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หากจะกลาวถึงบทบัญญัติท่ีมีความสําคัญมากมาตราหน่ึงของพระราชบัญญัติทุกฉบับ
และจะขาดเสียมิไดในโครงสรางของตัวรางพระราชบัญญัติที่ไดแสดงถึงผูที่มีบทบาทหนาที่และ
อํานาจในการควบคุมหรือกํากับดูแลการใด ๆ ที่กฎหมายกําหนดไว ก็คือ “บทมาตรารักษาการ” 
โดยเปนสวนสําคัญของกฎหมายที่จะทําใหทราบวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงใดเปนผูรับผิดชอบ
ปฏบิตักิารใหเปนไปตามกฎหมายน้ัน ๆ” อกีทัง้เปนสวนทีม่คีวามมุงหมาย เพือ่ใหมรีฐัมนตรเีจาของเรือ่ง
ทีแ่นนอน” อันจะทําใหการปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้น ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ทั้งนี้ เพราะหากไมมีบทบัญญัติในสวนนี้แลว ก็จะไมมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงใด
ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายนั้น ๆ เนื่องจากอาจจะเขาใจวาเปนหนาที่ของอีกกระทรวงหนึ่ง หรือ
อาจจะทําใหการปฏิบัติงานเกิดความซํ้าซอนเพราะรัฐมนตรีวาการกระทรวงหลายกระทรวงเขาใจวา
เปนหนาที่ของตนที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายฉบับเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมีความมุงหมาย “เพื่อใหฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาสามารถตรวจสอบ
หรือควบคุมการบริหารราชการแผนดินตามวิถีทางของรัฐธรรมนูญได” เชน การตั้งกระทูถาม
รัฐมนตรีผู รักษาการตามกฎหมาย หรือการขอเปดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไมไววางใจรัฐมนตรี
ผูรักษาการตามกฎหมายเปนรายบุคคล ตลอดจนทําให “ประชาชนสามารถติดตอกับทางราชการ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง” อีกดวย

ทั้งนี้ หากไดพิจารณาความเปนมาของการกําหนดใหมีผูรักษาการตามกฎหมายที่ผานมาแลว
จะพบวาไดมีปรากฏอยูในกฎหมายไทยมาตั้งแตแรกเริ่ม ซึ่งแนวทางการกําหนดใหมีผู รักษาการ
ตามกฎหมายแตเดิมนั้นมิไดแตกตางจากแนวทางท่ีปรากฏอยูในปจจุบันมากนัก กลาวคือ กฎหมาย
จะกาํหนดให “เสนาบด”ี หรอื “รฐัมนตรวีาการกระทรวง” คนหน่ึงเปนผูรกัษาการใหเปนไปตามกฎหมาย 

๑จัดโดย กองหลักนิติบัญญัติ และสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการสัมมนา
ตามโครงการฝกอบรมและรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดรูปแบบการรางกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของ
นกักฎหมายกฤษฎกีา ครัง้ที ่๖ เรือ่ง “เหตผุลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย” เมือ่วนัพธุที ่๒๖ กนัยายน 
๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬกา ณ โรงแรมเบอรเคลีย ประตูนํ้า กรุงเทพมหานคร.
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ทัง้น้ี ตามหนาท่ีและอาํนาจของแตละกระทรวงทีเ่ก่ียวของ แตในกรณทีีก่ารดาํเนินการตามกฎหมายน้ัน
เกี่ยวของกับหนาที่และอํานาจของหลายกระทรวง กฎหมายจะกําหนดใหเสนาบดีหรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงรักษาการรวมกัน ซึ่งที่ปรึกษาในการรางกฎหมาย (นายเรอเน กียอง) ไดเคยใหความเห็น
ไวในบนัทึก เร่ือง ผูมอีาํนาจหนาท่ีรกัษาการตามกฎหมาย (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๓๘/๒๔๙๗) วา การทีก่าํหนด
ใหรฐัมนตรีคนหน่ึงเปนตัวแทนของฝายบริหารเพ่ือดูแลใหการเปนไปตามกฎหมายฉบับใดฉบับหน่ึง
เปนไปตามหลัก “การแบงแยกการงาน” อนันํามาใชในการบริหารราชการแผนดิน เน่ืองจากรัฐมนตรี
เปนผูทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีจ่ะเปนผูสัง่การแกบรรดาเจาหนาทีท่ัง้หลายของกระทรวงในการบรหิารราชการ
ตามกฎหมายฉบบันัน้ เนือ่งจากรัฐมนตรีเปนผูควบคมุการบริหารราชการของเจาหนาทีภ่ายในกระทรวง 
และเปนผูแกไขเม่ือมีการตีความหรือใชกฎหมายน้ันผิดพลาดในเวลาอันสมควร ซึ่งการมอบหมาย
การบริหารราชการแกรัฐมนตรีนั้นมีผลในทางปฏิบัติ ๒ ประการ คือ ประการแรก ทําใหรัฐมนตรี
ผูนั้นมีอํานาจหนาที่ในการส่ือสารแกเจาหนาที่ในกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนตามกฎหมายภายใต
ความรับผิดชอบของตนเอง และประการที่สอง เปนการปองกันมิใหรัฐมนตรีคนอื่น ๆ  เขามาแทรกแซง
การบริหารราชการตามกฎหมาย และเพือ่หลีกเล่ียงการขดัแยงในการออกคาํสัง่หรือตคีวามกฎหมายนัน้๒

