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 วารสารบทความทางวิชาการด้านกฎหมายได้เข้าสู่ฉบับที่ ๖ ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของปีนี้แล้ว  
และยังคงเข้มข้นไปด้วยเนื้อหาสาระทางกฎหมายที่มีประโยชน์และมีความน่าสนใจเหมือนทุกฉบับที่ผ่านมา 
โดยประกอบไปด้วยบทความทั้งหมดจ านวน ๕ เรื่อง ดังต่อไปนี้ 
 เริ่มต้นด้วยเรื่องแรก เรื่อง “กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้” โดยท่ี
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัทจ ากัด 
ประสบปัญหาทางการเงิน หรือขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สามารถยื่นขอฟ้ืนฟูกิจการได้ แต่ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า ลูกหนี้ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการได้ เนื่องจากมีจ านวนหนี้สูงกว่าที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ จึงเป็นที่มาของการเสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กระบวนการ
พิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้) เพ่ือเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 
ทางการเงินให้ได้รับโอกาสฟ้ืนฟูกิจการและไม่ตกเป็นบุคคลล้มละลาย ล าดับถัดมาเป็นเรื่องของการแก้ไข
เพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เพ่ือเป็นการปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 สังคมไทยปัจจุบันก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และก าลังประสบปัญหาผู้สูงอายุที่เกษียณแล้ว  
ไม่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ จึงเป็นที่มาของการเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
แห่งชาติ พ.ศ. .... เพ่ือเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภาคบังคับส าหรับแรงงานในระบบทั้งระบบ โดยได้รับ
ผลประโยชน์ในรูปแบบการจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญ เพ่ือสร้างความมั่นคงและเป็นหลักประกันรายได้  
หลังเกษียณอายุ บทความเรื่อง “กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ” จึงเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา
และสาระของร่างพระราชบัญญัตินี้  และอีกบทความหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องท่ีสังคมก าลังให้ความสนใจ 
เป็นอย่างมากเกี่ยวกับการยุติการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายี
ศักดิ์ศรี รวมถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
และในขณะนี้ประเทศไทยก าลังจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท า
ให้บุคคลสูญหาย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว และ
ส าหรับบทความเรื่องสุดท้ายของวารสารฉบับนี้เป็นบทความเกี่ยวกับการผลักดันการเล่นเกมออนไลน์ 
สู่กีฬาอาชีพกับบทความเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอีสปอร์ต : เกมออนไลน์สู่กีฬาอาชีพ”  
ซึ่งอีสปอร์ตกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่มีความน่าสนใจเหมาะสมกับยุคสารสนเทศ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ได้ทุกช่วงวัย และอาจน าไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมเกมของประเทศไทยในอนาคตต่อไป 
 กองบรรณาธิการวารสารบทความวิชาการด้านกฎหมายของส านักกฎหมายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
วารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงงานนิติบัญญัติและประชาชนทั่วไปเช่นเคย และขอขอบคุณที่ท่าน  
ผู้อ่านได้ให้ความสนใจติดตามวารสารของเรามาอย่างต่อเนื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้า 

กองบรรณาธิการ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 



 
 
 

-  กระบวนพิจารณาเก่ียวกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 
 พัชรา  พุกเศรษฐี  วิทยากรช านาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย ๑   ๑ 
 
-  การแก้ไขเพ่ิมเตมิค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐ 
 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
 กิตติมา  อรุณพลูทรัพย์  วิทยากรช านาญการ  กลุม่งานกฎหมาย ๑   ๘ 
 
-  กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 
 กรรณิกา  พัสระ  วิทยากรช านาญการพิเศษ  กลุ่มงานกฎหมาย ๒   ๑๔ 
 
-  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับอีสปอร์ต : เกมออนไลนส์ู่กีฬาอาชีพ 
 จิตรกาน  เจียรตระกูล  วิทยากรช านาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย ๒   ๒๒ 
 
-  การยุติการทรมานและการกระท าให้บุคคลสญูหาย 
 พันธุ์ทิพา  หอมทิพย์  วิทยากรช านาญการ  กลุ่มงานกฎหมาย ๒   ๒๗ 



 

 



 

 
หน้า | ๒ 

การฟ้ืนฟูกิจการส าหรับลูกหน้ีที่ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
เป็นส่วนหนึ่งในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพ่ือเปิดโอกาส 
ให้ลูกหนี้ผู้ประกอบธุรกิจ (SMEs) สามารถน าหนี้ที่เกิดจากการด าเนินกิจการยื่นขอฟ้ืนฟูกิจการได้  
เมื่อลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงินจนไม่สามารถช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ หรือขาดเงินหมุนเวียน 
ในกิจการ โดยลูกหนี้จะต้องเสนอแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้มีการตกลงร่วมกันกับเจ้าหนี้ที่เกิดจากการด าเนิน
กิจการและเจ้าหนี้อื่น ๆ ทั้งหมด เพ่ือก าหนดรายละเอียดวิธีการช าระหนี้ ตลอดจนการปรับโครงสร้างหนี้ 
และยื่นค าร้องฟ้ืนฟูกิจการพร้อมแผนต่อศาล เพื่อให้ศาลมีค าสั่งต่อไป๑  

จากสถิติจ านวนคดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนับแต่
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ แก้ไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
หมวด ๓/๒ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ใช้บังคับ ปรากฏว่า๒ มีจ านวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางทั้งสิ้น
จ านวน ๗ คดี และศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผนแล้วจ านวน ๒ คดี  
ซึ่งปัจจุบันศาลได้มีค าสั่งให้ยกเลิกค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน เนื่องจากระยะเวลา
ด าเนินการตามแผนสิ้นสุดลงแต่การฟ้ืนฟูกิจการยังไม่เป็นผลส าเร็จตามแผน ส าหรับอีกจ านวน ๕ คดี 
ที่เหลือ ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งไม่รับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการจ านวน ๓ คดี เนื่องจากผู้ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟู
กิจการไม่มีลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอให้ฟ้ืนฟูกิจการตามมาตรา ๙๐/๙๒ จ านวน ๑ คดี  
และผู้ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการมิใช่นิติบุคคลอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงตามมาตรา ๙๐/๙๒ 
จ านวน ๒ คดี ส าหรับอีกจ านวน ๒ คดี ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการจ านวนทั้ง ๒ คดี 
เนื่องจากลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่มีเหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๙๒ นอกจากน้ี ยังพบว่าสถิติคดีล้มละลายและทุนทรัพย์ของศาลล้มละลายกลาง 

                                        
 ๑ เชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการ, “การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)”, 
สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔, http://www.led.go.th/articles/file/SMEs-09-12-2563.pdf. 

 ๒ กรมบังคับคดี, “ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (กระบวนพิจารณา
เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้)”, สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔, http://www.led.go.th/opinions๑/pdf/pp-๐๗๑๐๖๓-๒.pdf. 
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ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓๓  จ านวน ๙,๑๗๑ คดี ทุนทรัพย์ (มูลหน้ี) จ านวน ๘๓๖,๘๐๓ ล้านบาท ขณะที่ 
ในส่วนของคดีฟ้ืนฟูกิจการและทุนทรัพย์ของศาลล้มละลายกลาง มีจ านวน ๓๙ คดี ทุนทรัพย์ (มูลหน้ี) 
จ านวน ๕๖๖,๗๖๐ ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจ านวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูมีจ านวนน้อยกว่า 
ที่ควรจะเป็น 

โดยที่มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนดว่าเมื่อกฎหมายมีผล 
ใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น กรมบังคับคดี จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประเมินผล 
การบังคับใช้พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจากผลจากการรับฟังความคิดเห็นสรุปได้ว่า๔ 
ควรแก้ไขจ านวนหน้ีของลูกหน้ีที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถร้องขอให้มีการฟ้ืนฟู
กิจการได้ เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้ในกรณีที่ลูกหนี้ เป็นบริษัทจ ากัดต้องมีจ านวนหนี้แน่นอน 
ไม่น้อยกว่าสามล้านบาทแต่ไม่ถึงสิบล้านบาท แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า  ลูกหนี้มีจ านวนหนี้เป็นต้นเงิน 
ไม่เกินจ านวนสิบล้านบาท แต่เมื่อรวมจ านวนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว ลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีหนี้เป็นจ านวนเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามหมวด ๓/๒ ได้ เนื่องจากมีจ านวนหนี้สูงกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้  

