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รางกฎหมายที่นาสนใจ
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ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
  รางพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในทางแพงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ

ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี) 
เพื่อใหสภาผูแทนราษฎรพจิารณา เมื่อวนัท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ โดยรางพระราชบญัญตัฉิบบันี้ไดบรรจุ
เขาระเบยีบวาระการประชมุสภาผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๓ ปที ่๔ ครัง้ที ่๒๘ (สมยัสามญัท่ัวไป) เม่ือวนัพธุที ่
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แตกอนที่สภาผูแทนราษฎรจะไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
ปรากฏวา ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
อันเปนผลทำใหรางพระราชบญัญัตท่ีิรฐัสภายงัมไิดใหความเหน็ชอบคางการพจิารณาอยูในขั้นตอนตาง ๆ  
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา หากภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการ
เลือกตั้งทั่วไปนั้น รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา แลวแตกรณีจะพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติม หรือรางพระราชบัญญัติทีร่ัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได ถาคณะรัฐมนตรีทีต่ั้ง
ขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปรองขอภายใน ๖๐ วันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการ
เลือกต้ังท่ัวไป และรฐัสภามีมติเห็นชอบดวย แตถาคณะรฐัมนตรมีไิดรองขอภายในกำหนดเวลาดงักลาว 
ใหรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิ่มเตมิหรอืรางพระราชบญัญตัน้ัินเปนอันตกไป ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง 

  ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันเปนการเลือกตั้งทัว่ไป เมื่อวันที่ 
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีชุดใหม (ชุดทีม่นีางสาวยิง่ลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) 
ไดลงมติใหรองขอตอรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภามีมติเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ตอไปได 
ตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ทัง้นี ้โดยคณะรฐัมนตรไีดรองขอภายใน ๖๐ วนันับแตวนัท่ี ๑ สงิหาคม ๒๕๕๔ อันเปนวนัเรยีกประชมุรฐัสภา
ครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป (กลาวคือ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๔)

 *ขอมูล ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔. 
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๙๔

รางพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในทางแพงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... 

จุลนิติ

  โดยรางพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในทางแพงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
ควบคมุดแูลเดก็ พ.ศ. .... ฉบับนี ้เปน ๑ ใน ๒๔ ฉบบัของจำนวนรางพระราชบัญญตัทิัง้หมดท่ีคณะรฐัมนตรี
ไดลงมติรองขอ** ตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ดังกลาว 

ข. หลกัการและเหตผุลประกอบรางพระราชบญัญตัคิวามรวมมอืระหวางประเทศ
ในทางแพงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....

หลักการ
  ใหมีกฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางประเทศในทางแพงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ

ควบคุมดูแลเด็ก

เหตุผล
  โดยท่ีประเทศไทยยังไมมกีฎหมายในเร่ืองความรวมมอืระหวางประเทศเก่ียวกบัการละเมิด

สิทธิควบคุมดูแลเด็ก ซึ่งมีวัตถุประสงคในการปกปองคุมครองเด็กใหพนจากภยันตรายอันเกิดจากการ
ถกูพาไปหรอืกกัตวัไวโดยมชิอบ และสงคนืเดก็กลบัสูประเทศซึง่เปนถิน่ทีอ่ยูปกติโดยเรว็ รวมทัง้รบัรอง
ใหมีการคุมครองสิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก ประกอบกับประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญา
วาดวยลักษณะทางแพงในการลักพาเด็กขามชาติ ค.ศ. ๑๙๘๐ (Convention on The Civil Aspect 
of International Child Abduction, 1980) แลว จึงมีพันธกรณีตองปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกลาว
ในเรื่องตาง ๆ เชน ผูประสานงานกลาง เจาหนาที่ของรัฐ ผูมีอำนาจหนาที่ดำเนินการสืบหาแหลงที่อยู
ของเดก็ ดำเนนิการใหมกีารสงตวัเดก็กลบัคนื และใชสทิธิในการพบและเยีย่มเยยีนเดก็ หนวยงานของรฐั
ที่มีอำนาจหนาที่ควบคุมดูแลเด็กช่ัวคราวในระหวางการดำเนินการเกี่ยวกับการสงตัวเด็กกลับคืน 
ตลอดจนการกำหนดอำนาจหนาที่และกระบวนพิจารณาของศาล จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญตัินี้