ดวยความสําคัญของบทมาตรารักษาการของพระราชบัญญัติดังกลาว รวมท้ังสภาพปญหาและ
อุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน จึงไดมีแนวทางการเขียนมาตรารักษาการเพิ่มขึ้นหลายรูปแบบ 
และมีการใชถอยคําท่ีไมสอดคลองกัน ดังน้ัน จึงมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาวิเคราะห รวมท้ัง
กําหนดแนวทางและรูปแบบการเขียนมาตรารักษาการของรางพระราชบัญญัติให มีความเหมาะสม
และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานการรางกฎหมาย ไดมีความรู้
ความเขาใจถึงความเปนมาและรปูแบบของมาตรารกัษาการในการรางกฎหมายในระดบัพระราชบญัญตัิ 
รวมท้ังรับทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตลอดจนเปดโอกาสใหมีการอภิปรายและ
แลกเปล่ียนความคิดเหน็เกีย่วกบัสภาพปญหาและอปุสรรคในเรือ่งดงักลาว เพือ่เปนขอมลูในการพจิารณา
ปรับปรุง “คูมือแบบการรางกฎหมาย” ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อถือปฏิบัติตอไป

กองหลักนิติบัญญัติ และสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา จึงไดจัดใหมีโครงการฝกอบรมและรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดรูปแบบการรางกฎหมาย
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของนักกฎหมายกฤษฎีกา คร้ังท่ี ๖ ขึ้น เม่ือวันพุธท่ี 
๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผานมา โดยการจัดสัมมนาในคร้ังนี้ นางพงษสวาท กายอรุณสุทธ์ิ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดกลาวเปดการสัมมนา จากน้ัน มกีารอภิปรายและตอบขอซกัถาม
ในหัวขอ เร่ือง “เหตุผลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย” 
ประกอบดวย นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและกรรมการกฤษฎีกา 
นายกิตติศักด์ิ จุลสํารวล ผู อํานวยการกองหลักนิติบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
นายธิวากร ยอดชาญ  ผู อํานวยการฝ ายนิติบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และนายอภวิฒัน คงชาตร ีผูอาํนวยการฝายการวิเคราะหการรางกฎหมาย สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “มาตรารักษาการ”, เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “เหตุผลและความจําเปน
ในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย”, กันยายน ๒๕๖๑, น. ๖.
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รวมท้ังมีการประชุมกลุมยอย (Group Discussion) เพื่อเปนเวทีอภิปรายและระดมความคิดเห็น
จากมุมมองของผู ปฏิบัติงานดานการร างกฎหมายอยางใกล ชิด ใน ๕ หัวข อย อย ได แก  
เร่ือง บันทึกหลักการและเหตุผล คําปรารภและบทจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
มาตรารักษาการ บทเฉพาะกาล และบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

โดยการประชมุกลุมยอยในหวัขอ เรือ่ง “มาตรารกัษาการ” นัน้ นางสาวกมลกานต ศรสุวรรณ 
นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพิเศษ และนางสาววาทินี นุชเล็ก นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ 
ฝายวเิคราะหการรางกฎหมาย กองหลกันิตบิญัญตั ิสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ไดดาํเนนิรายการ
และเปนวิทยากร โดยไดใหขอมูลขอเท็จจริงอันเปนประโยชน รวมท้ังอภิปรายแลกเปลีย่นความคดิเห็น
กับผูเขารวมสัมมนาอยางกวางขวาง อันมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้   

