
สําหรับประเด็นที่ตอ งวินิจฉัยตอไปวา การที่ผถู กู ฟองคดีท่ี ๑ มีคาํ สัง่ องคการบริหารสวนตําบล
มาบขา ที่ ๑๕๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เฉพาะในสวนที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครั้งที่ ๒) ใหแกผูฟองคดีชอบดวยกฎหมายหรือไม นั้น เห็นวา เมื่อไดวินิจฉัยแลววา
ผูฟ อ งคดีขาดราชการในวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔ จํานวน ๔ วัน โดยไมมเี หตุผลอันสมควร
ผูฟ อ งคดีจงึ ไมอยูใ นหลักเกณฑท่จี ะไดรบั การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔ (ครั้งที่ ๒)
ครึ่งขั้น ทัง้ นี้ ตามนัยขอ ๗ (๔) ของ กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น คําสั่งองคการ
บริหารสวนตําบลมาบขา ที่ ๑๕๑/๒๕๔๔ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ประจําป
พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เฉพาะในสวนที่ไมเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป พ.ศ. ๒๕๔๔
(ครั้งที่ ๒) ใหแกผูฟองคดี จึงเปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย อุทธรณของผูฟองคดีในขออืน่ ๆ ไมมี
เหตุผลเพียงพอทีจ่ ะรับฟงเปลีย่ นแปลงคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนได จึงไมจําตองวินิจฉัย
ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟองนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย
๓. ผลคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืน
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๑๐๙

คําคม

“...คําวาพอเพียงมีความหมายอีกอยางหนึง่ มีความหมายกวางออกไปอีก. ไมไดหมายถึง
การมีพอสําหรับใชเองเทานั้นแตมีความหมายวาพอมีพอกิน. พอมีพอกินนี้ ถาใครไดมาอยู
ที่นี่ในศาลานี้ เมื่อเทาไหร ๒๐ ๒๔ ป เมือ่ ป ๒๕๑๗. ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ นี้ ก็ ๒๔ ป
ใชไหม. วันนั้นไดพูดวา เราควรจะปฏิบัติใหพอมีพอกิน. พอมีพอกินนี้ก็แปลวาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั่นเอง. ถาแตละคนพอมีพอกินก็ใชได. ยิ่งถาทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี
และประเทศไทยเวลานัน้ ก็เริม่ จะไมพอมีพอกิน. บางคนก็มมี ากบางคนก็ไมมเี ลย. สมัยกอนนี้
พอมีพอกิน มาสมัยนี้ ชักจะไมพอมีพอกิน. จึงตองมีนโยบายที่จะทําเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อที่จะใหทุกคนมีพอเพียงได. ใหพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย
ไมหรูหราก็ได แตวาพอ. แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แตถา
ทําใหมีความสุขถาทําไดก็สมควรที่จะทําสมควรที่จะปฏิบัติ. อันนี้ก็หมายความอีกอยาง
ของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง...”
พระราชดํารัส
พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

๑๑๐
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ระบบจัดสรรปั นส่วนผสม

(Mixed Member Apportionment)

ระบบเสียงข้างมาก
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ระบบสัดส่วน

(Majority Electoral
System)

(Proportional
Representation)

ระบบสัดส่วนผสม

(Mixed Member Proportional System)

การ
เพื่อการ
บทนํา

ปฏิรูป

ระบบการเลือกตัง้

ประเทศไทย

ในบรรดากระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแ ทนราษฎรเพื่อเขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชนนั้น
การเลือกตั้งถือเปนวิธกี ารที่ไดรบั การยอมรับในปจจุบนั วามีความเหมาะสมมากกวาวิธกี ารในรูปแบบอื่น ๆ
เพราะเปนการเชือ่ มโยงความสัมพันธระหวางประชาชนซึง่ เปนเจาของอํานาจอธิปไตยกับผูแ ทนราษฎร
อันจะทําใหผแู ทนราษฎรมีความชอบธรรมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยในการใชอาํ นาจ
แทนประชาชน การเลือกตั้งจึงเปนชองทางในการแสดงเจตจํานงทางการเมืองของประชาชน สําหรับ
การเลือกตัง้ ที่ใชอยูใ นปจจุบนั นัน้ มีหลายระบบซึ่งในแตละระบบจะสงผลตอการเลือกตัง้ ที่แตกตางกันไป
การออกแบบระบบเลือกตัง้ จึงเปนสิง่ สําคัญที่จะกําหนดวาผูส มัครรับเลือกตัง้ คนใดหรือพรรคการเมืองใด
จะเปนผูชนะการเลือกตั้งเพื่อเขาไปใชอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน
ระบบการเลือกตั้งเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจจากทุกภาคสวนในสังคม ทั้งนี้ เปนผลสืบเนื่อง
มาจากภายหลังทีค่ ณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยนายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ ไดแถลงชีแ้ จงหลักการเกีย่ วกับระบบการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบใหม
ที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจะนํามาบัญญัตไิ วในรางรัฐธรรมนูญที่กาํ ลังยกราง ณ ปจจุบนั โดยระบบ
การเลือกตั้งแบบใหมทคี่ ณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจะนํามาใช คือ “ระบบจัดสรรปนสวนผสม”
(mixed member apportionment) หรือพูดใหเขาใจงาย ๆ วา “นับทุกคะแนนเพือ่ ผูแ ทนของทุกคน”
ซึ ่ง ระบบการเลื อ กตั ้ง ดั ง กล า วมีเ จตนารมณ สํ า คั ญ เพื ่อ ทํา ให เ สี ย งของประชาชนทุ ก คะแนนเสี ย ง
มีความหมาย โดยเฉพาะการนําคะแนนของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ทีแ่ พการเลือกตั้งมาคํานวณเปนคะแนนเพื่อหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ทีแ่ ตละพรรคการเมืองจะไดทีน่ ัง่ ในสภา โดยระบบการเลือกตั้งดังกลาวอยูภายใตกรอบแนวคิด
ที่สําคัญ ๕ ประการ คือ ๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง
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การปฏิรูประบบการเลือกตั้งเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

๒) ระบบการเลือกตั้งไมควรซับซอนและประชาชนเขาใจงาย ๓) คะแนนการเลือกตั้งที่ประชาชนลง
ทุกคะแนนมีความหมาย ๔) สงเสริมใหประชาชนออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง และ ๕) สอดคลองกับบริบท
หรือวิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยและสอดคลองกับหลักสากล
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ท ราบถึ ง หลั ก การพื้ น ฐานของการเลื อ กตั้ ง ระบบการเลื อ กตั้ ง ที่ สํ า คั ญ
ระบบการเลือกตัง้ ของประเทศไทย ตลอดจนแนวคิดในการปฏิรปู ระบบการเลือกตัง้ ของคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ ขอนําเสนอเรื่อง “การปฏิรูประบบ
การเลือกตั้งเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย” ดังนี้
๑. หลักการพื้นฐานของการเลือกตั้ง
การเลื อ กตั้ ง ที่ จ ะทํ า ให ผ ลการเลื อ กตั้ ง มี ค วามหมายและสร า งความชอบธรรมตามหลั ก
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย จะตองประกอบดวยหลักการพื้นฐานที่สําคัญดังตอไปนี้
๑.๑ หลักการเลือกตั้งทั่วไป หลักการนี้กําหนดใหราษฎรทุกคนตองสามารถเขารวม
ในการเลือกตั้งได หามมิใหมีการกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ที่มีผลเปนการตัดบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งออกไป
จากการมีสว นรวมในการเลือกตัง้ โดยเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม การกําหนดใหการเลือกตัง้
ตองเปนไปตามหลักการเลือกตั้งทั่วไปนั้น ไมไดหมายความวาระบบกฎหมายจะไมสามารถกําหนด
หลักเกณฑหรือเงื่อนไขใดๆ ในทางเนื้อหาเกี่ยวกับการใชสิทธิเลือกตั้งไดเลย การจํากัดขอบเขตของ
สิทธิเลือกตั้งยอมสามารถกระทําได หากมีเหตุผลยอมรับกันไดวาไมขัดกับหลักการเลือกตั้งโดยทั่วไป
เชน การกําหนดใหเฉพาะแตพลเมืองของรัฐเทานั้นที่มีสิทธิเลือกตั้ง การกําหนดอายุขั้นตํ่าของผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง หรือการกําหนดวาผูมีสิทธิเลือกตั้งจะตองเปนผูที่ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง๑
๑.๒ หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค เปนหลักที่เรียกรองวาคะแนนเสียงทุกคะแนนจะตอง
มีคาเทากัน กลาวคือ ในกรณีที่การเลือกตั้งนั้นเปนการเลือกตั้งในระบบเสียงขางมาก คะแนนเสียง
แตละคะแนนจะตองมีคาในการนับเทากัน คือ นับเปนหนึ่งคะแนนเทากัน ในกรณีการเลือกตั้งนั้น
เปนการเลือกตั้งในระบบสัดสวน คะแนนเสียงทุกคะแนนตองมีคาในนํ้าหนักของคะแนนหรือในผล
ของคะแนนเทากัน กลาวคือ ทุกคะแนนเสียงจะนํามาคํานวณโดยจะไมมีคะแนนเสียงใดถูกตัดทิ้งไป
และการเลือกตั้งโดยเสมอภาคกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งทุกคนไดเลือกตั้งโดยวิธีการเชนเดียวกัน
หลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาคมิไดใชกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเทานั้น แตใชกับ
การเลือกตั้งทุกขั้นตอน กลาวคือ รวมทั้งขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง การเตรียมการเลือกตั้งทั้งหมด
การหาเสียง การนับคะแนน ตลอดจนการแบงจํานวนที่นั่งในรัฐสภาใหแกพรรคการเมืองตาง ๆ๒
๑.๓ หลักการเลือกตั้งโดยลับ หลักการเลือกตั้งโดยลับเปนสาระสําคัญของการเลือกตั้ง
ในระบอบประชาธิปไตย โดยกําหนดใหการจัดการเลือกตั้งจะตองไมมีผูใดนอกจากผูที่ออกเสียง
ลงคะแนนเทานั้นที่รูวาตนเองจะออกเสียงลงคะแนนอยางไร หลักการนี้มีเหตุผลสําคัญสองประการ
วรเจตน ภาคีรตั น, เอกสารประกอบการบรรยายวิชา น.๕๖๒ สถาบันการเมืองและองคกรตรวจสอบการใชอาํ นาจรัฐ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, น. ๘.
๒
บุญศรี มีวงศอุโฆษ, การเลือกตั้ง และพรรคการเมือง : บทเรียนจากเยอรมัน, กรุงเทพฯ, สถาบันนโยบายการศึกษา, ๒๕๔๒,
น. ๒๘.
๑
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ประการแรก เพื่อคุม ครองผูอ อกเสียงลงคะแนนใหไมตอ งกังวลกับผลใด ๆ ที่จะตามมาจากการออกเสียง
ลงคะแนนของตน เพราะจะไมมีบุคคลใดทราบเลยวาตนออกเสียงลงคะแนนเลือกผูส มัครหรือ
พรรคการเมืองใด ประการที่สอง เพื่อคุมครองความเปนระเบียบเรียบรอยตลอดจนคุมครองประโยชน
ของผูอ อกเสียงลงคะแนนผูอ ่นื ดวยเหตุน้แี มผอู อกเสียงลงคะแนนจะสมัครใจแสดงบัตรเลือกตัง้ ของตน
ใหผูอื่นทราบวาตนออกเสียงเลือกตั้งอยางไร ระบบกฎหมายก็ไมสามารถอนุญาตใหผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งผูนั้นกระทําการในลักษณะดังกลาวได๓
๑.๔ หลักการเลือกตั้งเสรี หลักการนีก้ ําหนดใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ ทุกคนใชสิทธิ
เลือกตั้งโดยปราศจากการใชกําลังบังคับ หรือความกดดันทางจิตใจหรือการใชอิทธิพลใด ๆ ตอการ
ตัดสินใจ ไมวา การใชอิทธิพลนั้นจะมาจากภาครัฐหรือภาคเอกชน และระหวางการเลือกตั้งหรือภายหลัง
การเลื อ กตั ้ง มิใ ห ม ีก ารควบคุ ม ทิศ ทางการลงคะแนนเสี ย งไม ว  า จะเป น การกระทํ า ในรู ป แบบใด
โดยผูออกเสียงเลือกตั้งตองตัดสินใจลงคะแนนไดอยางอิสระในกระบวนการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองที่เปดเผย๔
๑.๕ หลักการเลือกตั้งโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงคือการเลือกตั้งที่กาํ หนดใหคะแนนเสียง
ของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเทานั้นที่เปนตัวกําหนดวาผูสมัครคนใดจะชนะการเลือกตั้ง ดังนั้น ในการ
เลือกตั้งแตละครั้งคะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงที่ลงไปจะตองกําหนดไดแนนอนวาจะตกแกผสู มัครคนใด
และเมื่อลงคะแนนไปแลวก็ไมมีผใู ดที่จะมามีอิทธิพลตอผลของการเลือกตั้งไดอีก นอกจากการใชวธิ กี าร
ทางคณิตศาสตรเขามาคํานวณตัวเลขดิบของจํานวนคะแนนเสียง๕
สําหรับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทีผ่ ูออกเสียงลงคะแนนไมสามารถกําหนดตัวบุคคล
ที่ตนประสงคจะเลือกไดนั้น กรณีนี้ ศาลรัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันเคยมีคําวินิจฉัยวา
การเลือกตั้งตามบัญชีเชนนี้ไมขัดตอหลักการเลือกตั้งโดยตรงตราบเทาที่บัญชีนั้นมีรายชื่อบุคคลตาง ๆ
แนนอน กลาวคือ ผูเลือกตั้งสามารถทราบลวงหนาวาหากลงคะแนนเสียงของตนใหกับบัญชีนั้นแลว
จะชวยสงใหบคุ คลที่ตนทราบชื่อแลวเขาสูส ภาไดโดยที่ไมมีองคกรอื่นใดมาทําหนาที่ตดั สินแทนอีกชั้นหนึ่ง๖
๒. ระบบเลือกตั้ง
การออกแบบระบบเลือกตั้งเพื่อสรางความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยใหกบั ผูแ ทนที่ไดรบั การ
เลือกตั้ง เปนการกําหนดกติกาเพื่อหาผูชนะการเลือกตั้งในการเขาไปใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน
ซึ่งระบบการเลือกตั้งทีใ่ ชกันอยูโดยทั่วไปในประเทศตางๆ นั้น จะพบวามีความหลากหลายอยางยิง่
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของแตละประเทศ
อยางไรก็ตามเราอาจแบงแยกระบบเลือกตั้งที่ประเทศสวนใหญนยิ มใชกนั ออกเปน ๓ ระบบใหญ ๆ ดังนี้