ค. สาระสำคัญโดยสรุป

๑) บทนิยาม
  “เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกวา ๑๖ ปบริบูรณ 
  “สิทธิควบคุมดูแลเด็ก” หมายความวา สิทธิเกี่ยวกับการดูแลความเปนอยูของเด็ก 

และหมายความรวมถึงสิทธิกำหนดท่ีอยูของเด็ก ซึ่งสิทธิดังกลาวอาจเกิดขึ้นไดโดยผลของกฎหมาย 
โดยคำสั่งของศาลหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือเปนผลจากความตกลงที่มีผลตามกฎหมาย 

  “สิทธิในการพบและเย่ียมเยียนเด็ก” หมายความรวมถึงสิทธิในการนำเด็กออกไป
จากถิ่นที่อยูปกติของเด็กไปยังสถานที่อื่นภายในระยะเวลาจำกัด  

 **บัญชีรายชื่อรางพระราชบัญญัติ จำนวน ๒๔ ฉบับ นั้น ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

  “ผูประสานงานกลาง” หมายความวา อัยการสูงสุดหรือผูทีอ่ัยการสูงสุดมอบหมาย
ใหมีอำนาจหนาที่ประสานงานในการใหความชวยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้ 

  “ศาล” หมายความวา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย
  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคง

ของมนษุยรกัษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมีอำนาจออกกฎกระทรวง หรอืระเบยีบเพื่อปฏบิตักิาร
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของตน 

  กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

๓) ผูประสานงานกลาง
   ใหผูประสานงานกลางมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้   

 (๑) รับคำรองขอความชวยเหลือจากผูรองขอ
 (๒) พิจารณาและวินิจฉัยวาควรจะใหหรือขอความชวยเหลือหรือไม 
 (๓) ใหความรวมมือกับผูประสานงานกลางหรือเจาหนาทีผู่มีอำนาจของตางประเทศ 
รวมทั้งติดตามและเรงรัดเพื่อใหมีการสงตัวเด็กกลับคืนโดยเร็ว และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอื ่น
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) สืบหาแหลงที่อยูของเด็กซึ่งถูกพาตัวมาหรือถูกกักตัวตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) ดำเนินการเพื่อใหมีการปกปองเด็กมิใหไดรับอันตราย หรือปองกันการปฏิบัติ
ที่ไมเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
 (๖) ดำเนินการเพือ่ใหมีการสงตัวเด็กกลับคืนโดยสมัครใจหรือเพือ่ระงับขอขัดแยง
อยางฉันมิตร 
 (๗) แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับเด็ก 
 (๘) ใหขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศไทยในสวนที่เกี่ยวกับการดำเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๙) ดำเนินการเพื ่อใหมีการสงตัวเด็กกลับคืนหรือเพื ่อใหการใชสิทธิในการพบ
และเยี่ยมเยียนเด็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 (๑๐) จัดใหม ีพนักงานอัยการ ทนายความ หรือที ่ปรึกษากฎหมาย เพื ่อใหมี
การสงตัวเด็กกลับคืน หรือเพื่อใหการใชสิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 (๑๑) ด ำ เ น ิน ก า ร อ ย า ง อื ่น เ พื ่อ ใ ห ก า ร ใ ห ห รื อ ก า ร ข อ ค ว า ม ช ว ย เ ห ลื อ
ตามพระราชบัญญัตินี้บรรลุผล 

   ทั้งนี้ การดำเนินการของผูประสานงานกลางตองกระทำโดยรวดเร็ว โดยถือประโยชน
ของเด็กเปนสำคัญ และคำนึงถึงความเปนไปไดทีศ่าลจะมีคำสั ่งอนุญาตตามคำรองขอหรือไม
ตามมาตรา  ๑๓ ดวย (มาตรา ๕)
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รางพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในทางแพงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... 