นางสาวกมลกานต ศรสุวรรณ นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพิเศษ ฝายวิเคราะห
การรางกฎหมาย กองหลักนิติบัญญัติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับกรณีที่ตองมีมาตรารักษาการ การกําหนดตําแหนงของผูรักษาการ รวมท้ังแนวทางและแบบ
ของการเขยีนมาตรารกัษาการในรางพระราชบญัญตัวิา แมวาโดยทัว่ไปการกาํหนดตาํแหนงผูรกัษาการ
ตามกฎหมายจะกําหนดให “รัฐมนตรี” ซึ่งเปนตัวแทนของฝายบริหารเปนผูรักษาการ แตก็มี
กฎหมายบางฉบับที่กําหนดให “บุคคลอื่น” นอกจากรัฐมนตรีเปนผู รักษาการตามกฎหมาย
ดวยเชนกัน ไดแก “ประธานวุฒิสภา” “ประธานสภาผูแทนราษฎร” หรือ “ประธานรัฐสภา” 
ซึ่งเปนบุคคลในฝายนิติบัญญัติ และเม่ือมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ แนวทางในการกําหนดใหบุคคลอื่นนอกจากรัฐมนตรีเป นผู รักษาการ
ตามกฎหมายก็ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบทบัญญัติมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งกําหนด
ใหศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการของศาลยุติธรรมท่ีเปนอิสระ โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
เปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา รัฐสภาจึงไดตรากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งศาล
และวิธีพิจารณาความในศาล โดยกําหนดให “ประธานศาลฎีกา” เปนผูรักษาการตามกฎหมาย
ดังกลาวมาโดยตลอด และตอมาก็ไดมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่กําหนดใหบุคคลอื่นนอกจากรัฐมนตรี
เปนผูรักษาการตามกฎหมายที่อยูในความควบคุมดูแลของผูดํารงตําแหนงเหลานั้น เชน ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดให
ประธานรัฐสภาเปนผู รักษาการ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ กาํหนดใหประธานศาลปกครองสงูสดุเปนผูรกัษาการ พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการออกเสยีงประชามต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ กาํหนดใหประธานกรรมการการเลือกตัง้เปนผูรกัษาการ 
และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการตรวจเงินแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ กาํหนดใหประธาน
กรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูรักษาการ เปนตน 

89-108-MAC6.indd   9189-108-MAC6.indd   91 11/21/18   4:20 PM11/21/18   4:20 PM

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๙๒

เหตุผลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย : มาตรารักษาการ

จุลนิติ

ทั้งน้ี บทบัญญัติที่กําหนดผู รักษาการตามกฎหมายน้ัน นอกจากจะประกอบดวยสวนท่ี
เปนการกําหนดตําแหนงของผูรักษาการตามกฎหมายแลว ในบางกรณีจะมีการเพิ่มเติมสวนท่ีเปน
การกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดตามกฎหมายไวดวย เชน อํานาจ
ในการออกกฎหมายลําดับรอง หรือการแตงต้ังเจาพนักงาน โดยถอยคําที่ใชในบทบัญญัติดังกลาว
จะมคีวามหลากหลายแตกตางกนัไปข้ึนอยูกบัรายละเอยีดของกฎหมายแตละฉบับ เชน พระราชบญัญตัิ
ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
นายทะเบียน พนักงานเจาหนาท่ี กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอ่ืนหรือออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งน้ี 
ในสวนที่เกี่ยวกบัอํานาจหนาที่ของตน” เปนตน

อยางไรก็ด ีแมวามาตรารกัษาการจะเปนบทบัญญัตหิลักของกฎหมายระดับพระราชบญัญัติ
ก็ตาม แตอาจไมจําเปนตองกําหนดใหมีมาตรารักษาการในพระราชบัญญัติเสมอไป ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
ความจําเปนในการใชบังคับกฎหมายและการปฏิบัติการตามกฎหมายของพระราชบัญญัติ
แตละฉบับ กลาวคือ

