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บันทึกความเห็นทางกฎหมาย
ตอรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ....

1 . ความเปนมา
ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 2 8  เมษายน 2 5 5 9  ไดพิจารณา

รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรี
เปนผูเสนอและที่ประชุมไดมีมติรับหลักการรางกฎหมายดังกลาว พรอมตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือ
พิจารณาตอไป โดยรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรฯ ไดแกไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติในบางมาตราของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
ดวยหลักการและวัตถุประสงคเพ่ือปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดหรืออาชญากรรมเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบที่มีความซับซอนมากข้ึน และเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของสภาพ
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในสภาพปจจุบันที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
2. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรฯ มีการแกไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติบางประการของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
ไว จํานวน 19  มาตรา ซึ่งมีประเด็นที่เปนสาระสําคัญอันเก่ียวของกับหลักสิทธิมนุษยชนในมิติตางๆ ไดแก
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights (UDHR) กติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Optional Protocol to International Covenant
on Civil and Political Rights) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  ดังนี้

ประเด็นที่ 1  เดิมมาตรา 1 4  (1 )1 ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  ไดถูกนํามาตีความและใชดําเนินคดีความฐานผิดหมิ่นประมาท ซึ่งเปนการบังคับ
ใชกฎหมายที่ซ้ําซอนกับความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยที่ไดวางบทกําหนดโทษทางอาญาและทางแพงไวเปนการเฉพาะแลว ถือเปนการบังคับใช
กฎหมายที่ไมตรงตามเจตนารมณซึ่งมีหลักการในการมุงคุมครองประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ
โดยรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรฯ ไดบัญญัติเพ่ิมเจตนาพิเศษวา
ผูที่จะมีความผิดไดตองมีเจตนาโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูล

1 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
มาตรา 14  ผูใดกระทําความผิดท่ีระบุไวดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน

หนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ
(1 ) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรปลอม ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน หรือ

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะกอใหเกิดความเสียหายตอประชาชน
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คอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ2 เมื่อพิจารณาแลวเห็นวา
รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรฯ ตองมีเจตนาทุจริตและหลอกลวง
ซึ่งถือเปนการมุงเนนถึงเจตนาของผูกระทําความผิดเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาการที่กฎหมาย
ใชคําวาเจตนาโดยหลอกลวง ซึ่งเปนคําที่กวางโดยไมปรากฏบทนิยามหรือคําจํากัดความนั้น จะสามารถ
ถูกนํามาตีความไปใชในความผิดฐานหมิ่นประมาทไดอีกหรือไม

ประเด็นที่ 2  ตามมาตรา 8  ของรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอรฯ ไดแกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา 14  (2 )3 ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  ซึ่งไดมีการขยายขอบเขตพฤติการณประกอบการกระทําของผูนําเขาสู
ระบบคอมพิวเตอร ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือผูเผยแพรและสงตอ ตามมาตรา 1 4  (5 )
อีก 3  ลักษณะ คือ “โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะของประเทศ” ซึ่งพฤติการณของ
คําวา “ความปลอดภัยสาธารณะ” “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” “โครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชน
สาธารณะของประเทศ” ที่ไดมีการเพ่ิมเติมนั้น เปนถอยคําที่สามารถตีความไดอยางกวางและไมปรากฏ
บทนิยามไวแตอยางใด จึงมีขอสังเกตวา พฤติการณดังกลาวสามารถตีความไดแคไหนเพียงใด
และการพิจารณาฐานความผิดดังกลาวนั้นข้ึนอยูกับดุลพินิจของเจาพนักงานผูบังคับใชกฎหมายเปนหลัก
จะกอใหเกิดการฟองรองเปนคดีไดโดยงายและพิสูจนความผิดไดยากหรือไม และการที่กฎหมายใหผูเผยแพร
และสงตอขอมูลคอมพิวเตอรตองรับผิดดวยนั้น จะถือเปนการลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
หรือแสดงความรูสึกของบุคคลโดยสุจริตเกินสมควรหรือไม

ประเด็นที่ 3  ตามมาตรา 9  แหงรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอรฯ ที่แกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา 15  ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  มีขอสังเกตดังนี้

ขอสังเกตที่ 1  บทนิยามของคําวา “ผูใหบริการ” ไมเพียงแตหมายถึง ผูใหบริการ
แกบุคคลอ่ืนในการเขาสู อินเตอรเน็ตเทานั้น แตยังรวมถึงผูใหบริการที่สามารถทําใหติดตอถึงกัน
โดยประการอ่ืนดวย

รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
มาตรา 8  ใหยกเลิกความในมาตรา 1 4  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  และใหใชความตอไปนี้แทน
2 มาตรา 14  ผูใดกระทําความผิดดังท่ีระบุไวตอไปนี้ ตองระวางโทษ ....
(1 ) โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรปลอม ไมวา

ท้ังหมดหรือบางสวนหรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกประชาชน
3 (2 ) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการท่ีนาจะเกิดความ

เสียหายตอการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือโครงสรางพ้ืนฐานอันเปนประโยชนสาธารณะของประเทศ หรือกอใหเกิดความตื่นตระหนักแกประชาชน
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ขอสังเกตที่ 2  ประเด็นความรับผิดของผูใหบริการที่มีสถานะเปนเพียงผูจัดเก็บขอมูล
และเปนทางผานของขอมูลโดยอัตโนมัติ  และมิใชผู รู เห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิด
ที่กฎหมายวางหลักไวใหตองมีภาระความรับผิด และตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิด
ตามมาตรา 1 4  นั้น จะสงผลใหผูใหบริการตองรับภาระความรับผิดและหนาที่เกินสมควร และถือเปน
การจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือไม เพราะแมวากฎหมายจะเปดโอกาสใหผูใหบริการสามารถ
พิสูจนความผิดได แตภาระการพิสูจนถึงเจตนานั้นสามารถกระทําไดโดยยาก และรางกฎหมายนี้
มิไดบัญญัติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม อันอาจนํามาซึ่งการกระทําตอการลงทุนและการประกอบกิจการในระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศหรือไม

ประเด็นที่ 4  มาตรา 1 4 ของรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอรฯ ไดแกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา 2 0  (4 ) ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2 5 50  โดยไดบัญญัติใหอํานาจเจาพนักงานในการขออํานาจศาลเพ่ือระงับ
การทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลออกจากระบบคอมพิวเตอรในกรณีขอมูลที่มีลักษณะขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่คณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลไดมีมติ ซึ่งบทบัญญัติ
ดังกลาว ไดบัญญัติข้ึนเพ่ืออุดชองวางในการระงับยับยั้งการกระทําที่ไมเหมาะสมหรือสงผลกระทบ
ตอบุคคลหรือสังคม อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา ลักษณะการกระทําที่เปนการขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้น จะมีขอบเขตการตีความแคไหน เพียงใด

สํานักกฎหมายและคดี
มิถุนายน ๒๕๕๙
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บันทึกความเห็นทางกฎหมาย
ตอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี .. ) พ.ศ. ....

(หลักเกณฑการฟองคดีอาญาของผูเสียหาย)

๑. ความเปนมา
สํานักงานกิจการยุติธรรมไดมีหนังสือที่ ยธ ๐๙๐๔/๐๔๕๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพ่ือเชิญ

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติหรือผูแทนเขารวมการประชุมหารือความเห็นตอ
รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
(หลักเกณฑการฟองคดีอาญาของผูเสียหาย) โดยมีหลักการกําหนดวา ในการฟองคดีอาญาผูเสียหาย
มีอํานาจมอบหมายใหผูรับมอบอํานาจยื่นฟองคดีตอศาลแทนตนได เวนแตกรณีที่ผูเสียหายที่ศาล
ไดมีคําพิพากษาใหจําคุกและมิไดอยูในระหวางการควบคุม ผูเสียหายใชสิทธิไมสุจริต หรือเปนกรณีทําให
จําเลยตองรับภาระเกินสมควร โดยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมอบหมายให
นายคมสรรค เมธีกุล ผูตรวจการสิทธิมนุษยชน เปนผูแทนเขารวมประชุมและมอบหมายใหสํานักกฎหมาย
และคดีพิจารณาเสนอความเห็นและมีขอเสนอแนะตอรางกฎหมายดังกลาวเพ่ือสงไปยังสํานักงานกิจการ
ยุติธรรม
๒. ขอพิจารณา

รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ .. )
พ.ศ. .... มาตรา ๓ บัญญัติวา “ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสอง ของมาตรา ๑๕๗ แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา

“ในการฟองคดีอาญา ผูเสียหายมีอํานาจมอบหมายใหผูรับมอบอํานาจยื่นฟองคดีตอศาล
แทนตนได เวนแตกรณีดังตอไปนี้ ผูเสียหายจะยื่นฟองไดตอเมื่อมาแสดงตนตอศาลในขณะที่ยื่นฟอง

(๑) ผูเสียหายที่ศาลไดมีคําพิพากษาใหจําคุกและมิไดอยูในระหวางการควบคุม เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๒) ผูเสียหายใชสิทธิโดยไมสุจริต
(๓) ทําใหจําเลยตองรับภาระเกินสมควร”
พิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวแลวเห็นวา มีเนื้อหาที่เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนโดยเฉพาะผูเสียหายในการฟองคดีตอศาล การบัญญัติกฎหมายที่ เปนการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพดังกลาวจําเปนตองคํานึงถึงหลักความพอสมควรแกเหตุ การไมกระทบแกสาระสําคัญแหงสิทธิ
และเสรีภาพ ซึ่งในที่นี้ก็คือการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม และการใหกฎหมายมีผลบังคับใชเปนการทั่วไป
ไมใชเฉพาะกรณีหรือเฉพาะบุคคล เมื่อเทียบหลักการขางตนแลวมีความเห็นดังตอไปนี้

ประเด็นที่หนึ่ง กรณีที่บัญญัติวาผูเสียหายอาจมอบอํานาจใหบุคคลยื่นฟองคดีตอศาล
แทนตนไดเวนแตจะตองดวยคําพิพากษาใหจําคุกและมิไดอยูระหวางการควบคุมในอันที่จะตองมาฟองคดี
ตอศาลดวยตนเอง ตามมาตรา ๑๕๗ (๑) ที่แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓ แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาว นั้น
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เห็นวา การฟองคดีตอศาลหรือองคคณะ (Tribunal) ใดๆ ที่ทําหนาที่วินิจฉัยตัดสินคดีขอพิพาทตาม
บทกฎหมายบานเมือง อันเปนกระบวนการตั้งตนแหงการอํานวยความยุติธรรมซึ่งเปนภารกิจพ้ืนฐาน
แหงรัฐที่พึงจะตองจัดใหบุคคลโดยเสมอกัน กลาวคือบุคคลทั้งหลายไมจํากัดวาจะตองเปนพลเมืองแหงรัฐ
(citizen) ที่มีอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนที่มีขอพิพาทหรือไมลวนมีสิทธิข้ันพ้ืนฐาน (fundamental
rights) ที่จะนําขอพิพาทหรือความเสียหายที่ตนไดรับไปรองขอทางเยียวยาจากศาลเนื่องจากการถูกโตแยง
สิทธินั้น ทั้งในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International
Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) ขอ ๑๔ ก็ไดรับรองสิทธิดังกลาววาบุคคลทั้งปวง
ยอมมีสิทธิไดรับการพิจารณาอยางเปดเผยและเปนธรรมอันครอบคลุมไปถึงสิทธิที่จะเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมหรือการนําคดีมาสูศาล ซึ่งรัฐมีภาระที่จะตองรับประกันวาบุคคลยอมมีสิทธิเชนวานั้นได
ในทุกกรณีโดยไมจํากัดสถานะของบุคคล4 และสิทธิดังกลาวยังไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๑) ที่วา บุคคลยอมมีสิทธิเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง ที่รัฐพึงจะตองใหการรับประกันวาบุคคลไมวาจะอยูใน
สถานะใดๆ หรือสถานการณใดก็มีสิทธิที่จะเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก การกําหนดเงื่อนไข
และหลักเกณฑในกฎหมายอันอาจสงผลใหเกิดอุปสรรคตอการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมเปนการ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิมนุษยชนที่ไทยเปนภาคี ซึ่งหากพิจารณา
จากถอยคําที่วา “ผูเสียหายที่ศาลไดมีคําพิพากษาใหจําคุกและมิไดอยูในระหวางการควบคุม” นั้นก็อาจ
ตีความไดวาผลแหงบทบัญญัติดังกลาวจะสงผลใหบุคคลสองประเภทจําเปนจะตองมาปรากฏตัวตอศาล
ดวยตนเอง คือ ผูเสียหายซึ่งอยูระหวางการหลบหนีการจับกุมโดยเจาหนาที่ และผูเสียหายที่ถูกปลอยตัว
ชั่วคราวในคดีอ่ืน หากพิจารณาตอไปจะเห็นไดวาในระบบกฎหมายของไทยที่กําหนดใหผูเสียหายมีสิทธิ
ฟองคดีอาญาดวยตนเองนั้นปรากฏวาจะตองเปนผูเสียหายโดยนิตินัย นั่นคือไมมีสวนรวมในการกระทํา
ความผิดซึ่งศาลมีอํานาจในการพิจารณายกฟองไดอยูแลว แตสําหรับในกรณีที่ผูเสียหายกระทําความผิด
ในคดีอ่ืน และประสงคจะใชสิทธิฟองคดีอาญาตอศาลนั้น จะดวยเหตุผลเรื่องความไมสะดวก ดานชื่อเสียง
ดานความปลอดภัยของตนเอง หรืออ่ืนใดก็ลวนเปนเหตุผลที่รัฐไมอาจนําเอาวัตถุประสงคในการมุง
ปราบปรามผูกระทําความผิดมาเปนเงื่อนไขวาปจเจกชนจะตองสละเหตุผลสวนตัวนั้นเสียกอนจึงจะมีสิทธิ
ฟองรองคดีตอศาลเพ่ือเยียวยาความเสียหายแหงตนได

ประเด็นที่สอง กรณีที่บัญญัติวาผูเสียหายอาจมอบอํานาจใหบุคคลยื่นฟองคดีตอศาล
แทนตนไดเวนแตจะเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริต และทําใหจําเลยตองรับภาระเกินสมควรตามมาตรา ๑๕๗
(๒) และ (๓) ที่แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๓ แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาวนั้น เห็นวา การใชถอยคํา
ดังกลาวเปนการใชถอยคําที่มีความหมายกวางขวาง ซึ่งไมสอดคลองกับหลักกฎหมายที่วา การจํากัดสิทธิ
ของบุคคลนั้นจะตองบัญญัติไวในกฎหมายโดยชัดแจง โดยเฉพาะในเรื่องการใชสิทธิโดยไมสุจริตนั้น
เปนถอยคําที่มีความหมายกวางขวางและแมอาจพิจารณาเจตนาของผูรางวาตองการจะปองกันการกลั่นแกลง
ฟองคดีกันเปนความอาญาอันเปนเจตนาหรือความสํานึกลวงรูวาการกระทําของตนรังแตจะสรางความเสียหาย
ใหแกผูอ่ืน อันเปนสวนหนึ่งของหลักสุจริตในทางอัตวิสัยก็ตาม แตการพิสูจนความสุจริตของคูความทั้งสอง
ฝายยอมเปนหนาที่ของศาลที่จะตองปรากฏข้ึนในชั้นพิจารณาอันไดมาจากการรับฟงขอเท็จจริงแหงคดี

4 Ninetieth session (2007) General Comment No. 32: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial
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ซึ่งผู เก่ียวของไดแสวงหาและนํามาแสดง มิใชหลักเกณฑที่จะนํามาใชในการตัดสิทธิที่จะเสนอคดี
ของผูเสียหายแตแรก อยางไรก็ตามหากหนวยงานดานยุติธรรมตระหนักถึงปญหาการแกลงฟองโดยไมหวังผล
ทางคดี หากแตเปนการฟองเพ่ือขมขวัญ หรือใชเปนกลยุทธเพ่ือใหคูความอีกฝายโดยเฉพาะผูที่ตองตกเปน
จําเลยในคดีจะตองแบกรับภาระดานตางๆ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจแลว ก็อาจพิจารณายกรางบทบัญญัติ
ที่กําหนดรายละเอียดและหลักเกณฑตางๆ ใหคูความฝายที่ตองตกเปนจําเลยมีโอกาสโตแยงในชั้นไตสวน
มูลฟอง หรือใหอํานาจแกศาลหยิบยกข้ึนเองหากความปรากฏวาการฟองคดีนั้นเปนไปเพ่ือหวังผลในทางที่
จะเปนการสรางภาระแกผูถูกฟองหรือจําเลย โดยเฉพาะในประเทศไทยที่กลุมตัวแทนชุมชนซึ่งแสดงความเห็น
ตอตานโครงการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชน หรือกรณีที่บุคคล
ซึ่งเปนญาติหรือมีความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลที่ตองสงสัยวาอาจถูกบังคับใหสูญหายหรือซอมทรมาน
โดยเจาหนาที่ของรัฐ มักจะถูกฟองรองเปนคดีตอศาล ทั้งศาลเดียวหรือหลายศาล อันถือเปนกลยุทธที่เปน
ปฏิปกษตอเสรีภาพในการแสดงออก (freedom of expression) ของบุคคลดวย

จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงไมเห็นดวยกับรางกฎหมายฉบับดังกลาว และเห็นวาเปนรางกฎหมาย
ที่กระทบตอสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม โดยมีบทจํากัดสิทธิที่ขัดตอหลักที่วากฎหมายที่จํากัด
สิทธิของบุคคลจะตองมีแนนอนความชัดเจน (Certainty) และมีผลเปนการเลือกปฏิบัติระหวางบุคคล
ที่ตองคําพิพากษาใหจําคุกและมิไดอยูในระหวางการควบคุม กับบุคคลทั่วไปในระบบกฎหมายเดียวกัน
ที่ผูเสียหายอาจเสนอคําฟองของตนตอศาลไดดวยตนเองหรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ

สํานักกฎหมายและคดี
กันยายน ๒๕๕๙
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....,
รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม พ.ศ. ...., รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารสาธารณะ พ.ศ. .... และการปฏิรูปมาตรการ

เสริมสรางระบบการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาลในภาครัฐ

ความเปนมา
คณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริต และประพฤติมิชอบ สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่  (สปท)
4102/2559  ลงวันที่ 14  พฤศจิกายน 2559 เรียนเชิญเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
หรือผูแทนในระดับบริหารเขารวมประชุมกับคณะกรรมาธิการเพ่ือใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับ
รางพระราชบัญญัติ จํานวน 3  ฉบับ และการปฏิรูปมาตรการเสริมสรางระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559  ณ อาคารรัฐสภา 2
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพิจารณาแลว มีขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติ และการปฏิรูปมาตรการเสริมสรางระบบการบริหารงานที่มี
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ ดังตอไปนี้
1. รางพระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

เมื่อพิจารณาสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติฯ เห็นวามีเนื้อหาครอบคลุมการจัดซื้อ
จัดจางพัสดุ การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน และมีบทบัญญัติที่สอดคลองกับหลักการ
ของอนุสัญญา สหประชาชาติวาดวยการทุจริต ค.ศ. 2003 มาตรา 9 ที่ใหหลักการเก่ียวกับระบบ
การจัดซื้อจัดจางวาควรอยูบนหลักความโปรงใส หลักความสามารถในการแขงขัน หลักการกําหนด
คุณลักษณะในการตัดสินใจอยางชัดเจน และมีแนวทางคือใหประกาศขาวการจัดซื้อจัดจางแกสาธารณะ
กําหนดเงื่อนไขเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไวลวงหนา กําหนดคุณลักษณะที่ใชในการตัดสินใจที่ชัดเจน
และกําหนดไวลวงหนา มีระบบการทบทวนการตัดสินใจและการอุทธรณ รวมถึงการใหความชวยเหลือ
(recourse) และเยียวยา โดยเฉพาะหลักความโปรงใส ตรวจสอบได

จากการศึกษาบทบัญญัติตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติมีขอสังเกตและขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติดังกลาว ในประเด็นดังตอไปนี้

1) เกี่ยวกับหลักการของรางพระราชบัญญัติ
ในการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดทํารายงานประเทศและติดตามการ

ปฏิบัติตามขอเสนอแนะภายใตกลไก UPR รอบที่ 2  ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 22  เมษายน
2559 ผูแทนไทยไดใหคํามั่นโดยสมัครใจที่จะสงเสริมหลักการสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ ในการดําเนินการ
ดังกลาวสหประชาชาติไดมีหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Guiding
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Principle on Business and Human Rights) ใหแนวทางวารัฐตองผูกพันในการดําเนินการเพ่ือปองกัน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องจากธุรกิจ ซึ่งการจัดซื้อจัดจางภาครัฐก็เปนเรื่ องหนึ่งที่รัฐควรให
ความสําคัญในการดําเนินการดังกลาว

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ มีประเด็นดานสิทธิมนุษยชนเนื่องจากอาจเปดโอกาสให
เสี่ยงตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนได เชน การกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และการจาง
แรงงานที่ไมเปนธรรม เปนตน จึงควรผนวกประเด็นดานสิทธิมนุษยชนในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ รวมทั้ง
การกํากับดูแลผูประกอบการที่เปนหวงโซอุปทานของผูประกอบการที่เปนคูสัญญาและการแปรรูปบริการ
ภาครัฐใหเอกชนดําเนินการดวย ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามขอเสนอในขอ 3 )

2) เกี่ยวกับบทบัญญัติในรางพระราชบัญญัติ
2 .1  มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ควรเพ่ิมขอความ “ตองไมมีประวัติการทุจริต” ดังนี้

“มาตรา ๑๘ ผูประกอบการที่อยูในประเภทหรือมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท.
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และประสงคจะเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐในการจัดซื้อ
จัดจางตามพระราชบัญญัตินี้ ตองไมมีประวัติการทุจริต และตองจัดใหมีนโยบายในการปองกันการทุจริต
และมีแนวทางปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางที่เหมาะสม”

2 .๒ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ค.ป.ท. ในการประกาศกําหนดประเภท
ผูประกอบการหรือวงเงินในการจัดซื้อจัดจาง ตามมาตรา 18  วรรคหนึ่ง ยังไมปรากฏชัดเจนวาอยูในอํานาจ
หนาที่ขอใดของคณะกรรมการ ค.ป.ท. ตามมาตรา 39