นอกจากนี้ การที่กฎหมายก าหนดค านิยาม “ลูกหนี้” หมายความว่า ลูกหนี้ที่เป็นบุคคลธรรมดา 
คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด 
หรือนิติบุคคลอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับ
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่จดทะเบียนกับหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นการ
ก าหนดคุณสมบัติของลูกหนี้ให้ต้องขึ้นทะเบียนกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
หรือที่จดทะเบียนกับหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งไม่เปิดกว้างให้ลูกหน้ีที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแต่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการได้  ประกอบกับ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งภายใน 

                                        
๓ ศาลล้มละลายกลาง, “สถิติคดีล้มละลายและทุนทรัพย์ของศาลล้มละลายกลาง ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๓”, 

สืบค้นเมื่อวนัที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔, https://cbc.coj.go.th/th/content/article/detail/id/๙๔๘๐/iid/๒๓๖๒๖๖. 
 ๔อ้างถึงแล้ว, เชิงอรรถท่ี ๒. 
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และระหว่างประเทศ อาจส่งผลให้กฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีความไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและยังมีข้อจ ากัดจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าว  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ กรมบังคับคดี ได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลกฎหมายต่างประเทศ 
ท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย พบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้น ากระบวนการฟ้ืนฟูกิจการแบบเร่งรัด 
(Prepackaged Bankruptcy) ซึ่งเป็นหลักสากลมาใช้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเกิดจากการผสมผสานกัน
ระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการกับการเจรจาประนีประนอมปรับโครงสร้างหนี้นอกศาลระหว่างเจ้าหนี้
และลูกหนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

๑) Fully pre - packaged Bankruptcy เป็นกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการแบบเร่งรัดที่ลูกหนี้ 
ได้เข้าเจรจากับเจ้าหนี้ทุกกลุ่มที่มีสิทธิออกเสียงตามแผน ลูกหนี้ไม่จ าเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ  
แต่สามารถใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนหุ้นกับเจ้าหนี้โดยการก ากับดูแลของคณะกรรมการหลักทรัพย์ 

๒) Partially pre - packaged Bankruptcy เป็นกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการแบบเร่งรัดที่ลูกหนี้ 
ได้เข้าเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้เพียงบางกลุ่มก่อนที่จะยื่นแผนเข้ามาในกระบวนการฟื้นฟูกิจการซึ่งเจ้าหนี้
เหล่านี้ต้องยังคงมีสิทธิเรียกร้องอยู่ภายหลังจากที่ลูกหนี้ได้ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการแล้ว  

กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการแบบเร่งรัดมีข้อดีเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ  
แบบเต็มรูปแบบ ดังนี้ 

(๑) มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเนื่องจากใช้ระยะเวลาในกระบวนการศาลน้อยกว่ากระบวนการ
ฟ้ืนฟูกิจการแบบเต็มรูปค่อนข้างมาก จึงมีค่าธรรมเนียมน้อยกว่า และด้วยกระบวนการที่รวดเร็ว จึงท าให้มี
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นลดน้อยลงไปด้วย และถึงแม้ว่ากระบวนการฟ้ืนฟูกิจการแบบเร่งรัดนี้จะมี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในขั้นตอนการเจรจาต่อรองและตระเตรียมแผน แต่หากพิจารณาในภาพรวมแล้วกระ
บวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดยังคงมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการ 

(๒) มีกระบวนการที่รวดเร็วกว่า ด้วยเหตุที่ว่าก่อนจะยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ ลูกหนี้
จะต้องเจรจาต่อรองแผนและผ่านความเห็นชอบด้วยแผนจากเจ้าหนี้แล้ว ส่งผลให้กระบวนการฟ้ืนฟู
กิจการแบบเร่งรัดใช้เวลาในการพิจารณาคดีน้อยกว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเต็มรูป 

(๓) มีผลกระทบต่อกิจการของลูกหนี้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากในขั้นตอนการเจรจาแผน
ลูกหนี้จะเจรจากับเจ้าหนี้ที่ต้องรับผลกระทบจากแผนเท่านั้น ซึ่งโดยส่วนมากเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงิน 
หรือเจ้าหนี้หุ้นกู้ แผนการฟื้นฟูของลูกหนี้จึงทราบในวงจ ากัด 

หากประเทศไทยมีกระบวนการฟ้ืนฟูกิจการแบบเร่งรัดจะช่วยให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ 
ใช้ระยะเวลาในกระบวนการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจะด าเนินการไปอย่างรวดเร็ว 
ช่วยลดปริมาณคดีในศาล ประหยัดค่าใช้จ่าย จึงควรน ากระบวนการฟื้นฟูกิจการแบบเร่งรัดมาประยกุตใ์ช้ 
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ในทางปฏิบัติ เพ่ือให้ลูกหนี้สามารถหลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินได้  ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ กรมบังคับคดี 
กระทรวงยุติธรรม ในฐานะภาครัฐซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวได้เล็งเห็นถึงปัญหาและข้อจ ากัด  
จึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เพ่ือขจัดปัญหา ลดข้อจ ากัด ขั้นตอน 
และกระบวนการให้สามารถให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างทันท่วงที 

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้) และผลักดันให้เป็น
กฎหมายที่ต้องปฏิรูปในระยะเร่งด่วน เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับข้อสังเกตและความเห็นของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และ  
ให้กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยแก้ไขเพ่ิมเติมจ านวนหน้ีของลูกหน้ีซึ่งเป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชน
จ ากัด หรือนิติบุคคลอื่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ที่สามารถร้องขอให้มีการฟ้ืนฟูกิจการได้  
จาก “จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท” เป็น “ไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท” ก าหนดกระบวนพิจารณา
เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ีที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกระบวน
พิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการแบบเร่งรัด เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและ 
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลักดันให้เป็นกฎหมายที่ต้องปฏิรูป 
ในระยะเร่งด่วน เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (กระบวนพิจารณา
เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี)๕ มีดังนี้ 

๑. ก าหนดให้เมื่อลูกหนี้ซึ่งเป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด หรือนิติบุคคลอื่น ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถที่จะช าระหนี้ตามก าหนดได้ และเป็นหนี้เจ้าหนี้

                                        
๕รัฐบาลไทย, “สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔”,  สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔, 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/๔๔๖๔๐.  
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คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจ านวนแน่นอนไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงก าหนดช าระ
โดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม ถ้ามีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ บุคคลตาม
มาตรา ๙๐/๔ ได้แก่ เจ้าหนี้ซึ่งอาจเป็นคนเดียวหรือหลายคนรวมกันและมีจ านวนหนี้แน่นอนไม่น้อยกว่า
ห้าสิบล้านบาท ลูกหนี้ซึ่งมีลักษณะตามมาตรา ๙๐/๓ ธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณีที่ลูกหนี้ 
เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ กรมการประกันภัยในกรณีที่
ลูกหนี้เป็นบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิต และหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล
การประกอบกิจการของลูกหนี้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง อาจยื่นค าร้องขอต่อศาลให้มีการฟ้ืนฟูกิจการได้ 

๒. ก าหนดกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม  

๒.๑ ก าหนดให้ยกเลิกเงื่อนไขที่ก าหนดให้ลูกหนี้ที่ประกอบธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องขึ้นทะเบียนกับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
หรือ ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานอื่นของรัฐ จึงจะสามารถร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการได้   

๒.๒ ก าหนดให้ลูกหนี้สามารถยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ได้ โดยที่ลูกหนี้ 
ยังไม่ต้องจัดท าแผนฟ้ืนฟูกิจการเสนอศาลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และก าหนดให้มีการพักช าระหนี้
เมื่อศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการ ทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถยื่นค าร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนศาลมีค าสั่งฟ้ืนฟู
กิจการได้  

๓. ก าหนดให้มีกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการแบบเร่งรัดซึ่งเป็นการเปิดโอกาส 
ให้ลูกหนี้ในคดีฟ้ืนฟูกิจการ ได้แก่ ลูกหนี้ที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถเลือกยื่นค าร้องขอให้มีการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้แบบเร่งรัดได้  
โดยแนบแผนพร้อมหลักฐานแสดงว่าเจ้าหนี้ได้มีมติยอมรับแผนแล้ว (prepackaged plus) ตามหลักเกณฑ์ 
ที่กฎหมายก าหนดต่อศาล โดยให้ศาลพิจารณาค าร้องขอดังกล่าวเป็นการด่วน และถ้าได้ความจริงและ 
มีเหตุอันสมควรที่จะฟ้ืนฟูกิจการและแผนเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งลูกหนี้ยื่นค าร้องขอ
โดยสุจริต ให้ศาลมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและเห็นชอบด้วยแผน แต่หากศาลมีค าสั่งยกค าร้องขอ 
เพราะแผนไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะสามารถให้ความเห็นชอบได้ ลูกหนี้อาจยื่นค าร้องขอให้มีการฟ้ืนฟูกิจการ 
ของลูกหนี้อีกได้ โดยไม่ติดเงื่อนไขข้อห้ามเรื่องระยะเวลา ๖ เดือนนับแต่วันที่ศาลยกค าร้องขอ
กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการแบบเร่งรัด 
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บทสรุป 
จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจึงจ าเป็นต้องมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) 

