
ว า รส ารบทความ
ทางวิช าก า ร

ป� ที�  ๒  ฉ บั บ ที�  ๒  มี น า ค ม  -  เ ม ษ า ย น  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๔

ค ณ ะ ทํา ง า น ดํา เ นิ น ก า ร จั ด ทํา ว า ร ส า ร บ ท ค ว า ม ท า ง วิ ช า ก า ร
ด้ า น ก ฎ ห ม า ย เ พื� อ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น ว ง ง า น นิ ติ บั ญ ญั ติ

สํา นั ก ก ฎ ห ม า ย  สํา นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร วุ ฒิ ส ภ า

ค ว า ม มั� น ค ง ด้ า น วั ค ซี น
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ใ น ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น

ผ ล ก ร ะ ท บ ที� อ า จ
เ กิ ด ขึ� น จ า ก ก า ร แ ก้ ไ ข

ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
อ้ อ ย แ ล ะ นํ�า ต า ล ท ร า ย

ก า ร ย ก เ ลิ ก ก ฎ ห ม า ย
บ า ง ฉ บั บ ที� ห ม ด ค ว า ม จํา เ ป� น
ห รื อ ซํ�า ซ้ อ น กั บ ก ฎ ห ม า ย อื� น

สิ ท ธิ ใ น ก า ร ป ฏิ เ ส ธ ก า ร รั ก ษ า
ใ น ว า ร ะ สุ ด ท้ า ย ข อ ง ชี วิ ต

ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ก า ร เ ข้ า ชื� อ เ ส น อ ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ ง ถิ� น  พ . ศ .  . . . .  

   กั บ ก ล ไ ก ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ท า ง ก า ร เ มื อ ง
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ท้ อ ง ถิ� น

ร่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ จ ร า จ ร ท า ง บ ก
( ฉ บั บ ที�  . . )  พ . ศ .  . . . .  

แ ล ะ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ถ ย น ต์  
พ . ศ .  ๒ ๕ ๒ ๒  

   กั บ ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
ใ ห้ แ ก่ เ ด็ ก ที� โ ด ย ส า ร ร ถ ย น ต์



วารสารบทความทางวิช าการ
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คณะผู้จัดทําวารสารบทความทางวิชาการ

ที�ปรึกษาคณะทํางาน

หัวหน้าคณะทํางาน

ที�ปรึกษาคณะทํางานที�ปรึกษาคณะทํางาน
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คณะทํางาน คณะทํางาน คณะทํางาน

คณะทํางาน คณะทํางาน
และเลขานุการ

คณะทํางาน
และผู้ช่วยเลขานุการ

นายทศพร  แย้มวงษ์

นายบุญสงค์  ทองอินทร์ นายโสภณ ชาตบุษย์จารุ

นายทศวิณห์ุ  เกียรติทัตต์

นางกิตติมา  อรุณพูลทรัพย์ นางพัชรา  พุกเศรษฐี นางสาวพันธ์ุทิพา  หอมทิพย์

นางสาวจิตรกาน  เจียรตระกูล นางสิริกันย์  ส่องแสง นางภสพร  อัครนาวิน

นางสาวกรรณิกา  พัสระ นางสาวอัญชุลี  แก้วกรมนางสาวอมรรัตน์  สงเคราะห์ธรรม



 
วารสารบทความวิชาการด้านกฎหมายของสำนักกฎหมายฉบับนี ้ เป็นปีที ่ ๒ ฉบับที ่ ๒  

(เดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๔) ขอนำเสนอบทความที่น่าสนใจ จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้ สืบเนื่องจาก
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่ทำให้การดำเนินงาน  
ตามพระราชบัญญัตินี ้ ไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เอื ้อต่อการส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว จึงนำไปสู่การนำเสนอ
บทความ เรื่อง “ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย”  และ
เพื่อให้มีกฎหมายที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของสังคมโดยไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพหรือ
สร้างภาระแก่ประชาชนมากเกินสมควร จึงจำเป็นต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมาย  
ในบทความ เรื่อง “การยกเลิกกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน” อีกทั้ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ 
COVID-19 ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่จัดเป็นภัยความมั่นคงรูปแบบหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชี วิต 
ของประชาชนในทุกประเทศรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวัคซีน
เพื่อเป็นหนทางในการรักษา COVID-19 จึงถือเป็นความหวังในการแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้เพื่อให้ทุกคน
สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขและมีคุณภาพอีกครั้ง ดังนั้น จึงขอเสนอบทความ เรื่อง “ความมั่นคง
ด้านวัคซีนของประเทศไทยในภาวะฉุกเฉิน” และถึงแม้ในปัจจุบันได้มีเครื่องมือในการช่วยชีวิตผู้ป่วย 
ในระยะสุดท้ายมากมายเพื่อให้รอดชีวิต แต่ในบางครั้งผู้ป่วยอาจไม่มีความประสงค์ให้ใช้เครื่องมือเหล่านั้น
เพื่อยืดชีวิตตนเอง ดังนั้น จึงขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไป
เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตว่าสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร ในบทความ เรื่อง “สิทธิ 
ในการปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต” นอกจากนี้ ในวารสารดังกล่าวยังได้นำเสนอบทความ 
เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... กับกลไกการมีส่วนร่วมทาง 
การเมืองของประชาชนในท้องถิ่น” ซึ่งถือเป็นหลักการที่สำคัญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
และ เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กับการสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กที่โดยสารรถยนต์” ที่พบว่า ในแต่ละปี หรือทุก ๒ นาที จะมีเด็ก ๑ คน
ที่เสียชีวิตบนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุที่มีรถชนจะทำให้เด็กหลุดจากที่นั ่งกระเด็นออกมานอกรถ หรือ  
หลุดจากอ้อมกอดของผู้ปกครองไปกระแทกกับส่วนต่าง ๆ ภายในรถ  

 กองบรรณาธิการวารสารบทความวิชาการด้านกฎหมายของสำนักกฎหมายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงงานนิติบัญญัติและประชาชนทั่วไปเช่นเคย และขอขอบคุณ  
ที่ท่านผู้อ่านได้ให้ความสนใจติดตามวารสารของเรามาอย่างต่อเนื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้า 

 
 

กองบรรณาธิการ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 



         
-  ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย   
 ทศวิณหุ์  เกียรติทัตต์  วิทยากรชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย ๑   ๑ 
 
-  การยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น 
 พัชรา  พุกเศรษฐี  วิทยากรชำนาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย ๑   ๖ 
 
-  ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศไทยในภาวะฉุกเฉิน 
 กิตติมา  อรุณพูลทรัพย์  วิทยากรชำนาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย ๑   ๑๑ 
 
-  สิทธิในการปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต 
 กรรณิกา  พัสระ  วิทยากรชำนาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย ๒   ๑๕ 
 
-  ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....  
 กับกลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่น 
 จิตรกาน  เจียรตระกูล  วิทยากรชำนาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย ๒   ๑๙ 
 
-  ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒  
 กับการสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กที่โดยสารรถยนต์ 
 พันธุ์ทิพา  หอมทิพย์  วิทยากรชำนาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย ๒   ๒๘ 



 

หน้า | ๑  วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๒ (เดือนมนีาคม – เมษายน ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 

 

ความเป็นมา 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ หลังจากที่พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้ใช้บังคับมา
๒๒ ปี รัฐบาลของประเทศบราซิลได้แจ้งต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ว่าจะยื่นฟ้องรัฐบาลไทย 
ซึ่งขณะนั นเป็นผู้ส่งออกน ้าตาลอันดับที่ ๒ ของโลก โดยชี ว่าไทยได้สร้างระบบและกฎหมาย คือ 
พระราชบัญญัติอ้อยและน ้ าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ก้าหนดให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงใน 
ทุกกระบวนการ และที่ส้าคัญ คือ การตั งราคาขายน ้าตาลภายในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก ท้าให้  
เมื่อน้ารายได้ส่วนนี มาถัวเฉลี่ยกับราคาส่งออกในการค้านวณราคาอ้อยแล้ว ส่งผลให้ไทยสามารถ 
ส่งออกน ้าตาลไปทุ่มตลาดในราคาที่ต่้ากว่าที่ควรจะเป็น ก่อให้เกิดการค้าขายที่ไม่เป็นธรรมกับคู่แข่ง 
อย่างประเทศบราซิลที่ต้องปิดโรงงานน ้าตาลไปเป็นจ้านวนมาก  นอกจากนี  รัฐบาลไทยยังอุดหนุนเกษตรกร
และโรงงานน ้าตาลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น อนุมัติให้จ่ายเงินเพ่ิมให้แก่ชาวไร่อ้อย หรือให้กองทุนอ้อยและ
น ้าตาลทรายกู้เงินมาจ่ายเงินเพ่ิมให้ชาวไร่อ้อย และปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี ยต่้า อีกทั งรัฐบาลอุดหนุน
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ มากกว่าที่ให้สัญญาไว้กับ WTO ส่งผลกระทบต่อราคาน ้าตาลในตลาดโลก ดังนั น 
ประเทศบราซิลจึงท้าการยื่นฟ้องประเทศไทย และกดดันในเรื่องต่าง ๆ จนประเทศไทยต้องประกาศ 
“ลอยตัวราคาน ้าตาล” นอกจากนี บทบัญญัติของกฎหมายปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่ท้าให้
การด้าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี  ไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เอื อต่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าว เพ่ือไม่ให้ขัด  
ต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ และเพ่ิมเติมให้สามารถน้าน ้าอ้อยไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่น  
เพื่อประโยชน์ต่อชาวไร่อ้อย โรงงานน ้าตาลทราย ผู้บริโภค และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 
 
 
 



 
 

หน้า | ๒  วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๒ (เดือนมนีาคม – เมษายน ๒๕๖๔) 

การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
 คณะรัฐมนตรีได้ เสนอร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. . . . .  
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ้าปีครั งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๓ พร้อมกับร่างพระราชบัญญัติในท้านองเดียวกันอีก ๗ ฉบับ๑ ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
เห็นชอบให้น้ามาพิจารณาร่วมกัน และที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวทั ง ๘ ฉบับ พร้อมกันไป โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา 
 
สาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี 
มีสาระส้าคัญ สามารถสรุปได้ ดังนี  ๒ 
 (๑) เพ่ิมเติมบทบัญญัติให้คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  
ในกรณีที่ไม่มีผู้แทนชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนโรงงานหรือมีไม่ครบตามที่กฎหมายก้าหนด (เพ่ิมมาตรา ๑๔ 
วรรคสี่) 
 (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือรองรับการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและ  
น ้าตาลทราย และก้าหนดให้น้าบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการอ้อย และคณะกรรมการน ้าตาลทราย รวมทั งเพ่ิมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการในคณะกรรมการน ้าตาลทราย 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ วรรคสาม มาตรา ๒๔ วรรคสี่ มาตรา ๓๒ วรรคสาม และมาตรา ๔๑) 

                                        
 ๑ (๑) ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. . . . .  เสนอโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย กับคณะ , (๒) ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
เสนอโดย นายวีระกร  ค้าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ , (๓) ร่างพระราชบัญญัติอ้อย 
และน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา 
กับคณะ, (๔) ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย นายปารเมศ  โพธารากุล กับประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั ง จ้านวน ๑๗ ,๘๓๙ คน, (๕) ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย  
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ , (๖) ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เสนอโดย นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กับคณะ , (๗) ร่างพระอ้อย
และน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย นายสุรทิน พิจารณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปไตยใหม่ กับคณะ. 
 ๒ เอกสารประกอบการพิจารณาเบื องต้นร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (อ.พ.(ร.)),  
ข้อ ๑.๒ หน้า ๒-๘. 