๑. กรณีที่ตองมีมาตรารักษาการ ไดแก กฎหมายที่มีลักษณะหรือความจําเปน ดังนี้
๑.๑ กฎหมายท่ีตราข้ึนใหมซึง่กําหนดใหเจาหนาท่ีตองดําเนินการหรือปฏิบตักิารอยางหน่ึง

อยางใดเพื่อใหลุลวงไปตามวัตถุประสงคในการออกกฎหมาย จําเปนตองกําหนดใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเจาสังกัดรับผิดชอบในการดําเนินการหรือปฏิบัติการดังกลาวดวย จึงตองกําหนดบทบัญญัติ
วาดวยผูรักษาการ

๑.๒ กฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเดิม โดยหลักยอมถือวาบทบัญญัติ
ที่แกไขเพิ่มเติมเปนบทบัญญัติแทนที่บทบัญญัติเดิมในกฎหมายฉบับท่ีถูกแกไขเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ 
แตในกรณีที่ในกฎหมายแกไขเพิ่มเติมน้ันเอง มีบทบัญญัติเปนเอกเทศซ่ึงกําหนดใหฝายบริหาร
ตองปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดดวย กฎหมายฉบับแกไขเพิ่มเติมน้ันก็ตองมีบทบัญญัติมาตรา
ผูรักษาการเชนเดียวกัน

๑.๓ กฎหมายยกเลิกที่ตราข้ึนเพ่ือยกเลิกกฎหมายฉบับใดฉบับหน่ึง ถามีบทบัญญัติ
ในกฎหมายยกเลิกกําหนดใหฝายบริหารตองปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดเพ่ือผลแหงการยกเลิกน้ัน 
กฎหมายฉบับยกเลิกนั้นก็ตองมีบทบัญญัติมาตรารักษาการ

๑.๔ ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมกําหนดใหรัฐมนตรีสองกระทรวง
รวมกันรักษาการตามพระราชบญัญัตดิงักลาว แตพระราชบัญญัตมิรีฐัมนตรรีกัษาการเพียงกระทรวงเดยีว 
จําเปนตองแกไขเพ่ิมเติมมาตรารักษาการของพระราชบัญญัติ โดยกําหนดใหรัฐมนตรีสองกระทรวง
รวมกันรักษาการดวย

๒.  กรณีที่ไมตองมีมาตรารักษาการ ไดแก กฎหมายที่มีลักษณะหรือความจําเปน ดังนี้
๒.๑ กฎหมายทีเ่ปนกฎหมายทีว่างหลักทัว่ไป ไมจาํเปนตองมบีทบญัญตัวิาดวยผูรกัษาการ 

อาทิ บัญญัติกําหนดสิทธิและหนาที่ของบุคคลใดโดยไมไดกําหนดภาระแกฝายบริหารที่จะตอง
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ดําเนินการอันใดเพื่อยังใหกฎหมายนั้นเกิดผลในทางปฏิบัติ เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และประมวลกฎหมายอาญา เปนตน

๒.๒ กฎหมายทีบ่ญัญัตหิลกัการทัว่ไปโดยกาํหนดวา ถามกีรณทีีต่องปฏบิตัติามกฎหมายนัน้
จะตองตราเปนกฎหมายเฉพาะขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง เช น พระราชบัญญัติว าด วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ จะไมมีการกําหนดมาตราวาดวยผูรักษาการไว แตเมื่อใดมีการตรา
กฎหมายเฉพาะขึ้นมาแลว กฎหมายเฉพาะนั้นก็ตองระบุใหมีรัฐมนตรีรักษาการตามกฎหมายเฉพาะไว
เพื่อกํากับการตามที่กฎหมายเฉพาะบัญญัติไวใหเปนไปตามกฎหมายที่บัญญัติหลักการทั่วไปนั้น

๒.๓ พระราชบัญญัติที่แกไขเพิ่มเติมกฎหมายตามขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒ ก็ไมตองมี
บทบัญญัติผูรักษาการเชนเดียวกัน

๒.๔ พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติหรือกฎหมายว าด วยเร่ืองหน่ึงเรื่องใด
ทีไ่มมกีรณทีีจ่ะตองดําเนินการหรือปฏิบัติการตามกฎหมายอีกตอไปแลว ก็ไมจําเปนตองมีบทบัญญัติ
ผูรกัษาการ เพราะเม่ือกาํหนดใหยกเลกิกฎหมายฉบับใดหรอืตวับทกฎหมายในเร่ืองใด กฎหมายฉบับน้ัน
หรอืตัวบทกฎหมายในเร่ืองนั้นยอมเปนอันใชบังคับไมไดอีกตอไป