2.๓ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน ตามมาตรา 41 ควรประกอบดวย
กรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความเปนอิสระ ไมควรเปนขาราชการประจํา และตองเปนบุคคลที่ไดรับ
การยอมรับจากประชาชนในแงคุณธรรมและจริยธรรมในการทําหนาที่ ไมใชกรรมการที่เปนเจาหนาที่รัฐ
โดยตําแหนงหรือนักธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ เพ่ือใหเกิดความเปนกลางในการวินิจฉัยประเด็นที่เก่ียวกับ
การไมปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติฯ เชน ถาเจาหนาที่ของรัฐเปนผูวินิจฉัยประเด็นการไมทํา
หนาที่ของเจาหนาที่รัฐเองก็จะเกิดประเด็นความขัดแยงทางผลประโยชน ดังนั้น ตองกําหนดให
คณะกรรมการดังกลาว เปนคณะกรรมการที่มีอิสระไมสามารถถูกแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือ
กลุมอาชีพตางๆ ได เพ่ือทําหนาที่พิจารณาอุทธรณและขอรองเรียนไดอยางเต็มที่ เชน คณะกรรมการ
พิทักษระบบคุณธรรม ซึ่งทําหนาที่พิจารณาเรื่องอุทธรณผลการลงโทษทางวินัยของขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) เปนตน

2 .๔ มาตรา 6 5  วรรคสอง ควรเพ่ิมเติมขอความ “ไมมีสวนในการกอผลกระทบ
ดานสิทธิมนุษยชน” ดังนี้ “พัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งอยางนอยตองสงเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สรางนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษพลังงาน
หรือสิ่งแวดลอม และไมมีสวนในการกอผลกระทบดานสิทธิมนุษยชน”

เนื่องจากตามหลักการชี้แนะวาดวยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตามกรอบงาน
ขององคการสหประชาชาติในการคุมครอง เคารพ เยียวยา (Guiding Principles on Business and
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Human Rights : Implementing the United Nations “ Protect, Respect and Remedy”
Framework) ขอ 16  ระบุวา รัฐควรสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยผานทางองคกรธุรกิจ เนื่องจาก
รัฐดําเนินการธุรกรรมทางการคา กับผูประกอบการธุรกิจ ผานทางกิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง
(procurement) ดังนั้น รัฐจึงมีโอกาสพิเศษ (unique opportunities) ในการสงเสริมความตระหนัก
และเคารพสิทธิมนุษยชนผานทางองคกรธุรกิจเหลานั้น โดยอาจผานเงื่อนไขของสัญญาตามขอผูกพัน
ภายใตกฎหมายภายในประเทศและระหวางประเทศ

2 .๕ มาตรา 104  วรรคสอง ควรเพ่ิมเติมขอความ “โดยคํานึงถึงผลกระทบดานสิทธิ
มนุษยชนของการประกอบการดวย” ดังนี้ “การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาถึง
ความสามารถในการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามสัญญาของคูสัญญาเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงผลกระทบดาน
สิทธิมนุษยชนของการประกอบการดวย”

3) ประเด็นดานสิทธิมนุษยชน
3 .1 หลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Guiding

Principle on Business and Human Rights)5 ใหแนวทางวารัฐมีขอผูกพันในการดําเนินการตาม
ความจําเปนเพ่ือปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องจากธุรกิจ รวมถึงการกําหนดกรอบเก่ียวกับ
การดําเนินธุรกิจเพ่ือประกันวาสิทธิมนุษยชนที่ไดรับรองไวในกฎหมายและนโยบายตางๆ จะไดรับ
การคุมครอง ซึ่งการจัดซื้อจัดจางภาครัฐก็เปนสวนหนึ่งของขอผูกพันดังกลาว

3 .2 สหภาพยุโรปไดออก Directive 2014/24/EU ซึ่งเปนขอกําหนดวาดวย
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ซึ่งอาจนํามาปรับใชในประเทศไทยได มีหลักการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดังนี้

3 .2 .1 เจาหนาที่ของรัฐที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางพึงปฏิบัติตอผูประกอบการ
(economic operators) ทุกคนอยางเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ และดําเนินการดวยวิธีการที่โปรงใสและ
ไดสัดสวน กลาวคือไมดําเนินการที่เปนการกีดกันบางคนหรือประสงคใหมีผูเขามาเสนอราคานอยราย
หนวยงานของรัฐพึงกําหนดมาตรการเพ่ือประกันวาผูประกอบการที่เปนคูสัญญากับภาครัฐจะปฏิบัติงาน
ภายใตสัญญาที่สอดคลองกับขอผูกพันของรัฐ ในการดูแลและคุมครองผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
ดานสังคม และดานแรงงานตามที่กําหนดไวในกฎหมายภายใน ขอตกลงระหวางประเทศ หรือกฎหมาย
ระหวางประเทศ6

5 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession2/Events/3Dec.1.PublicProcure
mentandHumanRights-SideEventProposal.pdf คนเมื่อวันที่ 19  พ.ย. 2559

6 DIRECTIVE 2014/24/EU. on public procurement and directive. Article 18
1 . Contracting authorities shall treat economic operators equally and without discrimination

and shall act in a transparent and proportionate manner.
The design of the procurement shall not be made with the intention of excluding it from the

scope of this Directive or of artificially narrowing competition. Competition shall be considered to be artificially narrowed
where the design of the procurement is made with the intention of unduly favouring or disadvantaging certain economic
operators.
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3 .2 .2 ควรเปดโอกาสใหผูประกอบการทั้งที่ เปนบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล
ยื่นขอเสนอในกระบวนการจัดซื้อจัดจางได หากจําเปนตองเปนนิติบุคคล ตองใหระบุชื่อผูแทนที่จะรับผิดชอบ
ผลงานตามสัญญาไวดวย และควรเปดโอกาสใหกลุมบุคคลไมวาสถานะทางกฎหมายอยางใด เชน สมาคม
สามารถยื่นเสนอราคาได หากจําเปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจาง ตองระบุคุณสมบัติของ
ผูที่เสนอราคาในเอกสารจัดซื้อจัดจางใหชัดเจน7

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันหลายประเทศไดศึกษาและนําแนวคิดวาดวยสิทธิมนุษยชน
มาใชกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมากยิ่งข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมและคุมครองผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
สังคม และแรงงาน เชน ประเทศเดนมารก ฟนแลนด และอิตาลี เปนตน8

3 .3 เมื่อพิจารณาราง พ.ร.บ.ฯ เห็นไดวาบทบัญญัติวาดวยการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
(หมวด ๖) การจางที่ปรึกษา (หมวด ๗) ซึ่งกําหนดใหใชวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกอนนั้น สอดคลอง
กับหลักการความสามารถในการแขงขันตามอนุสัญญา UNCAC และหลักการดานสิทธิมนุษยชนแลว
สวนการจางออกแบบและควบคุมงาน ซึ่งอาจเปนงานที่มีผลกระทบตอสังคมและประชาชนที่อาศัย
ในชุมชน แมมีขอกําหนดวาการคัดเลือกผูใหบริการที่มีแนวคิดงานที่ไดคะแนนคุณภาพมากที่สุด (มาตรา ๘๗)
ยังไมมีบทบัญญัติใดที่กําหนดวา ตองคํานึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และแรงงาน อันเปนประเด็น
ดานสิทธิมนุษยชนไวดวย นอกจากนี้ บทบัญญัติวาดวยการทําสัญญา มีขอกําหนดวาใหคํานึงถึงประโยชน
แกหนวยงานของรัฐหรือประโยชนสาธารณะ (มาตรา ๙5  วรรคหนึ่ง) ซึ่งคอนขางกวาง จึงควรมีขอกําหนด
เรื่องการคุมครองสิทธิมนุษยชน เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไวดวย

2 . Member States shall take appropriate measures to ensure that in the performance of public
contracts economic operators comply with applicable obligations in the fields of environmental, social and labour law
established by Union law, national law, collective agreements or by the international environmental, social and labour
law provisions listed in Annex X

7 DIRECTIVE 2014/24/EU, Article 19
1.Economic operators that, under the law of the Member State in which they are established, are

entitled to provide the relevant service, shall not be rejected solely on the ground that, under the law of the Member
State in which the contract is awarded, they would be required to be either natural or legal persons.

However, in the case of public service and public works contracts as well as public supply
contracts covering in addition services or siting and installation operations, legal persons may be required to indicate, in
the tender or the request to participate, the names and relevant professional qualifications of the staff to be responsible
for the performance of the contract in question.

2 .Groups of economic operators, including temporary associations, may participate in procurement
procedures. They shall not be required by contracting authorities to have a specific legal form in order to submit a tender
or a request to participate.

Where necessary, contracting authorities may clarify in the procurement documents how groups
of economic operators are to meet the requirements as to economic and financial standing or technical and professional
ability referred to in Article 58 provided that this is justified by objective reasons and is proportionate. Member States may
establish standard terms for how groups of economic operators are to meet those requirements.

8 Public Procurement and Human Rights: A Survey of Twenty Jurisdictions. July 2016
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4) เกี่ยวกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
4 .1  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ    ควรกําหนดใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเปนผูพิจารณาและแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิฯ เพ่ือใหเกิดความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ

4 .2  เห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการที่เห็นวาไมควรบัญญัติเหตุยกเวน
ตามมาตรา 7  แตสําหรับการยกเวนตามมาตรา 1 0  มาตรา 1 1  และมาตรา 6 0  นั้น เห็นดวยตาม
รางพระราชบัญญัติฯ ที่บัญญัติไว

4 .3  รางมาตรา 1 1 2  กรณีเสนอใหเพ่ิมเติมให “ผูประกอบการหรือประชาชน”
สามารถมีสิทธิรองเรียน นั้น เห็นดวยกับขอเสนะแนะของคณะกรรมาธิการ เนื่องจากเปนการบัญญัติ
ใหสอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา 60  แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2 550 และ
บทบัญญัติมาตรา 4 1 ตามรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ)

4 .4  บทกําหนดโทษในมาตรา 118  วรรคสาม ไมเห็นดวยกับการบัญญัติใหเจาหนาที่
ซึ่งกระทําการโดยประมาทเลินเลอในหนาที่ตองรับผิด เนื่องจากขาดเจตนาในการกระทําความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59  จึงไมควรตองรับผิดตามพระราชบัญญัติฯ นี้

4 .5  บทกําหนดโทษตามหมวด 1 5  ในมาตรา 1 1 8  กําหนดวา เจาหนาที่หรือ
ผูมีอํานาจในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ในการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกและโทษปรับ ซึ่งเปนโทษทางอาญา แต
ปรากฏวาตามบทบัญญัติหลายมาตรากําหนดใหมีการกําหนดระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ วิธีการตางๆ
หรือออกกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดการดําเนินการตามบทบัญญัตินั้นๆ ในภายหลัง โดยรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง เชน รายละเอียดวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ตามรางมาตรา 57 และวิธีการจัดซื้อจัดจางใหกําหนดในกฎกระทรวง
ตามรางมาตรา 56  เปนตน

พิจารณาแลวเห็นวา การที่บทบัญญัติดังกลาวมิไดกําหนดการกระทําใดที่หากฝาฝน
จะเปนความผิดและถูกลงโทษทางอาญาไวอยางชัดแจง จึงไมสอดคลองกับหลักการลงโทษทางอาญา
ที่วา “บุคคลไมตองรับโทษทางอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้น
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว” ซึ่งเปนไปตามมาตรา 39  แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550  และบทบัญญัติมาตรา 29  ตามรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....
(ฉบับคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ)
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2 . รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม พ.ศ. ....

ในภาพรวมเห็นดวยกับหลักการของรางพระราชบัญญัติฯ แตมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ดังนี้

1) เกี่ยวกับบทบัญญัติในรางพระราชบัญญัติ
1 .1 บทนิยามในมาตรา 3 คําวา “ญาติ” ที่กําหนดใหมีความเก่ียวพันโดยทางนิตินัย

หรือพฤตินัย เห็นวาเปนการตรากฎหมายที่อาจทําใหเกิดการตีความและบังคับใชไดอยางกวางขวาง
โดยเฉพาะกรณีญาติที่เปนบุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
แพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว ไดกําหนดใหการรับบุตรบุญธรรมตองมีการจดทะเบียนซึ่งยอมมีผลในทาง
กฎหมาย (นิตินัย) หากตีความการรับบุตรบุญธรรมในสังคมชนบทโดยพฤตินัยอาจรวมถึงการเลี้ยงดูหรือ
การดูแลเด็กโดยบุคคลที่มีความสัมพันธเชิงเครือญาติหรือคนใกลชิดที่ไมมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย
แพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว ซึ่งอาจสงผลใหบุคคลดังกลาวอยูในขอบขายของความเปนญาติ
โดยพฤตินัยได ดังนั้น ควรพิจารณาตัดถอยคําที่กําหนดถึงความเก่ียวพันโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัยออก

1 .2 โดยที่รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ บัญญัติถึงการกระทําความผิดเก่ียวกับการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมเปนกฎหมายที่มีบทลงโทษทางอาญา แตในสวน
การกําหนด บทนิยามกลับไมปรากฏความหมายของคําวา “ประโยชนสวนบุคคล” กับ “ประโยชน
สวนรวม” แตอยางใด และอาจสงผลใหการตีความบทบัญญัติตางๆ ที่ตองคํานึงถึง “ประโยชนสวนบุคคล”
กับ “ประโยชนสวนรวม” ขาดกรอบและแนวทางการพิจารณาตามเจตนารมณแหงกฎหมายที่ชัดเจน

1.3 มาตรา ๕ วรรคสอง (๖) ที่กําหนดใหการใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ซึ่งเจาหนาที่
ของรัฐซึ่งมีอยูโดยทุจริต ไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจโดยอิสระในการใชอํานาจตามตําแหนงหนาที่ของรัฐ
ซึ่งดํารงตําแหนงอ่ืนไมวาทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหเจาหนาที่ของรัฐนั้นกระทําหรือไมกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่ง และมาตรา ๕ วรรคสอง (๖) (ช) คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถประกาศกําหนดลักษณะ
การกระทําหรือไมกระทําการอ่ืนเพ่ิมเติมได เห็นวา การประกาศกําหนดลักษณะการกระทําหรือไมกระทํา
การอ่ืนใดเพ่ือประกอบการพิจารณาความรับผิดทางอาญาขางตนมีลักษณะเปนการบัญญัติลักษณะ
ความผิดทางอาญาข้ึนใหม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอันเปนการไมสอดคลองกับ
หลักการบัญญัติกฎหมายอาญาที่กฎหมายลักษณะนี้ตองตราโดยองคกรนิติบัญญัติ และตองมีความชัดเจน
ใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจและคาดหมายไดวาการกระทําหรือไมกระทําการอ่ืนใดนั้นจะมีความรับผิด
ทางอาญา

1 .4 มาตรา ๕ วรรคสาม ที่กําหนดใหการกระทําตามมาตรา ๕ วรรคสอง (๑) (๒) (๓)
และ (๔) จะใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด
เห็นวา เปนการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่กวางเกินไปและไมมีกรอบในการพิจารณา
วาตําแหนงลักษณะใดสมควรกําหนดใหตองรับผิดหากไดกระทําตามมาตรา ๕ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) และ
(๔) ทั้งนี้ ดวยเหตุที่บทบัญญัตินี้มีเนื้อหาอันเก่ียวของกับการพิจารณาองคประกอบความรับผิดทางอาญา
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จึงควรพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมใหมีความขัดเจนวาตําแหนงลักษณะใดที่เมื่อคํานึงถึงบทบาท อํานาจหนาที่
ทั้งในเชิงรูปแบบและเนื้อหาแลวจําเปนที่จะตองนํามาพิจารณาวามีการกระทําความผิด

1 .5 มาตรา ๕ วรรคสี่ เห็นวา นอกจากใหนําขอหามเก่ียวกับการเขาไปมีสวนไดเสีย
เพ่ือประโยชนของตนเองหรือบุคคลอ่ืนซึ่งเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม
มาใชบังคับกับคูสมรสหรือบุตรของเจาหนาที่ของรัฐแลว เห็นควรใหบังคับครอบคลุมไปถึงญาติของ
เจาหนาที่ของรัฐดวย

1 .6 มาตรา ๕ วรรคทาย ที่กําหนดใหการออกระเบียบวาดวยการอนุญาตใหใช
ทรัพยสิน ตามมาตรา ๕ วรรคสอง (๕) โดยคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการขาราชการรัฐสภา คณะกรรมการ
บริหารศาล องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหนาหนวยงานอ่ืนของรัฐ เห็นวา ในทางปฏิบัติ
เมื่อกฎหมายมีผลใชบังคับ หนวยงานดังกลาวอาจยังไมกลากําหนดระเบียบภายในหนวยงานของตน
จนกวาคณะรัฐมนตรีจะกําหนดระเบียบออกใชบังคับกอน หรืออาจทําใหการกําหนดระเบียบของแตละ
หนวยงานมีความแตกตางกันจนทําใหเกิดความไมเปนธรรมระหวางหนวยงานตางๆ ที่ปฏิบัติแตกตางกัน

1 .7  มาตรา 1 0 ที่กําหนดใหมีการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแกรัฐ
จากการตรวจรางสัญญาของรัฐทั้งสัญญาทางแพงหรือสัญญาทางปกครอง เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อวา
สัญญาดังกลาวกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐโดยทุจริตหรือลักษณะเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
กับประโยชนสวนรวม ซึ่งอาจมีผลทําใหรัฐเสียประโยชนอยางรายแรง หรือการทุจริตหรือการขัดกัน
ระหวางประโยชนดังกลาวมีลักษณะเปนนัยสําคัญ เห็นวา บทบัญญัตินี้อาจมีปญหาดานการตีความของ
ถอยคํา กลาวคือ คําวา “นัยสําคัญ” ที่ไมมีการนิยามความหมายหรือเงื่อนไขการพิจารณาวาการทุจริต
หรือการขัดกันระหวางประโยชนรูปแบบใดที่จะถือวาเปนลักษณะที่เปนนัยสําคัญ ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการใช
ดุลพินิจและการตีความระงับหรือยับยั้งการรางสัญญาที่เกินกวาเจตนารมณแหงกฎหมาย นอกจากนี้
ความไมชดัเจนดังกลาวอาจสงผลใหดําเนินการของรัฐที่เก่ียวของกับสัญญาดังกลาวไมอาจบรรลุวัตถุประสงค
ในระยะเวลาที่เหมาะสมได

ดังนั้น ในสวนภาพรวมของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ เห็นวา ควรพิจารณาโดยอาศัย
หลักการวิเคราะหผลกระทบของกฎหมาย (RIA) ประกอบ โดยเห็นวากฎหมายฉบับนี้อาจสงผลตอ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่หนวยงานของรัฐในแงทําใหเกิดความกังวลใจและไมมั่นใจในการปฏิบัติงาน
จนสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานได เนื่องจากรางพระราชบัญญัติฉบับนี้
มีจุดประสงคที่จะปองกันการทุจริตและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐอยางเต็มที่
จึงอาจมิไดพิจารณาถึงผลกระทบในดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐเทาที่ควร
3. รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารสาธารณะ พ.ศ. ....

