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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 สวนหนึง่ของโครงสรางของตัวรางพระราชบัญญตัทิีจ่ะขาดเสียมไิดและมีความสาํคญัอยางยิง่ 
ก็คือ “คําปรารภ” เพราะเปนสวนท่ีแสดงถึง “พระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย” 
ในการประกาศใชบังคับกฎหมาย และเปนสวนที่แสดงวากฎหมายน้ันเปน “กฎหมายใหม” 
หรือเปนเพียง “กฎหมายท่ีแกไขเพิ่มเติม” กฎหมายท่ีใชบังคับอยู ตลอดจนแสดงบทบัญญัติ
ทีเ่ปน “การจํากดัสิทธหิรอืเสรีภาพของบุคคล” ตามมาตราใดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พรอมทั้ง “เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ” ดวยความสําคัญของคําปรารภ
ดงักลาว กฎหมายทุกฉบบัจงึตองมคีาํปรารภปรากฏอยูในกฎหมายเสมอ โดยเปนสวน “อารมัภบทของ
กฎหมาย” หรือแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณในการจัดทํากฎหมายฉบับนั้นจึงปรากฏอยูกอนมาตรา ๑ 
ชื่อพระราชบัญญัติ
 ทัง้นี ้หากพจิารณาประวตัคิวามเปนมาของการเขยีนคาํปรารภของรางพระราชบญัญติัทีผ่านมาแลว
พบวามหีลากหลายแนวทาง ซึง่แตละแนวทางมลีกัษณะและความเปนมาทีแ่ตกตางกนั รวมทัง้เปลีย่นแปลง
ไปตามแนวคิด สถานการณ และระบอบการปกครองแตละยุคสมัย๒ โดยในอดีตการเขยีนคาํปรารภ
จะมีลกัษณะยาว ประกอบดวยสวนทีแ่สดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตรยิในการประกาศ
ใชบังคับกฎหมาย และสวนท่ีแสดงเหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติเพื่อให
ประชาชนผูอยูใตกฎหมายเกิดความเขาใจท่ีถูกตองวาเหตุใดจึงมีความจําเปนตองประกาศใชบังคับ
กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ 
 ตอมา ในชวงกอนมกีารประกาศใชพระราชบญัญตัธิรรมนญูการปกครองแผนดนิสยามชัว่คราว 
พุทธศักราช ๒๔๗๕ การเขียนคําปรารภจะมีแนวทางในการเขียนเปน ๒ แบบ คือ

 ๑จัดโดย กองหลักนิติบัญญัติ และสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการสัมมนา
ตามโครงการฝกอบรมและรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดรูปแบบการรางกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของ
นักกฎหมายกฤษฎีกา ครั้งที่ ๒ เรื่อง “คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ” เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬกา ณ หองวิสุทธิกษัตริย ชั้น ๖ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร.
 ๒สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “ความเปนมาในการกําหนดคําปรารภของรางพระราชบัญญัติ”, เอกสารประกอบการสัมมนา 
เรื่อง “คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ”, ๒๕๖๑, น. ๒.
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คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 แบบท่ีหนึง่ ประกอบดวยสวนท่ีแสดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยในการประกาศ
ใชบังคับกฎหมาย และสวนที่แสดงเหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติที่สั้น
และกระชับขึ้น
 แบบท่ีสอง ประกอบดวยสวนท่ีแสดงเฉพาะพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยในการ
ประกาศใชบังคับกฎหมาย และสวนที่แสดงวากฎหมายน้ันเปนกฎหมายใหมหรือเปนเพียงกฎหมาย
ที่แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยู
 เมือ่มกีารประกาศใชพระราชบญัญัตธิรรมนญูการปกครองแผนดนิสยามชัว่คราว พทุธศักราช 
๒๔๗๕ ซึง่มาตรา ๘ กาํหนดให “สภาผูแทนราษฎรมอีาํนาจออกพระราชบญัญตัทิัง้หลาย พระราชบญัญตันิัน้
เม่ือกษัตรยิไดประกาศใหใชแลว ใหเปนอนัใชบงัคบัได” ดงันัน้ แนวทางการเขียนคาํปรารภในชวงระยะ
เวลาน้ีจงึประกอบดวยสวนท่ีแสดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตรยิในการประกาศใชบงัคับ
กฎหมาย โดยมีถอยคําเก่ียวกับอํานาจของสภาผูแทนราษฎรในการออกพระราชบัญญัติไวดวย และ
สวนทีแ่สดงวากฎหมายนัน้เปนกฎหมายใหมหรอืเปนเพยีงกฎหมายทีแ่กไขเพิม่เติมกฎหมายทีใ่ชบงัคบัอยู
 เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ 
ซึง่มาตรา ๓๖ กาํหนดให “บรรดาพระราชบัญญตัทิัง้หลาย จะตราข้ึนเปนกฎหมายไดแตโดยคําแนะนํา
และยนิยอมของสภาผูแทนราษฎร” การเขยีนคาํปรารภในชวงระยะเวลานีจ้งึประกอบดวยสวนทีแ่สดง
พระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยในการประกาศใชบังคับกฎหมาย และสวนท่ีแสดงวา
กฎหมายนั้นเปนกฎหมายใหมหรือเปนเพียงกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยู โดยใช
ถอยคําใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
 ตอมา เมือ่สภาผูแทนราษฎรไดลงมตเิมือ่วันที ่๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เหน็ชอบใหพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยูหัวอานันทมหิดลเสด็จขึ้นทรงราชย การเขียนคําปรารภของพระราชบัญญัติในชวงระยะ
เวลาน้ีจะประกอบดวยสวนท่ีแสดงวากฎหมายน้ันเปนกฎหมายใหมหรือเปนเพียงกฎหมายท่ีแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยูเทานั้น 
 จนกระทั่ง ในป พ.ศ. ๒๔๘๘ คณะกรรมการกฤษฎีกาไดพจิารณากําหนด “แบบพระราชบัญญตั”ิ 
สําหรับใชในระหวางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลเสด็จประทับในประเทศและปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจดวยพระองคเองไวในเรื่องเสร็จที่ ๑๓๖/๒๔๘๘ โดยมีแบบการเขียนคําปรารภ ดังนี้
 “สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
 โดยทีเ่ปนการสมควร ......................................................................................................................................
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้”๓

