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บรรณาธิการแถลง
สืบเนือ่ งจากในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีผ่ า นมานัน้ ไดเกิดอุทกภัยรายแรงขึน้ ในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศไทย
ซึง่ ไดสรางความเสียหายแกประเทศชาติและประชาชนเปนอันมาก และมีแนวโนมวาภัยพิบตั ใิ นลักษณะ
ดังกลาวนี้จะปรากฏและมีระดับความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต ดังนั้น ประเทศไทยจึงสมควร
จัดใหมีกฎหมายเฉพาะหรือมาตรการอื่นใด สำหรับเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และแกไขปญหาอุทกภัยในระดับชาติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ มาตรา ๗๕ และมาตรา ๘๕(๔)
ไดกำหนดหลักการสำคัญใหรฐั ดำเนินการตรากฎหมายและกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน
เพือ่ จัดใหมแี ผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอนื่ อยางเปนระบบและเกิดประโยชน
ตอสวนรวม ทัง้ ตองใหประชาชนมีสว นรวมในการสงวน บำรุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล อีกดวย
กองบรรณาธิการวารสาร “จุลนิต”ิ จึงไดทำการสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะ
และขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอ งานดานนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องรัฐสภา ในประเด็นหัวขอเรือ่ ง “ยุทธศาสตร
การตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”
จากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
อันประกอบดวย นายปราโมทย ไมกลัด กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตรเพือ่ วางระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ (กยน.) นายปกรณ นิลประพันธ กรรมการรางกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และ ศ. ดร. อำนาจ วงศบัณฑิต อาจารยประจำ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทั้งนี้ เพื่อใหผูอานไดทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคของระบบกฎหมาย พรอมทั้งแนวทางเพื่อ
การจัดใหมีกฎหมายเฉพาะ แนวนโยบายสาธารณะ แผนแมบท หรือมาตรการอื่นใดสำหรับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืนตอไป
สำหรับบทความทางวิชาการอืน่ ๆ นัน้ ใครขอเสนอบทความ เรือ่ ง “ปญหาการแกไข มาตรา ๑๑๒
ของกฎหมายอาญา” โดย อาจารยมชี ยั ฤชุพนั ธุ เรือ่ ง “ขอเสนอแนะเพือ่ แกปญ
 หาน้ำทวมของอังกฤษ”
โดย นายปกรณ นิลประพันธ และเรือ่ ง “การใชอำนาจมหาชนโดยเอกชน Private’s Role in Exercising
Public Power” โดย นายเกรียงไกร รอบรู โดยสำหรับเนือ้ หาในสวนอืน่ ยังคงความเขมขนดวยขอมูล
ทางวิชาการดานกฎหมายที่เปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาอีกมากมาย
กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูอานทุกทานที่ไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร “จุลนิติ”
ดวยดีเสมอมา ซึง่ เราพรอมทีจ่ ะทำหนาทีค่ ดั สรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวิชาการดานกฎหมาย
อันเปนประโยชนตอวงงานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภา รัฐสภา และสังคมโดยภาพรวมของประเทศไทย
ตอไป
กองบรรณาธิการ
พฤษภาคม ๒๕๕๕
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พระราชดำรัส
ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี
เฝา ฯ ถวายสัตยปฏิญาณกอนเขารับหนาที่
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันจันทรที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙

อยางน้ำทวมนี้ไมนาจะรายแรง เพราะวาถานับดูจำนวนน้ำที่ลงมาจากฟา
ก็ไมไดมากกวาที่เคย. แตทำไมลงมาทำใหเสียหาย. เพราะวาน้ำลงมา
ไมสามารถที่จะกั้นเอาไว ไมสามารถที่จะปองกันไมใหน้ำนั้นมาทำลาย
ประเทศชาติ. ทานลองไปดูจำนวนน้ำที่ลงมา แลวก็เปรียบเทียบกับปอื่น ๆ
ไมไดมาก. แตวาลงมาไมไดกั้นเอาไว แลวลงมาไมไดปองกัน
ใหลงมาผิดธรรมชาติ. เดี๋ยวนี้ลงมาผิดธรรมชาติหมด
พรวดพราดลงมา แลวก็อยางที่เคยเห็น ลงมา พยายามที่จะปองกัน
ก็ทำคันกั้นน้ำ. ทำคันกั้นน้ำ น้ำก็ขึ้นน้ำก็เออ. เมื่อน้ำเออขึ้นมามาก
น้ำก็ลนและน้ำก็ทะลุใตที่ที่กั้น. ในเวลาอันสั้นนี้ นายกไดไปดู
แลวก็คงเขาใจทำไมน้ำมันเออขึ้นมาแลว. เมื่อน้ำเออแลว
น้ำหนักของน้ำนั่นนะทำใหทะลุทะลวงขางใตขึ้นมา ก็เขาไปทวมถนน
ทวมบานชอง. แลวเมื่อเปนเชนนั้นแลวแกอะไรยาก.
แตเมื่อเปนเชนนี้แลว ผูที่มีความรูในทางวิชาการก็จะตองพยายามปองกัน.
อะไรทีทเสยหายไปแล
่เสียหายไปแลวก็เสียหายไป แตวาจะตองปองกัน
ย. ใในด
นนดานป
นปปองงกักัันเสียหาย
าย ก็ตองพยายามที่จะมีวิธีการตาง ๆ.
ไมใหเกิดเส
ดเสีสยหาย
ยหาย.
นนายกก็
ยกกก็ก็คงงเดื
เ ือดร
ดดรรอนนเพราะว
เพ าทั้งนายกทั้งรองนายกนี่จะตอง
จจายเงิ
ายยเงิ
เเงนสำ
งิินสสำหรั
ำหรบไ
ับไไมมมใหหเกิิดเรือ่ งงเดือดรอนกับประชาชนทั่วไป.
งไไร เพ
เเพิพิ่งททำำ เพิ
เพิ่งมา
มมารั
า บหน
แตตอยางไร
บหนาที่ก็ลำบาก. แตเขาใจวาทานเขขาใจแลว
าใจแลว
ก็ก็ขออให
ใหหชวยยประชาชนได
ปปรระ
ระชา
ชาชนไ
นไดรัรบ
รับคความเดือดรอนนอยที่สุด.

A-H 3.indd E

6/7/2012 5:10:24 AM

สารบัญ
บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

เรื่อง “ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”
• บทนำบทสัมภาษณ ........................................................................................................... ๑
• นายปราโมทย ไมกลัด .................................................................................................... ๓
กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ (กยน.)
• นายปกรณ นิลประพันธ .............................................................................................. ๑๑
กรรมการรางกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• ศาสตราจารย ดร. อำนาจ วงศบัณฑิต ....................................................................... ๑๘
อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ .......... ๒๗
บทความทางวิชาการ

• การใชอำนาจมหาชนโดยเอกชน Private’s Role in Exercising Public Power ... ๔๕
โดย เกรียงไกร รอบรู ผูชวยคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

• โครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็น
เรื่อง “สิทธิของผูตองหา หรือจำเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว” ............................ ๕๗

๓

A-H 3.indd F

๑๑

๑๘

6/7/2012 5:10:52 AM

รางกฎหมายที่นาสนใจ

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

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

• พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ........................................................... ๗๙
• ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ............................ ๘๒
• กฎ ก.ร. วาดวยวินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ............................................ ๘๗
• กฎ ก.ร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการใหบำเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ............................................. ๙๐

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินจิ ฉัยปญหาขอกฎหมายทีน่ า สนใจ

• คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๔ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ หรือไม ..........................................................................๙๕
• คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๐๘/๒๕๕๔
วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย
(อุทธรณคำพิพากษา) ..................................................................................................... ๙๙

๔๕

A-H 3.indd G

๕๗

๗๑

6/7/2012 5:11:01 AM

สารบัญ
คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

• ปญหาการยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง .............................................................................................. ๑๐๗

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
• พระราชบัญญัตกิ ารดูแลผลประโยชนของคูส ญ
ั ญา พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายดีทถ่ี กู ลืม ...... ๑๑๕

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
• การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุทธสักราช ๒๔๘๕ .................................................................................................... ๑๒๓

สารพันปญหากฎหมาย
• มาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ........................................................... ๑๓๓

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

หนาตางโลก : The Knowledge Windows
• “The Windmill Flood Risk Management : การจัดการอุทกภัยของประเทศ
เนเธอรแลนด” ตอน “นโยบายและยุทธศาสตรของภาครัฐ” ..................................... ๑๕๗

แนะนำเว็บไซต ............................................................................. ๑๖๓

๑๑๕

๑๕๗

๑๔๓

A-H 3.indd H

6/7/2012 5:11:10 AM

บทนำบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
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“น้ำ้ ” ถือไดวาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอยางยิ่งกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
บนโลกใบนี้ เนือ่ งจากน้ำเปนองคประกอบทีส่ ำคัญของระบบนิเวศและของสิง่ มีชีวิต รวมทัง้
เปนปจจัยที่มีความสำคัญและจำเปนตอการดำรงชีวติ ของมนุษย ดังนั้น การบริหารจัดการน้ำ
ในฐานะที ่เ ปน ทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องส ว นรวม มีค วามจำเป น ทีจ่ ะต อ งจั ด ให มี แ ผน
การบริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม ประการสำคัญตองให
ประชาชนทุกสวนไดมีสวนรวมในการสงวน บำรุงรักษา และใชประโยชนจากน้ำอยางสมดุล
และยั่งยืน โดยเฉพาะการบริหารจัดการในสถานการณท่มี ีนำ้ มากกวาปกติน้นั มีความจำเปน
อยางยิ่งที่หนวยงานของรัฐจะตองมีการระดมทรัพยากรที่เกี่ยวของ มีการบูรณาการแผนงาน
และการทำงานเพื่อใหการบริหารจัดการน้ำเปนไปอยางมีระบบและสามารถเตรียมการปองกัน
ปญหาอุทกภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะมิฉะนั้นแลว น้ำซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติ
ทีท่มีคุณคาอาจกลายเปนภัยหรือผูทำลายชีวิตและทรัพยสินของมนุษยไดเชนเดียวกัน

“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพือ่ บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”
ป
ของประเทศไทยที
ป
ไ ี่ผานมาโดยเฉพาะในด
โ
ใ า นการบริหิ ารจัดั การ
จากประสบการณ
ในสถานการณทนี่ ้ำทางธรรมชาติมีมากกวาปกตินั้นพบวาขาดแผนการบริหารจัดการที่
มีความชัดเจนและเปนเอกภาพทีส่ ามารถบริหารจัดการน้ำไดอยางเปนระบบและสามารถปองกัน
ปญหาอุทกภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเทาทีค่ วร ทั้งนี้ เนื่องจาก
มีหนวยงานของรัฐทีม่ ีภารกิจทีเ่ กี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาน้ำกระจัดกระจาย
อยูต ามกรมหรือกองภายในกระทรวงตาง ๆ หลายหนวยงานดวยกันและไมมีหนวยงาน
ทีร่ ับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำทีเ่ ปนศูนยกลางการปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการน้ำ การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยเพื่อใหการกำหนดแนวทาง
การทำงาน การสั่งการ และการแกไขปญหาเปนไปอยางรวดเร็ว มีความสอดคลองและเปน
เอกภาพเดียวกันในการอำนวยการและบริหารจัดการน้ำในทุกพื้นทีข่ องประเทศ หนวยงาน
ของรัฐทีเ่ กี่ยวของตางมุงเนนการดำเนินการในการตั้งรับหรือมุง เนนในการที่จะชวยเหลือ
ฟนฟูมากกวาการปองกันและลดผลกระทบจากปญหาอุทกภัย ดังสะทอนใหเห็นไดจาก
“เหตุการณมหาอุทกภัย” ที่เกิดขึ้นในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมของป พ.ศ. ๒๕๕๔
ทีผ่ า นมา ซึง่ ไดสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ สังคม ชีวิต ทรัพยสินรวมทัง้ ตอวิถีชีวิต
ความเปนอยูข องประชาชนทุกหมูเ หลาอยางรุนแรงกวางขวาง และไมเคยเกิดขึน้ มากอน
ดังที่ไดรับทราบโดยทั่วกันแลว
จากบทเรียนดังกลาวทำใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดตระหนักและใหความสำคัญ
กั บ เรื ่อ งการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ มากยิ ่ง ขึ ้น โดยในส ว นของรั ฐ บาลนั ้น ได มี
การแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อทีจ่ ะหาทางแกไขปญหาเปนการเฉพาะ คือ
คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หรือ “กยน.” ตาม
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยยุทธศาสตรเพือ่ วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื ่อ ทำหน า ทีเ่ กี ่ย วกั บ การจั ด ทำแผนแม บ ทและยุ ท ธศาสตร ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ
อยางเปนระบบ รวมทัง้ จัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกปญหาและวางระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และกำหนดกรอบการลงทุนดานการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ
เพือ่ เสนอตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทกภัยแหงชาติ หรือ “กนอช.” และคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ “กบอ.” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการบริหารจัดการน้ำ
และอุทกภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อทำหนาที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ
บริหารจัดการน้ำ การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยแหงชาติอยางเปนระบบ โดยการกำหนดวิธดี ำเนินการ
ของหนวยงานของรัฐ เพื่อใหการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยเปนไปโดยเหมาะสมและสอดคลองกับ
แผนปฏิบัตกิ าร หรือเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดใหมีหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎเกี่ยวกับน้ำ
การกำหนดแนวทางการประสานงานของคณะกรรมการและหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของกับการจัดการน้ำ
รวมทั้งการปรับปรุงองคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้ำ
อยางไรก็ตาม แมสถานการณมหาอุทกภัยจะไดผานพนไปแลว พรอมทัง้ ไดมีการดำเนินการ
ในดานตาง ๆ เพื่อเตรียมการรับมือกับสถานการณแลวดังกลาวในเบื้องตน แตในปจจุบันประชาชน
สวนใหญกย็ ังคงมีความวิตกกังวลและมีคำถามที่ตอ งการคำตอบจากภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของวา
ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือในอนาคตอันใกลนี้จะเกิดเหตุการณในลักษณะดังกลาวขึ้นอีกหรือไม และถาจะ
เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใด รวมทัง้ ในปจจุบันประเทศไทยมีแผนการบริหารจัดการน้ำ
การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยอยางยั่งยืนแลวหรือไม เพียงใด
ดังนัน้ เพือ่ ใหเกิดความรูแ ละความเขาใจเกีย่ วกับแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การปองกัน
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิตจิ งึ ไดดำเนินการสัมภาษณ
เพือ่ รับฟงความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะอันจะเปนประโยชนตอสาธารณะ
ในประเด็นเรื่อง “ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหา
อุทกภัยของประเทศ” จากผูท รงคุณวุฒิทมี่ ีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณทางดานการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ และกฎหมายเกี ย่ วกั บ ทรั พ ยากรน้ ำ ของประเทศอั น ประกอบด ว ย
นายปราโมทย ไมกลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งปจจุบันดำรงตำแหนงกรรมการยุทธศาสตร
เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ศาสตราจารย ดร. อำนาจ วงศบณ
ั ฑิต อาจารย
ประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และนายปกรณ นิลประพันธ กรรมการรางกฎหมาย
ประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหาและอุปสรรคของระบบ
กฎหมายและแนวนโยบายของรัฐในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการบังคับใชกฎหมายในปจจุบั นเกี่ยวกับ
เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทย โดยเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับนานาอารยะประเทศแลวมีความเหมือนหรือแตกตางอยางไร หรือไม และประเทศไทย
ควรจัดใหมีกฎหมายเฉพาะ แนวนโยบายสาธารณะ แผนแมบท หรือมาตรการอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม
สำหรับเพื่อใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางยั่งยืน ทัง้ นี้ โดยทานผูอานสามารถศึกษารายละเอียด
ในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.
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นายปราโมทย ไมกลัด๑
“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
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เมือ่ วันจันทรท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕
ณ บานพัก ซอยประชาชืน่ ๓๗ เขตบางซือ่ กรุงเทพฯ

จุลนิติ : ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแก ไ ขปญ หาอุ ท กภัย ของประเทศไทยที ่ผ า นมา
หากจะกลาวถึงในดานของระบบกฎหมายและแนวนโยบาย
ของรั ฐ ในส ว นที ่เ กี ่ย วข อ งกั บ การบั ง คับ ใช ก ฎหมาย
ตามทีม่ อี ยูในปจจุบนั แลวมีสภาพปญหาและอุปสรรคอยางไร
นายปราโมทยฯ : ผมมีความเห็นวา ปจจุบันประเทศไทย

ของเรายังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ
การแกไขปญหาอุทกภัยทีม่ ีความชัดเจน กลาวคือตลอดระยะเวลาที่
ผมรับราชการมานานหลายสิบป ไมปรากฏวามีเครื่องมือดานกฎหมาย
ที่กำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหา
อุทกภัยไวเปนหมวดหมูอยางชัดเจนเลย
กอนอื่นผมอยากจะใหทำความเขาใจเปนเบื้องตนกอนวา
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คือ การดำเนินการ การควบคุม
การกำกับ และการแกไขปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในหลายดาน
หลายประเด็น มีกิจกรรมไดแก การจัดหาและการพัฒนาเพื่อแกไข
ปญหาการขาดแคลนน้ำ การจัดสรรทรัพยากรน้ำทีม่ ีใหเกิดความ
เปนธรรม การอนุรักษน้ำ อนุรักษแหลงน้ำการบรรเทาและแกไข
ปญหาอุทกภัย และรวมทั้งการแกไขปญหาน้ำเสียดวย ซึ่งทัง้ หมด
ปริญญาชางชลประทานบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, Master of Engineering (Irrigation and
Water Resources Engineering) จาก University of California at Davis สหรัฐอเมริกา (ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล), Certif icate in
Irrigation, Drainage and Ground Water Engineering จาก Bureau of Reclamation สหรัฐอเมริกา
เคยดำรงตำแหนงอธิบดีกรมชลประทาน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสมาชิกวุฒิสภาของกรุงเทพมหานคร
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙ และปจจุบันไดดำรงตำแหนงกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ (กยน.).
๑
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ที่ผมกลาวมานั้นในปจจุบนั ไมมีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวของกับงานแตละดานแตอยางใด เพียงแตอาจมีแฝง
อยูในกฎหมายฉบับอื่นบางเพียงเล็กนอย ดังนั้นหากจะกลาวถึงการจัดใหมี “กฎหมายวาดวยการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย” แลว ผมมีความเห็นวาจำเปนและตองมีบทบัญญัตทิ ่ีมีความครบถวน
ครอบคลุมถึงในทุกประเด็นที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของทั้งหมด เมื่อพูดถึงวงจร
ของทรัพยากรน้ำจะเริ่มตนจากฝนตกแลวเกิดเปนน้ำไหลบนพื้นดิน รวมตัวกันไหลเทลงสูลำธารลำน้ำ
เปนน้ำทาไหลอยูในลำน้ำไปตามทองทีต่ าง ๆ กฎหมายเกี่ยวของกับเรื่องน้ำทีม่ ีอยูข องประเทศเรา
ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะมีอยูบ างดานเทานั้น เชน ดานการชลประทาน มีกฎหมายที่กำหนดขอบเขต
เรื่องการจัดหาน้ำเพื่อการเพาะปลูกไดแก พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ และ
พระราชบัญญัตกิ ารชลประทานราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๒ เปนตน ซึ่งลำน้ำทางน้ำใดจะเปนทางน้ำชลประทาน
ไดนนั้ ตองมีการประกาศใหเปนทางน้ำชลประทานเสียกอน นอกเหนือจากนั้นยอมเปนทางน้ำทั่วไป
เชน แมนำ้ เจาพระยา แมน้ำทาจีน แมน้ำปง ฯลฯ กลาวไดวา เกือบตลอดสายเปนทางน้ำสาธารณะที่ไมมี
กฎหมายใดเขาไปดูแลอยางชัดเจน
ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ได ว า ควรจั ด ให ม ีเ ครื ่อ งมื อ ทางกฎหมายสำหรั บ ใช เ พื ่อ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้ำแหลงน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัย โดยตองนำระเบียบวิธกี ารเฉพาะดานหลายประการ
ทีเ่ กี่ยวของ เชน เทคนิคการบริหารจัดการดานวิศวกรรม การจัดการดานภูมิสังคม ฯลฯ มาพิจารณา
กำหนดใหเหมาะสมดวย
นอกจากนี้ ผมยังมีความเห็นวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมาไมปรากฏวามีรัฐบาลใดมีนโยบาย
ใหความสำคัญในการกำหนดแผนยุทธศาสตร หรือแผนแมบทสำหรับการจัดการปญหาทรัพยากรน้ำ
และอุทกภัยในระดับชาติ แตอาจมีบางซึ่งก็เปนกระบวนการระบุบอกเฉพาะแตละเหตุการณทเี่ กิดขึ้น
หรือเฉพาะแหงเฉพาะบริเวณเทานั้น ไมครอบคลุมในทุกลุมน้ำที่มีปญหา ผมขอเนนย้ำวา “การบริหาร
จัดการปญหาอุทกภัย” ไมใช “การปองกันน้ำไมใหทวม” เพียงยุทธศาสตรเดียว ปญหาอุทกภัยนั้น
หากใชมาตรการแกไขโดยมุงเนนแตการตอสูปอ งกันไมใหนำ้ ทวมในทุกบริเวณนั้นยอมไมสามารถกระทำ
ไดตามที่เราตองการ ผมจึงขอกลาววามันเปน “การบริหารจัดการปญหาอุทกภัย” เสียมากกวา
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กระบวนการบริ ห ารจั ด การป ญ หาอุ ท กภั ย ทีม่ ีป ระสิ ท ธิ ภ าพ เราจำเป น อยา งยิง่ ที ่จ ะต อ ง
ดำเนินนโยบายบนพื้นฐานความเขาใจและรูเทาทันธรรมชาติของน้ำทาในแตละสายน้ำ การเกิดฝนตกหนัก
และตกนานในลุมน้ำ สภาพทางภูมิศาสตรและภูมิประเทศของแตละพื้นที่ เปนทีล่ ุมทีต่ ่ำน้ำทวมถึง
เปนประจำหรือไม ซึ่งเราจะพบวาการปองกันไมใหนำ้ ทวมทุกบริเวณในแตละลุมน้ำนั้น อาจเปนไปไดยาก
ดังนั้น เมือ่ รัฐบาลดำเนินนโยบายโดยมุงหมายแตเพียงการปองกันไมใหน้ำทวมเปนประการหลักแลว
ผมเห็นวาเปนการดำเนินไปในทิศทางที่ไมถูกตองนัก เพราะปรากฏการณเกิดฝนตกหนักและตกนาน
ณ บริเวณใดบริเวณหนึง่ ในเขตพืน้ ทีล่ มุ น้ำนีเ้ ปนผลเนือ่ งมาจากอิทธิพลทางธรรมชาติทอ่ี ยูเ หนือการควบคุม
ของมนุษย ดังนั้น การจัดการปญหาอุทกภัยจึงจำตองเขาใจและยอมรับวาสวนหนึ่ง บางบริเวณตองตอสู
ปองกันตามควรแกสถานการณเทานั้น
ผมจึงมีแนวคิดวาการบริหารจัดการอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบท
ของประเทศไทยนัน้ ควรวิเคราะหและดำเนินการอยางเปนรูปธรรมใหเหมาะสม โดยยุทธศาสตร
จัดการปญหาอุทกภัยนี้มีวิธีดำเนินการอยู ๓ แนวทาง ไดแก
ยุทธศาสตรที่หนึ่ง ไดแก ยุทธศาสตร “สูภัย” เปนยุทธศาสตรที่ตอสูกับเหตุการณและปญหา
ทีเ่ กิดขึ้นเปนหลัก โดยมาตรการที่ใชสิ่งกอสราง ซึ่งมีอยูห ลายรูปแบบขึ้นอยูก ับความเหมาะสม
ทางภูมศิ าสตร สภาพสังคม และความสามารถในการปองกัน หรือแกไขปญหาไดอยางสัมฤทธิผ์ ล
กรณีกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล หากพิจารณาสภาพทางภูมิศาสตรและการตั้งถิ่นฐานของประชากร
ในกรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑลแลว ถาวิเคราะหแบบฟนธงเห็นไดวา เปนการตั้งถิ่นฐานแบบไมเขาใจ
สภาพทางภูมิศาสตร เพราะภูมิประเทศลุมน้ำเจาพระยาตอนลางมีสภาพเปนพื้นทีล่ ุมต่ำแบนราบ
บางแหงเปนทองกระทะ ระดับแผนดินอยูเหนือกวาระดับน้ำทะเลปานกลางเพียงนิดเดียวเทานั้น
เมือ่ น้ำทะเลมีระดับเพิม่ หนุนสูงในรอบปในเดือนสิบเอ็ด เดือนสิบสอง แผนดินของกรุงเทพฯ และปริมณฑล
บางสวนโดยธรรมชาติแลวยอมอยูใ ตระดับน้ำทะเลในชวงเวลาทีร่ ะดับน้ำทะเลมีระดับสูงสุดในแตละวัน
ดวยเหตุท่กี รุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลมีสภาพทางภูมิศาสตรเกิดน้ำทวม และอุทกภัย
บอยครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวจึงไดพระราชทานพระราชดำริมีพระราชดำรัสใหหนวยงาน
ผูม ีส ว นเกี ่ย วข อ งระดมความคิ ด สร า งระบบป อ งกั น ป ญ หาอุท กภั ย ทีเ่ กิ ด ในพื ้น ทีเ่ ขตเศรษฐกิ จ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงไดเกิดระบบโครงการบรรเทาอุทกภัยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขึ้น โดยจัดทำ
คันกั้นน้ำโดยรอบพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจที่กำหนดมีลกั ษณะเปนระบบปดลอม และสรางอาคารบังคับน้ำ
สำหรับควบคุมระดับน้ำในแมน้ำเจาพระยาที่บางสถานการณอาจมีระดับสูงกวาพื้นดินไมใหไหลเขาสู
คลองสาขาตาง ๆ เชน คลองสามเสน คลองบางเขน คลองบางซื่อ ฯลฯ แลวสรางโรงสูบน้ำระบายน้ำฝน
ออกจากคลองนั้น ๆ กรณีมีฝนตกดวย
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ดวย
ยเหตุ
เหตุที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลมีสภาพทางภูมิศาสตรเกิดน้ำทวม
และอุ
แล อท
ทกภั
กภัยบอยครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานพระราชดำริ
มีพระราชดำรัสใหหนวยงานผูมีสวนเกี่ยวของระดมความคิดสรางระบบปองกันปญหา
อุทกภัยที่เกิดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงไดเกิดระบบโครงการบรรเทา
รบรรเทา
อุทกภัยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขึ้น

นอกจากนี้ พระองคทา นยังไดรบั สัง่ ไวชดั เจนเมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๓๘ วาอยากักกัน้ น้ำเพียงอยางเดียว
ตองหาทางใหมีการระบายน้ำอุทกภัยออกสูทะเลโดยเร็วดวย ซึ่งเปนยุทธศาสตรดานวิศวกรรมน้ำ
ที่ถูกตอง แตก็ไมไดกระทำกันใหครบถวน หรือกำหนดมาตรการที่เกี่ยวของใด ๆ เปนยุทธศาสตร
ทีม่ คี วามชัดเจนเลย เชน ยุทธศาสตรการระบายน้ำออกสูท ะเลทางอาวไทยทีผ่ มกลาวถึงนี้ ทัง้ นี้ เพราะระบบ
คลองบริเวณลุมน้ำเจาพระยาตอนลาง กลาวไดวาเราไดสรางไวมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายเปน
คลองชลประทานสำหรับการกักเก็บและกระจายน้ำเพื่อการเกษตร มิไดกอสรางเพื่อระบายน้ำออกสู
อาวไทยเปนหลักแตอยางใด จึงระบายน้ำอุทกภัยออกสูอาวไทยไมไดอยางเต็มที่
ยุทธศาสตรที่สอง ไดแก ยุทธศาสตร “ปรับตัว” อันมีสาระสำคัญใหมนุษยตองรูจักปรับตัว
ใหเขากับสภาพการเกิดอุทกภัยซ้ำซาก หรือใหมีความสอดคลองกับสภาวะธรรมชาติและปญหาที่เกิด
หลายบริเวณลุมน้ำตาง ๆ ซึ่งบริเวณที่มีปญหาอุทกภัยมีมากมายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
เชนจังหวัดตาง ๆ ของลุมน้ำเจาพระยา ภาคอีสาน ไดแก บริเวณทุงสำริด อำเภอพิมาย นครราชสีมา
ทุงกุลารองไห หรือบริเวณสองฝงแมนำ้ ชี แมน้ำมูล ฯลฯ เราจะมุงตอสูปองกันไมใหทวม เราไมสามารถ
สูไดเพราะธรรมชาติมีอิทธิพลสูงอยูเหนือการควบคุม ถาเกิดน้ำไหลหลากทวมขังอยูนานเปนประจำ
ในแตละป จึงตองมีการสำรวจและกำหนดขอบเขตจากภาพถายดาวเทียมเราก็สามารถทีจ่ ะหาขอบเขต
บริเวณดังกลาวได และกำหนดใหเปน “พืน้ ทีน่ ำ้ ทวมทีเ่ ราตองปรับตัวใหสอดคลองกับธรรมชาติ” แลวนำ
เขาสูก ระบวนการบริหารจัดการของรัฐในการจัดการปญหาน้ำทวมโดยใชยทุ ธศาสตรปรับตัวใหพลเมือง
สามารถปรับตัวอาศัยอยูไดกับธรรมชาติ ดังเชนที่คนโบราณที่เปนเกษตรกรไทยทราบดีวาจะอยูกัน
อยางไรจึงมีความสุข
ยุทธศาสตรนใี้ ชสำหรับการบริหารจัดการแบบอาศัยการมีสว นรวมระหวางภาครัฐกับประชาชน
ในพืน้ ทีใ่ หรว มมือกันจัดการ โดยรัฐอาจจัดใหมกี ลไกสนับสนุนภาคประชาชนดวยประการตาง ๆ เชน การจัดตัง้
กองทุนเพื่อสนับสนุนคาใชจายสำหรับการดำเนินการตามยุทธศาสตร ตลอดจนการใหคำแนะนำ
หรือองคความรูแกประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่น้ำทวมซ้ำซากวามีวิธีการใดที่จะดำเนินการใหสามารถ
ดำรงชีวิตไดอยางมีความสุข โดยการปรับตัวใหสอดคลองกับภาวะที่เกิดขึ้นอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีได
ทั้งในชวงที่เกิดอุทกภัย และชวงเวลาปกติ ดังเชนที่ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมสมัยปูยาตายายของพวกเขา
สามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข
ยุทธศาสตรสุดทาย ไดแก ยุทธศาสตร “หนีภัย” ยุทธศาสตรนี้เหมาะที่จะใชในบริเวณพื้นที่
ทีร่ าบเชิงเขาทีม่ กี ารตัง้ ถิน่ ฐานบานเรือนของประชาชน ซึง่ มักเกิดการสูญเสียจากเหตุการณนำ้ ทวมฉับพลัน
น้ำปาไหลหลาก หรือดินถลมดวย ทั้งนี้เพราะลักษณะของทางน้ำหรือลำหวยนั้น เมื่อไหลเทมาจากที่สูง
ลงสูท ค่ี อ นขางราบ ยอมเกิดการเปลีย่ นแปลงความลาดเท เมือ่ ความลาดเทบริเวณทีร่ าบลดต่ำลง น้ำในลำหวย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ยอมลนตลิ่งและไหลบาเขาทวมชุมชนสองฝงลำหวยพังเสียหาย เชนที่เคยเกิดขึ้นที่ในบริเวณ ตำบลน้ำกอ
ตำบลน้ำชุน อำเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ, อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ที่อำเภอลับแล และอำเภอน้ำปาด
จังหวัดอุตรดิตถ ตลอดจนหลายบริเวณในภาคใต ฯลฯ
วิธกี ารแกปญหาที่ดที ่ีสุด ไดแก การที่หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของควรตองใหความรูแกประชาชน
ใหตระหนักถึงการปองกันภัย โดยการยายถิ่นฐานบานเรือนใหพนไปจากบริเวณพื้นทีเ่ สี่ยงภัยดังกลาว
โดยการสนับสนุนของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ เชน กรมทรัพยากรธรณีตอ งเผยแผขอ มูลทางธรณีวทิ ยา
แสดงพื้นทีเ่ สีย่ งภัยจากภาวะน้ำทวมฉับพลันและน้ำปาไหลหลากใหชุมชนในพื้นทีเ่ สี่ยงไดทราบ
และตระหนักถึงอันตรายโดยทั่วกัน จากนั้นจึงกำหนดการดำเนินการตามยุทธศาสตรนี้ใหเหมาะสม
ตอไป
จุลนิติ : มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไข
ปญหาอุทกภัยเมือ
่ พิจารณาเปรียบเทียบกับนานาอารยะประเทศ โดยเฉพาะในดานการ
จัดใหมีกฎหมายเพื่อการนี้โดยเฉพาะแลว มีความแตกตางกับแนวทางของประเทศไทย
หรือไม อยางไร
นายปราโมทย ฯ : โดยภาพรวมแลว นานาอารยะประเทศสวนใหญน้นั มีการกำหนดวิธกี าร

ปองกันและแกไขปญหาในระดับชาติแตกตางกับประเทศไทยในประการทีว่ า บุคคลฝายการเมืองของ
ประเทศเหลานั้นไดลดบทบาทของตนลงโดยไมเขาเกี่ยวของกับการดำเนินการดังกลาว โดยมอบหมาย
ใหองคกรและบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องอยางแทจริงเปนผูกำหนดวิธกี ารดำเนินการ
ใหเหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลเปนหลัก
โดยขอยกตัวอยางมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหา
อุทกภัยที่มีใน ๓ ประเทศ ไดแก
ญี่ปุน
เนื่องดวยประเทศญี่ปนุ ประสบภัยพิบตั พิ ายุไตฝนุ เกิดน้ำทวมฉับพลันหลายครั้งตอป ทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชนของประเทศนีม้ อี งคความรูพ รอมสำหรับการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม โดยองคกร
ทางราชการไดมีการจัดตั้ง “Bureau of River” ขึ้นโดยมีภารกิจในการกำหนดแผนงานยุทธศาสตร
สำหรับการบริหารจัดการทางน้ำทุกสายในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ ประเทศญี่ปนุ มีระบบโครงสรางการบริหารราชการแผนดินทีก่ ระจายอำนาจสูทองถิ่น
เปนผลใหเขตการปกครองระดับจังหวัดของประเทศมีอำนาจในการบริการจัดการทรัพยากรน้ำ
และแกไขปญหาอุทกภัยในเขตอำนาจไดอยางเหมาะสมและทันทวงที โดยภาคประชาชนมีความสนใจ
ติดตามการดำเนินการของภาครัฐ และภาวะระดับน้ำทีเ่ กิดจากอุทกภัยอยางใกลชิดบนพื้นฐานของ
ความเขาใจและใหความรวมมือกับภาครัฐเปนอยางดี
เกาหลีใต
ประเทศเกาหลีใตเปนตัวอยางที่ดอี ีกประเทศหนึ่งในการดำเนินยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับแมนำ้
ทั้งหมด โดยไดจัดใหมีกฎหมายเพื่อการนี้โดยเฉพาะอยางชัดเจน แมน้ำทุกสายของประเทศเทาที่ทราบ
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

นานาอาร
นานาอารยะประเทศส
วนใหญนนั้ มีการกำหนดวิธกี ารปองกันและแกไขปญหาในระดับชาติ
แตก
แตกต
ตางกับประเทศไทยในประการที่วา บุคคลฝายการเมืองของประเทศเหลานั้นไดลด
บทบาทของตนลงโดยไมเขาเกีย่ วของกับการดำเนินการดังกลาว โดยมอบหมายใหองคกร
และบุ ค คลที่ มี ค วามรู ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะในเรื่ อ งอย า งแท จ ริ ง เป น ผู ก ำหนด
วิธีการดำเนินการใหเหมาะสมและสัมฤทธิ์ผลเปนหลัก

และไปเห็นมามีการสรางคันกั้นน้ำตลอดสองฝงหางถัดขึ้นมาจากขอบตลิ่งพอสมควร โดยพื้นที่ระหวาง
คันกั้นน้ำลงมาถึงขอบตลิ่งนั้นจะไมมีสิ่งปลูกสรางใดเลย เมื่อเกิดภาวะอุทกภัยน้ำก็จะทวมเต็มพื้นที่นั้น
โดยไมลนคันกั้นน้ำซึ่งสรางไวอยางไดมาตรฐานทั้งยังสามารถใชเปนถนนใหยานพาหนะสัญจรไปมาได
อีกดวย
เนเธอรแลนด
ประเทศเนเธอรแลนดมพี นื้ ทีจ่ ำนวนมากต่ำกวาระดับน้ำทะเล จึงไดมกี ารคิดคนมาตรการแกไข
ปญหาอุทกภัยมานานหลายรอยป และผมยังเห็นวาเนเธอรแลนดสามารถจัดการแกไขปญหาไดเหมาะสม
กับปญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยการทำสิง่ กักกัน้ ไมใหนำ้ ทะเลไหลเขาสูแ ผนดินบริเวณภูมปิ ระเทศทีเ่ ปนปากอาว
ซึ่งมีการจัดแบงพื้นที่สำหรับการบริหารจัดการและแกไขปญหาอุทกภัยออกเปนสวน ๆ โดยมีองคกร
ของรัฐบริหารจัดการเปนรายพืน้ ทีไ่ ป นอกจากนี้ ประเทศเนเธอรแลนดมกี ฎหมายเพือ่ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและอุทกภัยทีม่ บี ทบัญญัตคิ รอบคลุมครบทุกมิตริ ว มกับการมีมาตรการทางดานการผังเมือง
ที่มีประสิทธิภาพอีกดวย
จุลนิติ : ประเทศไทยควรจัดใหมก
ี ฎหมายเฉพาะ แนวนโยบายสาธารณะ แผนแมบท
หรือมาตรการอืน่ ใดหรือไม สำหรับเพือ่ ใหมกี ารบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไข
ปญหาอุทกภัยของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางยั่งยืน
นายปราโมทยฯ : ดังทีไ่ ดกลาวแลววาประเทศไทยยังไมมกี ฎหมายวาดวยการบริหารจัดการน้ำ

เปนการเฉพาะ และไมมแี นวนโยบายสาธารณะ หรือแผนแมบทสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ โดย “นโยบายสาธารณะ” ในความเห็นสวนตัว
นั้นมีความเห็นวาหมายถึง “นัยแหงวิธีการในการดำเนินการ” ซึ่งหากพิจารณาจากคำแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่ไดแถลงตอรัฐสภาที่ผานมาทุกยุคทุกสมัยพบวาไมมีรัฐบาลชุดใดที่บงบอกนัย
แหงวิธีการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัย
อยางละเอียดและมีความชัดเจนเลยวามีหลักการในการดำเนินการอยางไร โดยในอดีตนั้นมักจะมีแต
การบอกวาจะจัดทำโครงการพัฒนาแหลงน้ำ เชน การสรางเขื่อน และโครงการชลประทานตาง ๆ
ซึง่ เปนการใหความสำคัญกับการแกไขปญหาเรือ่ งการขาดแคลนน้ำเปนหลัก แตปจ จุบนั นัน้ จำเปนตอง
เปลี่ยนมุมมองเสียใหม โดยจะมองเพียงดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะเพียงดานเดียวไมได แตตองมอง
ใหครบถวนทุกรอบดานของปญหาทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั ซึง่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไมเพียงแตมปี ญ
 หา
เรือ่ งการขาดแคลนน้ำเทานัน้ แตยงั มีปญ
 หาเรือ่ งแหลงน้ำเสือ่ มโทรม ปญหาการแยงชิงน้ำ รวมทัง้ ปญหา
อุทกภัยอีกดวยดังที่ไดกลาวแลว

๘
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สำหรับ “แผนแมบท” เห็นวา ผูทเี่ กี่ยวของควรทำความเขาใจใหตรงกันวาหมายถึงอะไร
ซึ่งสวนตัวแลวเห็นวา “แผนแมบท” คือ “แผนยุทธศาสตร” ที่จะใชดำเนินการ มิใชเพียงแผนคิดคำนึง
ซึ่งทีผ่ า นมาตางยังเขาใจไมตรงกัน บางก็เอาแผนอะไรมาก็ไมทราบซึ่งเปนแผนกวาง ๆ แลวบอกวา
นีค่ อื แผนแมบท ทัง้ ๆ ทีค่ วามเปนจริงแลวแผนแมบทตองมีรายละเอียดถึงขนาดแสดงวาเปนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำบงบอกลักษณะออกมาเปนงานทีจ่ ะทำในแตละลุม น้ำไดอยางชัดเจน เชน ในลุม น้ำแมแจม
ลุมน้ำฝาง ลุมน้ำปาสัก ลุมน้ำลี้ ลุมน้ำแมทา หรือลุมน้ำเจาพระยา เปนตน มิใชลมุ น้ำครอบจักรวาล
แลวพิจารณาวาในแตละลุม น้ำนัน้ จะบริหารจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นอยางไร เชน หากมีปญหา
การขาดแคลนน้ำก็ตอ งมีการสรางงานอะไร ทีใ่ ด ตลอดจนจัดสรรน้ำใหทว่ั ถึงทัง้ ตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
เพื่อใหประชาชนมีนำ้ ใชอยางเพียงพอ และในแตละลุมน้ำก็ยังตองพิจารณาตอไปวามีปญ
 หาอื่น ๆ รวมทั้ง
ปญหาอุทกภัยเกิดขึน้ หรือไม ถามีจะตองดำเนินการอยางไรดวยมาตรการหรือยุทธศาสตรอะไร หรือจะ
กำหนดใหมีพื้นที่อพยพหรือไม อยางไร เปนตน
นอกจากนี้ แผนแมบทซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรจำเปนตองมีประชาชนและผูทีเ่ กี่ยวของตั้งแต
ระดับหมูบาน ตำบล อำเภอ ฯลฯ มารวมรับรูรับทราบและกำหนดแผนรวมกัน รวมทั้งแผนเหลานั้น
ตองผานการศึกษาอยางครบถวนทุกดานและไดรับความเห็นชอบจากทุกฝายที่เกี่ยวของดวย
อนึ่ง แมวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปพทุ ธศักราช ๒๕๔๐ และพุทธศักราช ๒๕๕๐
ทัง้ สองฉบับจะไดกำหนดเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไวในหมวดที่วาดวยแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ โดยกำหนดใหรฐั ตองจัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางเปนระบบ๒ ก็ตาม แตเมื่อ
ไมมหี นวยงานหรือองคกรทีท่ ำหนาที่รบั ผิดชอบเกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางชัดเจนแลว
ดังนั้น ในปจจุบันบทบัญญัติดังกลาวจึงยังไมสัมฤทธิ์ผลอยางเปนรูปธรรม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๘๕ (๔) บัญญัติวา
“มาตรา ๘๕ รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
(๔) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอนื่ อยางเปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม
ทัง้ ตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บำรุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุล”.
๒
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
นายปราโมทยฯ : เนื่องจากปจจุบันเรายังไมมีกระบวนการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

อยางเปนระบบ ดังนั้น เมือ่ ประเทศไทยตองประสบกับวิกฤตการณอุทกภัยรุนแรง เราจึงไมสามารถ
บริหารวิกฤตการณน้นั ใหผานพนไปไดโดยดี เพราะนอกจากจะไมมอี งคกรหรือหนวยงานที่จะทำหนาที่
รับผิดชอบเปนผูนำในการแกไขปญหาโดยตรงแลว กระบวนการจัดการที่มีอยูก ็ยังไมเปนเอกภาพดวย
เมื่อเกิดปญหาขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอุทกภัยในครั้งที่ผา นมา พบวาเมื่อมีการตั้งศูนยประสานงาน
หรือตั้งคณะทำงานดานตาง ๆ ขึ้นเปนจำนวนมาก แตเมื่อไมมเี อกภาพในการบริหารจัดการ จึงทำใหไมมี
ผูรับผิดชอบที่กลาตัดสินใจ และที่สำคัญคือการใหขอมูลแกหนวยงานหรือประชาชนอยางชัดเจนวา
ตองดำเนินการอยางไรในแตละดาน จนสงผลใหทุกคนตางนิ่งนอนใจและในที่สุดก็ไมมีมาตรการที่จะ
ชวยบรรเทาสถานการณตาง ๆ ใหดีขึ้นอยางทันทวงที หรือตัดสินใจก็ตอเมื่อสายเกินไป ทั้ง ๆ ที่ปญหา
ที่เกิดขึ้นนั้นนาจะคลี่คลายลงไดอยางรวดเร็ว อยางไรก็ตาม ปญหาดังกลาวนี้จะกลาวหาวาเปนความผิด
ของคนแตเพียงอยางเดียวคงไมได เพราะตามที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ปทผี่ านมานั้นเราประสบกับ
มหันตภัยของธรรมชาติซ่งึ กลาวไดวา ไมอาจคาดการณได ดังนั้น สิ่งตาง ๆ เหลานี้ท้งั ดานที่เกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิง่ ทีเ่ กี่ยวกับการกระทำของมนุษยทงั้ หมดควรจะไดนำมาเปนบทเรียนเพื่อพิจารณากำหนด
หามาตรการหรือเตรียมการเพื่อการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตอไป
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นายปกรณ นิลประพันธ๑
“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๕
ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒

จุลนิติ : ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทยที่ผานมา หากจะ
กลาวถึงในดานของระบบกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ
ในส ว นที เ่ กี ย
่ วข อ งกั บ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายตามที ม
่ อ
ี ยู 
ในปจจุบันแลว มีสภาพปญหาและอุปสรรคอยางไร
นายปกรณฯ : สถานการณอทุ กภัยที่เกิดขึ้นในชวงปลายป

๒๕๕๔ สรางความเดือดรอนเสียหายแกชวี ติ รางกาย จิตใจ และทรัพยสนิ
ประชาชนจำนวนมาก ทัง้ ยังสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม
ความมั่นคง และความนาเชื่อถือของประเทศโดยรวมดวย จากการ
ศึกษาพบวาสถานการณอุทกภัยดังกลาวเกิดขึ้นจากหลายเหตุปจจัย
ประกอบเขากัน แตหากพิจารณาเฉพาะในแงมุมกฎหมาย เราพบ
วาระบบกฎหมายและนโยบายดานการบริหารจัดการน้ำทีผ่ านมา
คำนึงเฉพาะวา “น้ำเปนทรัพยากรที่จำเปนและมีอยูอยางจำกัด
(Limited Natural Resource)” ดังนั้น การกำหนดนโยบาย
และการตรากฎหมายจึงมุงเนนไปที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด ใหคุมคาที่สุด และใหทั่วถึงที่สุดเปนสำคัญ
เรามิไดคิดถึงน้ำในมิติท่เี ปนภัยคุกคาม (Threat) ไมวาจะเปนกรณี
น้ำมากเกินไปหรือน้ำทวม หรือกรณีน้ำมีนอยเกินไปหรือน้ำแลง
แนวคิดที่เนนการบริหารจัดการน้ำในฐานะที่เปนทรัพยากรอันจำเปน
และมีอยูอยางจำกัดนี้เปนแนวคิดหลักของโลกในชวง ๓๐ ปท่ผี า นมา
อยางไรก็ดี หลังจากการศึกษาทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับปรากฏการณ
นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, LL.M. University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย, กรรมการรางกฎหมายประจำ
(นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
๑

พ.ค. - มิ.ย. ๕๕

p11-17.indd 11

จุลนิติ

๑๑

6/7/2012 5:27:36 AM

“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

ภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกรอนพัฒนามากขึน้ และพบวาภาวะโลกรอนทีท่ วีความรุนแรงมากขึน้ ทุกวัน
สงผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงทางธรณีและภูมิอากาศของโลก ยิ่งภาวะโลกรอนรุนแรงมากขึ้นเทาใด
ก็จะสรางการเปลี่ยนแปลงทางธรณีและภูมิอากาศของโลกรุนแรงมากขึ้นเทานั้น และในป พ.ศ. ๒๕๔๙
คณะทำงานศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังของอังกฤษซึ่งมี Sir Nicholas Stern
เปนประธานคณะทำงาน ไดตพี มิ พรายงานผลการศึกษา เรื่อง Economic of Climate Change ที่แสดง
ใหเห็นวาทุกประเทศไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอันเนื่องมาจากภาวะ
โลกรอนรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยประเทศดอยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาจะไดรับผลกระทบมาก
ทีส่ ุดเนื่องจากสภาพที่ตั้งทีส่ วนใหญจะอยูในเขตอบอุนและเขตฝน โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
และสาธารณสุขที่ยังไมท่ัวถึง และความยากจนที่ทำใหไมสามารถลงทุนปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศทีน่ บั วันจะยิง่ รุนแรงขึน้ ซึง่ นับแตมกี ารเผยแพรรายงานดังกลาว แนวความคิดกระแสหลัก
ของโลกเกีย่ วกับการบริหารจัดการน้ำก็ไดเปลีย่ นแปลงไป โดยประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวจะบริหารจัดการน้ำ
ทั ้ง ในฐานะที ่เ ป น ทรั พ ยากรที ่จ ำเป น และมี อ ยู อ ย า งจำกั ด และในฐานะที ่เ ป น เป น ภั ย คุ ก คาม
ไปพรอม ๆ กัน ดังนัน้ อุทกภัยในป พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงทำใหประเทศไทยตองเปลีย่ นแปลงแนวคิดเกีย่ วกับ
กฎหมายและนโยบายดานการบริหารจัดการน้ำประเทศไทยใหมตามแนวคิดใหมของโลกเพือ่ ใหสอดคลอง
กับความเปนจริง และหากพิจารณาในแงสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศไทยที่อยูภ ายใตอิทธิพล
ของมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพดั ปกคลุมประเทศไทยระหวางกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม
และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทีพ่ ดั ปกคลุมประเทศไทยประมาณกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ
ทำใหประเทศไทยตองเผชิญกับมรสุมนานถึง ๘ เดือน จึงมีโอกาสสูงมากที่ประเทศไทยจะตองเผชิญ
กับภาวะการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่รนุ แรงขึ้น โดยเฉพาะภาวะฝนตกอยางตอเนื่องโดยไมมกี าร
ทิ้งชวงซึ่งอาจทำใหประเทศไทยจะตองประสบกับปญหาอุทกภัยใหญอกี ในปตอ ๆ ไป หรือในทางตรงขาม
ประเทศไทยอาจประสบปญหาภัยแลงรุนแรงมากขึ้นในปทสี่ ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเขาสูหรืออยูใ น
ระหวางภาวะ El Niño
นอกจากนี้ ผลการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพบวาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยยังมีปญ หาอุปสรรคทีส่ ำคัญอีกหลายประการ เชน การทีห่ นวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ไมมีการบูรณาการขอมูลเพือ่ การทำงานรวมกัน การขาดการสื่อสารระหวางหนวยงานของรัฐกับ
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หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งการสือ่ สารระหวางหนวยงานของรัฐดวยกัน และการสือ่ สารระหวางหนวยงาน
ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมทัง้ การสือ่ สารระหวางหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกับสื่อมวลชนและประชาชน การพยากรณอากาศที่ไมสามารถพยากรณไดในระดับจังหวัดหรือ
อำเภอ ซึ่งทำใหหนวยงานระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอไมสามารถเตรียมความพรอมเพื่อปองกันอุทกภัย
ไดอยางเหมาะสมและทันทวงที การขาดขอมูลเกี่ยวกับความสูงต่ำของพื้นที่ที่แทจริงอันเปนแนว
การไหลของน้ำทำใหไมสามารถทำนายทิศทางการไหลของน้ำและไมสามารถคำนวณไดวาน้ำจะไหล
พนแตละพื้นที่เมื่อใด ตลอดจนการทีเ่ จาหนาที่ของรัฐหยอนยานในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายผังเมือง ทำใหประชาชนจำนวนมากปลูกสรางอาคารหรือถมดินรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ
จนกีดขวางการไหลของน้ำตามธรรมชาติ และปญหาประการสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การที่หนวยงาน
ของรัฐและประชาชนไมตระหนักถึงปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change)
อันเนือ่ งมาจากภาวะโลกรอน (Global Warming) ทำใหระบบการวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ การปองกันและการบรรเทาสาธารณภัยที่มีอยูในปจจุบันไมเหมาะสมกับสถานการณ
จุลนิติ : มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไข
ปญหาอุทกภัยเมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบกับนานาอารยะประเทศ โดยเฉพาะในดาน
การจัดใหมีกฎหมายเพื่อการนี้โดยเฉพาะแลว มีความแตกตางกับแนวทางของประเทศไทย
หรือไม อยางไร
นายปกรณฯ : ในชวง ๒ ทศวรรษทีผ่ า นมา หลายประเทศในทุกทวีปทัว่ โลก ทัง้ ประเทศทีม่ ที รัพยากรน้ำ

อยางสมบูรณและมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา
อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือแมกระทัง่ ในประเทศที่ขาดแคลนน้ำ
เชน ปากีสถาน ตางตองเผชิญกับปญหาอุทกภัยที่รุนแรงมากกวาที่เกิดขึ้นในอดีต ทั้งนี้ก็เนื่องจากการ
เปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศอันเนื่องมาจากภาวะโลกรอน ทำใหในขณะนี้ปญหาอุทกภัยรุนแรง
กลายเปนปญหาที่เปนสากล (Trans-national problem) และมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู
ของชาวโลกทุกคน ซึ่งทุกประเทศตองกำหนดมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ของตนเพื่อปองกันและรับมือกับปญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที ทัง้ นี้ มาตรการและแนวทาง
การบริหารจัดการของแตละประเทศก็มีความแตกตางกันไปขึ้นอยูก ับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ตลอดจนลักษณะการใชและจัดสรรทรัพยากรน้ำ แตจากการศึกษาพบวาประเทศที่เปนกรณีศึกษา
รวม ๕ ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน และเนเธอรแลนด มีมาตรการและแนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยรวมกันที่สำคัญ ๕ ประการ ไดแก
ประการที ่ ๑ การให ค วามสำคั ญ และตระหนั ก ถึ ง ภั ย คุ ก คามของการเปลี ่ย นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศอันเนือ่ งมาจากภาวะโลกรอน โดยหนวยงานภาครัฐของหลายประเทศไดดำเนินนโยบาย
และกำหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อใหภาคเอกชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปญหา
และรวมมือกันเพื่อแกปญหาภาวะโลกรอน เชน การกำหนดนโยบายเพื่อสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิจลดการปลอยกาซทีก่ อ ใหเกิดภาวะเรือนกระจกซึง่ เปนสาเหตุของการเกิดภาวะโลกรอน เปนตน
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

ประการที่ ๒ มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฐานะที่เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
อยางจำกัด เชน การมีมาตรการสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงคุณคาและความสำคัญของการ
ใชทรัพยากรน้ำ โดยการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของประเทศผานสื่อตาง ๆ
และการจัดเตรียมแผนทัง้ ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยางยั่งยืน รวมทัง้
การจั ด ทำแผนการพั ฒ นาและการสงวนรั ก ษาทรั พ ยากรน้ ำ ตลอดจนการนำทรั พ ยากรน้ ำ ไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนตน นอกจากนี้ในบางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุนไดมีมาตรการกำกับ
การใชน้ำใหเปนไปอยางประหยัดและคุมคามากที่สุดโดยใชมาตรการตามกฎหมายและมาตรการ
ทางสังคมกำกับ
ประการที่ ๓ มีมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติที่เปนภัยคุกคาม เนื่องจากปญหา
อุท กภั ย และภั ย แล ง เกิ ด ขึ ้น บ อ ยครั ้ง สลั บ กั น ไปและมี ค วามรุ น แรงมากขึ ้น เรื ่อ ย ๆ นั ้น ก อ ให เ กิ ด
ความเสียหายแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน ทำใหการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติ
ที่เปนภัยคุกคามมีจดุ ประสงคหลักเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวติ รางกาย และทรัพยสนิ ของประชาชน
โดยการบริหารจัดการนั้นไดกำหนดใหรัฐสามารถดำเนินการทุกอยางที่จำเปนเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุ
ไมพึงประสงคไดอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ ทัง้ นี้ก็เพื่อลดความสูญเสีย (Minimize loss)
โดยการใช ม าตรการดั ง กล า วนั ้น ไม จ ำเป น ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากประชาชนก อ น แต ห าก
การดำเนินการของรัฐกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสนิ ของประชาชน รัฐตองใชคา เสียหายที่เปนธรรม
แกผูเสียหายตอไป
ประการที่ ๔ การจัดตัง้ หนวยงานกลางที่มีหนาที่ดูแลฐานขอมูลเพือ่ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำและการใชประโยชนในที่ดินแบบ real time และเพื่อบูรณาการขอมูลการพยากรณ
อากาศเขากับฐานขอมูลเพือ่ บริหารจัดการน้ำเพือ่ ประโยชนในการพยากรณอุทกภัยหรือภัยแลง
โดยตัวอยางที่ชัดเจนที่สุดไดแก US Geological Survey (USGS) ซึ่งเปนหนวยงานของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่มีหนาที่บริหารจัดการฐานขอมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยเปน
เปนหนวยงานหลักของรัฐในการใหบริการขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำรอบดานทั้งการใหขอมูลเรื่องน้ำ
แกประชาชนในเชิงรุกและเฝาระวัง และการใหขอ มูลเรื่องน้ำแกรฐั เพื่อประโยชนในการกำหนดนโยบาย
และแผนการดำเนินงานดานเศรษฐกิจและสังคมไดอยางถูกตอง ซึ่งการบูรณาการขอมูลดังกลาว
เขาดวยกันทำใหผูประกอบเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม สามารถใชขอมูลดังกลาวในการวางแผน
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อยางไรก็ตาม สถานการณอุทกภัยและภัยแลงในปทผ
ี่ าน ๆ มา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อทก
อุทกภั
ภัยใน
ในป ๒๕๕๔ แสดงใหเห็นถึงขอจำกัดของกฎหมายวาดวยการชลประทาน
ทัง้ สองฉบับ คณะรัฐมนตรีจึงเสนอใหมีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายทั้งสองฉบับ
เสียใหมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

การผลิตของตนไดอยางเหมาะสม และในสวนของประชาชนทั่วไปก็สามารถใชประโยชนจากฐานขอมูล
ดังกลาวในการเตรียมการรองรับอุทกภัยหรือภัยแลงไดอยางเหมาะสม
ประการที่ ๕ การพัฒนาระบบการเตือนภัยและบรรเทาสาธารณภัยในลักษณะทีเ่ ปนการรวมศูนย
เพือ่ ใหการแจงเตือนภัย การแกไขปญหา ตลอดจนการใหความชวยเหลือหรือสงเคราะหผูป ระสบภัย
สามารถทำไดอยางรวดเร็ว โดยหากเกิดอุทกภัยหรือภัยแลงขึ้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รบั ผิดชอบ
พื้นที่นั้น ๆ มีหนาทีแ่ กไขปญหาในเบื้องตน แตหากเปนกรณีทอี่ ุทกภัยหรือภัยแลงกลายเปนภัยทีม่ ี
ลักษณะขยายวงกวางออกไปเรื่อย ๆ (Transbordering problem) รัฐบาลกลางก็จะเขาไปบริหารจัดการ
ภัยพิบัติดังกลาวแทน โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีหนาที่ดำเนินการตามที่รัฐบาลกลางกำหนด
ซึง่ เจาหนาทีแ่ ละทรัพยากรทีร่ ะดมเขาไปเพือ่ แกไขปญหาหรือบรรเทาทุกขจะเปนเจาหนาทีแ่ ละทรัพยากร
จากพื้นที่ท่ีไมไดรบั ผลกระทบจากภัยพิบตั นิ ้นั ซึ่งรวมถึงการใชกำลังทหารในการแกไขปญหาดังกลาวดวย
นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดพืน้ ทีเ่ พือ่ การอพยพและการสำรองเครือ่ งอุปโภค บริโภค เครือ่ งนุง หม ยารักษาโรค
เจาหนาทีด่ านการแพทย ตลอดจนอุปกรณทจี่ ำเปนตาง ๆ ไวเพื่อประโยชนในการใหความชวยเหลือ
และการรองรับการอพยพดวย
จุลนิติ : ประเทศไทยควรจัดใหมีกฎหมายเฉพาะ แนวนโยบายสาธารณะ แผนแมบท
หรือมาตรการอืน
่ ใดหรือไม สำหรับเพือ
่ ใหมก
ี ารบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไข
ปญหาอุทกภัยของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางยั่งยืน
นายปกรณฯ : แมวาประเทศไทยจะไดมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำอยูห ลายฉบับ เชน พระราชบัญญัตกิ ารชลประทานราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๒ ซึง่ มี เจตนารมณ
เพื่อใหเกษตรกรชักน้ำจากทางน้ำหรือแหลงน้ำมาใชเพื่อการประกอบเกษตรกรรมไดอยางทัว่ ถึง
และพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึ่งมีเจตนารมณเพื่อสงเสริมและควบคุม
การชลประทานหลวงใหดำเนินไปดวยดี เปนตน อยางไรก็ตาม สถานการณอุทกภัยและภัยแลง
ในปที่ผาน ๆ มา โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุทกภัยในป ๒๕๕๔ แสดงใหเห็นถึงขอจำกัดของกฎหมายวาดวย
การชลประทานทั้งสองฉบับ คณะรัฐมนตรีจงึ เสนอใหมีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายทั้งสองฉบับเสียใหม
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจ จุบนั ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาไดพจิ ารณาเสร็จแลว อยูระหวาง
การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อดำเนินการตอไป
สวนการแกไขปญหาอุทกภัยนั้น แมวาจะมีพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. ๒๕๕๐ แตจากการพิจารณาศึกษาถึงแนวทางการแกไขปญหาสถานการณอทุ กภัยทีเ่ กิดขึน้ ในป พ.ศ. ๒๕๕๔
พบวาปญหาหลักทีเ่ กิดขึน้ ในการปองกันและบรรเทาอุทกภัย คือ การทีห่ นวยงานทีเ่ กีย่ วของแตละหนวยงาน
ขาดการทำงานรวมกันในเชิงบูรณาการและไมมีศูนยกลางการบัญชาการและประสานงานที่ชัดเจน
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

รัฐตองทำ
งทำใหประชาชนตระหนักวาประชาชนมีสวนกอใหเกิดปญหาอุทกภัยขึ้นโดยการ
ปลูกสรางงอาคารหรือถมดินรุกล้ำลำน้ำสาธารณะเพื่อประโยชนสวนตนโดยไมสนใจ
ผลกระทบตอสาธารณะ ทำใหการระบายน้ำไมมปี ระสิทธิภาพซึง่ สงผลใหนำ้ ไหลออกสู
ออกสูท ะเล
ไดชาลง ซึ่งการสงเสริมใหประชาชนมี “จิตสำนึกที่ดี” โดยคำนึงถึงประโยชนสสว นรวม

ดังนัน้ จึงเห็นควรใหมกี ารปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัตดิ งั กลาวใหสามารถบูรณาการทำงานของหนวยงาน
ของรัฐทีเ่ กีย่ วของกับการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลง ตลอดจนการสงเคราะหผปู ระสบภัย
เพื่อใหการปองกันการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง
เพื่อใหสามารถรองรับกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและอาจมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพือ่ ใหสามารถรองรับกับภัยพิบตั ทิ ไี่ มมขี อบเขต (Transbordering problems) ได
เชน อุทกภัย ภัยแลง ภัยจากหมอกควัน เปนตน ซึ่งรวมทั้งภัยจากการรั่วไหลและแพรกระจายของ
กัมมันตภาพรังสีดวย เนื่องจากประเทศเพื่อนบานใกลเคียงของเรากำลังกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร
หากปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไมสามารถจัดการปญหาภัยที่มองเห็นและจับตองได เชน อุทกภัย
ภัยแลง หรือหมอกควัน แลวจะจัดการกับภัยที่มองไมเห็นอยางการแพรกระจายของกัมมันตภาพรังสี
ไดอยางไร
นอกจากนี้ เพื่อใหการบริหารจัดการดานขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของประเทศเปนเอกภาพ
เห็ น ควรให มี ก ารตรากฎหมายเพื่ อ จั ด ตั้ ง องค ก รที่ มี ห น า ที่ ร วบรวมและศึ ก ษาวิ เ คราะห ข อ มู ล
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางธรณีและสภาพอากาศ รวมทั้งผลกระทบ
ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวที่จะมีตอเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และระบบนิเวศนของประเทศ
ตลอดจนมีหนาทีใ่ หความรู แจงเตือนผลกระทบหรือภัยพิบตั ทิ เี่ กิดหรืออาจเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลง
สภาพแวดลอมของโลก เพื่อใหหนวยงานของรัฐและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของภัยพิบัติ
และมีการเตรียมความพรอมในการปองกันและรับมือกับสถานการณไดอยางเหมาะสมและทันทวงที
โดยอาจมี ก ารพั ฒ นาระบบการเตื อ นภั ย และบรรเทาสาธารณภั ย ในลั ก ษณะรวมศู น ย เพื่ อ ให
การแจงเตือนภัย การแกไขปญหา ตลอดจนการใหความชวยเหลือหรือสงเคราะหผูประสบภัยสามารถ
ทำไดอยางรวดเร็ว โดยอาจตองมีการแกไขพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ใหสอดคลองและสามารถรองรับกับสถานการณภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
ทั้งนี้ รัฐควรมีการปฏิรูปโครงสรางการบริหารราชการแผนดินใหมทั้งระบบเพื่อใหรัฐเทานั้น
ที่เปนนิติบุคคล สวนหนวยงานรัฐเปนเพียงองคาพยพของรัฐ เชนเดียวกับการจัดโครงสรางการบริหาร
ราชการแผนดินของตางประเทศในปจจุบัน เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรและอัตรากำลังของ
สวนราชการตาง ๆ เปนไปไดอยางยืดหยุนและสอดคลองกับสถานการณดวย
นอกจากนี้อาจตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนตน เพื่อใหการบริหารจัดการน้ำและการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางยั่งยืน รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผลของงาน
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