สาํหรบัการพจิารณาวาจะกาํหนดใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงใดเปนผูรกัษาการตามกฎหมาย
ฉบับใดนั้น จะตองพิจารณาเนื้อหา
ของกฎหมายฉบับนั้นวาเปนเรื่องที่
อยู ในอํานาจบริหารของกระทรวงใด
ซึ่งโดยทั่วไปจะกําหนดใหรัฐมนตรี
วาการกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดเพียง
กระทรวงเดียวเปนผูรักษาการเทานั้น 
อยางไรกด็ ีอาจมกีรณพีเิศษทีก่ารใชบงัคบั
กฎหมายเปนเรือ่งทีอ่ยูในหนาทีแ่ละอาํนาจ
หรือความรับผิดชอบของหลายกระทรวง 
ในกรณีเชนนี้ก็จําเปนตองบัญญัติมาตรา
รักษาการ  โดยกําหนดให รัฐมนตรี
วาการกระทรวงที่เกี่ยวของทั้งหลายรวมกันรักษาการตามกฎหมายฉบับนั้น นอกจากน้ี ยังมี
กรณีพิเศษท่ีมิไดกําหนดใหรัฐมนตรีเปนผู รักษาการ แตกําหนดใหบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชฝายบริหาร
เปนผูรักษาการตามกฎหมายและมีอํานาจดําเนินการตามกฎหมายน้ัน เชน การกําหนดใหประธาน
ศาลฎกีาเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และตาํแหนงสาํคญัอืน่ ๆ  ไดแก ประธานศาลรฐัธรรมนญู ประธานศาลปกครองสงูสดุ ประธานกรรมการ
ตรวจเงนิแผนดนิ ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิ
และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูรักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวของในความควบคุม
หรือกํากับดูแลของผูดํารงตําแหนงเหลานี้
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จุลนิติ

สวน “ตําแหนงของมาตรารักษาการในรางพระราชบัญญัติ” จะปรากฏอยูในสวนตาง ๆ 
ของรางพระราชบัญญัติ ซึ่งแบงออกไดเปน ๒ กรณี คือ

กรณีแรก  กรณีที่พระราชบัญญัติมีการแบงหมวดหมู  ใหกําหนดมาตรารักษาการไวใน 
“บททั่วไป” โดยอยูตอจากบทนิยามของพระราชบัญญัติและอยูกอนการแบงหมวดหมู

กรณีที่สอง กรณีที่พระราชบัญญัติไมมีการแบงหมวดหมู ใหกําหนดไวเปน “มาตราสุดทาย” 
ของพระราชบัญญัติ 

โดย “แบบของการเขียนมาตรารักษาการในรางพระราชบัญญัติ” นั้น ตามคูมือแบบ
การรางกฎหมาย ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดกําหนดรูปแบบแบบไวดังตอไปนี้๓

๑. กรณีมีผูรักษาการคนเดียว มีรูปแบบการเขียนทั้งหมด ๔ แบบ ดังนี้
แบบที่ ๑ 

รปูแบบน้ีใชสาํหรบักรณีกาํหนดใหรฐัมนตรผีูเดยีว ไมวาจะเปนนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรี 
วาการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง หรือรัฐมนตรีวาการทบวงใดทบวงหนึ่งรักษาการตามพระราชบัญญัติ 
โดยมิไดกาํหนดใหผูรกัษาการมีอาํนาจแตงตัง้พนักงานเจาหนาที ่ออกกฎ หรอือาํนาจดาํเนินการอืน่ดวย 

ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติการกลับเปนผูประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
“มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”

แบบที่ ๒

รปูแบบน้ีใชสาํหรบักรณีกาํหนดใหรฐัมนตรผีูเดยีว ไมวาจะเปนนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรี 
วาการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง หรือรัฐมนตรีวาการทบวงใดทบวงหนึ่งรักษาการตามพระราชบัญญัติ 
และกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอื่นดวย 
ทัง้น้ี การออกกฎเพ่ือกําหนดรายละเอยีดของกฎหมายน้ัน หากมิไดมกีารกําหนดไวในพระราชบัญญัตแิลว 
จะไมตองกําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎ เวนแตการใหอํานาจออกกฎเก่ียวกับการกําหนด ลด
หรือยกเวนอัตราคาธรรมเนียม 

ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
“มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได”

มาตรา ..  ใหนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีวาการกระทรวง/ทบวง...  รักษาการตาม   
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ..  ใหนายกรฐัมนตร/ีรฐัมนตรวีาการกระทรวง/ทบวง...  รกัษาการตาม 
พระราชบัญญตันิี ้และใหมอีาํนาจ... กบัออกกฎกระทรวง... เพ่ือปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเษกษาแลว ใหใชบังคับได

๓สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา, คูมอืแบบการรางกฎหมาย (Legislative Drafting Manual), พมิพครัง้ที ่๑ (กรงุเทพฯ), 
กนัยายน ๒๕๕๑, น. ๒๑๖-๒๑๗.
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๙๕

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

แบบที่ ๓

รูปแบบนี้ใชสําหรับกรณีกําหนดใหบุคคลที่ดํารงตําแหนงอื่นซึ่งมิใชฝายบริหารแตมีหนาที่
และอํานาจท่ีเก่ียวของกับพระราชบัญญัติ เชน ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา รักษาการตาม
พระราชบัญญัติ โดยมิไดกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ออกกฎ หรืออํานาจ
ดําเนินการอื่นดวย 

ตัวอยางเชน พระราชบัญญตัมิาตรการกํากบัและติดตามจับกมุผูหลบหนีการปลอยช่ัวคราว
โดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐

“มาตรา ๑๐ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้”

แบบที่ ๔

รูปแบบนี้ใชสําหรับกรณีกําหนดใหบุคคลที่ดํารงตําแหนงอื่นซึ่งมิใชฝายบริหารแตมีหนาที่
และอํานาจที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติ เชน ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา รักษาการตาม
พระราชบัญญัติ โดยกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจ
ดําเนินการอื่นดวย

ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๑

“มาตรา ๖ ใหประธานศาลรฐัธรรมนญูรกัษาการตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนี ้
และใหมีอํานาจออกขอกําหนด ระเบียบ และประกาศของศาล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้

การออกขอกําหนด ระเบียบ หรือประกาศของศาลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามมติของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได”

๒.  กรณีมีผูรักษาการตั้งแตสองคนขึ้นไป มีรูปแบบการเขียนทั้งหมด ๔ แบบ ดังนี้
แบบที่ ๑

มาตรา ..  ใหนายกรฐัมนตร/ีรฐัมนตรวีาการกระทรวง... รฐัมนตรวีาการกระทรวง...
  และรัฐมนตรีวาการกระทรวง/ทบวง... รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

รูปแบบนี้ใชสําหรับกรณีกําหนดใหรัฐมนตรีตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันรักษาการตาม
พระราชบัญญัต ิโดยมิไดกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจ
ดําเนินการอื่นดวย

ตวัอยางเชน พระราชบัญญตัคิุมครองการประชุมภาคีอนสุญัญาวาดวยการคาระหวางประเทศ
ซึง่ชนดิสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ ครั้งที่ ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี”

มาตรา ..  ใหประธาน... รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ..  ใหประธาน... รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ...  
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๙๖

เหตุผลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย : มาตรารักษาการ

จุลนิติ

แบบที่ ๒

รปูแบบน้ีใชสาํหรับกรณีกาํหนดใหรฐัมนตรีตัง้แตสองคนขึน้ไปรวมกันรักษาการตามพระราชบัญญัติ 
โดยมไิดกาํหนดใหผูรักษาการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอื่นดวย 
ทัง้น้ี ในการรกัษาการตามพระราชบญัญัตใิหดาํเนนิการเฉพาะทีเ่ก่ียวกบัหนาท่ีและอํานาจของรฐัมนตรี
แตละคนเทานั้น

ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ. ๒๕๕๙
“มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอาํนาจหนาทีข่องตน”

แบบที่ ๓

  

รปูแบบน้ีใชสาํหรับกรณกีาํหนดใหรฐัมนตรีตัง้แตสองคนขึน้ไปรวมกันรกัษาการตามพระราชบัญญตัิ 
และกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอื่นดวย 
ทั้งนี้ ในการใชอํานาจหรือการออกกฎจะตองดําเนินการรวมกัน 