พ.ศ. .... (กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้) ซึ่งจะท าให้มีมาตรการทางกฎหมาย 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยเหลือให้ลูกหนี้ที่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมท่ีประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินได้รับโอกาสฟ้ืนฟูกิจการและ 
ไม่ตกเป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนและ 
การประกอบธุรกิจของภาคเอกชน และเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) อันเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึน้ 
และยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้กระบวนการ
ยุติธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ  
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โดยเหตุที่ปัญหาด้านการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคที่ซับซ้อนและสั่งสม  
มาเป็นระยะเวลายาวนาน ภาครัฐได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งต่อมาได้มีค าสั่งเพ่ิมเติมเพ่ือให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวอีก ๒ ฉบับ คือ ๑) ค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ และ ๒) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ จนกระทั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง  
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ 
ได้ยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้ง ๔ ฉบับข้างต้น โดยมุ่งหมายให้เกิดการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ หากแต่การแก้ไขปัญหาตามแนวทางนี้ยังไม่สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคได้อย่างแท้จริง เนื่องจากมาตรการและกลไกดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  (กศจ.) ทั้งอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่ออ านาจในการจัดการบุคลากรตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา)  
และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
(อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) ซึ่งผู้บังคับบัญชาโดยตรงในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ไม่มีอ านาจในการบังคับบัญชาเพ่ือให้คุณและโทษ 
ต่อบุคลากร เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ทั้งยังขัดต่อหลักการกระจายอ านาจการบริหารงานบุคคล 
สู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
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ดังนั้น ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ
อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
พ.ศ. ....๑ (นายนพคุณ รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ) และเมื่อวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติเอกฉันท์ ๓๔๙ เสียง รับหลักการร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว รวม ๗ ฉบับ ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี จ านวน ๑ ฉบับ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนออีก 
จ านวน ๖ ฉบับ ไว้พิจารณา โดยที่ประชุมมีมติให้ใช้ร่างของนายเกษม ศุภรานนท์ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคพลังประชารัฐ) กับคณะ เป็นหลักในการพิจารณา โดยมีประเด็นในการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติ
ดังต่อไปนี้ 

 
ประเดน็ ค าสั่งหวัหน้า คสช. ร่างพระราชบัญญัตนิี ้

๑. อ านาจหน้าที่
ของ กศจ. ในเขต
จังหวดั 

· อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

· อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. อ านาจหน้าที่
ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวดั 

· ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

· ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ซึ่งอยู่ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

๓. อ านาจหน้าที่
ของศกึษาธกิาร
จังหวดั 

· รับผิดชอบการด าเนินงานของ
ส านักงานศึกษาธิการจั งหวัด 
รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่ก าหนดให้เป็นของผู้อ านวยการ

· รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
 
 
 

                                        
๑ ท าเนียบรัฐบาล, สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔, สืบค้นได้จาก https://www.thaigov.go.th/ 

news/contents/details/44824 

https://www.thaigov.go.th/
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ประเดน็ ค าสั่งหวัหน้า คสช. ร่างพระราชบัญญัตนิี ้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  
· ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความ
เห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
หรือกรุงเทพมหานคร 
 

 
· ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด เป็นผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. อ.ก.ค.ศ.  
จังหวดั และ  
อ.ก.ค.ศ. 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่มีการก าหนดในเรื่องนี้  · ให้มี อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และ อ.ก.ค.ศ. 
กรุง เทพมหานคร โดยประกอบด้วย  
ผู้ ว่ า ร า ชก ารจั งห วั ด /ผู้ ว่ า ร าชกา ร
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานอนุกรรมการ 
และมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ หรือเขตเดียว
ในจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
· ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. 
กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ตามที่เคย
ก าหนดว่าเป็นอ านาจของ กศจ. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา และของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ๒ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 
๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ก าหนดให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (แก้ไข
เพิ่มเติมข้อ ๘ (๑))         

(๒) ก าหนดให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ไม่รวมถึงอ านาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (เพิ่มเติมข้อ ๘ (๕) วรรคสอง)   

(๓) ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัด ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ กศจ. 
และ อกศจ. (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๑ (๖)) 

(๔) ก าหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ
การด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือช่วยเหลืองาน
ศกึษาธิการจังหวัด จ านวนสามคน (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง)          

(๕) ยกเลิกอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
หรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ของศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. 
(ยกเลิกข้อ ๑๓) 

                                        
๒ บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 

๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ...., 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ, สืบค้นได้จาก https://www.senate.go.th/document/Lawdraft/Ext5/5156_0001.PDF 



 

 
หน้า | ๑๓ 

(๖) ก าหนดให้การบริหารงานบุคคลที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ไม่ต้องมอบอ านาจให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน 
(เพิ่มเติมข้อ ๑๔ วรรคสี่) 

(๗) ก าหนดให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ (มาตรา ๙) 

ต่อมาในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้พิจารณาเสร็จแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  
ในวาระที่ ๒ ซึ่งเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วเรียงตามล าดับมาตราจนถึงมาตรา ๓ โดยที่ประชุม 
ได้มีมติยินยอมให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
เพื่อน าไปพิจารณาทบทวนใหม่  

ทั้งนี ้ จะเห็นได้ว่าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั ่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... นั ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีอ านาจในการบังคับบัญชาเพ่ือให้คุณและโทษต่อ
บุคลากร ซึ่งจะท าให้การขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา
เกิดประสิทธิผล อีกทั้ง ช่วยให้การด าเนินการบริหารงานบุคคลในระดับภูมิภาคเกิดความคล่องตัวและ  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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สังคมไทยในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)๑ ซึ่งหมายถึง
สังคมที่มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่อยู่จริงในพ้ืนที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพ้ืนที่เดียวกัน  
และมีอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป หรือมีประชากรอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป ที่อยู่จริงในพ้ืนที่ 
ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน อัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๗ ขึ้นไป โดยในปัจจุบันพบว่า
ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๐ หรือจ านวนมากกว่า ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน 
และยังได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเป็นอัตราร้อยละ ๒๐ ถึงร้อยละ ๓๐ ซึ่งหมายความถึง
ปัญหาที่ก าลังจะตามมาหลายด้านในอนาคต และปัญหาหลักที่ก าลังปรากฏชัดขึ้นในสังคมไทยคือ ผู้สูงอายุ 
ที่เกษียณแล้วไม่มีรายได้ที่ เ พียงพอต่อการด ารงชีพ ท าให้ รัฐบาลต้องเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย 
ทางด้านสวัสดิการมากขึ้น ซึ่งสาเหตุเกิดจากการขาดความตระหนักในเรื่องการออมและขาดการวางแผน 
ทางการเงินที่ดี ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔๒ อนุมัติหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... กล่าวโดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
แห่งชาติฯ๓ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ เพ่ือเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ภาคบังคับส าหรับแรงงานในระบบทั้งระบบ โดยได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบการจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญ  
ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความมั่นคงและเป็นหลักประกันรายได้หลังเกษียณอายุ  โดยสามารถสรุปสาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ดังต่อไปนี้  

๑. ก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติในหมวด ๓ สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 
๓๖๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 

๒. ก าหนดขอบเขตการใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๓) โดยไม่ให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่ 
(๑) ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และ

ราชการส่วนท้องถิ่น 

                                        
๑ กรมกิจการผู้สูงอายุ, “สังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันและเศรษฐกิจในประเทศไทย,” สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔, https://www.dop.go.th/th/know/15/926. 
๒ “มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔,” สืบค้นเมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, 

https://www.dep.go.th/images/uploads/files/thaigov_30_Mar_2021.pdf. 
๓ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....,” สืบค้นเมื่อวันที่ 

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, https://www.krisdika.go.th/data/comment/bill/bill289-1.pdf. 

https://www.dop.go.th/th/know/15/926
https://www.dep.go.th/images/uploads/files/thaigov_30_Mar_2021.pdf
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(๒) ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
(๓) สมาชิกกองทุนอื่นหรื อผู้ที่อยู่ ในระบบบ าเหน็จบ านาญอื่นตามที่ก าหนด 