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

๒.๑ การเลือกตั้งระบบเสียงขางมาก (Majority Electoral System)
ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขางมากหรือวิธีคิดคะแนนแบบเสียงขางมากเปนการตัดสิน
ใหผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดรับคะแนนเสียงมากที่สุดตามจํานวนผูแทนที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
เลือกตั้งกําหนดใหมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น เปนผูไดรับการเลือกตั้งโดยไมคํานึงวาคะแนนเสียงที่ได
จะเปนจํานวนเทาใด ซึ่งการเลือกตั้งระบบเสียงขางมากสามารถแบงออกไดเปน ๒ ระบบ ดังนี้
๒.๑.๑ การเลือกตั้งระบบเสียงขางมากสัมพัทธ
การเลือกตั้งแบบเสียงขางมากนั้น โดยหลักการแลวจะมีการแบงเขตเลือกตั้งออกเปน
หลายเขตโดยแตละเขตการเลือกตั้งมีขนาดใกลเคียงกัน ผูที่ไดรับการเลือกตั้งไดแก ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ที่ไดคะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งที่ตนลงสมัคร (The Winner Takes All) ในกรณีที่ในเขตเลือกตั้งนั้น
มีผลู งสมัครรับเลือกตัง้ หลายคน ผูส มัครทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ อาจไดคะแนนเสียงไมถงึ ครึง่ หนึง่ ของคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง เชน ไดคะแนนเพียงรอยละ ๓๐ ของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
และในบางเขตเลือกตั้งคะแนนของผูสมัครที่ชนะการเลือกตั้งมีจํานวนนอยกวาคะแนนของผูที่แพ
การเลือกตัง้ รวมกัน แนวโนมของการเลือกตัง้ ในระบบนี้ จะทําใหเกิดระบบพรรคการเมืองสองพรรคขึน้
ประเทศที่ใชการเลือกตั้งในระบบนี้ เชน สหราชอาณาจักร ซึ่งทําใหเกิดพรรคการเมืองใหญ ๒ พรรค
คือ พรรคแรงงาน (Labour) และพรรคอนุรักษนิยม (Conservative)
นอกจากนี้ ยังมีการเลือกตั้งในระบบเสียงขางมากสัมพัทธแบบพวงบัญชีรายชื่อ
พรรคการเมือง กลาวคือจะกําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเดียว แตกําหนดที่มา
ของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทแรกมาจากการเลือกตัง้ แบบแบงเขต และประเภท
ที่สองมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ตัวอยางเชน สมมติวาที่นั่งในสภามีจํานวนรวม ๕๐๐ คน
รั ฐ ธรรมนู ญ กํ า หนดให มี เ ขตเลื อ กตั้ ง ๔๐๐ เขต แต ล ะเขตมี ผู  แ ทนซึ่ ง มาจากการเลื อ กตั้ ง แบบ
เสียงขางมากสัมพัทธเขตละ ๑ คน สวนอีก ๑๐๐ คน ใหมาจากการเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชือ่ ประชาชน
ผูม สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ แตละคนมีคะแนนเสียงคนละ ๑ คะแนน การทีป่ ระชาชนเลือกผูส มัครรับเลือกตัง้
สังกัดพรรคการเมืองใดในเขตของตน ยอมมีผลเปนการเลือกพรรคการเมืองที่ผูสมัครรับเลือกตั้ง
ผูนั้นสังกัดในสวนของบัญชีรายชื่อไปโดยอัตโนมัติ คะแนนดังกลาวจะถูกนํามาคํานวณหาสัดสวนที่นั่ง
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองอีก ๑๐๐ ที่นั่งดวยในที่สุด๗
๒.๑.๒ การเลือกตั้งระบบเสียงขางมากเด็ดขาด
การเลือกตั้งระบบนี้อาจใชเทคนิคการเลือกตั้งได ๒ วิธีดวยกัน
วิธีแรก แบงเขตการเลือกตัง้ ออกเปนหลายเขตแตละเขตมีขนาดใกลเคียงกัน โดยแตละเขต
มีผูแทนได ๑ คน ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีคะแนนเสียงคนละ ๒ คะแนน โดยคะแนนเสียงที่หนึ่ง
เปนคะแนนเสียงแท สวนคะแนนเสียงทีส่ องเปนคะแนนเสียงสํารองซึง่ จะนํามาใชในการคํานวณในกรณี
ทีน่ บั คะแนนเสียงทีห่ นึง่ แลวยังไมมผี สู มัครรับเลือกตัง้ คนใดไดคะแนนเสียงขางมากเด็ดขาด คือ เกินกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง เรียกวิธีนี้วา “alternative vote system”
๗
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วิธที ่สี อง กรณีท่ีปรากฏวาไมมผี สู มัครรับเลือกตั้งคนใดไดคะแนนเสียงขางมากเด็ดขาด
ในการเลือกตัง้ รอบแรก จะกําหนดใหมีการเลือกตัง้ รอบทีส่ อง โดยการเลือกตัง้ รอบทีส่ องนีจ้ ะกําหนด
ใหเฉพาะผูทไี่ ดคะแนนสูงสุด ๒ ลําดับแรกในการเลือกตั้งรอบแรก หรือกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้ง
คนใดทีไ่ ดคะแนนเสียงในรอบแรกเกินกวารอยละ ๑๕ ของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตัง้ เปนผูมีสิทธิ
ในการลงสมัครรับเลือกตั้งรอบที่สอง โดยในการเลือกตั้งรอบที่สองนี้จะใชระบบเสียงขางมากสัมพัทธ
คือ ผูที่ไดคะแนนมากที่สุดในการเลือกตั้งรอบที่สองถือวาเปนผูชนะการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งในระบบเสียงขางมาก มีผลเปนการสรางความเปนตัวแทนหรือผูแทน
ของทองถิ่นมากกวาความเปนผูแ ทนในระดับประเทศ ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ผูส มัครรับเลือกตั้ง
ยอมมุง หาเสียงกับคนในพืน้ ที่ท่ตี นลงสมัครรับเลือกตัง้ เปนสําคัญ โดยเหตุผลดังกลาวผูส มัครรับเลือกตัง้
ในระบบนี้จะมุงพิจารณาผลประโยชนในระดับทองถิ่นเปนหลักยิง่ กวาผลประโยชนในระดับประเทศ
ผูไ ดรบั การเลือกตั้งยอมผูกพันกับคนในพื้นที่ย่งิ กวาผูกพันกับพรรคการเมืองที่สง ตนลงสมัครรับเลือกตั้ง
ในระบบนี้พรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหมซ่งึ ไมมีผทู ่ีเคยเปนผูแ ทนราษฎรอยูใ นสังกัดมีโอกาสนอยที่จะชนะ
การเลือกตั้ง นอกจากนี้หากพิจารณาในแงของนํ้าหนักคะแนนเสียงที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงใหแก
ผูสมัครรับเลือกตั้งซึง่ ในที่สดุ แพการเลือกตัง้ นั้น จะพบวาคะแนนเสียงดังกลาวเปนคะแนนเสียง
ทีไ่ มไดถูกนํามาพิจารณาแมแตนอย ในการเลือกตั้งระบบเสียงขางมาก เฉพาะคะแนนเสียงที่ลงให
แกผูชนะการเลือกตั้งเทานั้นทีถ่ ือวาเปนคะแนนเสียงแทนคะแนนอื่น ๆ ในเขตเลือกตั้งนั้นทัง้ หมด
(The winner takes all) อยางไรก็ตามการเลือกตั้งในระบบเสียงขางมากมีผลทําใหวตั ถุประสงคในการ
หลอหลอมเจตจํานงและความเห็นทางการเมืองของประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นสําเร็จลงดียงิ่ กวา
การเลือกตั้งในระบบสัดสวน
๒.๒ การเลือกตั้งระบบสัดสวน
ในการเลื อ กตั ้ง ระบบสั ด ส ว นพรรคการเมื อ งต อ งทํ า บั ญ ชี ร ายชื ่อ ผู  ส มั ค รรั บ เลื อ กตั ้ง
เรียงตามลําดับ เพื่อใหประชาชนพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกพรรคการเมืองนั้น เมื่อมีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งแลว จะมีการคํานวณจํานวนที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองแตละพรรค
จะไดรบั ตามสัดสวนของคะแนนเสียงที่ประชาชนออกเสียงลงคะแนนใหแกพรรคการเมืองนั้น ๆ ในการจัดการ
เลือกตั้งระบบสัดสวนอาจกําหนดใหพรรคการเมืองทําบัญชีรายชื่อเพียงบัญชีเดียวโดยใชประเทศ
เปนเขตเลือกตั้ง หรืออาจกําหนดใหมีเขตการเลือกตั้งหลายเขตและใหพรรคการเมืองทําบัญชีรายชื่อ
ผูสมัครรับเลือกตั้งตามจํานวนเขตเลือกตั้งที่กําหนดก็ได
การเลือกตัง้ ในระบบสัดสวนนี้ มีผลนําไปสูก ารมีพรรคการเมืองหลายพรรคในสภา และอาจ
สงผลกระทบตอการจัดตั้งรัฐบาลและเสถียรภาพของรัฐบาล แมกระนั้นก็ตามก็มีผูเห็นวาการเลือกตั้ง
ในระบบสัดสวนเปนการเลือกตั้งที่สะทอนความเปนประชาธิปไตยโดยแทจริง ทั้งนี้ เพราะนอกจาก
คะแนนเสียงทุกคะแนนที่ผูมาใชสิทธิเลือกตั้งออกเสียงใหแกพรรคการเมืองจะถูกนํามาคํานวณ
เพื่อจัดสรรที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคแลว สภาผูแทนราษฎรยังสะทอนภาพความคิด
ทางการเมืองของประชาชนที่ไปใชสิทธิเลือกตั้งอยางตรงตอความจริงดวย อยางไรก็ดีหากพิจารณา
ในแงของวัตถุประสงคของการเลือกตั้งแลว การเลือกตั้งในระบบสัดสวนจะยังไมมผี ลตอการหลอหลอม
เจตจํานงและความเห็นทางการเมืองของประชาชน แตจะสรางความหลากหลายทางความคิดของ
ประชาชนในทางการเมือง อันเนื่องมาจากการที่จะมีพรรคการเมืองหลายพรรคไดรับการเลือกตั้ง
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๒.๓ การเลือกตั้งระบบสัดสวนผสมแบบเยอรมัน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนั้น เรียกวา “ระบบ
สัดสวนผสม” (Mixed Member Proportional System) กลาวคือในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ประชาชนทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงได ๒ ประเภท คะแนนเสียงประเภทแรกคือการเลือกผูสมัคร
ในเขตเลือกตั้งตามระบบที่นับคะแนนเสียงขางมาก คะแนนเสียงประเภทที่สองใหเลือกพรรคการเมือง
โดยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองแตละพรรคจะพึงไดรับจะคิดคํานวณจาก
คะแนนเสียงประเภทที่สอง กลาวคือ นําคะแนนเสียงประเภทที่สองที่ประชาชนออกเสียงเลือกบัญชี
รายชื่อพรรคการเมืองมาคํานวณหาจํานวนที่นั่งทั้งหมดที่พรรคการเมืองจะพึงไดรับ แลวนําเอาจํานวน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้ ของพรรคการเมืองแตละพรรคมาหักออกจากจํานวนรวม
ทีพ่ รรคการเมืองพึงไดรบั เหลือจํานวนเทาใด พรรคการเมืองนัน้ ก็จะมีทนี่ งั่ ของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อเทานั้น
ตัวอยางเชน สมมติวาจํานวนที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภามีทั้งหมด ๑๐๐ คน
พรรคการเมือง A ไดคะแนนเสียงประเภทบัญชีรายชื่อคิดเปนรอยละ ๓๐ ของคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูมาใชสิทธิลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อนํามาคํานวณแลวพรรคการเมือง A จะไดที่นั่งในสภา
ทั้งหมด ๓๐ คน หากผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งสังกัดพรรคการเมือง A ชนะการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตัง้ จํานวน ๒๐ คน จะตองนําเอาจํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้ จํานวน ๒๐ คน
มาหักออกจากจํานวนที่นั่งที่พรรคการเมือง A จะพึงมี คือ ๓๐ คน หมายความวาพรรคการเมือง A
จะไดที่นั่งในสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออีกจํานวน ๑๐ คน (ตามลําดับในบัญชีรายชื่อ)
แตในกรณีที่พรรคการเมืองใดไดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเกินกวาจํานวนที่นั่งที่คํานวณ
ไดจากคะแนนแบบบัญชีรายชือ่ พรรคการเมืองนัน้ ก็จะมีจาํ นวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเทากับจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต โดยพรรคการเมืองนี้จะไมไดที่นั่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชือ่ เลย เชน ตามตัวอยางขางตนถาพรรคการเมือง A ชนะการเลือกตัง้ แบบแบงเขตเลือกตัง้
จํานวน ๓๕ คน ซึง่ เปนจํานวนทีเ่ กินกวาทีน่ งั่ ทีพ่ รรคการเมืองนีจ้ ะพึงไดรบั คือ ๓๐ คน พรรคการเมืองนี้
จะมีจาํ นวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรจํานวน ๓๕ คน โดยพรรคการเมืองนีจ้ ะไมมสี มาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชือ่ เลย และเพื่อปองกันไมใหเกิดพรรคการเมืองขนาดเล็กในสภาจํานวนมากจนกระทบตอ
เสถียรภาพในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล กฎหมายเลือกตัง้ ของประเทศเยอรมันจึงไดกาํ หนด
ไววาพรรคการเมืองใดไดคะแนนเสียงแบบบัญชีรายชื่อจากทั้งประเทศรวมกันแลวไมถึงรอยละ ๕
ของคะแนนเสียงที่ลงทั้งหมดหรือมีผูแทนแบบแบงเขตเลือกตั้งไมถึง ๓ เขต (๓ คน) พรรคการเมืองนั้น
จะไมไดรับการจัดสรรที่นั่งในสภา
๓. ระบบการเลือกตั้งในประเทศไทย
ในอดีตที่ผานมานั้นพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช
๒๔๗๕ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยในมาตรา ๑ ไดบัญญัติรับรองหลักการสําคัญ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออํานาจสูงสุดของประเทศนัน้ เปนของราษฎรทัง้ หลาย และสิง่ ที่
เปนการแสดงวาประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศประการหนึ่ง คือ การที่ประชาชน
มีสิทธิเลือกผูแทนของตนเองใหเขาไปใชอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศผานกระบวนการของ
การเลือกตั้ง โดยระบบการเลือกตั้งในประเทศไทยนั้นสามารถแบงตามชวงเวลาได ดังนี้
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๓.๑ ระบบการเลือกตั้งนับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงกอนการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
นับตั้งแตประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ และมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศนั้น ประเทศไทยใชระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขางมาก ดังจะเห็นไดจาก
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกของประเทศไทย โดยในมาตรา ๑๕ ไดบญ
ั ญัตวิ า “การเลือกตัง้ ผูแ ทนใด ๆ ใหถอื ตามคะแนนเสียง
ขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหมีการเลือกตั้งครั้งที่ ๒ ถาครั้งที่ ๒ มีคะแนนเสียงเทากันใหตั้ง
คนกลางออกเสียงชี้ขาด และใหผสู มัครรับเลือกตั้งคนกลางไว” แตการเลือกตั้งครั้งแรกหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครอง คือการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๗๖ เปนการเลือกตั้งทางออม กลาวคือ ใหราษฎร
ในหมู บ  า นเลือ กผู แ ทนเพื ่อ ออกเสี ย งตั ้ง ผู  แ ทนตํ า บลและให ผู  แ ทนตํ า บลเป น ผู  ไ ปเลื อ กสมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎรของจังหวัด กระทัง่ การเลือกตั้งครั้งทีส่ องเปนตนมาจนถึงกอนการประกาศใช
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยเปนระบบเสียงขางมากมาโดยตลอด
และเปนเสียงขางมากแบบปกติ (simple majority)
๓.๒ ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญไดกาํ หนดระบบเลือกตั้งไวในมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง ความวา “สภาผูแ ทนราษฎร
ประกอบดวยสมาชิ ก จํ า นวนห า ร อ ยคน โดยเป น สมาชิ ก ซึ ่ง มาจากการเลื อ กตั ้ง แบบบั ญ ชี ร ายชื ่อ
ตามมาตรา ๙๙ จํ า นวนหนึ ่ง ร อ ยคน และสมาชิ ก ซึ ่ง มาจากการเลื อ กตั ้ง แบบแบ ง เขตเลื อ กตั ้ง
ตามมาตรา ๑๐๒ จํานวนสี่รอ ยคน” เมื่อพิจารณาบทบัญญัตมิ าตรานี้ ประกอบกับบทบัญญัตมิ าตรา ๙๙
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไดนําเอาการเลือกตั้งระบบสัดสวน
มาผสมกับการเลือกตั้งระบบเสียงขางมาก ทั้งนี้โดยกําหนดที่มาของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรออกเปน
สองสวน คือ สวนที่มาจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง และสวนที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เลือกตัง้ สําหรับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้น แตละคนจะมีสิทธิในการออกเสียงเลือกสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎร ๒ คะแนนเสียง โดยไดรบั บัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ โดยคะแนนเสียงที่หนึ่งเปนคะแนนเสียง
สํา หรั บ ผู  ส มัค รรั บ เลื อ กตั ้ง ในเขตเลื อ กตั ้ง ของตน อีก คะแนนเสี ย งหนึ ่ง เป น คะแนนเสี ย งสํ า หรั บ
บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนั้น รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว
ไมไดกําหนดใหคะแนนเสียงทัง้ สองตองสัมพันธกันแตอยางใด กลาวคือ ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
อาจใชสิทธิเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคการเมือง ก. ในเขตเลือกตั้งของตน และขณะเดียวกัน
ก็อาจใชสิทธิลงคะแนนเสียงใหแกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ข. ก็ได นอกจากนี้ในการคํานวณ
หาจํานวนที่นั่งของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองนั้น รัฐธรรมนูญก็ไมไดกําหนด
ความสัมพันธของคะแนนทั้งสองประเภทไวแตอยางใด แตกําหนดโดยปริยายใหแยกคํานวณอยาง
เด็ดขาด
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การที่รัฐธรรมนูญกําหนดที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งและ
แบบบัญชีรายชื่อแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด และกําหนดการคํานวณแบงสรรจํานวนที่นั่งของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองแยกออกโดยไมมีความสัมพันธ
กับคะแนนเสียงทีผ่ มู าใชสทิ ธิเลือกตัง้ ออกเสียงใหแกผสู มัครรับเลือกตัง้ ในแบบแบงเขตนัน้ แสดงใหเห็นวา
การเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนการเลือกตัง้ ในระบบผสม
แบบขนานที่คะแนนเสียงทั้งสองคะแนนไมมีความสัมพันธตอกัน (ผสมระหวางการเลือกตั้งในระบบ
สั ด ส ว นและการเลื อ กตั้ ง ในระบบเสี ย งข า งมาก) แต เ นื่ อ งจากสั ด ส ว นสมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎร
ทั้งสองประเภทแตกตางกันมาก (ประเภทบัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน ประเภทแบงเขตเลือกตั้ง ๔๐๐ คน)
จึงอาจกลาวไดวาระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
เปนการเลือกตั้งในระบบผสมที่เนนเสียงขางมากสัมพัทธ
๓.๓ ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
สําหรับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น แบงได
เปน ๒ ระยะ
ระยะแรก เปนระบบการเลือกตัง้ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
กอนการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กอนการแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๙๓
วรรคหนึง่ กําหนดใหสภาผูแ ทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๔๘๐ คน โดยเปนสมาชิกซึง่ มาจาก
การเลือกตัง้ แบบแบงเขตเลือกตัง้ จํานวน ๔๐๐ คน และสมาชิกซึง่ มาจากการเลือกตัง้ แบบสัดสวนจํานวน
๘๐ คน โดยการเลือกตัง้ แบบแบงเขตเลือกตัง้ นัน้ การแบงเขตเลือกตัง้ ใหใชจงั หวัดเปนเกณฑ และกําหนด
ใหแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดไมเกินเขตละ ๓ คน (เขตใหญเรียงเบอร) สงผลให
บางเขตเลือกตั้งมีผูแทนได ๑ คน บางเขตเลือกตั้งมีผูแทนได ๒ คน และบางเขตเลือกตั้งมีผูแทนได
๓ คน ขึ้นอยูกับขนาดของจังหวัดนั้น ๆ ผลจากการนี้ทําใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้ง
มีจาํ นวนคะแนนไมเทากัน กลาวคือ ราษฎรผูม สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ ทีม่ ผี แู ทนราษฎรได
๓ คน ราษฎรผูนั้นยอมสามารถออกเสียงเลือกตั้งไดไมเกิน ๓ คะแนน แตราษฎรผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีผูแทนราษฎรได ๑ คน ราษฎรผูนั้นยอมสามารถออกเสียงเลือกตั้งไดเพียง
คะแนนเดียว การกําหนดระบบการเลือกตั้งในลักษณะเชนนี้ยอมขัดตอหลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค
ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานสําคัญประการหนึ่งของการเลือกตั้ง
สําหรับการเลือกตัง้ ในแบบสัดสวนนัน้ รัฐธรรมนูญไดกาํ หนดใหจดั แบงพืน้ ทีป่ ระเทศออกเปน
๘ กลุมจังหวัด และใหแตละกลุมจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งใหมีจํานวนสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรได ๑๐ คน การจัดกลุม จังหวัดใหจดั จังหวัดทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ ตอกันอยูใ นกลุม จังหวัดเดียวกัน
และในกลุม จังหวัดทุกกลุม ตองมีจาํ นวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรทีป่ ระกาศในปสดุ ทาย
กอนปที่มีการเลือกตั้งรวมกันแลวใกลเคียงกัน ทั้งนี้ โดยใหจังหวัดทั้งจังหวัดอยูในเขตเลือกตั้งเดียว
โดยพรรคการเมืองจะตองจัดทําบัญชีรายชือ่ เรียงตามลําดับหมายเลขตัง้ แตหมายเลข ๑ ถึงหมายเลข ๑๐
ในแตละเขตเลือกตั้ง ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งมีคะแนนเสียงคนละหนึ่งคะแนน ในการออกเสียงเลือกตั้ง

๑๑๘

จุลนิติ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

ใหแกบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งของตน แมการเลือกตั้งแบบนี้จะสอดคลองกับหลัก
ความเสมอภาค แตการแบงประเทศออกเปน ๘ เขตเลือกตั้งนั้น เหตุผลในการอธิบายวาใชอะไร
เปนเกณฑแบงเขตเลือกตั้งนอกจากเขตจังหวัดนั้นตองติดกัน และตองเฉลี่ยใหแตละกลุมจังหวัด
มีจาํ นวนประชากรใกลเคียงกันยังไมชดั เจนทาที่ควร ผลของการแบงเขตเลือกตั้งออกเปน ๘ กลุม จังหวัด
ทําใหจงั หวัดบางจังหวัดในภาคกลางตองไปรวมกับจังหวัดในภาคใต หรือจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตองมารวมกับจังหวัดในภาคตะวันออกและเลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองบัญชีเดียวกัน ซึ่งอธิบาย
ไดยากวาจังหวัดเหลานัน้ มีความสัมพันธกันในแงของความเปนมา วัฒนธรรม ตลอดจนผลประโยชน
ทางการเมืองตามนโยบายที่พรรคการเมืองนําเสนออยางไร
ระยะที่สอง เปนระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๐
ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๓- มาตรา ๙๘ โดยมีสาระสําคัญ
ในการแกไข คือ กําหนดใหมจี ํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน ๕๐๐ คน โดยเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตัง้ จํานวน ๓๗๕ คน และแบบบัญชีรายชือ่ จํานวน ๑๒๕ คน
โดยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรไดเขตละหนึ่งคน และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสามารถ
เลือกไดเพียงบัญชีรายชื่อเดียวและใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนการ
ปรับปรุงจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยเพิ่มจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ใหมากขึ้น คือจากเดิม ๔๘๐ คน เปน ๕๐๐ คน เพราะการเลือกสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
เปนระบบที่สะทอนเจตนารมณของประชาชนไดอยางถูกตอง โดยใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อมีจาํ นวน ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ดังนั้น สมาชิก
สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจึงมีจํานวน ๑๒๕ คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกตั้งมีจํานวน ๓๗๕ คน โดยแกไขระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
ใหเปนระบบเสียงขางมากเขตละ ๑ คน เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ เพือ่ ใหเปนไปตามหลักความเสมอภาคที่ประชาชนหนึ่งคนควรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หนึง่ เสียงเทากัน รวมทั้งใหนําระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเดียวทั่วประเทศเชนเดียวกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาใช เพราะการมีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อเปนการเปดโอกาสใหบคุ คลทีม่ คี วามรูค วามสามารถทําหนาทีส่ มาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
และยังเปนการทําใหประชาชนทั่วประเทศไดกําหนดนโยบายการบริหารประเทศผานการเลือก
พรรคการเมืองตามบัญชีรายชื่ออีกดวย
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๑๑๙

การปฏิรูประบบการเลือกตั้งเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

ตอมาเมื่อมีการยึดอํานาจการปกครองประเทศโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติเมื่อวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได มี ป ระกาศคณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑/๒๕๕๗
ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเวนหมวด ๒ และไดมีการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในระหวางที่ยังไมมี
รัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวไดกําหนดใหมีคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น
เพือ่ จัดทํารางรัฐธรรมนูญ ซึง่ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดจดั ทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแหงชาติ เพื่อลงมติใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ)
โดยรางรัฐธรรมนูญฉบับนีไ้ ดนาํ เอาแนวคิดการเลือกตัง้ ระบบสัดสวนผสมแบบประเทศเยอรมันมากําหนดไว
ในรางรัฐธรรมนูญ อยางไรก็ตามในคราวประชุมสภาปฏิรูปแหงชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๘ เปนพิเศษ
วันอาทิตยที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ สภาปฏิรูปแหงชาติไดมีมติไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ทําใหรา งรัฐธรรมนูญตกไปทัง้ ฉบับ ซึง่ ทําใหสภาปฏิรปู แหงชาติและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
สิ้นสุดลงไปพรอมกันดวย
๔ ระบบการเลื อ กตั้ ง แบบ “จั ด สรรป น ส ว นผสม” ตามแนวคิ ด ของคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ
เมือ่ สภาปฏิรปู แหงชาติสนิ้ สุดลง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ และฉบับแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๙/๑ ไดบัญญัติใหคณะรักษาความสงบแหงชาติแตงตั้ง
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญขึน้ คณะหนึง่ เพือ่ ทําหนาทีร่ า งรัฐธรรมนูญและคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ไดแตงตั้งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญขึ้นจํานวน ๒๑ คน โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ เปนประธาน
กรรมการรางรัฐธรรมนูญ สําหรับการจัดทํารางรัฐธรรมนูญในประเด็นเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งนั้น
คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดออกแบบระบบการเลือกตั้งแบบใหมเรียกวาระบบการเลือกตั้งแบบ
“จัดสรรปนสวนผสม” เพื่อใชเปนกติกาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมีสาระสําคัญ
ในเบื้องตนโดยสรุปคือ กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตมาจากการเลือกตั้งแบบ
“เขตเดียว เบอรเดียว” สวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ใหเปนแบบ “บัญชีรายชือ่ เดียว
ทัง้ ประเทศ” โดยใชเขตประเทศเปนเขตเลือกตัง้ และในการลงคะแนนเลือกตัง้ ใหใช “บัตรลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งใบเดียว” เพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งแบบแบงเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
ผู  ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ที่ ไ ด รั บ คะแนนสู ง สุ ด ในเขตเลื อ กตั้ ง ใดก็ จ ะได เ ป น สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎร
แบบแบงเขตในเขตเลือกตั้งนั้น สวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหนําคะแนนเสียง
ของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตที่แพการเลือกตั้งมารวมกับคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ
เพื่อคํานวณหาที่นั่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แตละพรรคการเมืองจะพึงไดรับ
สมมติวารัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด ๕๐๐ คน แบงเปนสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตจํานวน ๓๗๕ คน และสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ จํานวน
๑๒๕ คน ผูส มัครรับเลือกตัง้ ทีไ่ ดรบั คะแนนสูงสุดในเขตเลือกตัง้ ใดก็จะไดเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
แบบแบงเขตในเขตเลือกตั้งนั้น สวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจํานวน ๑๒๕ คน
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จะนําคะแนนเสียงของผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตที่แพการเลือกตั้งมารวมกับ
คะแนนแบบบั ญ ชี ร ายชื ่อ เพื ่อ คํ า นวณหาสั ด ส ว นที ่นั ่ง สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื ่อ
ทีแ่ ต ล ะพรรคการเมื อ งจะพึ ง ได รั บ ซึ ่ง ระบบการเลื อ กตั ้ง แบบนี ้มี ข  อ ดี คื อ ทํา ให ท ุก คะแนนเสี ย ง
มีความหมายในการนํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แตอาจจะมีขอเสียคือทําใหเกิด
พรรคการเมืองขนาดเล็กจํานวนมาก และจะทําใหการจัดตั้งรัฐบาลเปนรัฐบาลผสมระหวางหลายพรรค
การเมือง ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาลและทําใหรัฐบาลออนแอและสงผลกระทบ
ตอการบริหารราชการแผนดินในที่สุด
บทสรุป
ดังนัน้ ในการทีจ่ ะออกแบบระบบการเลือกตั้งในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมนั้น ควรจะพิจารณา
กอนวาตองการใหระบบการเมืองของประเทศมีทิศทางอยางไร เพราะระบบการเลือกตั้งในแตละแบบ
จะสงผลตอระบบการเมืองที่แตกตางกันไป โดยหลักการแลวระบบการเลือกตั้งจะอยูบนพื้นฐาน
ที่สําคัญ ๒ ประการ คือ ระบบการเลือกตั้งที่สงผลใหการเมืองมีเสถียรภาพ กับระบบการเลือกตั้ง
ที ่ต รงตามเจตนารมณ ข องประชาชน หากต อ งการให ก ารเมื อ งมีเ สถี ย รภาพและฝ า ยบริ ห าร
มีความเขมแข็ง ควรนําระบบเลือกตั้งแบบเสียงขางมากธรรมดาเขตละคน (First part the post system)
มาประยุกตใช ซึ่งจะนําไปสูการเกิดระบบสองพรรคการเมืองใหญ (Two party system) ดังตัวอยาง
ทีเ่ กิดขึ้นในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา แตถาตองการสภาที่สะทอนเจตนารมณของประชาชน
ควรนําระบบสัดสวน (Proportional Representation) หรือระบบสัดสวนผสมแบบเยอรมัน
(Mixed Member Proportional System) มาเปนตนแบบ เพราะเปนระบบที่ทําใหทุกคะแนนเสียง
มีความหมายในการนํามาคํานวณหาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
อยางไรก็ตาม ระบบการเลือกตั้งทุกรูปแบบไมมีระบบใดที่มีความสมบูรณแบบรอยเปอรเซ็นต
ในทุกระบบมีทงั้ ขอดีและขอเสีย และระบบการเลือกตั้งทีป่ ระสบความสําเร็จในประเทศหนึ่งก็ไมใช
สูตรสําเร็จทีจ่ ะนําไปใชกับประเทศอื่นๆ ซึ่งมีบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ทีแ่ ตกตางกัน และทีส่ ําคัญการออกแบบระบบการเลือกตั้งเพียงประการเดียวไมสามารถปองกัน
การซื้อสิทธิขายเสียงซึ่งเปนปญหาสําคัญของการเลือกตั้งได แตจะตองอาศัยการปฏิรปู กลไกการเลือกตั้ง
ทัง้ ระบบ ไมวาจะเปนองคกรจัดการเลือกตั้ง พรรคการเมือง นักการเมือง ตลอดจนประชาชนผูใช
สิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อใหการเลือกตั้งเปนชองทางในการสะทอนเจตจํานงของประชาชนอยางแทจริง
และทําใหปญหาความขัดแยงในสังคมเขาสูกลไกของสภาซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนในการร วมกัน
แกไขปญหาอยางสันติตามวิถีทางของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อนําพาประเทศสูความ
ปรองดองสมานฉันทและสรางความสงบสุขใหกับประชาชนอยางยั่งยืนตลอดไป
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คําคม

“...ความพอเพียงนี้ ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตอง
ทอผาใสเอง. อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียง
พอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได แตขายในที่ไมหา งไกล
เทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก. อยางนี้ทานนักเศรษฐกิจตาง ๆ ก็มาบอกวาลาสมัย.
จริง อาจจะลาสมัยคนอื่นเขาตองมีการเศรษฐกิจที่ตองมีการแลกเปลี่ยน
เรียกวาเปนเศรษฐกิจการคา ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง เลยรูสึกวาไมหรูหรา
แตเมืองไทยเปนประเทศที่มีบุญอยูวา ผลิตใหพอเพียงได...”