ตัวอยางเชน พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
“มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญตันิี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบและประกาศ เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได”

แบบที่ ๔

รปูแบบน้ีใชสาํหรับกรณกีาํหนดใหรฐัมนตรีตัง้แตสองคนขึน้ไปรวมกันรกัษาการตามพระราชบัญญตัิ 
และกาํหนดใหผูรกัษาการมอีาํนาจแตงต้ังพนกังานเจาหนาท่ี ออกกฎ หรืออํานาจดําเนนิกิจการอ่ืนดวย 
หรือกรณีกําหนดใหรัฐมนตรีกับบุคคลท่ีดํารงตําแหนงอื่นซึ่งมิใชฝายบริหารท่ีมีหนาที่และอํานาจ
ทีเ่กีย่วของกบัพระราชบญัญตั ิเชน ประธานรฐัสภา ประธานศาลฎกีา รวมกันรกัษาการตามพระราชบญัญตัิ 
และกําหนดใหผูรกัษาการมอีาํนาจแตงตัง้พนกังานเจาหนาที ่ออกกฎ หรอือาํนาจดําเนนิกจิการอ่ืนดวย 
ทัง้น้ี ในการใชอาํนาจหรอืการออกกฎไมตองดาํเนนิการรวมกนั แตใหดาํเนนิการเฉพาะทีเ่ก่ียวกบัหนาท่ี
และอํานาจของผูรักษาการแตละคนเทานั้น

มาตรา .. ใหนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีวาการกระทรวง... รัฐมนตรีวาการกระทรวง...
และรฐัมนตรีวาการกระทรวง/ทบวง... รกัษาการตามพระราชบัญญตันิีใ้นสวนทีเ่กีย่วกบัอาํนาจ
และหนาที่ของตน

มาตรา .. ใหนายกรัฐมนตรี/รฐัมนตรีวาการกระทรวง... รฐัมนตรีวาการกระทรวง... 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวง/ทบวง... รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ...
กับออกกฎกระทรวง... เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ..  ใหนายกรัฐมนตร/ีรฐัมนตรวีาการกระทรวง...  และรฐัมนตรวีาการกระทรวง... 
และรัฐมนตรวีาการกระทรวง/ทบวง/ประธาน... รกัษาการตามพระราชบญัญัตนิี ้และใหมอีาํนาจ... 
กบัออกกฎกระทรวง... เพ่ือปฏบิตักิารตามพระราชบญัญัตนิี ้ทัง้น้ี เทาท่ีเก่ียวกบัอํานาจหนาท่ีของตน
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๙๗

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ตวัอยางเชน พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓

“มาตรา ๗  ใหประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิรรมรักษาการตามพระราชบัญญตันิี้
ใหประธานศาลฎีกาและรฐัมนตรวีาการกระทรวงยุตธิรรมมอีาํนาจออกกฎกระทรวง ขอบงัคบั 

ประกาศ หรือระเบียบ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งนี้ ในสวนท่ีเก่ียวกับอํานาจ
หนาที่ของตน

กฎกระทรวง ขอบังคับ ประกาศ หรือระเบียบ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
ใหใชบังคับได”

จากนัน้ ผูเขารวมการสมัมนาไดอภปิรายซกัถาม และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัวทิยากร 
ในประเดน็ “ปญหาเกีย่วกบัการเขยีนมาตรารกัษาการ” ในรางพระราชบญัญัติ ซึง่มหีลายประการ ดงันี้

ประการแรก บทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจของรัฐมนตรีผูรักษาการในการออกกฎกระทรวง
กำหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติใหแตกตางกันได ควรนํามากําหนดไวใน 
“มาตรารกัษาการ” หรือควรกาํหนดไวใน “สวนทายของบญัชอีตัราคาธรรมเนยีม” ทายพระราชบญัญตัิ

โดยท่ีแนวทางการเขียนมาตรารักษาการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ผานมานั้น 
จะกําหนดบทบัญญัติที่ใหอํานาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมใหแตกตางกัน 
ไวใน “บัญชีอัตราคาธรรมเนียม” ทายพระราชบัญญัติ และถือเปนสวนหน่ึงของพระราชบัญญัต ิ
โดยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมไวทายพระราชบัญญัติ เพราะอัตราคาธรรมเนียมเปนเรื่อง
ที่มีรายละเอียดคอนขางมาก หากนํามาเขียนในแตละมาตราแลวจะทําใหบทบัญญัติมีเน้ือหายาว
และไมมีความตอเน่ือง และหากมีการแกไขเพ่ิมเติมก็สามารถกระทําไดโดยแยกออกจากเน้ือหา
ในสวนอ่ืน รวมท้ังเพ่ือใหผูใชกฎหมายสามารถทําความเขาใจในสาระของกฎหมายไดดีขึ้นโดยไมตอง
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...”

