
พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๖๓

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ตาม “หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย” นั้น เปนรูปแบบการปกครองท่ีใช “กฎหมาย” 
เปนหลักในการปกครองประเทศ และเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร พัฒนา และขับเคลื่อน
ประเทศในดานตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความม่ันคงใหมีความเจริญกาวหนา 
โดยเฉพาะการกําหนดใหประชาชนผูเกี่ยวของทุกภาคสวนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการปกครอง
และพฒันาประเทศตามวถิทีางแหงระบอบประชาธปิไตย ดงันัน้ “กฎหมาย” ซึง่ใชเปนเครือ่งมอืสําหรบั
การปกครองและพัฒนาประเทศดังกลาว จงึตองมเีนือ้หาสาระสําคญัและขอบเขตของการใชบงัคบั
ที่ชัดเจน แนนอน และสามารถเขาใจไดงาย เพื่อประชาชนสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง 
ดวยเหตุนี้ “หลักการและเหตุผลของรางกฎหมาย” จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะเปนกรอบ
และแนวทางสําหรับองคกรที่เก่ียวของในการตรากฎหมายใชเปนหลักในการพิจารณากฎหมาย
ซึ่งจะมีผลใชบังคับตอไป
 ในการเสนอกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อใหสภาพิจารณาน้ัน จะมี “บันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติ” เปนสวนหนึ่งที่แยกออกจากตัวรางพระราชบัญญัติซึ่งตอง
แนบมาพรอมกัน โดย “หลกัการของกฎหมายหรือรางพระราชบัญญัติ” เปรียบเสมือนกรอบท่ีแสดงถึง
วตัถปุระสงคของรางกฎหมายแตละฉบบั และเปนการแสดงใหเหน็ถงึขอบเขตของการใหมหีรอืการแกไข
เพิ่มเติมกฎหมาย อันเปนขอผูกมัดในการตรากฎหมายฉบับนั้น ทั้งในชั้นของการยกรางกฎหมาย และ
ชั้นการตรวจพิจารณาของฝายบริหาร รวมทั้งชั้นการพิจารณาของฝายนิติบัญญัติ นอกจากนี้ หลักการ
ของกฎหมายยงัเปนสิง่ทีใ่ชพจิารณาในเบือ้งตนวารางกฎหมายนัน้มหีลกัการทาํนองเดยีวกบักฎหมายที่
ใชบังคับอยูแลวหรือไม ทั้งนี้ เพื่อไดทราบวาจะตองดําเนินการอยางไรตอไป โดยหากเปนรางกฎหมาย

 ๑จดัโดย กองหลกันิตบิญัญติั และสถาบนัพฒันานกักฎหมายมหาชน สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ในการสมัมนาตามโครงการ
ฝกอบรมและรบัฟงความคดิเหน็เพือ่กาํหนดรปูแบบการรางกฎหมายและเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหินาทีข่องนกักฎหมายกฤษฎกีา 
เร่ือง “หลกัการและเหตุผลของรางกฎหมาย” เม่ือวันจนัทรที ่๒๖ กมุภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬกา ณ หองราชดําเนิน
ชั้น ๑ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส (หลานหลวง) กรุงเทพมหานคร.
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หลักการและเหตุผล
ของรางกฎหมาย
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หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย

จุลนิติ

 ๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “หลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติ”, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง 
“หลักการและเหตุผลของรางกฎหมาย”, ๒๕๖๑, น. ๒.
 ๓เพิ่งอาง, น. ๑๖.

ทีย่งัไมเคยมกีฎหมายทีม่หีลกัการทาํนองเดยีวกนั กต็องมกีารตรากฎหมายใหมขึน้ใชบงัคบั แตหากเปน
รางกฎหมายที่มีกฎหมายซึ่งมีหลักการทํานองเดียวกันอยูแลวแตยังมีหลักการบางประการที่ยังขาด
หรือไมครอบคลุม ก็อาจตองตรากฎหมายเพื่อแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงกฎหมายเดิมที่ใชบังคับอยู๒

 สวน “เหตุผลของกฎหมายหรือรางพระราชบัญญัติ” จะเปนสิ่งที่บอกใหทราบถึงเหตุผลหรือ
ความจําเปนในการตรากฎหมายน้ัน เพือ่ใหทราบถึงวตัถปุระสงคและเจตนารมณทีต่องมกีารตรากฎหมาย
ขึน้ใชบงัคบั การแกไขเพ่ิมเติม หรอืการยกเลิกกฎหมาย รวมตลอดถึงเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการตีความ
เพื่อใชบังคับกฎหมายฉบับนั้นดวย๓

 ดวยความสําคัญของหลักการและเหตุผลของกฎหมายในการเสนอและเพื่อพิจารณาของ
องคกรทีเ่กีย่วของในกระบวนการนติบิญัญตัดิงักลาว กองหลกันติบิญัญตั ิและสถาบนัพฒันานกักฎหมาย
มหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงไดจัดใหมีการสัมมนา เร่ือง “หลักการและเหตุผล
ของรางกฎหมาย” ขึน้ เมื่อวันจันทรที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ที่ผานมา เพื่อใหผูปฏิบัติงานของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งเปนองคกรที่มีหนาที่
ความรับผิดชอบโดยตรงในการยกรางกฎหมายและเกี่ยวของกับงานดานนิติบัญญัติของประเทศ 
ไดมีความรูความเขาใจถึงความเปนมาและรูปแบบของหลักการและเหตุผลของรางกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ รวมทั้งเปดโอกาสใหมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา
และอปุสรรคในเรือ่งดังกลาว เพือ่เปนขอมลูในการวเิคราะหและพจิารณาปรบัปรงุรปูแบบของหลกัการ
และเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติใหมีความเหมาะสมและใชเปนหลักเกณฑในการถือปฏิบัติ
ไดอยางถูกตองตอไป 
 โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ไดกลาวเปดการสมัมนา จากนัน้ มกีารอภปิราย เรือ่ง “หลกัการและเหตผุลของรางกฎหมาย” 
ประกอบดวย นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และกรรมการกฤษฎีกา  
นายกิตติศักดิ์ จุลสํารวล ผู อํานวยการกองหลักนิติบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
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จุลนิติ

นายธวิากร ยอดชาญ ผูอาํนวยการฝายนติบิญัญตั ิสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนายอภวิฒัน  
คงชาตรี ผูอํานวยการฝายการวิเคราะหการรางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมี 
นายเชวง ไทยยิ่ง ผูอํานวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เปนผูดําเนินรายการ

 โดยการอภิปรายในหัวขอเรื่องดังกลาวมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

 นางกาญจนารตัน ลวีโิรจน สมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาติ และกรรมการกฤษฎีกา ไดแสดง
ความคิดเห็นวา เดิมรางพระราชบัญญัติที่ตรากอนป พ.ศ. ๒๔๗๗ จะไมมีการเขียนบันทึกหลักการ
และเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติ และเม่ือมีการตรา “ขอบังคับการประชุมและการปรึกษา
ของสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๖” ขึ้นใชบังคับก็มิไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาการเสนอ
รางพระราชบัญญัติท่ีรัฐบาลหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอตองมีการเขียนหลักการของ
รางพระราชบัญญัติ จะกําหนดเพียงวารางพระราชบัญญัตินั้นตองแบงเปนมาตราและมีบันทึกแสดง
เหตุผลยื่นตอประธานเทานั้น แตอยางไรก็ตาม การพิจารณาในวาระที่หนึ่งของสภาผูแทนราษฎรนั้น 
ขอบงัคบัไดกาํหนดใหทีป่ระชมุลงมตวิาควรจะรบั “หลกัการ” แหงรางพระราชบญัญัตินัน้ไวพจิารณา
หรือไม ถาไมมีผูคัดคานในหลักการ หรือมีผูคัดคานแตที่ประชุมลงมติไมเห็นดวยกับคําคัดคานนั้น 
กใ็หถอืวาทีป่ระชมุยอมรบัรางพระราชบญัญตันิัน้ไวปรกึษาในละเอยีดตอไป บทบญัญติัในสวนนีจ้งึทาํให
หลกัการของรางพระราชบัญญตัใิด ๆ  ทีเ่สนอตอสภาผูแทนราษฎรเพ่ือพจิารณาน้ันเปนสิง่สาํคญัซึง่ตอง
พิจารณาเปนลําดับแรก
 ตอมา “ขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๗” 
ไดกําหนดเกี่ยวกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่จะเสนอตอสภาผูแทนราษฎรไวอยางชัดเจนวา 
รางพระราชบญัญตันิัน้ตองแบงเปนมาตรา และใหมบีนัทกึขอความเกีย่วกับหลกัการของรางพระราชบญัญตั ิ
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หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย

จุลนิติ

และคําชี้แจงแสดงเหตุผลวามีความจําเปนอยางไรจึงตองตราพระราชบัญญัตินั้น๔ สวนการพิจารณา
ในวาระทีห่นึง่ยงัคงกําหนดใหทีป่ระชุมลงมตวิาจะรบัหลกัการแหงรางพระราชบญัญตันิัน้ไวพจิารณาหรอืไม 
ดังนั้น ขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ดังกลาว 
จึงถือเปนขอบังคับฉบับแรกท่ีกําหนดใหการเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภาผูแทนราษฎรตองมี
บันทึกหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย ซึ่งบทบัญญัตินี้ไดปรากฏตอมา
ในขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทน พุทธศักราช ๒๔๙๐ ขอบังคับการประชุม
ปรกึษาของสภาผูแทน พทุธศักราช ๒๔๙๔ ขอบงัคบัการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร 
พุทธศักราช ๒๔๙๕ และขอบังคับการประชุมปรึกษาของสภาผูแทน พ.ศ. ๒๕๑๓ จนกระทั่ง 
“ขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒” ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เก่ียวกับการเขียนหลักการของรางพระราชบัญญัติใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยนอกจากจะกําหนด
ใหรางพระราชบัญญตัติองแบงเปนมาตราและตองมบีนัทกึเกีย่วกับหลักการแหงรางพระราชบัญญตัิ 
และเหตผุลในการเสนอรางพระราชบญัญตั ิเหมอืนท่ีเคยกาํหนดไวในขอบงัคับฉบบัอืน่ ๆ  ทีผ่านมาแลว 
ยงัไดกาํหนดให “การเขียนหลกัการน้ันตองกาํหนดโดยชัดแจง” และในกรณทีีเ่ปนการแกไขเพ่ิมเตมิ
หรอืยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบุมาตราท่ีตองการแกไขเพ่ิมเตมิหรอืยกเลิกไวในหลักการหรือจะระบุ
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 แตไดมีการเปล่ียนแปลงการเขียน
หลกัการและเหตผุลของรางพระราชบญัญตัทิีเ่สนอตอสภาผูแทนราษฎรอกีครัง้ใน “ขอบงัคบัการประชมุ
สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๐” โดยขอ ๙๓ ไดกําหนดให “รางพระราชบัญญัติตองแบงเปนมาตรา
และตองมีบันทึกประกอบ ดังตอไปนี้ (๑) หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ และ (๒) เหตุผลในการ
เสนอรางพระราชบัญญัติ รวมท้ังหลักการแหงรางพระราชบัญญัติน้ัน ใหกําหนดโดยชัดแจง” และ
ตัดขอความในสวนที่กําหนดให “ในกรณีที่เปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบุ

 ๔ขอบังคับการประชุมและการปรึกษาของสภาผูแทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ขอ ๒๕ กําหนดวา
  “ขอ ๒๕ ญัตติรางพระราชบัญญัตินั้นตองแบงเปนมาตรา และใหมีบันทึกขอความดั่งตอไปนี้
  ก. หลักการของรางพระราชบัญญัติ 
  ข. คําชี้แจงแสดงเหตุผลวา มีความจําเปนอยางไรจึ่งตองตราพระราชบัญญัตินั้น
  เมื่อประธานไดรับญัตติรางพระราชบัญญัติที่เสนอมาน้ันและตรวจเห็นถูกตองตามระเบียบขอบังคับแลว ใหสงสําเนาแก
สมาชิกลวงหนาอยางนอย ๓ วันกอนวันนัดประชุม เวนแตกิจการดวน”.
 ๕ขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอ ๘๙ กําหนดวา
  “ขอ ๘๙ รางพระราชบัญญัติตองแบงเปนมาตรา และตองมีบันทึกประกอบ ดังตอไปนี้ 
  (๑) หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
  (๒) เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
  หลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น ใหกําหนดโดยชัดแจง
  ในกรณีที่เปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบุมาตราที่ตองการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไวในหลักการ
หรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได”.
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

มาตราที่ตองการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไวในหลักการหรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได” ออกไป 
อนัสงผลใหในบันทกึหลักการหรือในเหตุผลของรางพระราชบัญญตัทิีเ่สนอตอสภาผูแทนราษฎร จะระบุ
มาตราท่ีแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกหรือไมกไ็ด ซึง่ตอมา “ขอบังคบัการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑” 
ขอ ๑๐๙ ประกอบขอ ๑๐๑ ก็ไดบัญญัติไวในลักษณะเดียวกัน
 อยางไรก็ดี “ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗” ขอ ๑๑๒ ไดกลับมา
กาํหนดไวอยางเดยีวกบัขอบงัคบัการประชมุกอนป พ.ศ. ๒๕๔๐ กลาวคอื กาํหนดใหรางพระราชบญัญตัิ
ตองแบงเปนมาตราและตองมีบันทึกหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัติ รวมทั้งหลักการ
แหงรางพระราชบัญญัตินั้น ใหกําหนดโดยชัดแจง และในกรณีที่เปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
กฎหมายเดิม ใหระบุมาตราที่ตองการแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกไวในหลักการหรือจะระบุไวในเหตุผล
ดวยก็ได 
 แตตอมา “ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” ไดมีการแกไข
เพิม่เตมิความในวรรคสองและวรรคสามของขอ ๑๑๒ ของขอบงัคบัการประชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ดงักลาว จากเดมิทีก่าํหนดให “หลกัการแหงรางพระราชบญัญตันิัน้ ใหกาํหนดโดยชดัแจง” 
ไดแกไขเพ่ิมเตมิเปน “หลกัการแหงรางพระราชบัญญัตินัน้ ใหแสดงไวโดยสงัเขปเพือ่ใหท่ีประชมุสภา
เขาใจถึงความจําเปนหรอืเจตนารมณของรางพระราชบัญญัตนิัน้ ๆ วามคีวามมุงหมายเพ่ือการใด” 
และความเดิมที่กําหนดให “ในกรณีที่เปนการแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบุมาตรา
ที่ตองการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไวในหลักการหรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได” ไดแกไขเปน 
“ในกรณีทีเ่ปนการแกไขเพ่ิมเตมิหรอืยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบเุฉพาะมาตราท่ีเปนหลกัทีต่องการ
จะแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกไวในหลักการ หรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได แตมิใหถือวามาตรา
ทีไ่ดระบุไวดงักลาวเปนสวนหน่ึงของหลักการ” สาํหรบั “ขอบงัคบัการประชมุสภานติิบญัญติัแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐” ซึง่เปนขอบงัคบัการประชมุในปจจบุนั เมือ่พจิารณาแลวกพ็บวามกีารกาํหนดไวในลกัษณะ
ทํานองเดียวกัน๖ 
 ดงันัน้ ในปจจุบนัไดเปนทีย่ตุวิารางพระราชบัญญตัทิีเ่สนอตอสภา หากเปนการแกไขเพ่ิมเติมหรอื
ยกเลิกกฎหมายเดมิ ตองระบมุาตราทีต่องการแกไขเพิม่เตมิหรอืยกเลิกไวในหลกัการดวย แตไมจาํเปน
ตองระบุทุกมาตรา ใหระบุเฉพาะมาตราท่ีเปนหลักท่ีตองการจะแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกเทานั้น 