 
 

หน้า | ๓  วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๒ (เดือนมนีาคม – เมษายน ๒๕๖๔) 

 (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายเกี่ยวกับการก้าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจ้าหน่ายน ้าตาลทรายเพ่ือใช้บริโภคในราชอาณาจักร (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๗ (๑๘)) 
 (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมที่มาของเงินกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๗) 
 (๕) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ยกเลิกมาตรา ๒๙) 
 (๖) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการน้าเข้าน ้าตาลทราย (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๗) 
 (๗) แก้ไขเพ่ิมเติมการก้าหนดราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย
ขั นต้น (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙ วรรคสาม) 
 ส้าหรับสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดย
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั ง จ้านวน ๑๗,๘๓๙ คน มีความแตกต่างจากร่างของคณะรัฐมนตรี สรุปได้ ดังนี ๓ 
 (๑) แก้ไขและเพ่ิมเติมบทนิยามค้าว่า “อ้อย” “น ้าตาลทราย” (ให้รวม “น ้าอ้อย”) และ  
“ผลพลอยได้” (ให้รวม “กากอ้อย/กากตะกอนกรอง”) (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓ และมาตรา ๔) 
 (๒) เพ่ิมให้มีรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ มาจาก ๓ กระทรวง เป็นผู้รักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี  มีอ้านาจในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี  (จากเดิมที่รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงผู้รักษาการมีอ้านาจก้าหนดระเบียบเท่านั น) 
(แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕) 
 (๓) เปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย ในส่วนของ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้มีความยืดหยุ่นขึ น (และลดเงื่อนไขที่เคยก้าหนดให้ต้องมาจากหน่วยราชการต่าง ๆ)  
และเพ่ิมจ้านวนตัวแทนชาวไร่และโรงงาน ท้าให้มีสัดส่วน ๕:๗:๕ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน ผู้แทนชาวไร่อ้อย 
๗ คน และผู้แทนโรงงาน ๕ คน และก้าหนดให้ผู้อ้านวยการกองทุนเป็นเลขานุการโดยต้าแหน่ง  
(แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๔) 
  (๔) ขยายขอบเขตกรอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย และยังคง
ที่มาของรายได้ในส่วนที่อาจมาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาลไว้เช่นเดิม (แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๘) 
   (๕) ก้าหนดให้ชาวไร่อ้อยแต่ละรายเป็นสมาชิกสถาบันชาวไร่อ้อยได้แห่งเดียว (รวมทั งสหกรณ์ด้วย) 
(แก้ไขเพ่ิมเติม มารา ๓๕) 
 
 

                                        
 ๓ https://tdri.or.th/2020/11/sugar-cane-and-granulated-sugar-act. 



 
 

หน้า | ๔  วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๒ (เดือนมนีาคม – เมษายน ๒๕๖๔) 

 ส่วนสาระส้าคัญของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ที่เสนอโดย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อีก ๖ ฉบับ มีความแตกต่างกันในรายระเอียดแต่มีจุดร่วมที่ส้าคัญ ดังนี  คือ 
 (๑) เสนอแก้ไขหรือเพ่ิมนิยามค้าว่า “น ้าตาลทราย” ให้รวม “น ้าอ้อย” และนิยามค้าว่า  
“ผลพลอยได้” ให้รวม “กากอ้อย” และ “เอทานอล” ซึ่งร่างที่มีค้าเหล่านี จะมีนัยที่ชัดเจนกว่าร่างของ
องค์กรชาวไร่และประชาชนว่าจะให้น้าผลพลอยได้เหล่านี เข้ามารวมในการคิดราคาอ้อยด้วย 
 (๒) ยังคงอ้านาจของคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย หรือ กอน. ในการก้าหนดราคาขาย
น ้าตาลภายในประเทศไว้ดังเดิม (ไม่ได้ตัดออกดังเช่นในร่างของคณะรัฐมนตรี) 
 
ผลกระทบโดยรวมที่อาจเกิดขึ น๔ 
 - ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
  เชิงบวก การแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตราที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ เพ่ือแก้ไขประเด็นที่เป็นข้อพิพาท
ระหว่างประเทศไทยกับองค์การการค้าโลก (WTO) กรณีที่ประเทศบราซิลกล่าวหาว่ารัฐบาลไทย อุดหนุน
ราคาอ้อยและน ้าตาลทราย ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานของน ้าตาลทรายในการค้าเสรี ซึ่งหากมี
การแก้ไขจะท้าให้ประเทศบราซิลยุติปัญหาข้อพิพาทที่มีกับประเทศไทย 
 ก้าหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายตามมาตรา ๒๓ เสียใหม่ให้ชัดเจน และ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ น รวมทั งก้าหนดขอบเขตในการใช้จ่ายเงินของกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย 
ตามมาตรา ๓๐ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้ชัดเจนขึ นด้วย เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น  
ต่อระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายของประเทศไทย หากกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายมีเสถียรภาพ
มากขึ น 
 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ชาวไร่อ้อยและโรงงานน ้าตาลจะได้ประโยชน์จากการแก้ไข 
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ในครั งนี  เนื่องจากการประชุมของ 
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ  จะไม่สะดุดหยุดลงจากการขาดองค์ประกอบในการประชุมท้าให้การด้าเนินการต่าง ๆ  
ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก้าหนด เช่น การก้าหนด
ราคาอ้อยขั นต้น การก้าหนดวันเริ่มต้นการหีบอ้อยและอื่น ๆ ท้าให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับโรงงาน
น ้าตาลทรายและชาวไร่อ้อย 

                                        
 ๔ รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจเกิดขึ นจากกฎหมาย ข้อ ๘. หน้า ๕-๖. 
 



 
 

หน้า | ๕  วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๒ (เดือนมนีาคม – เมษายน ๒๕๖๔) 

 การแก้ไขบทบัญญัติบางประการที่อาจขัดกับข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถ
ลดปัญหาข้อโต้แย้งระหว่างประเทศที่จะท้าให้การพัฒนาระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทราย  
ของประเทศไทยสะดุดหยุดลง 
 สรุปโดยรวม การแก้ไขกฎหมายในครั งนี จะท้าให้เกิดประโยชน์กับระบบอุตสาหกรรมอ้อย และ
น ้าตาลทรายทั งระบบ แก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ว นน้ามา 
ซึ่งการพัฒนาระบบอตุสาหกรรมออ้ยและน ้าตาลทรายของประเทศไทยให้เจริญกา้วหนา้อย่างมัน่คงตอ่ไป 
 เชิงลบ 
 การแก้ไขกฎหมายในครั งนี จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของกองทุนอ้อยและ  
น ้าตาลทราย ซึ่งต่อไปกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงิ นกู้ 
โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี อาจท้าให้เสถียรภาพของกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายในช่วงเปลี่ยนแปลงนี 
มีปัญหาในการให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อยและโรงงานน ้าตาลทราย ดังนั น จึงต้องท้าความเข้าใจ  
ให้โรงงานน ้าตาลทรายและชาวไร่อ้อยทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ น และตะหนักถึงการน้าเงินส่งเข้า
กองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายในช่วงเวลาที่ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายมีผลก้าไร เพ่ือให้
กองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายมีเงินสะสมเพียงพอต่อการช่วยเหลือระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาล
ทรายในช่วงเวลาที่ราคาน ้าตาลทรายในตลาดโลกตกต่้าต่อไป 
 ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
 จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรายได้ของกองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายอาจท้าให้ โรงงาน
น ้าตาลทรายและชาวไร่อ้อยได้รับผลกระทบในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการเงิน  
การลงทุนจากกองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย แต่ทั งนี หากมีการบริการจัดการในเรื่องการจัดเก็บเงินเข้า 
กองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายได้อย่างมีประสิทธิภาพผลกระทบอาจจะไม่มากอย่างที่คาดการณ์ไว้
 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ระยะสั น จากการแก้ไขกฎหมายในครั งนี ท้าให้กองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายจะไม่ได้รับ  
การช่วยเหลือด้านเงินทุนจากภาครัฐ ซึ่งอาจมีผลกระทบกับความเชื่อมั่นของชาวไร่อ้อยในระยะแรก  
ระยะยาว ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับนี  จะเป็นการพัฒนาระบบ
อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยไม่ติดขัดปัญหา
ข้อก้าหนดต่าง ๆ ทางการค้าระหว่างประเทศ ลดขั นตอนการด้าเนินการในหลายเรื่อง เพ่ือความรวดเร็วและ
ให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ชาวไร่อ้อย โรงงานน ้าตาลทราย ผู้บริโภค และระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติหลักการเกี่ยวกับการยกเลิก

หรือปรับปรุงกฎหมายไว้อย่างชัดเจนในมาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง ว่า “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่
จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน...” ดังนั้น 
หากกฎหมายของประเทศใดล้าสมัย ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุน และจะท าให้ประเทศนั้น 
เป็นปัญหาของประชาคมโลกไปโดยปริยาย และเพ่ือลดปัญหากฎหมายเฟ้อ (Regulatory Inflation)  
ซึ่งท าให้เพ่ิมต้นทุนในการบังคับใช้กฎหมาย (Administrative Cost) และเพ่ือให้มีกฎหมายที่ดีและ
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของสังคมโดยไม่จ ากัดสิทธิเสรีภาพหรือสร้างภาระแก่ประชาชนมาก
เกินสมควร ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงจ าเป็นต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของกฎหมายเพ่ือน าไปสู่ 
“การยกเลิกกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน” 
 การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย (ex post evaloution of legislation) นั้น ถือเป็นมาตรการ
ที่ส าคัญประการหนึ่งในด้านการใช้บังคับกฎหมาย โดยเฉพาะการที่จะท าให้กฎหมายนั้น ๆ  มีเนื้อหาสาระ
และกลไกของกฎหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   
เช่น ทัศนคติของมหาชนในเรื่องต่าง ๆ พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร  
การเปลี่ยนแปลงของอย่างรวดเร็วของสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนพันธกรณีระหว่างประเทศ ส าหรับประเทศ 
ที่พัฒนาแล้วจะด าเนินการให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติของกฎหมายอยู่เสมอ 
ดังนั้น สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้เสนอแนวทางที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมายด้วยการ “สังคายนากฎหมาย (Regulatory Guillotine)” ซึ่ ง เป็นกลไก 
ที่หลายประเทศได้น ามาปรับใช้ เช่น สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
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 จากการศึกษา พบว่า ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ สาธารณรัฐเกาหลี ได้ยกเลิกกฎหมาย กฎ หรือระเบียบต่าง ๆ 
เป็นจ านวนกว่า ๕,๐๐๐ ฉบับ และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเป็นจ านวนกว่า ๒,๕๐๐ ฉบับ จากจ านวน
กฎหมายที่มีอยู่กว่า ๑๑,๐๐๐ ฉบับ ซึ่งผลที่ได้จากการยกเลิกและแก้ไขกฎหมายดังกล่าวได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งด้านการสร้างงาน ลดภาระของประชาชนในการติดต่อกับภาครัฐ ลดภาระของภาครัฐ  
การลงทุนจากต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น และจ านวนผู้ว่างงานลดลง๑  
 การยกเลิกกฎหมาย คือ การท าให้กฎหมายที่เคยใช้บังคับอยู่นั้นสิ้นสุดลง การยกเลิกกฎหมาย
นั้นแบ่งออกได้เป็น ๒ กรณี คือ โดยยกเลิกโดยตรง และยกเลิกโดยปริยาย 
 ๑. การยกเลิกกฎหมายโดยตรง แบ่งออกเป็น ๓ กรณี คือ 

๑.๑ กฎหมายก าหนดวันยกเลิกไว้ในกฎหมายฉบับนั้นเอง อาจก าหนดยกเลิกบางบท  
บางมาตรา หรือทั้งฉบับ    

๑.๒ ยกเลิกโดยมีกฎหมายใหม่ ซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน ก าหนดให้ยกเลิกไว้โดยตรง 
๑.๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ 

 ๒. การยกเลิกกฎหมายโดยปริยาย มีได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
๒.๑ กฎหมายใหม่และกฎหมายเก่ามีข้อความสอดคล้องกัน ให้ใช้กฎหมายใหม่ 
๒.๒ กฎหมายใหม่และกฎหมายเก่ามีข้อความขัดแย้งกัน ให้ใช้กฎหมายใหม่ 
๒.๓ การยกเลิกกฎหมายแมบ่ท ย่อมท าให้กฎหมายบริวารถูกยกเลิกไปโดยปริยาย๒ 

 ดังนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติหลักการเกี่ยวกับ 
การยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายไว้อย่างชัดเจน จึงส่งผลให้ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔๓ คณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น 
พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย รับข้อเสนอ ของ
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนที่ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า  
พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ และพระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ ไปประกอบ 
การพิจารณาในคราวเดียวกันด้วย 
                                        
 ๑ กองบรรณาธิการส านักกฎหมาย, “การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ” จุลนิติ ๑๔,ฉ.๖): ๑-๘.  