ในกฎกระทรวง 
(๔) บุคคลอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

๓. ก าหนดบทนิยาม (ร่างมาตรา ๔) โดยมีบทนิยามที่ส าคัญ เช่น 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  
“เงินสะสม” หมายความว่า เงินที่สมาชิกสะสมเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  
“เงินสมทบ” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญ

แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทน 

การท างานในวันและเวลาท างานปกติไม่ว่าจะค านวณตามระยะเวลาหรือค านวณตามผลงานที่ลูกจ้าง  
ท าได้ และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้ในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจ้างไม่ได้ท างานด้วย  
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะก าหนดค านวณหรือจ่ายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง  
“นายจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้าง และให้หมายความ

รวมถึง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างานแทนนายจ้าง ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึง
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
ให้ท าการแทนด้วย  

“บ าเหน็จ” หมายความว่า เงินที่จ่ายครั้งเดียวเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  
“บ านาญ” หมายความว่า เงินที่จ่ายเป็นรายเดือนเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  

๔. การจ ัดตั ้งกองท ุนและล ักษณะของก ิจการกองท ุนบ า เหน ็จบ านาญแห ่งชาต ิ  
(ร่างหมวด ๑) 

ก าหนดให้มีการจัดตั้ งกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ  เรียกโดยย่อว่า “กบช.”  
เป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ และเพ่ือเป็นหลักประกัน 
การจ่ายบ าเหน็จบ านาญแก่สมาชิก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ รับ เก็บรวบรวม แลกเปลี่ยน 
เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบบ าเหน็จบ านาญทั้งระบบ ทั้งนี้ รายได้ของ กบช. ไม่ต้องน าส่งคลั ง 
(ร่างมาตรา ๖) 
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๕. สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก (ร่างหมวด ๓) 
ก าหนดให้ลูกจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๕ บริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ เป็นสมาชิก 

ของ กบช. และหากลูกจ้างมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์และยังเป็นลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ และประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกอยู่ต่อไป ให้แสดงความจ านงต่อ กบช. ในการนี้นายจ้าง 
จะจ่ายเงินสมทบต่อไปหรือไม่ก็ได้ (ร่างมาตรา ๒๙) แต่หากลูกจ้างตามร่างมาตรา ๒๙ เป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง อาจไม่เป็นสมาชิก กบช. ก็ได้ (ร่างมาตรา ๒๙/๑) 
ทั้งนี้ โดยก าหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างอายุไม่ต่ ากว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ ยื่นแบบ
รายการแสดงรายชื่อ อัตราค่าจ้าง แผนการลงทุนที่ลูกจ้างเลือก และข้อความอื่นต่อ กบช. ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่เป็นลูกจ้าง (ร่างมาตรา ๓๑) จากนั้นให้สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้า กบช. ทุกครั้งที่มีการจ่าย
ค่าจ้าง โดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างส่งเข้า กบช. ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง และให้นายจ้าง
จ่ายเงินสมทบเข้า กบช. ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง โดยจ านวนเงินค่าจ้างที่ใช้ในการค านวณ
เงินสะสมและจ่ายเงินสมทบ รวมทั้งอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง และให้ถือว่าสมาชิกจ่ายเงินสมทบแล้วตั้งแต่วันที่ถึงก าหนดจ่ายค่าจ้าง 
โดยให้นายจ้างน าเงินสะสมที่ได้หักไว้และเงินสมทบส่งให้แก่ กบช. ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือน 
ที่มีการหักเงินสะสมไว้ ถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามก าหนดเวลาที่ต้องจ่าย ให้นายจ้างมีหน้าที่น าส่ง 
เงินสะสมและเงินสมทบโดยถือเสมือนว่ามีการจ่ายค่าจ้างแล้ว (ร่างมาตรา ๓๗) ในกรณีที่นายจ้าง 
หรือลูกจ้างประสงค์จะส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้า กบช. เกินกว่าอัตราที่ก าหนด ก็สามารถด าเนินการได้ 
แต่เมื่อรวมกับอัตราที่ลูกจ้างและนายจ้างต้องจ่ายตามที่ก าหนดในร่างมาตรา ๓๗ แล้ว จะต้องไม่เกิน 
ร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง (ร่างมาตรา ๔๐) 

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ (ร่างมาตรา ๕๑) สมาชิกกองทุนจะสิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อ 
(๑) มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เว้นแต่สมาชิกได้แสดงความจ านงต่อ กบช. ไว้ว่าจะเป็น

สมาชิกอยู่ต่อไป  
(๒) ตาย  
(๓) ได้แจ้งความประสงค์ต่อ กบช. ว่าจะไม่พ านักอยู่ในประเทศไทยต่อไป กรณีสมาชิก 

ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  
(๔) ทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยจนใกล้ถึงแก่ชีวิตก่อนอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งแพทย์ 

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมได้วินิจฉัยว่าทุพพลภาพหรือเจ็บป่วย
จนใกล้ถึงแก่ชีวิต แล้วแต่กรณี และสมาชิกออกจากงานแล้วในขณะนั้น  
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(๕) ออกจากงานหรือได้แจ้งความประสงค์ต่อ กบช. ว่าจะไม่เป็นสมาชิกต่อไป กรณี
สมาชิกอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ แต่ได้แสดงความจ านงที่จะเป็นสมาชิกอยู่ต่อไป 

(๖) เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนการออมแห่งชาติ และโอนเงินออกจาก กบช.  
ไปทั้งจ านวน 

ในกรณีที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ หรือสิ้นสมาชิกภาพ 
เนื่องจากออกจากงานหรือได้แจ้งความประสงค์ ต่อ กบช. ว่าจะไม่ เป็นสมาชิกต่อไป กรณีสมาชิก 
อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ แต่ได้แจ้งความจ านงที่จะเป็นสมาชิกอยู่ต่อไป ให้ กบช. จ่ายเงินแก่สมาชิก 
จากบัญชเีงินบ านาญด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่สมาชิกแสดงเจตนาไว้ ดังต่อไปนี้  

(๑) บ านาญเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี 
(๒) บ าเหน็จ 
ผู้รับบ านาญจะขอเปลี่ยนเป็นรับบ าเหน็จก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติก าหนด และให้ กบช. จ่ายเงินให้แก่สมาชิกภายในเวลา
ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สมาชิกนั้นสิ้นสมาชิกภาพ (ร่างมาตรา ๕๒) 

๖. บทก าหนดโทษ (ร่างหมวด ๗) 
กล่าวเฉพาะบทก าหนดโทษที่ส าคัญ เช่น นายจ้างผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นแบบรายการแสดง

รายชื่อลูกจ้าง อัตราค่าจ้าง แผนการลงทุนที่ลูกจ้างเลือก และข้อความอื่นต่อ กบช. ภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันที่เป็นลูกจ้าง ตามร่างมาตรา ๓๑ หรือไม่แจ้งเป็นหนังสือต่อ กบช. ขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
เพ่ิมเติมรายการภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามร่างมาตรา ๓๕  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง) และถ้าการกระท าความผิดดังกล่าว
เป็นความผิดต่อเนื่อง นายจ้างผู้นั้นต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลา 
ที่ยังไม่ปฏิบัติตาม (ร่างมาตรา ๘๓ วรรคสอง) นอกจากนี้หากนายจ้างผู้ใดยื่นแบบรายการดังกล่าวหรือ 
แจ้งขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายการเป็นเท็จต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน 
๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ร่างมาตรา ๘๔)  
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๗. บทเฉพาะกาล  
 กล่าวเฉพาะบทเฉพาะกาลที่ส าคัญ เช่น ก าหนดให้นายจ้างยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อ 

อัตราค่าจ้าง และแผนการลงทุนของลูกจ้าง เพ่ือขึ้นทะเบียนภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่หมวด ๓ สมาชิก
และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก มีผลใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๙๔) และนับแต่วันที่หมวด ๓ มีผลใช้บังคับ  
ให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง บุคคล สถานประกอบการ และหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

 (๑) นายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป 
 (๒) นายจ้าง สถานประกอบการ หรือนิติบุคคลที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ 
 (๓) สถานประกอบการหรือนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมการลงทุน 
 (๔) พนักงานราชการหรื อลู กจ้ างชั่ วคราวในหน่ วยงานของรั ฐ และพนักงาน 

ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
 (๕) บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์ 
 (๖) รัฐวิสาหกิจที่มิได้อยู่ในระบบบ าเหน็จบ านาญ 
 (๗) องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 
 (๘) หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิได้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ 
 (๙) กิจการใดที่ประสงค์จะอยู่ใน กบช. ทั้งนี้ ต้องแสดงเจตนาว่าประสงค์ที่จะอยู่ใน 