จุลนิติ

  ๔) การใหความชวยเหลือแกตางประเทศ
   ๔.๑) การขอความชวยเหลือ
    ผูถูกละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กอาจขอใหสงตัวเด็กซึ่งถูกพาตัวมา หรือกักตัวไวใน

ประเทศไทยกลับคืนสูถิ่นที่อยูเดิมของเด็กในตางประเทศ โดยย่ืนคำรองขอตอผูประสานงานกลาง
ของประเทศทีเ่ด็กมถีิน่ทีอ่ยูตามปกต ิหรอืตอผูประสานงานกลาง ทัง้น้ี ตามระเบยีบทีผู่ประสานงานกลาง
กำหนด โดยคำรองขอความชวยเหลือจะตองระบุขอมูลเก่ียวกับหลักฐานแสดงตัวบุคคลของผูรองขอ
ของเด็กและของผูถูกกลาวหาวาเปนผูพาเด็กมาหรือกักตัวเด็กไว รวมท้ังวัน เดือน ปเกิดของเด็ก 
ในกรณทีีม่ ีตลอดจนเหตผุลทีส่นับสนนุคำรองขอ ขอมลูเก่ียวกบัแหลงทีอ่ยูของเดก็ ขอมลูแสดงตวับคุคล
ทีน่าเชือ่วาเดก็ไปอยูดวย และเอกสารหลักฐานอ่ืนตามระเบียบทีผู่ประสานงานกลางกำหนด (มาตรา ๖)
      เม่ือไดรบัคำรองขอความชวยเหลือ ใหผูประสานงานกลางดำเนินการใหความชวยเหลือ
ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือยื่นคำรองขอตอศาลตอไป หากคำรองขอนั้นมีรายละเอียด
และเอกสารตามท่ีกำหนดไว และสามารถใหความชวยเหลือได อยางไรก็ตาม ถาคำรองขอน้ันไมอยู
ในหลักเกณฑที่จะใหความชวยเหลือได หรืออาจใหความชวยเหลือไดภายใตเงื่อนไขที่จำเปน
บางประการ หรอืมเีหตุขดัของ ใหผูประสานงานกลางแจงปฏิเสธการใหความชวยเหลอืพรอมดวยเหตผุล
หรือแจงเงื่อนไขที่จำเปนหรือเหตุขัดของใหผูรองขอทราบ 

   ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือวาเด็กอยูในรัฐอ่ืนท่ีเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยลักษณะ
ทางแพงในการลักพาเด็กขามชาติ ใหผูประสานงานกลางสงคำรองขอตอไปยังผูประสานงานกลาง
ของรัฐภาคีดังกลาวโดยเร็ว พรอมกับแจงใหผูรองขอทราบ แตทวาผูประสานงานกลางอาจปฏิเสธ
คำรองขอความชวยเหลือ หากคำรองขอน้ันกระทบกระเทือนอธิปไตย ความม่ันคง หรอืสาธารณะประโยชน
ที่สำคัญอื่น ๆ ของประเทศไทย (มาตรา ๗) 

   อนึ่ง ผูรองขออาจขอทบทวนคำวินิจฉัยของผูประสานงานกลางที่ปฏิเสธการให
ความชวยเหลือตามมาตรา ๗ ตอศาลได ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการปฏิเสธการให
ความชวยเหลือ คำวินิจฉัยของศาลใหเปนที่สุด ทั้งน้ี การปฏิเสธคำรองขอความชวยเหลือ
ของผูประสานงานกลางตามมาตรา ๗ ไมตัดสิทธิผูถูกละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กที่จะย่ืนคำรองขอ
เพ่ือใชสิทธิของตนตอศาลโดยตรง (มาตรา ๘ และมาตรา ๙) 

   นอกจากนี้ ในการดำเนินการใหความชวยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้ 
   (๑) ใหผูบัญชาการตำรวจแหงชาติและปลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการสืบหา

แหลงที่อยูของเด็กตามท่ีไดรับแจงจากผูประสานงานกลาง และแจงผลการดำเนินการไปยัง
ผูประสานงานกลาง 

   (๒)  ใหพนักงานอัยการมีอำนาจยื่นคำรองขอตอศาลขอใหมีคำสั่งสงตัวเด็กกลับคืน 
   (๓) ใหพนักงานอัยการดำเนินการใหความชวยเหลือตามคำรองขอความชวยเหลือ

