สรุปคำ�พิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
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บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่ ๔๗๙/๒๕๖๐
เรื่อง การกำ � หนดแนวทางการตรวจและการจั ด ทำ � ร่ า งกฎหมายให้ ส อดคล้ อ ง
กับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
โดยที่มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้การตรากฎหมายที่มีผล
เป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ำกัด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้
รวมทัง้ ต้องระบุเหตุผลความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ดว้ ย และกฎหมายดังกล่าวต้องมีผล
ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการ
เจาะจง ดังนั้น เพื่อให้แบบการร่างกฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงอาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการ
กฤษฎีกาว่าด้วยการประชุมกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่งตั้งให้ประธานกรรมการกฤษฎีกา
๑๔ คณะ เป็นกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพื่อประชุมปรึกษาหารือก�ำหนดแนวทางการตรวจ
และจัดท�ำร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาโดยเทียบเคียงกับแนวทางการร่างกฎหมาย
ที่ มี ผ ลเป็ น การจ� ำ กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรา ๒๙ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว เห็นว่าแม้มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะมีบทบัญญัติ
ทีแ่ ตกต่างจากมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๙
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ตาม แต่ยังคงมีหลักการและสาระส�ำคัญ
พ.ค. - มิ.ย. ๖๐
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บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่ ๔๗๙/๒๕๖๐

ท�ำนองเดียวกัน เมื่อการร่างกฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา ๒๙
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้เคยระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�ำนาจ
ในการตรากฎหมายทีม่ ผี ลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลนัน้ ไว้ในค�ำปรารภ การร่างกฎหมาย
ทีม่ ผี ลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงสมควรระบุบทบัญญัติที่ให้อ�ำนาจในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้
ในค�ำปรารภเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เมื่อมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้ก�ำหนดให้การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องระบุเหตุผล
ความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ดว้ ย คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงได้กำ� หนด
แนวทางการเขียนค�ำปรารภเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยไว้ในค�ำปรารภ โดยก�ำหนดเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
		ส่วนทีห่ นึง่ คงหลักการเดียวกับการอ้างบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญทีใ่ ห้อำ� นาจในการตรากฎหมาย
ที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้น ท�ำนองเดียวกับพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นในช่วงที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใช้บังคับ กล่าวคือ ก�ำหนดไว้เป็นวรรคสองของค�ำปรารภ
		ส่วนที่สอง เพิ่มความขึ้นเป็นวรรคสามของค�ำปรารภ เพื่อระบุถึงเหตุผลความจ�ำเป็นในการ
ตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตรากฎหมายที่เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ก็ตาม รวมทั้งระบุด้วยว่า
กฎหมายที่ตราขึ้นดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ตลอดจนกฎหมาย
ที่ตราขึ้นนั้นมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
		ส�ำหรับแนวทางในการเขียนค�ำปรารภเพื่อให้เป็นไปตามการพิจารณาทั้งสองส่วนข้างต้น
สมควรใช้รูปแบบ ดังนี้
				 โดยที่เป็นการสมควร........................................................................................................
				 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ... มาตรา ... และมาตรา ... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท�ำได้โดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
				..... (อธิบายเหตุผลความจ�ำเป็นในการจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ และกฎหมายฉบับนี้
ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
ไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมาย
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ตามมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญ) .....
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สรุปคำ�พิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

		 อนึง่ หลักการเดียวกันข้างต้นนีจ้ ะได้นำ� ไปใช้กบั การตราพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
และการตราพระราชก�ำหนดด้วย
		 กรณีกฎหมายล�ำดับรอง
		 คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ เห็นว่า เนื่องด้วยมาตรา ๒๖ มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การระบุการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในการตรากฎหมายแม่บทไว้ในกฎหมายล�ำดับรอง เช่นเดียวกั บ
มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๙ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับเมื่อกฎหมายแม่บทมีการระบุ
เกี่ยวกับการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แล้ว จึงไม่มีความจ�ำเป็นต้องระบุการจ�ำกัดสิทธิและเสรีภาพในกฎหมาย
แม่บทไว้ในการตรากฎหมายล�ำดับรองอีก โดยระบุเพียงบทอาศัยอ�ำนาจของกฎหมายแม่บท
ในการออกกฎหมายล�ำดับรองเพียงเท่านั้น
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บับันนทึทึกกสำสำ��นันักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎีกกาา
เรืเรื่อ่องเสร็
จ
ที
่
งเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๐
๔๗๙/๒๕๖๐

บันทึกสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ ง ชาติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
		 ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มี
หนังสือ ที่ สว ๐๐๑๒/๑๘๔๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุปความได้ว่า ตามที่บทเฉพาะกาลมาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ได้บัญญัติว่าในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท�ำหน้าที่
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งด�ำรงต�ำแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ท�ำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ตามล�ำดับ โดยสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติทอี่ ยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปนัน้ นอกจากต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละ
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว
ยังต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม รวมทัง้ เหตุแห่งการสิน้ สุดสมาชิกภาพตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้
ส�ำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัตไิ ว้ดว้ ย อย่างไรก็ตาม ในมาตรา ๒๖๓ วรรคสอง (๒) (ข) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติมิให้น�ำเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ตามมาตรา ๑๐๑ (๗) เฉพาะในกรณีท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติแ ห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทีป่ ฏิบตั กิ ารตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจตามกฎหมายหรือค�ำสัง่ ทีช่ อบด้วยกฎหมาย และในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
มาตรา ๑๘๔ (๑) มาใช้บังคับ นั้น
		 เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเป็นไปตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงขอหารือในประเด็นข้อกฎหมาย ดังนี้
		(๑) บทบัญญัติที่ว่า “เฉพาะในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
ตามมาตรา ๒๖๓ วรรคสอง (๒) (ข) หมายความถึงเฉพาะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกต�ำแหน่งหนึ่งในเวลาเดียวกันด้วยหรือไม่ และถือเป็นเหตุ
ยกเว้นทีไ่ ม่นำ� มาเป็นเหตุสนิ้ สุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติตามทีม่ าตรา ๑๘๔ (๑)
บัญญัติไว้หรือไม่ อย่างไร
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		(๒) สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติบางคนได้ดำ� รงต�ำแหน่งในคณะกรรมการทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับ
ภารกิจในด้านต่าง ๆ ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรและส�ำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เช่น ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ หรือได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภาเฉพาะกิจศึกษาและจัดท�ำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา จะได้รบั ยกเว้นไม่นำ� มาเป็นเหตุสนิ้ สุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๖๓ วรรคสอง (๒) (ข) หรือได้รับยกเว้นตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร
๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
		คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีผู้แทนส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นดังนี้
		ประเด็นทีห่ นึง่ เห็นว่า มาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้บัญญัติว่าในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญท�ำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒสิ ภาโดยสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติทอี่ ยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปนัน้ นอกจากต้องมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว
ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญด้วย
ดังนั้น ในการพิจารณาคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติทที่ ำ� หน้าทีเ่ ป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา จึงต้องพิจารณา
จากบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบกับ
มาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เฉพาะที่บัญญัติ
ให้น�ำมาใช้บังคับ
		 ส�ำหรับการน�ำคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามาใช้บังคับกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ท�ำหน้าที่สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มิได้บัญญัติห้ามมิให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด�ำรงต�ำแหน่งหรือหน้าที่
ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือต�ำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้น การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท�ำหน้าที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต่อไปได้ จึงต้องก�ำหนดข้อยกเว้นส�ำหรับการน�ำ
เหตุแห่งการสิน้ สุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาทีจ่ ะน�ำมาใช้บงั คับ
ในบางกรณีเพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถท�ำหน้าที่สมาชิก
พ.ค. - มิ.ย. ๖๐
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บับันนทึทึกกสำสำ��นันักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎีกกาา
เรืเรื่อ่องเสร็
งเสร็จจทีที่ ่ ๖๖๐/๒๕๖๐
๔๗๙/๒๕๖๐

สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต่อไปได้ ดังที่มาตรา ๒๖๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
ได้บัญญัติให้น�ำมาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๘ มาใช้บังคับ โดยได้ก�ำหนดข้อยกเว้น
ของการน�ำมาใช้บังคับ ดังนี้
		 ๑. กรณี ม าตรา ๙๘ ซึ่ ง เป็ น บทบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของบุ ค คลมิ ใ ห้ ใช้ สิ ท ธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ก�ำหนดยกเว้นไม่น�ำ (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕)
มาใช้บังคับ
		 ๒. กรณีมาตรา ๑๐๑ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ได้ก�ำหนดข้อยกเว้นของการน�ำความใน (๖) มาใช้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา
๙๘ (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ซึ่งจะสอดคล้องกับการยกเว้นที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๓
วรรคสอง (๑) ส่วนข้อยกเว้นตามมาตรา ๒๖๓ วรรคสอง (๒) (ข) เป็นการยกเว้นเพื่อให้สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะเดียวกันสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรัฐและในฐานะสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติไปพร้อมกันได้ โดยไม่ถกู ต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ และ
มาตรา ๑๘๕ กล่าวโดยสรุปสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้ยกเว้นให้สามารถด�ำรงต�ำแหน่ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะเดียวกันได้ ไม่ว่าจะด�ำรง
ต�ำแหน่งอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญใช้บังคับหรือได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งในภายหลังจากวันที่
รัฐธรรมนูญใช้บังคับ
ประเด็นที่สอง เห็นว่าบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๘๔ ของรัฐธรรมนูญ นั้น มีข้อยกเว้นไว้
ในวรรคสองว่ามิให้น�ำมาใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
เป็นการเฉพาะอยูแ่ ล้ว ถ้าการแต่งตัง้ กรรมการตามทีห่ ารือเป็นการแต่งตัง้ ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่เกี่ยวกับกิจการของสภาแล้ว ย่อมอยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นตามความในวรรคสองดังกล่าว
		 อนึ่ง โดยที่ปัญหาข้อหารือนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันเป็นหน้าที่
และอ�ำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย การที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑)
ได้พจิ ารณาให้ความเห็นในเรือ่ งนีเ้ ป็นการให้ความเห็นเบือ้ งต้น เพือ่ เป็นการร่วมมือระหว่างส่วนราชการ
ส�ำหรับน�ำความเห็นไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