 ๒ “การยกเลิกกฎหมาย,” สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔, http://www.satit.up.ac.th/BBC๐๗/AroundTheWorld/ law/๓๓.htm 
 ๓ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔, ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นจาก https://www.thaigov.go.th/ 
news/contents/details/๓๘๙๙๑, (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔). 

https://www.thaigov.go.th/%20news/contents/details/38991
https://www.thaigov.go.th/%20news/contents/details/38991
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      ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับ
กฎหมายอื่น พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ เป็นการยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมด
ความจ าเป็นและไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันหรือมีความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่นที่ตราขึ้น  
ในภายหลัง ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้  

 สาระส าคัญและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็น
หรือซ  าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... มีจ านวน ๗ ฉบับ ดังนี้๔ 

 ๑. พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙  
 ๒. พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๑ 

สาระส าคัญ เป็นการจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก ซึ่งศาลมีค าสั่งให้ส่งไปไว้ในสถานที่
ตามกฎหมายก าหนดเพื่อฝึกอบรม 

เหตุผลในการยกเลิก สมควรยกเลิกกฎหมายนี้ เนื่องจาก 
• กฎหมายลักษณะอาญาและพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งเป็น

เงื่อนไขในการส่งเด็กเข้ารับการอบรมตามกฎหมายนี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว 
• การอบรมเพ่ือแก้ไขความประพฤติของเด็กและการส่งเสริมให้เด็กปรับตัวเข้ากับสังคม 

และสภาพแวดล้อมมีกฎหมายเฉพาะก าหนดกลไกทางกฎหมายในการด าเนินการเรื่องนี้ไว้แล้ว 
 ๓. พระราชก าหนดควบคุมและด าเนินงานภารธุระการท าเหมืองแร่ทองค า พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

สาระส าคัญ เป็นการให้อ านาจรัฐบาลในยามฉุกเฉินตามความต้องการของชาติที่จะเข้า
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ซึ่งใช้ในการควบคุมและด าเนินงานภารธุระ  
การท าเหมืองแร่ทองค า 

เหตุผลในการยกเลิก สมควรยกเลิกพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจาก 
• พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เป็นกฎหมายซึ่งตราขึ้นในภายหลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 

ในการบริหารจัดการแร่ทุกชนิดแล้ว 
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหลักเกณฑ์

การด าเนินการโดยหน่วยงานที่เวนคืนต้องใช้อสังหาริมทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ที่เวนคืนภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดและต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม 

                                        
 ๔ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็น
หรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....(ครั้งที่ ๓), ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นจาก https://www.krisdika.go.th/detail-law-draft-under-
consideration-by-the-office-of-the-council-of-state?billCode=๒๕๑&type=billMain (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔) 

https://www.krisdika.go.th/detail-law-draft-under-consideration-by-the-office-of-the-council-of-state?billCode=๒๕๑&type=billMain
https://www.krisdika.go.th/detail-law-draft-under-consideration-by-the-office-of-the-council-of-state?billCode=๒๕๑&type=billMain
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 ๔. พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการไฟฟ้า พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
สาระส าคัญ เป็นการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อให้ความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนและ

ไฟฟ้าสัมปทานเป็นภารกิจในการก ากับดูแลของกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้บังคับแล้ว 
เหตุผลในการยกเลิก สมควรยกเลิกกฎหมายนี้ เนื่องจาก มีความซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น อาทิ 
• คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สามารถก ากับดูแลกิจการไฟฟ้า

รวมถึงไฟฟ้าสัมปทาน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
• การเดินสายส่งไฟฟ้า การตั้งเสา สถานี หรืออุปกรณ์อื่นใดมีกฎหมายและหน่วยงาน  

ที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะแล้ว อาทิ กฟน. กฟผ. กฟภ. 
 ๕. พระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการท าให้เสียสัมพันธไมตรี
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘ 

สาระส าคัญ เป็นการก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการท าให้เสีย
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม 

เหตุผลในการยกเลิก สมควรยกเลิกพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจาก 
• ตั้งแต่มีการตรากฎหมายฉบับนี้ยังไม่เคยมีการใช้บังคับและด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
• พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการข่าว 

ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและประโยชน์แห่งรัฐไว้โดยเฉพาะแล้ว ประกอบกับประมวลกฎหมาย
อาญา ภาค  ๒ ลักษณะ  ๑ ความผิ ด เกี่ ยวกับความมั่ นคงแห่ ง ร าชอาณาจัก รครอบคลุ ม 
การกระท าความผิดดังกล่าวแล้ว  
 ๖. พระราชบัญญัติก าหนดวิธีการระงับการค้าก าไรเกินสมควรจากราชการ พ.ศ. ๒๔๙๑ 

สาระส าคัญ ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาระงับการค้าก าไรเกินสมควรจากราชการ
เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาสัญญาระหว่างคู่สัญญาฝ่ายรัฐบาลกับคู่สัญญาอีกฝ่ายว่าเป็นสัญญาที่มีลักษณะ  
เป็นการค้าก าไรเกินสมควรจากราชการหรือไม่ รวมทั้งพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในสัญญาของคู่สัญญา 

เหตุผลในการยกเลิก สมควรยกเลิกกฎหมายนี้เนื่องจาก 
• ตั้งแต่มีการตรากฎหมายฉบับนี้ยังไม่เคยมีการใช้บังคับและด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
• พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งสอดคล้องกับสภาพการณ์
และวิธีปฏิบัติในปัจจุบันแล้ว 
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 ๗. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สาระส าคัญ  เป็นการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์โดยการควบคุมเครื่องจักร วัตถุดิบ 

ในการผลิต และควบคุมพฤติกรรมของผู้ประกอบการ เพ่ือจัดระเบียบทางการค้าให้มีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น 
เหตุผลในการยกเลิก สมควรยกเลิกพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้า 

ทางเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผลิตภัณฑ์ซีดีเพ่ือวัตถุประสงค์   
ในการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่มีการด าเนินการแล้วในปัจจุบัน 

 ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ หากยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ  าซ้อน
กับกฎหมายอื่น ดังนี้ 
 ๑) ลดภาระและอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน 
 ๒) เพ่ือให้มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และท าให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

 บทสรุป ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า กฎหมายเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้แล้ว ก็ใช้ได้ตลอดไป  
จนกว่าจะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโดยกระบวนการที่ถูกต้องตามขั้นตอนในภายหลัง  
เพราะตราบใดที่ยังไม่มีการยกเลิก ก็ต้องถือว่ากฎหมายนั้นยังมีอยู่ จะหยิบยกขึ้นมาใช้เมื่อใดก็ยังคง 
มีผลบังคับใช้ได้เสมอ ดังสุภาษิตกฎหมายที่ว่า "กฎหมายนอนหลับบางคราว แต่ไม่เคยตาย" (The Laws 
Sometimes. Sleep, Never Die.) แต่หากยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับ
กฎหมายอื่น จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งลดอุปสรรคในการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และยังเป็นการลดภาระต่อรัฐในเรื่องงบประมาณในการบังคับใช้กฎหมายและ  
ลดภาระต่อประชาชนผู้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ตลอดจนเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ถือเป็น 

โรคอุบัติใหม่ที่จัดเป็นภัยความมั่นคงรูปแบบหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน 
ในทุกประเทศรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวัคซีนเพ่ือเป็นหนทาง
ในการรักษา COVID-19 จึงถือเป็นความหวังในการแก้ไขวิกฤตการณ์ในครั้งนี้เพ่ือให้ทุกคนสามารถกลับมา
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขและมีคุณภาพอีกครั้ง 

ในอดีตประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อหลายครั้งด้วยกัน  
โดยในขณะนั้นประเทศไทยยังมีขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนได้อย่างจ ากัดท าให้ต้องจองคิว 
สั่งซื้อวัคซีนจากต่างประเทศจึงไม่สามารถจัดหาวัคซีนในจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการได้ ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านวัคซีนของประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ 
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑๑ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการผลิตวัคซีนของประเทศให้เกิดความมั่นคง รวมทั้งเพ่ือให้การบริหารจัดการด้านวัคซีนมีความเป็น
เอกภาพ มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรคที่ควบคุมได้ด้วยวัคซีนให้อยู่ในเขตจ ากัดให้น้อยที่สุดหรือหมดไปจากประเทศไทยอันน ามาสู่  
ความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบถึง “สาระส าคัญเกี่ยวกับความมั่นคง 
ด้านวัคซีน” ผู้เขียนจึงขอน าเสนอเนื้อหาของบทบัญญัติเกี่ยวกับความมั่นคงด้านวัคซีนในหมวด ๒  
ของพระราชบัญญัตดิังกล่าว ดังนี้ 

บทนิยามที่ส าคัญ 
“วัคซีน” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตหรือที่ได้จากการสังเคราะห์หรือกระบวนการ

อื่ น ใด  ที่ น ามา ใช้ กระตุ้ นหรื อสร้ า ง เสริ มภู มิ คุ้ มกั น โรค เ พ่ือป้ องกั น  ควบคุม  รั กษา  หรื อ 
ลดความรุนแรงของโรค ทั้งในคนและสัตว์ 

 
 

                                        
๑พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๙๗ ก (๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑): หน้า ๕๐. 
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“ความมั่นคงด้านวัคซีน” หมายถึง การเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การด าเนินการ 
ให้มีปริมาณวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการ มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการ 
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพ่ือการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

สรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับความมั่นคงด้านวัคซีน  
๑. เพ่ือประโยชน์ของความมั่นคงด้านวัคซีน นโยบายและแผนยุทธศาสตร์  ความมั่นคง 

ด้านวัคซีนแห่งชาติ อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุน การวิจัย การพัฒนา 
การผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ รวมทั้ง 
การกระจายวัคซีนให้เป็นธรรม มีระบบ และมีเอกภาพ สอดคล้องกับความจ าเป็นส าหรับการใช้วัคซีน
เพ่ือการป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค ที่ทันต่อเหตุการณ์  และความต่อเนื่องของ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศในด้านวัคซีน โดยการจัดท า
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้น กฎหมายให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวัคซีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย (มาตรา ๑๕) 

๒. เพื่อให้การวิจัย การพัฒนา หรือการผลิตวัคซีน เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติอาจขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน ให้ด าเนินการหรือสนับสนุนการวิจัย  
การพัฒนา หรือการผลิตวัคซีนตามสมควร ตามระเบียบที่คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติก าหนด (มาตรา ๑๖) 

๓. เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติ ผู้วิจัย ผู้พัฒนา ผู้ผลิต ผู้ประกันและควบคุมคุณภาพผู้บริหารจัดการ ผู้จัดหา ผู้กระจาย หรือ 
ผู้ให้บริการวัคซีนหรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อาจได้รับสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ทุนเพ่ือการวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การบริหาร
จัดการ การจัดหา การกระจาย หรือการให้บริการวัคซีนหรือการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากสถาบัน 

 (๒) สิทธิได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน 
 (๓) สิทธิประโยชน์อื่นตามท่ีคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติก าหนด โดยให้เป็นไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและระเบียบที่คณะกรรมการฯ ก าหนด 
 ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ก าหนดให้การวิจัย การพัฒนา การผลิต 

การประกัน การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัด การจัดหา การกระจาย หรือการให้บริการวัคซีนหรือ 
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคต้องด าเนินการหรือต้องเสียค่าธรรมเนียมอันเป็นภาระที่ไม่เหมาะสมหรือ 
เกินสมควร คณะกรรมการฯ อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการให้มีการลดภาระดังกล่าว
ได้ตามที่เห็นสมควร (มาตรา ๑๗) 



 
 

หน้า | ๑๓  วารสารบทความทางวิชาการ ปีที ่๒ ฉบบัที่ ๒ (เดือนมนีาคม – เมษายน ๒๕๖๔) 

๔. ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจ าเป็น เพ่ือประโยชน์สาธารณะ เพ่ือป้องกัน ควบคุม 
รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค หรือเพ่ือความมั่นคงของประเทศ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ  
ของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดังต่อไปนี้ 

 (๑) การผลิตวัคซีนตามชนิดและปริมาณที่ก าหนด 
 (๒) สัดส่วนการส่งออกวัคซีนไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งต้องเหมาะสมกับ

สัดส่วนการใช้วัคซีนภายในประเทศ 
 (๓) การประกันหรือการควบคุมคุณภาพวัคซีน 
 (๔) การจัดหา การบริหารจัดการ การกระจาย การให้บริการวัคซีน  หรือการสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรคที่เหมาะสม 
 (๕) เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจ าเป็น 
 ในกรณีที่ไม่อาจขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้ทันต่อสถานการณ์

ดังกล่าว กฎหมายก าหนดให้รัฐมนตรีออกประกาศไปก่อนแล้วด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือให้
ความเห็นชอบภายใน ๓ วันท าการ ในกรณีที่มิได้ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด หรือคณะกรรมการฯ ไม่ให้
ความเห็นชอบ ให้การประกาศดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลง และให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติแจ้งให้หนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยเมื่อเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจ าเป็นนั้นสิ้นสุดลงแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศยกเลิกประกาศ
นั้น (มาตรา ๑๘) 

พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจุดประสงค์เพ่ือให้ประเทศไทย
เกิดความมั่นคงด้านวัคซีนและมีผลิตภัณฑ์วัคซีนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ในปริมาณ 
ที่เพียงพอส าหรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจ าเป็น โดยมีสถาบันวัคซีน
แห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือและจัดท าแนวทางในการออกประกาศก าหนดต่าง ๆ  
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
อันประกอบไปด้วย การเร่งจัดหาวัคซีนโดยการจัดซื้อ น าเข้า ผลิต หรือรับบริจาคจากต่างประเทศ  
การก าหนดให้ผู้ผลิตวัคซีนทั้งภาครัฐและเอกชนเร่งด าเนินการผลิต หรือแบ่งบรรจุวัคซีนชนิดที่ประเทศ
ต้องการและห้ามส่งวัคซีนออกไปนอกราชอาณาจักร ให้หน่วยประกันและควบคุมคุณภาพด าเนินการ
อนุมัติทะเบียนวัคซีนด้วยช่องทางพิเศษที่กระชับรวดเร็วขึ้น ควบคุมการบริหารจัดการวัคซีนในภาวะ
ฉุกเฉินเป็นไปตามมาตรฐานสามารถให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม 
รวมถึงส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในกรณีที่การระบาด
ยาวนานซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้หรือจัดหาได้ไม่เพียงพอ  



 
 

หน้า | ๑๔  วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (เดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๔) 

การเตรียมความพร้อมด้านวัคซีนของประเทศไทยในการเผชิญเหตุฉุกเฉินจะทำให้  
การบริหารจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็ว สอดคล้อง เชื่อมโยงกัน อีกทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ประชาชนลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและเกิดความมั่นคงในการดำเนินการด้านวัคซีนของประเทศ  
แต่อย่างไรก็ตาม การที ่ประเทศไทยจะผ่านบททดสอบการระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่  
หรือ COVID-19 ในครั้งนี้คงมิได้อาศัยเพียงแค่ความมั่นคงทางด้านวัคซีนเท่านั้น แต่ยังต้องมีการวางแผน
อย่างรอบคอบและเป็นระบบ มีการกำหนดลำดับความสำคัญในการดำเนินการ มีการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการบูรณาการความร่วมมือการแลกเปลี ่ยนความรู ้ และที ่สำคัญที ่สุด 
คือความร่วมมือร่วมใจจากคนในประเทศเพื่อให้เราผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมด้านวัคซีนของประเทศไทยในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคตข้างหน้า 
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า | ๑๕  วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (เดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 

 
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันทำให้มีเครื่องมือในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

มากมายเพื่อให้รอดชีวิต แต่ในบางครั้งผู้ป่วยอาจไม่มีความประสงค์ให้ใช้เครื่องมือเหล่านั้นเพื่อยืดชีวิต
ตนเอง ซึ่งอาจจะมีการสั่งเสียหรือบอกกล่าวกับญาติไว้ถึงความประสงค์นั้น แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น
ในบางครั้งญาติอาจต้องการให้บุคคลที่ตนรักมีชีวิตอยู่ต่อให้นานที่สุด ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามความประสงค์
ของผู้ป่วย บทความนี้จึงขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไป 
เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตว่าสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร  

แนวคิดในการแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต (Living Will) 
หรือพินัยกรรมชีวิต มีผลในทางกฎหมายเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องมาจากกฎหมาย 
การตายตามธรรมชาติ (Natural Death Act) ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ปี ค.ศ. ๑๙๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๙)  
เพื่อรองรับสิทธิของผู้ป่วยในการยอมรับหรือปฏิเสธกระบวนการทางการแพทย์ที่เป็นไปเพื่อยืดชีวิต  
ก่อนจะแพร่หลายไปยังรัฐและประเทศอื่น ๆ๑ ซึ่งสำหรับประเทศไทยแนวคิดนี้ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐๒  
“มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข  

ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ 
การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่กำหนดในกฎกระทรวง 
เมื ่อผู ้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว  

มิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง” 
 
 
 
 

 
๑ ดวงพร เพชรคง, “ความต้องการครั ้งสุดท้ายในชีวิต (Living Will),” สืบค้นเมื ่อวันที ่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔, 

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1786. 

๒ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๖ ก (๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐). 



 

หน้า | ๑๖  วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (เดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๔) 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์ 
จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมาน 
จากการเจ็บป่วย พ.ศ. ๒๕๕๓๓ ได้กำหนดบทนิยามที ่สำคัญตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไว้ดังนี้ 

“หนังสือแสดงเจตนา” หมายความว่า หนังสือซึ่งบุคคลแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าว่าไม่ประสงค์  
จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมาน
จากการเจ็บป่วย 

“บริการสาธารณสุขที ่เป็นไปเพียงเพื ่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื ่อยุติ  
การทรมานจากการเจ็บป่วย” หมายความว่า วิธีการที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนำมาใช้กับผู้ทำหนังสือ
แสดงเจตนาเพื ่อประสงค์จะยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตออกไป โดยไม่ทำให้ผู ้ทำหนังสือ  
แสดงเจตนาพ้นจากความตายหรือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ทั ้งนี ้ ผู ้ทำหนังสือแสดงเจตนา  
ยังคงไดร้ับการดูแลรักษาแบบประคับประคอง 

“วาระสุดท้ายของชีวิต” หมายความว่า ภาวะของผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาอันเกิดจาก 
การบาดเจ็บหรือโรคที่ไม่อาจรักษาให้หายได้และผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้รับผิดชอบการรักษา 
ได้วินิจฉัยจากการพยากรณ์โรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ว่า ภาวะนั้นนำไปสู่การตายอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ในระยะเวลาอันใกล้จะถึงและให้หมายความรวมถึงภาวะที่มีการสูญเสียหน้าที่อย่างถาวรของ  
เปลือกสมองใหญ่ที ่ทำให้ขาดความสามารถในการรับรู ้และติดต่อสื ่อสารอย่างถาวร โดยปราศจาก
พฤติกรรมการตอบสนองใด ๆ ที่แสดงถึงการรับรู้ได้ จะมีเพียงปฏิกิริยาสนองตอบอัตโนมัติเท่านั้น 

สำหรับรายละเอียดของการทำหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าวหรือ “พินัยกรรมชีวิต” นั้น  
ตามกฎกระทรวงฉบับนี้ ข้อ ๓ กำหนดว่าต้องมีความชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการตามความประสงค์  
ของผู้ทำหนังสือแสดงเจตนา และมีข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้  

(๑) รายการที่แสดงข้อมูลของผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาโดยระบุชื่อ นามสกุล อายุ หมายเลข
บัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 

(๒) วัน เดือน ปีที่ทำหนังสือแสดงเจตนา 
(๓) ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของพยาน และความเกี่ยวข้องกับผู้ทำ

หนงัสือแสดงเจตนา 
(๔)  ระบุประเภทของบริการสาธารณสุขทีไ่ม่ตอ้งการจะได้รับ 
(๕) ในกรณีที่ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาให้ผู้อื่นเขียนหรือพิมพ์หนังสือแสดงเจตนา ให้ระบุชื่อ 

นามสกุล และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เขียนหรือผู้พิมพ์ไว้ด้วย 

 
๓ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข 

ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. ๒๕๕๓, ราชกิจจานุเบกษา  
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖๕ ก (๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓). 
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หนังสือแสดงเจตนาต้องลงลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ทำหนังสือแสดงเจตนา พยาน 
และผู้เขียนหรือผู้พิมพ์ไว้ด้วย 

ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาอาจระบุชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่อธิบายความประสงค์ที่แท้จริงของผู้ทำ
หนังสือแสดงเจตนาที่ระบุไว้ไม่ชัดเจน บุคคลผู้ถูกระบุชื่อดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือ 
และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไว้ในหนังสือแสดงเจตนาด้วย 

หนังสือแสดงเจตนาอาจระบุรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ความประสงค์ในการเสียชีวิต ณ สถานที่ใด 
ความประสงค์ที่จะได้รับการเยียวยาทางจิตใจ และการปฏิบัติตามประเพณีและความเชื่อทางศาสนา 
และให้สถานบริการสาธารณสุขให้ความร่วมมือตามสมควร 

แต่เนื ่องจาก “แบบของพินัยกรรมชีวิต” ดังกล่าว ไม่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายลำดับชั้น
พระราชบัญญัติดังเช่นที่มีการบัญญัติแบบ “พินัยกรรม” ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๑๖๕๕ ถึงมาตรา ๑๖๗๒ จึงอาจจะทำให้พินัยกรรมชีวิตขาดความน่าเชื่อถือได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ 
และอาจทำให้ผู้ที่ต้องปฏิบัติตาม คือ บุคลากรทางการแพทย์เกิดความไม่แน่ใจหรือลังเลว่าจะปฏิบัติตาม
หรือไม่ เพราะการปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในเนื้อหาแห่งพินัยกรรมชีวิต คือ งดเว้นการที่จะต้องกระทำ  
เพื่อการช่วยเหลือชีวิต จึงอาจเข้าข่ายความผิดตามบทบัญญัติต่าง ๆ แห่งกฎหมาย ดังนั้น การทำ
พินัยกรรมชีวิตเอาไว้จึงอาจไม่มีความชัดเจนแน่นอนว่าจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ทำพินัยกรรม
ชีวิต เพราะเป็นสิ่งที่มีผลให้ผู้อื่นกระทำต่อตน 

ในกรณีนี้ นายแพทย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ
บริการสาธารณสุขที ่เป็นไปเพียงเพื ่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนไว้ในบทความ เรื ่อง 
พินัยกรรมชีวิต : แนวทางปฏิบัติที่ต้องรู้๔ ไว้อย่างน่าสนใจว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นทางปฏิบัติอยู่ที่ผลแห่ง
พินัยกรรมชีวิตดังกล่าว “จะมีหรือเป็นไปตามนั้นหรือไม่” กล่าวคือ เมื่อถึงคราวที่มีผู้ยื่นหนังสือหรือ
พินัยกรรมชีวิตให้แก่แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ต้องดูแลผู้นั ้น (ขณะนั้นถือว่าเ ป็น 
“ผู้ป่วยแล้ว” และไม่สามารถแสดงเจตนาได้แล้ว) แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์จะปฏิบัติตามเนื้อหา
หรือรายละเอียดที่มีอยู่ในพินัยกรรมชีวิตหรือไม่ และหากบุคลากรเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตาม สิ่งที่ได้กระทำ
มาตั้งแต่ต้นก็ย่อมปราศจากประโยชน์หรือคุณค่าขึ้นมาทันที นั่นคือ ทำไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร หรือ
การทำหรือไม่ทำก็ไม่มีผลต่างกัน นอกจากนี้ผลตามพินัยกรรมชีวิตจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ทำพินัยกรรมชีวิต
เป็นผู้ป่วยตามองค์ประกอบของกฎหมาย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการทำพินัยกรรมชีวิต คือ ให้เกิดผล  
เมื่อผู้ที่ทำเป็นผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของโรค หรือได้รับความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย แต่อาจจะเกิด
กรณีที่บุคลากรทางการแพทย์ไม่ปฏิบัติตามพินัยกรรมชีวิตนั้น เพราะไม่เชื่อว่ามีพินัยกรรมอยู่จริง และ  
ได้ทำหน้าที่ตามวิชาชีพที่จะต้องช่วยชีวิตผู้ป่วย ดังนั้น การทำพินัยกรรมชีวิตในบางครั้งจึงกลายเป็นหมัน
หรือบังคับไม่ได้จริงไปโดยปริยาย และยิ่งถ้าหากเป็นกรณีการเจ็บป่วยกระทันหัน เช่น การประสบ

 
๔ วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์, “พินัยกรรมชีวิต : แนวทางปฏิบัติที ่ต้องรู ้,” สืบค้นเมื ่อวันที ่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔, 

http://www.wongkarnpat.com/upfilepat/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4
%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%20432(412).pdf. 

http://www.wongkarnpat.com/upfilepat/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%20432(412).pdf
http://www.wongkarnpat.com/upfilepat/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%20432(412).pdf
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อุบัติเหตุ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องรีบตัดสินใจในการกู้ชีพเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย บุคลากร 
ทางการแพทย์มีเวลาตัดสินใจเพียงเล็กน้อยในการพิจารณาว่าเอกสารนั้นถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย 
ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงอาจจะไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ท่านใดกล้าตัดสินใจว่าพินัยกรรมชีวิตนั้น 
มีอยู ่จริง แต่บุคลากรทางการแพทย์จะต้องรีบทำการกู ้ช ีพให้แก่ผู ้ป่วยตามหน้าที่ และจริยธรรม 
แห่งวิชาชีพทันที จึงเท่ากับพินัยกรรมชีวิตนั้นไม่มีผลบังคับนั่นเอง 