ที่ผูประสานงานกลางสงให เมื่อไดทราบที่อยูของเด็กแลว กอนการดำเนินการในประการอื่น 
พนักงานอัยการอาจยื่นคำขอตอศาลขอใหมีคำสั่งหามมิใหผูใดยายเด็กไปเสียจากแหลงที่อยู เวนแต
ศาลจะมีคำสั่งเปนอยางอื่น 
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    (๔) หากม ีเหตุอ ันควรเชื ่อวาจะมีการฝาฝนคำสั ่งศาลตาม (๓ )  หรือเด็ก
อาจไดรบัอันตราย หรอืมีการกระทำอ่ืนใดอันอาจเปนอุปสรรคตอการดำเนินการตามพระราชบญัญตันิี ้
ใหพนักงานอัยการยื่นคำขอตอศาลขอใหมีคำสั่งอนุญาตใหพนักงานอัยการดำเนินการตามที่จำเปน
และสมควร เพื่อนำตัวเด็กสงไวในความควบคุมดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย และใหเจาพนักงานตำรวจใหความชวยเหลือพนักงานอัยการในการดำเนินการดังกลาว
เมื่อไดรับคำรองขอ (มาตรา ๑๐)  

  ๔.๒) การควบคุมดูแลเด็กระหวางการดำเนินการสงตัวเด็กกลับคืน 
    ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีหนาทีร่ับตัวเด็กตาม 

มาตรา ๑๐ (๔) ไวควบคมุดแูลจนกวาการดำเนินการสงตัวเด็กกลบัคนืเสรจ็สิ้น หรอืจนกวาศาลจะมคีำสั่ง
เปนอยางอ่ืน ทัง้นี ้การควบคมุดแูลดงักลาว ใหเปนไปตามระเบยีบท่ีรฐัมนตรวีาการกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยกำหนด โดยใหรวมถึง 

    (๑)  การจัดใหมีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พรอมท้ังการรักษาเยียวยาแกเด็ก
       (๒) การจัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุงหม ใหเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และ
จัดอาหารใหถูกอนามัยและเพียงพอแกเด็ก (มาตรา ๑๑) 

  ๔.๓)  ศาลและกระบวนพิจารณา 
    (๑) ใหศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และมีคำสั่ง

คำรองขอหรือคำขอที่ไดยื่นตอศาลตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเยาวชน
และครอบครัวกลางใหเปนที่สุด (มาตรา ๑๒) 

    (๒) การพิจารณาสงตัวเด็กกลับคืนใหดำเนินการ ดังตอไปนี้ 
      (๒.๑) กรณีทีนั่บแตวันที่เด็กถูกพาตัวมาหรือกักตัวไวจนถึงวันยืน่คำรองขอ

ตอศาลมีระยะเวลายังไมถึง ๑ ป ใหศาลพิจารณาวาจะใหสงตัวเด็กกลับคนืหรือไมโดยเร็ว   
           (๒.๒) กรณีทีนั่บแตวันที่เด็กถูกพาตัวมาหรือกักตัวไวจนถึงวันยืน่คำรองขอ
ตอศาลมีระยะเวลาตั้งแต ๑ ปขึ้นไป ศาลจะพิจารณาสั่งใหสงตัวเด็กกลับคืนก็ได เวนแตเด็กไดปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมใหมแลว 

         (๒.๓) กรณีทีป่รากฏวาเด็กไดออกไปจากประเทศไทยแลว ศาลอาจใหรอ
การพิจารณาไว หรือยกคำรองขอก็ได 

          (๒.๔) ศาลอาจยกคำรองขอใหสงตัวเด็กกลับคืนในกรณี ดังตอไปนี้ 
                 (ก) ผูมีสทิธคิวบคมุดแูลเดก็มิไดควบคมุดแูลเดก็ในขณะที่มีการพาตวัเดก็

หรือกักตัวเด็กไว หรือไดใหความยินยอมในตอนแรกหรือยอมรับในภายหลังใหมีการพาตัวเด็ก
หรือกักตัวเด็กไว 

           (ข) การสงตัวเด็กกลบัคนือาจเปนอันตรายตอรางกายหรอืจิตใจของเดก็
อยางรายแรง หรือเด็กจะตกอยูในสภาวะอันไมอาจทนได 
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           (ค) เดก็คดัคานการสงตวักลบัคนืและศาลเหน็วา เด็กมอีายแุละวฒุภิาวะ
ที่ควรจะรับฟงคำคัดคานนั้น 