กบช. ต่อ กบช. 
 เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา ๓ ปี  นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ ใช้บังคับ

พระราชบัญญัตินี้แก่นายจ้างหรือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป และเมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้แก่นายจ้างหรือ 
สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป (ร่างมาตรา ๙๕) 

 นับแต่วันที่หมวด ๓ สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก มีผลใช้บังคับ ให้นายจ้างและ
สมาชิกจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้า กบช. ตามอัตรา (ร่างมาตรา ๙๖) ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ปีที่ ๑ ถึงปีที่ ๓ อัตราร้อยละ ๓ 
 (๒) ปีที่ ๔ ถึงปีที่ ๖ อัตราร้อยละ ๕ 
 (๓) ปีที่ ๗ ถึงปีที่ ๙ อัตราร้อยละ ๗ 
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 จากข้อมูลของการจัดงานสัมมนาออนไลน์ “The Retirement Plan Symposium” 
ครั้งที่ ๖ เรื่อง “เจาะลึก กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔”๔ ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จ ากัด ปรากฏข้อมูลว่า 
ปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนประชากรประมาณ ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน
จ านวนประมาณ ๓๘,๐๐๐,๐๐๐ คน และในจ านวนดังกล่าวเป็นแรงงานในภาคเอกชนจ านวนประมาณ 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ คน แต่พบว่ามีแรงงานเพียงจ านวนประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ คน หรือประมาณร้อยละ ๑๘.๘ 
เท่าน้ัน ที่นายจ้างมีสวัสดิการเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่เป็นการช่วยออมเงินไว้ส าหรับวัยเกษียณ
ให้แก่ลูกจ้าง ส่วนจ านวนแรงงานที่เหลืออีกจ านวนมากกว่าร้อยละ ๘๐ ไมม่ีสวัสดิการกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ และปรากฏข้อมูลในส่วนของนายจ้างว่า มีนายจ้างเพียงจ านวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ ราย หรือ
ประมาณร้อยละ ๓ ของนายจ้างทั่วประเทศเท่านั้นที่มีสวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้าง  
อีกทั้งปรากฏข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ดังนี้ 

ข้อมูลกองทุนการออมเพ่ือการชราภาพในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
๔ “ถึงเวลา...บังคับคนไทยออม เร่งดันคลอดกฎหมาย กบช.,” ประชาชาติธุรกิจ, สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔, https://www.prachachat.net/prachachat-wealth/news-727560. 
 

https://www.prachachat.net/prachachat-wealth/news-727560
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จากข้อมูลดังกล่าว พบว่ายังมีสัดส่วนแรงงานอีกจ านวนมากที่ยังไม่มีเงินออมเพื่อวัยเกษียณ  
จึงเป็นที่มาของการเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... เพ่ือเป็นกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพภาคบังคับ ส าหรับแรงงานในระบบที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี ถึง ๖๐ ปี เพ่ือให้แรงงานในระบบ 
ได้มีการออมเงินเพ่ือการเกษียณ เนื่องจากการออมเงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เป็นระบบการออมแบบสมัครใจ หรือเป็นกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลา  
๓๔ ปีแล้ว แต่มีจ านวนสมาชิกในกองทุนนี้เพียงจ านวนประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ คน ดังนั้น การเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะท าให้แรงงานในระบบได้มีการออมเงินเพ่ือการเกษียณอายุมากขึ้น และถึงแม้ว่า
การจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติจะท าให้รายได้รายเดือนของลูกจา้งลดลงและเพ่ิมภาระคา่ใชจ้า่ย
ให้แก่นายจ้าง แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ลูกจ้าง ท าให้มีหลักประกันรายได้หลังเกษียณ และท าให้
นายจ้างมีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ลูกจ้าง รวมทั ้งการออมภาคครัวเรือนที ่เพิ ่มขึ ้นจะท าให้
ครอบครัวมีความมั่นคง และช่วยบรรเทาภาระงบประมาณด้านการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของประเทศไทย 
ในอนาคตด้วย 
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อีสปอร์ต (E-Sports) ย่อมาจากค าว่า “Electronic Sports” พัฒนามาจากการเล่นเกม
ออนไลน์ที่ออกแบบมาให้แข่งขันกับผู้เล่นคนอื่น ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกบทบาทสมมุติเป็นตัวละครในเกม
ได้ ทั้งนี้ การเล่นอีสปอร์ตในรูปแบบการแข่งขันแบบทีม ผู้เล่นแต่ละคนสามารถสื่อสารไปยังผู้เล่นได้หลายคน 
อย่างไรก็ตาม ก่อนการแข่งขัน ผู้เล่นอีสปอร์ตต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกซ้อม เพ่ือให้สามารถใช้อุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นได้เป็นอย่างดี และท าให้ผู้เล่นอีสปอร์ตแต่ละทีมสามารถร่วมกันฝึกวางแผนกลยุทธ์ 
และการท างานเป็นทีม โดยมีการแข่งขันแบบสมัครเล่น ที่ไม่มี รางวัล และระดับอาชีพที่มีรางวัล  
ซึ่งมีการจัดการแข่งขันจ านวนมาก เพ่ือพิสูจน์ทักษะการเล่นและค้นหาผู้เล่นมืออาชีพ หรือในวงการ  
อีสปอร์ต เรียกกันว่า โปรเพลย์เยอร์ (Pro Player) ย่อมาจากค าว่า “Professional Player” 

ความเป็นมาเกี่ยวกับอีสปอร์ตในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีการก่อตั้ง 
“สมาคมไทยอีสปอร์ต” และต่อมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้อนุมัติให้อีสปอร์ตสามารถ 
จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ หลังจากนั้น “สมาคมไทยอีสปอร์ต” ได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาคมกีฬาภายใต้ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมกีฬาอีสปอร์ต 
แห่งประเทศไทย” (Thailand E-Sports Federation : TESF) เป็นองค์กรกีฬาระดับชาติมีหน้าที่หลัก 
ในการด าเนินงานด้านอีสปอร์ตภายใต้กฎระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทย๑  

ตลอดระยะเวลาของการด าเนินการ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ 
ในการผลักดันให้อีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ตามประกาศคณะกรรมการ 
กีฬาอาชีพ เรื่อง ก าหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑๒ ข้อ ๔ ก าหนดให้มี 
กีฬาอาชีพจ านวน ๑๓ ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬากอล์ฟ กีฬาเจ็ตสกี กีฬาวอลเลย์บอล  
กีฬาตะกร้อ กีฬาโบว์ลิ่ง กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์  กีฬาจักรยาน กีฬาแข่งรถยนต์ กีฬาสนุกเกอร์  
กีฬาแบดมินตัน กีฬาเทนนิส และกีฬาบาสเกตบอล  

                                        
๑ กรกนก  อุ ตมะวงศ์ ว ร รณ ,  “มาตรการทางกฎหมาย เกี่ ย วกั บการแข่ งขั นกีฬาอี สปอร์ ต , ”  น .๑ ,  

ส านักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔,
http://www.lawgrad.ru.ac.th/AbstractsFile/6024011158/1613194687ca43701e99287c5862a39a1e8541bf33_a
bstract.pdf. 

๒ ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง ก าหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่ เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑,  
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๐๑ ง (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑): ๑-๒. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ 
DATA/PDF/2561/E/201/T15.PDF?1. 

http://www.lawgrad.ru.ac.th/AbstractsFile/6024011158/1613194687
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จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้มีประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง ก าหนดชนิด 
หรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔๓ ข้อ ๓ ก าหนดไว้ ดังนี้ 

“ข้อ ๓ ให้เพ่ิมเติมชนิดกีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพในประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ  
เรื่อง ก าหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ทั้งนี้ ตามค าปรารภของประกาศดังกล่าวได้ระบุไว้ว่า “เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาสมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพที่ เกี่ยวข้อง 
ตามกฎหมาย” เช่น การจัดสวัสดิการ การส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาให้เป็นนักกีฬาอาชีพ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  การเชิดชู เกียรติแก่นักกีฬาอาชีพ และยังสามารถจัดตั้ง เป็น 
สโมสรกีฬาอาชีพและสมาคมกีฬาอาชีพในอนาคตได้ 