 ๖ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๐๗ กําหนดวา
  “ขอ ๑๐๗ รางพระราชบัญญตัทิีเ่สนอตอสภาตองแบงเปนมาตรา และตองมีบันทึกประกอบ ดังตอไปนี้
  (๑)  หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
  (๒)  เหตุผลในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
  (๓)  บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ
  ในกรณีที่มีการรับฟงความคิดเห็นและวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากรางพระราชบัญญัติ ใหเสนอมาพรอมกับบันทึก
ประกอบตามวรรคหน่ึง และถาตองจัดทาํกฎหมายลําดบัรองตามรางพระราชบัญญตัใิหเสนอแผนการจัดทาํกฎหมายลําดบัรองท่ีแสดง
กรอบเวลาและสาระสําคัญมาพรอมกันดวย
  หลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น ใหแสดงไวโดยสังเขปเพื่อใหที่ประชุมสภาเขาใจถึงความจําเปนหรือเจตนารมณของ
รางพระราชบัญญตันิัน้ ๆ วามีความมุงหมายเพื่อการใด
  ในกรณีที่เปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายเดิม ใหระบเุฉพาะมาตราทีเ่ปนหลกัทีต่องการจะแกไขเพิม่เตมิหรอืยกเลกิ
ไวในหลักการ หรือจะระบุไวในเหตุผลดวยก็ได แตมิใหถือวามาตราที่ไดระบุไวดังกลาวเปนสวนหนึ่งของหลักการ
      ฯลฯ    ฯลฯ”.
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หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย

จุลนิติ

และมาตราที่ไดระบุไวดังกลาวไมถือเปนสวนหนึ่งของหลักการ อยางไรก็ตาม สําหรับหลักการ
แหงรางพระราชบัญญัติที่กําหนด “ใหแสดงไวโดยสังเขป” นั้น ไดกอใหเกิดปญหาในการตีความวา
มีขอบเขตมากนอยเพียงใด เพราะอาจตีความวาหมายถึงใหเปนไปโดยยอ หรือไมจําเปนตองระบุ
ในสาระสําคัญก็ได ซึ่งหากกลับไปใชถอยคําวา “ใหกําหนดโดยชัดแจง” เหมือนท่ีผานมาแลวจะมี
ความชัดเจนกวาและไมเกดิปญหาความคลมุเครอื โดยเฉพาะในการพจิารณาแกไขเพิม่เติมรางพระราชบญัญตัิ
ที่กระทบตอหลักการในชั้นการพิจารณาของฝายนิติบัญญตัิ กลาวคือ
 ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติของสภาซ่ึงกระทําเปนสามวาระ โดย “วาระท่ีหนึ่ง” เปน
การพิจารณาเพื่อรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา “วาระที่สอง” เปนการพิจารณา
รางพระราชบญัญตัเิปนรายมาตราโดยคณะกรรมาธกิารทีส่ภาตัง้หรอืกรรมาธกิารเตม็สภา และ “วาระทีส่าม” 
เปนการพจิารณาใหความเห็นชอบประกาศใชเปนกฎหมาย ซึง่ในวาระท่ีหนึง่ สภาจะตองพจิารณาหลักการ
แหงรางพระราชบัญญัติที่เสนอเปนเบื้องตนวาจะรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้นไวพิจารณา
หรือไม หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ เพื่อลงมติวาจะรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติไวพิจารณา
ตอไปหรือไม สภาจําเปนตองทราบถึงสาระสําคัญท่ีกําหนดไวในหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ทีเ่สนอน้ัน ซึง่สอดคลองกบัขอบงัคบัการประชุมทีก่าํหนดใหรางพระราชบัญญตัทิีเ่สนอตองประกอบดวย
หลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
 เม่ือสภาไดพิจารณารับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติในวาระท่ีหนึ่งแลว ในช้ันการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการ จะกาํหนดใหสมาชกิสภาท่ีเหน็สมควรแกไขเพ่ิมเตมิมาตราใด สามารถ “แปรญตัต”ิ 
เพือ่แกไขเพิม่เตมิมาตราในรางพระราชบัญญตัไิด โดยในการแปรญัตตขิอแกไขเพิม่เตมิมาตราใด ๆ  นัน้ 
แตเดิมไมมกีารกําหนดเก่ียวกับการแปรญัตติวาจะกระทบตอหลักการแหงรางพระราชบัญญตัไิดหรอืไม 
อยางไร จนกระทัง่ ขอ ๑๐๐ ของขอบงัคบัการประชมุของสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดกาํหนดให 
“การแปรญัตติเพิ่มมาตราข้ึนใหม หรือตัดทอน หรือแกไขเพ่ิมเติมมาตราเดิม ตองไมขัดกับ
หลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น” ซึ่งการกําหนดไมใหสมาชิกสภาแปรญัตติที่ขัดกับหลักการ
แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาวไดถูกบัญญัติไวในขอบังคับการประชุมตลอดมาจนถึงปจจุบัน 
โดยขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดจํากัดการแปรญัตติของสมาชิกไว
ในขอ ๑๑๗ สวนคณะกรรมาธิการที่พิจารณารางพระราชบัญญัติกําหนดไวในขอ ๑๑๕
 อยางไรก็ดี แมวาขอบังคับการประชุมจะกําหนดจํากัดการแปรญัตติของสมาชิกและการแกไข
ของคณะกรรมาธิการไมใหขดักบัหลักการแหงรางพระราชบัญญตั ิ เพือ่ใหการพิจารณารางพระราชบัญญตัิ
ของฝายนิติบัญญัติตองยึดถือหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้นเปนสําคัญ และเปนการจํากัดอํานาจ
ของฝายนิติบัญญัติในการเขาไปแทรกแซงการดําเนินการตามนโยบายของฝายบริหารสําหรับกรณีที่
รางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนรางพระราชบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี หรือเก่ียวของกับการ
บริหารงานของฝายบริหาร ก็ตาม แตมิไดหมายความวาสมาชิกหรือกรรมาธิการจะแกไขเพ่ิมเติม
รางพระราชบัญญัตินั้นไมไดเลย เพราะหากการแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนมาตรานั้นยังคงอยูใน
หลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้น ก็สามารถกระทําได และในทางปฏิบัติหากมีความจําเปนตอง
ดําเนินการเพิ่มมาตราขึ้นใหม หรือตัดทอน หรือแกไขเพิ่มเติมมาตราเดิมที่ขัดกับหลักการ
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๖๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

แหงรางพระราชบัญญตันิัน้ กส็ามารถกระทําไดโดยอาศัย “การเสนอญัตติใหมกีารยกเวนขอบงัคบั
การประชุม” ในขอที่กําหนดหามการกระทําดังกลาวไว ซึ่งหากท่ีประชุมมีมติใหยกเวนขอบังคับ
ดงักลาวแลว ยอมสามารถดาํเนนิการเพ่ิมมาตราข้ึนใหม หรอืตัดทอน หรอืแกไขเพิม่เตมิมาตราเดิม
ที่ขัดกับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตินั้นได แตในการยกเวนขอบังคับการประชุมนั้นอาจสงผลให
สมาชิกทั้งที่ไดแปรญัตติและไมไดแปรญัตติสามารถอภิปรายเพื่อเพิ่มมาตราขึ้นใหม หรือตัดทอน หรือ
แกไขเพิ่มเติมมาตราเดิมที่ขัดกับหลักการของรางพระราชบัญญัติไดอยางกวางขวาง และอาจกระทบ
ตอเจตนารมณและหลกัการสาํคญัแหงรางพระราชบญัญัตนิัน้ได อนัสงผลตอขอบเขตและวตัถปุระสงค
ของรางพระราชบัญญัติที่ผูเสนอกฎหมายนั้นตองการ