พระราชดํารัส
พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐
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แนวทางการแกไขเพิ่มเติม

กฎหมายหลายฉบับ

โดยรางพระราชบัญญัติฉบับเดียว
ความนํา

เมื่อรางพระราชบัญญัตไิ ดผา นการพิจารณาของฝายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละประกาศใชเปนกฎหมายแลว
ในเวลาตอมาอาจเกิดความจําเปนที่จะตองมีการแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของกฎหมายที่มีผลบังคับใช
อยูน ้ัน ซึ่งการแกไขเพิ่มเติมนั้นโดยหลักการแลวตองจัดทําเปนพระราชบัญญัตใิ นรูปแบบของพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติม เพื่อจัดทําบทบัญญัตใิ นลักษณะที่เปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ที่ใชบังคับนั้น๑1
ทั้งนี้ ในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายบางหลักการนั้นก็มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแกไข
กฎหมายหลายฉบับทีม่ หี ลักการทํานองเดียวกันหรือจําเปนตองแกไขใหสอดคลองไปพรอม ๆ กัน
ซึ่งปญหาทีม่ ักจะเกิดขึ้นก็คือ ในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายแยกเปนรายฉบับ เมือ่ ไดมีการเสนอราง
กฎหมายตอรัฐสภาแลว หากไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการจํานวนหลายคณะเพื่อพิจารณารางกฎหมาย
ของแตละฉบับในวาระที่ ๒ ขั้นพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการและการพิจารณารายมาตรา ก็อาจ
สงผลกระทบตอการแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของกฎหมายที่แตกตางกันทัง้ ทีเ่ ปนเรื่องทีม่ ีหลักการ
ทํานองเดียวกัน รวมถึงยังสงผลทําใหระยะเวลาการพิจารณากฎหมายยาวนานมากขึ้นดวย จึงมีประเด็น
ขอกฎหมายที่นาสนใจวา ในการปรับปรุงกฎหมายเหลานั้น จะสามารถจัดทําเปนกฎหมายกลางขึ้น
ฉบับหนึ่งและกําหนดใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยูในกฎหมายกลาง
ฉบับเดียวกันทั้งหมด แทนการที่จะตองดําเนินการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายในแตละฉบับหรือ
เปนรายฉบับไดหรือไม เพียงใด
โดยประเด็นขอกฎหมายในเรื่องดังกลาวนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ (ประกอบดวย
ประธานกรรมการกฤษฎีกาทุกคณะ) ไดเคยใหความเห็นตามที่ปรากฏในบันทึกสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง การวางแบบกฎหมาย (การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยรางพระราชบัญญัติ
ฉบับเดียว) (เรื่องเสร็จที่ ๖๓๒/๒๕๔๘) ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาไดจดั ใหมกี ารประชุมเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายในลักษณะดังกลาว สรุปความไดดังนี้
๑

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

กรณีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยรางพระราชบัญญัติฉบับเดียว จะสามารถ
กระทําไดหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ มีความเห็นวา โดยปกติแนวทางการตราพระราชบัญญัติ
ของประเทศไทยทีผ่ า นมา จะแยกแกไขเพิม่ เติมกฎหมายเปนรายฉบับ ไมวา จะมีหลักการไปเกีย่ วของ
กับการแกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตใิ ดก็ตาม ก็แกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตนิ นั้ ๆ ทุกฉบับแยกกัน หรือ
มิฉะนัน้ ก็ยกเลิกพระราชบัญญัตฉิ บับกอน ๆ ทุกฉบับ แลวรางขึน้ มาใหม โดยการรางกฎหมายตามแนวทาง
เชนนี้เปนไปเพื่อประโยชนในการใชกฎหมายและอางอิงกฎหมาย ซึ่งผูใชกฎหมายจะไดทราบวา
พระราชบัญญัตแิ ตละฉบับมีเนือ้ ความในการแกไขเพิม่ เติมครัง้ สุดทายอยางใดโดยตัวพระราชบัญญัติ
นั้นเอง มิฉะนั้น เมื่อระยะเวลาผานไปผูใชกฎหมายในระยะหลังอาจไมทราบวาบทกฎหมายใดไดมี
การแกไขเพิม่ เติมหรือถูกยกเลิกแลว เพราะเหตุทกี่ ารแกไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกบทบัญญัตนิ นั้ ไดกระทํา
อยูในกฎหมายอื่น นอกจากนี้ ยังอาจมีปญหาในการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภา เพราะจะตอง
พิจารณาวาจะรับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่เสนอหรือไม ซึ่งหากรางพระราชบัญญัติใด
มีหลักการใหแกไขเพิ่มเติมกฎหมายตาง ๆ หลายฉบับรวมอยูในรางพระราชบัญญัติฉบับเดียว
หากรั ฐ สภาจะไมเ ห็ น ชอบกั บ การแก ไขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายบางฉบั บ ซึ่ ง ปรากฏอยู  ใ นหลั ก การ
ของรางพระราชบัญญัตินั้นก็จะเปนปญหาในการพิจารณา
อยางไรก็ตาม แมวา ปญหาในการแกไขกฎหมายหลายฉบับอยูใ นกฎหมายฉบับเดียวจะเปนปญหา
ที่เกี่ยวกับความยุงยากในการดําเนินการและการใชกฎหมาย แตก็มิไดมีขอขัดของในทางกฎหมายวา
จะดําเนินการตรากฎหมายฉบับเดียวโดยใหมีการแกไขกฎหมายอื่นมิไดแตอยางใด เพราะเมื่อ
กฎหมายทีต่ ราขึน้ มีผลบังคับในฐานะเปนพระราชบัญญัตดิ ว ยกันหรือโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
จึงสามารถใชแทนทีเ่ นือ้ ความเดิมทีเ่ ปนพระราชบัญญัตอิ นื่ ได และไดเคยมีการดําเนินการอยูบ า งแลว
ในกฎหมายไทย ตัวอยางเชน
(๑) การแกไขถอยคํา เชน รัฐธรรมนูญแกไขเพิม่ เติมวาดวยนามประเทศ พุทธศักราช ๒๔๘๒
“มาตรา ๓ นามประเทศนีใ้ หเรียกวา ประเทศไทย และบทแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอืน่ ใด ซึง่ ใชคาํ วา
สยาม ใหใชคําวา ไทย แทน” เปนตน
(๒) การยกเลิกกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสม
กับกาลปจจุบนั พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึง่ ยกเลิกพระราชบัญญัติ จํานวน ๔๗ ฉบับ โดยบัญชีทา ยพระราชบัญญัตฯิ
เปนตน๒2
รวมทั้งมีการดําเนินการอยูในกฎหมายตางประเทศ ตัวอยางเชน กลุมประเทศคอมมอนลอว
(Common Law) ซึ่งไดมีการแกไขกฎหมาย ๓ วิธีการ กลาวคือ
(๑) ตรากฎหมายฉบับใหมแทนที่กฎหมายเดิมโดยตรง ซึ่งตรงกับวิธีการของประเทศไทย
(๒) ตรากฎหมายในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยเฉพาะ แตใหมผี ลเปนการปรับปรุงแกไขกฎหมายฉบับอืน่
นอกจากนี้โปรดดู พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับซึ่งใชบังคับในภาวะคับขัน พุทธศักราช ๒๔๘๙ พระราชบัญญัติ
ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน และกฎหมายที่เกี่ยวของ ที่ใหศาลพลเรือนเปนศาลทหาร
ในเวลาไมปกติและทีใ่ หศาลทหารพิจารณาคดีซงึ่ เกีย่ วกับความผิดอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัตยิ กเลิกกฎหมาย
บางฉบับที่หมดความจําเปนหรือซํ้าซอนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘.
๒
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ทีอ่ าจเกี่ยวของกับกฎหมายใหมนั้นดวย แตนักกฎหมายเห็นวาแมสะดวกตอผูรางกฎหมาย แตก็
กอใหเกิดความยุงยากในการใชกฎหมาย เพราะผูใชกฎหมายอาจไมทราบวากฎหมายใดบางที่แกไข
กฎหมายนี้
(๓) ตรากฎหมายฉบับเดียวเพื่อปรับปรุงแกไขหรือยกเลิกกฎหมายหรือบทบัญญัติกฎหมาย
หลายฉบับ จะมีบทบัญญัตสิ ้นั ๆ วาใหแกไขหรือยกเลิกกฎหมายตามที่กาํ หนดในบัญชีทา ยแหงพระราชบัญญัติ
(Schedule) ซึ่งในบัญชีทา ยดังกลาวนี้ จะแยกกันระหวางบัญชีทา ยที่มีผลเปนการยกเลิกพระราชบัญญัติ
อืน่ ทั้งฉบับหรือเฉพาะบางมาตรา กับบัญชีทายที่มีผลเปนการแกไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอื่น
โดยบัญชีทา ยที่มีผลเปนการยกเลิกพระราชบัญญัตอิ ่ืนทั้งฉบับหรือเฉพาะบางมาตราจะระบุวา ใหยกเลิก
พระราชบัญญัติที่ปรากฏในบัญชีทายนี้
ซึ่งเปนตัวอยางที่แสดงถึงการดําเนินการในลักษณะดังกลาวสามารถกระทําได โดยหากรัฐสภา
เห็นชอบกับการเสนอกฎหมายในลักษณะนี้ก็จะมีผลใชบังคับเปนกฎหมายและเปนรูปแบบที่ใช
ในการอางอิงตอไปได

ขอพิจารณาตอมา การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยรางพระราชบัญญัติฉบับเดียว
ควรมีขอบเขตในการดําเนินการอยางไร
สําหรับขอพิจารณาดังกลาว คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ มีความเห็นวา โดยที่การแกไข
กฎหมายหลายฉบับในกฎหมายฉบับเดียวนั้นมีขอจํากัดในการใชบังคับและในการพิจารณาของรัฐสภา
ดังกลาวขางตน การดําเนินการในรูปแบบการแกไขกฎหมายหลายฉบับโดยกฎหมายฉบับเดียว ควรมี
ขอบเขตในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) การแกไขกฎหมายหลายฉบับโดยกฎหมายฉบับเดียว ควรดําเนินการเมื่อการแกไข
กฎหมายที ่เ กี ่ย วข อ งทั ้ง หมดมี ห ลั ก การร ว มกั น เป น หลั ก การเดี ย ว ซึ ่ง จะมีผ ลทํา ให ก ารแก ไข
บทบัญญัติตาง ๆ เปนไปโดยอยูในแนวทางเดียวกันหรือมีขอความในลักษณะเดียวกันไดทั้งหมดแมจะ
เปนการแกไขกฎหมายหลายฉบับ ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสม
กับกาลปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งรัฐสภาเห็นชอบและประกาศใชบังคับเปนกฎหมายแลว หรือการจัดทํา
รางพระราชบัญญัติเพื่อแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ ทีไ่ มสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
โดยบทบัญญัติทั้งหมดที่มีการแกไขเพิ่มเติมจะเปนการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ ที่มี
ขอความไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ทําใหเนื้อหาสาระของการแกไขเพิ่มเติมจึงเปนอยางเดียวกัน เชน
การแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการคนโดยไมตอ งมีหมายคนจากศาล ซึ่งควรจะกําหนดหลักเกณฑ
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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แนวทางการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยรางพระราชบัญญัติฉบับเดียว

เชนเดียวกันในกฎหมายทุกฉบับ กรณีดังกลาวก็สามารถกําหนดเปนหลักการอยูในกฎหมายฉบับเดียว
และใหแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ ใหมีขอความเปนทํานองเดียวกันทั้งหมดได
สําหรับการแกไขกฎหมายบางเรือ่ งทีม่ ขี อ แตกตางกันในรายละเอียดของเนือ้ หาในบทบัญญัติ
แมวาหลักการที่เปนวัตถุประสงคหลักจะเปนอยางเดียวกัน เชน การแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่อใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น ซึ่งมีความจําเปนตองบัญญัติรายละเอียด
เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ของทองถิ่นในกฎหมายแตละฉบับแตกตางกันตามหลักการและเนื้อหา
ทีก่ าํ หนดไวเปนการเฉพาะของกฎหมายแตละฉบับนัน้ กรณีเชนนีก้ ไ็ มอาจแกไขเพิม่ เติมกฎหมายทุกฉบับ
รวมอยูใ นกฎหมายฉบับเดียวกันได เพราะอาจตองมีการแกไขเพิม่ เติมเนือ้ หาของกฎหมายในรายละเอียด
ที่แตกตางกัน และมีความจําเปนตองพิจารณาเปนรายฉบับวาการแกไขนั้นสอดคลองกับเนื้อหา
ของกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้นเพียงใดหรือไม
(๒) การตรากฎหมายเพื่อแกไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับในกฎหมายฉบับเดียวกันนั้น
ควรเปนกฎหมายเฉพาะเพื่อแสดงใหเห็นลักษณะของกฎหมายที่เปนกฎหมายกลางที่รวมการแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับ มิใชเปนการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับหนึ่งแลวใหมีบทบัญญัติ
เปนการแกไขกฎหมายอื่นๆ ดวย
สวนรูปแบบของรางพระราชบัญญัตนิ นั้ เห็นวา ควรกระทําดวยความจําเปนและไมใชทกุ กรณีไป
ประกอบกับหากจะมีการเสนอรางในลักษณะนีข้ นึ้ มาแลว ก็จะมีปญ
 หาใหพจิ ารณาแบบการรางกฎหมาย
ตัง้ แตการตัง้ ชือ่ รางพระราชบัญญัตทิ เี่ หมาะสม การเขียนหลักการ การเขียนคําปรารภ การลําดับมาตรา
และเรียบเรียงเนือ้ หา การกําหนดรัฐมนตรีผรู กั ษาการ การอางอิงกฎหมาย และการแกไขเพิม่ เติมในภายหลัง
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ จึงยังไมกําหนดแบบไวเปนการทั่วไป แตหากมีรางกฎหมายแลว
ก็จะพิจารณากําหนดแบบเปนรายกรณีตอไป
อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากในกระบวนการตรากฎหมาย ฝายนิตบิ ญ
ั ญัตจิ ะเปนผูม อี าํ นาจตรากฎหมาย
ดังนั้น การวางแบบของพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติจะควรมีรูปแบบเปนอยางไร รวมทั้ง
การยอมรับใหมีการแกไขกฎหมายหลายฉบับในกฎหมายฉบับเดียวหรือไมยอมอยูในอํานาจของ
ฝายนิติบัญญัติที่เปนผูกําหนดดวย ดังนั้น ขอเสนอของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ จึงเปนเพียง
ความเห็นเบือ้ งตนทีเ่ สนอตอคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับแนวทางการดําเนินการในการตรากฎหมายลักษณะ
ดั ง กล า ว และโดยที่ ร  า งกฎหมายจะเกี่ ย วข อ งกั บ การแก ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ แ ละอ า งอิ ง
พระราชบัญญัติอื่นอีกหลายฉบับ ฉะนั้น เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับการเสนอกฎหมายและผูใชกฎหมาย
เห็นภาพรวมของหลักการและขอบเขตของการเสนอแกไขเพิม่ เติมบทบัญญัตขิ องกฎหมายในลักษณะนี้
ในการเสนอรางพระราชบัญญัตจิ งึ ควรจัดทํา “บันทึกประกอบรางกฎหมาย” แนบไปกับรางพระราชบัญญัตฯิ
ดวยทุกขั้นตอน และจัดพิมพควบคูไปกับการประกาศใชเปนกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เพื่อผูใช
กฎหมายจะไดทราบหลักการ ความเปนมา และบทบัญญัตขิ องกฎหมายทีถ่ กู แกไขเพิม่ เติม ทํานองเดียวกับ
แนวทางการเสนอรางกฎหมายของตางประเทศซึง่ ก็ไดจดั ทําบันทึก (Explanatory Note หรือ Exposé
des motif) อีกสวนหนึง่ ตางหากจากตัวรางกฎหมาย ซึง่ เอกสารดังกลาวจะระบุเหตุผลของการเสนอกฎหมาย
ตอฝายนิติบัญญัติ รวมทั้งเจตนารมณของกฎหมาย กลไกกฎหมายที่ตองการ และอธิบายแตละมาตรา
อยางสั้น ๆ
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บทสรุป

จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ ดังกลาว นั้น ยอมเห็นไดวา การจะแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยรางพระราชบัญญัตฉิ บับเดียว สามารถที่จะกระทําไดเพราะเมื่อกฎหมาย
ทีต่ ราขึ้นมีผลบังคับในฐานะเปนพระราชบัญญัติดวยกันหรือโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
จึงสามารถใชแทนที่เนื้อความเดิมที่เปนพระราชบัญญัตอิ ่นื ได แตกค็ วรที่จะดําเนินการเฉพาะกรณีการแกไข
กฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมดนั้นมีหลักการรวมกันเปนหลักการเดียวเทานั้น อาทิ การจัดทํารางพระราชบัญญัติ
เพื่อแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัตขิ องกฎหมายตาง ๆ ที่ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ เชน การแกไขบทบัญญัติ
ทีเ่ กี่ยวกับขอสันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูแทนนิติบุคคล หรือผูซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินการของนิตบิ คุ คล ตองรับโทษตามที่บญ
ั ญัตไิ วสาํ หรับความผิดนั้น ๆ ดวย โดยไมปรากฏวา
มีการกระทําหรือมีเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิดของนิตบิ คุ คลนั้น๓3ซึ่งเปนบทบัญญัติ
ที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง๔4เปนอันใช
บังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ เปนตน แตสําหรับ
การแกไขกฎหมายบางเรื่องที่มีความแตกตางกันในเรื่องรายละเอียดของเนื้อหาในบทบัญญัติ แมวา หลักการ
ที่เปนวัตถุประสงคหลักจะเปนอยางเดียวกัน กรณีเชนนี้กไ็ มอาจแกไขกฎหมายทุกฉบับรวมอยูใ นกฎหมาย
ฉบับเดียวกันได นอกจากนี้ การตรากฎหมายเพื่อแกไขกฎหมายหลายฉบับในกฎหมายฉบับเดียวกันนั้น
ควรเปนกฎหมายเฉพาะเพื่อแสดงใหเห็นลักษณะของกฎหมายที่เปนกฎหมายกลางที่รวมการแกไขกฎหมาย
หลายฉบับ มิใชเปนการแกไขกฎหมายฉบับหนึ่งแลวใหมีบทบัญญัติเปนการแกไขกฎหมายอื่น ๆ ดวย

ในสวนแบบของกฎหมายในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับโดยรางพระราชบัญญัตเิ ดียวนั้น
อาจพิจารณาไดจากแบบการตรากฎหมายฉบับเดียวเพื่อปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายหรือ
บทบัญญัติกฎหมายหลายฉบับของกลุมประเทศคอมมอนลอว (Common Law) กลาวคือ นอกจาก
ชื่อพระราชบัญญัตแิ ละกําหนดวันใชบงั คับแลว จะมีเพียงบทบัญญัตสิ ้นั ๆ วาใหแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติของกฎหมายตามที่กําหนดในบัญชีทายพระราชบัญญัติ ซึ่งในบัญชีทายดังกลาวนี้จะระบุชื่อ
พระราชบัญญัติอนื่ ทีจ่ ะแกไขเพิ่มเติมและรายการที่จะแกไขเพิ่มเติมเรียงตามลําดับตัวอักษรดวย
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความชัดเจนและไมมีปญหาตอการบังคับใชกฎหมายในอนาคต
๓

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๙-๒๐/๒๕๕๖ เรื่อง พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ วรรคสอง มาตรา ๔๐ (๕) และมาตรา ๓๐ หรือไม .
๔
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง บัญญัติวา
“ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด”.

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๑๒๗

คําคม

“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น. ตองสรางพื้นฐานคือ
ความพอมีพอกิน พอใชของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใช
อุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อไดพื้นฐานมั่นคงพรอมพอควรและปฏิบัติ
ไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป
หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นใหรวดเร็วแตประการเดียว
โดยไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลอง
กันดวย ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตาง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเปนความยุงยาก
ลมเหลวไดในทีส่ ดุ ดังเห็นไดทอ่ี ารยประเทศหลายประเทศกําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจ
อยางรุนแรงอยูในเวลานี้...”