(คําปรารภ; ใหแสดงวากฎหมายนั้นเปนกฎหมายใหมหรือแกไขเพิ่มเติม)

 ๓โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหเหตุผลในการพิจารณาวางแบบพระราชบัญญัติดังกลาววา “ในสมัยมีผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค มีชื่อและระบุวันเดือนปในรัชกาลปจจุบันแลว ก็มีขอความตอมาวา “โดยท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติวา........ฯลฯ........” 
แตแบบสําหรับพระเจาอยูหัวนั้นทรงลงพระปรมาภิไธยในตอนตนอยางหน่ึง และมีพระบรมปรมาภิไธยเต็มในคําปรารภอีกอยางหน่ึง
ทั้งตองมีขอความวาไดโปรดเกลาฯ ใหประกาศดวย จึงใหเพ่ิมความขึ้นอีกวรรคหนึ่งวา “สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา” ซึง่ทัง้นีก้เ็ปนแบบท่ีคลายคลึงกบัทีใ่ชในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหวั
นั่นเอง แตแกไขใหถูกตองตามรัฐธรรมนูญยิ่งขึ้น อนึ่ง กรรมการรางกฎหมายไดพิจารณาถึงคําวา “พระบรมราชโองการ” ดวย
เพราะปรากฏวาตามพระราชประเพณ ีพระมหากษตัรยิจะตองผานพระราชพิธบีรมราชาภิเษกกอนแลวจงึจะใชคาํวา “พระบรมราชโองการ”
ไดแตเมือ่ไดพจิารณาถงึรฐัธรรมนญูแลว กรรมการรางกฎหมายกค็งมีความเหน็วา ถงึอยางไรกค็งตองใชคาํวา “มพีระบรมราชโองการ”
อยูนั่นเอง นอกจากน้ี กรรมการรางกฎหมายยังไดแกไขขอความ “โดยท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติวา” เปนความวา “โดยที่เปนการ
สมควร” ทั้งนี้ เพราะควรจะเปนคําปรารภของพระราชบัญญัติ กลาวคือ เปนเหตุผลในการออกกฎหมายซ่ึงพระมหากษัตริยทรงใช
อํานาจนิติบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร, เพิ่งอาง, น. ๘.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 แตเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ประกอบกับ 
มกีารประกาศแตงตัง้ผูสาํเรจ็ราชการแทนพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 
คณะกรรมการกฤษฎกีาจงึไดพจิารณาปรบัปรงุแบบพระราชบญัญตัทิีใ่ชอยูใหสอดคลองกับรฐัธรรมนญู
ที่ใชบังคับในขณะนั้น โดยใหคงตามแบบเดิม แตในสวนของขอความ “จึงมีพระบรมราชโองการใหตรา
พระราชบัญญตัขิึน้ไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดงัตอไปน้ี” กรรมการกฤษฎีกา
เหน็วาในกรณีทีมี่ผูสําเรจ็ราชการแทนพระองค ควรใชคาํวา “พระมหากษัตรยิโดยคาํแนะนําและยนิยอม
ของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดั่งตอไปนี้” ดังนั้น จึงไดกําหนด
แบบการเขียนคําปรารภในรางพระราชบัญญัติไว ดังนี้
 “โดยที่เปนการสมควร .................................................................................................................
 พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้”๔

 จนกระทัง่ ปลายป พ.ศ. ๒๔๙๔ แนวทางการเขยีนคาํปรารภจงึเปนไปตามแบบทีค่ณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดเคยวางแนวทางไวในเรื่องเสร็จที่ ๑๓๖/๒๔๘๘
 ตอมา เม่ือมกีารประกาศใชรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ซึง่มาตรา ๒๙
ไดกําหนดใหกฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตองระบุบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย เชนเดียวกับบทบัญญัติมาตรา ๒๙ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น การเขียนคําปรารภตั้งแตป 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมา จึงประกอบดวย ๓ สวน ไดแก 
 (๑)  สวนที่แสดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยในการประกาศใชบังคับกฎหมาย
 (๒)  สวนทีแ่สดงวากฎหมายน้ันเปนกฎหมายใหมหรอืเปนเพยีงกฎหมายท่ีแกไขเพิม่เตมิกฎหมาย
ที่ใชบังคับอยู และ
 (๓)  สวนที่แสดงบทบัญญัติที่เปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตามบทบัญญัติมาตราใด
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
 ตัวอยางเชน  พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
 “พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
 โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
 พระราชบญัญติันีมี้บทบญัญตับิางประการเกีย่วกับการจาํกัดสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล ซึง่มาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
 จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรฐัสภา
ดังตอไปนี้”

 ๔ในกรณีที่พระราชบัญญัติออกตามมาตรา ๕๒ วรรคทาย ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ใหใช
แบบการเขียนคําปรารภ ดังนี้
 “พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาตามมาตรา ๕๒ วรรคทาย ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดั่งตอไปนี้” เพิ่งอาง, น. ๙.

