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เหตุผลและความจําเปน
ในกระบวนการและรูปแบบ
๑
การรางกฎหมาย : มาตรารักษาการ

หากจะกลาวถึงบทบัญญัติที่มีความสําคัญมากมาตราหนึ่งของพระราชบัญญัติทุกฉบับ
และจะขาดเสียมิไดในโครงสรางของตัวรางพระราชบัญญัติที่ไดแสดงถึงผูที่มีบทบาทหนาที่และ
อํานาจในการควบคุมหรือกํากับดูแลการใด ๆ ที่กฎหมายกําหนดไว ก็คือ “บทมาตรารักษาการ”
โดยเปนสวนสําคัญของกฎหมายที่จะทําใหทราบวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงใดเปนผูรับผิดชอบ
ปฏิบตั กิ ารใหเปนไปตามกฎหมายนัน้ ๆ” อีกทัง้ เปนสวนทีม่ คี วามมุง หมาย เพือ่ ใหมรี ฐั มนตรีเจาของเรือ่ ง
ทีแ่ นนอน” อันจะทําใหการปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ทั้งนี้ เพราะหากไมมีบทบัญญัติในสวนนี้แลว ก็จะไมมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงใด
ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายนั้น ๆ เนื่องจากอาจจะเขาใจวาเปนหนาที่ของอีกกระทรวงหนึ่ง หรือ
อาจจะทําใหการปฏิบัติงานเกิดความซํ้าซอนเพราะรัฐมนตรีวาการกระทรวงหลายกระทรวงเขาใจวา
เปนหนาที่ของตนที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายฉบับเดียวกัน
นอกจากนี้ ยังมีความมุงหมาย “เพื่อใหฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาสามารถตรวจสอบ
หรือควบคุมการบริหารราชการแผนดินตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญได” เชน การตั้งกระทูถาม
รัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย หรือการขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรี
ผูรักษาการตามกฎหมายเปนรายบุคคล ตลอดจนทําให “ประชาชนสามารถติดตอกับทางราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง” อีกดวย
ทั้งนี้ หากไดพิจารณาความเปนมาของการกําหนดใหมีผูรักษาการตามกฎหมายที่ผานมาแลว
จะพบวาไดมีปรากฏอยูในกฎหมายไทยมาตั้งแตแรกเริ่ม ซึ่งแนวทางการกําหนดใหมีผูรักษาการ
ตามกฎหมายแตเดิมนั้นมิไดแตกตางจากแนวทางที่ปรากฏอยูในปจจุบันมากนัก กลาวคือ กฎหมาย
จะกําหนดให “เสนาบดี” หรือ “รัฐมนตรีวา การกระทรวง” คนหนึง่ เปนผูร กั ษาการใหเปนไปตามกฎหมาย
จัดโดย กองหลักนิติบัญญัติ และสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการสัมมนา
ตามโครงการฝกอบรมและรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดรูปแบบการรางกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของ
นักกฎหมายกฤษฎีกา ครัง้ ที่ ๖ เรือ่ ง “เหตุผลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย” เมือ่ วันพุธที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬกา ณ โรงแรมเบอรเคลีย ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร.
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ทัง้ นี้ ตามหนาทีแ่ ละอํานาจของแตละกระทรวงทีเ่ กีย่ วของ แตในกรณีทกี่ ารดําเนินการตามกฎหมายนัน้
เกี่ยวของกับหนาที่และอํานาจของหลายกระทรวง กฎหมายจะกําหนดใหเสนาบดีหรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงรักษาการรวมกัน ซึ่งที่ปรึกษาในการรางกฎหมาย (นายเรอเน กียอง) ไดเคยใหความเห็น
ไวในบันทึก เรือ่ ง ผูม อี าํ นาจหนาทีร่ กั ษาการตามกฎหมาย (เรือ่ งเสร็จที่ ๑๓๘/๒๔๙๗) วา การทีก่ าํ หนด
ใหรฐั มนตรีคนหนึง่ เปนตัวแทนของฝายบริหารเพือ่ ดูแลใหการเปนไปตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึง่
เปนไปตามหลัก “การแบงแยกการงาน” อันนํามาใชในการบริหารราชการแผนดิน เนือ่ งจากรัฐมนตรี
เปนผูท เี่ หมาะสมทีส่ ดุ ทีจ่ ะเปนผูส งั่ การแกบรรดาเจาหนาทีท่ งั้ หลายของกระทรวงในการบริหารราชการ
ตามกฎหมายฉบับนัน้ เนือ่ งจากรัฐมนตรีเปนผูค วบคุมการบริหารราชการของเจาหนาทีภ่ ายในกระทรวง
และเปนผูแกไขเมื่อมีการตีความหรือใชกฎหมายนั้นผิดพลาดในเวลาอันสมควร ซึ่งการมอบหมาย
การบริหารราชการแกรัฐมนตรีนั้นมีผลในทางปฏิบัติ ๒ ประการ คือ ประการแรก ทําใหรัฐมนตรี
ผูนั้นมีอํานาจหนาที่ในการสื่อสารแกเจาหนาที่ในกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนตามกฎหมายภายใต
ความรับผิดชอบของตนเอง และประการที่สอง เปนการปองกันมิใหรัฐมนตรีคนอื่น ๆ เขามาแทรกแซง
การบริหารราชการตามกฎหมาย และเพือ่ หลีกเลีย่ งการขัดแยงในการออกคําสัง่ หรือตีความกฎหมายนัน้ ๒
ดวยความสําคัญของบทมาตรารักษาการของพระราชบัญญัติดังกลาว รวมทั้งสภาพปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน จึงไดมีแนวทางการเขียนมาตรารักษาการเพิ่มขึ้นหลายรูปแบบ
และมีการใชถอยคําที่ไมสอดคลองกัน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาวิเคราะห รวมทัง้
กําหนดแนวทางและรูปแบบการเขียนมาตรารักษาการของรางพระราชบัญญัติใ ห มี ค วามเหมาะสม
และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการรางกฎหมาย ไดมีความรู้
ความเขาใจถึงความเปนมาและรูปแบบของมาตรารักษาการในการรางกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ
รวมทั้งรับทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตลอดจนเปดโอกาสให มี ก ารอภิ ป รายและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพปญหาและอุปสรรคในเรือ่ งดังกลาว เพือ่ เปนขอมูลในการพิจารณา
ปรับปรุง “คูมือแบบการรางกฎหมาย” ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อถือปฏิบัติตอไป
กองหลั ก นิ ติ บั ญ ญั ติ และสถาบั น พั ฒ นานั ก กฎหมายมหาชน สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จึงไดจัดใหมีโครงการฝกอบรมและรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดรูปแบบการรางกฎหมาย
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา ครั้งที่ ๖ ขึ้น เมื่อวันพุธที่
๒๖ กั น ยายน ๒๕๖๑ ที่ ผ  า นมา โดยการจั ด สั ม มนาในครั้ ง นี้ นางพงษ ส วาท กายอรุ ณ สุ ท ธิ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดกลาวเปดการสัมมนา จากนัน้ มีการอภิปรายและตอบขอซักถาม
ในหั ว ข อ เรื่ อ ง “เหตุ ผ ลและความจํ า เป น ในกระบวนการและรู ป แบบการร า งกฎหมาย”
ประกอบดวย นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและกรรมการกฤษฎีก า
นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ จุ ล สํ า รวล ผูอํานวยการกองหลักนิติบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายธิ ว ากร ยอดชาญ ผู  อํ า นวยการฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
และนายอภิวฒ
ั น คงชาตรี ผูอ าํ นวยการฝายการวิเคราะหการรางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “มาตรารักษาการ”, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “เหตุผลและความจําเปน
ในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย”, กันยายน ๒๕๖๑, น. ๖.
๒
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รวมทั้งมีการประชุมกลุมยอย (Group Discussion) เพื่อเปนเวทีอภิปรายและระดมความคิดเห็น
จากมุ ม มองของผู  ป ฏิ บั ติ ง านด า นการร า งกฎหมายอย า งใกล ชิ ด ใน ๕ หั ว ข อ ย อ ย ได แ ก
เรื่อง บันทึกหลักการและเหตุผล คําปรารภและบทจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
มาตรารักษาการ บทเฉพาะกาล และบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ
โดยการประชุมกลุม ยอยในหัวขอ เรือ่ ง “มาตรารักษาการ” นัน้ นางสาวกมลกานต ศรสุวรรณ
นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพิเศษ และนางสาววาทินี นุชเล็ก นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ
ฝายวิเคราะหการรางกฎหมาย กองหลักนิตบิ ญ
ั ญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดดาํ เนินรายการ
และเปนวิทยากร โดยไดใหขอ มูลขอเท็จจริงอันเปนประโยชน รวมทัง้ อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
กับผูเขารวมสัมมนาอยางกวางขวาง อันมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้
นางสาวกมลกานต ศรสุวรรณ นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพิเศษ ฝายวิเคราะห
การรางกฎหมาย กองหลักนิติบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกรณีที่ตองมีมาตรารักษาการ การกําหนดตําแหนงของผูรักษาการ รวมทั้งแนวทางและแบบ
ของการเขียนมาตรารักษาการในรางพระราชบัญญัตวิ า แมวา โดยทัว่ ไปการกําหนดตําแหนงผูร กั ษาการ
ตามกฎหมายจะกําหนดให “รัฐมนตรี” ซึ่งเปนตัวแทนของฝายบริหารเปนผูรักษาการ แตก็มี
กฎหมายบางฉบับที่กําหนดให “บุคคลอื่น” นอกจากรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามกฎหมาย
ดวยเชนกัน ไดแก “ประธานวุฒิสภา” “ประธานสภาผูแทนราษฎร” หรือ “ประธานรัฐสภา”