1) เกี่ยวกับหลักการของรางพระราชบัญญัติ
เห็นดวยกับหลักการของรางพระราชบัญญัติเนื่องจากเปนการบัญญัติหลักการดาน

การคุมครองสิทธิของบุคคลดานตางๆ ไว เชนเดียวกับที่เคยบัญญัติรับรองคุมครองไวในพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
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2) เกี่ยวกับบทบัญญัติในรางพระราชบัญญัติ
2 .1 มาตรา 4  ควรเพ่ิมบทนิยาม “ขอมูลขาวสาร” เชนเดียวกับที่เคยบัญญัติไว

ในมาตรา 4  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2 5 4 0  วา ““ขอมูลขาวสาร”
หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้น
จะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร
แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใด ที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได”

2 .2  หมวด 9 การวินิจฉัยคําอุทธรณการเปดเผยขอมูลขาวสาร ควรแกเปน
“การอุทธรณ และการวินิจฉัยคําอุทธรณการเปดเผยขอมูลขาวสาร” โดยยายหลักเกณฑวิธีการและ
ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามรางมาตรา 2 0  ในหมวด 4  มาเปน
บทบัญญัติแรกในหมวดนี้

3) ประเด็นดานการคุมครองสิทธิความเปนสวนตัวในขอมูลสวนบุคคล
การที่รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ กําหนดวัตถุประสงคโดยคํานึงถึงความสมดุลระหวาง

ประโยชนสาธารณะและสิทธิของบุคคลในขอมูลสวนบุคคล (มาตรา ๖ (๔)) เห็นวาเปนการกําหนดแนวทาง
การใชบังคับที่ใหคํานึงถึงสิทธิในความเปนสวนตัวของบุคคลในหมวด ๕ วาดวยขอมูลสวนบุคคล โดยความ
ในหมวด ๕ วาดวยขอมูลสวนบุคคลนั้น มีการนําหลักการสําคัญเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
มาบัญญัติไวคอนขางรอบดาน ครอบคลุมกระบวนเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล อยางไรก็ตาม
ในบัญญัติหมวด ๕ นี้ มีความเห็นเพ่ิมเติม ไดแก

3 .1 ความคุมครองขอมูลสวนบุคคล เปนความสัมพันธระหวางรัฐ กับเอกชน
โดยไมรวมถึงความสัมพันธระหวางเอกชน กับเอกชน ดังนั้น เพ่ือเปนการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ใหเกิดข้ึนจริงเปนการทั่วไปอันครอบคลุมถึงความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชน และสอดคลองกับ
การรับรองสิทธิในความเปนสวนตัวในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
และรัฐธรรมนูญ รัฐบาลควรพิจารณาเรงรัดการตราและบังคับใชกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล

3 .2 การเก็บขอมูลสวนบุคคล ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง กําหนดใหมีการแจงใหทราบ
ลวงหนา หรือแจงและขอขอมูลพรอมทั้งแจงวัตถุประสงค เห็นวา มีความแตกตางจากแนวทางการเก็บ
ขอมูลสวนบุคคลตามรางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... (ผานการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1 1 3 5 /2 55 8 ) มาตรา ๑๗, ๒๐ และ ๒๑ ที่กําหนดใหการเก็บ
ขอมูลสวนบุคคลจะกระทําไมได เวนแตไดรับความยินยอม โดยการขอความยินยอมนั้นตองแจงสิทธิ
ของเจาของขอมูลสวนบุคคลใหเจาของขอมูลสวนบุคคลทราบดวย ดังนั้น ควรพิจารณาแกไขเพ่ิมเติม
การเก็บขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง ใหคํานึงถึงการขอความยินยอม การแจงวัตถุประสงค
และการแจงสิทธิของเจาของขอมูลสวนบุคคลไปในคราวเดียวกัน



๑๕

3.3 การสงขอมูลสวนบุคคล ตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม ที่กําหนดใหการสงไป “ที่ใด”
ซึ่งเปนผลใหบุคคลทั่วไปทราบ ตองดําเนินการเพียงการแจงใหทราบนั้น เห็นวา อาจเปนการใหความคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลที่ยังไมเพียงพอ เนื่องจากการสงขอมูลนั้นไมมีความชัดเจนวาหมายถึงหนวยงานหรือ
บุคคลใดบาง นอกจากนี้ การสงดังกลาวไมกําหนดใหมีการแจงวัตถุประสงควาจะสงไปเพ่ือการใด ผูที่ไดรับ
ขอมูลจะนําไปดําเนินการ/ประมวลผลอยางไร เปดเผยถึงใคร ดังนั้น บทบัญญัติสวนนี้ควรเพ่ิมเติมหลักการ
ไดรับความยินยอมและการแจงวัตถุประสงคดวย ทั้งนี้ โดยเทียบเคียงกับ มาตรา ๒๕ ที่การเปดเผยขอมูล
สวนบุคคลตองไดรับความยินยอม ซึ่งเปนข้ันตอนที่อาจมีผลกระทบตอสิทธิของเจาของขอมูลโดยตรง
4) การปฏิรูปมาตรการเสริมสรางระบบการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาลในภาครัฐ

1 . มาตรการ 2  กําหนดบุคคลที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเพ่ิมเติม
ขอ 3 . ที่กําหนดใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกคนรวมทั้งสามีหรือภรรยาและบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ ตองยื่นบัญชีรายได ทรัพยสินและหนี้สิน ทุก 1 - 3  ป โดยใหสวนราชการตนสังกัดเปนผูดําเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ เก็บขอมูลและรายงานการยื่นบัญชีในสังกัดเพ่ือเปนกลไกปองกันและปราบปราม
การทุจริตและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในระบบราชการ นั้น เห็นวา การกําหนดใหขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐทุกคนรวมทั้งสามีหรือภรรยาและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตองยื่นบัญชีรายได ทรัพยสิน
และหนี้สิน ทุก 1 - 3  ป เปนมาตรการที่เกินกวาความจําเปน ควรกําหนดใหเฉพาะหัวหนาสวนราชการ
ผูบังคับบัญชาระดับกอง (อํานวยการระดับตน) หัวหนาฝายพัสดุ และเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดซื้อ
จัดจาง รวมทั้งสามีหรือภรรยาและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของเจาหนาที่ดังกลาวขางตนเทานั้น มีหนาที่
ตองยื่นบัญชีรายได ทรัพยสินและหนี้สิน

2 . มาตรการ 7  การปฐมนิเทศขาราชการ ขาราชการบรรจุใหมและเจาหนาที่ของรัฐ
เพ่ิมเติมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และมาตรการเสริมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต เห็นวา ควรเพ่ิม
เนื้อหาดานหลักการสิทธิมนุษยชนในหลักสูตรการฝกอบรมดังกลาวดวย เพ่ือเปนการสรางความตระหนัก
ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหแกเจาหนาที่ของรัฐ เนื่องจากหลักการดานสิทธิมนุษยชน
เก่ียวของกับการใชอํานาจรัฐของเจาหนาที่รัฐผูเก่ียวของดวยเชนกัน

สํานักกฎหมายและคดี
พฤศจิกายน ๒๕๕๙



๑๖

บันทึกความเห็นทางกฎหมาย
ตอพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ความเปนมา
สํานักกฎหมายและคดีไดรับมอบหมายใหศึกษาและจัดทําความเห็นเบื้องตนตอ

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เพ่ือเสนอเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และนําเรียนเสนอ
นายสุรเชษฐ สถิตนิรมัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พิจารณา
๒. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

๒.๑ เกี่ยวกับหลักการของพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ี
เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีหลักการและเหตุผล คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัย
ที่ ๑๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ วา พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๕๔ เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคล ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไมปรากฏวา
มีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดตอหลักนิติธรรม
และขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ที่บัญญัติไววา
ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิดจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวา
เปนผูกระทําผิด มีผลใหบทบัญญัติดังกลาวเปนอันใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และตอมา ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกลาวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔9 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘10 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔11

และพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕12 ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ ดังนั้น เพ่ือแกไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวและกฎหมายอ่ืนที่มี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญฯ รัฐจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน
เพ่ือใหมีผลเปนการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระดับประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ
และพระราชกําหนด รวม ๗๖ ฉบับ ในเรื่องความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล เฉพาะในสวนที่

9 คําวนิจิฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
1 0 คําวนิจิฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
1 1 คําวนิจิฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
1 2 คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖



๑๗

สันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล ซึ่งไดนํารายชื่อกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
ในลักษณะที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญในทํานองดังกลาวมาระบุไวในมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัตินี้
โดยบัญญัติใหยกเลิกเนื้อความในมาตราเดิมของกฎหมายทั้ง ๗๖ ฉบับ และใหใชเนื้อความใหมตามที่
ปรากฏในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้แทน

พิจารณาหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้แลวเห็นวา เปนการบัญญัติ
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติข้ึนมาประกาศใชใหมีผลเปนการแกไขกฎหมายอ่ืน ระดับประมวลกฎหมาย
พระราชบัญญัติ และพระราชกําหนด รวม ๗๖ ฉบับ ที่เก่ียวของกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทน
นิติบุคคล เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคล ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยนํารายชื่อ
กฎหมายที่มีบทบัญญัติ ในลักษณะที่ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญในทํานองดังกลาวมาระบุไว ใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ฉบับเดียว ซึ่งมีเพียง ๓ มาตรา โดยบัญญัติความในมาตรา ๓ ใหมีผลเปนการแกไข
ขอความในมาตราเดิมของกฎหมายที่มีปญหาทั้ง ๗๖ ฉบับ โดยยกเลิกขอความในมาตราเดิมของกฎหมาย
ดังกลาวและใหใชขอความใหมตามที่ปรากฏในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
ตามแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๒/๒๕๕๕ ที่ ๕/๒๕๕๖ ที่ ๑๐/๒๕๕๖ ที่ ๑๑/๒๕๕๖ และที่
๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖ ถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายในเชิงเทคนิคปกติ ตามอํานาจหนาที่
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยรวมการพิจารณาแกไขกฎหมายที่มีเนื้อความและหลักการที่ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญไวในพระราชบัญญัติฉบับนี้ฉบับเดียว โดยคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแหงชาติไมตอง
ยุงยากและเสียเวลาในกระบวนการทางนิติบัญญัติในการพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติแหงกฎหมายทีละฉบับ จํานวน ๗๖ ฉบับ ซึ่งตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประมาณจํานวน
๗๖ ครั้ง

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเหตุผลในการประกาศใช เพ่ือแกไขหลักความรับผิด
ในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล
ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๑๑ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ขอ ๑๔.๒ อันถือเปนหลักการพ้ืนฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากลที่วา บุคคลทุกคนมิใชผูกระทํา
ความผิดอาญาเพ่ือเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเก่ียวกับความรับผิดทางอาญาที่รัฐ
ใหการรับรองแกบุคคลทุกคนที่จะไมถูกลงโทษทางอาญา จนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวา
เปนผูกระทําความผิด และเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่งของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ที่ไดรับ
การยอมรับในนานาอารยประเทศ ซึ่งเปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังที่ไดกลาวแลวขางตน
จึงเห็นวา พระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลที่สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตามขอเท็จจริงและเหตุผลดังกลาวแลว



๑๘

๒.๒ เกี่ยวกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญา
ของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติจํานวน ๓ มาตรา โดยความในมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ไดบัญญัติใหยกเลิกความในมาตราแหงประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติและพระราชกําหนด
จํานวน ๗๖ ฉบับ และใหใชความตามที่ปรากฏในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้แทนตามลําดับ ซึ่งไดเปลี่ยน
หลักการในเรื่องความรับผิดของผูแทนนิติบุคคลตามบทสันนิษฐานของกฎหมายทั้ง ๗๖ ฉบับ ที่มีปญหาวา
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

เดิมประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ และพระราชกําหนดที่บัญญัติถึงความรับผิด
ทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล จํานวนกวา ๗๖ ฉบับ ไดมีบทมาตราที่ระบุไวในทํานองเดียวกันวา “ในกรณี
ที่ผูกระทําความผิดที่ตองรับโทษเปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ หรือผูแทนนิติบุคคล
หรือผูซึ่งมีสวนรวมในการดําเนินงานของนิติบุคคล ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย
เวนแตจะพิสูจนไดวา การกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมหรือตนไดจัดการตามสมควร
เพ่ือปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว” ซึ่งขอสันนิษฐานในกฎหมายจํานวน ๗๖ ฉบับดังกลาว เปนขอ
สันนิษฐานตามกฎหมายที่มีผลเปนการสันนิษฐานความผิดของจําเลย โดยโจทกไมจําตองพิสูจนใหเห็นถึง
การกระทําหรือเจตนาอยางใดอยางหนึ่งของจําเลยกอน เปนการนําการกระทําความผิดของบุคคลอ่ืน
มาเปนเงื่อนไขของการสันนิษฐานใหจําเลยมีความผิดและตองรับโทษทางอาญา ซึ่งขัดกับหลัก Due Process
of Law (นิติกระบวน)13 เนื่องจากการสันนิษฐานวา ถาผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ก็ใหกรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นตองรวมรับผิดกับ
นิติบุคคลผูกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมไดมีสวนรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลดังกลาว โดยโจทกไมจําตองพิสูจนถึงการกระทําหรือเจตนาของกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นวามีสวนรวมเก่ียวของกับการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลอยางไร คงพิสูจนแตเพียงวานิติบุคคลกระทําความผิดตามกฎหมายดังกลาว และจําเลย
เปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นทั้งหมดทุกคน
อันเปนการอาศัยสถานะของบุคคลมาเปนเงื่อนไขความรับผิดทางอาญา โดยไมตองมีการพิสูจนเจตนาหรือ
การมีสวนรวมในการกระทําผิดนั้น ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่ ๑๒/๒๕๕๕ ที่ ๕/๒๕๕๖ ที่ ๑๐/๒๕๕๖
ที่ ๑๑/๒๕๕๖ และที่ ๑๙ - ๒๐/๒๕๕๖ วินิจฉัยวา บทบัญญัติแหงกฎหมายที่สันนิษฐานความผิดของ
ผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาโดยอาศัยสถานะของบุคคลเปนเงื่อนไขนั้น มิใชการสันนิษฐานขอเท็จจริง
ที่เปนองคประกอบความผิดเพียงบางขอหลังจากที่โจทกไดพิสูจนใหเห็นถึงการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง
ที่เก่ียวของกับความผิดที่จําเลยถูกกลาวหา และยังขัดกับหลักนิติธรรม ขอที่วาโจทกในคดีอาญาตองมี
ภาระการพิสูจนถึงการกระทําความผิดของจําเลยใหครบองคประกอบของความผิด นอกจากนี้ บทบัญญัติ
ที่มีขอสันนิษฐานดังกลาวยังเปนการนําบุคคลเขาสูกระบวนการดําเนินคดีอาญาใหตองตกเปนผูตองหา
และจําเลย ซึ่งทําใหบุคคลดังกลาวอาจถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพ เชน การถูกจับกุม หรือคุมขัง โดยไมมี

13 หลัก Due Process of Law หรือ นิติกระบวน หมายถึง การปกครองโดยกฎหมาย ทุกคนตองอยูภายใตบังคับ
แหงกฎหมายไมวาจะเปนผูปกครอง เจาหนาที่ของรัฐ ตองกระทําการโดยชอบดวยกฎหมาย ทุกคนมีความเสมอภาคกันในทางกฎหมาย



๑๙

พยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวาบุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเก่ียวกับ
ความผิดตามที่ถูกกลาวหา บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวในสวนที่สันนิษฐานความผิดอาญาของผูตองหา
หรือจําเลยโดยไมปรากฏวาผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดเก่ียวกับความผิดนั้น
จึงขัดตอหลักนิติธรรมและขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๙ วรรคสอง

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงไดบัญญัติข้ึนมาแกไขหลักความรับผิดทางอาญา
ของผูแทนนิติบุคคลเสียใหม โดยยกเลิกบทสันนิษฐานความรับผิดของกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือ
บุคคลที่รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในกฎหมายทั้ง ๗๖ ฉบับ ใหมีเนื้อความใหมในบทมาตรา
เดิมของกฎหมายดังกลาว โดยมีสาระสําคัญที่สอดคลองกันทั้ง ๗๖ ฉบับ ในทํานองที่วา “ในกรณีท่ี
ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือ
การกระทําของกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกลาวมีหนาท่ีตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการ
หรือไมกระทําการจนเปนเหตุใหนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผูนั้นตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับ
ความผิดนั้นๆ ดวย”

พิจารณาเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับนี้แลวเห็นวา มีสาระสําคัญที่ระบุถึงการกระทํา
ที่เปนองคประกอบความผิดทางอาญาของผูที่เปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ซึ่งเปนผูมีอํานาจกระทําการผูกพันนิติบุคคลตามกฎหมายแพง จะตอง
รับผิดทางอาญาตอเมื่อ มีการกระทําการหรือมีการสั่งการอยางใดอยางหนึ่งจนเปนเหตุใหนิติบุคคลกระทํา
ความผิดอาญา หรือละเวนไมสั่ งการหรือไมกระทําการอยางใดอยางหนึ่งในกรณีที่มีบทบัญญัติ
ของกฎหมายนั้นกําหนดใหกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น มีหนาที่ตองสั่งการ หรือกระทําการอยางใดเพ่ือมิใหนิติบุคคลกระทําความผิดอาญา
ซึ่งการบัญญัติถึงสาระสําคัญเชนนี้เปนการบัญญัติถึงการกระทําที่ เปนความผิดโดยชัดแจง ที่มิใชขอ
สันนิษฐานความรับผิดตามกฎหมายอยางที่ไดบัญญัติไวเดิมในกฎหมาย ๗๖ ฉบับ มีผลทําใหภาระการพิสูจน
ความบริสุทธิ์หรือความผิดของผูตองหาหรือจําเลย เปนหนาที่ของโจทกที่จะตองนําพยานหลักฐานมา
นําสืบใหศาลสิ้นสงสัยวาจําเลยเปนผูกระทําการอยางใดหรือละเวนกระทําการอยางใดตามที่กฎหมาย
บัญญัติไวชัดแจงวาเปนความผิด ซึ่งเปนไปตามหลักการพ้ืนฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาสากล
และสอดคลองตามหลักทั่วไปในประมวลวิธีพิจารณาความอาญาของไทย มาตรา ๒๒๗14 กลาวคือ
นอกจากโจทกจะตองพิสูจนวานิติบุคคลกระทําความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว และจําเลยเปนกรรมการ
ผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นแลว โจทกยังตอง
พิสูจนถึงการกระทําของจําเลยซึ่งเปนบุคคลดังกลาว ทั้งตองมีพยานหลักฐานตามสมควรในเบื้องตนวา
บุคคลนั้นไดกระทําการหรือมีเจตนาประการใดอันเก่ียวกับความผิดตามที่ถูกกลาวหา อันเปนการคุมครอง

14 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ บัญญัติไววา “ใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยชั่งน้ําหนัก
พยานหลักฐานทั้งปวง อยาพิพากษาลงโทษจนกวาจะแนใจวามีการกระทําผิดจริงและจําเลยเปนผูกระทําความผิดนั้น

เมื่อมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิดหรือไม ใหยกประโยชนแหงความสงสัยนั้นใหจําเลย”



๒๐

สิทธิและเสรีภาพพ้ืนฐานของบุคคลซึ่งตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญามิใหตองตกอยูในฐานะเปน
ผูกระทําผิดกอนที่จะไดรับการพิสูจนความผิดจากโจทก โดยใหสันนิษฐานไวกอนวา ผูตองหาหรือจําเลย
ไมมีความผิดจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิด ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ประกอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๑๑ และกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ ๑๔.๒ รวมถึงหลักนิติธรรม (The Rule of
Law)

๒.๓ ประเด็นดานสิทธิมนุษยชน
พิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เก่ียวกับ

ความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเนื้อหาสาระที่บัญญัติถึงความรับผิดทางอาญา
ของผูบริหารนิติบุคคล ไดแก กรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของนิติบุคคล  ใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน คือตองปรากฏวาบุคคลดังกลาวมีสวนรวมในการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลโดยกระทําการหรือสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง หรือมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการอยางใด
แลวละเวนไมสั่งการหรือไมกระทําการ จนเปนเหตุใหนิติบุคคลกระทําความผิดอาญา จึงตองรับผิดรวมกับ
นิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อสังคมพัฒนาและเศรษฐกิจเจริญกาวหนามากข้ึน การประกอบธุรกิจ
มักนิยมกระทํากันในรูปนิติบุคคล หากนิติบุคคลกระทําความผิด ความเสียหายที่จะเกิดแกสังคมยอมจะมี
มากกวาความผิดที่เกิดจากผูประกอบธุรกิจซึ่งลงทุนโดยบุคคลเพียงคนเดียว เนื่องจากนิติบุคคลประกอบข้ึน
ดวยการรวมทุนของบุคคลหลายคนและเปนองคกรใหญนั่นเอง ซึ่งปจจุบันเปนที่ยอมรับวา นิติบุคคล
สามารถรับผิดทางอาญาได และกฎหมายไทยหลายฉบับไดบัญญัติความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลไว
แตโทษที่จะลงแกนิติบุคคลนั้น มีเพียงโทษปรับหรือริบทรัพยเทานั้น ซึ่งบางครั้งหากเปรียบเทียบกัน
ระหวางประโยชนที่นิติบุคคลจะไดรับกับความเสี่ยงที่จะถูกดําเนินคดีแลว นิติบุคคลก็อาจเลือกที่จะกระทํา
ความผิด หากเปนเชนนี้จะทําใหการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลไมไดผล เนื่องจากนิติบุคคลเปนบุคคลสมมติตามกฎหมาย ผูที่กระทําการแทนนิติบุคคล
คือบุคคลธรรมดา และเมื่อนิติบุคคลกระทําความผิดทางอาญาโดยแทจริงแลวบุคคลธรรมดาซึ่งเปน
ผูกระทําการแทนหรือเปนผูบริหารนิติบุคคลนั้นตองมีสวนรวมในการกระทํานั้นดวยทุกครั้ง เวนแตมิได
สั่งการหรือมิไดอยูรวมในการประชุมเพ่ือพิจารณามีมติใหกระทําการนั้น และไมมีหนาที่ตองสั่งการ
หรือกระทําการอยางใดเพ่ือปองกันการกระทําความผิดทางอาญา ฉะนั้น เพ่ือใหไดผลในการยับยั้งมิให
นิติบุคคลกระทําผิดกฎหมายจึงบัญญัติความรับผิดของผูบริหารนิติบุคคลเหลานั้นดวย การบัญญัติ
กฎหมายในลักษณะนี้ จะทําใหเฉพาะผูบริหารนิติบุคคลที่มีสวนรูเห็นเปนใจหรือเปนผูลงมือกระทํา
ความผิดหรือมีสวนเก่ียวของกับการกระทําความผิดเทานั้นที่จะตองรับผิดรวมกับนิติบุคคล เสมือนวา
ผูบริหารนิติบุคคลเปนตัวการหรือผูใชใหนิติบุคคลกระทําความผิด และโจทกมีภาระการพิสูจนความผิด
ของจําเลย ตางจากหลักกฎหมายเดิมที่มีบทสันนิษฐานใหผูบริหารนิติบุคคลตองรวมรับผิดกับนิติบุคคล
เสมอ เวนแตจะพิสูจนไดวามิไดรูเห็นเปนใจ โดยโจทกไมตองพิสูจนถึงการกระทําของผูบริหารนิติบุคคล
ที่ตกเปนจําเลย ซึ่งเปนความรับผิดจากการกระทําของบุคคลอ่ืน และเปนการนําสถานะของบุคคลมาเปน
เงื่อนไขของความรับผิดทางอาญา ทั้งที่ควรตองนําเอาขอเท็จจริงหรือการกระทําของผูบริหารนิติบุคคล



๒๑

มาประกอบการพิจารณาความรับผิดหลังจากที่โจทกไดมีการพิสูจนพยานหลักฐานแลว หลักความรับผิด
ของผูแทนนิติบุคคลหรือผูบริหารนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงสอดคลองกับขอสันนิษฐานที่วา
“ผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาเปนผูบริสุทธิ์” (presumption of innocence) ตามที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ที่ไดรับการรับรองและ
คุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งเปนขอสันนิษฐาน
อันมีที่มาจากหลักสิทธิมนุษยชน ดังที่ปรากฏอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights) ขอ ๑๑ ที่วา “บุคคลซึ่งถูกกลาวหาวามีความผิดอาญามีสิทธิที่จะไดรับ
การสันนิษฐานไวกอนวาบริสุทธิ์ จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปดเผย
และผูนั้นไดรับหลักประกันทั้งหลายที่จําเปนในการตอสูคดี” ประกอบกับและกติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights :
ICCPR) ขอ ๑๔.๒ ที่วา “บุคคลทุกคนซึ่งตองหาวากระทําผิดอาญา ตองมีสิทธิไดรับการสันนิษฐานวาเปน
ผูบริสุทธิ์จนกวาจะพิสูจนตามกฎหมายไดวามีความผิด” อันถือเปนหลักการพ้ืนฐานของระบบงานยุติธรรม
ทางอาญาสากลที่วา “บุคคลทุกคนมิใชผูกระทําความผิดอาญา เพ่ือเปนหลักประกันแหงสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลเก่ียวกับความรับผิด ทางอาญาที่รัฐใหการรับรองแกบุคคลทุกคนที่จะไมถูกลงโทษทางอาญา
จนกวาจะมีพยานหลักฐานมาพิสูจนไดวาเปนผูกระทําความผิด” และเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่ง
ของหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ที่ไดรับการยอมรับในนานาอารยประเทศ