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗

๑๒๘

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
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บทวิเคราะหพระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
บทนํา

การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนั้นเปนเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และเปน
หลักสากลที่ไดรับการรับรองโดยกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) ภายใตขอจํากัดที่รัฐสามารถ
ตรากฎหมายจํากัดเสรีภาพดังกลาวไดทั้งนี้เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย
ความสงบเรียบรอย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอืน่ ๑ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากการชุมนุมของประชาชนโดยเฉพาะในกรณีชมุ นุมสาธารณะทีม่ ผี ชู มุ นุมจํานวนมาก
และมีการชุมนุมตอเนือ่ งนัน้ ยอมสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนทัว่ ไป เชน กีดขวาง
เสนทางสัญจร กอใหเกิดมลภาวะทางเสียง หรือขยะมูลฝอย และยังมีความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอยขึ้นในสังคมไดตลอดระยะเวลาของการชุมนุม ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองมี
การควบคุมการชุมนุมสาธารณะใหเปนไปโดยสงบเรียบรอย ไมกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ลงนามและไดใหสัตยาบันกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง เชน ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส จึงไดตรา
กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะขึ้นใชบังคับเปนการเฉพาะเพื่อกําหนดแนวทางการใชเสรีภาพ
ในการชุมนุมสาธารณะที่ชดั เจน กําหนดบทบาทหนาที่ของผูจดั การชุมนุม ผูชมุ นุม และหนวยงานภาครัฐ
ที่รับผิดชอบดูแลการชุมนุม
สําหรับประเทศไทยของเรานั้นไดมีการตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขึน้ เปนครัง้ แรกเพือ่ กําหนดหลักเกณฑในการชุมนุมสาธารณะใหชดั เจนและสอดคลองกับกติการะหวาง
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
“ขอ ๒๑ สิทธิในการชุมนุมโดยสงบยอมไดรับการรับรอง การจํากัดการใชสิทธินี้จะกระทํามิไดนอกจากจะกําหนดโดย
กฎหมายและเพียงเทาทีจ่ ําเปนสําหรับสังคมประชาธิปไตย เพือ่ ประโยชนแหงความมัน่ คงของชาติ หรือความปลอดภัย ความสงบ
เรียบรอย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น”.
๑

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๑๒๙

บทวิเคราะหพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเปนภาคี๒ โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๖๓ ก หนา ๑๙ เมือ่ วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
และมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด ๓๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กลาวคือ
มีผลใชบังคับตั้งแตวนั พฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปนตนมา ดังนั้น เพื่อใหทราบถึงหลักสากล
เกีย่ วกับการชุมนุมสาธารณะ รวมทัง้ สาระสําคัญและขอควรพิจารณาเกีย่ วกับพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับนี้ คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอเสนอบทความเรื่อง
“บทวิเคราะหพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังนี้

๑. หลักสากลเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ

ความเปนมา๓
การชุมนุมหรือการเดินขบวนในทีส่ าธารณะเพือ่ เรียกรองหรือแสดงออกในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ นัน้
เกิดขึ้นมาชานานแลวในสังคมตะวันตก โดยเริ่มตนมาจากการแสดงออกซึ่งความเชื่อถือหรือศรัทธาใน
ศาสนาในสมัยจักรพรรดิคอนสแตนตินแหงจักรวรรดิโรมัน ตอมาการชุมนุมและเดินขบวนในทีส่ าธารณะ
ไดกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศที่นับถือศาสนาคริสต จากนั้นจึงครอบคลุมไปถึงการ
ชุมนุมในทีส่ าธารณะเพือ่ เรียกรองหรือแสดงออกในเรือ่ งอืน่ ๆ ดวย ในทางกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ
ไดกลายมาเปนสิทธิตามกฎหมายโดยพัฒนามาจาก “สิทธิรองทุกข” เมื่อพระเจาจอหนทรงยอมรับ
กฎมหาบัตร (Magna Carta) ตามกฎมหาบัตรนั้นไดกําหนดใหผูแทนราษฎรมีสิทธิที่จะรองทุกขตอ
พระมหากษัตริยเ พือ่ ใหแกไขทุกขใหแกตนได การใชสทิ ธิรอ งทุกขในระยะเริม่ ตนนีเ้ ปนกรณีทผ่ี แู ทนราษฎร
รองทุกขตอ พระมหากษัตริยโ ดยตรง ตอมาเมือ่ ระบบรัฐสภาเขมแข็งและมีผแู ทนราษฎรทีม่ าจากการเลือกตัง้
ของประชาชนและฝายบริหารเปนผูใ ชอาํ นาจในนามของพระมหากษัตริย สิทธิรอ งทุกขไดพฒ
ั นามาเปน
สิทธิของประชาชนทีจ่ ะรองทุกขตอ ฝายบริหารเพือ่ แกไขทุกขใหแกตนแทน และมีรปู แบบทีห่ ลากหลายขึน้
จากการยื่นหนังสือรองเรียนพัฒนามาเปนการรวมตัวกันเรียกรอง ณ ที่ทําการของฝายบริหารหรือ
ฝายนิติบัญญัติ ทั้งนี้ การชุมนุมสาธารณะไมวาจะเปนการชุมนุมที่มีวัตถุประสงคทางการเมืองหรือไม
ลวนมีลกั ษณะเฉพาะ คือ ๑) การชุมนุมสาธารณะยอมมีผลกระทบตอประชาชนทีม่ ไิ ดเขารวมการชุมนุม
อยางหลีกเลีย่ งไมได ดังนัน้ ผูช มุ นุมจึงมีหนาทีโ่ ดยปริยายทีจ่ ะตองชุมนุมในลักษณะทีก่ อ ใหเกิดผลกระทบ
ตอผูอ นื่ นอยทีส่ ดุ และ ๒) การชุมนุมสาธารณะยอมมีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความไมสงบเรียบรอยขึน้ ไดเสมอ
เพราะเปนการรวมตัวกันของผูช มุ นุมจํานวนมากและมีการชุมนุมตอเนือ่ ง ซึง่ แตละคนยอมมีความตองการ
ที่ไมเหมือนกัน มีอารมณแตกตางกัน มีความสามารถในการอดทนตอความกดดันตางกัน ปจจัยเหลานี้
อาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือนําไปสูการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นขึ้นไดทั้งสิ้น
จึงเปนทีย่ อมรับกันเปนสากลวาการชุมนุมสาธารณะตองมีขอบเขต เมือ่ การชุมนุมสาธารณะสงผลกระทบ
ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองโดยการภาคยานุวัติเมื่อ
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ และผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามพันธกรณีดังกลาวตั้งแตวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐.
๓
ปกรณ นิลประพันธ. การตรากฎหมายวาดวยการชุมนุมสาธารณะ The legislation on Public Assemblage. วารสาร
AULJ Vol.๓ December, ๒๐๑๒ หนา ๓ – ๕.
๒
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ตอประชาชนทั่วไปอยางหลีกเลี่ยงไมได ประกอบกับมีความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย
ขึน้ ตลอดระยะเวลาทีม่ กี ารชุมนุม หลายประเทศจึงตรากฎหมายเพือ่ ควบคุมการชุมนุมในทีส่ าธารณะ
ขึ้นใชบังคับ
กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะในตางประเทศ๔
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนประเทศที่ไมมีกฎหมายเฉพาะวาดวยการชุมนุมสาธารณะ แตสทิ ธิ
ในการชุมนุมสาธารณะ๕ ในสหรัฐอเมริกาไดรบั การรับรองในรัฐธรรมนูญตัง้ แตรฐั ธรรมนูญฉบับแกไขเพิม่ เติม
ครั้งที่ ๑ ค.ศ. ๑๗๙๑ ตอมารัฐธรรมนูญฉบับแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๔ ค.ศ. ๑๘๖๘ ไดกําหนดหามมิให
แตละรัฐตรากฎหมายหรือกระทําการใดที่มีผลเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองอเมริกัน
นอกจากนี้ หลักกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมยังเปนไปตามคําพิพากษาของศาลสูงของสหรัฐอเมริกา
ในคดีตา ง ๆ เชน ในคดี United States v Cruikshank ศาลมีคาํ พิพากษาเปนบรรทัดฐานไววา การชุมนุม
สาธารณะโดยสงบเพื่อเรียกรองใหสภาคองเกรสหรือรัฐบาลดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขเยียวยาทุกขใหแก
ตนนั้น เปนสิทธิของประชาชนที่สหรัฐอเมริกาตองใหการคุมครองและรับประกันขอบเขต อยางไรก็ตาม
ธรรมชาติของการชุมนุมสาธารณะเกี่ยวพันกับคนจํานวนมาก เกี่ยวพันกับความสงบเรียบรอยในสังคม
และอาจมีผลกระทบตอการใชสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผูทไี่ มไดเขารวมการชุมนุมสาธารณะดวย
จึงเปนที่ยอมรับกันเปนสากลวาสิทธิในการชุมนุมสาธารณะนั้นมิใชสิทธิเด็ดขาดหากแตเปนสิทธิที่
สามารถถูกจํากัดไดโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งตามคําพิพากษาของศาลในคดี United States
v Cruikshank ดังกลาวยืนยันวา การจํากัดสิทธิในการชุมนุมสาธารณะสามารถทําได แตตองทําโดย
บทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น
ฝายพัฒนากฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ. ขาวสารพัฒนากฎหมาย
ลําดับที่ ๑๔ - ๔ เมษายน ๒๕๔๙.
๕
การชุมนุมจะถือวาเปนสิทธิหรือเสรีภาพนั้นในทางวิชาการยังมีขอโตแยงอยู ซึ่งในประเทศอังกฤษและตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยถือวาการชุมนุมเปนเสรีภาพ แตในสหรัฐอเมริกาการชุมนุมถือวาเปนสิทธิ.
๔
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นอกจากนี้ ในประเทศที่ใชระบบกฎหมายคอมมอนลอวจะถือเปนหลักวาการชุมนุม
สาธารณะทีม่ เี จตนาเพือ่ กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยเปนการกระทําทีไ่ มชอบดวยกฎหมาย และการ
ชุมนุมสาธารณะในสถานทีส่ ว นบุคคลไมผดิ กฎหมาย เวนแตจะมีผลเปนการรบกวนความเปนอยูโ ดยปกติสขุ
ของผูอื่น สวนการชุมนุมสาธารณะในที่สาธารณะหากเปนถนนสาธารณะ อาจเปนการละเมิดเนื่องจาก
เปนการบุกรุกสถานที่ของผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาถนนสาธารณะนั้น และอาจเปนการรบกวน
ความเปนอยูโ ดยปกติสขุ ของผูอ นื่ ดวย และหลายประเทศไดตรากฎหมายเกีย่ วกับการชุมนุมสาธารณะขึน้
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) รับรองสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ และ ๒) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการชุมนุมสาธารณะใหกระทบตอประชาชนทีม่ ไิ ดเขารวมกับการชุมนุมหรือมิไดเห็นดวยกับการชุมนุม
นอยที่สุด เชน Public Order Act ๑๙๘๖ ของประเทศอังกฤษ หรือ décrét loi ๒๓ - ๑๐ - ๑๙๓๕
ของฝรั่งเศส Public Assembly Act ๑๙๘๕ ของฟลิปปนส Peaceful Assembly Act ๑๙๙๒ ของ
รัฐควีนสแลนดของออสเตรเลีย Public Assembly Act ๑๙๙๗ ของเอสโทเนีย เปนตน ทั้งนี้ กฎหมาย
เกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะของประเทศตาง ๆ ดังกลาวมีกรอบและขอบเขตในการชุมนุมสาธารณะ
ดังนี้ ตองเปนการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธและไมมีวัตถุประสงคที่ฝาฝนกฎหมาย ผูจัดการ
ชุมนุมตองแจงใหเจาหนาที่ทราบลวงหนากอน ๓ - ๗ วัน ผูชุมนุมตองไมกระทําการอันเปนการฝาฝน
กฎหมายหรือลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่ เจาหนาทีส่ ามารถกําหนดเงือ่ นไขในการชุมนุมได
หากเชื่อไดวาการชุมนุมนั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหรือความไมสงบเรียบรอย และ
เจาหนาทีม่ อี าํ นาจหามหรือจํากัดการชุมนุมทีเ่ ปนการบุกรุกทรัพยสนิ ของผูอ นื่ หรือทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสราง
ที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตร โบราณคดี วิทยาศาสตร และสถาปตยกรรม

๒. กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะของประเทศไทย

กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการชุมนุมในประเทศไทยนัน้ มีเปนจํานวนมากทัง้ กฎหมายทีร่ บั รอง
และสงเสริมการใชเสรีภาพในการชุมนุม ซึง่ ปรากฏอยูใ นบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญโดยอาจบัญญัตเิ สรีภาพ
ในการชุมนุมสาธารณะไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนตน
หรือบัญญัตถิ งึ เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะไวในสวนหนึง่ ของบทบัญญัตใิ นเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพ เชน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๔๗๕ แกไขเพิม่ เติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ เปนตน กฎหมายทีจ่ าํ กัดเสรีภาพในการชุมนุม ไดแก พระราช
บัญญัตกิ ฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชกําหนดบริหารราชการในสถานการณฉกุ เฉิน พ.ศ.
๒๕๔๘ กฎหมายทั้งสองฉบับนี้สอดคลองกับขอยกเวนการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ
เพื่อรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือในระหวางเวลา
ที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการรักษา
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังเปนกฎหมายอีกฉบับหนึง่ ทีถ่ กู นํามาใชในการบริหาร
จัดการการชุมนุม และกฎหมายทีเ่ ปนอุปสรรคกับการชุมนุม เปนกฎหมายทีถ่ กู นํามาใชในการตัง้ ขอกลาวหา

๑๓๒

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

กับผูชุมนุม เชน ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนตน
สําหรับพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัตฉิ บับนีถ้ อื เปนกฎหมายทีไ่ ดรบั การตราขึน้ เปนการเฉพาะเพือ่ กําหนดหลักเกณฑ
การชุมนุมสาธารณะใหชัดเจนและสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองที่ประเทศไทยเปนภาคี โดยมีสาระสําคัญ คือ
๑) ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย กฎหมายนี้ไมใชบงั คับแกการชุมนุมสาธารณะ ดังตอไปนี้
การชุมนุมเนือ่ งในงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี การชุมนุมเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือ
กิจกรรมตามประเพณีหรือตามวัฒนธรรมแหงทองถิ่น การชุมนุมเพื่อจัดแสดงมหรสพ กีฬา สงเสริม
การทองเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นเพื่อประโยชนทางการคาปกติ การชุมนุมภายในสถานศึกษา การชุมนุมหรือ
การประชุมตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสถานศึกษาหรือหนวยงาน
ที่มีวัตถุประสงคทางวิชาการ การชุมนุมสาธารณะในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน
หรือประกาศใชกฎอัยการศึก และการชุมนุมสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อประโยชนในการหาเสียงเลือกตั้ง
ในชวงเวลาที่มีการเลือกตั้ง แตตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น
๒) บทนิยามที่สําคัญ
“การชุมนุมสาธารณะ” หมายความวา การชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพือ่ เรียกรอง
สนับสนุน คัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยแสดงออกตอประชาชนทัว่ ไป และบุคคลอืน่
สามารถรวมการชุมนุมนั้นได ไมวาการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนยายดวยหรือไม
“ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางอันเปนทรัพยสินของแผนดินที่ใช
เพื่อสาธารณะประโยชนหรือสงวนไวเพื่อประโยชนรว มกันหรือที่หนวยงานของรัฐมิไดเปนเจาของแตเปน
ผูครอบครองหรือใชประโยชน บรรดาซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเขาไปได รวมตลอดทั้งทางหลวง
และทางสาธารณะ
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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“ผูจ ดั การชุมนุม” หมายความวา ผูจ ดั ใหมกี ารชุมนุมสาธารณะ และใหหมายความรวมถึง
ผูประสงคจะจัดการชุมนุมสาธารณะ และผูซึ่งเชิญชวนหรือนัดใหผูอื่นมารวมการชุมนุมสาธารณะ
โดยแสดงออกหรือมีพฤติการณทําใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูจัดหรือรวมจัดใหมีการชุมนุมนั้น
“ผูชุมนุม” หมายความรวมถึง ผูจัดการชุมนุม และผูเขารวมการชุมนุมสาธารณะไมวา
จะเขารวมการชุมนุมสาธารณะนั้นตามคําเชิญชวนหรือการนัดของผูจัดการชุมนุมหรือไม
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐบาล
องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานอื่นของรัฐ
“ผูรับแจง” หมายความวา หัวหนาสถานีตํารวจแหงทองที่ที่มีการชุมนุมสาธารณะ
หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนผูมีหนาที่รับแจงการชุมนุมสาธารณะตาม
พระราชบัญญัตินี้
๓) รัฐมนตรีผรู กั ษาการ ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูร กั ษาการตามกฎหมายนี้ และใหมอี าํ นาจ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้
๔) บททั่วไป
๔.๑) กําหนดใหการชุมนุมสาธารณะตองเปนไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ และการ
ใชสิทธิและเสรีภาพของผูชุมนุมตองอยูภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
๔.๒) กําหนดสถานที่ตองหามในการจัดการชุมนุมสาธารณะ
๔.๓) กําหนดใหการชุมนุมสาธารณะตองไมกดี ขวางทางเขาออก หรือรบกวนการปฏิบตั งิ าน
หรือการใชบริการสถานที่ตามที่กฎหมายกําหนด
๔.๔) กําหนดใหหนวยงานของรัฐอาจจัดใหมสี ถานทีเ่ พือ่ ใชสาํ หรับการชุมนุมสาธารณะ
๕) การแจงการชุมนุมสาธารณะ
๕.๑) กําหนดใหผูประสงคจะจัดการชุมนุมตองแจงวัตถุประสงค และวัน ระยะเวลา
และสถานที่ชุมนุมตอผูรับแจงกอนเริ่มการชุมนุมไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง
๕.๒) กําหนดหลักเกณฑใหผรู บั แจงมีคาํ สัง่ หามชุมนุม การอุทธรณและพิจารณาวินจิ ฉัย
อุทธรณ
๕.๓) กําหนดหลักเกณฑการขอผอนผันกรณีไมสามารถแจงการชุมนุมไดภายในกําหนด
เวลากอนเริ่มการชุมนุมไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง
๕.๔) กําหนดใหผรู บั แจงและผูร บั คําขอผอนผันเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๕.๕) กําหนดกรณีที่ถือวาเปนการชุมนุมสาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย
๖) หนาที่ของผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุม
๖.๑) กําหนดหนาที่ของผูจัดการชุมนุม
๖.๒) กําหนดหนาที่ของผูชุมนุม
๖.๓) กําหนดใหผชู มุ นุมจะเดินขบวนหรือเคลือ่ นยายการชุมนุมไดตอ เมือ่ ไดแจงลวงหนา
ตอหัวหนาสถานีตํารวจซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบดูแลการชุมนุมสาธารณะนั้นเปนการลวงหนา

๑๓๔

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

๖.๔) กําหนดใหผชู มุ นุมตองเลิกการชุมนุมสาธารณะภายในระยะเวลาที่ผจู ดั การชุมนุม
ไดแจงไวตอผูร ับแจง และหากประสงคจะใหมีการชุมนุมตอไปใหแจงขอขยายระยะเวลาตอผูรับแจง
ภายในเวลา ๒๔ ชั่วโมงกอนสิ้นสุดระยะเวลาที่ผูจัดการชุมนุมไดแจงไว
๗) การคุมครองความสะดวกของประชาชนและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ
๗.๑) กําหนดเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และอํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
๗.๒) กําหนดใหสาํ นักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานประชาสัมพันธของรัฐจัดหรือ
ประสานใหมีการประชาสัมพันธเปนระยะเพื่อใหประชาชนไดรับผลกระทบจากการชุมนุมนอยที่สุด
๗.๓) กําหนดใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะดําเนินการในกรณีมีการชุมนุม
สาธารณะที่ไมชอบดวยกฎหมาย ฝาฝนกฎหมาย หรือไมปฏิบัติที่กฎหมายกําหนด
๗.๔) กําหนดใหศาลพิจารณาคําขอใหมีคําสั่งใหผูชุมนุมเลิกการชุมนุมสาธารณะ
เปนการเรงดวน และใหคําสั่งศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคใหเปนที่สุด
๗.๕) กําหนดหลักเกณฑการประกาศพื้นทีค่ วบคุม และกําหนดผูรับผิดชอบควบคุม
สถานการณเพื่อใหมีการเลิกการชุมนุมสาธารณะตามคําสั่งศาล
๗.๖) กําหนดอํานาจของผูควบคุมสถานการณและผูซ ึ่งไดรับมอบหมายจากผูควบคุม
สถานการณดาํ เนินการใหมกี ารเลิกการชุมนุมสาธารณะ หากยังคงมีผชู มุ นุมอยูใ นพืน้ ที่ควบคุมหรือเขาไป
ในพื้นที่ควบคุมโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ
๗.๗) กํ า หนดให เจ า พนั ก งานดู แ ลการชุ ม นุ ม สาธารณะมี อ ํา นาจสั ่ง ให ผู ชุ ม นุ ม ยุติ
การกระทําใด ๆ ที่มีลักษณะรุนแรงและอาจเปนอันตรายแกชีวิต รางกาย จิตใจ หรือทรัพยสินของผูอื่น
จนเกิดความวุนวายขึ้นในบานเมือง
๗.๘) กําหนดใหเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ผูควบคุมสถานการณ ผูซ่งึ ไดรบั
มอบหมายจากผูควบคุมสถานการณ หรือผูซ่งึ ปฏิบตั หิ นาที่ตามคําสั่งของบุคคลดังกลาวเปนเจาพนักงาน
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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บทวิเคราะหพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

ตามประมวลกฎหมายอาญา และเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา
๘) บทกําหนดโทษ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ตองรับโทษตามที่
กฎหมายไดกําหนดไว

๓. บทวิเคราะหพระราชบัญญัตกิ ารชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

