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นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

หลักการและเหตุผล
	โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	เพ่ือให้การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปตามหลักการ 
บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 และทำให้ 
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 จึงจำเป็นต้อง 
ตรารัฐธรรมนูญนี้

สาระสำคัญในส่วนที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
๑)	 แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย	เกีย่วกบัจำนวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร โดยกำหนดใหม้ี 
สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก จำนวน ๕๐๐ คน โดยเป็นสมาชิกซ่ึงมาจาก 
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน ๓๗๕  คน และสมาชิกซึ่งมาจาก 
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน ๑๒๕ คน จากเดิมที่กำหนดให้มีสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎร	จำนวน	๔๘๐	คน	โดยเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรซึง่มาจาก 
การเลอืกตัง้แบบแบง่เขตเลอืกตัง้	จำนวน	๔๐๐	คน		และสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน	จำนวน	๘๐	คน

		 		 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น	 ให้ใช้วิธีออกเสียง 
ลงคะแนนโดยตรงและลบั	โดยใหใ้ชบ้ตัรเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบละ 
๑	 ใบ	 ทั้งนี้	 หลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น 

รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓ ก หน้า ๑
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ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิ 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 แต่ในกรณีที่ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด	 และยังไม่มีการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง	 ให้สภาผู้แทนราษฎร 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่

		 		 ภายใต้บังคับมาตรา	 ๑๐๙	 (๒)๑	 ในกรณีที่มีเหตุใด	 ๆ	 ทำให้ 
ในระหวา่งอายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรมสีมาชกิซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้แบบบญัช ี
รายชื่อมีจำนวนไม่ถึง	๑๒๕	คน	ให้สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชี 
รายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่

		 		 ในกรณทีีม่เีหตกุารณใ์ด	ๆ 	ทำใหก้ารเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้ใดมจีำนวน 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรไมถ่งึ	๕๐๐	คน	แตม่จีำนวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	๙๕	ของ 
จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดให้ถือว่าสมาชิกจำนวนนั้นประกอบ 
เป็นสภาผู้แทนราษฎร	 แต่ต้องดำเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ครบตามจำนวนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ภายใน	๑๘๐	วันและให้อยู่ใน 
ตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่

๒)	 แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙๔ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 ในเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบง่เขตเลอืกตัง้ โดยกำหนดใหน้ำระบบเสยีงขา้งมาก 
เขตละ	๑	คน	เชน่เดยีวกบัรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐ 
มาใช	้กลา่วคอื	กำหนดใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตละ ๑ คน	 จากเดิมที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เท่าจำนวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรที่มีได้ในเขตเลือกตั้งนั้น

		 		 ส่วนการคำนวณเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิก	 ๑	 คนนั้น	 
ให้คำนวณจากจำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ 
ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎร	๓๗๕	คน	โดยจำนวนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีแ่ตล่ะจงัหวดัจะ 
พงึมใีหน้ำจำนวนราษฎรตอ่สมาชกิ	๑	คนทีค่ำนวณไดม้าเฉลีย่จำนวนราษฎรใน 

  ๑รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย      พทุธศกัราช   ๒๕๕๐    มาตรา    ๑๐๙    (๒)     แกไ้ขเพิม่เตมิโดยมาตรา    ๕      ของรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔	บัญญัติว่า	
	 	 “(๒)	 ในกรณีที่เป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ	 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง	
โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง	 เว้นแต่ไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมา
แทนตำแหน่งที่ว่าง	ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่”.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๔
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จังหวัดนั้น	จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิก	๑	คน	ให้มี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได	้๑	คน	จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑ ์
จำนวนราษฎรต่อสมาชิก	 ๑	 คน	 ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้น 
เพิ่มขึ้นอีก	๑	คนทุกจำนวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิก	๑	คน

		 		 ทั้งนี้	 เมื่อได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดแล้ว	
ถ้าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบ	๓๗๕	คน	จังหวัดใดมีเศษที่เหลือ 
จากการคำนวณมากที่สุด	 ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีก 
๑	คน	และใหเ้พิม่สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตามวธิกีารดงักลา่วแกจ่งัหวดัทีม่เีศษ 
ที่เหลือจากการคำนวณในลำดับรองลงมาตามลำดับจนครบจำนวน	๓๗๕	คน	 
ซึ่งจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน	๑	คน	ให้ถือเขต 
จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง	และจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ได้เกิน	 ๑	 คน	 ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่าจำนวน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี	 โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำนวนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร	๑	คน	และในกรณีที่จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่า	 
๑	 เขต	 ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน	 และต้องให้ 
จำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน

		 		 ในการนับคะแนนเลือกตั้งนั้น	 ให้ดำเนินการนับคะแนนที่หน่วย 
เลือกตั้ง	และให้ส่งผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นไปรวมที่เขตเลือกตั้ง 
เพื่อนับคะแนนรวม	แล้วให้ประกาศผลการนับคะแนนโดยเปิดเผย	ณ	สถานที่ 
แห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น	 เว้นแต่เป็นกรณีที่มี 
ความจำเป็นเฉพาะท้องที่	คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดให้นับคะแนน	
รวมผลการนับคะแนน	และประกาศผลการนับคะแนนเป็นอย่างอื่นก็ได้	 	ทั้งนี้ 
ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิ 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