แต่ในกรณีที่เป็นการเจ็บป่วยที่มีการรักษามาอย่างต่อเนื่องระยะหนึ่งแล้ว และผู้ป่วยไม่มีอาการ
ว่าจะดีขึ้นหรือมีหนทางจะรักษาให้หายได้ จึงได้มีการทำพินัยกรรมชีวิตไว้ และญาติมีความเห็นตรงกัน 
ที่จะให้แพทย์ทำตามความประสงค์ของผู้ป่วย พินัยกรรมชีวิตที่ทำไว้จึงอาจจะมีผลให้เกิดความสำเร็จได้  
และถึงแม้ว่าผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายได้แสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าว่าไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข 
แต่โดยจริยธรรมแห่งวิชาชีพของบุคลากรทางการแพทย์ก็จะยังคงให้การดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) เพื่อให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ  

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุมาลี นิมมานนิตย์ ได้เคยกล่าวไว้ว ่า “หลักการสำคัญข อง 
Palliative Care คือ การบรรเทาความทุกข์ทรมาน (Relief Suffering) และดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย 
(Improve Quality of Live)  Palliative Care เป็นหน้าที่ของทุก ๆ คนในทีมรักษา คือการดูแลอย่างมี
มนุษยธรรม คือ Humanized Medicine นั่นเอง” และองค์การอนามัยโลกได้ให้คำนิยามของคำว่า
ประคับประคองไว้ว่า การดูแลแบบประคับประคองมิใช่การดูแลเฉพาะการบรรเทาอาการของโรค 
และบรรเทาความเจ็บปวด แต่ยังรวมถึงการดูแลทางด้านจิตใจ และการทำความเข้าใจกับครอบครัว 
ของผู ้ป่วยด้วย ซึ ่งต้องอาศัยการพูดคุยอย่างมีศิลปะ โดยคำนึงถึงความรู ้สึกของผู ้ที ่อยู ่ในอารมณ์  
ของการสูญเสียด้วย๕

  
กล่าวโดยสรุป คือ มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีเจตนารมณ์

ให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีสิทธิแสดงความประสงค์ไม่รับบริการทางการแพทย์เพื่อยืดการตายของตนเอง
ออกไปได้ โดยการทำหนังสือแสดงเจตนานั้นไว้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข 
ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตหรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. ๒๕๕๓  
และเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขหรือบุคลากรทางการแพทย์ได้ทำตามเจตนานั้นของผู้ป่วยแล้ว
มิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด และให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง แต่มิได้หมายความว่าจะเป็นการ
เร่งการตายให้เร็วขึ้น และก็มิได้ทอดทิ้งผู้ป่วยแต่ประการใด โดยผู้ป่วยจะยังคงได้รับการรักษาแบบ
ประคับประคอง ช่วยดูแลอาการควบคุมความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ 
ดังนั้น มาตรา ๑๒ แห่งร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ที่รับรองความประสงค์ครั้งสุดท้ายของผู้ป่วย ที่บุคลากรทางการแพทย์และญาติของผู้ป่วยจะต้องเคารพ 
การตัดสินใจและทำตามความประสงค์ของผู้ป่วยนั้น 

 
๕ แสวง บุญเฉลิมวิภาส, “หลักการมาตรา ๑๒ ของ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ คือ สิทธิที่จะขอตายตามธรรมชาติ,” 

สืบค้นเมื่อวันที ่๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔, http://www.lpch.go.th/lpch/uploads/20160711083642427762.pdf. 
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กลไกการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ ่น ถือเป็นหลักการที ่สำคัญ 

ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เนื ่องจากเป็นกระบวนการที่ เปิดโอกาสให้ประชาชน 
ในฐานะผู้มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในท้องถิ ่นของตนเองเป็นอย่างดี สามารถร่วมแสดง 
ความคิดเห็นและดำเนินการเพื่อผลักดันให้สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายที่เหมาะสม
กับท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่ท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืนในที่สุด ทั้งนี้ สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ของประชาชนในท้องถิ ่นมีอยู ่หลายประการ และการริเริ ่มเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่นโดยประชาชน  
เป็นกระบวนการหนึ่งที ่สำคัญ เพราะประชาชนสามารถดำเนินการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
ตามกระบวนการตรากฎหมายในลำดับชั ้นพระราชบัญญัติที่อนุวัติการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  
โดยที่ผ่านมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒๑  
และปัจจุบันมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

๑. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)๒ 
๒. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)๓  

 
๑ พระราชบัญญัติว ่าด้วยการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๒, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖  

ตอนที่ ๑๐๔ ก (๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒): ๑. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/104/1.PDF. 
๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร, “ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๘ 
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔,” สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สืบค้นเมื่อวันที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๖๔, http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=735563&file=1.+%E0%B8%82%E0%B9%89%E0% 
B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95+(%E0%B8%84%EB8
%A3%E0%B8%A1.).pdf&download=1. 

๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร, “ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น พ.ศ. ....  
(นายชินวรณ์  บุณยเก ียรติ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร พรรคประชาธิป ัตย ์ ก ับคณะ เป ็นผ ู ้ เสนอ) ซ ึ ่งเป ็นเอกสาร  
แนบระเบียบวาระในคราวประชุมสภาผู ้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที ่ ๒ ครั ้งที ่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั ้งที ่สอง)  
ว ันพุธท ี ่  ๓ ก ุมภาพันธ ์ ๒๕๖๔,” สำนักงานเลขาธ ิการสภาผ ู ้แทนราษฎร, ส ืบค ้นเม ื ่อว ันท ี ่  ๙ ม ีนาคม ๒๕๖๔,  
http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=735563&file=6.2+%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0
%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4+(%E0%B8%8A%E0
%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C).pdf&download=1. 
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หากพิจารณาเนื ้อหาร่างพระราชบัญญัต ิท ั ้งสองฉบับจะเห็นได ้ว ่าได้ กำหนดกลไก 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำและเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนี้ 

กลไกแรก ค ือ ร ่างพระราชบัญญัติท ั ้งสองฉบับนี ้  เป ็นการตรากฎหมายในลำดับ 
ชั้นพระราชบัญญัติ เพื่ออนุวัติการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๔๔  

ซึ่งบัญญัติว่า “ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื ่อกันเพื่อเสนอ
ข้อบัญญัติหรือเพื ่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ ่น หรือผู ้บริหารท้องถิ ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ”  

ที่ผ่านมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดยมาตรา ๔๕ ได้บ ัญญัต ิไว ้ว ่า “ผู ้ม ีส ิทธ ิเล ือกตั ้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใดมีจำนวน  
“ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง” ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอ
ต ่อประธานสภาท้องถ ิ ่นเพื่ อดำเน ินการให ้สภาท้องถ ิ ่นพ ิจารณาออกข้อบ ัญญัต ิท ้องถ ิ ่นได้”  
ซึ ่งบทบัญญัติดังกล่าวกำหนดสัดส่วนผู ้ม ีส ิทธิเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่นไว้เป็นจำนวนมาก  
และผู้เข้าชื ่อจะต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติขึ ้นเอง ทางผู ้ที ่เกี ่ยวข้องจึงมีข้อพิจารณาว่า การกำหนด
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรค ทำให้ในทางปฏิบัต ิปรากฏว่าไม่เคยมีประชาชนเข้าชื ่อเสนอ  
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ถึงแม้ว่าจะได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ฯ๖  
เพื่ออนุวัติการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๘๗๗  
ซึ่งบัญญัติว่า “ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
ของจำนวนผ ู ้ม ีส ิทธ ิ เล ือกต ั ้ งในองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นน ั ้น ม ีส ิทธ ิ เข ้าช ื ่อร ้องขอต่อ 
ประธานสภาท ้องถ ิ ่นเพ ื ่อให ้สภาท ้องถ ิ ่นพ ิจารณาออกข ้อบ ัญญ ัต ิท ้องถ ิ ่นได้ ” และต ่อมา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัต ิร ับรองสิทธิของประชาชน  
ในเรื ่องดังกล่าวไว้ในมาตรา ๒๘๖๘ ซึ ่งบัญญัติว่า “ประชาชนผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งในองค์กรปกครอง 
ส ่วนท ้องถ ิ ่นม ีส ิทธ ิ เข ้ าช ื ่ อร ้องขอต ่อประธานสภาท ้องถ ิ ่น เพ ื ่อ ให ้สภาท ้องถ ิ ่นพ ิจารณา  
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้” แต่ตามบทบัญญัติมาตรานี้ไม่มีการกำหนดจำนวนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 

 
๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก (๖ เมษายน

๒๕๖๐): ๗๕. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF. 
๕ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑. น.๒. 

 ๖ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑. 
๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๕๕ ก (๑๑ ตุลาคม 

๒๕๔๐): ๗๕. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/055/1.PDF. 
๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, ราชกิจจานุเบกษา  เล ่ม ๑๒๔ ตอนที ่ ๔๗ ก  

(๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐): ๑๑๕. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/047/1.PDF. 
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ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และไม่ได้มีการปรับปรุง
หรือการตรากฎหมายในลำดับชั้นพระราชบัญญัติขึ้นใหม่เพื่ออนุวัติการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เป็นการเฉพาะ ปัจจุบัน จึงยังคงใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒๙  

กลไกที่สอง คือ กลไกเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
ซึ่งหากเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรี  
เป ็นผ ู ้ เสนอ ก ับร ่างพระราชบ ัญญัต ิที่ นายช ินวรณ์ บุณยเก ียรต ิ  สมาช ิกสภาผ ู ้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ จะพบว่า มีหลักการทั่วไปที่สอดคล้องกันและมีความแตกต่างกัน 
เฉพาะในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้  

๑. ประเด็นเกี่ยวกับข้อห้ามในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
ตามร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ๑๐ มาตรา ๕ กำหนดไว้ ดังนี้ 
“มาตรา ๕ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำมิได้ 
(๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
(๒) การงด ลด หรือยกเลิกการเก็บภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียม 
(๓) การกู ้เงิน การค้ำประกัน การใช้เงินกู ้ การพาณิชย์ หรือการดำเนินการที่ผูกพัน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๔) การอันมิได้อยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

ทั้งนี้ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีเหตุผล  
ความจำเป็นที่ต้องกำหนดข้อห้ามการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว เนื่องจาก
ในทางปฏิบัติผู ้ท ี ่ทราบเรื ่องการเงินและภาษีอากรในท้องถิ ่นเป็นอย่างดี คือ ผู ้บริหารท้องถิ่น  
ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ดังนี้  

(๑) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐๑๑ มาตรา ๕๒ วรรคสอง  
แก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า  
การเสนอร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะต้องมีคำรับรองของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

 
๙ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑. 
๑๐ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๒. น.๒. 

