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คําปรารภและบทจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ ๑
สวนหนึง่ ของโครงสรางของตัวรางพระราชบัญญัตทิ จี่ ะขาดเสียมิไดและมีความสําคัญอยางยิง่
ก็คือ “คําปรารภ” เพราะเปนสวนที่แสดงถึง “พระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย”
ในการประกาศใชบังคับกฎหมาย และเปนสวนที่แสดงวากฎหมายนั้นเปน “กฎหมายใหม”
หรือเปนเพียง “กฎหมายที่แกไขเพิ่มเติม” กฎหมายที่ใชบังคับอยู ตลอดจนแสดงบทบัญญัติ
ทีเ่ ปน “การจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล” ตามมาตราใดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พรอมทั้ง “เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ” ดวยความสําคัญของคําปรารภ
ดังกลาว กฎหมายทุกฉบับจึงตองมีคาํ ปรารภปรากฏอยูใ นกฎหมายเสมอ โดยเปนสวน “อารัมภบทของ
กฎหมาย” หรือแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณในการจัดทํากฎหมายฉบับนั้นจึงปรากฏอยูกอนมาตรา ๑
ชื่อพระราชบัญญัติ
ทัง้ นี้ หากพิจารณาประวัตคิ วามเปนมาของการเขียนคําปรารภของรางพระราชบัญญัตทิ ผี่ า นมาแลว
พบวามีหลากหลายแนวทาง ซึง่ แตละแนวทางมีลกั ษณะและความเปนมาทีแ่ ตกตางกัน รวมทัง้ เปลีย่ นแปลง
ไปตามแนวคิด สถานการณ และระบอบการปกครองแตละยุคสมัย๒ โดยในอดีตการเขียนคําปรารภ
จะมีลกั ษณะยาว ประกอบดวยสวนทีแ่ สดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยใ นการประกาศ
ใชบังคับกฎหมาย และสวนที่แสดงเหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติเพื่อให
ประชาชนผูอยูใตกฎหมายเกิดความเขาใจที่ถูกตองวาเหตุใดจึงมีความจําเปนตองประกาศใชบังคับ
กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ
ตอมา ในชวงกอนมีการประกาศใชพระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผนดินสยามชัว่ คราว
พุทธศักราช ๒๔๗๕ การเขียนคําปรารภจะมีแนวทางในการเขียนเปน ๒ แบบ คือ
จัดโดย กองหลักนิติบัญญัติ และสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการสัมมนา
ตามโครงการฝกอบรมและรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดรูปแบบการรางกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของ
นักกฎหมายกฤษฎีกา ครั้งที่ ๒ เรื่อง “คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ” เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬกา ณ หองวิสุทธิกษัตริย ชั้น ๖ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร.
๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “ความเปนมาในการกําหนดคําปรารภของรางพระราชบัญญัต”ิ , เอกสารประกอบการสัมมนา
เรื่อง “คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ”, ๒๕๖๑, น. ๒.
๑
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คํ า ปรารภและบทจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามรั ฐ ธรรมนู ญ