จะพิจารณาเห็นไดวาพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณสําคัญเพื่อกําหนดหลักเกณฑ
การชุมนุมสาธารณะใหชดั เจนเพือ่ ใหการชุมนุมสาธารณะเปนไปดวยความสงบเรียบรอย ไมกระทบกระเทือน
ตอความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตลอดจน
สุขอนามัยของประชาชนหรือความสะดวกของประชาชนทีจ่ ะใชทสี่ าธารณะ และไมกระทบกระเทือนสิทธิ
และเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทัง้ หลักสากลทีว่ า การชุมนุมสาธารณะตองมีขอบเขต สามารถถูก
จํากัดไดภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย และผูชุมนุมมีหนาที่โดยปริยายที่จะตองชุมนุมในลักษณะที่
กอใหเกิดผลกระทบตอผูอื่นนอยที่สุด อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัตินี้ยังมีขอควรพิจารณาในประเด็น
ที่สําคัญ ดังนี้
๑) สถานทีต่ อ งหามชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัตนิ หี้ า มมิใหชมุ นุม
สาธารณะบริเวณสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศตั้งแต
สมเด็จเจาฟาขึน้ ไป หรือผูส าํ เร็จราชการแทนพระองค หรือสถานทีพ่ าํ นักของพระราชอาคันตุกะ รวมถึง
ภายในพืน้ ทีข่ องรัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล และศาล นอกจากนี้ ในกรณีทมี่ คี วามจําเปนเพือ่ ประโยชนแหง
การรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบรอยของประชาชน ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจประกาศหามมิใหชุมนุมในรัศมีไมเกิน ๕๐ เมตรรอบรัฐสภา ทําเนียบ
รัฐบาล และศาลได โดยใหคาํ นึงถึงจํานวนของผูเ ขารวมชุมนุมและพฤติการณในการชุมนุมประกอบดวย
หากพิจารณาการหามชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่ของรัฐสภา ทําเนียบรัฐบาล และศาลดังกลาวแลว
จะเห็นไดวาสถานที่ดังกลาวเปนสถานที่ซึ่งปกติผูชุมนุมไปชุมนุมเพื่อเรียกรองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อยูแลว เนื่องจากเปนที่อยูของหัวหนาฝายบริหารหรือรัฐบาลที่มีอํานาจหนาที่ในการแกไขปญหา
ความเดือดรอนของผูช มุ นุม ดังนัน้ การหามชุมนุมในพืน้ ทีด่ งั กลาวจึงอาจไมสอดคลองกับความเปนจริงได
๒) การแจงการชุมนุมสาธารณะ ตามมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัตินี้กําหนดให
ผูประสงคจะจัดการชุมนุมตองแจงวัตถุประสงค และวัน ระยะเวลา และสถานที่ชมุ นุมตอผูรับแจงกอน
เริม่ การชุมนุมไมนอ ยกวา ๒๔ ชัว่ โมง ทัง้ นี้ ตามวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนดซึง่ ตองเปนวิธที สี่ ะดวก
แกผแู จงและตองแจงผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดวย โดยผูฝ า ฝนไมแจงการชุมนุมสาธารณะภายใน
ระยะเวลาและวิธกี ารทีก่ าํ หนดนัน้ ตองรับโทษปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากพิจารณาบทบัญญัตดิ งั กลาว
แลวจะเห็นไดวามีจุดมุงหมายเพื่อใหเจาหนาที่ไดรับทราบเขาไปดูแลการชุมนุมมิใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอยในทีช่ มุ นุม และเพือ่ อํานวยความสะดวกแกบคุ คลอืน่ ในการใชทส่ี าธารณะไมใหไดรบั ผลกระทบ
จนเกินสมควรแกเหตุ อยางไรก็ดี การกําหนดวิธีการแจงการชุมนุมสาธารณะจะตองไมมีรายละเอียด
ที่มากเกินไปจนอาจเปนภาระแกผูใชเสรีภาพในการชุมนุมได
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๓) หนาที่ของผูจัดการชุมนุมและผูชมุ นุม ตามมาตรา ๑๕ ถึงมาตรา ๑๘ ของพระราชบัญญัตนิ ้ี
ไดกําหนดหนาทีข่ องผูจัดการชุมนุมและผูชุมนุมไวหลายประการพรอมกําหนดบทลงโทษแกผูฝาฝน
เอาไว เพื่อใหการชุมนุมสาธารณะเปนไปโดยเปนระเบียบเรียบรอยและเปนการแสดงใหเห็นวาการใช
เสรีภาพในการชุมนุมจะตองไมกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น เชน ผูจัดการชุมนุมมีหนาที่ดูแล
และรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะใหเปนไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ ดูแลและรับผิดชอบการชุมนุม
สาธารณะไมใหเกิดการขัดขวางเกินสมควรตอประชาชนที่จะใชทสี่ าธารณะ และผูชุมนุมมีหนาทีไ่ มกอ
ใหเกิดความไมสะดวกแกประชาชนที่จะใชทสี่ าธารณะ ไมบุกรุก ทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําดวย
ประการใด ๆ ใหใชการไมไดตามปกติซึ่งทรัพยสินของผูอืน่ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําสั่งของ
เจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ เปนตน มีขอสังเกตวาการกําหนดบทบาทหนาที่ดังกลาวจะตอง
ไมมากจนกลายเปนการจํากัดเสรีภาพในการชุมนุมของผูชุมนุม

๔. บทสรุป

“การชุมนุมสาธารณะ” เพื่อเรียกรองหรือแสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นจะตองเปนการ
ชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ และตองอยูภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ผูจัดการ
ชุมนุมและผูช ุมนุมจะตองเคารพและไมลวงละเมิดตอสิทธิเสรีภาพของบุคคลอืน่ โดยเฉพาะประชาชน
โดยทั่วไปที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการชุมนุมนั้น ๆ นอกจากนี้ ภาครัฐจะตองสงเสริมและใหความรูท่ีถกู ตอง
เกี่ยวกับการใชสทิ ธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อใหการชุมนุมสาธารณะเปนไปตามหลักสากลดังเชน
การชุมนุมสาธารณะของประเทศเสรีประชาธิปไตยอื่น ๆ รวมทั้งเปนการปองกันมิใหเกิดความไมสงบ
เรียบรอยหรือเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ
อนึ่ง สําหรับประกาศกําหนดรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ ซึ่งจะตองออกตามความใน
พระราชบัญญัตนิ ้ี คอลัมน การปฏิรปู กฎหมาย : LAW REFORM จะขอนําเสนอในวารสารจุลนิตฉิ บับตอไป
เพื่อใหทานผูอานไดทราบถึงหลักเกณฑของการชุมนุมสาธารณะอยางครบถวน
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๑๓๗

คําคม

“...ความพอเพียงนี้ก็แปลวา ความพอประมาณและความมีเหตุผล...”

พระราชดํารัส
พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

๑๓๘

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

สารพันปญหากฎหมาย
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มาตรการทางกฎหมายในการรักษา
ความปลอดภัยในอากาศยาน
บทนํา
ตามที่ปรากฏเปนขาวทางสื่อสารมวลชนวามีผูโดยสารคนหนึ่งไดกระทําการ
โดยแกลงขมขูแอรโฮสเตสของสายการบินภายในประเทศสายการบินหนึ่งของไทย
ที่กาํ ลังจะทําการบินออกจากทาอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ไปยังจุดหมายปลายทาง
ทีส่ นามบินหาดใหญ วามีระเบิดบรรจุอยูในกระเปาเดินทาง ขณะเครื่องบินจอดรอ
เตรียมขึ้นบินจนทําใหสายการบินดังกลาวตองยกเลิกการบินชั่วคราวและใหผูโดยสาร
ทั้งหมดลงจากเครื่องบิน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย แตเมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบ
ภายในกระเปาเดินทางแลวก็ไมพบระเบิดแตอยางใด แตการกระทําของบุคคลดังกลาว
ก็ทําใหผูโดยสารที่อยูในอากาศยานระหวางการบินดังกลาว รวมทั้งบุคคลผูทราบขาว
ตื่นตกใจ ซึ่งเขาขายเปนความผิดทั้งตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติ
วาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเปนกฎหมายฉบับใหม
ทีก่ ําหนดเกี่ยวกับอํานาจหนาทีข่ องผูควบคุมอากาศยานไทยและเจาหนาทีท่ ีเ่ กี่ยวกับ
ความผิดในอากาศยาน และความผิดบางประการที่ผโู ดยสารไดกระทําเกี่ยวกับการเดิน
อากาศและอากาศยาน รวมทัง้ กําหนดเกี่ยวกับเจาหนาทีผ่ ูรักษาความปลอดภัยใน
อากาศยานในระหวางการบิน
ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนีจ้ ึงใครขอนําเสนอเรื่อง
“มาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน” ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงคเพือ่ ใหผูอานไดรับทราบและเขาใจถึงความเปนมาและสภาพปญหาของ
การรักษาความปลอดภัยแกผูโดยสารในอากาศยาน รวมทัง้ มาตรการตาง ๆ ในการ
รักษาความปลอดภัยแกผูโดยสารในสนามบิน ดังนี้

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๑๓๙

มาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน

๑. ความเปนมาและสภาพปญหา
โดยทีป่ จ จุบนั ไดมกี ารกระทําความผิดทางอาญาตอการเดินอากาศในหลาย
ลักษณะดวยกันและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เชน การกอการราย การขูวางระเบิด
บนเครื่องบินหรืออากาศยาน การประพฤติตนไมเหมาะสมในอากาศยาน รวมทั้งใน
ทาอากาศยานหรือสนามบิน เปนตน เมื่อมีการกระทําความผิดในลักษณะดังกลาวขึ้น
จึงตองมีมาตรการตาง ๆ ในการที่จะปองกันและรักษาความปลอดภัยใหแกผูโดยสาร
ผูควบคุมอากาศยาน เจาหนาที่ประจําอากาศยานในระหวางการบิน และทรัพยสิน
ในอากาศยานนั้น รวมทั้งมาตรการในการลงโทษผูกระทําความผิดในอากาศยานนั้น
ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดการกระทําดังกลาวขึ้นอีก
ดวยเหตุดังกลาว ทางคณะรัฐมนตรีชุดปจจุบันที่มี
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี จึงไดมีการ
เสนอรางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการ
เดินอากาศ พ.ศ. .... ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา ซึ่งสภา
นิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการใน
คราวประชุมสภานิติบัญญัติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ และไดพิจารณาในวาระที่สอง และวาระ
ทีส่ าม ในคราวประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัติ ครัง้ ที๒่ ๖/๒๕๕๗ เมือ่ วันศุกรที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๗ โดยมีมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย และพระราชบัญญัติวาดวย
ความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป กลาวคือ เริม่ มีผลใชบงั คับในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
เปนตนมา

๒. มาตรการทางกฎหมายในการรั ก ษาความปลอดภั ย ใน
อากาศยานตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ยความผิ ด บางประการต อ การเดิ น อากาศ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกาํ หนดมาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยแกผโู ดยสาร
ในอากาศยาน และอากาศยานที่อยูระหวางการบิน โดยกําหนดประเภทความผิดและ
บทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิด ดังนี้

๑๔๐

จุลนิติ
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สารพันปญหากฎหมาย

๒.๑ ความผิดเกี่ยวกับการกระทําที่นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอ
ความปลอดภัยของผูโดยสาร และอากาศยาน๑
(๑) ผูอ ยูใ นอากาศยานในระหวางการบินผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิ
ตามคําสั่งของผูควบคุมอากาศยานหรือเจาหนาที่ประจําอากาศยานซึ่งสั่งในนาม
ผูควบคุมอากาศยาน ทีเ่ ปนคําสั่งเพื่อรักษากฎ ระเบียบ และความเรียบรอยใน
อากาศยาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําดังกลาวเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง ที่สั่ง
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกอากาศยานหรือแกบุคคลหรือทรัพยสินในอากาศยาน
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ปหรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
(๒) ผูอ ยูใ นอากาศยานในระหวางการบินผูใ ดกระทําการหรือมีส่งิ
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๒.๑) สูบบุหรี่ในหองนํ้าหรือทีอ่ ืน่ ใดที่มิใชสถานที่ทจี่ ัดไว
ใหสูบบุหรี่เปนการเฉพาะ
(๒.๒) ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในเวลาที่หามใช หรือ
(๒.๓) มีสิ่งที่มีประกาศหามมิใหนําขึ้นไปในอากาศยาน
ไวในการครอบครอง
ถาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําเพือ่ ใหเกิดการขัดของ
แกอุปกรณทเี่ กี่ยวกับความปลอดภัยของอากาศยาน ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๓) ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบินผูใดทําใหเครื่องตรวจ
จับควันหรืออุปกรณอนื่ ใดในอากาศยานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของอากาศยาน
ไมทํางาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
๒.๒ การกระทําความผิดทางอาญาในประการที่นาจะเกิดอันตราย
ตอความปลอดภัยของผูโดยสารและอากาศยาน๒
(๑) ผูอ ยูใ นอากาศยานในระหวางการบินผูใ ดใชกาํ ลังประทุษราย
ผูอ ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๒) ผูอ ยูใ นอากาศยานในระหวางการบินผูใ ดกระทําการอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๑

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๗ - มาตรา ๙

๒

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๐ – มาตรา ๑๗
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๑๔๑

มาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน

(๒.๑) กระทําตอรางกายผูอ นื่ อันเปนการมุง หมายในทางเพศ
(๒.๒) กระทําการอันควรขายหนาตอหนาธารกํานัลโดย
เปลือยหรือเปดเผยสวนของรางกาย หรือ
(๒.๓) ใชวาจาลวนลามหรือแสดงกิรยิ าทาทางอันเปนการ
ลามกอยางอื่น
(๓) ผูอ ยูใ นอากาศยานในระหวางการบินผูใ ดกระทําการอยางหนึง่
อยางใดดังตอไปนีถ้ า การกระทํานัน้ นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของ
อากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานหรือเปนการฝาฝนตอกฎ ระเบียบ และความ
เรียบรอยในอากาศยาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๓.๑) ใชกําลังทํารายผูอื่น
(๓.๒) ทําใหเสียทรัพย
(๓.๓) ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล
หรือใชสารที่มีฤทธิ์ตอจิตประสาท หรือ
(๓.๔) กระทําดวยประการใด ๆ ที่กอ
ใหเกิดความวุนวายในอากาศยาน
(๔) ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบิน
ผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ถาการกระทํานั้น
เปนการรบกวนการปฏิบัติหนาที่ของผูควบคุมอากาศยานหรือเจาหนาที่ประจํา
อากาศยานหรือทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของผูควบคุมอากาศยานหรือ
เจาหนาที่ประจําอากาศยานลดลง ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๗ ป หรือปรับ
ไมเกิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๔.๑) ใชกาํ ลังทํารายผูค วบคุมอากาศยานหรือเจาหนาที่
ประจําอากาศยาน หรือ
(๔.๒) ทําใหผูควบคุมอากาศยานหรือเจาหนาที่ประจํา
อากาศยานเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขูเข็ญ ไมวาจะทําดวยใชแรง
กายภาพหรือดวยวิธีอื่นใด
(๕) ผู  ใ ดโดยไม มี เ หตุ อั น สมควรเข า ไปหรื อ ซ อ นตั ว อยู  ใ น
อากาศยานในระหวางบริการหรือไมยอมออกไปเมื่อผูควบคุมอากาศยานไดสั่งให
ออกไปจากอากาศยาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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(๖) ผูอ ยูใ นอากาศยานในระหวางการบินผูใ ดทํารายรางกายผูอ ่นื
ถาการกระทํานัน้ นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของอากาศยาน
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๕ ป ถึง ๑๐ ป หรือปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(๗) ผูอยูในอากาศยานในระหวางการบินผูใดฆาผูอื่น ถาการ
กระทํานัน้ นาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของอากาศยาน ผูกระทํา
ตองระวางโทษประหารชีวิต
(๘) ผูอ ยูใ นอากาศยานในระหวางการบินผูใ ดยึดหรือเขาควบคุม
อากาศยานโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษรายผูอื่น หรือขู
วาจะกระทําอันตรายตออากาศยานนัน้ ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต
หรือจําคุกตั้งแต ๑๐ ป ถึง ๒๐ ป
๒.๓ ความผิดฐานทําใหอากาศยานไมสามารถทําการบินไดหรือการ
กอใหเกิดความเสียหายตอความปลอดภัยของอากาศยาน๓
(๑) ผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ตองระวางโทษ
ประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต ๑๕ ป ถึง ๒๐ ป และปรับตั้งแต
๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท
(๑.๑) ทําลายอากาศยานในระหวางบริการ
(๑.๒) ทําใหอากาศยานในระหวางบริการเสียหายจนเปน
เหตุใหอากาศยานนัน้ ไมสามารถทําการบินได หรือเปนเหตุหรือนาจะเปนเหตุใหเกิด
อันตรายตอความปลอดภัยของอากาศยานในระหวางการบิน หรือ
(๑.๓) วางหรือกระทําดวยประการใด ๆ เพื่อใหมีการวาง
ในอากาศยานในระหวางบริการซึ่งวัสดุหรือสิ่งใด ๆ ที่นา จะทําลายอากาศยานนั้น หรือ
นาจะกอใหเกิดความเสียหายจนเปนเหตุใหอากาศยานนัน้ ไมสามารถทําการบินได หรือ
นาจะกอใหเกิดความเสียหายจนนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของ
อากาศยานในระหวางการบิน
๒.๔ การกระทําความผิดในทาอากาศยานหรือการกระทําใด ๆ ที่
ทําใหการบริการของทาอากาศยานตองหยุดชะงัก๔
(๑) ผูใดใชอาวุธหรือวัสดุอื่นใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ ถาการกระทํานั้นเปนอันตรายหรือนาจะเปนอันตรายตอความปลอดภัยของ
ทาอากาศยาน ผูก ระทําตองระวางโทษประหารชีวติ จําคุกตลอดชีวติ หรือจําคุกตั้งแต
๑๕ ป ถึง ๒๐ ป และปรับตั้งแต ๖๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๓
๔

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๘
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๙ – มาตรา ๒๐
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(๑.๑) ทํารายรางกายผูอ นื่ ในทาอากาศยานจนเปนเหตุใหหรือ
นาจะเปนเหตุใหผูอื่นรับอันตรายสาหัส หรือถึงแกความตาย
(๑.๒) ทําลายหรือทําใหเสียหายอยางรายแรงตอทาอากาศยาน
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทาอากาศยาน หรือตออากาศยานที่จอดอยูใน
ทาอากาศยานซึ่งไมใชอากาศยานในระหวางบริการ หรือ
(๑.๓) ทําใหการใหบริการของทาอากาศยานหยุดชะงัก
(๒) ผูใ ดใชอาวุธหรือวัสดุอนื่ ใดฆาผูอ นื่ ในทาอากาศยาน ถาการกระทํา
นัน้ เปนอันตรายหรือนาจะเปนอันตรายตอความปลอดภัยของทาอากาศยาน ผูก ระทํา
ตองระวางโทษประหารชีวิต
๒.๕ การกระทําความผิดฐานทําลายหรือทําใหเสียหาย
แกเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ หรือการแจง
ข อ ความหรื อ ส ง ข า วสารอั น เป น เท็ จ เป น เหตุ ใ ห ผู  ที่ อ ยู  ใ น
ทาอากาศยานหรืออยูในอากาศยานตื่นตกใจ๕
(๑) ผูใดทําลายหรือทําใหเสียหายแกเครื่อง
อํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ตามกฎหมายวาดวยการ
เดินอากาศ หรือทําใหการทํางานของเครื่องอํานวยความสะดวก
ดังกลาวขัดของ ถาการกระทํานั้นเปนเหตุหรือนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอ
ความปลอดภัยของอากาศยานในระหวางการบิน ผูก ระทําตองระวางโทษประหารชีวติ
จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุกตั้งแต ๑๕ ป ถึง ๒๐ ป และปรับตั้งแต ๖๐๐,๐๐๐ บาท
ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูใดแจงขอความหรือสงขาวสารซึ่งรูอยูแลววาเปนเท็จ และ
การนัน้ เปนเหตุหรือนาจะเปนเหตุใหผทู อี่ ยูใ นทาอากาศยานหรือผูท อี่ ยูใ นอากาศยาน
ในระหวางการบินตืน่ ตกใจ ผูก ระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของ
อากาศยานในระหวางการบินผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๕ ป ถึง ๑๕ ป หรือ
ปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๖๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๒.๖ การกํ า หนดบทลงโทษสํ า หรั บ ผู  ส นั บ สนุ น การกระทํ า ความผิ ด
ผูพยายามกระทําความผิด และผูตระเตรียมการกระทําความผิด๖
นอกจากพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดิน
อากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะกําหนดบทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดดังกลาวแลว
พระราชบัญญัตวิ า ดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๑ – มาตรา ๒๒
พระราชบัญญัตวิ า ดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๓ – มาตรา ๒๕
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พระราชบัญญัตดิ งั กลาวยังไดกาํ หนดบทลงโทษสําหรับผูส นับสนุนการกระทําความผิด
ผูพยายามกระทําความผิด และผูตระเตรียมการกระทําความผิด ดังนี้
(๑) ผูใดเปนผูสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาวขางตน
ตองระวางโทษเชนเดียวกับตัวการ
(๒) ผูใดพยายามกระทําความผิดดังกลาวขางตน ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับผูกระทําความผิดสําเร็จ
(๓) ผูใ ดตระเตรียมการกระทําความผิด ตองระวางโทษกึ่งหนึ่งของ
โทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดในมาตรานั้น ๆ

๓. มาตรการในการปองกันและรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน
ตามอนุสัญญาที่ประเทศไทยไดเขาเปนภาคี๗
นอกจากมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแกผูโดยสารในอากาศยาน
และทรัพยสินในอากาศยาน ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยังมีมาตรการในการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในอากาศยานที่เปนไปตามหลักสากล โดยกําหนดไวในอนุสญ
ั ญาตาง ๆ ที่ประเทศไทย
ไดเขาเปนภาคีดว ย ทัง้ นีก้ เ็ พราะวาในการขนสงผูโ ดยสารและสินคาโดยอากาศยานหรือ
เครื่องบินนั้น ถือเปนการขนสงสาธารณะที่เรียกวาเปนการบินพลเรือนระหวางประเทศ
(International Civil Aviation) ทีจ่ ะตองมีมาตรการตามหลักมาตรฐานขั้นตํ่าตาม
บทบัญญัตขิ ององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation
Organization : ICAO) เพื่อปองกันภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการแทรกแซงโดยมิชอบดวย
กฎหมาย โดยในป ค.ศ. ๑๙๗๔ องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศไดบัญญัติ
ภาคผนวก ๑๗ (annex ๑๗) ของอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ
ค.ศ. ๑๙๔๔ (Convention on International Civil Aviation ๑๙๔๔) หรืออนุสญ
ั ญา
ชิคาโก ค.ศ. ๑๙๔๔ (Chicago Convention ๑๙๔๔) วาดวยการรักษาความปลอดภัย
โดยมีสาระสําคัญ คือ การรักษาความปลอดภัย การปองกันการบินพลเรือนระหวาง
ประเทศจากการกระทําทีเ่ ปนการแทรกแซงอันมิชอบดวยกฎหมาย (Safeguarding
International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference) และให
รัฐภาคีตองถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ค.ศ. ๑๙๗๕ เปนตนมา
อยางไรก็ดี นอกจากอนุสญ
ั ญาชิคาโก ค.ศ. ๑๙๔๔ แลว ยังมีอนุสญ
ั ญาหรือ
ความตกลงระหวางประเทศอีก ๔ ฉบับ ที่เปนมาตรการในการปองกันและปราบปราม
การกระทํา ความผิ ด เพื ่อ ความปลอดภั ย ในการบิ น พลเรื อ นระหว า งประเทศซึ ่ง
ประเทศไทยไดเขาเปนภาคี ไดแก
เฉลิมพงษ ซิ่วสุวรรณ “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน : กรณีศกึ ษาการยึดและ
ปดลอมทาอากาศยานในระหวางประเทศ” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
๗
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(๑) อนุสัญญาวาดวยความผิดและการกระทําอื่น ๆ บางประการที่
กระทําบนอากาศยาน ค.ศ. ๑๙๖๓ (Convention on Offences and certain other
Acts Committed on Board Aircraft ๑๙๖๓) หรืออนุสัญญาโตเกียว ค.ศ. ๑๙๖๓
(Tokyo Convention ๑๙๖๓)
อนุสญ
ั ญาฉบับนี้ กําหนดใหรฐั ภาคีจะตองรวมมือกันในการปราบปราม
การกระทําความผิดทางอาญาทุกประเภทที่กระทําโดยบุคคลที่อยูบนอากาศยาน
ในขณะทีอ่ ากาศยานกําลังบิน โดยการจัดใหมกี ฎเกณฑระหวางประเทศวาดวยอํานาจศาล
โดยวิธกี ารแกไขหรืออุดชองวางของปญหาเขตอํานาจศาลเพือ่ ลงโทษผูก ระทําความผิด
กล า วคื อ วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ของอนุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ คื อ ออกมา
เพือ่ ประกันวาผูท กี่ ระทําความผิดบนอากาศยานในระหวางการบิน
หรืออยูบนพื้นผิวทะเลหลวงหรือพื้นที่อื่นใดภายนอกอาณาเขต
ของรัฐใด ๆ จะไมหลุดพนจากการถูกลงโทษ เพราะเหตุทไี่ มมรี ฐั ใด
ใชอํานาจศาลในการจับกุมและดําเนินคดีแกบุคคลนั้นได
(๒) อนุสญ
ั ญาเพือ่ การปราบปรามการยึดอากาศยาน
โดยมิชอบดวยกฎหมาย ค.ศ. ๑๙๗๐ (Convention for the
Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft ๑๙๗๐) หรือ
อนุสัญญาเฮก ค.ศ. ๑๙๗๐ (Hague Convention ๑๙๗๐)
อนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ไดระบุเพิม่ เติมอํานาจของรัฐภาคี ตอจากอนุสญ
ั ญา
โตเกียว ค.ศ. ๑๙๖๓ กลาวคือ ใหรัฐภาคีมีอํานาจลงโทษผูกระทําความผิดที่ปรากฏตัว
ในดินแดนของรัฐตน จะเห็นไดวา อนุสัญญาฉบับนี้นอกจากเปนการระบุฐานความผิด
ในการยึดหรือควบคุมอากาศยานใหชดั เจนขึน้ แลว ยังเปนการอุดชองวางของอนุสญ
ั ญา
โตเกียว ค.ศ. ๑๙๖๓ โดยการระบุใหรัฐที่อากาศยานมิไดจดทะเบียนมีอํานาจจับตัว
และลงโทษผูกระทําความผิดได
(๓) อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย
ตอความปลอดภัยของการบินพลเรือน ค.ศ. ๑๙๗๑ (Convention for the
Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation ๑๙๗๑)
หรืออนุสัญญามอนตริออล ค.ศ. ๑๙๗๑ (Montreal Convention ๑๙๗๑)
อนุสัญญาฉบับนี้ ไดเพิ่มความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันมิชอบดวย
กฎหมาย ตอความปลอดภัยของการบินพลเรือนขึน้ ใหม ใหมขี อบขายทีก่ วางขวางมาก
ยิ่งขึ้น กลาวคือ ผูกระทําความผิดตามอนุสัญญาฉบับนี้ ไมจําเปนตองเปนผูที่อยูใน
อากาศยานเทานัน้ ผูก ระทําความผิดจะอยูบ นพืน้ ดินก็ได นอกจากนี้ ยังรวมถึงความผิด
ที่มิไดกระทําตออากาศยานโดยตรง แตกระทําตอเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งเปนสาเหตุ
แหงความไมปลอดภัยของอากาศยาน อีกทั้งยังรวมถึงความผิดในการแจงขาวเท็จ

๑๔๖

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

สารพันปญหากฎหมาย

ซึ่งอาจเปนอันตรายตออากาศยานดวย สําหรับการลงโทษผูกระทําความผิดนั้น
อนุสัญญาฉบับนีเ้ ปนการเพิ่มฐานความผิดเกี่ยวกับการทําลายอากาศยาน เครื่องชวย
การเดินอากาศยานและการแจงขาวเท็จ รวมถึงเปนการเพิ่มเขตอํานาจใหศาลนอกรัฐ
ที่จดทะเบียนอากาศยานดวย
(๔) พิธสี ารเพื่อปองกันการปราบปรามการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมาย
ณ ทาอากาศยานซึ่งใหบริการการบินพลเรือน ค.ศ. ๑๙๘๘ (The Protocol for the
Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation ๑๙๘๑)
หรือพิธีสารมอนตริออล ค.ศ. ๑๙๘๘ (Montreal Protocol ๑๙๘๘)
พิธีสารฉบับนี้ เปนการแกไขอนุสัญญามอนตริออล ค.ศ. ๑๙๗๑
โดยการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทําความผิด ณ ทาอากาศยาน โดยกําหนด
ลักษณะความผิดเกี่ยวกับการประทุษรายบุคคลในทาอากาศยานที่ใหบริการการบิน
พลเรือนระหวางประเทศ จนเปนเหตุใหผอู ่นื นั้นไดรบั อันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย
หรือทําลายหรือทําใหเสียหายรายแรงตอสิ่งอํานวยความสะดวกของทาอากาศยานที่
ใหบริการการบินพลเรือนหรือตออากาศยานทีไ่ มอยูในระหวางการบริการ และอยูใน
ทาอากาศยานนัน้ หรือทําใหการใหบริการของทาอากาศยานหยุดชะงักลงไมวาโดยใช
อุปกรณ วัตถุหรืออาวุธใด ๆ และการกระทํานั้นเปนอันตรายหรือนาจะเปนอันตราย
ตอความปลอดภัยของทาอากาศยานนั้น จะตองรับโทษตามที่กําหนดไวในพิธีสาร
ฉบับนี้ดวย
ทัง้ นี้ เนือ่ งจากประเทศไทยเปนรัฐภาคีของอนุสญั ญาโตเกียว ค.ศ. ๑๙๖๓
อนุส ัญ ญาเฮก ค.ศ. ๑๙๗๐ อนุ สั ญ ญามอนตริ อ อล ค.ศ. ๑๙๗๑ และพิ ธี ส าร
มอนตริออล ค.ศ. ๑๙๘๘ จึงไดตรากฎหมายอนุวตั กิ ารในสวนของมาตรการทางกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในทาอากาศยานเพื่อใชบังคับแกกิจการการบิน
พลเรือน ใหมีความสอดคลองกับอนุสญ
ั ญาดังกลาว เชน พระราชบัญญัตวิ า ดวยความผิด
บางประการต อ การเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ยความผิ ด
บางประการตอการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ และพระราชบัญญัตวิ า ดวย
ความผิดบางประการตอการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตน นอกจากนี้ ยังไดมกี ารออก
ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศฉบับตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ จากหนวยงานทีเ่ กี่ยวของในการควบคุมดูแลกิจการการบินพลเรือน
อีกหลายฉบับ เชน ขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน และประกาศ
กรมการขนสงทางอากาศ เปนตน
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มาตรการทางกฎหมายในการรักษาความปลอดภัยในอากาศยาน

บทสรุป
จากขอกฎหมายดังกลาวกับกรณีเหตุการณทผี่ โู ดยสารคนหนึง่ ไดแกลงขมขู
แอรโฮสเตสของสายการบินภายในประเทศวามีระเบิดบรรจุอยูใ นกระเปาเดินทาง ขณะ
เครื่องบินจอดรอเตรียมขึ้นบินจนทําใหตองยกเลิกการบินชั่วคราวและใหผูโดยสาร
ทั้งหมดลงจากเครื่องบิน เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยนั้น แตเมื่อเจาหนาที่ไดทําการ
ตรวจสอบภายในกระเปาเดินทางแลวปรากฏวาไมพบระเบิดแตอยางใด จนนําไปสูก าร
ดําเนินคดีแกผูโดยสารคนดังกลาวในขอหากระทําการเขาขายเปนความผิดตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ยความผิ ด บางประการต อ การเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๒๒ ที่บัญญัติวา “ผูใดแจงขอความหรือสงขาวสารซึ่งรูอยู
แลววาเปนเท็จ และการนัน้ เปนเหตุหรือนาจะเปนเหตุใหผทู อี่ ยูใ น
ทาอากาศยานหรือผูท อี่ ยูใ นอากาศยานในระหวางการบินตืน่ ตกใจ
ผูก ระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” ทั้งนี้ เนื่องจากมีพยานหลักฐาน และ
พฤติการณทเี่ ชือ่ ไดวา มีการกระทําความผิดจริง ซึง่ สะทอนใหเห็นวา
การบังคับใชกฎหมายมีผลที่บังคับไดจริงตามเจตนารมณของ
กฎหมาย
ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดมผี ลบังคับใชแลว การกระทําตาง ๆ บนเครือ่ งบินหรืออากาศยานตามที่
กฎหมายกําหนดไวนนั้ หากผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามยอมเปนความผิดและตองรับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันและรักษาความปลอดภัยใหแก
ผูโดยสารที

อ่ ยูบ นเครือ่ งบิน หรืออยูใ นสนามบิน รวมทัง้ เปนการปองกันและรักษาความ
ปลอดภัยแกทรัพยสนิ ทัง้ บนเครือ่ งบินและในสนามบินมิใหเสียหายดวย และหากบุคคลใด
ก็ตามที่กระทําความผิดตามที่กฎหมายฉบับนี้กําหนดไวยอมมีความผิดและตอง
รับโทษตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว โดยจะอางวาไมรกู ฎหมายเพือ่ ใหตนเองพนจากความ
รับผิดดังกลาวนั้นยอมกระทําไมได ดังสุภาษิตกฎหมายที่วา “ความไมรูกฎหมาย
จะอางเปนขอแกตัวไมได” (Ignorantia juris non excusat)

๑๔๘
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เกร็ดกฎหมายนารู
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สิทธิประโยชนทผ
่ี ป
ู ระกันตนจะไดรบ
ั
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

การประกันสังคม คือ การสรางหลักประกันในการดํารงชีวิตในกลุมของสมาชิกทีม่ ีรายไดและ
จายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บปวย
คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพและวางงาน เพื่อใหไดรับการรักษาพยาบาลและ
มีรายไดอยางตอเนือ่ ง ทัง้ นีโ้ ดยทีป่ จจุบันประเทศไทยไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับ
สภาพการณปจ จุบนั เพื่อใหการประกันสังคมเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานวยประโยชนแกผทู ่เี กี่ยวของ
ในระบบประกันสังคมมากขึ้น
คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับ
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘” เพือ่ ใหผอู า นไดมคี วามรูค วามเขาใจทีถ่ กู
ตองเกี่ยวกับประวัตคิ วามเปนมาของการประกันสังคม เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตปิ ระกัน
สังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ วันใชบงั คับสิทธิประโยชนท่ผี ปู ระกันตนจะไดรบั ตามพระราชบัญญัตปิ ระกัน
สังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ และการนําสงเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามลําดับ ดังนี้
๑. ประวัตค
ิ วามเปนมาของการประกันสังคม๑

การประกั น สัง คมได เริ ม่ มีบ ทบาทเข า มาสู  ป ระเทศไทยเมื อ่ ป พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยรั ฐ บาล
ในสมัยนั้นไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งชื่อวา “คณะกรรมการสังคมสงเคราะห” ประกอบดวย
จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีเปนประธานและกรรมการอื่นอีก ๑๑ คน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ชุดนี้มีความประสงคท่จี ะสงเสริมใหประชาชนไดมีท่ดี นิ และบานเรือนเปนของตนเองประกอบสัมมาชีพ
เป น หลั ก ฐาน และจั ด เรื อ่ งสงเคราะห เ พื อ่ คุ  ม ครองตนเองและครอบครั ว ให ป ระสบความผาสุ ก
และมีหลักประกันในความเปนอยู เชน ในกรณีที่มีบุตรมาก การคลอดบุตร พิการ ทุพพลภาพ ชราภาพ
และมรณกรรม ฯลฯ ทั้งนี้ จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสังคมสงเคราะห เพื่อใหพิจารณาเสนอหลัก
สรุปจากเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….อ.พ. ๕๖/๒๕๕๗ สํานักกฎหมาย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา หนา ๑๗ – ๒๐.
๑
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๑๔๙

สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔)

การและวิธีการดําเนินการดังกลาว เมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้นลง คณะอนุกรรมการสังคมสงเคราะหจึง
ไดนําเสนอความเห็นตอประธานคณะกรรมการสังคมสงเคราะหพรอมกับเสนอรางพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม ตอมาเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๔๙๗ ไดมีการตราพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
๒๔๙๗ โดยมีสาระสําคัญคือ กําหนดหลักการประกันสังคมไวเฉพาะลูกจางที่มีรายไดตอเดือนตั้งแต
๕๐๐ บาทขึ้นไป และใหผูประกันตน ผูวาจาง และรัฐบาล ออกเงินสมทบเขาไวในกองทุนประกันสังคม
เปนจํานวนมากตามบัญชีอตั ราเงินสมทบโดยการกําหนดอัตราเงินสมทบจะแตกตางขึน้ อยูก บั ชวงรายได
เพศ และสวนแหงความรับผิดชอบโดยผูทํางานจางหรือผูประกันตนจะตองออกเงินสมทบมากกวา
ผูว า จางหรือนายจาง สวนผูว า จางก็ตอ งออกเงินสมทบมากกวารัฐบาล แตทงั้ นีอ้ ตั ราเงินสมทบมิไดแตกตาง
กันมากนัก สําหรับสิทธิประโยชนทผี่ ปู ระกันตนจะไดรบั ประกอบดวย ประโยชนสงเคราะหเพือ่ การคลอดบุตร
เพื่อการสงเคราะหบุตร เพื่อการเจ็บปวย ทุพพลภาพ เพื่อการชราภาพ และเพื่อการฌาปนกิจ ทั้งนี้
ประโยชนสงเคราะหประเภทใด จะใชเมื่อใดใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา และการบังคับใชในเขต
ทองที่ ใด เมื่อใด ใหประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาเชนกัน แตเนื่องจากมีการคัดค านและโจมตี
จากประชาชนอยางรุนแรงที่ไมเห็นดวยกับการบังคับใชกฎหมายประกันสังคม และเกิดเสียงวิพากษ
วิจารณกันวารัฐบาลนําระบบประกันสังคมมาใชเพื่อแขงขันกับการประกันชีวิต และมีความประสงค
ที่จะใหบริษัทประกันชีวิตของเอกชนตองเลิกลมไปโดยปริยาย ในที่สุด จอมพล ป.พิบูลสงคราม
จึงไดสั่งระงับการบังคับใชกฎหมายประกันสังคมไวโดยไมมีกําหนด รวมทั้งตอมาเกิดเหตุการณ
รัฐประหารขึ้นจึงทําใหพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ไมเคยมีการบังคับใช
‘‘โดยจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้นเพื่อใหการสงเคราะห
แก ลู ก จ า งและบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง ประสบอั น ตราย เจ็ บ ป ว ย
ทุพพลภาพ หรือตายอันมิ ใชเนื่องจากการทํางาน รวมทั้ง
กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และ
สําหรับกรณีวางงานซึ่งใหหลักประกันเฉพาะลูกจาง’’

จวบจนกระทั่ ง ไดมี ก ารผลั ก ดั น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ.๒๕๓๓ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๖๑ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ใหมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๓ เปนตนมาประเทศไทยจึงมีการประกันสังคมอยางเต็มรูปแบบ โดยลูกจางจะ
ไดรับความคุมครอง ทัง้ ในเรือ่ งการประสบอันตราย หรือเจ็บปวยทุพพลภาพ และตาย อันมิใชเนือ่ งจาก
การทํางาน รวมไปถึงกรณีการคลอดบุตร กรณีสงเคราะหบุตร ชราภาพ และการวางงาน เชนเดียวกับ
ประเทศอื่น ๆ โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีประกาศใช
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๔๙๗ มาเปนเวลานานแลว แตในขณะนัน้ สภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมไมอาํ นวยใหนาํ กฎหมายนัน้ มาใชบงั คับ ปจจุบนั นีก้ ารพัฒนาในดานเศรษฐกิจและสังคมไดกา วหนาไปมาก
สมควรสรางหลักประกันใหแกลูกจางและบุคคลอื่น โดยจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้นเพื่อใหการ
สงเคราะหแกลูกจางและบุคคลอื่นซึ่งประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใชเนื่องจาก
การทํางาน รวมทัง้ กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะหบตุ ร กรณีชราภาพ และสําหรับกรณีวา งงานซึง่ ใหหลักประกัน
เฉพาะลูกจาง

๑๕๐

จุลนิติ
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เกร็ดกฎหมายนารู

ตอมาไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑ ตอนที่ ๖๓ ก ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ และมีผลใชบงั คับ
ตั้งแตวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๘ เปนตนมา โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ
เนือ่ งจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ทีใ่ ชบังคับอยูในปจจุบันมีขอขัดของและมีปญหา
ในทางปฏิบัติเกิดขึ้นหลายประการ ทําใหผูประกันตนไมไดรับสิทธิประโยชนสมตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย นอกจากนัน้ วิธปี ฏิบตั บิ างเรือ่ งในพระราชบัญญัตดิ งั กลาวยังมีขน้ั ตอนการปฏิบตั ทิ ่ยี งุ ยาก
สลับซับซอน เกิดภาระแกนายจางและไมเอื้ออํานวยประโยชนและการใหบริการแกนายจางและผูป ระกันตน
สมควรแกไขใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๒ ก ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๒ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒
เปนตนมา โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๘ วรรคสอง บัญญัติใหผูประกันตนที่สิ้นสภาพการเปนลูกจางมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยกรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย
ตอไปอีกหกเดือนนับแตวันทีส่ นิ้ สภาพการเปนลูกจาง และมาตรา ๔๑ วรรคสาม ใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๓๘ วรรคสอง มาใชบังคับแกผูประกันตนโดยสมัครใจที่สิ้นสุดความเปนผูประกันตนโดยอนุโลม
ซึ่งบทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณในการชวยเหลือผูประกันตนมิใหไดรับความเดือดรอนชั่วระยะเวลา
ทีส่ นิ้ สภาพการเปนลูกจางหรือสิน้ สุดความเปนผูประกันตนแลวแตกรณี สมควรกําหนดใหขยายระยะ
เวลาการมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนภายหลังลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนสิ้นสภาพการเปนลูกจาง
โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ประกอบกับบทบัญญัตใิ นสวนที่เกี่ยวกับสิทธิของผูป ระกันตนในการไดรบั
ประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบตุ ร กรณีชราภาพ และกรณีวา งงานยังไมเหมาะสม สมควรแกไขเพิ่มเติม
ใหชัดเจนและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูประกันตนและการออกเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมของ
รัฐบาลนายจางและผูป ระกันตนตามมาตรา ๓๓ ยังไมสอดคลองกับความสามารถในการออกเงินสมทบและ
สภาวการณทางเศรษฐกิจ สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
สําหรับพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๓ ก หนา ๑ เมื่อวันจันทรที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันอังคาร
ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป โดยมีเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้คอื โดยที่กฎหมาย
วาดวยการประกันสังคมที่ใชบงั คับในปจจุบนั มีบทบัญญัตบิ างประการไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งผูแทน
ฝายนายจางและผูแ ทนฝายผูป ระกันตนใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการแตงตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม คุณสมบัติและลักษณะตอง
หามของกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษา และกรรมการการแพทยและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการ
แพทยใหเหมาะสมยิง่ ขึ้น แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการคํานวณคาจางรายวันในการจายเงิน
ทดแทนการขาดรายได ยกเลิกการตัดสิทธิผูประกันตนซึ่งไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีจงใจ
หรือยินยอมใหผูอนื่ กระทําใหตนประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือถึงแกความตาย
พ.ย. - ธ.ค. ๕๘
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สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔)

เพือ่ ขยายความคุม ครองใหผปู ระกันตนไดรบั สิทธิประโยชนมากยิง่ ขึน้ เพิม่ บทบัญญัตเิ กีย่ วกับหลักเกณฑ
และอัตราใหรัฐบาลออกเงินสมทบสําหรับผูประกันตนตามมาตรา ๔๐ และเพิ่มบทบัญญัติใหลดหยอน
การออกเงินสมทบในกรณีเกิดภัยพิบัติอยางรายแรงที่สงผลกระทบตอสภาวการณทางเศรษฐกิจ
เพือ่ บรรเทาความเดือดรอนของนายจางรวมทัง้ กําหนดโทษทางอาญา ในกรณีนายจางไมยนื่ แบบรายการ
แสดงการสงเงินสมทบเพื่อใหการประกันสังคมเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานวยประโยชนแกผูที่
เกี่ยวของในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น
สํ า หรั บ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม (ฉบั บ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒
ตอนที่ ๕๓ ก หนา ๑ เมือ่ วันจันทรที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
และมีผลใชบังคับตั้งแตวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
เปนตนไป
๒.การขยายความคุ  ม ครองตามการบั ง คั บ ใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม
พ.ศ. ๒๕๓๓ และทีแ่ กไขเพิม่ เติม๒

(๑) วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ คุมครองลูกจางในสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต
๒๐ คนขึ้นไป๓
(๒) วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ขยายความคุมครองลูกจางในสถานประกอบการที่มีลูกจาง
ตั้งแต ๑๐ คนขึ้นไป๔
(๓) วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ขยายความคุมครองลูกจางในสถานประกอบการที่มีลูกจาง
ตั้งแต ๑ คนขึ้นไป๕,๖
(๔) วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ขยายความคุมครองใหครอบคลุมถึงลูกจางทุกประเภท โดยให
ยกเลิกความในบทนิยามคําวา “ลูกจาง” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓
และใหใชความตอไปนี้แทน “ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยรับคาจาง

ที่มา เว็บไซดของสํานักงานประกันสังคม สืบคนจาก www.sso.go.th เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘.
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา
“ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกกิจการที่มีลูกจางตั้งแตยี่สิบคนขึ้นไป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ”
๔
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง บัญญัติวา
“เมือ่ พนกําหนดระยะเวลาสามปนบั แตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ชบงั คับ ใหใชพระราชบัญญัตนิ บี้ งั คับแกกจิ การทีม่ ลี กู จางตัง้ แต
สิบคนขึ้นไป”
๕
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๐๓ วรรคสาม ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติวา “พระราชบัญญัตินี้จะใชบังคับแกนายจางที่มีลูกจางนอยกวาสิบคนในทองที่ใดและเมื่อใด
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา”
๖
พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ บังคับแกนายจางที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป
พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๒ บัญญัติวา “พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนตนไป”
มาตรา ๓ บัญญัตวิ า “ใหใชพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓บังคับแกนายจางทีม่ ลี กู จางตัง้ แตหนึง่ คนขึน้ ไป ในทุก
ทองที่ ทัว่ ราชอาณาจักร”
๒
๓