ขอสังเกต อยางไรก็ตามยังมีกฎหมายบางฉบับที่บัญญัติถึงความรับผิดทางอาญา
ของนิติบุคคลและผูแทนนิติบุคคลที่มีบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผูแทนนิติบุคคลใหตองรับผิด
ทางอาญารวมกับนิติบุคคล โดยโจทกไมจําตองพิสูจนการกระทําของผูแทนนิติบุคคลที่ตกเปนจําเลย
ในลักษณะเดียวกับกฎหมายจํานวน ๗๖ ฉบับดังกลาว แตยังไมไดรับการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ ไดแก รางพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... มาตรา ๕๒ ที่ปจจุบันยังอยูระหวาง
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ เปนตน ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมี
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย เสนอตอคณะรัฐมนตรี โดยธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ เพ่ือพิจารณาทบทวน
กฎหมายดังกลาว เนื่องจากเปนบทบัญญัติที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ในลักษณะทํานองเดียวกับกฎหมายทั้ง ๗๖ ฉบับ (ตามรายงานผลการพิจารณา
ที่ ๓๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗) ดังนั้น จึงเห็นควรติดตามการพิจารณาแกไขปรับปรุง
กฎหมายดังกลาวใหสอดคลองกันทั้งระบบตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม

อนึ่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ในสวนของความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล
หรือผูแทนนิติบุคคล กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามักจะบัญญัติในลักษณะที่ผูบริหารนิติบุคคล
จะตองรับผิด เพียงแคมีสวน “รูเห็น” ในการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไมถึงขนาดตอง “ลงมือ”
กระทําความผิด เชนเดียวกับกฎหมายของประเทศอังกฤษ15

15 วงศศิริ ศรีรัตน เทียนฤทธิเดช. ความรับผิดทางอาญาของผูบริหารนิติบุคคล, วารสารนิติศาสตร  ปที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓
(กรุงเทพ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๘) น. ๕๕๒ - ๕๖๒



๒๒

๒.๔ อ่ืนๆ
ความรับผิดของผูแทนนิติบุคคลหรือผูบริหารนิติบุคคล เกิดจากแนวความคิดที่ถือวา

แมนิติบุคคลจะเปนบุคคลสมมติตามกฎหมาย ซึ่งโดยสภาพของนิติบุคคลแลวไมสามารถแสดงเจตนาและ
ลงมือกระทําความผิดทางอาญาไดโดยลําพังตนเอง จะตองมีบุคคลธรรมดาซึ่งเปนผูมีอํานาจกระทําการ
ผูกพันนิติบุคคลเปนผูแสดงเจตนาและลงมือกระทําความผิด จึงถือวาผูบริหารนิติบุคคลที่สั่งการหรือ
กระทําการแทนนิติบุคคล เปนผูกระทําความผิดที่แทจริง แตอยางไรก็ตาม การกระทําความผิดทางอาญา
ของผูบริหารนิติบุคคล ซึ่งกระทําการแทนนิติบุคคลและตองรับผิดทางอาญารวมกับนิติบุคคล อาจมีเหตุจูงใจ
ที่แตกตางกัน และมีความซับซอนดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ โครงสรางการบริหารงานของนิติบุคคล
และประเภทองคกรทางธุรกิจซึ่งเปนเรื่องที่เก่ียวของกับกฎหมายเศรษฐกิจ เรื่องความรับผิดทางอาญา
ของผูแทนนิติบุคคล จึงถือเปนเรื่องใหม และเปนพัฒนาการทางกฎหมายของไทย ซึ่งยังมีความเห็น
ทางวิชาการที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเก่ียวกับสภาพบังคับทางอาญาที่จะบังคับกับนิติบุคคล
แนวความคิดที่คํานึงถึงนโยบายทางอาญา แนวความคิดเก่ียวกับโทษทางอาญา วัตถุประสงคในการลงโทษ
ทางอาญา และการใชสภาพบังคับทางอาญาในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการศึกษาและสามารถนํามาปรับ
ใชกับหลักความรับผิดทางอาญาของผูแทนนิติบุคคลใหมีความชัดเจนและเปนธรรมมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ
การพิจารณาบทลงโทษและอัตราโทษที่เหมาะสมกับความหนักเบา ของการกระทําผิดและผลกระทบ
ตอสังคม จะชวยใหเกิดความสมดุลระหวางการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ดานสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนที่ถูกดําเนินคดีเนื่องจากการกระทําผิดของนิติบุคคลกับการปองกันอาชญากรรมที่เกิดโดย
นิติบุคคลภาคธุรกิจและผูบริหารนิติบุคคล รวมทั้งจะสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจและความมั่นคง
ของประเทศไดอีกทางหนึ่ง เชน ศึกษาเรื่องความเปนไปไดที่ศาลอาจใชวิธีการอ่ืนรวมดวยในการลงโทษ
แกนิติบุคคล โดยอาจพิจารณาใชมาตรการเพ่ือความปลอดภัย กลาวคือ การเรียกประกันทัณฑบน
และการหามนิติบุคคลประกอบธุรกิจบางอยางในชวงเวลาหนึ่ง เปนตน เพ่ือปองกันมิใหนิติบุคคลกระทํา
ความผิด หรือมีสวนรวมในการกระทําความผิด หรือกลับมากระทําความผิดอีก แทนที่จะมุงไปเพ่ิมโทษ
หรือกําหนดบทลงโทษทางอาญาแกผูบริหารนิติบุคคลที่บางครั้งอาจมิไดมีสวนรูเห็นกับการกระทําผิด
แตอาจหละหลวมในเชิงปองกันการกระทําความผิดที่ไมอาจทราบไดก็เปนได

สํานักกฎหมายและคดี
กุมภาพันธ ๒๕๖๐
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บันทึกความเห็นทางกฎหมาย
ตอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....”

๑. ความเปนมา
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยคณะอนุกรรมการ

ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับเด็กใหเปนไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
และองคการทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF) ประเทศไทย ไดจัดการเสวนารับฟงความคิดเห็น
เรื่อง “รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยแบงการพิจารณา
เปน ๔ ประเด็นหลัก ไดแก

๑.) การแกไขบทบัญญัติเกณฑอายุข้ันต่ําในการรับผิดทางอาญา (มาตรา ๗๓)
๒.) เพ่ิมฐานความผิดซื้อขายเด็กและฐานความผิดลักพาเด็ก (มาตรา ๓๒๐/๑ – ๓๒๐/๓)
๓.) การกําหนดเพ่ิมอายุความในกรณีความผิดเก่ียวกับเพศ (มาตรา ๙๕/๑)
๔.) เพ่ิมเงื่อนไขในการรองทุกข (มาตรา ๙๖ วรรคสอง)

๒. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
๒.๑ เกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของ “รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
ประเด็นท่ี ๑ การแกไขบทบัญญัติเกณฑอายุขั้นต่ําในการรับผิดทางอาญา (มาตรา ๗๓)
ปจจุบันประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๓ กําหนดวา “เด็กอายุยังไมเกินสิบป

กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด เด็กนั้นไมตองรับโทษ..." ซึ่งเปนการกําหนดเกณฑอายุของเด็ก
ในกรณีที่เด็กกระทําความผิดทางอาญาที่ยังไมเหมาะสมและยังไมสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
อีกทั้ง การศึกษาทางการแพทยแสดงใหเห็นวาเด็กที่มีอายุระหวาง ๗ ปถึง ๑๒ ป มีพัฒนาการดานความคิด
สติปญญาและจริยธรรมยังไมสมบูรณ ขาดความรูสึกผิดชอบชั่วดีและไมสามารถคาดการณผลที่จะเกิดข้ึน
จากการกระทําของตนได จึงไดแกไขเพ่ิมอายุข้ันต่ําในการรับผิดทางอาญาจาก ๑๐ ปเปน ๑๒ ป ดังนี้
“มาตรา ๗๓ เด็กอายุยังไมเกินสิบสองป กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด เด็กนั้นไมตองรับโทษ
...”

เห็นวา กรณีที่เด็กหรือเยาวชนเปนผูกระทําผิดแลว กฎหมายเห็นวาพวกเขาเหลานี้อาจมี
ความรูสึกผิดชอบอยางจํากัด ไมเหมือนกับผูใหญกระทําความผิด ดังนั้น กฎหมายอาญาจึงกําหนด
เรื่องความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนไวเปนกรณีพิเศษ โดยเฉพาะในบางกรณีแมการกระทํา
ของเด็กจะเปนความผิด แตกฎหมายอาจไมเอาโทษเลยก็ได ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาไดแบงกลุมอายุ
ของเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดไวดังนี้
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1 . เด็กอายุไมเกิน 10 ป
2 . เด็กอายุ 10 ป ไมเกิน 15 ป
3 . เด็กอายุ 15 ไมเกิน 18 ป
4 . เด็กอายุ 18 ไมเกิน 20 ป
สําหรับเด็กอายุไมเกิน 10 ป สามารถกระทําความผิดทางอาญาไดเชนเดียวกับผูใหญ

ซึ่งถือวาเด็กเปนผูกระทําความผิดแตกฎหมายยกเวนโทษแกเด็กนั้น กฎหมายหามมิใหลงโทษแกเด็ก
นั้นเลย โดยใหพนักงานสอบสวนสงตัวเด็กนั้นใหพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก
เพ่ือดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการนั้น ไดแก

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๐ (๓) กรณีเด็กที่อยูในสภาพที่จําตอง
ไดรับการคุมครองสวัสดิภาพตามที่กําหนดในกฎกระทรวง16 เมื่อพนักงานเจาหนาที่รับตัวเด็กแลวเห็นวา
สมควรตองสืบเสาะและพินิจเก่ียวกับเด็กและครอบครัวเพ่ือหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม
แกเด็ก อาจสงตัวเด็กไปสถานแรกรับกอนได หรือถาจําเปนตองใหการสงเคราะหก็ใหพิจารณา
ใหการสงเคราะหตามมาตรา ๔๒ แตถาเห็นวายังไมสมควรสงตัวเด็กไปยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห
สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟู ก็ใหมอบตัวเด็กแกผูปกครองหรือบุคคลที่ยินยอม
รับเด็กไปปกครองดูแล โดยอาจแตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กหรือไมก็ได และเมื่อไดปรึกษาหารือ
รวมกับผูปกครองหรือบุคคลที่จะรับเด็กไปปกครองดูแลแลวอาจจะวางขอกําหนดเพ่ือปองกันมิใหเด็ก
มีความประพฤติเสียหายหรือเสี่ยงตอการกระทําผิด โดยใหผูปกครองหรือบุคคลที่รับเด็กไปปกครองดูแล
ตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้

(๑) ระมัดระวังมิใหเด็กเขาไปในสถานที่หรือทองที่ใดอันจะจูงใจใหเด็กประพฤติตน
ไมสมควร

(๒) ระมัดระวังมิใหเด็กออกนอกสถานที่อยูอาศัยในเวลากลางคืน เวนแตมีเหตุจําเปนหรือ
ไปกับผูปกครอง

(๓) ระมัดระวังมิใหเด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะชักนําไปในทางเสื่อมเสีย
(๔) ระมัดระวังมิใหเด็กกระทําการใดอันเปนเหตุใหเด็กประพฤติเสียหาย
(๕) จัดใหเด็กไดรับการศึกษาอบรมตามสมควรแกอายุ สติปญญา และความสนใจ

ของเด็ก
(๖) จัดใหเด็กไดประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของเด็ก

16 กฎกระทรวงกาํหนดเด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ พ.ศ. ๒๕๔๙
เด็กที่อยูในสภาพที่ตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ ตามมาตรา ๔๐ (๓) ไดแก
(๑) เด็กที่ตองหาวากระทาํการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด แตอายยุังไมถึงเกณฑตองรับโทษทางอาญา

...
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(๗) จัดใหเด็กกระทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองทางดานคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม

หากปรากฏชัดวาผูปกครองหรือผูที่รับเด็กไวปกครองดูแลละเลยไมปฏิบัติตามขอกําหนด
ของพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตาม ก็ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่
คุมครองสวัสดิภาพเด็กรับเด็กกลับไปดูแลไดตามมาตรา ๔๔ และการดําเนินการใดๆ ทั้งหมดตองคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของเด็กที่ตองไดรับการพัฒนาการตามวัยและไดรับการคุมครองตามเจตนารมณของ
กฎหมาย

ดังนั้น โดยหลักการของการแกไขนี้ เปนประเด็นที่สอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
Convention on the rights of the child ขอ ๑๙17 โดยเปาหมายสําคัญในการแกไขประมวลกฎหมาย
อาญาดังกลาวนี้คือการขยายกรอบอายุเพ่ือคุมครองเด็กใหเติบโต มีพัฒนาการตามวัย โดยเด็กแตละวัย
จะมีการเรียนรูการพัฒนาที่แตกตางกัน ถาเด็กไดมีการเรียนรูตามวัยเด็กจะมีพัฒนาการที่ควรจะ
เปนการพัฒนาระบบความคิดเก่ียวกับการรับรู การตัดสินใจ การจัดการที่ เก่ียวกับตัวเอง โดยชวงปฐมวัย
(๐ - ๕ ป) จะเรียนรูเก่ียวกับตัวเองเปนหลัก ชวง ๖ – ๙ ป จะเริ่มเรียนรูเหตุผลงายๆ ไมซับซอน
ตรงไปตรงมา เมื่ออยูในสถานการณบางสถานการณเด็กจะไมสามารถแกไขสถานการณโดยใชความคิด
ที่ซับซอนได ชวง ๑๒ – ๑๓ ป เด็กจะสามารถประมวลผลโดยนําประสบการณมาเชื่อมโยงทําความเขาใจ
กับสิ่งตางๆ ไดมากข้ึน แตยังไมสมบูรณ สามารถตอบไดวาสิ่งใดเกิดข้ึนกับตัวเองอยางไร เรียนรูเพ่ือเลือก
ตัดสินใจไดดวยตนเอง เมื่อเด็กยังไมสามารถตัดสินใจดวยตนเองอยางสมบูรณ จึงตองพิจารณาวาคนที่มี
อํานาจตัดสินใจแทนไดตัดสินใจโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กหรือไม จะมีกลไกใดที่จะชวยควบคุม
การตัดสินใจแทนเด็ก18 หากเด็กมีพฤติกรรมเสี่ยง มีการกระทําที่ไมเหมาะสม เชน ลักขโมย การใชความ
รุนแรง เปนตน ตองไดรับการรักษาดูแลจากจิตแพทย การนําเด็กเขาสูกระบวนการยุติธรรมจะไมไดรับ
การรักษาหรือแกไข ซึ่งอาจสงผลใหเด็กมีการพัฒนาและเติบโตอยางมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตอไป
ในอนาคต การกําหนดอายุข้ันต่ําในการรับผิดทางอาญาซึ่งปจจุบันกําหนดไว ๑๐ ป เปน ๑๒ ป จึงสอดคลอง
กับหลักการทางการแพทยเพ่ือใหการพัฒนากระบวนการคิดแบบซับซอนของเด็กมีความสมบูรณมากข้ึน
และเปนไปในแนวทางเดียวกันกับกฎหมายอาญาของตางประเทศ ดังตัวอยางตอไปนี้

ตัวอยางกฎหมายตางประเทศ
ประเทศเยอรมนี ปจจุบันไดกําหนดอายุข้ันต่ําในการรับผิดทางอาญาเปน ๑๔ ป จากในอดีต

เคยใชเกณฑ ๑๒ ป อยางไรก็ตามโครงสรางความรับผิดอาญาของระบบกฎหมายเยอรมันแตกตางกับ
ประเทศไทย คือองคประกอบภายในของความผิดจะตองประกอบดวยความชั่ว (schuld) ซึ่งเด็กที่มีอายุนอย
จะขาดความสามารถในการทําชั่ว19 แมการกระทําของเด็กเปนสิ่งที่ผิดก็ไมอาจตําหนิได จึงไมมีเหตุผลที่จะ
ลงโทษเด็กที่อายุนอยกวา ๑๔ ป ที่ไดกระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด

17 ขอ 19 รัฐภาคีจะดําเนินการที่เหมาะสมทั้งปวงดานนิติบัญญัติ บริหาร สังคมและการศึกษา ในอันที่จะคุมครองเด็ก
จากรูปแบบทั้งปวงของความรุนแรง ทั้งทางรางกายและจิตใจ...

18 แพทยหญิงพรรณพิมล วิปุลากร ผูตรวจราชการกระทรวง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
19จันทรเพ็ญ แจมมาก.การกระทําโดยบันดาลโทสะกับความรับผิดทางอาญา ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายอาญาอังกฤษ

เยอรมัน และไทย. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติ. พ.ศ. 2545  หนา 19



๒๖

ประเทศฝรั่งเศส เหตุยกเวนโทษเนื่องจากผูกระทําผิดไมมีความรูสึกผิดชอบ หรือ
สติปญญายังไมสมบูรณมีการกําหนดใหเด็กที่อายุไมเกิน 13 ป ไมตองรับโทษทางอาญา20

ประเทศแคนาดา ไดกําหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน โดยถือเกณฑอายุ
ขณะกระทําความผิด คือมีอายุตั้งแต 12  ปข้ึนไป21

อยางไรก็ตาม การกําหนดอายุข้ันต่ําในการรับผิดทางอาญาของเด็กจาก ๑๐ ป เปน ๑๒
ป ตามมาตรา ๗๓ นั้น จะตองปรับแกกฎหมายที่เชื่อมโยงกับเรื่องนี้ทั้งหมด อีกทั้ง สถานพินิจตองเพ่ิม
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการการบําบัดฟนฟูเด็กเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพ สามารถแยกการดูแลเด็ก
ที่มีอายุตางกันมากๆ (แยกเด็กเล็ก-เด็กโต) ซึ่งการจัดใหเด็กที่มีอายุตางกันอยูดวยกันจะเกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไมดีระหวางกันได

ประเด็นท่ี ๒ เพิ่มฐานความผิดซ้ือขายเด็กและฐานความผิดลักพาเด็ก (มาตรา ๓๒๐/๑
– ๓๒๐/๓)

“ปจจุบันไมมีกฎหมายบัญญัติใหการคุมครองเด็กเก่ียวกับการหามซื้อขายเด็ก รวมถึงมิให
มีผูอ่ืนกระทําตอเด็กในลักษณะอาศัยอํานาจปกครองเด็ก สงเด็กใหกับผูอ่ืนโดยไดรับเงิน หรือประโยชน
อ่ืนใดตอบแทน ดังนั้น เพ่ือเปนการปกปองและคุมครองเด็กใหไดรับประโยชนสูงสุดในทุกดาน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้”

๑) การกําหนดฐานความผิดซื้อขายเด็ก
เห็นวา การเพ่ิมฐานความผิดซื้อขายเด็กและฐานความผิดลักพาเด็กสอดคลองกับ

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ ๓๕ ที่กําหนดวา “รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือปองกันการลักพา การขาย หรือการลักลอบคาเด็กไมวาดวย
วัตถุประสงคใด หรือในรูปแบบใด” จึงไดนํามาสูการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒๐/๑
และมาตรา ๓๒๐/๒ เพ่ือกําหนดฐานความผิดซื้อขายเด็ก ซึ่งเอาผิดทั้งกับผูขาย ผูซื้อ ผูที่เปนคนกลาง
มีบทหนัก และมีการกําหนดเหตุยกเวนโทษ เพ่ือคุมครองสวัสดิภาพเด็ก มิใหผูอ่ืนกระทําตอเด็กในลักษณะ
ที่อาศัยอํานาจปกครองเด็ก สงเด็กใหกับผูอ่ืนโดยไดรับเงินหรือประโยชนอ่ืนตอบแทน

๒) การกําหนดฐานความผิดลักพาเด็ก
การกําหนดฐานความผิดลักพาเด็กเพ่ือคุมครองสวัสดิภาพเด็กมิใหถูกผูอ่ืนกระทําตอเด็ก

ในลักษณะแยงอํานาจปกครองเด็กไป เชน กรณีที่เด็กถูกลักพาตัวไปเปนขอทาน หรือพอแมแยงตัวบุตรที่อยู
ในอํานาจปกครองของอีกฝายหนึ่ง แมตามประมวลกฎหมายอาญาจะมีความผิดพรากผูเยาวอยูแลว แตพบวา
ไมสามารถลงโทษกรณีที่กระทําโดยพอแมได  จึงไดกําหนดฐานความผิดลักพาเด็ก เปนมาตรา ๓๒๐/๓

เห็นวา โดยหลักการเปนการคุมครองเด็กเพ่ิมมากข้ึน จึงเปนเจตนารมณที่ดี อยางไรก็ตาม
การบัญญัติกฎหมายตองใชถอยคํารัดกุมและคํานึงถึงปญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการตีความกฎหมาย

20 ชานนท ศรีสาตร. เหตุยกเวนโทษในกฎหมายอาญา. วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
พ.ศ. 2545

21 วรรณโชค ไชยสะอาด....: http://www.posttoday.com/analysis/report/413838



๒๗

ที่แตกตางกันของผูใชกฎหมาย ตั้งแตประชาชนทั่วไป ทนายความ ชั้นตํารวจ พนักงานสอบสวน อัยการ
รวมถึงศาลดวย