(คําปรารภ; ใหแสดงวากฎหมายนั้นเปนกฎหมายใหมหรือแกไขเพิ่มเติม)     
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 เมือ่มกีารประกาศใชรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ ไดบญัญตัิ
ใหการตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตองระบุเหตุผลความจําเปน
ในการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพไวดวย ดงันัน้ การเขยีนคาํปรารภในปจจุบนั นอกจากจะประกอบดวย
สวนทีแ่สดงพระราชอาํนาจของสถาบนัพระมหากษตัรยิในการประกาศใชบงัคบักฎหมาย สวนทีแ่สดงวา
กฎหมายนั้นเปนกฎหมายใหมหรือเปนเพียงกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยู และสวนที่
แสดงบทบัญญัติที่เปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตามบทบัญญัติมาตราใดของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยแลว ยังตองแสดง “เหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ” 
ของบุคคลไวอีกดวย
 จากความสําคญัของคําปรารภของรางพระราชบัญญตัดิงักลาว และเพ่ือใหผูปฏบิตังิานของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สาํนกังานเลขาธิการวุฒสิภา สาํนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสาํนกั
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมท้ังสมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ ซึง่เปนองคกรท่ีมหีนาทีค่วามรับผดิชอบ
โดยตรงในการยกรางกฎหมายและเกีย่วของกับงานดานนิตบิญัญตัขิองประเทศ ไดมคีวามรูความเขาใจ
ถงึความเปนมาและรปูแบบของคาํปรารภและบทจาํกดัสทิธิและเสรภีาพของบคุคลในการรางกฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติ ตลอดจนเปดโอกาสใหมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ
สภาพปญหาและอุปสรรคในเรื่องดังกลาว เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหและพิจารณาปรับปรุงคูมือ
แบบการรางกฎหมายในระดบัพระราชบญัญตัขิองสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาเพือ่ถอืปฏบิตัติอไป 
กองหลกันติบิญัญตั ิและสถาบนัพฒันานักกฎหมายมหาชน สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา จงึไดจดั
ใหมีการสัมมนา เรื่อง “คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ” ขึ้น 
เมือ่วนัพุธที ่๒๑ มนีาคม ๒๕๖๑ ทีผ่านมา โดยมกีารอภิปรายในหัวขอ เรือ่ง “คาํปรารภและบทจํากัดสทิธิ
และเสรภีาพของบคุคล” ประกอบดวย นางกาญจนารตัน ลวีโิรจน สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิและ
กรรมการกฤษฎกีา  นายกติตศิกัดิ ์จลุสาํรวล ผูอาํนวยการกองหลกันิตบิญัญตั ิสาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา นายธิวากร ยอดชาญ ผูอํานวยการฝายนิติบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
นายอภิวฒัน คงชาตรี ผูอาํนวยการฝายการวิเคราะหการรางกฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 โดยการอภิปรายในเร่ืองดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้

 นายกิตตศิกัดิ ์ จลุสาํรวล  ผูอาํนวยการกองหลกันติบิญัญตั ิสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไดแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบั “แบบการเขียนคาํปรารภของรางพระราชบัญญตั”ิ วา คณะรฐัมนตรีไดมี
มติเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบใหการยกรางกฎหมายใหถือปฏิบัติตาม “คูมือแบบการราง
กฎหมาย” ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดจัดทําขึ้น ซึ่งคูมือดังกลาวไดกําหนดแบบกฎหมาย
ในสวนของคําปรารภไวอยางละเอียด กลาวคือ ในชัน้ท่ียงัเปนรางพระราชบญัญตั ิจะไมมกีารใสขอความ
แสดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยในการประกาศใชบังคับกฎหมายไว แตเมื่อ
รางพระราชบัญญัติไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาใหใชบังคับเปนกฎหมายแลว ความในสวนน้ี
จะกําหนดขึน้ในขัน้ตอนการจดัทาํพระราชบญัญัตเิพือ่ทูลเกลาฯ พระมหากษตัรยิเพือ่ลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใชเปนกฎหมาย และจะปรากฏในพระราชบญัญตัทิีป่ระกาศลงในราชกจิจานเุบกษา ซึง่เปน
แบบกฎหมายทั่วไป ดังนี้
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 สวนการแสดงวากฎหมายนัน้เปนกฎหมายใหม
หรือเปนเพียงกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใช
บังคับอยู การแสดงบทบัญญัติที่เปนการจํากัดสิทธิ
หรอืเสรภีาพของบคุคลตามมาตราใดของรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย และการแสดงเหตุผลความ
จําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นตองกําหนด
ไวตัง้แต “ในชัน้ยกรางพระราชบญัญตั”ิ เพือ่ใหทราบ
ในเบ้ืองตนวา รางพระราชบัญญัตินั้นเปนกฎหมาย
ทีม่หีลักการสําคญัอยางไร มบีทบัญญัตทิีเ่ปนการจํากดั
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตราใดของ
รัฐธรรมนูญ และมีเหตุผลความจําเปนในการจํากัด
สิทธแิละเสรีภาพอยางไร
 โดยคูมือแบบการรางกฎหมายไดกําหนด “แบบการเขียนคําปรารภ” ในสวนที่เปนการแสดงวา
รางกฎหมายน้ันเปนกฎหมายใหมหรอืเปนเพยีงกฎหมายท่ีแกไขเพิม่เตมิกฎหมายท่ีใชบงัคบัอยู ไวดงัน้ี๕

 ๑. สาระสําคัญของแบบกฎหมายในสวนของคําปรารภ
  ก.  หลักการ
     คําปรารภจะกําหนดใหทราบวาสมควรมีกฎหมายวาดวยเรื่องใดหรือแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยเรื่องใด หรือปรับปรุงกฎหมายวาดวยเรื่องใด หรือยกเลิกกฎหมายวาดวยเรื่องใด
  ข.  ขอยกเวน
     คําปรารภของกฎหมายบางฉบับอาจมีความจําเปนตองระบุจุดประสงคของการตรา
กฎหมายแทนการระบุวาใหทราบวาสมควรมี แกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายวาดวยเรื่องใด 
ทัง้นี ้เพือ่ใหเกดิความชัดเจน และข้ึนอยูกบัวาการกําหนดโดยระบุกฎหมายวาดวยเร่ืองใดกับจุดประสงค
ของการตรากฎหมายอยางใดจะทําใหสามารถเขาใจไดดีกวากัน

 “สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
 .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี”

 ๕สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูมอืแบบการรางกฎหมาย, เอกสารเผยแพรจาก http://www.krisdika.go.th, น. ๖๘-๗๒.
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 ๒. แบบกฎหมาย
  แบบในการเขียนคําปรารภน้ันมีทั้ง “รูปแบบหลัก” และ “รูปแบบที่เปนขอยกเวน” ดังนี้

  ก. รูปแบบหลัก สามารถแบงออกไดเปน ๔ กรณี ไดแก

    (๑) กรณีคําปรารภของพระราชบัญญัติฉบับแรก มีแนวทางการเขียน ๒ รูปแบบ คือ
        รูปแบบที่ ๑
    