 ๑๑ สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎ ีกา , “พระราชบ ัญญ ัต ิองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด พ.ศ.  ๒๕๔๐ ,” 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , ส ืบค ้นเม ื ่อว ันท ี ่  ๓๑ ม ีนาคม ๒๕๖๔ , https://www.krisdika.go.th/librarian/ 
get?sysid=618134&ext=pdf. 
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(๒) พระราชบัญญัต ิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖๑๒ มาตรา ๖๑ ทวิ วรรคสาม เพิ ่มโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติว่า ร่างเทศบัญญัติเกี ่ยวกับการเงิน  
สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกเทศมนตรี 

(๓) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗๑๓ มาตรา ๗๑  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  
และมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
(ฉบับท ี ่  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัต ิว ่า ข ้อบ ัญญัต ิองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเรื่ องงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติมจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบล 

(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘๑๔ มาตรา ๙๘  
วรรคสอง แก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื ่องงบประมาณ
รายจ่ายต้องเสนอโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

(๕) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒๑๕ มาตรา ๗๑ วรรคสาม
บัญญัติว่า ร่างข้อบัญญัติเกี ่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเมืองพัทยาจะเสนอได้ต่อเมื ่อมีคำรับรอง  
ของนายกเมืองพัทยา 

แต่ตามร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)๑๖ นั้น มาตรา ๕ ไม่มีการกำหนด 
ข้อห้ามในเรื่องดังกล่าว เพราะต้องการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ได้ทุกเรื่องตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

 
 

 
 ๑๒ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖,” สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,
สืบค้นเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔,  https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=618130&ext=pdf. 
 ๑๓ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ,” 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , ส ืบค ้นเม ื ่อว ันที่๓๑ ม ีนาคม ๒๕๖๔ ,  https://www.krisdika.go.th/librarian/ 
get?sysid=415176&ext=pdf. 
 ๑๔ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘,”  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , ส ืบค ้นเม ื ่อว ันท ี ่  ๓๑ ม ีนาคม ๒๕๖๔ , https://www.krisdika.go.th/librarian/ 
get?sysid=560763&ext=pdf. 
 ๑๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ,” 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , ส ืบค ้นเม ื ่อว ันที ่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ,  https://www.krisdika.go.th/librarian/ 
get?sysid=618256&ext=pdf. 
 ๑๖ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๓. น.๒. 
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๒. ประเด็นเกี่ยวกับจำนวนผู้มีสิทธิเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ตามร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ๑๗ มาตรา ๖ วรรคสอง กำหนดไว้ ดังนี้ 
“การเข้าช ื ่อเสนอข้อบัญญัต ิท ้องถิ ่นต้องมีผ ู ้ม ีส ิทธ ิเล ือกตั ้งตามวรรคหนึ ่งรวมกัน  

จำนวน “ไม่น้อยกว่าห้าพันคน” หรือ “ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า” ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้นภายหลังจากที่สภาท้องถิ ่นนั ้นสิ ้นอายุหรือถูกยุบ  
ครั้งหลังสุด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า”  

ทั้งนี้ ร่างมาตรา ๖ วรรคสอง นี้มีการกำหนดสัดส่วนผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ลดลงจากเดิมที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒๑๘  
มาตรา ๔ ท ี ่บ ัญญัต ิว ่าต ้องม ีจำนวน “ไม ่น ้อยกว ่าก ึ ่ งหน ึ ่ ง” ของจำนวนผ ู ้ม ีส ิทธ ิ เล ือกตั้ ง  
เพราะมีเจตนารมณ์ให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดและพัฒนาท้องถิ่นของตน
ผ่านกระบวนการเสนอข้อบัญญัติ ในระดับท ้องถ ิ ่น ซ ึ ่งเป ็นเคร ื ่องม ือท ี ่สำค ัญของประชาชน 
ในการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ ย่อมเป็นผู้ที่ทราบ
ถึงปัญหาของตนเองดีที่สุด  

แต่ตามร่างพระราชบัญญัต ิที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ๑๙ มาตรา ๕ วรรคสอง กำหนดไว้ ดังนี้ 

“การเข้าช ื ่อเสนอข้อบัญญัต ิท ้องถิ ่นต ้องมีผ ู ้ม ีส ิทธ ิเล ือกตั ้งตามวรรคหนึ ่งรวมกัน  
จำนวน “ไม่น ้อยกว่าห้าพันคน” หรือ “ไม่น ้อยกว่าหนึ ่งในสิบ” ของจำนวนผู ้ม ีส ิทธ ิเล ือกตั้ง 
ในการเลือกตั ้งสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้นภายหลังจากที ่สภาท้องถิ ่นนั้น  
สิ้นอายุหรือถูกยุบครั้งหลังสุด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า” ซึ่งเป็นการกำหนดจำนวนประชาชน 
ที ่มีสิทธิเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น เป็นจำนวนน้อยกว่าที ่กำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติ  
ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ข้างต้น 

ดังนั้น ประเด็นเรื ่องจำนวนประชาชนที่มีสิทธิเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้ จึงเป็น  
เรื่องที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....  
สภาผู้แทนราษฎร และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมกันพิจารณากำหนดสัดส่วนของจำนวนประชาชน 
ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทุกแห่งและมีความเหมาะสมกับ เจตนารมณ์ 
ในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้โดยง่ายต่อไป 

นอกจากนี้ ยังมีข้อพิจารณาว่า กรณีสมควรมีข้อยกเว้นให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ในบางเรื่องที่สำคัญ โดยไม่ต้องมีจำนวนประชาชนเข้าชื่อตามจำนวนที่กำหนดไว้ 
ด้วยหรือไม่ อย่างไร 

 
๑๗ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๒. น.๒. 
๑๘ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๑. 
๑๙ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๓. น.๒. 
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กลไกที ่สาม คือ ร ่างพระราชบัญญัต ิการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัต ิท ้องถิ ่น พ.ศ. ....   
ทั้งสองฉบับได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และดำเนินการให้มี 
การเชิญชวนให้เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (ตามร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ๒๐ 
มาตรา ๘ และตามร่างพระราชบัญญัติที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ มาตรา ๗)๒๑ อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไป  

การอภิปรายและต ั ้งข ้อส ังเกตของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น พ.ศ. .... ในวาระที่ ๑ ขั ้นรับหลักการ  
เฉพาะในประเด็นที่สำคัญ    

๑. ประเด็นเกี่ยวกับช่องทางในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
ตามร ่ า งพระราชบ ัญญ ัติ ที่ คณะร ั ฐมนตร ี  เป ็ นผ ู ้ เ สนอ ๒๒ มาตรา  ๖  วรรคสี่   

และร่างพระราชบัญญัติที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 
เป็นผู ้เสนอ๒๓ มาตรา ๕ วรรคสี่  กำหนดไว้ในทำนองเดียวกันว่า “การเชิญชวนผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ให้ร่วมเข้าชื่อตามวรรคสามจะกระทำเป็นหนังสือหรือเชิญชวนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่ต้องแนบ 
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นไปพร้อมกันด้วย”  

ร ่างพระราชบ ัญญ ัต ิท ั ้ งสองฉบ ับด ังกล ่าวกำหนดให ้ เฉพาะ เร ื ่ องการเช ิญชวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเท่านั้นที่สามารถดำเนินการในรูปแบบการจัดทำเป็น
แพลตฟอร์มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ส่วนขั้นตอนการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นยังไม่สามารถ
ดำเนินการผ่านทางสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะต้องเสนอในรูปแบบเอกสารเพื ่อเป็นการเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงและยื่นเอกสารได้สะดวก  

๒. ประเด็นที่ว่า หากมีการปลอมลายมือชื่อจะส่งผลอย่างไรต่อกระบวนการเข้าชื่อ 
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของประชาชน  

ตามร ่ างพระราชบ ัญญ ัติ ที่ คณะร ั ฐมนตร ี  เป ็ นผ ู ้ เสนอ๒๔ มาตรา ๑๐ วรรคสอง  
และร่างพระราชบัญญัติที่นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ๒๕ มาตรา ๙ วรรคสอง กำหนดไว้ในทำนองเดียวกันว่า “ในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าคำร้อง 
ที่ได้รับไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้คืนคำร้องให้ผู้ยื ่นไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลา 

 
๒๐ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๒. น.๓. 
๒๑ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๓. น.๒. 
๒๒ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๒. น.๒. 
๒๓ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๓. น.๒. 
๒๔ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๒. น.๓. 
๒๕ อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๓. น.๓. 
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ที่กำหนด เว้นแต่การไม่ถูกต้องครบถ้วนนั้นเกิดจากการปลอมลายมือชื่อ ให้ยุติการดำเนินการเข้าชื่อ 
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น และให้ประธานสภาท้องถิ ่นดำเนินการให้มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ  
ต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจต่อไป” 

ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวมีความหมายว่า หากมีการปลอมลายมือชื่อบางส่วน  
แต่ยังมีผู ้เข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่นครบจำนวนตามที ่ร่างพระราชบัญญัติทั ้งสองฉบับนี้กำหนดไว้  
จะมีประเด็นปัญหาว่าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังสามารถเสนอและดำเนินการพิจารณาข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นนั้นต่อไปได้ใช่หรือไม่ อย่างไร  

อย่างไรก็ตาม อาจมีผู้ที ่มีความเห็นในทางวิชาการว่า ในร่างพระราชบัญญัตินี ้ไม่ควรมี 
บทกำหนดโทษสำหรับผู้ที่ปลอมลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเพราะจะทำให้ประชาชน
เกรงกลัวต่อการดำเนินการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ส่วนผู้ที่กระทำความผิดในเรื่องดังกล่าวนั้น  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔๒๖ ได้บัญญัติให้การลงลายมือชื ่อปลอมในเอกสารและ 
การกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม 
หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น เป็นความผิดและกำหนดโทษไว้อยู่แล้ว 

ส่วนในอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ควรที ่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในกระบวนการตรวจสอบการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
อีกทั ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นควรต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื ่องงบประมาณ ตลอดจน 
ต้องร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อดำเนินการออกแบบแพลตฟอร์มและระบบต่าง ๆ  
ที่ใช้ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนต่อไป 

ปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น พ.ศ. .... ทั ้งสองฉบับ  
ดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่สองขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร 

การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของประชาชนในต่างประเทศ 
๑. ประเทศญี่ปุ่น๒๗ สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นมีอยู่หลาย

ประการ ได้แก่ สิทธิเลือกตั้งหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น การริเริ่มเสนอกฎหมาย  
การลงประชามติ การขอให้ตรวจสอบ การยุบสภา การถอดถอน และการฟ้องคดีต่อศาล  

 กล่าวโดยเฉพาะสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ ่นของ
ประเทศญี่ปุ่นมีระดับที่เข้มข้น และมีกลไกเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมบริหารจัดการท้องถิ่นและสามารถ

 
 ๒๖ สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , “ประมวลกฎหมายอาญา ,” สำน ักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ,  
สืบค้นเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔,  https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=443287&ext=pdf. 
 ๒๗ เสาวล ักษณ์  ป ิต ิ ,  “แนวทางในการหาร ูปแบบขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่ น ในประเทศไทย :  
ศึกษากรณีการมีส ่วนร่วมของสภาองค์กรชุมชนในการบริหารกิจการท้องถิ ่น,” (ว ิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ,  
คณะนิต ิศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,  ๒๕๕๖), ๕๖-๕๘.http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2556/ 
b182388.pdf. 

http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2556/b182388.pdf
http://libdcms.nida.ac.th/thesis6/2556/b182388.pdf
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เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานได้หลากหลาย โดยในส่วนของการริเริ ่มเสนอกฎหมาย ประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนอย่างน้อย ๑ ใน ๕๐ หรือร้อยละ ๒ สามารถร้องขอต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่น  
โดยการเข้าชื่อต่อราชการเพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั ้งหรือไม่  และต้องเสนอบัญชีรายชื่อ 
ของประชาชนผู้ริเริ ่มเข้าชื ่อเสนอกฎหมายดังกล่าวแก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้ตรวจสอบต่อไป  
หากประชาชนในท้องถิ่นทักท้วงว่ามีรายชื่อใดไม่ถูกต้อง คณะกรรมการบริหารการเลือกตั้งท้องถิ่น 
จะเป ็นผ ู ้ ว ิน ิจฉ ัยในประเด ็นนี้  และหากประชาชนไม ่พอใจในคำว ิน ิจฉ ัยสามารถอ ุทธรณ์ไปยัง 
คณะกรรมการบริหารการเลือกตั้งในระดับสูงได้ ทั้งนี้ เมื่อหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่นได้รับคำร้องเกี่ยวกับ
ข้อบัญญัติท้องถิ ่นแล้วต้องทำความเห็นประกอบการพิจารณาพร้อม เสนอข้อเรียกร้องดังกล่าว 
ต่อสภาท้องถ ิ ่น  โดยสภาท้องถ ิ ่นม ีด ุลพิน ิจว ่าจะร ับข ้อเร ียกร ้องด ังกล่าวไว ้พ ิจา รณาหรือไม่  
กรณีนี้จึงเห็นได้ว่าการริเริ ่มเสนอกฎหมายโดยประชาชน ถือเป็นสิทธิในการกำหนดความเป็นอยู่ 
ของตนเองในท้องถิ่นผ่านทางข้อเรียกร้องให้ประกาศใช้ แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นของ
ประชาชนนั้นเอง อีกทั้งการลงประชามติเมื่อสภาท้องถิ่นมีมติให้ประกาศใช้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือ
ประเด็นสำคัญของท้องถิ ่นใด หากฝ่ายบริหารเห็นว่าประชาชนอาจไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติ 
หรือนโยบายดังกล่าว ประชาชนก็สามารถแสดงทัศนคติได้โดยตรงผ่านการลงประชามตินั้น 

๒. ประเทศฟิลิปปินส์๒๘ การริเริ่มเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๒๐ และ ๑๒๑  
แห่งประมวลกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ ่น ค.ศ. ๑๙๙๑ ถือว่า การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
เป็นกระบวนการทางกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเสนอ 
ตรา หรือแก้ไขคำสั่งใด ๆ ได้โดยตรง กล่าวคือ กรณีของจังหวัดและเมือง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อร่วมกัน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งพันคน กรณีเทศบาลผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อร่วมกันหนึ่งร้อยคน และในกรณีหมู่บ้าน  
ผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งเข้าชื ่อร่วมกันห้าสิบคน อาจยื ่นคำร้องต่อสภาท้องถิ ่น สำหรับการเสนอ การรั บ  
การยกเลิก และการแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ ่น ซึ ่งถ้ามีการกระทำใดในขั ้นตอนการเสนอคำร้องต่อ 
สภาท้องถิ ่นไม่ถูกต้อง ตัวแทนของผู้เข้าชื ่อดังกล่าวซึ ่งได้รับมอบอำนาจโดยถูกต้อง อาจอุทธรณ์  
โดยการยื่นหนังสือต่อสภาท้องถิ่นได้ภายในสามสิบวันนับจากวันเสนอ โดยประชาชนอาจเสนอข้อบัญญัติ
เดียวหรือมากกว่านั้นก็ได้ 

จึงกล่าวได้ว่า การปกครองท้องถิ่น ควรให้ความสำคัญต่อกลไกการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ของประชาชนในท้องถิ ่น และให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารท้องถิ ่นร่วมกันกับภาครัฐ 
โดยภาครัฐควรปฏิรูปท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการพื้นฐาน๒๙ ๓ ประการ ดังนี้ 

 
๒๘ เรื่องเดียวกัน. น.๕๘-๕๙. 
๒๙ Anwar Shah with Sana Shah, “ Local Governance in Developing Countries”  ( Washington D.C.: 

The World Bank, ๒๐๐๖), ๒๒. https://catalogue.nla.gov.au/Record/3820619. 
 