           (ง) การสงตัวเด็กกลับคืนจะขัดกับหลักพ้ืนฐานของประเทศไทยท่ีเก่ียวกับ
การคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

           (จ) เด็กมีอายุครบ ๑๖ ปบริบูรณ 
      อนึ่ง ใหศาลนำขอมูลเก่ียวกับเด็กตามที่ผูประสานงานกลางหรือเจาหนาที่

แหงทองที่ที่เด็กมีถิ่นที่อยูปกติเสนอ มาประกอบการพิจารณาในการออกคำสั่งดวย (มาตรา ๑๓) 
      (๓) ในกรณีที่ศาลมิไดมีคำส่ังตามคำรองขอภายใน ๖ สัปดาห นับแต

วันรับคำรองขอใหสงตัวเด็กกลับคืน เมื่อไดรับคำขอจากผูประสานงานกลางของรัฐที่รองขอ 
ผูประสานงานกลางหรือพนกังานอยัการอาจย่ืนคำแถลงขอทราบเหตุขดัของทีศ่าลยังไมสามารถมคีำสัง่
ภายในกำหนดเวลานั้นได (มาตรา ๑๔) 

      (๔) ในกรณีที่มีการรองขอใหสงตัวเด็กกลับคืนและมีขอพิพาทเก่ียวกับสิทธิ
ควบคมุดแูลเดก็ดวย ใหศาลพิจารณาส่ังเรือ่งคนืตวัเดก็ใหเสรจ็สิน้เสยีกอนทีจ่ะพจิารณาเรือ่งสทิธิควบคุม
ดูแลเด็ก (มาตรา ๑๕) 

      (๕) ในการพจิารณาคำรองขอใหสงตวัเดก็กลบัคนืนัน้ ศาลอาจสัง่ใหผูรองขอ
สงคำวินิจฉัยช้ีขาดของศาลหรือองคกรอ่ืนที่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในประเทศท่ีเด็กมีถิ่นที่อยูปกติ
ทีแ่สดงวาการพาตวัเดก็มาหรอืกกัตวัเดก็เปนการละเมดิสทิธคิวบคุมดแูลเดก็ มาใชประกอบการวินจิฉยั
วาจะสงตัวเด็กกลับคืนหรือไมก็ได (มาตรา ๑๖) 

      (๖) ใหบิดามารดา บุพการี ผูปกครอง ผูมีสิทธิควบคุมดูแลเด็ก ผูแทน
โดยชอบธรรม หรือผูที่มีความสัมพันธกับเด็กในทำนองเดียวกัน เปนผูมีสิทธิรองขอความชวยเหลือ
ขอใชสิทธิพบและเย่ียมเยียนเด็ก โดยใหทำตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีผูประสานงานกลาง
กำหนด ทัง้นี ้การดำเนนิการเพือ่ใหมกีารใชสทิธพิบและเยีย่มเยยีนเดก็ ใหนำบทบญัญตัเิก่ียวกบัการรองขอ
ใหสงตัวเด็กกลับคืนดังกลาวขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๗)

๕) การขอความชวยเหลือไปยังตางประเทศ
   ผูรองขอในประเทศไทยที่ประสงคจะรองขอความชวยเหลือไปยังตางประเทศ เพื่อขอ

ใชสทิธคิวบคมุดแูลเดก็และสทิธิพบและเยีย่มเยยีนเดก็ตามพระราชบญัญตันิี ้ใหเสนอเรือ่งตอผูประสาน
งานกลาง ตามระเบียบที่ผูประสานงานกลางกำหนด และใหนำบทบัญญัติในสวนของการขอความ
ชวยเหลือมาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๘)

๖) เบ็ดเตล็ด
   (๑) บรรดาพยานหลักฐานที่ เสนอตอศาลตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรับฟง

เปนพยานหลักฐานได (มาตรา ๑๙)  
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   (๒) คำรองขอหรือเอกสารอื ่นทีย่ ืน่ตอผู ประสานงานกลางจะตองทำเปนภาษา
ของประเทศผูรองขอ และจะตองมีคำแปลเปนภาษาไทยประกอบดวย หรอืในกรณไีมสามารถทำคำแปล
เปนภาษาไทยได ใหทำคำแปลเปนภาษาอังกฤษ (มาตรา ๒๐) 