        รปูแบบน้ีจะนํามาใชกบัคาํปรารภของกฎหมายท่ีตราเปนพระราชบัญญตัฉิบบัแรกหรือ
ตราพระราชบัญญัติเพื่อยุบรวมกฎหมายหลายฉบับโดยกําหนดหลักการขึ้นใหม ซึ่งอาจมีการนําเนื้อหา
สาระของกฎหมายฉบับเดิมมากําหนดไวดวย
        ตวัอยางเชน พระราชบัญญตักิารจัดซือ้จดัจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ”
        รูปแบบที่ ๒

        รูปแบบน้ีนํามาใชกับคําปรารภของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก
แมรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย 
แตรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ดังนั้น คําปรารภของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจึงตองระบุดวยวาเปนกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ
        ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ คาํปรารภ คอื “โดยทีเ่ปนการสมควรมกีฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง”

    (๒) กรณีพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม มีแนวทางการเขียน ๓ รูปแบบ คือ
        รูปแบบที่ ๑

        รูปแบบน้ีจะนํามาใชกับคําปรารภของกฎหมายที่ตราเปนพระราชบัญญัติเพื่อแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด
        ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา”

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวย................................................................................

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวย.............................................................

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย...............................................
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๖๗

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

        รูปแบบที่ ๒

        รปูแบบน้ีจะนาํมาใชกบัคาํปรารภของพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ เนือ่งจาก
แมรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย 
แตรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ดังนั้น ในกรณีการแกไขกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญดังกลาวจึงตองกําหนดวาเปนกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญดวย
        ตวัอยางเชน พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทน 
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ คาํปรารภ คอื “โดยทีเ่ปนการสมควรแกไขเพิม่เตมิ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา”
        รูปแบบที่ ๓

        รปูแบบน้ีจะนํามาใชกบัคําปรารภของพระราชบัญญตัแิกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย 
ซึ่งปจจุบันประมวลกฎหมาย ไดแก ประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
        ตวัอยางเชน พระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย (ฉบบัที ่๒๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”

    (๓) กรณีพระราชบัญญัติปรับปรุง มีแนวทางการเขียน ๓ รูปแบบ คือ
        รูปแบบที่ ๑

        รปูแบบน้ีจะนํามาใชกบัคาํปรารภของกฎหมายท่ีตราเปนพระราชบัญญตัเิพ่ือตองการ
ปรับปรุงกฎหมาย ซึ่งรวมทั้งพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด ประกาศของคณะปฏิวัติ และคําสั่งของ
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน
        ตวัอยางเชน พระราชบญัญตัคิวบคมุการฆาสตัวเพือ่การจําหนายเน้ือสตัว พ.ศ. ๒๕๕๙
คาํปรารภ คอื “โดยทีเ่ปนการสมควรปรับปรงุกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสตัวและจําหนายเนือ้สตัว”
        รูปแบบที่ ๒

        รปูแบบนี้จะนํามาใชกับคําปรารภของกฎหมายเพื่อตราเปนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญเพื่อตองการปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย.............................

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย...........................................................

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย.....................................................................

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย....................................
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creo




ก.ค. - ส.ค. ๖๑๖๘

คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

        รูปแบบที่ ๓

        รปูแบบน้ีจะนํามาใชกบัคาํปรารภของกฎหมายท่ีตราเปนพระราชบัญญตัเิพ่ือตองการ
ปรบัปรุงกฎหมายหลายฉบับ และนาํมารวมเปนกฎหมายฉบับเดยีว ทัง้นี ้จะตองคงหลักการตามกฎหมาย
เดิมไวเพียงแตปรับปรุงหลักเกณฑใหม
        ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ คําปรารภ คือ 
“โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและกฎหมายวาดวยการ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่”

    (๔) กรณีพระราชบัญญัติยกเลิก มีแนวทางการเขียน ดังนี้
    

        รูปแบบนี้จะนํามาใชกับคําปรารภของกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อตองการยกเลิกกฎหมาย
        ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับท่ีหมดความจําเปนหรือ
ซํ้าซอนกับกฎหมายอ่ืน พ.ศ. ๒๕๕๘ คาํปรารภ คอื “โดยท่ีเปนการสมควรยกเลิกกฎหมายบางฉบับ
ที่หมดความจําเปนหรือซํ้าซอนกับกฎหมายอื่น”

  ข. รูปแบบที่เปนขอยกเวน
    แบบในการเขยีนคาํปรารภทีม่รีปูแบบเปนขอยกเวนน้ัน ไมอาจกาํหนดรปูแบบทีแ่นนอนได 
เนือ่งจากเปนเรือ่งของขอเท็จจรงิเกีย่วกบัสาระสาํคญัและหลกัการของกฎหมายในแตละกรณทีีม่คีวาม
แตกตางกัน ดงันัน้ คาํปรารภจึงตองมีความท่ีแสดงแตกตางกัน รปูแบบของคําปรารภท่ีกาํหนดจึงแตกตาง
จากรูปแบบหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีกฎหมายการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตาง ๆ ตัวอยางเชน 
    -  รางพระราชบัญญตัเิวนคนือสงัหาริมทรพัยเพือ่สรางกิจกรรมรถไฟฟา โครงการรถไฟฟา
สายสีเขยีว ชวงแบร่ิง - สมทุรปราการ ในทองท่ีอาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
(เรื่องเสร็จที่ ๗๖๗/๒๕๕๘) คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรใหเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อ
สรางกิจการรถไฟฟา โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบร่ิง - สมุทรปราการ ในทองท่ีอําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ” 
    -  พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
กรงุเทพมหานคร ในทองท่ีอาํเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุร ีและเขตทวีวฒันา เขตตล่ิงชนั เขตบางพลัด
เขตบางซือ่ กรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ คาํปรารภ คอื “โดยทีเ่ปนการสมควรใหเวนคนือสงัหารมิทรพัย
เพือ่สรางทางพเิศษศรรีชั - วงแหวนรอบนอกกรงุเทพมหานคร ในทองท่ีอาํเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบรุี 
และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร”

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย......... และกฎหมายวาดวย..........................