๑๕๒

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

เกร็ดกฎหมายนารู

๓. สิทธิประโยชนทผ
ี่ ูประกันตนจะไดรับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
๗
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ (แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒)

พระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘

กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย

มีสิทธิไดรับเฉพาะคาตรวจวินิจฉัยโรค
คาบําบัดทางการแพทยคากินอยู และ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล คายา
และคาเวชภัณฑ คารถพยาบาลหรือ
คาพาหนะรับสงผูปวย

คาสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
และค า ใช จ า ยเป น เงิ น ช ว ยเหลื อ
เบือ้ งตนใหแกผูป ระกันตน ในกรณี
ไดรับความเสียหายจากการรับริการ
ทางการแพทย

กรณีคลอดบุตร

มีสทิ ธิไดรับไมเกิน ๒ ครั้ง เหมาจาย มีสิทธิไดรับไมจํากัดจํานวนครั้ง
ครัง้ ละ ๑๓,๐๐๐ บาท รวมกับเงิน
สงเคราะหการหยุดงาน ๙๐ วัน

กรณีสงเคราะหบุตร

ไดรบั สําหรับบุตรอายุ ๐ - ๖ ป คราวละ ได รั บ สํา หรั บ บุต รอายุ ๐ - ๖ ป
ไมเ กิ น ๒ คน เหมาจ า ยรายเดื อ น คราวละไมเกิน ๓ คน เหมาจาย
เดือนละ ๔๐๐ บาท ตอคน
รายเดือน เดือนละ ๔๐๐ บาท ตอคน

กรณีวางงาน

ผูป ระกันตนมีสทิ ธิไดรบั เมือ่ ถูกเลิกจาง ให ค วามคุ  ม ครองสิ ท ธิ ป ระโยชน
หรือลาออก
กรณีว  า งงานแก ผ ู ป ระกั น ตนกรณี
นายจางหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจาก
เหตุสุดวิสัยโดยยังไมมีการเลิกจาง
เช น กรณีส ถานประกอบการถู ก
นํ้าทวม

ผูเจ็บปวยเรื้อรัง หรือผู
ทุพพลภาพ

ไมม ีส ิท ธิ ไ ด รั บ ประโยชน ท ดแทน ให ค วามคุ ม ครองสิ ท ธิ ป ระโยชน
กรณีตาย
กรณี ต ายแก ผู เ จ็ บ ป ว ยเรื้ อ รั ง /
ผูท ุพพลภาพจะไดรับเงินคาทําศพ
แมสงเงินสมทบไมครบตามสิทธิ

ผูจงใจใหตนเองไดรับ
บาดเจ็บ ทุพพลภาพ
และตาย

ไมไดรับความคุมครอง

สิทธิประโยชน

๑

ให ค วามคุ ม ครองสิ ท ธิ ป ระโยชน
แกผปู ระกันตนที่จงใจทําใหตนเอง
บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย หรือ
ยินยอมใหผูอื่นกอใหเกิดขึ้น

สุจิตตา ธีรโรจนวิทย , ปญหาและแนวทางการคุมครองงานแพรเสียงแพรภาพตามกฎหมายลิขสิทธิ์, วิทยานิพนธ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๑๕๓

สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔)

พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ (แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒)

พระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘

กรณีทุพพลภาพ

ผูป ระกันตนตองสูญเสียสมรรถภาพ
ของร า งกายร อ ยละ ๕๐ จึ ง จะมี
สิท ธิ ไ ด รั บ ประโยชน ท ดแทน กรณี
ทุพพลภาพผูทุพพลภาพอยูกอน วันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ไดรับเงินทดแทน
การขาดรายได ๑๕ ป

ผูป ระกันตนซึ่งสูญเสียสมรรถภาพ
ไม ถึ ง ร อ ยละ ๕๐ ของร า งกาย
มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน กรณี
ทุพพลภาพผูท พุ พลภาพอยูก อ นวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๓๘ ไดรบั เงินทดแทน
การขาดรายไดตลอดชีวิต

กรณีชราภาพ

ผู ป ระกั น ตนที่ ไ ม มี ท ายาท (บิ ด า
มารดา บุตร และคูสมรส) ไมสามารถ
ทํ า หนั ง สื อ ระบุ บุ ค คลผู มี สิ ท ธิ รั บ
เงิ น บํา เหน็จ ชราภาพไว ล ว งหนา ได
โดยเงินบําเหน็จชราภาพจะตกเปน
ของกองทุน ระยะเวลาการยื่นคําขอรับ
ประโยชนทดแทนภายใน ๑ ป

ผูป ระกั น ตนสามารถทํา หนัง สือ
ระบุ บ ุค คลผู ม ีส ทิ ธิ รั บ เงิ น บํา เหน็ จ
ชราภาพไวลวงหนาได โดยมีสิทธิได
รับรวมกับทายาท หากไมมีทายาท
หรือไมมีบุคคลที่ทําหนังสือระบุจะให
สิทธิแก พี่ นอง ปู ยา ตา ยาย ลุง
ปา นา อา ขยายระยะเวลาการยื่น
คําขอรับประโยชนทดแทนจาก ๑ ป
เปน ๒ ป

กรณีตาย เงินสงเคราะห หากกอนถึงแกความตายผูประกันตน
กรณีที่ผูประกันตนถึงแก ไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแตสามสิบ
ความตาย
หกเดือนขึ้นไปแตไมถึงสิบปจะไดรับ
เงินสงเคราะหเทากับรอยละหาสิบ
ของคาจางรายเดือนที่คํานวณไดตาม
มาตรา ๕๗ คูณดวยสาม หากกอน
ถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงิน
สมทบมาแลวตัง้ แต ๑๐ ปขน้ึ ไป จะไดรับ
เงิ น สงเคราะหเทากับรอยละหาสิบ
ของคาจางรายเดือนทีค่ ํานวณไดตาม
มาตรา ๕๗ คูณดวยสิบ

หากกอนถึงแกความตายผูประกัน
ตนได ส ง เงิ น สมทบมาแล ว ตั้ ง แต
สามสิ บ หกเดื อ นขึ ้น ไปแต ไ ม ถึ ง
หนีง่ ร อ ยยี ่ส ิบ เดื อ นให จ า ยเงิ น
สงเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละ
หาสิบของคาจางรายเดือนทีค่ าํ นวณ
ไดตามมาตรา ๕๗ คูณดวยสี่ หากกอน
ถึงแกความตายผูประกันตนไดสง เงิน
สมทบมาแล ว ตั ้ง แต ห นึง่ ร อ ยยี ่ส ิบ
เดือนขึ้นไปใหจา ยเงินสงเคราะหเปน
จํานวนเทากับรอยละหาสิบของคาจาง
รายเดือนที่คาํ นวณไดตามมาตรา ๕๗
คูณดวยสิบสอง

สิทธิประโยชน

๑๕๔

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

เกร็ดกฎหมายนารู

สิทธิประโยชน

พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ (แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒)

พระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘

ความโปรงใสตรวจสอบ
ได ๑. คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ไมมี

กําหนดใหมคี ณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
แตงตั้งเพื่อกํากับดูแลความโปรงใส
ไดมาตรฐาน โดยหลักเกณฑ วิธีการ
ไดมาองคประกอบและอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบใหเปน
ไปตามระเบีย บทีร่ ั ฐ มนตรี กํ า หนด
โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการ
ประกันสังคม

๒. คณะกรรมการ
ประกันสังคม

ไมมีการกําหนดวิธีการไดมาคุณสมบัติ
ลัก ษณะต อ งห า มและการแสดง
บัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินตอ
คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

กําหนดวิธีการไดมาคุณสมบัติ และ
ลัก ษณะต อ งห า มของกรรมการ
ประกั น สัง คมและต อ งแสดงบัญ ชี
รายการทรัพยสนิ และหนีส้ นิ ตอคณะ
กรรมการปอ งกั น และปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

๓. ที่ปรึกษา

มาจากการแตงตั้งของรัฐมนตรี

มาจากการสรรหาตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีกําหนด โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ

๔. คณะกรรมการการ
แพทย

ไมมีการกําหนดวิธกี ารไดมา คุณสมบัติ กําหนดวิธกี ารไดมาโดยใหมาจากการ
ลักษณะตองหาม
สรรหาตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีกาํ หนด
โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการ
ประกันสังคม กําหนดคุณสมบัตแิ ละ
ลักษณะตองหามของคณะกรรมการ
การแพทย

การบริหารการลงทุน

ไมสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพยได กํ า ห น ด ใ ห อ ส ัง ห า ริ ม ท รั พ ย ท ี ่
เพราะจะทําใหอสังหาริมทรัพยดงั กลาว สํานักงานประกันสังคมไดมาจากการ
ตกเปนที่ราชพัสดุ
จัดหาผลประโยชนของกองทุนไมเปน
ที่ราชพัสดุจะมี ผ ลทํ า ให สํ า นั ก งาน
ประกันสังคมสามารถนําเงินกองทุน
ไปลงทุ น ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ยซึ ่ง
เปนการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงได

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

จุลนิติ

๑๕๕

สิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔)

สิทธิประโยชน
เงินสมทบ

พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. ๒๕๓๓ (แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒)

พระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘

- ไม ส ามารถลดอั ต ราเงิ น สมทบ
เฉพาะพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติได หากจะ
ลดอัตราเงินสมทบ จะตองประกาศลด
อัตราเงินสมทบทั่วประเทศ
- ไมไดกําหนดในกฎหมายใหรัฐบาล
รวมจายเงินสมทบ แตปจจุบันรัฐบาล
จัดสรรงบประมาณใหเปนเงินอุดหนุน
สํ า หรั บ จ า ยเป น เงิ น สมทบให กั บ ผู
ประกันตนมาตรา ๔๐

- รั ฐ บาลสามารถออกประกาศ
ลดหย อ นการออกเงิ น สมทบเพื่ อ
ชวยเหลือผูประกันตนและนายจาง
ใหไดรับผอนปรนการเก็บเงินสมทบ
ในทองที่ที่เกิดภัยพิบัติ
- กํ า หนดให รั ฐ บาลร ว มจ า ยเงิ น
สมทบใหกับผูประกันตนมาตรา ๔๐
ไมเกินกึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่ไดรับ
จากผูประกันตน

๔. การนําสงเงินสมทบตามพระราชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘๘

เงินสมทบ หมายถึง เงินที่นายจาง ลูกจาง และรัฐบาล หรือเงินที่ผูประกันตนและรัฐบาล
รวมกันจายสมทบเขากองทุนประกันสังคม เพือ่ จายเปนประโยชนทดแทนใหแกผปู ระกันตนหรือผูม สี ทิ ธิ
รับประโยชนทดแทน เมื่อเกิดเคราะหภัยหรือประสบความเดือดรอนและเขาเงื่อนไขตามที่กฎหมาย
กําหนดโดยการนําสงเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ มีแนวทาง
การดําเนินการดังนี้
๑) นายจางตองนําสงเงินสมทบและยื่นแบบแสดงรายการนําสงเงินสมทบ (สปส. ๑-๑๐) ใหแก
สํานักงานประกันสังคมภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว
๒) หากนายจางไมนําสงแบบแสดงรายการนําสงเงินสมทบ (สปส. ๑-๑๐) ภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดจากเดือนทีม่ กี ารหักเงินสมทบไว จะมีโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือนหรือปรับ ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๓) เงินสมทบของงวดคาจางเดือนกันยายน ๒๕๕๘ นายจางตองชําระไมเกินวันที่ ๑๙ ตุลาคม
๒๕๕๘ หากชําระเกินวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตองจายเงินเพิ่มรอยละ ๒ ตอเดือน โดยจะคิดเงินเพิ่ม
ตั้งแตวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
๔) เงินสมทบของงวดคาจางเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป ใหนายจางนําสงภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว หากนําสงเงินสมทบลาชากวากําหนดตองจายเงินเพิ่ม
รอยละสองตอเดือน เชน เงินสมทบของงวดคาจางเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
- นําสงเงินสมทบวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คิดเงินเพิ่ม ๑๕ วัน
- นําสงเงินสมทบวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ คิดเงินเพิ่ม ๑ เดือน ๓ วัน
๘

๑๕๖

อางแลว เชิงอรรถที่ ๒

จุลนิติ

พ.ย. - ธ.ค. ๕๘

เกร็ดกฎหมายนารู

๕. สํานักงานประกันสังคมไดเพิ่มชองทางอํานวยความสะดวก โดยนายจางสามารถ
ยื่นแบบสงเงินสมทบ (สปส.๑ – ๑๐) ชําระเงินสมทบไดท่เี คานเตอรธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาติโดยไมเสียคาธรรมเนียม
บทสรุป

ดังทีไ่ ดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ฉบับนี้ ไดขยายความคุมครองไปถึงลูกจางชั่วคราวทุกประเภท รองรับแรงงานนอกระบบ เพิ่มสิทธิ
ประโยชนและปรับปรุงเงื่อนไขการไดรบั สิทธิประโยชน สงเสริมการบริหารจัดการกองทุนที่ดี และมีการ
ตรวจสอบความโปรงใสโดยคณะกรรมการถือเปนกฎหมายที่เอื้ออํานวยประโยชนตอ ประชาชนเปนอยางมาก
ดังนั้น ประชาชนที่สนใจจึงควรศึกษาหาความรูใ หมีความเขาใจที่ถกู ตองถองแทเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ฉบับนีแ้ ละกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวของ เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และเกิดประโยชนแกผูทเี่ กี่ยวของในระบบประกันสังคมอยางแทจริงทัง้ นี้ โดยสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่ สายดวน ๑๕๐๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมงหรือเว็บไซต www.sso.go.th
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๑๕๗

คําคม

“...คนเราที่ฟุงเฟอ ไมมีทางที่จะหาทรัพยมาปอนความฟุงเฟอได
ความฟุงเฟอนี้เปนปากหรือเปนสัตวที่หิวไมหยุด ความฟุงเฟอนี้อาปากตลอดเวลา
จะปอนไปเทาไร ๆ ก็ไมพอ เมื่อปอนเทาไร ๆ ไมพอแลว ก็หาเทาไร ๆ ก็ไมพอ
ความไมพอนี้ไมสามารถที่จะหาอะไรมาปอนความฟุงเฟอนี้ได ฉะนั้นถาจะตอตาน
ความเดือดรอน ไมใชวาจะตองประหยัดมัธยัสถ จะตองปองกันความฟุงเฟอและปองกัน
วิธีการที่มักจะใชเพื่อที่จะมาปอนความฟุงเฟอนี้คือความทุจริต ฉะนั้นการที่จะณรงค*
ที่จะตอสูเพื่อใหคนมัธยัสถและประหยัดนั้นก็อยูที่ตัวเอง ไมใชอยูที่คนอื่น เมื่ออยูที่ตนเอง
ไมอยูที่คนอื่น การณรงคโดยมากมักออกไปขางนอก จะไปชักชวนคนโนนชักชวนคนนี้
ใหทําโนนทํานี่ ที่จริงตัวเองตองทําเอง ถาจะใชคําวาณรงคก็ตองณรงคกับตัวเอง
ตองฝกตัวใหรูจักความพอดีพอเหมาะ ถาไมพอดี ไมพอเหมาะมันจะเกิดทุจริตในใจได...”

พระราชดํารัส
พระราชทานแกคณะลูกเสือชาวบานที่มาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
ในโอกาสเสด็จฯ กลับจากแปรพระราชฐานจากจังหวัดสกลนคร
ณ สนามบินดอนเมือง
วันอาทิตยที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๗
*คงตัวสะกดตามตนฉบับไวที่ถูกตองคือ คําวา รณรงค

๑๕๘

จุลนิติ
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วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา
ตอนที่ ๑ แนวคิดและความเปนมา
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ความนํา

รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกานัน้ ไดถือกําเนิดขึน้ โดยผลของ
พัฒนาการทางรัฐธรรมนูญเปนระยะเวลากวา ๑๓ ป ในหวงระหวาง
ป ค.ศ. ๑๗๗๖ ถึงป ค.ศ. ๑๗๘๙ อันเริ่มตนขึ้นนับแตการประกาศเอกราช
(Declaration of Independence)๑1 แยกตัวจากการเปนอาณานิคม
ของประเทศอั ง กฤษในทวี ป อเมริ ก าเหนื อ ได แ ก คอนเนตทิคั ต
(Connecticut) เดลาแวร (Delaware) จอรเจีย (Georgia) แมริแลนด
(Maryland) แมสซาซูเซตส (Massachusettes) นิวแฮมปเชียร (New
Hampshire), นิวเจอรซีย (New Jersey) นิวยอรก (New York)
นอรท แคโรไลนา (North Carolina) เพนซิลเวเนีย (Pennsylvania)
โรดไอสแลนด (Rhode Island) และเซาท แคโรไลนา (South Carolina)
ทัง้ นี้ อาณานิคมทั้งหมดไดเขารวมตัวกันเปนสภาอาณานิคมคองเกรส
(Continental Congress)๒2 และดําเนินวิถกี ารปกครองโดยปราศจาก
รัฐธรรมนูญลายลักษณอกั ษรตั้งแตป ค.ศ. ๑๗๗๖ ถึงป ค.ศ. ๑๗๘๑ ซึ่งเปน
ปท่รี ฐั ธรรมนูญแหงสิบสามอาณานิคม (Article of Confederation)
มีผลบังคับใช

Robert N. Clinton, A Brief History of the Adoption of the United
75 Iowa
Rev. 891States
(1990),
p.891. 75 Iowa L. Rev. 891
๑
Robert N. Clinton, A Brief States
HistoryConstitution,
of๒ the Adoption
of theL. United
Constitution,
บวรศั
ก
ดิ
์
อุ
ว
รรณโณ
และชมพู
น
ท
ุ
ตั
ง
้
ถาวร,
สภารางรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
(1990), p.891.
:
ประสบการณ
ต
า

งประเทศและประเทศไทย,
(กรุ
ง
เทพฯ:
สถาบัตา นงประเทศและประเทศไทย,
พระปกเกลา, ๒๕๕๕),
๒
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และชมพูนุท ตั้งถาวร, สภารางรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : ประสบการณ
หน
า
๑๗-๑๘
.
(กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๕), หนา ๑๗-๑๘ .
๑
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วุฒิสภาของสหรัฐอเมริกา ตอนที่ ๑ แนวคิดและความเปนมา

จากนั้น เมื่อมีการจัดการประชุม “The Constitutional Convention” เพื่อหาทางออก
ปญหาหลายประการ เชน วิกฤตการคาและเศรษฐกิจ๓3ณ เมืองฟลลาเดลเฟย ในป ค.ศ. ๑๗๘๗๔4ศักราชใหม
ของการยกรางรัฐธรรมนูญแหงสหพันธรัฐที่มีผลบังคับใชมาจนถึงปจจุบันก็ไดเริ่มตนขึ้น

การเปนมาในการสถาปนารัฐสภาของสหรัฐอเมริกา
“การประชุมเพือ่ ยกรางรัฐธรรมนูญ”
หรื อ ทีเ่ รี ย กว า “The Constitutional
Convention”๕5ของสหรัฐอเมริกา ไดจดั ใหมขี ้นึ
ณ เมืองฟลลาเดลเฟย ระหวางวันที่ ๑๔ พฤษภาคม
– ๑๗ กันยายน ค.ศ. ๑๗๘๗ รวมเวลาที่ใชในการ
รางรัฐธรรมนูญทัง้ สิ้น ประมาณ ๔ เดือน โดย
สภาอาณานิคมคองเกรส (Continental Congress)
มีมติใหรัฐทั้ง ๑๓ รัฐสงผูแทนเขารวมประชุม๖6
ในลําดับแรกของการประชุมนั้น ที่ประชุมมีีมติเปนเอกฉันทเลืือก จอรจ วอชิงตััน (George
Washington) เปนประธานในที่ประชุม จากนั้นไดมีการพิจารณาประเด็นสําคัญในรัฐธรรมนูญ
เชน ประเด็นเรื่องทีม่ าและองคประกอบของผูแทนในสภาคองเกรสซึ่งเปนองคกรฝายนิติบัญญัติ
แหงสหรัฐอเมริกา๗7
การประชุมยกรางรัฐธรรมนูญครั้งนั้นไดมกี ารกําหนดในเรื่องรูปแบบของการบริหารประเทศ
(Form of Government) โดยกําหนดโครงสรางรัฐบาลกลางใหประกอบดวย อํานาจสูงสุดทางรัฐสภา
อํานาจสูงสุดทางบริหาร และอํานาจสูงสุดทางตุลาการ พรอมกันนี้ ทีป่ ระชุมยกรางรัฐธรรมนูญไดให
ความเห็นชอบในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม๘8แทนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงสิบสาม
อาณานิคม หรือ “Article of Confederation” ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญทีส่ ถาปนารูปแบบของรัฐ
เปน “สมาพันธรัฐ” มาแตเดิม
ในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญนั้น ปรากฏวามีการเสนอขอเสนอเกี่ยวกับรูปแบบโครงสราง
ของรูปแบบการบริหารประเทศ ๒ ประการ ไดแก
(๑) ขอเสนอเวอรจเิ นีย (Virginia plan) กลาวคือ เสนอใหจดั ใหมรี ฐั บาลกลางที่มคี วามเขมแข็ง
และมีอํานาจในการตรากฎหมายเพื่อใชบังคับกับปจเจกบุคคล โครงสรางของรัฐสภาใชระบบสองสภา
(Bicameral Legislature) ไดแก การใหมี “สภาผูแทนราษฎร” และ “วุฒิสภา” โดยมลรัฐมีผูแทน
Robert N. Clinton, p.896.
Ibid., p.891.
๕
See more Robert N. Clinton, A Brief History of the Adoption of the United States Constitution, p.898.
๖
บวรศั ก ดิ ์ อุว รรณโณ และชมพู น ุท ตั ้ง ถาวร, “สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ เปรี ย บเที ย บ : ประสบการณ ต า งประเทศ
และประเทศไทย”, (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๕๕), หนา ๑๙ .
๗
เพิ่งอาง, หนา ๒๐ และหนา ๒๒.
๘
มานิตย จุมปา และพรสันต เลีย้ งบุญเลิศชัย, รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา คําอธิบายเรียงมาตราพรอมคําพิพากษา
ศาลฎีกา, (กรุงเทพฯ: วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๒๘.
๓