ซึ่งเปน บุ ค คลในฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ และเมื่ อ มี ก ารประกาศใช รั ฐ ธรรมนู ญ แหงราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ แนวทางในการกํ า หนดให บุ ค คลอื่ น นอกจากรั ฐ มนตรี เ ป น ผู  รั ก ษาการ
ตามกฎหมายก็ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบทบัญญัติมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งกําหนด
ใหศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการของศาลยุติธรรมที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
เปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา รัฐสภาจึงไดตรากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งศาล
และวิธีพิจารณาความในศาล โดยกําหนดให “ประธานศาลฎีกา” เปนผูรักษาการตามกฎหมาย
ดั ง กลาวมาโดยตลอด และตอมาก็ไดมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่กําหนดใหบุคคลอื่นนอกจากรัฐมนตรี
เปนผูรักษาการตามกฎหมายที่อยูในความควบคุมดูแลของผูดํารงตําแหนงเหลานั้น เชน ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดให
ประธานรัฐสภาเปนผูรักษาการ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหประธานศาลปกครองสูงสุดเปนผูร กั ษาการ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดใหประธานกรรมการการเลือกตัง้ เปนผูร กั ษาการ
และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหประธาน
กรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูรักษาการ เปนตน
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ทั้ง นี้ บทบั ญ ญั ติ ที่ กํ า หนดผู  รั ก ษาการตามกฎหมายนั้ น นอกจากจะประกอบด ว ยส ว นที่
เปนการกําหนดตําแหนงของผูรักษาการตามกฎหมายแลว ในบางกรณีจะมีการเพิ่มเติมสวนที่เปน
การกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมายไวดวย เชน อํานาจ
ในการออกกฎหมายลําดับรอง หรือการแตงตั้งเจาพนักงาน โดยถอยคําที่ใชในบทบัญญัติดังกลาว
จะมีความหลากหลายแตกตางกันไปขึน้ อยูก บั รายละเอียดของกฎหมายแตละฉบับ เชน พระราชบัญญัติ
ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
นายทะเบี ย น พนั ก งานเจ า หน า ที่ กั บ ออกกฎกระทรวงกํ า หนดค า ธรรมเนี ย มไม เ กิ น อั ต ราท า ย
พระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นหรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน” เปนตน
อยางไรก็ดี แมวา มาตรารักษาการจะเปนบทบัญญัตหิ ลักของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
ก็ตาม แตอาจไมจําเปนตองกําหนดใหมีมาตรารักษาการในพระราชบัญญัติเสมอไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
ความจํ า เป น ในการใช บั ง คั บ กฎหมายและการปฏิ บั ติ ก ารตามกฎหมายของพระราชบั ญ ญั ติ
แตละฉบับ กลาวคือ
๑. กรณีที่ตองมีมาตรารักษาการ ไดแก กฎหมายที่มีลักษณะหรือความจําเปน ดังนี้
๑.๑ กฎหมายทีต่ ราขึน้ ใหมซงึ่ กําหนดใหเจาหนาทีต่ อ งดําเนินการหรือปฏิบตั กิ ารอยางหนึง่
อยางใดเพื่อใหลุลวงไปตามวัตถุประสงคในการออกกฎหมาย จําเปนตองกําหนดใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเจาสังกัดรับผิดชอบในการดําเนินการหรือปฏิบัติการดังกลาวดวย จึงตองกําหนดบทบัญญัติ
วาดวยผูรักษาการ
๑.๒ กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเดิม โดยหลักยอมถือวาบทบัญญัติ
ที่แกไขเพิ่มเติมเปนบทบัญญัติแทนที่บทบัญญัติเดิมในกฎหมายฉบับที่ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ
แตในกรณีที่ในกฎหมายแกไขเพิ่มเติมนั้นเอง มีบทบัญญัติเปนเอกเทศซึ่งกําหนดใหฝายบริหาร
ตองปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดวย กฎหมายฉบับแกไขเพิ่มเติมนั้นก็ตองมีบทบัญญัติมาตรา
ผูรักษาการเชนเดียวกัน
๑.๓ กฎหมายยกเลิกที่ตราขึ้นเพื่อยกเลิกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง ถามีบทบัญญัติ
ในกฎหมายยกเลิกกําหนดใหฝายบริหารตองปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อผลแหงการยกเลิกนั้น
กฎหมายฉบับยกเลิกนั้นก็ตองมีบทบัญญัติมาตรารักษาการ
๑.๔ ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมกําหนดใหรัฐมนตรีสองกระทรวง
รวมกันรักษาการตามพระราชบัญญัตดิ งั กลาว แตพระราชบัญญัตมิ รี ฐั มนตรีรกั ษาการเพียงกระทรวงเดียว
จําเปนตองแกไขเพิ่มเติมมาตรารักษาการของพระราชบัญญัติ โดยกําหนดใหรัฐมนตรีสองกระทรวง
รวมกันรักษาการดวย
๒. กรณีที่ไมตองมีมาตรารักษาการ ไดแก กฎหมายที่มีลักษณะหรือความจําเปน ดังนี้
๒.๑ กฎหมายทีเ่ ปนกฎหมายทีว่ างหลักทัว่ ไป ไมจาํ เปนตองมีบทบัญญัตวิ า ดวยผูร กั ษาการ
อาทิ บัญญัติกําหนดสิทธิและหนาที่ของบุคคลใดโดยไมไดกําหนดภาระแกฝายบริหารที่จะตอง
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ดําเนินการอันใดเพื่อยังใหกฎหมายนั้นเกิดผลในทางปฏิบัติ เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
และประมวลกฎหมายอาญา เปนตน
๒.๒ กฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตหิ ลักการทัว่ ไปโดยกําหนดวา ถามีกรณีทตี่ อ งปฏิบตั ติ ามกฎหมายนัน้
จะต อ งตราเป น กฎหมายเฉพาะขึ้ น มาอี ก ฉบั บ หนึ่ ง เช น พระราชบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ยการเวนคื น
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ จะไมมีการกําหนดมาตราวาดวยผูรักษาการไว แตเมื่อใดมีการตรา
กฎหมายเฉพาะขึ้นมาแลว กฎหมายเฉพาะนั้นก็ตองระบุใหมีรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายเฉพาะไว
เพื่อกํากับการตามที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติไวใหเปนไปตามกฎหมายที่บัญญัติหลักการทั่วไปนั้น
๒.๓ พระราชบัญญัติที่แกไขเพิ่มเติมกฎหมายตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ ก็ไมตองมี
บทบัญญัติผูรักษาการเชนเดียวกัน
๒.๔ พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติหรื อ กฎหมายว า ด ว ยเรื่ อ งหนึ่ ง เรื่ อ งใด
ทีไ่ มมกี รณีทจี่ ะตองดําเนินการหรือปฏิบัติการตามกฎหมายอีกตอไปแลว ก็ไมจําเปนตองมีบทบัญญัติ
ผูร กั ษาการ เพราะเมือ่ กําหนดใหยกเลิกกฎหมายฉบับใดหรือตัวบทกฎหมายในเรือ่ งใด กฎหมายฉบับนัน้
หรือตัวบทกฎหมายในเรื่องนั้นยอมเปนอันใชบังคับไมไดอีกตอไป
สําหรับการพิจารณาวาจะกําหนดใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงใดเปนผูร กั ษาการตามกฎหมาย
ฉบั บ ใดนั้ น จะต อ งพิ จ ารณาเนื้ อ หา
ของกฎหมายฉบั บ นั้ น ว า เป น เรื่ อ งที่
อยูในอํานาจบริหารของกระทรวงใด
ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปจะกํ า หนดให รั ฐ มนตรี
วาการกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดเพียง
กระทรวงเดียวเปนผูรักษาการเทานั้น
อยางไรก็ดี อาจมีกรณีพเิ ศษทีก่ ารใชบงั คับ
กฎหมายเปนเรือ่ งทีอ่ ยูใ นหนาทีแ่ ละอํานาจ
หรือความรับผิดชอบของหลายกระทรวง
ในกรณีเชนนี้ก็จําเปนตองบัญญัติมาตรา
รั ก ษาการ โดยกํ า หนดให รั ฐ มนตรี
ว า การกระทรวงที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง หลายร ว มกั น รั ก ษาการตามกฎหมายฉบั บ นั้ น นอกจากนี้ ยั ง มี
กรณี พิ เ ศษที่ มิ ไ ด กํ า หนดให รั ฐ มนตรี เ ป น ผู  รั ก ษาการ แต กํ า หนดให บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง มิ ใชฝ  า ยบริ ห าร
เปนผูรักษาการตามกฎหมายและมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายนั้น เชน การกําหนดใหประธาน
ศาลฎีกาเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
และตําแหนงสําคัญอืน่ ๆ ไดแก ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ประธานกรรมการการเลือกตัง้ ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูรักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวของในความควบคุม
หรือกํากับดูแลของผูดํารงตําแหนงเหลานี้
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สวน “ตําแหนงของมาตรารักษาการในรางพระราชบัญญัติ” จะปรากฏอยูในสวนตาง ๆ
ของรางพระราชบัญญัติ ซึ่งแบงออกไดเปน ๒ กรณี คือ
กรณีแรก กรณี ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ มี ก ารแบ ง หมวดหมู  ให กํ า หนดมาตรารั ก ษาการไว ใ น
“บททั่วไป” โดยอยูตอจากบทนิยามของพระราชบัญญัติและอยูกอนการแบงหมวดหมู
กรณีที่สอง กรณีท่ีพระราชบัญญัติไมมีการแบงหมวดหมู ใหกําหนดไวเปน “มาตราสุดทาย”
ของพระราชบัญญัติ
โดย “แบบของการเขียนมาตรารักษาการในรางพระราชบัญญัติ” นั้น ตามคูมือแบบ
การรางกฎหมาย ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดกําหนดรูปแบบแบบไวดังตอไปนี้๓
๑. กรณีมีผูรักษาการคนเดียว มีรูปแบบการเขียนทั้งหมด ๔ แบบ ดังนี้
แบบที่ ๑
มาตรา .. ใหนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีวาการกระทรวง/ทบวง... รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้