โดยท่ีเปนการสมควรยกเลกิกฎหมาย....................................................................................
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๖๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 นายธวิากร  ยอดชาญ  ผูอาํนวยการฝายนติบิญัญตั ิสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดแสดง
ความคดิเหน็วา จากการตรวจสอบ “แบบการเขยีนคาํปรารภ ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถงึปจจุบนั” พบวา 
มแีนวทางการเขยีนคาํปรารภ แบงออกเปน ๒ กลุม คอื กลุมทีม่แีบบการเขยีนคาํปรารภในรปูแบบหลกั
และกลุ มที่มีแบบการเขียนคําปรารภในรูปแบบที่เปนขอยกเวน ซึ่งแตละกลุ มปรากฏการเขียน
คําปรารภ ดังนี้
 ๑. รูปแบบหลัก
  แบบการเขียนคาํปรารภในรูปแบบหลัก ไดแก กรณพีระราชบัญญตัฉิบบัแรก กรณพีระราชบัญญตัิ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม กรณีพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง และกรณีพระราชบัญญัติยกเลิก ซึ่งกลุมนี้ 
จะมีแนวทางการเขียนคําปรารภเปนไปตามแบบที่กําหนดใน “คูมือแบบการรางกฎหมาย” ดังกลาว

 ๒. รูปแบบที่เปนขอยกเวน
  แบบการเขียนคําปรารภในรูปแบบที่เปนขอยกเวน สามารถแบงออกไดเปน ๖ กรณี ดังนี้

  (๑)   กรณีการเวนคืนอสังหาริมทรพัย ปรากฏการเขียนคําปรารภ ดังนี้

      ตัวอยางเชน ร างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสร างทางพิเศษ
สายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๑๓/๒๕๕๒) คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควร
ใหเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ในทองที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร” 

  (๒)  กรณีการจัดตั้งองคกร ปรากฏการเขียนคําปรารภ ๒ รูปแบบ ดังนี้
      รูปแบบที่ ๑

      ตัวอยางเชน
      -  รางพระราชบัญญตัมิหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... (เรือ่งเสร็จท่ี ๗๓๙/๒๕๕๒) คาํปรารภ 
คือ “โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา”
      -  รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๑/๒๕๕๒) 
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาคขึ้นในจังหวัดภูเก็ต”
      -  รางพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๖๙/๒๕๕๓) 
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา”
      -  รางพระราชบัญญตัจิดัตัง้ศาลอทุธรณคดชีาํนญัพเิศษ พ.ศ. .... (เรือ่งเสรจ็ที ่๙๐๐/๒๕๕๘) 
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ”

โดยที่เปนการสมควรใหเวนคืนอสังหาริมทรัพย.......................................................................

โดยที่เปนการสมควรจัดตั้ง.......................................................................................................
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๗๐

คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

      รูปแบบที่ ๒

      ตัวอยางเชน
      -  รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๙๕/๒๕๕๕) 
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ”
      -  รางพระราชบัญญัติสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. .... (เร่ืองเสร็จที่ 
๓๘๔/๒๕๖๐) คาํปรารภ คือ “โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสถาบันเพ่ือการยุตธิรรมแหงประเทศไทย”
      -  รางพระราชบัญญตัสิภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแหงประเทศไทย พ.ศ. ....
(เรื่องเสร็จที่ ๔๖๒/๒๕๕๗) คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสภาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทย”

  (๓)  กรณีเกี่ยวกับงบประมาณรายจาย ปรากฏการเขียนคําปรารภ ๒ รูปแบบ ดังนี้
      รูปแบบที่ ๑

      ตัวอยางเชน
      -  พระราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คาํปรารภ คอื 
“โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙”
      -  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คาํปรารภ คอื “โดยทีเ่ปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายเพิม่เตมิประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐”
      รูปแบบที่ ๒

      ตัวอยางเชน
      -  รางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๗๘/๒๕๕๙) 
คาํปรารภ คอื “โดยทีเ่ปนการสมควรโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... ของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น บางรายการ”

  (๔)  กรณีพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย ปรากฏการเขียนคําปรารภ ดังนี้
   

      ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๔๖๖ -  ๔๘๐/๒๕๕๓) คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรประกาศใชประมวล
กฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น”

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวย....................................................................................

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจาย...........................................................................

โดยที่เปนการสมควรโอนงบประมาณรายจาย.........................................................................

โดยที่เปนการสมควรประกาศใชประมวลกฎหมาย..................................................................
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  (๕)  กรณีการตั้งจังหวัด ปรากฏการเขียนคําปรารภ ดังนี้
   

      ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๓๕/๕๕๓)
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรตั้งจังหวัดบึงกาฬ”

  (๖)  กรณีอื่น ๆ ปรากฏการเขียนคําปรารภ ดังนี้
   
   
      ตัวอยางเชน
      -  รางพระราชบญัญตักิาํหนดภาระในอสงัหารมิทรพัยเพือ่กจิการขนสงมวลชนโครงการ
รถไฟฟามหานคร สายเฉลมิรชัมงคล ในทองทีเ่ขตหวยขวาง เขตวฒันา และเขตสาทร กรงุเทพมหานคร 
พ.ศ. .... (เรือ่งเสรจ็ที ่๓๖๑/๒๕๕๔) คาํปรารภ คอื “โดยทีเ่ปนการสมควรใหกาํหนดภาระในอสังหาริมทรัพย
เพือ่กจิการขนสงมวลชนโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรชัมงคล ในทองทีเ่ขตหวยขวาง เขตวัฒนา 
และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร”
      -  รางพระราชบัญญัติเปล่ียนช่ือมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเปนมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๐๙/๒๕๕๕) คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรเปลี่ยนชื่อ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเปนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”
      -  รางพระราชบัญญตัแิกไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัแิหงกฎหมายท่ีเก่ียวกับความรับผดิในทาง
อาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๕๑/๒๕๕๙) คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควร
แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล”

 ทั้งนี้ สําหรับปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแบบการเขียนคําปรารภดังกลาวนั้น ที่สําคัญ ๆ คือ
 ๑. ปญหาเก่ียวกบัการเขียนคาํปรารภในพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญตามรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กลาวคือ ตามคูมือแบบการรางกฎหมายไดกําหนดแบบ
การเขียนคําปรารภของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว ดังตอไปนี้
  (๑)   กรณีพระราชบัญญัติฉบับแรก แบบการเขียน คือ 
      “โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย..............”
  (๒)   กรณีพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม แบบการเขียน คือ 
      “โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย..............”
  (๓)   กรณพีระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง การเขียนมี ๒ รูปแบบ คือ
      “โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย…………….” และ
      “โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย...............และ
กฎหมาย/กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย...........................”