๓)	 แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ 
และมาตรา ๙๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ในเรื่องหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยกำหนด 
ให้นำระบบการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	มาใช	้กลา่วคอื	กำหนดใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังท่ีพรรคการเมือง 
จดัทำขึน้ โดยใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเลอืกบญัชรีายชือ่ใด 
บัญชีรายชื่อหนึ่งเพียง ๑ บัญชี และให้ถือเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง  
จากเดิมที่กำหนดให้ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนที่มีการแบ่งเป็นกลุ่ม 
จังหวัดออกเป็น	๘	กลุ่มจังหวัด
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		 	ให้พรรคการเมืองจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งขึ้น	 
พรรคการเมืองละ	 ๑	 บัญชี	 ไม่เกินบัญชีละ	 ๑๒๕	 คน	 และให้ยื่นต่อ 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้กอ่นวนัเปดิสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิซึง่มาจากการ 
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	และหากบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของ 
พรรคการเมืองใดที่ได้ยื่นไว้แล้ว	ถ้าปรากฏว่าก่อนหรือในวันเลือกตั้งมีเหต ุ
ไมว่า่ดว้ยประการใดทีม่ผีลทำใหบ้ญัชรีายชือ่ของพรรคการเมอืงนัน้มจีำนวน 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ครบตามจำนวนที่พรรคการเมืองนั้น 
ได้ยื่นไว้	 ให้ถือว่าบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นมีจำนวนผู้สมัครรับ 
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเท่าที่มีอยู่	และในกรณีนี้ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎร 
ประกอบดว้ยสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเทา่ทีม่อียู่	ซึง่ในการจดัทำบญัชรีายชือ่ 
ของพรรคการเมือง	ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

		 	(๑)	บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องประกอบด้วยรายชื่อ 
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้จากภมูภิาคตา่ง	ๆ 	อยา่งเปน็ธรรม	และตอ้งคำนงึถงึโอกาส	
สัดส่วนที่เหมาะสมและความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย

		 	(๒)	รายชื่อในบัญชีต้องไม่ซ้ำกับบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองอื่น 
จัดทำขึ้น	และไม่ซ้ำกับรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ตามข้อ	๒)	และ

		 	(๓)	จัดทำรายชื่อเรียงตามลำดับหมายเลข
		 	ในการคำนวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแต่ 

ละพรรคการเมอืงทีจ่ะไดร้บัเลอืกตัง้มานัน้	รฐัธรรมนญูไดก้ำหนดใหน้ำคะแนน 
ทีแ่ตล่ะพรรคการเมอืงไดร้บัการเลอืกตัง้มารวมกนัทัง้ประเทศแลว้คำนวณเพือ่ 
แบ่งจำนวนผู้ท่ีจะได้รับเลือกของแต่ละพรรคการเมือง	เป็นสัดส่วนท่ีสัมพันธ์กัน 
โดยตรงกบัจำนวนคะแนนรวมขา้งตน้	โดยใหผู้ส้มคัรรบัเลอืกตัง้ซึง่มรีายชือ่ใน 
บัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนท่ีคำนวณได้
เรียงตามลำดับหมายเลขในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองน้ัน	ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

		 	ในการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ 
บัญชีรายชื่อที่หน่วยเลือกตั้งนั้น	 รัฐธรรมนูญกำหนดให้นำบทบัญญัติ 
มาตรา	๙๔	วรรคหก	ว่าด้วยการดำเนินการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมาใช้บังคับโดยอนุโลม	 ทั้งนี้	 
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนดให้มีการรวมผลการนับคะแนน 
เบื้องต้นที่จังหวัดก่อนก็ได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๔
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   ๔)	 ยกเลกิ (๕) ของมาตรา ๑๐๑ ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
   ๕)	 แก้ไขเพิ่มเติมความใน (๒) ของมาตรา ๑๐๙ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 ในกรณีตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจาก 
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อว่างลง กล่าวคือ	 เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึง 
คราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปใน 
บญัชรีายชือ่ของพรรคการเมอืงนัน้เลือ่นขึน้มาเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแทน 
ตำแหน่งที่ว่าง	 โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน	๗	วันนับแต่วัน
ที่ตำแหน่งนั้นว่างลง	 เว้นแต่ไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทน 
ตำแหน่งที่ว่าง	 ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วย 
สมาชิกเท่าที่มีอยู่

	๖)	 ภายใต้บังคับมาตรา	๗	ของรัฐธรรมนูญนี้	(ข้อ	๗))	ในวาระเริ่มแรก	
มิให้นำบทบัญญัติตามมาตรา	 ๙๓	 มาตรา	 ๙๔	 มาตรา	 ๙๕	 มาตรา	 ๙๖	 
มาตรา	๙๗	มาตรา	๙๘	มาตรา	๑๐๑	(๕)	และมาตรา	๑๐๙	(๒)	ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้	(ข้อ	๑)	–	๕))	มาใช้ 
บังคับกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนกว่าจะถึงวันท่ีพระราชกฤษฎีกา 
กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรก 
ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้	มีผลใช้บังคับ	และในระหว่างที่ยังมิให้นำบท 
บญัญตัติามมาตรา	๙๓	มาตรา	๙๔	มาตรา	๙๕	มาตรา	๙๖	มาตรา	๙๗	มาตรา	๙๘	
มาตรา	๑๐๑	(๕)	และมาตรา	๑๐๙	(๒)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้	 (ข้อ	๑)	–	๕))	มาใช้บังคับนั้น	รัฐธรรมนูญ 
ได้กำหนดให้บทบัญญัติของมาตราดังกล่าวก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
รฐัธรรมนญูนี	้	และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิ 
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ตราขึ้นเพื่อให้เป็นไปตาม 
บทบัญญัตินั้นยังคงนำมาใช้บังคับต่อไป

	๗)	 กำหนดให้รัฐสภาดำเนินการพิจารณาและให้ความเห็นชอบการแก้ไข 
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้ 
ให้แล้วเสร็จ	ภายใน	๑	ปีนับแต่วันที่	๕	มีนาคม	๒๕๕๔	และหากยังไม่สามารถ 
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ	 ภายใน	 ๑	 ปี	 และต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไป	ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอำนาจประกาศกำหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้สอดคล้องกับ 
รัฐธรรมนูญนี้	 เพื่อใช้บังคับกับการเลือกตั้งนั้น	และให้ข้อกำหนดตามประกาศ 
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ของคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้บังคับแทนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ 
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนี้

หลักการและเหตุผล
	โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดให ้

หนังสือสัญญาที่รัฐบาลทำกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่าง 
ประเทศในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของ 
ประเทศอยา่งกวา้งขวางหรอืมผีลผกูพนัดา้นการคา้	การลงทนุหรอืงบประมาณ 
ของประเทศอย่างมีนัยสำคัญนั้น	 ยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกันเนื่องจาก 
ไม่มีความชัดเจนพอเพียง	 จึงเป็นอุปสรรคในการดำเนินนโยบายด้านการ 
ต่างประเทศของรัฐ	จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ 
อย่างถูกต้องต่อไปได้โดยให้มีการตรากฎหมายกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ประเภทของหนังสือสัญญาที่จะต้องมีลักษณะใดจึงจะนำเสนอให้รัฐสภา 
เห็นชอบ		จึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญนี้