สําหรับความผิด “ขายเด็ก” มาตรา ๓๒๐/๑ รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่.. .) พ.ศ. ... เปรียบเทียบกับ มาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น หากผูกระทําความผิดเปนบิดา มารดา ผูปกครอง
ดูแลเด็กอายุต่ํากวา 15  ป แลวมอบเด็กใหผูอ่ืนไปโดยมีประโยชนตอบแทน จะมีความผิดฐานซื้อขายเด็ก
ตามรางแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาแลว อาจเปนความผิดตามมาตรา ๕๒ แหง พรบ. ปองกัน
และปราบปรามการคามนุษยฯ ได หากเขาเงื่อนไขบทนิยามการคามนุษย จึงเปนกรณีกรรมเดียว
ผิดตอกฎหมายหลายบทและศาลจะลงโทษบทหนักที่สุด การดําเนินคดีคามนุษย นอกจากตองพิจารณา
ความผิดที่กําหนดไวในพรบ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษยแลว จึงยังมีกฎหมายอ่ืนที่พึงนํามา
พิจารณาประกอบดวย ดังเชน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 วรรคหนึ่งถึงวรรคสี่ ฐานเปนธุระจัดหา
เพ่ือสนองความใคร มาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่ง ฐานเปนธุระจัดหาชายหรือหญิงเพ่ือสนองความใครของผูอ่ืน
โดยชายหรือหญิงนั้นไมยินยอม มาตรา ๒๘๓ วรรคสอง ฐานเปนธุระจัดหาบุคคลอายุไมเกิน ๑๕ ป แตไมเกิน
๑๘ ป ไปสนองความใครของผูอ่ืนโดยผูนั้นไมยินยอม มาตรา ๒๘๓ วรรคสาม ฐานเปนธุระจัดหาบุคคล
อายุไมเกิน ๑๕ ป ไปสนองความใครของผูอ่ืนโดยเด็กไมยินยอม มาตรา ๒๘๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ฐานพาบุคคล
อายุเกิน ๑๕ ป แตไมเกิน ๑๘ ป ไปเพ่ือการอนาจารแมบุคคลนั้นจะยินยอม มาตรา 283  ทวิ วรรคสอง
ฐานพาบุคคลยังไมเกิน ๑๕ ป ไปเพ่ือการอนาจาร แมบุคลนั้นจะยินยอม มาตรา ๓๐๙ ความผิดฐานขมขืน
ใจผูอ่ืน มาตรา ๓๑๐ ความผิดฐานทําใหผูอ่ืนปราศจากเสรีภาพในรางกาย เปนตน รายละเอียดปรากฏใน
เอกสารแนบทาย

ประเด็นท่ี ๓ การกําหนดเพิ่มอายุความในกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ (มาตรา ๙๕/๑)
การแกไข เพ่ิมเติมมาตรา 95 /1  ในกรณีความผิดเก่ียวกับเพศไดกําหนดใหอายุความ

สะดุดหยุดอยู จนกวาผูเสียหายจะบรรลุนิติภาวะ ซึ่งเปนการนําหลักในกฎหมายแพงมาใชในกฎหมาย
อาญา เนื่องจากอายุความในคดีอาญาเปนการกําหนดระยะเวลาในการใชสิทธิฟองรอง หากไมดําเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดก็จะมีผลใหคดีขาดอายุความ เชน ในกรณีที่ผูเสียหายเปนเด็กเมื่อถูก
ลวงละเมิดทางเพศจากผูปกครอง เด็กไมมีโอกาสที่จะฟองรองหากไมกําหนดใหอายุความสะดุดหยุดอยู
คดีก็จะขาดอายุความได

เห็นวา การกําหนดอายุความเด็กเชนเดียวกับความผิดที่กระทํากับผูใหญ เด็กอาจไมมี
วุฒิภาวะพอที่จะทราบวาการกระทําอาจเปนการกระทําผิดตอเด็ก บางกรณีเด็กไมอยูในภาวะที่จะฟอง
ผูกระทําผิดได ทั้งนี้ เนื่องจากผูกระทําผิดเปนบุคคลที่เด็กตองพ่ึงพาหรืออาศัยดวย การกําหนดใหฟองได
เมื่อเด็กมีอายุพอสมควรเปนการขยายโอกาสใหเด็กมีโอกาสตัดสินใจวาจะฟองผูกระทําผิดหรือไม การแกไข
กฎหมายในประเด็นดังกลาวเปนการใหความสําคัญกับผูเสียหายที่เปนผูเยาว โดยคํานึงถึงความออนดอย
ทางปญญาและวุฒิภาวะของผูเสียหาย ซึ่งถือไดวาเปนอุปสรรคสําคัญยิ่งตอการแสดงเจตจํานงของ
ผูเสียหายในการดําเนินคดี ดังนั้น เพ่ือเปนการลดอุปสรรคตางๆในการดําเนินคดีอาญาตอผูที่กระทํา
ความผิด โดยการบัญญัติใหอายุความในความผิดอาญาเก่ียวกับเพศ ตามมาตรา 227 มาตรา 227  ทวิ (1 )



๒๘

มาตรา 277  ตรี (1 )  มาตรา 278  มาตรา 279  มาตรา 280  (๑) มาตรา 282  วรรคสองและวรรคสาม
มาตรา 2 8 3  วรรคสองและวรรคสาม มาตรา 2 8 4  ซึ่งกระทําตอผูเยาวหยุดนับลงชั่วคราวจนกวา
ผูเสียหายจะบรรลุนิติภาวะ (อายุ 2 0  ปบริบูรณ และบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส) จึงสอดคลองกับ
การคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเยาว

ตัวอยางกฎหมายตางประเทศ
ประเทศเยอรมนี มีการนําหลักการอายุความสะดุดหยุดอยูมาใช เดิมใชเกณฑบรรลุนิติ

ภาวะ เมื่อเด็กถูกลวงละเมิดทางเพศ อายุความก็จะหยุดนับจนกวาเด็กจะบรรลุนิติภาวะ (อายุ ๑๘ ป
บริบูรณ)22 ตอมาในป ค.ศ. ๒๐๑๓ ไดกําหนดใหอายุความสะดุดหยุดอยูจนกวาจะอายุ ๒๑ ป และลาสุด
ในป ๒๐๑๖ ไดแกไขเพ่ิมเปนอายุ ๓๐ ป23

ประเทศออสเตรีย มีการนําหลักการอายุความสะดุดหยุดอยูมาใชในความผิดเก่ียวกับชีวิต
รางกาย เสรีภาพ โดยใชเกณฑอายุ ๒๘ ป24

ประเทศสวิตเซอรแลนด ในกรณีที่ผูถูกกระทํามีอายุนอยมากๆ จะไมมีอายุความ25

ประเทศสหรัฐอเมริกา26 ใน 18 U.S.C. บทที่ 213  อันวาดวยอายุความมีมาตรา 3283
กําหนดอายุความในความผิดที่กระทําตอเด็กไวโดยเฉพาะ สําหรับความผิดเก่ียวกับเพศหรือเก่ียวกับ
เนื้อตัวรางกายที่กระทําตอเด็กอายุตํากวา 18  ป กฎหมายใหฟองไดตลอดอายุของความเปนเด็ก (ฟองได
จนกระทั่งเหยื่อมีอายุ 2 5  ป) หรือภายใน 10  ปหลังจากการกระทําผิดเกิดข้ึน แลวแตวากรณีใดนานกวา
อันเปนกรณีกฎหมายคุมครองเด็กโดยใหโอกาสแกเด็กจนกระทั่งอายุ 2 5  ป ในการฟองรองคดี ทั้งนี้
เมื่อเด็กบรรลุนิติภาวะพอสมควรแลวก็สามารถตัดสินใจไดวาจะฟองคดีกับการกระทําผิดที่ไดเกิดข้ึนกับ
ตัวเองในขณะที่เปนเด็กอยูหรือไม

ประเด็นท่ี ๔ เพิ่มเง่ือนไขในการรองทุกข (มาตรา ๙๖ วรรคสอง)
การเพ่ิมเงื่อนไขในการรองทุกข มาตรา ๙๖

ปจจุบันมาตรา ๙๖ ของประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา “ในกรณีความผิดอันยอมความได
ถาผูเสียหายมิไดรองทุกขภายในสามเดือนนับแตวันที่รูเรื่องความผิดและรูตัวผูกระทําความผิด เปนอัน
ขาดอายุความ” สงผลใหผูเสียหายที่เปนผูเยาว ผูมีกายพิการหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูไรความสามารถ
ผูเสมือนไรความสามารถซึ่งเปนผูมีความออนดอยทางสติปญญาและวุฒิภาวะ มีปญหาเรื่องการขาดอายุความ
ฟองรองดําเนินคดี ดังตัวอยางคําพิพากษาฎีกาฉบับหนึ่งไดวางแนวทางการพิจารณากรณีจําเลยหลอก
บุคคลปญญาออน อายุ ๒๐ กวาป แตอายุสมองประมาณ ๗ ป ใหถอนเงินและปดบัญชีธนาคาร แลวสงมอบ

22 หฤทยา วุธยากร. อายุความรองทุกขในความผิดฐานขมขืนกระทาํชําเราและการกระทําอนาจาร อันยอมความได:
ศึกษาเฉพาะกรณีผูเสียหายเปนผูเยาว. วิทยานพินธนิติศาสตรมหาบัณฑิตย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 2553 . หนา 71 .

23 นายสุรสิทธิ์ แสงวโิรจนพัฒน ผูพิพากษาหัวหนาศาล ประจําสาํนักประธานศาลฎีกา
24 นายสุรสิทธิ ์แสงวิโรจนพัฒน ผูพิพากษาหัวหนาศาล ประจําสาํนักประธานศาลฎีกา
25 นายสุรสิทธิ ์แสงวิโรจนพัฒน ผูพิพากษาหัวหนาศาล ประจําสาํนักประธานศาลฎีกา
26หฤทยา วธุยากร. อายุความรองทุกขในความผิดฐานขมขืนกระทาํชําเราและการกระทําอนาจาร อันยอมความได:

ศึกษาเฉพาะกรณีผูเสียหายเปนผูเยาว. วิทยานพินธนิติศาสตรมหาบัณฑิตย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 2553 . หนา 66 -67 .



๒๙

เงินใหจําเลย ตอมาแมของบุคคลปญญาออนไดรูและแจงความเมื่อระยะเวลาพน ๓ เดือนนับแตวันที่
ความผิดเกิด แตยังไมพน ๓ เดือนนับแตวันที่แมรูวามีความผิดเกิดข้ึน จึงทําใหจําเลยตอสูเรื่องอายุความ
ซึ่งในคดีนี้ศาลฎีกาไดตัดสินโดยวางหลักวาในมาตรา ๙๖ คําวา “รู” ตองนับตั้งแตวันที่พอแมรู  ดวยเหตุนี้
จึงนํามาสูการบัญญัติกฎหมายใหชัดเจนข้ึน โดยไดเพ่ิมวรรคสองและวรรคสาม ของมาตรา ๙๖ คือ

“ในกรณีที่ผูเยาวผูมีกายพิการหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูไรความสามารถหรือ
ผูเสมือนไรความสามารถเปนผูเสียหาย ถามิไดรองทุกขภายในสามเดือน นับแตวันที่ผูแทนโดยชอบธรรม
ผูอนุบาลหรือผูพิทักษแลวแตกรณี รูเรื่องความผิดและรูตัวผูกระทําผิด เปนอันขาดอายุความเชนกัน

ผูอนุบาลหรือผูพิทักษตามความในวรรคสองใหหมายความรวมถึงผูอนุบาลหรือผูพิทักษ
ตามความเปนจริง”

เห็นวา การบัญญัติกฎหมายดังกลาวมีหลักการที่เหมาะสมกับความออนดอยของผูเสียหายเปน
เด็กหรือผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ โดยตองอาศัยความรูเรื่องของผูแทนโดยชอบธรรม
ผูอนุบาลและผูพิทักษเปนเกณฑ เพ่ือเปนการคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของบุคคลเหลานั้นดวย
เนื่องจากอายุความรองทุกขในคดีอาญาเปนการกําหนดระยะเวลาในการใชสิทธิเรียกรองหรือฟองรอง
หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดจะมีผลใหคดีขาดอายุความ และผูเสียหายไมอาจใช
สิทธิตามกฎหมายเพ่ือฟองรองผูกระทําผิดได

สําหรับความผิดฐานกระทําชําเราเด็ก ตามมาตรา 277  วรรคหา แหงประมวลกฎหมาย
อาญา กรณีเด็กฝายหนึ่งอายุไมเกิน 1 8  ป กระทําตออีกฝายอายุ 1 3 -1 5  ป มีเพศสัมพันธโดยสมัครใจ
หากศาลอนุญาตใหทั้งสองฝายสมรสกัน ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ อาจเปนการละเมิดสิทธิและซ้ําเติมเด็ก
ทีจ่ําตองสมรสเพ่ือใหอีกฝายซึ่งเปนผูกระทําผิดไมตองรับโทษตามกฎหมาย นั้น

มาตรา ๒๗๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา ไดมีการแกไขครั้งลาสุด ตามพระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ จากเดิมกฎหมายกําหนดใหผูกระทํา
ความผิดฐานกระทําชําเราเด็กอายุเกินกวาสิบสามปแตไมเกินสิบหาปไมตองรับโทษ หากศาลอนุญาตให
ผูกระทําความผิดสมรสกับผูเสียหายที่เปนเด็ก ทําใหเกิดปญหากรณีเด็กถูกบังคับใหยินยอมสมรสกับ
ผูกระทําความผิดโดยศาลไมอาจตรวจสอบได การแกไขกฎหมายครั้งนี้จึงกําหนดใหศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว นํามาตรการคุมครองสวัสดิภาพตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก
มาใช หรือพิจารณาอนุญาตใหสมรสโดยกําหนดเงื่อนไขที่จะดําเนินการภายหลังการสมรสดวย เพ่ือใหมี
การตรวจสอบความยินยอมของเด็กในการสมรสไดอยางละเอียดรอบคอบยิ่งข้ึน และเปนไปเพ่ือประโยชน
ของเด็ก ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งอยางใดแลว ศาลจะลงโทษผูกระทําความผิดนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว
สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได จากเดิมที่ผูกระทําผิดไมตองรับโทษเพ่ือปองกันมิใหผูกระทําความผิดใช
การสมรสเปนเหตุใหไมตองรับโทษ ซึ่งเปนความมุงหมายในการแกไขกฎหมายครั้งนี้ อยางไรก็ตาม
กฎหมายยังคงใหศาลมีดุลพินิจอนุญาตใหเด็กทั้งสองฝายสมรสกันไดอยู ไมไดยกเลิกไปแตอยางใด



๓๐

๒.๒ ความเห็นในมิติสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับบทบัญญัติใน “รางพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

โดยรวมเห็นวารางกฎหมายฉบับนี้ไดแกไขใหสอดคลองกับหลักเกณฑสิทธิมนุษยชน
ที่เก่ียวของ โดยเฉพาะตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กมากข้ึน อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่เปนขอสังเกต ดังนี้

1 . การกําหนดอายุข้ันต่ําในการรับผิดทางอาญาของเด็กจาก ๑๐ ป เปน ๑๒ ป
ตามมาตรา ๗๓ นั้น จะตองปรับแกกฎหมายที่เชื่อมโยงกับเรื่องนี้ทั้งหมดในประมวลกฎหมายอาญาเพ่ือให
สอดคลองกัน โดยเฉพาะมาตรา ๓๒๐/๑ วรรคสี่ มาตรา ๓๒๐/๓ ที่แกไขในครั้งนี้ รวมทั้งกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวของทั้งในระดับพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง อีกทั้ง ตองทําความเขาใจกับสังคมวากฎหมายไมได
มีวัตถุประสงคเพ่ือลงโทษเด็กที่กระทําการอันกฎหมายบัญญัติเปนความผิด แตเพ่ือคุมครองดูแลเด็กใหมี
โอกาสปรับปรุงแกไขตนเองใหเปนผูใหญที่ไมเปนภาระของสังคมในอนาคตตอไป

๒. การกําหนดฐานความผิดซื้อขายเด็กและลักพาเด็ก มาตรา ๓๒๐/๑ มาตรา ๓๒๐/๒
และมาตรา ๓๒๐/๓ เห็นวา

๒.๑) ควรนําความผิดฐาน “ขายเด็ก”ตามมาตรา ๓๒๐/๑ วรรคหนึ่ง ความผิดฐาน
“ซื้อเด็ก” ตามมาตรา ๓๒๐/๑ วรรคสอง ความผิดฐานเปน “คนกลาง”ตามมาตรา ๓๒๐/๑ วรรคสาม และ
ความผิดฐาน “ลักพาเด็ก” ตามมาตรา ๓๒๐/๓ มารวมอยูในมาตราเดียวกัน แลวกําหนดเหตุบรรเทาโทษ
ตามมาตรา ๓๒๐/๑ วรรคหา และบทหนักตามมาตรา ๓๒๐/๑ วรรคสี่ และมาตรา ๓๒๐/๒ ใหครอบคลุม
ทุกฐานความผิดขางตน

๒.๒) ฐานความผิด “ขายเด็ก” ตามมาตรา ๓๒๐/๑ที่บัญญัติวา “ผูใดมอบบุตร
หรือผูอยูในความปกครองดูแลของตนซึ่งมีอายุไมเกินสิบหาป ไมวาเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตามใหแก
ผูอ่ืน เพ่ือแลกกับเงินหรือประโยชนตอบแทนอ่ืนใด สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ...” อาจมีปญหาในการตีความ
วาการกระทําอยางไรจึงจะเรียกวาเปนการขายเด็กหรือมอบใหไป ควรแกไขถอยคําใหมีความชัดเจนข้ึน
เพ่ือผูปฏิบัติไมตองตีความใหแตกตางกันซึ่งอาจกระทบตอสิทธิของผูเสียหายและสิทธิของผูถูกกลาวหาได
อีกทั้ง เมื่อพิจารณาองคประกอบของกฎหมายอาจยังไมเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยอยูบาง เชน กรณี
พอแมยากจน สงลูกไปใหนาเลี้ยงโดยนาใหเงินพอกับแมดวย จะเขาองคประกอบความผิดซื้อขายเด็กได
จึงควรทบทวนบทบัญญัติมาตรา ๓๒๐/๑ ใหมีความชัดเจน รัดกุม และพิจารณาผลกระทบตอเด็ก
อยางรอบคอบกอน

๓. การกําหนดเพ่ิมอายุความในกรณีความผิดเก่ียวกับเพศ มาตรา ๙๕/๑ ซึ่งกําหนดให
อายุความสะดุดหยุดอยูจนกวาผูเสียหายจะบรรลุนิติภาวะ ควรบัญญัติในบทเฉพาะกาลวาสามารถ
นําหลักการนี้ยอนหลังไปใชกับการกระทําความผิดที่เกิดข้ึนกอนกฎหมายนี้จะมีผลบังคับไดเพ่ือไมใหเกิด
การตีความและคุมครองประโยชนสูงสุดแกเด็กและบัญญัติใหชัดเจนวาการบรรลุนิติภาวะหมายถึง
การมีอายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ หรือการบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรือทั้งสองกรณี

สํานักกฎหมายและคดี
เมษายน ๒๕๖๐



๓๑

บันทึกความเห็นทางกฎหมาย
ตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ความเปนมา
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ไดผานความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๕๙ เปน ๑ ในกฎหมาย ๖ ฉบับ27 ที่โครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมเปนผูริเริ่ม กฎหมายฉบับนี้มีความเก่ียวของกับรางพระราชบัญญัติดิจิทัล
และรางประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย จึงเห็นควรศึกษาและแสดงความเห็น
เพ่ือผลักดันใหรางประกาศกระทรวงดิจิทัลที่จะมีผลบังคับใชในอนาคตสามารถปฏิบัติและสอดรับกับ
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอรฯ นี้โดยมีประเด็นพิจารณาดังนี้

๑. การใชพระราชบัญญัติวาดวย การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
มาประกอบมาตรา ๑๔ การลงโทษความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา

๒. การใหคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอรมีอํานาจสั่งใหเผยแพรหรือระงับ
ขอมูลออกจากระบบคอมพิวเตอรได

๓. รางประกาศของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมออกภายใตพระราชบัญญัติ
วาดวย การกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

๒.๑ เกี่ยวกับเหตุผลของพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

เหตุผลที่มีการแกไขพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากบทบัญญัติที่มีอยูไมเหมาะสมตอการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอรในปจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบการกระทําที่ซับซอนมากข้ึนตามการพัฒนาการทางเทคโนโลยี
จึงเห็นสมควรปรับปรุงบทบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับผูรักษาการตามกฎหมาย กําหนดฐานความผิดข้ึนใหม
และแกไขฐานความผิดเดิม รวมทั้งบทกําหนดโทษของความผิดดังกลาว การปรับปรุงกระบวนการและ
หลักเกณฑในการระงับการทําใหแพรหลายหรือลบขอมูลคอมพิวเตอร ตลอดจนกําหนดใหมีคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ ซึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

27 กฎหมาย ๖ ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พระราชบัญญัติลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน (กฎหมายลําดับรองของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๘) พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พระราชบัญญัติการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส
และพระราชบัญญัติอาชญากรรมคอมพิวเตอร (เปลี่ยนชื่อเปนพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรในภายหลัง)



๓๒

คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาที่อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ใหเหมาะสม
จึงจําเปนตองมีการแกไข

๒.๒ เกี่ยวกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเคยมีรายงานผลการพิจารณาที่ ๑๖๐/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องรางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่...)
พ.ศ. เสนอตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ดังมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้

๒.๒.๑ ควรพิจารณาแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) เปน ผูใดโดยทุจริตนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ ทําใหไดไปซึ่งทรัพยสินหรือขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืน หรือทําใหผู อ่ืน
ทํา ถอน หรือทําลายทรัพยสิน เพ่ือใหชัดเจนและควรเปลี่ยนคําวา “ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ”
เปน “ขอมูลคอมพิวเตอรปลอม”

๒.๒.๒ ควรพิจารณาแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๒) โดยกําหนดขอบเขตเงื่อนไขการใชอํานาจภายใต
“ความมั่นคงของประเทศ” “ความปลอดภัยสาธารณะ” “ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ” “โครงสรางพ้ืนฐาน
อันเปนประโยชนสาธารณะของประเทศ” “ความตื่นตระหนกแกประชาชน”ที่จําเปนและไมกระทบสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร

๒.๒.๓ ควรพิจารณาแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง คําวา “ความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ควรกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไข การใชอํานาจระงับการเผยแพร
หรือการลบเนื้อหาขอมูลในระบบคอมพิวเตอรใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร

๒.๒.๔ ควรพิจารณาแกไของคประกอบของคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอร
ซึ่งพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔
แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐
วรรคสาม ไดแกไของคประกอบโดยใหมีกรรมการจากผูแทนภาคเอกชนดานสิทธิมนุษยชน ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามขอเสนอแนะของ กสม.แลว

๒.๓ การใชบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประกอบการพิจารณาความผิดฐานหม่ินประมาท
ตามประมวลกฎหมายอาญา