โดยที่เปนการสมควรตั้งจังหวัด................................................................................................

โดยที่เปนการสมควร...............................................................................................................
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คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

  อยางไรกด็ ีมาตรา ๑๓๐ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ บญัญตัิ
วา “ใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังตอไปน้ี.....” โดยไมปรากฏในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับวา
มกีารใชถอยคําวา “กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย” แตอยางใด จงึมปีระเด็นทีต่องพจิารณาวา 
การเขียนคําปรารภของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา ควรใชถอยคําวา “โดยที่เปนการ
สมควรมพีระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวย.........” เพือ่ใหสอดคลองกบัถอยคาํในมาตรา ๑๓๐
ของรัฐธรรมนูญดงักลาว หรอืควรใชถอยคําวา “โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวย............” เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการรางกฎหมายในปจจุบัน
  จากการตรวจสอบพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีอ่อกตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ ซึง่ไมปรากฏวามกีารใชถอยคาํ “กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวย” เชนเดยีวกบั
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปรากฏวามีแนวทางการเขียนคําปรารภเปน 
๒ รูปแบบ ดังตอไปนี้
  รูปแบบที่ ๑  คําปรารภที่ใชคําวา “กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย” ตัวอยางเชน
  -  พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ คาํปรารภ คอื “โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต”
  -  พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง”
  รปูแบบท่ี ๒   คาํปรารภทีใ่ชคาํวา “พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวย” ตวัอยางเชน
  -  พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ คาํปรารภ 
คือ “โดยที่เปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง”
  -  พระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรและการ
ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา”
  -  พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต”
  ประเด็นดังกลาว นายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ไดเคยใหความเห็นวา 
สมควรใชรปูแบบท่ี ๑ คอื ถอยคําวา “โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย..........” 
เนื่องจากในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจมีการแกไขเพิ่มเติม
โดยกฎหมายรูปแบบอื่นที่ไมใชพระราชบัญญัติ เชน ประกาศคณะปฏิวัติ หรือพระราชกําหนด การใช
ถอยคาํวา “กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวาดวย” จะเปนถอยคาํทีม่คีวามหมายกวาง และหมายความ
รวมถึงกฎหมายรูปแบบอ่ืนดงักลาวดวย ดงันัน้ การเขยีนคาํปรารภของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ในปจจบุนั จงึใชถอยคาํวา “โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย................” 
ตามแนวทางการรางกฎหมายในปจจุบัน ตัวอยางเชน

61-79-MAC6.indd   7261-79-MAC6.indd   72 10/27/18   11:43 AM10/27/18   11:43 AM



ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๗๓

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

  -  พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ คาํปรารภ 
คือ “โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง”
  -  พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 
คาํปรารภ คอื “โดยทีเ่ปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธมินุษยชน
แหงชาติ”
  -  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ คําปรารภ คือ 
“โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง”

 ๒. ปญหาเกีย่วกบัแบบการเขยีนคาํปรารภกรณกีารจดัตัง้องคกร กลาวคอื จากการตรวจสอบ
การเขียนคําปรารภกรณีการจัดตั้งองคกรในปจจุบันปรากฏวามีการเขียนที่แตกตางกันเปน ๒ รูปแบบ 
ดังนี้
  รูปแบบที่ ๑  การเขียนตามแบบกฎหมายในรูปแบบที่เปนขอยกเวน 
  คือ ใชถอยคําวา “โดยที่เปนการสมควรจัดตั้ง..............................”
  รปูแบบที ่๒   การเขียนตามแบบกฎหมายในรูปแบบหลกั กรณเีปนรางพระราชบัญญตัฉิบบัแรก
  คือ ใชถอยคําวา “โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวย.........................”
    ประเดน็ปญหาดงักลาว เหน็สมควรใหมกีารพจิารณากาํหนดแบบการเขียนคาํปรารภใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน ซึง่พจิารณาแลวเห็นวา โดยท่ีคูมอืแบบการรางกฎหมายของสํานกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดกําหนดไวแลววา กรณีการตรากฎหมายจัดตั้งหนวยงานของรัฐตาง ๆ นั้นมีวัตถุประสงค
ในการจัดต้ังหนวยงานของรัฐ รวมท้ังการควบคุมและกํากับดูแลหนวยงานของรัฐ ซึ่งแตกตางกัน
ตามลกัษณะและประเภทของหนวยงานของรฐั คาํปรารภจงึจาํเปนตองมคีวามทีแ่สดงแตกตางกนั ดงันัน้ 
เพื่อความเหมาะสม จึงควรเขียนคําปรารภกรณีการจัดตั้งองคกรตามแบบกฎหมายในรูปแบบที่เปน
ขอยกเวน

 นายอภิวัฒน  คงชาตรี  ผูอํานวยการฝาย
การวเิคราะหการรางกฎหมาย สํานกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ไดแสดงความคดิเหน็เกีย่วกับ “บทจํากัดสทิธิ
และเสรีภาพของบุคคลในรางพระราชบัญญัติ” วา 
“บทจาํกดัสิทธแิละเสรภีาพของบคุคลตามรัฐธรรมนญู” 
นั้น เปนสวนหนึ่งของคําปรารภ ซึ่งเปนสวนที่แสดง
วาบทบัญญัติที่เปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลเปนไปตามมาตราใดของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย รวมทั้งเปนสวนที่แสดงเหตุผล
ความจาํเปนในการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวดวย๖ โดย “รัฐธรรมนูญ