สาระสำคัญในส่วนที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
	โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่  

กำหนดให้หนังสือสัญญาที่รัฐบาลทำกับนานาประเทศหรือกับองค์การ 
ระหวา่งประเทศในเรือ่งทีม่ผีลกระทบตอ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม 
ของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้า	 การลงทุนหรือ 

หมายเหตุ:-

 	 รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๓ ก หน้า ๗

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๕๔
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งบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญนั้น	 ยังมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน 
เนื่องจากไม่มีความชัดเจนพอเพียง	จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๙๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ในเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำ 
หนังสือสัญญาที่รัฐบาลทำกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 
เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการกำหนดให้มีการตรากฎหมายกำหนด 
รายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท	กรอบการเจรจา	ขัน้ตอนและวธิกีารจดัทำหนงัสอื 
สัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง
กว้างขวาง	หรือมีผลผูกพันด้านการค้า	การลงทุน	หรืองบประมาณของประเทศ 
อย่างมีนัยสำคัญ	รวมทั้งการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติ 
ตามหนังสือสัญญาดังกล่าว	โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์ 
กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชน	
จึงจะนำเสนอให้รัฐสภาเห็นชอบ

ทั้งนี้	 ให้ดำเนินการจัดให้มีกฎหมายดังกล่าว	 ภายใน	 ๑	 ปีนับแต่ 
วันที่	๕	มีนาคม	๒๕๕๔	

หลักการและเหตุผล
	โดยที่พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	พ.ศ.	๒๕๓๙	 

ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตักิองทนุบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ	(ฉบบัที	่๓)	 
พ.ศ.	๒๕๔๖	ได้บัญญัติให้ผู้รับบำนาญมีสิทธินำบำเหน็จดำรงชีพมาใช้ได้ก่อน 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อให้ผู้รับบำนาญสามารถดำรงชีพอยู่ได้	 
โดยเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจแต่การดำเนินการดังกล่าวสามารถ 
ช่วยเหลือผู้รับบำนาญได้เพียงบางส่วน	 และปรากฏว่ายังมีผู้รับบำนาญอีก 
จำนวนมากที่ได้รับบำนาญรายเดือนในอัตราต่ำ	ทำให้ได้รับบำเหน็จดำรงชีพ 
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หมายเหตุ:-

 	 รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๗๙ ก หน้า ๑
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ในอัตราที่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ	 ดังนั้น	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ของผู้รับบำนาญและจะเป็นการส่งเสริมการลงทุนอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ของประเทศในภาพรวมอีกทางหนึ่ง	สมควรกำหนดให้ผู้รับบำนาญสามารถ 
นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับ 
สถาบันการเงิน		จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญในส่วนที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
	๑)	 เพิ่มความเป็นมาตรา ๕๗/๒ มาตรา ๕๗/๓ มาตรา ๕๗/๔ 

และมาตรา ๕๗/๕ แหง่พระราชบญัญตักิองทนุบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๙	 ในเรื่องการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ใน 
การประกันการกู้เงิน ดังนี้

		 		 (๑)	กำหนดให้ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะ 
เหตุทุพพลภาพอาจนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน 
การกู้เงินกับสถาบันการเงิน	แต่ในกรณีที่ผู้รับบำนาญดังกล่าวได้รับบำเหน็จ
ดำรงชพีไปแลว้	หากประสงคจ์ะนำสทิธใินบำเหนจ็ตกทอดไปเปน็หลกัทรพัย์
ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน	ก็ให้หักบำเหน็จดำรงชีพออกจาก
สิทธิในบำเหน็จตกทอดเสียก่อน

		 		 (๒)		ในกรณีที่ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะ 
เหตทุพุพลภาพ	ไดน้ำสทิธใินบำเหนจ็ตกทอดไปเปน็หลกัทรพัยใ์นการประกนั 
การกู้เงินถึงแก่ความตายหรือผิดสัญญากู้เงินจนต้องบังคับเอากับสิทธิใน 
บำเหนจ็ตกทอดทีน่ำไปเปน็หลกัทรพัยใ์นการประกนัการกูเ้งนิ	กใ็หก้ระทรวง 
การคลังจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงินที่ผู้นั้นได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไป 
เป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินเท่ากับจำนวนที่ถูกบังคับได้แต่ไม่เกิน
จำนวนทีน่ำสทิธใินบำเหนจ็ตกทอดไปเปน็หลกัทรพัยใ์นการประกนัการกูเ้งนิ	 
ซึ่งในการจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงินนั้น	 ให้กระทรวงการคลังจ่ายจาก 
งบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับการเบิกจ่ายบำเหน็จตกทอด

		 		 		 	 ทัง้นี	้ในกรณทีีก่ระทรวงการคลงัไดจ้า่ยเงนิแกส่ถาบนัการเงนิ
ไปแลว้	กฎหมายไดก้ำหนดใหก้ระทรวงการคลงัหกัจำนวนเงนินัน้ออกจากสทิธ ิ
ในบำเหน็จตกทอดเท่ากับจำนวนที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงิน	แต่ในกรณีที่ 
กระทรวงการคลังไม่อาจหักจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงินจาก 
สิทธิในบำเหน็จตกทอดได้	ให้กระทรวงการคลังเรียกเงินคืนจากผู้รับบำนาญ 
ปกต	ิหรอืผูร้บับำนาญพเิศษเพราะเหตทุพุพลภาพหรอืจากกองมรดกของผูน้ัน้	 
แล้วแต่กรณี	 เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนที่กระทรวงการคลังได้จ่ายให้แก่ 
สถาบันการเงิน		

		 		 (๓)		ผู้ รับบำนาญปกติหรือผู้ รับบำนาญพิ เศษเพราะเหตุ  
ทุพพลภาพผู้ใดได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน 
การกู้เงินแล้วหากภายหลังผู้น้ันกลับเข้ารับราชการใหม่โดยใช้สิทธินับเวลาราชการ 

พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๓
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สำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับ 
ราชการในตอนหลงัตามมาตรา	๓๘	และเมือ่ออกจากราชการในครัง้หลงัไดเ้ลอืก 
รับบำเหน็จ	ให้จ่ายบำเหน็จแก่ผู้นั้นตามสิทธิที่จะได้รับ	แต่ต้องไม่เกินจำนวนที่ 
เหลือจากสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน 
โดยใหก้ระทรวงการคลงักนัเงนิบำเหนจ็เทา่กบัจำนวนดงักลา่วไวแ้ละเมือ่สญัญา 
กู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลัก 
ทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน	ให้กระทรวงการคลังคืนเงินบำเหน็จที่กันไว้

		 		 ในกรณีที่ผู้รับบำเหน็จถึงแก่ความตายหรือสัญญากู้เงินสิ้นสุดลง	 
ถา้มกีารบงัคบัเอากบัสทิธใินบำเหนจ็ตกทอดทีน่ำไปเปน็หลกัทรพัยใ์นการประกนั 
การกู้เงิน	 ให้กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงิน	 โดยกระทรวง 
การคลังมีสิทธิหักจากเงินบำเหน็จที่ได้กันไว้ก่อน	 ถ้ามีเงินเหลือให้จ่ายคืนแก่ 
ผู้รับบำเหน็จหรือทายาท	แล้วแต่กรณี

	๒)	 เพิม่ความเปน็มาตรา ๖๕/๑ แหง่พระราชบญัญตักิองทนุบำเหนจ็ 
บำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ในเรื่องสิทธิในการได้รับบำเหน็จตกทอด 
ของทายาท ซึง่ไดก้ำหนดวา่	ภายใตบ้งัคบัมาตรา	๖๕๒	ในกรณทีีผู่ร้บับำนาญปกต ิ
หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอด 
ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินหากสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มีการ 
บังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน 
การกู้เงิน ทายาทมีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดเต็มตามจำนวนที่มีสิทธิ	หาก 
ผู้รับบำนาญปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตาย 
หรือสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยมีการบังคับเอากับสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำ 
ไปเปน็หลกัทรพัยใ์นการประกนัการกูเ้งนิ ทายาทมสีทิธไิดร้บับำเหนจ็ตกทอด 
เท่ากับจำนวนที่เหลือหลังจากที่กระทรวงการคลังได้หักจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่
สถาบันการเงินออกจากสิทธิในบำเหน็จตกทอด	

		 		 ทัง้นี	้กฎหมายไดก้ำหนดใหผู้ร้บับำนาญปกตหิรอืผูร้บับำนาญพเิศษ 
เพราะเหตุทุพพลภาพซึ่งยังคงมีสิทธิได้รับบำนาญอยู่ก่อนวันที่	 ๒๓	 ธันวาคม	
๒๕๕๓	 ให้มีสิทธินำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน 
การกู้เงินได้ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้ด้วย

  ๒พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๖๕	บัญญัติว่า
	 	 	“บำเหน็จตกทอดที่จ่ายให้แก่ทายาทของผู้รับบำนาญ	ให้จ่ายสามสิบเท่าของอัตราบำนาญที่ผู้ตายมีสิทธิได้รับ
	 		 	 	 ในกรณีที่ได้มีการรับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้ว	 เมื่อผู้รับบำนาญถึงแก่ความตาย	 การจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่ง 
ให้หักเงินออกจากบำเหน็จตกทอดที่จะได้รับเท่ากับเงินบำเหน็จดำรงชีพเสียก่อน”	 (มาตรา	 ๖๕	 วรรคสอง	 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ 
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๔๖).

หมายเหตุ:-

 	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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หลักการและเหตุผล 
	โดยทีพ่ืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตเ้ปน็พืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะพเิศษในดา้น 

เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับต่างประเทศที่มี 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม	อีกทั้งมีสถานการณ์ความไม่สงบใน 
บางพ้ืนท่ีของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อความสงบสุข 
ของประชาชนและการพัฒนาของประเทศ	จึงสมควรกำหนดให้มีกฎหมาย 
ว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้	เพ่ือให้มีหน่วยปฏิบัติงานหลัก 
ที่สามารถดำเนินการบูรณาการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ปน็ระบบ	มเีอกภาพทัง้ในเรือ่งนโยบาย	ยทุธศาสตร	์
การบังคับบัญชา	และการปฏิบัติ	รวมทั้งการให้ความสำคัญกับกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและแก้ไข 
ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		จึงจำเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม

 “จังหวัดชายแดนภาคใต้”	 หมายความว่า	 จังหวัดนราธิวาส	
จังหวัดปัตตานี	จังหวัดยะลา	จังหวัดสตูล	และจังหวัดสงขลา

“หน่วยงานของรัฐ”	 หมายความว่า	 ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	
องค์การมหาชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และหน่วยงานอื่นของรัฐ

 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 และ 
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ

“ฝ่ายพลเรือน”	หมายความว่า	หน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ฝ่ายทหาร	
ฝา่ยอยัการ	หรอืฝา่ยตลุาการ	และเจา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่ไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีฝ่า่ยทหาร	 
ฝ่ายอัยการ	หรือฝ่ายตุลาการ

 “เลขาธิการ”	 หมายความว่า	 เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหาร 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  ๑บัตรออกเสียงประชามติดังต่อไปนี้	ให้ถือเป็นบัตรเสีย

	 (๑)	บัตรปลอม
	 (๒)	บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
	 (๓)	บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนในทางใด
	 (๔)	บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องทำเครื่องหมาย
	 (๕)	บัตรที่มิใช่บัตรที่กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมอบให้
	 (๖)	บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยคำอื่นใดลงไป
	 (๗)	บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดว่าเป็นบัตรเสีย.