ต่อมา สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยได้ยื่นแบบค าร้องขอจดแจ้งการด าเนินการ
สมาคมกีฬาอาชีพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และการกีฬาแห่งประเทศไทย๔  
ได้มีหนังสือที่ กก ๕๑๑๒/๖๕๓๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียน นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ต 
แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งผลการจดแจ้งการด าเนินการสมาคมกีฬาอาชีพ สรุปว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย 
รับจดแจ้งให้แก่นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมกีฬาอาชีพ ชนิดกีฬา อีสปอร์ต 
พร้อมนี้ได้ด าเนินการจดแจ้งการด าเนินการสโมสรกีฬาอาชีพ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖๕ ให้แก่ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ส าหรับความก้าวหน้าส าคัญที่จะเกิดจากการที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยได้รับ 
จดแจ้งเป็นสมาคมกีฬาอาชีพของประเทศไทยจะมีข้อดีคือ การด าเนินงานของสมาคมจะเป็นไป 
อย่างมีระบบมากขึ้น และการด าเนินการต่าง ๆ จะได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย  
เช่น การจัดท าสัญญาด้วยความเป็นธรรม นอกจากนี้  การมีสมาคมดังกล่าวจะท าให้นักกีฬา 
ในทีมเดียวกันที่แต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันสามารถสร้างการท างานเป็นทีมและสามารถ 

                                        
๓ ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง ก าหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔,  

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๒๔ ง (๒๐ กันยายน ๒๕๖๔): ๑. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ 
DATA/PDF/2564/E/224/T_0052.PDF. 
 ๔ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย, “หนังสือการกีฬาแห่งประเทศไทย,” สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย, 
สื บค้ นเมื่ อวั นที่  ๒๔ พฤศจิ กายน ๒๕๖๔, https://th-th.facebook.com/thailandesports/photos/a.613860635420066/ 
2219088331563947/?type=3&theater. 
 ๕ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖,” ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, สืบค้นเมื่อวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=760197&ext=pdf. 
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ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอีสปอร์ตใหม่ ๆ ร่วมกัน ทั้งนี้ กีฬาอีสปอร์ต 
ยังสามารถสร้างอาชีพในเชิงเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจเข้าร่วมเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต 
และผู้ชมกีฬาอีสปอร์ต ซึ่งหากมีจ านวนมากขึ้น ก็จะสามารถสร้างรายได้และพัฒนาเป็นธุรกิจการกีฬา 
ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่นักกีฬาและประเทศไทย ในการแข่งขันในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับภูมิภาค 
หรือระดับนานาชาติ ท าให้นักกีฬามีประสบการณ์อันเป็นการเสริมทักษะจากการร่วมเล่นกีฬากับนักกีฬา
ทีมอื่นที่มีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในเชิงสังคม อีสปอร์ตอาจจะส่งผลท าให้ 
บุคคลแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างน้อยลง เพราะการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตต้องใช้ระยะเวลา
การฝึกฝนและมีทักษะการเล่น จึงจะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับค่าตอบแทน แต่หาก 
นักกีฬาอีสปอร์ตมีวินัยในการเล่นกีฬาอาชีพ และสามารถแบ่งเวลาได้ ก็จะประสบความส าเร็จ 
ทั้งในทางกีฬาและสังคมได้เป็นอย่างดี 

ในส่วนอีสปอร์ตของประเทศอื่นในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้๖ นั้น เกิดจากความสนใจ 
ในการเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งปรากฏข้อมูลจากการศึกษาผู้บริโภคเชิงลึกในปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  
โดย Newzoo ได้ส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมตอบค าถามจากประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แสดงให้เห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ใช้เวลากับเทคโนโลยีออนไลน์ด้วยการเล่นเกมในโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
จ านวนร้อยละ ๘๒ ในขณะที่ผู้ เข้าร่วมตอบค าถามร้อยละ ๓๙ เป็นผู้เล่นที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
เป็นตัวเลือกอันดับแรกในการเล่นเกม และใช้เวลาส่วนใหญ่เล่นเกมในโทรศัพท์เคลื่อนที่  

อีกทั้ง อีสปอร์ตยังได้รับความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. ประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม  (Asia 

Pacific University of Technology & Innovation: APU) ได้มีการจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตร
ทักษะทางอีสปอร์ต  

๒. ประเทศอินโดนีเซีย อีสปอร์ตก าลังเติบโต และท าให้ผู้ที่มีความสามารถ สร้างอาชีพ  
ที่หลากหลายมากขึ้น  

นอกจากนี้ จากการที่อีสปอร์ตได้รับการบรรจุให้เป็นกีฬาที่แข่งขันเพ่ือรับเหรียญรางวัลครั้ง
แรกในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ประเทศฟิลิปปินส์๗ ยังท าให้บุคคลทั่วไปเห็น

                                        
๖ เดลินิวส์ ,  “E-Sport ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโอกาสทางธุรกิจและสายอาชีพใหม่ ๆ, ” เดลินิวส์ ,  

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, https://www.dailynews.co.th/news/120542/. 
 ๗ เรื่องเดียวกัน. 
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ความส าคัญและความน่าสนใจของอีสปอร์ตในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยเฉพาะอีสปอร์ต 
ในโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น จะมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมทั้ง 
การยอมรับที่เพ่ิมมากขึ้นว่า อีสปอร์ตเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทั้งทักษะ ความสามารถ การแข่งขัน และความบันเทิง 
ดังนั้น การเติบโตของอีสปอร์ตในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากผู้เล่นเกมจะสามารถสร้างอาชีพ 
จากความสนได้แล้ว ยังจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่น การเป็นผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน
นักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพ นักแคสเกม (Game Caster) คือ ผู้เล่นเกม โดยขณะเล่นเกมมีการพากย์เสียงข้อมูล
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในเกมด้วยความสนุกสนานตามแต่เอกลักษณ์ของผู้เล่นแต่ละคน เพ่ือให้ผู้ชมติดตามผลงาน 
รวมถึงองค์กรอีสปอร์ตระดับใหญ่ ที่ต้องตั้งทีมขึ้นมารองรับการท าธุรกิจส าคัญ ๆ เช่น ทีมการตลาดและ 
ทีมการเงินที่ใช้บริหารจัดการเพ่ือด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอีสปอร์ต 

จึงกล่าวได้ว่า การออกประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง ก าหนดชนิดหรือประเภทกีฬา 
ที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อก าหนดให้อีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพนั้น ส่งผลท าให้อีสปอร์ต
เป็นกีฬาที่มีทิศทางการเติบโตที่ดีขึ้น สร้างอาชีพให้แก่ผู้สนใจ และเป็นกีฬาอาชีพที่ เหมาะสม 
กับยุคสารสนเทศเพราะแต่ละเกมมีหลากหลายรูปแบบ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกช่วงวัย  
รวมทั้งในอนาคตอาจน าไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย ท่ีได้รับการยอมรับ 
มากยิ่งขึ้นต่อไป 
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ประเทศไทยมีนโยบายในการป้องกันการทรมาน๑ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐๒ มาตรา ๓๑ บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย                     
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม จะกระท ามิได้ แต่การลงโทษ
ประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้ มนุษยธรรม                   
ตามความในวรรคนี้” และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเทศไทยได้ยื่นภาคยานุวัติสารตามอนุสัญญาต่อต้าน
การทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention 
Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT) 
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ และมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยได้จัดท าถ้อยแถลงตีความ 
(Declaration) และการท าข้อสงวน (Reservation) บางประการ เช่น การตีความนิยามค าว่า “การทรมาน” 
การบัญญัติ ให้การทรมานเป็นความผิดที่ลงโทษได้ตามกฎหมายอาญา และก าหนดความรับผิด                      
ของการพยายามกระท าความผิด การสมรู้ร่วมคิด การมีส่วนร่วมในการทรมาน และเขตอ านาจเหนือความผิด
ของการทรมาน แต่การปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวจะปฏิบัติเฉพาะตามกฎหมายที่มีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
เท่านั้น และไม่รับเขตอ านาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ท าให้การปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้ไม่มีผล                
อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุนี้ แม้ประเทศไทยจะได้มีภาคยานุวัติสารยอมรับความผูกพันตามอนุสัญญา
ดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ยังไม่มีการบัญญัติกฎหมายภายในใช้บั งคับเพ่ื อรองรับอนุสัญญาฉบับนี้                          
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านการทรมานที่เกิดขึ้นและมีอยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ตลอดจนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม              
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลแต่อย่างใด 

ส าหรับอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย  
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment : CAT) ซึ่งจะเรียกโดยย่อว่า “อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ”  
มีหลักการและสาระส าคัญ ดังนี้๓ 
                                        