แบบทีห่ นึง่ ประกอบดวยสวนทีแ่ สดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยใ นการประกาศ
ใชบังคับกฎหมาย และสวนที่แสดงเหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติที่สั้น
และกระชับขึ้น
แบบที่สอง ประกอบดวยสวนที่แสดงเฉพาะพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยในการ
ประกาศใชบังคับกฎหมาย และสวนที่แสดงวากฎหมายนั้นเปนกฎหมายใหมหรือเปนเพียงกฎหมาย
ที่แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยู
เมือ่ มีการประกาศใชพระราชบัญญัตธิ รรมนูญการปกครองแผนดินสยามชัว่ คราว พุทธศักราช
๒๔๗๕ ซึง่ มาตรา ๘ กําหนดให “สภาผูแ ทนราษฎรมีอาํ นาจออกพระราชบัญญัตทิ งั้ หลาย พระราชบัญญัตนิ นั้
เมือ่ กษัตริยไ ดประกาศใหใชแลว ใหเปนอันใชบงั คับได” ดังนัน้ แนวทางการเขียนคําปรารภในชวงระยะ
เวลานีจ้ งึ ประกอบดวยสวนทีแ่ สดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยใ นการประกาศใชบงั คับ
กฎหมาย โดยมีถอยคําเกี่ยวกับอํานาจของสภาผูแทนราษฎรในการออกพระราชบัญญัติไวดวย และ
สวนทีแ่ สดงวากฎหมายนัน้ เปนกฎหมายใหมหรือเปนเพียงกฎหมายทีแ่ กไขเพิม่ เติมกฎหมายทีใ่ ชบงั คับอยู
เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕
ซึง่ มาตรา ๓๖ กําหนดให “บรรดาพระราชบัญญัตทิ งั้ หลาย จะตราขึน้ เปนกฎหมายไดแตโดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภาผูแ ทนราษฎร” การเขียนคําปรารภในชวงระยะเวลานีจ้ งึ ประกอบดวยสวนทีแ่ สดง
พระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยในการประกาศใชบังคับกฎหมาย และสวนที่แสดงวา
กฎหมายนั้นเปนกฎหมายใหมหรือเปนเพียงกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยู โดยใช
ถอยคําใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ตอมา เมือ่ สภาผูแ ทนราษฎรไดลงมติเมือ่ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เห็นชอบใหพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวอานันทมหิดลเสด็จขึ้นทรงราชย การเขียนคําปรารภของพระราชบัญญัติในชวงระยะ
เวลานี้จะประกอบดวยสวนที่แสดงวากฎหมายนั้นเปนกฎหมายใหมหรือเปนเพียงกฎหมายที่แกไข
เพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยูเทานั้น
จนกระทั่ง ในป พ.ศ. ๒๔๘๘ คณะกรรมการกฤษฎีกาไดพจิ ารณากําหนด “แบบพระราชบัญญัต”ิ
สําหรับใชในระหวางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลเสด็จประทับในประเทศและปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจดวยพระองคเองไวในเรื่องเสร็จที่ ๑๓๖/๒๔๘๘ โดยมีแบบการเขียนคําปรารภ ดังนี้
“สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
(คําปรารภ; ใหแสดงวากฎหมายนั้นเปนกฎหมายใหมหรือแกไขเพิ่มเติม)
โดยทีเ่ ปนการสมควร ......................................................................................................................................
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้”๓
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใหเหตุผลในการพิจารณาวางแบบพระราชบัญญัติดังกลาววา “ในสมัยมีผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค มีชื่อและระบุวันเดือนปในรัชกาลปจจุบันแลว ก็มีขอความตอมาวา “โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา........ฯลฯ........”
แตแบบสําหรับพระเจาอยูหัวนั้นทรงลงพระปรมาภิไธยในตอนตนอยางหนึ่ง และมีพระบรมปรมาภิไธยเต็มในคําปรารภอีกอยางหนึ่ง
ทั้งตองมีขอความวาไดโปรดเกลาฯ ใหประกาศดวย จึงใหเพิ่มความขึ้นอีกวรรคหนึ่งวา “สมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา” ซึง่ ทัง้ นีก้ เ็ ปนแบบทีค่ ลายคลึงกับทีใ่ ชในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห วั
นั่นเอง แตแกไขใหถูกตองตามรัฐธรรมนูญยิ่งขึ้น อนึ่ง กรรมการรางกฎหมายไดพิจารณาถึงคําวา “พระบรมราชโองการ” ดวย
เพราะปรากฏวาตามพระราชประเพณี พระมหากษัตริยจ ะตองผานพระราชพิธบี รมราชาภิเษกกอนแลวจึงจะใชคาํ วา “พระบรมราชโองการ”
ไดแตเมือ่ ไดพจิ ารณาถึงรัฐธรรมนูญแลว กรรมการรางกฎหมายก็คงมีความเห็นวา ถึงอยางไรก็คงตองใชคาํ วา “มีพระบรมราชโองการ”
อยูนั่นเอง นอกจากนี้ กรรมการรางกฎหมายยังไดแกไขขอความ “โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา” เปนความวา “โดยที่เปนการ
สมควร” ทั้งนี้ เพราะควรจะเปนคําปรารภของพระราชบัญญัติ กลาวคือ เปนเหตุผลในการออกกฎหมายซึ่งพระมหากษัตริยทรงใช
อํานาจนิติบัญญัติโดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร, เพิ่งอาง, น. ๘.
๓
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แตเมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ประกอบกับ
มีการประกาศแตงตัง้ ผูส าํ เร็จราชการแทนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไดพจิ ารณาปรับปรุงแบบพระราชบัญญัตทิ ใี่ ชอยูใ หสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
ที่ใชบังคับในขณะนั้น โดยใหคงตามแบบเดิม แตในสวนของขอความ “จึงมีพระบรมราชโองการใหตรา
พระราชบัญญัตขิ นึ้ ไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแ ทนราษฎร ดังตอไปนี”้ กรรมการกฤษฎีกา
เห็นวาในกรณีทมี่ ผี สู าํ เร็จราชการแทนพระองค ควรใชคาํ วา “พระมหากษัตริยโ ดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดั่งตอไปนี้” ดังนั้น จึงไดกําหนด
แบบการเขียนคําปรารภในรางพระราชบัญญัติไว ดังนี้
(คําปรารภ; ใหแสดงวากฎหมายนั้นเปนกฎหมายใหมหรือแกไขเพิ่มเติม)
“โดยที่เปนการสมควร .................................................................................................................
พระมหากษั ต ริ ย  โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของรั ฐ สภา จึ ง มี พ ระบรมราชโองการให ต รา
พระราชบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้”๔
จนกระทัง่ ปลายป พ.ศ. ๒๔๙๔ แนวทางการเขียนคําปรารภจึงเปนไปตามแบบทีค่ ณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดเคยวางแนวทางไวในเรื่องเสร็จที่ ๑๓๖/๒๔๘๘
ตอมา เมือ่ มีการประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึง่ มาตรา ๒๙
ได กํ า หนดให ก ฎหมายที่ มี ผ ลเป น การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล ต อ งระบุ บ ทบั ญ ญั ติ
แหงรัฐธรรมนูญที่ ใ ห อํ า นาจในการตรากฎหมายนั้ น ด ว ย เช น เดี ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๒๙
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น การเขียนคําปรารภตั้งแตป
พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมา จึงประกอบดวย ๓ สวน ไดแก
(๑) สวนที่แสดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยในการประกาศใชบังคับกฎหมาย
(๒) สวนทีแ่ สดงวากฎหมายนัน้ เปนกฎหมายใหมหรือเปนเพียงกฎหมายทีแ่ กไขเพิม่ เติมกฎหมาย
ที่ใชบังคับอยู และ
(๓) สวนที่แสดงบทบัญญัติที่เปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตามบทบัญญัติมาตราใด
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
พระราชบัญญัตนิ มี้ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัตขิ นึ้ ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้”
ในกรณีที่พระราชบัญญัติออกตามมาตรา ๕๒ วรรคทาย ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ใหใช
แบบการเขียนคําปรารภ ดังนี้
“พระมหากษัตริยโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาตามมาตรา ๕๒ วรรคทาย ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว ดั่งตอไปนี้” เพิ่งอาง, น. ๙.
๔
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เมือ่ มีการประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ ไดบญ
ั ญัติ
ใหการตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตองระบุเหตุผลความจําเปน
ในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดว ย ดังนัน้ การเขียนคําปรารภในปจจุบนั นอกจากจะประกอบดวย
สวนทีแ่ สดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยใ นการประกาศใชบงั คับกฎหมาย สวนทีแ่ สดงวา
กฎหมายนั้นเปนกฎหมายใหมหรือเปนเพียงกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยู และสวนที่
แสดงบทบัญญัติที่เปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตามบทบัญญัติมาตราใดของรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทยแล ว ยังตองแสดง “เหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ”
ของบุคคลไวอีกดวย
จากความสําคัญของคําปรารภของรางพระราชบัญญัตดิ งั กลาว และเพือ่ ใหผปู ฏิบตั งิ านของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร และสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ซึง่ เปนองคกรทีม่ หี นาทีค่ วามรับผิดชอบ
โดยตรงในการยกรางกฎหมายและเกีย่ วของกับงานดานนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องประเทศ ไดมคี วามรูค วามเขาใจ
ถึงความเปนมาและรูปแบบของคําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการรางกฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติ ตลอดจนเปดโอกาสใหมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพปญหาและอุปสรรคในเรื่องดังกลาว เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหและพิจารณาปรับปรุงคูมือ
แบบการรางกฎหมายในระดับพระราชบัญญัตขิ องสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือ่ ถือปฏิบตั ติ อ ไป
กองหลักนิตบิ ญ
ั ญัติ และสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงไดจดั
ใหมีการสัมมนา เรื่อง “คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ” ขึ้น
เมือ่ วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ทีผ่ า นมา โดยมีการอภิปรายในหัวขอ เรือ่ ง “คําปรารภและบทจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล” ประกอบดวย นางกาญจนารัตน ลีวโิ รจน สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ และ
กรรมการกฤษฎีกา นายกิตติศกั ดิ์ จุลสํารวล ผูอ าํ นวยการกองหลักนิตบิ ญ
ั ญัติ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา นายธิวากร ยอดชาญ ผูอํานวยการฝายนิติบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
นายอภิวฒ
ั น คงชาตรี ผูอ าํ นวยการฝายการวิเคราะหการรางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยการอภิปรายในเรื่องดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
นายกิตติศกั ดิ์ จุลสํารวล ผูอ าํ นวยการกองหลักนิตบิ ญ
ั ญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ “แบบการเขียนคําปรารภของรางพระราชบัญญัต”ิ วา คณะรัฐมนตรีไดมี
มติเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบใหการยกรางกฎหมายใหถือปฏิบัติตาม “คูมือแบบการราง
กฎหมาย” ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดจัดทําขึ้น ซึ่งคูมือดังกลาวไดกําหนดแบบกฎหมาย
ในสวนของคําปรารภไวอยางละเอียด กลาวคือ ในชัน้ ทีย่ งั เปนรางพระราชบัญญัติ จะไมมกี ารใสขอ ความ
แสดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยในการประกาศใชบังคับกฎหมายไว แตเมื่อ
รางพระราชบัญญัติไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาใหใชบังคับเปนกฎหมายแลว ความในสวนนี้
จะกําหนดขึน้ ในขัน้ ตอนการจัดทําพระราชบัญญัตเิ พือ่ ทูลเกลาฯ พระมหากษัตริยเ พือ่ ลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใชเปนกฎหมาย และจะปรากฏในพระราชบัญญัตทิ ปี่ ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึง่ เปน
แบบกฎหมายทั่วไป ดังนี้
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

“สมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัตขิ น้ึ ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี”้

สวนการแสดงวากฎหมายนัน้ เปนกฎหมายใหม
หรือเปนเพียงกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใช
บังคับอยู การแสดงบทบัญญัติที่เปนการจํากัดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลตามมาตราใดของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย และการแสดงเหตุผลความ
จําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพนั้นตองกําหนด
ไวตงั้ แต “ในชัน้ ยกรางพระราชบัญญัต”ิ เพือ่ ใหทราบ
ในเบื้องตนวา รางพระราชบัญญัตินั้นเปนกฎหมาย
ทีม่ หี ลักการสําคัญอยางไร มีบทบัญญัตทิ เี่ ปนการจํากัด
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามมาตราใดของ
รัฐธรรมนูญ และมีเหตุผลความจําเปนในการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพอยางไร
โดยคูมือแบบการรางกฎหมายไดกําหนด “แบบการเขียนคําปรารภ” ในสวนที่เปนการแสดงวา
รางกฎหมายนัน้ เปนกฎหมายใหมหรือเปนเพียงกฎหมายทีแ่ กไขเพิม่ เติมกฎหมายทีใ่ ชบงั คับอยู ไวดงั นี๕้
๑. สาระสําคัญของแบบกฎหมายในสวนของคําปรารภ
ก. หลักการ
คําปรารภจะกําหนดใหทราบวาสมควรมีกฎหมายวาดวยเรื่องใดหรือแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยเรื่องใด หรือปรับปรุงกฎหมายวาดวยเรื่องใด หรือยกเลิกกฎหมายวาดวยเรื่องใด
ข. ขอยกเวน
คําปรารภของกฎหมายบางฉบับอาจมีความจําเปนตองระบุจุดประสงคของการตรา
กฎหมายแทนการระบุวาใหทราบวาสมควรมี แกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายวาดวยเรื่องใด
ทัง้ นี้ เพือ่ ใหเกิดความชัดเจน และขึน้ อยูก บั วาการกําหนดโดยระบุกฎหมายวาดวยเรือ่ งใดกับจุดประสงค
ของการตรากฎหมายอยางใดจะทําใหสามารถเขาใจไดดีกวากัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูม อื แบบการรางกฎหมาย, เอกสารเผยแพรจาก http://www.krisdika.go.th, น. ๖๘-๗๒.
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๒. แบบกฎหมาย
แบบในการเขียนคําปรารภนั้นมีทั้ง “รูปแบบหลัก” และ “รูปแบบที่เปนขอยกเวน” ดังนี้
ก. รูปแบบหลัก สามารถแบงออกไดเปน ๔ กรณี ไดแก
(๑) กรณีคําปรารภของพระราชบัญญัติฉบับแรก มีแนวทางการเขียน ๒ รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ ๑
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวย................................................................................

รูปแบบนีจ้ ะนํามาใชกบั คําปรารภของกฎหมายทีต่ ราเปนพระราชบัญญัตฉิ บับแรกหรือ
ตราพระราชบัญญัติเพื่อยุบรวมกฎหมายหลายฉบับโดยกําหนดหลักการขึ้นใหม ซึ่งอาจมีการนําเนื้อหา
สาระของกฎหมายฉบับเดิมมากําหนดไวดวย
ตัวอยางเชน พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ”
รูปแบบที่ ๒
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย...............................................

รูปแบบนี้นํามาใชกับคําปรารภของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก
แมรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
แตรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น คําปรารภของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจึงตองระบุดวยวาเปนกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ
ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๐ คําปรารภ คือ “โดยทีเ่ ปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง”
(๒) กรณีพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม มีแนวทางการเขียน ๓ รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ ๑
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวย.............................................................

รูปแบบนี้จะนํามาใชกับคําปรารภของกฎหมายที่ตราเปนพระราชบัญญัติเพื่อแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติและพระราชกําหนด
ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา”
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รูปแบบที่ ๒
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย.............................

รูปแบบนีจ้ ะนํามาใชกบั คําปรารภของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจาก
แมรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมาย
แตรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังนั้น ในกรณีการแกไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวจึงตองกําหนดวาเปนกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญดวย
ตัวอยางเชน พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ คําปรารภ คือ “โดยทีเ่ ปนการสมควรแกไขเพิม่ เติม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา”
รูปแบบที่ ๓
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย...........................................................

รูปแบบนีจ้ ะนํามาใชกบั คําปรารภของพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
ซึ่งปจจุบันประมวลกฎหมาย ไดแก ประมวลรัษฎากร ประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ตัวอยางเชน พระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ๒๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”
(๓) กรณีพระราชบัญญัติปรับปรุง มีแนวทางการเขียน ๓ รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ ๑
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย.....................................................................

รูปแบบนีจ้ ะนํามาใชกบั คําปรารภของกฎหมายทีต่ ราเปนพระราชบัญญัตเิ พือ่ ตองการ
ปรับปรุงกฎหมาย ซึ่งรวมทั้งพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด ประกาศของคณะปฏิวัติ และคําสั่งของ
คณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน
ตัวอยางเชน พระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆาสัตวเพือ่ การจําหนายเนือ้ สัตว พ.ศ. ๒๕๕๙
คําปรารภ คือ “โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนือ้ สัตว”
รูปแบบที่ ๒
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย....................................

รูปแบบนี้จะนํามาใชกับคําปรารภของกฎหมายเพื่อตราเปนพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญเพื่อตองการปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
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รูปแบบที่ ๓
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย......... และกฎหมายวาดวย..........................

รูปแบบนีจ้ ะนํามาใชกบั คําปรารภของกฎหมายทีต่ ราเปนพระราชบัญญัตเิ พือ่ ตองการ
ปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับ และนํามารวมเปนกฎหมายฉบับเดียว ทัง้ นี้ จะตองคงหลักการตามกฎหมาย
เดิมไวเพียงแตปรับปรุงหลักเกณฑใหม
ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ คําปรารภ คือ
“โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบและกฎหมายวาดวยการ
คุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่”
(๔) กรณีพระราชบัญญัติยกเลิก มีแนวทางการเขียน ดังนี้
โดยทีเ่ ปนการสมควรยกเลิกกฎหมาย....................................................................................

รูปแบบนี้จะนํามาใชกับคําปรารภของกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อตองการยกเลิกกฎหมาย
ตั ว อย า งเช น พระราชบั ญ ญั ติ ย กเลิ ก กฎหมายบางฉบั บ ที่ ห มดความจํ า เป น หรื อ
ซํ้าซอนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ คําปรารภ คือ “โดยทีเ่ ปนการสมควรยกเลิกกฎหมายบางฉบับ
ที่หมดความจําเปนหรือซํ้าซอนกับกฎหมายอื่น”
ข. รูปแบบที่เปนขอยกเวน
แบบในการเขียนคําปรารภทีม่ รี ปู แบบเปนขอยกเวนนัน้ ไมอาจกําหนดรูปแบบทีแ่ นนอนได
เนือ่ งจากเปนเรือ่ งของขอเท็จจริงเกีย่ วกับสาระสําคัญและหลักการของกฎหมายในแตละกรณีทมี่ คี วาม
แตกตางกัน ดังนัน้ คําปรารภจึงตองมีความทีแ่ สดงแตกตางกัน รูปแบบของคําปรารภทีก่ าํ หนดจึงแตกตาง
จากรูปแบบหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีกฎหมายการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตาง ๆ ตัวอยางเชน
- รางพระราชบัญญัตเิ วนคืนอสังหาริมทรัพยเพือ่ สรางกิจกรรมรถไฟฟา โครงการรถไฟฟา
สายสีเขียว ชวงแบริง่ - สมุทรปราการ ในทองทีอ่ าํ เภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
(เรื่องเสร็จที่ ๗๖๗/๒๕๕๘) คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรใหเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อ
สรางกิจการรถไฟฟา โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ ในทองที่อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ”
- พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ในทองทีอ่ าํ เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวฒ
ั นา เขตตลิง่ ชัน เขตบางพลัด
เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ คําปรารภ คือ “โดยทีเ่ ปนการสมควรใหเวนคืนอสังหาริมทรัพย
เพือ่ สรางทางพิเศษศรีรชั - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองทีอ่ าํ เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร”
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นายธิวากร ยอดชาญ ผูอ าํ นวยการฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดแสดง
ความคิดเห็นวา จากการตรวจสอบ “แบบการเขียนคําปรารภ ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปจจุบนั ” พบวา
มีแนวทางการเขียนคําปรารภ แบงออกเปน ๒ กลุม คือ กลุม ทีม่ แี บบการเขียนคําปรารภในรูปแบบหลัก
และกลุมที่มีแบบการเขียนคําปรารภในรูปแบบที่เปนขอยกเวน ซึ่งแตละกลุมปรากฏการเขียน
คําปรารภ ดังนี้
๑. รูปแบบหลัก
แบบการเขียนคําปรารภในรูปแบบหลัก ไดแก กรณีพระราชบัญญัตฉิ บับแรก กรณีพระราชบัญญัติ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม กรณีพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง และกรณีพระราชบัญญัติยกเลิก ซึ่งกลุมนี้
จะมีแนวทางการเขียนคําปรารภเปนไปตามแบบที่กําหนดใน “คูมือแบบการรางกฎหมาย” ดังกลาว
๒. รูปแบบที่เปนขอยกเวน
แบบการเขียนคําปรารภในรูปแบบที่เปนขอยกเวน สามารถแบงออกไดเปน ๖ กรณี ดังนี้
(๑) กรณีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ปรากฏการเขียนคําปรารภ ดังนี้
โดยที่เปนการสมควรใหเวนคืนอสังหาริมทรัพย.......................................................................

ตัวอยางเชน ร า งพระราชบั ญ ญั ติ เ วนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เพื่ อ สร า งทางพิ เ ศษ
สายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๑๓/๒๕๕๒) คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควร
ใหเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ในทองที่เขตบางเขน เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร”
(๒) กรณีการจัดตั้งองคกร ปรากฏการเขียนคําปรารภ ๒ รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ ๑
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้ง.......................................................................................................

ตัวอยางเชน
- รางพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... (เรือ่ งเสร็จที่ ๗๓๙/๒๕๕๒) คําปรารภ
คือ “โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา”
- รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๑/๒๕๕๒)
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาคขึ้นในจังหวัดภูเก็ต”
- รางพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๖๙/๒๕๕๓)
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา”
- รางพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ พ.ศ. .... (เรือ่ งเสร็จที่ ๙๐๐/๒๕๕๘)
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ”
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รูปแบบที่ ๒
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวย....................................................................................

ตัวอยางเชน
- รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๙๕/๒๕๕๕)
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ”
- รางพระราชบัญญัติสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่
๓๘๔/๒๕๖๐) คําปรารภ คือ “โดยทีเ่ ปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแหงประเทศไทย”
- รางพระราชบัญญัตสิ ภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารแหงประเทศไทย พ.ศ. ....
(เรื่องเสร็จที่ ๔๖๒/๒๕๕๗) คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสภาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแหงประเทศไทย”
(๓) กรณีเกี่ยวกับงบประมาณรายจาย ปรากฏการเขียนคําปรารภ ๒ รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ ๑
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจาย...........................................................................

ตัวอยางเชน
- พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คําปรารภ คือ
“โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙”
- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คําปรารภ คือ “โดยทีเ่ ปนการสมควรตัง้ งบประมาณรายจายเพิม่ เติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐”
รูปแบบที่ ๒
โดยที่เปนการสมควรโอนงบประมาณรายจาย.........................................................................

ตัวอยางเชน
- รางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๗๘/๒๕๕๙)
คําปรารภ คือ “โดยทีเ่ ปนการสมควรโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. .... ของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น บางรายการ”
(๔) กรณีพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย ปรากฏการเขียนคําปรารภ ดังนี้
โดยที่เปนการสมควรประกาศใชประมวลกฎหมาย..................................................................

ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๔๖๖ - ๔๘๐/๒๕๕๓) คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรประกาศใชประมวล
กฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่น”
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(๕) กรณีการตั้งจังหวัด ปรากฏการเขียนคําปรารภ ดังนี้
โดยที่เปนการสมควรตั้งจังหวัด................................................................................................

ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๓๕/๕๕๓)
คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรตั้งจังหวัดบึงกาฬ”
(๖) กรณีอื่น ๆ ปรากฏการเขียนคําปรารภ ดังนี้
โดยที่เปนการสมควร...............................................................................................................

ตัวอยางเชน
- รางพระราชบัญญัตกิ าํ หนดภาระในอสังหาริมทรัพยเพือ่ กิจการขนสงมวลชนโครงการ
รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในทองทีเ่ ขตหวยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. .... (เรือ่ งเสร็จที่ ๓๖๑/๒๕๕๔) คําปรารภ คือ “โดยทีเ่ ปนการสมควรใหกาํ หนดภาระในอสังหาริมทรัพย
เพือ่ กิจการขนสงมวลชนโครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในทองทีเ่ ขตหวยขวาง เขตวัฒนา
และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร”
- ร า งพระราชบั ญ ญั ติ เ ปลี่ ย นชื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพมหานครเป น มหาวิ ท ยาลั ย
นวมินทราธิราช พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๖๐๙/๒๕๕๕) คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรเปลี่ยนชื่อ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเปนมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”
- รางพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับความรับผิดในทาง
อาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๑๕๑/๒๕๕๙) คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควร
แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล”
ทั้งนี้ สําหรับปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแบบการเขียนคําปรารภดังกลาวนั้น ที่สําคัญ ๆ คือ
๑. ปญหาเกีย่ วกับการเขียนคําปรารภในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กลาวคือ ตามคูมือแบบการรางกฎหมายไดกําหนดแบบ
การเขียนคําปรารภของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว ดังตอไปนี้
(๑) กรณีพระราชบัญญัติฉบับแรก แบบการเขียน คือ
“โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย..............”
(๒) กรณีพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม แบบการเขียน คือ
“โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย..............”
(๓) กรณีพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง การเขียนมี ๒ รูปแบบ คือ
“โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย…………….” และ
“โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย...............และ
กฎหมาย/กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย...........................”
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คํ า ปรารภและบทจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามรั ฐ ธรรมนู ญ

อยางไรก็ดี มาตรา ๑๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติ
วา “ใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังตอไปนี้.....” โดยไมปรากฏในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับวา
มีการใชถอ ยคําวา “กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย” แตอยางใด จึงมีประเด็นทีต่ อ งพิจารณาวา
การเขียนคําปรารภของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา ควรใชถอยคําวา “โดยที่เปนการ
สมควรมีพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย.........” เพือ่ ใหสอดคลองกับถอยคําในมาตรา ๑๓๐
ของรัฐธรรมนูญดังกลาว หรือควรใชถอ ยคําวา “โดยทีเ่ ปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวย............” เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการรางกฎหมายในปจจุบัน
จากการตรวจสอบพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีอ่ อกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึง่ ไมปรากฏวามีการใชถอ ยคํา “กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย” เชนเดียวกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปรากฏวามีแนวทางการเขียนคําปรารภเปน
๒ รูปแบบ ดังตอไปนี้
รูปแบบที่ ๑ คําปรารภที่ใชคําวา “กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย” ตัวอยางเชน
- พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ คําปรารภ คือ “โดยทีเ่ ปนการสมควรแกไขเพิม่ เติม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต”
- พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง”
รูปแบบที่ ๒ คําปรารภทีใ่ ชคาํ วา “พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย” ตัวอยางเชน
- พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ คําปรารภ
คือ “โดยที่เปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง”
- พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและการ
ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา”
- พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ คําปรารภ คือ “โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต”
ประเด็นดังกลาว นายมีชัย ฤชุพันธุ ประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ไดเคยใหความเห็นวา
สมควรใชรปู แบบที่ ๑ คือ ถอยคําวา “โดยทีเ่ ปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย..........”
เนื่องจากในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจมีการแกไขเพิ่มเติม
โดยกฎหมายรูปแบบอื่นที่ไมใชพระราชบัญญัติ เชน ประกาศคณะปฏิวัติ หรือพระราชกําหนด การใช
ถอยคําวา “กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย” จะเปนถอยคําทีม่ คี วามหมายกวาง และหมายความ
รวมถึงกฎหมายรูปแบบอืน่ ดังกลาวดวย ดังนัน้ การเขียนคําปรารภของพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ในปจจุบนั จึงใชถอ ยคําวา “โดยทีเ่ ปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย................”
ตามแนวทางการรางกฎหมายในปจจุบัน ตัวอยางเชน
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- พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ คําปรารภ
คือ “โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง”
- พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คําปรารภ คือ “โดยทีเ่ ปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ”
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ คําปรารภ คือ
“โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง”
๒. ปญหาเกีย่ วกับแบบการเขียนคําปรารภกรณีการจัดตัง้ องคกร กลาวคือ จากการตรวจสอบ
การเขียนคําปรารภกรณีการจัดตั้งองคกรในปจจุบันปรากฏวามีการเขียนที่แตกตางกันเปน ๒ รูปแบบ
ดังนี้
รูปแบบที่ ๑ การเขียนตามแบบกฎหมายในรูปแบบที่เปนขอยกเวน
คือ ใชถอยคําวา “โดยที่เปนการสมควรจัดตั้ง..............................”
รูปแบบที่ ๒ การเขียนตามแบบกฎหมายในรูปแบบหลัก กรณีเปนรางพระราชบัญญัตฉิ บับแรก
คือ ใชถอยคําวา “โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวย.........................”
ประเด็นปญหาดังกลาว เห็นสมควรใหมกี ารพิจารณากําหนดแบบการเขียนคําปรารภใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน ซึง่ พิจารณาแลวเห็นวา โดยทีค่ มู อื แบบการรางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไดกําหนดไวแลววา กรณีการตรากฎหมายจัดตั้งหนวยงานของรัฐตาง ๆ นั้นมีวัตถุประสงค
ในการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ รวมทั้งการควบคุมและกํากับดูแลหนวยงานของรัฐ ซึ่งแตกตางกัน
ตามลักษณะและประเภทของหนวยงานของรัฐ คําปรารภจึงจําเปนตองมีความทีแ่ สดงแตกตางกัน ดังนัน้
เพื่อความเหมาะสม จึงควรเขียนคําปรารภกรณีการจัดตั้งองคกรตามแบบกฎหมายในรูปแบบที่เปน
ขอยกเวน
นายอภิวัฒน คงชาตรี ผูอํานวยการฝาย
การวิเคราะหการรางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ “บทจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลในรางพระราชบัญญัติ” วา
“บทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ”
นั้น เปนสวนหนึ่งของคําปรารภ ซึ่งเปนสวนที่แสดง
วาบทบัญญัติที่เปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุ ค คลเป น ไปตามมาตราใดของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย รวมทั้งเปนสวนที่แสดงเหตุผล
ความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไวดวย๖ โดย “รัฐธรรมนูญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “บทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญในรางพระราชบัญญัติ”, อางแลว
เชิงอรรถที่ ๒, น. ๒๕-๒๘.
๖
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แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐” เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่บัญญัติใหการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และกฎหมายนั้น
ตองระบุบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญทีใ่ หอาํ นาจในการตรากฎหมายทีม่ ผี ลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ดังกลาวในมาตราใดไวดว ย๗ ทัง้ นี้ เพือ่ เปนการประกาศหรือแสดงใหทราบโดยทัว่ ไปวา พระราชบัญญัติ
ที่ใชบังคับนั้นมีบทบัญญัติบางมาตราที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ซึง่ ตอมา “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐” มาตรา ๒๙
ก็ไดบัญญัติเกี่ยวกับการอางอิงบทบัญญัติจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญไวทํานอง
เดียวกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ในปจจุบนั มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดบญ
ั ญัติ
เกีย่ วกับการตรากฎหมายทีม่ ผี ลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไววา “การตรากฎหมายทีม่ ผี ล
เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตองเปนไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญมิไดบัญญัติเงื่อนไขไว กฎหมายดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และจะกระทบตอศักดิศ์ รีความเปนมนุษยของบุคคลมิได
รวมทั้งตองระบุเหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวดวย…”
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงไดกําหนด
แนวทางในการเขียนบทจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญไวในคําปรารภ
โดยกําหนดเปน ๒ สวน ดังนี้
สวนทีห่ นึง่ คงหลักการเดียวกับการอางบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทีใ่ หอาํ นาจในการตรากฎหมาย
ที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพในเรื่องนั้น ทํานองเดียวกับพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นในชวงที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใชบังคับ กลาวคือ กําหนดไวเปนวรรคสองของคําปรารภ
สวนทีส่ อง เพิม่ ความขึน้ เปนวรรคสามของคําปรารภ เพือ่ ระบุถงึ เหตุผลความจําเปนในการตรา
กฎหมายทีม่ ผี ลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ ไมวา จะเปนการตรากฎหมายทีเ่ ปนไปตามเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไวในรัฐธรรมนูญ หรือเปนกรณีทรี่ ฐั ธรรมนูญมิไดบญั ญัตเิ งือ่ นไขไวกต็ าม รวมทัง้ ระบุดว ยวากฎหมายทีต่ ราขึน้
ดังกลาวตองไมขดั ตอหลักนิตธิ รรม ไมเปนการเพิม่ ภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร
แกเหตุ และไมกระทบตอศักดิศ์ รีความเปนมนุษยของบุคคล ตลอดจนกฎหมายทีต่ ราขึน้ นัน้ มีผลใชบงั คับ
เปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

โปรดดู บทบัญญัติในมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

โดยแบบการเขียนบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในคําปรารภใหใชถอยคํา ดังนี้
โดยที่เปนการสมควร................................................................................................................................
พระราชบัญญัติน้มี ีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖
ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(อธิบายเหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ และกฎหมายฉบับนี้ไมขัดตอหลัก
...................................................................................................................................................................
นิ...........................................................................................................................................................................
ติธรรม ไมเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ ไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปน
มนุ
ษยของบุคคล มีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
...........................................................................................................................................................................
บุ...........................................................................................................................................................................
คคลหนึ่งเปนการเจาะจง ตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ)

ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบแนวทางการตราและการจัดทํา
รางกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ดังกลาว อยางไรก็ดี คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเมือ่ วันที่ ๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
รับทราบและเห็นชอบแนวทางการจัดทํารางกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(เพิ่มเติม) ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ และใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบตั ติ อ ไป ซึง่ เปนการกําหนดใหการเขียนความในวรรคสาม
ของคําปรารภในรางกฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
ตองประกอบดวยสาระสําคัญ ๒ ประการ ดังนี้
(๑) เหตุผลความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายนั้น ๆ
(๒) การระบุวากฎหมายนี้เปนไปตามบทบัญญัติมาตรา ๒๖ แลว
โดยการเขียนบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในคําปรารภใหใชถอยคํา ดังนี้
โดยที่เปนการสมควร...................................................................................................................................
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖
ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(ใหอธิบาย
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อ......................
เหตุ
ผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ) ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเงื่อนไข
..........................................................................................
ที่บัญญัตไิ วในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว
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ดังนั้น แบบกฎหมายของการอางบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจึงมีรูปแบบ ดังนี้
๑. กรณีพระราชบัญญัติฉบับแรก/พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ/พระราชกําหนด
บทจํากัดสิทธิและเสรีภาพอยูใ นวรรคสองและวรรคสามของคําปรารภกอนเนือ้ หาของกฎหมาย
ดังนี้
พระราชบัญญัต/ิ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนีม้ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(ใหอธิบาย
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตนิ ้ี เพื่อ......................
เหตุ
ผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ)
............................................................................................ซึ
่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว

๒. กรณีพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม
บทจํากัดสิทธิและเสรีภาพอยูใ นวรรคสองและวรรคสามของคําปรารภเชนเดียวกัน โดยพิจารณา
แตเฉพาะเนื้อหาของบทบัญญัติในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมเทานั้น
พระราชบัญญัตนิ ม้ี บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๖
ประกอบกับมาตรา .. มาตรา .. และมาตรา .. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
(ใหอธิบาย
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตนิ ี้ เพื่อ.....................
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ)
...........................................................................................ซึ
่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว

นางกาญจนารัตน ลีวโิ รจน สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ และกรรมการกฤษฎีกา ไดแสดง
ความคิดเห็นวา เมือ่ พิจารณาวิวฒ
ั นาการของการเขียนบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
ในรางพระราชบัญญัติแลว สามารถสรุปเปนตารางได ดังนี้
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แนวทางการเขียน
ระยะเวลา

กอนป
พ.ศ. ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญฯ
๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญฯ
๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญฯ
๒๕๖๐

การอางบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ที่ใหอํานาจในการตรากฎหมาย
ที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ

ไมมี

- ระบุบทบัญญัติ - ระบุบทบัญญัติ - ระบุบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ ของรัฐธรรมนูญ ของรัฐธรรมนูญ
ที่ใหอาํ นาจ
ที่ใหอาํ นาจ
ที่ใหอํานาจ

การระบุถึงเหตุผลความจําเปน
ในการตรากฎหมายที่มีผล
เปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ

ไมมี

- ระบุมาตรา ๒๙ - ระบุมาตรา ๒๙ และเลขมาตรา และเลขมาตรา
ที่ใหอํานาจ
ที่ใหอํานาจ
จํากัดสิทธิและ จํากัดสิทธิและ
เสรีภาพ
เสรีภาพ

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

จากตารางดังกลาวจะพบวาการเขียนบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันนั้นไดมีการเพิ่มเติมความ
ขึ้นใหมโดยกําหนดเปน “วรรคสามของคําปรารภ” เพื่อระบุถึงเหตุผลและความจําเปนในการ
ตรากฎหมายที่มีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ไมวาจะเปนการตรากฎหมายที่เปนไปตามเงื่อนไข
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญหรือเปนกรณีที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติเงื่อนไขไวก็ตาม รวมทั้งระบุดวยวา
กฎหมายที่ตราขึ้นดังกลาวตองไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเปนการเพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ และไมกระทบตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล ตลอดจนกฎหมาย
ที่ตราขึ้นนั้นมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แตอยางไรก็ตาม จากการพิจารณาแนวทางการกําหนดเหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลในรางพระราชบัญญัตทิ ผี่ า นมาพบวา สวนใหญจะเปนการใหเหตุผลอยางกวาง
เทานัน้ แตจะไมไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงเหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตามมาตราทีเ่ ปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญซึง่ ไดมกี ารระบุไว
ในวรรคสองของคําปรารภแตอยางใด
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คํ า ปรารภและบทจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามรั ฐ ธรรมนู ญ

ตัวอยางเชน พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระบุวา
“พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ
หรือเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถดําเนินการไดอยาง
มีประสิทธิภาพอันจะเปนประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สอดคลองกับเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว”
นอกจากนี้ กฎหมายบางฉบับยังไดนาํ เหตุผลและความจําเปนในการตรากฎหมายมากําหนด
ไวเปนเหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญดวย
ตัวอยางเชน พระราชบัญญัตกิ ารปฏิบตั กิ ารตามความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแหงประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความรวมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากร
ระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบุวา
“พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึง่ มาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจํ า เป น ในการจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามความตกลงระหว า งรั ฐ บาลแห ง ราชอาณาจั ก รไทยและรั ฐ บาลแห ง ประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า เพื่ อ ความร ว มมื อ ในการปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ต ามการภาษี อ ากรระหว า งประเทศ
และดําเนินการตาม FATCA ทีท่ าํ ขึน้ เมือ่ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพือ่ ประโยชนในการปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลอง
กับเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว”
ประเด็นปญหาดังกลาวเปนกรณีที่จะตองรวมกันพิจารณาวา ในการกําหนดเหตุผลและ
ความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในรางพระราชบัญญัติในวรรคสามของ
คําปรารภนั้น จําเปนตองกําหนดใหสอดคลองกับบทบัญญัติที่เปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลตามมาตราที่ระบุไวในวรรคสองของคําปรารภดวยหรือไม และสมควรใชถอยคําอยางไร
จึงจะมีความเหมาะสม สั้น กะทัดรัด และไดใจความ ตลอดจนสอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการรางกฎหมายยึดถือ
เปนแนวทางหรือดําเนินการไปในแนวทางเดียวกันตอไป
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กลาวโดยสรุป ผูเ ขียนมีความคิดเห็นวา โดยที่ “คําปรารภ” ของพระราชบัญญัตเิ ปนสวนสําคัญ
ที่แสดงพระราชอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริยในการประกาศใชบังคับกฎหมาย และแสดงวา
กฎหมายนั้นเปนกฎหมายใหมหรือเปนเพียงกฎหมายที่แกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่ใชบังคับอยู นอกจากนี้
ยั ง แสดงบทบั ญ ญั ติ ที่ เ ป น การจํ า กั ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพและเหตุ ผ ลความจํ า เป น ในการจํ า กั ด สิ ท ธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลเพือ่ ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังนัน้ การเขียนคําปรารภ
การอ า งบทบั ญ ญั ติ และการระบุ เ หตุ ผ ลความจํ า เป น ในการจํ า กั ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพของบุ ค คล
จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งกํ า หนดแนวทางและรู ป แบบให เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทยและสถานการณในปจจุบัน ฉะนั้น การจัดการสัมมนาและรับฟงความคิดเห็น
จากผูเ กีย่ วของในครัง้ นี้ จะเปนขอมูลในการวิเคราะหและจัดทําแบบการรางกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
ในสวนของคําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญใหเปนมาตรฐานกลาง
และเปนหลักเกณฑในการบัญญัติกฎหมายของประเทศ รวมทั้งเปนเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของผู  มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบด า นการยกร า งกฎหมายหรื อ วงงานด า นนิ ติ บั ญ ญั ติ อั น จะทํ า ให
รางพระราชบัญญัติที่จัดทําขึ้นมีความถูกตอง เหมาะสม และเปนไปในรูปแบบเดียวกัน.
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