 นายธิวากร ยอดชาญ ผู อํานวยการฝายนิติบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไดแสดงความคดิเหน็วา แนวทางในการเขยีนบนัทกึหลกัการของรางพระราชบญัญตัทิีผ่านมาจะยดึถอื
ตามขอบงัคบัการประชมุสภาในขณะน้ันประกอบกับแนวทางปฏบิตัขิองสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยแนวทางเบื้องตนในการเขียนบันทึกหลักการมี ๕ ประการ ดังนี้
 ๑.  ตองใชถอยคําสั้น กะทัดรัด และชัดเจน
 ๒.  สรุปสาระสําคัญใหชัดเจนวาแกไขเพิ่มเติมเรื่องอะไรหรือประเด็นใด
 ๓.  เหตุผลที่ตองแกไขในเร่ืองดังกลาวเพื่ออะไร
 ๔.  ไมตองเขียนบทเฉพาะกาลในบันทึกหลักการ
 ๕.  ตองสอดคลองกบัขอบงัคบัการประชุมสภาทีใ่ชบงัคบัอยูในขณะนัน้ โดย “หลกัการ” ตองกาํหนด
สาระใหพอเขาใจวาผูเสนอมีความประสงคจะแกไขบทบัญญัติเดิมใหเปนอยางไร และยืดหยุนเพียงพอ
ทีจ่ะใหสมาชกิแปรญตัตไิดโดยไมขดักบัสาระสาํคญัของการแกไขของหนวยงานเจาของเร่ือง และตอง “ระบุ
เลขมาตรา” ภายในวงเลบ็ในตอนทายเพือ่ใหทราบวาแกไขมาตราใดบาง แตเลขมาตรามใิชสาระสาํคญั
ของหลักการ
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๗๐

หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย

จุลนิติ

 สําหรับ “รูปแบบการเขียนหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ” สามารถแบงตามลักษณะของ
กฎหมายได ดังนี้

 ๑. รางพระราชบัญญัติฉบับใหม
  หลักการแหงรางพระราชบัญญัติฉบับใหม ใชรูปแบบวา

  โดยมีแนวทางการเขียน ดังนี้
  -  การระบุชื่อกฎหมายน้ันใหตัดคําวา “รางพระราชบัญญัติ” และคําวา “พ.ศ. ....” ออก
  -  ในกรณีที่ชื่อกฎหมายมีคําวา “วาดวย” อยูหนาชื่อ ใหตัดคําวา “วาดวย” ออก เพื่อไมให
ซํ้ากับคําวา “ใหมีกฎหมายวาดวย...”
  -  ในกรณีที่ชื่อกฎหมายข้ึนตนดวยคํากิริยา ใหทําเปนคํานามโดยเพ่ิมคําวา “การ”
  -  ในกรณทีีร่างกฎหมายฉบบัใหมมสีาระสาํคญัเฉพาะเรือ่งเพยีงหลกัการเดยีว เชน การเวนคนื
อสังหาริมทรัพยหรือการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ จะนําสาระสําคัญของรางกฎหมายน้ันมากําหนดเปน
หลักการ
  ตวัอยางเชน รางพระราชบญัญตัสิงเสรมิกฬีาอาชพี พ.ศ. .... หลกัการคอื “ใหมกีฎหมายวาดวย
การสงเสริมกีฬาอาชีพ” และรางพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชน
สวนบคุคลกบัประโยชนสวนรวม พ.ศ. .... หลกัการคอื “ใหมกีฎหมายวาดวยความผดิเกีย่วกบัการขดักนั
ระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม” เปนตน

 ๒. รางพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง
  หลักการแหงรางพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง ใชรูปแบบวา

  
  โดยแนวทางในการเขียนจะมีลักษณะเชนเดียวกับกรณีรางพระราชบัญญัติฉบับใหม
  ตวัอยางเชน รางพระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. .... หลกัการคอื “ปรบัปรงุกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ” และรางพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. .... หลักการคือ 
“ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว” เปนตน

“ใหมีกฎหมายวาดวย ................................................”

“ปรับปรุงกฎหมายวาดวย ................................................”

(ระบุชื่อกฎหมาย)

(ระบุชื่อกฎหมาย)
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๗๑

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ๓.  รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม
  แบงออกเปน ๒ กรณี ดังนี้
  (ก)  กรณีที่มีหลักการของเร่ืองที่จะแกไขเพิ่มเติมหนึ่งหรือสองประเด็น ใชรูปแบบวา
  

      โดยแนวทางในการระบุเรื่องหรือกลุมเรื่องที่ประสงคจะแกไขเพิ่มเติม เพิ่ม หรือยกเลิก 
กรณีที่มีหนึ่งหรือสองหลักการนั้นจะเขียนตอเนื่องกัน
      ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หลักการคือ 
“แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อเพิ่มอัตราโทษกรณีความผิดที่กระทํา
ตอแรงงานเด็ก (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๔ และมาตรา ๑๔๘ และเพ่ิมมาตรา ๑๔๘/๑ และมาตรา 
๑๔๘/๒)” เปนตน

  (ข)  กรณีที่มีหลักการของเร่ืองที่จะแกไขเพิ่มเติมหลายประเด็น
      การเขยีนหลักการในกรณน้ีีจะมีการจดัแบงเรือ่งหรอืกลุมเรือ่งทีป่ระสงคจะแกไขเพิม่เตมิ
เพิ่ม หรือยกเลิก ออกเปนวงเล็บ ตามรูปแบบ ดังนี้     
      

      โดยแนวทางการเขียนหลักการจะระบุเรือ่งในสาระสําคญัทีไ่ดมกีารเสนอแกไขเปนกรอบ
กวาง ๆ แตเพียงพอที่จะเขาใจไดวาเปนการแกไขเรื่องใด และระบุเลขมาตราเปนวงเล็บตอทาย
ขอความ เพื่อใหมีการแปรญัตติแกไขหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดตาง ๆ ไดตามสมควร ซึ่งจะทําใหเรื่อง
ที่แกไขน้ันมีความสมบูรณเหมาะสมแกการใชบังคับเปนกฎหมายได เวนแตเรื่องท่ีเปนเหตุผลหลัก
หรือเปนสาระสําคัญของการเสนอแกไขครั้งน้ันจะตองระบุไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ การระบุเลขมาตรา
ที่มีการแกไขเพ่ิมเติมดังกลาว ใหระบุเลขมาตราท่ีมีการแกไขตามลําดับ แตหากเปนการแกไขวรรค
หรืออนุมาตราจะตองระบุเลขมาตรากอนแลวจึงระบุลําดับวรรคหรืออนุมาตราท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม
ไปตามลําดับ
      นอกจากนี้ ตองไมนําเนื้อหาที่เปนรายละเอียดของรางพระราชบัญญัติมาใสไวใน
หลักการ และไมตองเขียนบทเฉพาะกาลในหลักการดวย เพราะเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติจะเปน
เครื่องช้ีวาจําเปนตองมีบทเฉพาะกาลหรือไม หากเขียนบทเฉพาะกาลไวในหลักการแลวตอมามีการ
แกไขรางกฎหมายซ่ึงจําเปนตองมีบทเฉพาะกาลเพ่ิมเติมจะทําใหเขียนเพิ่มไมไดเพราะถูกจํากัดไวใน
หลักการแลว

 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ........................................... พ.ศ. .... ดังตอไปนี้
 (๑) ........................................... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา .. เพิ่มมาตรา .. และยกเลิกมาตรา ..)
 (๒) ........................................... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา .. เพิ่มมาตรา .. และยกเลิกมาตรา ..)  
 (๓) ........................................... (แกไขเพิ่มเติมมาตรา .. เพิ่มมาตรา .. และยกเลิกมาตรา ..)

 แกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญติั .......................... พ.ศ. .... เพ่ือ .............................................         
  .............................. (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ... เพิ่มมาตรา ... และยกเลิกมาตรา ...)