พระราชบัญญัติการบริหารราชการ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๘๐ ก หน้า ๑

พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
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๒) การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กฎหมายได้กำหนดให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทำ 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อสภา 
ความมั่นคงแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	
ก่อนนำเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบ	แล้วใหห้น่วยงานของรฐัใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 โดยมีสาระสำคัญครอบคลุมทั้ง 
ด้านการพัฒนาและด้านความมั่นคงและเพื่อให้ได้นโยบายที่มาจากความต้อง 
การและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน	 ศาสนา	 วัฒนธรรม	 อัตลักษณ์	
ชาติพันธุ์ 	และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่ จั งหวัดชายแดนภาคใต้ 	
และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	 ในการจัดทำนโยบายดังกล่าว	 ให้รับฟังความ 
คิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนประกอบด้วย	รวมทั้งให้ครอบคลุมแต่ละด้าน 
ดังต่อไปนี้	

 (๑)  ด้านความมั่นคง	 เมื่อนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ได้รับความเห็นชอบแล้ว	 ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร	 เรียกโดยย่อว่า	 (กอ.รมน.)	ปรับปรุงแผนและแนวทางใน 
การปฏบิตังิานและดำเนนิการทีจ่ดัทำขึน้ตามมาตรา	๗	(๒)	และแผนการดำเนนิการ 
ทีค่ณะรฐัมนตรจีะมมีตมิอบหมายให	้กอ.รมน.	เปน็ผูร้บัผดิชอบในการจดัทำแผน 
การปอ้งกนั	ปราบปราม	ระงบั	ยบัยัง้	และแกไ้ขหรอืบรรเทาเหตกุารณท์ีก่ระทบ 
ต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามมาตรา	๑๖	 (๒)	แห่งพระราชบัญญัติ 
การรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	พ.ศ.	๒๕๕๑	เฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบั 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้

 (๒)  ด้ านการพัฒนา ให้ 	ศอ .บต.  จัดทำยุทธศาสตร์ด้ านการ 
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและ 
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยให้สภาที่ปรึกษาการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ	 กพต.	
เพื่อให้ความเห็นชอบ	 และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว	 ให้	 ศอ.บต.	 จัดทำ 
แผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตาม 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ 
ความเห็นชอบ	เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานและโครงการ 
และให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการนั้น	 
ทั้งนี้	 ในการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว	 ให้	 ศอ.บต.	 หารือกับหัวหน้า 
หน่วยงานที่กำกับดูแลยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงด้วย	 เพื่อให้แผนปฏิบัติ 
การดังกล่าวสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงตามกฎหมายว่าด้วย 
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	



 

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๔102

 แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

๓) การจัดองค์กร	แบ่งออกได้เป็น	๒	ระดับ	คือ
๓.๑) องค์กรระดับยุทธศาสตร์ 
		 		 		 กฎหมายได้กำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้าน 

การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เรียกโดยย่อว่า	“กพต.”	ประกอบด้วย	
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรี 
มอบหมาย	เป็นรองประธาน	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง 
ซึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมาย	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหม	รฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงการคลงั	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการตา่งประเทศ	รฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
มหาดไทยคนหนึง่	ซึง่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย			เลขาธกิาร 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 	เลขาธิการ 
สภาความม่ันคงแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	เลขาธิการกองอำนวยการ 
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดชาย 
แดนภาคใต	้ประธานสภาทีป่รกึษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดน 
ภาคใต้	 และผู้แทนภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดละ 
๑	 คน	 ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นกรรมการ	 โดยให้เลขาธิการเป็นกรรมการและ 
เลขานุการ	และรองเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

     ท้ังน้ี	 ให้ผู้แทนภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	มีวาระ 
การดำรงตำแหน่งคราวละ	๓	ปี	และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว	

     อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) 

		 		 	(๑)		 พิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี	่ศอ.บต.	เสนอ	รวมทัง้แผนงาน	โครงการ	และการจดัตัง้ 
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	้ตลอดจนการ 
กำหนดเขตพัฒนาพิเศษและกรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนาเขต 
พัฒนาพิเศษที่	ศอ.บต.	เสนอ

พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
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		 		 		 (๒)		พิจารณาเสนอแนะหน่วยงานของรัฐให้จัดทำแผนพัฒนา	
แผนงาน	และโครงการพร้อมด้วยงบประมาณในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	

		 		 		 (๓)		กำกับ	 เร่งรัด	 ติดตาม	 แก้ไขกฎระเบียบ	 และลดขั้นตอน 
การปฏิบัติต่าง	ๆ	เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

		 		 		 (๔)		เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเขตจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรี

		 		 		 (๕)		แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรอืคณะทำงานเพือ่ชว่ยเหลอืหรอื
ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

		 		 		 (๖)		ปฏบิตักิารอืน่ตามทีก่ฎหมายกำหนดใหเ้ปน็อำนาจหนา้ทีข่อง	 
กพต.	หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

๓.๒) องค์กรระดับผู้บริหาร
		 		 		 ให้มีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เรียก 

โดยย่อว่า	“ศอ.บต.”	เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะท่ีไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี	 
กระทรวง	 หรือทบวง	 มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 และอยู่ในบังคับบัญชาของ 
นายกรัฐมนตรี 	มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ ในจั งหวัด 
ชายแดนภาคใต	้และหากการบรหิารราชการของ	ศอ.บต.	กฎหมายนีม้ไิดบ้ญัญตั ิ
ไว้เป็นอย่างอื่นหรือคณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น	 ก็ให้ปฏิบัติตาม 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน

      อำนาจหน้าที่ของ ศอ.บต. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
		 		 		 (๑)	จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตามข้อ	๒)	 (๒)	และจัดทำแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 
รวมทั้งให้การเสนอแนะและบูรณาการ	 แผนงาน	 และโครงการในด้านการ 
พัฒนาของกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 และหน่วยงานอื่นของรัฐ	 ที่ดำเนินการใน 
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ตลอดจนกำกับ	 เร่งรัด	 และติดตามการปฏิบัติของ 
หน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว

		 		 		 (๒)	ดำเนินการตามแผนงานและโครงการต่อ เนื่ องจาก 
แผนงานและโครงการที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจดำเนินการต่อไปได้	 ซึ่งหาก 
ไม่ดำเนินการจะส่งผลเสียต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้