 ๖สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “บทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญในรางพระราชบัญญัติ”, อางแลว
เชิงอรรถที่ ๒, น. ๒๕-๒๘.
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จุลนิติ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐” เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติใหการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และกฎหมายนั้น
ตองระบบุทบัญญตัแิหงรฐัธรรมนญูทีใ่หอาํนาจในการตรากฎหมายทีม่ผีลเปนการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพ
ดงักลาวในมาตราใดไวดวย๗ ทัง้นี ้เพือ่เปนการประกาศหรอืแสดงใหทราบโดยทัว่ไปวา พระราชบญัญตัิ
ที่ใชบังคับน้ันมีบทบัญญัติบางมาตราท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ซึง่ตอมา “รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐” มาตรา ๒๙ 
ก็ไดบัญญัติเก่ียวกับการอางอิงบทบัญญัติจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญไวทํานอง
เดียวกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 ในปจจบุนั มาตรา ๒๖ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ไดบญัญติั
เกีย่วกับการตรากฎหมายท่ีมผีลเปนการจํากัดสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลไววา “การตรากฎหมายทีม่ผีล
เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัด
สทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลเกนิสมควรแกเหต ุและจะกระทบตอศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยของบคุคลมไิด 
รวมทั้งตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย…”
 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงไดกําหนด
แนวทางในการเขียนบทจํากดัสทิธิหรอืเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา ๒๖ ของรฐัธรรมนูญไวในคาํปรารภ 
โดยกําหนดเปน ๒ สวน ดังนี้
 สวนทีห่น่ึง  คงหลกัการเดยีวกบัการอางบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูท่ีใหอาํนาจในการตรากฎหมาย
ที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพในเร่ืองนั้น ทํานองเดียวกับพระราชบัญญัติที่ตราข้ึนในชวงที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใชบังคับ กลาวคือ กําหนดไวเปนวรรคสองของคําปรารภ
 สวนทีส่อง  เพิม่ความขึน้เปนวรรคสามของคําปรารภ เพือ่ระบถุงึเหตุผลความจําเปนในการตรา
กฎหมายทีม่ผีลเปนการจาํกดัสทิธหิรอืเสรภีาพ ไมวาจะเปนการตรากฎหมายท่ีเปนไปตามเงือ่นไขท่ีบญัญตัิ
ไวในรฐัธรรมนญู หรอืเปนกรณทีีร่ฐัธรรมนญูมไิดบญัญตัเิงือ่นไขไวกต็าม รวมทัง้ระบดุวยวากฎหมายทีต่ราขึน้
ดงักลาวตองไมขดัตอหลักนติธิรรม ไมเปนการเพิม่ภาระหรอืจาํกดัสทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลเกนิสมควร
แกเหต ุและไมกระทบตอศกัดิศ์รคีวามเปนมนุษยของบคุคล ตลอดจนกฎหมายทีต่ราขึน้น้ันมผีลใชบงัคบั
เปนการท่ัวไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเจาะจง 
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

 ๗โปรดดู บทบัญญัติในมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐. 
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จุลนิติ

 โดยแบบการเขียนบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในคําปรารภใหใชถอยคํา ดังนี้

 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการตราและการจัดทํา
รางกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพเิศษ) ดงักลาว อยางไรก็ด ีคณะรฐัมนตรไีดมมีตเิมือ่วนัที ่๖ มถินุายน ๒๕๖๐ 
รับทราบและเห็นชอบแนวทางการจัดทํารางกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(เพ่ิมเติม) ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาเสนอ และใหหนวยงานของรฐัถอืปฏบิตัติอไป ซึง่เปนการกําหนดใหการเขียนความในวรรคสาม
ของคําปรารภในรางกฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
ตองประกอบดวยสาระสําคัญ ๒ ประการ ดังนี้
 (๑) เหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายน้ัน ๆ
 (๒) การระบุวากฎหมายน้ีเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา ๒๖ แลว
 โดยการเขียนบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในคําปรารภใหใชถอยคํา ดังนี้

 โดยที่เปนการสมควร................................................................................................................................
 พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๖ 
ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
      ...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
                 

     โดยที่เปนการสมควร................................................................................................................................... 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ 
ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
   เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อ......................
.......................................................................................... ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเง่ือนไข
ที่บัญญัตไิวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว

               (อธิบายเหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ และกฎหมายฉบับนี้ไมขัดตอหลัก
นิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ ไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยของบุคคล มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ)

                                                                                                                   (ใหอธิบาย
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ)
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คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ดังนั้น แบบกฎหมายของการอางบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจึงมีรูปแบบ ดังนี้
 ๑. กรณีพระราชบัญญัติฉบับแรก/พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ/พระราชกําหนด
  บทจํากดัสิทธิและเสรีภาพอยูในวรรคสองและวรรคสามของคําปรารภกอนเน้ือหาของกฎหมาย 
ดังนี้

 ๒. กรณีพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม
  บทจํากัดสทิธิและเสรีภาพอยูในวรรคสองและวรรคสามของคําปรารภเชนเดยีวกัน โดยพิจารณา
แตเฉพาะเนื้อหาของบทบัญญัติในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมเทานั้น

 นางกาญจนารัตน ลวีโิรจน สมาชิกสภานิตบิญัญัตแิหงชาติ และกรรมการกฤษฎีกา ไดแสดง
ความคดิเห็นวา เมือ่พจิารณาวิวฒันาการของการเขียนบทจาํกัดสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
ในรางพระราชบัญญัติแลว สามารถสรุปเปนตารางได ดังนี้

      พระราชบัญญัติ/พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
 เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ี เพื่อ......................
............................................................................................ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว

  พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๖
ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
  เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติน้ี เพ่ือ.....................
...........................................................................................ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเง่ือนไข
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว

                                                                                                                   (ใหอธิบาย 
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ)

                                                                                                                   (ใหอธิบาย
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ)
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๗๗