Key Performance Indicator: KPI) เกี่ยวกับ “การบังคับใชกฎหมาย” ของหนวยงานตาง ๆ ดวย เพราะแม
จะมีกฎหมายดีอยางไร แตหากการบังคับใชเต็มไปดวยความหยอนยานแลว กฎหมายก็ไมตางจาก
เสือทีว่ าดอยูใ นกระดาษเทานัน้ และทีส่ ำคัญตองมีการเปดเผยผลการประเมินตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ผล
ของงาน เกี่ยวกับ “การบังคับใชกฎหมาย” ของหนวยงานตาง ๆ ตอสาธารณชนเพื่อตรวจสอบดวย
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
นายปกรณฯ : โดยทีส่ าเหตุสำคัญทีท่ ำใหเกิดอุทกภัย เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๕๔ เนือ่ งจากหนวยงานของรัฐ

และประชาชนยังไมใหความสำคัญกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโลก สมควรอยางยิ่ง
ที่ภาครัฐจะไดกระตุนเตือนใหประชาชนตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโลกในปจจุบนั
และมีการใหความรูแกประชาชนอยางถูกตอง รวดเร็ว เพื่อใหประชาชนสามารถปรับตัว (Adaptation)
และมีการเตรียมความพรอมในการปองกันและรับมือกับปญหาอุทกภัยไดอยางเหมาะสม ทันเหตุการณ
โดยรัฐตองใหขอ มูลที่เปนประโยชน และจำเปนแกประชาชน อันไดแก ขอมูลเกี่ยวกับความสูงต่ำของพื้นที่
ที่แทจริงอันเปนแนวการไหลของน้ำเพื่อใหสามารถคำนวณทิศทางการไหลของน้ำได ขอมูลแจงเตือนภัย
การแกไขปญหา ขอมูลการใหความชวยเหลือหรือสงเคราะหผูประสบภัย ตลอดจนตองใหขอมูล
ทางกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหประชาชนทราบถึงสิทธิและหนาที่ของตนในการเรียกรองคาเสียหาย
และไดรับการเยียวยาความเสียหายจากภาครัฐในเหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ รัฐตองทำใหประชาชนตระหนักวาประชาชนมีสวนกอใหเกิดปญหาอุทกภัยขึน้ โดยการ
ปลูกสรางอาคารหรือถมดินรุกล้ำลำน้ำสาธารณะเพื่อประโยชนสวนตนโดยไมสนใจผลกระทบตอ
สาธารณะ ทำใหการระบายน้ำไมมีประสิทธิภาพซึ่งสงผลใหนำ้ ไหลออกสูทะเลไดชา ลง ซึ่งการสงเสริมให
ประชาชนมี “จิตสำนึกที่ดี” โดยคำนึงถึงประโยชนสวนรวม ยอมสงผลใหการบังคับกฎหมายใหเปนไป
ตามเจตนารมณทำไดงา ยขึ้น และจะทำใหการแกไขปญหาตาง ๆ ในการบริหารจัดการน้ำเปนไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
นอกจากนีห้ นวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของตองทำงานรวมกันในเชิงบูรณาการและมีการจัดตัง้ ศูนยกลาง
การบัญชาการและประสานงานทีช่ ัดเจน รวมถึงควรมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมด
ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันเพื่อใหประเทศไทยสามารถบริหารจัดการน้ำและการแกไขปญหา
อุทกภัยของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางยั่งยืน
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

ศาสตราจารย ดร. อำนาจ วงศบัณฑิต๑
“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

เมือ่ วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

จุลนิติ : ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทยทีผ
่ า นมา หากจะ
กลาวถึงในดานของระบบกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ
ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายตามที่ มี อ ยู
ในปจจุบันแลว มีสภาพปญหาและอุปสรรคอยางไร
ศ.ดร. อำนาจ ฯ : หากจะกลาวถึงระบบกฎหมายและนโยบาย

ของรัฐในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการบริหารจัดการน้ำและแกไขปญหาอุทกภัย
ของประเทศไทยทีผ่ า นมา กอนอืน่ นัน้ ควรจะตองพิจารณาถึงแนวความคิด
หรือทฤษฎีเกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเสียกอน กลาวคือ
ในดานแนวความคิดหรือทฤษฎีเกีย่ วกับการบริหารจัดการน้ำนัน้
มีวตั ถุประสงคเพือ่ แกไขปญหา ๓ ประการดวยกัน คือ ประการแรก
เพือ่ แกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ ประการทีส่ อง เพือ่ แกไขปญหาน้ำมาก
หรืออุทกภัย และประการที่สาม เพื่อแกไขปญหามลพิษทางน้ำ
ดังนัน้ เพือ่ ใหสามารถแกไขปญหาดังกลาวได การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำจึงตองมีการดำเนินการอยางเปนระบบและตัง้ อยูบ นพืน้ ฐาน
ของลุม น้ำ๒ เพราะในทางนิเวศวิทยานัน้ ถือวาทุกสิง่ ทุกอยางในลุม น้ำ
เดียวกันตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การกระทำกิจกรรมหรือใชน้ำ
ในพื้นที่แหงหนึ่งยอมสงผลกระทบตอการใชน้ำในพื้นที่อีกแหงหนึ่ง
ในลุ ม น้ ำ เดี ย วกั น ได และการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ แบบ
ตางคนตางทำจะทำใหไมสามารถแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ
น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, น.บ.ท., LL.M. New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา,
Doctor of Jurisprudence Osgoode Hall Law School, York University ประเทศแคนาดา, อาจารยประจำคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
๒
คณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติไดกำหนดพืน้ ทีล่ มุ น้ำในประเทศไทยออกเปน ๙ กลุม ลุม น้ำ และลุม น้ำสำคัญ ๆ ๒๕ ลุม น้ำ
ซึ่งไดแบงยอยออกเปน ๒๕๔ ลุมน้ำยอย มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดประมาณ ๕๑๑,๓๖๑ ตารางกิโลเมตร.
๑
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หรือการแกไขปญหาที่หนึ่งอาจไปกอใหเกิดปญหาอีกทีห่ นึ่ง เชน เมือ่ เกิดอุทกภัยขึ้น หากแตละชุมชน
หรือแตละเมืองตางสรางแนวปองกันน้ำของตนเอง อาจจะทำใหนำ้ ทวมในชุมชนอื่นสูงและนานกวาปกติ
เนื่องจากน้ำไมสามารถไหลลงสูทะเลไดอยางสะดวก ประกอบกับมีจำนวนพืน้ ที่รบั น้ำนอยเกินไป เปนตน
ทำใหเกิดปญหาทางกฎหมายและความเปนธรรมในสังคมจนเกิดคำถามตามมาวา ชุมชนหรือเมืองเมืองหนึง่
มีสิทธิที่จะใหชุมชนหรือพื้นที่อื่นเปนที่รองรับน้ำทวมแทนตนเองไดหรือไม
สำหรับแนวนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยนัน้ นโยบาย
เหลานีม้ มี านานแลว ดังทีป่ รากฏอยูใ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนจัดการคุณภาพสิง่ แวดลอม
และนโยบายของรัฐบาลตาง ๆ แผนตาง ๆ เหลานี้ตา งยอมรับแนวความคิดวาจะตองมีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำโดยระบบลุมน้ำ จะเห็นไดจากมีการแบงลุมน้ำตาง ๆ เพื่อวัตถุประสงคในเรื่องนี้ซึ่งถือวา
สอดคลองกับหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ำมานานแลว แมแตระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็สนับสนุนแนวความคิดดังกลาว อยางไรก็ดี ปจจุบนั ยังคงไมมีกฎหมายแมบทเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ำ จะมีกแ็ ตเพียงกฎหมายทีก่ ระจัดกระจายซึง่ อยูใ นความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ เทานัน้
โดยกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับทรัพยากรน้ำนัน้ มีทง้ั สวนทีเ่ กีย่ วกับสิทธิในทรัพยากรน้ำกับองคกรทีร่ บั ผิดชอบ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไดแกกฎหมายดังตอไปนี้
๑) กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในทรัพยากรน้ำผิวดิน
โดยกฎหมายเกีย่ วกับสิทธิในทรัพยากรน้ำผิวดินอาจแบงออกเปน ๓ พื้นที่หลักคือ พื้นที่
ในเขตชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ในเขื่อน กลาวคือ
๑.๑) พื้นที่ในเขตชลประทาน การบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานนั้นอยูภายใตบงั คับ
ของพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณและอธิบดีกรมชลประทานเปนผูบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายนี้ กลาวโดยสรุปคือ
ในเขตชลประทานนั้น กฎหมายดังกลาวไดกำหนดใหอธิบดีกรมชลประทานมีอำนาจเด็ดขาดในการ
ตัดสินใจวาจะสงน้ำเขาไปในพื้นทีแ่ หงใดในยามน้ำขาดแคลน หรือจะระบายน้ำเพื่อปองกันน้ำทวมไป
ในพื้นที่ใด โดยมีเจาหนาที่ของกรมชลประทานเปนผูรบั ผิดชอบในการปดเปดประตูนำ้ โดยที่ประชาชน
ทั่วไปไมมีสทิ ธิปด เปดประตูนำ้ และหากบุคคลใดจะสูบน้ำจากทางน้ำชลประทานมาใชกต็ อ งขออนุญาต
เจาหนาที่ของกรมชลประทานกอน
ทั้งนี้ในอดีตที่ผานมานั้น ชาวบานมักจะไมโตแยงการตัดสินใจของกรมชลประทานที่
จะสงน้ำไปใหพ้นื ที่ใดในยามขาดแคลน หรือระบายน้ำออกไปเก็บไวในพื้นที่รบั ใดบางเพื่อปองกันน้ำทวม
ในบางพื้นที่ เพราะเห็นวาเปนอำนาจของกรมชลประทาน แตในปจจุบนั นี้ ชาวบานและผูใชนำ้ บางกลุมได
มีการเรียกรองเพื่อกดดันใหเจาหนาทีข่ องกรมชลประทานตองสงน้ำไปยังพื้นทีข่ องตนหรือระบายน้ำ
ออกจากพื้นที่ของตนไปเก็บในพื้นที่ของบุคคลอื่น และในบางครั้งแรงกดดันดังกลาวก็เกิดจากนักการเมือง
ระดับประเทศที่ตอ งการรักษาฐานเสียงของตน จึงไดมกี ารกดดันใหกรมชลประทานระบายน้ำหรือสงน้ำ
เพือ่ ประโยชนของฐานเสียงตนเอง จึงสงผลใหการทำงานของกรมชลประทานในการจัดสรรน้ำหรือระบายน้ำ
ปองกันน้ำทวมไมงายเหมือนในอดีตอีกตอไป
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

แต อ ยา งไรก็ ดี ตั ้ง แต ไ ด ม ีก ารประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เปนตนมา
จะเห็นไดวา ประชาชนหรือผูใ ชน้ำตางไดใหความสนใจในเรื่องการดำเนินการบริหารจัดการน้ำของ
กรมชลประทานมากขึน้ เปนลำดับ และในอนาคตอันใกลนป้ี ระชาชนจะไดมสี ว นรวมในการจัดสรรน้ำในเขต
ชลประทานมากขึน้ กวาเดิม ซึง่ นาจะทำใหการจัดสรรน้ำหรือระบายน้ำนัน้ ผานการตรวจสอบ การกลัน่ กรอง
ไดเปนอยางดี ตลอดจนมีความโปรงใสยิง่ ขึน้ และยังทำใหชวยลดแรงกดดันจากนักการเมืองได
ในระดับหนึ่งดวย
อยางไรก็ตาม แมวากรมชลประทานจะมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการน้ำ
ในเขตชลประทาน แต ป ญ หาก็ คื อ กรมชลประทานไม ไ ด มี อ ำนาจบริ ห ารจั ด การน้ ำ ทั ้ง หมด
โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงตนน้ำที่อยูนอกเขตชลประทาน ดังนั้น การใชน้ำในเขตชลประทานก็อาจจะได
รับผลจากการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานได
๑.๒) พื้นที่นอกเขตชลประทาน สิทธิในทรัพยากรน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทานอาจแบง
การพิจารณาออกเปน ๒ สวนคือ น้ำในแมน้ำลำคลองทั่วไป และน้ำที่ไหลบาตามพื้นดิน (surface
runoff) เชน น้ำบาทุง เปนตน
สำหรับน้ำในแมนำ้ ลำคลองทั่วไป ประชาชนทุกคนมีสทิ ธิใชนำ้ ไดอยางเทาเทียมกัน
เพราะถือวาน้ำเปนสาธารณสมบัตขิ องแผนดินตามมาตรา ๑๓๐๔๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
โดยที่หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจไมไดมีสทิ ธิมากกวาประชาชนในการใชนำ้ ดังกลาว และหนวยงาน
ของรัฐไมอาจหามบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิใหใชน้ำในแมน้ำลำคลองหรือจำกัดสิทธิในการใชน้ำดังกลาวได
แตในเมือ่ ทุกคนมีสทิ ธิเทาเทียมกันในการใชนำ้ แลว ก็อาจเกิดปญหาตามมา คือ เกิดการใชนำ้ ในลักษณะ
“มือใครยาวสาวไดสาวเอา” เชน เมือ่ ใดก็ตามทีน่ ำ้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดการขาดแคลน
หนวยงานทีเ่ กี่ยวของก็อาจผันน้ำจากลุมน้ำอืน่ มาใหประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๐๔ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผนดินนั้น รวมทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชนหรือสงวนไว
เพื่อประโยชนรวมกัน เชน
(๑) ทีด่ นิ รกรางวางเปลา และทีด่ นิ ซึง่ มีผเู วนคืนหรือทอดทิง้ หรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอืน่ ตามกฎหมายทีด่ นิ
(๒) ทรัพยสินสำหรับพลเมืองใชรวมกัน เปนตนวาที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวงทะเลสาบ
(๓) ทรัพยสินใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ เปนตนวาปอม และโรงทหาร สำนักราชการบานเมือง เรือรบ
อาวุธยุทธภัณฑ”.
๓
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เมือ่ ใดก็ตามทีน่ ้ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดการขาดแคลน หนวยงาน
ที่เกี่ยวของก็
ง อาจผันน้ำจากลุมน้ำอื่นมาใหประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ใชไดโดยไมตอ งมีการจายคาตอบแทนแกลมุ น้ำอืน่ หรือตองขอความเห็นชอบจากประชาชน
กประชาชน
ในลุมน้ำอื่นเพราะถือวาน้ำไมใชเปนของชุมชนหรือประชาชนคนใดคนหนึ่งเปนการเฉพาะ

ใชไดโดยไมตอ งมีการจายคาตอบแทนแกลมุ น้ำอื่นหรือตองขอความเห็นชอบจากประชาชนในลุมน้ำอื่น
เพราะถือวาน้ำไมใชเปนของชุมชนหรือประชาชนคนใดคนหนึ่งเปนการเฉพาะ ผลทีต่ ามมาจาก
หลักกฎหมายดังกลาว ทำใหกลุม คนทีม่ ีเงินหรืออยูใ กลศูนยกลางแหงอำนาจจะไดรับประโยชนสูงสุด
เพราะมีศักยภาพที่จะใชน้ำและผันน้ำจากลุมน้ำอื่นมาใชไดมากที่สุดโดยไมตองเสียคาตอบแทนใหแก
บุคคลใดหรือชุมชนใด
กรณี น ้ำ ที ่ไ หลบ า ตามพืน้ ดิ น นั้ น ตามมาตรา ๑๓๓๙ และมาตรา ๑๓๔๐๔
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดยอมรับกฎของธรรมชาติทวี่ าน้ำยอมไหลตามธรรมดาจาก
ทีด่ ินสูงมายังทีด่ ินต่ำ กลาวคือ เมือ่ มีการไหลบาของน้ำจากทีด่ ินแปลงสูงสูทดี่ ินแปลงต่ำ เจาของทีด่ ิน
แปลงต่ำยอมไมมีสิทธิทจี่ ะปดกั้นที่ดินของตนเพื่อไมใหน้ำไหลผานที่ดินของตนได เพราะเปนการฝน
ธรรมชาติและกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของที่ดินแปลงสูงอันเปนเหตุใหสามารถฟองเพื่อเรียก
คาเสียหายได ซึง่ หลักกฎหมายดังกลาวนีด้ เู หมือนจะไมไดรบั การยอมรับในทางปฏิบตั ิ ดังจะเห็นไดจากกรณี
ที่ไดเกิดน้ำทวมใหญในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผานมา เมื่อกรุงเทพมหานครไดมีการพยายามตั้งแนวปองกัน
น้ำทวมจนเปนเหตุใหนำ้ ทวมในพืน้ ทีด่ า นเหนือของกรุงเทพมหานครและดานตะวันออกนอกแนวปองกันน้ำ
ซึ่งทำใหนำ้ ทวมนานและสูงกวาปกติ หากพิจารณาตามหลักกฎหมายขางตน ชาวบานที่ไดรบั ความเสียหาย
จากการกระทำดังกลาวนาจะมีสิทธิฟอ งรองเพื่อเรียกคาสินไหมทดแทนได แมจะมีการอางวาการกระทำ
ของกรุงเทพมหานครเปนไปเพื่อการคุมครองเขตเศรษฐกิจก็ตาม แตกฎหมายก็ไมไดถอื วาขออางดังกลาว
จะทำใหประชาชนกลุมหนึ่งตองรับภาระหรือเคราะหกรรมแทนประชาชนอีกกลุมหนึ่งโดยที่ผูไดรับ
ความเสียหายนั้นไมอาจเรียกคาสินไหมทดแทนได
นอกจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะยอมรับหลักธรรมชาติขางตนแลว
กฎหมายนี้ยังไดวางหลักเกณฑในเรื่องการจัดสรรน้ำโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงน้ำขาดแคลน กลาวคือ เมื่อมี
น้ำไหลบาตามพื้นที่ดิน เจาของที่ดินแปลงสูงยอมมีสิทธิกักน้ำนั้นเอาไวใชเพื่อประโยชนแกที่ดินของตน
ตามความจำเปนเทานัน้ ในสวนน้ำทีเ่ หลือตองปลอยเพื่อใหไหลไปตามธรรมชาติเพื่อทีเ่ จาของทีด่ ิน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๓๙ และมาตรา ๑๓๔๐ บัญญัติวา
“มาตรา ๑๓๓๙ เจาของที่ดินจำตองรับน้ำซึ่งไหลตามธรรมดาจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน
น้ำไหลตามธรรมดามายังทีด่ ินต่ำ และจำเปนแกทดี่ ินนั้นไซร ทานวาเจาของที่ดินซึ่งอยูสูงกวาจะกันเอาไวไดเพียงที่จำเปน
แกที่ดินของตน
มาตรา ๑๓๔๐ เจาของที่ดินจำตองรับน้ำซึ่งไหลเพราะระบายจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน ถากอนที่ระบายนั้นน้ำไดไหล
เขามาในที่ดินของตนตามธรรมดาอยูแลว
ถาไดรับความเสียหายเพราะการระบายน้ำ ทานวาเจาของที่ดินต่ำอาจเรียกรองใหเจาของที่ดินสูงทำทางระบายน้ำ
และออกคาใชจายในการนั้น เพื่อระบายน้ำไปใหตลอดที่ดินต่ำจนถึงทางน้ำ หรือทอน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ไมลบลางสิทธิแหงเจาของที่ดิน
ต่ำในอันจะเรียกเอาคาทดแทน”.
๔
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“ยุทธศาสตรการตรากฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

แปลงต่ำรายอืน่ ๆ จะไดมโี อกาสใชนำ้ นัน้ บาง แตหลักกฎหมายดังกลาวก็อาจมีชอ งวางหรือาจกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมในทางปฏิบัติได เพราะตราบใดที่เจาของที่ดินแปลงสูงสามารถแสดงเหตุผลไดวา
การเก็บกักน้ำในทีด่ นิ ของเขานัน้ กระทำไปตามความจำเปนในการใชประโยชนในทีด่ นิ แลว เขาไมจำเปน
ตองรับผิดตอความเสียหายจากการที่เจาของที่ดินแปลงต่ำไดรับจากการที่ไมมีน้ำไวใช
ทัง้ นี้ แมวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะไดมบี ทบัญญัตขิ องกฎหมายในเรือ่ ง
กฎเกณฑการจัดสรรน้ำและปองกันปญหาน้ำทวมไวแลว แตดวยกฎหมายดังกลาวไดประกาศใชบังคับ
มาเปนเวลานานและไมสามารถนำมาใชเพื่อแกไขปญหาน้ำทวมที่เกี่ยวของกับประชาชนจำนวนมาก
หรือปญหาทีเ่ กิดจากการบริหารจัดการน้ำโดยหนวยงานของรัฐได ไมวา จะเปนกรณีการผันน้ำขามลุม น้ำ
เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ หรือการระบายน้ำจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่งเพื่อปองกันแกไข
ปญหาอุทกภัย ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่จะตองมีการปรับปรุงแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ในสวนนี้ ซึ่งหากมีการรางกฎหมายน้ำขึ้นมา ผมเห็นวาควรยกรางกฎหมายที่กำหนดใหมีการผันน้ำ
ระหวางลุมน้ำได กลาวคือ ถาหากลุมน้ำใดเกิดภาวะการขาดแคลนน้ำก็ใหมีการผันน้ำจากลุมน้ำหนึ่ง
ไปยังลุมน้ำหนึ่ง แตทั้งนี้ตองใหลุมน้ำที่ไดรับประโยชนจายคาตอบแทนใหแกลุมน้ำที่ผันน้ำมาใหดวย
นอกจากนี้หากมีกรณีที่ไดเกิดน้ำทวมหรืออุทกภัยขึ้น ถาเมืองใดหรือจังหวัดใดไมอยากจะถูกน้ำทวม
ก็ใหสามารถผันน้ำเพื่อไปลงที่อื่นไดหรือจะตั้งแนวปองกั้นน้ำไมใหเขาทวมจังหวัดของตนได แตทั้งนี้
ตองใหคนในเมืองหรือจังหวัดทีไ่ มตอ งการใหนำ้ ทวมเขามาทวมเมืองหรือจังหวัดของตน จายเงินชดเชย
เพื่อเยียวยาและชวยเหลือคนในเมืองหรือจังหวัดที่ยอมใหถูกน้ำทวมดวย เพื่อใหเขาไดรับการชดเชย
ทีค่ มุ คากับการทีเ่ มืองหรือจังหวัดของเขาจะตองถูกจมน้ำเพือ่ รับภาระแทนบุคคลอืน่ ไมใชเอาของไปแจก
แตเพียงอยางเดียว
๑.๓) พื้นที่ในเขื่อน การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนโดยหลักการแลวอยูภายใตบังคับของ
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ แตดวยกฎหมายฉบับนี้ไมไดกลาวไว
โดยตรงวาน้ำที่อยูในเขื่อนซึ่งอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาฯ นั้นเปนของการไฟฟาฯ หรือไม
หรือเปนสาธารณสมบัตขิ องแผนดิน โดยหากเปนเขือ่ นทีม่ อี า งเก็บน้ำตัง้ อยูบ นทางน้ำสาธารณะเดิมแลว
น้ำนัน้ ยอมเปนสาธารณสมบัตขิ องแผนดินแมวา ลำน้ำเดิมนัน้ จะกลายเปนอางเก็บน้ำเมือ่ มีการสรางเขือ่ น
ก็ตามเพราะในความเปนจริงแลวก็เปนการขยายลำน้ำสาธารณะเดิมใหเปนอางเก็บน้ำนัน่ เอง ดวยเหตุนี้
ประชาชนทั่วไปหรือหนวยงานตางก็มีสิทธิใชน้ำที่อยูในอางเก็บน้ำของการไฟฟาฯ ไดเชนเดียวกับน้ำ
ในแมน้ำลำคลอง เพียงแตการนำน้ำในเขื่อนมาใชนั้นไมสามารถกระทำไดโดยสะดวกเพราะอางเก็บน้ำ
อาจตั้งอยูในปาและถูกลอมรอบโดยพื้นที่ปาหรือเขตคุมครองตาง ๆ ที่กฎหมายใหอำนาจแกหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของเปนผูควบคุมพื้นที่ ซึ่งหากบุคคลใดจะเขาไปในพื้นที่ดังกลาวจะตองไดรับอนุญาต
จากหนวยงานกอน สวนการระบายน้ำออกจากเขือ่ นซึง่ จะสงผลกระทบตอพืน้ ทีท่ า ยเขือ่ นวาน้ำจะทวม
หรือไมนั้น กฎหมายของการไฟฟาฯ ขางตนใหถือวาเปนอำนาจหนาที่ของการไฟฟาฯ ที่จะดำเนินการ
แตในขณะเดียวกัน กฎหมายดังกลาวก็ใหการไฟฟาฯ และกรมชลประทานไดรว มกันออกขอบังคับกำหนด
หลักเกณฑเกีย่ วกับการเก็บกักน้ำ หรือระบายน้ำออกจากเขือ่ น โดยหากทัง้ สองหนวยงานตกลงกันไมได
ก็ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงพลังงานเปนผูช ขี้ าด กลาวโดยสรุปคือการระบายน้ำจากเขือ่ นนัน้ กฎหมาย
ไมไดกำหนดใหประชาชนตองมีสวนรับรูหรือสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นแตอยางใด
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

ขณ ดียวกั
ขณะเดี
ว นการแกไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดงั กลาวก็เปนการรองรับการแตงตั้ง
คณะ
คณะกรรมการลุ
กรร
ม น้ ำ ต า ง ๆ เพื ่อ ให ค ณะกรรมการลุ ม น้ ำ นี ้ม ีบ ทบาทเกี ่ย วกั บ การ
วางแผนงานและโครงการเกี่ยวกับน้ำในพื้นทีล
่ ุมน้ำของตนเพื่อเสนอใหหนวยงานต
านตาง
าง ๆ
นำไปของบประมาณจากรัฐบาลและนำไปปฏิบัติ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

๒) กฎหมายเกี่ยวกับองคกรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
กอนป พ.ศ. ๒๕๔๕ นัน้ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอยูภ ายใตความรับผิดชอบของหนวยงาน
ไมนอยกวา ๘ กระทรวง และไมต่ำกวา ๒๐ กรม ทำใหเกิดปญหาของการไมเปนเอกภาพในการจัดทำ
แผนงานและโครงการตาง ๆ จึงไดมกี ารแกไขปญหาดังกลาวดวยการตัง้ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ
หรือเรียกโดยยอวา “กทช.” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการบริหารทรัพยากรน้ำแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๒ เพื่อเปนองคกรซึ่งทำหนาที่ในการประสานแผนงานและโครงการของกระทรวง ทบวง กรม
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน การทำงานของ กทช. ในขณะนั้นจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
เจตนารมณทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้เพราะนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการ
ดังกลาว แตเมือ่ ใดทีน่ ายกรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการ
ความรวมมือของกระทรวงและกรมตาง ๆ ที่รับผิดชอบในเรื่องน้ำก็จะลดนอยลงไป
ตอมามีการปรับปรุงแกไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีขางตนในป พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให
สอดคลองกับการปฏิรปู ระบบราชการครัง้ ใหญในปนน้ั โดยใหสำนักเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แหงชาติทเี่ คยสังกัดอยูใ นสำนักนายกรัฐมนตรีมาเปนกรมทรัพยากรน้ำ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขณะเดียวกันการแกไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดงั กลาวก็เปนการรองรับ
การแตงตั้งคณะกรรมการลุมน้ำตาง ๆ เพื่อใหคณะกรรมการลุมน้ำนี้มบี ทบาทเกี่ยวกับการวางแผนงาน
และโครงการเกี่ยวกับน้ำในพื้นที่ลมุ น้ำของตนเพื่อเสนอใหหนวยงานตาง ๆ นำไปของบประมาณจาก
รัฐบาลและนำไปปฏิบตั ใิ หเปนไปในทิศทางเดียวกัน แตในความเปนจริงนั้นบทบาทของคณะกรรมการ
ลุมน้ำคอนขางมีจำกัดเพราะกระทรวง และกรมตาง ๆ ยังคงมีอำนาจในการจัดทำแผนงานและโครงการ
เสนอของบประมาณตอรัฐบาลไดโดยตรง นอกจากนี้คณะกรรมการลุมน้ำดังกลาวไมไดมีสว นรวมในการ
จั ด สรรน้ ำ ในพื ้น ทีล่ ุ ม น้ ำ ของตนเนื ่อ งจากว า หากพื ้น ทีด่ ั ง กล า วส ว นหนึ ่ง อยูใ นเขตชลประทานซึ ่ง
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ ไดบัญญัติใหกรมชลประทานเทานั้น
ทีม่ ีอำนาจหนาที่ในเรื่องดังกลาว หากเปนพื้นทีน่ อกเขตชลประทาน ก็ไมมีพระราชบัญญัติฉบับใด
ที่ใหคณะกรรมการลุมน้ำมีบทบาทในการบริหารจัดการน้ำหรือจัดสรรน้ำ
ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีท้ังสองฉบับขางตน และออก
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการบริหารทรัพยากรน้ำแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ ยังคงมีคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแหงชาติ หรือเรียกโดยยอวา “กนช.” มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานเชนเดิม และนายกรัฐมนตรี
อาจมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีมาทำหนาที่ประธานคณะกรรมการได อำนาจหนาทีห่ ลักของ กนช.
ก็คลายกับทีเ่ ปนมาในอดีต คือ ทำหนาทีป่ ระสานแผนงานและโครงการของกระทรวงและกรมตาง ๆ ในเรือ่ งที่
เกี่ยวกับน้ำ โดยกำหนดกรอบวาควรจะตองมีกิจกรรมในดานใดบางเพื่อใหหนวยงานราชการใชเปน
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และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ”

แนวทางในวางแผนงานและโครงการ หนวยงานตาง ๆ ก็ยังคงมีอำนาจหนาที่ตามกฎหมายของตนเองอยู
จะเห็นไดวาคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติและคณะกรรมการลุมน้ำไมมีอำนาจในการจัดสรรน้ำ
ใหแกผใู ชนำ้ ภาคตาง ๆ และไมมอี ำนาจควบคุมการใชนำ้ ดวย ดังนัน้ การทีค่ ณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ
จะทำงานอยางมีประสิทธิภาพหรือไมนั้นยอมขึ้นกับความสนใจในเรื่องนี้ของนายกรัฐมนตรีเชนเดิม
จากปญหาอุทกภัยรายแรงในปลายป พ.ศ. ๒๕๕๔ ทำใหมีการจัดตั้งองคกรเพิ่มขึ้นมาใหม
เพือ่ ทำการวางยุทธศาสตร และการปองกันแกไขและฟนฟูพน้ื ที่จากปญหาอุทกภัย จึงไดมกี ารออกระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หรือเรียกโดยยอวา “กยน.”
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยมีอำนาจหนาที่ในการจัดทำแผนแมบทและยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำอยางเปนระบบ มีสำนักงานคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ หรือเรียกโดยยอวา “ส.กยน.” เปนหนวยงานภายในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และเนื ่อ งจาก กยน. เปน คณะกรรมการจัดทำแผนแมบทและยุทธศาสตรเทานั้น จำเปนตอ งมี
คณะกรรมการอื่นทีต่ องดำเนินการในรายละเอียด ดังนั้น ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงไดมีการออกระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งไดต้งั คณะกรรมการ
นโยบายน้ำและอุทกภัยแหงชาติ หรือเรียกโดยยอวา “กนอช.” โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
เพือ่ ทำหนาทีใ่ นการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารบริหารจัดการน้ำ การปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัยแหงชาติ และการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยอยางเปนระบบเพื่อ
ใหหนวยงานของรัฐนำไปปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจายเงินชดเชยความเสียหาย
แกบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย สวนบทบาทของ กยน. ที่ตั้งขึ้น
มากอนหนานั้นใหทำหนาที่เปนที่ปรึกษาของ กนอช. มีขอ สังเกตวา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีขา งตน
มิไดมีการยกเลิกคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ หรือ กนช. ที่มีอยูในปจจุบันแตอยางใด
ในขณะเดียวกัน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับนีไ้ ดมกี ารตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ
และอุทกภัย หรือเรียกโดยยอวา “กบอ.” โดยมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีทน่ี ายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนประธาน ทำหนาทีใ่ นการจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารและดำเนินการบริหารจัดการน้ำตามนโยบายของ กนอช.
กำหนดวิธีดำเนินการของหนวยงานของรัฐเพื่อใหการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยดำเนินไปอยาง
เหมาะสม และอนุมัติแผนงานหรือโครงการของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ โดยใหสำนักงานนโยบาย
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

และบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแหงชาติ หรือเรียกโดยยอวา “สบอช.” เปนหนวยงานภายในสำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำหนาที่เปนสำนักงานเลขานุการของ กนอช. และ กบอ.
จากการที่ไดมีการตั้ง กทช. กนช. กยน. กนอช. และ กบอ. ตั้งแตในอดีตจนกระทั่งปจจุบนั นั้น
เปนความพยายามของรัฐบาลในแตละยุคทีต่ อ งการแกไขปญหาความไมเปนเอกภาพของหนวยงานของรัฐ
ที่มหี นาที่รบั ผิดชอบในเรือ่ งน้ำ โดยการจัดใหมคี ณะกรรมการกลางทีท่ ำหนาที่ประสานงานและกำหนด
ทิศทางเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปปฏิบัติในการวางแผนงานและโครงการของตน อยางไรก็ดี
การตั้งคณะกรรมการตาง ๆ เหลานี้ขึ้นมาดวยการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นทำใหมีลักษณะ
เปนการใชมาตรการทางบริหารและไมมลี กั ษณะถาวรเหมือนกับการตราเปนพระราชบัญญัติ คณะกรรมการ
ที่ต้งั ขึ้นมานั้นจะทำงานจริงจังหรือไมน้นั มักขึ้นอยูกบั ความสนใจของนายกรัฐมนตรีในแตละยุคแตละสมัย
ในขณะที่หนวยงานบางหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องน้ำอาจมีพระราชบัญญัติเฉพาะที่หนวยงานนั้นตอง
ปฏิบตั ติ ามและบังคับการใหเปนไปตามกฎมายฉบับนั้น ๆ จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทำใหหนวยงานตาง ๆ ไดให
ความสำคัญในการทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตมิ ากกวาทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
จุลนิติ : มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการแกไขปญหา
อุทกภัยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับนานาอารยะประเทศ โดยเฉพาะในดานการจัดใหมี
กฎหมายเพื่อการนี้โดยเฉพาะแลว มีความแตกตางกับแนวทางของประเทศไทยหรือไม
อยางไร
ศ.ดร. อำนาจฯ : กฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของแตละประเทศนั้นมีความ

แตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของภูมิประเทศ ลักษณะการใชน้ำ ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของ
แตละทองถิน่ ดังนั้น หลักกฎหมายในเรือ่ งนีจ้ งึ มีความหลากหลาย แตเมื่อพิจารณาจากหลักวิชาการแลว
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทีเ่ หมาะสมควรจะยึดถือพื้นที่ลุมน้ำเปนขอบเขต เชนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาบางพืน้ ที่ ไดมกี ารจัดตัง้ องคการจัดการลุม น้ำเพือ่ รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ทัง้ หมดอยางเปนระบบ เชน องคการจัดการลุมน้ำเทนเนสซี (Tennessee Valley Authority) ที่มี
การบริหารจัดการโดยมีองคกรเดียวรับผิดชอบทั้งหมดนั้นยอมเปนการขจัดปญหาความไมเปนเอกภาพ
ของการบริหารจัดการได โดยทีอ่ งคการจัดการลุม น้ำเทนเนสซีนจ้ี ะมีเขือ่ นอยูป ระมาณ ๗ – ๘ เขือ่ น เปนองคการ
ที่ทำหนาที่ชว ยแกไขปญหาในกรณีท่ีเกิดน้ำทวม รวมถึงในชวงที่ไดเกิดภาวะการขาดแคลนน้ำ ตลอดจน
ทำหนาที่ในการผลิตกระแสไฟฟา จึงเปนองคการที่มีลักษณะพิเศษ
ดังนั้น เมือ่ ในแตละประเทศมีลักษณะของภูมปิ ระเทศ ลักษณะการใชน้ำ ตลอดจนประเพณี
วัฒนธรรมของแตละทองถิ่นที่แตกตางกันออกไปแลว การที่ประเทศไทยจะมีการยกรางกฎหมายในเรื่อง
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขึ้นมาไดนั้น เห็นวาเราควรมีการคิดแลววิเคราะหกันอยางถี่ถวนเพื่อ
ใหรางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีความเหมาะสมกับภูมิประเทศ ลักษณะการใชน้ำ
ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นของไทย โดยทีไ่ มตองเลียนแบบประเทศอื่น แตควร
ดูเปนตัวอยางแลวนำมาปรับใชเพื่อใหเขากับสถานการณในประเทศไทย
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จุ ล นิ ติ : ประเทศไทยควรจั
ไ
ั ด ให
ใ  มี ก ฎหมายเฉพาะ แนวนโยบายสาธารณะ
แผนแมบท หรือมาตรการอื่นใดหรือไม สำหรับเพื่อใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
และการแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
อยางยั่งยืน

ศ.ดร. อำนาจฯ : ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา รัฐบาลไดพยายามแกไขปญหาขององคกรในการ
บริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะคณะกรรมการระดับชาติทจ่ี ะวางนโยบายในการจัดทำแผนงานและโครงการ
แกหนวยงานตาง ๆ แตการแกไขปญหาดังกลาวยังไมมลี กั ษณะทีถ่ าวรเพราะไมไดมกี ารตราพระราชบัญญัติ
เพื ่อ กำหนดโครงสร า งถาวรขององค ก รหรื อ คณะกรรมการที ่จ ะเข า มาแก ไขป ญ หาเรื ่อ งการขาด
ความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการน้ำ ขณะเดียวกัน แมวาการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
เกีย่ วกับการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแหงชาติจะมีผลบังคับใหหนวยงานตาง ๆ ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ดังกลาว แตการปฏิบัติตามระเบียบนั้นอาจไมยาวนานและจริงจัง หากวาเมื่อใดนายกรัฐมนตรี
ใหความสนใจเรื่องการบริหารจัดการนอยลง หนวยงานเหลานัน้ ก็จะหันกลับไปปฏิบตั ติ ามอำนาจหนาที่
ของตนซึ่งมีพระราชบัญญัติรองรับตอไป ปญหาการขาดเอกภาพในการบริหารจัดการน้ำก็จะกลับมา
ปรากฏเชนเดิม นอกจากนี้ รัฐบาลในยุคตาง ๆ ทีผ่ า นมายังไมไดทำการปรับปรุงแกไขกฎหมายอยางเปนระบบ
กลาวอีกนัยหนึ่งประเทศไทยยังไมมีกฎหมายแมบทเรื่องนี้ ทำใหการบริหารจัดการน้ำ การจัดสรรน้ำ
และการใชน้ำเปนไปตามกฎหมายฉบับตาง ๆ และการใชน้ำในบางพื้นที่ก็ไมไดถูกควบคุมอยางเขมงวด
โดยกฎหมาย แตยึดหลักกฎหมายที่วาน้ำเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน ทำใหเกิดปรากฏการณ
“มือใครยาวสาวไดสาวเอา” ดังนั้น จึงถึงเวลาที่จะตองมารวมกันจัดทำกฎหมายแมบทดานน้ำ
จุลนิติ : บทสรุปสงทายและขอเสนอแนะอื่น ๆ
ศ.ดร. อำนาจฯ : ผมเห็นวาประเทศไทยควรจะมีกฎหมายแมบทในการบริหารจัดการน้ำ

โดยกฎหมายทีจ่ ะจัดทำขึน้ มานัน้ ควรจะกอใหเกิดความเปนธรรมในการใชนำ้ ระหวางผูใ ชนำ้ กลุม ตาง ๆ ไมวา
เปนภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเดินเรือ การประมง พลังงาน และไมวาจะเปนกลุมผูใชน้ำที่อยู
ตนน้ำหรือทายน้ำก็ตาม ขณะเดียวกันตองคำนึงถึงการรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมภายในลุม น้ำ และตอง
เปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาชุมชน และประชาชนหรือผูใชน้ำทัง้ หลายไดมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการน้ำ พรอมกันนี้ ชุมชนหรือผูท่ไี ดรบั ประโยชนจากการผันน้ำในกรณีนำ้ ขาดแคลน หรือ
ผันน้ำเพราะไมใหน้ำทวมในพื้นทีข่ องตนก็ควรจะตองจายคาทดแทนแกชุมชนในพื้นที่ทีต่ องรับภาระ
เพราะการผันน้ำออกหรือผันน้ำเขาดังกลาวดวย
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสวนดุสติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ...ตามทีก่ ระทรวง
ศึกษาธิการเสนอ
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแลวเห็นวา รางพระราชบัญญัติดังกลาวสอดคลองกับ
หลักการกลางที่จะบัญญัติในรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามมติ คณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แลว
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัยสวนดุสติ เปนนิติบุคคล มีฐานะเปนหนวยงานในกำกับของรัฐ ซึง่ ไมเปน
สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไมเปนรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณและกฎหมายอื ่น แต ย ัง คงได รั บ จั ด สรรงบประมาณ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และกิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภ ายใตบังคับแหงกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ แตพนักงานมหาวิทยาลัยตองไดรับ
ประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
(๒) มหาวิทยาลัยมีอำนาจในการซื้อ ขาย จาง รับจาง สราง จัดหา โอน รับโอน เชา ใหเชา
เชาซื้อ ใหเชาซื้อ แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสินตาง ๆ ในทรัพยสินและ
จำหนายสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยทงั้ ภายในและภายนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับเงิน
หรือทรัพยสินทีม่ ีผอู ุดหนุนหรืออุทิศให มหาวิทยาลัยสามารถกูยืมเงิน ใหกูยืมเงินโดยมีหลักประกัน
ด ว ยบุ ค คลหรื อ ทรั พ ยส ิน และร ว มลงทุ น หรื อ ลงทุ น ทั้ ง นี้ เพื ่อ ประโยชน ใ นการดำเนิ น การตาม
วัตถุประสงคในมาตรา ๗ การกูยืมเงิน การใหกูยืมเงิน การรวมลงทุนหรือการลงทุน ถาเปนจำนวนเงิน
เกินวงเงินทีร่ ัฐมนตรีกำหนด ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
มีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ทั้งที่
เปนที่ราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอื่นดวย
(๓) มหาวิ ท ยาลั ย มีร ายได จ ากการที ่รั ฐ บาลจั ด สรรเงิ น อุด หนุ น ทัว่ ไปโดยตรงเป น รายป
ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับคาใชจายที่จำเปนในการดำเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
และการพัฒนามหาวิทยาลัย เพือ่ ประกันคุณภาพการศึกษา โดยในกรณีทรี่ ัฐบาลไดปรับเงินเดือน
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕
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เงินประจำตำแหนง คาตอบแทนหรือสิทธิประโยชนอื่นใดแกขาราชการ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
ในลักษณะเงินทุนอุดหนุนทัว่ ไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยในสัดสวนเดียวกันเพื่อเปนคาใชจาย
ดั งกลา วใหพ นักงานมหาวิทยาลัยดวย และในกรณีรายไดมีจ ำนวนไมเพียงพอสำหรับคาใชจาย
ในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยและคาภาระตาง ๆ ทีเ่ หมาะสม และมหาวิทยาลัยไมสามารถ
หาเงินจากแหลงอืน่ ได รัฐบาลพึงจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไปเพิ่มเติมใหแกมหาวิทยาลัยตามความจำเปน
ของมหาวิทยาลัย
(๔) สภามหาวิทยาลัยเปนองคกรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย การดำเนินการตาง ๆ ของ
มหาวิ ท ยาลั ย จะสิ น้ สุ ด ที ส่ ภามหาวิ ท ยาลั ย ทัง้ ด า นการบริ ห ารงานบุ ค คล การเงิ น และวิ ช าการ
องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยจะตองมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
มากกว าบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหนงสามป
(๕) ใหมีสภาวิชาการเปนองคกรที่มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการเปดสอนตามหลักสูตร ปดหลักสูตร
และการวัดผลการศึกษา การใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตร การจัดตั้ง การรวมและ
การยุบเลิกสวนงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ใหความเห็นเกีย่ วกับการแตงตัง้ และถอดถอน
ศาสตราจารย และศาสตราจารย พ ิ เ ศษ และอื ่ น ๆ ต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย สภาวิ ช าการมี ว าระ
การดำรงตำแหนงคราวละสามป และอาจไดรับเลือกใหมได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน
(๖) อธิ ก ารบดี เ ปน ผูบ ัง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด และรั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานของมหาวิ ท ยาลั ย
มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละสีป่  แตจะดำรงตำแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได และให
รัฐมนตรีมีอำนาจและหนาที่กำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงค
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวกับมหาวิทยาลัย รวมถึงใหขาราชการ
พนัก งานราชการ และลู ก จ า งประจำของส ว นราชการ ซึ ่ง สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังคงสถานะความเปนขาราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจางประจำของสวนราชการอยูตอไป หากผูใดประสงคจะสมัครเขาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตองยืน่ หนังสือแสดงความจำนงตอมหาวิทยาลัยภายในสามปนบั แตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ี
ใชบังคับ
(๗) กำหนดใหมหาวิทยาลัยวางและรักษาไวซึ่งระบบบัญชีอันถูกตองแยกตามประเภทงาน
สวนทีส่ ำคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจายเงิน สินทรัพย หนี้สิน ทุน รายไดและคาใชจายแสดง
รายการที่เปนอยูตามความเปนจริง ตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอันเปนทีม่ าของรายการ
นั้น ๆ และใหมกี ารตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจำ และมีสำนักงานตรวจเงินแผนดินหรือบุคคล
ภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี
ของมหาวิทยาลัย
สำหรับผลกระทบดานงบประมาณนั้น ในระยะเริ่มแรกเมือ่ ปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสติ เปนมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ทีม่ ฐี านะเปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและเปนนิตบิ คุ คล
รัฐบาลจะตองจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไปเพิ่มเติมจากเดิมทีเ่ คยจัดสรรใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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ใหมีจำนวนที่เพียงพอเพื่อใชในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องจากเปนมหาวิทยาลัย
ทีจ่ ัดตั้งขึ้นใหม แตเมือ่ มหาวิทยาลัยไดดำเนินกิจการไปไดระยะหนึ่งและมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง
การบริหารงานเปนระบบแลว งบประมาณดานนี้ยอมลดลง

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕
เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตมิ าตราชัง่ ตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทีส่ ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
กำหนดให ม ีค ณะกรรมการชั ่ง ตวงวั ด และกำหนดอำนาจหน า ทีข่ องคณะกรรมการและ
ใหรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎหมายยกเวนคาธรรมเนียมและกำหนดคาธรรมเนียมหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ และกำหนดใหมกี ารแจงผูป ระกอบธุรกิจใหปฏิบตั ใิ หถกู ตองตามหลักเกณฑทก่ี ำหนด
ในกฎกระทรวง รวมถึ ง ได ป รั บ ปรุ ง และเพิ ่ม เติ ม บทกำหนดโทษทางอาญา และปรั บ ปรุ ง อั ต รา
คาธรรมเนียมใหเหมาะสมดวย

เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี อ นุม ัติ ห ลัก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ แรงงานสั ม พั น ธ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่ ก ระทรวงแรงงานเสนอ และให ส ง สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา
รวมกับรางพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ทีอ่ ยูร ะหวางการตรวจพิจารณา
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยใหรับความเห็นของสำนักงานศาลยุติธรรมไปประกอบ
การพิ จ ารณาด ว ย แลว สง ให ค ณะกรรมการประสานงานสภาผู แ ทนราษฎรพิ จ ารณาก อ นเสนอ
สภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
(๑) แก ไขเพิ ่ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ เ กี ่ย วกั บ รั ฐ มนตรี ผู รั ก ษาการเป น “รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
แรงงาน” เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และใหมีอำนาจ
ออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) กำหนดใหขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผ ลใชบังคับตอไปในกรณีทมี่ ิไดมีการแจง
ขอเรียกรองภายในระยะเวลาตามมาตรา ๑๓
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(๓) กำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑการแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง กำหนด
ขยายระยะเวลาการแจงขอพิพาทแรงงานตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานขยายระยะเวลา
การดำเนินการไกลเกลี่ยของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน และแกไขเพิ่มเติมขั้นตอนและวิธีการ
ในการดำเนินการเกี่ยวกับขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได
(๔) ปรับปรุงองคประกอบและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนงกอนวาระ และการแตงตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการแทนตำแหนงที่วาง
(๕) ยกเลิ ก หลั ก เกณฑ ก ารเป น สมาชิ ก สหภาพแรงงานที่ จ ะต อ งเป น ลู ก จ า งของนายจ า ง
คนเดียวกันกับผูข อจดทะเบียนสหภาพแรงงานหรือเปนลูกจางซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกันกับ
ผูข อจดทะเบียนสหภาพแรงงานและมีอายุตั้งแตสิบหาปขึ้นไป และกรณีทีก่ ำหนดหามพนักงานและ
ฝายบริหารตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน รวมทั้ง
กรณีที่กำหนดใหลูกจางซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่มีอำนาจทำการแทนนายจางในการจาง การใหบำเหน็จ
การลงโทษ หรือการเลิกจางจะเปนสมาชิกในสหภาพแรงงานที่ลูกจางอื่นไดจัดตั้งหรือเปนสมาชิก
อยูไมได
(๖) กำหนดใหลูกจางซึง่ เปนกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพือ่ รวมประชุมหรืออบรมตามที่
ราชการกำหนด หรือปฏิบตั ิหนาทีก่ รรมการไตรภาคีตามทีก่ ฎหมายกำหนด ตลอดจนเปนพยาน
ตามหมายเรียกของศาลในคดีเกี่ยวกับแรงงาน
(๗) กำหนดหามนายจางเลิกจางลูกจางเพราะเหตุทลี่ ูกจางกำลังดำเนินการเพื่อจัดตั้งสหภาพ
แรงงานหรือใชสิทธิปดงานเฉพาะลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองเปนบางคนอันเปนการเลือกปฏิบัติ
และหามเลิกจางบุคคลซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองในระหวางขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตาม
มาตรา ๑๒ หรือคำชี้ขาดมีผลใชบังคับ รวมถึงแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขการหามนายจางปดงานหรือ
หามลูกจางนัดหยุดงานเพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒
(๘) แกไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
เรือ่ ง รา งพระราชบั ญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการนครแหลมฉบั ง
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โดยมีสาระสำคัญ คือ
ให ส ำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า สำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแหงชาติ และกระทรวงการคลังรับไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษตอไป
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ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ แลวเสนอการพิจารณาใหคณะรัฐมนตรีตอไป ทั้งนี้
ใหกระทรวงมหาดไทยรับไปทบทวนรางพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการนครแหลมฉบัง พ.ศ. ....
โดยใหหารือรวมกับสวนราชการทีเ่ กีย่ วของ โดยใหพจิ ารณาผลการพิจารณาตามขอ ๒ ใหสอดคลองกัน
กอนเสนอรางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครแหลมฉบัง พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการนครแหลมฉบัง พ.ศ. .... ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครัง้ หนึง่ รวมถึงให
กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปพิจารณาดำเนินการตอไปดวย

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง รางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. .... ทีส่ ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดำเนินการตอไป
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
ใหยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ พระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทำ
สวนยาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทำสวนยาง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๐ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการสวนยาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๑๕ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๑ การจัดตั้ง ทุน รายได และเงินสำรอง
กำหนดใหจัดตั้งการยางขึ้นเรียกวา “การยางแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “กยท.”
และกำหนดให กยท. เปนนิติบุคคล และกำหนดวัตถุประสงคของ กยท. เชน เปนองคกรกลาง
รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอยางครบวงจร บริหารจัดการ
เกี่ยวกับการเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา เปนตน รวมถึงกำหนดที่มาของทุนของ กยท. และรายไดของ กยท.
รวมทั้งกำหนดใหรายไดที่ กยท. ไดรับจากการดำเนินงานใหตกเปนของ กยท สำหรับเปนคาใชจาย
ตาง ๆ และรายไดทไี่ ดรับในปหนึ่ง ๆ เมือ่ ไดหักคาใชจายและภาระตาง ๆ แลวเหลือเทาใดใหนำสง
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕
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เปนรายไดของรัฐ และถารายไดมีจำนวนไมพอสำหรับคาใชจายและคาภาระตาง ๆ นอกจาก
เงินสำรอง และเงินโบนัสหรือเงินรางวัล และ กยท. ไมสามารถหาเงินจากทางอืน่ รัฐพึงจายเงิน
ใหแก กยท. เทาจำนวนที่ขาด
หมวด ๒ คณะกรรมการและผูวาการ
กำหนดใหมี “คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย” ประกอบดวย ประธานกรรมการ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง กรรมการโดยตำแหนง ไดแก ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทน กษ. ผูแทน
สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูแ ทนสำนักงบประมาณ กรรมการผูท รงคุณวุฒิ
จำนวนหาคน และผูวาการเปนกรรมการและเลขานุการ กำหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
วาระการดำรงตำแหนงของประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระคราวละสามป และ
กำหนดใหผูวาการมีวาระในตำแหนงคราวละไมเกินสี่ป กำหนดใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาที่ เชน
วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึง่ กิจการของ กยท. แตงตัง้ และกำหนดอัตราเงินเดือน
ของผูวาการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เปนตน
หมวด ๓ การสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบกิจการยาง
กำหนดให เ กษตรกรชาวสวนยางซึ ่ง ประสงค จ ะขอรั บ การส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี
การปลูกแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยนื่ คำขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตอ กยท. ตามแบบและ
วิธีการที่คณะกรรมการกำหนด และในกรณีทีผ่ ูขอรับการสงเสริมใหมีการปลูกแทนเปนผูทำสวนยาง
ในทีด่ ินทีต่ นเชาหรืออาศัยบุคคลอืน่ ผูขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตองแสดงตอ กยท.วาผูใหเชา
หรือผูใหอาศัยไดใหความยินยอมในการที่ตนขอรับการสงเสริมและสนับสนุนตามแบบที่คณะกรรมการ
กำหนดเปนตน
หมวด ๔ กองทุนพัฒนายางพารา
กำหนดใหจัดตั้งกองทุนขึ้นใน กยท. เรียกวา “กองทุนพัฒนายางพารา” โดยมีวัตถุประสงค
เพือ่ เปนคาใชจา ยในการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนายางพารา และกำหนดใหบคุ คลซึง่ สงยางพารา
ออกนอกราชอาณาจักร ตองเสียคาธรรมเนียมให กยท. และใหไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม
พิเศษตามกฎหมายวาดวยการสงออกไปนอกและการนำเขามาในราชอาณาจักรซึง่ สินคา และในกรณี
ที่มีความจำเปนรัฐมนตรีจะประกาศกำหนดใหยกเวนคาธรรมเนียมใหแกบุคคลดังกลาวก็ได

เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตวิ า ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย (ฉบับที.่ .)
พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหเจาหนาทีห่ รือผูซ ึง่ ไดรับมอบหมายจากเจาหนาทีม่ ีอำนาจ
ยืน่ คำร อ งขอรั ง วั ด ต อ เจ า พนั ก งานตามประมวลกฎหมายที ่ดิ น แทนเจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองได
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และกำหนดใหผูม อี ำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเปนกรณี
ที่มีความจำเปนโดยเรงดวนจากคณะรัฐมนตรีเปนรัฐมนตรี
นอกจากนี ไ้ ด ก ำหนดให ก ารขอขยายระยะเวลาในการพิ จ ารณากำหนดราคาเบื อ้ งต น
ของอสังหาริมทรัพยและจำนวนเงินคาทดแทนใหขยายออกไปอีกไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินหนึ่งรอย
แปดสิบวัน กำหนดระยะเวลาในการใชสิทธิรองขอใหเจาหนาทีเ่ วนคืนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
ทีเ่ หลืออยูซ ึ่งใชการไมได และกำหนดระยะเวลาการพิจารณาคำรองของเจาหนาที่ กำหนดหลักเกณฑ
การรองขอใหเจาหนาทีเ่ วนคืนหรือจัดซื้อทีด่ ินสวนทีเ่ หลือและใชการไมไดตลอดจนกำหนดระยะเวลา
การยื่นคำรองและกำหนดสิทธิอทุ ธรณ และกำหนดขยายระยะเวลาการวินิจฉัยอุทธรณของรัฐมนตรี
จากหกสิบวันเปนหนึ่งรอยแปดสิบวัน รวมถึงกำหนดสิทธิฟองคดีตอศาลใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ไดกำหนดใหรัฐคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาท ในกรณีทีอ่ สังหาริมทรัพย
ทีถ่ ู ก เวนคื น ไม ไ ด น ำไปใช ป ระโยชน ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการเวนคื น ภายในเวลาที ่ก ำหนด
ในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย หรือในกรณีทรี่ ัฐไมมีความจำเปนทีจ่ ะตองใชประโยชน
ในอสังหาริมทรัพยเพื่อประโยชนตามวัตถุประสงคของการเวนคืนอีกตอไปดวย

เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตคิ วามลับทางการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติความลับทางการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมี ส าระสำคั ญ คื อ เป น การแก ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ค วามลั บ ทางการค า
พ.ศ.๒๕๔๕ โดยแกไขเพิ่มเติมองคประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง
และวิธกี ารประชุมของคณะกรรมการความลับทางการคา และแกไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น

เรื่อง รางพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....
ทีส่ ำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล ว และให ส ง คณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป และใหกระทรวงการคลัง
รับความเห็นของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปพิจารณาดำเนินการตอไปดวย
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
(๑) กำหนดใหภายในระยะเวลา ๒ ป นับแตวนั พนจากตำแหนงหามมิใหคณะกรรมการนโยบาย
การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐเปนกรรมการ ผูมีอำนาจในการจัดการ ทีป่ รึกษาหรือ
ถือหุนเกินรอยละศูนยจุดหาของทุนทีช่ ำระแลวของเอกชนที่คณะกรรมการดังกลาวไดอนุมัติหลักการ
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕
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คำพิ
คดีบหวงงานด
มายเลขแดงที
วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สรุปพมติากษาศาลปกครองกลาง
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกั
านนิต่ ิบ๑๕๔๐/๒๕๕๔
ัญญัติ

ใหรวมลงทุนในกิจการของรัฐหรือไดทำสัญญารวมลงทุนกับหนวยงานเจาของโครงการ และใหมี
อำนาจในการให ค ำแนะนำหรื อ ความเห็ น ต อ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง ก อ นมี ก ารตรา
พระราชกฤษฎีกายกเวนไมใหนำรางพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ
(๒) กำหนดใหรัฐมนตรีกระทรวงเจาสังกัดเสนอกรอบนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐในความรับผิดชอบของกระทรวงตอคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตรตอไป โดยกรอบ
นโยบายที่แตละกระทรวงเสนอใหแสดงภาพรวม ลักษณะของโครงการ ลำดับความสำคัญของกิจการ
ของรัฐในความรับผิดชอบของกระทรวงที่จำเปนหรือเหมาะสมจะใหเอกชนรวมลงทุน
(๓) กำหนดใหหนวยงานเจาของโครงการตองวาจางทีป่ รึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษา
และวิเคราะหโครงการ และใหหนวยงานเจาของโครงการสงรายงานของที่ปรึกษาเพื่อใชประกอบ
การพิจารณาเสนอโครงการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินโครงการเพื่อคัดเลือกเอกชนเขารวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ รวมถึงกำหนดใหจัดตั้งกองทุนสงเสริมการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
ในกระทรวงการคลัง เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตรและสนับสนุนหนวยงานของรัฐในการ
เสนอโครงการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร การจัดทำผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการและ
การจางที่ปรึกษา

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่อง รางพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัตอิ งคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. .... ทีส่ ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหจัดตั้งองคการสงเคราะหทหารผานศึก เรียกโดยยอวา “อผศ.”
มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนองคการของรัฐเพื่อการกุศล แตมิใชรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ และให อผศ. มีสำนักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และอาจตั้งสำนักงานสาขา
หรือสำนักงานตัวแทนขึ้น ณ ทีใ่ ดก็ได และกำหนดให อผศ. มีรายไดจากเงินอุดหนุนจากงบเงิน
อุดหนุนของกระทรวงกลาโหม เงินทีร่ ฐั บาลกำหนดใหเปนครัง้ คราว เงินผลประโยชนและคาธรรมเนียม
อผศ. ตลอดจนเงินและทรัพยสินอยางอื่นซึ่ง อผศ. ไดรับบริจาค
ทั้งนี้ไดกำหนดองคประกอบของสภาทหารผานศึก วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง
อำนาจหนาที่ และการประชุม รวมถึงกำหนดใหรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง และถอดถอนผูอำนวยการ
และรองผูอำนวยการ โดยความเห็นชอบของสภากลาโหม และใหผูอำนวยการเปนผูบริหารกิจการ
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ของ อผศ. ตลอดจนมีอำนาจตามที่กำหนด ฯลฯ รวมถึงกำหนดใหมีตราเครื่องหมายของ อผศ.
โดย อผศ. อาจจัดทำเหรียญและเข็มทอง อผศ. เพื่อเปนเครื่องหมายประดับสำหรับบุคคลที่เกี่ยวของ
หรือมีอุปการคุณในกิจการของ อผศ.
นอกจากนี้ไดกำหนดบทลงโทษ สำหรับผูใชชื่อหรือถอยคำในประการที่นาจะทำใหประชาชน
เขาใจวาเปนกิจการของอผศ. หรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการ ผูใชตราเครื่องหมายของ อผศ. โดยไมมีสิทธิ
ใชหรือทำตราเครื่องหมายโดยมิไดรับอนุญาตทำปลอมหรือเลียนแบบคลายคลึงตราหรือรอยตรา
เครือ่ งหมายและผูใ ชเหรียญหรือเข็มอันเปนเครือ่ งหมายประดับของ อผศ. โดยไมมีสิทธิใหรับโทษ
ตามที่กำหนด

เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตคิ ลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการรางพระราชบัญญัตคิ ลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงพาณิ ช ยไ ด ป รั บ ปรุ ง จากร า งพระราชบั ญ ญั ติ ทีส่ ำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
ตรวจพิจารณาแลว และสงใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ รางพระราชบัญญัติคลังสินคา ไซโล และหองเย็น พ.ศ. .... เปนการแกไข
เพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติฯ ทีส่ ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวในประเด็น
สำคัญดังนี้
มีการแกไขนิยามคำวา “คลังสินคา” เพิ่มเติมนิยามคำวา “ศูนยกระจายสินคา” “บริษัท
ในเครือ” “บริษัทแม” “บริษัทลูก” และ “บริษัทรวม” และกำหนดใหนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการ
คลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น เพื่อใชเก็บรักษาสินคาและใหบริการเกี่ยวกับสินคาเฉพาะ
แกบริษัทในเครือใหไดรับยกเวนไมตองขออนุญาตในการประกอบกิจการ รวมถึงกำหนดระยะเวลา
ใหผทู ี่ประสงคจะมีคลังสินคา ไซโลหรือหองเย็นทีเ่ ก็บรักษาสินคาโดยไมมีบำเหน็จ ซึ่งมีพื้นที่ ขนาด
ความจุตามที่กำหนด แจงตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน ๓๐ วัน นับแตวนั ที่มีคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็น
นอกจากนี้ไดตัดรางมาตรา ๔๗ ทีก่ ำหนดใหคลังสินคา ไซโล หรือหองเย็นทีเ่ ก็บรักษาสินคา
โดยไมมีบำเหน็จตองจัดทำบัญชีคุมสินคาหรือรายงานการจัดเก็บสินคา เนื่องจากคลังสินคาไซโล
หรือหองเย็นทีเ่ ก็บรักษาสินคาโดยไมมีบำเหน็จเปนคลังสินคาสวนตัวมิใชคลังสินคาสาธารณะทีต่ อง
ขออนุญาต

เรื่อง รางพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี อ นุม ัติ ห ลัก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ บ ำเหน็ จ บำนาญข า ราชการส ว นท อ งถิ ่น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิ จ ารณาแล ว ส ง ให ค ณะกรรมการประสานงานสภาผู แ ทนราษฎรพิ จ ารณาก อ นเสนอ
สภาผูแ ทนราษฎรพิจารณาตอไป
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕
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โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหผรู ับบำนาญปกติหรือผูรับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
อาจนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินได และนำสิทธิในบำเหน็จ
ตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินได แตหากสัญญากูเงินสิ้นสุดลงโดยไมมีการบังคับ
เอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดทีน่ ำไปเปนหลักทรัพยในการประกันกูเงินทายาทมีสิทธิไดรับบำเหน็จ
ตกทอดเต็มตามจำนวน แตหากผูร ับบำนาญปกติหรือผูรับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก
ความตายหรือสัญญากูเ งินสิ้นสุดลงโดยไมมกี ารบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดทีน่ ำไปเปน
หลั ก ทรั พ ยใ นการประกั น การกู เ งิ น ทายาทมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ บำเหน็ จ ตกทอดเท า กั บ จำนวนที เ่ หลื อ
หลังจากทีร่ าชการสวนทองถิ่นไดหักจำนวนเงินทีจ่ ายใหแกสถาบันการเงินออกจากสิทธิในบำเหน็จ
ตกทอดมาตรา ๔๖/๕
ทัง้ นี้ ไดกำหนดบทเฉพาะกาลใหผรู บั บำนาญปกติหรือผูร บั บำนาญพิเศษเพราะเหตุทพุ ลพลภาพ
ยัง คงมีสิ ท ธิ ไ ด รั บ บำนาญอยู ก อ นวั น ทีพ่ ระราชบั ญ ญั ติ บ ำเหน็ จ บำนาญข า ราชการส ว นทอ งถิ ่น
พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีสิทธินำสิทธิในบำเหน็จตกทอด
ไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินไดดวย

เรือ่ ง รางพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญ
นิตบิ ญ
ั ญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิตบิ ญ
ั ญัติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหนำขึ้นทูลเกลาฯ ถวายตอไปได ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอวา เนือ่ งดวยการประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิตบิ ญ
ั ญัติ
พ.ศ. ๒๕๕๔ จะครบกำหนด ๑๒๐ วัน ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ แตโดยเหตุทย่ี งั มีรา งพระราชบัญญัติ
ทีย่ ังคางการพิจารณาอยูใ นสภาทัง้ สอง และบางฉบับยังมิไดเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
สมควรทีจ่ ะขยายเวลาประชุมรัฐสภาออกไปอีก จึงไดยกรางพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาประชุมรัฐสภา
สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้น และเสนอมาเพื่อดำเนินการ

เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตคิ วามเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี ม ีม ติ เ ห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ ค วามเท า เทีย มระหว า งเพศ พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ และใหสง คณะกรรมการประสานงาน
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางเพศ
(คณะกรรมการ สทพ.) และกำหนดอำนาจหนาที่ กำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนง
และการพนจากตำแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และกำหนดใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) และกำหนดอำนาจหนาที่ รวมถึงกำหนดให
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สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบงานธุรการ และงานวิชาการของคณะกรรมการ
สทพ. และคณะกรรมการ วลพ. และกำหนดอำนาจหนาที่ของสำนักงานฯ
ทัง้ นี้ การกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการหรือวิธปี ฏิบตั ขิ องหนวยงาน
ของรัฐ องคกรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ
จะกระทำมิได และกำหนดใหบุคคลทีเ่ ห็นวาตนไดรับหรือจะไดรับความเสียหายจากการกระทำ
ในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศมีสิทธิยนื่ คำรองตอคณะกรรมการ วลพ.
โดยการรองขอดังกลาวไมเปนการตัดสิทธิผูรองในอันทีจ่ ะฟองเรียกคาเสียหายฐานละเมิดตอศาล
ที่มีเขตอำนาจ
รวมถึ ง กำหนดให ค ณะกรรมการ วลพ. อาจกำหนดมาตรการชั ่ว คราวก อ นมี ค ำวิ นิ จ ฉั ย
เพื่อคุมครองหรือบรรเทาทุกขแกบุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศเทาทีจ่ ำเปน
และสมควรแกกรณีก็ได โดยในกรณีทคี่ ณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยวา เปนการเลือกปฏิบัติโดย
ไมเปนธรรมระหวางเพศใหมีอำนาจออกคำสั่งตามที่กำหนดได และในกรณีคณะกรรมการ วลพ.
มีคำวินิจฉัยวามีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ ผูเสียหายมีสิทธิขอรับการสงเคราะห
โดยการสงเคราะหผูเสียหายใหกระทำโดยใหความชวยเหลือ หรือใหความชวยเหลือทางการเงิน
ตามที่กำหนด และกำหนดใหมกี องทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศเพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับ
การสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ กำหนดกรอบวัตถุประสงคของการใชจายเงินในกองทุน
และใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน กำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการฯ

เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี อ นุม ัติ ห ลั ก การร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญ คือ แกไขบทนิยามคำวา “ลูกจาง” “ทุพพลภาพ” “วางงาน”และ “ภัยพิบตั ”ิ ใหมี
ความชัดเจนยิง่ ขึ้น และแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทน
ฝายประกันตน และคณะกรรมการการแพทย เพิม่ เติมบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการแตงตัง้ ที่ปรึกษาคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาและกรรมการการแพทย
ทั้งนี้ ไดแกไขเพิ่มเติมเรื่องการจัดสรรเงินกองทุนเพิ่มเติมเรื่องอสังหาริมทรัพยทไี่ ดมาจาก
การจัดหาผลประโยชนของกองทุน แกไขระบบการเสนองบการเงิน และการจัดทำรายงานประมาณการ
รายรั บ และรายจ า ยของกองทุ น การจ า ยเงิ น สมทบของรั ฐ บาลเข า กองทุ น สำหรั บ ผู ป ระกั น ตน
ตามมาตรา ๔๐ การแจงเปลีย่ นแปลงขอเท็จจริงในแบบรายการการนับระยะเวลานำสงเงินสมทบ
และการคำนวณเงินเพิ่มคางชำระเงินสมทบ และเพิ่มเติมบทบัญญัติลดหยอนการออกเงินสมทบ
ในกรณีเกิดภัยพิบัติอยางรายแรง
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รวมถึ ง แก ไขเพิ ่ม เติ ม การยื ่น แบบรายการขึ ้น ทะเบี ย นนายจ า งและการยื ่น แบบรายการ
ขึน้ ทะเบียนผูป ระกันตน สิทธิประโยชนทดแทนจากกองทุนของผูป ระกันตนหรือผูม สี ิทธิอนื่ แกไข
ระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชนทดแทน กำหนดขั้นตอนการขอรับประโยชนทดแทน แกไขวิธี
การคำนวณค า จ า งรายวั น ในการจ า ยเงิ น ทดแทนการขาดรายได และยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติ ที่ มิ ใ ห
ผูป ระกัน ตนมีสิทธิไ ดรับประโยชนทดแทนในกรณีจ งใจหรือยินยอมใหผูอ ืน่ กระทำใหตนประสบ
อันตราย หรือเจ็บปวย หรือทุพพลภาพ หรือถึงแกความตาย และแกไขเพิ่มเติมประโยชนทดแทน
ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยกรณีคลอดบุตร หลักเกณฑและอัตราการไดรับเงินทดแทน
การขาดรายไดกรณีทุพพลภาพ และเงินสงเคราะหกรณีผูประกันตนถึงแกความตาย กำหนดให
ผูประกันตนซึ่งเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ทุพพลภาพ มีสทิ ธิไดรบั ประโยชนทดแทนในกรณีตาย และยกเลิก
บทบัญญัติในเรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร
ตลอดจนแกไขเพิ่มเติมสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดของผูประกันตน และเพิ่มเติม
เรื่องสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน และการขอขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยประกันสังคม และแกไขเพิ่มเติมการจายเงินชราภาพใหมีความยืดหยุน มากขึ้น และ
เพิ่มเติมใหผูป ระกันตนซึ่งไมมีทายาทสามารถทำหนังสือระบุบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินบำเหน็จชราภาพ
รวมถึงแกไขบทกำหนดโทษกรณีไมมาใหถอยคำและกำหนดมาตรการลงโทษทางอาญาแกนายจาง
ซึ่งไมยื่นแบบรายการแสดงการสงเงินสมทบดวย

เรื่อง รางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. ....
ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
(๑) กำหนดใหจัดตัง้ กองทุนพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสรางสรรคเปนนิติบุคคลและกำหนด
วั ต ถุ ป ระสงค ข องกองทุ น โดยให ก องทุ น ส ว นหนึ ่ง ประกอบด ว ยเงิ น ที ่ไ ด รั บ จากการจั ด สรร
จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เงินคาปรับ
ทีไ่ ด รั บ จากการลงโทษผู ล ะเมิด ลิ ข สิ ท ธิ ์ห รื อ สิ ท ธิ ข องนั ก แสดงตามกฎหมายว า ด ว ยลิ ข สิ ท ธิ ์
ทีต่ กเปนของกองทุน และเงินทีไ่ ดรับจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และกิจการของ
กองทุนไมอยูภ ายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
และกฎหมายว า ด ว ยเงิ น ทดแทน และกำหนดให ก องทุ น มีฐ านะเป น หน ว ยงานของรั ฐ ทีไ่ ม เ ป น
สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และรายไดของกองทุนไมตอง
นำสงคลังเปนรายไดแผนดิน
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นอกจากนี้ ไดกำหนดใหกองทุนมีอำนาจจายเงินจากกองทุนเปนคาใชจายตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการฯ ที่กำหนด
(๒) กำหนดใหมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค กำหนดองคประกอบ
คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง อำนาจหนาที่ และองคประชุมคณะกรรมการฯ
และใหมคี ณะอนุกรรมการบริหารกองทุ นฯ โดยไดกำหนดอำนาจหนาทีไ่ ว รวมถึงกำหนดอำนาจ
หนาที่ของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคดวย
(๓) กำหนดใหมีผจู ัดการกองทุน คุณสมบัติของผูจัดการ วาระการดำรงตำแหนง การพน
จากตำแหนง และอำนาจหนาที่
(๔) กำหนดใหกองทุนจัดทำการบัญชีตามมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหนวยงานภาครัฐ
ทีก่ ระทรวงการคลังกำหนด โดยมีรอบปบัญชีตามปงบประมาณ และจัดใหมีการตรวจสอบภายใน
และรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการฯทราบอยางนอยปละครั้ง และใหกองทุนจัดทำ
งบการเงินและทำรายงานประจำปเสนอตอคณะกรรมการเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี
(๕) กำหนดใหมีคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนกำหนดองคประกอบ
และอำนาจหนาที่ และคณะกรรมการประเมินผลอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดไดตามทีเ่ ห็นสมควร

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕
เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตสิ ง เสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง พ.ศ. ....
คณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเล
และชายฝง พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมเสนอ และใหสง คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
กำหนดคำนิยาม “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ” “เขตอนุรกั ษ” “คณะกรรมการ” “พนักงาน
เจาหนาที่”
หมวด ๑ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝงแหงชาติ
(๑) กำหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
แหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึง่ นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ
กรรมการจำนวน ๑๖ คน ผูท รงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการจำนวนไมเกิน ๘ คน
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โดยใหอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯ มีอำนาจ
หนา ทีใ่ นการเสนอนโยบายและแผนการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง แห ง ชาติ
ตอคณะรัฐมนตรีใหเห็นชอบขอเสนอแนะ และคำปรึกษา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ให ด ำเนิ น การสอดคล อ งกั บ นโยบายและแผนฯ เสนอความเห็ น
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีมติตามที่เห็นสมควรในกรณีทหี่ นวยงานของรัฐไมปฏิบัติตามนโยบาย
และแผนฯ และพิจารณาใหความเห็นชอบในการออกกฎกระทรวงกำหนดพืน้ ทีป่ าชายเลนอนุรักษ
และพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(๒) กำหนดใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทำหนาทีเ่ ปนสำนักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการฯ โดยใหมีอำนาจหนาทีใ่ นการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ การเสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงแหงชาติ ฯลฯ
หมวด ๒ ชุมชนชายฝง
กำหนดใหกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อาจพิจารณาใหความชวยเหลือหรือสนับสนุน
เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและสนับสนุนชุมชนในเขตพื้นที่ชายฝง ทะเล หรือเกาะในการบริหารจัดการ
การบำรุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เชน
การสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน การใหคำปรึกษาแกชุมชนในการบริหารจัดการ ฯลฯ
หมวด ๓ การคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(๑) กำหนดใหอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจ
สัง่ ใหบุคคลที่กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอทรัพยากรทางทะเลและชายฝงระงับการกระทำ
ดั ง กล า วเป น การชั ่ว คราวและแนวทางในการดำเนิ น การ ตลอดจนมี อ ำนาจแก ไขหรื อ บรรเทา
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
(๒) กำหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่บริเวณหนึ่งบริเวณใดเปนพื้นที่ปาชายเลน
อนุรักษ เปนพื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(๓) กำหนดใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อขออนุมัติใชมาตราคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพื่อควบคุมและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
หรืออาจจะเกิดขึ้นในกรณีทีท่ รัพยากรทางทะเลและชายฝงอาจถูกทำลายหรือไดรับความเสียหาย
อยางรายแรงเขาขั้นวิกฤติ รวมทั้งกำหนดหนวยงานของรัฐที่จะเปนผูดำเนินการตามมาตรการดังกลาว
หมวด ๔ พนักงานเจาหนาที่
กำหนดอำนาจของพนักงานเจาหนาทีเ่ พื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญ ญัติฉบับนี้
โดยใหพนักงานเจาหนาทีม่ อี ำนาจเขาไปในสถานทีห่ รือตรวจคนสถานที่ หรือยานพาหนะเพือ่ ตรวจสอบ
และควบคุม ยึดหรืออายัดทรัพยสนิ ทีเ่ กีย่ วของกับการกระทำผิด รวมทัง้ สัง่ ใหบุคคลออกจากพืน้ ที่
ปาชายเลนอนุรักษ พื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ฯลฯ
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หมวด ๕ บทกำหนดโทษ
กำหนดบทกำหนดโทษกรณีไมปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายในการระงับ
การกระทำที่กอใหเ กิด ความเสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นตอทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรการคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงตามที่
กำหนดในพื้นที่ปาชายเลนอนุรักษ พื้นที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ฯลฯ รวมทั้งกำหนด
โทษสำหรับกรณีที่ผูกระทำผิดเปนนิติบุคคล โดยใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ ผูจัดการ หรือ
บุค คลซึ ่ง รั บ ผิ ด ชอบในการดำเนิ น งานของนิ ติ บุ ค คลนั ้น ต อ งรั บ โทษตามที ่บั ญ ญั ติ ไว ส ำหรั บ
ความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทำความผิดนั้น

เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตอิ าหาร พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ….ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอและให ส ง สำนั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณา แล ว ส ง ให ค ณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
(๑) กำหนดใหยกเลิกพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศ
กำหนดเกี่ยวกับอาหารเพื่อคุมครองผูบริโภค
(๒) กำหนดใหมีคณะกรรมการอาหาร ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน
กรรมการ กรรมการโดยตำแหนง ผูแทนองคกรเอกชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กำหนดวาระ
การดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ องคประชุม และใหคณะกรรมการ
มีอำนาจหนาที่ตามที่กำหนด
(๓) กำหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไขการขออนุญาตผลิตและการนำเขาอาหาร การอนุญาต
การตอใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การแกไขรายการหรือรายละเอียดที่ไดรับการอนุญาต การแจง
เลิกกิจการ ตลอดจนระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และกำหนดใหผูผลิตอาหาร ผูนำเขา
และผูวาจางผลิต มีหนาที่ตามที่กำหนด
(๔) กำหนดลักษณะอาหารที่ตองควบคุมการผลิตเพื่อจำหนาย นำเขาเพื่อจำหนายหรือจำหนาย
ซึ่งอาหาร ลักษณะของอาหารทีไ่ มบริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน อาหารเสื่อมคุณภาพ
และอำนาจของผูอนุญาตในการควบคุมอาหาร
(๕) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาอาหารกำหนดใหพนักงานเจาหนาทีม่ ี
อำนาจตามที่กำหนด รวมถึง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการพักใชใ บอนุญาตและ
การเพิกถอนใบอนุญาต การอุทธรณคำสั่ง และการขอใบอนุญาตกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาต
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕
เรือ่ ง รางพระราชบัญญัตคิ วบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. .... ทีส่ ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
โดยมีสาระสำคัญดังนี้
ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ และพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และกำหนดนิยามคำวา “อาหารสัตว” “อาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะ” “ผลิต” “ขาย” “นำเขา” “สงออก” “ภาชนะบรรจุ” “ฉลาก” “ผูรับใบอนุญาต”
“ผูอ นุญาต” เปนตน รวมถึงกำหนดใหรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศ
กำหนดเพื่อประโยชนในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว เชน ชื่อ ประเภท ชนิด ลักษณะ คุณภาพ
หรือมาตรฐานของอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ หรือที่มิใชอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ตลอดจนหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเพื่อขาย นำเขาเพื่อขาย หรือขายอาหารสัตวนั้น เปนตน
หมวด ๑ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
กำหนดให “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว” ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมปศุสัตว เปนรองประธานกรรมการอธิบดีกรมการคา
ภายใน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากร เลขาธิการคณะกรรมการ
คุม ครองผูบ ริโภค เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และผูอ ำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ เปนกรรมการโดยตำแหนง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจำนวน
ไมเกินหาคนเปนกรรมการ ในจำนวนนีจ้ ะตองแตงตัง้ จากเกษตรกรสามคนใหผอู ำนวยการสำนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวเปนกรรมการและเลขานุการใหมีอำนาจหนาทีใ่ หคำแนะนำ
หรือใหความเห็นแกรัฐมนตรีหรืออธิบดี แลวแตกรณี เชน การออกประกาศ การวินิจฉัยอุทธรณ
การพักใชใบอนุญาต เปนตน
หมวด ๒ การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
กำหนดใหผใู ดประสงคจะผลิตเพือ่ ขาย หรือนำเขาเพือ่ ขายหรือจะขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
ตามมาตรา ๖ (๑) ให ย นื ่ คำขออนุ ญ าตและเมื ่อ ผู อ นุ ญ าตออกใบอนุ ญ าตให แ ล ว จึ ง จะผลิ ต
เพื่อขาย หรือนำเขาเพื่อขาย หรือจะขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้นได และกำหนดใหใบอนุญาต
มี ๓ ประเภท ไดแก ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหใชไดสามปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตนำเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหใชไดหนึ่งปนับแตวันทีอ่ อกใบอนุญาต และใบอนุญาต
ขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทินแหงปที่ออกใบอนุญาต

๔๒

p27-44.indd 42

จุลนิติ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๕

6/7/2012 5:37:05 AM

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

หมวด ๓ หนาที่ของผูรับใบอนุญาต
กำหนดหนาทีใ่ หผูร ับใบอนุญาตผลิต หรือนำเขา หรือขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะปฏิบัติ
เชน จัดใหมีปายไวในที่เปดเผยซึ่งเห็นไดงายจากภายนอกอาคารแสดงวาเปนสถานที่ผลิต หรือนำเขา
หรือขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ เปนตน
หมวด ๔ การขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ
กำหนดใหผรู ับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ทีป่ ระสงคจะผลิต หรือนำเขาอาหารสัตวควบคุม
เฉพาะใด ตองนำอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้นมาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงาน เจาหนาที่ และเมื่อ
ไดรับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะนั้นแลวจึงจะผลิตหรือนำเข าอาหารสัตว
ควบคุ ม เฉพาะนั ้น ได การขอขึ ้น ทะเบี ย นและการออกใบสำคั ญ การขึ ้น ทะเบี ย นอาหารสั ต ว
ควบคุมเฉพาะใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
หมวด ๕ การเลิกกิจการและการโอนกิจการ
กำหนดหลักเกณฑ และวิธีการ กรณีผูข อรับใบอนุญาตประสงคจะเลิกกิจการทีไ่ ดรับอนุญาต
กรณีผูรับใบอนุญาตไมตออายุใบอนุญาต หรือผูอนุญาตไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
หมวด ๖ การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
กำหนดใหผูอ นุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจสั่งพักใชใบอนุญาตในกรณี
ทีผ่ รู ับใบอนุญาตไมปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี้ สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตกรณีผูร ับใบอนุญาตกระทำ
ความผิดตามมาตรา ๕๖ (๑) และกรณีผูรับใบอนุญาตฝาฝนคำสั่งพักใชใบอนุญาต
หมวด ๗ ใบรับรอง
กำหนดให ผ ผู  ลิต อาหารสั ต ว จ ะขอให ผู อ นุ ญ าตออกใบรั บ รองระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
อาหารสัตวหรือใบรับรองอื่นใดที่เกี่ยวของกับอาหารสัตวก็ได โดยผูรองขอจะตองเสียคาธรรมเนียม
หมวด ๘ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
กำหนดห า มผลิต เพื ่อ ขาย นำเข า เพื ่อ ขาย หรื อ ขายอาหารสั ต ว ป ลอมปน เสื ่อ มคุ ณ ภาพ
ผิดมาตรฐาน อาหารสัตวทตี่ องขึ้นทะเบียนแตมิไดขึ้นทะเบียน หรือทีอ่ ธิบดีสั่งเพิกถอนทะเบียน
หรือที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา (๓)
หมวด ๙ การโฆษณาอาหารสัตว
กำหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารสัตว
หมวด ๑๐ พนักงานเจาหนาที่
กำหนดใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา กำหนดอำนาจหนาทีข่ องพนักงานเจาหนาที่ เชน เขาไปในสถานที่ผลิต นำเขาขาย
หรือเก็บอาหารสัตว ในระหวางเวลาทำการจองสถานที่นั้น คน ยึด หรืออายัดอาหารสัตวภาชนะบรรจุ
เอกสาร หรือสิ่งใด ๆ เกี่ยวกับอาหารสัตว เปนตน
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เรือ่ ง รางพระราชกฤษฎีกาใหมกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
แทนตำแหนงทีว่ า ง
คณะรัฐมนตรีรับทราบรางพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด
เชียงใหม เขตเลือกตัง้ ที่ ๓ แทนตำแหนงทีว่ าง พ.ศ. .... โดยกำหนดใหวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
เปนวันเลือกตั้ง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ
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การใชอํานาจมหาชนโดยเอกชน

Private’s Role in Exercising Public Power
๑. บทนํา
ประชาชนสวนใหญในสังคมอาจเขาใจวา “อํานาจมหาชน”๒ หรือ “อํานาจรัฐ” เปนอํานาจ
ทีอ่ งคกรหรือเจาหนาทีข่ องรัฐเทานัน้ ทีส่ ามารถใชอํานาจดังกลาวบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย
ไดเทานั้น อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงแลวในทางกฎหมายกลับใหประชาชนมีสว นรวมในการใชอาํ นาจ
มหาชนหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตการใชอาํ นาจมหาชนโดยตรงของประชาชน การรับมอบอํานาจมหาชน
จากรัฐเพื่อดําเนินกิจกรรมแทนรัฐ หรือแมแตการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ นอกจากนี้ กฎหมาย
ทีใ่ หสิทธิแกประชาชนในการเขาไปมีสวนรวมในการจัดสรรอํานาจดังกลาวปรากฏตั้งแตกฎหมาย
ระดับรัฐธรรมนูญซึ่งมีสถานะเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
หรือกฎหมายที่ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
แตถงึ กระนั้น ในสังคมยังปรากฏการใชอํานาจโดยเอกชนบังคับตอเอกชนดวยกัน ทั้งที่โดยหลักการแลว
สถานภาพระหวางเอกชนกับเอกชนอยูบ นพื้นฐานของความเทาเทียมและเสมอภาคกัน เวนแต เปนกรณี
ทีก่ ฎหมายมอบอํานาจมหาชนจากรัฐใหเอกชนดําเนินการแทน ฉะนัน้ ขอเท็จจริงทีเ่ กิดขึ้นในการ
ดําเนินชีวติ ประจําวันของประชาชน บางเหตุการณเอกชนไดใชอาํ นาจบังคับเอกชนดวยกันโดยปราศจาก
อํานาจทีช่ อบดวยกฎหมาย และอาจลวงเลยไปถึงการกระทําความผิดกฎหมายของบานเมืองอีกดวย
จึงเปนเรือ่ งทีเ่ อกชนตองกลับมาทบทวนตนเองวาแททจี่ ริงแลวการปฏิบัติการบางอยางของเอกชน
มีฐานทางกฎหมายรองรับการกระทําเหลานั้นหรือไม
ผูชวยคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ประกาศนียบัตรวิชาวาความ สํานักฝกอบรมวิชาวาความ สภาทนายความฯ, ประกาศนียบัตรสาขา
วิชากฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง กฎหมายอาญาชั้นสูง สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความฯ,
ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจสําหรับบุคคลทั่วไป คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ประกาศนียบัตรสําหรับกฎหมาย
ปกครอง มหาวิทยาลัยรังสิต.
๒
อํานาจมหาชนในที่นี้ คือ อํานาจมหาชนในความหมายอยางกวาง มิไดหมายถึงเฉพาะอํานาจมหาชนรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด
เทานั้น เชน อํานาจปกครอง อํานาจนิติบัญญัติ ฯลฯ.
๑
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๒. ความเบื้องตนเกี่ยวกับอํานาจ
มนุษยเปนสัตวสังคมที่มีการรวมกลุมเพื่อพบปะสมาคมซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการรวมกลุมกัน
เพื่อปกปองสิทธิของตน จากลักษณะการรวมกลุมกันนี้เองจึงเปนจุดเริ่มตนของการกําเนิดของสังคม
โดยสภาพความเปนจริงของสังคมจึงมีประชาชนรวมตัวกันเปนจํานวนมากและยอมมีความขัดแยง
(Disagreement) กันเปนธรรมดา ทัง้ นี้ เพือ่ ใหการดํารงชีวติ ของคนในสังคมดําเนินไปไดอยางปลอดภัย
และสามารถขจัดขอขัดแยงระหวางกัน จึงเริ่มแสวงหาบุคคลที่จะปกปองคุมครองตนเองในฐานะของ
ผูปกครอง (Leader) และสิ่งที่ควบคูไปพรอมกับตัวผูปกครองก็คือ “อํานาจ (Power)” ที่จะควบคุม
พฤติกรรมของผูใตปกครอง
ทัศนะเรื่องของอํานาจมีผูใหความหมายไวหลายประการ ทั้งในดานรัฐศาสตร นิติศาสตร และ
สังคมวิทยา เชน Max Weber เห็นวา “อํานาจ คือ ความสัมพันธทางสังคม ความเปนไปไดทบี่ คุ คลจะกระทํา
การเพือ่ บรรลุตามเจตนาของตน โดยไมจาํ เปนตองมีลกั ษณะของการใชพลังบังคับเทานัน้ ”๓ ศาสตราจารย
จรูญ สุภาพ กลาววา “อํานาจ หมายถึง ความสามารถที่จะกําหนดและบังคับใช สิทธิ และหนาที่
ซึง่ ถือวาเปนสิง่ ทีถ่ กู ตองชอบธรรม และเมือ่ มีการบังคับใชตามหลักเกณฑดงั กลาวแลว ผูท ถี่ กู บังคับจะตอง
ั น กลาววา “อํานาจหรืออํานาจ
ยอมตามหรือปฏิบตั ติ าม”๔ และรองศาสตราจารย ดร. สัญญา สัญญาวิวฒ
ทางสังคม (Social Power) หมายถึง ความสามารถในการเปลีย่ นแปลงชีวติ ทางสังคม เชน ทําใหใครคนหนึง่
ทําสิง่ หนึง่ สิง่ ใด หรือ ทําใหการดําเนินชีวติ ปกติเกิดความวุน วาย หรือเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรม หรือกลาว
โดยสรุปไดวา อํานาจ คือ ความสามารถในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด (get thing done) ใหเสร็จลงไป”๕
ทัง้ นี้ มีการแบงอํานาจออกเปน ๒ ประเภท ไดแก ประเภทแรก พลังอํานาจ (Power) คือ ความสามารถ
ของคนหรือกลุม คนในการควบคุมหรือมีอทิ ธิพลตอการกระทําของบุคคลอืน่ หรือกลุม คนกลุม อืน่ แมวา
การกระทําทีเ่ กิดขึน้ จะเปนการใหความรวมมือหรือไมกต็ าม และประเภททีส่ อง สิทธิอาํ นาจ (Authority)
คือ ความสามารถของคนหรือกลุมคนตามที่กฎหมายกําหนดไวตามตําแหนงหนาที่ในการควบคุมหรือ
บังคับใหผอู นื่ ยอมรับและกระทําตาม๖ ดังนัน้ จากความหมายดังกลาว Power จึงมีความหมายทีก่ วางกวา
Authority ซึง่ Power อาจจะเปนอํานาจทีไ่ ดรบั มาอยางถูกตองชอบธรรมตามกฎหมายหรือเปนอํานาจ
ทีอ่ ยูน อกเหนือกฎหมายก็ได แต Authority เปนอํานาจทีไ่ ดรบั มาโดยชอบธรรมเทานัน้ ซึง่ ความชอบธรรม
ในที่ นี้ ไ ม ไ ด ห มายถึ ง เฉพาะความชอบธรรมตามกฎหมายแต เ พี ย งประการเดี ย ว แต อ าจรวมถึ ง
ความชอบธรรมตามประเพณี และความชอบธรรมตามหลักการของเหตุผลดวย
อํานาจจึงเปนเรือ่ งของความสามารถในการควบคุมบังคับบุคคลอืน่ ใหปฏิบตั กิ ารอยางหนึง่ อยางใด
ใหสําเร็จลุลวงตามความประสงคของตน ซึ่งอาจเปนการควบคุมที่ชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายก็ได
Marshall, G., Oxford Dictionary of Sociology, (Oxford and New York: Oxford University Press, ๑๙๙๘). อางใน
เอก ตั้งทรัพยวัฒนา และสิริพรรณ นกสวน, คําและความคิดในรัฐศาสตรรวมสมัย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๒๖๙-๒๗๐.
๔
จรูญ สุภาพ, หลักรัฐศาสตร ฉบับพื้นฐาน, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หนา ๘๐.
๕
สัญญา สัญญาวิวัฒน, สังคมวิทยาการเมือง, พิมพครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: เจาพระยาการพิมพ, ๒๕๓๒), หนา ๔๒.
๖
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา, สถาบันการเมืองการปกครอง [Online]. แหลงทีม่ า http://www.huso.
buu.ac.th/cai/Sociology/225101/Lesson10/ [๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓]
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บทความทางวิชาการ

๓. แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจในทางกฎหมายมหาชน
การอธิบายถึงเนื้อหาสาระของอํานาจยอมแตกตางไปตามมุมมองของแตละสาขาวิชา ในทาง
สังคมวิทยา (Sociology) อาจมองอํานาจในแงของปรากฏการณท่เี กิดขึ้นจริงในสังคม พิจารณาถึงวิถขี อง
ประชาชนที่ผูกพันตออํานาจ ทางเทววิทยา (Theology) อาจพิจารณาอํานาจที่มนุษยใชบงั คับตอกันในฐานะ
ที่มาจากความประสงคของพระผูเปนเจา แตสําหรับมุมมองของนิติศาสตร อํานาจมิใชปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้นอยางไมมีท่ีมาที่ไป แตกลับมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับกฎหมายในฐานะที่กฎหมายเปนทั้งที่มา
ของอํานาจ และเปนทั้งบทจํากัดการใชอํานาจ
อํานาจในการบังคับเหนือบุคคลอื่นในทางกฎหมายมหาชนเรียกวา “อํานาจมหาชน (Public Power)”
โดยปกติแลว รัฐจะเปนผูท รงไวซ่งึ อํานาจมหาชนในการบังคับใหประชาชนปฏิบตั ติ ามคําสั่งของรัฐ คําวา
“อํานาจมหาชน” ในที่นี้เปนคําที่มีความหมายอยางกวาง รวมถึงอํานาจอธิปไตย อํานาจทางการเมือง
และอํานาจปกครอง ฯลฯ
๓.๑ อํานาจทางการเมือง: การแยกอํานาจจากตัวบุคคลสูรัฐ
“อํานาจรัฐ (State Power)” หรือบางทานอาจเรียกวา “อํานาจทางการเมือง (Political
Authority/Le Pouvoir politique)” หมายถึง กําลังที่เกิดขึ้นจากความรูสึกของสังคมเพื่อนํากลุมคน
ในสังคมไปสูจุดประสงครวมกัน อันไดแกความผาสุก และถาจําเปนก็พรอมที่จะบังคับเอากับสมาชิก
ของกลุ ม ให ป ฏิ บ ัติ ต าม โดยในระยะแรก อํา นาจทางการเมื อ งเป น ของกลุ  ม หรื อ เผ า อั น เกิ ด จาก
จารีตประเพณีและการเชื่อถือในสิ่งเหนือธรรมชาติ แลวจึงวิวัฒนาการตอมาสูตัวของบุคคล กลาวคือ
ตัวผูปกครอง ซึ่งในชวงเวลานี้อํานาจทางการเมืองขึ้นอยูกับคุณสมบัติและความสามารถเฉพาะตัว
ของบุคคล อํานาจจึงมีลักษณะเปนของสวนตัว เมื่อผูป กครองหมดคุณสมบัตแิ ละมีบคุ คลอื่นที่มีคณ
ุ สมบัติ
ดีกวาก็จะเกิดการแกงแยงอํานาจกันขึ้น เกิดสงคราม และเกิดความไมตอ เนื่องของอํานาจ ฉะนั้น จึงเกิด
แนวความคิดในการรองรับอํานาจทางการเมืองรูปแบบใหม โดยแยกอํานาจที่เคยอยูกับตัวผูปกครอง
ออกมา แลวมอบใหสถาบันใหมท่สี รางขึ้นเปนนามธรรม เรียกวา “รัฐ” เปนเจาของอํานาจนั้น๗ แนวคิดนี้
สงผลในทางกฎหมายหลายประการ อาทิ รัฐจะมีสภาพเปนนิตบิ คุ คลที่มสี ทิ ธิ หนาที่ อํานาจ หรือความรับผิด
เปนของรัฐเอง ซึ่งจะแยกตางหากออกจากผูป กครองรัฐ และสงผลใหผปู กครองเปนเพียงตัวแทนของรัฐ
เทานั้น หากเปรียบเทียบกับกฎหมายเอกชนก็คงเปรียบรัฐเปนบริษัท และเปรียบผูปกครองเปนผูแทน
ของบริษทั อํานาจของผูแ ทนของบริษทั ตองอยูภ ายในขอบวัตถุประสงคฉนั ใด อํานาจของผูป กครองรัฐ
ก็ตอ งใชใหอยูภ ายใตขอบเขตของกฎหมายฉันนั้น ผูป กครองไมอาจใชอาํ นาจเกินเลยขอบเขตที่กฎหมาย
กําหนดได มิฉะนั้นจะเปนการใชอํานาจโดยมิชอบ จากทฤษฎีดงั กลาว หากผูป กครองคนหนึ่ง ๆ พนสภาพ
จากการเปนผูป กครองรัฐ อํานาจทางการเมืองก็หาไดสญู สิ้นไปตามผูป กครองคนเดิมไม แตจะยังคงอยูใ นฐานะ
ที่เปนอํานาจของรัฐตลอดไป เมื่อผูป กครองคนใหมเขามาทําหนาที่ปกครองรัฐ การใชอํานาจทางการเมือง
ก็เขาสูหลักการเดิมก็คือ การใชอํานาจในนามของรัฐมิใชในนามสวนตัว จึงเห็นไดวา ตัวผูปกครอง
อาจสูญสิ้นไดโดยสภาพทางธรรมชาติของมนุษย แตความเปนรัฐและอํานาจทางการเมืองจะยังคงอยูต อ ไป
อํานาจทางการเมืองที่มีสถานะมั่นคงถาวรหรือตอเนื่องเชนนี้ เรียกวา “อํานาจอธิปไตย”
ชาญชัย แสวงศักดิ์, กฎหมายมหาชน: ความเปนมา ทฤษฎี และหลักการที่สําคัญ, กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๕๓),
หนา ๒๓๘-๒๓๙.
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การใชอํานาจมหาชนโดยเอกชน Private’s Role in Exercising Public Power

๓.๒ อํานาจอธิปไตย: อํานาจสูงสุดแหงรัฐ
อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) มีนิยามพอสังเขปวา เปนอํานาจสูงสุดในการปกครองรัฐ
มีที่มาจากหลายทฤษฎี เชน ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยเปนของพระเจา อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน
อํานาจอธิปไตยเปนของชาติ เปนตน ถึงแมทฤษฎีจะอธิบายถึงผูทรงอํานาจอธิปไตยหรือองคอธิปตย
(Sovereign) ไวแตกตางกัน แตลักษณะรวมของแตละทฤษฎีก็คือ อํานาจอธิปไตยตองมีลักษณะ
๔ ประการ ไดแก ประการแรก ความเด็ดขาด (Absoluteness) อํานาจอธิปไตยตองมีความเปนสูงสุด
เด็ดขาด และสมบูรณเหนืออํานาจอืน่ ใด อํานาจอืน่ ไมสามารถมาลบลางอํานาจอธิปไตยได ประการทีส่ อง
ความกวางขวางทั่วไป (Comprehensiveness) กลาวคือ อํานาจอธิปไตยสามารถบังคับใชไดกับ
ทุกบุคคล หรือสิง่ ตาง ๆ ทีอ่ ยูภ ายในอาณาบริเวณทีอ่ าํ นาจอธิปไตยครอบคลุมถึง เชน อํานาจอธิปไตยของ
รัฐใดรัฐหนึง่ ยอมครอบคลุมอาณาบริเวณทัง้ หมดของรัฐนัน้ ประการทีส่ าม ความถาวร (Permanence)
อํานาจอธิปไตยตองมีความถาวรตอเนื่องตลอดไปหรือมีความเปนนิรันดรไมสูญสลาย เพราะถาหาก
อํานาจอธิปไตยสูญสลายก็เทากับวารัฐนัน้ สิน้ สภาพไปดวย ประการทีส่ ี่ การแบงแยกมิได (Indivisibility)
อํานาจอธิปไตยมีลักษณะเปนอํานาจหนึ่งเดียวที่ไมสามารถแบงแยกออกเปนสวน ๆ ได หากมีการ
แบงแยกตัวอํานาจอธิปไตยยอมสงผลใหรฐั นัน้ ตองแบงแยกออกเปนหลายรัฐ แนวคิดทีส่ าํ คัญซึง่ เกิดขึน้
ภายหลังการสรางทฤษฎีความเปนสูงสุดของอํานาจอธิปไตยก็คอื หลักการแบงแยกอํานาจ (Separation
of Powers) ทีแ่ บงแยกองคกรผูใ ชอาํ นาจอธิปไตยออกเปน ๓ องคกร ไดแก องคกรของรัฐฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ
(รัฐสภา) องคกรของรัฐฝายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) และองคกรของรัฐฝายตุลาการ (ศาล) โดยแบงอํานาจ
หนาที่ในการออกกฎหมายใหแกฝายนิติบัญญัติ อํานาจปฏิบัติการตามกฎหมายใหแกฝายบริหาร และ
อํานาจพิจารณาตัดสินขอพิพาทใหแกฝา ยตุลาการ ซึง่ วัตถุประสงคสาํ คัญของการสรางหลักการแบงแยก
อํานาจก็เพือ่ ใหอาํ นาจตาง ๆ ไดตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) ซึ่งกันและกัน เพราะถา
อํานาจนิตบิ ญ
ั ญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ในนามของอํานาจอธิปไตยรวมศูนยอยูท อี่ งคกรใด
องคกรหนึ่งเปนผูใชอํานาจนั้น สิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ไมอาจเกิดขึ้นได ซึ่งนักปราชญที่อธิบาย
หลักการแบงแยกอํานาจไดอยางเขาใจและเปนที่นิยมที่สุดก็คือ “มองเตสกิเออ (Montesquieu)”
ไดอธิบายหลักการดังกลาวไววา “เมือ่ อํานาจนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละอํานาจบริหารไดรวมกันอยูใ นบุคคลเดียวกัน
หรือในองคกรเดียวกัน ... เสรีภาพจะไมมเี ลย เพราะเราอาจเกรงวากษัตริยห รือคณะบุคคลอันเดียวกันนัน้
จะออกกฎหมายแบบทรราชยและใชบังคับกฎหมายโดยวิธีทรราชย ... อีกอยางหนึ่ง กรณีจะไมมี
เสถียรภาพถาอํานาจในการตัดสินไมแยกออกมาจากอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหาร ถาอํานาจนี้
รวมกันเขากับอํานาจนิติบัญญัติ ชีวิตและเสรีภาพของผูอยูในปกครองจะตองเผชิญกับการควบคุม
ทีล่ าํ เอียง เพราะผูพ พิ ากษาจะกลายเปนผูอ อกกฎหมาย ถาอํานาจนีร้ วมเขากับอํานาจบริหารผูพ พิ ากษา
ก็อาจประพฤติตวั แบบรุนแรงและกดขี่ ... กรณีจะเปนการอวสานของทุกสิง่ ทุกอยางถาอํานาจทัง้ สาม ...
ถูกใชโดยบุคคลคนเดียวหรือองคกรเดียวกัน ...”๘
ชัยวัฒน วงศวฒ
ั นศานต, “ความเปนจริงกับหลักการแบงแยกอํานาจ,” วารสารกฎหมายปกครอง ๒, ๒ (๒๕๒๖): ๒๕. อางใน
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนวาดวยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพมหานคร:
วิญูชน, ๒๕๕๐), หนา ๒๑๔.
๘

๔๘

p45-55.indd 48

จุลนิติ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๕

6/7/2012 5:43:20 AM

บทความทางวิชาการ

๔. การใชอํานาจมหาชนโดยเอกชน
กฎหมายกับการดําเนินชีวติ ประจําวันของประชาชนเปนสิง่ ควบคูก นั ไปเกือบทุกเรือ่ ง มีผกู ลาววา
กฎหมายเกี่ยวของกับมนุษยต้งั แตเกิดจนตาย การคุม ครองสิทธิของมนุษยต้งั แตเริ่มมีสภาพบุคคล หรือ
แมกระทั่งสิ้นสภาพบุคคลกฎหมายก็ยังรองรับในเรื่องของมรดก ความสัมพันธระหวางประชาชนกับรัฐ
ก็เชนเดียวกัน กฎหมายไดบัญญัติใหสิทธิแกประชาชนเขาไปมีสวนรวมในการใชอํานาจมหาชนของรัฐ
ไวหลายกรณี และบางกรณีก็ยังเปดโอกาสใหประชาชนเปนผูใชอํานาจเหลานั้นไดโดยตรง
๔.๑ การใชอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายของเอกชน
โดยหลักแลว การใชอํานาจมหาชนจะเปนหนาทีข่ ององคกรของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
เปนผูใชอํานาจนั้น แตบางกรณีรัฐไดเปดโอกาสใหประชาชนเปนผูใชอํานาจไดโดยตรงเพื่อใหเกิดความ
สอดคลองกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน
ประชาชนจึงตองมีสว นในการบริหารอํานาจและตรวจสอบการใชอาํ นาจของรัฐ กลาวคือ การสนับสนุน
ใหประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองในรูปแบบของ “ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory
Democracy)”
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติในหลายสวนที่ตอบสนอง
แนวความคิดขางตน โดยใหประชาชนเปนผูใ ชอาํ นาจนั้นไดโดยตรง กลาวคือ ประชาชนเปนผูใ ชอาํ นาจ
อธิปไตยดวยตัวเอง เชน
- สิทธิเขาชื่อเสนอกฎหมาย (Right to submission of drafted legislation) มาตรา ๑๖๓
ไดบัญญัตใิ หสทิ ธิแกประชาชนผูม ีสทิ ธิเลือกตั้งไมนอ ยกวาหนึ่งหมื่นคน เขาชื่อเพื่อเสนอรางพระราชบัญญัติ
ตามที่กําหนดไวในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด ๕ วาดวยแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ เพื่อใหรัฐสภาพิจารณา
- สิทธิเขาชื่อรองขอใหมีการถอดถอนบุคคล (Recall) มาตรา ๑๖๔ ไดบัญญัติใหสิทธิ
แกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสองหมื่นคน เขาชื่อเพื่อใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล
ตามมาตรา ๒๗๐๙ ออกจากตําแหนง
- สิทธิในการออกเสียงประชามติ (Referendum) มาตรา ๑๖๕ บัญญัติใหสิทธิแกประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมมีสิทธิออกเสียงประชามติ ทั้งนี้ เพื่อเปนขอยุติในปญหาอยางหนึ่งอยางใดอันเปน
สาเหตุใหรัฐตองจัดการออกเสียงประชามติ หรืออาจเปนการออกเสียงประชามติเพื่อใหคําปรึกษา
แกคณะรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๐ บัญญัติวา “ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิก
สภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุดผูใด
มีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่
ในการยุติธรรม สอวาจงใจใชอํานาจหนาทีข่ ัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอยางรายแรง วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได.
บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ดวย คือ
(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน และกรรมการตรวจเงินแผนดิน
(๒) ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต”.
๙
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- สิทธิในการขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ บัญญัติเรื่องการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญสามารถทําไดหลายวิธี วิธีการหนึ่ง ไดแก การเขาชื่อเสนอญัตติแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
โดยประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน
จากตัวอยางขางตนเปนรูปแบบการใชอํานาจอธิปไตยโดยตรงของประชาชน อันเปนอํานาจ
ทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัตคิ มุ ครองไวเปนการเฉพาะ เอกชนจึงสามารถอางสิทธิในการใชอาํ นาจดังกลาวตอรัฐได
นอกจากนี้ กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติบางฉบับยังบัญญัติใหเอกชนเปนผูใชอํานาจ
มหาชนบังคับตอเอกชนดวยกันเอง ไดแก กรณีองคกรวิชาชีพตาง ๆ ที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะ
โดยเปนไปตามความหมายของ “หนวยงานทางปกครอง” ตามมาตรา ๓๑๐ แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งรวมความถึงหนวยงานเอกชนที่ไดรับ
มอบหมายใหใชอาํ นาจทางปกครองดวย ดังนัน้ กรณีทอี่ งคกรวิชาชีพ เชน สภาทนายความฯ ซึง่ มีสถานะ
เปนเอกชน แตถาสภาทนายความฯ ไดดําเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ เชน จดทะเบียนและออกใบอนุญาตใหเปนทนายความ สงเสริมการศึกษา
และการประกอบวิชาชีพทนายความ หรือการควบคุมมรรยาทของทนายความ ฯลฯ ถือวาสภาทนายความฯ
ดําเนินการในฐานะที่เปนหนวยงานทางปกครอง สภาทนายความฯ จึงมีอํานาจตามกฎหมายที่จะรับ
จดทะเบียนและออกใบอนุญาตใหบุคคลเปนทนายความ มีอํานาจที่จะไมรับจดทะเบียนและอนุญาต
ใหเปนทนายความ มีอํานาจไมตอใบอนุญาตใหเปนทนายความ และมีอํานาจลงโทษฐานประพฤติ
ผิดมรรยาททนายความ เปนตน จากตัวอยางนี้ แสดงใหเห็นวา เอกชนก็สามารถใชอํานาจมหาชน
เพือ่ บังคับเอกชนดวยกันใหตอ งปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ได สถานะของเอกชนผูถ อื อํานาจจึงมีสถานะทีเ่ หนือกวา
เอกชนที่อยูภายใตอํานาจ นิติสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางเอกชนดวยกันในกรณีนี้ จึงไมใชนิติสัมพันธ
ที่อาศัยความสมัครใจตามหลักกฎหมายเอกชน แตเปนนิติสัมพันธที่อยูภายใตขอจํากัดบางประการ
ทีเ่ อกชนฝายหนึง่ ไมมเี สรีภาพทีจ่ ะเลือกผลของการกระทํา แตผลของการกระทําจะขึน้ อยูก บั อํานาจบังคับ
ที่เหนือกวาของเอกชนผูถืออํานาจมหาชน อยางไรก็ตาม อํานาจมหาชนที่เอกชนไดรับมอบจากรัฐนั้น
จะตองมีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจไวดวย
สรุปไดวา โดยหลักแลว รัฐจะเปนผูทรงไวซึ่งอํานาจมหาชน แตในบางกรณีเอกชนก็อาจเปน
ผูทรงอํานาจมหาชนได ถากฎหมายบัญญัติใหอํานาจไวอยางชัดเจน ซึ่งอาจปรากฏในรูปแบบของ
การมอบอํานาจใหแกเอกชนไปดําเนินการแทนรัฐ ดังเชนกรณีองคกรวิชาชีพที่มีกฎหมายจัดตั้งและ
มอบอํานาจไวเปนการเฉพาะ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ บัญญัติวา “หนวยงานทางปกครอง
หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ... และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจทางปกครองหรือให
ดําเนินกิจการทางปกครอง”.
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๔.๒ การใชอํานาจโดยมิชอบดวยกฎหมายของเอกชน: การกระทําโดยปราศจากอํานาจ
เหตุการณบางอยางทีป่ รากฏในสังคมอาจดวยความเคยชินของคนในสังคมจึงทําให
ประชาชนเห็นวาการกระทําบางอยางเปนสิ่งทีส่ ามารถกระทําได ดวยจารีตประเพณี หรือดวย
ความคุนเคยของแตละสังคมทีม่ ีตอพฤติกรรมเหลานั้น ทัง้ ทีก่ ารกระทําบางอยางกลับเปนสิ่งที่ผิด
กฎหมายของบานเมือง เชน การประชาทัณฑ การกอเหตุจลาจล ฝูงชนวุน วาย และการดื้อแพง เปนตน
- การประชาทัณฑ (Lynching) หมายถึง การกระทําของฝูงชนที่มีเจตนารวมกันที่จะลงโทษ
บุคคลที่ตนเขาใจหรือคิดวามีความผิดใหไดรับโทษทัณฑจากการกระทําความผิดนั้น โดยไมดําเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรม๑๑ ในหลายคดีทปี่ รากฏตามสื่อมวลชนจะเห็นวา เมื่อมีการนําตัวผูตองหา
นําชี้ท่เี กิดเหตุประกอบคํารับสารภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งคดีอุกฉกรรจ จะมีประชาชนเขาทํารายรางกาย
ผูตองหาจนไดรับบาดเจ็บอยูบอยครั้ง ซึ่งในทางกฎหมายประชาชนที่ทํารายผูตองหาไมมีอํานาจ
ทีจ่ ะกระทําเชนนัน้ เพราะไมมกี ฎหมายฉบับใดใหอํานาจกระทําการดังกลาว ถึงแมผูกระทําจะมีสวน
ไดเสียกับคดี เชน เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานของผูเสียหายก็ตาม
ดังนั้น การประชาทัณฑจึงเปนการกระทําของประชาชนที่ปราศจากอํานาจตามกฎหมาย
และยังตองรับผิดกับสิ่งทีไ่ ดกระทําลงไป เชน ระหวางที่มีการพาผูตองหานําชี้ทเี่ กิดเหตุประกอบ
คํารับสารภาพ ประชาชนบริเวณนั้นไดเขาทํารายรางกายของผูตองหา ยอมเปนความผิดตอรางกาย
ตามมาตรา ๒๙๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัตวิ า “ผูใ ดทํารายผูอ ่นื จนเปนเหตุใหเกิดอันตราย
แกกายหรือจิตใจของผูอ ่นื นั้น ผูน ้นั กระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสี่พนั บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” และถาระหวางนั้นประชาชนไดดา ทอผูต อ งหาในเชิงดูหมิ่น
ยอมมีความผิดตามมาตรา ๓๙๓ ซึ่งบัญญัติวา “ผูใดดูหมิ่นผูอื่นซึ่งหนาหรือดวยการโฆษณา ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” ประชาชนทั่วไปตองระลึก
เสมอวา ตราบใดที่ยังไมมีคาํ พิพากษาถึงที่สดุ ตัดสินวาบุคคลมีความผิด ตองสันนิษฐานไวกอ นวาบุคคลนั้น
เปนผูบ ริสุทธิ์ และแมวา บุคคลนั้นจะไดรบั การพิพากษาถึงที่สดุ วามีความผิดแลวก็ตาม ประชาชนก็ไมอาจ
จะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลดังกลาวได หากฝาฝนก็ตองรับผิดตามกฎหมายของบานเมือง

อภิศักดิ์ ทองนพคุณ และจุฑารัตน เอื้ออํานวย, “การประชาทัณฑกับการคุมครองสิทธิของผูตองหาในการนําชี้ที่เกิดเหตุ
ประกอบคํารับสารภาพ,” วารสารกระบวนการยุติธรรม ๓, ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๓): ๓๘.
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- ฝูงชนวุนวาย (Mob) คือ กลุมคนที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อมุงผลบางอยางรวมกัน ฝูงชน
จะจับกลุมกันเมื่อไดรับการยั่วยุหรือกระตุนอารมณดวยสัญลักษณ คําปลุกใจ หรือการปราศรัยเราใจ
จะกระทําการรุนแรงบางอยาง ฝูงชนวุนวายมีเปาหมายรวมกันอยางชัดแจง การกระทํารุนแรง
มักแสดงออกในรูปการทําลายสิ่งของ บุคคล หรือสถานที่อยางใดอยางหนึ่ง อารมณของฝูงชนวุนวาย
จะถูกครอบงําดวยความรูสึกเคียดแคน โกรธ ไมพอใจอยางรุนแรงจนไมอาจยับยั้งไวได๑๒ ซึ่งเหตุการณ
ความวุนวายในสังคมไทยที่ผานมาของ Mob มักเริ่มจากการอางสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ไดแก
การอางเสรีภาพในการชุมนุม เมือ่ ประชาชนอางเสรีภาพตามทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัติ ประชาชนกลับเขาใจ
วาตนเองมีอาํ นาจทุกประการเพือ่ ใหการชุมนุมบรรลุตามเปาหมายทีต่ งั้ ไว ไมวา การกระทําจะกอใหเกิด
ความเสียหายเพียงใดก็ตาม ทัง้ ทีก่ ารชุมนุมของตนอาจไมไดรบั ความคุม ครองตามรัฐธรรมนูญอยางแทจริง
เพราะเมือ่ ศึกษาลงไปในรายละเอียดจะเห็นไดวา การชุมนุมทีร่ ฐั ธรรมนูญใหความคุม ครองตองดําเนินไป
ดวยความสงบและปราศจากอาวุธเทานั้น หากการชุมนุมมีการใชความรุนแรง การทํารายรางกาย
เจาหนาที่ของรัฐ การเผาทําลายทรัพยสินของบุคคลอื่น พฤติกรรมเหลานี้ยอมไมไดรับความคุมครอง
จากรัฐธรรมนูญแตอยางใด แตจะกลับกลายเปน Mob ที่กอการจลาจลในบานเมืองไปในที่สุด อํานาจ
ทีผ่ ชู มุ นุมหรือ Mob กลาวอางจึงเปนสิง่ ทีไ่ มมอี ยูจ ริงในทางกฎหมาย นอกจากนี้ จะเห็นวาการพกพาอาวุธ
การทําลายทรัพยสิน การทํารายรางกาย ยังมีความผิดตามกฎหมายอาญาอีกดวย
- การดือ้ แพงหรืออารยะขัดขืน (Civil Disobedience) เปนการกระทําทีแ่ สดงออกถึงการ
ตอตาน ไมเห็นดวย ไมพงึ พอใจตอกฎหมาย การปฏิเสธตัวผูป กครอง หรือความไมพอใจตอสถานการณ
อยางหนึ่งอยางใดในสังคม แตสิ่งที่ถือวาเปนจุดเดนของอารยะขัดขืนก็คือ การจงใจฝาฝนตอกฎหมาย
หลักการขอนี้กลายเปนหลักการที่สําคัญที่สุดของอารยะขัดขืน เพราะเปนการแสดงออกซึ่งความ
ไมเห็นดวยอยางชัดเจนที่สุด แตอารยะขัดขืนจะเนนการแสดงออกดวยสันติวิธี กลาวคือ ไมรุนแรง
ดังเชนฝูงชนวุนวายหรือการกอจลาจล แตถึงกระนั้น พฤติกรรมของอารยะขัดขืนก็ยังถือวาเปนการ
สุพัตรา สุภาพ และคณะ, สังคมและวัฒนธรรม, พิมพครั้งที่ ๕ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๒๕๓๘), หนา ๑๒๐-๑๒๑.
๑๒

๕๒

p45-55.indd 52

จุลนิติ

พ.ค. - มิ.ย. ๕๕

6/7/2012 5:43:21 AM

บทความทางวิชาการ

กระทําที่จงใจละเมิดตอกฎหมายของบานเมือง เชน การไมเสียภาษีใหแกรัฐ การขัดขวางการคมนาคม
การขัดขวางการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐ เปนตน รูปแบบของการดื้อแพงหรืออารยะขัดขืนจึงเปน
พฤติกรรมอีกรูปแบบหนึ่งของประชาชนที่กระทําไปโดยไมมีกฎหมายใหอํานาจหรือใหความคุมครอง
นอกจากที่กลาวขางตน ยังปรากฏพฤติกรรมอื่น ๆ จํานวนมากในสังคมที่เอกชนหรือประชาชน
โดยทัว่ ไปกระทําการโดยไมมอี าํ นาจตามกฎหมาย เชน กรณีบริษัทเอกชน หางรานขนาดใหญทใี่ ห
พนักงานอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ โดยสั่งหยุดรถที่สัญจรไปมา หรือการปดกั้นชองทาง
การจราจรบริเวณหนาสํานักงานของตนเพื่ออํานวยความสะดวกแกผใู ชบริการ กรณีเชนนี้จงึ เปนการกระทํา
ของเอกชนที่กระทําไปโดยปราศจากอํานาจ หรือกรณีของอาสาสมัคร (Volunteer) ที่หนวยงานของรัฐ
ตั้งขึ้น โดยอาศัยกําลังจากประชาชนในพื้นที่เขาเปนแนวรวมเพื่อปฏิบัติงานชวยเหลือเจาหนาที่ของรัฐ
อยางไรก็ดี ตองทําความเขาใจในเบื้องตนเสียกอนวา อาสาสมัครเหลานี้ไมใชเจาหนาที่ของรัฐและไมมี
อํานาจตามกฎหมาย ฉะนั้น การเรียกตรวจคนยานพาหนะ การพกพาอาวุธปนโดยไมไดรับอนุญาต
ตามกฎหมายจึงเปนการกระทําที่ปราศจากอํานาจที่กฎหมายรองรับ จึงไมอาจบังคับใหเอกชนดวยกัน
ตองปฏิบัติตามคําสั่งได
จากตัวอยางที่กลาวมาลวนเปนรูปแบบของการใชอาํ นาจโดยมิชอบดวยกฎหมายของเอกชน
หรือกลาวอีกนัยวา เปนความพยายามที่จะใชอาํ นาจมหาชนทีม่ สี ถานะที่เหนือกวาบังคับตอเอกชนดวยกัน
ทัง้ ทีเ่ อกชนผูนัน้ มิไดมอี าํ นาจตามกฎหมายแตอยางใด การกระทําทีป่ ราศจากอํานาจตามกฎหมาย
ยอมไมไดรับความคุมครอง ดังนั้น การกระทําใดที่เขาขายความผิดของกฎหมายบานเมือง เอกชนที่ได
กระทําการลงไปก็ยังคงตองรับผิดตามกฎหมายอยูน ่นั เอง อนึ่ง พฤติกรรมของเอกชนบางอยางเกิดจาก
ความไมเขาใจตอนิตวิ ธิ ใี นทางกฎหมาย และอาศัยการอนุโลมการบังคับการตามกฎหมายของเจาหนาที่
ของรัฐ เชนกรณีของอาสาสมัครที่พกพาอาวุธปนโดยไมไดรบั อนุญาตตามกฎหมาย แตเจาหนาที่ของรัฐ
ที่ขอความรวมมือจากอาสาสมัครใหมาชวยปฏิบตั งิ านไดอนุโลมการบังคับใชกฎหมาย โดยเห็นวาเปนการ
ทําประโยชนใหแกสาธารณะ ซึ่งเหตุผลหนึ่งทีม่ ักพบอยูเสมอก็คือ การอาง “หลักรัฐศาสตร” เพื่อ
ยกเวน “หลักนิตศิ าสตร” จึงนาจะเปนความเขาใจที่ผดิ พลาดคลาดเคลื่อนอยางรายแรง เพราะอันที่จริง
ประเทศไทยและนานาอารยะประเทศตางปกครองโดย “หลักนิติรัฐ (Legal State)” หรือบางทาน
เรียกวา “หลักนิติธรรม (The Rule of Law)” กลาวคือ รัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย ยึดถือกฎหมาย
เปนสําคัญ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติรับรองการดํารงอยู
ของหลักนิติธรรมในประเทศไทย ตามมาตรา ๓ วรรคสอง บัญญัติวา “การปฏิบัติหนาทีข่ องรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิตธิ รรม”
ฉะนั้น การยึดถือและปฏิบัตติ ามกฎหมายคือ สิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงเปนอื่นได ในทีน่ ี้ ผูเ ขียนจึงเห็นสมควร
ยกคําสอนของ “ศาสตราจารยจติ ติ ติงศภัทิย” ที่ทา นไดเคยแสดงทัศนะตอเรื่องดังกลาวไววา “... ระหวาง
รัฐศาสตรกบั นิตศิ าสตรอะไรจะมีความสําคัญกวากัน ในเรื่องนี้ตอ งเขาใจใหดวี า ศาสตรทุกอยางมีความ
เกี่ยวของกันอยูเ สมอ การที่จะบอกวาศาสตรใดควรมีความสําคัญมากกวาขึ้นอยูก บั วาจะพิจารณาในเรื่องใด

พ.ค. - มิ.ย. ๕๕

p45-55.indd 53

จุลนิติ

๕๓

6/7/2012 5:43:22 AM

การใชอํานาจมหาชนโดยเอกชน Private’s Role in Exercising Public Power

ฉะนั้น การที่รัฐศาสตรจะนํานิติศาสตรก็ตองใชใหถูกตอง คือ ในชวงเวลาใดรัฐศาสตรมีความสําคัญ
ที่จะตองใชกอน ก็ตองใชหลักรัฐศาสตรซึ่งก็คือกอนที่จะออกกฎหมายก็ตองใชรัฐศาสตร แตเมื่อเปน
กฎหมายแลวจะใชรัฐศาสตรนํานิติศาสตรไมได ตองเปน justice under law ...”๑๓ และ “... เมื่อเวลา
รางกฎหมายใด ผูรางกฎหมายหรือผูบัญญัติกฎหมายจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมโดยใชความรูใน
ศาสตรอนื่ ๆ มาประกอบการพิจารณาดวย แตเมือ่ ออกมาเปนกฎหมายแลว หลักทีจ่ ะใชนาํ ในการวินจิ ฉัย
เรื่องตางๆ ก็คือ หลักกฎหมายหรือหลักนิติศาสตรเทานั้น ความแนนอนและการอํานวยความยุติธรรม
ใหประชาชนทั่วไปจึงจะเกิดขึ้นได”๑๔
ดังนั้น การจะอางหลักรัฐศาสตรเพื่อเสริมอํานาจนอกบทบัญญัติของกฎหมายใหแกเอกชน
จึงไมอาจกระทําได และเชนเดียวกัน การอางหลักรัฐศาสตรเพือ่ ยกเวนความรับผิดทางกฎหมายก็มอิ าจ
กระทําได ตามหลักการพื้นฐานที่วา “กฎหมายเปนทั้งที่มาของอํานาจและบทจํากัดการใชอํานาจ”
๕. บทสรุป
อํานาจเปนความสามารถที่จะมีอิทธิพลบังคับใหผูอื่นตองปฏิบัติตามเจตจํานงของผูทรงอํานาจ
เพื่อการบรรลุเปาหมาย แตอํานาจทางกฎหมายมหาชนมิไดเปนเชนนั้น เพราะมีขอจํากัดบางประการ
ที่คอยหยุดยั้งมิใหการใชอํานาจตามกฎหมายไปกระทบสิทธิของประชาชนโดยปราศจากเหตุผล
อันสมควร ขอจํากัดการใชอํานาจที่มีความสําคัญก็คือ “กฎหมาย” นิติวิธีทางกฎหมายมหาชนถือวา
การที่รัฐจะใชอํานาจมหาชนมาบังคับตอประชาชนตองมีกฎหมายใหอํานาจไวเทานั้น และอํานาจใด
ทีก่ ฎหมายใหอาํ นาจไว รัฐตองปฏิบตั ติ ามขอบเขตและขัน้ ตอนของกฎหมาย จึงจะถือวาเปนการกระทําที่
ชอบดวยกฎหมาย ในกรณีทเี่ อกชนเปนผูใ ชอาํ นาจมหาชนโดยตรงก็เชนเดียวกัน ตองกลับไปพิจารณาวา
เอกชนไดรับมอบอํานาจดังกลาวจากกฎหมายจริงหรือไม เพราะบางกรณีไมมีกฎหมายใหอํานาจ
แกเอกชนทีจ่ ะบังคับเอกชนดวยกัน แตเปนความเขาใจคลาดเคลือ่ นไปเองวาตนมีอาํ นาจทีจ่ ะกระทําการ
ตาง ๆ ได ทั้งที่ไมมีกฎหมายใหอํานาจแตอยางใด ประการสําคัญของการใชอํานาจมหาชนโดยเอกชน
ซึง่ ผลทีส่ ดุ แลวกลับไมมกี ฎหมายฉบับใดใหการรองรับอํานาจเอาไว การกระทําดังกลาวอาจสงผลใหเกิด
ความรับผิดในทางกฎหมายของบานเมืองอีกดวย ฉะนั้น เพื่อเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน จึงเปนเรื่องที่สังคมตองพิจารณาอยางรอบคอบถึงการใชอํานาจมหาชนโดยเอกชนที่เกิดขึ้น
ระหวางการดําเนินชีวิตประจําวันวา มีพฤติกรรมอยางใดบางที่อาจสุมเสี่ยงเปนการละเมิดตอกฎหมาย
ไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปโดยความจงใจหรือไมก็ตาม

จิตติ ติงศภัทิย, หลักวิชาชีพนักกฎหมาย, (กรุงเทพมหานคร: วิญูชน, ๒๕๕๑), หนา ๑๘.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๘.
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คำคม

มนุษยนั่นแหละเปนตัวธรรมชาติ ไมใชสวนหนึ่งของธรรมชาติ
Humanity is nature, not part of nature.