		 		 		 (๓)	คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรมแก่ 
ประชาชน	 รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและ 
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ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจาก 
เหตกุารณค์วามไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามระเบยีบที	่กพต.	กำหนด		
ทั้งนี้	ไม่ตัดสิทธิประโยชน์ที่ผู้นั้นได้รับตามกฎหมายอื่น

		 		 		 (๔)	เสนอแนะมาตรการสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อคณะรัฐมนตรี

		 		 		 (๕)	เสนอแนะหรือแนะนำต่อหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับ 
ลักษณะอันพึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ใน 
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 รวมทั้งดำเนินการให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และบูรณาการ 
การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนเพื่อให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพทางสังคม	 เศรษฐกิจ	
และวิถีชีวิตของประชาชน

		 		 		 (๖)	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน 
การแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และร่วมมือกับส่วนราชการที่ 
เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์	ความเข้าใจอันดีและประสานงาน 
ในโครงการ	 ความร่วมมือ	 ความช่วยเหลือ	 และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้กับต่างประเทศ		

		 		 		 (๗)	ส่งเสริม	สนับสนุน	อำนวยความสะดวกและแก้ไข 
ปัญหาแก่คนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์	 
ณ	ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

		 		 		 (๘)		ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาในจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้

		 		 		 (๙)		ประชาสัมพันธ์นโยบาย	และการดำเนินงานของ	ศอ.บต.	
และรฐับาล	รวมทัง้เผยแพรศ่ลิปวฒันธรรม	จารตีประเพณ	ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่	 
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่คนไทยทั้งในและต่างประเทศ

		 		 (๑๐)		ส่งเสริมแนวคิดด้านพหุวัฒนธรรมในฐานะท่ีเป็นส่วนสำคัญ 
ของวฒันธรรมแหง่ชาต	ิรวมถงึการลดการผกูขาดทางวฒันธรรมหรอืการขจดั 
การเลอืกปฏบิตัทิางวฒันธรรมโดยไมเ่ปน็ธรรมตอ่บคุคล	ทัง้นี	้เทา่ทีไ่มข่ดัตอ่ 
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

		 		 (๑๑)	ปฏิบตัิการอืน่ตามที่กฎหมายกำหนดใหเ้ปน็อำนาจหนา้ที่ 
ของ	ศอ.บต.	หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

		 		 ทั้งนี้	 ให้	ศอ.บต.	จัดทำสรุปสถานการณ์	ปัญหา	และอุปสรรค 
ในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุก	๑	ปี	 
และให้คณะรัฐมนตรีเสนอรัฐสภาเพื่อทราบ
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๔) การบริหารงาน 
กฎหมายได้กำหนดให้	 ศอ.บต.	 มีการบริหารงานในลักษณะพิเศษ 

บางประการ	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	ความคล่องตัว	และมีความยืดหยุ่นดังนี้
๔.๑) การกำหนดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและกำหนดกรอบ 

แนวทางการบริหารและการพัฒนา	 ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการแก้ไข 
ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ศอ.บต.	โดยความเห็นชอบของ	กพต.	อาจกำหนดให้ 
เขตพืน้ทีใ่ดในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ปน็เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิและกำหนด
กรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนา๓	ในเขตพื้นที่นั้นได้	

๔.๒) เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
กฎหมายได้กำหนดให้เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต	้
มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ ศอ.บต. 
และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานใน 
ศอ.บต. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี	 โดยมีรองเลขาธิการตามจำนวนที่นายก 
รัฐมนตรีกำหนดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมายก็ได้	 
โดยให้เลขาธิการและรองเลขาธิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

      ทั้งนี้ 	 ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำความกราบบังคมทูลเพื่อ 
โปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งเลขาธิการและรองเลขาธิการ	 และให้เลขาธิการและ 
รองเลขาธิการพ้นจากตำแหน่ง

      อำนาจหน้าที่ของเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้

		 		 		 (๑)	อนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนประจำปีเป็นกรณีพิเศษสำหรับ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 
นอกเหนือจากการอนุมัติของผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว	 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

		 		 		 (๒)	สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนผู้หนึ่งผู้ใดออกจากพื้น
ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏแก่เลขาธิการหรือโดย 
การเสนอของสภาท่ีปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า 
เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนผู้นั้นมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้เกิด 
ความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือความไม่สงบในจังหวัด 

  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

  ๓กรอบแนวทางการบริหารและการพัฒนา	อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญครอบคลุมในด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	ศาสนา 
วัฒนธรรม	การศึกษา	สาธารณสุข	ทรัพยากร	เทคโนโลยี	การต่างประเทศ	การปฏิบัติการเชิงจิตวิทยา	การบริหารจัดการ	และด้านอื่น	ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ทั้งนี้	ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อนโยบายตามมาตรา	๔	และยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนาที่	กพต.	ให้ความเห็นชอบแล้ว.	
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ชายแดนภาคใต	้หรอืกระทำการอนัอาจเปน็ภยัตอ่ความมัน่คงของรฐัหรอืความ 
สงบเรยีบรอ้ยหรอืสวสัดภิาพของประชาชน	โดยการแจง้ไปยงัหนว่ยงานของรฐั 
ทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ัน้สงักดัอยูท่ราบพรอ้มดว้ยเหตผุล	แตท่ัง้นี	้ใหเ้จา้หนา้ที ่
ของรัฐผู้ซึ่งได้รับคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าว	 มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของ 
เลขาธิการต่อนายกรัฐมนตรี	ภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง

		 		 		 	 		 แต่ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ฝา่ยพลเรอืนหรอืซึง่เปน็ผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ผูใ้ดมพีฤตกิรรม 
หรือกระทำการไม่เหมาะสมเช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น	 ให้เลขาธิการ
ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ 
และแต่งตั้งของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือผู้ที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล	
แลว้แตก่รณ	ีเพือ่พจิารณาดำเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ภายใน	๓	วนั 
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