   (๓) พระราชบญัญัตน้ีิไมตดัสทิธขิองผูมีสทิธคิวบคมุดแูลเดก็และผูมีสทิธพิบและเยี่ยม
เยียนเด็กทีจ่ะยืน่คำรองขอโดยตรงตอศาลตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
(มาตรา ๒๑) 

   (๔)  การเรียกประกัน หลักประกัน หรือมัดจำ ไมวาในลักษณะใด เพื่อเปนการประกัน
การชำระคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายในการดำเนินการของผูประสานงานกลาง หรือการดำเนินคดี
ทางศาลตามพระราชบัญญัตินี้ จะกระทำมิได (มาตรา ๒๒) 

   (๕)  ใหสำนักงานอัยการสงูสดุเปนผูรบัผดิชอบคาใชจายของผูประสานงานกลางในการ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตคาใชจายในการสงตัวเด็กกลับคืน (มาตรา ๒๓) 

   (๖)  บรรดาคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๒๔) 

   (๗)  ในการยื่นคำรองขอตอศาลขอใหมีคำสั่งสงตัวเด็กกลับคืนหรือใหบังคับใชสิทธิ
ในการพบและเยีย่มเยียนเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ ผูยืน่คำรองขออาจขอรวมไปกับคำรองขอที่ยืน่
ตอศาล หรอืจะย่ืนคำขอในระยะใดระหวางท่ีคดีตามคำรองขอกำลงัพจิารณาอยูในศาล ขอใหศาลมคีำสั่ง
ใหผูพาตวัเดก็มาหรอืกกัตวัเดก็หรอืผูขดัขวางการใชสทิธใินการพบและเยี่ยมเยียนเดก็ เปนผูรบัผดิชอบ
คาใชจายเทาทีจ่ำเปนทีเ่กิดแกผู ยืน่คำรองขอ หรือในนามของผู ยืน่คำรองขอ รวมทัง้คาใชจาย
ในการเดินทาง คาใชจายในการสืบหาแหลงทีอ่ยูของเด็ก คาทนายความหรือทีป่รึกษากฎหมาย และ
คาใชจายในการสงตัวเด็กกลับคืน 

   ทั้งนี้ ใหศาลมีคำสั ่งตามคำขอในวรรคหนึ ่งไดตามที ่เห็นวามีเหตุอันสมควร  
(มาตรา ๒๕) 
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๐๐ จุลนิติ

รางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีลงมติใหรองขอตอรัฐสภา เพื่อใหมีมติเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติตอไปได 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง

๑

๒

อยูระหวาง
การพิจารณา

ของคณะกรรมาธิการ
วุฒิสภา

อยูระหวาง
การพิจารณา

ของคณะกรรมาธิการ
วุฒิสภา

รางพระราชบัญญัติสัญชาติ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติองคการอิสระ
เพ่ือการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ....

สำหรับบัญชีรายช่ือรางพระราชบัญญัติท่ีคางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีลงมติใหรองขอตอรัฐสภา เพ่ือใหมีมติเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติตอไปได 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง 
รวมจำนวน ๒๔ ฉบับ มีดังน้ี

 ลำดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ ผูเสนอ ข้ันตอน  
      คางดำเนินการ

๑. คณะรัฐมนตรี
๒. นายไกรศักด์ิ ชุณหะวัณ 
    กับคณะ
๓. นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ 
    กับคณะ
๔. นางผุสดี ตามไท 
 กับคณะ
๕. นายนพคุณ รัฐผไท 
 กับคณะ

๑. คณะรัฐมนตรี
๒. น.ส. เฉลิมลักษณ เก็บทรัพย 
 กับคณะ
๓. น.ส. มัลลิกา จิระพันธุวาณิช 
 กับคณะ
๔. น.ส. ผองศรี ธาราภูมิ 
 กับคณะ
๕. นายวรงค เดชกิจวิกรม 
 กับคณะ
๖. นายวิชาญ มีนชัยนันท 
 กับคณะ
๗. น.ส. สารี อองสมหวัง 
   กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
 จำนวน ๑๑,๒๓๐ คน
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๐๑

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

 ลำดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ ผูเสนอ ข้ันตอน  
      คางดำเนินการ