(จากหนังสือคมคำธรรมออนไลน
โดย พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) , หนา ๑๖๓)
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โครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็น เรื่อง

สิทธิของผูตองหาหรือจําเลย
ที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว ๑

“สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชัว่ คราว” ถือเปนเรื่องทีม่ ีความสําคัญ
เกี ย่ วกั บ สิท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนและเป น ประเด็ น ทีไ่ ด รั บ ความสนใจจากทุ ก ภาคส ว น
ของสังคม โดยประเด็นดังกลาวนี้เปนขอเสนอแนะประการหนึ่งของคณะกรรมการอิสระวาดวยการ
สงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ (คอ.นธ.) ทีม่ ีขอเสนอวา หนวยงานที่เกี่ยวของควรหาแนวทางในการ
บังคับใชกฎหมายดวยการยึดมัน่ ในหลักความยุติธรรม ความเสมอภาค และคํานึงถึงสิทธิผูตองหา
และจําเลยในคดีอาญา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชดุลพินิจเพื่อปลอยตัวชั่วคราวผูต องหาหรือจําเลยนั้น
ควรใช ดุ ล พิ น ิจ ภายในกรอบของกฎหมายและหลั ก เมตตาธรรม ทั้ ง นี้ เนื ่อ งจากพบว า สิ ท ธิ ข อง
ผูตองหาและจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราวนั้นแมเปนสิทธิทีไ่ ดมีการรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ตาม แตในทางปฏิบัตินั้น
การบังคับใชกฎหมายมักจะไมเปนไปตามเจตนารมณหรือหลักเกณฑของกฎหมาย
ดั ง นั้ น เพื อ่ สร า งความตระหนั ก ให กั บ สั ง คมเกี ย่ วกั บ สิ ท ธิ ท จี ่ ะได รั บ การปล อ ยตั ว ชั ว่ คราว
ของผูตองหาหรือจําเลยซึ่งเปนสิทธิทีไ่ ดมีการรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเปนการเปดเวทีรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหไดขอ มูลตาง ๆ ที่ครบถวน รวมทั้งขอเสนอแนะ ขอสังเกต หรือความคิดเห็น
อื่น ๆ อันจะเปนประโยชนตอการพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป คณะกรรมการอิสระ
ว า ดว ยการสง เสริมหลักนิติธ รรมแหงชาติ (คอ.นธ.) จึงไดจัดใหมีโครงการประชุ มทางวิชาการ
และรับฟงความคิดเห็น เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว” ขึ้น
จั ด โดย คณะกรรมการอิ ส ระว า ด ว ยการส ง เสริ ม หลั ก นิ ติ ธ รรมแห ง ชาติ (คอ.นธ.) ในวั น พุ ธ ที ่ ๑๔ มีน าคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ นาฬกา ณ หองบอลรูม เอ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปารค ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร.
๑
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เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผานมา ซึ่งโครงการประชุมทางวิชาการฯ ในครั้งนี้ ศาสตราจารย
ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ ไดเปน
ประธานในพิธี กลาวเปดงาน และปาฐกถาพิเศษเรือ่ ง “ขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระวาดวย
การสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติเกี่ยวกับสิทธิที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราวของผูตองหา
หรือจําเลย” รวมทั้งมีการอภิปรายและระดมความคิดเห็น เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะ
ไดรับการปลอยตัวชั่วคราว” โดย ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ นายมานิตย สุขอนันต ผูพิพากษา
ศาลอุทธรณ (ผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรม) นายปรเมศวร อินทรชุมนุม เลขานุการรองอัยการสูงสุด
(ผู  แ ทนสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ) พั น ตํ า รวจเอก สั ม ฤทธิ์ เกตุ แ ย ม พนั ก งานสอบสวน (สบ. ๔)
กองบังคับการตํารวจนครบาล ๕ (ผูแ ทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ) นายวิทยา แกวไทรหงวน กรรมการ
บริหารสภาทนายความ ภาค ๗ (ผูแ ทนสภาทนายความ) และรองศาสตราจารย ดร. เจษฎ โทณวณิก
ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม เปนผูดําเนินการอภิปราย
ในการนี้ ศาสตราจารย ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน
ประธานกรรมการอิ ส ระว า ด ว ยการส ง เสริ ม หลั ก
นิติธรรมแหงชาติ ไดปาฐกถาพิเศษในหัวขอ เรื่อง
“ข อ เสนอแนะของคณะกรรมการอิ ส ระว า ด ว ย
การส งเสริมหลักนิติ ธรรมแห งชาติเกี่ยวกับสิทธิ
ที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราวของผูตองหาหรือ
จําเลย” มีสาระสําคัญสรุปไดดงั นี้
ตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การสงเสริมหลักนิติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔๒ กําหนด
ใหมี “คณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลัก
นิติธรรมแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “คอ.นธ.” เพื่อ
ดําเนินการ ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และกระบวนการตาง ๆ เพื่อผดุงหลักยุติธรรมและ
เสริมสรางการใชกฎหมายดวยความเปนธรรม ความเสมอภาค และคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล
กั บ ทั้ ง เพื่ อ เสริ ม สร า งความเชื่ อ มั่ น ในการใช ก ฎหมายของประเทศอั น จะนํ า ไปสู  สั ง คมที่ มี
ความเปนปกติสุขนั้น คณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติจึงไดดําเนินการ
พิจารณาศึกษาสภาพปญหาในการบังคับใชกฎหมายทีไ่ มเปนไปตามหลักนิตธิ รรม และไดมกี ารนําเสนอ
สภาพปญหาดังกลาว พรอมทั้งขอเสนอแนะ แนวทาง หรือมาตรการตาง ๆ ตามอํานาจหนาที่เสนอ
นายกรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระ
วาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ ประการหนึ่งคือเรื่อง “สิทธิที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง หนา ๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔.
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ของผูตองหาหรือจําเลย” โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ รับทราบรายงาน
ความคืบหนาและขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิตธิ รรมแหงชาติดงั กลาว
และไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบ าํ รุง) รับไปพิจารณาในรายละเอียด
รวมกับกระทรวงยุตธิ รรมและหนวยงานที่เกี่ยวของ แลวใหนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
ปญหาเกี่ยวกับ “สิทธิของผูต อ งหาหรือจําเลยที่จะไดรบั การปลอยตัวชั่วคราว” นัน้ คณะกรรมการ
อิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นวา แมสิทธิทีจ่ ะไดรับการปลอยตัว
ชั่วคราวของผูต อ งหาหรือจําเลยนั้นจะไดมกี ารบัญญัติรบั รองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาก็ตาม แตในการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติ
มักจะไมเปนไปตามเจตนารมณและหลักเกณฑของกฎหมาย กลาวคือ๓
(๑) ในชั้นสอบสวน ผูตองหามักถูกตั้งขอกลาวหาที่รุนแรงเกินกวาความเปนจริง เพื่อจะไดเรียก
หลักประกันแกผูตองหาในจํานวนหรืออัตราที่สูง ๆ
(๒) แมตามเจตนารมณของกฎหมายจะกําหนดวาผูตองหาหรือจําเลยทุกคนพึงไดรับอนุญาต
ใหปลอยชั่วคราวเปนหลัก การไมไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราวเปนเพียงขอยกเวน แตในทางปฏิบัติ
มักจะยึดหลักวา การไมใหปลอยชั่วคราวเปนหลัก การใหปลอยชั่วคราวเปนเพียงขอยกเวน
(๓) ในทางปฏิบัติมักจะมีการผลักภาระในการพิสูจนในประเด็นวาผูตองหาหรือจําเลยมีเหตุ
ทีจ่ ะไดรับการปลอยชั่วคราวหรือไม ใหแกผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งเปนการไมถูกตองตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๔) มีการกําหนดวงเงินประกันทีต่ ายตัวสําหรับการกระทําความผิดประเภทหนึ่ง ๆ โดยมิได
พิจารณารายละเอียดหรือขอเท็จจริงในคดีแตละเรื่องประกอบกับฐานะของจําเลยและโอกาสที่
จําเลยจะหลบหนี ทําใหเกิดธุรกิจรับเปนนายประกันใหแกผูตองหาหรือจําเลยและคิดคาตอบแทน
อยางเอารัดเอาเปรียบ
จากขอมูลสถิตผิ ตู อ งราชทัณฑท่วั ประเทศ ทั้งนักโทษเด็ดขาด และผูต อ งขังระหวางอุทธรณ-ฎีกา
ไตสวนและสอบสวน ในปจจุบัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕) มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๒๔,๘๖๔ คน โดยรอยละ
๙๐ พบวาเปนคนยากจน และในจํานวนนี้สว นหนึ่งที่ตอ งอยูใ นที่คมุ ขังเพราะไมมีเงินมาประกันตัว และ
หากตองไปกูห นี้ยืมสินนอกระบบมาก็ไมทราบวาจะตองถูกคิดดอกเบี้ยในอัตราเทาใด และเมื่อประกันตัว
มาแลว ก็ตอ งมีภาระในการตอสูค ดี ซึ่งแมวา จะมีทนายอาสาของสภาทนายความมาคอยชวยเหลือก็ตาม
แตหากเจอทนายความไมดี ไมมีประสบการณ หรือไมมีคาใชจายชวยเหลือใหกับทนายความอาสาบาง
เชน คาเดินทางและคาใชจายจําเปนอื่น ๆ ก็ไมทราบวาควรจะตองทําอยางไรตอไป ดังนั้นจึงยอมรับ
สารภาพและตองตกอยูใ นสภาพผูต อ งราชทัณฑ ทัง้ ๆ ทีพ่ วกเขาเหลานั้นอาจจะไมใชผทู ่ีกระทําความผิด
ที่แทจริงก็ได โดยในชั้นสอบสวนก็พบวาไมไดเปนไปอยางเปนธรรม แตเปนการสอบสวนที่มีการยัดเยียด
ขอกลาวหาทีเ่ กินกวาความเปนจริง และอาจมีการทํารายรางกายหรือเรียกวาซอมผูตองหาซึ่งเปน
โปรดดู หนังสือดวนทีส่ ุด ที่ ยธ ๐๒๐๒๐/๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง รายงานความคืบหนาการดําเนินงาน
ในรอบ ๓ เดือน ของคณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ.
๓
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การละเมิดหลักมนุษยชนดวย ดังนั้น เพื่อความโปรงใสและแสดงถึงความมีมนุษยธรรม จึงเห็นวา
เปนไปไดหรือไมที่จะติดกลองวีดีโอวงจรปดไวในหองสอบสวนเพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบ
หรือดูความเคลื่อนไหวตาง ๆ ได
นอกจากนี้ ในเวลาทีผ่ ตู อ งหาไปศาลยังพบวาพวกเขา
ตองถูกลามโซตรวนซึ่งมีขนาดใหญและไมวาจะเปนคดี
ฆาคนตาย คดีเช็ค หรือคดีการเมือง ตางก็ตอ งลากโซตรวน
ในลั ก ษณะเช น นั้ น เหมื อ นกั น ทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง เป น ภาพที่ น  า
อเนจอนาถใจมากที่ สุ ด เพราะเห็ น แล ว ทํ า ให คิ ด ได ว  า
ทําไมเมืองไทยไมมีอารยธรรม ทั้ง ๆ ที่สมัยนี้มีเทคโนโลยี
สมัยใหมมากมายที่สามารถใชเครื่องมือหรืออุปกรณอื่น ๆ
ติดตามตัวหรือพันธนาการไดดีกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
โดยไมจําเปนตองใชโซตรวน
สําหรับเรื่ องที่คุมขัง ก็เ ห็น ว ายังตํ่ากวามาตรฐานสากล ทั้งนี้เนื่องเราจั บผูกระทํ าความผิด
ทุกประเภทไมวา จะผิดมากหรือนอยเขาไปอยูท ใี่ นทีค่ มุ ขังทัง้ สิน้ จนทําใหจาํ นวนผูต อ งขังมีปริมาณมาก
เกินกวาที่ที่คุมขังจะสามารถรองรับได ดังนั้น จึงตองชวยกันคิดเสียใหมวาเปนไปไดหรือไมที่จะกําหนด
ใหสถานที่บางแหงเปนที่คุมขังเหมือนเชนเรือนจําได หรืออาจใหเอกชนเขามาดําเนินการในกรณีที่เปน
คดีที่มีโทษไมหนักซึ่งควรแยกผูกระทําความผิดออกจากอาชญากรรายแรงทั้งหลายที่อยูในเรือนจํา
ดังนั้น จากปญหาตาง ๆ ที่ไดกลาวมาขางตนจึงพิจารณาเห็นวาหนวยงานที่เกี่ยวของควรหา
แนวทางในการบังคับใชกฎหมายดวยการยึดมัน่ ในหลักความยุตธิ รรม ความเสมอภาค สิทธิของผูต อ งหา
และจําเลย โดยเฉพาะในการใชดุลพินิจเพื่อปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยนั้น ควรใชดุลพินิจ
ในกรอบของกฎหมายและหลักเมตตาธรรม ซึง่ การระดมความคิดเห็นในครัง้ นีจ้ ะเปนประโยชนอยางยิง่
ตอประชาชนและสังคมไทยที่ตองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
นอกจากปญหาดังกลาวซึ่งจะไดมีการอภิปรายในรายละเอียดและระดมความคิดเห็นในลําดับ
ต อ ไป ยั ง มี ป  ญ หาอี ก ประการหนึ่ ง ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทยมาช า นานและยั ง เป น ที่ กั ง วลต อ ไปว า
จะกอใหเกิดความขัดแยงระหวางตํารวจกับประชาชนขึน้ ไดกค็ อื “ปญหาการบังคับใชกฎหมายวาดวย
การจราจรทางบก กรณีเจาพนักงานจราจรเรียกรับเงินจากผูขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนต
ทีก่ ระทําผิดกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก” โดยปญหาดังกลาวนี้ เราไมอาจปฏิเสธไดวา ประชาชน
ทีข่ บั ขีร่ ถยนตหรือรถจักรยานยนตบนทองถนนไมเคยมีปญ หาโตแยงกับเจาพนักงานตํารวจแตอยางใด ดังนัน้
จึงเห็นสมควรใหสาํ นักงานตํารวจแหงชาติดาํ เนินการแกไขปญหาดวยวิธกี ารออกระเบียบปฏิบตั ภิ ายใน
เปนการเพิม่ เติม โดยไมจาํ เปนตองแกไขเพิม่ เติมกฎหมาย (พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)
ทั้งนี้ เพื่อกําหนดหลักเกณฑที่เกี่ยวของ ดังนี้
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(๑) กําหนดใหการจับกุมผูข บั ขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนตท่กี ระทําผิดกฎหมายวาดวยการจราจร
จะตองทําอยางเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติ ควรจับกุมในขอหาทีม่ ีผูฝาฝนไดกระทําความผิดชัดแจง
ไมเปนการเรียกรถที่จะหาความผิดจับกุมหรือเพื่อยัดขอหา
(๒) กําหนดใหการออกใบสั่งใหผขู บั ขี่เพื่อไปชําระคาปรับ เจาพนักงานจราจรจะตองไมเรียกเก็บ
ใบอนุญาตขับขี่ไวเปนการชั่วคราว และจะตองไมมีการยึดกุญแจรถ
(๓) กําหนดอัตราในการเปรียบเทียบปรับในขอหาความผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ไมกอ ใหเกิดอันตราย
แกชีวิตและรางกายของผูใชรถใชถนนอื่น ๆ ใหมีจํานวนเพียง ๑๐๐ บาท
(๔) กําหนดแบบใบสั่งของเจาพนักงานจราจรใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยใหระบุขอหาหรือ
ฐานความผิดตามกฎหมายวาดวยการจราจรไวในใบสั่งใหครบทุกขอหา
(๕) เพิ่มชองทางหรือวิธีการในการชําระคาปรับจราจรใหมากขึ้นและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
เชน การกําหนดใหชําระคาปรับไดตามรานสะดวกซื้อ หรือตามเคานเตอรเซอรวิส เปนตน
จากนั้นไดมีการอภิปรายและระดมความคิดเห็น เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับ
การปลอยตัวชั่วคราว” โดยมี รองศาสตราจารย ดร. เจษฎ โทณวณิก ผูอ าํ นวยการบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม เปนผูดําเนินการอภิปราย สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอิสระ
วาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ และ
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กลาววา ในปจจุบนั
แมวา จะมีกฎหมายวาดวยคาตอบแทนผูเ สียหาย
และค า ทดแทนและค า ใช จ  า ยแก จํ า เลยใน
คดี อ าญา ๔ ซึ ่ง มีส าระสํ า คั ญ เกี ่ย วกั บ การให
ความชวยเหลือทางการเงินแกบุคคลซึ่งตกเปน
จํ า เลยในคดี อ าญาและถู ก คุ ม ขั ง ระหว า ง
การพิจารณาคดี แตตอมาปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงที่ สุดในคดีน้ันวาจําเลยมิไดเปนผูกระทํา
ความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด โดยคาทดแทนและคาใชจายที่จําเลยจะไดรับ
ในกรณีดงั กลาวนั้น กฎหมายกําหนดใหพจิ ารณาจากคาขาดประโยชนทํามาหาไดในระหวางถูกดําเนินคดี
อัตราวันละไมเกิน ๒๐๐ บาท บวกดวยคาใชจายทีจ่ ําเปนในการรักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพ
ทางรางกายและจิตใจ และคาใชจา ยที่จาํ เปนในการดําเนินคดี เชน คาทนายความ เปนตน๕ ซึ่งโดยทั่วไป
จะไดรับประมาณวันละ ๓๐๐ - ๔๐๐ บาท และเมื่อคํานวณกับระยะเวลาซึ่งโดยทัว่ ไปกวาคดี
จะสิ้นสุดลงก็ ๓ ปหรือประมาณ ๑,๐๐๐ วัน คิดเปนเงินคาทดแทนและคาใชจา ยที่จาํ เลยจะไดรบั ทั้งสิ้น
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แตอยางไรก็ตาม คงไมมีใครยอมติดคุกเพื่อแลกกับเงินจํานวนดังกลาว
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔.
โปรดดู กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราในการจายคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖.
๔
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โครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็น
เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว”

อยางแนนอน เพราะไมเพียงแตตองสูญเสียเสรีภาพและชื่อเสียงเกียรติยศตาง ๆ เทานั้น แตชีวิต
ความเปนอยูข องผูต อ งราชทัณฑในเรือนจําของเรานัน้ ก็ยงั ไมไดมาตรฐานเหมือนเชนนานาอารยประเทศดวย
ดังจะเห็นไดจากขอมูลจํานวนนักโทษที่เรือนจําสามารถรองรับไดซึ่งอยูที่ ๑๔๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ คน
เทานั้น แตในขณะนี้ (ขอมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) เรามีผูตองราชทัณฑอยูในที่คุมขังทั้งสิ้น
๒๒๗,๗๕๐ คน ซึ่งเกินกวาความจุที่เรือนจําจะสามารถรองรับได
นอกจากนี้ จากขอมูลสถิตผิ ตู อ งราชทัณฑดงั กลาวจํานวนรอยละ ๒๕.๔๔ เปน “ผูต อ งขังระหวาง
พิจารณาคดี” (หมายถึงตั้งแตผูตองหาที่ถูกฝากขังในชั้นกอนฟองไปจนถึงจําเลยในชั้นศาลแตคดี
ยังไมถึงที่สุด) มีจํานวนถึง ๕๗,๙๓๗ คน ซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ กําหนดวา “…ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอ นวาผูต อ งหาหรือจําเลย
ไมมีความผิด กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น
เสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได” และมาตรา ๔๐ (๗) กําหนดวา “ในคดีอาญาผูตองหาหรือจําเลย
มีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดี
อยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การไดรับความชวยเหลือ
ในทางคดีจากทนายความ และการไดรับการปลอยตัวชั่วคราว” แตในทางปฏิบัติผูตองหาหรือจําเลย
ยังไมไดรับการปฏิบัติตามสิทธิดังกลาวที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไวแตอยางใด
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว” ซึ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมวด ๓ วาดวยปลอยชั่วคราว ตั้งแตมาตรา ๑๐๖
ถึงมาตรา ๑๑๙ ทวิ นัน้ ไดกาํ หนดหลักเกณฑเกีย่ วกับเรือ่ งดังกลาวไวอยางชัดเจน โดยมาตรา ๑๐๘/๑
บัญญัติวา “การสั่งไมใหปลอยชัว่ คราว จะกระทําไดตอเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ผูตองหาหรือจําเลยจะหลบหนี
(๒) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน
(๓) ผูตองหาหรือจําเลยจะไปกอเหตุอันตรายประการอื่น
(๔) ผูรองขอประกันหรือหลักประกันไมนาเชื่อถือ
(๕) การปลอยชัว่ คราวจะเปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความเสียหายตอการสอบสวนของเจาพนักงาน
หรือการดําเนินคดีในศาล
คําสั่งไมใหปลอยชั่วคราวตองแสดงเหตุผล และตองแจงเหตุดังกลาวใหผูตองหาหรือจําเลย
และผูยื่นคํารองขอใหปลอยชั่วคราวทราบเปนหนังสือโดยเร็ว”
และเมือ่ ยอนกลับไปพิจารณาบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญดังกลาวขางตนทีก่ าํ หนดวา “ในคดีอาญา
ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด ..และจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนเปน
ผูกระทําความผิดมิได” แสดงใหเห็นวาเจตนารมณของกฎหมายตองการใหผูตองหาหรือจําเลยทุกคน
พึงไดรับการปลอยชั่วคราว สวนการไมไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราวเปนเพียงขอยกเวนตามเหตุใด
เหตุหนึ ่งในมาตรา ๑๐๘/๑ (๑) - (๕) เทานั้น แตในทางปฏิบัติของสังคมไทยนั้นกลับเชื่อขอมูลตาง ๆ
จากการอานหนังสือพิมพ SMS. สื่อออนไลน หรือฟงกระแสของสังคมหรือคําซุบซิบนินทา เปนตน
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ซึ่งเปนการเชื่อทีป่ ราศจากหลักฐานที่ชัดเจน และยังมีคานิยมทีต่ องการใหนําตัวผูกระทําความผิด
มาลงโทษอยางทรมานเพื่อใหสาสมกับสิ่งทีไ่ ดกระทําลงไปอีกดวย ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดสงผลให
กระบวนการยุตธิ รรมของไทยถูกจับตามองจากเวทีโลกและถูกวิพากษวจิ ารณวา มีมาตรฐานทัดเทียมกับ
นานาอารยประเทศหรือไม
นายมานิ ต ย สุ ข อนั น ต ผู  พ ิพ ากษา
ศาลอุท ธรณ ในฐานะผู  แ ทนสํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรม ไดแสดงความคิดเห็นวา ในฐานะ
ผูแ ทนจากภาคศาลยุตธิ รรมซึ่งเปนองคกรสําคัญ
ในกระบวนการยุตธิ รรมและมีโอกาสไดเดินทาง
ไปศึ ก ษาดู ง านต า งประเทศมาพอสมควร
ขอยืนยันวาระบบศาลไทยของเรานั้นไม แ พ
นานาอารยประเทศแนนอน และเมือ่ เปรียบเทียบ
กับประเทศที่เจริญแลวก็ยังนําหนากวาอีกดวย
โดยศาลไทยเปรียบเสมือนอํานาจอธิปไตยที่มี
อิสระในการทํางานโดยปราศจากการกาวกาย
แทรกแซงจากฝายใด ๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ตนรับราชการเปนผูพิพากษามาก็กลาพูดไดวายังไมเคย
ถูกกาวกายจากฝายใดเลย ดังนั้น เราจึงควรเคารพในดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ของศาลดวย โดยในการตัดสินคดีใด ๆ ยอมตองมีทัง้ ฝายที่พอใจและไมพอใจ ซึ่งเดิมคนที่จะพอใจ
หรือไมพอใจคือคูความในคดีเทานัน้ แตปจจุบันนีไ้ มใชแลว เพราะสังคมไทยเกิดความแตกแยก
และมีการแบงกลุมทางการเมืองเกิดขึ้น ดังนั้น ถาคดีใดมีประเด็นทางการเมืองเขาไปเกี่ยวของ
ผูท ่พี อใจหรือไมพอใจจะไมใชเพียงคูค วามในคดีเทานั้น แตจะมีอกี ฝายที่อาจเรียกไดวา เปนกองเชียร
เขามาแสดงความคิดเห็นในคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลดวย
สําหรับประเด็นปญหา เรื่อง “การปลอยชั่วคราว” นั้น ขอยืนยันวาทุกวันนี้ศาลทีพ่ ิจารณา
คดีอาญาไมวา จะเปนศาลจังหวัดหรือศาลแขวงตางดําเนินการภายใตหลักเกณฑของกฎหมาย กลาวคือ
ยึดถือหลัก “การปลอยชั่วคราวเปนหลัก สวนการไมปลอยชั่วคราวเปนขอยกเวน” นอกจากนี้ ยังดําเนินการ
ตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกีย่ วกับการเรียกประกัน
หรือหลักประกันในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาดวย๖ ซึ่งกําหนดใหการพิจารณา
ปลอยชัว่ คราวโดยตองมีประกันนัน้ ใหกําหนดวงเงินประกันใหเหมาะสมแกขอหาและสภาพแหงคดี
แตอยางไรก็ตาม เมือ่ ศาลมีคําสั่งใหปลอยชั่วคราวตามหลักการ หรือไมใหปลอยชั่วคราวเพราะ
เขาขอยกเวนตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๘/๑ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีสําคัญ ก็มักจะมีคําถามจากฝายตรงขามที่เปนกองเชียรตามมาอยูเสมอวา
ทําไมกรณีนถี้ ึงใหประกันตัวหรือไมใหประกันตัว ซึ่งปญหาดังกลาวนี้สงผลใหผูพิพากษามีความรูสึก
สบายใจที่จะพิจารณาพิพากษาคดียิ่งกวาการพิจารณาสั่งเรื่องการปลอยชั่วคราว
โปรดดู ขอบังคับของประธานศาลฎีกา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน
ในการปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๘.
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โครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็น
เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว”

อนึ่ง ตอคําพูดที่วา “มีผูบริสุทธิ์ติดคุกอยูเปนจํานวนมาก” ขอเรียนใหทราบวากรณีดังกลาว
เปนเรื่องของ “ผูที่ถูกคุมขังในระหวางพิจารณาคดี” ซึ่งการถูกคุมขังในระหวางพิจารณาคดีนั้น
จะมี ๒ กรณีดวยกัน กลาวคือ
กรณีแรก เปนกรณีทยี่ นื่ คํารองขอปลอยชัว่ คราวแลวแตศาลไมอนุญาต ซึง่ ศาลพิจารณาแลวอาจ
เล็งเห็นวา กรณีเปนคดีที่มีอัตราโทษสูง หรือหากอนุญาตใหปลอยแลวผูตองหาหรือจําเลยอาจหลบหนี
หรือไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐาน หรืออาจไปกอเหตุอันตรายประการอื่นก็ได เปนตน และ
กรณีที่สอง เปนกรณีที่ยื่นคํารองขอปลอยชั่วคราวและศาลอนุญาตโดยใหมีหลักประกันแลว
แตผตู อ งหาหรือจําเลยไมมายืน่ หลักประกันตามทีก่ าํ หนด ซึง่ กรณีนถี้ อื เปนปญหาสําคัญเพราะสวนมาก
จะเปนคนยากจน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากตอมาคดียกฟอง เทากับวาในระหวางพิจารณาคดีเขาตอง
ติดคุกนานถึง ๖ เดือน หรือ ๑-๒ ปก็ได ซึ่งยอมรับวาบุคคลในกรณีนี้คือผูบริสุทธิ์ และยังหมายความ
รวมถึงบุคคลที่ศาลชั้นตนตัดสินพิพากษาลงโทษจําคุกดวย เพราะถือวาคดียังไมถึงที่สุดซึ่งสามารถ
อุทธรณหรือฎีกาได ดังนั้น หากมีการยื่นคํารองขอปลอยตัวชั่วคราวซึ่งแมจะถูกศาลตัดสินใหจําคุก
เปนเวลากวาสิบปก็ตาม แตเมื่อพิจารณาแลวเห็นวาตลอดระยะเวลาที่ไดรับการปลอยตัวชั่วคราวนั้น
จําเลยไมเคยผิดนัดเลย ศาลก็จะอนุญาตใหประกันตัวออกไปได หรือหากไมแนใจศาลชั้นตนอาจจะ
สงสํานวนนั้นใหศาลอุทธรณเปนผูพิจารณาสั่งก็ได
เพราะฉะนั้น ศาลยังคงดําเนินการตามหลักการของกฎหมายเหมือนเดิมทุกประการโดยไมมี
ฝายใดมาแทรกแซงไดอยางเด็ดขาด และทีบ่ อกวามีผบู ริสทุ ธิอ์ ยูใ นคุกเปนจํานวนมากก็ควรทําความ
เขาใจเสียใหมวา หมายถึงผูท ถี่ กู คุมขังในระหวางพิจารณาคดีตามกรณีทงั้ สองดังกลาว แตมไิ ดหมายถึง
เปนผูบ ริสทุ ธิท์ ถี่ กู ศาลตัดสินวาเปนผูก ระทําความผิดแลวใหจาํ คุก เพราะเปนไปไดยาก เนือ่ งจากกฎหมาย
กําหนดหามไวอยางชัดเจนวามิใหพพิ ากษาลงโทษจนกวาจะแนใจวามีการกระทําผิดจริงและเปนผูก ระทํา
ความผิดนั้น ดังนั้น จึงมีคดีเปนจํานวนมากที่ตองยกฟองดวยเหตุแหงความสงสัย ซึ่งแมวาในใจลึก ๆ
โดยสวนตัวของผูพิพากษาแลวจะเชื่อวาจําเลยนั้นเปนผูกระทําความผิดก็ตาม แตเมื่อกฎหมายกําหนด
ใหศาลตองใชดุลพินิจวินิจฉัยชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐานทั้งปวง และหามมิใหพิพากษาลงโทษจนกวา
จะแนใจ และหากมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไมก็ใหยกประโยชนแหงความ
สงสัยนั้นใหจําเลยดวย ดังนั้นศาลจึงตองดําเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไวอยางเครงครัด
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นายปรเมศวร อินทรชุมนุม เลขานุการรองอัยการสูงสุด ในฐานะผูแ ทนสํานักงานอัยการสูงสุด
ไดกลาววา สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราวในขั้นตอนที่เกี่ยวของกับ
อัยการนั้นมีปญหานอยมาก แตมีขอกังวลเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวคือ การใหความสําคัญกับหลักทรัพย
มากกวาความนาเชื่อถือของบุคคลในการเปนประกัน โดยที่ผานมาพบวาในกรณีทผี่ ูขอประกัน
เปนบุคคลซึ่งมีตาํ แหนงหนาที่การงานหรือมีรายไดท่แี นนอน เชน นักการเมืองระดับประเทศ เมื่อถึงเวลา
ทีต่  อ งนํ า ตั ว ผู  ต  อ งหาหรื อ จํา เลยมาดํ า เนิ น คดี แ ล ว กลั บ ผิ ด นั ด ไม นํ า ตั ว มา หรื อ กรณี น ายประกั น
ที่ย่นื หลักทรัพยเปนหลักประกันมูลคาสูงปรากฏวาหลักทรัพยนน้ั กลับมีปญ
 หา เชน เปนโฉนดทีด่ นิ ปลอม
หรือมีปญ
 หาตามมาภายหลัง เชน เกิดขอขัดแยงเกี่ยวกับการคิดคาตอบแทนในการเปนประกันในราคา
ทีส่ ูงมาก เปนตน ในขณะที่ผูขอประกันซึ่งเปนญาติพี่นองหรือมีความเกี่ยวพันโดยทางสมรส ทั้ง ๆ ที่
หลัก ทรั พ ย ท ยี ่ นื ่ เป น ประกั น นั ้น จะมี ม ูล ค า ไม สู ง มากกลั บ ไม มี ป  ญ หาต า ง ๆ ดั ง กล า ว ซึ ่ง การ
ใหความสําคัญกับมูลคาของหลักทรัพยในการเปนประกันนัน้ ไดสงผลใหเกิดความไมเสมอภาคขึน้
กลาวคือ ประชาชนที่เปนคนยากจนจะไมไดรับสิทธิในการปลอยตัวชั่วคราว
ต อ ประเด็ น ดั ง กล า ว ศาสตราจารย พ ิเ ศษ ธงทอง จั น ทรางศุ กรรมการและเลขานุ ก าร
คณะกรรมการอิสระวาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ ในฐานะที่เคยเปนรองปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ไดใหขอมูลวา กระทรวงยุติธรรมไดจัดตั้ง “กองทุนยุติธรรม” ขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหเปนไปดวยความเสมอภาคและเปนธรรม และสามารถ
เขาถึงกระบวนการยุตธิ รรมไดงา ยยิ่งขึ้น โดยกรณีท่ีเปนผูย ากไรหรือไมไดรบั ความเปนธรรมและตองการ
ไดรับความชวยเหลือก็สามารถขอรับการชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรมไดตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังนั้น
“กองทุนยุตธิ รรม” จึงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนเงินหรือคาใชจา ยเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือ
ในกรณีที่ประชาชนไมมีเงินในการประกันตัวดังกลาวดวย
พันตํารวจเอก สัมฤทธิ์ เกตุแยม พนักงานสอบสวน (สบ. ๔) กองบังคับการตํารวจนครบาล ๕
ในฐานะผู  แ ทนสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ไดกลาววา ในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาตินั้น
ถือวาตองสัมผัสกับประชาชนอัน ดั บ แรก โดยเมื ่อ เจ า พนั ก งานจั บ บุ ค คลในกรณี ค วามผิ ด ซึ ่ง หน า
หรือเมือ่ มีความเดือดรอนเกิดขึ้นก็ตองไปทีส่ ถานีตํารวจเพื่อรองทุกขหรือกลาวโทษ เจาพนักงาน
ตํารวจก็มีหนาที่ในการสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐาน
ตลอดจนดําเนินการตาง ๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
เพื่อนําตัวผูก ระทําความผิดมาฟองลงโทษ และเมื่อบุคคล
ตกเปนผูตองหาแลวก็มีสิทธิทจี่ ะไดรับการปลอยตัว
ชัว่ คราว โดยตัวผูตองหาเอง ญาติพีน่ อง หรือแมแต
เพื่อนฝูงก็สามารถยื่นหลักทรัพยประกันตัวไดทงั้ สิ้น
และสามารถยื่นไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยไมมีวันหยุด
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เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว”

ทั้งนี้เนื่องจากในชั้นสอบสวนนั้นกฎหมายใหอํานาจที่จะควบคุมตัวผูถูกจับไวไดเพียง ๔๘ ชั่วโมง๗
แตหลังจากนั้นตองยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอหมายขังผูตองหานั้นไวเทานั้น
โดยทัว่ ไปเมือ่ เจาพนักงานไดรบั คํารองขอใหปลอยชัว่ คราวแลวก็จะตรวจสอบหลักทรัพยพรอมกับ
พิจารณาความรายแรงแหงคดีดวย ซึ่งหากเปนกรณีทั่ว ๆ ไปซึ่งอัตราโทษไมรายแรง ก็จะอนุญาตให
ปลอยชั่วคราวไปโดยมีหรือไมมีหลักประกันก็ได แตในกรณีที่ไมอนุญาต เชน เปนคดีที่มีอัตราโทษสูง
หรือเมื่อตรวจสอบแลวพบวาผูยื่นขอประกันเปนนายประกันอาชีพซึ่งไมมีความเกี่ยวของสัมพันธ
กับผูต อ งหาหรือจําเลยเลย เปนตน การไมอนุญาตนัน้ ตองผานความเห็นชอบตามสายการบังคับบัญชา
ซึ่งเปนการพิจารณากลั่นกรองอีกชั้นหนึ่งกอน
อนึ่ง สําหรับขอกลาวหาที่วา “ในชั้นสอบสวนผูตองหามักถูกตั้งขอกลาวหาที่รุนแรงหรือเกินกวา
ความเปนจริง เพือ่ จะไดเรียกประกันสูงขึน้ ” นัน้ ขอชีแ้ จงวา ในการตัง้ ขอกลาวหานัน้ ตองมีพยานหลักฐาน
อยางเพียงพอ โดยในกรณีที่จะขอใหศาลออกหมายจับ พนักงานสอบสวนจะตองมีการดําเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐานจนเพียงพอแลวจึงจะตัง้ ฐานความผิดและขอใหศาลออกหมายจับได ซึง่ ศาล
ก็จะตองใชดลุ พินจิ พิจารณาตรวจสอบแลววาขอกลาวหาทีต่ งั้ มานัน้ เกินความเปนจริงหรือไมเพียงใด
หากมิฉะนั้นแลวศาลคงจะไมอนุมัติหมายจับใหไดซึ่งเทากับวาไดผานการกลั่นกรองจากศาลมาแลว
ชั้นหนึ่ง ดังนั้น โอกาสที่จะไดเรียกหลักประกันใหสูงขึ้นจึงเปนไปไมได
นายวิทยา แกวไทรหงวน กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค ๗ ในฐานะผูแ ทนสภาทนายความ
ไดแสดงความคิดเห็นวา จากขอมูลที่ไดรับฟงจากผูแทนของสํานักงานอัยการสูงสุดและสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติในเรื่องการปลอยตัวชั่วคราวในขั้นตอนของพนักงานอัยการและเจาพนักงานตํารวจ
มีปญหาคอนขางนอย เพราะการควบคุมตัวมีอํานาจกระทําไดไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง แตถามากกวานั้น
ตองไปขออํานาจฝากขังจากศาล ดังนั้น ปญหาสวนใหญจึงอยูที่ขั้นตอนของศาล แตอยางไรก็ตาม
มีปญ
 หาเรือ่ ง ตํารวจกลายเปนนายหนาจัดหานายประกันใหแกผตู อ งหาหรือจําเลย โดยมีผลประโยชน
หรือไดรับสวนแบงจากการประกันตัวนั้น ซึ่งปญหานี้ขอฝากไปยังผูที่เกี่ยวของเพื่อชวยกันดูแล
สอดสองดวย สําหรับประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการปลอยตัวชั่วคราวในชั้นศาลซึ่งขอฝากเปน
ขอสังเกตไว ไดแก

ประมวลกฎหมายวิธีพิ จ ารณาความอาญา มาตรา ๘๗ บัญญัติวา “หามมิใหควบคุมผูถูกจับไวเกินกวาจําเปนตาม
พฤติการณแหงคดี
ในกรณีความผิดลหุโทษ จะควบคุมผูถูกจับไวไดเทาเวลาที่จะถามคําใหการ และที่จะรูตัววาเปนใครและที่อยูของเขา
อยูที่ไหนเทานั้น
ในกรณีที่ผูถูกจับไมไดรับการปลอยชั่วคราว และมีเหตุจําเปนเพื่อทําการสอบสวน หรือการฟองคดี ใหนําตัวผูถูกจับไปศาล
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ผูถูกจับถูกนําตัวไปถึงที่ทําการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ เวนแตมีเหตุสุดวิสัยหรือ
มีเหตุจําเปนอยางอื่นอันมิอาจกาวลวงเสียได โดยใหพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลขอหมายขังผูตองหา
นั้นไว ใหศาลสอบถามผูตองหาวาจะมีขอคัดคานประการใดหรือไม และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจง
เหตุจําเปน หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได....”.
๗
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(๑) เรือ่ งหลักประกันที่ใชในการปลอยชั่วคราว กลาวคือ หากหลักทรัพยทยี่ นื่ ประกัน เชน
โฉนดที่ดนิ หรือหนังสืบรับรองประโยชนเปนของตัวผูต อ งหาหรือจําเลยเอง หรือเปนของญาติพ่นี อ งก็จะ
ไดรบั อนุญาตใหใชเปนหลักทรัพยประกันตัวได แตถา เปนของนายประกันอาชีพหรือของเพื่อนฝูงซึ่งถือวา
มีความสําคัญตอผูท ่ยี ากจนซึ่งไมมีเงินหรือหลักทรัพยมาประกันตัวกลับไมไดรบั อนุญาต โดยใหเหตุผลวา
เจาของหลักประกันไมใชญาติกับผูตองหาหรือจําเลย ดังนั้นเกรงวาจะหลบหนีจึงไมใหประกันตัวไป
ทั้ง ๆ ที่ความเปนจริงแลว ผูที่ใชหลักทรัพยของญาติมาประกันตัวอาจมีการหลบหนีไดมากกวา เพราะ
ญาติจะรูเห็นกันจึงไมกระตื้อรือรนทีจ่ ะตามตัวผูตองหาหรือจําเลยกลับมาใหได ในขณะที่นายประกัน
อาชีพนั้น หากผูตองหาหรือจําเลยหลบหนีแลวเขาตองถูกปรับตามสัญญาประกันเปนเงินจํานวนมาก
ดังนั้นจึงตองตามตัวมาหรืออาจตองจางนักสืบเพื่อจับตัวมาใหจนได
(๒) เรื่องดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตสั่งปลอยชั่วคราวของศาล โดยที่กฎหมายกําหนดวา
ผูต อ งหาหรือจําเลยพึงไดรบั อนุญาตใหปลอยชั่วคราวเปนหลัก สวนการไมไดรบั อนุญาตใหปลอยชั่วคราว
เปนเพียงขอยกเวน และระเบียบราชการฝายตุลาการวาดวยการปลอยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดไว
อยางชัดเจนวา “เมื่อศาลไดรบั คํารองขอใหปลอยชั่วคราวแลวใหรบี พิจารณาและมีคาํ สั่งโดยเร็ว โดยใหถอื
เปนหลักวาผูต อ งหาหรือจําเลยพึงไดรบั อนุญาตใหปลอยชั่วคราว เวนแตจะมีเหตุจาํ เปนตองควบคุมหรือ
ขังผูต อ งหาหรือจําเลยนั้นไว ก็ใหระบุเหตุผลไวโดยครบถวนและชัดแจง และพิจารณาสั่งในแนวเดียวกัน”
ในทางปฏิบัติเมือ่ ศาลสั่งไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว เหตุผลสวนใหญคือเรื่องการหลบหนี จะเขียน
เพียงสั้น ๆ วา “ไมอนุญาตเนื่องจากโทษสูงจึงเกรงวาจะหลบหนี” ซึ่งความเปนจริงจะเหมารวมวา
เมื่อมีโทษสูงแลวจะหลบหนีทุกเรื่องไมได เพราะเมื่อหลักการกําหนดไวอยางชัดเจนวา “ปลอยเปนหลัก
ไมปลอยเปนขอยกเวน” ดังนั้น จึงตองปลอยชั่วคราวกอน สวนการจะหลบหนีหรือไม ควรมีขอเท็จจริง
หรือเหตุผลตาง ๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันวาเขาจะหลบหนี
นอกจากนี้ ดุลพินิจในการสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตของศาลก็ยังมีมาตรฐานไมชัดเจน เนื่องจาก
ที่ผา นมาผูพ พิ ากษาหัวหนาศาลเทานั้นที่เปนผูพ จิ ารณาสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว ดังนั้น
เมือ่ หัวหนาศาลคนเดียวกันพิจารณาเรื่องที่มีขอเท็จจริงคลายคลึงกัน การใชดุลพินิจก็ยอมเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน แตปจจุบันนัน้ มีการอนุญาตใหเจาของสํานวนเปนคนสั่งไดซึ่งแมจะเปนอิสระของ
ผูพิพากษาแตละทานก็ตาม แตปรากฏวาในเรื่องทีค่ ลายคลึงกันกลับมีดุลพินิจในการสั่งปลอยหรือ
ไมปลอยที่แตกตางกัน
(๓) เรื่องนายประกัน โดยที่เราตองยอมรับวาการที่นายประกันหรือบริษทั ประกันเขามาใหบริการ
วางหลักทรัพยเพื่อประกันตัวผูตองหาหรือจําเลยนั้น เปนหนทางหนึ่งที่จะชวยใหผูทีไ่ มมีหลักทรัพย
ซึ่งตกเปนผูตองหาหรือจําเลยไดรับอิสรภาพ ดังนั้น เมื่อยอมรับวาใหมีนายประกันอาชีพไดแลวก็ควร
มีการควบคุมดูแล โดยกําหนดใหนายประกันตองมาขึ้นทะเบียนกับทางการอยางถูกตอง และตองควบคุม
อัตราการคิดคาตอบแทนในการนําหลักทรัพยไปวางเพื่อขอประกันตัวดวย รวมทั้งในกรณีท่นี ายประกัน
ประพฤติตนไมเหมาะสม เชน ใหสินบนเพื่อตนจะไดเปนนายประกันในคดี หรือยุยงเพื่อใหเปนความกัน
เปนตน ควรมีมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําตาง ๆ ดังกลาวดวย
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โครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็น
เรื่อง “สิทธิของผูตองหาหรือจําเลยที่จะไดรับการปลอยตัวชั่วคราว”

ตอประเด็นปญหาดังกลาว นายมานิตย สุขอนันต ผูพิพากษาศาลอุทธรณ ในฐานะผูแทน
สํานักงานศาลยุตธิ รรม ไดแสดงความคิดเห็นวา การทีศ่ าลใหประกันตัวไดเฉพาะหลักทรัพยทยี่ นื่ ประกัน
นัน้ เปนของตัวผูต อ งหาหรือจําเลยเอง หรือเปนของญาติพนี่ อ งเทานัน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ปองกันปญหานายประกัน
อาชีพ ซึ่งไมไดขึ้นทะเบียน และปองกันปญหาการหลอกลวงตาง ๆ ดวย สวนเรื่องดุลพินิจของศาล
ในการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหปลอยชัว่ คราวตองทําความเขาใจวา การทีศ่ าลสัง่ คํารองออกไป
แตกตางกันนั้น ทั้งนี้เนื่องจากในคดีอาจมีพฤติการณที่แตกตางกัน ยกตัวอยางเชน คดีฆาคนตาย
โดยคดีหนึ่งเปนการยิงกลางตลาดในเวลากลางวันและจับกุมผูกระทําความผิดได กับอีกคดีหนึ่ง
มีการยิงกันตายเชนกันแตไมรูวาใครกระทํา แตเมื่อสอบสวนขยายผล สงสัยวานาย ก. เปนผูกระทํา
แลวนาย ก. ก็มามอบตัว เชนนี้ทั้งสองคดีถือวามีโทษเทากัน แตพฤติการณในคดีแตกตางกัน ดังนั้น
การยิงกลางตลาดศาลอาจจะไมใหประกันตัว แตกรณีที่มามอบตัว ศาลอาจจะใหประกันตัวก็ได
ซึ่งศาลก็ยังคงใชดุลพินิจในการสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตไปตามมาตรฐานเหมือนเดิม
สรุป จากการที่มีโอกาสไดเขารวมโครงการประชุมทางวิชาการและรับฟงความคิดเห็นในครั้งนี้
ผูเ ขียนมีความเห็นวา เนือ่ งจากขัน้ ตอนและกระบวนการพิจารณาคดีอาญาจนกระทัง่ ศาลมีคาํ พิพากษา
ถึงทีส่ ดุ นัน้ จําเปนตองใชระยะเวลานานพอสมควร ดังนัน้ จึงตองควบคุมตัวผูถ กู กลาวหาไวกอ น ซึง่ อํานาจ
ในการควบคุมตัวผูถ กู กลาวหาวาไดกระทําความผิดของพนักงานสอบสวนนัน้ กฎหมายกําหนดหามมิให
ควบคุมไวเกินกวาจําเปนตามพฤติการณแหงคดี และโดยทั่วไปสามารถควบคุมไดไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง
หากเกินกวานั้นตองยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอหมายขังผูตองหานั้นตอไป๘ แตอยางไรก็ตาม ไมวาจะเปน
ขัน้ ตอนการสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจและพนักงานอัยการ หรือการพิจารณาคดีของศาล ผูต อ งหา
หรือจําเลยมีสิทธิที่จะยื่นขอประกันตัวไดเสมอ ซึ่งเจตนารมณของกฎหมายกําหนดวา “ผูตองหาหรือ
จําเลยทุกคนพึงไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราวเปนหลัก การไมไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว
เปนเพียงขอยกเวน” แตหากไมมีหลักทรัพยในการประกันตัว หรือไมไดรับอนุญาตใหปลอยชั่วคราว
ผูตองหาหรือจําเลยก็จะถูกนําตัวมาคุมขังไวในเรือนจํา กรมราชทัณฑจึงเปนหนวยงานสุดทาย
ในกระบวนการยุติธรรมที่มีหนาที่ในการควบคุมดูแลผูตองขังที่อยูในระหวางการพิจารณาคดี และ
นักโทษเด็ดขาด
ดังนั้น หากจะแบง “ผูตองขัง”๙ ที่อยูในการควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑแลว สามารถแบง
ออกไดเปน ๓ ประเภท ไดแก
๑. คนทีถ่ กู ฝากขัง เปนบุคคลทีถ่ กู ฝากใหควบคุมไวตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
หรือกฎหมายอื่นโดยไมมีหมายอาญา
๒. ผูต อ งขังในระหวางพิจารณาคดี เปนบุคคลทีถ่ กู ขังไวตามหมายขัง หรือเปนผูท ถี่ กู ดําเนินคดี
ในชั้นศาลซึ่งคดียังไมถึงที่สุด คือยังไมไดตัดสินเด็ดขาด หรืออยูระหวางการอุทธรณหรือฎีกา และ
มาตรา ๘๗ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗.
๙
มาตรา ๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ใหนิยามคําวาผูตองขังวา ““ผูตองขัง” หมายความรวม
ตลอดถึงนักโทษเด็ดขาด คนตองขังและคนฝาก”
๘
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

๓. นักโทษเด็ดขาด เปนผูตองขังที่ถูกตัดสินจนหมดสิ้นขบวนความในศาลแลว หรือทีเ่ รียกวา
“คดีถึงทีส่ ุดแลว” โดยจะเรียกวา นักโทษเด็ดขาดชาย หรือ น.ช. สําหรับผูตองขังชาย และนักโทษ
เด็ดขาดหญิง หรือ น.ญ. สําหรับผูตองขังหญิง
โดยผูต อ งขังซึ่งผูท ่เี กี่ยวของควรใหความสําคัญเปนพิเศษก็คอื “ผูต อ งขังในระหวางพิจารณา
คดีอาญา” ทัง้ นี้เพราะตลอดระยะเวลาทีบ่ คุ คลดังกลาวถูกคุมขังยอมสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
ของผูต อ งขังและตอสังคม อาทิ ทําใหสญ
ู เสียอิสรภาพ วางงาน ขาดรายได สูญเสียโอกาสตาง ๆ ทางสังคม
และครอบครัวตองไดรบั ความเดือดรอน เปนตน และเมื่อคดีถงึ ที่สดุ ปรากฏวามิไดเปนผูก ระทําความผิด
หรือเปนผูบริสุทธิ์ซึ่งคดีตองถูกยกฟอง เทากับวาบุคคลนั้นจะไมไดรับความเปนธรรมกับสิ่งที่สูญเสียไป
ซึ่งแมวา ในปจจุบนั จะมีการชดใชคา ตอบแทนผูเ สียหาย หรือคาทดแทนและคาใชจา ยแกจาํ เลยในคดีอาญา
ที่ไมไดกระทําความผิดก็ตาม๑๐ แตกฎหมายดังกลาวก็ยังมีขอจํากัดอยูมาก และคงไมมใี ครที่จะยินยอม
ถูกคุมขังเพือ่ แลกกับคาเสียหายทีจ่ ะไดรบั ซึ่งมีอยูอ ยางจํากัดและไมเพียงพอทีจ่ ะชดเชยกับความเสียหาย
ทีส่ ญ
ู เสียไปอยางแนนอน ผูเขียนจึงเห็นดวยเปนอยางยิ่งกับขอเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระ
วาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ (คอ.นธ.) ทีเ่ สนอวา “หนวยงานทีเ่ กีย่ วของควรหาแนวทาง
ในการบังคับใชกฎหมายดวยการยึดมัน่ ในหลักความยุติธรรม ความเสมอภาค สิทธิของผูตองหา
และจําเลย โดยเฉพาะในการใชดลุ พินจิ เพื่อปลอยชั่วคราวผูต อ งหาหรือจําเลยนัน้ ควรใชดลุ พินจิ ในกรอบ
ของกฎหมายและหลักเมตตาธรรม”.

พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔.

๑๐

พ.ค. - มิ.ย. ๕๕

p57-69.indd 69

จจุุลนิติ

๖๙

6/7/2012 5:45:50 AM

คำคม

จงอยูกับธรรมชาติ ใหเหมือนกับอยูกับมารดาบิดาผูมีพระคุณ
Live with nature as if one lives with our
benevolent mother and father.

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

ปองกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ....
ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
ร า งพระราชบั ญ ญัติ ป อ งกั น การทารุ ณ กรรมและการจั ด สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว พ.ศ. ....
เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) ตอประธานสภาผูแทน
ราษฎรเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปท่ี ๑ ครัง้ ที่ ๒๔ (สมัยสามัญนิตบิ ญั ญัต)ิ เมือ่ วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ปจจุบนั อยูระหวางการ
รอพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการของสภาผูแทนราษฎร

ข. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว

เหตุผล
เนื่องจากสัตวเปนสิ่งมีชวี ติ ที่มคี วามรูสกึ และเปนองคประกอบสำคัญของสิ่งแวดลอมจึงควร
ไดรบั การคุม ครองมิใหถกู กระทำการทารุณกรรม และเจาของสัตวซง่ึ นำสัตวมาเลีย้ งจะตองจัดสวัสดิภาพให
เหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว ทั้งในระหวางการเลี้ยงดู การขนสง การนำสัตวไปใชงาน
หรือใชในการแสดง ดังนั้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑในการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว
เพือ่ ใหสตั วไดรบั การคุม ครองตามธรรมชาติของสัตวอยางเหมาะสมจึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
*ขอมูล ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕.
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ค. สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม
“สัตว” หมายความวา สัตวที่โดยปกติเลี้ยงไวเพื่อเปนสัตวบาน สัตวเลี้ยงเพื่อใชงาน
สัตวเลีย้ งเพือ่ ใชเปนอาหาร หรือสัตวเลีย้ งเพือ่ ใชในการแสดง เชน สุนขั แมว โค กระบือ มา สุกร เปด ไก
หรือสัตวเลี้ยงอื่น ทั้งนี้ ไมวาจะมีเจาของหรือไมก็ตาม แตไมหมายความรวมถึง
(๑) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา
(๒) สัตวน้ำตามกฎหมายวาดวยการประมง
(๓) สัตวอน่ื ตามทีร่ ฐั มนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
“การทารุณกรรม” หมายความวา การกระทำหรืองดเวนการกระทำใด ๆ ที่ทำใหสัตว
ไดรับความทุกขทรมาน ความเจ็บปวด ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลทำใหสัตวนั้นตาย
“การจัดสวัสดิภาพสัตว” หมายความวา การเลีย้ งหรือการดูแลใหสตั วมคี วามเปนอยูใ น
สภาวะที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู อาหาร และน้ำอยางเพียงพอ
“เจาของสัตว” หมายความวา เจาของกรรมสิทธิแ์ ละใหหมายความรวมถึงผูค รอบครอง
สัตวดว ย
“องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว” หมายความวา คณะบุคคลหรือนิตบิ คุ คลซึง่ ขึน้ ทะเบียนเปน
องคกรจัดสวัสดิภาพสัตวตามพระราชบัญญัตินี้
“สถานสงเคราะหสัตว” หมายความวา สถานที่สำหรับใชเลี้ยงสัตว ชวยเหลือและ
อนุบาลสัตวที่ถูกทอดทิ้งหรือไมมีเจาของ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมและการจัด
สวัสดิภาพสัตว
“สัตวแพทย” หมายความวา ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพการสัตวแพทย
“พนั ก งานเจ า หน า ที่ ” หมายความว า ผู ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ให ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียน
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปศุสัตว
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรู กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี (มาตรา ๓)
๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย
ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณรกั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และให
มีอำนาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนัน้ เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงั คับได (มาตรา ๔)
๓) คณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว
๓.๑) กำหนดให มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว า “คณะกรรมการป อ งกั น
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปน
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมการศาสนา อธิบดีกรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อธิบดีกรมอนามัย อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช ผูว าการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนกรรมการโดยตำแหนง และกำหนดใหมี
กรรมการผูท รงคุ ณ วุ ฒ ิซึ ่ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั ้ง จำนวนไมเ กิ น ๔ คน โดยแต ง ตั ้ง จากคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร ผูแ ทนสมาคมหรือมูลนิธิทเี่ กี่ยวของกับการจัดสวัสดิภาพสัตว ผูแทนองคกร
จั ด สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว ห รื อ ผูแ ทนสถานสงเคราะห สั ต ว ท ไี ่ ด ขึ ้น ทะเบี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ นี ้ ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ (มาตรา ๕)
๓.๒) กำหนดใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย แผน และมาตรการในการปองกันการทารุณกรรมสัตวและ
การจัดสวัสดิภาพสัตวตอ รัฐมนตรี
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปองกันการทารุณกรรมสัตวและการจัดสวัสดิภาพสัตว
(๓) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) กำหนดหลักเกณฑในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ
หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๘)
๓.๓) กำหนดใหการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการ
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก โดยกรรมการคนหนึ่งใหมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด (มาตรา ๙)
๓.๔) ใหคณะกรรมการมีอำนาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ปฏิบัติการอยางหนึง่
อยางใดตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย โดยการประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๙
มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๐)

๔) องคกรจัดสวัสดิภาพสัตว
คณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดมีวัตถุประสงคหรือดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปองกัน
การทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว และไมมวี ตั ถุประสงคในทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือ
รายไดมาแบงปนกัน มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวตอ นายทะเบียน โดยหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด (มาตรา ๑๑)
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องคกรจัดการสวัสดิภาพสัตวอาจไดรับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐในการดำเนินกิจกรรม ดังตอไปนี้
(๑) การจัดเครือขายอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานรวมกับพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจและ
มีสวนรวมในการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว
(๓) การจั ด ทำโครงการหรื อ กิ จ กรรมเพื่ อ การป อ งกั น การทารุ ณ กรรมหรื อ การจั ด
สวัสดิภาพสัตว
(๔) การแกไขปญหาเกี่ยวกับการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว
(๕) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว
(มาตรา ๑๒)
อนึง่ ในกรณีทปี่ รากฏวาองคกรจัดการสวัสดิภาพสัตวใดดำเนินกิจกรรมโดยฝาฝนกฎหมาย
หรือมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือกระทำการขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหนายทะเบียนมีอำนาจออกคำสั่งเปนหนังสือ
และกำหนดระยะเวลาใหระงับการดำเนินกิจกรรมดังกลาว หากองคกรจัดสวัสดิภาพสัตวไมปฏิบัติ
ตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ใหนายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนขององคกรจัด
สวัสดิภาพสัตวนั้นได (มาตรา ๑๓)

๕) สถานสงเคราะหสัตว
เพื่อสนับสนุนการปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว ใหผูซึ่งจัดตั้งสถาน
สงเคราะหสตั วทดี่ ำเนินกิจกรรมในลักษณะไมแสวงหากำไรหรือรายไดมาแบงปนกัน มีสทิ ธิขอขึน้ ทะเบียน
เปนสถานสงเคราะหสัตวตอนายทะเบียน โดยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน
ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด (มาตรา ๑๔)
ผูซ งึ่ จัดตัง้ สถานสงเคราะหสตั วทไี่ ดขนึ้ ทะเบียนแลว อาจไดรบั การสนับสนุนจากกรมปศุสตั ว
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ความรูเกี่ยวกับการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว
(๒) การควบคุมปริมาณสัตวและการปองกันโรคระบาดสัตวภายในสถานสงเคราะหสัตว
(๓) การอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของกับการปองกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว (มาตรา ๑๕)
ในกรณีที่ปรากฏวาสถานสงเคราะหสัตวที่ไดขึ้นทะเบียนแลวดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่
เปนการแสวงหากำไรหรือรายไดมาแบงปนกัน กระทำการอันเปนการทารุณกรรมสัตวหรือไม จัด
สวัสดิภาพใหเหมาะสม ใหนายทะเบียนมีอำนาจออกคำสั่งเปนหนังสือและกำหนดระยะเวลาให
สถานสงเคราะหสัตวปฏิบัติใหถูกตองและเหมาะสม หากสถานสงเคราะหสัตวไมปฏิบัติตามคำสั่ง
ภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด ใหนายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนการขึน้ ทะเบียนของสถานสงเคราะหสตั วนน้ั ได
(มาตรา ๑๖)
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๖) การปองกันการทารุณกรรมสัตว
ห า มมิ ใ ห ผ ู  ใ ดกระทำการอั น เป น การทารุ ณ กรรมสั ต ว โ ดยไม ม ี เ หตุ อ ั น สมควร
(มาตรา ๑๗)
อยางไรก็ตามการกระทำดังตอไปนี้ ไมถือวาเปนการทารุณกรรมสัตว
(๑) การฆาสัตวเพื่อใชเปนอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตวเลี้ยงเพื่อใชเปนอาหาร
(๒) การฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจำหนายเนื้อสัตว
(๓) การฆาสัตวเพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว
(๔) การฆาสัตวในกรณีทสี่ ัตวแพทยเห็นวาสัตวปวย พิการ หรือบาดเจ็บและไมสามารถ
เยียวยาหรือรักษาใหมีชีวิตอยูรอดไดโดยปราศจากความทุกขทรมาน
(๕) การฆาสัตวตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา
(๖) การฆาสัตวในกรณีท่ีมีความจำเปนเพื่อปองกันอันตรายแกชวี ติ หรือรางกายของมนุษย
หรือสัตวอื่น หรือปองกันความเสียหายที่จะเกิดแกทรัพยสิน
(๗) การกระทำใด ๆ ตอรางกายสัตวซ่งึ เขาลักษณะของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
โดยผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยหรือผูซึ่งไดรับยกเวนใหกระทำไดโดยไมตองขึ้นทะเบียนและ
ไดรับใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทยจากสัตวแพทยสภาตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
การสัตวแพทย
(๘) การตัด หู หาง ขน เขา หรืองาโดยมีเหตุอันสมควรและไมเปนอันตรายตอสัตว
(๙) การจัดใหมีการตอสูของสัตวตามประเพณีทองถิ่น
(๑๐) การกระทำอื่นใดที่มีกฎหมายกำหนดใหสามารถกระทำไดเปนการเฉพาะ
(๑๑) การกระทำอืน่ ใดทีร่ ัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(มาตรา ๑๘)

๗) การจัดสวัสดิภาพสัตว
๗.๑) เจ า ของสัต ว ต อ งดำเนิ น การจั ด สวั ส ดิ ภ าพสั ต ว ใ ห แ ก สั ต ว ข องตนให เ หมาะสม
ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่รฐั มนตรีประกาศกำหนด โดยการออกประกาศใหคำนึงถึงประเภท
ชนิด ลักษณะ และอายุของสัตว (มาตรา ๑๙)
๗.๒) หามมิใหเจาของสัตวปลอย ละทิ้ง หรือกระทำการใด ๆ ใหสัตวพนจากการดูแล
ของตนโดยไมมีเหตุอนั สมควร ทัง้ นี้ ไมรวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองใหแกผซู ่งึ ประสงค
จะนำสัตวไปดูแลแทน (มาตรา ๒๐)
๗.๓) การขนสงสัตว หรือการนำสัตวไปใชงานหรือใชในการแสดง เจาของสัตวหรือผูมี
สวนเกี่ยวของตองจัดสวัสดิภาพสัตวใหเหมาะสม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนด โดยการออกประกาศดังกลาวใหคำนึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ และอายุของสัตว
(มาตรา ๒๑)
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รางพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ....

๘) พนักงานเจาหนาที่
๘.๑) ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) มีหนั ง สื อเรียกเจ าของสัตว ผู แทนองคกรจัดสวัส ดิภาพสัตวผูดู แลสถาน
สงเคราะหสัตว หรือผูซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคำ หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เขาไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ เมื่อไดรับแจงหรือมีเหตุอัน
ควรเชือ่ ไดวา มีการทารุณกรรมสัตวตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ทัง้ นี้ การเขาไปในสถานทีใ่ ด ๆ เพือ่ ทำการตรวจคน
ตองมีหมายคน เวนแตมเี หตุอนั ควรเชือ่ วาหากเนิน่ ชากวาจะเอาหมายคนมาได จะมีการยักยาย ซุกซอน
หรือทำลายหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทำความผิด ใหดำเนินการคนไดโดยไมตองมีหมายคน
แตตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการคน
(๓) สัง่ ใหหยุดซึง่ ยานพาหนะเพือ่ ดำเนินการตรวจสอบ เมือ่ ไดรบั แจงหรือมีเหตุอนั ควร
เชื่อไดวามีการทารุณกรรมสัตวตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ยึ ด หรื อ อายั ด สั ต ว ห รื อ ซากของสั ต ว ที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว า ถู ก ฆ า หรื อ
ถูกทารุณกรรม รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับ
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเปนพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
(๕) นำสัตวทถี่ กู ทารุณกรรมไปตรวจรักษาหรือชวยเหลือสัตวทตี่ กอยูใ นภยันตราย
ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวนั้นไมมีเจาของ (มาตรา ๒๒)
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๒ ใหเจาของสัตวหรือ
ผูซึ่งเกี่ยวของอำนวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร (มาตรา ๒๕)
๘.๒) ในกรณีทพี่ บสัตวถกู ปลอย ละทิง้ หรือไมมเี จาของ ใหพนักงานเจาหนาทีด่ ำเนินการ
จัดสวัสดิภาพสัตวใหแกสัตวตามความเหมาะสม (มาตรา ๒๓)
๘.๓) ในกรณีที่พบสัตวตกอยูในสภาพที่ทุกขทรมานจากการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บสาหัส
และสัตวแพทยเห็นวาการใหสัตวมีชีวิตอยูตอไปจะไดรับความทุกขทรมาน ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อำนาจสั่งใหฆาสัตวนั้นได ทั้งนี้ การฆาสัตวดังกลาวจะตองดำเนินการโดยสัตวแพทย และตองไดรับ
ความยินยอมจากเจาของสัตวหากสัตวนั้นมีเจาของ (มาตรา ๒๔)
๘.๔) ในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ พนักงานเจาหนาทีต่ อ งแสดงบัตรประจำตัว
ตอเจาของสัตวหรือผูซึ่งเกี่ยวของ โดยบัตรประจำตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนด (มาตรา ๒๖)
๘.๕) ในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหพนักงานเจาหนาทีเ่ ปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๒๗)
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๙) บทกำหนดโทษ
๙.๑) ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๒๘)
๙.๒) เจาของสัตวหรือผูใดไมปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่รฐั มนตรีประกาศ
กำหนดตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ หรือฝาฝนมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
(มาตรา ๒๙)
๙.๓) ผูใดไมปฏิบัตติ ามมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๓๐)
๙.๔) บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี ้ท มี ่ ี โ ทษปรั บ สถานเดี ย ว ให อ ธิ บ ดี
มีอำนาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูตอ งหาไดชำระเงินคาปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลา
ทีก่ ำหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตถา
ผูต องหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชำระเงินคาปรับภายในระยะเวลาที่
กำหนด ใหดำเนินคดีตอไป (มาตรา ๓๑)

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

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

สวนไหน ๆ ก็ไมยิ่งใหญเทาสวนรวม
No sector is as important as the public.