 ๑ ปรัชญ์ชา กระมลนิติธรรม และสุขสมัข สุทธิบดี, “มาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน
และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี , (Legal Measures to Support the 
Convention Against and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment),” วารสารดุษฎีบัณฑิต
ทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปีที่ ๖, ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔, https://so05.tci-thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/66722/54551 
 ๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๕๕ ก, น. ๑-๑๑ 
(ตุลาคม ๒๕๔๐) ,  สืบค้นเมื่ อวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid= 
315334&ext=pdf. 
 ๓ เพลินตา ตันรังสรรค์, “หลักการและสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
บังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....,” จุลนิติ , (มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๘): ๗๙, สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, 
https://www.senate.go.th/assets/portals/93/fileups/272/files/S%E0%B9%88ub_Jun/4seminar/s63%20jun_12_2.pdf. 
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๑. ความหมายของการทรมาน 
ข้อ ๑ ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ได้ก าหนดบทนิยามของค าว่า “ทรมาน” 

หมายถึง “การกระท าใดก็ตามโดยเจตนาที่ท าให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส  
ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพ่ือความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศ 
หรือค าสารภาพจากบุคคลนั้นหรือจากบุคคลที่สาม การลงโทษบุคคลนั้นส าหรับการกระท าซึ่งบุคคลนั้นหรือ
บุคคลที่สามกระท าหรือถูกสงสัยว่าได้กระท าหรือเป็นการข่มขู่ให้กลัว หรือเป็นการบังคับขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือ
บุคคลที่สามหรือเพราะเหตุผลใด ๆ บนพ้ืนฐานของการเลือกประติบัติ  ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด  
เมื่อความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนั้นกระท าโดยการยุยง หรือโดยความยินยอม หรือรู้ เห็นเป็นใจ 
ของเจ้าพนักงานของรัฐหรือของบุคคลอื่น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งทางการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเจ็บปวด
หรือความทุกข์ทรมานที่เกิดจากหรืออันเป็นผลปกติจากหรืออันสืบเนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวง 
ที่ชอบด้วยกฎหมาย” 

๒. พันธกรณีในการด าเนินมาตรการป้องกันต่าง ๆ 
ข้อ ๒ ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ก าหนดให้รัฐภาคีแต่ละรัฐด าเนินมาตรการต่าง ๆ 

ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร ทางตุลาการ หรือมาตรการอื่น ๆ ที่มีประสิทธิผลเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการกระท า
การทรมานในอาณาเขตใดซึ่งอยู่ภายใต้เขตอ านาจของตน และต้องไม่มีพฤติการณ์พิเศษใดไม่ว่าจะเป็นภาวะสงคราม 
หรือสภาพคุกคามที่จะเกิดสงคราม การขาดเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ หรือสภาวะฉุกเฉิน
สาธารณะอื่นใดที่ยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างที่มีเหตุผลส าหรับการทรมานได้ รวมทั้งค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา
หรือจากทางการ ไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้ออ้างที่มีเหตุผลส าหรับการทรมานได้ 

๓. การส่งบุคคลไปยังดินแดนท่ีอาจจะถูกทรมาน 
 ข้อ ๓ ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ก าหนดให้รัฐภาคีต้องไม่ขับไล่ ส่งกลับ หรือ 

ส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นจะตกอยู่ภายใต้อันตรายที่จะ 
ถูกทรมาน ทั้งนี้ ในการวินิจฉัยว่ามีเหตุอันควรเชื่อเช่นว่านั้นหรือไม่ เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจต้องค านึงถึง
ข้อพิจารณาทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรูปแบบที่ต่อเนื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐนั้นอย่าง
ร้ายแรงโดยซึ่งหน้าหรืออย่างกว้างขวางด้วย หากมี 

๔. การก าหนดให้การกระท าทรมานเป็นความผิดทางอาญา 
 ข้อ ๔ ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ก าหนดให้รัฐภาคีแต่ละรัฐประกันว่า การกระท าทรมาน 

ทั้งปวงเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาของตน และให้ใช้หลักการเดียวกันนี้บังคับกับการพยายามกระท าการ
ทรมานโดยบุคคลที่สมรู้ร่วมคิดหรือมีส่วนร่วมในการทรมานด้วย รวมทั้งต้องก าหนดให้ความผิดดังกล่าว 
เป็นความผิดที่มีโทษ ซึ่งมีระวางโทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท า 
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๕. เขตอ านาจรัฐสากล 
 ข้อ ๕ ของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ ก าหนดให้รัฐภาคีแต่ละรัฐด าเนินการต่าง ๆ  

ที่จ าเป็นเพื่อให้มีเขตอ านาจเหนือความผิดเกี่ยวกับการกระท าทรมานในกรณีดังนี้ 
 (ก) เมื่อความผิดเกิดขึ้นในอาณาเขตที่อยู่ภายใต้เขตอ านาจของตน หรือบนเรือ หรืออากาศ

ยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น 
 (ข) เมื่อผู้ถูกกล่าวหาเป็นคนชาติของรัฐนั้น 
 (ค) เมื่อผู้เสียหายเป็นคนชาติของรัฐนั้นหากรัฐนั้นเห็นเป็นการสมควร 
 ทั้งนี้ ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐด าเนินมาตรการเท่าที่จ าเป็น เพ่ือให้ตนมีเขตอ านาจเหนือ

ความผิด  
 อนึ่ง อนุสัญญานี้มิได้ยกเว้นเขตอ านาจทางอาญาใดที่ใช้ตามกฎหมายภายใน 
 ข้อ ๖ ก าหนดให้รัฐภาคีที่ถูกกล่าวหาว่าได้มีการกระท าความผิดอยู่ในอาณาเขตของตน                 

ต้องน าตัวบุคคลนั้นไปคุมขังไว้ หรือด าเนินมาตรการทางกฎหมายอื่นที่จะประกันการคงอยู่ของบุคคลนั้น 
และในการควบคุมตัวหรือด าเนินมาตรการทางกฎหมายให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของรัฐนั้น 
ซึ่งสามารถกระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินกระบวนการทางอาญาหรือกระบวนพิจารณาส าหรับ
การส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนสามารถกระท าได้เท่านั้น 

 ทั้งนี้ รัฐดังกล่าวต้องมีการด าเนินการไต่สวนเบื้องต้นในด้านข้อเท็จจริงโดยทันที และ
ต้องให้บุคคลที่ถูกคุมขังได้รับความช่วยเหลือในการติดต่อโดยทันทีกับผู้แทนที่เหมาะสมซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด
ของรัฐท่ีตนเป็นคนชาติ หรือกับผู้แทนของรัฐที่ตนพ านักอยู่เป็นปกติหากบุคคลนั้นเป็นบุคคลไร้สัญชาติ 
รวมทั้งแจ้งให้บรรดารัฐที่มีเขตอ านาจเหนือทราบโดยทันทีถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตกอยู่ภายใต้การคุมขัง 
และพฤติการณ์แวดล้อมทั้งปวงที่ท าให้ต้องกักตัวบุคคลนั้นไว้ ตลอดจนรายงานผลการไต่สวนเบื้องต้น 
ให้ทราบโดยพลัน ซึ่งต้องระบุว่าประสงค์จะใช้เขตอ านาจที่มีหรือไม่ด้วย 

 ข้อ ๗ ก าหนดให้รัฐภาคีซึ่งพบตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดอยู่ในอาณาเขต                   
ซึ่งอยู่ภายใต้เขตอ านาจรัฐของตน มอบเรื่องให้เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจของตนเพ่ือฟ้องร้องด าเนินคดี                 
ในกรณีที่รัฐไม่ยอมส่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ร้ายข้ามแดน ให้เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจนั้นท าค าวินิจฉัย                
ของตนในลักษณะเดียวกันกับกรณีของความผิดธรรมดาที่มีลักษณะร้ายแรงตามกฎหมายของรัฐนั้น                 
โดยมาตรฐานเกี่ยวกับพยานหลักฐานในการฟ้องร้องด าเนินคดีและการพิพากษาว่ามีความผิดต้องไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาฯ ทั้งนี้ ต้องให้บุคคลที่ถูกด าเนินคดีได้รับการประกันว่าจะได้รับการประตบิตัิ
ที่เป็นธรรมในทุกขั้นตอนของการด าเนินคดี 
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 ข้อ ๘ ก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการกระท าทรมานรวมอยู่ในความผิดทั้งปวงที่ส่งตัวบุคคล                 
เป็นผู้ร้ายข้ามแดนได้ในสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีอยู่ระหว่างรัฐภาคี และรัฐภาคีสามารถรวมความผิด
ดังกล่าวเข้าไปอยู่ในฐานความผิดต่าง ๆ ที่จะส่งตัวบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ทุกฉบับที่จะท าขึ้นระหว่างกันในอนาคตได้ 