(ระบุเรื่องหรือกลุมเรื่อง

ที่แกไขเพิ่มเติม)

(ระบุเรื่องที่แกไขเพิ่มเติม)

(ระบุเรื่องที่แกไขเพิ่มเติม)
(ระบุเรื่องที่แกไขเพิ่มเติม)
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๗๒

หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย

จุลนิติ

      ตวัอยางเชน รางพระราชบัญญตักิารบรหิารหนีส้าธารณะ (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. .... หลกัการคือ 
      “แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังตอไปนี้
      (๑) แกไขเพ่ิมเติมบทนิยามคําวา “หน้ีสาธารณะ” และ “รฐัวิสาหกิจ” และเพ่ิมบทนิยาม
คําวา “ธรุกิจบริหารสินทรัพย” และ “ธุรกิจประกันสินเชื่อ” (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔)
                ฯลฯ    ฯลฯ
      (๕) แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการลงทุนของกองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสราง
หนีส้าธารณะและพฒันาตราสารหนีใ้นประเทศ (แกไขเพิม่เตมิมาตรา ๓๖/๘ และยกเลกิมาตรา ๓๖/๙)
      (๖)  แกไขเพิม่เติมอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการกองทุนบรหิารเงนิกูเพือ่การปรบัโครงสราง
หนี้สาธารณะและพัฒนาตราสารหนี้ในประเทศ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๖/๑๑ และมาตรา ๓๖/๑๒)”

 ๔.  รางพระราชบัญญัติฉบับยกเลิกกฎหมายอื่น
  แบงออกเปน ๔ กรณี แตละกรณีใชรูปแบบ ดังนี้

  (ก)  กรณียกเลิกกฎหมายฉบับเดียว

 
      ตัวอยางเชน รางพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ ลงวันที่ 
๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔ พ.ศ. .... หลักการคือ “ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๖ 
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔”

  (ข)  กรณียกเลิกกฎหมายฉบับเดียว แตกฎหมายน้ันมีกฎหมายฉบับแกไขเพิ่มเติมดวย 

      ตวัอยางเชน รางพระราชบญัญตัยิกเลกิพระราชบญัญตักิารซือ้ขายสนิคาเกษตรลวงหนา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. .... หลักการคือ “ยกเลิกกฎหมายวาดวยการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา” 

  (ค)  กรณียกเลิกกฎหมายสองฉบับหรือสามฉบับ

      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 
     

      ตวัอยางเชน รางพระราชบัญญตัยิกเลิกกฎหมายบางฉบับทีไ่มเหมาะสมกับกาลปจจุบนั 
พ.ศ. .... หลักการคือ “ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน”

ยกเลิก ...............................................................................................................

ยกเลิก ..............................................................................................................

ยกเลิกกฎหมายวาดวย .....................................................................................

(ระบุชื่อกฎหมาย)

(ระบุชื่อกฎหมาย)

(ระบุชื่อกฎหมาย โดยระบุเปนกลุม)

ยกเลิก ..............................................................................................................(ระบุชื่อกฎหมาย) (ระบุชื่อกฎหมาย) และ (ระบุชื่อกฎหมาย)
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๗๓

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 จากนัน้ ผูเขารวมการสัมมนาไดซกัถามและแลกเปล่ียนความคิดเหน็กบัวทิยากรผูทรงคุณวฒุิ 
ในประเด็นปญหาเกีย่วกบัหลกัการของรางกฎหมายในช้ันการพจิารณาของสภานติบิญัญัตแิหงชาต ิดงันี้

 (๑) กรณรีางพระราชบญัญัติแกไขเพิม่เติมซึง่มหีลายหลกัการ สภาสามารถลงมตริบัหลักการ
เฉพาะบางเรื่องหรือไมรับบางเรื่องไดหรือไม อยางไร
   ประเด็นนี้ยังไมเปนที่ยุติเพราะไดมีความเห็นแตกตางกัน โดยฝายหนึ่งเห็นวาการกําหนด
หลักการไดมีการแยกยอยออกเปนขอ ๆ อยางชัดแจง ซึ่งไมแตกตางจากการเสนอแกไขเพ่ิมเติม
รางพระราชบัญญตัหิลายฉบับ ฉบบัละหน่ึงหลักการ เพยีงแตเสนอรวมมาในคราวเดียวกันเพ่ือประหยัด
เวลาในการพจิารณาของสภา ดงันัน้ การรบัหลกัการบางเรือ่งจึงกระทาํได และสามารถพจิารณาเฉพาะ
หลกัการในเร่ืองทีส่ภารับไวไดตอไปในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม แตอกีฝายหนึง่เหน็วา การท่ีขอบงัคบั
การประชมุสภานติบัิญญตัแิหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๑๒ กาํหนดให “การพจิารณารางพระราชบญัญตัิ
ในวาระท่ีหนึ่ง ใหพิจารณาและลงมติวาจะรับหลักการหรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติน้ัน” 
เปนการจาํกดัอาํนาจของสภาใหลงมตไิดเพยีงวาจะรบัหรอืไมรบัหลกัการเทานัน้ หรอืตองรบัหรอืไมรบั
หลักการทั้งหมดที่เสนอมาในรางพระราชบัญญัติ จะรับหรือไมรับแตเพียงบางสวนไมได
   อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบตัทิีผ่านมา หากท่ีประชุมสภาสวนใหญมคีวามเห็นวาจะรับหลักการ
แหงรางพระราชบญัญตัฉิบบัแกไขเพิม่เตมิแตเพียงบางขอ คณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติ จะติดตอประสานงานใหหนวยงานผูรับผิดชอบยื่นขอถอนรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
ออกจากการพิจารณา เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแลวเสนอเปนฉบับใหมทีก่าํหนดเพียงประเด็นทีส่ภาพรอม
จะลงมติรบัหลกัการ เชน กรณรีางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดมี
หนังสือแจงขอถอนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับที่ไดเสนอไวเดิม และเสนอฉบับใหม
ที่เปนการแกไขเฉพาะในสวนมาตรการเพื่ออนุวัติการตามพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การตอตานการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ ที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบันเขารวมเปนภาคีแทนรางฉบับเดิม
ทีม่หีลกัการเก่ียวกบัการแกไขเพิม่เตมิอาํนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กระบวนการไตสวนขอเทจ็จรงิ 
การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน การฟองคดีและการดําเนินคดีในชั้นศาลรวมอยูดวย เปนตน

 (๒) ระหวางคําวา “เกินหลักการ” กับ “ขัดหลักการ” ที่ถูกตองควรใชคําใด
   จากการตรวจสอบพบวา ขอบังคับการประชุมสภาท่ีผานมา 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
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑๗๔

หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย

จุลนิติ

ในลักษณะเดียวกันวา “การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม หรือตัดทอน หรือแกไขมาตราเดิม ตองไมขัด
กบัหลกัการแหงรางพระราชบญัญตันิัน้” ตลอดมา โดยไมพบวามกีารใชคาํวา “เกนิหลกัการ” ในขอบงัคับ
การประชุมแตอยางใด ดังนั้น จึงตองใชคําวา “ขัดหลักการ” จึงจะถูกตอง