126

121-130-MAC6.indd 126

จุลนิติ

พ.ค. - มิ.ย. ๖๐

8/19/17 9:40 AM

สรุปคำ�พิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรื่องเสร็จที่ ๒๔๑/๒๕๖๐
เรื่อง อำ�นาจวินิจฉัยอุทธรณ์คำ�สั่งเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือของคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
		 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๔๐๒/๒๘๑๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน
๒๕๕๙ ถึงส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�ำหนด
หนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในระหว่างการเตรียมการเพือ่ ร่างอนุบญ
ั ญัติ
มี ป ระเด็ น ปั ญ หาการตี ค วามการด� ำ เนิ น งานของกองทุ น ยุ ติ ธ รรม เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มิได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ค�ำสั่งของคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ�ำจังหวัดในกรณีมีค�ำสั่งอนุมัติ
ไม่อนุมตั ใิ ห้ความช่วยเหลือ หรือยุตเิ รือ่ งไว้แต่อย่างใด ซึง่ โดยหลักการบุคคลทีถ่ กู ปฏิเสธความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายควรมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัยนั้นเพื่อมิให้เป็นภาระในการที่จะต้องไปฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง เพื่อความเป็นธรรม และเป็นการกลั่นกรองดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ
ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
กองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๙ เมือ่ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ยุติธรรมผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มีความเห็นว่า สมควรให้คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
มีอ�ำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค�ำสั่งของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจ�ำจังหวัดในกรณีมีค�ำสั่งอนุมัติไม่อนุมัติให้ความช่วยเหลือ หรือยุติเรื่อง
		 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงขอหารือในประเด็นข้อกฎหมาย ดังนี้
		 ๑. คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจะมีอ�ำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ค�ำสั่งของคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ�ำจังหวัดได้หรือไม่ ทัง้ นี้ โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามมาตรา ๑๘ (๗)
		 ๒. หากคณะกรรมการกองทุนยุตธิ รรมไม่มอี ำ� นาจวินจิ ฉัยอุทธรณ์ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกองทุน
ยุติธรรมจะมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๑๘ (๓)
ได้หรือไม่
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สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บับันนทึทึกกคณะกรรมการวิ
ธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เรืเรื่อ่องเสร็
งเสร็จจทีที่ ่ ๒๔๑/๒๕๖๐
๔๗๙/๒๕๖๐