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐



๓๓

“มาตรา ๑๔ วรรคแรก (๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเขาสูระบบคอมพิวเตอร
ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่บิดเบือนหรือปลอม ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน หรือขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ
โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกประชาชน อันมิใชการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท
ตามประมวลกฎหมายอาญา เห็นวามีการเพ่ิมเติมขอความ “อันมิใชการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท
ตามประมวลกฎหมายอาญา” ทําใหสามารถแยกประเด็นความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรและความผิด
ฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาออกจากกัน อันอาจแกปญหาการนําพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาประกอบกับความผิดฐานหมิ่นประมาท
ตามมาตรา ๓๒๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา ได

ที่ผานมาพบวามีการนําความผิดตามมาตรา ๑๔ (๑) ของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเก่ียวของกับการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ปรากฏวา
คดีหมิ่นประมาทมีการตกลงและยอมความได แตความผิดที่เกิดข้ึนตาม มาตรา ๑๔ (๑) พระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ไมสามารถยอมความได แตเมื่อมีการแกไข
ขอความในมาตรา ๑๔ (๑) วา “อันมิใชการกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมาย
อาญา” ก็สามารถแกไขปญหาในประเด็นนี้และก็ถือเปนการสรางความชัดเจนตรงตามเจตนารมณของ
การบังคับในกฎหมายในตอนที่เริ่มรางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งแตตน

๒.๔ การใหคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอรมีอํานาจสั่งใหเผยแพรหรือ
ระงับขอมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔ แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒๐ วรรคแรกและวรรคสองมีคําวา ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน วรรคสาม
วาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอรซึ่งกําหนดใหมีคณะหนึ่งหรือหลายคณะ
แตละคณะใหมีกรรมการจํานวนเกาคนซึ่งสามในเกาคนตองมาจากผูแทนภาคเอกชนดานสิทธิมนุษยชน
ดานสื่อสารมวลชน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือดานอ่ืนที่เก่ียวของ

ดังกลาวขางตน เห็นไดวาองคประกอบของคณะกรรมการฯ นี้มีความชัดเจนข้ึน
สวน ข้ันตอนและมีวิ ธีการในการสรรหาบุคคลที่ จะเข ามาทําหนาที่ คณะกรรมการกลั่นกรอง
ขอมูลคอมพิวเตอรอยูในระหวางการยกรางประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอรตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ... สวนขอกังวลเก่ียวกับการไมมีหลักเกณฑเงื่อนไขตีความที่ชัดเจนของคําวา
“ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” นั้น รางประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับดังกลาวจะมีการกําหนดลักษณะขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจมีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไวและใหเปนดุลพินิจของคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอร
ซึ่งอาจมีปญหาการตีความกฎหมายที่อาจแตกตางกันไปหากมีคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอร
มากกวา ๑ คณะ ทั้งยังไมยึดแนวคิดที่อยูในหลักสากลที่ขอบเขตการใชอํานาจตามกฎหมายตองมี



๓๔

การถวงดุลและสามารถที่จะตรวจสอบได ประเด็นนี้เห็นควรที่จะมีการกําหนดลักษณะความผิดใหมี
ความชัดเจน เพ่ืองายตอการตีความและบังคับใชของผูที่ใชอํานาจดวย

คําวา ขัดความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน: (public order or good
morals) และคําวา ความสงบเรียบรอย28 (public order) เปนศัพททางวิชาการ หมายถึง ภาวะความ
เปนอยูของประชาชนที่อยูรวมกันในสังคม โดยมีความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสิน และในการ
ดําเนินชีวิตโดยปกติสุข สวนคําวา ศีลธรรมอันดีของประชาชน (public morals) หมายถึง มาตรฐานทาง
ศีลธรรมและจริยธรรมซึ่งนิยมกันอยูในสังคมหนึ่ง ๆ ไมวาจะโดยความนับถือเชนจารีตประเพณีทั่ว ๆ ไป
เรียกวาเปน "แรงกดดันจากสังคม" (social pressure) หรือโดยการบังคับใชผานกฎหมายหรือผูมีอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมาย เรียก "แรงกดดันจากบานเมือง" (legal pressure) ทั้งนี้ เพ่ือเปนปทัสถานหรือแนวที่
สมาชิกในสังคมพึงปฏิบัติตอสังคมนั้นๆ ซึ่งกรอบแหงศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดในแตยุคแตละสมัย การบัญญัติวา “ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” ไวใน
พระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงอาจมีปญหา
การตีความตัวบทกฎหมายได

๒.๕ รางประกาศของกระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีออกภายใต
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

สําหรับรางประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่ออกภายใตพระราชบัญญัติ
วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๕ เรื่อง ไดแก

๑) เรื่อง ลักษณะและวิธีการสง และลักษณะและปริมาณของขอมูลความถ่ีและวิธีการสง
ซึ่งไมเปนการกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกผูรับ พ.ศ. ....

๒) เรื่อง ข้ันตอนการแจงเตือน การระงับการทําใหแพรหลายของขอมูลคอมพิวเตอร
และการนําขอมูลคอมพิวเตอรออกจากระบบคอมพิวเตอร พ.ศ. ....

๓) เรื่อง หลักเกณฑระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําใหแพรหลาย
หรือลบขอมูลคอมพิวเตอรของพนักงานเจาหนาที่หรือผูใหบริการ พ.ศ. ....

๔) เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ....

๕) และเรื่องแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอร ตามพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. .... ที่อยูระหวางการยกรางของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

28 ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๓). พจนานุกรมศัพทกฎหมายไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (พิมพคร้ังที่ ๒). กรุงเทพฯ :
อรุณการพิมพ. หนา ๑๐๖.



๓๕

๒.๖ ความเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
การใหคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลคอมพิวเตอรมีอํานาจสั่งใหเผยแพรหรือระงับขอมูล

ออกจากระบบคอมพิวเตอรควรมีหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ชัดเจนเพ่ือลดปญหาการตีความโดยเฉพาะ
มีการกําหนดขอบเขตของคําที่มีความคลุมเครือ เชน “ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน”

สํานักกฎหมายและคดี
เมษายน ๒๕๖๐
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บันทึกความเห็นทางกฎหมาย
ตอพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

1. ความเปนมา
สืบเนื่องจากที่ไดมีการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10  มกราคม 2560  เรื่องกฎหมาย

สําคัญที่มีความจําเปนเรงดวนตองเรงรัดปรับปรุงหรือยกรางกฎหมายข้ึนใหม กรณีรางพระราชบัญญัติ
คนเขาเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมครั้งดังกลาวไดมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอเก่ียวกับการใหมีระบบคัดกรองคนเขาเมืองผิดกฎหมาย การใหสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติเปนหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก และการมอบใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณา
ความจําเปนในการจัดตั้งกรมกิจการคนเขาเมืองตามขอเสนอของกระทรวงมหาดไทย มติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาวมีประเด็นสําคัญ ดังนี้

1 ) เห็นชอบในหลักการใหมีระบบคัดกรองคนเขาเมืองผิดกฎหมายตามผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) โดยใชแนวทางออกระเบียบ และมอบใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ
รับรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารจัดการคนเขาเมืองผิดกฎหมายและผูลี้ภัย พ.ศ. ....
ไปพิจารณารวมกับกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สํานักงานสภา
ความมั่นคงแหงชาติ และหนวยงานที่เก่ียวของ แลวสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
กอนเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป

2 ) เห็นชอบใหสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ รวมทั้ง
กําหนดใหการออกกฎกระทรวงเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนไปตามรางพระราชบัญญัติ
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2 ) ตรวจพิจารณาแลว

3 ) มอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรับไปพิจารณาความจําเปน
ในการจัดตั้ง “กรมกิจการคนเขาเมือง” ตามขอเสนอของกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ ระเบียบดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1 ) กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารคนเขาเมืองผิดกฎหมายและผูลี้ภัย โดยมี

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงการตางประเทศ ปลัดกระทรวงแรงงาน อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เปนกรรมการ และผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
เปนกรรมการและเลขานุการ

(2 ) กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารคนเขาเมืองผิดกฎหมายและผูลี้ภัย
เชน พิจารณากําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการคนเขาเมือง
ผิดกฎหมายและผูลี้ภัย พิจารณาคัดกรองคนเขาเมืองผิดกฎหมายและผูลี้ภัยกลุมตางๆ ประสานงาน
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และรวมมือกับรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ และองคกรภาคเอกชน
ที่เก่ียวของ เปนตน

3 ) กําหนดใหสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ใน ตช. ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการ

4 ) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดกรองคนเขาเมืองผิดกฎหมายและผูลี้ภัย
โดยที่รางพระราชบัญญัติคนเขาเมืองไดผานความเห็นชอบในหลักการและยังไมเผยแพร

รายละเอียดรายมาตรา บันทึกความเห็นนี้จึงเปนความเห็นตอพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
2. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

2.1 ความเห็นเกี่ยวกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
จากการพิจารณาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  แลว มีขอสังเกต

เก่ียวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน ดังนี้
2 .1 .1 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ใหนิยามคําวา “คนตางดาว”

หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย และใหนิยามคําวา “คนเขาเมือง” หมายความวา
คนตางดาวซึ่งเขามาในราชอาณาจักร แตเมื่อพิจารณามาตรา 3 4 29 ของพระราชบัญญัตินี้แลว พบวา
บทบัญญัติในมาตรานี้กําหนดรับรองการเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวของคนตางดาวไวเฉพาะ
เพ่ือการเขามาที่มีวัตถุประสงคตามที่กฎหมายมาตรานี้กําหนดเทานั้น เชน การเขามาเพ่ือการปฏิบัติหนาที่
ทางทูตหรือกงสุล การทองเที่ยว การเลนกีฬา การธุรกิจ หรือการอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เปนตน
โดยไมครอบคลุมถึงกรณีของผูลี้ภัย คนพลัดถ่ิน ผูอพยพ หรือผูโยกยายถ่ินฐาน และเมื่อพิจารณาคําวา
“การอ่ืนที่กําหนดในกฎกระทรวง” ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 3 4  (1 5 ) แลว จะมีกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเวน และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545

29 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
มาตรา ๓๔ คนตางดาวซ่ึงจะเขามาในราชอาณาจกัรเปนการชัว่คราวไดจะตองเขามาเพื่อการดังตอไปนี้
(๑) การปฏิบัติหนาที่ทางทูตหรือกงสุล
(๒) การปฏิบัติหนาที่ทางราชการ
(๓) การทองเที่ยว
(๔) การเลนกีฬา
(๕) ธุรกิจ
(๖) การลงทุนที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวของ
(๗) การลงทุนหรือการอื่นที่เกี่ยวกบัการลงทุนภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
(๘) การเดินทางผานราชอาณาจกัร
(๙) การเปนผูควบคุมพาหนะหรือคนประจําพาหนะที่เขามายังทาสถานี หรือทองที่ในราชอาณาจักร
(๑๐) การศึกษาหรือดูงาน
(๑๑) การปฏิบัติหนาที่สื่อมวลชน
(๑๒) การเผยแพรศาสนาที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวของ
(๑๓) การคนควาทางวิทยาศาสตรหรือฝกสอนในสถาบันการคนควาหรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจกัร
(๑๔) การปฏิบัติงานดานชางฝมือหรือผูเชี่ยวชาญ
(๑๕) การอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง
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ขอ 1 4 30 ซึ่งออกมากําหนดรายละเอียดของกฎหมายแมบทดังกลาว พบวา ไมไดครอบคลุมถึงผูลี้ภัย
คนพลัดถ่ิน ผูอพยพ หรือผูโยกยายถ่ินฐาน จึงทําใหคนตางดาวประเภทเหลานี้ไมไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง

2 .1 .2  พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2 5 2 2  มาตรา 1 2  (1 )31 ไดบัญญัติหาม
คนตางดาวที่ไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางอันถูกตองและยังสมบูรณ หรือมี
แตไมไดรับการตรวจลงตราจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศหรือจากกระทรวง
การตางประเทศ เขามาในราชอาณาจักร เวนแตคนตางดาวบางประเภทเปนกรณีพิเศษ ซึ่งในความเปนจริง
ผูลี้ภัย คนพลัดถ่ิน ผูอพยพ หรือผูโยกยายถ่ินฐาน สวนใหญแลวจะไมมีเอกสารทางราชการรับรองเนื่องจาก
สถานการณภายในประเทศไมเอ้ืออํานวยใหขอเอกสารแสดงตนได ดังนั้น เมื่อบุคคลเหลานี้ไมมีหนังสือ
เดินทางหรือหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง หรือมีแตไมไดรับการตรวจลงตรา ก็ยอมไมไดรับความ
คุมครองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง นอกจากนี้ ผูลี้ภัย คนพลัดถ่ิน ผูอพยพ ผูโยกยายถ่ินฐาน และ
แรงงานตางดาว เปนกลุมคนตางดาวที่ไมไดรับยกเวนใหไมตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทน
หนังสือเดินทางตามมาตรา 1 3 32 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2 5 2 2  จึงไมเขาขอยกเวน

30 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจ การยกเวน และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลง
ตรา พ.ศ. 2545

ขอ ๑๔ ใหกําหนดการสําหรับคนตางดาวซ่ึงจะเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวไดตามมาตรา ๓๔ (๑๕)
ดังตอไปนี้

๑) การปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจในครอบครัวของคนตางดาวซ่ึงเขามาในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๔
(๑) (๒) (๕) (๖) (๗) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) และ (๑๔) โดยเปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรซ่ึงอยูในความอุปการะและเปนสวนแหง
ครัวเรือนของบุคคลดังกลาว หรือโดยเปนคนรับใชสวนตัวตามมาตรา ๑๕ (๗)

(๒) การใหความอุปการะแกหรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทย หรือบุคคลผูมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร โดย
เปนบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรซ่ึงอยูในความอุปการะและเปนสวนแหงครัวเรือนของบุคคลดังกลาว

(๓) การปฏิบัติหนาที่ใหแกรัฐวิสาหกิจหรือองคการกุศลสาธารณะ
(๔) การเขามาในฐานะผูสูงอายุเพื่อใชชีวิตในบั้นปลาย
(๕) การเขามาของผูเคยมีสัญชาติไทยเพื่อเยี่ยมญาติหรือขอกลับเขามาอยูในราชอาณาจักร
(๖) การเขามาเพื่อรับการรักษาพยาบาล
(๗) การเขามาเพื่อเปนผูฝกสอนนักกีฬาตามความตองการของทางราชการ
(๘) การเขามาของคูความและพยานเพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาอันเกี่ยวกับคดี

31 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
มาตรา ๑๒ หามมิใหคนตางดาวซ่ึงมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามาในราชอาณาจักร
(๑) ไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางอันถูกตองและยังสมบูรณอยู หรือมีแตไมไดรับการตรวจลง

ตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางเชนวานั้นจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศ หรือจากกระทรวงการ
ตางประเทศ เวนแตกรณีที่ไมตองมีการตรวจลงตราสําหรับคนตางดาวบางประเภทเปนกรณีพิเศษ

การตรวจลงตราและการยกเวนการตรวจลงตราใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

32 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
มาตรา ๑๓ คนตางดาวดังตอไปนี้ใหไดรับยกเวนไมตองมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง
(๑) ผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะทางน้ําหรือทางอากาศซ่ึงเพียงแตแวะเขามายังทา สถานี หรือทองที่ ใน

ราชอาณาจักรแลวกลับออกไป
เพื่อประโยชนในการควบคุมบุคคลดังกลาว พนักงานเจาหนาที่จะออกหนังสือสําคัญตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง

เพื่อใหถือไวก็ได



๓๙

ของกฎหมายที่จะไดรับความคุมครองกรณีไมมีเอกสารแสดงตนเพ่ือที่จะเดินทางเขามาในราชอาณาจักร
ไดโดยชอบดวยกฎหมาย

2 .1 .๓ แมตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 25 22  มาตรา 17 33 จะบัญญัติให
อํานาจรัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตใหคนตางดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาอยู
ในราชอาณาจักรภายใตเงื่อนไขหรือจะยกเวนใหไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในกรณีใดๆ ได หากมี
กรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง แตก็ไมอาจเปนหลักประกันหรือรับรองไดอยางแนนอนวากลุมผูลี้ภัย คนพลัดถ่ิน
ผูอพยพ หรือผูโยกยายถ่ินฐาน จะไดรับการพิจารณาวาเปนกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องที่รัฐมนตรีโดยอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตใหเขามาอยูในราชอาณาจักรได หรือหากมีลักษณะที่เปนกรณีพิเศษ
เฉพาะเรื่องจริงแตไมแนนอนเสมอไปวาจะไดรับการอนุญาตเชนวานั้น ทั้งนี้เพราะกฎหมายบัญญัติวา
“...รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาต...เขามาอยูในราชอาณาจักร...ก็ได” ซึ่งการบัญญัติ
กฎหมายเชนนี้ยอมเปนการบัญญัติใหอํานาจดุลพินิจแกรัฐมนตรี และการพิจารณาอนุญาตยังข้ึนกับ
การอนุมัติของคณะรัฐมนตรีอีกดวย ทําใหการดํารงชีพของบุคคลเหลานี้ในประเทศไทยมีความไมแนนอน
ข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐบาลขณะนั้นๆ และมีโอกาสเสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไดรับ
การปฏิบัติอยางไมเหมาะสมจากเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืนได

2 .1.๔ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 5834 กําหนดวา หากคนตางดาว
ผูใดไมมีหลักฐานการเขามาในราชอาณาจักรโดยถูกตองตามมาตรา 1 2  (1 ) กลาวคือ คนตางดาวผูใด
เขามาในราชอาณาจักรโดยไมมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางอันถูกตองและสมบูรณ
หรือมีแตไมไดรับการตรวจลงตราจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในตางประเทศหรือกระทรวง
การตางประเทศ คนตางดาวผูนั้นจะถูกสันนิษฐานไวกอนวาเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนตอกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมือง และในมาตรา 2 2 35 กําหนดวากรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาคนตางดาวที่มี

(๒) คนสัญชาติของประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทยเดินทางขามพรมแดนไปมาชั่วคราว โดยปฏิบัติตาม
ขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหงประเทศนั้น

(๓) คนโดยสารรถไฟผานแดนซ่ึงถือตั๋วโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแตผานอาณาเขตประเทศไทยไปนอก
ราชอาณาจักรตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแหงประเทศนั้น ๆ และรวมตลอดถึงผูควบคุมพาหนะและคนประจําพาหนะแหง
รถไฟเชนวานั้นดวย

33 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2 5 2 2  มาตรา ๑๗ ในกรณีพิเศษเฉพาะเร่ือง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตใหคนตางดาวผูใดหรือจําพวกใดเขามาอยูในราชอาณาจักรภายใตเง่ือนไขใด ๆ หรือจะยกเวนไมจําตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได

34 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  มาตรา ๕๘ คนตางดาวผูใดไมมีหลักฐานการเขามาในราชอาณาจักรโดย
ถูกตองตามมาตรา ๑๒ (๑) หรือไมมีใบสําคัญถิ่นที่อยูตามพระราชบัญญัตินี้ และทั้งไมมีใบสําคัญประจําตัวตามกฎหมายวาดวยการทะเบียน
คนตางดาว ใหสันนิษฐานไวกอนวาคนตางดาวผูนั้นเขามาในราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัตินี้

35 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจพบวาคนตางดาวซ่ึงมีลักษณะตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรตาม

มาตรา ๑๒ เขามาในราชอาณาจักร ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหคนตางดาวผูนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได โดยมีคําสั่งเปน
หนังสือ ถาคนตางดาวผูนั้นไมพอใจในคําสั่ง อาจอุทธรณตอรัฐมนตรีได เวนแตกรณีตามมาตรา ๑๒ (๑) หรือ (๑๐) หามมิใหอุทธรณ คําสั่งของ
รัฐมนตรีใหเปนที่สุด แตถารัฐมนตรีมิไดมีคําสั่งภายในเจ็ดวันนับแตวันยื่นอุทธรณ ใหถือวารัฐมนตรีมีคําสั่งวาคนตางดาวผูนั้นไมเปนผูตองหาม
มิใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒



๔๐

ลักษณะตองหามมิใหเขามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 1 2  ใหพนักงานมีอํานาจสั่งใหคนตางดาว
กลับออกไปนอกราชอาณาจักรได แตสําหรับกรณีคนตางดาวที่มีลักษณะตามมาตรา 12  (1 ) กลับถูกหาม
มิใหอุทธรณคําสั่งดังกลาว เทากับวากฎหมายตัดโอกาสในการใชสิทธิโตแยงชี้แจงเหตุผลของการเขามา
ในราชอาณาจักรของคนตางดาวที่ไมมีเอกสารแสดงตน และคนตางดาวเหลานี้ก็จะถูกผลักดันออกนอก
ราชอาณาจักรไปตามอํานาจแหงกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง แตประเด็นที่นากังวลก็คือวา หากเปนกรณี
ของคนตางดาวที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักรดวยเหตุผลพิเศษเฉพาะ อันเนื่องมาจากสถานการณ
ภายในประเทศที่มีการประหตัประหาร ภัยจากการสูรบหรือสงคราม หรือมีความจําเปนอยางอ่ืนที่ไมสามารถ
อาศัยอยูในประเทศตนทางได และพนักงานเจาหนาที่ของรัฐไดปฏิบัติตอบุคคลเหลานี้ดวยการผลักดัน
ออกไปนอกราชอาณาจักรตามอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายใหไว ยอมจะสงผลกระทบกระเทือนตอ
สิทธิมนุษยชนของคนตางดาวเหลานี้ได

2 .1 .๕ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2 5 2 2  มาตรา 5 4 36 กําหนดใหอํานาจ
พนักงานเจาหนาที่ที่จะสงคนตางดาวที่เขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตหรือการอนุญาต
สิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแลวออกไปนอกราชอาณาจักรได อันเปนการใหอํานาจดุลพินิจแกพนักงาน
เจาหนาที่ ซึ่งอาจมีการใชอํานาจดําเนินการที่ไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศหรือหลักการ
สิทธิมนุษยชน เชน หลักการหามผลักดันผูลี้ภัยกลับไปเผชิญภัยการประหัตประหาร (non – refoulement)
ก็เปนได