 (๓) การแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติในลักษณะใดบางที่เปนการ “ขัดหลักการ”
   เนื่องจากสาระของกฎหมายแตละฉบับมีความแตกตางหลากหลาย ดังนั้น การวินิจฉัยวา
การแกไขเพิม่เตมิในลกัษณะใดบางทีเ่ปนการขดัตอหลกัการ จงึไมอาจกาํหนดเปนหลกัเกณฑตายตวัได  
แตตองพิจารณาเปนรายกรณี ทั้งนี้ ในเบื้องตนสามารถพิจารณาไดจากแนวทางปฏิบัติที่ผานมา ดังนี้
   (๒.๑) กรณกีฎหมายฉบบัใหมหรอืกฎหมายฉบบัปรบัปรงุ หลกัการของกฎหมายลักษณะน้ี
เปนถอยคาํกวาง ๆ วา “ใหมกีฎหมายวาดวย...” หรอื “ปรบัปรงุกฎหมายวาดวย...” ดงันัน้ การแปรญตัติ
แกไขเพ่ิมเติมรางพระราชบัญญตัจิงึสามารถกระทําไดอยางกวางขวาง อยางไรก็ตาม บางกรณีอาจมีการ
แกไขเพ่ิมเติมทีข่ดัตอหลักการได เชน หากหลักการของกฎหมาย คอื “ใหมกีฎหมายวาดวยการสงเสริม...” 
แตจะขอแกไขชื่อกฎหมายเปน “พระราชบัญญัติวาดวยการควบคุม...” กรณีเชนนี้ยอมขัดตอหลักการ 
เพราะผลของการแกไขทําใหชือ่ของกฎหมายไมสือ่วามหีลกัการสาํคญัเปนการสงเสรมิการดําเนนิการตาง ๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนด แตจะสื่อวาเปนกฎหมายที่มีกลไกเปนการควบคุมเปนสําคัญ 
        ทั้งนี้ หากชื่อของกฎหมายและหลักการไมสื่ออยางชัดเจนวาเปนกฎหมายสงเสริม
หรอืกฎหมายควบคุม เชน หลักการ คอื “ใหมกีฎหมายวาดวยการคางาชาง” แตขอแกไขชือ่กฎหมาย
เปน “พระราชบัญญัติงาชาง” กรณีเชนนี้จะตองพิจารณาจากเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติ ซึ่งพบวา
ครอบคลุมทั้งการครอบครอง การนําเขา และการสงออก ซึ่งกวางกวาการคางาชาง ดังนั้น การแกไข
ชือ่ดงักลาวจงึไมขดักบัเนือ้หาของรางพระราชบัญญตั ิและสามารถกระทําไดโดยไมถอืวาขดัตอหลกัการ 
หรือกรณทีีห่ลกัการ คอื “ใหมกีฎหมายวาดวยความรับผดิทางแพงเพือ่ความเสียหายจากมลพิษนํา้มนั” 
แตขอแกไขช่ือกฎหมายเปน “พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงตอความเสียหายจากมลพิษนํ้ามัน
อันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....” เพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น ยอมไมขัดตอหลักการ
        สวนกรณทีีก่ารแกไขเพิม่เตมิมผีลทาํใหรางพระราชบญัญตักิลายเปนรางพระราชบญัญตัิ
เกีย่วดวยการเงนิ เชน การเพิม่เตมิเรือ่งกองทนุ การจดัตัง้องคกรขึน้ใหม หรอืการเพิม่ราชการสวนภมูภิาค
จากเดมิทีม่เีพยีงราชการสวนกลาง แมจะไมถอืวาเปนการขดัตอหลกัการ แตสภาตองสงรางพระราชบญัญัตนิัน้
ใหนายกรัฐมนตรีรับรองตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกําหนดตอไป
   (๒.๒) กรณกีฎหมายฉบบัแกไขเพิม่เตมิ โดยท่ีหลกัการของกฎหมายฉบับแกไขเพิม่เตมิตอง
ระบใุหชดัเจนวาตองการแกไขเพิม่เตมิในเรือ่งใดบาง ดงันัน้ การแกไขเพิม่เตมิเนือ้หาของรางพระราชบัญญตัิ 
จึงอาจมีกรณีที่ขัดตอหลักการไดมากกวากรณีกฎหมายฉบับใหมหรือฉบับปรับปรุง เชน หลักการคือ 
“แกไขช่ือคณะกรรมการ” แตขอแกไของคประกอบของคณะกรรมการ ถอืวาขดัตอหลักการเพราะมีผลให
คณะกรรมการชดุเดิมพนจากตาํแหนง หรอืหลกัการคอื “แกไขอาํนาจหนาทีค่ณะกรรมการ” แตขอแกไข
ชื่อคณะกรรมการใหม ก็ถือวาขัดตอหลักการที่ตองการแกไขเพียงอํานาจหนาที่เทานั้น หรือหลักการ
เปนการ “เพิม่บทกาํหนดโทษทางอาญาในกรณ.ี..” แตมกีารขอแกไขเพิม่เตมิ “โทษทางปกครอง” กถ็อืวา
ขัดตอหลักการเชนเดียวกัน
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๗๕

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

        อยางไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมาธิการวสิามญักจิการสภานิตบิญัญตัแิหงชาติ 
ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไดมีมติเรื่องแนวทางการขอแกไขเพ่ิมเติม
รางพระราชบัญญัติขัดตอหลักการวา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติคณะใด
ที่ประสงคจะขอแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติขัดตอหลักการ ใหมีหนังสือแจงคณะกรรมาธิการ
วสิามญักจิการสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ(วปิ สนช.) เพือ่พจิารณาในเบือ้งตนกอน เมือ่พจิารณาแลวจะเปน
ผูสงเรือ่งพรอมความเหน็ไปยงัคณะกรรมการประสานงานสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิ (ปนช.) หรอืวปิรฐับาล
เพือ่พิจารณาและเสนอคณะรฐัมนตรตีอไป หากวปิรฐับาลแจงผลการพจิารณากลบัมาเปนประการใดแลว
ก็จะแจงใหคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติคณะนั้นไดรับทราบและดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของตอไป
        อนึง่ สาํหรบักรณทีีม่กีารเสนอรางพระราชบัญญตัโิดยสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาติ 
และคณะรัฐมนตรีเสนอรางประกบ โดยสภามีมตใิหรวมท้ังสองรางพิจารณา โดยถือเอารางท่ีคณะรัฐมนตรี
เสนอเปนหลักในการพิจารณา แมรางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับจะมีหลักการบางสวนแตกตางกัน 
แตหากการขอแกไขเพิ่มเติมอยูในกรอบของหลักการไมวาจะเปนของรางพระราชบัญญัติฉบับใดแลว 
สามารถกระทําไดโดยไมถือวาขัดตอหลักการ