๔
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ในแตละสภาตามสัดสวนประชากรในแตละมลรัฐ ฝายบริหารแยกออกจากฝายนิติบัญญัติ โดยมี
ประธานาธิบดีเปนหัวหนาฝายบริหารเปนผูมีอํานาจสูงสุดในทางบริหารและเปนผูนําสูงสุดของกองทัพ
และกําหนดใหมีฝายตุลาการที่เปนอิสระ๙9
(๒) ขอเสนอนิวเจอรซี (New Jersey plan) กลาวคือ เสนอใหใชระบบสภาเดี่ยว (Unicameral
Legislature) โดยเสนอใหทุกมลรัฐมีผูแทนในสภาในจํานวนที่เทากัน และใหมีการจัดตั้งศาลฎีกา
เปนศาลในระดับสหรัฐ๑๐10
การอภิปรายในเรื่องที่มาและองคประกอบของสภาคองเกรสใชเวลานานรวมเดือน เนื่องจาก
มลรัฐเล็กและมลรัฐใหญไมสามารถตกลงกันได จนกระทั่งวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๗๘๗ ที่ประชุม
ได ล งมติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบกั บ แผนที ่มี ชื ่อ ว า “การประนี ป ระนอมที ่ยิ ่ง ใหญ ” (The Great
Compromise)๑๑11ซึ่งมีสาระสําคัญใหสภาคองเกรสประกอบดวย ๒ สภา สภาที่หนึ่ง มาจากการ
เลือกตั้งโดยประชาชน ซึ่งจะไดผูแทนมีสัดสวนตามจํานวนประชากรของมลรัฐนั้น ๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูแทนจากมลรัฐที่มีขนาดใหญ และสภาที่สอง ใหมีผูแทนจากทุก ๆ มลรัฐ มลรัฐละ
เทา ๆ กัน เพื่อตอบสนองความตองการของมลรัฐที่มีขนาดเล็ก๑๒12
โดยผลของการประนีประนอมขอเสนอแนวคิดทั้งสองนั้น เปนผลใหเนื้อความของรางรัฐธรรมนูญ
ไดกําหนดใหรูปแบบของรัฐสภาเปนระบบสองสภา (Bicameral Legislature) ประกอบดวย
สภาผูแ ทนราษฎร ซึ่งมีสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมีจาํ นวนตามสัดสวนของจํานวนประชากรในแตละ
มลรัฐ และวุฒิสภา ซึง่ มีสมาชิกเปนตัวแทนจากทุกมลรัฐในจํานวนที่เทากัน นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดตัง้ ศาลฎีกาในระดับสหรัฐขึน้ โดยรัฐธรรมนูญ แตกําหนดใหที่ประชุมของรัฐสภามีอํานาจ
ในการจัดตั้งศาลที่ตํ่ากวาในระบบสหรัฐได๑๓13
ภายหลังจากทีไ่ ดมีการลงมติในประเด็นสําคัญ ๆ แลว สภารางรัฐธรรมนูญไดต้งั คณะกรรมาธิการ
พิจารณาในรายละเอียดของรางรัฐธรรมนูญ เชน พิจารณากําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับอํานาจ
ของรัฐสภา ตลอดจนไดพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบราง เมื่อคณะกรรมาธิการนี้ไดพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ที่ประชุมยกรางรัฐธรรมนูญใชเวลาพิจารณาอีกเพียง ๑ สัปดาห ก็ไดลงมติ
เห็นชอบในวันที่ ๑๗ กันยายน ค.ศ. ๑๗๘๗ หลังจากนั้นผูยกรางรัฐธรรมนูญก็ไดแยกยายกลับไปยัง
มลรัฐของตนเองเพื่อเตรียมการใหสัตยาบันรางรัฐธรรมนูญ๑๔14
ศาสตราจารยไพโรจน ชัยนาม ไดแสดงความเห็นวา “รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานั้น ผูราง
ไดพยายามจะเลียนแบบระบอบการปกครองของเมืองแม คือของอังกฤษ แตโดยทีแ่ ทจริงแลวมิใช
เปนการปกครองแบบอังกฤษทีผ่ ูรางรัฐธรรมนูญเมือ่ ค.ศ. ๑๗๘๗ สถาปนาขึ้น แตเปนการปกครอง
เพิ่งอาง.
เพิ่งอาง.
๑๑
Robert N. Clinton, A Brief History of the Adoption of the United States Constitution, p.905.
๑๒
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และชมพูนุท ตั้งถาวร, หนา ๒๓ .
๑๓
มานิตย จุมปา และพรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย, หนา ๒๘.
๑๔
Erwin Chemerinsky, Constitutional Law Principles and Policies, 3th ed., (New York: Aspen Publishers,
2006), pp. 10-11. อางถึงใน มานิตย จุมปา และพรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย, รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา คําอธิบายเรียงมาตรา
พรอมคําพิพากษาศาลฎีกา, (กรุงเทพฯ:วิญูชน, ๒๕๕๒), หนา ๒๙ .
๙

๑๐
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แบบอังกฤษตามหนังสือ “Esprit des lois”
ของ “Montesquieu” ซึ ่ง มีอ ิท ธิ พ ลเหนื อ
การสถาปนารัฐธรรมนูญขอสหรัฐอเมริกา”๑๕
และ “รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาทีไ่ ดรางขึ้น
เมื่อ ค.ศ. ๑๗๘๗ และมีการลงมติรับรองเมื่อ
ค.ศ. ๑๗๘๙ นัน้ เปนรัฐธรรมนูญลายลักษณอักษร
ที่เกาแกท่ีสดุ และใชอยูจ นกระทั่งทุกวันนี้ การราง
รัฐธรรมนูญฉบับนี้กวาจะเสร็จเรียบรอยไดเปนไป
โดยยากลําบากมาก เพราะมีความเห็นทีส่ ําคัญ
ขัดกันอยูส องทาง คือ ทางหนึ่งตองการใชอาํ นาจสหรัฐเหนือรัฐสมาชิกมาก (fédéralistes) ความเห็นที่
เอนเอียงไปในทางนี้โดยเฉพาะเปนของรัฐใหญอีกทางหนึ่งตองการตัดอํานาจสหรัฐ (anti-fédéralistes)
เพื่อใหรัฐตาง ๆ ทีม่ ารวมมีอิสระมาก ความเห็นทีเ่ อนเอียงไปในทางนี้โดยเฉพาะเปนของรัฐเล็ก ๆ
แมเมื่อรางรัฐธรรมนูญเสร็จและลงมติกันแลว กวาจะทําใหรัฐตาง ๆ ใหสัตยาบันรับรองได ก็ตองมีการ
ใหสัญญาวาจะทําการแกไขเปลีย่ นแปลงรัฐธรรมนูญนั้นโดยทันทีหลายประการ จึงไดเสร็จเรียบรอย
กันใน ค.ศ. ๑๗๙๑ คือ การแกไขเปลี่ยนแปลงครั้งแรกสิบประการ ตอมาไดมีการลงมติรับรองการแกไข
เปลี่ยนแปลงอีกสิบหาครั้ง ระหวาง ค.ศ. ๑๗๘๙ กับ ค.ศ. ๑๙๖๗ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญที่ไดรางขึ้นนั้น
ไมไดสรางอํานาจของรัฐบาลแหงสหรัฐใหมีมากและแข็งแรง แตก็ไดมีววิ ัฒนาการตอมาเปนลําดับ
ทําใหอํานาจของรัฐบาลแหงสหรัฐมีมากและมั่นคงขึ้น”๑๖ 16
15

แนวคิดในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
เกี่ยวกับรูปแบบรัฐสภาและวุฒิสภา
แนวคิดเรื่องการแบงแยกอํานาจ (Separation of Powers)

การแบงแยกอํานาจ (Separation of Powers) ระหวางสถาบันทางการเมืองในระดับรัฐบาลกลาง
กับหลักการแบงแยกอํานาจระหวางรัฐบาลกลางและมลรัฐ (Federalism) เปนภาพสะทอนจากหลัก
การในเรื่องการถวงดุลและการตรวจสอบการใชอํานาจ (Checks and Balances) แตการใชอํานาจ
เพื่อทําหนาที่ของสถาบันการเมืองในระดับรัฐบาลกลางมีการทับซอนกันบางประการ มิใชเปนการ
แบงแยกอํานาจออกจากกันอยางเด็ดขาด เพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจและตรวจสอบซึ่งกันและกัน๑๗
กลาวคือ
17

ไพโรจน ชัยนาม, สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญของตางประเทศกับระบอบการปกครองของไทย, (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๕), หนา ๓๐๔.
๑๖
เพิ่งอาง, หนา ๓๐๓-๓๐๔.
๑๗
มานิตย จุมปา และพรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย, หนา ๓๒.
๑๕
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๑) รัฐสภาซึ่งเปนผูใ ชอํานาจนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ปนผูพ ิจารณาใหความเห็นชอบในการตรากฎหมาย
ขึน้ ใชบังคับ แตประธานาธิบดีซึ่งเปนผูใชอํานาจบริหารเขาไปเกี่ยวของในการใชอํานาจนิติบัญญัติ
เพราะรางรัฐบัญญัตทิ ่ผี า นความเห็นชอบจากรัฐสภาจะมีผลใชบงั คับเปนกฎหมายไดตอ งไดรบั การลงนาม
จากประธานาธิบดี หากประธานาธิบดีไมลงนาม ถือวาใชอํานาจในการยับยั้งรางกฎหมาย (Veto)
๒) ประธานาธิบดีมีอํานาจในการทําสนธิสัญญา แตจะกระทําไดก็เฉพาะตอเมื่อไดรับ
คําแนะนําและความยินยอมจากวุฒิสภาเทานั้น
๓) ศาลมี อ ํา นาจวิน ิจ ฉัย ความชอบด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ของการใช อํ า นาจของรั ฐ สภา
หรือประธานาธิบดี แตรัฐสภามีอํานาจในการกําหนดเขตอํานาจศาลนอกเหนือจากที่มีการบัญญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ

รูปแบบของรัฐสภาแหงสหรัฐอเมริกา: ที่มาและองคประกอบ

รัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา Article I Section 1๑๘18ไดกําหนดรูปแบบของรัฐสภา
เปน “ระบบสภาคู” ซึ่งประกอบดวย ๒ สภา ไดแก วุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้ ในขณะที่
มีการรางรัฐธรรมนูญนั้น ในรัฐธรรมนูญแหงสิบสามอาณานิคมและสภาของมลรัฐสวนใหญตา งใชระบบ
สภาเดียว (Unicameral)๑๙19
การเกิดขึ้นของระบบสภาคูน ้นั เปนผลมาจากจากการผสมผสานและประนีประนอมระหวาง
อํา นาจของมลรั ฐ และอํ า นาจของประชาชน กล า วคื อ รั ฐ ธรรมนู ญ มีเจตนารมณ ใ ห อํ า นาจ
ของมลรัฐสามารถแสดงออกผานผูแทนจากมลรัฐละ ๒ คน ประกอบเปนวุฒิสภา (Senate) ไมวาจะมี
ขนาดมลรัฐเล็กหรือใหญ และใหอํานาจของประชาชนสามารถแสดงออกผานทางสภาผูแทนราษฎร
ซึ่งมีจํานวนสมาชิกตามสัดสวนจํานวนประชากรของแตละมลรัฐ๒๐
ในเรื่องของการกําหนดที่มาของสมาชิกสภาแตละสภานี้ ในชั้นการยกรางรัฐธรรมนูญมี
การอภิปรายถกเถียงอยางกวางขวางดังกลาวมาแลวขางตน ทั้งนี้ เพราะแตเดิมภายใตรัฐธรรมนูญ
แหงสิบสามอาณานิคม (The Articles of Confederation) นัน้ แตละมลรัฐมีคะแนนเสียงในสภาเดียว
อยางเทาเทียมกันไมวา จะเปนมลรัฐทีม่ ีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ดังนั้น มลรัฐขนาดเล็กมีความประสงค
จะใหคงหลักการนี้ไวในการยกรางรัฐธรรมนูญ ผูแทนของมลรัฐเล็กนําโดย William Paterson
จึงไดเสนอและสนับสนุนขอเสนอนิวเจอรซี (New Jersey Plan)๒๑ ในขณะที่มลรัฐขนาดใหญ
สนับสนุนขอเสนอเวอรจีเนีย (Virginia Plan) ที่เสนอใหมีการใชระบบสองสภา โดยสมาชิกของ
ทั้งสองสภาอิงตามจํานวนประชากรในแตละมลรัฐ แตในทายที่สดุ ก็มีการประนีประนอมดังที่ไดกลาวถึง
ขางตน โดยคณะผูรางรัฐธรรมนูญตกลงที่จะใชระบบสองสภาที่กําหนดทีม่ าของสมาชิกของสองสภา
US Constitution Article I section 1;
“All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall
consist of a Senate and House of Representatives.”
๑๙
มานิตย จุมปา และพรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย, หนา ๔๒ .
๒๐
เพิ่งอาง.
๒๑
Robert N. Clinton, p.903.
๑๘
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ใหแตกตางกัน โดยกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
มี จ ํา นวนตามสั ด ส ว นจํ า นวนประชากรของ
แตละมลรัฐ สวนในวุฒสิ ภามีทีม่ าจากผูแทน
ของแตละมลรัฐ มลรัฐละ ๒ คน ไมวาจะเปน
มลรัฐเล็กหรือใหญ ทัง้ นี้ ตอมารัฐธรรมนูญแกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๗ ไดบัญญัติใหวุฒิสภามี
ที ่ม าจากการเลื อ กตัง้ โดยตรงของประชาชน
(Popular Election) แทนการใหอํานาจของ
ฝายนิติบัญญัติระดับมลรัฐในการเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา๒๒22ดังนี้

Amendment XVII

The Senate of the United States shall be composed of two Senators
from each state, elected by the people thereof, for six years; and each Senator
shall have one vote. The electors in each state shall have the qualifications requisite
for electors of the most numerous branch of the state legislatures.
When vacancies happen in the representation of any state in the Senate,
the executive authority of such state shall issue writs of election to fill such vacancies:
Provided, that the legislature of any state may empower the executive thereof
to make temporary appointments until the people fill the vacancies by election
as the legislature may direct.
This amendment shall not be so construed as to affect the election or term
of any Senator chosen before it becomes valid as part of the Constitution.
รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๗ ไดรับการใหสัตยาบันมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๘ เมษายน
ค.ศ. ๑๙๑๓ เนือ่ งดวยแตเดิมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาของแตละมลรัฐนั้น รัฐธรรมนูญกําหนดใหเปน
อํานาจของฝายนิติบัญญัติของมลรัฐที่จะเลือกบุคคล ๒ คน ใหมาทําหนาที่เปนสมาชิกวุฒิสภาในนาม
ของมลรัฐ แตในรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๗ นี้ ไดกําหนดใหใชวิธีการเลือกตัง้ โดยตรง
จากประชาชนกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (Popular Election) โดยมีผลเปนการแกไขบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา Article I Section 3 ๒๓
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๒๓

๑๖๔

มานิตย จุมปา และพรสันต เลี้ยงบุญเลิศชัย, หนา ๔๓.
เพิ่งอาง, หนา ๒๑๕.
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

มูลเหตุสําคัญทีน่ ําไปสูการแกไขครั้งนี้ คือ เพื่อปองกันปญหาวิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
แบบเดิมทีใ่ หอาํ นาจในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไวทฝี่ ายนิติบัญญัติของมลรัฐ อันเปนชองทางใหบุคคล
หรือกิจการที่มีฐานะรํ่ารวยใชอิทธิพลอยูเบื้องหลังฝายนิติบัญญัติของมลรัฐเพื่อใหเลือกบุคคลที่
ตนต อ งการให เ ป น สมาชิ ก วุ ฒ ิส ภา อัน เป น เหตุ ท ํา ให มี ก ารเรี ย กชื ่อ สมาชิ ก รั ฐ สภาสหรั ฐ อเมริ ก า
ในขณะนั้นวา “คลับของผูรํ่ารวย” (Millionaire’s Club)๒๔24
ศาสตราจารยไพโรจน ชัยนาม ไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับอํานาจของวุฒิสภา (Senate)
ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไววา “สภาซีเนตมีอํานาจที่สําคัญมากในนโยบายการตางประเทศ
ประธานาธิบดีจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภาซีเนตในการแตงตั้งเอกอัครราชทูตและกงสุล
ตุลาการของศาลสูงสุด รวมทั้งขารัฐการบางตําแหนงของสหรัฐที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น
มิไดกลาวถึงการแตงตัง้ นัน้ ไว ซึง่ มีอํานาจในระยะหลัง ๆ นี้เปนหมื่นคน ในทางการทูตนั้น
ประธานาธิบดีเปนผูทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศแตจะตองไดรับสัตยาบันจากสภาซีเนต
ดวยเสียงขางมากถึงสองในสามของสมาชิกที่มาประชุม คงจํากันไดดีถึงกรณีที่สภาซีเนตอเมริกัน
ไมยอมใหสัตยาบันสนธิสัญญาแวรซายสภายหลังมหาสงครามโลกครั้งที่ ๑ ซึง่ แสดงใหเห็นวา
สภาซีเนตมีอํานาจมากเพียงไร อยางไรก็ตาม ประธานาธิบดีมักจะพยายามทําความตกลงในเรื่องนี้
ใหเปนความตกลงของฝายบริหาร (accords exécutifs) ซึ่งในทางปฏิบัติศาลสูงสุดก็ยินยอมใหมี
คุณคาเหมือนสนธิสัญญา”๒๕25

ความสงทาย

โดยผลของพั ฒ นาการทางรั ฐ ธรรมนู ญ ของสหรั ฐ อเมริ ก านั บ แต “Declaration of
Independence” จนถึง “The Constitutional Convention” รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบนั ที่สถาปนา
สหพันธรัฐ และกําหนดองคกรผูใชอํานาจอธิปไตยทั้ง ๓ องคกร ตลอดจนรูปแบบของรัฐสภาก็ไดมี
ผลบังคับใชมาจนถึงปจจุบัน
“การประนีประนอมที่ยิ่งใหญ” (The Great Compromise) ในการประชุมเพือ่ ยกราง
รัฐธรรมนูญ ทําใหรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา หรือ “Congress” ประกอบดวย ๒ สภา ไดแก
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา จากนั้นไดมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ ๑๗ ในป ค.ศ. ๑๙๑๓
ใหวุฒิสภามีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เพื่อปองกันปญหาอันเนื่องมาจากวิธีการไดมา
ซึ ่ง สมาชิ ก วุ ฒ ิส ภาแบบเดิ ม ทีใ่ ห อ ํา นาจในการเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาไว ท ฝี ่  า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องมลรั ฐ
(State Legislature)

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

“...ซึ่งเชื่อวาประเทศไทยจะสามารถพนวิกฤตการณไดดีกวาหลายประเทศ เพราะแผนดิน
นี้ยังเหมาะสมกับความเปนอยูได อยางที่เคยพูดมาหลายปแลววา ภูมิประเทศยัง
“ให” คือ เหมาะสม. แตความเปนอยูตอง
ไมฟุงเฟอ ตองอยูอยางประหยัดและตองไปในทางที่ถูกตอง...”

พระราชดํารัส
พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

๑๖๖
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แนะนําเว็บไซต

แอปพลิเคชัน “สุขพอที่พอสอน”

จุฬารัตน วงษนอย
เจาพนักงานบันทึกขอมูลอาวุโส

สํานักราชเลขาธิการรวมกับสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเชิญพระราชดํารัส และพระบรมราโชวาทคัด
ตัดตอน เผยแพรในแอปพลิเคชัน “สุขพอที่พอสอน” โดยแบงเปน ๙ หมวดหมู ไดแก การศึกษา ความยุติธรรม รูรัก
สามัคคี ความรับผิดชอบตอหนาที่ ประโยชนสวนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและ
ความปรารถนาดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยสามารถ
ดาวนโหลดไดทงั้ ในระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด บน Play Store และระบบ
ปฏิบัตกิ าร IOS ซึ่งสามารถดาวนโหลด
ได ใ น App Store อย า งไรก็ ต าม
ผูใชทวั่ ไปทีด่ าวนโหลด GAC หรือ
Government Application Center
ซึ่งเปนแอปพลิเคชันกลางของภาครัฐ

แอปพลิเคชัน “พจนานุกรมไทย+ราชบัณฑิตยสถาน”
ราชบัณฑิตยสถาน ไดจัดทํา
เปนแอปพลิเคชันที่รวบรวมคําศัพทจาก
พจนานุกรมภาษาไทย โดยใชขอมูลจาก
พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือฉบับลาสุด เปนการแปล
ไทยเปนไทยหรือพจนานุกรม ไทย-ไทย
ซึ ง่ สามารถค น หาคํ า จากคํ า ศั พ ท ห รื อ
ความหมายได คําศัพทท้งั หมดจะแบงตาม
พยัญชนะในภาษาไทย โดยแบงออกเปน
หนา ๆ เพื่อสะดวกในการคนหา เหมาะสําหรับนักเรียน นักศึกษา อาจารย หรือบุคคลทัว่ ไป เพื่อใชอา งอิงขอมูลตาง ๆ ทัง้
ในการเรียน การทํารายงาน หรืออื่น ๆ ทําใหสะดวกสําหรับการคนหายิ่งขึ้น สําหรับแอปพลิเคชันนี้สามารถโหลด
ไดฟรีทั้ง Play Store และ App Store
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แนะนําเว็บไซต

http://ni3.mict.go.th/greenict
Green ICT : เว็บไซตทะเบียนผลิตภัณฑไอซีทีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนเว็บไซตที่ชวยอํานวยความ
สะดวกในการจัดซื้อผลิตภัณฑไอซีทีโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ ซึ่งเปนการลดหรือปรับขั้นตอนที่ยุงยากในการออก
ขอกําหนดการจัดซือ้ การพิจารณาผลขอเสนอของผูขาย ตลอดจนการตรวจรับผลิตภัณฑทสี่ งมอบไดงายขึน้ สําหรับ
ผูขาย การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑกับ
โครงการฯ ถือเปนชองทางในเขาถึง
ผูซื้อทัว่ ประเทศ และทําใหการตรวจ
รับเปนไปโดยงายและรวดเร็ว ซึ่งทั้งนี้
ได รั บ การตรวจสอบโดยกระทรวง
ไอซีทีแลววาเปนไปตามขอกําหนดของ
กระทรวงฯ

www.vipassanathai.org
ส ถ า บั น ว ิป  ส ส น า ธุ ร ะ
มหาวิท ยาลั ย มหาจุฬ าลงกรณราช
วิท ยาลั ย เป น ศู น ย ก ลางวิ ป  ส สนา
ประเทศไทย โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการ
วางแผน พัฒนาสงเสริม เผยแผและให
บริการวิชาการดานการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน และฝ ก อบรมคุ ณ ธรรมงาน
พัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารย งานวิจัย
พัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน สรางเครือขายสํานักปฏิบัตธิ รรมและหนวยอบรมคุณธรรมใหกวางขวางยิ่งขึ้น ซึ่งมีหลักสูตรปฏิบัตธิ รรม
ไดแก หลักสูตรวิปส สนาพัฒนาองคกร หลักสูตรวิปส สนาสําหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรวิปส สนานานาชาติ หลักสูตร
วิปสสนาสําหรับนิสิต และหลักสูตรการปฏิบัติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
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