(จากหนังสือคมคำธรรมออนไลน
โดย พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) , หนา ๑๕๖)
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พระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
• ใหไว ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๘ ก หนา ๑

หลักการและเหตุผล
โดยทีเ่ ปนการสมควรแกไขปญหาสัญชาติใหคนไทยพลัดถิน่ ซึง่ เปนคนเชือ้ สายไทย
ทีต่ องกลายเปนคนในบังคับของประเทศอื่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขต
ของราชอาณาจักรไทย โดยใหสัญชาติไทยโดยการเกิดแกบุคคลดังกลาวทีย่ ังไม
ไดถือสัญชาติของประเทศอื่น และไดอพยพเขามาอยูอ าศัยในประเทศไทยเปน
ระยะเวลาหนึง่ และมีวิถีชีวิตเปนคนไทยโดยไดรับการสำรวจตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎรภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และเพื่อ
ใหเปนไปตามหลักสืบสายโลหิตตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ จึงกำหนดใหบุตรของ
คนไทยพลัดถิ่นที่ไดสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดโดยพระราชบัญญัตนิ ้ที ่ไี มไดถอื สัญชาติ
ของประเทศอื่น หรือไดสญ
ั ชาติไทยแลว ก็ไดสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดดวย จึงจำเปน
ตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป

๑) ไดเพิม่ บทนิยามคำวา “คนไทยพลัดถิ่น” ระหวางบทนิยามคำวา
“คนตางดาว” และบทนิยามคำวา “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ดังนี้
“คนไทยพลัดถิ่น” หมายความวา ผูซึ่งมีเชื้อสายไทยที่ตองกลายเปน
คนในบังคับของประเทศอืน่ โดยเหตุอันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงอาณาเขตของ
ราชอาณาจักรไทยในอดีตซึ่งปจจุบันผูนั้นมิไดถือสัญชาติของประเทศอื่น และได
อพยพเขามาอยูอาศัยในประเทศไทยเปนระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิตเปนคนไทย
โดยได รั บ การสำรวจจั ด ทำทะเบี ย นตามกฎหมายว า ด ว ยการทะเบี ย นราษฎร
ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด หรือเปนผูซ่ึงมีลักษณะอื่น
ทำนองเดียวกันตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”
๒) ไดเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนมาตรา ๙/๑ มาตรา ๙/๒ มาตรา ๙/๓ มาตรา ๙/๔
มาตรา ๙/๕ มาตรา ๙/๖ และมาตรา ๙/๗ แหงพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
ในเรื่ององคประกอบ คุณสมบัติ ตลอดจนอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการรับรอง
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พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

ความเปนคนไทยพลัดถิ่น โดยการกำหนดใหคณะกรรมการรับรองความเปน
คนไทยพลัดถิ่น ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ
ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวงยุตธิ รรม
ผูแทนสำนักขาวกรองแหงชาติ ผูแทนสำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และผูแทน
สำนักงานตำรวจแหงชาติ เปนกรรมการโดยตำแหนง ผูทรงคุณวุฒจิ ำนวนไมเกิน ๗ คน
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ โดยตองมีนักวิจัยหรือนักวิชาการทางดานกฎหมายสัญชาติ
หรือสถานะบุคคล ดานสังคมวิทยาหรือมานุษยวิทยา ดานประวัติศาสตรหรือ
กลุม ชาติพนั ธุ ผูแ ทนองคกรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนรวมอยูด ว ย เปนกรรมการ
และให อ ธิ บ ดี ก รมการปกครองเป น กรรมการและเลขานุ ก าร โดยให อ ธิ บ ดี
กรมการปกครองแตงตัง้ ขาราชการของกรมการปกครองอีก ๒ คน เปนผูช ว ยเลขานุการ
ทัง้ นี้ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒดิ งั กลาวมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ
๒ ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น
(๑) พิจารณาและใหการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น
(๒) เสนอแนะและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
หรื อ การดำเนิ น การใด ๆ เกี ่ย วกั บ คนไทยพลั ด ถิ ่น โดยไม ต อ งดำเนิ น การตาม
มาตรา ๒๗๑
(๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่รัฐมนตรีกำหนด
ทัง้ นี้ กฎหมายใหนำบทบัญญัตวิ า ดวยคณะกรรมการทีม่ อี ำนาจดำเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองมาใชบงั คับ
กับการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การพนจากตำแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
และการประชุมของคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นโดยอนุโลม
ขั้นตอนและวิธีดำเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งสัญชาติไทยของคนไทย
พลัดถิ่น
(๑) ผู ใ ดอ า งวา เป น คนไทยพลั ด ถิ ่น ประสงค จ ะได ก ารรั บ รอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ่นใหย่นื คำขอตอพนักงานเจาหนาที่ เมื่อพนักงานเจาหนาที่
ไดรบั คำขอแลว ใหเสนอคำขอนั้นตอคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น

มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
บัญญัติวา
“มาตรา ๒๗ คณะกรรมการมีหนาทีเ่ สนอแนะและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการใชอำนาจตามมาตรา ๗ ทวิ มาตรา ๙
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒/๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔
และการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ ในการใชอำนาจและดำเนินการดังกลาวใหรัฐมนตรีรับฟงขอเสนอแนะและความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบดวย”.
๑
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เพื่อพิจารณา โดยในการพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง๒
(๒) เมื่อคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นไดใหการรับรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ่นแกผูใดแลว ใหผูนั้นเปนคนไทยพลัดถิ่นที่มีสัญชาติไทย
โดยการเกิด และใหบุตรของคนไทยพลัดถิ่นซึ่งไดรับสัญชาติไทยโดยการเกิด
ดังกลาวไดสัญชาติไทยโดยการเกิดดวย เวนแตผูนั้นถือสัญชาติของประเทศอื่น
นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกำหนดใหบุตรของคนไทยพลัดถิ่น
ซึง่ บุตรนัน้ ไดรับสัญชาติไทยมากอนทีค่ นไทยพลัดถิ่นนั้นจะไดรับการรับรอง
ความเปน คนไทยพลัดถิ่นจากคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น
ไดรับสัญชาติไทยโดยการเกิด เชนเดียวกัน
๓) กฎหมายใหถือวาคนไทยพลัดถิ่นทีไ่ ดแปลงสัญชาติเปนไทยหรือ
ไดสัญชาติไทยแลวกอนวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เปนคนไทยพลัดถิ่นทีไ่ ดรับการ
รับรองจากคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้และใหมีสถานะเปนผูมี
สัญชาติไทยโดยการเกิดดวย
โดยในวาระเริ่มแรก ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง
กรรมการผูท รงคุณวุฒิตามขอ ๒) (มาตรา ๙/๑ (๓) แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้) ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับแตวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
หมายเหตุ :• พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

การดำเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๙/๕ แหงพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ้ี
ใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ .
๒
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ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำ
และแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑและวิธกี าร
จัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการ
ทีบ่ คุ คลหรือนิตบิ คุ คลเปนคูส ญ
ั ญากับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (พรอมฉบับแกไขเพิม่ เติม)๓
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๖๔ ก หนา ๒๓
• ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เหตุผลและความจำเปนในการออกประกาศ๔
(๑) การจั ด หาพั ส ดุ ข องหน ว ยงานของรั ฐ โดยการใช เ งิ น ของแผ น ดิ น
(งบประมาณ เงินกู เงินชวยเหลือ หรือรายไดของหนวยงานของรัฐ)
(๒) การดำเนินการทีผ่ า นมามีการทุจริตโดยการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
ทำใหรัฐเสียหาย
(๓) มีการสมยอมในการเสนอราคา ไมแขงขันอยางเปนธรรม จายเงินให
เจาหนาที่รัฐเพื่อใหไดเปนคูสัญญา
(๔) นักการเมือง เจาหนาที่รัฐมีสวนรวมหรือสนับสนุนการทำความผิด
ละเวนไมปฏิบัติการตามหนาที่

สาระสำคัญโดยสรุป

๑) บทนิยาม
“คู สั ญ ญา” หมายความว า บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ เ ป น คู สั ญ ญากั บ
หนวยงานของรัฐ
“บัญชีแสดงรายรับรายจาย” หมายความวา บัญชีแสดงรายการรับจายเงิน
ของโครงการตามสัญญาที่บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ตองจัดทำและยื่นตอกรมสรรพากร
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมภิ าค
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานธุรการขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการ
ประกาศฉบับนีไ้ ดมกี ารแกไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ
และวิธกี ารจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการทีบ่ คุ คลหรือนิตบิ คุ คลเปนคูส ญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๙๑ ก หนา ๑๓ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔).
๔
ที่มา : www.nacc.go.th. (เว็บไซตของสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ).
๓
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ของรัฐตามกฎหมายและไดรับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากรัฐ
“สัญญา” หมายความวา สัญญาใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อดำเนินการตามโครงการ
ในการจัดหาพัสดุหรือการพัสดุ ไมวาดวยวิธีการซื้อหรือการจางหรือวิธีอื่นใด
ของหนวยงานของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุหรือระเบียบ
ขอกำหนด กฎ หรือขอบังคับวาดวยการพัสดุของหนวยงานของรัฐนัน้ ๆ สัญญาสัมปทาน
และสัญญาใหทนุ สนับสนุนของหนวยงานของรัฐเพื่อการวิจยั หรือเพื่อดำเนินกิจกรรม
อยางใดอยางหนึ่ง และใหหมายความรวมถึงบันทึกขอตกลงหรือบันทึกแนบทาย
สัญญาซึ่งมีผลเปนการแกไขสัญญาในสวนที่เปนสาระสำคัญดวย
“รายรับ” หมายความวา จำนวนเงินที่คูสัญญาไดรับจากหนวยงานของรัฐ
อันเนื่องจากการไดปฏิบัติตามสัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา หรือรายรับอื่น ๆ
ที่กำหนดไวใหคูสัญญาไดรับ
“รายจาย” หมายความวา จำนวนเงินทีค่ ูสัญญาไดจายไปทั้งสิ้นเพื่อการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญา
๒) บททั่วไป
ในปแรกตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ใหคูสัญญา
ตามสัญญา๕ ซึ่งมีมูลคาตั้งแต ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปจัดทำบัญชีแสดงรายรับ
รายจายและยืน่ ตอกรมสรรพากรตามแบบแนบทายประกาศ๖ แตความดังกลาวนี้
มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้
(๑) คูส ญ
ั ญาทัง้ สองฝายเปนหนวยงานของรัฐ เวนแตเปนหนวยงานของรัฐ
ซึ่งมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล
(๒) คูสัญญาเปนนิติบุคคลทีต่ ั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ และไมมี
ตัวแทนหรือผูแ ทนในประเทศ แตมกี ารสงมอบหรือใหบริการในประเทศ และหนวยงาน
ของรัฐไดชำระเงินตามสัญญาใหแกคูสัญญาออกไปตางประเทศโดยตรง
ซึ่งในการดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) นัน้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกำหนด
หลักเกณฑและวิธกี ารเพือ่ ใหคสู ญ
ั ญาปฏิบตั กิ ไ็ ด รวมถึงยังไดกำหนดใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชประกาศ
นี้ดวย
นอกจากนี้ ประกาศนี้ยังไดกำหนดใหสำนักงาน ป.ป.ช. จัดใหมกี ารเชื่อมโยง
ขอมูลตามประกาศนี้ระหวาง ๓ หนวยงาน คือ กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร
และสำนักงาน ป.ป.ช.
ในการเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ใหนับแตวันที่มีการลงนามในสัญญาหรือถือวาไดมีสัญญาเกิดขึ้นแลว.
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เปนตนไป ใหคูสัญญาตามสัญญาซึง่ มีมูลคาตัง้ แต ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปจัดทำ
บัญชีแสดงรายรับรายจายและยื่นตอกรมสรรพากรตามแบบแนบทายประกาศ.
๕
๖
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ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำ
และแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

๓) การจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจาย
ในการบันทึกรายรับรายจายเพื่อจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจายตอ
กรมสรรพากรตามประกาศนี้ ใหคสู ญ
ั ญาบันทึกรายรับรายจายทีเ่ กิดขึน้ ในแตละรอบ
ระยะเวลาบัญชีหรือรอบปภาษีนนั้ แลวแตกรณี โดยแยกเปนรายโครงการตามสัญญา
โดยนอกจากคูสัญญาตองจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจายตอกรมสรรพากร
ตามแบบแนบทายประกาศแลว ใหคสู ญ
ั ญาบันทึกบัญชีเปนรายโครงการตามสัญญา
โดยใหเก็บและรักษาเอกสารหลักฐานประกอบไว ณ สถานประกอบการหรือที่อยู
อาศัยของคูสัญญาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๕ ปนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา
หรือจนกวาการดำเนินการตรวจสอบหรือการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ตามขอ ๕.๒) เสร็จสิ้น
๔) วิธีการยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจาย
ใหคูสัญญายื่นบัญชีแสดงรายรับรายจายตอกรมสรรพากร โดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ตามกำหนดระยะเวลา ดังตอไปนี้
(๑) กรณีบุคคลธรรมดาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
(ก) หากการรับจายเงินตามสัญญาทั้งหมดเสร็จสิ้นภายในปภาษี
เดียวกัน ใหยื่นพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ
ปภาษีนั้น
(ข) หากการรับจายเงินตามสัญญาทัง้ หมดมิไดเสร็จสิน้ ภายในปภาษี
เดียวกัน ใหยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจายซึ่งประกอบดวยรายรับรายจายที่เกิดขึ้น
ในแต ล ะป ภ าษี พ ร อ มกั บ การยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดา
ของปภาษีนั้น
(๒) กรณีนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
(ก) หากการรั บ จ า ยเงิ น ตามสั ญ ญาทั้ ง หมดเสร็ จ สิ้ น ภายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ใหยื่นเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีพรอมกับการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
(ข) หากการรับจายเงินตามสัญญาทั้งหมดมิไดเสร็จสิ้นภายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ใหยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจายซึ่งประกอบดวยรายรับ
รายจายที่เกิดขึ้นในแตละรอบระยะเวลาบัญชีพรอมกับการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
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แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

ทัง้ นี้ ใหคสู ญ
ั ญายื่นบัญชีแสดงรายรับรายจายตอกรมสรรพากรตาม (๑)
และ (๒) จนกวาจะสิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญา๗
๕) การตรวจสอบบัญชีแสดงรายรับรายจาย
๕.๑) การตรวจสอบโดยกรมสรรพากร
เมือ่ คูสัญญาไดยืน่ บัญชีงบดุลประจำปหรือยืน่ แบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล แลวแตกรณี ใหกรมสรรพากรตรวจสอบวา
คูสัญญาไดยนื่ บัญชีแสดงรายรับรายจายดวยหรือไม ในกรณีที่กรมสรรพากร
ตรวจแลวพบวาคูสัญญารายใดไมยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจาย ใหรายงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหนาที่ตอไป
โดยกรมสรรพากรอาจนำบัญชีแสดงรายรับรายจายของโครงการ
ไปพิจารณาประกอบการตรวจสอบบัญชีงบดุลประจำปของนิติบุคคลหรือตรวจ
ภาษีเงินไดของบุคคลหรือนิติบุคคล แลวแตกรณี ตามที่เห็นสมควรก็ได
๕.๒) การตรวจสอบโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในกรณี ท ีป่ รากฏจากการตรวจสอบหรื อ การไต ส วนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. วา
(๑) คูสัญญาใดทีม่ ีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตของเจาหนาทีข่ องรัฐ
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ หรือ
(๒) กรณีมีความจำเปนทีจ่ ะตองตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือ
การชำระภาษีเงินไดของบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น
ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประสานงานและสัง่ ใหหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของรับเรื่องดังกลาวไปดำเนินการตามอำนาจหนาที่ แลวใหหนวยงานของรัฐ
นัน้ รายงานผลการดำเนินการใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบตอไป หรือในกรณี
จำเปนตองเขาถึงขอมูลของหนวยงานหรือสถาบันการเงินใหนำระเบียบคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวาดวยการเขาถึงขอมูลของหนวยงาน
หรือสถาบันการเงินมาใชบังคับ
๖) มาตรการเพื่อใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติ
เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในการดำเนินการ
เพือ่ ใหไดมาซึง่ คูส ัญญาตามขอ ๔) ใหหนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามความ
ดังตอไปนี้
ในระหวางทีก่ ารจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกสเพือ่ ปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังไมแลวเสร็จ ใหคูสัญญายื่นบัญชีแสดงรายรับรายจายตามขอ ๑๐ แหงประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธกี ารจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บคุ คลหรือนิตบิ คุ คลเปนคูสญ
ั ญากับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนเอกสารตอกรมสรรพากร.
๗
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ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำ
และแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

(๑) ใหหนวยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือ
นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาและกำหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติดังนี้
(ก) บุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ะเขาเปนคูส ญั ญาตองไมอยูใ นฐานะเปนผูไ มแสดง
บัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถกู ตองครบถวนในสาระสำคัญ
(ข) บุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ะเขาเปนคูส ญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐซึง่ ได
ดำเนินการจัดซือ้ จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement
: e-GP) ตามขอ (๒) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(ค) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแต
การรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยคูสัญญาอาจรับจาย
เปนเงินสดก็ได
(๒) ให ห น ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง ดำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
บันทึกขอมูลของคูสัญญาที่ตองแสดงบัญชีรายรับรายจายในระบบอิเล็กทรอนิกส
ด ว ย ซึ่ ง หากหน ว ยงานของรั ฐ ใดที่ มิ ไ ด ด ำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว ใหรายงานขอมูลของคูสัญญาที่ตองแสดงบัญชีรายรับ
รายจายตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรมสรรพากร
(๓) หามมิใหหนวยงานของรัฐกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่ง
ไดมกี ารระบุชอื่ ไวในบัญชีรายชือ่ วาเปนคูส ญ
ั ญาทีไ่ มไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถกู ตองครบถวนในสาระสำคัญ เวนแตบคุ คลหรือ
นิติบุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศนี้ หรือไดมีการปรับปรุง
แกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว
หมายเหตุ :• ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เปนตนไป เวนแตขอ ๕ วรรคหนึ่ง
ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป
• อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสอง และวรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ
จึงออกประกาศไว
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กฎ ก.ร. วาดวยวินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕
เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ก หนา ๑
• ใหไว ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักการและเหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖๑
กำหนดใหขาราชการรัฐสภาสามัญตองรักษาวินัยตามทีก่ ำหนดไวในกฎ ก.ร. ผูใด
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ถือวาผูนั้นกระทำผิดวินัย จึงจำเปนตองออกกฎ ก.ร. นี้

สาระสำคัญโดยสรุป

๑) การกระทำการอันเปนขอปฏิบตั ขิ องขาราชการรัฐสภาสามัญ กฎ ก.ร.
ไดกำหนดใหขาราชการรัฐสภาสามัญตองกระทำการอันเปนขอปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๒) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม
(๓) ตองปฏิบตั หิ นาทีร่ าชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ
ทางราชการ และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการ
(๔) ต อ งถื อ ว า เป น หน า ทีพ่ ิ เ ศษที ่จ ะสนใจและรั บ ทราบเหตุ ก ารณ
เคลื่อนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติ และตองปองกันภยันตราย ซึ่งจะ
บังเกิดแกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ
(๕) ตองปฏิบตั หิ นาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ
ดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส และรักษาประโยชนของทางราชการ
(๖) ตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาทีร่ าชการโดย
ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถา
เห็นวาการปฏิบัตติ ามคำสั่งนั้นจะทำใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรกั ษา
ประโยชนของทางราชการ จะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพือ่ ใหผบู งั คับบัญชา
ทบทวนคำสั่งนั้น และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว ถาผูบงั คับบัญชายืนยันใหปฏิบตั ติ าม
คำสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
(๗) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิง้ หนาที่
ราชการมิได
(๘) ตองรักษาความลับของทางราชการ
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕
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กฎ ก.ร. วาดวยวินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕

(๙) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกัน
ในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ
(๑๐) ตองตอนรับ และใหความสะดวกแกสมาชิกรัฐสภาและประชาชน
ผูต ดิ ตอราชการอันเกีย่ วกับหนาทีข่ องตนโดยไมชกั ชาและดวยความสุภาพเรียบรอย
(๑๑) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
(๑๒) ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหนง
หนา ทีร่ าชการของตนมิ ใ ห เ สื ่อ มเสี ย โดยไม ก ระทำการใด ๆ อัน ได ชื ่อ ว า เป น
ผูประพฤติชั่ว
๒) การกระทำการอันเปนขอหามของขาราชการรัฐสภาสามัญ กฎ ก.ร.
ไดกำหนดใหขา ราชการรัฐสภาสามัญตองไมกระทำการใดอันเปนขอหามดังตอไปนี้
(๑) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปด
ขอความที่ควรตองแจงถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
(๒) ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทำการขามผูบังคับบัญชา
เหนือตน เวนแตผบู ังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทำหรือไดรับอนุญาต
เปนพิเศษชั่วครั้งคราว
(๓) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผอู ่นื อาศัยตำแหนงหนาที่ราชการของตน
หาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
(๔) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
(๕) ตองไมกระทำการหรือยอมใหผูอื่นกระทำการหาผลประโยชน
อันอาจทำใหเสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหนาที่
ราชการของตน
(๖) ตองไมเปนสมาชิกพรรคการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
ดำรงตำแหนงอื่นใดในพรรคการเมือง
(๗) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดำรงตำแหนง
อื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท
(๘) ตองไมกระทำการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี่ หรือขมเหงกัน
ในการปฏิบัติราชการ
(๙) ตองไมกระทำการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ตามที่กำหนดไวในขอ ๓)
(๑๐) ตองไมดหู มิ่น เหยียดหยาม สมาชิกรัฐสภาและประชาชนผูตดิ ตอ
ราชการ
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๓) การกระทำของขาราชการรัฐสภาสามัญที่ถือวาเปนการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ ตามขอ ๒) (๙) กฎ ก.ร. ไดกำหนดใหขา ราชการรัฐสภาสามัญ
ผูใดที่กระทำการประการใดประการหนึ่งดังตอไปนี้ ตอขาราชการดวยกัน
หรือผูรวมปฏิบตั ิราชการ ไมวา จะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการโดยผูถกู กระทำ
มิไดยินยอมตอการกระทำนั้น หรือทำใหผูถูกกระทำเดือดรอนรำคาญ ถือวาเปน
การกระทำอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
(๑) กระทำการดวยการสัมผัสทางกายที่มีลกั ษณะสอไปในทางเพศ เชน
การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง เปนตน
(๒) กระทำการดวยวาจาที่สอ ไปในทางเพศ เชน วิพากษวจิ ารณรา งกาย
พูดหยอกลอ พูดหยาบคาย เปนตน
(๓) กระทำการดวยอากัปกิริยาที่สอไปในทางเพศ เชน การใชสายตา
ลวนลาม การทำสัญญาณ หรือสัญลักษณใด ๆ เปนตน
(๔) การแสดงหรือสื่อสารดวยวิธกี ารใด ๆ ที่สอ ไปในทางเพศ เชน แสดงรูป
ลามกอนาจาร สงจดหมาย ขอความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เปนตน
(๕) การแสดงพฤติ ก รรมอื ่น ใดที ่ส อ ไปในทางเพศ ซึ ่ง ผู ถู ก กระทำ
ไมพึงประสงคหรือเดือดรอนรำคาญ
๔) การกระทำผิดวินัยของขาราชการรัฐสภาสามัญที่เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง กฎ ก.ร. ไดกำหนดใหการกระทำผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาทีร่ าชการโดยมิชอบเพื่อให
เกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการโดยทุจริต
(๒) ละทิง้ หรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมเี หตุผลอันสมควรเปนเหตุ
ใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๓) ละทิง้ หนาทีร่ าชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน ๑๕ วัน
โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ
(๔) กระทำการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทำรายสมาชิกรัฐสภา
หรือประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง
(๖) กระทำความผิดอาญาจนไดรับโทษจำคุกหรือโทษทีห่ นักกวาโทษ
จำคุก โดยคำพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจำคุกหรือใหรับโทษทีห่ นักกวาโทษจำคุก เวนแต
เปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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กฎ ก.ร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการใหบำเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๕

(๗) ละเวนการกระทำหรือกระทำการใด ๆ อันเปนการไมปฏิบตั ติ ามขอ ๑)
หรือฝาฝนขอหามตามขอ ๒) อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
ทั้งนี้ ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๑) หรือฝาฝน
ขอหามตามขอ ๒) ใหผูนั้นเปนผูกระทำผิดวินัย และขาราชการรัฐสภาสามัญ
ผูใดมีกรณีกระทำผิดวินัยตามกฎ ก.ร. ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ วาดวยวินยั ขาราชการ
รัฐสภาสามัญ กอนวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ใหผบู งั คับบัญชามีอำนาจสัง่ ลงโทษ
ผูนั้นตามกรณีกระทำผิดวินัยที่กำหนดไวในกฎ ก.ร. ดังกลาว
หมายเหตุ :• กฎ ก.ร. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
• อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓
และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ก.ร. จึงออกกฎ ก.ร. ไว

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

หลักการและเหตุผล
โดยทีม่ าตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
บัญญัติวา หลักเกณฑและวิธีการการใหบำเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน
การลดโทษ และการใหความคุม ครองพยาน ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. สมควร
กำหนดหลักเกณฑ วิธกี าร และเงือ่ นไข ในการใหบำเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน สำหรับขาราชการรัฐสภาสามัญ
ที่ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคำในฐานะพยานอันเปนประโยชนและ
เปนผลดียิ่งตอทางราชการ จึงจำเปนตองออกกฎ ก.ร. นี้
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สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม
“วินยั ” หมายความวา วินยั อยางรายแรงตามขอ ๖ (๑) แหงกฎ ก.ร. วาดวย
วินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕๘
“พยาน” หมายความวา ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใหขอมูลหรือใหถอยคำ
ตามมาตรา ๗๓๙
๒) บททั่วไป
ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคำ
ในฐานะพยานตอผูมีหนาที่สบื สวนสอบสวนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
รัฐสภาหรือระเบียบของทางราชการ อันเปนประโยชนและเปนผลดีย่งิ ตอทางราชการ
ใหถือวาผูนั้นปฏิบัติหนาที่ราชการ ซึ่งไดรับความคุมครองพยาน และอาจไดรับ
บำเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ตามกฎ ก.ร. นี้ แตหากขาราชการผูน้นั เปนผูกระทำ
ผิดวินัยเสียเองหรืออาจจะถูกกลาวหาวามีสว นรวมในการกระทำผิดวินยั ดวยจะไมให
ไดรับบำเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามขอนี้ โดยขอมูลหรือถอยคำที่ถือวาเปน
ประโยชนและเปนผลดียิ่งตอทางราชการก็ตอเมื่อ
(๑) ขอมูลหรือถอยคำนั้นเปนปจจัยสำคัญทีท่ ำใหดำเนินการทางวินัยได
หรือเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหลงโทษทางวินัยแกผูกระทำความผิดได และ
(๒) ขอมูลหรือถอยคำนั้นมีผลทำใหสามารถประหยัดงบประมาณแผนดิน
เปนอยางมากหรือมีผลทำใหสามารถรักษาไวซง่ึ ระบบบริหารราชการทีด่ โี ดยรวมได
สำหรับขาราชการรัฐสภาสามัญผูที่อาจจะถูกกลาวหาวามีสวนรวม
ในการกระทำผิ ด วินั ย กั บ ข า ราชการอื ่น ถ า ข า ราชการผู นั ้น ได ใ ห ข อ มู ล ต อ
ผูบ ังคับบัญชา หรือใหถอยคำเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยทีไ่ ดกระทำมาตอบุคคล
กฎ ก.ร. วาดวยวินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๖ (๑) กำหนดวา
“ขอ ๖ การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต”.
๙
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗๓ บัญญัติวา
“มาตรา ๗๓ ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคำในฐานะพยานตอผูมีหนาทีส่ ืบสวน
สอบสวนตามสวนนี้ อันเปนประโยชนและเปนผลดียง่ิ ตอทางราชการผูบ งั คับบัญชาอาจพิจารณาใหบำเหน็จความชอบเปนกรณีพเิ ศษได
ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดอยูในฐานะที่อาจจะถูกกลาวหาวารวมกระทำผิดวินยั อยางรายแรงกรณีทุจริตตอหนาที่ราชการ
กับขาราชการอื่น ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคำตอบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัย
ทีไ่ ดกระทำมา จนเปนเหตุใหมีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทำผิดผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจกันผูนั้น
ไวเปนพยานหรือพิจารณาลดโทษทางวินัยตามควรแกกรณีได
ขาราชการรัฐสภาสามัญผูใ ดใหขอมูลหรือใหถอยคำในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอันเปนเท็จ ใหถือวา
ผูนั้นกระทำผิดวินยั
หลักเกณฑและวิธกี ารการใหบำเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษและการใหความคุม ครองพยาน ใหเปนไปตาม
ที่กำหนดในกฎ ก.ร.”.
๘
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กฎ ก.ร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการใหบำเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๕

หรือคณะบุคคลทีม่ หี นาทีส่ บื สวนสอบสวนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภา
หรือระเบียบของทางราชการ และขอมูลหรือถอยคำนัน้ เปนปจจัยสำคัญจนเปนเหตุ
ใหมีการสอบสวนทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทำผิด ขาราชการผูนั้น
อาจได รั บ การกั น เป น พยาน การลดโทษ หรื อ การให ค วามคุ ม ครองพยาน
ตามกฎ ก.ร. นี้ได
ทัง้ นี้ การใหขอ มูลหรือใหถอ ยคำทีจ่ ะไดรบั ประโยชนตามกฎ ก.ร. นี้ จะตอง
เปนความเชื่อโดยสุจริตวามีการกระทำผิดวินัยหรือเปนไปตามที่ตนเองเชื่อวา
เปนความจริง และไมมีการกลับถอยคำนั้นในภายหลัง โดยที่การใหขอมูลหรือ
ถอยคำดังกลาวนั้นไมถือวาเปนการเปดเผยความลับของทางราชการ และไมเปน
การกระทำการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
ในการนี้ ใหผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นที่ไดรับขอมูลมีหนาที่รายงาน
ใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง ๑๐เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการตอไป
๓) การคุมครองพยาน
กฎ ก.ร. นี้ไดกำหนดใหผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นและผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้งมีหนาที่ใหความคุมครองพยาน ดังตอไปนี้
(๑) ไมเปดเผยชื่อ หรือขอมูลใด ๆ ที่จะทำใหทราบวาผูใดเปนผูใหขอมูล
หรือใหถอยคำ
(๒) ไมใชอำนาจไมวาในทางใดหรือกระทำการอื่นใดอันเปนการกลั่นแกลง
หรือไมเปนธรรมซึ่งอาจมีผลทำใหกระทบสิทธิหรือหนาที่ของผูนั้นในทางเสียหาย
(๓) ให ค วามคุ ม ครองมิ ใ ห ผู นั้ น ถู ก กลั่ น แกล ง หรื อ ถู ก ข ม ขู เ พราะเหตุ ที่
มีการใหขอมูลหรือถอยคำ
ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามกฎ ก.ร. นี้ หมายถึง ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
“มาตรา ๔๒ การบรรจุบคุ คลเขารับราชการเปนขาราชการรัฐสภาสามัญ และการแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนง ใหผมู อี ำนาจดังตอไปนี้
เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ให ด ำรงตำแหน ง ประเภทบริ ห ารระดั บ สู ง ให ป ระธานรั ฐ สภา ประธานสภาผู แ ทนราษฎร
หรือประธานวุฒสิ ภา แลวแตกรณี นำเสนอ ก.ร. เพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบ เมือ่ ไดรบั ความเห็นชอบจาก ก.ร. แลว ใหประธานรัฐสภา
ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แลวแตกรณี เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ใหประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร
หรือประธานวุฒสิ ภา แลวแตกรณี นำเสนอ ก.ร. เพือ่ พิจารณาใหความเห็นชอบ เมือ่ ไดรบั ความเห็นชอบจาก ก.ร. แลว ใหประธานรัฐสภา
ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา แลวแตกรณี เปนผูมีอำนาจสั่ งบรรจุและนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง
(๓) การบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา
หรือหัวหนาสวนราชการสังกัดรัฐสภาที่เรียกชื่ออยางอื่น แลวแตกรณี เปนผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง”.
๑๐
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(๔) ประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อเปนทนายแกตางคดีใหถาผูนั้น
ถูกฟองเปนคดีตอศาล
โดยในกรณีท่ีพยานผูใดไดรอ งขอเปนหนังสือ ผูมอี ำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
จะพิจารณายายผูน้นั หรือพิจารณาดำเนินการอื่นใดที่เห็นวาจำเปนเพื่อใหผนู ้นั ไดรับ
ความคุมครอง โดยไมตองไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา
ของผูนั้น และไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายบัญญัติไว
ก็ได และหากพยานผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาตามลำดับชัน้ ยังไมไดใหการคุม ครอง
ตามขอ (๑)-(๔) หรือการใหการคุมครองดังกลาวยังไมเพียงพอ อาจยื่นคำรอง
เปนหนังสือตอผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเพื่อพิจารณาดำเนินการ โดยหาก
คำรองดังกลาวมีมูลนาเชื่อวาเปนไปตามทีพ่ ยานกลาวอาง ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้งดำเนินการใหความคุมครองพยานในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได
ทั้งนี้ การใหความคุมครองพยานตามขอ ๓) นี้ใหพิจารณาดำเนินการ
ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได และใหเริ่มตั้งแตมีการใหขอมูลหรือใหถอยคำ
ตามขอ ๒) จนกวาจะมีการสั่งยุติเรื่องหรือการดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายแก
ผูเปนตนเหตุเสร็จสิ้น
๔) การกันเปนพยาน และการลดโทษ
กอนมีการแจงเรื่องกลาวหาวาขาราชการรัฐสภาสามัญผูใดกระทำผิดวินัย
ถาขาราชการรัฐสภาสามัญผูที่อาจจะถูกกลาวหาวามีสวนรวมในการกระทำผิด
วินัยกับขาราชการอื่นซึ่งไดใหขอมูลหรือใหถอยคำตามขอ ๒) ไมใชผูเปนตนเหตุ
แหงการกระทำผิดวินัยในเรื่องนั้น และเปนกรณีทไี่ มอาจแสวงหาขอมูลหรือพยาน
หลักฐานอื่นใดเพื่อดำเนินการทางวินยั แกผเู ปนตนเหตุแหงการกระทำความผิดวินยั
ในเรื่องนั้นไดนอกจากจะไดขอมูลหรือพยานหลักฐานจากผูนั้น ผูมีอำนาจสั่งบรรจุ
และแตงตัง้ อาจกันผูนั้นเปนพยานได แตหากผูที่ถูกกันเปนพยานดังกลาวไมมา
ใหถอยคำตอบุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการรัฐสภาหรือระเบียบของทางราชการ หรือมาแตไมใหถอยคำ
หรือใหถอยคำแตไมเปนประโยชนตอการดำเนินการ หรือใหถอยคำอันเปนเท็จ
หรือกลับคำใหการ ใหการกันผูนั้นไวเปนพยานเปนอันสิ้นสุดลง
โดยให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาผู ม ีอ ำนาจสั ่ง บรรจุ แ ละแต ง ตั ้ง แจ ง เรื ่อ งการกั น
ขาราชการรัฐสภาสามัญไวเปนพยานหรือการสิ้นสุดการกันเปนพยานดังกลาว
ใหบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหนาที่สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการรัฐสภาหรือระเบียบของทางราชการและขาราชการผูนั้นทราบ
ขาราชการรัฐสภาสามัญผูท่อี าจจะถูกกลาวหาวามีสว นรวมในการกระทำ
ผิดวินัยกับขาราชการอื่นซึ่งไดใหขอ มูลหรือใหถอ ยคำตามขอ ๒) ผูใดไดใหขอ มูล
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กฎ ก.ร. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการใหบำเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน พ.ศ. ๒๕๕๕

หรื อ ให ถ อ ยคำที่ ส ำคั ญ จนเป น เหตุ ใ ห ล งโทษทางวิ นั ย แก ผู เ ป น ต น เหตุ แ ห ง
การกระทำผิดได และผูนั้นตองถูกลงโทษทางวินัยเพราะเหตุที่ไดรวมกระทำผิด
วินัยนั้นดวย ถาผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณาเห็นวาผูนั้นมิไดเปนตนเหตุ
แหงการกระทำความผิดวินัยนั้น หรือไดรวมกระทำความผิดวินัยไปเพราะตกอยู
ในอำนาจบังคับหรือกระทำไปโดยรูเทาไมถึงการณ ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
อาจพิจารณาลดโทษใหผูนั้นต่ำกวาโทษที่ควรไดรับจริงได แตทั้งนี้ตองไมต่ำกวา
การลดโทษที่อาจกระทำไดตามที่กฎหมายกำหนด
๕) การใหบำเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ
ผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งอาจพิจารณาใหบำเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษแกขาราชการรัฐสภาสามัญผูใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคำใน
ฐานะพยานตามขอ ๒) ไดดังนี้
(๑) ใหถือวาการใหขอมูลหรือใหถอยคำนั้นเปนขอควรพิจารณาอื่นตาม
กฎ ก.ร. วาดวยการเลื่อนเงินเดือนที่ผูบังคับบัญชาตองนำไปใชเปนขอมูลประกอบ
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
(๒) เครื่องหมายที่เห็นสมควรเพื่อเปนเครื่องเชิดชูเกียรติ
(๓) รางวัล
(๔) คำชมเชยเปนหนังสือ
ทั้งนี้ ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณาใหบำเหน็จความชอบเปน
กรณีพเิ ศษแกผใู หขอ มูลหรือใหถอ ยคำดังกลาวตามระดับความมากนอยของประโยชน
และผลดียิ่งตอทางราชการที่ไดรับจากการใหขอมูลหรือถอยคำนั้น
หมายเหตุ :• กฎ ก.ร. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
• อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๓) และมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ก.ร. จึงออกกฎ ก.ร. ไว
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สสรุรุปคคำพิ
ำพิพาากษาของศาล
กษาขของศาล แและผลการวิ
ละผลการวินิจฉััยปปญหหาข
าขอกกฎหมายที
ฎหมายที่นาสนใจ
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๑/๒๕๕๔
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนู
ธรรมนญว
ญวาดวยการตรวจเงินแผ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๔ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ หรือไม
๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
ศาลปกครองสูงสุดสงคำโตแยงของผูถูกฟองคดี (คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา) เพื่อขอให
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ น ิจฺ ฉ ัย ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๑๑ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้
ผูฟ  อ งคดี (ผูต รวจการแผ น ดิ น ) ได ฟ อ งผู ถู ก ฟ อ งคดี (คุ ณ หญิ ง จารุ ว รรณ เมณฑกา)
ตอศาลปกครองชัน้ ตน (ศาลปกครองกลาง) วา ผูถ ูกฟองคดีออกคำสัง่ สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแตงตั้งรองผูวาการตรวจเงินแผนดินใหรักษาราชการแทนผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ภายหลังจากผูถ กู ฟองคดีมอี ายุครบหกสิบหาปบริบรู ณ
ตั้งแตวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงถือไดวาผูถ ูกฟองคดีพนจากตำแหนงผูว าการตรวจเงินแผนดิน
ตั้งแตวันทีด่ ังกลาวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๔ (๒) ผูถ กู ฟองคดีจงึ ไมมอี ำนาจออกคำสัง่ ดังกลาว ขอใหศาลมีคำพิพากษาหรือคำสัง่ เพิกถอน
คำสัง่ สำนักงานการตรวจเงินแผนดินของผูถ ูกฟองคดีดังกลาวและมีคำสัง่ กำหนดมาตรการหรื อวิธีการ
คุมครองเพื่อบรรเทาทุกขชัว่ คราวกอนการพิพากษา โดยใหผูถูกฟองคดีหยุดการปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว
จนกวาศาลจะมีคำพิพากษา
ศาลปกครองชั้นตนมีคำสั่งไมรับคำขอใหศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อ
บรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดี แตมีคำสั่งใหทุเลาการบังคับตามคำสั่งสำนักงาน
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

การตรวจเงินแผนดินที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ของผูถ กู ฟองคดีไวเปนการชัว่ คราว
และตอมาศาลปกครองชัน้ ตนมีคำพิพากษาวา ผูถ กู ฟองคดีพน จากตำแหนงผูว า การตรวจเงินแผนดิน
เมือ่ อายุครบหกสิบหาปบริบรู ณตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) คำสั่งของผูถูกฟองคดีที่ออกมาในภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีพนจาก
ตำแหนงแลวจึงเปนการที่ผูถูกฟองคดีออกคำสั่งโดยไมมีอำนาจ จึงมีคำพิพากษาใหเพิกถอนคำสั่ง
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ และใหคำสั่งทุเลา
การบังคับตามคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓
มีผลใชบังคับตอไปจนกวาศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเปนอยางอื่น
ผูถูกฟองคดียื่นอุทธรณคำพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด พรอมกับยื่นคำโตแยงเพื่อขอให
สงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วา ประกาศของคณะปฏิรูป
การปกครองฯ ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ขอ ๒ และขอ ๓ ไดกำหนดวันสิน้ สุด
การปฏิบัติหนาที่ผูวาการตรวจเงินแผนดินไวเพียง ๒ กรณี คือใหปฏิบัติหนาที่ตามกำหนดเวลาจนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และใหปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ น ดิ น และผู ว า การตรวจเงิ น แผ น ดิ น จึ ง เป น กรณี ใ ห ผู ถู ก ฟ อ งคดี ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจเงิ นแผ นดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินไปพลางกอนในระหวางที่ยั งไมมีผูดำรงตำแหนง
ดั ง กล า ว โดยมิ ไ ด น ำเรื่ อ งอายุ ห รื อ คุ ณ สมบั ติ ข องผู ว า การตรวจเงิ น แผ น ดิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตราใด ๆ มาใชบังคับ บทบัญญัติ
แห ง กฎหมายที่ ศ าลปกครองชั้ น ต น นำมาปรั บ ใช ใ นการวิ นิ จ ฉั ย ว า ผู ถู ก ฟ อ งคดี พ น จากตำแหน ง
ผูว า การตรวจเงินแผนดินเมือ่ อายุครบหกสิบหาปบริบรู ณตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ยังผลใหคำสั่งของผูถูกฟองคดีที่ออกมาในภายหลัง
จากทีผ่ ถู กู ฟองคดีพน จากตำแหนงเปนการออกคำสัง่ โดยไมมอี ำนาจและเปนคำสัง่ ทีไ่ มชอบดวยกฎหมาย
บทบัญญัตแิ หงกฎหมายดังกลาวจึงขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ และประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
และฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา การที่ศาลจะวินิจฉัยวาคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ เรือ่ ง ยกเลิกคำสัง่ แตงตัง้ รองผูว า การตรวจเงินแผนดินใหรกั ษาราชการแทนผูว า การ
ตรวจเงินแผนดิน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ของผูถูกฟองคดี ชอบดวยกฎหมายหรือไม จำตอง
พิจารณากอนวาขณะที่ผูถูกฟองคดีออกคำสั่งดังกลาว ผูถูกฟองคดีเปนผูมีอำนาจออกคำสั่งหรือไม
จึงยังคงมีปญ
 หาวาบทบัญญัตมิ าตรา ๓๔ (๒) แหงพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
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มาตรา ๓๖ หรือไม และยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติ
ดังกลาว ศาลปกครองสูงสุดจึงใหสงคำโตแยงเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
วรรคหนึ่ง หรือไม
พิจารณาแลว เห็นวา คำรองมีประเด็นโตแยงวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ และยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน
กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำรองนี้
ไวพิจารณาวินิจฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒)
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ หรือไม
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า ประกาศคณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๙
ลงวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๙ กำหนดให พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงบังคับใชตอไป เวนแตบทบัญญัติในสวนที่ ๑ หมวด ๑
จนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกและใหผูวาการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งดำรงตำแหนงอยูใน
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ คงอยูในตำแหนงตอไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ใหดำเนินการสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินใหม
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายในเกาสิบวัน
โดยในระหวางทีย่ ังไมมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน ใหผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินทีพ่ นจากตำแหนงยังคงปฏิบัติหนาทีค่ ณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินไปพลางกอน
ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖
ซึ่งเปนบทเฉพาะกาลไดบัญญัติรับรองใหประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

พ.ค. - มิ.ย. ๕๕

p95-105.indd 97

จุลนิติ

๙๗

6/7/2012 5:56:44 AM

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

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีผลใชบังคับไดโดยชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ไวชั้นหนึ่ง และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็มีบทเฉพาะกาลตาม
มาตรา ๓๐๙ บัญญัติใหถือวาชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
อีกชั้นหนึ่งดวย นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒
วรรคหนึ่ง (๓) ยังไดบัญญัติใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไปเชนกัน
จึงเห็นไดวา ประกาศคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขทั้งสองฉบับ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ตางมีผลบังคับใชอยูในสวนที่ไมขัดหรือแยงกัน กลาวคือ การใดที่ประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขกำหนดไวก็ใหเปนไป
ตามนั้น เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินและใหการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐเปนไปอยาง
ต อ เนื่ อ งในลั ก ษณะของบทเฉพาะกาล ส ว นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ที่บัญญัติวา นอกจากการพนจากตำแหนง
ตามวาระ ตามมาตรา ๓๓ แลว ผูวาการตรวจเงินแผนดินยังพนจากตำแหนงเมื่อมีอายุครบ
หกสิบหาปบริบูรณอีกกรณีหนึ่ง
เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ ซึ่งเปน
บทบั ญ ญั ติ รั บ รองการใด ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ประกาศหรื อ คำสั่ง ของคณะปฏิ รู ป การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขวาเปนการอันชอบดวยกฎหมาย
และรัฐธรรมนูญ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ที่กำหนดการพนจากตำแหนงของผูวาการตรวจเงินแผนดิน
เมื่ออายุครบหกสิบหาปบริบูรณ แลวเห็นวา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกลาว
มี เ จตนารมณ ข องการบั ง คั บ ใช ต า งกรณี กั น ดั ง นั้ น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) จึงมิไดข ัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ แตอยางใด
๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวนิ จิ ฉัยขางตน พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖
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คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง
ที่ อ. ๒๐๘/๒๕๕๔
วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เรือ่ ง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจาหนาที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไมชอบดวยกฎหมาย
(อุทธรณคำพิพากษา)
นายลิกขิต หรือลิขิต ชวยปลอง หรืออ่ำหิรัญกุล

ผูฟองคดี

ระหวาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
(สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร เดิม) ที่ ๑
กรมบัญชีกลาง ที่ ๒

ผูถูกฟองคดี

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ผูฟ องคดียนื่ อุทธรณคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๔๑/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่
๑๐๒/๒๕๕๐ ของศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองนครศรีธรรมราช)
โดยทีม่ กี ารตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓ และรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการไดมปี ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง การกำหนด
และแกไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๕๓ ทำใหเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชุมพร เขต ๑ เปลีย่ นแปลงเปนเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร
เขต ๑ จึงใหถือวาบรรดาถอยคำสำนวนคดีตางๆ ในคดีทกี่ ลาวถึงสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาชุมพร
เขต ๑ โอนมาเปนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
คดีนผี้ ฟู องคดีฟองวา ผูฟ องคดีรับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตำแหนงนักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ๘ว สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ ปจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยไดเชาบานเลขที่
๕๕/๗๑ หมู ๑ ตำบลบา นนา อำเภอเมื อ งชุ ม พร จั ง หวั ด ชุ ม พร และได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ใช สิ ท ธิ
เบิกคาเชาบานในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตอมา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ ผูฟองคดี
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คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๐๘/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ซื้อบานพรอมทีด่ ินจากการประกาศขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร ในราคา
๒๕๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้น ผูฟ องคดีกูเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปฐมพร
ตามสัญญากูเงินฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อชำระราคา
บานพรอมที่ดิน โดยไดจำนองบานพรอมทีด่ ินทีซ่ ื้อมาเปนประกัน แตเนื่องจากบานดังกลาวชำรุด
ทรุดโทรมไมสามารถใชพักอาศัยได ผูฟองคดีจึงกูเงินจากธนาคารดังกลาวอีกเปนสัญญากูเงินฉบับที่ ๒
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อตอเติมและซอมแซมบาน โดยทำการ
เดินสายไฟฟา เปลี่ยนอุปกรณไฟฟาภายในอาคาร ติดตั้งมิเตอรไฟฟา ซอมแซมประตูหนาตาง ติดตั้ง
เหล็กดัดมุง ลวดหนาตางและประตู ปูกระเบื้องพื้นบาน ซอมแซมฝาเพดาน เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา
ทาสีภายในและภายนอกอาคาร ตอเติมอาคารโรงรถ ลานอเนกประสงค ประตูเหล็กและติดตั้ง
อุปกรณไฟฟาและทาสี หลังจากนั้น ผูฟองคดียายชื่อจากทะเบียนบานที่เชาอยูเดิมไปอยูบานที่ซื้อ
จากการขายทอดตลาด และทำบันทึกขอความ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๖ ยืน่ ตอผูถูกฟองคดีที่ ๑
ขอเปลี ย่ นแปลงการใช ส ิท ธิ เ บิก ค า เช า บ า นข า ราชการตามมาตรา ๗ ประกอบกั บ มาตรา ๑๖
แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ เพือ่ ผอนชำระเงินกู จำนวน ๔๒๕,๐๐๐ บาท
ภายในระยะเวลาไมเกินกำหนดสัญญาเทาทีช่ ำระหนี้กับธนาคาร และไมเกินสิทธิเบิกคาเชาบาน
เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท แตผถู ูกฟองคดีที่ ๑ อนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบานขาราชการไดเฉพาะ
การกูเงินตามสัญญากูเงินฉบับที่ ๑ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งตองใหผอนชำระธนาคารในอัตรา
เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท สวนหนี้เงินกูตามสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตองชำระ
ในอัตราเดือนละ ๑,๘๐๐ บาท ผูถ ูกฟองคดีที่ ๑ หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานวาผูฟ องคดีจะมีสิทธินำหลักฐานการผอนชำระเงินกูในสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ ดังกลาว
มาเบิกคาเชาบานขาราชการไดหรือไม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหารือตอไป
ยังผูถ ูกฟองคดีที่ ๒ ตอมา ผูถ ูกฟองคดีที่ ๒ ตอบขอหารือตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๙.๕/๓๕๐๔
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ วาการที่ขาราชการจะมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการตามมาตรา ๑๖
แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ จะตองเปนกรณีทมี่ หี นีต้ องชำระราคาบาน
เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในบานหลังดังกลาว สำหรับหนี้ท่เี กิดจากการตอเติมและซอมแซมบานถือเปน
หนีท้ เี่ กิดขึ้นภายหลังซึ่งมิใชเปนภาระผูกพันในการเชาซื้อหรือชำระราคาบาน จึงไมอาจนำหลักฐาน
การผอนชำระเงินกูก รณีดังกลาวมาใชสิทธิเบิกคาเชาบานจากทางราชการได สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐานมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๘๓๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ แจงใหผูถูกฟอง
คดีที่ ๑ ทราบ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๔๑/๑๖๙๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗
แจ ง ไมอ นุม ัติ ใ ห ผ ฟู   อ งคดี น ำหลั ก ฐานการผ อ นชำระเงิ น กู ต ามสั ญ ญากู เ งิ น ฉบั บ ที ่ ๒ จำนวน
๒๐๐,๐๐๐ บาท มาใชสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการ ผูฟองคดีไมเห็นดวยจึงทำบันทึกขอความ
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๗ อุทธรณตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ วาคำสั่งดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย
เนือ่ งจากการใช สิ ท ธิ เ บิ ก ค า เช า บ า นข า ราชการตามมาตรา ๑๖ แห ง พระราชกฤษฎี ก าเช า บ า น
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ จะพิจารณาเรื่องการเชาซื้อบานหรือผอนชำระเงินกูเพื่อชำระราคาบานทีใ่ ช
เป น ทีอ่ ยูอ าศั ย และได อ ยูอ าศั ย จริ ง เป น ประการสำคั ญ ส ว นกรรมสิ ท ธิ ์มิ ใช อ งค ป ระกอบหลั ก
ของการเกิดสิทธิตามมาตรา ๑๖ ดังกลาว เพราะผูเชาซื้อซึ่งยังมิไดกรรมสิทธิ์ในบาน ก็สามารถ
ใชสิทธิตามมาตราดังกลาวได ผูฟ องคดีมีเจตนาซื้อบานพรอมที่ดินเพื่อใชเปนทีอ่ ยูอ าศัย แตบาน
ทีซ่ ื้อและจดทะเบียนโอนดังกลาวอยูใ นสภาพทีช่ ำรุดทรุดโทรมไมอาจใชพักอาศัยได จึงจำเปนตอง
กูเงินมาซอมแซมบานอีกสัญญาหนึ่งจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ก็ไดเคยวินิจฉัย
องคประกอบของการเกิดสิทธิตามมาตรา ๑๖ ดังกลาว โดยถือหลักการเขาพักอาศัยอยูจริงในบาน
ที่เชาซื้อ หรือซื้อ หรือสราง ตลอดมาวาหนี้ใดที่เกิดขึ้นไมวาจะเกิดกี่ครั้งกี่สัญญา หากหนี้นั้นเกิดขึ้น
ก อ นวั น ทีเ่ ข า อาศั ย อยู จ ริ ง ในบ า นย อ มเป น หนี ้ท ีส่ ามารถนำมาใช สิ ท ธิ เ บิ ก ค า เช า บ า นข า ราชการ
ไดทั้งสิ้น เชน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๑๔/๑๘๕๙ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๒
กรณีตอบขอหารือของนางจีราวรรณ สมพฤกษ เปนตน การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ ใหนับจำนวนหนี้
ถึงวันทีไ่ ดกรรมสิทธิ์ในกรณีของผูฟองคดี จึงเปนการขัดตอมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาเชาบาน
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และคำสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ทีไ่ มอนุมัติใหผูฟองคดีเบิกคาเชาบาน
ขาราชการในสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ เปนคำสั่งทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายเชนกัน และจนถึง
วันฟองคดีนี้ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังไมไดแจงผลการพิจารณาอุทธรณใหผูฟองคดีทราบแตอยางใด ผูฟอง
คดีจึงนำคดีมาฟองตอศาลปกครอง
ขอใหศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้
๑. ใหเพิกถอนคำวินจิ ฉัยของผูถ กู ฟองคดีท่ี ๒ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๕/๓๕๐๔
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗
๒. ใหเพิกถอนคำสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๔๑/๑๖๙๓ ลงวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่ไมอนุมัตใิ หผฟู อ งคดีเบิกคาเชาบานขาราชการสำหรับเงินกูตามสัญญากูเงิน ลงวันที่
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖
๓. ใหศาลมีคำสั่งใหผฟู องคดีมีสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการไดเต็มวงเงินกูทงั้ สองสัญญา
จำนวน ๔๒๕,๐๐๐ บาท โดยใหมีสิทธิเบิกตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๖
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาแลวเห็นวา การทีผ่ ูฟองคดีอางวาไดรับความเดือดรอนเสียหาย
เนื่ อ งจากผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๒ ตอบข อ หารื อ ของผู ถู ก ฟ อ งคดี ที่ ๑ ตามหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง
ที่ กค ๐๔๐๙.๕/๓๕๐๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ วาผูฟอ งคดีไมมสี ทิ ธิท่จี ะนำหลักฐานการผอนชำระ
เงินกูตามสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใชตอเติมและซอมแซมบานมาเบิกคาเชา
บานขาราชการ เนือ่ งจากเปนหนี้ทีเ่ กิดขึ้นภายหลังการชำระราคาบานและที่ดินตามสัญญากูเงิน
ฉบับที่ ๑ เกิดขึน้ แลวเปนเหตุใหผถู กู ฟองคดีท่ี ๑ ถือเอาหนังสือตอบขอหารือดังกลาวของผูถกู ฟองคดีท่ี ๒
เปนเหตุผลในการออกคำสั่งไมอนุมัติตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ นั้น เห็นวา การตอบ
ขอหารือของผูถูกฟองคดีท่ี ๒ เกี่ยวกับกรณีดังกลาว เปนเพียงการใหความเห็นในทางกฎหมาย
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕
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คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๐๘/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ซึง่ ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยอมสามารถใชดุลพินิจวาควรจะปฏิบัติตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒
หรือไมก็ได เนือ่ งจากการอนุมัตใิ หเบิกคาเชาบานเปนอำนาจหนาทีข่ องผูถ ูกฟองคดีที่ ๑ ตาม
ขอ ๘ (๓) ของระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐
ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ ๒๕/๒๕๔๖ เรื่อง การรับรอง
การใชสิทธิและอนุมัติการเบิกจายเงินคาเชาบานขาราชการ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ หาได
ใหเปนอำนาจหนาที่ของผูถูกฟองคดีที่ ๒ แตอยางใด รวมทั้งไมมีกฎหมายหรือระเบียบใดบังคับ
ใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตองปฏิบัติตามความเห็นของผูถูกฟองคดีที่ ๒ ดังนั้น หนังสือของผูถูกฟองคดี
ที่ ๒ ที่ กค ๐๔๐๙.๕/๓๕๐๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ จึงมิไดเปนเหตุใหผูฟองคดีไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดตามทีผ่ ูฟ องคดี
กลาวอางแตอยางใด ผูฟ อ งคดีจงึ ไมมสี ทิ ธิฟอ งผูถ กู ฟองคดีท่ี ๒ ตอศาลปกครอง สำหรับกรณี ผูฟ อ งคดี
มีสิทธินำหลักฐานการผอนชำระเงินกูตามสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ มาเบิกคาเชาบานขาราชการตามที่
กลาวอางไดหรือไม เห็นวา มาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให
ขาราชการที่จะมีสิทธินำหลักฐานการชำระราคาคาเชาซื้อหรือคาผอนชำระเงินกูมาเบิกคาเชาบาน
ขาราชการ ก็ตอ เมือ่ ขาราชการผูน น้ั เชาซือ้ บานหรือกูเ งินเพือ่ ปลูกสรางบานและยังคงคางชำระราคาบาน
หรือผอนชำระเงินกูอ ยู สำหรับคดีนผ้ี ฟู อ งคดีกเู งินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปฐมพร จำนวน
๒ สัญญา โดยสัญญากูเ งินฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ผูฟ อ งคดีใช
ชำระราคาบานพรอมที่ดนิ ซึ่งมีการจดทะเบียนไวแลว และสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม
๒๕๔๖ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเจตนาใชตอเติมและซอมแซมบานอยูอาศัยซึ่งมีสภาพชำรุด
ทรุดโทรมไมสามารถใชอยูอ าศัยได และปรากฏตามบันทึกการตรวจผลงานการกอสราง ลงวันที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ วาผูฟองคดีไดทำการซอมแซมบานโดยมีการเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาภายใน ติดตั้ง
มิเตอรไฟฟา ซอมแซมประตูหนาตาง ติดตัง้ เหล็กดัด มุง ลวดหนาตางและประตู ปูกระเบือ้ งพืน้ บาน
ซอมแซมฝาเพดาน เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ทาสีภายในและภายนอกอาคาร และทำการตอเติมอาคาร
โรงรถ ลานเอนกประสงค ประตูเหล็กและติดตั้งอุปกรณไฟฟาและทาสี จึงเห็นไดวาเงินกูตามสัญญา
กูเงินฉบับที่ ๒ ของผูฟองคดีเปนการกูเงินภายหลังที่มกี ารชำระราคาบานที่ผฟู องคดีซ้ือจากการขาย
ทอดตลาดแลว และมีวัตถุประสงคเพื่อทำการซอมแซมและตอเติมบานตามรายการที่กลาวไวขา งตน
เปนหลัก มิไดใชในการชำระราคาบานดังเชนเงินกูตามสัญญาฉบับที่ ๑ ทั้งบางสวนยังเปนรายการ
ตอเติมที่มไิ ดเปนสาระสำคัญของการอยูอาศัย เชน อาคารโรงรถ การกูเ งินตามสัญญากูเ งินฉบับที่ ๒
จึงมิไดอยูภ ายในขอบวัตถุประสงคของมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาวที่มุงใหขาราชการ
ที่มสี ทิ ธิไดรับคาเชาบานขาราชการนำหลักฐานการเชาซื้อหรือคาผอนชำระเงินกูท จ่ี ะตองชำระราคา
บานทีค่ า งชำระอยูม าใชสทิ ธิเบิกคาเชาบานขาราชการ โดยมิไดครอบคลุมถึงการกูเ งินเพื่อซอมแซม
และตอเติมบานที่เกิดขึน้ ภายหลังจากการที่ไดชำระราคาบานไปแลวแตอยางใด สำหรับขออาง
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ของผูฟ องคดีเกีย่ วกับองคประกอบของการเกิดสิทธิเบิกคาเชาบานขาราชการเพือ่ ผอนชำระเงินกู
ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว วาจะตองประกอบดวย ๑. เปนขาราชการมีสิทธิ
เบิกคาเชาบาน และไมเขาขอยกเวน ตามมาตรา ๗ (๑) – (๕) ๒. เชาซื้อบานหรือผอนชำระเงินกู
เพื่อชำระราคาบาน ๓. บานอยูในเขตทองที่เดียวกับทีไ่ ปปฏิบัติราชการประจำ และ ๔. เพื่อใชเปน
ทีอ่ ยูอ าศัยและไดอาศัยอยูจริง ขาดขอใดขอหนึ่งไมอาจเกิดสิทธิตามกฎหมาย โดยองคประกอบตาม
ขอ ๔. เปนขอที่สำคัญที่สุด และกรรมสิทธิ์มิไดเปนองคประกอบหลักของการเกิดสิทธิ โดยอางถึงกรณี
การเชาซือ้ ทีผ่ เู ชาซือ้ สามารถใชสทิ ธิเบิกคาเชาซือ้ ไดแมยงั มิไดกรรมสิทธิ์ นัน้ การใชสทิ ธิเบิกคาเชาบาน
ขาราชการตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เปนการผอนผันใหมีการเชาซื้อหรือ
กูเ งินเพือ่ ผอนชำระราคาบานเพือ่ ใชอยูอ าศัยในขณะตองไปรับราชการประจำสำนักงานใหม เพือ่ เปน
การบรรเทาความเดือดรอนในเรื่องที่อยูอาศัยอันเนื่องจากทางราชการเปนเหตุ และผูใชสิทธิเบิก
คาเชาบานไดอยูอาศัยในบานที่เชาซื้อหรือกูเงินมาปลูกสรางจริง หากบานดังกลาวยังใชอยูอาศัย
มิไดก็ควรเปนกรณีที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จสมบูรณ เพราะกรณีเชนวานี้ยังอยูในความหมาย
ของการเชาซือ้ บานหรือการผอนชำระเงินกูที่ใชในการปลูกสรางบาน เมื่อผูฟองคดีกูเงินจาก
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปฐมพร ๒ สัญญาดังทีก่ ลาวไวขางตนโดยสัญญากูเงิน
ฉบับที่ ๑ เปนการกูเพือ่ ชำระราคาบานหลังที่ปลูกสรางเสร็จสมบูรณแตชำรุดทรุดโทรมดังกลาว
พรอมที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัย และการกูเงินตามสัญญาเชนวานั้นไดกอใหเกิดสิทธิในการเบิก
คาเชาบานขาราชการแลว สัญญากูเงินฉบับที่ ๒ ซึง่ เปนการกูเพือ่ ทำการตอเติมและซอมแซม
บานดังกลาว จึงเปนกรณีที่ไมอาจนำองคประกอบขางตนมาปรับใชได สำหรับขอทีผ่ ูฟองคดี
อางวา การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ นำหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๑๔/๕๓๕๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๓๑ มาใชประกอบการวินิจฉัยตัดสิทธิการเบิกคาเชาบานขาราชการของผูฟองคดีตามสัญญากูเงิน
ฉบับที่ ๒ และการที่ผถู ูกฟองคดีที่ ๒ เห็นวาไมอาจนำกรณีของนางจีราวรรณ และบุคคลอื่น
มาเปรียบเทียบกับกรณีของผูฟอ งคดีไดเพราะมีขอ เท็จจริงที่แตกตางออกไป เปนการกระทำที่ไมถกู ตอง
เพราะกรณี ต ามหนั ง สื อ ทีผ่ ู ถู ก ฟ อ งคดี ท ี ่ ๑ อ า งมี ข อ เท็ จ จริ ง ทีแ่ ตกต า งจากกรณี ข องผู ฟ อ งคดี
และกระทรวงการคลั ง และผู ถู ก ฟ อ งคดี ท ี ่ ๒ มิไ ด ถื อ เรื อ่ งการซื อ้ หรื อ การจ า งก อ สร า งเป น หลั ก
แตจะถือตามจำนวนหนี้รวมโดยมิไดคำนึงวาเปนการกูเพื่อซื้อหรือจางกอสรางกี่สัญญา หากเปนหนี้
ที่เกิดขึน้ กอนวันทีเ่ ขาอาศัยอยูจ ริงในบานก็เกิดสิทธิตามองคประกอบทีผ่ ูฟ องคดีกลาวไวขางตน
สามารถนำหลักฐานมาเบิกคาเชาบานขาราชการได นั้น เห็นวา หนังสือ ที่ กค ๐๕๑๔/๕๓๕๔ ลงวันที่
๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑ มีขอพาดพิงถึงการตกแตงตอเติมบานซึ่งอาจนำมาเทียบเคียงใชกับกรณีของ
ผูฟอ งคดีไดบางสวน สำหรับกรณีของนางจีราวรรณ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๕๑๔/๑๘๕๙ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม
๒๕๓๒ ซึ่งเปนการเชาซื้อบานทีย่ ังกอสรางไมเสร็จและจำเปนตองกูเงินเพื่อกอสรางบานดังกลาว
ใหเสร็จสมบูรณพอที่จะอยูอาศัยได รวมทั้งกรณีของบุคคลอื่นยังถือเปนการกูเงินเพื่อเชาซื้อบานหรือ
การผอนชำระเงินกูเพื่อชำระราคาบาน จึงไมอาจนำมาเทียบเคียงใชกับกรณีของผูฟองคดีได ขออาง
ของผูฟองคดีขางตนจึงยังไมมีน้ำหนักใหรับฟงได ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คำสั่งของผูถูกฟอง
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕
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คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๐๘/๒๕๕๔ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

คดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๔๑/๑๖๙๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ทีไ่ มอนุมัติใหผูฟองคดี
นำหลักฐานการผอนชำระเงินกูตามสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มาเบิกคาเชาบาน
ขาราชการจึงเปนคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟอง
๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
คดีมีประเด็นทีศ่ าลปกครองสูงสุดตองพิจารณาวา คำสั่งของผูถูกฟองคดีที่ ๑ ตามหนังสือ
ที่ ศธ ๐๔๐๔๑/๑๖๙๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่ไมอนุมัติใหผูฟองคดีนำหลักฐานการผอนชำระ
เงินกูเพื่อตอเติมและซอมแซมบานตามสัญญากูเงินฉบับที่ ๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มาเบิก
คาเชาบานขาราชการเปนคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะหแลวเห็นวา พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗
มีเจตนารมณทจี่ ะชว ยเหลือขาราชการที่ไดรับความเดือดรอนในเรื่องที่อยูอ าศัยอันเนื่องมาจาก
ทางราชการเปนเหตุ ทำใหขาราชการผูน้นั ตองเดินทางไปประจำสำนักงานแหงใหมในตางทองที่ท่เี ริ่ม
รับราชการครั้งแรกหรือทองที่ท่กี ลับเขารับราชการใหม โดยใหมีสทิ ธิเบิกคาเชาบานขาราชการเพื่อใชเปน
ทีอ่ ยูอ าศัยและไดจายเงินคาเชาบานไปจริง แตไมเกินอัตราคาเชาบานขาราชการที่กำหนดไวทาย
พระราชกฤษฎีกา และมาตรา ๑๖ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีเจตนารมณทจี่ ะชวยเหลือ
ข า ราชการที ่ม ีร ายได น อ ยให ม ีเ คหสถานของตนเอง ในกรณี ท ีข่  า ราชการซึ ่ง ได เช า ซื ้อ บ า นหรื อ
ผอนชำระเงินกูเพื่อชำระราคาบานทีค่ างชำระอยูใ นทองทีท่ ไี่ ปประจำสำนักงานใหมเพื่อใชเปนทีอ่ ยู
อาศัย และไดอาศัยอยูจริงในบานนั้น นำหลักฐานการชำระคาเชาซื้อหรือการผอนชำระเงินกูเพื่อชำระ
ราคาบานที่คางชำระมาเบิกคาเชาบานขาราชการแทนการเชาบาน ดังนั้น การอนุมัติเบิกจาย
ของทางราชการจะตองพิจารณาวาขาราชการผูนั้นจะตองไดรับความเดือดรอนในเรื่องที่อยูอาศัย
อันเนือ่ งมาจากราชการเปนเหตุกอน สวนสิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือกรณีใดและเปนจำนวน
เทาใดขึ้นอยูกับความประสงคของขาราชการผูนั้น โดยจะไดรับการชวยเหลือไมเกินจำนวนที่ตน
มีสิทธิไดรับ ซึ่งหากประสงคจะเชาซื้อหรือกูเงินเพื่อชำระราคาบาน ก็จะไดรับการชวยเหลือเฉพาะ
ในสวนที่เปนราคาที่ดินและบานที่เชาซื้อหรือกูเงินเพือ่ ซือ้ เทานั้น สวนการตอเติมหรือซอมแซม
มิไดเปนกรณีที่อยูในขายจะไดรับการชวยเหลือ แมจะเปนการตอเติมหรือซอมแซมกอนการเขาอยู
จริงก็ตาม เพราะเงินที่ตองใชในการดังกลาวเปนสวนที่แยกตางหากจากราคาบานที่เชาหรือซื้อ
เมือ่ คดีนีข้ อเท็จจริงปรากฏวา ผูฟองคดีไดรับคำสั่งใหมาประจำในสำนักงานแหงใหมและได
รับอนุมัติใหเบิกคาเชาบานขาราชการเพื่อเปนทีพ่ ักอาศัย ถือไดวาความเดือดรอนของผูฟองคดีไดรับ
การแกไขเยียวยาแลว การที่ผฟู องคดีมีความประสงคจะซื้อที่ดินพรอมบานจากการขายทอดตลาดของ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร ซึ่งผูฟ องคดีทราบแลววาบานดังกลาวมีสภาพทรุดโทรมไมสามารถ
ใชพักอยูอาศัยได เมื่อผูฟองคดีไปจดทะเบียนการซื้อขายที่ดินพรอมบานดังกลาวตอพนักงานเจาหนาที่
ผูฟอ งคดีจงึ ไดกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ พรอมบานดังกลาวนับแตเวลานั้นและการที่ผฟู อ งคดีทำสัญญากูยืมเงิน
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จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปฐมพร ฉบับลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จำนวน
๒๒๕,๐๐๐ บาท ระบุขอความวามีวัตถุประสงคในการกูเงินเพื่อซื้อทีด่ ินพรอมสิ่งปลูกสรางคือบาน
ดังกลาว ผูฟองคดีจึงมีสิทธินำหลักฐานการผอนชำระเงินกูดังกลาวมาเบิกเงินคาเชาบานขาราชการได
ถือวาอยูใ นเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ แตการที่ผูฟองคดี
ทำสัญญากูยืมเงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปฐมพร ฉบับลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม
๒๕๔๖ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ เปนสัญญากูฉบับที่ ๒ โดยระบุขอความวามีวัตถุประสงค
ในการกู เ พือ่ ตอ เติ ม และซ อ มแซมบ า น อี ก ฉบั บ นั ้น มิ ใช เ ป น กรณี ที ่อ ยู ใ นเจตนารมณ ข อง
พระราชกฤษฎีกาดังกลาว ผูฟองคดีจะนำหลักฐานการผอนชำระเงินกูเพือ่ ตอเติมและซอมแซม
บานมาขอเบิกเงินคาเชาบานขาราชการไมได ประกอบกับเหตุแหงความเดือดรอนของผูฟองคดี
ในขณะทำสัญญาซื้อขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ก็ไดแกไขเยียวยาใหแก
ผูฟองคดีโดยอนุมตั ิใหผฟู องคดีเบิกเงินคาเชาบานขาราชการ บานเลขที่ ๕๕/๗๑ หมู ๑ ตำบลบานนา
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพือ่ ใหผูฟองคดีใชเปนที่พักอาศัยอยูกอนแลว ผูฟองคดีมีสิทธิ
ที่จะเลือกตัดสินใจวาจะซื้อบานดังกลาวหรือไม การที่ผูฟองคดียกขอกลาวอางที่วาบานดังกลาว
ไมอยูในสภาพที่ใชเปนที่พักอาศัยไดก็เปนกรณีที่ผูฟองคดีทราบอยูกอนซือ้ จากการขายทอดตลาด
แลว แตผูฟองคดีก็ยังตัดสินใจซือ้ จึงเปนการตัดสินใจบนพืน้ ฐานของความสมัครใจของผูฟองคดี
ที่ยอมรับภาระที่จะเกิดขึ้นจากการซือ้ บานหลังดังกลาวเอง กรณีผูฟองคดีอางวา บานที่ยังสราง
ไมเสร็จกรณีของนางจีราวรรณ สมพฤกษ สามารถเทียบเคียงไดกับบานทีส่ รางเสร็จแลวเพียงแต
เปนบานทีอ่ ยูใ นสภาพทรุดโทรมไมมีสภาพทีส่ ามารถใชอยูอ าศัยได นั้น เห็นวา บานทีย่ ังสรางไมเสร็จ
ยังไมมีสภาพเปนบานทีใ่ ชเปนทีอ่ ยูอ าศัย ผูกอสรางทีม่ ีหนี้เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกลาว ถือเปน
หนีเ้ พื่อการกอสรางใหเปนบานทีส่ มบูรณกอนเขาอยูอ าศัย ขาราชการดังกลาวก็มีสิทธิสามารถ
นำคาเชาซือ้ หรือเงินกูเ พือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยมาขอเบิกคาเชาบานขาราชการได แตบานทีส่ รางเสร็จแลว
ยอมมีสภาพเปน บานหรือเคหสถานมากอนหากเพียงแตมีส ภาพทรุดโทรม เจาของบานมีภาระ
ทีจ่ ะตองดำเนินการดวยตนเอง การมีหนี้จากการซอมแซมหรือตอเติมกรณีนี้จึงไมสามารถนำมา
ใชสิทธิขอเบิกคาเชาบานขาราชการได ทั้งสองกรณีดังกลาวจึงมีความแตกตางกันในสาระสำคัญไมอาจ
มาเทียบเคียงกันได การที่ผถู กู ฟองคดีท่ี ๑ มีคำสั่งตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๐๔๑/๑๖๙๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๔๗ ทีไ่ มอนุมตั ใิ หผฟู อ งคดีนำหลักฐานการผอนชำระเงินกูเ พือ่ ตอเติมบาน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
มาเบิกคาเชาบานขาราชการ จึงเปนคำสั่งทีช่ อบดวยกฎหมาย อุทธรณของผูฟองคดีจึงฟงไมขึ้น
ที่ศาลปกครองชั้นตนพิพากษายกฟองของผูฟองคดีนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย
๓. ผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
พิพากษายืน
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คำคม

ตนเปนที่พึ่งของตน จากนั้นจงใหคนอื่นเขาไดพึ่ง
One must rely on oneself ; then let other rely
on him.

(จากหนังสือคมคำธรรมออนไลน
โดย พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี) , หนา ๑๖๒)
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
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การยุบพรรคการเมือง

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
บทนํา
“พรรคการเมือง” สิง่ จําเปนทีข่ าดเสียมิไดในการปกครองระบอบประชาธิปไตย คํากลาวนี้
คงไมผดิ นัก เมื่อไดพจิ ารณาถึงความสําคัญของการมีพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ดวยเหตุผล
ทีว่ าระบอบประชาธิปไตยนั้นถือเปนระบอบที่มีการปกครองเปนของประชาชน โดยประชาชนและ
เพื่อประชาชน การรวบรวมเจตจํานงของประชาชนใหเปนอันหนึง่ อันเดียวกันโดยการจัดตั้งพรรคการเมือง
จึงมีความสําคัญยิง่ ในอันทีจ่ ะกอใหเกิดการกระทําในทางการเมืองขึ้นได ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๕ ไดบญ
ั ญัตริ บั รองใหบคุ คลมีเสรีภาพในการรวมกัน
จัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อสรางเจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจกรรมในทาง
การเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณน้นั ตามวิถที างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
อยางไรก็ตามเพือ่ เปนการปองกันมิใหบคุ คลใชสทิ ธิและเสรีภาพในการรวมกันจัดตัง้ พรรคการเมือง
และดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึ่งมิไดเปนไป
ตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง จึงได
บัญญัตเิ หตุแหงการยุบพรรคการเมืองในกรณีท่ปี รากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา หัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใ ด มีสว นรูเ ห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํา
ของผูสมัครรับเลือกตั้งแลว มิไดยับยัง้ หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได
เปนไปตามวิถที างที่บญ
ั ญัตไิ วในมาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้นได ซึ่งการบัญญัตกิ ฎหมายโดยใชถอ ยคําวา “ใหถอื วา”
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ปญหาการยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง

และการบัญญัติใหการกระทําของกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพียงบางคนใหถือเปนการกระทํา
ของพรรคการเมืองซึ่งเปนเหตุใหศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และทําใหกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองคนอื่น ๆ ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไปดวยนั้น จะขัดตอหลักการพื้นฐานในระบอบ
ประชาธิปไตยหรือไม ดังนั้น คอลัมนคมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอเรื่อง “ปญหา
การยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง” ดังนี้
๒. แนวคิดในการจัดตั้งพรรคการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเปนการปกครองที่อํานาจสูงสุดหรือที่เรียกวา “อํานาจ
อธิปไตย” มาจากประชาชน แตรูปแบบการใชอํานาจอธิปไตยของประชาชนนั้นอาจแบงออกไดเปน
๓ รูปแบบ๑ กลาวคือประชาชนใชอํานาจอธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) ประชาชนใชอํานาจ
อธิปไตยโดยทางผูแทน (Representative Democracy) และประชาชนใชอํานาจอธิปไตยกึ่งโดยตรง
(Semi-direct Representative Democracy) ซึ่งรูปแบบการใชอํานาจอธิปไตยโดยทางผูแทนนั้น
เปนพื้นฐานสําคัญที่กอใหเกิดการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา๒
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนใชอํานาจอธิปไตยโดยทางผูแทนนั้นประชาชน
จะเปนผูเลือกบุคคลจํานวนหนึ่งใหเปนผูใชอํานาจอธิปไตยแทนตนเอง ผูทีถ่ ูกเลือกจึงเปนผูแทน
ของประชาชน ใชอํานาจอธิปไตยแทนประชาชน การเลือกตั้งจึงเปนลักษณะสําคัญของการปกครอง
ในรูปแบบนี้ซึ่งไดเริ่มมีขึ้นในประเทศอังกฤษแลวแพรหลายไปในประเทศตาง ๆ โดยมีทฤษฎีรองรับ
อยู ๒ ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชน และทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตย
เปนของชาติ๓
ทฤษฎีวา ดวยอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนเกิดขึน้ โดยแนวคิดของชอง ฌาค รุสโซ (Jean- Jacques
Rousseau) โดยถือวาอํานาจอธิปไตยเปนของประชาชนทุกคนทีม่ ารวมกันอยูเปนสังคมทุกคนมีสวน
เปนเจาของตามสัดสวนของตน เชน สังคมหนึ่งมีสมาชิก ๑๐,๐๐๐ คน สมาชิกแตละคนจะเปนเจาของ
อํานาจอธิปไตยคนละ ๑/๑๐,๐๐๐ ดังนั้น ประชาชนแตละคนจึงมีสวนในการมอบอํานาจที่ราษฎร
ผูมีสิทธิเลือกตั้งไดเลือกผูแทนขึ้น๔
สวนทฤษฎีวาดวยอํานาจอธิปไตยเปนของชาตินั้นเกิดขึ้นภายหลังการปฏิวัติใหญในฝรั่งเศส
ป ค.ศ. ๑๗๘๙ สภารางรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจอธิปไตยเสียใหมโดยตั้งอยูบ น
พืน้ ฐานของ “ชาติ” แทนทีจ่ ะเปน “ประชาชน” โดยใหเหตุผลวา ชาติเปนสภาพความเปนจริงทีอ่ ยู
เหนือประชาชนซึ่งมีชีวิตอยูในชวงเวลาหนึ่ง ๆ เทานั้น ชาติเปนนิติบุคคลที่มีชีวิตจิตใจ ดํารงอยูคงทน
กวาประชาชนในแตละยุคสมัย เปนความตอเนื่องของประชาชนในสังคมนั้น ๆ โดยสรุปชาติจึงเปน
สิ่งที่อยูเ หนือกวาราษฎร เพราะเปนผลสังเคราะหจากประวัตศิ าสตรทางความเปนปกแผนของประชาชน
ทุกยุคทุกสมัย๕
สมคิด เลิศไพฑูรย, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, ( กรุงเทพมหานคร, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘) น. ๑๕๔
สุรเดช ชมเกล็ดแกว,ปญหาการยุบพรรคการเมืองที่กระทบตอเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง, วิทยานิพนธ นิตศิ าสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๑ น. ๑๗
๓
เพิ่งอาง, น. ๑๘
๔
สุรเดช ชมเกล็ดแกว, อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒ น. ๑๘
๕
สุรเดช ชมเกล็ดแกว, อางแลว, เชิงอรรถที่ ๒ น. ๑๘
๑
๒
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๓. ความหมายของพรรคการเมือง
สําหรับคําวา “พรรคการเมือง” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Political Party” สวนในภาษา
ฝรั่งเศสตรงกับคําวา “Partie Politique” และในภาษาเยอรมันตรงกับคําวา “Politische Partia”
ซึ่งลวนเปนคําที่มีที่มาจากรากศัพทเดียวกันคือมาจากภาษาลาตินวา “Pars” ซึ่งแปลวา “สวน” ดังนั้น
“พรรคการเมือง” จึงหมายความถึง สวนของราษฎรทั้งหมดในประเทศ กลาวคือ หมายความถึง
การที่ราษฎรแบงแยกออกไปเปนสวน ๆ ตามความคิดเห็นหรือประโยชนไดเสียในทางการเมือง และ
เมื่อพรรคการเมืองไดจดั ตั้งขึ้นบุคคลยอมพิจารณาไดวา ความเห็นหรือประโยชนไดเสียของตนสอดคลอง
กับหลักการหรือนโยบายของพรรคการเมืองใดเปนสวนมากแลวจึงเขาเปนสมาชิกในพรรคการเมืองนั้น๖
นอกจากนี้ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายและคําจํากัดความของคําวา “พรรคการเมือง”
ไว ดังนี้
Herman Finer นักรัฐศาสตรไดใหคําจํากัดความไววา พรรคการเมืองหมายถึงคณะหรือสมาคม
ของบุคคลซึ่งไดตกลงกันถึงหลักการจัดการปกครองของรัฐ โดยมีการตกลงใจรวมกันระหวางสมาชิกของ
คณะบุคคลหรือสมาคมนั้น เพื่อนําเอาหลักการดังกลาวมาปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางจริงจัง๗
Edmund Bruke นักรัฐศาสตรชาวอังกฤษไดใหคาํ จํากัดความไววา พรรคการเมืองประกอบดวย
คนกลุมหนึง่ ซึ่งรวบรวมกันขึ้นมาโดยมีหลักการคลายคลึงกันโดยมีจุดมุงหมายในการเสริมสราง
ผลประโยชนของชาติ๘
Roy C.Macridis กลาววา พรรคการเมืองก็คือสมาคมซึ่งดําเนินกิจกรรมและรวบรวมประชาชน
เขามาผนึกกําลังรวมกัน โดยการประสานประโยชนของสมาชิกของสมาคมเพื่อนําไปสูก ารจัดตั้งรัฐบาล๙
Leslie Lipson ไดใหนิยามไววา พรรคการเมืองหมายถึงการรวบรวมบุคคลตาง ๆ มารวมเปน
กลุ ม ก อ นในผลประโยชน ท ีค่ ล า ยคลึ ง กั น ซึ ่ง กลุ  ม บุ ค คลเหล า นี ้ส ามารถดํ า เนิ น การให เ กิ ด ผลใน
ผลประโยชนดังกลาวได และบุคคลเหลานี้สามารถทําใหคานิยมของตนเกิดผลเปนอุดมคติได๑๐
Austin Ranney และ W. Kendall ไดใหคาํ จํากัดความไววา พรรคการเมืองหมายถึง กลุม บุคคล
หลายกลุม ที่มีอิสระมารวมกัน เพื่อคัดเลือกผูส มัครรับเลือกตั้งและหวังที่จะไดรบั ชัยชนะ เพื่อที่จะเขาไป
ควบคุมการดําเนินงานและนโยบายของรัฐบาล๑๑
William Goodman ไดใหความหมายไววา พรรคการเมืองคือองคกรอันเปนที่รวมของสมาชิก
ที่มคี วามคิดเห็นคลายกัน โดยมีความมุง หมายอันแนชดั ที่จะชนะการเลือกตัง้ ซึง่ จะทําใหเขามีสทิ ธิเขาไป
ใชอํานาจการปกครองเพื่อเขาจะไดรับผลประโยชนจากการเขาไปมีอํานาจทางการเมืองนั้น๑๒
หยุด แสงอุทัย, พรรคการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพิฆเนศ, ๒๕๑๖) , น. ๘
Herman Finer , The Theory and Practice of Modern Government (New York : holt. Rinehart & Winston.
1949) อางใน ปรีชา หงสไกรเลิศ, ระบบพรรคการเมืองและปญหาพรรคการเมืองไทย, ม.ป.พ. ,น. ๕
๘
เพิ่งอาง, น. ๕
๘
Roy C.Macridis, “introduction : The History, Function, and Typology of Parties,” in Political Parties : Contemporary
Trends and Ideas, Roy C.Macridis, ed, (New York : Harper & Row, publishers, 1967) p.9 อางใน เพิ่งอาง, น. ๑๐
๑๐
Leslie Lipson, “The Two-Party System in British Politics”, American Political Science Review, Vol. XLVII,
No 2 (June 1053) อางใน เพิ่งอาง, น. ๑๐
๑๑
Austin Ranney and Willmoore Kendal, Democracy and the American Party System, ( New York, Harcourt,
1956), p. 85 อางใน เพิ่งอาง, น. ๑๑
๑๒
William Goodman, The Two-Party System in the United States, New York : D. van Nostrand Company, 1957),
p. ๘ อางใน เพิ่งอาง, น. ๑๑
๖
๗
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หยุด แสงอุทัย ไดใหความหมายไววา พรรคการเมืองหมายถึงคณะบุคคลซึ่งรวมกันกอตั้ง
เปนพรรคขึ้น โดยมีวัตถุประสงคทีจ่ ะรวบรวมความคิดเห็นในทางการเมือง กําหนดเปนนโยบายของ
พรรคเพื่อประโยชนในการเลือกตั้งผูแทนโดยวิถีทางประชาธิปไตย๑๓
ปรีชา หงสไกรเลิศ ไดใหความหมายไววา พรรคการเมืองหมายถึงคณะบุคคลที่รวบรวมกันขึ้นมา
เนื่องจากสมาชิกมีความคิดเห็นในแนวทางกวาง ๆ ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมคลายคลึงกัน
และมุง เนนที่จะใหพรรคการเมืองไดเปนรัฐบาลเพื่อนํานโยบายของพรรคการเมืองตนไปเปนนโยบายของ
รัฐบาล๑๔
จรูญ สุภาพ ไดใหความหมายไววา พรรคการเมืองหมายถึงกลุมของเอกชนที่มีผลประโยชน
คลายคลึงกัน และมีความตองการอยางเดียวกัน ไดรวมกันขึ้นเพื่อวัตถุประสงคทีจ่ ะเขาควบคุมและ
กําหนดนโยบายของรัฐโดยการเอาชนะในการเลือกตั้ง การออกกฎหมาย และการบริหาร๑๕
สมบัติ ธํารงธัญวงศ ไดใหความหมายไววา พรรคการเมืองหมายถึงกลุมคนที่มีแนวคิดหรือ
อุดมการณทางการเมืองทีค่ ลายคลึงกันหรือเหมือนกัน รวมตัวกันจัดตั้งเปนองคการเพื่อสงบุคคล
เขาสมัครรับเลือกตัง้ โดยมีจุดประสงครวมกันทีจ่ ะจัดตัง้ รัฐบาลเพือ่ บริหารประเทศตามนโยบาย
ที่สอดคลองกับอุดมการณของกลุม๑๖
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดใหความหมาย
คําวาพรรคการเมืองไวในมาตรา ๔ วา “พรรคการเมือง” หมายความวา คณะบุคคลทีร่ วมกันจัดตัง้ เปน
พรรคการเมือง โดยไดรับการจดแจงการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อสราง
เจตนารมณทางการเมืองของประชาชนตามวิถที างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข โดยมุงทีจ่ ะสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และมีการ
ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
๔. ความจําเปนในการจัดตั้งพรรคการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ และถือเปนรูปแบบการปกครองเดียวทีย่ ินยอมใหประชาชนเปนเจาของอํานาจ
ไดอยางแทจริง ซึ่งการแสดงออกถึงความเปนประชาธิปไตยในทางอุดมคติไดดีที่สุดคือ การเปดโอกาส
ใหประชาชนทุกคนไดมีสวนรวมในการปกครองตนเองโดยตรง กลาวคือใหประชาชนมีฐานะเปนทัง้
ผูปกครองและผูอยูภายใตการปกครองในขณะเดียวกัน อันถือเปนรูปแบบของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยทางตรง (Direct Democracy) ซึ่งอาจพบไดในสมัยนครรัฐของกรีกโบราณ และใน
รัฐเล็ก ๆ ของประเทศสวิตเซอรแลนด เปนตน และแมจะเปนทีย่ อมรับกันวาระบอบประชาธิปไตย
โดยทางตรงเปนระบอบการปกครองที่ดีทสี่ ุด เนื่องจากเปนการปกครองที่เปนไปตามเจตนารมณ
หยุด แสงอุทัย, คําอธิบายพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๑, (พระนคร : โอเดียนสโตร,๒๕๑๒) น. ๑
ปรีชา หงสไกรเลิศ,อางแลว, เชิงอรรถที่ ๗, น. ๑๒
๑๕
จรูญ สุภาพ, สารานุกรมรัฐศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๘), น. ๕๕
๑๖
สมบัติ ธํารงธัญวงศ, การเมืองไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเสมาธรรม, ๒๕๔๙), น. ๔๑๓
๑๓
๑๔

๑๑๐
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ของประชาชนทุกคนอยางแทจริง แตดวยเหตุทีร่ ัฐสมัยใหมไดมีการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซอน
มากขึ้นจึงเปนเรื่องทีเ่ ปนไปไดยากทีป่ ระชาชนจะใชอํานาจอธิปไตยทีต่ นมีอยูไดโดยตรงอยางเดิม
ดวยขอจํากัดและเหตุผลดังกลาวนี้เอง ทําใหระบอบประชาธิปไตยโดยผูแ ทน (Representative Democracy)
เขามามีบทบาทสําคัญแทนที่ระบอบประชาธิปไตยทางตรงซึ่งมิอาจเกิดขึ้นไดจริงในสังคมปจจุบัน๑๗
โดยรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยผูแทนนั้น เปนรูปแบบของการปกครองที่มี
พื้นฐานทางความคิดวา อํานาจทางการเมืองหรืออํานาจปกครองมาจากประชาชนหรือตามที่ทฤษฎี
รัฐธรรมนูญเรียกวา “อํานาจอธิปไตยมาจากประชาชน” และยอมรับวาประชาชนมิไดเปนผูใ ชอาํ นาจ
ดวยตนเอง แตไดมอบอํานาจอธิปไตยซึ่งเปนอํานาจสูงสุดของประชาชนใหบุคคลกลุมหนึ่งในฐานะ
องคกรของรัฐเปนผูใ ชอํานาจแทน ซึ่งบุคคลที่ทําหนาที่เปนองคกรของรัฐเหลานี้จะอยูใ นฐานะเปนผูแ ทน
(Representative) ของประชาชนทั้งหมด๑๘ และดวยเหตุผลดังกลาวจึงกอใหเกิดความจําเปนที่จะตอง
มีระบบความสัมพันธระหวางผูแทนและประชาชนเกิดขึ้น๑๙ อยางไรก็ดี แมวาประชาธิปไตยในระบบ
ผูแ ทนจะมีหลากหลายรูปแบบ เชน ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentarism) และประชาธิปไตย
ในระบบประธานาธิบดี (Presidentialism) เปนตน แตหากกลาวถึงเฉพาะประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานั้น
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปนประชาธิปไตยแบบมีพรรคการเมือง๒๐ โดยพรรคการเมืองจะตองทําหนาที่
ในการปลุกเรา ชักจูง และรวบรวมเจตจํานงของประชาชนที่คลายคลึงกันใหเปนอันหนึ่งอันเดียวจึงจะกอ
ใหเกิดการกระทําในทางการเมืองได และนับตั้งแตที่มีการขยายสิทธิเลือกตั้งใหแกประชาชนโดยทั่วไป
ประกอบกับเกิดการแขงขันทางความคิดและอุดมการณในทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเขาไป
เปนผูใชอํานาจในฐานะองคกรของรัฐเพิ่มมากขึน้ จึงทําใหบทบาทของพรรคการเมือง คอย ๆ พัฒนา
ขึ้นเพื่อการทําหนาที่ดังกลาว๒๑
พรรคการเมืองมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับประชาธิปไตยอยางไมอาจแยกออกจากกันได
เพราะพรรคการเมืองจะเกิดขึ้นไดตองมีประชาธิปไตยเปนฐานรองรับ ในขณะเดียวกันประเทศใด
จะอางวาเปนประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยโดยแท ประเทศนั้นก็ยอมจะตองยอมรับ
ถึงความมีอยูของพรรคการเมืองดวยเชนกัน ดังนั้น พรรคการเมืองจึงเปนสิ่งจําเปนที่ขาดเสียมิได
และเปนกลไกอันสําคัญที่ทําใหการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นไดอยางแทจริง๒๒

สิรนิ าถ วิสุทธิวชั รกุล,ปญหาการยุบพรรคการเมืองในระบบกฎหมายไทย, วิทยานิพนธ นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิตศิ าสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓ น. ๕๐ - ๕๑
๑๘
สมยศ เชื้อไทย และ วรพจน วิศรุตพิชญ, “แนวความคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย”, เอกสารสรุป
ผลการสัมมนา การสัมมนาวิชาการระดับประเทศในวาระครบรอบ ๕๐ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง ปญหา
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสภาวการณปจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : มิตรนราการพิมพ, ๒๕๑๗), น. ๒๗
๑๙
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๒๒
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ปญหาการยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง

๕. ปญหาการยุบพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ บัญญัตวิ า “ผูส มัครรับเลือกตัง้ ผูใ ดกระทําการ
กอ หรือสนับสนุนใหผูอนื่ กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว าดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกลาวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใ ด มีสว นรูเ ห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํา
นั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถอื วาพรรคการเมืองนั้น
กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธกี ารซึ่งมิไดเปนไปตามวิถที างที่บญ
ั ญัตไิ ว
ในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีท่ศี าลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกาํ หนดเวลาหาป
นับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง”
ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง บัญญัติวา “ถาการกระทําของ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
ของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้ง
หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการ
เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเป นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง เพื่อเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหยุบพรรคการเมืองนั้น ในกรณีท่ศี าลรัฐธรรมนูญ
มีคาํ สั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง”
จากบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒสิ ภา
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง อาจถือไดวาหากเกิดกรณีทกี่ รรมการบริหารพรรคการเมือง
กระทําการที่เปนการฝาฝนกฎหมายเลือกตั้งและถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง “ใหถอื วา” พรรคการเมืองนั้น
กระทําการเพือ่ ใหไดมาซึง่ อํานาจโดยมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบ่ ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และเปนอํานาจ
หนาทีข่ องคณะกรรมการการเลือกตัง้ ในการดําเนินการเสนอคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ใหยบุ
พรรคการเมืองนั้น และเมือ่ ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ก็ใหมีคําสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกาํ หนดเวลาหาป ซึ่งเทากับวา
บทบัญญัตดิ งั กลาวกําหนดใหการกระทําของบุคคลเพียงคนเดียวอาจสงผลใหพรรคการเมืองที่บคุ คลนั้น
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

สังกัดอยูถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคไดรวมถึงกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอื่น ๆ ทีแ่ มวา
จะมิไดมสี วนรูเห็นกับการกระทําความผิดของบุคคลดังกลาว ก็อาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ไดหาก
พรรคการเมืองนั้นถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง๒๓
ในขณะเดี ย วกั น เมือ่ พิ จ ารณาถึ ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลในการรวมตั ว กั น เพื ่อ จั ด ตั ้ง
พรรคการเมือง ซึ่งถือไดวาเปนสิทธิของพลเมืองอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของปจเจกบุคคลทีไ่ ดรับ
การรับรองไวในรัฐธรรมนูญ ประกอบกับเมื่อพรรคการเมืองถือเปนสถาบันทางการเมืองทีม่ คี วามสําคัญ
และมีความจําเปนอยางยิ่งในการดํารงอยูข องรัฐเสรีประชาธิปไตย เพราะไมเพียงแตพรรคการเมืองจะเปน
ผูท ่นี ําขอเรียกรองตาง ๆ ที่เกิดจากการรวบรวมความตองการของประชาชนไปสูร ฐั หรือองคกรผูม อี าํ นาจ
เพือ่ ใหมผี ลในทางปฏิบตั ไิ ดอยางแทจริง แตย่งิ ไปกวานั้นพรรคการเมืองยังเปรียบเสมือนตัวกลางเชื่อมตอ
ความคิดเห็นระหวางประชาชนกับรัฐอีกดวย ดังนั้นแลว จึงถือไดวาพรรคการเมืองเปนสิ่งจําเปนที่ตอง
มีอยูในรัฐเสรีประชาธิปไตย๒๔
อยางไรก็ดี เมื่อไมอาจปฏิเสธไดวาการยุบพรรคการเมืองเปนสิ่งที่ไมจําเปน เพื่อหลักการปกปอง
ตนเองของระบอบประชาธิปไตย เชนเดียวกับการปฏิเสธมิไดวาพรรคการเมืองคือสิ่งจําเปนที่ตองมีอยู
ในรัฐเสรีประชาธิปไตย ดังนั้น การบัญญัตถิ งึ ขอจํากัดและมูลเหตุท่อี าจทําใหพรรคการเมืองตองถูกยุบไป
จึงยังคงตองปรากฏอยู แตท้ังนี้ ตองเปนไปเทาที่จาํ เปน เชน เพื่อการรักษาไวซ่งึ ระบอบการปกครองประเทศ
หรือเพื่อการดํารงอยูซ ่งึ ความเปนรัฐ เปนตน โดยมิพกั ตองกลาวถึงในสวนของการตีความบทบัญญัตขิ อง
กฎหมายในกรณีทีม่ ีผลเปนการยุบพรรคการเมือง ซึ่งยอมตองคํานึงถึงหลักการคุม ครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลประกอบดวยเสมอ๒๕
โดยเหตุที่การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้น จะกระทําไดก็ตอเมื่อเปนไปอยางพอสมควร
แกเหตุ กลาวคือ วิธกี ารที่จะใชในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนั้นจะตองเปนไปอยางเหมาะสม
และบรรลุวัตถุประสงคไดอยางแทจริง และเมือ่ มีมาตรการทีเ่ หมาะสมหลายวิธี ก็ตองเลือกวิธีท่ีมี
ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนอยทีส่ ุด ประกอบกับเมือ่ ชั่งนํ้าหนักระหวางประโยชน
สาธารณะที่มหาชนจะไดรบั กับประโยชนท่เี อกชนตองสูญเสียแลวยอมตองไดสดั สวนกัน การจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพดังกลาวนั้นจึงจะกระทําได๒๖
ยิง่ ไปกวานัน้ เมือ่ พิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึง่ ไดกําหนดถึงความรับผิด
ของนิติบุคคลไววา หากผูแทนของนิติบุคคลหรือผูมอี ํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลไดกระทําการ
นอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือนอกขอบวัตถุประสงคของนิติบุคคลแลว ยอมถือมิไดวาการกระทํา
ดังกลาวเปนการกระทําของนิตบิ ุคคลและนิตบิ คุ คลจะตองรับผิดในการกระทํานั้นหากเกิดความเสียหาย
ใด ๆ ขึน้ ประกอบกับ เมือ่ พิจารณาสถานะของพรรคการเมือง ซึ่งจะเห็นไดวามีสถานะเปนนิติบุคคล
ไมตางจากบริษัทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดังนั้น หากกรรมการบริหารพรรคการเมือง
สิรินาถ วิสุทธิวัชรกุล, อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๗, น. ๒๖๔
สิรินาถ วิสุทธิวัชรกุล, อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๗, น. ๒๖๕
๒๕
สิรินาถ วิสุทธิวัชรกุล, อางแลว, เชิงอรรถที่ ๑๗, น. ๒๖๕
๒๖
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คนใดคนหนึ่ง ไดกระทําการอันเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง และขอเท็จจริงปรากฏวา
การกระทําดังกลาวนั้นเปนการกระทํานอกเหนือขอบวัตถุประสงคของการจัดตั้งพรรคการเมืองแลว
ก็มิอาจถือไดวาการกระทําอันมิชอบดวยกฎหมายดังกลาวเปนการกระทําของพรรคการเมืองไปได
อันจะสงผลใหพรรคการเมืองตองรับผิดจากการกระทําดังกลาวนั้นดวย๒๗
แตเมือ่ พิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง
ซึ่งไดบัญญัติใหการกระทําที่เกิดจากบุคคลเพียงคนเดียว มีผลถึงขนาดที่ใหถือไดวาเปนการกระทําของ
พรรคการเมือง และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรค ก็ยอมมีผลเปนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอื่น ๆ ทีถ่ ึงแมวาพวกเขาจะมิไดมี
สวนรูเ ห็นในการกระทําของกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนดังกลาวก็ตาม อีกทั้งการยุบพรรคการเมือง
ยังสงผลใหสมาชิกภาพของสมาชิกพรรคการเมืองนั้นตองสิ้นสุดลง เพราะเมื่อไมมีพรรคการเมืองเสียแลว
ก็ยอมไมอาจมีสมาชิกของพรรคไดอีกตอไป๒๘
บทสรุป
การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง บัญญัติโดยใชถอยคําวา
“ใหถอื วา” ถือเปนบทสันนิษฐานเด็ดขาด จึงเทากับผูร า งกฎหมายกระทําการเปนผูพ พิ ากษาหรือตีความ
กฎหมายเสียเอง เนื่องจากคําวา “ใหถอื วา” นั้นยอมเทากับเปนการบังคับโดยเด็ดขาด ศาลไมสามารถ
จะตีความหรือไมอาจจะวินิจฉัยเปนอยางอื่นได และการที่กฎหมายบัญญัติไววา “ถาปรากฏหลักฐาน
อันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือ
ปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยัง้ หรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไป
โดยสุจริตและเทีย่ งธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางทีบ่ ัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ” เห็นไดวาการบัญญัติกฎหมาย
ในลักษณะดังกลาวมีผลทําใหพรรคการเมืองตองรับผิดชอบตอการกระทําความผิดของกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองเพียงไมกี่คน และเปนเหตุใหกรรมการบริหารพรรคการเมืองคนอื่น ๆ ซึ่งแมจะมิได
มีสวนรูเห็นเกี่ยวกับการกระทําความผิดของกรรมการบริหารพรรคการเมืองเพียงบางคน แตกลับ
ตองไดรับผลรายจากการกระทําของบุคคลดังกลาว ซึ่งเทากับเปนการบัญญัติกฎหมายที่มีผลเปน
การจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร เมือ่ ชัง่ นํา้ หนักระหวางประโยชนทมี่ หาชนจะไดรับ
กับกรณีทีเ่ ปนการทําลายซึ่งเสรีภาพและเจตจํานงรวมกันของประชาชนในการดําเนินการจัดตั้ง
พรรคการเมือง เปนการบัญญัติกฎหมายที่ขัดตอหลักความไดสัดสวน ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญ
ประการหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมิไดเปนไปตามหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๓ วรรคสอง

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

ในระยะเวลาเกือบสองทศวรรษที่ผานมา ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยไดมี
ความเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และสิ่งทีเ่ กิดขึ้นควบคูกับการเจริญเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ก็คือ ปญหาของประชาชนผูซื้ออสังหาริมทรัพยประเภทบานจัดสรรหรืออาคารชุดจากผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพยท่ไี ดมกี ารชำระราคาตามสัญญาบางสวนไปแลว แตภายหลังปรากฏวาทางผูประกอบการ
ไมสามารถดำเนินการสงมอบอสังหาริมทรัพยไดตามสัญญาอันเปนความเสี่ยงของผูบริโภค ซึ่งการปองกัน
ความเสี่ยงดังกลาวมิใหเกิดขึ้นนั้นนอกจากผูบริโภคจะพิจารณาเลือกซื้อโครงการที่ดำเนินการขออนุญาต
กอสรางโดยถูกตองตามกฎหมาย มีความนาเชื่อถือ และมีความมั่นคงทางสินทรัพยของผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพยแลว ยังมีเครื่องมือทางกฎหมายที่จะชวยปองกันความเสี่ยงดังกลาวไดแตกลับ
ไมคอยเปนทีร่ ูจ ักของประชาชนมากนัก คือ พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือกฎหมายเอสโครว แอคเคานท (Escrow Account) โดยมีผลบังคับใชแลวตั้งแต
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคสำคัญเพื่อสรางความเชื่อมั่น
ระหว า งคู สั ญ ญาที ่ต กลงทำสั ญ ญาจะซื ้อ จะขายหรื อ สั ญ ญาต า งตอบแทนใด ๆ ให มี ค นกลางที ่มี
ความนาเชื่อถือและมีความมั่นคงทำหนาทีด่ ูแลใหคูสัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา ทำให
การชำระเงินและการสงมอบทรัพยสินเปนไปตามสัญญา อันมีลักษณะเปนมาตรการในเชิงปองกัน
การเกิดขอพิพาทและปญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งมีหลักการแตกตางไปจากกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองผูบริโภคอื่น ๆ อาทิ พระราชบัญญัตคิ มุ ครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัตอิ าคารชุด
พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับ
ดั ง กล า วลว นแล ว แต เ ปน มาตรการในเชิ ง แก ไขสภาพป ญ หาภายหลั ง เมื ่อ เกิ ด กรณี ข อ พิ พ าท
หรือความเสียหายขึ้นแลว
ดังนัน้ เพือ่ ประโยชนในการศึกษาถึงขอบเขตการบังคับใช ขัน้ ตอนการดูแลผลประโยชนของคูส ญั ญา
และประโยชนของพระราชบัญญัติดังกลาว มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความเรือ่ ง
“พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายดีที่ถูกลืม” ดังนี้
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕
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๒. ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย

การนำระบบการดูแลประโยชนของคูสัญญาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มาบังคับใชในกรณีใด
ไดนั้น จะตองเขาองคประกอบ ๒ ประการ ดังนี้
๒.๑ ทรัพยสินที่อยูภายใตระบบการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
ระบบการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ สามารถใชไดกับ
ทรัพยสินทุกประเภททีจ่ ะมีการทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาตางตอบแทนใด ๆ ที่คูสัญญา
ฝายหนึง่ มีหนีใ้ นการโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้ และคูสัญญา
อีกฝายหนึ่งมีหนี้ในการชำระเงินตามสัญญา๑ เชน การทำสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพยประเภท
บานจัดสรรหรืออาคารซึ่งผูซ ื้อจะตองผอนชำระเงินดาวนในระหวางทีโ่ ครงการกอสรางยังไมแลวเสร็จ
การทำสัญญาจางทำของซึ่งขณะทำสัญญาผูวา จางจะตองชำระคาจางทำของไปกอนทั้งหมดหรือบางสวน
ขณะที่ฝา ยผูรบั จางจะตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งปฏิบตั กิ ารตามหนาที่ของตน (เชน สัญญารับเหมากอสราง
สัญญาจางตอเรือ สัญญาสรางเครื่องจักร ฯลฯ) การซื้อขายสังหาริมทรัพยทผี่ ูซื้อและผูขายอยูหางกัน
โดยระยะทาง โดยผูซ อ้ื มีหนาทีต่ อ งชำระเงินคาสินคาใหกบั ผูข ายไปกอน เมือ่ ผูข ายไดรบั เงินครบถวนแลว
ผูข ายจึงจะจัดสงสินคาไปให (เชน การซือ้ ขายสินคาผานอินเตอรเน็ต การซือ้ ขายสินคาทางไปรษณีย ฯลฯ)
เปนตน๒

๒.๒ เงี่อนไขในการใชกฎหมาย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดกำหนดใหผูบริโภคและผูประกอบการหรือคูสัญญาทั้งสองฝาย
ทำการตกลงกันที่จะใหมีผดู แู ลผลประโยชนของคูสญ
ั ญา โดยยึดหลักการสมัครใจ๓ ทัง้ นี้ เพื่อเปดโอกาส
ใหประชาชนมีสิทธิเลือกที่จะลดความเสี่ยงในการทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาตางตอบแทนใด ๆ ได
ซึง่ หากผูบ ริโภคมีความมัน่ ใจในการทำสัญญานัน้ ๆ หรือในกรณีทผ่ี ปู ระกอบการมีความนาเชือ่ ถือมากพอแลว
ผูบริโภคอาจไมจำเปนตองจัดใหมี “คนกลาง” หรือ “ผูดแู ลผลประโยชนของคูสญ
ั ญา” ก็ได เชนเดียวกับ
ผูประกอบการก็สามารถที่จะเลือกใชหรือไมใชกฎหมายฉบับนี้ก็ได โดยสำหรับผูประกอบการที่มีลูกคา
จำนวนมากอยูแ ลว อาจไมจำเปนตอ งใชกฎหมายฉบับนี้ แตใ นกรณีของผูประกอบการรายยอ ย
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓.
สงา อัครปรีดี, พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ : ศึกษาประโยชนและการบังคับใช,
(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๔, หนา ๑.
๓
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕.
๑
๒
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หรือผูประกอบการที่ตองการเพิ่มกลยุทธในการดึงดูดลูกคาก็สามารถนำกฎหมายฉบับนี้ไปชวยเพิ่ม
ความนาสนใจและความไววางใจของผูบริโภคได

๓. ขั้นตอนการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา

สำหรับขั้นตอนการดูแลผลประโยชนของคูสัญญานั้น ประกอบดวย ๒ ขั้นตอน คือ การตั้ง
ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา และสิทธิและหนาที่ของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ดังนี้
๑) การตั้งผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
“ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา” (Escrow Agent) หมายถึง ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตให
ประกอบกิจการดูแลผลประโยชนจากรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง๔ โดยผูท่จี ะเขามาทำหนาที่เปน
ผูด ูแลผลประโยชนของคูสัญญาจะตองเปนคนกลางทีม่ ีความนาเชื่อถือและมีความมั่นคงทางการเงิน
ในระยะเริ่มแรกกฎหมายไดกำหนดใหสถาบันการเงินซึ่งไดแก ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการ
ธนาคารพาณิชย ธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึน้ โดยเฉพาะ บริษัทเงินทุนตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร สามารถขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการ
ดู แ ลผลประโยชน ๕ และหากกระทรวงการคลั ง เห็ น ว า ถ า มีนิ ติ บุ ค คลอืน่ ใดทีม่ ีค วามพร อ ม
และความนาเชื่อถือและมีความมั่นคงเชนเดียวกับสถาบันการเงิน ก็สามารถออกกฎกระทรวงกำหนดให
นิติบุคคลอื่นสามารถขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการดูแลผลประโยชนเพิ่มเติมได
ทั้งนี้ เมื่อคูสัญญาตกลงที่จะทำสัญญาตางตอบแทนใด ๆ ระหวางกัน และตกลงจะจัดให
มีผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา ก็ใหผูดูแลผลประโยชนที่คูสัญญาตกลงกันใหเปนผูดูแลผลประโยชน
ของคูสัญญามีหนาที่จดั ทำสัญญาดูแลผลประโยชน ซึ่งตองทำเปนหนังสือสำหรับลงนามรวมกันระหวาง
ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาและคูสัญญา โดยจะตองมีการระบุชื่อและที่อยู วันที่ทำสัญญา ชื่อของ
สัญญาตางตอบแทนระหวางผูซื้อและผูขาย ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการสงมอบทรัพยสิน หลักเกณฑ
การโอนเงินออกจากบัญชีผดู ูแลผลประโยชน สิทธิและหนาทีข่ องคูสัญญาและผูดูแลผลประโยชนของ
คูสัญญา คาตอบแทนและคาบริการ รวมทั้งรายการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการ
ดูแลผลประโยชนของคูสัญญากำหนด๖
๒) สิทธิและหนาที่ของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
(๑) การเปดบัญชีผูดูแลผลประโยชน
เมื่อผูดแู ลผลประโยชนของคูส ญ
ั ญาไดรบั เงินจากคูส ญ
ั ญาฝายหนึง่ แลว ผูด แู ลผลประโยชน
ของคูสัญญาจะตองดำเนินการเปดบัญชีดูแลผลประโยชนไวกับสถาบันการเงินภายใน ๑ วันทำการ๗
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓.
ปจจุบันกระทรวงการคลังไดออกใบอนุญาตประกอบกิจการดูแลผลประโยชนใหแกธนาคารพาณิชยแลวจำนวน ๙ แหง
ไดแก (๑) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (๒) ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จำกัด (๓) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน) (๔) ธนาคารซูโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น (๕) ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) (๖) ธนาคารเอบีเอ็น
แอมโร เอ็น. วี. สาขากรุงเทพฯ (๗) ธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ (๘) ธนาคารสแตนดารดชารเตอร (ไทย) จำกัด (มหาชน) และ
(๙) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ขอมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง).
๖
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖.
๗
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง.
๔
๕
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โดยใชชอื่ บัญชีวา “บัญชีผดู แู ลผลประโยชน” ซึง่ หมายถึงบัญชีเงินฝากทีผ่ ดู แู ลผลประโยชนของคูส ญ
ั ญา
เปดไวกับสถาบันการเงินในนามของตนเพื่อประโยชนของคูสัญญา๘
(๒) การออกหลักฐานรับรองการฝากเงิน
เมือ่ ผูด แู ลผลประโยชนของคูส ญ
ั ญาไดนำเงินไปฝากไวในบัญชีผดู แู ลผลประโยชนแลว
ผูด แู ลผลประโยชนของคูส ญ
ั ญาจะตองออกหลักฐานรับรองการฝากเงินของคูส ญ
ั ญาและแจงเปนหนังสือ
ใหคสู ญ
ั ญาอีกฝายหนึง่ ทราบทันที๙ ทัง้ นี้ ในกรณีทที่ รัพยสนิ เปนอสังหาริมทรัพยมหี นังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ
ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาจะตองมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานที่ดินทราบและบันทึกเปนหลักฐาน
ไววาอสังหาริมทรัพยนั้นอยูภายใตสัญญาดูแลผลประโยชน ซึ่งจะไมสามารถจดทะเบียนโอนสิทธิได
จนกวาจะไดรับหนังสือแจงจากผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา๑๐
(๓) แจงความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีดูแลผลประโยชน
ผูด แู ลผลประโยชนของคูส ญ
ั ญาตองทำหนังสือแจงรายการฝากเงิน โอนเงิน และจำนวน
เงินคงเหลือในบัญชีดูแลผลประโยชนใหคูสัญญาทราบ๑๑ อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง หลังจากที่ไดมีการ
ดำเนินการทางบัญชี โดยวิธีการสงทางไปรษณีย หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) หรือโดยวิธี
อื่นใดที่คูสัญญาสามารถเก็บไวเปนหลักฐานได๑๒
(๔) การดำเนินการโอนเงินและทรัพยสินไปยังฝายที่มีสิทธิไดรับ
เมื่ อ คู สั ญ ญาได ป ฏิ บั ติ ต ามข อ ตกลงตามที่ ก ำหนดไว ใ นสั ญ ญาดู แ ลผลประโยชน
ครบถวนแลว ใหผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาโอนเงินพรอมดอกผลในบัญชีดูแลผลประโยชนใหแก
คูสัญญาฝายที่ตองโอนหรือสงมอบทรัพยสิน และจัดใหมีการโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารอัน
เปนหลักฐานแหงหนี้ตามสัญญาใหแกคูสัญญาซึ่งเปนฝายที่ตองชำระเงิน๑๓ ซึ่งในการโอนเงินออกจาก
บัญชีดแู ลผลประโยชนตอ งดำเนินการโอนเขาบัญชีของคูส ญ
ั ญาซึง่ มีสทิ ธิไดรบั ชำระเงินโดยตรง หามถอน
๑๔
เปนเงินสดหรือออกเปนตั๋วเงิน เพื่อปองกันการทุจริต
ทัง้ นี้ ในกรณีทมี่ ขี อ โตแยงเกิดขึน้ เกีย่ วกับสิทธิหรือหนาทีข่ องคูส ญ
ั ญาตามสัญญาดูแล
ผลประโยชน หามผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาโอนเงิน หรือโอนหรือสงมอบทรัพยสินใหแกคูสัญญา
ฝายใดฝายหนึ่งจนกวาคูสัญญาจะไดทำความตกลงกันหรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด๑๕
(๕) การคืนทรัพยสินแกคูสัญญาเมื่อสัญญาดูแลผลประโยชนเลิกกัน
เมือ่ สัญญาดูแลผลประโยชนเลิกกันโดยไมมขี อ โตแยง ผูด แู ลผลประโยชนของคูส ญ
ั ญา
จะตองดำเนินการใหคสู ญ
ั ญาฝายทีต่ อ งชำระเงินไดรบั เงินและดอกผลจากบัญชีดแู ลผลประโยชน หรือให
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓.
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ วรรคสอง.
๑๐
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ วรรคสาม.
๑๑
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๘.
๑๒
ประกาศคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน เรือ่ ง หลักเกณฑการแจงความเคลือ่ นไหวของเงินฝาก
ในบัญชีดูแลผลประโยชน ขอ ๒.
๑๓
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙.
๑๔
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๐.
๑๕
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ ประกอบมาตรา ๒๓.
๘
๙

๑๑๘
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คูสัญญาฝายทีต่ องโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารอันเปนหลักฐานแหงหนี้ไดรับเงินและดอกผล
จากบัญชีดูแลผลประโยชนตามทีก่ ำหนดไวในสัญญาดูแลผลประโยชน๑๖ ซึ่งการดำเนินการดังกลาวจะ
ตองใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่สัญญาดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง๑๗

แจงความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีดูแลผลประโยชน
ผลประโยชนของคูส ญ
ั ญา

พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๒.
ประกาศคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน เรื่อง กำหนดระยะเวลาการดำเนินการของผูดูแล
ผลประโยชนของคูสัญญาเมื่อสัญญาดูแลผลประโยชนเลิกกัน ขอ ๒.
๑๖

๑๗
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(๖) การเรียกเก็บคาตอบแทนและคาบริการ
กฎหมายไดกำหนดใหคสู ญั ญาออกคาตอบแทนในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องผูด แู ลผลประโยชน
ของคูสัญญาฝายละเทากัน เวนแตคูสัญญาตกลงกันไวเปนอยางอื่น๑๘ ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนของ
คูสัญญาสามารถเรียกเก็บคาตอบแทนและคาบริการจากการทำหนาที่ ไดในอัตราไมเกินรอยละ ๐.๓ ตอป
ของจำนวนเงินทัง้ หมดทีค่ ูสัญญาฝายทีม่ ีหนี้ในการชำระเงินตามสัญญาตองชำระไวในบัญชีดูแล
ผลประโยชนกอนทีจ่ ะมีการโอนหรือสงมอบทรัพยสินนั้นตามระยะเวลาที่กำหนดไวในสัญญาดูแล
ผลประโยชน โดยใหแบงจายปละ ๒ งวด งวดละ ๖ เดือน โดยงวดแรกจะเรียกเก็บในวันที่ทำสัญญา
ดูแลผลประโยชน หากระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาดูแลผลประโยชนนอยกวา ๖ เดือน ใหเรียกเก็บ
งวดเดียวในวันทำสัญญาดูแลผลประโยชน ๑๙ ทั้งนี้ ผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญาหามเรียกเก็บ
คาตอบแทนและคาบริการจากเงินหรือดอกเบี้ยที่อยูในบัญชีดูแลผลประโยชน๒๐

๔. การคุมครองเงินในบัญชีดูแลผลประโยชนและทรัพยสน
ิ ที่อยูภายใตบงั คับ
ของสัญญาดูแลผลประโยชน

ในกรณีทผี่ ดู ูแลผลประโยชนของคูสัญญาตกเปนลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือถูกศาลสั่ง
พิทักษทรัพย กฎหมายไดกำหนดใหเงินในบัญชีดแู ลผลประโยชนและทรัพยสนิ ที่อยูภายใตบงั คับสัญญา
ดูแลผลประโยชนไดรับความคุมครองโดยไมถือเปนทรัพยสินทีอ่ ยูภายใตการยึดหรืออายัดในคดีแพง
ซึ่งผูด ูแลผลประโยชนของคูสัญญาเปนลูกหนี้ตามคำพิพากษา และไมถือเปนทรัพยสินทีอ่ าจแบง
แกเจาหนี้ในคดีลมละลายของผูดูแลผลประโยชนของคูสัญญา๒๑
สว นในกรณี ท คี ่ ู ส ัญ ญาฝา ยใดฝ า ยหนึ ่ง ตกเป น ลู ก หนี ้ต ามคำพิ พ ากษา หรื อ ถู ก ศาลสั ่ง
พิทักษทรัพย กฎหมายไมไดกำหนดมาตรการคุมครองเงินในบัญชีดูแลผลประโยชนและทรัพยสิน
ทีอ่ ยูภ ายใตบังคับสัญญาเอาไว ดังนั้น คูสัญญาแตละฝายจึงมีหนาทีต่ องพิสูจนสิทธิและหนาทีข่ องตน

พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง.
ประกาศคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน เรื่อง คาตอบแทนและคาบริการในการปฏิบัติหนาที่
ดูแลผลประโยชน ขอ ๒ (๑) และ (๒).
๒๐
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ วรรคสาม.
๒๑
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๕.
๑๘
๑๙

๑๒๐
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ทีจ่ ะไดรับตามสัญญาดูแลผลประโยชนตามกระบวนการวิธีพิจารณาความแพงหรือคดีลมละลาย
แลวแตกรณี๒๒

๕. บทสรุ ป

จากหลักการสำคัญของกฎหมายดังกลาวจะพิจารณาเห็นไดวาพระราชบัญญัติการดูแล
ผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับนี้ เปนกฎหมายซึ่งมีมาตรการอันเปนประโยชนอยางยิ่ง
โดยเฉพาะกับคูสญ
ั ญาทั้งสองฝายตามสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพยหรือสัญญาตางตอบแทนใด ๆ
กลาวคือ
ดา นประชาชนผู บ ริ โ ภค เป น การสร า งความมั ่น ใจและเป น ธรรมแก ผู บ ริ โ ภคว า
หากผูประกอบการไมสามารถปฏิบัติการตามสัญญาได ก็จะไดรับเงินทีไ่ ดชำระตามสัญญาไปแลว
กลับคืนอยางครบถวนพรอมดอกเบี้ย ซึ่งจะชวยใหผูบริโภคที่มีกำลังซื้อสามารถตัดสินใจทำสัญญา
จะซื้อจะขายหรือสัญญาตางตอบแทนใด ๆ ไดงายขึ้น โดยไมตองพิจารณาถึงขนาดของโครงการและ
ชื่อเสียงของผูประกอบการ และแมวาตองมีภาระเพิ่มขึ้นจากการจายคาตอบแทนหรือคาบริการอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวกับการดูแลผลประโยชน แตเมื่อเปรียบเทียบกับการปองกันความเสี่ยงจากความเสียหายทีอ่ าจ
จะเกิดขึ้นก็นับวามีความคุมคาเปนอยางยิ่งหากไดเขาสูระบบการคุมครองประโยชนของคูสัญญา
ตัวอยางเชน กรณีการทำสัญญาจะซื้อจะขายบานซึ่งมีราคา ๑ ลานบาท และตองจายเงินดาวน
๑ แสนบาท กฎหมายกำหนดอัตราการคิดคาตอบแทนไวไมเกินรอยละ ๐.๓ ตอปของเงินในบัญชีดูแล
ผลประโยชนหรือเงินดาวน ซึ่งเทากับวาคูสัญญามีภาระคาใชจายใหคนกลางหรือผูดูแลผลประโยชน
ของคูสัญญา เพียง ๓๐๐ บาทตอป เทานั้น เปนตน
ดานผูป ระกอบการ แมวาการเขาสูระบบการดูแลผลประโยชนของคูสัญญาจะทำใหตนทุน
ทางการเงินของผูประกอบการตองเพิ่มสูงขึ้น เพราะผูประกอบการจะไมสามารถนำเงินดาวนหรือเงิน
ที่ผซู ้อื ไดผอนชำระไปมาใชเปนทุนหมุนเวียนในขณะกอสรางโครงการได ทำใหมตี น ทุนทางการเงินสูงขึ้น
ซึ ่ง อาจส ง ผลกระทบต อ ผู ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ ก บ า งก็ ต าม แต ก็ เ ป น การสร า ง
ความนาเชื่อถือใหแกประโยชนกบั ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในระยะยาวใหสามารถแขงขัน
กับผูประกอบการรายใหญที่มีชื่อเสียงดีกวาได
ดานอสังหาริมทรัพย เปนการปองกันไมใหผูประกอบการที่มีเจตนาไมสุจริตเขามาอยูในระบบ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซึ่งจะทำใหมแี ตผปู ระกอบการที่ดแี ละมีการแขงขันกันอยางยุตธิ รรม รวมทั้งชวย
สรางภาพลักษณท่ดี ใี หแกธรุ กิจอสังหาริมทรัพยในภาพรวม และสงผลตอการขยายตัวของธุรกิจประเภทนี้
อยางตอเนื่อง
ดานเศรษฐกิจ กอใหเกิดการลงทุนและเกิดการจางงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพยและธุรกิจอื่นที่
เกี่ยวของ ซึ่งจะสงผลตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
กรุณา ทาแกว, ปญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอาคารชุด : ศึกษากรณีพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของ
คูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย), ๒๕๕๑, หนา ๖๘.
๒๒
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พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายดีที่ถูกลืม

ดังนั้น หนวยงานภาครัฐและผูที่เกี่ยวของทุกฝายสมควรที่จะไดเรงประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร
ใหประชาชนในฐานะผูบริโภคไดมีโอกาสรับทราบถึงมาตรการและประโยชนของระบบการดูแล
ผลประโยชนของคูส ญ
ั ญาตามพระราชบัญญัตกิ ารดูแลผลประโยชนของคูส ญ
ั ญา พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหแพรหลาย
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะจากขอเท็จจริงที่ผานมานั้น ยังมีผูประกอบการและผูบริโภคอีกเปนจำนวนมาก
ที่ ยั ง ไม ท ราบถึ ง ทางเลื อ กดั ง กล า วที่ ก ฎหมายกำหนดให มี ค นกลางที่ มี ค วามมั่ น คงและน า เชื่ อ ถื อ
เพือ่ ทำหนาทีด่ แู ลการชำระหนีข้ องคูส ญ
ั ญาใหเปนไปตามทีต่ กลงกันไว ซึง่ จะเปนการชวยลดความเสี่ยง
จากการทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาตางตอบแทนใด ๆ ได นอกจากการทำสัญญาโดยอาศัย
ความนาเชือ่ ถือของคูส ญ
ั ญากันตามปกติแตเพียงอยางเดียว ซึง่ หากผูป ระกอบการและผูบ ริโภคไดมโี อกาส
เขาถึงสิทธิที่กฎหมายคุมครองแลวก็นาจะทำใหการใชบริการเพื่อดูแลผลประโยชนของคูสัญญาพัฒนา
ไปสูการใชอยางแพรหลาย และทำใหการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ประสบผลสำเร็จสมตามเจตนารมณ
ของกฎหมายไดในที่สุด

๑๒๒
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุทธสักราช ๒๔๘๕
๑. บทนำ

“ทรัพยากรน้ำ” เปนทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ีความจำเปนและสำคัญตอการดำรงชีวิตของ
มนุษย พืช และสัตว และเปนปจจัยการผลิตที่สำคัญในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
แตสภาวการณทเี่ ปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศอันเนือ่ งมาจากประชากรของโลกมีจำนวนทีเ่ พิม่ ขึน้
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีมมี าก ความตองการใชนำ้ มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ ในทุกดาน แตทรัพยากรน้ำนัน้
เปนทรัพยากรทีม่ ีอยูอ ยางจำกัด จึงจำเปนทีจ่ ะตองมีการบริหารจัดการทีด่ ีเพื่อจัดหาและพัฒนา
แหล ง น้ ำ ให เ พี ย งพอต อ ความต อ งการและเพื ่อ อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรน้ ำ ทีม่ ีอ ยู ใ ห ใ ช ไ ด อ ยา งยัง่ ยืน
ซึ ่ง การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ เพื ่อ การชลประทานเป น ส ว นหนึ ่ง ของการจั ด การในเรื ่อ งน้ ำ
ตามธรรมชาติน้ำมีจำนวนมากแตในสภาพความเปนจริงการกระจายทรัพยากรน้ำทีม่ นุษยนำไปใชได
เปนไปอยางไมเทาเทียมกันบางแหงมีนำ้ มากมายเกินพอแตบางแหงก็ขาดแคลนจนแทบไมมเี ลย ดังนัน้
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการชลประทานนั้น เปนการดำเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งน้ำหรือ
เพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบาย หรือแบงน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค
การอุตสาหกรรม การปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ และการคมนาคมทางน้ำที่อยูในเขตชลประทาน
อันเปนการดำเนินการเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรและพัฒนาประเทศชาติ๑ อยางไรก็ดี
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพือ่ การชลประทานในปจจุบันยังคงไมมปี ระสิทธิภาพเทาทีค่ วร
เนือ่ งจากกฎหมายเฉพาะซึ่งสงเสริมและควบคุมการชลประทานในสวนทีร่ ัฐตองจัดสรรทรัพยากรน้ำ
ใหอยางทั่วถึง กลาวคือ พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ นั้น เปนกฎหมาย
ทีใ่ ชบังคับมาเปนระยะเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการที่ไมสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน
ประกอบกับไมมีบทบัญญัติทรี่ องรับการมีสวนรวมของประชาชนหรือการกระจายอำนาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สมควรไดรับการปรับปรุงใหมีความทันสมัยและมีการบริหารจัดการน้ำอยางเปน
อำพร ฮกเจริญ, ปญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ : ศึกษากรณีเพือ่ การชลประทาน, (นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๕๐), หนา ๑๗.
๑
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง
พุทธสักราช ๒๔๘๕