 นายกิตตศิกัดิ ์ จลุสาํรวล  ผูอาํนวยการกองหลักนติบิญัญตั ิสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไดแสดงความคิดเห็นวา นอกจากหลักการแหงรางพระราชบัญญัตแิลว สิง่ทีม่าพรอมกับรางพระราชบัญญตัิ
อกีสิง่หนึง่กค็อื “เหตผุลของรางพระราชบญัญตั”ิ โดยจะเปนสิง่ทีบ่อกใหทราบถงึเหตผุลหรอืความจาํเปน
ในการตราพระราชบัญญัตินั้น เพื่อใหทราบถึงวัตถุประสงคและเจตนารมณที่ตองมีการตรากฎหมาย
ขึน้ใชบังคบั แกไขเพิม่เตมิ หรอืยกเลกิกฎหมาย รวมทัง้ใชเปนเครือ่งมอืในการตคีวามเพือ่ใชบงัคบักฎหมาย
ฉบบันัน้ดวย ทัง้นี ้การทีบ่นัทกึเหตผุลเปนสวนทีแ่สดงเจตนารมณของการมกีฎหมาย ดงันัน้ การพิจารณา
ถอยคําและรูปแบบของบันทึกเหตุผลจึงตองพิจารณาจากบันทึกเหตุผลของหนวยงานในการเสนอ
รางพระราชบญัญตันิัน้เปนหลกั ประกอบกับเหตุผลของการมีกฎหมายฉบับใดฉบับหน่ึงกเ็ปนเหตุผล
เฉพาะของกฎหมายฉบับนัน้  ๆ  หรือแตกตางกันไปในกฎหมายแตละฉบับ ดวยเหตุนี ้แนวทางการเขียน
บันทึกเหตุผลจึงไมสามารถกําหนดรายละเอียดของเน้ือหาไดอยางชัดเจนเหมือนกรณีของบันทึก
หลักการ จะกระทําไดเพียงกําหนดเปนแนวทางหรือกรอบกวาง ๆ ดังนี้
 ๑.  เนือ้หาของบนัทกึเหตผุลตองเปนการนาํเสนอขอเทจ็จรงิทีแ่สดงถงึเหตผุลและความจาํเปน
ทีจ่ะตองตราพระราชบญัญตันิีข้ึน้ เชน มกีารพัฒนาทางดานเทคโนโลยี หรอืแนวความคิดในทางกฎหมาย 
โดยเขียนใหเปนรูปธรรมมากที่สุด และในกรณีที่รางพระราชบัญญัติน้ันมีการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติใด ๆ ก็ตองเขียนใหผูอานทราบวามกีารกาํหนดหรอืแกไขปรบัปรงุประเดน็สาํคญัในเรือ่งใด
ทีแ่ตกตางไปจากเดิม สวนกรณทีีเ่ปนรางพระราชบัญญตัยิกเลิกกฎหมายอื่น ก็ตองเขียนใหทราบวากฎหมาย
ที่จะถูกยกเลิกนั้น มีขอบกพรองอยางใด เชน ลาสมัย หรือไมมีการปฏิบัติตาม เปนตน
 ๒.  การเขียนบันทกึเหตุผลตองมีการกลาวถึงเน้ือหาของรางพระราชบัญญัตินั้น ๆ ครบถวน 
ใชถอยคําสละสลวย กระชับ ชัดเจน และเขาใจงาย ไมสั้นหรือยาวเกินไป โดยแนวทางที่เหมาะสมก็คือ
ประมาณครึ่งหนากระดาษ
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 ๓. ในบนัทกึเหตผุลจะมกีารใชคาํวา “สถานการณ” “สภาวการณ” และ “สภาพการณ” ปะปนกนั 
จงึกําหนดหลกัในการใชคาํดงักลาว ดงันี้
  -  กรณีที่อางถึงเหตุการณที่เปนไปตามธรรมชาติ ควรใชคําวา “สภาวการณ” เนื่องจากตาม
พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กาํหนดใหคาํนีเ้ปนคาํนาม มคีวามหมายวา “เหตกุารณ
ที่เปนไปตามธรรมชาติ เชน บานเมืองตกอยูในสภาวการณเดือดรอนเพราะภัยธรรมชาติ”
  -  กรณีอางถึงเหตุการณที่กําลังเปนไปอันมีลักษณะเปนชวงเวลาที่แสดงการเปลี่ยนแปลง
ของเหตกุารณนัน้ ควรใชคาํวา “สถานการณ” เนือ่งจากตามพจนานกุรมฯ มคีวามหมายวา “เหตกุารณ
ท่ีกําลังเปนไป เชน สถานการณบานเมืองเปนปรกติดี”
  -  กรณอีางถงึเหตุการณตามธรรมดาหรอืตามธรรมชาตซิึง่มลีกัษณะเปนสภาพของเหตกุารณ
ในขณะนัน้ ควรใชคาํวา “สภาพการณ” เนือ่งจากพจนานุกรมฯ ไมไดใหความหมายไว จงึตองพจิารณา
จากคําวา “สภาพ” และคําวา “การณ
 ๔. ตองกําหนดเหตุผลและความจําเปนทีต่องใชระบบคณะกรรมการหรือระบบอนุญาต รวมท้ัง
เหตผุลและความจาํเปนทีต่องใชโทษอาญาสาํหรบัความผดิรายแรงเพือ่ใหสอดคลองกบัมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๖ มถินุายน ๒๕๖๐ ไดมมีตริบัทราบและเห็นชอบแนวทางการจัดทาํรางกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม) ตามความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ในสวนของ
แนวทางการเขียนบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอรางกฎหมายเพ่ือเปนขอมูลประกอบ
การพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย ซึง่สรุปเปน “หลกัเกณฑทีต่องคาํนงึถงึในการเขยีนเหตผุล
ประกอบรางกฎหมาย” ได ๓ ประการ คือ
  (๑)  เหตุผลและความจําเปนที่ตองมีกฎหมายในเร่ืองนั้น
  (๒)   หากกฎหมายน้ันมีเนื้อหาเปนการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ควรระบุเหตุผล
และความจําเปนที่ตองมีการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในเรื่องดังกลาว
  (๓)   เหตผุลและความจาํเปนทีต่องใชระบบคณะกรรมการหรือระบบอนุญาต รวมทัง้เหตผุล
และความจําเปนที่ตองใชโทษอาญาสําหรับความผิดรายแรง
 สาํหรบั “รปูแบบการเขยีนบนัทึกเหตผุลของรางพระราชบญัญตั”ิ ทัง้ในกรณรีางพระราชบญัญตัิ
ฉบับใหม ฉบบัแกไขเพ่ิมเติม และฉบับยกเลิกกฎหมายอ่ืน มแีนวทางอยางเดียวกนั คอื ตองเขียนบรรยาย
เหตผุลของการมีกฎหมาย การปรบัปรงุ การแกไขเพิม่เติม และการยกเลิกกฎหมายดังกลาว เพือ่ใหผูอาน
สามารถเขาใจวาเหตใุดจงึตองมกีารตราพระราชบญัญัตดิงักลาวใชบงัคบั สวนการเขยีนบรรยายเหตผุลนัน้
จะสัน้หรอืยาว ในวรรคเดียวหรอืแยกวรรคเพ่ือเขยีนเปนเรือ่ง ๆ แลวแตความเหมาะสม โดยมรีปูแบบ ดงัน้ี

 “เนื่องจาก/โดยที่ ................................................................................................................................
   ............................................................................................................................................................................
   ............................................................................................................... จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้”
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 ทั้งนี้ เนื้อหาของเหตุผลของรางพระราชบัญญัติจะมีแนวทางในการเขียนบรรยาย ดังนี้
 ๑. รางพระราชบัญญัติฉบับใหม
  กรณทีีเ่ปนรางพระราชบญัญติัฉบบัใหม เน้ือหาของบนัทกึเหตผุลจะเปนการเสนอขอเทจ็จรงิ
เกี่ยวกับความจําเปนและเหตุผลที่ตองมีการตราพระราชบัญญัตินั้น ๆ ขึ้น
 ๒. รางพระราชบัญญัติฉบับปรับปรุง
  เนื้อหาของบันทึกเหตุผลจะมีขอความกลาวไววากฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีเนื้อหา
สาระสําคัญท่ีเกดิขอบกพรองอยางไร จงึมคีวามจําเปนตองปรับปรงุกฎหมายนัน้ โดยการยกเลกิกฎหมาย
เดิมแลวกําหนดกฎหมายฉบับใหมที่มีสาระสําคัญแตกตางจากกฎหมายเดิมอยางมาก
 ๓. รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม
  เนือ้หาของบันทึกเหตผุลจะมีขอความกลาวไววากฎหมายท่ีใชบงัคับอยูในปจจบุนัมขีอบกพรอง
บางประการอยางไร จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายนั้น
 ๔. รางพระราชบัญญัติฉบับยกเลิกกฎหมายอื่น
  เนือ้หาของบันทกึเหตผุลจะมีขอความกลาวไววากฎหมายท่ีใชบงัคับอยูในปจจบุนัมขีอบกพรอง
อยางไร โดยเฉพาะการสรางภาระแกประชาชน หรอืไมมกีารบงัคบัใชกฎหมายนัน้มาอยางยาวนาน หรอื
มีกฎหมายอื่นที่ใชบังคับไดดีกวา จึงมีความจําเปนตองยกเลิกกฎหมายนั้น
 ๕. รางพระราชบัญญตัทิีม่เีนือ้หาท่ีตองใชระบบคณะกรรมการ ระบบอนุญาต และโทษอาญา
สําหรับความผิดรายแรง
  เนือ้หาของบนัทกึเหตผุลจะมขีอความกลาวไววากฎหมายทีใ่ชบงัคบัอยูในปจจบุนัมคีวามจําเปน
ที่ตองใชระบบคณะกรรมการหรือระบบอนุญาต รวมทั้งเหตุผลและความจําเปนที่ตองใชโทษอาญา
สาํหรบัความผดิรายแรง ทัง้นี ้ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วันที ่๖ มถินุายน ๒๕๖๐ เรือ่ง แนวทางการจดัทาํ
รางกฎหมายใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (เพิ่มเติม) 