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 จากตารางดังกลาวจะพบวาการเขียนบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนั้นไดมีการเพิ่มเติมความ
ขึ้นใหมโดยกําหนดเปน “วรรคสามของคําปรารภ” เพื่อระบุถึงเหตุผลและความจําเปนในการ
ตรากฎหมายท่ีมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ไมวาจะเปนการตรากฎหมายท่ีเปนไปตามเง่ือนไข
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเงื่อนไขไวก็ตาม รวมทั้งระบุดวยวา
กฎหมายที่ตราขึ้นดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเปนการเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล ตลอดจนกฎหมาย
ที่ตราขึ้นนั้นมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
 แตอยางไรกต็าม จากการพจิารณาแนวทางการกาํหนดเหตผุลและความจาํเปนในการจาํกดัสทิธิ
และเสรีภาพของบคุคลในรางพระราชบญัญตัทิีผ่านมาพบวา สวนใหญจะเปนการใหเหตผุลอยางกวาง
เทานัน้ แตจะไมไดแสดงใหเหน็อยางชดัเจนถึงเหตุผลและความจําเปนในการจํากดัสทิธแิละเสรีภาพ
ของบคุคลตามมาตราท่ีเปนการจํากดัสทิธแิละเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญซึง่ไดมกีารระบุไว
ในวรรคสองของคําปรารภแตอยางใด 

แนวทางการเขียน
             ระยะเวลา  
 
การอางบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ที่ใหอํานาจในการตรากฎหมาย
ที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ

การระบุถึงเหตุผลความจําเปน
ในการตรากฎหมายที่มีผล    
เปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ 

กอนป
พ.ศ. ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญฯ
๒๕๔๐

-  ระบมุาตรา ๒๙  
 และเลขมาตรา
 ที่ใหอํานาจ
 จาํกดัสิทธิและ 
 เสรีภาพ

-  ระบมุาตรา ๒๙  
 และเลขมาตรา
 ที่ใหอํานาจ
 จาํกดัสิทธิและ 
 เสรีภาพ

- ระบุมาตรา ๒๖
 และเลขมาตรา
 ที่ใหอํานาจจํากัด
 สิทธิและเสรีภาพ
- ระบุเหตุผล
 และความจําเปน
 การจํากัดสิทธิ
 หรือเสรภีาพ
- ระบุวาสอดคลอง
 กับเงื่อนไขตาม
 มาตรา ๒๖ แลว

- ระบบุทบญัญตัิ
 ของรฐัธรรมนญู
 ที่ใหอํานาจ

- ระบบุทบญัญตัิ
 ของรฐัธรรมนูญ
 ที่ใหอํานาจ

- ระบบุทบญัญตัิ
 ของรฐัธรรมนญู
 ที่ใหอํานาจ

ไมมี

ไมมี

รัฐธรรมนูญฯ
๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญฯ
๒๕๖๐
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑๗๘

คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ตัวอยางเชน  พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลอืกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ระบุวา
 “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
 เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถดําเนินการไดอยาง
มีประสิทธิภาพอันจะเปนประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สอดคลองกับเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว” 

 นอกจากน้ี กฎหมายบางฉบบัยงัไดนาํเหตผุลและความจาํเปนในการตรากฎหมายมากาํหนด
ไวเปนเหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญดวย 
 ตัวอยางเชน พระราชบญัญตักิารปฏบิตักิารตามความตกลงระหวางรฐับาลแหงราชอาณาจกัรไทย
กับรัฐบาลแหงประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากร
ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบุวา
 “พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึง่มาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
 เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพื่อปฏิบัติการตามความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหวางประเทศ
และดําเนินการตาม FATCA ทีท่าํขึน้เม่ือวนัที ่๔ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพ่ือประโยชนในการปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลอง
กับเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว”

 ประเด็นปญหาดังกลาวเปนกรณีที่จะตองรวมกันพิจารณาวา ในการกําหนดเหตุผลและ
ความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในรางพระราชบัญญัติในวรรคสามของ
คําปรารภน้ัน จําเปนตองกําหนดใหสอดคลองกับบทบัญญัติที่เปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลตามมาตราที่ระบุไวในวรรคสองของคําปรารภดวยหรือไม และสมควรใชถอยคําอยางไร 
จึงจะมีความเหมาะสม สั้น กะทัดรัด และไดใจความ ตลอดจนสอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา ๒๖ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการรางกฎหมายยึดถือ
เปนแนวทางหรือดําเนินการไปในแนวทางเดียวกันตอไป
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ก.ค. - ส.ค. ๖๑ ๗๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 กลาวโดยสรุป  ผูเขยีนมคีวามคดิเหน็วา โดยที ่“คาํปรารภ” ของพระราชบญัญตัเิปนสวนสาํคัญ
ที่แสดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยในการประกาศใชบังคับกฎหมาย และแสดงวา
กฎหมายนั้นเปนกฎหมายใหมหรือเปนเพียงกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยู นอกจากนี้ 
ยังแสดงบทบัญญัติที่เปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพและเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิ
หรอืเสรภีาพของบคุคลเพือ่ใหเปนไปตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ดงันัน้ การเขยีนคาํปรารภ 
การอางบทบัญญัติ และการระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล 
จึงมีความจําเปนที่จะตองกําหนดแนวทางและรูปแบบใหเหมาะสมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยและสถานการณในปจจุบัน ฉะน้ัน การจัดการสัมมนาและรับฟงความคิดเห็น
จากผูเกีย่วของในครัง้นี ้จะเปนขอมลูในการวเิคราะหและจดัทาํแบบการรางกฎหมายระดบัพระราชบญัญตัิ
ในสวนของคําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญใหเปนมาตรฐานกลาง 
และเปนหลักเกณฑในการบัญญัติกฎหมายของประเทศ รวมท้ังเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของผู มีหนาที่ความรับผิดชอบดานการยกรางกฎหมายหรือวงงานดานนิติบัญญัติ อันจะทําให
รางพระราชบัญญัติที่จัดทําขึ้นมีความถูกตอง เหมาะสม และเปนไปในรูปแบบเดียวกัน. 
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