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

๒. ความเปนมาของการชลประทาน

มนุษยรจู กั และเห็นความสำคัญของการชลประทานมานานกวา ๕,๐๐๐ ปแลว โดยประเทศ
ที่เจริญรุงเรืองในอดีต เชน ประเทศแอสซีเรีย บาบิโลเนีย อียิปต กรีก และจีน ตางไดจัดตั้ง
โครงการชลประทานดวยการสรางเขือ่ นแลวขุดคลองสงน้ำนำน้ำจากดานหนาเขือ่ นไปใหพนื้ ทีเ่ พาะปลูก
จนทำใหการเพาะปลูกไดผลดีและมีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง เปนประเทศที่เจริญและมั่งคั่งในยุคสมัย
สำหรับประเทศไทยนั้น พบวาคนไทยใหความสำคัญและมีความรูความเขาใจในเรื่อง
ของการชลประทานมานานแลว ดังจะเห็นไดจากความเปนมาของการชลประทานในสมัยตาง ๆ
กลาวคือ ในสมัยกรุงสุโขทัย พอขุนรามคำแหงมหาราชไดทรงสรางเขื่อนดินแหงหนึ่งใชสำหรับ
เก็บกักน้ำในลำธารที่มีมากในฤดูฝน และระบายน้ำที่เขื่อนเก็บกักไวออกไปใหพื้นที่เพาะปลูกรอบ ๆ
ในระยะที่ฝนไมตกและในหนาแลง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจาปราสาททองไดทรงสราง
เขื่อนเก็บกักน้ำธารทองแดงเพื่อเก็บกักน้ำไวสำหรับใชรดตนไม สำหรับอุปโภคบริโภคในบริเวณ
พระราชนิเวศนธารเกษม และสมเด็จพระนารายณมหาราชไดทรงสรางเขื่อนเก็บกักน้ำที่หวยซับเหล็ก
เพื่อเก็บกักน้ำไวสำหรับการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคที่เมืองลพบุรี นอกจากนี้ ยังมีการ
ขุดคลองเชื่อมแมน้ำสายตาง ๆ ในบริเวณทุงราบภาคกลางเพื่อประโยชนในดานคมนาคม และเพื่อให
น้ำจากแมน้ำกระจายเขาไปสูพื้นที่เพาะปลูกใหราษฎรไดวิดสาดขึ้นไปใชในการปลูกขาวตามบริเวณ
สองฝงลำน้ำอีกดวย
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร การชลประทานไดเริ่มขึ้นอยางจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั มีการขุดลอกคลองและขุดคลองขึน้ ใหมในบริเวณทุง ราบภาคกลางจำนวนมาก
ดำเนินการโดยบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม Siam Canals, Lands and Irrigation Company
มีการวาจางนายชางชลประทานชาวตางประเทศมาศึกษาพิจารณาและแกไขเรื่องการจัดหาน้ำใน
ประเทศ มีการจัดตั้ง “กรมคลอง” ขึ้น เพื่อทำหนาที่ดูแลทำนุบำรุงคลองตาง ๆ ไมใหตื้นเขิน โดยมี
นาย เย โฮมัน วันเดอร ไฮเด วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาเปนเจากรมคลองคนแรก ตอมาในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมีการจัดตั้ง “กรมทดน้ำ” ขึ้นแทนกรมคลอง โดยมี
นายอาร ซี อาร วิล สัน เปนเจากรมทดน้ำ มีการจัดสรางกิจการชลประทานขนาดใหญขึ้นเปนครั้งแรก
โดยกอสรางเขือ่ นพระราม ๖ ปดกัน้ แมนำ้ ปาสักทีต่ ำบลทาหลวง อำเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พรอมกอสรางงานระบบสงน้ำครอบคลุมพืน้ ทีเ่ พาะปลูกประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ ไร นับเปนการชลประทาน
ขนาดใหญแหงแรกในประเทศที่กอสรางถูกตองตามหลักวิชาการและทันสมัยตามหลักเทคโนโลยี
การพั ฒ นาแหล ง น้ ำ จากนั้ น ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า เจ า อยู หั ว ได มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ
กรมทดน้ำเปน “กรมชลประทาน” ซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษวา Irrigation ทำหนาที่วางแผนและ
ดำเนินการเกีย่ วกับการจัดหาน้ำเพือ่ นำไปใชในการเพาะปลูกเปนหลักเมือ่ ป พ.ศ. ๒๔๗๐ และนับแตนนั้
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เปนตนมากรมชลประทานไดดำเนินการกอสรางกิจการชลประทานไปทั่วทุกภาคของประเทศเพื่อ
รองรับการขยายตัวทางการผลิตและความตองการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ๒

๓. กฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการชลประทานนั้นมีกฎหมายทีเ่ กี่ยวของหลายฉบับ
ไดแก พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) เปนกฎหมายที่มีข้นึ เพื่อจัดการ
บำรุงรักษาคลองที่ชำรุดตื้นเขินเพื่อประโยชนในการสัญจรของราษฎร และบำรุงรักษาคลองเกาที่มอี ยูแ ลว
และคลองที่ขดุ ขึ้นใหมใหมีความเรียบรอย พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร พุทธศักราช ๒๔๘๒
เปนกฎหมายทีม่ ขี นึ้ เพือ่ จัดการและควบคุมการชลประทานทีร่ าษฎรไดทำขึน้ เพือ่ สงน้ำจากทางน้ำหรือ
แหลงน้ำไปใชในการเพราะปลูก โดยไมรวมถึงการใชน้ำในกิจการประเภทอื่น ๆ เชน ภาคอุตสาหกรรม
อันเปนการคุมครองและรักษาผลประโยชนของราษฎรอยางเทาเทียม พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ
พ.ศ. ๒๕๐๕ เปนกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อใหมีการจัดทำคันและคูน้ำเพื่อประโยชนในการกักเก็บน้ำและ
สงน้ำซึ่งจะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการใชน้ำจากโครงการชลประทาน ตลอดจนควบคุมดูแล
เจาของทีด่ นิ หรือผูค รอบครองในการจัดทำและบำรุงรักษาคันและคูนำ้ เพือ่ ควบคุมการใชนำ้ และแบงปนน้ำ
ในการเกษตร พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาทีด่ นิ ทีใ่ ชเพือ่ เกษตรกรรม ใหสมบูรณทว่ั ถึงทีด่ นิ ทุกแปลงเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและลดตนทุนการผลิต
โดยการรวบรวมที่ดนิ หลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพื่อวางผังจัดรูปที่ดนิ เสียใหม ตลอดจนมีการจัดระบบ
ชลประทานและการระบายน้ำ จัดสรางถนน ปรับระดับพื้นที่ดนิ การบำรุงดิน และมีการดำเนินการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน
วิวฒ
ั นาการของการชลประทาน สืบคนขอมูลจาก สำนักงานกอสราง ๑ สำนักพัฒนาแหลงน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน เว็บไซต
www.irrigroup.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=353204&Ntype=3.
๒
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พุทธสักราช ๒๔๘๕

พระราชบัญญัตกิ ารชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ มีขนึ้ เพือ่ สงเสริมและควบคุม
การชลประทานของรัฐ มีสาระสำคัญดังนี้
เปน กฎหมายที่ส ง เสริมและควบคุมการชลประทานในส วนของรัฐที่ ไดจั ดทำขึ้ นเพื่อ
ใหไดมาซึ่งน้ำหรือเพื่อกัก เก็บ รักษา ควบคุม สง ระบายหรือแบงน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน
การสาธารณูปโภค หรือการอุตสาหกรรม การปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ และการคมนาคม
ทางน้ำซึ่งอยูในเขตชลประทาน
โดยมีขอบเขตหรือพื้นที่ที่จะใชบังคับไดแก ทางน้ำชลประทาน เขตชลประทาน
และเขตงาน
“ทางน้ำชลประทาน” หมายความวา ทางน้ำทีร่ ฐั มนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดประกาศวาเปนทางน้ำชลประทาน แบงออกเปน ๔ ประเภท คือ
ประเภท ๑ ทางน้ำที่ใชในการสง ระบาย กัก หรือกั้นน้ำเพื่อการชลประทาน
ประเภท ๒ ทางน้ำที่ใชในการคมนาคมแตมีการชลประทานรวมอยูดวย เฉพาะภายในเขต
ที่ไดรับประโยชนจากการชลประทาน
ประเภท ๓ ทางน้ำที่สงวนไวใชในการชลประทาน
ประเภท ๔ ทางน้ำอันเปนอุปกรณแกการชลประทาน
“เขตชลประทาน” หมายความวา เขตที่ดินที่ทำการเพาะปลูกซึ่งจะไดรับประโยชนจาก
การชลประทาน
“เขตงาน” หมายความวา เขตที่ดินที่ใชในการสรางและการบำรุงรักษาการชลประทาน
ตามที่เจาพนักงานไดแสดงแนวเขตไว
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ ใหอำนาจแกรัฐโดย
กรมชลประทานในการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ และการอนุรกั ษทรัพยากรน้ำ ในกรณีตา ง ๆ
ดังตอไปนี้
๓.๑ การควบคุมการปดเปดน้ำและการเดินเรือในทางน้ำชลประทาน กรมชลประทาน
มีอำนาจในการเปดปดน้ำจากทางน้ำชลประทานและการเดินเรือในทางน้ำชลประทาน โดยอธิบดี
กรมชลประทานมีอำนาจ
(๑) ปด กั้น หรือเปดน้ำในทางน้ำชลประทาน
(๒) ขุดลอก ซอม หรือดัดแปลงแกไขทางน้ำชลประทาน หรือจัดใหมสี งิ่ กอสรางขึน้
ในทางน้ำชลประทาน
(๓) หาม จำกัด หรือกำหนดเงื่อนไขในการนำเรือ แพ ผานทางน้ำชลประทานตาม
(๑) หรือ (๒)
การใชอำนาจของอธิบดีในกรณีนใี้ หปด ประกาศไว ณ ทีช่ มุ นุมชนในทองถิน่ ลวงหนา
ไมนอยกวา ๗ วัน เวนแตกรณีฉุกเฉิน อธิบดีมีอำนาจดำเนินการไปกอนได
นอกจากนีอ้ ธิบดียงั มีอำนาจหาม จำกัดหรือกำหนดเงือ่ นไขในการใชเรือ แพ การใชนำ้
การระบายน้ำหรือการอื่นในทางน้ำชลประทานประเภท ๔ โดยประกาศไว ณ ที่ชุมนุมชนในทองถิ่น
ลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน
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กรณีของเจาพนักงาน ใหเจาพนักงานผูมีหนาทีม่ ีอำนาจปดหรือเปดประตูน้ำ
เขื่อนระบาย ประตูระบาย ทอน้ำ ทอเชื่อม สะพานทางน้ำ ปูม หรือลากเข็นสาลี่ในบริเวณทำนบหรือ
ประตูระบาย และหามมิใหเรือยนตหรือเรือกลไฟเดินในทางน้ำชลประทานประเภท ๑ เวนแตจะไดรบั
หนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานเปนครัง้ คราวตามความจำเปน และหามมิใหเรือยนตหรือเรือกลไฟรับจาง
ขนสงคนโดยสารหรือสินคาหรือรับจางลากจูงในทางน้ำชลประทานประเภท ๒ เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ในกรณีของรัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณนน้ั ใหรฐั มนตรีมอี ำนาจในการ
ออกกฎกระทรวงเพือ่ ดำเนินการกำหนดเงือ่ นไขและควบคุมการใชเรือ แพ เรือยนต และเรือกลไฟ
ในทางน้ำชลประทานประเภท ๑ และประเภท ๒ และกำหนดคาบำรุงทางน้ำชลประทานในทางน้ำ
ชลประทานดังกลาว
๓.๒ การสั่งหามการใชน้ำจากทางน้ำชลประทาน นอกจากอธิบดีกรมชลประทานจะมี
อำนาจหาม จำกัดหรือกำหนดเงื่อนไขในการใชนำ้ จากทางน้ำชลประทานประเภท ๔ ดังกลาวมาขางตนแลว
เจาพนักงานยังมีอำนาจสัง่ หามมิใหผใู ดชักหรือใชนำ้ ในทางน้ำชลประทานในเมื่อเห็นวาจะเปนเหตุท่จี ะ
กอใหเกิดการเสียหายแกผูอื่นอีกดวย
๓.๓ การสงน้ำและกักเก็บน้ำในเขตชลประทาน เพื่อประโยชนของการสงน้ำจาก
การชลประทานและการกักเก็บน้ำไมปลอยน้ำทิง้ ไปโดยเปลาประโยชน เมื่อเจาพนักงานไดสงน้ำ
ระบายน้ำ หรือสูบน้ำเขาไปในที่ดินแหงใดเพื่อประโยชนในการเพาะปลูก หามมิใหผูใดปดกั้นน้ำไวดวย
วิธีใด ๆ จนเปนเหตุไมใหน้ำไหลไปสูทดี่ ินใกลเคียงหรือปลายทาง ถาเห็นสมควรเจาพนักงานหรือ
นายอำเภอหรือผูทำการแทนนายอำเภอมีอำนาจที่จะสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดนิ หรือ
ผูทำการเพาะปลูก เปดสิง่ ทีป่ ด กัน้ น้ำไวตามทีจ่ ะกำหนดใหหรือจัดการเปดเสียเองก็ได และเมื่อเจาพนักงาน
ไดสงน้ำหรือสูบน้ำเขาไปในที่ดนิ แหงใดเพื่อประโยชนในการเพาะปลูก เจาพนักงานหรือนายอำเภอหรือ
ผูทำการแทนนายอำเภอมีอำนาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดนิ หรือผูท ำการเพาะปลูกบนพื้นที่ดนิ
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ภายในบริเวณที่จะไดรับน้ำนั้นกระทำอยางหนึ่งอยางใดภายในระยะเวลาที่จะไดกำหนดให เพื่อกักน้ำ
นั้นไวไมใหไหลไปเสียเปลาจนเปนเหตุใหที่ดินขางเคียงไมไดรับน้ำตามที่ควร
๓.๔ การเก็บคาชลประทาน เพื่อประโยชนในการใชน้ำอยางคุมคา รัฐมนตรีมีอำนาจ
ออกกฎกระทรวงเรี ย กเก็ บ ค า ชลประทานจากเจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองที่ ดิ น ในเขตชลประทาน
หรือจากผูใชน้ำจากทางน้ำชลประทานไมวาผูใชน้ำจะอยูในหรือนอกเขตชลประทาน โดยมีอัตรา
คาชลประทานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แตอัตราคาชลประทานที่จะเรียกเก็บจากเจาของหรือ
ผูครอบครองที่ดินในเขตชลประทาน หรือจากผูใชน้ำเพื่อเกษตรกรรมนอกเขตชลประทานนั้นจะเรียก
เก็บไดไมเกินไรละ ๕ บาท ตอป และอัตราคาชลประทานสำหรับการใชนำ้ เพือ่ กิจการโรงงาน การประปา
หรือกิจการอืน่ นั้นจะเรียกเก็บไดไมเกินลูกบาศกเมตรละ ๕๐ สตางค
ทั้งนี้ คาชลประทานที่เก็บไดใหนำสงเขาบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานซึ่งตั้งขึ้น
ในกรมชลประทาน โดยไมตองนำสงคลังเปนเงินรายไดแผนดิน และการใชจายเงินของทุนหมุนเวียน
เพื่ อ การชลประทานให ก ระทำได เ ฉพาะการชลประทานตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณกำหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
๓.๕ การเชือ่ มตอและการขุดลอกทางน้ำชลประทาน เพือ่ ประโยชนในการสงน้ำ ปองกัน
มิใหมีการรั่วไหลของน้ำหรือเกิดการตื้นเขินของทางน้ำชลประทาน หามมิใหผูใดขุดคลองหรือทางน้ำ
มาเชือ่ มกับทางน้ำชลประทาน หรือมาเชือ่ มกับทางน้ำอืน่ ทีเ่ ชือ่ มกับทางน้ำชลประทาน หรือกระทำการ
อยางหนึ่งอยางใดใหน้ำในทางน้ำชลประทานรั่วไหล อันอาจกอใหเกิดการเสียหายแกการชลประทาน
เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย ผูฝาฝนนอกจากจะไดรบั โทษ
ตามพระราชบัญญัตนิ แ้ี ลว ศาลจะสัง่ ใหปด ถมคลองหรือทางน้ำนัน้ มิใหนำ้ รัว่ ไหลตอไปก็ได และเพื่อปองกัน
อันตรายอันอาจเกิดแกการชลประทาน อธิบดีมีอำนาจสั่งใหผูกระทำการดังกลาวในปดถมทางน้ำนั้น
หรือกระทำการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อมิใหน้ำรั่วไหลไดตอไป หากไมปฏิบัติตามคำสั่ง ใหอธิบดีมีอำนาจ
สั่งใหเจาพนักงานจัดการไดทันที และถาจำเปนจะตองใชที่ดินเพื่อการนี้ ก็ใหมีอำนาจใชที่ดินริมคลอง
หรือริมทางน้ำนั้นไดเทาที่จำเปน คาใชจายในการนี้รวมทั้งคาเสียหายที่จะตองชดใชใหแกเจาของที่ดิน
ใหคิดเอาจากผูฝาฝนทั้งสิ้น
และหามมิใหผใู ดขุด ลอก ทางน้ำชลประทานอันจะทำใหเสียหายแกการชลประทาน
หรือปดกั้นทางน้ำชลประทาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
๓.๖ การคุมครองทางน้ำชลประทาน เพื่อประโยชนในการคุมครองทางน้ำชลประทาน
กฎหมายจึงหามมิใหมีการกระทำใด ๆ ดังตอไปนี้
ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดปลู ก สร า ง แก ไข หรื อ ต อ เติ ม สิ่ ง ก อ สร า ง หรื อ ปลู ก ป ก สิ่ ง ใด
หรือทำการเพาะปลูก รุกล้ำทางน้ำชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลอง หรือเขตพนัง เวนแตจะไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากนายชางชลประทาน ในกรณีฉุกเฉินเพื่อปองกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก
การชลประทาน นายชางชลประทานมีอำนาจดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหส่งิ รุกล้ำพนไปจาก
ทางน้ำชลประทาน ชานคลอง เขตคันคลองหรือเขตพนังได
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ถ า มีี ต น ไไม ใ นทีี่ ดิ น ของผู ใ ดรุ ก ล้้ ำ ทางน้้ ำ ชลประทานหรื
ป
ื อ ทำให
ำใ  เ สีี ย หายแก ท างน้้ ำ
ชลประทาน เจาพนักงานมีอำนาจสัง่ ใหเจาของหรือผูค รอบครองทีด่ ินนัน้ ตัดหรือนำตนไมนัน้ ไป
ใหพนเสียได
หามมิใหผใู ดกระทำการอันเปนการกีดขวางทางน้ำชลประทาน เวนแตจะไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากนายชางชลประทาน ในกรณีฉุกเฉินเพื่อปองกันภยันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก
การชลประทาน นายชางชลประทานมีอำนาจดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดใหสิ่งกีดขวางพนไปจาก
ทางน้ำชลประทานได
ห า มมิใ ห ผ ูใ ดนำหรื อ ปล อ ยสั ต ว พ าหนะลงไปในทางน้ ำ ชลประทานประเภท ๑
และประเภท ๒ หรือเหยียบย่ำคันคลอง ชานคลอง หรือบริเวณสิ่งกอสรางอันเกี่ยวกับการชลประทาน
เวนแตในที่ที่ไดกำหนดอนุญาตไวหรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงาน
หามมิใหผใู ดทิง้ มูลฝอย ซากสัตว ซากพืช เถาถาน หรือสิ่งปฏิกูลลงในทางน้ำ
ชลประทานหรือทำใหน้ำเปนอันตรายแกการเพาะปลูกหรือการบริโภค และหามมิใหผูใ ดปลอยน้ำซึง่
ทำใหเกิดเปนพิษแกน้ำตามธรรมชาติ หรือสารเคมีเปนพิษลงในทางน้ำชลประทาน จนอาจทำใหน้ำใน
ทางน้ำชลประทานเปนอันตรายแกเกษตรกรรม การบริโภค อุปโภค หรือสุขภาพอนามัย
หามมิใหผใู ดทำใหประตูน้ำ ฝาย เขื่อนระบาย ประตูระบาย ทอน้ำ ทอเชื่อม
สะพานทางน้ำ ปูม เสา หรือสายโทรศัพท ทีใ่ ชในการชลประทานเสียหายจนอาจเกิดอันตรายหรือ
ขัดของแกการใชสิ่งที่กลาวนั้น
ทั้งนี้ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้จะตองไดรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

๔. ขอควรพิจารณาที่สำคัญของกฎหมายเพื่อการชลประทาน

พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ เปนกฎหมายสำคัญที่มี
ผลกระทบตอการเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ำ
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และการปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำของประเทศ ดังนัน้ กฎหมายดังกลาวจึงตองเปนกฎหมาย
ทีม่ คี วามสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบนั และมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ซึง่ จากการพิจารณา
กฎหมายดังกลาวพบวายังมีประเด็นขอกฎหมายที่ควรไดรับการพิจารณา ดังนี้
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารชลประทานหลวง พุ ท ธสั ก ราช ๒๔๘๕ ไดรั บ การประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๙ ตอนที่ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๔๘๕ มีเจตนารมณเพื่อสงเสริมและ
ควบคุมการชลประทานของรัฐ ซึ่งในขณะนั้นระบบการชลประทานยังไมมีความซับซอน โครงการ
ชลประทานขนาดใหญยังมีไมมาก และประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการชลประทาน
แตในปจจุบนั สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยไดเปลีย่ นแปลงไปอยางมาก เห็นไดจากความตองการใชนำ้
ในการอุปโภคบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นแตคุณภาพน้ำลดต่ำลง เกิดปญหาการขาดแคลนน้ำในบางพื้น
ทีใ่ นขณะทีบ่ างพืน้ ทีก่ ลับตองประสบกับอุทกภัยทีส่ รางความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจทัง้ ทีม่ โี ครงการ
ชลประทานขนาดใหญเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก ดังนั้น จึงสมควรมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ ใหมีความทันสมัยและมีการบริหารจัดการน้ำเกี่ยวกับ
การชลประทานอยางเปนระบบเพื่อใหมีปริมาณน้ำที่เพียงพอตอความตองการ ปองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำ สงเสริมใหประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชประโยชนจากทางน้ำ
ชลประทานไดมสี ว นรวมในการบริหารจัดการน้ำ และควรยกเลิกอัตราคาชลประทานสูงสุด เนือ่ งจากการ
กำหนดอัตราคาชลประทานสูงสุดไวในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติจะทำใหขาดความยืดหยุนและ
ยากตอการแกไขใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ การกำหนดอัตราคาชลประทานสูงสุดไวในกฎหมาย
ระดับรองจึงมีความเหมาะสมมากกวาซึ่งหากกำหนดรายละเอียดอันเกี่ยวกับอัตราคาชลประทานใน
กฎหมายระดับพระราชบัญญัตเิ มือ่ มีการแกไขตองเสนอรางพระราชบัญญัตเิ ขาสูก ารพิจารณาของรัฐสภา
ซึ่งใชเวลาในการพิจารณามากซึ่งจะไมทันกับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ เห็นวาอัตราโทษซึ่งกำหนด
ไวในพระราชบัญญัตกิ ารชลประทานหลวง พุทธสักราช ๒๔๘๕ เปนอัตราโทษทีต่ ำ่ ไมสามารถปองปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับการชลประทานได เชน เมื่อเจาพนักงานไดสงน้ำ ระบายน้ำ หรือสูบน้ำ
เขาไปในทีด่ นิ แหงใดเพือ่ ประโยชนในการเพาะปลูก ผูใ ดปดกัน้ น้ำไวดว ยวิธใี ด ๆ จนเปนเหตุใหนำ้ ไมไหล
ไปสูทดี่ ินใกลเคียงหรือปลายทาง ผูนั้นตองรับโทษจำคุกไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือกรณีที่ผูใดนำหรือปลอยสัตวพาหนะลงไปในทางน้ำชลประทานประเภท ๑
และประเภท ๒ หรือเหยียบย่ำคันคลอง ชานคลอง หรือบริเวณสิง่ กอสรางอันเกีย่ วกับการชลประทาน
ผูน น้ั มีความผิดตองรับโทษปรับเรียงตามตัวสัตวตวั ละ ๕ บาท ขึ้นไป แตไมเกินตัวละ ๕๐ บาท เปนตน
อยางไรก็ดี ไดมีการดำเนินการเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช
๒๔๘๕ ใหทันสมัย โดยคณะรัฐมนตรีชุดที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีมติอนุมัติ
หลักการรางพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ
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และใหสง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึง่ ขณะนีร้ า งพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง พ.ศ. .... อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา๓

๕. บทสรุป

การบริหารจัดการน้ำตองตัง้ อยูบ นหลักการสำคัญวา รัฐตองจัดสรรทรัพยากรน้ำใหอยางทัว่ ถึง
ไมวา จะเปนดานการพัฒนาระบบชลประทานใหมปี ระสิทธิภาพเพือ่ รองรับการพัฒนาดานการเกษตรกรรม
การพลังงาน การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ำ และการปองกันความเสียหาย
อัน เกิ ด จากน้ ำ ของประเทศด ว ย โดยทีน่ ้ ำ มี อ ยูอ ยา งจำกั ด และเป น ป จ จั ย พื ้น ฐานสำคั ญ ในการ
ดำรงชีวติ ของประชาชน จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการในเรื่องน้ำซึ่งจะตอง
มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ำเพื่อการชลประทานใหมีความทันสมัยมีบทบัญญัติ
ทีช่ ัดเจนในการควบคุมดูแลกิจการชลประทาน ยังจะตองนำความกาวหนาทางเทคโนโลยีเขามาใช
กับการชลประทาน เสริมสรางความรูความชำนาญใหแกบุคลากรทีท่ ำงานดานชลประทาน และตอง
ประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการชลประทานควบคูกันไปดวย การบริหาร
จัดการน้ำเพือ่ การชลประทานจึงจะสัมฤทธิผ์ ล และเกิดประโยชนสงู สุดตอประเทศชาติ ตลอดจนสามารถ
ปองกันอุทกภัยซึง่ กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนและความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจ และ
หากมี ก ฎหมายแม บ ทในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ ซึ ่ง จะทำให ก ารบริ ห ารจั ด การน้ ำ เพื ่อ
การชลประทานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๘

rid.go.th/2009/.

ร า งพระราชบั ญ ญัติ ก ารชลประทานหลวง พ.ศ. .... สื บ ค น ข อ มูล จากกรมชลประทาน เว็ บ ไซต : www.
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คำคม

ความสุขเกิดจากการให มิใชจากการไดรับ
Happiness depends on what you can give, not what
you can get.

(จากหนังสืออมตวจนะคานธี
รวบรวมและแปล โดย กรุณา – เรืองอุไร กุศลาสัย , หนา ๑๗๖)
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ม
าตรการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
เนือ่ งจากในปจจุบันผูประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมาย
งประเภท ไดนำเงินหรือทรัพยสินทีเ่ กี่ยวกับการกระทำความผิดนัน้ มากระทำการ
บางประเภท
ในรูปแบบต
ปแบบตาง ๆ ที่เรียกวา “การฟอกเงิน”เพือ่ ใหเงินหรือทรัพยสนิ นัน้ เปนเงินที่สะอาด
หรือเป
อเปนเงินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย และนำเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใชเปน
ประโยชน ใ นการกระทำความผิ ด ต อ ไปได อ กี ทำให ย ากแก ก ารปราบปรามการ
กระทำความผิ ด กฎหมายเหล า นั ้น ซึ ่ง ผลกระทบของการฟอกเงิ น จะส ง ผลต อ
ความเสียหายระดับประเทศได เปนการทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศทำให
สถาบันการเงินขาดความนาเชื่อถือรวมทั้งนักลงทุนตางชาติไมอยากเขามาลงทุน
และเปนการบมเพาะอาชญากร ดังนั้น เพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม
ดังกลาว จึงควรกำหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อใหสามารถดำเนินการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อลงโทษผูกระทำความผิดให
เข็ดหลาบไมกระทำความผิดนั้นอีกตอไป
ดั ง นั้ น เพื ่อ ให ผู อ า นได รั บ ทราบเกี ่ย วกั บ มาตรการในการป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิ น ว า มี ม าตรการใดบ า งทีจ่ ะช ว ยแก ไ ขป ญ หาดั ง กล า วได
และจะมีมาตรการลงโทษผูก ระทำความผิดนัน้ อยางไร “สารพันปญหากฎหมาย”
ฉบับ นีจ้ ึ ง ใคร ข อเสนอเรื ่อ ง “มาตรการป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิน ”
ตามลำดับดังนี้

๑. ความหมายและรูปแบบของการฟอกเงิน
การฟอกเงิน (Money Laundering) หมายถึง การกระทำใด ๆ ที่มีวัตถุ
ประสงคเพือ่ จะทำใหเงินหรือทรัพยสินซึ่งมีทมี่ าจาการกระทำความผิดเปลีย่ นสภาพ
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕
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มาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ใหเปนเงินหรือทรัพยสินซึ่งบุคคลทั่วไปหลงเชื่อวาเปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดย
ชอบดวยกฎหมาย๑
การฟอกเงินจึงเปนการเปลี่ยนสภาพเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยผิด
กฎหมายใหดเู สมือนวาเปนเงินทีไ่ ดมาโดยชอบดวยกฎหมาย เนือ่ งจากบรรดาผูก ระทำผิด
ตลอดจนองคกรอาชญากรรมตางไมตอ งการใหผอู นื่ โดยเฉพาะอยางยิง่ เจาหนาทีข่ องรัฐ
ไดทราบที่มาของทรัพยสินนั้นจึงจำเปนที่ตองใชรูปแบบและวิธีการตาง ๆ เพื่อปดบัง
ซุกซอนทรัพยสินเหลานั้นโดยวิธีการฟอกเงินอันจะชวยปกปด
การกระทำความผิดของตนไดดว ย นอกจากนีผ้ กู ระทำความผิดยัง
สามารถนำเงินมาใชเปนทุนในการขยายเครือขายอาชญากรรม
และคุมครองเครือขายที่อยูในความรับผิดชอบของตนดวย
รูปแบบของการฟอกเงิน๒
สำหรับรูปแบบของการฟอกเงินนั้น มีหลายรูปแบบ
ดวยกันซึ่งผูไดเงินหรือทรัพยสินมาโดยผิดกฎหมายอาจกระทำใน
รูปแบบตาง ๆ กัน ดังนี้
(๑) การนำเงินสดติดตัวออกนอกประเทศ เปนการนำเงินสดทีไ่ ดมาจาก
การกระทำความผิดไปใชจายในตางประเทศ วิธีการนี้เปนที่นิยมทำในอดีต ซึ่งยังไมมี
การวางระบบทางการเงินที่เขมงวด แตในปจจุบันทำไดยาก เพราะแตละประเทศตาง
ไดมีหลักเกณฑในการควบคุมและจำกัดการนำเงินตราออกนอกประเทศ
(๒) การโอนเงินออกนอกประเทศ เปนการสงเงินไปยังประเทศคูค า ผูร ว ม
กระทำความผิด ซึ่งกระทำไดงายในประเทศที่ไมมีการควบคุมระบบธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอยางเขมงวด
(๓) การฝากเงิ น กั บ สถาบั น การเงิ น ในประเทศ โดยอาจกระทำ
ในลักษณะการใชนามแฝง หรือใชชื่อปลอม เพื่อปกปดความเปนเจาของเงินที่แทจริง
ทำใหเจาหนาที่ของรัฐไมสามารถสืบหาตนเหตุแหงการกระทำความผิดนั้น และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝากเงินนั้นจะมีการโอนในระยะเวลาอันสั้นไปยังจุดหมาย
ปลายทางซึ่งโดยปกติแลวมิไดมีความสัมพันธกับบุคคลหรือบริษัทนั้นเลย
(๔) การจัดตั้งบริษัทหรือกิจการ วิธีการนี้เปนที่นิยมใชกันมากในเหลา
องคกรอาชญากรรม ดวยการตัง้ บริษทั หรือกิจการขึน้ มา หรือนำเงินไปซือ้ กิจการทีม่ ผี ล
ขาดทุนแตธรุ กิจมีรายรับเปนเงินสด เชน กิจการโรงแรม ภัตตาคาร รานคาปลีก เปนตน ทัง้ นี้
เพื่อยักยายเงินที่ไดมาจากการกระทำความผิดมาบริหารกิจการเหลานี้ใหฟนตัวขึ้น
ไชยยศ เหมะรัชตะ,“มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน”, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพนิติธรรม,
๒๕๔๐. หนา ๑๐.
๒
เรื่องเดิม หนา ๑๕-๑๖.
๑
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โดยการประกอบธุรกิจบังหนาเพื่อใหเงินทีไ่ ดมาโดยผิดกฎหมายกลายเปนเงินที่ชอบ
ดวยกฎหมาย
(๕) การดำเนินธุรกรรมหรือซื้อขายอื่น ๆ เพื่อเปลี่ยนสภาพเงินสดซึ่งได
มาจากการกระทำความผิดใหเปนสินทรัพยตาง ๆ เพื่อปดบังแหลงทีม่ าของเงิน
ดังกลาว เชน การใหกูยืมเงิน การนำเงินสดไปซื้อตราสารที่เปลี่ยนมือได การซื้อหุนใน
ตลาดหลักทรัพย หรือการซื้อทรัพยสินทีม่ ีมูลคาตาง ๆ เชน ที่ดิน ทองคำ เปนตน
โดยในการซื้อทีด่ ินนั้นอาจกระทำโดยใสชื่อญาติพี่นองหรือคนใกลชิดใหเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์

๒. ความเปนมาและสภาพปญหาที่เกิดขึ้น
ปจจุบนั การประกอบอาชญากรรม ไมวา โดยการกระทำของบุคคลคนเดียว
หรือรวมกระทำกันเปนหมูคณะหรือเปนเครือขายในรูปขององคกร ไดเพิ่มจำนวนมาก
ขึ้นจนเปนปญหาใหญของสังคมและประเทศ และมีความสลับซับซอนทำใหยากตอ
การปองกันและปราบปราม อันกอใหเกิดผลกระทบตอความสงบสุขของประชาชน
ในแทบทุกประเทศ ดังจะเห็นไดจากปญหาการคายาเสพติดซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง
และขยายเครือขายจนกลายเปนปญหาระดับประเทศไปแลว โดยปจจัยทีส่ ำคัญใน
การดำรงอยูแ ละการขยายเครือขายของเหลาอาชญากรหรือองคกรอาชญากรรมก็คือ
การมีเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ ใชสนับสนุนในการที่จะปกปดการกระทำความผิดเพือ่
ขยายเครือขายและอิทธิพลของการประกอบอาชญากรรมใหมั่นคงและกวางขวาง
ขึ้นจนกลายเปนอาชญากรรมขามชาติ อันทำใหยากแกการปราบปราม โดยเงินทุน
เหลานัน้ ก็คือเงินทีไ่ ดมาจากการกระทำความผิด บรรดาอาชญากรจึงตองหาวิธีใน
การปกปดหรือซุกซอนเงินจำนวนดังกลาว และในขณะเดียวกันหากสามารถนำเงินมาใช
ดำเนินการหาผลประโยชนตอบแทนใหมากขึ้นดวยวิธีการทางธุรกิจ ก็ยอมจะเปน
ประโยชนอยางมหาศาลแกเหลาอาชญากรนั้น
การฟอกเงินจึงเปนวิธีดำเนินการเพื่อใหเงินหรือทรัพยสินทีไ่ ดมาจาก
การกระทำความผิดเปลี่ยนเปนเงินหรือทรัพยสนิ ซึ่งบุคคลทั่วไปหลงเชื่อวาเปนเงินหรือ
ทรัพยสินทีไ่ ดมาโดยชอบดวยกฎหมายไดกลายเปนรูปแบบที่แพรหลายมากที่สุดของ
อาชญากรในการใชเปนเครือ่ งมือเพือ่ ปกปดและหาผลประโยชนจากการกระทำความผิด
นอกจากนี้ การฟอกเงินยังกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได เนื่องจากเงินที่นำมาฟอกนั้นเปนเงินนอกระบบที่ไมไดเกิดจาก
การประกอบธุรกิจแตอยางใด และเงินดังกลาวถูกนำไปใชในการใหสนิ บนแกเจาหนาที่
ของรัฐและนักการเมือง ตลอดจนนำมาใชเพือ่ การขยายเครือขายขององคกรอาชญากรรม
จนกลายเปนอาชญากรรมขามชาติทีท่ รงอิทธิพล ซึ่งกอใหเกิดปญหาอันเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งอาชญากรรมซึ่งไดกระทำเปน
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ขบวนการที่มีความสลับซับซอนมาก และมีลักษณะของอาชญากรรมขามชาติ เชน
การคาโสเภณีและการคายาเสพติดระหวางประเทศ ซึ่งเปนอาชญากรรมที่รายแรง
และเปนอาชญากรรมทีต่ อ งใชเงินทุนจำนวนมากในการดำเนินการ ผลตอบแทนทีไ่ ดรบั
ก็มากขึ้นเปนทวีคูณ ซึ่งสวนใหญแลวจะยอนกลับเขามาสูกระบวนการอาชญากรรม
และกลับหมุนเวียนเปนวัฎจักรในการกระทำความผิด เกิดเปนอิทธิพลมืดและเสริมสราง
ความเปนปกแผนใหแกองคกรอาชญากรรม การประกอบอาชญากรรมเหลานี้จึงมี
ขัน้ ตอนการทำงานและแบงความรับผิดชอบกันอยางเปนระบบและแยบยล มีการวางแผน
และประสานงานกันอยางดีเยี่ยม โดยแตละฝายจะไมรูจักกัน ดังนั้นหากฝายใดเกิด
ความผิดพลาดและถูกจับกุมก็จะไมมีผลกระทบถึงสวนอื่น ๆ
หรือบุคคลที่เกี่ยวของ จึงไมมีหลักฐานพัวพันมาถึงบุคคลเหลานี้ได

๓. แหล ง ที่ ม าของเงิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น ที่ จ ะ
นำมาฟอกเงินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
แหล ง ที่ ม าของเงิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น ซึ่ ง บุ ค คลหรื อ
กลุ ม บุ ค คลใด ๆ นำมาดำเนิ น การฟอกเงิ น อาจมี ที่ ม าจาก
การกระทำความผิ ด ที่ ก อ ให เ กิ ด รายได อั น เป น ความผิ ด มู ล ฐาน ๓ ได แ ก ค วามผิ ด
ดังตอไปนี้คือ
(๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(๒) ความผิดเกีย่ วกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับ
การเปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร
ของผูอื่นและความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว ความผิดเกี่ยวกับการคาหญิงและเด็ก
หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี
(๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพย
หรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หรือกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(๕) ความผิดตอตำแหนงหนาทีร่ าชการ หรือความผิดตอตำแหนงหนาที่
ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิด
พระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓.
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สารพันปญหากฎหมาย

ของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดตอตำแหนงหนาทีห่ รือ
ทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น
(๖) ความผิดเกีย่ วกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยท่กี ระทำโดยอางอำนาจ
อั้งยี่หรือซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา
(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศลุ กากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
(๘) ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา
(๙) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน เฉพาะ
ความผิดเกี่ยวกับการเปนผูจัดใหมีการเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาต และมีจำนวน
ผูเ ขาเลนหรือเขาพนันในการเลนแตละครั้งเกินกวา ๑๐๐ คน หรือมีวงเงินในการ
กระทำความผิดรวมกันมีมูลคาเกินกวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
ดังนั้น ทรัพยสินทีเ่ กี่ยวกับการกระทำความผิดทีจ่ ะนำมาฟอกเงินได
จึงไดแก เงินหรือทรัพยสินทีไ่ ดมาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทำซึง่ เปนความผิดมูลฐาน หรือ
ความผิด ฐานฟอกเงินและใหรวมถึงเงินหรือทรัพยสินทีไ่ ดใชหรือมีไวเพื่อ ใชหรือ
สนับสนุนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกอการราย รวมทั้งเงินหรือทรัพยสนิ ที่ไดมา
จากการจำหนาย จาย โอนดวยประการใด ๆ ซึ่งเงินหรือทรัพยสนิ จากการกระทำความผิด
ดังกลาว และรวมถึงดอกผลของเงินหรือทรัพยสินดังกลาวดวย ทั้งนี้ ไมวาทรัพยสิน
เหลานัน้ จะมีการจำหนาย จาย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้ง และไมวาจะอยูใน
ความครอบครองของบุคคลใด หรือโอนไปเปนของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทาง
ทะเบียนวาเปนของบุคคลใดก็ตาม ถือเปนทรัพยสนิ ที่ไดมาจากการกระทำความผิดทั้งสิ้น

๔. มาตรการทางกฎหมายเพื่อการปองกันการฟอกเงิน
จากปญหาการประกอบอาชญากรรมซึ่งการกระทำความผิดบางประเภท
ไดนำเงินหรือทรัพยสินทีเ่ กี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำการในรูปแบบ
ตาง ๆ อันเปนการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนในการกระทำ
ความผิดตอไปไดอีก ซึ่งยากแกการปราบปรามการกระทำความผิดเนื่องจากทรัพยสิน
ทีไ่ ด ม าจากการกระทำความผิ ด นั ้น เป น แรงจู ง ใจที ่ส ำคั ญ ในการกระทำความผิ ด
จึงจำเปนตองมีมาตรการทางกฎหมายสำหรับดำเนินการกับทรัพยสินดังกลาว เพื่อ
มิใหผูก ระทำความผิดไดรับประโยชนจากทรัพยสินเหลานั้นอันเปนการตัดแรงจูงใจ
และแหลงเงินทุนในการกระทำความผิด โดยวิธีการยึด อายัด และริบทรัพยสินที่ไดมา
จากการกระทำความผิดใหตกเปนของแผนดิน ซึ่งมีมาตรการดังนี้
๔.๑ การยึด และอายัดทรัพยสิน
การกำหนดใหมวี ธิ ยี ดึ หรืออายัดทรัพยสนิ เพือ่ ปองกันและปราบปราม
การกระทำ เกี่ยวกับการโอน จำหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสนิ ที่เกี่ยวกับ
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การกระทำความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดไวชั่วคราวได
มีกำหนดไมเกิน ๙๐ วัน แตในกรณีที่มีความจำเปนหรือเรงดวนและไมไดยึดหรือ
อายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว และมีเหตุอันควรเชื่อไดวาทรัพยสิน
นั้นจะถูกจำหนายหรือยักยาย หรือกระทำดวยประการใด ๆ เปนผลใหไมสามารถติด
ตามตรวจสอบได หรือติดตามตรวจสอบไดยาก โดยเลขาธิการคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน มีอำนาจสั่งใหยึดหรือายัดทรัพยสินนั้นไวกอนได แลว
รายงานใหคณะกรรมการธุรการทราบ๔
อย า งไรก็ ต ามในการยึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ย สิ น นั้ น จำเป น ต อ ง
คำนึงถึงเหตุผลและความยุติธรรมเปนสำคัญ ดังนั้นกฎหมาย
จึ ง กำหนดให ผู ถู ก สั่ ง ยึ ด หรื อ อายั ด หรื อ ผู มี ส ว นได เ สี ย ใน
ทรัพยสินมีโอกาสพิสูจนโดยสามารถแสดงหลักฐานวาเงินหรือ
ทรัพยสนิ ในการทำความผิดนัน้ มิใชทรัพยสนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระทำ
ความผิด เพื่อใหเพิกถอนการยึดหรืออายัดได
๔.๒ การริบทรัพยสินใหตกเปนของแผนดิน
การขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เปน
ขัน้ ตอนแรกของกระบวนการริบทรัพยสนิ ตามกฎหมายนี้ แตกม็ ไิ ด
หมายความวาเมือ่ มีการขอใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดินแลวผลสุดทายทรัพยสนิ นัน้
จะตองถูกริบหรือตกเปนของแผนดินเสมอไป ทั้งนี้ เพราะกฎหมายไดกำหนดใหมีการ
พิสูจนความบริสุทธิ์ของผูเปนเจาของทรัพยสิน และความบริสุทธิ์ของทรัพยสินวามิได
เกี่ยวกับการกระทำความผิดหากพิสูจนไดและศาลเชื่อตามนั้นผูเปนเจาของที่แทจริง
ก็จะไดรับทรัพยสินนั้นคืนไป
การขอใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดินจะกระทำไดเมือ่ มีหลักฐาน
ซึง่ เชือ่ ไดวา ทรัพยสนิ ใดเปนทรัพยสนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระทำความผิด โดยใหเลขาธิการ
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ส ง เรื่ อ งให พ นั ก งานอั ย การ
พิจารณา เพื่อยื่นคำรองขอใหศาลมีคำสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินโดยเร็ว
โดยพนักงานอัยการมีอำนาจในการใชดุลพินิจ หากเห็นวาเรื่องที่เสนอมานั้นยัง
ไมสมบูรณเพียงพอที่จะยื่นคำรองขอใหศาลมีคำสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินได
ใหพนักงานอัยการแจงใหเลขาธิการฯ ทราบเพื่อใหดำเนินการแกไขเพิ่มเติมตอไป
โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนดวย และเมื่อเลขาธิการฯ ดำเนินการแกไข
แลวใหสงเรื่องไปใหพนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แตถาพนักงานอัยการยัง
เห็นวาไมมเี หตุเพียงพอทีจ่ ะยืน่ คำรองขอใหศาลมีคำสัง่ ใหทรัพยสนิ ตกเปนของแผนดิน
ใหพนักงานอัยการรีบแจงใหเลขาธิการฯ ทราบเพื่อสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกัน
๔
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และปราบปรามการฟอกเงินวินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนด ๓๐ วันนับแตไดรับเรื่องจาก
เลขาธิการฯ ซึ่งถาผลการชี้ขาดเปนประการใดแลว พนักงานอัยการและเลขาธิการฯ
จะตองปฏิบัติตามนั้น แตถาคณะกรรมการมิไดวินิจฉัยชี้ขาด ก็จะตองปฏิบัติตาม
ความเห็นของพนักงานอัยการ๕
แต อ ยา งไรก็ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหสิทธิและโอกาสแกผูทอี่ างวาเปนเจาของทรัพยสิน
หรืออางวาเปนผูร ับประโยชนในทรัพยสินทีพ่ นักงานอัยการรองขอใหตกเปนของ
แผนดิน โดยบุคคลดังกลาวอาจยืน่ คำรองขอตอศาลกอนทีศ่ าลจะมีคำสัง่ ใหทรัพยสิน
ตกเปนของแผนดินโดยแสดงใหศาลเห็นวาตนเปนเจาของทีแ่ ทจริง และทรัพยสนิ นัน้
ไมใชทรัพยสนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระทำความผิด หรือตนเปนผูรับโอน หรือผูรับประโยชน
โดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี
หรือในทางกุศลสาธารณะ
สำหรับผูซ่งึ อางวาเปนผูรบั ประโยชนในทรัพยสนิ ที่พนักงานอัยการ
รองขอใหตกเปนของแผนดินอาจยืน่ คำรองขอคุมครองสิทธิของตนกอนศาลมีคำสั่ง
โดยแสดงใหศาลเห็นวาตนเปนผูรบั ประโยชนโดยสุจริตและมีคา ตอบแทน หรือไดมาซึ่ง
ประโยชนโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ๖
๔.๓ หลักการพิจารณาใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เมื่อศาลทำการไตสวนคำรองของพนักงานอัยการซึ่งขอใหศาลมี
คำสัง่ ใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินแลว หากศาลเชื่อวาทรัพยสินตามคำรองเปน
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ประกอบกับคำรองของผูซ่งึ อางวาเปนเจาของ
ทรัพยสนิ หรือผูร บั โอนทรัพยสนิ นัน้ ฟงไมขน้ึ เนือ่ งจากไมสามารถแสดงใหศาลเห็นไดวา ตน
เปนเจาของอันแทจริง และทรัพยสนิ นั้นไมเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือไมสามารถ
แสดงใหศาลเห็นไดวาตนเปนผูรับโอน หรือรับประโยชนโดยสุจริต และมีคาตอบแทน
หรือไดมาซึ่งประโยชนโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทาง
กุศลสาธารณะ ใหศาลมีคำสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน๗
แต ใ นกรณี ท ศี ่ าลเห็ น ว า ทรั พ ยสิ น ตามคำร อ งไม เ ป น ทรั พ ยสิ น
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใหศาลสั่งคืนทรัพยสนิ นั้น และในกรณีเชนวานี้ถา ไมมผี ใู ด
ขอรับคืนทรัพยสินภายใน ๒ ปนับแตวันทีศ่ าลมีคำสั่งดังกลาว ใหสำนักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินนำทรัพยสนิ นั้นสงเขากองทุนการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ในกรณีท่มี ผี มู าขอรับคืนโดยใชสทิ ธิต์ ามกฎหมายอืน่ แมจะเกินกำหนด ๒ ป
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๙.
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๐.
๗
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ก็ใหสำนักงานสงคืนทรัพยสินนั้นแกผูมาขอรับคืน หากไมอาจสงคืนทรัพยสินนั้นได
ใหคนื เปนเงินจากกองทุนฯ แทน แตหากยังไมมผี มู ารับคืนจนลวงพนกำหนด ๒๐ ปให
ทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๕. มาตรการลงโทษผูกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
ผลของการฟอกเงินสงผลกระทบรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองจึงถือวาเปนความผิดตามกฎหมายอาญาที่รายแรงโดยผูกระทำความผิดตอง
รับโทษทางอาญา ซึง่ พระราชบัญญัตปิ อ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ไดกำหนดเกี่ยวกับลักษณะของการกระทำผิด และบทลงโทษแก
ผูกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ดังนี้
๕.๑ ลักษณะของการกระทำความผิดตามพระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๘
ลักษณะของการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
ไดแกการกระทำอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้คือ
(๑) ผูใ ดโอน รับโอน หรือเปลีย่ นสภาพทรัพยสนิ
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มา
ของทรัพยสินนั้นหรือเพื่อชวยเหลือผูอื่นไมวากอน ขณะ หรือหลังการกระทำความผิด
มิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
(๒) ผูใ ดกระทำดวยประการใด ๆ เพือ่ ปกปดหรืออำพรางลักษณะ
ที่แทจริงการไดมาแหลงที่ตั้ง การจำหนาย การโอน การไดสิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพยสินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิด ผูนั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
นอกจากนีแ้ ลว กฎหมายยังไดกำหนดใหผใู ดซึง่ กระทำการสนับสนุน
การกระทำความผิดหรือชวยเหลือผูกระทำความผิดกอนหรือขณะกระทำความผิด
หรือจัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสนิ ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือกระทำการใด ๆ
เพื่ อ ช ว ยให ผู ก ระทำความผิ ด หลบหนี หรื อ เพื่ อ มิ ใ ห ผู ก ระทำความผิ ด ถู ก ลงโทษ
หรือเพื่อใหไดรับประโยชนในการกระทำความผิด ใหรับโทษเชนเดียวกับตัวการ
ในความผิดนั้น
แตกฎหมายก็มีขอยกเวน หรือลดหยอนโทษใหสำหรับกรณีที่ผูใด
จัดหาหรือใหเงินหรือทรัพยสนิ ทีพ่ ำนัก หรือทีซ่ อ นเรน เพือ่ ชวยบิดา มารดา บุตร สามี
หรือภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอย
กวาที่กฎหมายกำหนดไวสำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได
๘
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๕.๒ บทลงโทษผูกระทำความผิด๙
ผูใดกระทำความผิดฐานฟอกเงินตองระวางโทษจำคุกตั้งแต ๑ ปถงึ
๑๐ ป หรือปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณี ท นี ่ ิ ติ บุ ค คลกระทำความผิ ด ต อ งระวางโทษปรั บ ตั ้ง แต
๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตสำหรับกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิตบิ คุ คลนั้น ตองระวางโทษเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น

บทสรุป
การฟอกเงินเปนกรรมวิธปี รับเปลี่ยนเงินทองหรือทรัพยสนิ ของเหลาอาชญากร
ทีไ่ ดเงินมาจากการประกอบอาชีพทีผ่ ิดกฎหมาย เชน การคายาเสพติด การพนัน
การปลอมแปลงเงินตรา คอรรัปชัน หรืออาชญากรรมอื่นทีม่ ีเหตุจูงใจสำคัญจากเงิน
ทีไ่ ดมาโดยผิดกฎหมาย และไดทำการแปรสภาพของเงินหรือทรัพยสินนั้นไปลงทุน
หรือไปฟอกในธุรกิจทีถ่ ูกตองตามกฎหมายซึ่งแสดงใหเห็นวาไดเงินหรือทรัพยสินนั้น
มาโดยสุ จ ริ ต ซึ ง่ บรรดาเงิ น หรื อ ทรั พ ยสิ น ทีไ่ ด ม านั ้น ก อ ให เ กิ ด การขยายตั ว ของ
อาชญากรรม ทัง้ นี้เนื่องจากความเหลื่อมล้ำของบุคคลในสังคม ระบบเศรษฐกิจใน
การแขงขันทีไ่ มเปนธรรม รวมถึงการขยายอำนาจทางการเมืองของอาชญากร การฟอกเงิน
จึงเปนปญหาสำคัญภายในประเทศและระหวางประเทศ ทีม่ ีลักษณะเชนเดียวกับ
อาชญากรรมขามชาติประเภทอื่น ๆ โดยอาศัยความสะดวกของการคมนาคม สื่อสาร
และชองวางของกฎหมายในการประกอบอาชญากรรม
การปกปดหรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินซึ่งเกี่ยวพันกับการกระทำความผิด
หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวาการฟอกเงินจึงเปนวิธกี ารสนับสนุนอาชญากรรม ซึ่งเปนภัย
อยางมหันตตอสังคมและความมั่นคงในดานตาง ๆ ของประเทศชาติ ดังนั้น มาตรการ
ทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงเปนเครื่องมือสำคัญเพื่อ
การจำกัดขอบเขตของการประกอบอาชญากรรมจนนำไปสูการปราบปรามพวก
อาชญากรใหหมดสิ้นไปจากสังคมตามเจตนารมณของกฎหมาย เนื่องจากเหลา
อาชญากรไมมีแหลงเงินทุนทีจ่ ะใชเปนทุนเพื่อสนับสนุนในการประกอบอาชญากรรม
ของพวกตนอีกตอไป ดังนั้นเพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจะตองมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
อยางเขมงวดและมีการตรวจสอบทางระบบบัญชีของสถาบันการเงินทีไ่ ดมาตรฐาน
ซึ่งในทางปฏิบัติทำไดยาก เนื่องจากรูปแบบของธุรกรรมการเงินสมัยใหมลวนเปนสิ่ง
ที่เอื้ออำนวยตอการฟอกเงินเปนอยางยิ่ง เชน ธนาคารออนไลนผา นระบบคอมพิวเตอร
๙

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑.

พ.ค. - มิ.ย. ๕๕

p133-142.indd 141

จุลนิติ

๑๔๑

6/7/2012 7:07:10 AM

มาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จึงเปนการยากที่จะแยกการฟอกเงินจากธุรกรรมที่ถูกกฎหมายได การปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินจึงควรกำหนดมาตรการตาง ๆ รวมทัง้ มาตรการตามกฎหมาย
ฟอกเงินมาใชควบคูกัน เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเหลานั้นให
หมดสิ้นไป เพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศสืบตอไป.