๑. คณะรัฐมนตรี
๒. นายเจริญ จรรยโกมล 
 กับคณะ
๓. น.ส. มัลลิกา จิระพันธุวาณิช 
 กับคณะ
๔. นางรัชฎาภรณ แกวสนิท 
 กับคณะ

๑. คณะรัฐมนตรี
๒. นายประสิทธ์ิ  ชัยวิรัตนะ 
 กับคณะ
๓. น.ส. มัลลิกา  จิระพันธุวาณิช 
 กับคณะ
๔. นางผุสดี  ตามไท กับคณะ
๕. นายวิชาญ  มีนชัยนันท 
 กับคณะ

คณะรัฐมนตรี 
(ศาลปกครอง)

คณะรัฐมนตรี 
(ศาลปกครอง)

คณะรัฐมนตรี 
(ศาลปกครอง)

ศาลฎีกา

๓

๔

๕

๖

๗

๘

รางพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีผูบริโภค (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองนครสวรรค พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

คณะกรรมาธิการ
สภาผูแทนราษฎร
พิจารณาเสร็จแลว

คณะกรรมาธิการ
สภาผูแทนราษฎร

พิจารณา

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๐๒ จุลนิติ

รางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีลงมติใหรองขอตอรัฐสภา เพื่อใหมีมติเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติตอไปได 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง

คณะรัฐมนตรี 
(ศาลยุติธรรม)

คณะรัฐมนตรี 
(องคกรอัยการ) 

คณะรัฐมนตรี
(ผูตรวจการแผนดิน)

คณะรัฐมนตรี 
(คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ)

คณะรัฐมนตรี 
(สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ)

คณะรัฐมนตรี 
(สำนักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร)

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

 ลำดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ ผูเสนอ ข้ันตอน  
      คางดำเนินการ

รางพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวง
และวิธีพิจารณาความอาญา
ในศาลแขวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติความรวมมือ
ระหวางประเทศในทางแพงเก่ียวกับ
การละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติเงินเดือน 
เงินประจำตำแหนงและประโยชน
ตอบแทนอ่ืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานกรรมการและกรรมการ
การเลือกต้ัง ประธานผูตรวจการแผนดิน
และผูตรวจการแผนดิน 
ประธานกรรมการและกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติวาดวย
การเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๐๓

รางกฎหมายที่นาสนใจ

จุลนิติ

คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี

๑. นายอสิ  มะหะมัดยังกี 
    กับคณะ
๒. นายบัญญัติ  เจตนจันทร 
    กับคณะ
๓. นายอราม  อามระดิษ 
    กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
    จำนวน ๑๐,๒๒๗ คน

นายภูมิ  มูลศิลป 
กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
จำนวน ๑๐,๗๕๑ คน

นางสุธีรา  วิจิตรานนท
กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
จำนวน ๔๐,๕๔๒ คน

นายบดินทร  กินาวงศ
กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
จำนวน ๑๐,๗๕๓ คน

น.ส. วิไลวรรณ  แซเตีย
กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
จำนวน ๑๔,๒๖๔ คน

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

รางพระราชบัญญัติสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติควบคุม
การใชสารตองหามทางการกีฬา พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติวิชาชีพ
แพทยแผนไทย พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติวาดวย
การเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบล 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติต้ังจังหวัดฝาง 
พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

คณะกรรมาธิการ
สภาผูแทนราษฎร
พิจารณาเสร็จแลว

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

 ลำดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ ผูเสนอ ข้ันตอน  
      คางดำเนินการ
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๐๔ จุลนิติ

รางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีลงมติใหรองขอตอรัฐสภา เพื่อใหมีมติเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติตอไปได 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการท่ีจะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซด ดังน้ี 

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

นายไพศาล  บางชวด 
กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
จำนวน ๑๔,๘๑๒ คน

น.ส. สารี  อองสมหวัง
กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
จำนวน ๑๐,๖๓๑ คน

นางอรพรรณ  เมธาดิลกกุล
กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
จำนวน ๑๐,๙๙๔ คน

๒๒

๒๓

๒๔

รางพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุข พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหาย
จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูไดรับผลกระทบจากระบบบริการ
สาธารณสุข พ.ศ. ....

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

 ลำดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ ผูเสนอ ข้ันตอน  
      คางดำเนินการ
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