รูปแบบนีใ้ ชสาํ หรับกรณีกาํ หนดใหรฐั มนตรีผเู ดียว ไมวา จะเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
วาการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง หรือรัฐมนตรีวาการทบวงใดทบวงหนึ่งรักษาการตามพระราชบัญญัติ
โดยมิไดกาํ หนดใหผรู กั ษาการมีอาํ นาจแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอืน่ ดวย
ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติการกลับเปนผูประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑
“มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”
แบบที่ ๒
มาตรา .. ใหนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีวา การกระทรวง/ทบวง... รักษาการตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ และใหมอี าํ นาจ... กับออกกฎกระทรวง... เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเษกษาแลว ใหใชบังคับได

รูปแบบนีใ้ ชสาํ หรับกรณีกาํ หนดใหรฐั มนตรีผเู ดียว ไมวา จะเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
วาการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง หรือรัฐมนตรีวาการทบวงใดทบวงหนึ่งรักษาการตามพระราชบัญญัติ
และกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอื่นดวย
ทัง้ นี้ การออกกฎเพือ่ กําหนดรายละเอียดของกฎหมายนัน้ หากมิไดมกี ารกําหนดไวในพระราชบัญญัตแิ ลว
จะไมตองกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎ เวนแตการใหอํานาจออกกฎเกี่ยวกับการกําหนด ลด
หรือยกเวนอัตราคาธรรมเนียม
ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คูม อื แบบการรางกฎหมาย (Legislative Drafting Manual), พิมพครัง้ ที่ ๑ (กรุงเทพฯ),
กันยายน ๒๕๕๑, น. ๒๑๖-๒๑๗.
๓

๙๔
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แบบที่ ๓
มาตรา .. ใหประธาน... รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

รูปแบบนี้ใชสําหรับกรณีกําหนดใหบุคคลที่ดํารงตําแหนงอื่นซึ่งมิใชฝายบริหารแตมีหนาที่
และอํานาจที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติ เชน ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา รักษาการตาม
พระราชบัญญัติ โดยมิไดกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ออกกฎ หรืออํานาจ
ดําเนินการอื่นดวย
ตัวอยางเชน พระราชบัญญัตมิ าตรการกํากับและติดตามจับกุมผูห ลบหนีการปลอยชัว่ คราว
โดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
“มาตรา ๑๐ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”
แบบที่ ๔
มาตรา .. ใหประธาน... รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ...
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

รูปแบบนี้ใชสําหรับกรณีกําหนดใหบุคคลที่ดํารงตําแหนงอื่นซึ่งมิใชฝายบริหารแตมีหนาที่
และอํานาจที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติ เชน ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา รักษาการตาม
พระราชบัญญัติ โดยกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจ
ดําเนินการอื่นดวย
ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๖๑
“มาตรา ๖ ใหประธานศาลรัฐธรรมนูญรักษาการตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้
และใหมีอํานาจออกขอกําหนด ระเบียบ และประกาศของศาล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
การออกขอกําหนด ระเบียบ หรือประกาศของศาลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมติของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได”
๒. กรณีมีผูรักษาการตั้งแตสองคนขึ้นไป มีรูปแบบการเขียนทั้งหมด ๔ แบบ ดังนี้
แบบที่ ๑
มาตรา .. ใหนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีวา การกระทรวง... รัฐมนตรีวา การกระทรวง...
และรัฐมนตรีวาการกระทรวง/ทบวง... รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

รูปแบบนี้ใชสําหรับกรณีกําหนดใหรัฐมนตรีตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันรักษาการตาม
พระราชบัญญัติ โดยมิไดกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจ
ดําเนินการอื่นดวย
ตัวอยางเชน พระราชบัญญัตคิ มุ ครองการประชุมภาคีอนุสญั ญาวาดวยการคาระหวางประเทศ
ซึง่ ชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”
พ.ย. - ธ.ค. ๖๑
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แบบที่ ๒
มาตรา .. ใหนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีวาการกระทรวง... รัฐมนตรีวาการกระทรวง...
และรัฐมนตรีวา การกระทรวง/ทบวง... รักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ใี้ นสวนทีเ่ กีย่ วกับอํานาจ
และหนาที่ของตน

รูปแบบนีใ้ ชสาํ หรับกรณีกาํ หนดใหรฐั มนตรีตงั้ แตสองคนขึน้ ไปรวมกันรักษาการตามพระราชบัญญัติ
โดยมิไดกาํ หนดใหผูรักษาการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอื่นดวย
ทัง้ นี้ ในการรักษาการตามพระราชบัญญัตใิ หดาํ เนินการเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับหนาทีแ่ ละอํานาจของรัฐมนตรี
แตละคนเทานั้น
ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ. ๒๕๕๙
“มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาทีข่ องตน”
แบบที่ ๓
มาตรา .. ใหนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีวา การกระทรวง... รัฐมนตรีวา การกระทรวง...
และรัฐมนตรีวาการกระทรวง/ทบวง... รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ...
กับออกกฎกระทรวง... เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

รูปแบบนีใ้ ชสาํ หรับกรณีกาํ หนดใหรฐั มนตรีตงั้ แตสองคนขึน้ ไปรวมกันรักษาการตามพระราชบัญญัติ
และกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอื่นดวย
ทั้งนี้ ในการใชอํานาจหรือการออกกฎจะตองดําเนินการรวมกัน
ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
“มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบและประกาศ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได”
แบบที่ ๔
มาตรา .. ใหนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีวา การกระทรวง... และรัฐมนตรีวา การกระทรวง...
และรัฐมนตรีวา การกระทรวง/ทบวง/ประธาน... รักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และใหมอี าํ นาจ...
กับออกกฎกระทรวง... เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ทัง้ นี้ เทาทีเ่ กีย่ วกับอํานาจหนาทีข่ องตน