 นายอภิวฒัน คงชาตรี ผูอาํนวยการฝายการวิเคราะหการรางกฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ไดแสดงความคิดเห็นวา รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอสภาซึ่งตองมีบันทึกเหตุผลของ
รางพระราชบัญญัติเสนอมาดวยน้ัน เหตุผลของรางพระราชบัญญัติดังกลาวจะอธิบายความจําเปน 
สภาพปญหา อปุสรรค การแกไขปญหา แนวนโยบายของรัฐ ความจําเปนเรงดวน และโครงสรางของกลไก
ทางกฎหมาย รวมท้ังผลท่ีคาดหมายจากการมีกฎหมาย ซึง่เน้ือหาของเหตุผลจะสอดคลองหรือสัมพนัธ
กบัเนือ้หาของรางพระราชบญัญตั ิและเมือ่รางพระราชบญัญัติไดประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว 
เหตผุลน้ันจะนาํไปประกาศในราชกจิจานเุบกษาดวย เพือ่ใหผูอานเขาใจถงึความเปนมาในการตรา
พระราชบัญญัตินั้น 
 ทั้งนี้ โดยท่ีเหตุผลของรางพระราชบัญญัติเปนเอกสารท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการพิจารณา
รางพระราชบัญญัติ ไมใชเปนสวนหนึ่งของรางพระราชบัญญัติ ดังนั้น การท่ีคณะกรรมาธิการ
ไดพจิารณารางพระราชบัญญตัแิลวเหน็วามีความจําเปนตองแกไขเพิม่เตมิเนือ้หาของรางพระราชบัญญตัิ
เพื่อใหถูกตอง คณะกรรมาธิการจึงตองกลับมาตรวจสอบเหตุผลของรางพระราชบัญญัติดวยวาเปนไป
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โดยสอดคลองกบัเนือ้หาในรางพระราชบญัญตัทิีม่กีารแกไขเพิม่เตมิหรอืไม หากจําเปนตองแกไขเพ่ิมเตมิ
ถอยคาํในเหตผุล จะตองทาํเปน “ขอสงัเกต” แนบทายในรายงานของคณะกรรมาธกิาร เพือ่เสนอให
สภาพิจารณาเห็นชอบแลวสงไปยังคณะรัฐมนตรีวาจะเห็นดวยกับขอสังเกตท่ีควรแกไขเพ่ิมเติม
เหตุผลของรางพระราชบัญญัติหรือไม
 สาํหรับ “ความสมัพนัธของหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญัต”ิ นัน้ เมือ่พจิารณาแลว
จะเหน็วา หากเปนรางพระราชบัญญัตฉิบบัใหมหรอืฉบับปรับปรุง ในหลกัการจะใชคาํวา “ใหมกีฎหมาย
วาดวย...” และ “ปรบัปรุงกฎหมายวาดวย...” แลวแตกรณ ีซึง่หลกัการของรางพระราชบญัญตัลิกัษณะนี้ 
เปนการใชถอยคําอยางกวาง เนือ่งจากกรณดีงักลาวยงัไมเคยมกีฎหมายในเรือ่งนัน้มากอน หรอืการยกเลกิ

กฎหมายเดิมแลวกําหนดเน้ือหาขึ้นใหมที่แตกตางไปจากเดิมจะประกอบดวยเรื่องใดบาง จึงไดเปดให
สมาชิกของสภาพิจารณาแกไขเพิ่มเติมเน้ือหาของรางกฎหมายไดอยางรอบดาน ซึ่งเหตุผลของ
รางพระราชบัญญัติจะเปนสวนที่เขามาชวยขยายความของหลักการของรางพระราชบัญญัติ
ใหเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ตวัอยางเชน รางพระราชบัญญตัเิขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... มหีลกัการวา “ใหมกีฎหมาย
วาดวยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ซึ่งเขาใจไดวาเปนการกําหนดเขตพัฒนาพิเศษในพ้ืนที่
ภาคตะวันออก โดยในเหตุผลของรางพระราชบัญญัติ ไดใชขอความที่ทําใหเห็นวา สามารถบูรณาการ
การจัดทาํโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคใหตอเน่ืองและเช่ือมโยงกันทัง้ในและนอกเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกได ดังน้ัน หากมีการแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติเพื่อกําหนดสิทธิประโยชนใหแก
ผูประกอบกิจการในพื้นที่อื่นที่เกี่ยวของกับภาคตะวันออก ซึ่งมีลักษณะเปนการขยายพื้นที่ออกไปนอก
ภาคตะวันออก จึงถือไดวาเปนกรณีที่ไมขัดตอหลักการแหงรางพระราชบัญญัติแตอยางใด
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พ.ค. - มิ.ย. ๖๑ ๗๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 สวนรางพระราชบญัญตัฉิบบัแกไขเพิม่เตมิ ในหลกัการจะใชคาํวา “แกไขเพิม่เตมิพระราชบัญญตั.ิ.. 
ดังตอไปนี้...” โดยแบงประเด็นที่จะแกไขเพิ่มเติมออกเปนขอ ๆ กรณีเชนน้ี การพิจารณาหลักการ
ของรางพระราชบัญญตัเิพยีงอยางเดียว ยอมสามารถทําความเขาใจรางพระราชบญัญตัไิดดกีวารปูแบบ
การเขยีนหลักการของรางพระราชบัญญตัฉิบบัใหมหรอืฉบับแกไขเพิม่เตมิ การมีเหตุผลของรางพระราชบัญญตัิ
จะเปนสวนที่ชวยเสริมความเขาใจในสภาพปญหาของการบังคับใชกฎหมายปจจุบันไดดียิ่งขึ้น

 กลาวโดยสรปุ ผูเขยีนมคีวามคดิเหน็วา แมวาบนัทกึหลกัการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญตัิ
จะเปนสวนที่แยกออกจากรางพระราชบัญญัติ แตเปนสวนสําคัญที่มีความจําเปนตองกําหนดไวทุกครั้ง
เมื่อมีการเสนอรางพระราชบัญญัติ ไมวารางพระราชบัญญัตินั้นจะเปนรางพระราชบัญญัติฉบับใหม 
ฉบับปรับปรุง หรือฉบับแกไขเพ่ิมเติม โดยผูเสนอรางพระราชบัญญัติตองจัดใหมีบันทึกหลักการและ
เหตุผลประกอบอยางครบถวนเพื่อเสนอในช้ันการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือชั้นการพิจารณา
ของรฐัสภา โดยรูปแบบของการเขยีนหลักการและเหตผุลประกอบรางพระราชบญัญตัทิีม่กีารเสนอนัน้
เปรียบเสมือนกรอบใหญในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ไมสามารถมองขามความสําคัญได 
อยางไรก็ดี เนื่องจากยังมีความแตกตางกันบางประการตามประเภทของรางพระราชบัญญัติที่เสนอ 
ดงันัน้ การกาํหนดเนือ้หาสาระของบนัทกึหลกัการและเหตผุลของรางพระราชบญัญตั ิจงึมคีวามจาํเปน
ทีผู่ปฏบิตังิานซึง่มหีนาทีค่วามรบัผดิชอบในการยกรางกฎหมายหรอืวงงานดานนติบิญัญตัติองมคีวามรู
ความเขาใจไปในแนวทางเดียวกัน ฉะนั้น การจัดการสัมมนาและรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ
ในครัง้นี ้จงึเปนประโยชนอยางยิง่ โดยเฉพาะเพ่ือใหรางกฎหมายท่ีจัดทาํขึน้มคีวามถกูตองและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งในสวนของโครงสราง เนื้อหา ถอยคํา และรูปแบบ อันจะทําใหระบบกฎหมายของประเทศ
มีความสอดคลองและมีแบบที่ถูกตองตามหลักวิชาการ. 
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