2 .1 .๖ การที่ประเทศไทยไมมีกฎหมายวาดวยผูลี้ภัยใชบังคับโดยเฉพาะ หรือการที่
กฎหมายที่มีอยูไมไดใหความคุมครองครอบคลุมถึงกรณีผูลี้ภัย ผูพลัดถ่ิน ผูอพยพ หรือผูโยกยายถ่ินฐาน
จึงอาจนําไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลเหลานี้ได

การอุทธรณ ใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่ไดทราบคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ และ
ใหทําตามแบบและเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

เมื่อคนตางดาวยื่นอุทธรณแลว ใหพนักงานเจาหนาที่รอการสงตัวคนตางดาวผูนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรไวจนกวา
จะไดมีคําสั่งของรัฐมนตรีในกรณีนั้น

ในระหวางดําเนินการตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ หรือระหวางรอฟงคําสั่งของรัฐมนตรี แลวแตกรณี ใหนํามาตรา
๑๙ วรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม แตมิใหนํามาตรา ๒๐ มาใชบังคับดวย

36 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
มาตรา ๕๔ คนตางดาวผูใดเขามาหรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตหรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิก

ถอนแลว พนักงานเจาหนาที่จะสงตัวคนตางดาวผูนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได
ถามีกรณีตองสอบสวนเพื่อสงตัวกลับตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีคําสั่งใหสงตัวคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแลว ในระหวางรอการสงกลับ พนักงานเจาหนาที่มี

อํานาจอนุญาตใหไปพักอาศัยอยู ณ ที่ใด โดยคนตางดาวผูนั้นตองมาพบพนักงานเจาหนาที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยตองมี
ประกัน หรือมีทั้งประกันและหลักประกันก็ได หรือพนักงานเจาหนาที่จะกักตัวคนตางดาวผูนั้นไว ณ สถานที่ใดเปนเวลานานเท าใดตาม
ความจําเปนก็ได คาใชจายในการกักตัวนี้ใหคนตางดาวผูนั้นเปนผูเสีย

บทบัญญัติในมาตรานี้มิใหใชบังคับแกคนตางดาวซ่ึงเขามาอยูในราชอาณาจักรกอนวันที่พระราชบัญญัติคนเขาเมือง
พุทธศักราช ๒๔๘๐ ใชบังคับ
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2.2 ความเห็นเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
คณะอนุกรรมการสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ชุดที่ 2  ไดศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2 5 22
ใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ หลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนระดับสากล และบริบททางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีความเห็นวาควรแกไขพระราชบัญญัติคนเขาเมือง
พ.ศ. 2 522  มาตรา 4  มาตรา 6  มาตรา 7  มาตรา 13  มาตรา 3 4  และมาตรา 35  โดยควรเพ่ิมนิยาม
คําวา ผูลี้ภัย ใหคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองตามพระราชบัญญัตินี้สามารถพิจารณาสถานะผูลี้ภัย
ตามหลักเกณฑที่ กําหนดไวและเพ่ิมเติมใหผูลี้ภัยสามารถไดรับการยกเวนไมตองมีหนังสือเดินทาง
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
3. ขอเสนอแนะ

การดําเนินงานเก่ียวกับคนตางดาวอาจเกิดปญหาและอุปสรรคอันเนื่องมาจากบทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ไมครอบคลุมและไมชัดเจน ปญหาจากการบังคับใชกฎหมายของพนักงานเจาหนาที่ และ
การใหความชวยเหลือแกคนตางดาวในเชิงมนุษยธรรมเนื่องจากรัฐไมไดเปนภาคีในพันธกรณีระหวางประเทศ
ที่เก่ียวกับผูลี้ภัย อาจทําใหกลุมคนตางดาวบางกลุมที่เขามาในราชอาณาจักรไทยไมไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและเสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน แตดวยเหตุที่เขาเหลานั้นเกิดมา
พรอมกับความเปนมนุษย เขาเหลานั้นจึงมีคุณคาของความเปนมนุษยเทาเทียมกับมนุษยคนอ่ืนๆ และยอม
ดํารงอยูอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเหมือนกัน ไมวาจะมีเหลากําเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ การนับถือ
ศาสนา เพศ หรือความคิดเห็นทางการเมือง แตกตางเปนประการใด และเขาเหลานั้นยอมจะตองไดรับ
การปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนเพราะเหตุที่เขาเกิดมาเปนมนุษยเชนเดียวกันกับมนุษยคนอ่ืนๆ ดังนั้น
คนตางดาวเขาเมืองไมวาในกรณีใด เชน ผูลี้ภัย คนพลัดถ่ิน ผูอพยพ ผูโยกยายถ่ินฐาน ก็ยอมที่จะไดรับ
การปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกันกับคนชาติหรือพลเมืองของรัฐนั้น เมื่อคนชาติหรือพลเมือง
ของรัฐไดรับการปกปองคุมครองไมวาจะเปนสิทธิในชีวิต รางกาย สิทธิที่จะมีชีวิตอยู เสรีภาพในการเลือก
ถ่ินที่อยู เสรีภาพในการเดินทาง สิทธิในการไมถูกเลือกปฏิบัติ สิทธิเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา
สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการมีเอกสารแสดงตน สิทธิในการศึกษา สิทธิในการไดรับ
บริการสาธารณสขุ และสิทธิในการทํางาน เปนตน คนตางดาวเขาเมืองเหลานั้นก็ควรจะตองไดรับการปกปอง
คุมครองสิทธิและเสรีภาพในประการตางๆ ที่กลาวมานั้น แมวาระดับของการใหความคุมครองอาจจะ
แตกตางไปจากพลเมืองของรัฐ ทั้งนี้ เพ่ือใหเขาดํารงอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

ทั้งนี้ จากปญหาและอุปสรรคขางตนประกอบกับเหตุผลและความจําเปนในการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนเพ่ือใหคนตางดาวสามารถดํารงอยูอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีขอเสนอแนะ ดังนี้

1 ) ควรแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  ใหครอบคลุมคนตางดาว
เขาเมืองบางประเภทที่ยังไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย เนื่องจากกลุมคนตางดาวบางประเภท
มีความจําเปนตองเขามาในราชอาณาจักรในลักษณะที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษหรือมีเหตุผล
พิเศษเฉพาะ เชน ผูลี้ภัย คนพลัดถ่ิน ผูอพยพ หรือผูโยกยายถ่ินฐาน ทั้งนี้ เพ่ือขจัดปญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายของพนักงานเจาหนาที่
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๒) ควรจัดใหมีระบบการคัดกรองคนตางดาวที่เหมาะสม ไดมาตรฐานสากล และเปนระบบ
ที่คํานึงถึงความแตกตางของเหตุแหงการเขามาในราชอาณาจักรของคนตางดาวแตละประเภท

๓) ควรดําเนินการทั้งในเชิงนโยบายและกฎหมายเก่ียวกับคนตางดาวเขาเมืองใหสอดคลอง
กับพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคี หลักสิทธิมนุษยชนสากล และกฎหมายจารีต
ประเพณีระหวางประเทศ

๔) ควรปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่ประเทศไทยไดรับและใหคํามั่นโดยสมัครใจภายใต
กลไก UPR

สํานักกฎหมายและคดี
เมษายน ๒๕๖๐
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บันทึกความเห็นทางกฎหมาย
ตอรางพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ....

___________________________________________________________________

๑. ความเปนมา
๑.๑ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ไดจัดประชุมรับฟงและ

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทํารางพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน
ที่กระทําผิด พ.ศ. .... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒
กระทรวงยุติธรรม ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทนหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน
ไดแก ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาทนายความ มูลนิธิบานเด็กกาญจนา เปนตน สําหรับสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีผูอํานวยการกลุมงานเสนอเรื่องและฟองคดีตอศาล ๓ และ
วาที่ ร.ต. นพรัตน เพชรแกว พนักงานคดีปฏิบัติการ สํานักกฎหมายและคดี เขารวมประชุม ตอมา เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมอบหมายใหสํานักกฎหมายและคดีศึกษาจัดทําความเห็นเบื้องตน
ตอรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดานบริหาร
เพ่ือพิจารณา

๑.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในคราวประชุมดานบริหาร ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติใหสํานักกฎหมายและคดีศึกษาและจัดทําความเห็นเพ่ิมเติมเฉพาะ
ในประเด็นที่เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน
๒. ขอมูลประกอบการพิจารณา

๒.๑ เหตุผลและความจําเปนท่ีตองมีการยกรางพระราชบัญญัติการบริหารการแกไข
บําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ....

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแลสวัสดิภาพ
และแกไขปญหาความประพฤติของเด็กและเยาวชนที่เปนผูกระทําผิดภายหลังการถูกจับกุม ระหวาง
การสอบสวนดําเนินคดี ตลอดจนการดําเนินการภายหลังจากที่ศาลเยาวชนและครอบครัวไดมีคําพิพากษา
การทําหนาที่ดังกลาวอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผานมาไดประสบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เชน
การจัดการกับสิ่งของตองหามในสถานที่ควบคุม สิ่งของที่นํามาฝาก การรับเด็กที่เปนบุตรที่ติดมากับ
เด็กและเยาวชน การเตรียมความพรอมกอนปลอย ฯลฯ จึงตองมีกฎหมายข้ึนใหมเพ่ืออุดชองวาง
ในการดําเนินงานดานกระบวนการยุติธรรมที่อยูในภารกิจของกรมพินิจฯ
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๒.๒ สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟู เด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําความผิด พ.ศ. .... มีจํานวนทั้งสิ้น ๖๐ มาตรา แบงเปน ๘ หมวด รายละเอียด
ปรากฏในรางพระราชบัญญัติตามที่แนบ

๒.๓ ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม
ผูเขารวมประชุมไดมีความเห็นตอรางพระราชบัญญัตินี้ ดังมีประเด็นโดยสรุปดังนี้
๒.๓.๑ รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังไมครอบคลุมการดําเนินการกับเด็กและเยาวชน

ที่เปนคนตางดาวที่มากระทําความผิดในประเทศไทยและถูกจับกุมดําเนินคดีตอศาลเยาวชนและครอบครัว
ซึ่งในทางปฏิบัติ ศาลจะสงเด็กและเยาวชนเหลานั้นมาฝกอบรมกับศูนยฝกและอบรมของกรมพินิจฯ
จากนั้นกรมพินิจฯ จะประสานงานกับสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพ่ือสงตัวกลับประเทศตามกฎหมาย
วาดวยคนเขาเมืองตอไป

๒.๓.๒ ควรจัดสถานที่ควบคุมเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติเสียหายอยางรายแรง
อันจะเปนภัยตอเด็กและเยาวชนอ่ืนซึ่งไมใชเรือนจํา เนื่องจากการนําตัวเยาวชนไปฝากควบคุมตัวในเรือนจํา
สําหรับผูตองขังที่เปนผูใหญ อาจกระทบตอสวัสดิภาพและสิทธิของเด็กและเยาวชนได

นอกจากนี้ควรมีขอกําหนดหรือมาตรฐานที่ประกันวาเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว
จะเขาถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐาน ไดแก การรักษาพยาบาล การไดรับการศึกษา รวมทั้งควรมีขอกําหนดเก่ียวกับ
การรับตัวและดูแลบุตรที่ติดมากับเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว

๒.๔ ประเด็นท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
เมื่อพิจารณารางพระราชบัญญัตินี้  โดยเทียบกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (CRC)

และกฎอันเปนมาตรฐานข้ันต่ําของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรมเก่ียวแกคดีเด็กและ
เยาวชน (The Beijing Rules) แลวเห็นวา มีบางประเด็นที่อาจไมสอดคลองกัน ดังนี้

๒.๔.๑ รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมไดระบุถึงมาตรฐานข้ันต่ําในการดูแลดานสุขอนามัย
ของเด็กและเยาวชนเพศหญิงที่อยูในสถานพินิจฯ สถานที่ควบคุม หรือศูนยฝกและอบรม การจัดสิ่งของ
ที่จําเปนและเหมาะสมสําหรับเพศหญิง รวมถึงหลักประกันความเทาเทียมทางเพศ จึงมีขอเสนอแนะวา
ควรเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่ประกันวาผูถูกควบคุมที่เปนเด็กและเยาวชนหญิงจะไดรับการดูแลและจัดสิ่งจําเปน
ที่สอดคลองกับความตองการพิเศษของเพศหญิง รวมถึงหลักประกันวาผูถูกควบคุมที่เปนเด็กและเยาวชน
หญิงจะไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคกับเด็กและเยาวชนชาย (อยูในหมวด ๕ การแกไขบําบัดฟนฟู
และการฝกอบรม มาตรา ๒๙ - มาตรา ๓๖ และหมวด ๖ สวนที่ ๒ สุขอนามัยของเด็กและเยาวชน มาตรา
๔๒ - มาตรา ๔๕)

[ ขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาวสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (CRC)
ค.ศ ๑๙๘๙ ขอ ๔๐ วรรค ๔ ที่กําหนดวา “การดําเนินการตางๆ เชน คําสั่งใหมีการดูแล แนะแนว
และควบคุม การใหคําปรึกษา การภาคทัณฑ การอุปการะดูแล แผนงาน การศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ
และทางอ่ืน นอกเหนือจากการใหสถาบันเปนผูดูแล จะตองมีไวเพ่ือประกันวาเด็กจะไดรับการปฏิบัติ



๔๕

ในลักษณะที่เหมาะสมแกความเปนอยูที่ดีของเด็กและไดสัดสวนกับทั้งสภาพการณและความผิดของเด็ก”
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับกฎอันเปนมาตรฐานข้ันต่ําของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรม
เก่ียวแกคดีเด็กและเยาวชน (The Beijing Rules) ขอ ๒๖ วรรค ๔ ซึ่งกําหนดวา “ผูกระทําผิดที่เปนสตรี
ในสถานฝกอบรมแบบปดควรไดรับความสนใจเปนพิเศษตามความจําเปนสวนตัวและตามปญหา ควรไดรับ
การดูแล การคุมครองความปลอดภัย ความชวยเหลือ การบําบัด และการฝกอบรมที่ไมดอยกวาที่ใหกับ
ผูกระทําผิดซึ่งเปนบุรุษ การบําบัดคนเหลานั้นจะตองเทาเทียมกัน” ]

๒.๔.๒ รางพระราชบัญญัตินี้ยังไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
การติดตามผลและกลไกปองกันการกลับมากระทําความผิดซ้ําอีกภายหลังเด็กและเยาวชนออกจาก
สถานพินิจฯ หรือพนจากการฝกอบรม จึงควรมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน และเครือขายที่เก่ียวของกับเด็กและเยาวชน รวมถึงควรมีการศึกษาวิจัย
เพ่ิมเติมเก่ียวกับเด็กและเยาวชนที่เคยกระทําผิดและผานการฝกอบรมของกรมพินิจฯ แลว มีปจจัยแวดลอม
และมูลเหตุจูงใจอยางไรที่เปนผลใหเด็กและเยาวชนดังกลาวตองเขาสูวังวนของการกระทําผิดกฎหมาย
เพ่ือหามาตรการหรือแนวทางในการปองกันและแกไขปญหา รวมถึงการสงเคราะหใหความชวยเหลือ
ที่เหมาะสมแกเด็กและเยาวชนใหสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุขและสรางสรรค (อยูในหมวด ๗
การเตรียม ความพรอมกอนปลอยและการติดตามภายหลังปลอยจากสถานที่ควบคุม มาตรา ๕๐ - มาตรา ๕๙)

[ ขอเสนอแนะนี้สอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (CRC) ค.ศ ๑๙๘๙ ขอ ๔๐
วรรคแรก ที่กําหนดวา “การปฏิบัติตอเด็กจะตองเคารพตอศักดิ์ศรีและคุณคาของเด็ก ฯลฯ คํานึงถึงอายุ
ของเด็ก และการนําเด็กกลับคืนสูสังคม (reintegration)” และยังสอดคลองกับกฎอันเปนมาตรฐานข้ันต่ํา
ของสหประชาชาติ วาดวยการบริหารงานยุติธรรมเก่ียวแกคดีเด็กและเยาวชน (The Beijing Rules)
ขอ ๓๐ ซึ่งกําหนดไวดังนี้ “การวิจัยเปนรากฐานของการวางแผน วางนโยบาย และประเมินผล (๑) ควรจัด
องคกรและสนับสนุนการวิจัยที่จําเปนตอประสิทธิผลของการวางแผน และการวางนโยบาย (๒) ควรจัดให
มีการทบทวนและประเมินผลเปนครั้งคราวในเรื่องของแนวโนมปญหา สาเหตุแหงการกระทําผิดของเด็ก
และเยาวชนในระหวางที่ถูกควบคุม (๓) ควรจัดใหมีกลไกการวิจัยในดานการประเมินผล ใหอยูภายใน
ระบบของการบริหารงานยุติธรรมเก่ียวแกคดีเด็กและเยาวชน รวบรวมและวิเคราะหขอมูล ขาวสาร
ที่เก่ียวของเพ่ือการประเมินผลที่เหมาะสม และเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริหารงานในอนาคต” ]

๒.๔.๓ กรณีทะเบียนประวัติของเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด ตามรางมาตรา ๕๕ (๔)
ไดระบุใหสถานพินิจหรือศูนยฝกและอบรมจัดสงประวัติเด็กและเยาวชนไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับทะเบียนประวัติของเด็กและเยาวชน ซึ่งไมไดระบุใหชัดเจนวาการดําเนินการ
ดังกลาวกระทําเพ่ือวัตถุประสงคใด ซึ่งอาจไมสอดคลองกับขอ ๒๑ ของกฎแหงกรุงปกก่ิง (The Beijing
Rules) หรือกฎอันเปนมาตรฐานข้ันต่ําของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรมสําหรับคดีเด็ก
และเยาวชน ที่กําหนดวา “ประวัติของผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชนควรเก็บเปนความลับ และไมควร
ถูกใชในข้ันตอนการดําเนินคดีสําหรับบุคคลคนเดียวกันที่กระทําผิดเมื่อเติบโตเปนผูใหญ”

[ ขอเสนอแนะดังกลาวสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ค.ศ ๑๙๘๙ (CRC) ขอ ๓
วรรคแรก ที่กําหนดวา “ในการกระทําทั้งปวงที่เก่ียวกับเด็ก ไมวาจะกระทําโดยสถาบันทางสังคม



๔๖

สงเคราะหของรัฐหรือเอกชน ศาลยุติธรรม หนวยงานฝายบริหาร หรือองคกรนิติบัญญัติ ผลประโยชนของ
เด็กเปนสิ่งที่ตองคํานึงอันดับแรก” ขอ ๔๐ วรรคแรก กําหนดวา “การปฏิบัติตอเด็กจะตองเคารพตอ
ศักดิ์ศรีและคุณคาของเด็ก ฯลฯ คํานึงถึงอายุของเด็ก และการนําเด็กกลับคืนสูสังคม (reintegration)”
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับกฎอันเปนมาตรฐานข้ันต่ําของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรม
สําหรับคดีเด็กและเยาวชน (The Beijing Rules) ขอ ๒๑ ดังที่กลาวแลวขางตน และขอ ๘ ของกฎ
ฉบับเดียวกัน ซึ่งกําหนดวา “ในทุกข้ันตอนจะตองเคารพสิทธิสวนตัวของเด็กและเยาวชน เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความเสียหายที่จะเกิดแกเด็กและเยาวชน อันเนื่องจากการเผยแพรขาวอยางไมถูกตอง หรือจากกระบวนการ
ตราบาป ตามหลักการจะตองไมเผยแพรขาวที่อาจทําใหสามารถรูตัวผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชน” ]

อยางไรก็ตาม ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุดไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ทะเบียนประวัติ
การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนนั้น ไมสามารถนําไปประกอบคํารองขอใหศาลในคดีหลังเพ่ิมโทษ
หรือบวกโทษในคดีที่ผูกระทําผิดกระทําในขณะเปนเด็กและเยาวชนได เวนแตเปนการใชประกอบดุลพินิจ
ของศาลเพ่ือกําหนดวิธีการสําหรับเด็กและเยาวชน ตามมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓

นอกจากนี้ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนและสํานักงานตํารวจแหงชาติใหขอมูล
เพ่ิมเติมดวยวา ขอมูลประวัติการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนจะไมสามารถนําไปเปนโทษแกเด็ก
และเยาวชนได ไมวาจะเปนการนําไปใชในทางคดีหรือการขอขอมูลเพ่ือประกอบการรับสมัครงาน เนื่องจาก
เปนขอมูลสวนบุคคลที่เปนความลับ และเห็นวาตามรางมาตรา ๕๕ (๔) นั้น กําหนดใหสถานพินิจฯ
หรือศูนยฝกและอบรมจัดสงประวัติเด็กและเยาวชนไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติเพ่ือลบทะเบียนประวัติ
ซึ่งเปนประโยชนแกเด็กและเยาวชน จึงเห็นควรระบุใหชัดเจนในรางพระราชบัญญัติดังกลาวดวย

สํานักกฎหมายและคดี
มิถุนายน ๒๕๖๐



๔๗

บันทึกความเห็นทางกฎหมาย
ตอรางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ....

และรางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ....”