เอกสารอางอิง
• ไชยยศ เหมะรัชตะ,“มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน”, กรุงเทพฯ :
สำนักพิมพนิติธรรม, ๒๕๔๐.
• สุรพล ไตรเวทย,“คำอธิบายกฎหมายฟอกเงิน” พิมพครั้งที่ ๓, กรุงเทพฯ : วิญูชน. ๒๕๔๘.
• รวมบทความและสาระนารูเ กีย่ วกับกฎหมายฟอกเงิน,เอกสารประกอบการสัมมนาเรือ่ ง “กฎหมายปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกับการแกไขปญหายาเสพติด” สำนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด,๒๕๔๒.
• เอกสารทางวิ ช าการเรื่ อ ง“การฟอกเงิ น (Money Laundering)” สถาบั น ดำรงราชานุ ภ าพ
สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย. ๒๕๔๐.
• พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒.
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การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย :
อดีต ปจจุบัน และอนาคต
ปจจุบนั ประเด็นการแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑
เพื่อกำหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญมาทำหนาทีจ่ ัดทำรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม กำลังเปนประเด็นที่
ไดรบั ความสนใจและวิพากษวจิ ารณกนั อยางกวางขวาง โดยหลายฝายมีความเห็นวาประเด็นดังกลาวนี้
อาจจะขยายตัวกลายเปนความขัดแยงครัง้ ใหมในสังคมไทย และอาจจะนำไปสูก ารตอสูท างการเมืองทีร่ นุ แรง
อยางเชนในอดีตอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะในสังคมไทยยังมีความคิดเห็นทีย่ ังแตกตางและหลากหลาย
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว กลาวคือ มีท้งั ฝายที่เห็นดวยและไมเห็นดวยกับการที่จะใหมีการจัดทำรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม มีท้งั ฝายที่เห็นวากอนที่จะมีการดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหมน้นั สมควรที่จะมีการ
สอบถามประชามติจากประชาชนกอน ในขณะที่การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ของรัฐสภาก็ยงั มีความคิดเห็นทีแ่ ตกตางและหลากหลาย
เชนเดียวกัน
สำหรับคอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้ ผูเขียนไมขอที่จะแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษวจิ ารณ
ในประเด็นดังกลาว แตใครขอนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับ “การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ” ซึ่งมีความ
สำคัญและไดมีการบัญญัตไิ วในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเกือบทุกฉบับ โดยผูเ ขียนจะไดกลาวถึง
หลักเกณฑและวิธีการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใชบทบัญญัตมิ าตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับ ปจ จุบัน ตลอดจนขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญ หาในอนาคต ซึง่ มีผูท รงคุณวุฒิ
และนักวิชาการที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกลาวไดเสนอแนะแนวทางไวอยางนาสนใจ

๑. หลักเกณฑและวิธก
ี ารทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ประเทศไทยมี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยในระบบรั ฐ สภาโดยมี พ ระมหากษั ต ริ ย 
ทรงเปนประมุขและมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ทีไ่ ดกำหนดใหอำนาจอธิปไตยเปน
ของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผทู รงเปนประมุขทรงใชอำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
ซึง่ การดำเนินความสัมพันธระหวางประเทศหรือการทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการ
ระหวางประเทศนั้น โดยหลักการแลวพระมหากษัตริยใ นฐานะองคพระประมุขทรงใชอำนาจดังกลาว
ทางคณะรัฐมนตรีซ่งึ เปนฝายบริหาร เพียงแตรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดกำหนดขอยกเวนไว
วาในการจัดทำสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาประเภทที่มีความสำคัญ ๆ จะตองกระทำโดยอาศัย
ความรวมมือกับฝายนิติบัญญัติหรือตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภากอนทุกครั้ง
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕
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การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย :
อดีต ปจจุบัน และอนาคต

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอดีตเกือบทุกฉบับไดบัญญัติหลักการเกี่ยวกับการจัดทำ
หนังสือสัญญาไวในทำนองเดียวกันโดยใชถอ ยคำวา “หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย
หรือเขตอำนาจแหงรัฐหรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพือ่ ใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา” โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในอดีตทีผ่ านมา
กอนที่จะมีการประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีขอ สังเกตที่เกี่ยวกับ
หลักการในการจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ดังนี๑้
(๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่ได
เพิ่มเติมถอยคำวา “กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ” และไดเพิ่มประเภทของหนังสือ
สัญญาที่ตอ งไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาอีกสองประเภท คือ “หนังสือสัญญาที่มบี ทเปลีย่ นแปลงเขต
อธิปไตยแหงชาติ” หรือ “สนธิสัญญาพันธมิตรทางทหาร” ไว
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย ใ น อ ดี ต
เกื อ บทุ ก ฉบั บ ได บัญ ญั ติห ลั ก การเกี่ย วกั บ การจั ด ทำ
หนั ง สื อ สั ญ ญาไว ใ นทำนองเดี ยวกั น โดยใช ถอ ยคำว า
“หนังสือสัญญาใดมีบทเปลีย
่ นแปลงอาณาเขตไทย หรือ
เขตอำนาจแหงรัฐหรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อ
ใหก ารเป น ไปตามสั ญ ญา ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบ
ของรัฐสภา”

(๒) รััฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ ไดตัดถอยคำวา “สนธิสัญญา
พันธมิตรทางทหาร” ออกไป และไมปรากฏถอยคำดังกลาวในรัฐธรรมนูญฉบับอื่นอีก
(๓) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ ไดบัญญัติถอยคำวา “เขตอำนาจแหงรัฐ” แทนถอยคำวา “เขตอธิปไตยแหงชาติ”
กลาวโดยสรุป ในอดีตที่ผานมากอนที่จะมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น รัฐธรรมนูญของประเทศไทยทุกฉบับไดกำหนดประเภทหนังสือสัญญาที่มี
ความสำคัญ ๆ ซึ่งการจัดทำจะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาไวเพียง ๓ ประเภทเทานั้น
อันประกอบดวย (๑) หนังสือสัญญาทีม่ ีบทเปลีย่ นแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาทีม่ ี
บทเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจแหงรัฐ และ (๓) หนังสือสัญญาทีจ่ ะตองออกพระราชบัญญัตเิ พื่อใหการเปนไป
ตามสัญญา ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ไดกำหนด
ประเภทของหนังสือสัญญาทีจ่ ะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาไวรวม ๕ ประเภท กลาวคือ
(๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย (๒) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่
นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ (๓) หนังสือสัญญาที่จะตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา
ชนิตา อึ๊งผาสุก, “การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ : มาตรา ๑๙๐”, สรรพากรสาสน
ปที่ ๕๘ ฉบับที่ ๔ (เมษายน ๒๕๕๔), หนา ๕๔.
๑
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นั้น ๆ (๔) หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อยางกวางขวาง และ (๕) หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของ
ประเทศอยางมีนัยสำคัญ
นอกจากการเพิ่มเติมประเภทของหนังสือสัญญาที่จะตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
ขึ้นใหม ๒ ประเภท กลาวคือ (๔) และ (๕) ดังกลาวแลว รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังไดเพิ่มเติมหลักการ
ขึน้ ใหมโดยกำหนดใหมกี ารตรากฎหมายวาดวยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขัน้ ตอนและวิธกี าร
จัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง
หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ๒ กำหนดใหมี
การเยียวยาประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลางหรือขนาดยอมผูไดรบั ผลกระทบจากหนังสือสัญญา
รวมทั้งกำหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาเกี่ยวกับประเภทของหนังสือ
สัญญาและการทำหนังสือสัญญาวาตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม
หากพิจารณาหลักการที่เพิ่มขึ้นใหมของ มาตรา ๑๙๐ ประกอบกับบริบททางการเมืองกอนมีการ
รัฐประหาร เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ แลว อาจพิจารณาไดวาผูรางรัฐธรรมนูญมีความมุงหมาย
ที่จะใหการใชอำนาจของฝายบริหารในดานการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ สามารถถูกตรวจสอบ
ถวงดุลไดมากยิ่งขึ้นกวาเดิม เชน กรณีการทำขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) ซึ่งมีความวิตกกังวล
วาขาดความโปรงใสและมีการขัดกันแหงผลประโยชน เปนตน๓ รวมทั้งเปนหลักการที่จะสรางความ
เชือ่ มโยงระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และประชาชน ในกระบวนการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ
หรือเปนการสรางธรรมาภิบาลในกระบวนการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ๔

๒. สภาพปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการบังคับใชบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๐

ถึงแมหลักการที่เพิ่มขึ้นใหมของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ โดยเฉพาะการเพิ่มเติมประเภทของ
หนังสือสัญญาที่จะตองไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภาขึ้นใหม ๒ ประเภท จะมีขอ ดีเนื่องจากเปนหลักการ
ทีจ่ ะสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นในกระบวนการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ และยังสงเสริม
ใหองคกรเอกชนและภาคประชาชนทั่วไปมีความสนใจและตื่นตัวในการเขามามีสว นรวมในกระบวนการ
และขั้นตอนในการจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ดี จากความคลุมเครือหรือความไมชัดเจนเกี่ยวกับถอยคำของมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
ประกอบกับในปจจุบนั ยังไมมีกฎหมายวาดวยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธกี าร

ความในวรรคหา ของมาตรา ๑๙๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาตรา ๓.
๓
วีรพัฒน ปริยวงศ, “การใชอำนาจอธิปไตยสรางกฎหมายระหวางประเทศ : หนังสือสัญญาบางประเภทอันตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา (ตอนที่ ๓)”, [Online] แหลงทีม่ า (http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=๑๒๒๑,
สืบคนเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕).
๔
วิษณุ เครืองาม, ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการทำสนธิสัญญาระหวางประเทศ”
จัดโดย รัฐสภา สถาบันพระปกเกลา และสหภาพรัฐสภา เมื่อวันจันทรที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมปรินซพาเลส (สรุปสัมมนา
ทางวิชาการ,วารสารจุลนิติ ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๒, หนา ๕๕).
๒
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การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย :
อดีต ปจจุบัน และอนาคต

จัดทำหนังสือสัญญาฯ ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา มาบังคับใช จึงสงผลทำใหการดำเนินการใหเปนไปตาม
กระบวนการและขั้นตอนของการจัดทำหนังสือสัญญาประเภทตาง ๆ ตามมาตรา ๑๙๐ มีประเด็นปญหา
ที่ตองพิจารณาหลายประการดวยกันดังนี้
๒.๑ ปญหาในการวินิจฉัยวาการจัดทำหนังสือในลักษณะใดคือหนังสือสัญญาระหวาง
ประเทศ และเมื่อเปนหนังสือสัญญาระหวางประเทศแลว จะเปนหนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตอ ง
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม ซึ่งในประเด็นปญหาการวินิจฉัย
วา “การจัดทำหนังสือในลักษณะใดคือหนังสือสัญญาระหวางประเทศ” นั้น อาจพิจารณาไดตาม
อนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมายสนธิสญ
ั ญา ค.ศ. ๑๙๖๙ และอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาวาดวยกฎหมาย
สำหรับประเด็นปญหาวา “หนังสือสัญญาระหวางประเทศ
ดังกลาวจะเปนหนังสือสัญญาทีต
่ อ
 งไดรบ
ั ความเห็นชอบ
จากรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม” นัน้ ยังไมมี
ความชัดเจน ทัง้ นี้ เพราะหลักการดังกลาวเปนเรือ
่ งใหม
และไมเคยมีแนวทางปฏิบต
ั ม
ิ ากอน

สนธิสัญญาระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศหรือระหวางองคการระหวางประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๖
ซึ่งไดใหนิยามของคำวา “สนธิสัญญา” (Treaty) วา หมายถึง “ขอตกลงระหวางประเทศที่ไดทำขึ้น
เปนลายลักษณอกั ษรระหวางรัฐตาง ๆ และอยูภ ายใตกฎหมายระหวางประเทศไมวา จะทำขึน้ เปนฉบับเดียว
หรือสองฉบับหรือหลายฉบับผนวกเขาดวยกันและไมวาจะเรียกชื่อเชนใด” และตามแนวคำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเคยมีคำวินจิ ฉัยในคดีท่เี กี่ยวของกับการตีความคำวา “หนังสือสัญญา” อันไดแก
คำวินจิ ฉัยที่ ๑๑/๒๕๔๒, ๓๓/๒๕๔๓ และ ๖-๗/๒๕๕๑ พบวาไดวินิจฉัยสอดคลองกับนิยามของ
“สนธิสัญญา” ตามหลักเกณฑในอนุสัญญาฯ ดังกลาว แลว๕
อยางไรก็ตาม สำหรับประเด็นปญหาวา “หนังสือสัญญาระหวางประเทศดังกลาวจะเปนหนังสือ
สัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง หรือไม” นั้น ยังไมมี
ความชัดเจน ทัง้ นี้ เพราะหลักการดังกลาวเปนเรื่องใหมและไมเคยมีแนวทางปฏิบตั มิ ากอน แมท่ผี า นมา
คณะรัฐมนตรีจะไดมีมติ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่อแกไขปญหาความไมชัดเจนดังกลาว
โดยเห็นชอบใหสว นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐถือปฏิบตั วิ า เรื่องใดที่เสนอคณะรัฐมนตรี
หากมีประเด็นทีอ่ าจเกี่ยวของกับบทบัญญัตขิ องมาตรา ๑๙๐ หนวยงานเจาของเรื่องตองระบุมาใหชดั เจน
ดวยวาเปนกรณีท่ีอยูในขายตองดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
หรือไม เพราะเหตุใด แตมติคณะรัฐมนตรีดงั กลาวก็ไมอาจทำใหสว นราชการเจาของเรื่องหรือสวนราชการ
ที่ใหความเห็นใหขอมูลที่ชัดเจนขึ้นแตอยางใด ทั้งนี้ เพราะในทางปฏิบัติที่ผานมาสวนราชการดังกลาว
จะใหความเห็นไปในลักษณะ “นาจะ” หรือ “ไมนาจะ” ซึ่งก็ยังไมชัดเจนอยูนั่นเอง๖
รายงานทีดีอารไอ, ฉบับที่ ๘๘ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓, เรื่อง “การศึกษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ วาดวยการจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตอการคาและการลงทุนของประเทศไทย”,
หนา ๕.
๖
ชนิตา อึง๊ ผาสุก, “การแกไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ : มาตรา ๑๙๐”, หนา ๑๐๘.
๕
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เกร็ดกฎหมายนารู

๒.๒ ปญหาเกีย่ วกับการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการของรัฐสภาวาจะตองพิจารณา
ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง เพราะการกำหนด
กรอบระยะเวลาดังกลาวเปนการสรางภาระแกรฐั สภาที่จะตองเรงดำเนินการพิจารณาใหความเห็นชอบ
เนือ่ งจากสนธิสัญญาพหุภาคี (Multilateral Treaties) ที่รัฐสภาจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในทางปฏิบัติมีเปนจำนวนมาก นอกจากนี้ แมมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง จะไดกำหนดกรอบระยะเวลา
ในการดำเนินการของรัฐสภาไว แตก็ไมไดมีบทลงโทษในกรณีทรี่ ัฐสภาดำเนินการไมแลวเสร็จภายใน
กรอบระยะเวลาดังกลาวแตอยางใด๗ กรณีหากรัฐสภาพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกลาว
จะมีผลอยางไร จะถือวารัฐสภาใหความเห็นชอบโดยปริยายหรือไม
๒.๓ ปญหาความไมชัดเจนในการจัดทำกรอบการเจรจาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม วาตอง
มีขอบเขตและรายละเอียดอยางไร เนื่องจากในทางปฏิบัติการจัดทำกรอบการเจรจาดังกลาวสามารถ
ที่จะกระทำไดเฉพาะในกรณีของหนังสือสัญญาทวิภาคี (Bilateral Treaties) เทานั้น แตถาเปนหนังสือ
สัญญาพหุภาคี (Multilateral Treaties) หรือหนังสือสัญญาที่เปนบอเกิดของกฎหมาย (Law – making
Treaty) แลว การจัดทำกรอบการเจรจาเปนเรือ่ งที่มคี วามยุงยากในทางปฏิบตั ิ นอกจากนี้ การจัดทำกรอบ
การเจรจานั้นเปนเรื่องทีม่ ีความละเอียดออนและยังไมมีรายละเอียดทีช่ ัดเจนในทางปฏิบัติ หากมีการ
จัดทำกรอบการเจรจาที่มีความละเอียดเกินไปก็อาจจะมีความยุงยากในการจัดทำ รวมทั้งอาจทำให
ขอมูลสำคัญมีการรั่วไหลสูคูเจรจาได แตถากรอบการเจรจาที่จัดทำมีความหยาบเกินไปก็แทบจะไมมี
ประโยชนตอการพิจารณาใหความเห็นชอบของรัฐสภาแตอยางใด๘
๒.๔ ปญหาเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม วาจะตอง
ครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดเสียมากนอยเพียงใด เนื่องจากถอยคำวา “ประชาชน” นั้น เปนถอยคำ
ที่กวางเกินไป เปนเรื่องที่มีความยากลำบากในทางปฏิบัต๙ิ
๒.๕ ปญหาเกี่ยวกับถอยคำใน มาตรา ๑๙๐ วรรคสี่ตอนตน ที่บญ
ั ญัติวา “เมื่อลงนามในหนังสือ
สัญญาตามวรรคสองแลว กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพัน...” เพราะการบัญญัติไวเชนนี้
อาจทำใหเกิดปญหาขึ้นในทางปฏิบตั ิ เพราะการลงนามเพียงอยางเดียวก็อาจเปนการแสดงเจตนาผูกพัน
สนธิสัญญาโดยรัฐแลว เนือ่ งจากวิธีแสดงเจตนาในการผูกพันตามสนธิสัญญาโดยรัฐมีหลายวิธีดวยกัน
เชน การลงนาม การแลกเปลีย่ นตราสาร การใหสตั ยาบัน การยอมรับ การใหความเห็นชอบ และการภาคยานุวตั ิ
นอกจากนี้ยังอาจทำไดโดยวิธีอื่น ๆ ตามที่รัฐภาคีของสนธิสัญญาตกลงกันหรือมีวิธอี ื่นใดตามกฎหมาย
ั ญัตไิ วน้ี จึงอาจไมมผี ลใชบงั คับในกรณีท่ฝี า ยบริหาร โดยเฉพาะ
ระหวางประเทศ๑๐ ดังนั้น ตามถอยคำที่บญ
จตุรนต ถิระวัฒน, ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในกระบวนการทำสนธิสัญญาระหวางประเทศ”
จัดโดย รัฐสภา สถาบันพระปกเกลา และสหภาพรัฐสภา เมื่อวันจันทรที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ณ โรงแรมปรินซพาเลส (สรุปสัมมนา
ทางวิชาการ,วารสารจุลนิติ ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๒, หนา ๕๓).
๘
เรื่องเดียวกัน.
๙
รายงานทีดีอารไอ, เรื่อง “การศึกษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”,
หนา ๑๒.
๑๐
ลาวัลย ถนัดศิลปะกุล, “บทบาทของรัฐสภากับกระบวนการทำสนธิสัญญาระหวางประเทศ และปญหามาตรา ๑๙๐
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐”,วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ ๒ ปที่ ๒๐ (ธันวาคม ๒๕๕๑),
หนา ๑๘ - ๑๙.
๗
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การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย :
อดีต ปจจุบัน และอนาคต

อยางยิง่ นายกรัฐมนตรีซึ่งเปนหัวหนารัฐบาลก็ดี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศก็ดี
ซึ่งถือวาเปนบุคคลผูมีอำนาจเต็มโดยตำแหนงในการกระทำการทั้งปวงที่เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญา
ไดทำความตกลงเขตการคาเสรีในระดับทวิภาคีกบั หลายประเทศ โดยไมมีการนำเสนอความตกลงดังกลาว
ตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเฉพาะเมื่อขอบทในความตกลงกำหนดใหความตกลงดังกลาวมีผล
ผูกพันรัฐที่เขาทำความตกลงโดยการลงนามเทานั้น๑๑
หนวยงานเจาของเรื่องตางก็เกรงกลัวปญหาที่อาจจะ
เกิดความผิดพลาดขึ้นดังกรณีของแถลงการณรวม
ไทย - กั ม พู ช า ที่ ท ำให เ จ า หน า ที่ ก ระทรวงการต า ง
ประเทศหลายราย รวมทั้ ง ปลั ด กระทรวงและอธิ บ ดี
กรมสนธิ สัญ ญาและกฎหมายถู ก กล า วโทษว า ละเว น
ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามมาตรา ๑๕๗ แห ง ประมวล
กฎหมายอาญา

จากประเด็นปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบตอกระบวนการและขัน้ ตอนของการจัดทำหนังสือ
สัญญาประเภทตาง ๆ ตามมาตรา ๑๙๐ อยางหลีกเลี่ยงไมได โดยทำใหการดำเนินการจัดทำหนังสือสัญญา
ระหวางประเทศหรือความตกลงในหลายประเภทเกิดความชะงักงัน ไมมีความคืบหนาเทาทีค่ วร
นับตั้งแตป ๒๕๕๐ เปนตนมา อีกทั้งหนวยงานเจาของเรือ่ งตางก็เกรงกลัวปญหาที่อาจจะเกิดความผิดพลาด
ขึน้ ดังกรณีของแถลงการณรวมไทย - กัมพูชา ทีท่ ำใหเจาหนาทีก่ ระทรวงการตางประเทศหลายราย
รวมทั้งปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมายถูกกลาวโทษวาละเวนในการปฏิบตั หิ นาที่
ตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึง่ มีโทษทั้งทางอาญาและทางวินยั ทำใหเปนภาระหนัก
ของกระทรวงการตางประเทศในการตีความหนังสือสัญญาและของรัฐสภาในการพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในเกือบทุกความตกลง๑๒ สงผลทำใหเกิดความลาชาในขั้นตอนการดำเนินการของทั้งสองหนวยงาน

๓. ขอเสนอแนะและแนวทางการแก ไขปญหาทีเ่ กิดขึน
้ จากการ
บังคับใชบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐
สภาพปญหาทีเ่ กิดขึ้นในการบังคับใชบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ดังกลาว ไดมี
ผูทรงคุณวุฒแิ ละนักวิชาการไดเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญ มาตรา
๑๙๐ และการตรากฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธกี ารจัดทำหนังสือ
สัญญาฯ ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา ตลอดจนการปรับโครงสรางและกระบวนการทำงานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไวอยางนาสนใจ ดังนี้

เพลินตา ตันรังสรรค, “สรุปสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง หนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ตอ งไดรบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา”,
วารสารจุลนิติ ปที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๒), หนา ๖๘ - ๖๙.
๑๒
รายงานทีดอี ารไอ, เรื่อง “การศึกษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”,
หนา ๑๒.
๑๑
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เกร็ดกฎหมายนารู

๓.๑ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐
เพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดทำหนังสือสัญญา มีความจำเปน
ตองมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐ โดยมีประเด็นที่ควรพิจารณาดังนี้
๑) การกำหนดใหหนังสือสัญญาระหวางประเทศบางประเภทตองไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง เปนขอยกเวนจากหลักการทั่วไปที่วาการจัดทำหนังสือสัญญา
ระหวางประเทศเปนอำนาจของฝายบริหาร ซึ่งการกำหนดประเภทของหนังสือสัญญาดังกลาวจะตองมี
ความชัดเจนทำนองเดียวกันกับความในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ตอนตน ที่มีลกั ษณะที่ชดั เจนอยูในตัวเอง๑๓
และควรหลีกเลี่ยงการบัญญัติถอยคำที่ไมมีความชัดเจนวามีความหมายครอบคลุมแคไหนเพียงใด เชน
คำวา “อยางกวางขวาง” หรือ “อยางมีนัยสำคัญ” เพราะหนังสือสัญญาระหวางประเทศเกือบทุกฉบับ
จะมีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวางทั้งสิ้น๑๔
๒) การจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ตามมาตรา ๑๙๐ ควรเพิ่มเติมหลักการ
เพื่อใหครอบคลุมถึงกรณีทปี่ ระเทศไทยจะทำหนังสือสัญญายอมรับเขตอำนาจศาลระหวางประเทศ
หรือการออกคำแถลงฝายเดียวในการยอมรับอำนาจศาลอันอาจเปนผลใหเงื่อนไขตามหนังสือสัญญาที่
เคยทำไวเกิดผลผูกพัน และอาจนำไปสูการเปลี่ยนแปลงที่มีผลเชนเดียวกับการทำหนังสือสัญญาทั้ง ๕
ประเภทตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง๑๕
๓) ควรมีก ารกำหนดกรอบนิ ย ามของหนั ง สื อ สั ญ ญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
บางประเภทไวในกฎหมายเพื่อใหมีความหมายที่แคบลงกวาในรัฐธรรมนูญ โดยใหอำนาจแกฝา ยบริหาร
ในการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศที่ไมมีลกั ษณะที่เปนหนังสือสัญญาตามอนุสญ
ั ญากรุงเวียนนาฯ
รวมทัง้ หนังสือสัญญาทีม่ ลี ักษณะทีเ่ ปนความตกลงระหวางฝายบริหาร ซึง่ อาจหมายถึงหนังสือสัญญา
ระหวางหนวยงานราชการในระดับกรม เปนตน นอกจากนี้ สำหรับหนังสือสัญญาที่ตอ งผานการพิจารณา
ของรัฐสภานั้น ควรแบงแยกเปน ๒ ประเภท คือ หนังสือสัญญาทีร่ ัฐสภาจะตอง “พิจารณา” เชน
ความตกลงการคาเสรีซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอเศรษฐกิจ และหนังสือสัญญาทีร่ ัฐสภา
“รับทราบ” เทานั้น เชน หนังสือสัญญาที่มีรูปแบบเปนมาตรฐาน เชน ความตกลงทวิภาคีดานการบิน
หรืออนุสัญญาภาษีซอน เปนตน๑๖
๔) ควรมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคำในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง โดยเฉพาะในประเด็นที่ทำ
ใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติอยางชัดเจน เชน ปญหาเกี่ยวกับกรอบระยะเวลาที่กำหนดใหรัฐสภาจะตอง
พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวนั ที่ไดรบั เรื่องดังกลาว ควรที่จะตองมีการแบงประเภทของ
หนังสือสัญญาที่จะตองดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกลาวใหชัดเจน เนื่องจากหนังสือสัญญา
สัมภาษณ จุมพต สายสุนทร ,อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร, ๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๔, (วารสารจุลนิติ ป ๘ ฉบับที่ ๔ กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๔ หนา ๒๓ – ๒๖).
๑๔
วิษณุ เครืองาม, สรุปสัมมนาทางวิชาการ, หนา ๕๕.
๑๕
วีรพัฒน ปริยวงศ, “การใชอำนาจอธิปไตยสรางกฎหมายระหวางประเทศ : หนังสือสัญญาบางประเภทอันตองไดรับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา (ตอนที่ ๓)”.
๑๖
รายงานทีดอี ารไอ, เรื่อง “การศึกษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”,
หนา ๑๔.
๑๓
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การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย :
อดีต ปจจุบัน และอนาคต

บางประเภทไมมีความจำเปนตองรีบดำเนินการอยางเรงดวน และควรกำหนดบทลงโทษในกรณีท่รี ฐั สภา
ดำเนินการไมแลวเสร็จ นอกจากนี้ ควรมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคำเพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดทำกรอบการเจรจา๑๗
๕) ควรมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคำในมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม ที่บญ
ั ญัตวิ า “...คณะรัฐมนตรี
ตองใหขอ มูลและจัดใหมกี ารรับฟงความคิดเห็นของประชาชน...” ซึ่งถอยคำวา “ประชาชน” เปนถอยคำ
ที่กวางเกินไป โดยอาจแกไขเพิ่มเติมโดยใชถอยคำวา “ผูที่มีสวนไดเสียโดยตรง” ทั้งนี้ เพื่อใหการรับฟง
ความคิดเห็นกอนการดำเนินการเพื่อจัดทำหนังสือสัญญาแตละฉบับนั้นมีวงทีก่ วางหรือแคบตามสาระ
สำคัญในหนังสือสัญญานั้น ๆ๑๘
โดยอาจตัดขอความทีอ่ า งอิงถึงการลงนามออก ซึง่ จะมี
ผลทำใหหนังสือสัญญาทีอ่ ยูในเงือ่ นไขของ มาตรา ๑๙๐
วรรคสอง ทั้งหมด ตองมีการขอความเห็นชอบจาก
รัฐสภากอนการแสดงเจตนาผูกพัน ไมวา หนังสือสัญญา
ดั ง กล า วจะมี ก ารแยกขั้ น ตอนในการลงนามกั บ การ
ใหสต
ั ยาบันหรือไมกต
็ าม

๖) ควรมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคำในมาตรา ๑๙๐ วรรคสี่ เนื่องจากถอยคำในวรรคสี่
มีการแยกขั้นตอนการลงนามออกจากขั้นตอนในการแสดงเจตนาผูกพัน โดยอาจตัดขอความที่อางอิง
ถึงการลงนามออก ซึ่งจะมีผลทำใหหนังสือสัญญาที่อยูในเงื่อนไขของ มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ทั้งหมด
ตองมีการขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนการแสดงเจตนาผูกพัน ไมวา หนังสือสัญญาดังกลาวจะมีการ
แยกขั้นตอนในการลงนามกับการใหสัตยาบันหรือไมก็ตาม๑๙ หรือตองมีการเพิ่มเติมความขึ้นใหมกอน
วรรคสี่ในหลักการทำนองวา ในกรณีการทำหนังสือสัญญาตามวรรคสองนั้น ตองไมแสดงเจตนาผูกพันรัฐ
ทันทีโดยการลงนาม แตจะลงนามไดโดยตองมาขอความเห็นชอบหรือไดรับการใหสัตยาบันเสียกอน
ซึ่งการเพิ่มเติมความดังกลาวจะมีผลทำใหการทำหนังสือสัญญาตามวรรคสองตองมีการใหสตั ยาบันหรือ
เห็นชอบเสมอ จะไปกำหนดใหผูกพันโดยการลงนามเพียงอยางเดียวไมได๒๐ หรืออาจมีการแกไขเพิ่มเติม
โดยเปลี่ยนจากขอความเดิมที่วา “เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว กอนที่จะแสดงเจตนา
ใหมีผลผูกพัน...” เปนขอความใหมในหลักการทำนองวา “เมื่อแสดงเจตนาเพื่อผูกพันตามหนังสือ
สัญญา” ทัง้ นีเ้ พราะ “การแสดงเจตนา” นัน้ หมายความรวมถึง แสดงเจตนาโดยการลงนามแลวใหสนธิสญั ญา
มีผลใชบงั คับทันที หรือจะแสดงเจตนาโดยการสัตยาบันหรือแลกเปลีย่ นตราสารจึงจะมีผลผูกพัน หรือวิธกี าร
อื่นใดตามที่ตกลงกันก็ได เชนนี้จึงจะครอบคลุมวิธีการแสดงเจตนาเพื่อผูกพันทั้งหมด๒๑
๑๗
๑๘

หนา ๑๔.

จตุรนต ถิระวัฒน, สรุปสัมมนาทางวิชาการ, หนา ๕๖.
รายงานทีดอี ารไอ, เรื่อง “การศึกษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”,

เรื่องเดียวกัน.
ลาวัลย ถนัดศิลปะกุล, “บทบาทของรัฐสภากับกระบวนการทำสนธิสัญญาระหวางประเทศ และปญหามาตรา ๑๙๐
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐”, หนา ๑๙.
๒๑
เพลินตา ตันรังสรรค, “สรุปสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง หนังสือสัญญาระหวางประเทศทีต่ อ งไดรบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา”, หนา ๖๙.
๑๙
๒๐

๑๕๐
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๓.๒ ขอเสนอแนะเพือ่ การตรากฎหมายเกีย่ วกับการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา
ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา
เพื ่อ ให ม ีก รอบหรื อ แนวทางในการตรากฎหมายว า ด ว ยการกำหนดประเภท
กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธกี ารจัดทำหนังสือสัญญาฯ ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา ไดมีผทู รงคุณวุฒิ
และนักวิชาการเสนอแนวทางในการกำหนดนิยามของหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ตามมาตรา ๑๙๐
วรรคสอง ดังตอไปนี้
๑) ควรกำหนดนิยามของ “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบดานการคา การบริการ
และการลงทุน” ที่มากกวาพันธกรณีท่ใี หไวในองคการการคาโลก และใหนยิ ามความหมายของหนังสือ
สัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง โดยการกำหนด
เปนประเด็นหลัก ๆ เชน ประเด็นที่เกีย่ วกับทรัพยสนิ ทางปญญา สิง่ แวดลอม แรงงาน หรือสิทธิมนุษยชน ทัง้ นี้
ใหคณะรัฐมนตรีสามารถประกาศกำหนดประเภทของหนังสือสัญญาเพิ่มเติมไดเพื่อใหมีความยืดหยุน
ในการปฏิบัติหนาทีข่ องฝายบริหาร และเพื่อเปดใหมีการปรับเปลี่ยนนิยามไดตามความเหมาะสม
เชน ในกรณีที่มีแนวทางในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมในภายหลังเปนตน๒๒
๒) ควรกำหนดนิยามของ “หนังสือสัญญาที่มผี ลกระทบตองบประมาณของประเทศ
อยางมีนัยสำคัญ” โดยอาจกำหนดวงเงินขั้นต่ำของคาใชจายที่รัฐจะตองผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ยัง
ไมไดบรรจุไวในงบประมาณประจำป โดยใหคณะรัฐมนตรีสามารถประกาศกำหนดประเภทหรือลักษณะ
ของหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตองบประมาณอยางมีนัยสำคัญเพิ่มเติมไดเชนเดียวกับ ๑)๒๓
๓) คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีความเห็นวา “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรือ
งบประมาณอยางมีนยั สำคัญ” หมายถึง หนังสือสัญญาที่กอ ใหเกิดผลกระทบตอโครงสรางใหญทางสังคม
หรือทางเศรษฐกิจ หรือกอผลตอการคา การลงทุนในระดับชาติ หรือผูกพันงบประมาณแผนดินซึ่ง
ยังมิไดรบั ความเห็นชอบจากรัฐสภา หรือผูกพันงบประมาณในสัดสวนที่สงู ถึงระดับที่กำหนดในกฎหมาย
สวนการพิจารณาวาระดับใดจึงจะเขาลักษณะเปนผลกระทบตอโครงสรางใหญระดับชาติหรือสัดสวน
ระดับที่สูงนั้น จะตองพิจารณาขอเท็จจริงเปนรายกรณีไป นอกจากนี้ การพิจารณา “ความกวางขวาง”
หรือ “ความมีนัยสำคัญ” จะตองพิจารณาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพประกอบกันดวย๒๔
๔) คณะนัก วิ จั ย ซึ ่ง ได รั บ ทุน สนั บ สนุ น จากมู ล นิ ธิ ส ถาบั น วิ จั ย เพื ่อ การพั ฒ นา
ประเทศไทย (TDRI) ไดมกี ารนำเสนอรางพระราชบัญญัติหนังสือสัญญาการคาการลงทุน พ.ศ. ....
๒๒

หนา ๑๕.

รายงานทีดอี ารไอ, เรื่อง “การศึกษาผลกระทบของมาตรา ๑๙๐ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”,

เรื่องเดียวกัน.
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, “บันทึกความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง กฎหมาย
วาดวยการกำหนดขั้นตอนและวิธกี ารจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ตามมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐”, หนา ๒๘, [Online] แหลงที่มา (http://ppvoice.thainhf.org/document/research/research_828.pdf,
สืบคนเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕).
๒๓
๒๔
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การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย :
อดีต ปจจุบัน และอนาคต

โดยกำหนดนิยามเกีย่ วกับ “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบอยางกวางขวาง” วา หมายความวา
หนังสือสัญญาทางการคา และการลงทุนที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) ตองออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญาโดย
อาจออกเปนกฎหมายใหม หรือออกกฎหมายเพื่อแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิมที่มีอยูแลว หรือออก
กฎหมายเพื่อยกเลิกกฎหมายเดิมที่มีอยูแลว
(๒) มีการลดอัตราภาษีมากกวารอยละหาสิบของอัตราภาษีท่กี ำหนดไวในกฎหมาย
ณ วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ทั้งนี้ เฉพาะอัตราภาษีที่กำหนดไวมากกวารอยละยี่สิบ
(๓) มีผลกระทบตอบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
(๔) มีลักษณะอยางอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง๒๕
การทีจ่ ะกำหนดนิยามเพือ
่ ใหมค
ี วามชัดเจนไวในกฎหมาย
วาดวยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขัน้ ตอนและ
วิธกี ารจัดทำหนังสือสัญญาฯ ยอมมีความเสีย่ งทีอ่ าจจะ
ขัดหรือแยงตอบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญได

๕) ขอเสนอของกลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)
มีขอ เสนอแนะวา “หนังสือสัญญาที่มผี ลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ
อยางกวางขวาง” หมายความวา หนังสือสัญญาที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี
(๑) มีผลผูกพันดานทรัพยสินทางปญญามากไปกวาทีป่ ระเทศไทยผูกพันไวภายใต
ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคาขององคการการคาโลก หรือมีผลขัดแยง
ตอพันธกรณีของประเทศไทยภายใตความตกลงระหวางประเทศดานทรัพยสนิ ทางปญญาที่ประเทศไทย
ไดเปนภาคี ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ
(๒) มีผลผูกพันดานสิ่งแวดลอมที่มีผลขัดแยงตอพันธกรณีของประเทศไทยภายใต
ความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยเปนภาคี ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอ
กรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ
(๓) มีผ ลผู ก พั น ด า นแรงงานที ข่ ั ด แย ง ต อ พั น ธกรณี ข องประเทศไทยที ม่ ี ภ ายใต
ความตกลงขององคการแรงงานระหวางประเทศ ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอกรอบการเจรจา
ตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ
(๔) มีผลผูกพันที่กอใหเกิดพันธกรณีทขี่ ัดแยงกับหลักการดานสิทธิมนุษยชนของ
องคการสหประชาชาติ ในวันทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพือ่ ขอความเห็นชอบ
(๕) มีล ัก ษณะอย า งอื ่น ตามที ่ค ณะรั ฐ มนตรี ป ระกาศกำหนดตามข อ เสนอของ
คณะกรรมการ
วีรพัฒน ปริยวงศ, “การใชอำนาจอธิปไตยสรางกฎหมายระหวางประเทศ : หนังสือสัญญาบางประเภทอันตอง
ไดรบั ความเห็นชอบของรัฐสภา (ตอนที่ ๓)”.
๒๕

๑๕๒
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สำหรับ “หนังสือสัญญาที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุนอยางมีนัยสำคัญ”
หมายความวา หนังสือสัญญาที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) มีผลผูกพันดานการคาสินคาและบริการมากไปกวาที่ประเทศไทยมีพนั ธกรณี
ภายใตความตกลงกับองคการการคาโลก ในวันที่คณะรัฐมนตรีมมี ติเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อ
ขอความเห็นชอบ
(๒) มีผลผูกพันดานการลงทุนมากไปกวาทีป่ ระเทศไทยผูกพันไวภายใตความตกลง
เรื่องมาตรการลงทุนทีเ่ กี่ยวของกับการคาขององคการการคาโลก หรือมีความแตกตางหรือขัดแยงกับ
บทบัญญัติทมี่ อี ยูใ นกฎหมายวาดวยการลงทุนของประเทศไทย ทัง้ การลงทุนระยะสัน้ และการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศในวันทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติเสนอกรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพือ่ ขอความเห็นชอบ
(๓) มีล ัก ษณะอย า งอืน่ ตามทีค่ ณะรั ฐ มนตรี ป ระกาศกำหนดตามข อ เสนอ
๒๖
ของคณะกรรมการ
๖) ในขณะที่รางพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....
ฉบับของคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงการตางประเทศ๒๗ ปรากฏวาไมไดมีการกำหนดนิยามความหมาย
ของคำวา “หนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยาง
กวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสำคัญ”
ไวแตประการใด โดยใหเปนอำนาจของคณะรัฐมนตรีเปนผูกำหนดตามขอเสนอแนะของกระทรวง
การตางประเทศ และเมือ่ ไดแจงขอกำหนดดังกลาวใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบเปนเวลา
๑๕ วันแลว หากไมไดมีหนังสือทักทวง ใหประกาศขอกำหนดนั้นในราชกิจจานุเบกษาและใชบังคับได
อยางไรก็ตาม ในประเด็นการกำหนดนิยามของหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๙๐
วรรคสอง ไวในกฎหมายวาดวยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือ
สัญญาฯ ยังมีผมู ีความไมเห็นดวย โดยมีความเห็นวา แมถอ ยคำเกีย่ วกับหนังสือสัญญา ตามมาตรา ๑๙๐
วรรคสอง จะมีความไมชัดเจน แตการที่จะกำหนดนิยามเพื่อใหมีความชัดเจนไวในกฎหมายวา
ดวยการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาฯ ยอมมีความเสี่ยง
ทีอ่ าจจะขัดหรือแยงตอบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญได ดังนัน้ แนวทางแกไขคือ การกำหนดนิยามในลักษณะ
เปนขอสันนิษฐานของกฎหมายวาหนังสือสัญญาประเภทใดที่ไมเขาขาย ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง
โดยมิไดตัดสิทธิของฝายใดที่จะโตแยงหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น รวมทั้งมิไดเปนการบัญญัติเกินกวา
ทีร่ ัฐธรรมนูญกำหนด๒๘ นอกจากนี้ หากพิจารณาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของนานาอารยะประเทศก็
รางพระราชบัญญัติการจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ พ.ศ. .... ฉบับของกลุมศึกษาขอตกลงเขตการคาเสรี
ภาคประชาชน (FTA Watch), [Online] แหลงที่มา (http://www.ftawatch.org/sites/default/files/Final_190_act.pdf, สืบคนเมื่อ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕).
๒๗
รางพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๒ ครัง้ ที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ และในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๒ ครัง้ ที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรี (ชุดที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี) ไดขอถอนรางพระราชบัญญัติดังกลาวเพื่อนำกลับไปแกไข
เพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมยินยอมใหถอนไดตามขอบังคับฯ ขอ ๕๓.
๒๘
พรชัย ดานวิวัฒน, “สนธิสัญญาตามมาตรา ๑๙๐ วรรค ๒ แหงรัฐธรรมนูญ”, วารสารจุลนิติ ป ๘ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม
– สิงหาคม ๒๕๕๔), หนา ๕๒.
๒๖
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การทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย :
อดีต ปจจุบัน และอนาคต

ไมพบวามีรฐั ธรรมนูญของประเทศใดบัญญัตใิ หมกี ารออกกฎหมายเฉพาะเพือ่ อธิบายถอยคำในรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะในเรื่องของการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ทัง้ นี้ เพราะไมอาจทราบไดวา พระราชบัญญัติ
ที่ออกมาเพื่อที่จะขยายความรัฐธรรมนูญจะมีลกั ษณะอยางไร และอะไรที่ถอื วาเปนเกณฑในการกำหนด
วาหนังสือสัญญาใดเปนหนังสือสัญญาทีอ่ ยูใ นขาย มาตรา ๑๙๐ วรรคสอง และถึงแมจะมีการ
ตรากฎหมายเพื่ออธิบายถอยคำก็ตาม กฎหมายดังกลาวอาจจะยังคงมีปญ
 หาใหตอ งตีความกันตอไปอีก
ดังนั้น ทางออกที่ดีเห็นวาควรมีการปรับเปลี่ยนถอยคำในมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ใหมีความชัดเจน
และไมมีความหมายกวางขวางเหมือนเชนปจจุบัน๒๙
ควรมีก าร “จั ด ตั ้ง คณะทำงานภายใต ร ะบบคณะ
กรรมาธิการของรัฐสภา” ขึ้นมาชุดหนึ่งโดยมีกรรมการ
ผูท รงคุ ณ วุฒิ ท ม
ี ่ าจากภาคเอกชน ภาควิ ช าการ
และประชาสังคม เพื่อทำหนาที่ ในการกลั่นกรองหนังสือ
สัญญา

๓.๓ ขอเสนอแนะเกีย่ วกับการปรับโครงสรางและกระบวนการทำงานของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
เนือ่ งจากประเทศไทยมีการจัดทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศเปนจำนวนมาก
ซึ่งตองผานการพิจารณาของรัฐสภา จึงควรมีการ “จัดตัง้ คณะทำงานภายใตระบบคณะกรรมาธิการ
ของรัฐสภา” ขึ้นมาชุดหนึ่งโดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒทิ ่มี าจากภาคเอกชน ภาควิชาการ และประชาสังคม
เพื่อทำหนาทีใ่ นการกลั่นกรองหนังสือสัญญา ซึ่งรวมถึงการจัดทำขอเสนอแนะในสวนของการวาง
ขั้นตอนและกระบวนการในการกลั่นกรองหนังสือสัญญาของรัฐสภาที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งศึกษาวิเคราะหผลดี ผลเสียของขอผูกพันทีก่ ำหนดในหนังสือสัญญาระหวางประเทศซึ่งตองมี
การพิจารณาเพิ่มเติมจากการศึกษาที่ฝายบริหารไดจัดทำขึ้นมาแลวเพื่อใหมีความละเอียดรอบคอบ
และสมบูรณมากขึ้น และในการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมาธิการชุดนี้จะตองมีหนวยงานที่เขามา
สนับสนุนการทำงานซึง่ มีหนาทีใ่ นการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอ มูลทีเ่ กีย่ วของ หนวยงานนีอ้ าจอยูภ ายใต
สำนักเลขาธิการรัฐสภา และมีความจำเปนตองมีนกั เศรษฐศาสตร นักกฎหมายการคาระหวางประเทศ
ตลอดจนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญาระหวางประเทศ
ทัง้ ในมิติของกระบวนการ ขั้นตอน และสาระสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมในหนังสือสัญญา ดังนั้น
หนว ยงานนี ้อ าจจำเป น จะต อ งจั ด ตั ้ง ขึ ้น ในรู ป แบบขององค ก ารมหาชนซึ ่ง มีค วามยื ด หยุน ในการ
กำหนดอัตราคาตอบแทนของพนักงานไดมากกวาหนวยงานของรัฐ๓๐ หรือควรมีการแกไขเพิ่มเติม
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการตัง้ กรรมาธิการรวมกันของรัฐสภาเพือ่ กำหนดใหมกี ารตัง้
“คณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาศึกษาหนังสือสัญญากอนเปนการลวงหนา”
๒๙
๓๐

หนา ๑๗.

๑๕๔
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เกร็ดกฎหมายนารู

และเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาตอทีป่ ระชุมรวมกันของรัฐสภา ทั้งนี้ เพือ่ เปนขอมูลทางวิชาการ
สำหรับสมาชิกรัฐสภาในการใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐
โดยการตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภาดังกลาวนี้ควรที่จะตั้งในลักษณะคณะกรรมาธิการสามัญ
หรือตั้งแบบถาวรไมใชเปนการตั้งขึ้นมาเพียงชั่วคราวเทานั้น๓๑
นอกจากนี้ เพื่อเปนการวางบรรทัดฐานใหเกิดความชัดเจนในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ การวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีดงั กลาวควรเปดโอกาส
ใหผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายระวางประเทศ เศรษฐกิจสังคม การคาการลงทุนหรืองบประมาณไดเขามา
มีส ว นร ว มในกระบวนพิ จ ารณาด ว ย เพราะเงื อ่ นไขและถ อ ยคำในการเจรจาทำหนั ง สื อ สั ญ ญา
ระหวางประเทศยอมอาจมีกรณีที่ตองใชความเชี่ยวชาญหรือความเขาใจเฉพาะศาสตรทมี่ ากไปกวา
หลักนิติศาสตรและรัฐศาสตรตามกรณีทเี่ คยปรากฏมา โดยแนวทางที่เปนไปไดในเบื้องตนคือการ
แกไขเพิม่ เติมกฎหมายวาดวยวิธพี จิ ารณาความของศาลรัฐธรรมนูญใหมกี ารเปดรับเอกสารของผูเ ชีย่ วชาญ
(amicus curiae) ซึ่งตองเปดรับอยางทั่วถึง และไมจำกัดเพียงการเรียกพยานผูเชี่ยวชาญมาสอบถาม
เทานั้น๓๒

๔. บทสรุป

สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในการบังคับใชบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญในปจจุบันมี
แนวทางในการทีจ่ ะแกไขปญหาทีเ่ กิดขึ้นดังกลาวโดยการแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ
และการเรงรัดการตรากฎหมายเกีย่ วกับการกำหนดประเภท กรอบการเจรจา ขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดทำ
หนังสือสัญญาฯ ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา ขึ้นใชบังคับ ตลอดจนการปรับโครงสรางและกระบวนการ
ทำงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความเปนมาและเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ แลว จะเห็นไดวา มีเจตนารมณหรือมีความพยายามที่จะแกไขปญหาที่เคยเกิดขึ้น
เกี่ยวกับกระบวนการทำหนังสือสัญญาในอดีตที่ผา นมา ไมวา จะเปนปญหาเกี่ยวกับบทบาทการมีสว นรวม
ของภาคประชาชน ปญหาเกีย่ วกับความโปรงใสในกระบวนการทำหนังสือสัญญา และปญหาการตรวจสอบ
และถวงดุลกันระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ
ดังนั้น ในอนาคตหากจะมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ จะตองมีการพิจารณา
ศึกษาอยางละเอียดรอบคอบและรวมกันจากทุกภาคสวน และประการสำคัญจะตองหาทางออก
โดยพยายามคงไวซึ่งเจตนารมณหรือความพยายามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ตองการที่จะแกไข
ปญหาในอดีต มิฉะนั้นแลว การแกไขเพิ่มเติมดังกลาวอาจจะทำใหยอนกลับไปสูปญ
 หาในอดีต กลาวคือ
การแกไขเพิม่ เติมอาจจะสามารถแกไขปญหาทีเ่ กิดจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ได แตไมสามารถแกไขปญหา
ที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ตองการที่จะแกไขก็ได

วิษณุ เครืองาม, สรุปสัมมนาทางวิชาการ, หนา ๕๖.
วีรพัฒน ปริยวงศ, “การใชอำนาจอธิปไตยสรางกฎหมายระหวางประเทศ : หนังสือสัญญาบางประเภทอันตองได
รับความเห็นชอบของรัฐสภา (ตอนที่ ๓)”.
๓๑

๓๒
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คำคม

การพากเพียรเพื่อความสมบูรณอยางไมมีที่สิ้นสุด
เปนสิทธิของเราผูเปนมนุษย
Infinite striving after perfection
is our human right.

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

๑๕๖
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หนาตางโลก: The Knowledge Windows

“The Windmill Flood Risk Management:
การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด”
ตอน
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¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ »·ØÁÇÑ²¹
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ความนำ

ประเทศเนเธอรแลนดตง้ั อยูบ นพืน้ ทีบ่ ริเวณสามเหลีย่ มปากแมนำ้
สายใหญ ๔ สายดวยกันซึ่งลวนเปนทางน้ำสำคัญของทวีปยุโรปไหลผาน
ลงสูทะเลเหนือ (the North Sea) ไดแก แมนำ้ ไรน แมนำ้ เมอรส แมนำ้ เชลท
และแมน้ำเอมส ประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศมีระดับ
ต่ำกวาระดับน้ำทะเลปานกลางอันเปนผลทำใหในอดีตที่ผา นมาระดับน้ำ
ในแหลงน้ำและทางน้ำตาง ๆ มักเกิดภาวะลนตลิ่งและเปนภัยพิบัติ
ที่สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินเปนอันมากเสมอมา
ประเทศเนเธอร แ ลนด ไ ด มี ก ารสร า ง
และขยายชุมชน ที่อยูอาศัย และพื้นที่เกษตรกรรม
ควบคูไปกับการจัดใหมีระบบปองกัน “อุทกภัย”
เสมอมาหลายศตวรรษเพื ่อ การดำรงชี วิ ต อยู 
อยางยั่งยืน๑ นอกจากการอาศัยองคความรูและ
เครื่องมือในดานตาง ๆ ทั้งทางดานวิศวกรรมโยธา
สำหรั บ การจั ด ให ม ีโ ครงสร า งป อ งกั น อุ ท กภั ย
(Flood Defences) ในรูปแบบตาง ๆ และทางดาน
การตรากฎหมายเพื่อกำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการอุทกภัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลว
ประเทศเนเธอรแลนดยังไดมีการพัฒนานโยบาย
และการดำเนินยุทธศาสตรระดับชาติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
และแก ไขป ญ หาอุ ท กภั ย อย า งเป น รู ป ธรรม ดังรายละเอียดทีจ่ ะ
ไดนำเสนอใน หนาตางโลก: The Knowledge Windows เรื่อง
“The Windmill Flood Risk Management: การจัดการอุทกภัย
ของประเทศเนเธอร แ ลนด” ตอน “นโยบายและยุ ท ธศาสตร
ของภาครัฐ” ดังนี้

B. Stalenberg and J.K. Vrijling, “INTERACTION BETWEEN DUTCH FLOOD PROTECTION AND URBANISATION”
in document for International Symposium of Lowland Technology; September 14-16, 2006 in Saga, Japan,
2006.
๑
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“The Windmill Flood Risk Management: การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด”
ตอน “กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย”

มาตรการปองกันอุทกภัย ยุทธศาสตรพื้นฐานประการสำคัญ ๒

มาตรการเชิงปองกัน (Protective measures) ถือเปนมาตรการแรกที่ชาวดัตชเริ่มใชกันมา
ตั้งแตโบราณกาล โดยไดมีการดำเนินการจัดตั้ง “วงแหวนคันกั้นน้ำ” หรือ “Dike Rings” ใหมีลักษณะ
เปนพื้นที่ระบบปดสำหรับการจัดทำโครงการปองกันอุทกภัยตามลักษณะทางภูมิศาสตรของแตละบริเวณ
เชน คันกั้นน้ำ เขื่อน หรือกำแพงปองกันมวลคลื่นน้ำทะเลซัดเขาหาชายฝง โดยกำหนดใหคณะกรรมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water board) ในแตละพื้นที่เปนผูดูแลบำรุงรักษา
ปจจุบัน ประเทศเนเธอรแลนดไดจัดใหมีโครงการหลักทางวิศวกรรมเพื่อการปองกันอุทกภัย
(Primary flood defence structures) มีความยาวรวมกวา ๓,๕๐๐ กิโลเมตร มีลกั ษณะเปนโครงสราง
ขนาดใหญท่ใี ชก้นั มวลน้ำจากทะเลหรือแมนำ้ บางสาย อันใชสำหรับการปองกันน้ำจากภายนอกวงแหวน
คันกั้นน้ำมิใหไหลเขาสูภายในระบบ นอกจากนั้นจะเปนโครงสรางที่กั้นน้ำภายในเขตพื้นที่ดังกลาว
อีกกวา ๑๔,๐๐๐ กิโลเมตร เชน คันกั้นน้ำรอบอางเก็บน้ำหรือริมฝงคลอง๓
พระราชบั ญ ญั ต ิท รั พ ยากรน้ ำ
(Water Act 2009) ไดกำหนดใหโครงการ
เหล า นั ้น ต อ งเป น ไปตามระดั บ เกณฑ
มาตรฐานพิเศษทีก่ ำหนดไวในกฎหมาย
เช น โครงการป อ งกั น อุท กภั ย สำหรั บ
ชายฝง ทะเลตอนกลาง อันเปนทีต่ ัง้ ของ
นครอัมสเตอรดัมซึ่งเปนเมืองหลวงของ
ประเทศที ่ม ีจ ำนวนประชากรหนาแน น
ทั้งเปนที่ีตั้งของกรุงเฮกและเขตทาเรืือรอตเตอรดัม จึึงมีีระดับเกณฑมาตรฐานพิเศษในระดับสูงสุด
ทัง้ พระราชบั ญ ญัติ ดั ง กลา วยัง ได ก ำหนดให อ งค ก รทีเ่ กี ่ย วข อ งกั บ การป อ งกั น อุ ท กภั ย ซึ ่ง มี
คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water boards) ในแตละพื้นทีเ่ ปนองคกรหลักในการ
ประเมินสภาพและสมรรถนะของโครงสรางสำหรับการปองกันอุทกภัยในเขตความรับผิดชอบในทุก
๕ ป อีกดวย ซึง่ รายงานการประเมินดังกลาวจะตองเสนอตอรัฐสภาเพือ่ พิจารณาตอไป ทำใหหนวยงาน
ทีเ่ กี่ยวของตองดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑทกี่ ฎหมายกำหนดไวโดยชัดแจง โดยมีการประเมิน
สมรรถภาพของโครงสรางสำหรับการปองกันอุทกภัยในพื้นทีต่ าง ๆ และจัดทำรายงานการพัฒนา
การบำรุงรักษา ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณอยางสม่ำเสมอ

โปรดดู Jos van Alphen, “Flood Risk Management in the Netherlands, Organisation, Legislation
and Governance”, p. 1 . [online] Available from http://www.nfrmp.us/ifrma/docs/pre/governance/
NetherlandsGovernancePaper.pdf [April 9th, 2012].
๓
โปรดดู The Dutch Government, “National Water Plan 2009- 2015”, (Thieme Deventer, 2009), p. 65.
๒
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มีขอ พิจารณาวา การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยนั้นไมอาจดำเนินงานไดแตเพียงการปองกัน
น้ำ ไมใ ห ไ หลบา เข า ทว มพื ้น ทีเ่ ทา นั ้น ดั ง ทีป่ รากฏในแผนบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ แห ง ชาติ
ค.ศ. ๒๐๐๙ – ค.ศ. ๒๐๑๕ ของรัฐบาลเนเธอรแลนดวา ควรใหความสำคัญแกการปองกันผลจากภัยพิบตั ิ
ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยและการฟนฟูเยียวยาความเสียหายในดานตางๆ ไปพรอมกันดวย๔
“Go with the flow” ยุทธศาสตรการปรับตัวสำหรับการเผชิญอุทกภัย

กวาศตวรรษที่ผานมาภายใตอิทธิพลของการ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ำในแมน้ำสายหลักและปจจัยเสี่ยง
ประการอืน่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางรวดเร็วนัน้ ประเทศเนเธอรแลนด
ไดมีการปรับใชยุทธศาสตรใหสามารถปรับตัวและ
ขับเคลือ่ นประเทศไปไดพรอมกันกับปริมาณน้ำมหาศาล
ที ่ต อ งเผชิ ญ มากยิ ่ง ขึน้ เป น ลำดั บ อย า งไม อ าจ
หลีกเลีย่ งได ภายใตแนวคิด “Go with the flow”
โดยจัดใหมีระบบกักเก็บน้ำไวกอ นที่จะปลอยออกสูพ้นื ที่ตา ง ๆ และจัดหาพื้นที่สำหรับใหมวลน้ำไดมที ่ีอยู
หรือเคลือ่ นทีไ่ ปไดโดยไมสรางความเสียหายหรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ ดังทีไ่ ดมกี ารดำเนินการแลว
เชน โครงการ “Room for the River” และโครงการ “Meuse Projects”๕ ซึง่ เห็นไดอยางชัดเจนวา
แนวทางเชนวานี้สอดคลองกับหลักการของ “โครงการแกมลิง”ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ของประเทศไทยที่มีสาระสำคัญในทำนองเดียวกัน
การกำหนดองคกรผูรับผิดชอบภารกิจ

ในการกำหนดนโยบายภาครัฐสำหรับการจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนดน้นั มีขอบเขต
ครอบคลุม การคุม ครองปองกัน (Prevention) การเตรียมการรับมือและการสนองตอบอยางทันตอเหตุการณ
ตลอดจนการฟนฟูความเสียหายที่เกิดขึ้น ในลักษณะที่เรียกวา “หวงโซแหงความปลอดภัย” หรือ
“Safety Chain” ซึ่งวัตถุประสงค สาระสำคัญ และการจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานมาตรการ
ทุกประการขางตนนั้น ไดมีการกำหนดไวเปน แผนโครงการจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการ (Integrated
Flood Risk Management Plan) อันไดกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ขององคกรที่เกี่ยวของดำเนินการ
ตามแผนโครงการดั ง กล า วภายใต บ ริ บ ททีแ่ ตกต า งกั น ออกไป ในรู ป แบบของแผนโครงการ
ในแตละภารกิจ ดังนี้

๔
๕

Ibid., p.68
Ibid., p.65.
พ.ค. - มิ.ย. ๕๕

p157-162.indd 159

จุลนิติ

๑๕๙

6/7/2012 7:49:53 AM

“The Windmill Flood Risk Management: การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด”
ตอน “กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย”

 กระทรวงคมนาคม การโยธาธิการ และ
บริหารจัดการน้ำ (Ministry of Transport,
Public works and Water Management)
ดำเนินการพัฒนานโยบายดานทรัพยากรน้ำ
ในระดับชาติ และบำรุงรักษาโครงการ
หลักทางวิศวกรรมในการปองกันอุทกภัย
ตามชายฝงทะเล
 กระทรวงการเคหะ การจั ด การพื ้น ที ่
และสิ่งแวดลอม (Ministry of Housing, Spatial planning
and the environment) มีอำนาจหนาทีใ่ นการกำหนดแผน
จัดการเชิงพื้นที่ในระดับชาติ
 กระทรวงมหาดไทย (Ministry of the interior and Kingdom Relations) มี
อำนาจหนาที่ในการกำหนดแผนการ เตรียมความพรอมและบริหารจัดการภัยพิบัติ
ในระดับชาติ
 จังหวัด (Provinces) มีอำนาจหนาที่ในการกำหนดแผนโครงการดานการบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่และดานทรัพยากรน้ำในระดับภูมิภาค (Regional level)
 องคกรสวนทองถิน่ (Municipalities) มีอำนาจหนาทีใ่ นการกำหนดแผนโครงการ
ดานการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และดานภัยพิบัติในระดับทองถิ่น (Local Level)
 คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water boards) ในแตละพื้นที่ มีอำนาจ
หนาที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและภัยพิบตั ิ บำรุงรักษาโครงการดานวิศวกรรม
สำหรับการปองกันอุทกภัยในระดับภูมิภาคที่อยูภ ายใตเขตความรับผิดชอบโดยไดรับ
งบประมาณจากการจัดเก็บภาษีจากเจาของที่ดินและประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 องคกรรวมเพื่อการจัดการภัยพิบตั ิ (Safety regions) เปนองคกรที่ดำเนินงานรวมกับ
องคกรสวนทองถิ่น (Municipalities) ในการเตรียมการรับมือและจัดการภัยพิบัติ
ในระดับที่ต่ำกวาระดับจังหวัด (Sub-provincial level)
นโยบายภาครัฐในการบริหารจัดการและแกไขปญหาอุทกภัย

จากการศึกษาพบวา นโยบายภาครัฐของประเทศเนเธอรแลนดท่ผี า นมาจนถึงปจจุบนั ไดมีการ
ดำเนินนโยบายเพื่อการจัดการอุทกภัยดานการสรางความปลอดภัยทีย่ งั่ ยืนโดยการใหความสำคัญแก
แนวทาง ๓ ประการ ไดแก การปองกัน การจัดการเชิงพื้นทีอ่ ยางยั่งยืน และการจัดระบบและสราง
ความยั่งยืนในการบรรเทาภัยพิบัติ๖ โดยใหความสำคัญแกอิทธิพลจากความผันแปรของธรรมชาติที่
เพิม่ มากยิง่ ขึน้ โดยลำดับ เชน การเพิม่ ขึน้ ของระดับน้ำทะเล ปริมาณน้ำฝน และปริมาณน้ำในแมนำ้ สายตาง ๆ
๖

๑๖๐
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๑.
๒.
๓.
๔.

ตามสภาวะความเปลี ่ย นแปลงภู มิ อ ากาศ (Climate
Change) อันเปนผลมาจากอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น
ดังที่ปรากฏในแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแหงชาติ
ค.ศ. ๒๐๐๙ – ค.ศ. ๒๐๑๕ (National Water Plan (2009))
สำหรับ ป ค.ศ. ๒๐๐๙ ถึง ป ค.ศ. ๒๐๑๕ ตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Act)
และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การเชิ ง พื ้น ที ่ (Spatial
Planning Act) ทีใ่ ช บั ง คั บ อยู ใ นป จ จุ บั น ได ก ำหนด
ยุทธศาสตรประการสำคัญ ๔ ประการ คือ๗
มุงเนนการจัดใหมีมาตรการปองกันและอุทกภัยและภัยแลง
มุงมั่นพัฒนาการจัดการเชิงพื้นที่และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในมิติตาง ๆ
กำหนดแนวคิดที่สอดคลองกับบริบทซึ่งใหความสำคัญแกการลดสภาวะโลกรอน
จั ด ให มีร ะบบกฎหมายและระบบการงบประมาณที่ส ามารถใช เ ป น หลั ก ประกั น เพื่อ
การดำเนินงานไดอยางยั่งยืน

ขอแนะนำของสหภาพยุโรปเกี่ยวดวยการจัดการความเสี่ยงดานอุทกภัย

ตั้งแต ค.ศ. ๒๐๐๗ เปนตนมา นโยบายภาครัฐดานการจัดการ
ความเสี่ยงจากเหตุอุทกภัยในประเทศเนเธอรแลนดไดอนุวัติการตาม
ขอแนะนำสหภาพยุโรปวาดวยการประเมินและบริหารจัดการความเสีย่ ง
ดานอุทกภัย (European Directive on the Assessment and
Management of Flood Risk) ทำใหตอ งมีการดำเนินงานประการตาง ๆ
เชน การตรากฎหมาย การเตรียมการจัดทำแผนที่อุทกภัย ตลอดจน
เตรียมจัดใหมีแผนโครงการซึ่งมีวัตถุประสงคในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดานอุทกภัยและกำหนดมาตรการที่ครอบคลุมทั้งทางดาน
การคุมครองปองกันและการเตรียมการรับมือความเสี่ยงดานอุทกภัย
ไวดว ยกัน๘ ซึ่งปรากฏวา รัฐบาลเนเธอรแลนดไดกำหนดไวในแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำแหงชาติ ค.ศ. ๒๐๐๙ – ค.ศ. ๒๐๑๕ ใหการเตรียมการขา งตน เปปนกระบวนการ
สงเสริมการบูรณาการของนโยบายสำคัญ ๓ ประการ ไดแก การจัดการเชิงพื้นที่ การปองกันและ
บริหารจัดการภัยพิบัติ และการกระตุนใหเกิดการพัฒนาการกำหนดนโยบายระดับชาติไปพรอมกัน๙
โปรดดู Jos van Alphen, “Flood Risk Management in the Netherlands, Organisation, Legislation and
Governance”, p. 4 .
๘
Ibid., p.4.
๙
Ibid., p.5.
๗

พ.ค. - มิ.ย. ๕๕

p157-162.indd 161

จุลนิติ

๑๖๑

6/7/2012 9:14:03 AM

“The Windmill Flood Risk Management: การจัดการอุทกภัยของประเทศเนเธอรแลนด”
ตอน “กฎหมายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย”

ความสงทาย

จะพิจารณาเห็นไดวา ประเทศเนเธอรแลนดนั้นไดมีการพัฒนานโยบายและการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตรระดับชาติเพื่อการบริหารจัดการและแกไขปญหาอุทกภัยมาอยางตอเนื่อง โดยมุงเนน
การจั ด ให ม ีม าตรการป อ งกั น อุ ท กภั ย และภั ย แล ง การจั ด การเชิ ง พื ้น ที ่แ ละบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้ำในมิตติ า ง ๆ ตลอดจนสรางระบบกฎหมายและการงบประมาณสำหรับการดำเนินงานภายใต
แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแหงชาติ ค.ศ. ๒๐๐๙ – ค.ศ. ๒๐๑๕ อันเปนแผนโครงการที่
กำหนดนโยบายภาครัฐในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทุกมิติทชี่ ัดเจน
และเปนรูปธรรม ซึ่งสวนหนึ่งของแผนดังกลาวนั้นไดกำหนดยุทธศาสตรสำหรับการจัดการน้ำในมิติ
ทีเ่ ป น ภั ย พิ บั ติ ดั ง ที ่ไ ด อ ธิ บ ายไว โ ดยสั ง เขปในบทความนี ้ สำหรั บ ประเทศไทยนั ้น อาจพิ จ ารณา
นำระเบียบวิธีคิดในการบริหารจัดการและแกไขปญหาอุทกภัยจากนโยบายภาครัฐและการดำเนินงาน
ตามยุ ท ธศาสตร ข องประเทศเนเธอร แ ลนด ม าปรั บ ใช ใ ห เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของประเทศไทย
ไดในโอกาสที่เหมาะสมตอไปหรือในอนาคตอันใกลนี้
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แนะนำเว็บไซต
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www.neda.or.th

สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบาน (องคการมหาชน)
หรือ สพพ. มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Neighbouring Countries Economic Development
Cooperation Agency (Public Organization) : NEDA จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘
สำนักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน มีพันธกิจเกี่ยวกับการให
ความรวมมือและการชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับ
ประเทศเพื่อนบาน เพื่อเปนการสงเสริมการขยายตัวทางดานการลงทุนและการคาระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน รวมทัง้ เพื่อเปนพันธมิตรพัฒนาเศรษฐกิจรวมกันตามกรอบ
ความรวมมือการพัฒนาเศรษฐกิจทัง้ ในระดับอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขงและทวิภาคี ตลอดจนเปน
แหลงสนับสนุนดานเงินทุนแกประเทศเพื่อนบาน
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www.dgr.go.th

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปนสวนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการน้ำบาดาล
แบบบูรณาการเชิงรุกโดยการคงไวซึ่งความสมดุลตามธรรมชาติของทรัพยากร
น้ำบาดาล เพื่อนำไปใชอยางชาญฉลาดและเกิดประโยชนสงู สุดแกประเทศอยาง
ยั่งยืน โดยมีอำนาจหนาที่ในการเสนอแนะนโยบาย แผนมาตรการบริหารจัดการ
พัฒนาอนุรักษ และฟน ฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ควบคุม กำกับ ดูแลเกีย่ วกับ
ทรัพยากรน้ำบาดาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยน้ำบาดาล เปนศูนยขอมูล
สารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาลของชาติ
ปจจุบันมีบอบาดาลที่มีการอนุญาตเจาะและใชน้ำบาดาลอยางถูกตอง
ประมาณ ๓๒,๖๐๐ บอ และเชื่อวายังมีบอบาดาลที่ไมไดขออนุญาตเจาะและ
ขออนุญาตใชน้ำบาดาลอีกเปนจำนวนมาก ดังนั้น ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
จึงขอเชิญชวนใหประชาชน หนวยงานภาครัฐ บริษัทเอกชนทีม่ ีความประสงค
จะเจาะน้ำบาดาล หรือมีบอน้ำบาดาลอยูแลวและตองการใชนำ้ บาดาล สามารถ
ติดตอยืน่ คำขอรับใบอนุญาตเพือ่ เขาสูร ะบบการควบคุมกิจการน้ำบาดาลทีถ่ กู ตอง
ตามกฎหมาย และเพื่อประโยชนของประชาชนในการใชทรัพยากรน้ำบาดาล
ที่มีคณ
ุ ภาพ สะอาดปลอดภัย ไรสารปนเปอน ชวยรักษาสมดุลและปองกันปญหา
หรือผลกระทบในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับชั้นน้ำบาดาล
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ศูนยวิจัยภูมิสารสนเทศเพือ่ ประเทศไทย หรือ GISTHAI (Geo - InformaticS center for
Thailand : GISTHAI) กอตั้งขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งไดจัดทำเว็บไซต
ขึ้นเพื่อใหความรูทางวิชาการ และเผยแพรผลการศึกษาวิจัยทางดานการประยุกตใชภูมิสารสนเทศ
โดยเฉพาะระบบสารสนเทศภู ม ิศ าสตร หรื อ GIS (Geographic Information System)
และเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing: RS) ในการบริหารจัดการ การวางแผน และ
การตัดสินใจทั้งในการพัฒนาและการแกไขปญหา การนำไปใชอยางมีกลยุทธ รวมถึงการพัฒนายุทธศาสตร
รองรับที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่พอเพียงและยั่งยืน
เนื่องจาก GIS เปนระบบสารสนเทศแขนงหนึ่งที่ตองมีการเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ เขากับขอมูล
เชิงพื้นที่เพื่อจะนำมาวิเคราะหและนำเสนอในรูปแบบของแผนที่ ซึ่งเปนเสมือนตัวแทนอางอิงตำแหนง
บนพืน้ ผิวโลกจริง ๆ ซึง่ ผูใชสามารถเรียกคนขอมูลไดจากแผนที่ท่เี ห็นโดยตรง และสามารถนำขอมูลจาก
หลากรูปแบบมาวิเคราะหรวมกัน เชน ภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม (ภาพจากการสำรวจ
ระยะไกล)
สำหรับผูท่สี นใจสามารถติดตามขอมูลขาวสาร บทความเกี่ยวกับพิบตั ภิ ยั ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได เชน
พายุ น้ำทวม แผนดินไหว สึนามิ และเว็บไซตมีภาพประกอบดานภูมิศาสตรอีกดวย
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เสมสิ ก ขาลั ย เป น หน ว ยงานการกุ ศ ลภายใต ม ูล นิ ธิ เ สฐี ย รโกเศศนาคะประทีป มีวัตถุประสงคเพื่อนำกระบวนการเรียนรูอยางมีจิตวิญญาณ
แบบองครวมมาเปนทางเลือกใหมท่เี นนรูปแบบของการมีสว นรวมของผูเรียนและ
สนับสนุนใหผเู รียนฝกฝนตนเองในทุกดานของชีวิตตั้งแตทัศนะการมองโลก
ความมีฉันทะและความเขาใจเรื่องความเปนธรรมทางสังคม ความรัก ความเขาใจ
ซึ่งจะเปนรากฐานสำคัญทีน่ ำไปสูความรักและความเขาใจเรื่องความเปนธรรม
ทางสังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนระบบนิเวศวิทยา
เปนการคิดอยางเชื่อมโยงและมีจนิ ตนาการสรางสรรค รวมถึงการเรียนแบบผาน
ประสบการณจากการลงมือปฏิบตั จิ ริง เพื่อนำไปสูการเปลี่ยนแปลงเติบโตทั้งดาน
สติปญญา จิตใจ ทักษะและพฤติกรรมของผูเรียน
เสมสิกขาลัยเปดโอกาสใหกับบุคคลอยางหลากหลาย โดยไมจำกัด
เพศ วัย เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา การศึกษา อาชีพและบุคคลผูส นใจทั่วไป
ไดเขามาเรียนรูร วมกัน ทำใหเกิดการเชื่อมโยงคนในสังคมอยางเขาอกเขาใจกัน
และนำไปสูการรวมมือกันเพื่อสรรคสรางสังคมใหดีงาม
ภายในเว็บไซตนีย้ ังไดนำเสนอบทความในสารเพื่อนเสม เกร็ดความรู
การแลกเปลี่ยนแบงปนทางดานจิตใจทำใหมองเห็นมุมมองชีวิตทีแ่ ตกตางเกิด
องคความรูใหม ๆ และผูที่สนใจจะเขารวมกิจกรรมของเสมสิกขาลัยสามารถ
ติดตามตารางกิจกรรมจากเว็บไซตน้ไี ด
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