รูปแบบนีใ้ ชสาํ หรับกรณีกาํ หนดใหรฐั มนตรีตงั้ แตสองคนขึน้ ไปรวมกันรักษาการตามพระราชบัญญัติ
และกําหนดใหผรู กั ษาการมีอาํ นาจแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินกิจการอืน่ ดวย
หรือกรณีกําหนดใหรัฐมนตรีกับบุคคลที่ดํารงตําแหนงอื่นซึ่งมิใชฝายบริหารที่มีหนาที่และอํานาจ
ทีเ่ กีย่ วของกับพระราชบัญญัติ เชน ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา รวมกันรักษาการตามพระราชบัญญัติ
และกําหนดใหผรู กั ษาการมีอาํ นาจแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินกิจการอืน่ ดวย
ทัง้ นี้ ในการใชอาํ นาจหรือการออกกฎไมตอ งดําเนินการรวมกัน แตใหดาํ เนินการเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับหนาที่
และอํานาจของผูรักษาการแตละคนเทานั้น

๙๖
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ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
“มาตรา ๗ ใหประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีวา การกระทรวงยุตธิ รรมรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ใหประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีวา การกระทรวงยุตธิ รรมมีอาํ นาจออกกฎกระทรวง ขอบังคับ
ประกาศ หรือระเบียบ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจ
หนาที่ของตน
กฎกระทรวง ขอบังคับ ประกาศ หรือระเบียบ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได”
จากนัน้ ผูเ ขารวมการสัมมนาไดอภิปรายซักถาม และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับวิทยากร
ในประเด็น “ปญหาเกีย่ วกับการเขียนมาตรารักษาการ” ในรางพระราชบัญญัติ ซึง่ มีหลายประการ ดังนี้
ประการแรก บทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจของรัฐมนตรีผูรักษาการในการออกกฎกระทรวง
กำหนดคคาธรรมเนียมไม
มไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติใหแตกตางกันได ควรนํามากําหนดไวใน
“มาตรารักษาการ” หรือควรกําหนดไวใน “สวนทายของบัญชีอตั ราคาธรรมเนียม” ทายพระราชบัญญัติ
โดยที่แนวทางการเขียนมาตรารักษาการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ผานมานั้น
จะกําหนดบทบัญญัติที่ใหอํานาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมใหแตกตางกัน
ไวใน “บัญชีอัตราคาธรรมเนียม” ทายพระราชบัญญัติ และถือเปนสวนหนึ่งของพระราชบัญญัติ
โดยการกํ า หนดอั ต ราค า ธรรมเนี ย มไว ท  า ยพระราชบั ญ ญั ติ เพราะอั ต ราค า ธรรมเนี ย มเป น เรื่ อ ง
ที่มีรายละเอียดคอนขางมาก หากนํามาเขียนในแตละมาตราแลวจะทําใหบทบัญญัติมีเนื้อหายาว
และไมมีความตอเนื่อง และหากมีการแกไขเพิ่มเติมก็สามารถกระทําไดโดยแยกออกจากเนื้อหา
ในสวนอื่น รวมทั้งเพื่อใหผูใชกฎหมายสามารถทําความเขาใจในสาระของกฎหมายไดดีขึ้นโดยไมตอง
เสียเวลาทําความเขาใจกับบทบัญญัติที่เปนรายละเอียด ดังนั้น เมื่อบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจของ
รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกันไดเปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับอัตราคาธรรมเนียม จึงไดนํามากําหนดรวมไวในที่เดียวกัน เชน พระราชบัญญัติการทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๑ มีมาตรา ๖ เปนมาตรารักษาการ สวนบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจของรัฐมนตรี
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกันได ไดกําหนดไวในบัญชีอัตรา
คาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ ดังนี้
“มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม
และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้...”
อัตราคาธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาต
(๒) การตออายุใบอนุญาต
(๓) ใบแทนใบอนุญาต
ฯลฯ

ฉ บละ
ฉบั
ครั้งละ
ฉบับละ

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
ฯลฯ

บาท
บาท
บาท

ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม จะกําหนดคาธรรมเนียมใหแตกตางกันโดยคํานึงถึง
สาขาอาชีพหรือสาขา
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อยางไรก็ดี ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ซึง่ มีการพิจารณารางพระราชบัญญัตหิ อพัก พ.ศ. .... ทีป่ ระชุมพิจารณาแลวเห็นวา
การออกกฎกระทรวงเพือ่ กําหนดอัตราคาธรรมเนียมเปนอํานาจของรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย
ซึง่ เปนผูร กั ษาการตามพระราชบัญญัตอิ ยูแ ลว และการบัญญัตอิ าํ นาจดังกลาวไวในมาตราผูร กั ษาการ
จะทําใหเห็นไดอยางชัดเจนตัง้ แตตน วารัฐมนตรีมอี ํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมซึง่ อยูตอนทาย
ของรางพระราชบัญญัติใหแตกตางกันได จึงมีมติใหนําความเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงกําหนด
อัตราคาธรรมเนียมในบัญชีอตั ราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตมิ ากําหนดไวในมาตรารักษาการ ดังนี้
“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยมีอาํ นาจแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ และออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตนิ ี้ ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียมกับออกประกาศกําหนดแบบบัตร
ประจําตัวนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่
การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยจะกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
ใหแตกตางกันโดยคํานึงถึงขนาดหรือลักษณะของหอพักก็ได
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได”

ทั้งนี้ ตอมาก็มีกฎหมายหลายฉบับที่ผานการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติไดกําหนด
รายละเอียดในการออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไวในมาตรารักษาการ เชน รางพระราช
บัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... รวมทัง้ ในการตรวจพิจารณารางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าก็ ไ ด มี ก ารเขี ย นมาตรารั ก ษาการตามแนวทางของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว เช น กั น
อาทิ รางพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... เปนตน
ตอประเด็นปญหาดังกลาว ผูเ ขารวมการสัมมนาไดมกี ารอภิปราย สรุปไดเปน ๔ แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่หนึ่ง เห็นวา ควรกําหนดขอความที่ใหอํานาจรัฐมนตรีผูรักษาการออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติใหแตกตางกันไดไวใน “มาตรารักษาการ”
เนื่องจากขอความดังกลาวเปนการกําหนดเงื่อนไขในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
ไมใชเรือ่ งการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม จึงสมควรนํามากําหนดรวมไวในมาตรารักษาการซึง่ ใหอาํ นาจ
รัฐมนตรีผูรักษาการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะเหมาะสมกวา อีกทั้งยังทําใหรัฐมนตรี
ผูรักษาการทราบถึงเงื่อนไขในการออกกฎกระทรวงตามที่กําหนดไวในมาตรการรักษาการโดยไมตอง
ไปดูบญั ชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติอีก และชวยใหประชาชนสามารถตรวจสอบการใช
อํานาจในการออกกฎกระทรวงของฝายบริหารไดโดยดูจากเงื่อนไขการออกกฎกระทรวงที่กําหนด
ไวในมาตรารักษาการ นอกจากนี้ การนําขอความดังกลาวไปกําหนดไวในบัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายพระราชบัญญัติ หากตอมามีการแกไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

อาจทําใหเกิดปญหาวาจะเรียกขอความดังกลาวเปน “วรรค” ของบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทาย
พระราชบัญญัติไดหรือไม
แนวทางที่สอง เห็นวา ควรกําหนดขอความที่ใหอํานาจรัฐมนตรีผูรักษาการออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตใิ หแตกตางกันไดไวใน “บัญชีอตั ราคาธรรมเนียม”
ทายพระราชบัญญัติ เนื่องจากมาตรารักษาการมีความมุงหมายหลักเพื่อใหทราบวาผูใดมีหนาที่ดูแล
ใหมกี ารปฏิบตั กิ ารใหเปนไปตามกฎหมาย แตการกําหนดใหการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
ใหแตกตางกันไดเปนเพียงการกําหนดรายละเอียดของการออกกฎกระทรวงเทานั้น จึงสมควรนําไป
กํ า หนดรวมไว กั บ บั ญ ชี อั ต ราค า ธรรมเนี ย มท า ยพระราชบั ญ ญั ติ จ ะเหมาะสมกว า นอกจากนี้
การนําขอความดังกลาวมากําหนดไวในมาตรารักษาการยังทําใหมาตรารักษาการมีเนื้อหามากขึ้น
และในอนาคตอาจมีการนําเงื่อนไขในการออกกฎหมายลําดับรองอื่น ๆ มากําหนดไวในมาตรา
รักษาการดวย อันจะทําใหมาตรารักษาการมีเนือ้ หาเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ และไมสอดคลองกับความหมายหลัก
ของการมีมาตรารักษาการ
แนวทางที่สาม เห็นวา ควรกําหนดขอความที่ใหอํานาจรัฐมนตรีผูรักษาการออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติใหแตกตางกันได “แยกเปนอีกมาตราหนึ่ง
เปนการเฉพาะ” ในลักษณะที่เปนบททั่วไป เพื่อใหตรงตามความประสงคของการมีมาตรารักษาการ
ที่กําหนดแตเพียงรัฐมนตรีวาการกระทรวงใดเปนผูมาตรารักษาการเทานั้น การนําบทบัญญัติสวนอื่น
มากําหนดรวมไวในมาตรารักษาการ จะยิ่งทําใหมาตรารักษาการมีเนื้อหาเรื่องอื่นที่มากเกินสมควร
และในอนาคตจะยิ่งทําใหมาตรารักษาการขยายเนื้อหาออกไปมากกวานี้ เชน อํานาจในการแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่ หรือการออกกฎกระทรวงในเรื่องตาง ๆ ที่พระราชบัญญัติบางฉบับนํามาเขียน
ไวในมาตรารักษาการ
แนวทางทีส่ ี่ เห็นวา “ไมตอ งกําหนด” ขอความทีใ่ หอาํ นาจรัฐมนตรีผรู กั ษาการออกกฎกระทรวง
กํ า หนดค า ธรรมเนี ย มไม เ กิ น อั ต ราท า ยพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห แ ตกต า งกั น ได ไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
เพราะมาตรารักษาการของพระราชบัญญัติไดใหอํานาจรัฐมนตรีผูรักษาการออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัติอยูแลว ดังนั้น ในการออกกฎกระทวงกําหนด
คาธรรมเนียม รัฐมนตรีผูรักษาการยอมมีอํานาจกําหนดคาธรรมเนียมแตละรายการใหแตกตางกันได
เพียงแตจะตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติเทานั้น ซึ่งปจจุบันมีกฎหมาย
บางฉบับที่ไมกําหนดขอความดังกลาวไวในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติและมาตรา
รักษาการ แตรัฐมนตรีผูรักษาการไดอาศัยอํานาจตามมาตรารักษาการออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมแตกตางกัน เชน พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ อยางไรก็ตาม ผูเขารวม
สัมมนาบางทานมีความเห็นแยงวา หากไมมขี อ ความกําหนดใหอาํ นาจรัฐมนตรีผรู กั ษาการออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมใหแตกตางกันไดไวในพระราชบัญญัติ รัฐมนตรียอมไมมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมใหแตกตางกันไดเพราะจะเปนการออกกฎกระทรวงเกินอํานาจที่บัญญัติไวใน
กฎหมายแมบท
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ทั้งนี้ กองหลักนิติบัญญัติพิจารณาประเด็นดังกลาวแลวเห็นวา การกําหนดใหอํานาจรัฐมนตรี
ผูรักษาการออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกันไดไวในมาตรารักษาการ
ของรางพระราชบัญญัตติ ามแนวทางที่สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติกาํ หนดนัน้ มีความหมายไมแตกตาง
จากการทีก่ าํ หนดไวในบัญชีอตั ราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตติ ามแนวทางการเขียนเดิมของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยางไรก็ดี เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติไดวางแนวทางการเขียน
ในเรื่องนี้เสียใหม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไดใชแนวทางนี้ในการเขียนบทบัญญัติมาตรา
รักษาการในรางพระราชบัญญัตหิ ลายฉบับ จึงสมควรนําแนวทางการเขียนดังกลาวมากําหนดเพิม่ เติมไว
เปนแบบในคูมือแบบการรางกฎหมายตอไป
ประการทีส่ อง กรณีรา งพระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมทีม่ บี ทเฉพาะกาล แตบทเฉพาะกาลนัน้
มิไดมีเนือหาเป
้อหาเปนการกําหหนดใหฝายบริหารตองปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด รางพระราชบัญญัติ
ฉบับแกไขเพิม่ เติมนัน้ ตองมีมาตรารักษาการดวยหรือไม หรือรางพระราชบัญญัตฉิ บับแกไขเพิม่ เติม
ทุกฉบับทีม่ บี ทบัญญัตเิ อกเทศหรือมีบทเฉพาะกาลตองบัญญัตใิ หมมี าตรการรักษาการทุกกรณีหรือไม
โดยที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได ว างหลั ก ในการบั ญ ญั ติ ม าตรารั ก ษาการ
ในรางพระราชบัญญัตฉิ บับแกไขเพิม่ เติมไววา บทบัญญัตทิ แี่ กไขเพิม่ เติมเปนบทบัญญัตแิ ทนทีบ่ ทบัญญัติ
เดิมในกฎหมายฉบับที่ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ แตในกรณีที่ในกฎหมายแกไขเพิ่มเติมนั้นเอง
มีบทบัญญัติเปนเอกเทศซึ่งกําหนดใหฝายบริหารตองปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดวย กฎหมายฉบับ
แกไขเพิ่มเติมนั้นก็ตองมีบทบัญญัติมาตรารักษาการเชนเดียวกัน
อย า งไรก็ ดี สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ไ ด กํ า หนดแนวทางการกํ า หนดมาตรารั ก ษาการ
ในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมไววา หากรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมมีบทบัญญัติ
เอกเทศหรือบทเฉพาะกาลแลวจะตองกําหนดมาตรารักษาการไวดวยเสมอ โดยไมตองพิจารณาวา
บทบัญญัติเอกเทศหรือบทเฉพาะกาลในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมนั้นกําหนดหนาที่
ใหฝายบริหารตองปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดหรือไม เชน รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการคํา้ ประกันและจํานอง) และรางพระราชบัญญัตปิ อ งกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการกอการราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนตน
ตอประเด็นปญหาดังกลาว ผูเ ขารวมการสัมมนาไดมกี ารอภิปราย สรุปไดเปน ๒ แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่หนึ่ง เห็นวา ควรกําหนดมาตรารักษาการ “เฉพาะในกรณีที่บทบัญญัติเอกเทศ
หรือบทเฉพาะกาลในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมกําหนดหนาที่ใหฝายบริหารตองปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดเทานั้น” เนื่องจากวัตถุประสงคของการมีมาตรารักษาการ คือ การสั่งการและ
ควบการดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัตเิ อกเทศหรือบทเฉพาะกาล ดังนัน้ หากในบทบัญญัตเิ อกเทศ
หรือบทเฉพาะกาลมิไดกําหนดหนาที่ใหฝายบริหารสั่งการและควบคุมการดําเนินการใหเปนไป
ตามบทบัญญัติเอกเทศหรือบทเฉพาะกาลแลวก็ไมจําเปนตองมีมาตรารักษาการ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวทางที่ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑ (นายมีชัย ฤชุพันธุ) ไดเคยใหไวในการสัมมนา
เพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการรางกฎหมาย เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ วา การพิจารณาวา
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ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ แก ไขเพิ่ ม เติ ม จะต อ งมี ม าตรารั ก ษาการหรื อ ไม นั้ น จะต อ งพิ จ ารณาว า
บทเฉพาะกาลในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมไดกําหนดใหฝายบริหารตองดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดหรือไม หากบทเฉพาะกาลในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมกําหนดให
ฝายบริหารตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมนั้นก็ตองมี
มาตรการรักษาการดวย
แนวทางที่สอง เห็นวา “สมควรกําหนดมาตรารักษาการในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไข
เพิ่มเติมทุกฉบับที่มีบทบัญญัติเอกเทศหรือบทเฉพาะกาล” ไมวาบทบัญญัติเอกเทศหรือบทเฉพาะกาล
ในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมนั้นไดกําหนดหนาที่ใหฝายบริหารตองปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อย า งใดหรื อ ไม เพราะการกํ า หนดบทบั ญ ญั ติ เ อกเทศและบทเฉพาะกาลในร า งพระราชบั ญ ญั ติ
ฉบับแกไขเพิ่มเติมเปนการกําหนดบทบัญญัติเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติฉบับแรก จึงจําเปนตอง
กําหนดมาตรารักษาการไวเพื่อใหมีผูรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนี้ การพิจารณาเนื้อหาของ
บทบัญญัติเอกเทศหรือบทเฉพาะกาลในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมวาไดกําหนดหนาที่ให
ฝายบริหารตองปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดหรือไมนั้นอาจพิจารณายากและผูรางกฎหมายแตละคน
อาจตีความแตกตางกัน และหากพิจารณาจากมุมมองของการตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในสภา ในกรณีที่
รางพระราชบัญญัตฉิ บับแกไขเพิม่ เติมทีม่ บี ทเฉพาะกาลไมไดกาํ หนดมาตรารักษาการไว แตตอ มามีสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรประสงคจะตั้งกระทูถามเกี่ยวกับบทเฉพาะกาลดังกลาวอาจมีปญหาวาใครจะเปน
ผูตอบกระทูถาม และในกรณีที่จําเปนตองมีการตีความบทบัญญัติที่เปนเอกเทศหรือบทเฉพาะกาล
ในพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม หากไมกําหนดมาตรารักษาการไวอาจมีปญหาวาไมมีรัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบในการตีความบทบัญญัติดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติที่มีลักษณะเปนการ
กระทบตอสิทธิของประชาชนเพราะรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายฉบับแรกอาจปฏิเสธวาตนไมมี
สวนเกี่ยวของกับบทบัญญัติเอกเทศหรือบทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมนั้น
ดังนั้น การกําหนดมาตราการรักษาไวในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับที่มีบทบัญญัติ
ที่เปนเอกเทศหรือบทเฉพาะกาลตามแนวทาง
ของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ย  อ มจะมี ค วาม
รอบคอบและเปนประโยชนมากกวา
ทั้ ง นี้ กองหลั ก นิ ติ บั ญ ญั ติ พิ จ ารณา
ประเด็ น ดั ง กล า วแล ว เห็ น ว า การกํ า หนด
บ ท บั ญ ญั ติ ม า ต ร า รั ก ษ า ก า ร ใ น ก ร ณี ที่
เป น ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ต ราขึ้ น เพื่ อ แก ไข
เพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ เ ดิ ม นั้ น ย อ มถื อ ว า
บทบั ญ ญั ติ ที่ แ ก ไขเพิ่ ม เติ ม ได เข า ไปแทนที่
บทบั ญ ญั ติ เ ดิ ม ในพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ที่
ถูกแกไขเพิม่ เติมโดยอัตโนมัติ ผูร กั ษาการตามพระราชบัญญัตทิ ถี่ กู แกไขเพิม่ เติมจึงไมตอ งดําเนินการ
ใด ๆ ตามรางพระราชบัญญัตินั้นอีก อยางไรก็ดี ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม
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เหตุผลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย : มาตรารักษาการ

มีบทเฉพาะกาลซึง่ เปนบทบัญญัตขิ องรางพระราชบัญญัตฉิ บับแกไขเพิม่ เติมนัน้ เอง ก็มคี วามจําเปนตอง
มีมาตรารักษาการเพือ่ กําหนดผูร กั ษาการตามพระราชบัญญัตฉิ บับแกไขเพิม่ เติมนัน้ ดวย ดังนัน้ ในกรณี
ที่รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมมีบทเฉพาะกาล แมวาบทเฉพาะกาลนั้นจะมิไดกําหนด
ใหฝา ยบริหารมีภาระตองดําเนินการตามกฎหมายเพิม่ ขึน้ รางพระราชบัญญัตฉิ บับแกไขเพิม่ เติมนัน้
ก็สมควรตองมีมาตรารักษาการดวย ในการนี้ จึงเห็นวา การทีส่ ภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติไดวางแบบในเรือ่ ง
ดังกลาวจึงสอดคลองกับแนวทางการตรวจพิจารณารางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ปรากฏอยูในคูมือแบบการรางกฎหมายแลว แตเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นวา รางพระราช
บัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมที่มีบทเฉพาะกาลจะตองมีมาตรารักษาการเสมอ แมวาบทเฉพาะกาลนั้น
จะมิไดกําหนดใหฝายบริหารมีภาระตองดําเนินการตามกฎหมายเพิ่มขึ้นก็ตาม จึงควรนํารายละเอียด
ในเรื่องดังกลาวมากําหนดไวในคูมือแบบการรางกฎหมายเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นตอไป
ประเด็นทีส่ าม การตรวจสอบหรือควบคุมการดําเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มาตรา
รักษาการกํ
ุคคลอื่นซึ่งไมใชฝายบริหารเปนผูรักษาการตามกฎหมายควรเปนอยางไร
รกําหนดใหบคคล
โดยทีค่ วามมุง หมายประการหนึง่ ของการกําหนดมาตรารักษาการ คือ เพือ่ ใหสภาผูแ ทนราษฎร
สามารถตรวจสอบหรือควบคุมการบริหารราชการแผนดินตามวิถที างรัฐธรรมนูญได เชน การตัง้ กระทูถ าม
หรือการขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายเปนรายบุคคล
ซึ่งเปนหนาที่ของรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายนั้น ๆ เปนผูทําหนาที่ชี้แจงและตอบขอซักถาม
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อย างไรก็ดี รั ฐธรรมนูญ ไดกําหนดใหผูที่ จะถูกตั้งกระทูถามหรือ
ถูกอภิปรายไมไววางใจ ไดแก นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดิน
เรื่ อ งนั้ น ประกอบกั บ ข อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาผู  แ ทนราษฎรได กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ในการตั้งกระทูถามวา ผูตั้งกระทูถามตองระบุชื่อเรื่องที่จะถามพรอมทั้งวัตถุประสงควาจะถาม
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผใู ดดวย รวมทัง้ หลักเกณฑและวิธกี ารในการอภิปรายไมไววางใจก็ไดกาํ หนด
ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตองเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงดวยตนเอง
ดวยเหตุนี้ ในกรณีทกี่ ฎหมายกําหนดใหบคุ คลอืน่ ทีไ่ มใชฝา ยบริหารเปนผูร กั ษาการตามกฎหมาย
การตรวจสอบหรือควบคุมการบริหารราชการแผนดินตามวิถที างของรัฐธรรมนูญดังกลาวยอมไมสามารถ
เกิดขึ้นได อันอาจสงผลใหการดําเนินการตามกฎหมายไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้น จึงมีประเด็น
ปญหาที่ตองพิจารณาวา การตรวจสอบและควบคุมการดําเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มาตรา
รักษาการกําหนดใหบุคคลอื่นซึ่งไมใชฝายบริหารเปนผูรักษาการตามกฎหมายเปนอยางไร
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ตอประเด็นปญหาดังกลาว ผูเ ขารวมการสัมมนาไดมกี ารอภิปราย สรุปไดเปน ๒ แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่หนึ่ง เห็นวา สามารถตรวจสอบหรือควบคุมการดําเนินการตามกฎหมายไดโดยการ
“รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจําปตอ รัฐสภา” ตามทีก่ ฎหมายเฉพาะแตละฉบับกําหนดใหเปนหนาที่
ของหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจอภิปรายและเสนอขอสังเกต คําแนะนํา
หรือคําถามตาง ๆ ไปถึงผูรักษาการตามกฎหมายผานการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปดังกลาว
แนวทางที่สอง เห็นวา สามารถตรวจสอบหรือควบคุมการดําเนินการตามกฎหมายผาน
“การหารือผูรักษาการตามกฎหมาย” โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจมีหนังสือขอหารือเกี่ยวกับ
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นไปยังผูรักษาการตามกฎหมายโดยผานทางประธาน
สภาผูแ ทนราษฎร และผูร กั ษาการตามกฎหมายจะมีหนังสือตอบขอหารือของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ดังกลาวกลับมายังประธานสภาผูแทนราษฎร
ประเด็นทีส่ ี่ การใชถอยคํา “หนาที่และอํานาจ” ในมาตรารักษาการ
ป จ จบั
จุ บั น การเ
การเขี ย นมาตรารั ก ษาการในกรณี ที่ กํ า หนดให มี ผู  รั ก ษาการตั้ ง แต ส องคนขึ้ น ไป
และกําหนดใหผรู กั ษาการแตละคนใชอาํ นาจตามกฎหมายเฉพาะในสวนทีเ่ กีย่ วกับอํานาจหนาทีข่ องตน
มีการใชถอ ยคําแตกตางกัน เชน “ทัง้ นี้ เทาทีเ่ กีย่ วกับอํานาจและหนาทีข่ องตน” “ทัง้ นี้ ในสวนทีเ่ กีย่ วของ
กับราชการของกระทรวงนั้น” และ “ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของตน”
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดใชคาํ วา “หนาทีแ่ ละอํานาจ”
แทนคํ า ว า “อํ า นาจหน า ที่ ” และเลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก าได มี ห นั ง สื อ แจ ง เกี่ ย วกั บ
การใชถอยคํา “หนาที่และอํานาจ” ในรางกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ลงวั น ที่ ๑๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ โดยกํ า หนดให ก ารตรวจพิ จ ารณาร า งกฎหมายของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาใหใชคําวา “หนาที่และอํานาจ” แทนคําวา “อํานาจหนาที่” ในรางกฎหมาย
ทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรอง
ดังนั้น จึงมีประเด็นปญหาที่ตองพิจารณาวา ควรใชถอยคําในสวนที่กําหนดใหผูรักษาการ
แตละคนใชอาํ นาจตามกฎหมายเฉพาะในสวนทีเ่ กีย่ วกับอํานาจหนาทีข่ องตนอยางไรเพือ่ ใหสอดคลองกัน
และควรแกไขถอยคําในมาตรารักษาการจาก “ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของตน”
เปน “ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับหนาที่และอํานาจของตน” เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือไม
ตอประเด็นปญหาดังกลาว ผูเ ขารวมการสัมมนาไดมกี ารอภิปราย สรุปไดเปน ๓ แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่หนึ่ง เห็นวา ควรใชถอยคําใหสอดคลองกับคูมือแบบการรางกฎหมายในหัวขอ
“มาตรารักษาการ” จนกวาจะมีการแกไขปรับปรุงคูม อื ดังกลาว อยางไรก็ดี ปจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงแบบ
การเขียนมาตรารักษาการบางประการโดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงเปนประเด็นปญหาที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะตองนํามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงคูมือแบบการรางกฎหมายใหทันสมัยตอไป
แนวทางที่สอง เห็นวา ควรกําหนดถอยคําใหสอดคลองกัน เพราะในคูม อื แบบการรางกฎหมาย
ก็มีการใชถอยคําที่แตกตางกัน เชน กรณีที่มีผูรักษาการตั้งแตสองคนขึ้นไป แบบที่ ๒ ใชถอยคําวา
“ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจและหนาที่ของตน” แตแบบที่ ๔ ใชถอยคําวา “ทั้งนี้ เทาที่เกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ของตน” สวนการใชถอยคําวา “ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับราชการของกระทรวง”
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ตามรางพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... นั้น อาจเปนเหตุผลจําเปนเฉพาะเรื่องจึงไมควร
นํามากําหนดเปนแบบ เพราะคําวา “อํานาจหนาที่ของตน” กับ “ราชการของกระทรวง” มีความหมาย
แตกตางกัน โดยคําวา “อํานาจหนาที่ของตน” หมายถึงอํานาจหนาที่ของผูรักษาการตามที่บญ
ั ญัติไว
ในกฎหมายเฉพาะ สวนคําวา “ราชการของกระทรวง” หมายถึงอํานาจหนาทีท่ งั้ หมดของกระทรวงนัน้ ๆ
แนวทางที่สาม เห็นวา ไมควรกําหนดถอยคําให ผู  รั ก ษาการแต่ ละคนใชอํานาจตามกฎหมาย
เฉพาะในสวนทีเ่ กีย่ วกับอํานาจหนาทีข่ องตนไวในมาตรารักษาการ เพราะแมจะกําหนดถอยคําดังกลาว
ไวกอ็ าจจะเกิดปญหาวาผูร กั ษาการไมสามารถตกลงกันไดวา การดําเนินการตามกฎหมายในเรื่องใด สมควรให
เปนอํานาจหนาทีข่ องผูร กั ษาการคนใด ดังนัน้ จึงควรใหเปนดุลพินจิ ของผูร กั ษาการรวมกันทีจ่ ะตกลงกันวา
เรือ่ งใดเปนอํานาจหนาที่ของผูรักษาการคนใด
สําหรับประเด็นปญหาเกีย่ วกับการใชถอ ยคําวา “หนาทีแ่ ละอํานาจ” แทนคําวา “อํานาจหนาที”่
นัน้ ทีป่ ระชุมเห็นวา แมกฎหมายในอดีตจะใชคาํ วา “อํานาจหนาที”่ มาโดยตลอด แตเมือ่ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เปลี่ยนไปใชคําวา “หนาที่และอํานาจ” จึงสมควร
แกไขถอยคํา “อํานาจหนาที่” ในรางกฎหมายใหเปนคําวา “หนาทีแ่ ละอํานาจ” เพือ่ ใหสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญดังกลาว แตในกรณีที่เปนกฎหมายเกาก็ควรใชถอยคําเดิมเพื่อใหถอยคําในกฎหมาย
สอดคลองกันทั้งฉบับ
ประเด็นที่หา การบัญญัติมาตรารักษาการในกรณีที่มีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
และ รักษาการแตละคนมีอํานาจดําเนินการเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจ
ตั้งแตสองคนขึ้นไป และผู
หนาทีข่ องตน สมควรกําหนดใหชดั เจนในมาตรารักษาการวาผูร กั ษาการคนใดคนหนึง่ หรือแตละคน
มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอื่นไวเปนการเฉพาะหรือไม
เนือ่ งจากมาตรารักษาการของรางพระราชบัญญัตบิ างฉบับทีก่ าํ หนดใหมผี รู กั ษาการตัง้ แตสองคน
ขึ้นไปรวมกันรักษาการตามพระราชบัญญัตินั้น นอกจากจะกําหนดใหผูรักษาการแตละคนมีอํานาจ
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ดําเนินการเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับหนาที่และอํานาจของตนแลว ยังไดกําหนดใหผูรักษาการ
แตละคนมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรือดําเนินการอื่นใดไวเปนการเฉพาะดวย
เชน รางพระราชบัญญัติแร พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๙๖/๒๕๕๙)
มาตรา ๕ ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และรัฐมนตรีวา การกระทรวง
อุตสาหกรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับอํานาจหนาทีข่ องตน
ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมมีอาํ นาจออกประกาศตามมาตรา ๑๑
และมาตรา ๑๒
ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมมีอาํ นาจแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตนิ ี้ ยกเวนหรือลดคาธรรมเนียม กําหนดพิกดั อัตรา
คาภาคหลวงแร และกําหนดกิจการอืน่ หรือออกประกาศ และระเบียบเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนัน้ เมือ่ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงั คับได”

ดังนั้น จึงมีประเด็นปญหาที่ตองพิจารณาวา สมควรกําหนดใหชัดเจนในมาตรารักษาการวา
ผู  รั กษาการคนใดคนหนึ่งหรือแตละคนมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจ
ดําเนินการอืน่ ไวเปนการเฉพาะหรือไม
ตอประเด็นปญหาดังกลาว ผูเ ขารวมการสัมมนาไดมกี ารอภิปราย สรุปไดเปน ๒ แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่หนึ่ง เห็นวา สมควรกําหนดใหผูรักษาการคนใดคนหนึ่งหรือแตละคนมีอํานาจ
แตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอื่นไวเปนการเฉพาะ เนื่องจากการใชถอยคํา
ที่กําหนดใหผูรักษาการแตละคนมีอํานาจดําเนินการเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตนนั้น
ยังไมชัดเจนวาผูร กั ษาการคนใดมีอาํ นาจหรือออกกฎในเรือ่ งใดบาง จึงสมควรระบุใหชดั เจนวาผูร กั ษาการ
แตละคนมีอาํ นาจแตงตัง้ พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอืน่ ไวเปนการเฉพาะในมาตรา
รักษาการ ซึ่งจะทําใหการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อยางไรก็ดี การกําหนดบทบัญญัตใิ นลักษณะดังกลาวเปนเรือ่ งทีม่ คี วามละเอียดออน ผูรางจึงตองทราบ
นโยบายของฝายบริหารที่ชัดเจนแนนอน รวมทั้งตองพิจารณาถึงภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางละเอียดรอบคอบเสียกอน จึงจะสามารถกําหนดบทบัญญัติดังกลาวใหเปนการถูกตองเหมาะสม
และไมมีปญหาโตแยงในทางปฏิบัติได ซึ่งกองหลักนิติบัญญัติเห็นสอดคลองดวยกับแนวทางนี้
แนวทางทีส่ อง เห็นวา ไมควรกําหนดใหผรู กั ษาการคนใดคนหนึง่ หรือแตละคนมีอาํ นาจแตงตัง้
พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอื่นไวเปนการเฉพาะในมาตรารักษาการ เพราะ
หากในอนาคตมีการแกไขเนื้อหาของกฎหมายแลว อาจจะทําใหถอยคําที่กําหนดไวมาตรารักษาการ
ไมสอดคลองกับเนื้อหาของกฎหมายที่มีการแกไข แตเห็นควรนําไปกําหนดไวในเนื้อหาของกฎหมาย
แตละมาตราที่เกี่ยวของ หรืออาจจะกําหนดในมาตรารักษาการโดยใชถอยคําอยางกวาง
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ประเด็นที่หก การอางมาตรารักษาการในบทอาศัยอํานาจของกฎหมายลําดับรอง
การอางมาตรารักษาการในบทอาศัยอํานาจของกฎหมายลําดับรอง ควรอางเพียงมาตราเฉพาะ
ทีก่ าํ หนดเนือ้ หาในการออกกฎหมายลําดับรองเทานัน้ หรือควรอางทัง้ มาตรารักษาการและมาตราเฉพาะ
ที่ กํ า หนดเนื้ อ หาในการออกกฎหมายลํ า ดั บ รองด ว ย และในกรณี ที่ ม าตรารั ก ษาการกํ า หนดให
มีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติและมีขอความกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจออกกฎหมายลําดับรอง
แตไมไดกาํ หนดอํานาจในการออกระเบียบหรือกําหนดหลักเกณฑตา ง ๆ ซึง่ เปนเรือ่ งภายในไว ผูร กั ษาการ
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวจะอาศัยอํานาจตามมาตรารักษาการเพียงมาตราเดียวในการออกระเบียบ
หรือหลักเกณฑตาง ๆ ที่เปนเรื่องภายในซึ่งไมกระทบสิทธิของประชาชนไดหรือไม
ตอประเด็นปญหาดังกลาว ผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญเห็นไปในแนวทางเดียวกันวา
หลักในการอางบทอาศัยอํานาจในการออกกฎหมายลําดับรองจะตองอางทั้งมาตรารักษาการ
และมาตราเฉพาะทีก่ าํ หนดเนือ้ หาในการออกกฎหมายลําดับรองควบคูก นั เสมอ โดย “มาตรารักษาการ”
จะกํ า หนดให ผู  รั ก ษาการตามกฎหมายมี อํา นาจกฎกระทรวง ระเบี ย บ ขอ บัง คั บ หรือ ประกาศ
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย สวน “มาตราเฉพาะ” ที่กําหนดเนื้อหาในการออกกฎหมาย
ลําดับรอง จะกําหนดใหออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ในเรื่องใดบาง เชน ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง กําหนดแบบอาชญาบัตร แบบประทานบัตร แบบใบอนุญาต และแบบอืน่ ๆ
ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
“โดยที่เปนการสมควรกําหนดแบบอาชญาบัตร แบบประทานบัตร แบบใบอนุญาต รวมถึง
แบบอื่นใดเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัตแิ ร พ.ศ. ๒๕๖๐๔ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้....”

กลาวโดยสรุป “การรางกฎหมาย” (Legislative Drafting) เปนเรื่องของการเขียนและ
เรียบเรียงขอความในรูปของกฎเกณฑหรือขอบังคับที่กํากับและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
ของเจาหนาที่ผูใชอํานาจรัฐ๕ “งานรางกฎหมาย” จึงเปนศาสตรทผี่ รู า งกฎหมาย นอกจากจะตอง
มีความรูความเชี่ยวชาญดานนิติศาสตรแลว ยังตองอาศัยทักษะเกี่ยวกับการเขียนเพื่อเรียบเรียง
ขอความใหผอู า นสามารถเขาใจเจตนารมณของกฎหมาย รวมทัง้ ปองกันปญหาในการใชและตีความ
กฎหมายไดอีกดวย
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ และมาตรา ๓๗ บัญญัติวา
“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของตน
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวง ตามมาตรา ๘ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๘
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีอํานาจออกประกาศตามมาตรา ๒๐...”
“มาตรา ๓๗ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต แบบอาชญาบัตร แบบประทานบัตร แบบใบอนุญาต รวมทั้ง
แบบอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด”.
๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, น. ๒.
๔
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

“คูมือแบบการรางกฎหมาย” ซึ่งเปนเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการรางกฎหมายของ
ประเทศไทยที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดจัดทําขึ้น จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่ง
ของผู  ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบด า นการยกร า งกฎหมายหรื อ วงงานด า นนิ ติ บั ญ ญั ติ
สําหรับใชในการสนับสนุนการรางกฎหมายใหมีความถูกตอง ทั้งในดานโครงสราง เนื้อหา ถอยคํา
และรูปแบบทีม่ มี าตรฐานเดียวกัน อันจะทําใหกระบวนการตรวจพิจารณารางกฎหมายเปนไปอยางรวดเร็ว
และถูกตอง
อยางไรก็ดี คูมือแบบการรางกฎหมายที่ใชสนับสนุนการรางกฎหมายดังกลาว ไดจัดทําขึ้น
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปนระยะเวลากวา ๑๐ ปแลว แบบการรางกฎหมายบางประการจึงมี
การเปลีย่ นแปลงไปตามกาลสมัยและสภาพการณทเี่ ปลีย่ นแปลงไป ตลอดจนยังมีแบบการรางกฎหมาย
บางเรื่องที่ยังไมไดขอยุติ จึงมีความจําเปนที่ทุกฝายที่เกี่ยวของตองรวมกันพิจารณาเพื่อปรับปรุง
และกําหนดแบบกฎหมายใหถูกตอง เหมาะสม และแกไขประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นใหมีความชัดเจน
ดั ง นั้ น การสั ม มนาตามโครงการฝ ก อบรมและรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น เพื่ อ กํ า หนดรู ป แบบ
การรางกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา ที่ทางกองหลัก
นิติบัญญัติ รวมกับสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดจัดขึ้น
จํ า นวน ๕ ครั้ ง โดยมี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดรู ป แบบของบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายในหั ว ข อ
บั น ทึ ก หลั ก การและเหตุ ผ ล ๖ คํ า ปรารภและบทจํ า กั ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของบุ ค คลตามรั ฐ ธรรมนู ญ ๗
โปรดดู เพลินตา ตันรังสรรค, “สรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง หลักการและเหตุผลของรางกฎหมาย”, จุลนิติ, ปที่ ๑๕
ฉบับที่ ๓ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๑, น. ๖๓-๗๙.
๗
โปรดดู เพลินตา ตันรังสรรค, “สรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ”, จุลนิติ, ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑, น. ๖๑-๗๙.
๖
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เหตุผลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย : มาตรารักษาการ

มาตรารักษาการ บทเฉพาะกาล และบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ ในชวงระยะเวลาที่ผานมา
รวมถึงเรือ่ งเหตุผลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย ในการสัมมนาครั้งนี้
จึ ง เป น ส ว นสํ า คั ญ ที่ ช  ว ยสร า งความรู  ค วามเข า ใจในความเปนมาและรูปแบบของบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกลาว รวมทั้งชวยเพิ่มทักษะในการรางกฎหมายใหแกผูปฏิบัติงานของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก า สํ า นั ก งานเลขาธิการวุฒสิ ภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร และ
สํา นั ก เลขาธิก ารคณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ง สมาชิก สภานิ ติ บัญ ญั ติแ หงชาติ ซึ่งเปน องคกรที่ มีหน า ที่
ความรับผิดชอบโดยตรงในการยกรางกฎหมายและเกีย่ วของกับงานดานนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องประเทศไดอยางดียงิ่
รวมทัง้ เปนเวทีทเี่ ปดโอกาสใหมกี ารอภิปรายและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพปญหาและ
อุปสรรคในเรือ่ งดังกลาว เพือ่ เปนขอมูลในการวิเคราะหและพิจารณาปรับปรุงคูม อื แบบการรางกฎหมาย
ใหมีความเหมาะสม ครบถวนสมบูรณและใชเปนหลักเกณฑในการถือปฏิบัติไดอยางถูกตองตอไป.
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