 



 
 
 
 
 
 

หน้า | ๒๗  วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (เดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๔) 

ประการแรก หลักการตอบสนองความต้องการของประชาชน จุดมุ่งหมาย คือ ภาครัฐ  
ต้องดำเนินการในสิ ่งที ่ถ ูกต้องยุต ิธรรม และให้บริการประชาชนเพื ่อตอบสนองความต้องการ  
ของประชาชนเป็นสำคัญ 

ประการที่สอง หลักความรับผิดชอบจุดมุ่งหมาย คือ ภาครัฐต้องดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้อง 
บริหารจัดการงบประมาณด้วยความรอบคอบ ปรับลดการใช้จ่ายของภาครัฐ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจ 
จากประชาชน ด้วยการมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้น โดยมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพและปริมาณของการบริการสาธารณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของรัฐบาลท้องถิ่นที่ต้องดำเนินการเพื่อประชาชน 

ประการที่สาม หลักการรายงานผลภาครัฐส่วนท้องถิ่น หากมีการเลือกตั้งควรมีการรายงาน
ผลการเลือกตั้งแต่ละเขตการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต  
แต่ละเขตการเลือกตั้งอย่างเหมาะสม เพราะการรายงานผลการเลือกตั้งเป็นการบริการสาธารณะ  
อีกทั ้งเป็นการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้แก่ประชาชน และเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปกฎหมาย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง โดยมีการกำหนดกฎบัตรพลเมืองและข้อกำหนดเจ้าหน้าที่  
ของรัฐ เพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น 

บทสรุป จากเหตุผลดังกล่าวแล้วทั้งหมด การเสนอร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ ่น พ.ศ. .... จึงเป็นการดำเนินการที ่ถูกต้องและสำคัญ เพื ่อเป็นการส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่นตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับและถือปฏิบัติ  
อยู ่ในประเทศต่าง ๆ ตามวิถีทางของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ประกอบกับ 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้นั้น จะเป็นการสร้างกลไกให้สภาท้องถิ่น 
และผู ้บริหารท้องถิ ่นได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพราะประชาชนจะเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี ผู้เขียน 
มีข้อเสนอแนะในทางวิชาการว่า ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น พ.ศ. ....  
สมควรมีการกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีหน้าที ่ในการจัดทำประชาพิจารณ์เพื ่อรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้การพิจารณา
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างแท้จริง 
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ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญของเด็ก รองมาจากการจมน้ำ               
โดยมีจำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประมาณ ๒๖๒,๐๐๐๑ คน ทั่วโลก ในแต่ละปี หรือทุก ๒ นาที                 
จะมีเด็ก ๑ คนที่เสียชีวิตบนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุที่มีรถชนจะทำให้เด็กหลุดจากที่นั่งกระเด็นออกมานอกรถ 
หรือหลุดจากอ้อมกอดของผู้ปกครองไปกระแทกกับส่วนต่าง ๆ ภายในรถ สำหรับประเทศไทย มีสถิติผู้เสียชีวิต                 
จากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยถึงปีละ ๑๓,๐๐๐ คน และมีผู้พิการสะสมอีกปีละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งส่งผล
ให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ จำนวน ๒๕๔,๙๓๕ ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ ๒.๖ ของ GDP 
นอกจากนี้ยังพบว่าอุบัติเหตุทางถนนในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี โดยเฉพาะเด็กเล็กนั้นมีตัวเลขที่สูงน่าตกใจ๒  

จากการรายงานของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ ่งทำการเก็บข้อมูลจาก
โรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บ จำนวน ๓๓ แห่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่าเด็ก
ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี และมีสถานะเป็นผู้โดยสารด้วยรถยนต์ได้รับบาดเจ็บรุนแรง จำนวน ๑๕,๘๔๓ คน หรือ
เฉลี่ยปีละ ๔,๐๐๐ คน เมื่อพิจารณาตามประเภทรถพบว่า เด็กได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการโดยสารรถ
ปิกอัพจำนวน ๑,๙๔๘ คน หรือร้อยละ ๑๒.๓๐ ของเด็กที ่บาดเจ็บรุนแรง และจากการโดยสารรถเก๋ง  
จำนวน ๔๓๓ คน หรือร้อยละ ๒.๗๓ ของเด็กที่บาดเจ็บรุนแรง และมีเด็กที่อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เสียชีวิตเฉลี่ย
ปีละ ๕๒๔ คน หรือร้อยละ ๓.๓๑ ของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง 

ในประเทศกรีซ มีการศึกษาพบว่าเด็กอายุ ๐ ถึง ๑๑ ขวบ ที่นั่งโดยสารตรงเบาะนั่งด้านหน้า และ
ไม่ได้ใช้ที่นั่งเบาะนิรภัยสำหรับเด็ก มีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บมากกว่ากลุ่มที่นั่งด้านหลัง และใช้เบาะนั่ง
นิรภัยถึง ๕ เท่าตัว โดยองค์การอนามัยโลกได้รายงานว่าเบาะนิรภัยสามารถช่วยลดการเสียชีวิตของเด็ก
ทารกได้ถึงร้อยละ ๗๐ และร้อยละ ๕๔ ถึงร้อยละ ๘๐ สำหรับเด็กโต โดยในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ  
ทั่วโลกมากกว่า ๙๖ ประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง มีการบังคับใช้กฎหมายเบาะนิรภัย
สำหรับเด็กในรถยนต์ ในขณะที่กลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางยังไม่มีการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับประเด็นนี้ แม้ว่าหลายประเทศได้มีการดำเนินการในการใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์แล้วก็ตาม 
โดยประมาณการว่าทั่วโลกมีอัตราการใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์เพียงร้อยละ ๓๒ ของประชากร
ทั่วโลกเท่านั้น  

 
 ๑ วรัญญา เตชภานุวัฒน์, บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ “เบาะนิรภัยสำหรับเด็กไทย หนูจะนั่งตรงไหน ถ้าหนูจะไปด้วย,” ข้อมูลออนไลน์ สืบค้นเมื่อวันที่ 
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔,  จากเว็บไซต ์http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qaKBuvoN4 iAJ:jthaa.com/traffic/index.php/ 
tfc/issue/view/1/test+&cd=13&hl=th&ct=clnk&gl=th 
 ๒ Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ, “เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ ช่วยลดการสูญเสีย,” สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔, จากเว็บไซต์ 
https://www.hfocus.org/content/2017/05/13886. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q
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สำหรับประเทศไทยจากการประเมิน โดยองค์การอนามัยโลกพบว่า ปัจจุบันมีการดำเนินการ
บังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนนตามมาตรฐานสากล ได้แก่ การคาดเข็มขัดนิรภัย   
การกำหนดอัตราความเร็ว และการใช้หมวกนิรภัย แต่ยังไม่มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเบาะนิรภัย
สำหรับเด็กในรถยนต์ โดยประมาณการอัตราการใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์เพียงร้อยละ ๑ 
เท่านั ้น เนื ่องจากเบาะนั ่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์มีราคาสูง และประชาชนยังไม่ตระหนักถึง
ความสำคัญของการใช้เบาะนิรภัยสำหรับเด็กในรถยนต์ 

จากสภาพปัญหาที ่เกิดขึ ้นดังกล่าว คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื ่อวันที ่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓  
อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....๓ และได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ต่อมาสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ในวาระที่หนึ่ง     ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปี
ครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้๔  
ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเรื่องที่สำคัญ ๆ ได้แก่ การใช้ช่องเดินรถ
ด้านขวา ลักษณะความผิดเกี่ยวกับการขับรถ การตรวจพิสูจน์หรือทดสอบผู้ขับขี่ที ่อยู ่ในภาวะหมดสติ 
หรือได้รับอันตรายแก่กายจนไม่อาจให้ความยินยอมในการตรวจหรือทดสอบ การป้องกันการแข่งรถ 
ในทางการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง และการใช้เข็มขัดนิรภัย (ในประเด็นนี้ได้กล่าวถึงที่นั่งพิเศษ
สำหรับเด็กด้วย) รวมทั้งปรับปรุงบทกำหนดโทษให้มีความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสภานการณ์
ปัจจุบันเพื่อให้การใช้รถใช้ถนนเป็นไปอย่างปลอดภัย ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมให้เกิด 
ความสะดวกและปลอดภัยในการจราจรทางบก 

อย่างไรก็ตาม ในบทความนี ้จะกล่าวถึงเฉพาะบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยที ่เกี ่ยว กับ 
ความปลอดภัยในการเดินทาง และตัวอย่างกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก  
(Car Seat) เท่านั้น 

กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินทาง๕ คือ 
(๑) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

จราจรทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ บัญญัติไว้ ดังนี้ 
“มาตรา ๑๒๓ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถยนต์ยอมให้ผู้อื่นนั่งที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับที่นั่งผู้ขับขี่

รถยนต์เกินสองคน  

 
 ๓ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔, https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/35110.   

 ๔ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, “เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น,” ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก        
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก),  สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔, 
http://web.senate.go.th/document/fileR/908.pdf. 
 ๕ สิริโฉม พรหมโฉม, “กฎหมายเกี่ยวกับการใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car seat) เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง,” จุลนิติ,                   
ฉบับเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐, น. ๑๗๓-๑๗๕, จากเว็บไซต์ https://www.senate.go.th/assets/portals/93/fileups/272/files/S ่
ub_Jun/12know/k134.pdf. 
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ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์ และต้องจัดให้ 
คนโดยสารรถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าว 
ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย  

ประเภทหรือชนิดของรถยนต์ ลักษณะและวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยตามวรรคสองให้เป็นไป
ตามที่ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา ๑๒๓ วรรคสองดังกล่าว กำหนดเพียง “ให้ผู ้ข ับขี ่และผู ้โดยสารด้านข้างคนขับ 
ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย” แต่ไม่ได้มีข้อกำหนดให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ต้องปฏิบัติต่อเด็กอย่างไร 
ในขณะที่เด็กเป็นผู้โดยสารในรถยนต์ และไม่มีข้อกำหนดและบังคับถึงการติดตั้งอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและ
เหมาะสมสำหรับเด็กที่โดยสารมาในรถยนต์ 

(๒) พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ และมาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐)  
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติไว้ ดังนี้ 

“มาตรา ๗ รถที่จะจดทะเบียนได้ต้อง 
(๑) เป็นรถที่มีส่วนควบและมีเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และ 
(๒) ผ่านการตรวจสภาพรถจากนายทะเบียน หรือจากสถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ในเวลาที่ขอจดทะเบียนแล้ว 
ในกรณีที่ขอจดทะเบียนเป็นรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ หรือรถยนต์บริการ

ทัศนาจร รถนั้นต้องมีลักษณะ ขนาด หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
และผู้ขอจดทะเบียนต้องแจ้งสถานที่เก็บรถยนต์สาธารณะ หรือรถยนต์บริการซึ่งมีลักษณะตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวงด้วย” 

กฎกระทรวง กำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ กำหนดไว้ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๓ รถรับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์รับจ้าง รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง รถยนต์บริการและ
รถยนต์ส่วนบุคคล ต้องมีและใช้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

   ฯลฯ         ฯลฯ 
(๒๔) เข็มขัดนิรภัยและจุดยึดเข็มขัดนิรภัย สามารถรั้งผู้ขับรถหรือคนโดยสารให้อยู่บนที่นั่ง                   

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือลดอันตรายแก่ร่างกายของผู้ขับรถหรือคนโดยสารกรณีเกิดการชน 
    ฯลฯ         ฯลฯ 
(๒๖) ที่นั่งผู้ขับรถและคนโดยสาร ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง 
(๒๗) พนักพิงศีรษะ ที ่สามารถจำกัดการเคลื ่อนที ่ของศีรษะไปด้านหลังเมื ่อเกิดการชน                   

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรืออันตรายแก่ร่างกาย 
   ฯลฯ         ฯลฯ” 
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“มาตรา ๑๕ ในกรณีที่นายทะเบียนหรือผู้ตรวจการเห็นว่ารถใดในขณะที่ใช้มีลักษณะที่เห็นได้ว่า
น่าจะไม่ปลอดภัยในการใช้ ให้มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของรถนำรถนั้นไปให้นายทะเบียน หรือ  
สถานตรวจสภาพที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกตรวจสภาพภายในเวลาที่กำหนดได้” 

(๓) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
“มาตรา ๗๑ รถที่ใช้ในการขนส่งต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ

ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกับได้จดทะเบียนตามมาตรา ๗๓ และเสียภาษีตามมาตรา ๘๕ แล้ว 
รถที่ใช้ในการขนส่งที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์” 
“มาตรา ๑๑๓ ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบ

เรียบร้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร 
ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีประกาศข้อกำหนดตามวรรคหนึ่ง ปิดไว้ ณ ที่เปิดเผย

ในรถ” 
กฎหมายต่างประเทศที่มีการบังคับใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat)๖  
กฎหมายเพื่อการคุ้มครองการเดินทางของเด็ก ทั้งประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด์ และแคนาดา ได้มีคำแนะนำและกฎหมายบังคับใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กเพื่อความปลอดภัย 
มาเป็นเวลาหลายสิบปี โดยกำหนดมาตรฐานข้อตกลง UN-ECE Regulation 44/04 และของสหภาพยุโรป 
Directive77/541/EEC เพื่อให้แต่ละประเทศสมาชิกออกกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานการใช้แบบของ
เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat) โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มที่มีรายได้สูง ส่วนกลุ่มประเทศที่มี
รายได้ต่ำและรายได้ปานกลางยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยมาก สำหรับประเทศที่มีการออกกฎหมาย
บังคับให้มีการใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat) ได้แก่ 

(๑) ประเทศออสเตรีย ได้กำหนดให้เด็กที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕๐ เซนติเมตร และอายุน้อยกว่า  
๑๔ ปี ต้องใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat) หรือเบาะเสริมให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัว 

(๒) ประเทศเยอรมนี  ได ้กำหนดให้เด ็กท ี ่อาย ุต ่ำกว ่า ๑๒ ปี  และความสูงน ้อยกว่า  
๑๕๐ เซนติเมตร และอายุน้อยกว่า ๑๔ ปี ต้องใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat) หรือเบาะเสริมให้
เหมาะสมกับน้ำหนักตัว กรมการขนส่งทางบกเยอรมันได้แนะนำให้เด็กสามารถเริ่มใช้ที่นั่งตามปกติ   
เมื่ออายุ ๑๒ ปีหรือมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม มีคำแนะนำให้เด็กที่อายุต่ำกว่า ๑๔ ปี นั่งที่เบาะหลัง หรือ
ใช้เบาะเสริมสำหรับเด็ก (Booster Seat) เมื่อนั่งเบาะรถยนต์ด้านหน้า 

(๓) สหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษ ได้มีกฎหมายออกมาบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ 
โดยมีหลักการว่า เด็กที่อายุต่ำกว่า ๑๒ ปี หรือต่ำกว่า ๑๓๕ เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดก่อน
ต้องใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก และต้องหันหลังให้รถจนอายุ ๑๕ เดือนขึ้นไป หรือน้ำหนักเด็กเกิน ๙ กิโลกรัม 
จึงจะสามารถหันหน้าไปทางเดียวกับรถได้ เด็กที่มีน้ำหนักตั้งแต่ ๐ ถึง ๒๕ กิโลกรัม ควรใช้เบาะนั่งนิรภัย 

 
 ๖ อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๕. 
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หรือที่นั ่งสำหรับเด็กแบบที่ปรับหันหลังให้รถ เพื่อใช้กับตัวควบคุมเบาะนั่งในรถ และเด็กที่น้ำหนัก  
๒๒ กิโลกรัมขึ้นไป สามารถใช้เบาะเสริมสำหรับเด็ก เพื่อยกตัวให้สูงพอที่จะใช้เข็มขัดนิรภัยได้ 

(๔) ประเทศออสเตรเลีย มีการออกกฎหมายบังคับใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat)  
กับเด็กตั้งแต่แรกเกิด โดยทางโรงพยาบาลจะไม่ยอมปล่อยให้เด็กกลับบ้านหากตรวจพบว่ารถที่นำมารับนั้น 
ไม่มเีบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat) 

จากการเปรียบเทียบบทบัญญัติของกฎหมายไทยกับกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ดังกล่าว  
ทำให้เห็นว่าประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat) แบบที่มีการบัญญัติ
ไว้ในกฎหมายของประเทศต่าง ๆ  ดังกล่าว และเนื่องจากในการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลนั้น บางครอบครัว                 
มีเด็กที่เป็นสมาชิกของครอบครัวต้องร่วมเดินทางไปด้วย ซึ่งความปลอดภัยสำหรับเด็กนั้น เป็นสิ่งที่ บิดา มารดา 
หรือผู้ปกครอง รวมทั้งสังคมไทยควรที่จะต้องให้ความสำคัญ แต่ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้น) มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง บัญญัติไว้แต่เพียงว่า “ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกาย
ด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์ และต้องจัดให้คนโดยสารรถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วย
เข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง
ในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย” และวรรคสามกำหนดว่า “ประเภทหรือชนิดของรถยนต์ ลักษณะและวิธีการใช้เข็มขัด
นิรภัยตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่ผู ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”  
แต่กฎหมายดังกล่าว ไม่สามารถใช้ได้ผลกับเด็ก เพราะเข็มขัดนิรภัยที่ออกแบบสำหรับรถยนต์ที่ถูกติดตั้งออกมา
จากโรงงานนั้น ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครอบคลุมเฉพาะเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) สำหรับติดตั้ง  
ในรถยนต์ที่มีล้อตั้งแต่ ๓ ล้อขึ้นไป เพื่อใช้งานเฉพาะบุคคล (ผู้ขับขี่หรือคนโดยสาร) ที่เป็นผู้ใหญ่บนที่นั่ง              
ที่หันไปด้านหน้า หรือหันไปด้านหลัง จะเห็นได้ว่าเข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้งในรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานนั้น                   
ถูกออกแบบให้ใช้งานได้เฉพาะกับผู้ใหญ่ ส่วนร่างกายของเด็กมีขนาดเล็กทำให้เข็มขัดนิรภัยที่ติดมากับรถยนต์
จึงไม่เพียงพอต่อการยึดเหนี่ยวเพื่อปกป้องร่างกาย ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุอาจได้รับบาดเจ็บมากกว่าผู้ใหญ่ 
เพราะเมื่อคาดแล้วเข็มขัดนิรภัยจะพาดบริเวณไหล่ไม่ได้ แต่จะพาดผ่านหน้าหรือคอ ดังนั้น หากต้องการลด
การบาดเจ็บของเด็กจากการโดยสารรถยนต์ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องใช้ที่นั่งนิรภัยและระบบยึดเหนี่ยว                 
ที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก๗  

ด้วยเหตุผลนี้ทำให้ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองส่วนใหญ่จัดหาที่นั ่งนิรภัยให้เด็กเพื่อความ
ปลอดภัยเวลาที่เด็กอยู่บนท้องถนนและเพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ซึ่งจะมีเพียงบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง                  
บางครอบครัวที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการติดตั้งที่นั่งนิรภัย เพื่อความปลอดภัยของเด็ก แต่ยังมีบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองบางครอบครัว ที่ไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการติดตั้งที่นั ่งนิรภัยสำหรับเด็ก                 
โดยให้เด็กนั่งบนตักหรือปล่อยให้เด็กนั่งโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจึงทำให้เด็ก            
ได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายถึงชีวิตได้  

 
 ๗ สุทธินันต์ ศรีนาง, “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่เป็นเด็ก โดยการใช้เบาะนั่งนิรภัยเด็ก,” หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต, กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ. ๒๕๖๑, จากเว็บไซต์ http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/5571. 
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ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดอัตราความเร็วของรถที่มี
เด็กโดยสารอยู่ รวมทั้งการบัญญัติกฎหมาย เพื่อบังคับให้รถยนต์ที่มีเด็กโดยสารมาด้วยต้องมีเบาะนั่งนิรภัยสำหรับ
เด็ก และต้องรัดร่างกายเด็กด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ตามที่ร่างพระราชบัญญัติจราจร              
ทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) มาตรา ๗ กำหนดไว้ ดังนี้ 

“มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับ
ใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๑๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๓/๑ ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์ 
(๒) คนโดยสาร 
 (ก) คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย

ไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์ เว้นแต่คนโดยสารที่นั่งแถวตอนอื่นนอกจากแถวตอนหน้า                    
ไม่จำเป็นต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั ่งในกรณีที่รถยนต์ นั้นอยู่ในทางเดินรถที่กำหนด
ความเร็วสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 (ข) คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกินหกปี ห้ามนั่งแถวตอนหน้า เว้นแต่ได้จัดให้นั่งในที่นั่ง
พิเศษสำหรับเด็ก หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนในกรณีที่นั ่งแถวตอนอื่น
นอกจากแถวตอนหน้า ต้องจัดที่นั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก หรือมีผู้โดยสารอื่นที่นั่งแถวตอนเดียวกันเป็น
ผู้ดูแล โดยผู้ดูแลนั้นต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย 

 (ค) คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบห้าเซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัด
นิรภัยแบบรัดหน้าตัก หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด  

 ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย
ไว้กับที่นั่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่  
เกิดอุบัติเหตุ 

 วิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามที่ 
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด 

 บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับผู้ที่อยู่ในรถสามล้อ รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถใช้
งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และรถยนต์อื่นที่ไม่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามที่อธิบดีกรมการ
ขนส่งทางบกประกาศกำหนด”   

 
 



 
 

หน้า | ๓๔  วารสารบทความทางวิชาการ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (เดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๖๔) 

นอกจากนี้ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรร่วมรณรงค์ให้มีการปฏิบัติ และบังคับใช้กฎหมาย
ต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างเข้มงวด และต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกพื้นที่และทุกสถานการณ์ รวมทั้งควรมีกระบวนการ                
สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้                 
เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat) โดยเน้นการสื่อสารในหลายรูปแบบ เช่น ทางแอปพลิเคชันไลน์ (Application Line) 
แอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก (Application Facebook) เพื่อให้เกิดความเข้าใจการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว และสามารถ
เข้าถึงอุปกรณ์เหล่านั้นได้ง่าย โดยเฉพาะในเรื่องของราคา แหล่งหาซื้อ พร้อมทั้งรณรงค์ให้มีการใช้อย่างต่อเนื่อง 
เพราะจะสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเด็ก ลดอัตราการบาดเจ็บ การพิการ และการเสียชีวิตของเด็กไทย 
ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พิ ม พ์ ที�
สํา นั ก ก ฎ ห ม า ย  สํา นั ก ง า น เ ล ข า ธิ ก า ร วุ ฒิ ส ภ า

๐ ๒ - ๘ ๓ ๑  ๙ ๒ ๘ ๘ ,  ๐ ๒ - ๘ ๓ ๑  ๙ ๒ ๙ ๖


	ปก
	คณะทำงาน
	7.บรรณาธิการแถลง
	8.สารบัญ
	1.อ้อยและน้ำตาล (พี่ทศ)
	2.ยกเลิกกฎหมาย (พี่พัช)
	3.วัคซีน (พี่เปิ้ล)
	4.living will (พี่กรร)
	5.เข้าชื่อ ท้องถิ่น (พี่แคท)
	6.คาร์ซีท (พี่แก่น)
	ปกหลัง