๑. ความเปนมา
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๒/๑๐๗๕๙

ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอใหสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรวมแสดงความคิดเห็น
ตอรางกฎหมายจํานวน ๒ ฉบับ ไดแก “รางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ....”
และ “รางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ....” ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยรางพระราชบัญญัติฯ สองฉบับนี้ อยูระหวางการตรวจ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

บันทึกความเห็นนี้ประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้
๑. หลักการสิทธิมนุษยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
๒. ความเห็นประเด็นสิทธิมนุษยชนตอรางกฎหมาย ๒ ฉบับ

๒. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
๒.๑ หลักการสิทธิมนุษยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๘ และ กติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political
Rights) หรือ ICCPR ขอ ๖ ไดรับรองสิทธิในชีวิต ประกอบกับรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ และ
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม International Covenant
on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) ขอ ๑๑ ไดรับรองขอผูกพันของรัฐในการสงเสริม
ใหบุคคลเขาถึงสิทธิ ในการมีมาตรฐานการครองชีพอยางเพียงพอ อันรวมถึงอาหาร ที่อยูอาศัย
สภาพแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ การพัฒนาและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ (๒) ไดรับรองสิทธิของบุคคลและชุมชน
ในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และมาตรา ๕๗ (๒) บัญญัติวา รัฐมีหนาที่อนุรักษ คุมครอง บํารุงรักษาฟนฟู ใชหรือจัดใหมี
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยตองใหประชาชนและ
ชุมชนมีสวนรวมการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม รัฐตองใหมี
การศึกษาและการประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และจัดใหมกีารรับฟงความคิดเห็น
(มาตรา ๕๘)

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน และคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Human Rights Council) ในคราวประชุมสมัยที่ ๓๔ เมื่อวันที่



๔๘

๒๗ ก.พ. – ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐ ใหแนวทางวาควรประกอบดวยข้ันตอน คือ ๑) ประเมินผลกระทบ
และเผยแพรขาวสารแกสาธารณะ ๒) อํานวยความสะดวกในการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
ตัดสินใจ และ ๓) จัดใหเขาถึงการไดรับการเยียวยากรณีที่ไดรับความเสียหาย37

๒.๒ ความเห็นประเด็นสิทธิมนุษยชนตอรางพระราชบัญญัติท้ังสองฉบับ
รางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาฯ และ รางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ

เปนกฎหมายดานการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตวปาและปาไม โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเดิมซึ่งใชมานานแลว (พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔) รวมทั้ง เพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยใหประชาชนและชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการอนุรักษ
คุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู จัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน เพ่ือประโยชนแกการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและนันทนาการ และเพ่ือใหสอดคลองกับขอตกลง
ระหวางประเทศตามพันธกรณีที่ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิก ตลอดจนเพ่ือแกไขปญหาการใชประโยชน
ที่ดินในพ้ืนที่ปาอนุรักษที่ไมเหมาะสม

สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปาฯ รางพระราชบัญญัตินี้
มีหลักการ คือ เปนรางกฎหมายที่ออกมาเพ่ืออนุรักษ สงวน คุมครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สัตวปา โดยใหมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปา ควบคุมการครอบครอง การคา
การนําเขา สงออกสัตวปา ซากสัตวปา ผลิตภัณฑจากซากสัตวปาใหมีความเหมาะสม ไมกอใหเกิดภัย
อันตรายตอประชาชนและสภาพแวดลอม และสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศที่ประเทศไทย
เปนภาคีสมาชิก สงเสริมใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารจัดการ คุมครอง
ดูแลรักษา หรือบํารุงทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ใหอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรการควบคุมตางๆ เชน การหามลา
สัตวปา การควบคุมการครอบครองสัตวปาหรือซากสัตวปา ควบคุมการคา การนําเขา สงออก หรือนําผาน
ซึ่งสัตวปา ซากสัตวปา หรือผลิตภัณฑจากซากสัตวปา ควบคุมการดําเนินกิจการเพาะพันธุสัตวปา
การดําเนินกิจการสวนสัตว กําหนดใหประชาชน หนวยงานหรือองคกรตางๆ สามารถขออนุญาตเขาไป
ในพ้ืนที่อนุรักษสัตวปาตามกฎหมายนี้ ได เฉพาะเ พ่ือเรียนรู  ศึกษาวิจัย เ ก่ียวกับสัตวปา พันธุ พืช
ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศวิทยาปาไม กําหนดใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวม
ดูแลรักษาเขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหามลาสัตวปา และสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
บางชนิดที่ เกิดทดแทนไดอยางยั่งยืนไดภายใตเงื่อนไขที่ กําหนด ใหอํานาจในการตราอนุบัญญัติ
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ โดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงวน
และคุมครองสัตวปาแหงชาติเพ่ือใหเกิดความถูกตองเหมาะสมและเปนธรรมกับประชาชนผูเก่ียวของ
มีบทเฉพาะกาลกําหนดใหกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครอง

37 UN General Assembly, A/HRC/34/49 , 19 January 2017 , Report of the Special Rapporteur on the
Issue of Human Rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment.
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สัตวปาที่บังคับใชอยูเดิมใชไดตอไปเทาที่ไมขัดแยงกับกฎหมายนี้ จนกวาจะมีการออกใหมมาใชบังคับ
ตามกฎหมายนี้

สวนสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติฯ คือ ไดมีการเพ่ิมเติมกําหนด
นิยามของคําวา วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร และสวนรุกขชาติ เขตสงวนสภาพธรรมชาติ เขตศึกษา
ธรรมชาติ  (มาตรา ๔) ซึ่งเปนการกําหนดบริเวณที่ดินที่มีสภาพธรรมชาติที่นาสมควรแกการอนุรักษ
เปนแหลงคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ โดยเพ่ิมเติมหมวด ๒ การกําหนดบริเวณพ้ืนที่ วนอุทยาน
สวนพฤกศาสตร และสวนรุกขชาติ เพ่ือใหมีผลบังคับตามกฎหมายดวย ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มสีวนรวมในการตรวจสอบแนวเขตหรือชวยเหลือพนักงานเจาหนาที่ดวย (มาตรา ๗) อีกทั้ง ไดมีการกําหนด
บทบัญญัติขอหามเด็ดขาดมิใหกระทําการใดๆ ในเขตอุทยานแหงชาติและกําหนดใหการกระทําใดๆ
นอกเขตอุทยานแหงชาติที่สงผลกระทบเสียหายแกพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ ถือวาเปนการกระทํา ความผิด
ดวย38 และไดมีการกําหนดเขตตางๆ เชน เขตสงวนสภาพธรรมชาติ ซึ่งตองหามเปลี่ยนแปลงสภาพ
ธรรมชาติเดิมโดยเด็ดขาด และเขตศึกษาธรรมชาติ ซึ่งอนุญาตใหทําไดเฉพาะบางกรณี เชน การศึกษาวิจัย
ทองเที่ยว ภายใตหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขตามระเบียบที่อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติฯ ไดกําหนดไว
ตามความเห็นชอบของรัฐมนตรี นอกจากนี้  มาตรา ๖39 เรื่องการกําหนดที่ดินใหเปนอุทยานแหงชาตินั้น
มกีารเปดโอกาสใหชุมชนทองถ่ินที่อาศัยอยูบริเวณนั้น ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการกําหนด
ที่ดินใหเปนอุทยานแหงชาติ อันสอดคลองกับสิทธิชุมชนโดยสงเสริมหลักการมีสวนรวมของประชาชน
ซึ่งมีสวนไดเสีย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓40 และ

38 ราง พรบ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. .... มาตรา ๒๔ หามมิใหผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ภายในเขต
อุทยานแหงชาติ

…
การกระทําตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงการกระทํานอกเขตอุทยานแหงชาติแลวการกระทํานั้นสงผลใหเกิด

ความเสียหายแกอุทยานแหงชาติดวย

39 ราง พ.ร.บ . อุทยานแหงชาติ พ.ศ. ... มาตรา ๖ บัญญัติวา “เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นวาที่ดินแหงใดมีสภาพธรรมชาติ
ที่นาสนใจสมควรอนุรักษไวใหเปนแหลงคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพและแหงตนน้ําสวนใหญ
ใหคงเดิมไวมิใหเปลี่ยนแปลงและใหเปนแหลงศึกษาเรียนรูธรรมชาติและนันทนาการของประชาชน ใหมีอํานาจกระทําไดโดย

40 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ
(๑) อนุรักษฟนฟูหรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของทองถิ่น

และของชาติ
(๒) จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ

อยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(๓) เขาชื่อกันเพื่อเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐใหดําเนินการใดอันจะเปนประโยชน ตอประชาชนหรือชุมชน หรือ

งดเวนการดําเนินการใดอันจะกระทบตอความเปนอยูอยางสงบสุข ของประชาชนหรือชุมชน และไดรับแจงผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้
หนวยงานของรัฐตอง พิจารณาขอเสนอแนะนั้นโดยใหประชาชนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการพิจารณาดวยตามวิธีการ ที่กฎหมายบัญญัติ

(๔) จัดใหมีระบบสวัสดิการของชุมชน
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิที่จะรวมกับองคกร ปกครองสวนทองถิ่นหรือรัฐในการ

ดําเนินการดังกลาวดวย



๕๐

มาตรา ๕๘41 มีการเพ่ิมเติมหมวด ๓ วาดวยการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปน
เรื่องที่บัญญัติ ข้ึนใหม มีความเก่ียวของกับพันธกรณีระหวางประเทศ ดังนี้ ๑. อนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD)42 ๒. อนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate
Change)43 ๓. อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ44 และ
๔. พิธีสารนาโงยา45

เมื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ ทั้งสองฉบับแลวเห็นวา มีความพยายามแกไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อยูบาง
โดยเฉพาะการกําหนดใหชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมดูแล อนุรักษสัตวปาและอุทยาน
และเมื่อเปรียบเทียบกับหลักการดานสิทธิมนุษยชนที่รับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน มีขอสังเกต ดังนี้

๑. เนื่องจากรางกฎหมายทั้งสองฉบับมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
จึงอาจตองดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ กลาวคือ

41 มาตรา ๕๘ การดําเนินการใดของรัฐหรือที่ รัฐจะอนุญาตใหผูใดดําเนินการ ถาการนั้นอาจมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดลอม
อยางรุนแรง รัฐตองดําเนินการ ใหมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวของกอน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาต
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐ กอนการดําเนินการหรืออนุญาต
ตามวรรคหนึ่ง

ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐตองระมัดระวังใหเกิดผลกระทบตอ ประชาชน ชุมชน สิ่งแวดลอม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพนอยที่สุด และตองดําเนินการใหมีการ เยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกประชาชนหรือชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบอยางเปนธรรมและ โดยไมชักชา

42 อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ประเทศไทย
ลงนามในอนุสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ แตยังไมไดใหสัตยาบันเขาเปนภาคี และอนุสัญญามีผลบังคับใชเมื่อ ๒๙ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๓๖ เปนขอตกลงดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศที่มีเจตนารมณใหรัฐบาลทุกประเทศพัฒนาประเทศโดยไมละเลยการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคหลักไว คือเพื่ออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และเพื่อแบงปนผลประโยชนที่ไดจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม

43 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention
on Climate Change) หรือ อนุสัญญา UNFCCC หรือที่รูจักกันในนามของ Earth Summit ณ นครริโอเดอจาเนโร สหพันธสาธารณรัฐ
บราซิล มีผลบังคับใชตั้งแต ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๗ (ค.ศ. ๑๙๙๔) ประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขารวมเปนรัฐภาคีอนุสัญญาเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๓๗ และสงผูแทนประเทศเขารวมการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญาฯ (Conference of the Parties) หรือ COP ตลอดมา

44 อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาที่ ใกลสูญพันธุ  ( The Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรือไซเตส (CITES) ประเทศไทยไดสงผูแทนเขารวมประชุมและ
รับรองอนุสัญญาในป พ.ศ. ๒๕๑๘ และไดใหสัตยาบันในวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเปนสมาชิกอันดับที่ ๘๐ ในวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗

45 พิธีสารนาโงยา วาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชประโยชนทรัพยากร
พันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม (The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable
Sharing of Benefits) ประเทศไทยโดยลงนามรับรองพิธีสารนาโงยาฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ขอกําหนดหลักจะเนนในเร่ืองของ
การแบงปนผลประโยชน การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ
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ตองไมขัดหลักนิติธรรม ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร และระบุเหตุผล
ความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพดวย

๒. รางพระราชบัญญัติฯ ทั้งสองฉบับ มีบทบัญญัติที่เปนขอหามและใหอํานาจพนักงาน
เจาหนาที่ไวหลายมาตรา ประกอบกับในการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
การใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ ประชาชนและชุมชนจําเปนตองทราบขอมูล
ที่เก่ียวของอยางรอบดาน (สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสาร) เมื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ ทั้งสองฉบับ
แลว ยังไมมีบทบัญญัติที่ชัดเจนที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ มีขอผูกพันในการแจง
ขอมูลขาวสารที่เปนขอหามหรือที่เปนอํานาจของพนักงานเจาหนาที่

๓. ผูไดรับความเสียหายหรือไดรับผลกระทบทางลบจากการบังคับใชกฎหมาย มักไดแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม เชน กลุมชาติพันธุ ชนกลุมนอย คนยากจนที่ตองพ่ึงพิงการใชประโยชนจากที่ดิน
และทรัพยากรธรรมชาติ แตรางพระราชบัญญัติ ฯ ทั้งสองฉบับยังไมมีบทบัญญัติเก่ียวกับการชวยเหลือ
หรือเยียวยา ผูไดรับความเสียหายจากการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร สัตวปา และปาไม

อีกทั้ง รางพระราชบัญญัติฯ ไดกําหนดใหมีการตราอนุบัญญัติ ไดแก กฎกระทรวง
ระเบียบ ประกาศ โดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงวนและคุมครองสัตวปา
แหงชาติ โดยที่อนุบัญญัติแมเปนกฎหมายลําดับรองแตมีความสําคัญมาก เนื่องจากการกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไข และมาตรการควบคุมตางๆ เชน ขอหาม ขอปฏิบัติ ในเรื่องการครอบครองสัตวปาหรือ
ซากสัตวปา การคา การนําเขา สงออก หรือนําผาน ซึ่งสัตวปา ซากสัตวปา หรือผลิตภัณฑจากซากสัตวปา
การดําเนินกิจการเพาะพันธุสัตวปา การดําเนินกิจการสวนสัตว การจายคาชดเชยการขาดประโยชนในการใช
ที่ดินของผูมีสิทธิในที่ดินและการปฏิบัติการหรือการสั่งการใหผูครอบครองที่ดินออกจากเขตรักษาพันธุสัตว
ปา และการจายคารื้อยาย (ตามมาตรา ๔๒ (๒)) รวมถึงการพิจารณาอนุญาตคําขอตางๆ เปนตน จะตองมี
การกําหนดไวในอนุบัญญัติดังกลาว ซึ่งในรางพระราชบัญญัติฯ เพียงแตใหอํานาจหนวยงานของรัฐเทานั้น
แตไมไดกําหนดรายละเอียดที่วางหลักประกันความยุติธรรมของประชาชนใหเห็นเปนรูปธรรม ในการจัดทํา
รางอนุบัญญัติซึ่งออกตามความในรางพระราชบัญญัตินี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึงควรเปดโอกาสใหประชาชน หนวยงานที่เก่ียวของ
และผูมีสวนไดสวนเสีย หรืออาจไดรับผลกระทบ เขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทํา
รางอนุบัญญัติเหลานั้นดวย เพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ และพันธกรณีระหวางประเทศ
อยางแทจริง

สํานักกฎหมายและคดี
กรกฎาคม ๒๕๖๐
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บันทึกความเห็นทางกฎหมาย
ตอรางพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....

๑. ความเปนมา
กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือที่ มท ๐๓๐๙/๐๘๙๙๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่องการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ขอใหสํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติใหความเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับรางรางพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งในบันทึกความเห็นจะศึกษาในประเด็นดานสิทธิมนุษยชน โดยแบงเปน ๒ สวน คือ

- ความเห็นตอหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

- ความเห็นตอบทบัญญัติแหงรางพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
๒. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

๒.๑ ความเห็นตอหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....

รางบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบความเห็นตอหลักการและเหตุผลประกอบ
รางพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... อธิบายหลักการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายนี้
ในประเด็นเก่ียวกับบทนิยามคําวา “บาน” การเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
การกําหนดใหเลขประจําตัวประชาชนสําหรับบุคคลบางกลุม การจดทะเบียนการเกิดสําหรับเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง
เด็กเรรอน เด็กที่ไมปรากฏบุพการี การทะเบียนราษฎรในตางประเทศ การแจงยายที่อยู และการกําหนด
เลขประจําบาน เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติเก่ียวกับการทะเบียนราษฎร รองรับเรื่องการจัดการประชากรของ
ประเทศไทยในประชาคมอาเซียน อํานวยความเปนธรรมและอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนยิ่งข้ึน
แกไขปญหาการจดทะเบียนการเกิดของเด็กไรรากเหงาและแกไขปญหาการแจงยายที่อยู รวมถึงการกําหนด
เลขประจําบาน

พิจารณาหลักการและเหตุผลขางตนโดยเฉพาะที่เก่ียวกับการแกปญหาเก่ียวกับสถานะ
บุคคลและสิทธิของเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอน และเด็กไมปรากฏบุพการี ซึ่งเปนกลุมเด็กไรรากเหงา
ไมสามารถพิสูจนสถานะ การเกิดได เห็นวาสอดคลองกับหลักการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนแกเด็ก
ไรสถานะบุคคล ทั้งยังสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๔ ซึ่งกําหนดวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับ
การคุมครอง กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ ๒๔ ซึ่งกําหนดวาเด็ก
ทุกคนตองไดรับการจดทะเบียนทันทีภายหลังการเกิดและมีสิทธิที่จะไดมาซึ่งสัญชาติ และอนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็ก ขอ ๓ ซึ่งกําหนดวาในการกระทําทั้งปวงเก่ียวกับเด็ก ไมวาจะกระทําโดยสถาบันทางสังคมสงเคราะห
ของรัฐหรือเอกชน ศาลยุติธรรม หนวยงานฝายบริหาร หรือองคกรนิติบัญญัติ จะตองคํานึงถึงผลประโยชน
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สูงสุดของเด็กเปนลําดับแรก เด็กจะไดรับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และเด็กมีสิทธิที่จะมีชื่อ
นับแตเกิด รวมทั้งสิทธิที่จะไดสัญชาติดวย

๒.๒ ความเห็นตอบทบัญญัติแหงรางพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี..)
พ.ศ. ....

๒.๒.๑ รางมาตรา ๖ เพ่ิมเติมวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ของพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๙/๒ เพ่ือแกไขปญหาเด็กถูกทอดทิ้ง เด็กเรรอน และเด็ก
ไมปรากฏบุพการีที่อยูในสถานะของคนที่ไมมีโอกาสพิสูจนสถานะการเกิดได ทําใหตกเปนคนไรรากเหงา
ไรรัฐ ไรสัญชาติ และไมสามารถเขาสูกระบวนการแกไขปญหาเรื่องสถานะและสัญชาติได ใหไดรับการ
จดทะเบียนการเกิดซึ่งจะเปนตนเรืองของการใชสิทธิตางๆ และเพ่ือใหมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติของ
เจาหนาที่ อันจะทําใหการแกไขปญหาการจดทะเบียนการเกิดของประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน และสามารถดําเนินการใหกับเด็กดอยโอกาสไดอยางเสมอภาคในแนวทางเดียวกัน อันสอดคลองกับ
การสงเสริมและคุมครองสิทธมินุษยชนตามที่อธิบายในขอ ๒.๑

๒.๒.๑ รางมาตรา ๑๐ เพ่ิมเติมมาตรา ๓๔/๑ บัญญัติไมใหกําหนดเลขประจําบาน
และจัดทําทะเบียนบานใหบานที่ปลูกสรางในที่ดินอันเปนสาธารณะหรือที่บุคคลทั่วไปทราบวาไมใชที่ดิน
สําหรับอยูอาศัย เวนแตจะไดรับอนุญาตโดยถูกตอง และรางมาตรา ๑๑ บัญญัติมิใหใชบังคับมาตรา ๓๔/๑
กับบานที่ปลูกสรางแลวกอนที่กฎหมายนี้จะใชบังคับ

พิจารณาเห็นวาบทบัญญัติรางมาตรานี้อาจสอดคลองกับสิทธิของบุคคลและชุมชน
ตามที่รับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ (๒) ซึ่งรับรองวา
บุคคลและชุมชนมีสิทธิจัดการบํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

สวนประเด็นที่หวงใยคือ ทางปฏิบัติบานที่ไมมีเลขประจําบานในที่ดินดังกลาว เจาของ
บานและสมาชิกในครอบครัวมักเปนผูดอยโอกาสทางสังคม หากมีการบังคับใหตองโยกยายออกจากพ้ืนที่
ก็มโีอกาสที่บุคคลเหลานี้จะเขาไมถึงความชวยเหลือตามที่ควรจะไดรับ

๒.๒.๓ รางมาตรา ๔ แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕ วรรคสาม บัญญัติวา ในกรณีจําเปน
เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน การรักษาความสงบเรียบรอยหรือความมั่นคงในราชอาณาจักร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะอนุมัติใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเชื่อมโยงขอมูลที่ปรากฏ
ในทะเบียนอ่ืนนอกจากทะเบียนตามวรรคสองฯ ขณะที่มาตรา ๑๕ วรรคสามตามกฎหมายเดิม บัญญัติให
เปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีเปนผูอนุมัติใหผูอํานวยการทะเบียนกลางดําเนินการดังกลาว จึงมีขอสังเกต
วาอาจเปดโอกาสใหเปนดุลพินิจของบุคคล (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) แทนการพิจารณาโดย
คณะบุคคล (คณะรัฐมนตรี) ทั้งไมมีขอกําหนดเก่ียวกับหลักเกณฑของคําวา “กรณีจําเปน” และ “ทะเบียน
อ่ืน”

จากขอสังเกตขางตน จึงเห็นควรมีหลักเกณฑเพ่ือเปนกรอบสําหรับการใชดุลพินิจ และ
ควรมีเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติตามรางมาตรา ๔ นี้ โดยคํานึงถึงการคุมครองสิทธิมนุษยชนของ
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บุคคลที่เก่ียวของประกอบดวย ทั้งนี้ เปนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มาตรา ๒๖ ซึ่งกําหนดใหการตรา
กฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
กรณีที่รัฐธรรมนูญไมบัญญัติเงื่อนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และจะกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลมิได
และมาตรา ๓๒ ซึ่งรับรองวาบุคคลยอมมีสิทธิในความเปนอยูสวนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัว
การกระทําอันเปนการละเมิดหรือกระทบตอสิทธิของบุคคลดังกลาว หรือการนําขอมูลสวนบุคคลไปใช
ประโยชนไมวาทางใดจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ตราข้ึนเทาที่
จําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ

สํานักกฎหมายและคดี
กรกฎาคม ๒๕๖๐
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ภาคผนวก
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สารบัญภาคผนวก

๑. รางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ....

๒. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
(หลักเกณฑการฟองคดีอาญาของผูเสียหาย)

๓. รางพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

๔. รางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวม พ.ศ. ....

๕. รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารสาธารณะ พ.ศ. ....

๖. มาตรการเสริมสรางระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลในภาครัฐ

๗. พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

๘. รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐. พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๑. รางพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด พ.ศ. ....

๑๒. รางพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ....

๑๓. รางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ....

๑๔. รางพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
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