		 		 		 (๓)	ในกรณีท่ีผู้เสียหาย	ผู้ต้องหา	สามี	ภริยา	ผู้บุพการี	ผู้สืบสันดาน 
หรอืญาตสินทิของบคุคลดงักลา่วรอ้งเรยีนวา่	ไมไ่ดร้บัความเปน็ธรรมจากการ 
สอบสวนคดีอาญา เลขาธิการอาจให้พนักงานสอบสวนหรือหัวหน้าพนักงาน 
สอบสวนผูร้บัผดิชอบมาชีแ้จง	หากเหน็วา่ผูต้อ้งหาหรอืผูเ้สยีหายไมไ่ดร้บัความ 
เป็นธรรมจากการสอบสวนคดีอาญาจริง	 ให้เลขาธิการแจ้งหัวหน้าของ 
พนักงานสอบสวนนั้นพิจารณาดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป

๔.๓) การจัดแบ่งส่วนงานภายใน ศอ.บต.	 กฎหมายกำหนดให้	 
ศอ.บต.	โดยความเหน็ชอบของนายกรฐัมนตรมีอีำนาจจดัแบง่สว่นงานภายใน	 
ศอ.บต.	และกำหนดอำนาจหนา้ทีข่องสว่นงานดงักลา่ว	โดยทำเปน็ประกาศของ	 
ศอ.บต.		และประกาศในราชกิจจานุเบกษา	และให้หน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน 
จัดส่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่ายพลเรือนไปปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานภายในดังกล่าว 
ตามจำนวนทีเ่ลขาธกิารรอ้งขอโดยเรว็	และใหอ้งคก์รกลางบรหิารงานบคุคล 
หรือองค์กรอื่นที่มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกันของหน่วยงานของรัฐนั้นจัดให้ 
หนว่ยงานของรฐัทีจ่ดัสง่เจา้หนา้ทีข่องรฐัไปปฏบิตัหินา้ทีใ่นหนว่ยงานภายใน
ของ	ศอ.บต.	มีอัตรากำลังทดแทนเท่าจำนวนอัตรากำลังที่จัดส่งไป

๔.๔) การมอบอำนาจ นายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี	ปลัดสำนักนายก 
รัฐมนตรี	ปลัดกระทรวง	ปลัดทบวง	อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรง 
ตำแหนง่เทยีบเทา่	จะมอบอำนาจใหเ้ลขาธกิารเปน็ผูป้ฏบิตัริาชการแทนกไ็ด	้ 
และเลขาธิการจะมอบอำนาจของตนและอำนาจที่เลขาธิการได้รับมอบ 
ดังกล่าวให้แก่รองเลขาธิการหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นก็ ได้ 	รวมทั้ ง 
คณะรัฐมนตรีจะกำหนดให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	ปลัดกระทรวง	 
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  ๔ทัง้นี	้เมือ่พน้กำหนด										๑๒๐								วนันบัแตว่นัที	่						๓๐					ธนัวาคม					๒๕๕๓						หรอืนบัแตว่นัทีส่มาชกิสภาทีป่รกึษาการบรหิารและการพฒันา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	 แล้วแต่กรณี	 ในกรณีที่มีเหตุใด	 ๆ	 ทำให้การเลือกสมาชิกดังกล่าว	 มีจำนวนไม่ถึง	 
๔๙	คนแต่มีจำนวนไม่น้อยกว่า	๔๐	คน	ให้ถือว่าสมาชิกจำนวนนั้นประกอบเป็นสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้แต่ต้องดำเนินการให้มีสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ครบจำนวน	 ๔๙	 คน 
โดยเร็ว	และให้สมาชิกที่ได้รับแต่งตั้งในภายหลังนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว.	

ปลัดทบวง	 อธิบดี	 หรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดี 
ขึ้นไป	ต้องมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่กำหนดให้เลขาธิการ	 เพื่อปฏิบัติ 
การในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้

๕) การมีส่วนร่วมของประชาชน
กฎหมายกำหนดให้มีสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้๔			ประกอบดว้ยสมาชกิสภาทีป่รกึษาการบรหิารและการ 
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ 
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน	๔๙	คน	ดังต่อไปนี้

(๑)		ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดละ	๑	คน
(๒)		ผู้แทนกำนันและผู้ใหญ่บ้านจังหวัดละ	๑	คน
(๓)		ผู้แทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามประจำมัสยิด 

จังหวัดละ	๑	คน	ผู้แทนเจ้าอาวาสในพระพุทธศาสนาจังหวัดละ	๑	คน	และ 
ผู้แทนศาสนาอื่นจำนวน	๑	คน

(๔)		ผู้แทนผู้ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสังคม	 ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น	หรือวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดละ	๑	คน

(๕)		ผู้แทนผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย 
การศึกษาแห่งชาติจังหวัดละ	๑	คน	ผู้แทนสถาบันศึกษาปอเนาะตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ	 จำนวน	 ๑	 คน	 และ 
ผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา	จำนวน	๑	คน

(๖)	ผู้แทนกลุ่มสตรีจังหวัดละ	๑	คน
(๗)	ผู้แทนหอการค้าจังหวัดและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่ งมี  

ความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในด้านเศรษฐกิจ	พาณิชย์	อุตสาหกรรม	แรงงาน	
หรือเกษตรกรรมจังหวัดละ	๑	คน

(๘)	ผู้แทนสื่อมวลชนในกิจการหนังสือพิมพ์	 กิจการกระจายเสียง	
และกิจการโทรทัศน์จำนวน	๑	คน

(๙)	ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ของรัฐจำนวนไม่เกิน	๕	คน

ในการแต่งตั้งสมาชิกตาม	 (๑)	 (๒)	 (๓)	 (๔)	 (๕)	 (๖)	 (๗)	และ	 (๘)	นั้น 
ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้มาจากการเลือกกันเองหรือในแต่ละกลุ่มอาจเลือก 
บุคคลอื่นที่เห็นสมควรเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกในประเภทของตนได้ 



 

จุลนิติ พ.ค. - มิ.ย. ๕๔108

 แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

และใหส้มาชกิสภาทีป่รกึษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
เลือกสมาชิกด้วยกันเองเป็นประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการ 
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	้๑	คน	รองประธานสภาที่ปรึกษาการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	๒	คน	และเลขานุการสภาที่ปรึกษา 
การบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต	้๑	คน	โดยสมาชกิดงักลา่ว 
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	๓	ปี	และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้อง 
ไม่เกิน	๒	วาระติดต่อกัน