 หากรัฐภาคีรัฐใดซึ่งก าหนดให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของความคงอยู่ของ
สนธิสัญญา ได้รับการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่ง รัฐภาคีซึ่งมิได้มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนด้วยกับรัฐภาคีนั้น มีสิทธิที่จะถือเอาอนุสัญญานี้เป็นพ้ืนฐานทางกฎหมายส าหรับการส่งผู้ร้าย 
ข้ามแดนที่เกี่ยวกับความผิดเช่นว่าได้ ทั้งนี้ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอื่น ๆ ที่บัญญัติไว้ 
ตามกฎหมายของรัฐที่ได้รับการร้องขอ 

 ส าหรับรัฐภาคีซึ่งมิได้ก าหนดให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของความคงอยู่ของ
สนธิสัญญา ต้องยอมรับว่าความผิดเช่นว่าเป็นความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันได้ ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ 
ที่บัญญัติไว้ตามกฎหมายของรัฐที่ได้รับการร้องขอ 

 เพ่ือความมุ่งประสงค์ของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างรัฐภาคีทั้งปวง ให้ถือเสมือนว่า
ความผิดเช่นว่ามิได้เพียงแต่กระท า ณ ที่ซึ่งความผิดนั้นเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ได้กระท าในอาณาเขตของรัฐ  
ซึ่งมีพันธกรณีที่จะต้องท าให้ตนมีเขตอ านาจเหนือการกระท าความผิดนั้นด้วย 

 ข้อ ๙ ก าหนดให้รัฐภาคีทั้งปวงต้องเสนอมาตรการในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่อง 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการด าเนินคดีอาญาในความผิดที่เป็นการกระท าทรมาน รวมทั้งการจัดส่งพยานหลักฐาน 
ทั้งปวงที่ตนมีอยู่เท่าที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินคดีนั้นด้วย ทั้งนี้ รัฐภาคีทั้งปวงต้องปฏิบัติตามพันธกรณี 
ตามข้อนี้โดยสอดคล้องกับสนธสิัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางการศาลที่อาจมีอยู่ระหว่างกัน 

 นอกจากนี้ประเทศไทยได้ลงนามและอยู่ระหว่างการพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for 
the Protection of All Persons from Enforced Disappearance : CED)๔ ซึ่งจะเรียกโดยย่อว่า “อนุสัญญา
คุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญฯ” มีหลักการและสาระส าคัญ ดังนี้ 

 

                                        
 ๔ สาระส าคัญอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
( International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance: CED),  สื บค้ นเมื่ อวั นที่   
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, https://www.law.cmu.ac.th/law2011/journal/e1475149784.pdf. 



 

 
หน้า | ๓๒ 

 อนุสัญญาคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญฯ ได้ก าหนดบทนิยามของค าว่า “การหายสาบสูญ  
โดยถูกบังคับ” หมายถึง การจับกุม กักขัง ลักพาตัว หรือการกระท าในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ที่เป็นการลิดรอน
เสรีภาพโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งด าเนินการโดยได้รับการอนุญาต การสนับสนุน 
หรือการยอมรับโดยปริยายของรัฐ ตามมาด้วยการปฏิเสธที่จะยอมรับว่าได้มีการลิดรอนเสรีภาพ หรือการปกปิด
ชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลที่หายสาบสูญ ซึ่งส่งผลให้บุคคลดังกล่าวอยู่ภายนอกการคุ้มครองของกฎหมาย 
และค าว่า “เหยื่อ” หมายถึง บุคคลที่หายสาบสูญ และบุคคลที่ได้รับความทรมานจากภัยอันเป็นผลโดยตรง
ของการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ รวมทั้งก าหนด “สิทธิของเหยื่อ” ไว้หลายประการ เช่น สิทธิที่จะรู้ความจริง
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ความก้าวหน้าและผลจากการสืบสวน รวมทั้ง
ชะตากรรมของบุคคลที่หายสาบสูญ สิทธิที่จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน                
อย่างยุติธรรม เพียงพอ และโดยพลัน โดยสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายนั้นจะต้องครอบคลุมความเสียหาย
ทั้งที่เป็นรูปธรรม นามธรรม และรูปแบบอื่น ได้แก่ การท าให้กลับคืนสภาพเดิม การฟ้ืนฟู และการท าให้พอใจ 
รวมถึงการคืนศักดิ์ศรีและชื่อเสียง ตลอดจนการประกันว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก เป็นต้น๕ 

 ดร.ปกป้อง ศรีสนิท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การอุ้มหาย๖ หรือ 
การกระท าให้บุคคลสูญหาย ถือเป็นหนึ่งในสิทธิเด็ดขาดที่ได้รับการรับรองไว้ในระดับสากล ความผิดฐาน
บังคับบุคคลให้สูญหายจึงมีความส าคัญ ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนที่เคร่งครัด การกระท าที่เป็นการบังคับ
บุคคลให้สูญหายจึงถือว่าเป็นความผิดอาญาระหว่างประเทศ และถือว่าเป็นความผิดสากลที่ทั่วโลกเห็นว่า           
ต้องเร่งช่วยกันปราบปราม เรื่องนี้เป็นที่ตระหนักของสังคมโลก สหประชาชาติมองเป็นเรื่องส าคัญ                           
จึงมีอนุสัญญาเกิดขึ้นมาเพ่ือที่จะป้องกันและคุ้มครองบุคคลไม่ให้เกิดการบังคับให้สูญหาย โดยในอนุสัญญา                  
ได้ก าหนดอย่างชัดเจนเรื่องการบัญญัติฐานความผิดว่ารัฐที่เป็นภาคีอนุสัญญาจะต้องก าหนดความผิดอุ้มหาย 
ให้เป็นฐานความผิดแยกต่างหากจากความผิดฐานเสรีภาพหรือลักพาตัวของคนทั่วไป และต้องก าหนดโทษ 
ให้หนัก เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ แต่ประเทศไทยยังไม่เป็นภาคี
หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าให้บุคคลสูญหายก็ยังต้องด าเนินคดีตามความผิดต่อเสรีภาพ ซึ่งโทษเบา
และไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว 

                                        
 ๕ โปรดดเูชิงอรรถท่ี ๔. 
 ๖ ปกป้อง จันวิทย์ และวจนา วรรลยางกูร, “อุ้มหาย: ไม่มีศพ ไม่มีกฎหมาย ไม่มีความรับผิด,” The101.World, 
สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, https://www.the101.world/pokpong-srisanit-and-enforced-disappearance/. 
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ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓๗       
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 
และได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ จากนั้น                        
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)๘ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ และสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติรับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วในคราวประชุมครั้งดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท า
ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ส าหรับสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  ตามร่างมาตรา ๕ และมาตรา ๖ ก าหนดไว้ ดังนี้  

(๑) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรง 
แก่ร่างกายหรือจิตใจ เพ่ือ ๑) ให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือค ารับสารภาพจากผู้ถูกกระท าหรือบุคคลที่สาม  
๒) ลงโทษผู้ถูกกระท าเพราะเหตุอันเกิดจากการกระท าหรือสงสัยว่ากระท าของผู้นั้นหรือบุ คคลที่สาม  
๓) ข่มขู่หรือขู่เข็ญผู้ถูกกระท าหรือบุคคลที่สาม ๔) เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เป็นผู้กระท าความผิด
ฐานกระท าทรมาน (ร่างมาตรา ๕) 

(๒) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จับ ขัง ลักพา หรือกระท าด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพ               
ในร่างกาย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิเสธว่ามิได้กระท าการดังกล่าว หรือปกปิดชะตากรรมหรือสถานที่
ปรากฏตัวของบุคคลนั้นซึ่งส่งผลให้บุคคลนั้นตกอยู่ภายนอกการคุ้มครองของกฎหมาย เป็นผู้กระท า
ความผิดฐานกระท าให้บุคคลสูญหาย (ร่างมาตรา ๖) 

ทั้งนี้ ผู้เขียนบทความมีความเห็นในทางวิชาการว่า ผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสมควร
ผลักดันให้มีการตราร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นกฎหมายโดยเร็ว เ พ่ือเป็นการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว และเพ่ือเป็นการคุ้มครองประชาชน ให้ได้รับ
ความปลอดภัยจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง โดยการทรมานและถูกบังคับให้สูญหาย 
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของกฎหมายในการป้องกันและปราบปราม 
การกระท าความผิด รวมถึงการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิดดังกล่าว อันจะเป็น
การสร้างหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนตามหลักสากล และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไทยในประชาคมโลกด้วย 

                                        
 ๗ สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓, สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, 
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/32648. 
 ๘ เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้
บุคคลสูญหาย พ.ศ. ...., ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔, http://web.senate.go.th/document/fileR/925.pdf. 
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