		 ๓. หากคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมไม่มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
ตามข้อ ๒ คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจะมีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนค�ำวินิจฉัย
ของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือฯ โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๑๘ (๓) ได้หรือไม่ ทัง้ นี้ บทบาท
ของคณะอนุกรรมการชุดนี้ควรเป็นประการใด
		 อนึ่ง หากคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมตามข้อ ๑ หรือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
ตามข้อ ๒ หรือคณะอนุกรรมการทบทวนค�ำวินิจฉัยตามข้อ ๓ ก็ดี มีอ�ำนาจออกค�ำสั่งประการใดแล้ว
เนื่ อ งจากตามมาตรา ๔๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�ำหนดให้การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้น การนับระยะเวลาเก้าสิบวันทั้งสามกรณีนี้จะต้องนับตั้งแต่เมื่อใด
๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
		คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง* ได้พิจารณาข้อหารือของกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ โดยมีผู้แทนกระทรวงยุติธรรม (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจะมีอ�ำนาจ
วินจิ ฉัยอุทธรณ์คำ� สัง่ ของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจ�ำจังหวัดได้หรือไม่ และหากคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมไม่มีอ�ำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ค�ำสั่ง
ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการกองทุนยุตธิ รรมจะมีอำ� นาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการวินจิ ฉัยอุทธรณ์ หรือ
คณะอนุกรรมการทบทวนค�ำวินจิ ฉัยของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจ�ำจังหวัด แทนได้หรือไม่ อย่างไร เห็นว่า ค�ำสัง่ อนุมตั ิ ไม่อนุมตั ใิ ห้ความช่วยเหลือ
หรื อ ยุ ติ เรื่ อ งของคณะอนุ ก รรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หรื อ คณะอนุ ก รรมการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ประจ�ำจังหวัดเป็นการใช้อ�ำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรือหน้าทีข่ องผูข้ อรับความช่วยเหลือ ค�ำสัง่ ของคณะอนุกรรมการดังกล่าวจึงเป็นค�ำสัง่ ทางปกครอง
ตามบทนิยามค�ำว่า “ค�ำสั่งทางปกครอง” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
		 แม้มาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัตวิ า่
ขั้ น ตอนและระยะเวลาอุ ท ธรณ์ ห รื อ โต้ แ ย้ ง หากก� ำ หนดไว้ ใ นกฎหมายอื่ น แล้ ว ก็ ใ ห้ ใช้ บั ง คั บ ตาม
กฎหมายอื่นนั้น โดยไม่ต้องใช้บังคับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง
ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและผูท้ รงคุณวุฒอิ กี ไม่นอ้ ยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ ทัง้ นี้ ให้คณะรัฐมนตรี
แต่งตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จากผูซ้ งึ่ มีความเชีย่ วชาญในทางนิตศิ าสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง.
*
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สรุปคำ�พิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

แต่พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ได้ก�ำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการอุทธรณ์
ไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติ มีเพียงในระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุตธิ รรมซึง่ คณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมได้ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๑๘ (๒) มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และเนื้อหาก็เป็นเรื่องการทบทวน
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ จึงเป็นกรณีที่พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
ไม่ได้กำ� หนดขัน้ ตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้เป็นการเฉพาะ ดังนัน้ ขัน้ ตอนและระยะเวลา
อุทธรณ์จึงต้องน�ำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ ทั้งนี้
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
		 ส�ำหรับกรณีตามข้อหารือนี้ มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
บัญญัติให้คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ เพื่อมีอ�ำนาจ
หน้าทีพ่ จิ ารณาให้ความช่วยเหลือผูย้ นื่ ค�ำขอในทุกภารกิจของกองทุนทัว่ ราชอาณาจักร และมาตรา ๒๑
แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว บัญญัตใิ ห้คณะกรรมการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ�ำ
จังหวัดขึน้ ทุกจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร เพือ่ มีอำ� นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาให้ความช่วยเหลือผูย้ นื่ ค�ำขอ
จากกองทุนเฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด�ำเนินคดีและการขอปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย จึงถือได้ว่าคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือและคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจ�ำจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ออกค�ำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผูข้ อรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วย
กับค�ำสั่งทางปกครองนั้น ผู้ขอรับความช่วยเหลือก็สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ โดยยื่นค�ำอุทธรณ์ต่อ
คณะอนุกรรมการผูท้ ำ� ค�ำสัง่ ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งค�ำสัง่ ดังกล่าว และโดยทีค่ ณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมมีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจึงเป็นผู้ก�ำกับดูแลหรือผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งของคณะ
อนุกรรมการให้ความช่วยเหลือและคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ�ำจังหวัดตามข้อ ๒ (๑๔)
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะกรรมการกองทุนยุตธิ รรมจึงเป็นผูม้ อี ำ� นาจพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙
		ดังนั้น เมื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ�ำจังหวัด ผู้นั้นก็สามารถใช้สิทธิ
อุทธรณ์ได้ โดยต้องยืน่ อุทธรณ์ตอ่ คณะอนุกรรมการผูอ้ อกค�ำสัง่ นัน้ เสียก่อน และถ้าคณะอนุกรรมการ
ดังกล่าว เห็นด้วยกับค�ำอุทธรณ์ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนก็ให้ดำ� เนินการเปลีย่ นแปลงค�ำสัง่ ทางปกครอง
แต่ถา้ ไม่เห็นด้วยกับค�ำอุทธรณ์ไม่วา่ จะทัง้ หมดหรือบางส่วนให้เสนอรายงานความเห็นพร้อมเหตุผล
ไปยังคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจพิจารณาอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาต่อไป
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สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บับันนทึทึกกคณะกรรมการวิ
ธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
งเสร็จจทีที่่ ๒๔๑/๒๕๖๐
๔๗๙/๒๕๖๐
เรืเรื่อ่องเสร็

		 อนึ่ง เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมีอ�ำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ค�ำสั่ง
ของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ�ำจังหวัดได้
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมอาจอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือ กลั่นกรอง และเสนอความเห็น
เบื้องต้นต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมในการวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไปได้
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