อำนาจหน้าที่สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ 

	(๑)	ให้ความเห็นในนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดทำหรือปรับปรุงเพื่อ
เสนอสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณา

(๒)	ให้คำปรึกษา	 เสนอแนะ	ร่วมมือ	และประสานงานกับ	ศอ.บต.	
ในการปฏิบัติการตามกฎหมายนี้

(๓)	ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ 
ของ	ศอ.บต.	แล้วรายงานต่อเลขาธิการ	และนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ

(๔)	ให้ความเห็นในเรื่องที่นายกรัฐมนตรี	 หรือเลขาธิการเห็นว่า	 
สมควรได้รับฟังความคิดเห็นของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประกอบการพิจารณาในการบริหาร	การพัฒนา	
และการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

	(๕)	แสวงหาขอ้เทจ็จรงิ	ขอ้มลูขา่วสาร		หรอืขอ้คดิเหน็จากแหลง่ตา่ง	ๆ  
เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่

	(๖)	เสนอความเหน็ตอ่เลขาธกิารเพือ่ประกอบการพจิารณาในการสัง่ 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนออกไปจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามข้อ	
๔.๒)	และหากมีกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน	ประธานสภาที่ปรึกษา 
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเสนอความเห็นไปก่อนก็ได้	 
แล้วรายงานให้สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ทราบโดยเร็ว

	(๗)	พิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวกับปัญหาความ 
ไม่เป็นธรรมหรือได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ	 เพื่อการนี้อาจเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงหรือ 
แสดงความคดิเหน็หรอืใหจ้ดัสง่เอกสารหรอืขอ้มลูเพือ่ประกอบการพจิารณา 
ได้ตามความจำเป็น

พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
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(๘)	แตง่ตัง้คณะกรรมการหรอืคณะทำงานเพือ่ชว่ยเหลอืหรอืปฏบิตังิาน 
ได้ตามความเหมาะสม

(๙)	ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมและระเบียบอื่นที่จำเป็นใน 
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่

๖) การกำหนดความเชื่อมโยงการบริหารจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่
(๑)	 ให้นโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี	ที่	๒๐๖/๒๕๔๙	ลงวันที่	๓๐	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔๙	 
เปน็นโยบายการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามขอ้	๒)	จนกวา่ 
จะได้จัดทำนโยบายข้ึนใหม่หรือปรับปรุงตามกฎหมายน้ี	และให้ถือว่ายุทธศาสตร์การ
แก้ไขปัญหาความม่ันคงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต	้(พ.ศ.	๒๕๕๐	-	พ.ศ.	๒๕๕๔) 
ในสว่นทีเ่กีย่วกบัดา้นการพฒันา	เปน็ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาจงัหวดัชายแดน 
ภาคใต้ตามข้อ	๒)	(๒)	จนกว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จะ
จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายนี้

(๒)	ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและ 
การพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละยงัมไิดม้กีารคดัเลอืกผูแ้ทนภาคประชาชน
โดยสภาทีป่รกึษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ปน็กรรมการ 
ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต	้ใหค้ณะกรรมการยทุธศาสตร ์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย	กรรมการโดยตำแหน่งท่ีเหลือ 
อยู่ตามข้อ	๓.๑)	และปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายนี้ไปพลางก่อน	 จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง 
ประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 
ผู้แทนภาคประชาชนซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยสภาที่ปรึกษาการบริหารและ 
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

	(๓)		ใหส้ภาทีป่รกึษาเสรมิสรา้งสนัตสิขุจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามคำสัง่ 
สำนกันายกรฐัมนตร	ีที	่๒๐๗/๒๕๔๙	ลงวนัที	่๓๐	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๔๙	ทำหนา้ที ่
สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายนี้ 
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งต้ังสมาชิกสภาท่ีปรึกษาการบริหารและการพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายนี้	 ซึ่งต้องไม่เกิน	 ๑๒๐	 วันนับแต่วันที่	 
๓๐	ธนัวาคม	๒๕๕๓	ทัง้นี	้มใิหน้ำบทบญัญตัมิาตรา	๑๙	และมาตรา	๒๐	มาใชบ้งัคบั 
กบัการดำรงตำแหนง่ของสมาชกิสภาทีป่รกึษาเสรมิสรา้งสนัตสิขุจงัหวดัชายแดน 
ภาคใต้
	 	 	 (๔)		ให้โอนบรรดากิจการ	ทรัพย์สิน	สิทธิ	หน้าที่	ข้าราชการ	พนักงาน	
ลกูจา้งและอตัรากำลงั	เฉพาะของศนูยอ์ำนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
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ตามมาตรา	๒๖๕	ตลอดจนงบประมาณและหนีส้นิของกองอำนวยการรกัษาความมัน่คง 
ภายในราชอาณาจักรในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ.	๒๕๕๑	มาเปน็ของศนูยอ์ำนวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามกฎหมายนี้ 
	 	 	 (๕)		ให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	
ในวันก่อนวันที่	 ๓๐	 ธันวาคม	 ๒๕๕๓	 ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการศูนย์อำนวยการ 
บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายน้ี	จนกว่าจะมีการแต่งต้ังเลขาธิการ 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายน้ี		และให้ผู้ดำรงตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพระราชบัญญัติ 
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 อยู่ในวันก่อนวันที่	 
๓๐	 ธันวาคม	๒๕๕๓	ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด 
ชายแดนภาคใตต้ามกฎหมายนี้	จนกวา่จะมกีารแตง่ตัง้รองเลขาธกิารศนูยอ์ำนวยการ 
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามกฎหมายนี้ด้วย

หมายเหตุ:-
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ซึ่งมาตรา	 ๒๙	 

	 	 ประกอบกับมาตรา	๓๑	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม 

	 	 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

  	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  ๕พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๖	บัญญัติว่า
	 	 “ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และกองบัญชาการผสมพลเรือน	 ตำรวจ	 ทหาร	 ที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง 
สำนักนายกรัฐมนตรี	ที่	๒๐๗/๒๕๔๙	เรื่อง	การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ลงวันที่	๓๐	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔๙	เป็นศูนย์
อำนวยการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา	๑๗	แห่งพระราชบัญญัตินี้”.

พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓




