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หลักการและเหตุผล
ของรางกฎหมาย

๑

ตาม “หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย” นั้น เปนรูปแบบการปกครองที่ใช “กฎหมาย”
เปนหลักในการปกครองประเทศ และเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร พัฒนา และขับเคลื่อน
ประเทศในดานตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงใหมีความเจริญกาวหนา
โดยเฉพาะการกําหนดใหประชาชนผูเกี่ยวของทุกภาคสวนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการปกครอง
และพัฒนาประเทศตามวิถที างแหงระบอบประชาธิปไตย ดังนัน้ “กฎหมาย” ซึง่ ใชเปนเครือ่ งมือสําหรับ
การปกครองและพัฒนาประเทศดังกลาว จึงตองมีเนือ้ หาสาระสําคัญและขอบเขตของการใชบงั คับ
ที่ชัดเจน แนนอน และสามารถเขาใจไดงาย เพื่อประชาชนสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง
ดวยเหตุนี้ “หลักการและเหตุผลของรางกฎหมาย” จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะเปนกรอบ
และแนวทางสําหรับองคกรที่เกี่ยวของในการตรากฎหมายใชเปนหลักในการพิจารณากฎหมาย
ซึ่งจะมีผลใชบังคับตอไป
ในการเสนอกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อใหสภาพิจารณานั้น จะมี “บันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติ” เปนสวนหนึ่งที่แยกออกจากตัวรางพระราชบัญญัติซึ่งตอง
แนบมาพรอมกัน โดย “หลักการของกฎหมายหรือรางพระราชบัญญัต”ิ เปรียบเสมือนกรอบทีแ่ สดงถึง
วัตถุประสงคของรางกฎหมายแตละฉบับ และเปนการแสดงใหเห็นถึงขอบเขตของการใหมหี รือการแกไข
เพิ่มเติมกฎหมาย อันเปนขอผูกมัดในการตรากฎหมายฉบับนั้น ทั้งในชั้นของการยกรางกฎหมาย และ
ชั้นการตรวจพิจารณาของฝายบริหาร รวมทั้งชั้นการพิจารณาของฝายนิติบัญญัติ นอกจากนี้ หลักการ
ของกฎหมายยังเปนสิง่ ทีใ่ ชพจิ ารณาในเบือ้ งตนวารางกฎหมายนัน้ มีหลักการทํานองเดียวกับกฎหมายที่
ใชบังคับอยูแลวหรือไม ทั้งนี้ เพื่อไดทราบวาจะตองดําเนินการอยางไรตอไป โดยหากเปนรางกฎหมาย
จัดโดย กองหลักนิตบิ ญ
ั ญัติ และสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการสัมมนาตามโครงการ
ฝกอบรมและรับฟงความคิดเห็นเพือ่ กําหนดรูปแบบการรางกฎหมายและเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องนักกฎหมายกฤษฎีกา
เรือ่ ง “หลักการและเหตุผลของรางกฎหมาย” เมือ่ วันจันทรที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬกา ณ หองราชดําเนิน
ชั้น ๑ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส (หลานหลวง) กรุงเทพมหานคร.
๑
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ทีย่ งั ไมเคยมีกฎหมายทีม่ หี ลักการทํานองเดียวกัน ก็ตอ งมีการตรากฎหมายใหมขนึ้ ใชบงั คับ แตหากเปน
รางกฎหมายที่มีกฎหมายซึ่งมีหลักการทํานองเดียวกันอยูแลวแตยังมีหลักการบางประการที่ยังขาด
หรือไมครอบคลุม ก็อาจตองตรากฎหมายเพื่อแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเดิมที่ใชบังคับอยู๒
สวน “เหตุผลของกฎหมายหรือรางพระราชบัญญัติ” จะเปนสิ่งที่บอกใหทราบถึงเหตุผลหรือ
ความจําเปนในการตรากฎหมายนัน้ เพือ่ ใหทราบถึงวัตถุประสงคและเจตนารมณทตี่ อ งมีการตรากฎหมาย
ขึน้ ใชบงั คับ การแกไขเพิม่ เติม หรือการยกเลิกกฎหมาย รวมตลอดถึงเพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือในการตีความ
เพื่อใชบังคับกฎหมายฉบับนั้นดวย๓
ด ว ยความสํ า คั ญ ของหลั ก การและเหตุ ผ ลของกฎหมายในการเสนอและเพื่ อ พิ จ ารณาของ
องคกรทีเ่ กีย่ วของในกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตดิ งั กลาว กองหลักนิตบิ ญ
ั ญัติ และสถาบันพัฒนานักกฎหมาย
มหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงไดจัดใหมีการสัมมนา เรื่อง “หลักการและเหตุผล
ของรางกฎหมาย” ขึน้ เมื่อวันจันทรที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ที่ผานมา เพื่อใหผูปฏิบัติงานของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งเปนองคกรที่มีหนาที่
ความรับผิดชอบโดยตรงในการยกรางกฎหมายและเกี่ยวของกับงานดานนิติบัญญัติของประเทศ
ไดมีความรูความเขาใจถึงความเปนมาและรูปแบบของหลักการและเหตุผลของรางกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา
และอุปสรรคในเรือ่ งดังกลาว เพือ่ เปนขอมูลในการวิเคราะหและพิจารณาปรับปรุงรูปแบบของหลักการ
และเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติใหมีความเหมาะสมและใชเปนหลักเกณฑในการถือปฏิบัติ
ไดอยางถูกตองตอไป
โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดกลาวเปดการสัมมนา จากนัน้ มีการอภิปราย เรือ่ ง “หลักการและเหตุผลของรางกฎหมาย”
ประกอบดวย นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และกรรมการกฤษฎีกา
นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ จุ ล สํ า รวล ผู  อํ า นวยการกองหลั ก นิ ติ บั ญ ญั ติ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “หลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติ”, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง
“หลักการและเหตุผลของรางกฎหมาย”, ๒๕๖๑, น. ๒.
๓
เพิ่งอาง, น. ๑๖.
จุลนิติ
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
๖๔
๒
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นายธิวากร ยอดชาญ ผูอ าํ นวยการฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนายอภิวฒ
ั น
คงชาตรี ผูอํานวยการฝายการวิเคราะหการรางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมี
นายเชวง ไทยยิ่ง ผูอํานวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนผูดําเนินรายการ

โดยการอภิปรายในหัวขอเรื่องดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
นางกาญจนารัตน ลีวโิ รจน สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ และกรรมการกฤษฎีกา ไดแสดง
ความคิดเห็นวา เดิมรางพระราชบัญญัติที่ตรากอนป พ.ศ. ๒๔๗๗ จะไมมีการเขียนบันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติ และเมื่อมีการตรา “ขอบังคับการประชุมและการปรึกษา
ของสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๖” ขึ้นใชบังคับก็มิไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาการเสนอ
รางพระราชบัญญัติที่รัฐบาลหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอตองมีการเขียนหลักการของ
รางพระราชบัญญัติ จะกําหนดเพียงวารางพระราชบัญญัตินั้นตองแบงเปนมาตราและมีบันทึกแสดง
เหตุผลยื่นตอประธานเทานั้น แตอยางไรก็ตาม การพิจารณาในวาระที่หนึ่งของสภาผูแทนราษฎรนั้น
ขอบังคับไดกาํ หนดใหทปี่ ระชุมลงมติวา ควรจะรับ “หลักการ” แหงรางพระราชบัญญัตนิ นั้ ไวพจิ ารณา
หรือไม ถาไมมีผูคัดคานในหลักการ หรือมีผูคัดคานแตที่ประชุมลงมติไมเห็นดวยกับคําคัดคานนั้น
ก็ใหถอื วาทีป่ ระชุมยอมรับรางพระราชบัญญัตนิ นั้ ไวปรึกษาในละเอียดตอไป บทบัญญัตใิ นสวนนีจ้ งึ ทําให
หลักการของรางพระราชบัญญัตใิ ด ๆ ทีเ่ สนอตอสภาผูแ ทนราษฎรเพือ่ พิจารณานัน้ เปนสิง่ สําคัญซึง่ ตอง
พิจารณาเปนลําดับแรก
ตอมา “ขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๗”
ไดกําหนดเกี่ยวกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่จะเสนอตอสภาผูแทนราษฎรไวอยางชัดเจนวา
รางพระราชบัญญัตนิ นั้ ตองแบงเปนมาตรา และใหมบี นั ทึกขอความเกีย่ วกับหลักการของรางพระราชบัญญัติ
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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และคําชี้แจงแสดงเหตุผลวามีความจําเปนอยางไรจึงตองตราพระราชบัญญัตินั้น๔ สวนการพิจารณา
ในวาระทีห่ นึง่ ยังคงกําหนดใหทปี่ ระชุมลงมติวา จะรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตนิ นั้ ไวพจิ ารณาหรือไม
ดังนั้น ขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ดังกลาว
จึงถือเปนขอบังคับฉบับแรกที่กําหนดใหการเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภาผูแทนราษฎรตองมี
บันทึกหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย ซึ่งบทบัญญัตินี้ไดปรากฏตอมา
ในขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทน พุทธศักราช ๒๔๙๐ ขอบังคับการประชุม
ปรึกษาของสภาผูแ ทน พุทธศักราช ๒๔๙๔ ขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแ ทนราษฎร
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๕ และข อ บั ง คั บ การประชุ ม ปรึ ก ษาของสภาผู  แ ทน พ.ศ. ๒๕๑๓ จนกระทั่ ง
“ขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒” ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการเขียนหลักการของรางพระราชบัญญัติใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยนอกจากจะกําหนด
ใหรา งพระราชบัญญัตติ อ งแบงเปนมาตราและตองมีบนั ทึกเกีย่ วกับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
และเหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ เหมือนทีเ่ คยกําหนดไวในขอบังคับฉบับอืน่ ๆ ทีผ่ า นมาแลว
ยังไดกาํ หนดให “การเขียนหลักการนัน้ ตองกําหนดโดยชัดแจง” และในกรณีทเี่ ปนการแกไขเพิม่ เติม
หรือยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบุมาตราทีต่ อ งการแกไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกไวในหลักการหรือจะระบุ
ไวในเหตุผลดวยก็ได๕
ทั้งนี้ การกําหนดใหตองระบุหลักการแหงรางพระราชบัญญัติโดยชัดแจง และในกรณีที่เปนการ
แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบุมาตราที่แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไวในหลักการหรือ
เหตุผลดวยก็ได ตามที่บัญญัติไวในขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น
ก็ไดรับการบัญญัติไวตอมาในขอ ๙๑ ของขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๘ และ
ขอ ๙๐ ของขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ แตไดมีการเปลี่ยนแปลงการเขียน
หลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัตทิ เี่ สนอตอสภาผูแ ทนราษฎรอีกครัง้ ใน “ขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๐” โดยขอ ๙๓ ไดกําหนดให “รางพระราชบัญญัติตองแบงเปนมาตรา
และตองมีบันทึกประกอบ ดังตอไปนี้ (๑) หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ และ (๒) เหตุผลในการ
เสนอรางพระราชบัญญัติ รวมทั้งหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น ใหกําหนดโดยชัดแจง” และ
ตัดขอความในสวนที่กําหนดให “ในกรณีที่เปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบุ
ขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ขอ ๒๕ กําหนดวา
“ขอ ๒๕ ญัตติรางพระราชบัญญัตินั้นตองแบงเปนมาตรา และใหมีบันทึกขอความดั่งตอไปนี้
ก. หลักการของรางพระราชบัญญัติ
ข. คําชี้แจงแสดงเหตุผลวา มีความจําเปนอยางไรจึ่งตองตราพระราชบัญญัตินั้น
เมื่อประธานไดรับญัตติรางพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นและตรวจเห็นถูกตองตามระเบียบขอบังคับแลว ใหสงสําเนาแก
สมาชิกลวงหนาอยางนอย ๓ วันกอนวันนัดประชุม เวนแตกิจการดวน”.
๕
ขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอ ๘๙ กําหนดวา
“ขอ ๘๙ รางพระราชบัญญัติตองแบงเปนมาตรา และตองมีบันทึกประกอบ ดังตอไปนี้
(๑) หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
(๒) เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
หลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น ใหกําหนดโดยชัดแจง
ในกรณีที่เปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบุมาตราที่ตองการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไวในหลักการ
หรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได”.
๔

๖๖
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

มาตราที่ตองการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไวในหลักการหรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได” ออกไป
อันสงผลใหในบันทึกหลักการหรือในเหตุผลของรางพระราชบัญญัตทิ เี่ สนอตอสภาผูแ ทนราษฎร จะระบุ
มาตราทีแ่ กไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกหรือไมกไ็ ด ซึง่ ตอมา “ขอบังคับการประชุมสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๑๐๙ ประกอบขอ ๑๐๑ ก็ไดบัญญัติไวในลักษณะเดียวกัน
อยางไรก็ดี “ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗” ขอ ๑๑๒ ไดกลับมา
กําหนดไวอยางเดียวกับขอบังคับการประชุมกอนป พ.ศ. ๒๕๔๐ กลาวคือ กําหนดใหรา งพระราชบัญญัติ
ตองแบงเปนมาตราและตองมีบันทึกหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติ รวมทั้งหลักการ
แหงรางพระราชบัญญัตินั้น ใหกําหนดโดยชัดแจง และในกรณีที่เปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
กฎหมายเดิม ใหระบุมาตราที่ตองการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไวในหลักการหรือจะระบุไวในเหตุผล
ดวยก็ได
แตตอมา “ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” ไดมีการแกไข
เพิม่ เติมความในวรรคสองและวรรคสามของขอ ๑๑๒ ของขอบังคับการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังกลาว จากเดิมทีก่ าํ หนดให “หลักการแหงรางพระราชบัญญัตนิ นั้ ใหกาํ หนดโดยชัดแจง”
ไดแกไขเพิม่ เติมเปน “หลักการแหงรางพระราชบัญญัตนิ นั้ ใหแสดงไวโดยสังเขปเพือ่ ใหทปี่ ระชุมสภา
เขาใจถึงความจําเปนหรือเจตนารมณของรางพระราชบัญญัตนิ นั้ ๆ วามีความมุง หมายเพือ่ การใด”
และความเดิมที่กําหนดให “ในกรณีที่เปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบุมาตรา
ที่ตองการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไวในหลักการหรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได” ไดแกไขเปน
“ในกรณีทเี่ ปนการแกไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบุเฉพาะมาตราทีเ่ ปนหลักทีต่ อ งการ
จะแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไวในหลักการ หรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได แตมิใหถือวามาตรา
ทีไ่ ดระบุไวดงั กลาวเปนสวนหนึง่ ของหลักการ” สําหรับ “ขอบังคับการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐” ซึง่ เปนขอบังคับการประชุมในปจจุบนั เมือ่ พิจารณาแลวก็พบวามีการกําหนดไวในลักษณะ
ทํานองเดียวกัน๖
ดังนัน้ ในปจจุบนั ไดเปนทีย่ ตุ วิ า รางพระราชบัญญัตทิ เี่ สนอตอสภา หากเปนการแกไขเพิม่ เติมหรือ
ยกเลิกกฎหมายเดิม ตองระบุมาตราทีต่ อ งการแกไขเพิม่ เติมหรือยกเลิกไวในหลักการดวย แตไมจาํ เปน
ตองระบุทุกมาตรา ใหระบุเฉพาะมาตราที่เปนหลักที่ตองการจะแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเทานั้น
ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๐๗ กําหนดวา
“ขอ ๑๐๗ รางพระราชบัญญัตทิ เี่ สนอตอสภาตองแบงเปนมาตรา และตองมีบันทึกประกอบ ดังตอไปนี้
(๑) หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
(๒) เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
(๓) บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
ในกรณีที่มีการรับฟงความคิดเห็นและวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากรางพระราชบัญญัติ ใหเสนอมาพรอมกับบันทึก
ประกอบตามวรรคหนึง่ และถาตองจัดทํากฎหมายลําดับรองตามรางพระราชบัญญัตใิ หเสนอแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองทีแ่ สดง
กรอบเวลาและสาระสําคัญมาพรอมกันดวย
หลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น ใหแสดงไวโดยสังเขปเพื่อใหที่ประชุมสภาเขาใจถึงความจําเปนหรือเจตนารมณของ
รางพระราชบัญญัตนิ นั้ ๆ วามีความมุงหมายเพื่อการใด
ในกรณีที่เปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบุเฉพาะมาตราทีเ่ ปนหลักทีต่ อ งการจะแกไขเพิม่ เติมหรือยกเลิก
ไวในหลักการ หรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได แตมิใหถือวามาตราที่ไดระบุไวดังกลาวเปนสวนหนึ่งของหลักการ
ฯลฯ
ฯลฯ”.
๖
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หลั ก การและเหตุ ผ ลของร่ า งกฎหมาย

และมาตราที่ไดระบุไวดังกลาวไมถือเปนสวนหนึ่งของหลักการ อยางไรก็ตาม สําหรับหลักการ
แหงรางพระราชบัญญัติที่กําหนด “ใหแสดงไวโดยสังเขป” นั้น ไดกอใหเกิดปญหาในการตีความวา
มีขอบเขตมากนอยเพียงใด เพราะอาจตีความวาหมายถึงใหเปนไปโดยยอ หรือไมจําเปนตองระบุ
ในสาระสําคัญก็ได ซึ่งหากกลับไปใชถอยคําวา “ใหกําหนดโดยชัดแจง” เหมือนที่ผานมาแลวจะมี
ความชัดเจนกวาและไมเกิดปญหาความคลุมเครือ โดยเฉพาะในการพิจารณาแกไขเพิม่ เติมรางพระราชบัญญัติ
ที่กระทบตอหลักการในชั้นการพิจารณาของฝายนิติบัญญัติ กลาวคือ
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติของสภาซึ่งกระทําเปนสามวาระ โดย “วาระที่หนึ่ง” เปน
การพิจารณาเพื่อรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา “วาระที่สอง” เปนการพิจารณา
รางพระราชบัญญัตเิ ปนรายมาตราโดยคณะกรรมาธิการทีส่ ภาตัง้ หรือกรรมาธิการเต็มสภา และ “วาระทีส่ าม”
เปนการพิจารณาใหความเห็นชอบประกาศใชเปนกฎหมาย ซึง่ ในวาระทีห่ นึง่ สภาจะตองพิจารณาหลักการ
แหงรางพระราชบัญญัติที่เสนอเปนเบื้องตนวาจะรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้นไวพิจารณา
หรือไม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ เพื่อลงมติวาจะรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา
ตอไปหรือไม สภาจําเปนตองทราบถึงสาระสําคัญที่กําหนดไวในหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ทีเ่ สนอนัน้ ซึง่ สอดคลองกับขอบังคับการประชุมทีก่ าํ หนดใหรา งพระราชบัญญัตทิ เี่ สนอตองประกอบดวย
หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
เมื่อสภาไดพิจารณารับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่งแลว ในชั้นการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการ จะกําหนดใหสมาชิกสภาทีเ่ ห็นสมควรแกไขเพิม่ เติมมาตราใด สามารถ “แปรญัตติ”
เพือ่ แกไขเพิม่ เติมมาตราในรางพระราชบัญญัตไิ ด โดยในการแปรญัตติขอแกไขเพิม่ เติมมาตราใด ๆ นัน้
แตเดิมไมมกี ารกําหนดเกีย่ วกับการแปรญัตติวา จะกระทบตอหลักการแหงรางพระราชบัญญัตไิ ดหรือไม
อยางไร จนกระทัง่ ขอ ๑๐๐ ของขอบังคับการประชุมของสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดกาํ หนดให
“การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม หรือตัดทอน หรือแกไขเพิ่มเติมมาตราเดิม ตองไมขัดกับ
หลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น” ซึ่งการกําหนดไมใหสมาชิกสภาแปรญัตติที่ขัดกับหลักการ
แห ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วได ถู ก บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นข อ บั ง คั บ การประชุ ม ตลอดมาจนถึ ง ป จ จุ บั น
โดยขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดจํากัดการแปรญัตติของสมาชิกไว
ในขอ ๑๑๗ สวนคณะกรรมาธิการที่พิจารณารางพระราชบัญญัติกําหนดไวในขอ ๑๑๕
อยางไรก็ดี แมวาขอบังคับการประชุมจะกําหนดจํากัดการแปรญัตติของสมาชิกและการแกไข
ของคณะกรรมาธิการไมใหขดั กับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ เพือ่ ใหการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ของฝายนิติบัญญัติตองยึดถือหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้นเปนสําคัญ และเปนการจํากัดอํานาจ
ของฝายนิติบัญญัติในการเขาไปแทรกแซงการดําเนินการตามนโยบายของฝายบริหารสําหรับกรณีที่
รางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี หรือเกี่ยวของกับการ
บริหารงานของฝายบริหาร ก็ตาม แตมิไดหมายความวาสมาชิกหรือกรรมาธิการจะแกไขเพิ่มเติม
รางพระราชบัญญัตินั้นไมไดเลย เพราะหากการแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนมาตรานั้นยังคงอยูใน
หลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น ก็สามารถกระทําได และในทางปฏิบัติหากมีความจําเปนตอง
ดํ า เนิ น การเพิ่ ม มาตราขึ้ น ใหม หรื อ ตั ด ทอน หรื อ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตราเดิ ม ที่ ขั ด กั บ หลั ก การ
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แหงรางพระราชบัญญัตนิ นั้ ก็สามารถกระทําไดโดยอาศัย “การเสนอญัตติใหมกี ารยกเวนขอบังคับ
การประชุม” ในขอที่กําหนดหามการกระทําดังกลาวไว ซึ่งหากที่ประชุมมีมติใหยกเวนขอบังคับ
ดังกลาวแลว ยอมสามารถดําเนินการเพิม่ มาตราขึน้ ใหม หรือตัดทอน หรือแกไขเพิม่ เติมมาตราเดิม
ที่ขัดกับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้นได แตในการยกเวนขอบังคับการประชุมนั้นอาจสงผลให
สมาชิกทั้งที่ไดแปรญัตติและไมไดแปรญัตติสามารถอภิปรายเพื่อเพิ่มมาตราขึ้นใหม หรือตัดทอน หรือ
แกไขเพิ่มเติมมาตราเดิมที่ขัดกับหลักการของรางพระราชบัญญัติไดอยางกวางขวาง และอาจกระทบ
ตอเจตนารมณและหลักการสําคัญแหงรางพระราชบัญญัตนิ นั้ ได อันสงผลตอขอบเขตและวัตถุประสงค
ของรางพระราชบัญญัติที่ผูเสนอกฎหมายนั้นตองการ

นายธิ ว ากร ยอดชาญ ผู  อํ า นวยการฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
ไดแสดงความคิดเห็นวา แนวทางในการเขียนบันทึกหลักการของรางพระราชบัญญัตทิ ผี่ า นมาจะยึดถือ
ตามขอบังคับการประชุมสภาในขณะนัน้ ประกอบกับแนวทางปฏิบตั ขิ องสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยแนวทางเบื้องตนในการเขียนบันทึกหลักการมี ๕ ประการ ดังนี้
๑. ตองใชถอยคําสั้น กะทัดรัด และชัดเจน
๒. สรุปสาระสําคัญใหชัดเจนวาแกไขเพิ่มเติมเรื่องอะไรหรือประเด็นใด
๓. เหตุผลที่ตองแกไขในเรื่องดังกลาวเพื่ออะไร
๔. ไมตองเขียนบทเฉพาะกาลในบันทึกหลักการ
๕. ตองสอดคลองกับขอบังคับการประชุมสภาทีใ่ ชบงั คับอยูใ นขณะนัน้ โดย “หลักการ” ตองกําหนด
สาระใหพอเขาใจวาผูเสนอมีความประสงคจะแกไขบทบัญญัติเดิมใหเปนอยางไร และยืดหยุนเพียงพอ
ทีจ่ ะใหสมาชิกแปรญัตติไดโดยไมขดั กับสาระสําคัญของการแกไขของหนวยงานเจาของเรือ่ ง และตอง “ระบุ
เลขมาตรา” ภายในวงเล็บในตอนทายเพือ่ ใหทราบวาแกไขมาตราใดบาง แตเลขมาตรามิใชสาระสําคัญ
ของหลักการ
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สําหรับ “รูปแบบการเขียนหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ” สามารถแบงตามลักษณะของ
กฎหมายได ดังนี้
๑. รางพระราชบัญญัติฉบับใหม
หลักการแหงรางพระราชบัญญัติฉบับใหม ใชรูปแบบวา
(ระบุชื่อกฎหมาย)
“ใหมีกฎหมายวาดวย ................................................”

โดยมีแนวทางการเขียน ดังนี้
- การระบุชื่อกฎหมายนั้นใหตัดคําวา “รางพระราชบัญญัติ” และคําวา “พ.ศ. ....” ออก
- ในกรณีที่ชื่อกฎหมายมีคําวา “วาดวย” อยูหนาชื่อ ใหตัดคําวา “วาดวย” ออก เพื่อไมให
ซํ้ากับคําวา “ใหมีกฎหมายวาดวย...”
- ในกรณีที่ชื่อกฎหมายขึ้นตนดวยคํากิริยา ใหทําเปนคํานามโดยเพิ่มคําวา “การ”
- ในกรณีทรี่ า งกฎหมายฉบับใหมมสี าระสําคัญเฉพาะเรือ่ งเพียงหลักการเดียว เชน การเวนคืน
อสังหาริมทรัพยหรือการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ จะนําสาระสําคัญของรางกฎหมายนั้นมากําหนดเปน
หลักการ
ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัตสิ ง เสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... หลักการคือ “ใหมกี ฎหมายวาดวย
การสงเสริมกีฬาอาชีพ” และรางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบุคคลกับประโยชนสว นรวม พ.ศ. .... หลักการคือ “ใหมกี ฎหมายวาดวยความผิดเกีย่ วกับการขัดกัน
ระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม” เปนตน
๒. รางพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง
หลักการแหงรางพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง ใชรูปแบบวา
(ระบุชื่อกฎหมาย)
“ปรับปรุงกฎหมายวาดวย ................................................”

โดยแนวทางในการเขียนจะมีลักษณะเชนเดียวกับกรณีรางพระราชบัญญัติฉบับใหม
ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัตวิ ธิ กี ารงบประมาณ พ.ศ. .... หลักการคือ “ปรับปรุงกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ” และรางพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. .... หลักการคือ
“ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว” เปนตน
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๓. รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม
แบงออกเปน ๒ กรณี ดังนี้
(ก) กรณีที่มีหลักการของเรื่องที่จะแกไขเพิ่มเติมหนึ่งหรือสองประเด็น ใชรูปแบบวา
(ระบุเรื่องหรือกลุมเรื่อง
แกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติ .......................... พ.ศ. .... เพือ่ .............................................
ที่แกไขเพิ่มเติม) (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ... เพิ่มมาตรา ... และยกเลิกมาตรา ...)
..............................

โดยแนวทางในการระบุเรื่องหรือกลุมเรื่องที่ประสงคจะแกไขเพิ่มเติม เพิ่ม หรือยกเลิก
กรณีที่มีหนึ่งหรือสองหลักการนั้นจะเขียนตอเนื่องกัน
ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หลักการคือ
“แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อเพิ่มอัตราโทษกรณีความผิดที่กระทํา
ตอแรงงานเด็ก (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๔ และมาตรา ๑๔๘ และเพิ่มมาตรา ๑๔๘/๑ และมาตรา
๑๔๘/๒)” เปนตน
(ข) กรณีที่มีหลักการของเรื่องที่จะแกไขเพิ่มเติมหลายประเด็น
การเขียนหลักการในกรณีนจี้ ะมีการจัดแบงเรือ่ งหรือกลุม เรือ่ งทีป่ ระสงคจะแกไขเพิม่ เติม
เพิ่ม หรือยกเลิก ออกเปนวงเล็บ ตามรูปแบบ ดังนี้
แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ........................................... พ.ศ. .... ดังตอไปนี้
(ระบุเรื่องที่แกไขเพิ่มเติม) (แกไขเพิ่มเติมมาตรา .. เพิ่มมาตรา .. และยกเลิกมาตรา ..)
(๑) ...........................................
(ระบุเรื่องที่แกไขเพิ่มเติม) (แกไขเพิ่มเติมมาตรา .. เพิ่มมาตรา .. และยกเลิกมาตรา ..)
(๒) ...........................................
(ระบุเรื่องที่แกไขเพิ่มเติม) (แกไขเพิ่มเติมมาตรา .. เพิ่มมาตรา .. และยกเลิกมาตรา ..)
(๓) ...........................................

โดยแนวทางการเขียนหลักการจะระบุเรือ่ งในสาระสําคัญทีไ่ ดมกี ารเสนอแกไขเปนกรอบ
กวาง ๆ แตเพียงพอที่จะเขาใจไดวาเปนการแกไขเรื่องใด และระบุเลขมาตราเปนวงเล็บตอทาย
ขอความ เพื่อใหมีการแปรญัตติแกไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดตาง ๆ ไดตามสมควร ซึ่งจะทําใหเรื่อง
ที่แกไขนั้นมีความสมบูรณเหมาะสมแกการใชบังคับเปนกฎหมายได เวนแตเรื่องที่เปนเหตุผลหลัก
หรือเปนสาระสําคัญของการเสนอแกไขครั้งนั้นจะตองระบุไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ การระบุเลขมาตรา
ที่มีการแกไขเพิ่มเติมดังกลาว ใหระบุเลขมาตราที่มีการแกไขตามลําดับ แตหากเปนการแกไขวรรค
หรืออนุมาตราจะตองระบุเลขมาตรากอนแลวจึงระบุลําดับวรรคหรืออนุมาตราที่มีการแกไขเพิ่มเติม
ไปตามลําดับ
นอกจากนี้ ตองไมนําเนื้อหาที่เปนรายละเอียดของรางพระราชบัญญัติมาใสไวใน
หลักการ และไมตองเขียนบทเฉพาะกาลในหลักการดวย เพราะเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติจะเปน
เครื่องชี้วาจําเปนตองมีบทเฉพาะกาลหรือไม หากเขียนบทเฉพาะกาลไวในหลักการแลวตอมามีการ
แกไขรางกฎหมายซึ่งจําเปนตองมีบทเฉพาะกาลเพิ่มเติมจะทําใหเขียนเพิ่มไมไดเพราะถูกจํากัดไวใน
หลักการแลว
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ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัตกิ ารบริหารหนีส้ าธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หลักการคือ
“แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังตอไปนี้
(๑) แกไขเพิม่ เติมบทนิยามคําวา “หนีส้ าธารณะ” และ “รัฐวิสาหกิจ” และเพิม่ บทนิยาม
คําวา “ธุรกิจบริหารสินทรัพย” และ “ธุรกิจประกันสินเชื่อ” (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการลงทุนของกองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสราง
หนีส้ าธารณะและพัฒนาตราสารหนีใ้ นประเทศ (แกไขเพิม่ เติมมาตรา ๓๖/๘ และยกเลิกมาตรา ๓๖/๙)
(๖) แกไขเพิม่ เติมอํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกูเ พือ่ การปรับโครงสราง
หนี้สาธารณะและพัฒนาตราสารหนี้ในประเทศ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๖/๑๑ และมาตรา ๓๖/๑๒)”
๔. รางพระราชบัญญัติฉบับยกเลิกกฎหมายอื่น
แบงออกเปน ๔ กรณี แตละกรณีใชรูปแบบ ดังนี้
(ก) กรณียกเลิกกฎหมายฉบับเดียว
(ระบุชื่อกฎหมาย)
ยกเลิก ...............................................................................................................

ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่
๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔ พ.ศ. .... หลักการคือ “ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔”
(ข) กรณียกเลิกกฎหมายฉบับเดียว แตกฎหมายนั้นมีกฎหมายฉบับแกไขเพิ่มเติมดวย
(ระบุชื่อกฎหมาย)
ยกเลิกกฎหมายวาดวย .....................................................................................

ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัตยิ กเลิกพระราชบัญญัตกิ ารซือ้ ขายสินคาเกษตรลวงหนา
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. .... หลักการคือ “ยกเลิกกฎหมายวาดวยการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา”
(ค) กรณียกเลิกกฎหมายสองฉบับหรือสามฉบับ
(ระบุชื่อกฎหมาย) (ระบุชื่อกฎหมาย) และ (ระบุชื่อกฎหมาย)
ยกเลิก ..............................................................................................................

ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔ ประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๐ และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๕ พ.ศ. .... หลักการคือ “ยกเลิกประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔ ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๐ และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๕”
(ง) กรณียกเลิกกฎหมายหลายฉบับ
(ระบุชื่อกฎหมาย โดยระบุเปนกลุม)
ยกเลิก ..............................................................................................................

ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัตยิ กเลิกกฎหมายบางฉบับทีไ่ มเหมาะสมกับกาลปจจุบนั
พ.ศ. .... หลักการคือ “ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน”
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จากนัน้ ผูเ ขารวมการสัมมนาไดซกั ถามและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับวิทยากรผูท รงคุณวุฒิ
ในประเด็นปญหาเกีย่ วกับหลักการของรางกฎหมายในชัน้ การพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ดังนี้
(๑) กรณีรา งพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมซึง่ มีหลายหลักการ สภาสามารถลงมติรบั หลักการ
เฉพาะบางเรื่องหรือไมรับบางเรื่องไดหรือไม อยางไร
ประเด็นนี้ยังไมเปนที่ยุติเพราะไดมีความเห็นแตกตางกัน โดยฝายหนึ่งเห็นวาการกําหนด
หลักการไดมีการแยกยอยออกเปนขอ ๆ อยางชัดแจง ซึ่งไมแตกตางจากการเสนอแกไขเพิ่มเติม
รางพระราชบัญญัตหิ ลายฉบับ ฉบับละหนึง่ หลักการ เพียงแตเสนอรวมมาในคราวเดียวกันเพือ่ ประหยัด
เวลาในการพิจารณาของสภา ดังนัน้ การรับหลักการบางเรือ่ งจึงกระทําได และสามารถพิจารณาเฉพาะ
หลักการในเรือ่ งทีส่ ภารับไวไดตอ ไปในวาระทีส่ องและวาระทีส่ าม แตอกี ฝายหนึง่ เห็นวา การทีข่ อ บังคับ
การประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๑๒ กําหนดให “การพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ในวาระที่หนึ่ง ใหพิจารณาและลงมติวาจะรับหลักการหรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น”
เปนการจํากัดอํานาจของสภาใหลงมติไดเพียงวาจะรับหรือไมรบั หลักการเทานัน้ หรือตองรับหรือไมรบั
หลักการทั้งหมดที่เสนอมาในรางพระราชบัญญัติ จะรับหรือไมรับแตเพียงบางสวนไมได
อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบตั ทิ ผี่ า นมา หากทีป่ ระชุมสภาสวนใหญมคี วามเห็นวาจะรับหลักการ
แหงรางพระราชบัญญัตฉิ บับแกไขเพิม่ เติมแตเพียงบางขอ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แหงชาติ จะติดตอประสานงานใหหนวยงานผูรับผิดชอบยื่นขอถอนรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
ออกจากการพิจารณา เพือ่ ดําเนินการปรับปรุงแลวเสนอเปนฉบับใหมทกี่ าํ หนดเพียงประเด็นทีส่ ภาพรอม
จะลงมติรบั หลักการ เชน กรณีรา งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดมี
หนังสือแจงขอถอนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่ไดเสนอไวเดิม และเสนอฉบับใหม
ที่เปนการแกไขเฉพาะในสวนมาตรการเพื่ออนุวัติการตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขารวมเปนภาคีแทนรางฉบับเดิม
ทีม่ หี ลักการเกีย่ วกับการแกไขเพิม่ เติมอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กระบวนการไตสวนขอเท็จจริง
การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน การฟองคดีและการดําเนินคดีในชั้นศาลรวมอยูดวย เปนตน
(๒) ระหวางคําวา “เกินหลักการ” กับ “ขัดหลักการ” ที่ถูกตองควรใชคําใด
จากการตรวจสอบพบวา ขอบังคับการประชุมสภาที่ผานมา อาทิ ขอ ๑๐๐ วรรคสาม
ของขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒, ขอ ๑๐๐ วรรคสาม ของขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๘, ขอ ๙๙ วรรคสาม ของขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๕, ขอ ๑๐๒ วรรคสาม ของขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๐, ขอ ๑๑๐
วรรคสาม ของขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๔, ขอ ๑๑๕ วรรคสาม ของขอบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙, ขอ ๑๒๓ วรรคสาม ของขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑, ขอ ๑๒๑ วรรคสาม ของขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอ ๑๑๗ ของขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดใชถอยคํา
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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ในลักษณะเดียวกันวา “การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม หรือตัดทอน หรือแกไขมาตราเดิม ตองไมขัด
กับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตนิ นั้ ” ตลอดมา โดยไมพบวามีการใชคาํ วา “เกินหลักการ” ในขอบังคับ
การประชุมแตอยางใด ดังนั้น จึงตองใชคําวา “ขัดหลักการ” จึงจะถูกตอง
(๓) การแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติในลักษณะใดบางที่เปนการ “ขัดหลักการ”
เนื่องจากสาระของกฎหมายแตละฉบับมีความแตกตางหลากหลาย ดังนั้น การวินิจฉัยวา
การแกไขเพิม่ เติมในลักษณะใดบางทีเ่ ปนการขัดตอหลักการ จึงไมอาจกําหนดเปนหลักเกณฑตายตัวได
แตตองพิจารณาเปนรายกรณี ทั้งนี้ ในเบื้องตนสามารถพิจารณาไดจากแนวทางปฏิบัติที่ผานมา ดังนี้
(๒.๑) กรณีกฎหมายฉบับใหมหรือกฎหมายฉบับปรับปรุง หลักการของกฎหมายลักษณะนี้
เปนถอยคํากวาง ๆ วา “ใหมกี ฎหมายวาดวย...” หรือ “ปรับปรุงกฎหมายวาดวย...” ดังนัน้ การแปรญัตติ
แกไขเพิม่ เติมรางพระราชบัญญัตจิ งึ สามารถกระทําไดอยางกวางขวาง อยางไรก็ตาม บางกรณีอาจมีการ
แกไขเพิม่ เติมทีข่ ดั ตอหลักการได เชน หากหลักการของกฎหมาย คือ “ใหมกี ฎหมายวาดวยการสงเสริม...”
แตจะขอแกไขชื่อกฎหมายเปน “พระราชบัญญัติวาดวยการควบคุม...” กรณีเชนนี้ยอมขัดตอหลักการ
เพราะผลของการแกไขทําใหชอื่ ของกฎหมายไมสอ่ื วามีหลักการสําคัญเปนการสงเสริมการดําเนินการตาง ๆ
ตามที่กฎหมายกําหนด แตจะสื่อวาเปนกฎหมายที่มีกลไกเปนการควบคุมเปนสําคัญ
ทั้งนี้ หากชื่อของกฎหมายและหลักการไมสื่ออยางชัดเจนวาเปนกฎหมายสงเสริม
หรือกฎหมายควบคุม เชน หลักการ คือ “ใหมกี ฎหมายวาดวยการคางาชาง” แตขอแกไขชือ่ กฎหมาย
เปน “พระราชบัญญัติงาชาง” กรณีเชนนี้จะตองพิจารณาจากเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติ ซึ่งพบวา
ครอบคลุมทั้งการครอบครอง การนําเขา และการสงออก ซึ่งกวางกวาการคางาชาง ดังนั้น การแกไข
ชือ่ ดังกลาวจึงไมขดั กับเนือ้ หาของรางพระราชบัญญัติ และสามารถกระทําไดโดยไมถอื วาขัดตอหลักการ
หรือกรณีทหี่ ลักการ คือ “ใหมกี ฎหมายวาดวยความรับผิดทางแพงเพือ่ ความเสียหายจากมลพิษนํา้ มัน”
แตขอแกไขชื่อกฎหมายเปน “พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงตอความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน
อันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....” เพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น ยอมไมขัดตอหลักการ
สวนกรณีทก่ี ารแกไขเพิม่ เติมมีผลทําใหรา งพระราชบัญญัตกิ ลายเปนรางพระราชบัญญัติ
เกีย่ วดวยการเงิน เชน การเพิม่ เติมเรือ่ งกองทุน การจัดตัง้ องคกรขึน้ ใหม หรือการเพิม่ ราชการสวนภูมภิ าค
จากเดิมทีม่ เี พียงราชการสวนกลาง แมจะไมถอื วาเปนการขัดตอหลักการ แตสภาตองสงรางพระราชบัญญัตนิ นั้
ใหนายกรัฐมนตรีรับรองตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกําหนดตอไป
(๒.๒) กรณีกฎหมายฉบับแกไขเพิม่ เติม โดยทีห่ ลักการของกฎหมายฉบับแกไขเพิม่ เติมตอง
ระบุใหชดั เจนวาตองการแกไขเพิม่ เติมในเรือ่ งใดบาง ดังนัน้ การแกไขเพิม่ เติมเนือ้ หาของรางพระราชบัญญัติ
จึงอาจมีกรณีที่ขัดตอหลักการไดมากกวากรณีกฎหมายฉบับใหมหรือฉบับปรับปรุง เชน หลักการคือ
“แกไขชือ่ คณะกรรมการ” แตขอแกไของคประกอบของคณะกรรมการ ถือวาขัดตอหลักการเพราะมีผลให
คณะกรรมการชุดเดิมพนจากตําแหนง หรือหลักการคือ “แกไขอํานาจหนาทีค่ ณะกรรมการ” แตขอแกไข
ชื่อคณะกรรมการใหม ก็ถือวาขัดตอหลักการที่ตองการแกไขเพียงอํานาจหนาที่เทานั้น หรือหลักการ
เปนการ “เพิม่ บทกําหนดโทษทางอาญาในกรณี...” แตมกี ารขอแกไขเพิม่ เติม “โทษทางปกครอง” ก็ถอื วา
ขัดตอหลักการเชนเดียวกัน

๗๔

63-79-MAC6.indd 74

จุลนิติ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๑

7/12/18 1:21 PM

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

อยางไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไดมีมติเรื่องแนวทางการขอแกไขเพิ่มเติม
รางพระราชบัญญัติขัดตอหลักการวา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติคณะใด
ที่ประสงคจะขอแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติขัดตอหลักการ ใหมีหนังสือแจงคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ (วิป สนช.) เพือ่ พิจารณาในเบือ้ งตนกอน เมือ่ พิจารณาแลวจะเปน
ผูส ง เรือ่ งพรอมความเห็นไปยังคณะกรรมการประสานงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ (ปนช.) หรือวิปรัฐบาล
เพือ่ พิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรีตอ ไป หากวิปรัฐบาลแจงผลการพิจารณากลับมาเปนประการใดแลว
ก็จะแจงใหคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติคณะนั้นไดรับทราบและดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป
อนึง่ สําหรับกรณีทมี่ กี ารเสนอรางพระราชบัญญัตโิ ดยสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
และคณะรัฐมนตรีเสนอรางประกบ โดยสภามีมติใหรวมทัง้ สองรางพิจารณา โดยถือเอารางทีค่ ณะรัฐมนตรี
เสนอเปนหลักในการพิจารณา แมรางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับจะมีหลักการบางสวนแตกตางกัน
แตหากการขอแกไขเพิ่มเติมอยูในกรอบของหลักการไมวาจะเปนของรางพระราชบัญญัติฉบับใดแลว
สามารถกระทําไดโดยไมถือวาขัดตอหลักการ
นายกิตติศกั ดิ์ จุลสํารวล ผูอ าํ นวยการกองหลักนิตบิ ญ
ั ญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดแสดงความคิดเห็นวา นอกจากหลักการแหงรางพระราชบัญญัตแิ ลว สิง่ ทีม่ าพรอมกับรางพระราชบัญญัติ
อีกสิง่ หนึง่ ก็คอื “เหตุผลของรางพระราชบัญญัต”ิ โดยจะเปนสิง่ ทีบ่ อกใหทราบถึงเหตุผลหรือความจําเปน
ในการตราพระราชบัญญัตินั้น เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคและเจตนารมณที่ตองมีการตรากฎหมาย
ขึน้ ใชบงั คับ แกไขเพิม่ เติม หรือยกเลิกกฎหมาย รวมทัง้ ใชเปนเครือ่ งมือในการตีความเพือ่ ใชบงั คับกฎหมาย
ฉบับนัน้ ดวย ทัง้ นี้ การทีบ่ นั ทึกเหตุผลเปนสวนทีแ่ สดงเจตนารมณของการมีกฎหมาย ดังนัน้ การพิจารณา
ถอยคําและรูปแบบของบันทึกเหตุผลจึงตองพิจารณาจากบันทึกเหตุผลของหนวยงานในการเสนอ
รางพระราชบัญญัตนิ นั้ เปนหลัก ประกอบกับเหตุผลของการมีกฎหมายฉบับใดฉบับหนึง่ ก็เปนเหตุผล
เฉพาะของกฎหมายฉบับนัน้ ๆ หรือแตกตางกันไปในกฎหมายแตละฉบับ ดวยเหตุนี้ แนวทางการเขียน
บันทึกเหตุผลจึงไมสามารถกําหนดรายละเอียดของเนื้อหาไดอยางชัดเจนเหมือนกรณีของบันทึก
หลักการ จะกระทําไดเพียงกําหนดเปนแนวทางหรือกรอบกวาง ๆ ดังนี้
๑. เนือ้ หาของบันทึกเหตุผลตองเปนการนําเสนอขอเท็จจริงทีแ่ สดงถึงเหตุผลและความจําเปน
ทีจ่ ะตองตราพระราชบัญญัตนิ ขี้ นึ้ เชน มีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี หรือแนวความคิดในทางกฎหมาย
โดยเขียนใหเปนรูปธรรมมากที่สุด และในกรณีที่รางพระราชบัญญัตินั้นมีการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติใด ๆ ก็ตองเขียนใหผูอานทราบวามีการกําหนดหรือแกไขปรับปรุงประเด็นสําคัญในเรือ่ งใด
ทีแ่ ตกตางไปจากเดิม สวนกรณีทเี่ ปนรางพระราชบัญญัตยิ กเลิกกฎหมายอื่น ก็ตองเขียนใหทราบวากฎหมาย
ที่จะถูกยกเลิกนั้น มีขอบกพรองอยางใด เชน ลาสมัย หรือไมมีการปฏิบัติตาม เปนตน
๒. การเขียนบันทึกเหตุผลตองมีการกลาวถึงเนือ้ หาของรางพระราชบัญญัตินั้น ๆ ครบถวน
ใชถอยคําสละสลวย กระชับ ชัดเจน และเขาใจงาย ไมสั้นหรือยาวเกินไป โดยแนวทางที่เหมาะสมก็คือ
ประมาณครึ่งหนากระดาษ
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๓. ในบันทึกเหตุผลจะมีการใชคาํ วา “สถานการณ” “สภาวการณ” และ “สภาพการณ” ปะปนกัน
จึงกําหนดหลักในการใชคาํ ดังกลาว ดังนี้
- กรณีที่อางถึงเหตุการณที่เปนไปตามธรรมชาติ ควรใชคําวา “สภาวการณ” เนื่องจากตาม
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดใหคาํ นีเ้ ปนคํานาม มีความหมายวา “เหตุการณ
ที่เปนไปตามธรรมชาติ เชน บานเมืองตกอยูในสภาวการณเดือดรอนเพราะภัยธรรมชาติ”
- กรณีอางถึงเหตุการณที่กําลังเปนไปอันมีลักษณะเปนชวงเวลาที่แสดงการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณนนั้ ควรใชคาํ วา “สถานการณ” เนือ่ งจากตามพจนานุกรมฯ มีความหมายวา “เหตุการณ
ที่กําลังเปนไป เชน สถานการณบานเมืองเปนปรกติดี”
- กรณีอา งถึงเหตุการณตามธรรมดาหรือตามธรรมชาติซงึ่ มีลกั ษณะเปนสภาพของเหตุการณ
ในขณะนัน้ ควรใชคาํ วา “สภาพการณ” เนือ่ งจากพจนานุกรมฯ ไมไดใหความหมายไว จึงตองพิจารณา
จากคําวา “สภาพ” และคําวา “การณ
๔. ตองกําหนดเหตุผลและความจําเปนทีต่ อ งใชระบบคณะกรรมการหรือระบบอนุญาต รวมทัง้
เหตุผลและความจําเปนทีต่ อ งใชโทษอาญาสําหรับความผิดรายแรงเพือ่ ใหสอดคลองกับมาตรา ๗๗
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่
๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ ไดมมี ติรบั ทราบและเห็นชอบแนวทางการจัดทํารางกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม) ตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในสวนของ
แนวทางการเขียนบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอรางกฎหมายเพื่อเปนขอมูลประกอบ
การพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย ซึง่ สรุปเปน “หลักเกณฑทตี่ อ งคํานึงถึงในการเขียนเหตุผล
ประกอบรางกฎหมาย” ได ๓ ประการ คือ
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองมีกฎหมายในเรื่องนั้น
(๒) หากกฎหมายนั้นมีเนื้อหาเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ควรระบุเหตุผล
และความจําเปนที่ตองมีการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในเรื่องดังกลาว
(๓) เหตุผลและความจําเปนทีต่ อ งใชระบบคณะกรรมการหรือระบบอนุญาต รวมทัง้ เหตุผล
และความจําเปนที่ตองใชโทษอาญาสําหรับความผิดรายแรง
สําหรับ “รูปแบบการเขียนบันทึกเหตุผลของรางพระราชบัญญัต”ิ ทัง้ ในกรณีรา งพระราชบัญญัติ
ฉบับใหม ฉบับแกไขเพิม่ เติม และฉบับยกเลิกกฎหมายอืน่ มีแนวทางอยางเดียวกัน คือ ตองเขียนบรรยาย
เหตุผลของการมีกฎหมาย การปรับปรุง การแกไขเพิม่ เติม และการยกเลิกกฎหมายดังกลาว เพือ่ ใหผอู า น
สามารถเขาใจวาเหตุใดจึงตองมีการตราพระราชบัญญัตดิ งั กลาวใชบงั คับ สวนการเขียนบรรยายเหตุผลนัน้
จะสัน้ หรือยาว ในวรรคเดียวหรือแยกวรรคเพือ่ เขียนเปนเรือ่ ง ๆ แลวแตความเหมาะสม โดยมีรปู แบบ ดังนี้
“เนื่องจาก/โดยที่ ................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................... จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้”
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ทั้งนี้ เนื้อหาของเหตุผลของรางพระราชบัญญัติจะมีแนวทางในการเขียนบรรยาย ดังนี้
๑. รางพระราชบัญญัติฉบับใหม
กรณีทเี่ ปนรางพระราชบัญญัตฉิ บับใหม เนือ้ หาของบันทึกเหตุผลจะเปนการเสนอขอเท็จจริง
เกี่ยวกับความจําเปนและเหตุผลที่ตองมีการตราพระราชบัญญัตินั้น ๆ ขึ้น
๒. รางพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง
เนื้อหาของบันทึกเหตุผลจะมีขอความกลาวไววากฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีเนื้อหา
สาระสําคัญทีเ่ กิดขอบกพรองอยางไร จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงกฎหมายนัน้ โดยการยกเลิกกฎหมาย
เดิมแลวกําหนดกฎหมายฉบับใหมที่มีสาระสําคัญแตกตางจากกฎหมายเดิมอยางมาก
๓. รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม
เนือ้ หาของบันทึกเหตุผลจะมีขอ ความกลาวไววา กฎหมายทีใ่ ชบงั คับอยูใ นปจจุบนั มีขอ บกพรอง
บางประการอยางไร จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้น
๔. รางพระราชบัญญัติฉบับยกเลิกกฎหมายอื่น
เนือ้ หาของบันทึกเหตุผลจะมีขอ ความกลาวไววา กฎหมายทีใ่ ชบงั คับอยูใ นปจจุบนั มีขอ บกพรอง
อยางไร โดยเฉพาะการสรางภาระแกประชาชน หรือไมมกี ารบังคับใชกฎหมายนัน้ มาอยางยาวนาน หรือ
มีกฎหมายอื่นที่ใชบังคับไดดีกวา จึงมีความจําเปนตองยกเลิกกฎหมายนั้น
๕. รางพระราชบัญญัตทิ มี่ เี นือ้ หาทีต่ อ งใชระบบคณะกรรมการ ระบบอนุญาต และโทษอาญา
สําหรับความผิดรายแรง
เนือ้ หาของบันทึกเหตุผลจะมีขอ ความกลาวไววา กฎหมายทีใ่ ชบงั คับอยูใ นปจจุบนั มีความจําเปน
ที่ตองใชระบบคณะกรรมการหรือระบบอนุญาต รวมทั้งเหตุผลและความจําเปนที่ตองใชโทษอาญา
สําหรับความผิดรายแรง ทัง้ นี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ เรือ่ ง แนวทางการจัดทํา
รางกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม)
นายอภิวฒ
ั น คงชาตรี ผูอ าํ นวยการฝายการวิเคราะหการรางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดแสดงความคิดเห็นวา รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอสภาซึ่งตองมีบันทึกเหตุผลของ
รางพระราชบัญญัติเสนอมาดวยนั้น เหตุผลของรางพระราชบัญญัติดังกลาวจะอธิบายความจําเปน
สภาพปญหา อุปสรรค การแกไขปญหา แนวนโยบายของรัฐ ความจําเปนเรงดวน และโครงสรางของกลไก
ทางกฎหมาย รวมทัง้ ผลทีค่ าดหมายจากการมีกฎหมาย ซึง่ เนือ้ หาของเหตุผลจะสอดคลองหรือสัมพันธ
กับเนือ้ หาของรางพระราชบัญญัติ และเมือ่ รางพระราชบัญญัตไิ ดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
เหตุผลนัน้ จะนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย เพือ่ ใหผอู า นเขาใจถึงความเปนมาในการตรา
พระราชบัญญัตินั้น
ทั้งนี้ โดยที่เหตุผลของรางพระราชบัญญัติเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติ ไมใชเปนสวนหนึ่งของรางพระราชบัญญัติ ดังนั้น การที่คณะกรรมาธิการ
ไดพจิ ารณารางพระราชบัญญัตแิ ลวเห็นวามีความจําเปนตองแกไขเพิม่ เติมเนือ้ หาของรางพระราชบัญญัติ
เพื่อใหถูกตอง คณะกรรมาธิการจึงตองกลับมาตรวจสอบเหตุผลของรางพระราชบัญญัติดวยวาเปนไป
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑
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โดยสอดคลองกับเนือ้ หาในรางพระราชบัญญัตทิ มี่ กี ารแกไขเพิม่ เติมหรือไม หากจําเปนตองแกไขเพิม่ เติม
ถอยคําในเหตุผล จะตองทําเปน “ขอสังเกต” แนบทายในรายงานของคณะกรรมาธิการ เพือ่ เสนอให
สภาพิจารณาเห็นชอบแลวสงไปยังคณะรัฐมนตรีวาจะเห็นดวยกับขอสังเกตที่ควรแกไขเพิ่มเติม
เหตุผลของรางพระราชบัญญัติหรือไม
สําหรับ “ความสัมพันธของหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัต”ิ นัน้ เมือ่ พิจารณาแลว
จะเห็นวา หากเปนรางพระราชบัญญัตฉิ บับใหมหรือฉบับปรับปรุง ในหลักการจะใชคาํ วา “ใหมกี ฎหมาย
วาดวย...” และ “ปรับปรุงกฎหมายวาดวย...” แลวแตกรณี ซึง่ หลักการของรางพระราชบัญญัตลิ กั ษณะนี้
เปนการใชถอ ยคําอยางกวาง เนือ่ งจากกรณีดงั กลาวยังไมเคยมีกฎหมายในเรือ่ งนัน้ มากอน หรือการยกเลิก

กฎหมายเดิมแลวกําหนดเนื้อหาขึ้นใหมที่แตกตางไปจากเดิมจะประกอบดวยเรื่องใดบาง จึงไดเปดให
สมาชิกของสภาพิจารณาแกไขเพิ่มเติมเนื้อหาของรางกฎหมายไดอยางรอบดาน ซึ่งเหตุผลของ
รางพระราชบัญญัติจะเปนสวนที่เขามาชวยขยายความของหลักการของรางพระราชบัญญัติ
ใหเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัตเิ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... มีหลักการวา “ใหมกี ฎหมาย
วาดวยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ซึ่งเขาใจไดวาเปนการกําหนดเขตพัฒนาพิเศษในพื้นที่
ภาคตะวันออก โดยในเหตุผลของรางพระราชบัญญัติ ไดใชขอความที่ทําใหเห็นวา สามารถบูรณาการ
การจัดทําโครงสรางพืน้ ฐานและสาธารณูปโภคใหตอ เนือ่ งและเชือ่ มโยงกันทัง้ ในและนอกเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกได ดังนั้น หากมีการแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติเพื่อกําหนดสิทธิประโยชนใหแก
ผูประกอบกิจการในพื้นที่อื่นที่เกี่ยวของกับภาคตะวันออก ซึ่งมีลักษณะเปนการขยายพื้นที่ออกไปนอก
ภาคตะวันออก จึงถือไดวาเปนกรณีที่ไมขัดตอหลักการแหงรางพระราชบัญญัติแตอยางใด
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สวนรางพระราชบัญญัตฉิ บับแกไขเพิม่ เติม ในหลักการจะใชคาํ วา “แกไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัต.ิ ..
ดังตอไปนี้...” โดยแบงประเด็นที่จะแกไขเพิ่มเติมออกเปนขอ ๆ กรณีเชนนี้ การพิจารณาหลักการ
ของรางพระราชบัญญัตเิ พียงอยางเดียว ยอมสามารถทําความเขาใจรางพระราชบัญญัตไิ ดดกี วารูปแบบ
การเขียนหลักการของรางพระราชบัญญัตฉิ บับใหมหรือฉบับแกไขเพิม่ เติม การมีเหตุผลของรางพระราชบัญญัติ
จะเปนสวนที่ชวยเสริมความเขาใจในสภาพปญหาของการบังคับใชกฎหมายปจจุบันไดดียิ่งขึ้น
กลาวโดยสรุป ผูเ ขียนมีความคิดเห็นวา แมวา บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติ
จะเปนสวนที่แยกออกจากรางพระราชบัญญัติ แตเปนสวนสําคัญที่มีความจําเปนตองกําหนดไวทุกครั้ง
เมื่อมีการเสนอรางพระราชบัญญัติ ไมวารางพระราชบัญญัตินั้นจะเปนรางพระราชบัญญัติฉบับใหม
ฉบับปรับปรุง หรือฉบับแกไขเพิ่มเติม โดยผูเสนอรางพระราชบัญญัติตองจัดใหมีบันทึกหลักการและ
เหตุผลประกอบอยางครบถวนเพื่อเสนอในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือชั้นการพิจารณา
ของรัฐสภา โดยรูปแบบของการเขียนหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัตทิ มี่ กี ารเสนอนัน้
เปรียบเสมือนกรอบใหญในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ไมสามารถมองขามความสําคัญได
อยางไรก็ดี เนื่องจากยังมีความแตกตางกันบางประการตามประเภทของรางพระราชบัญญัติที่เสนอ
ดังนัน้ การกําหนดเนือ้ หาสาระของบันทึกหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติ จึงมีความจําเปน
ทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านซึง่ มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบในการยกรางกฎหมายหรือวงงานดานนิตบิ ญ
ั ญัตติ อ งมีความรู
ความเขาใจไปในแนวทางเดียวกัน ฉะนั้น การจัดการสัมมนาและรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ
ในครัง้ นี้ จึงเปนประโยชนอยางยิง่ โดยเฉพาะเพือ่ ใหรา งกฎหมายทีจ่ ดั ทําขึน้ มีความถูกตองและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งในสวนของโครงสราง เนื้อหา ถอยคํา และรูปแบบ อันจะทําใหระบบกฎหมายของประเทศ
มีความสอดคลองและมีแบบที่ถูกตองตามหลักวิชาการ.
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