คาธรรมเนียมไม

อัตราคาธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาต          ฉบับละ ๒๐,๐๐๐  บาท
(๒) การตออายุใบอนุญาต       ครั้งละ ๒๐,๐๐๐  บาท
(๓) ใบแทนใบอนุญาต        ฉบับละ   ๓,๐๐๐  บาท
   ฯลฯ           ฯลฯ

ในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม จะกําหนดคาธรรมเนียมใหแตกตางกันโดยคํานึงถึง
สาขาอาชีพหรือสาขา

ฉ
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จุลนิติ

อยางไรก็ดี ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๑๒ กมุภาพนัธ ๒๕๕๘ ซึง่มกีารพจิารณารางพระราชบัญญตัหิอพกั พ.ศ. .... ทีป่ระชมุพจิารณาแลวเหน็วา
การออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดอัตราคาธรรมเนยีมเปนอํานาจของรฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ซึง่เปนผูรกัษาการตามพระราชบัญญัตอิยูแลว และการบญัญัตอิาํนาจดังกลาวไวในมาตราผูรกัษาการ
จะทําใหเห็นไดอยางชัดเจนตัง้แตตนวารัฐมนตรีมอีํานาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมซ่ึงอยูตอนทาย
ของรางพระราชบัญญัติใหแตกตางกันได จึงมีมติใหนําความเก่ียวกับการออกกฎกระทรวงกําหนด
อตัราคาธรรมเนยีมในบัญชีอตัราคาธรรมเนยีมทายพระราชบัญญัตมิากาํหนดไวในมาตรารักษาการ ดงัน้ี

ทั้งน้ี ตอมาก็มีกฎหมายหลายฉบับท่ีผานการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติไดกําหนด
รายละเอยีดในการออกกฎกระทรวงกาํหนดอตัราคาธรรมเนยีมไวในมาตรารกัษาการ เชน รางพระราช
บญัญัตกิารประมง พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... รวมทัง้ในการตรวจพิจารณารางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาก็ได มีการเขียนมาตรารักษาการตามแนวทางของสภานิติบัญญัติดังกลาว เช นกัน 
อาทิ รางพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... เปนตน

ตอประเดน็ปญหาดงักลาว ผูเขารวมการสมัมนาไดมกีารอภปิราย สรปุไดเปน ๔ แนวทาง ดงันี้
แนวทางที่หนึ่ง  เห็นวา ควรกําหนดขอความที่ใหอํานาจรัฐมนตรีผูรักษาการออกกฎกระทรวง

กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติใหแตกตางกันไดไวใน “มาตรารักษาการ” 
เน่ืองจากขอความดังกลาวเปนการกําหนดเงื่อนไขในการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม 
ไมใชเร่ืองการกําหนดอัตราคาธรรมเนยีม จงึสมควรนาํมากาํหนดรวมไวในมาตรารักษาการซึง่ใหอาํนาจ
รัฐมนตรีผูรักษาการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมจะเหมาะสมกวา อีกท้ังยังทําใหรัฐมนตรี
ผูรักษาการทราบถึงเง่ือนไขในการออกกฎกระทรวงตามท่ีกําหนดไวในมาตรการรักษาการโดยไมตอง
ไปดบูญัชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติอีก และชวยใหประชาชนสามารถตรวจสอบการใช
อาํนาจในการออกกฎกระทรวงของฝายบริหารไดโดยดูจากเง่ือนไขการออกกฎกระทรวงท่ีกําหนด
ไวในมาตรารักษาการ นอกจากน้ี การนําขอความดังกลาวไปกําหนดไวในบัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายพระราชบัญญัติ หากตอมามีการแกไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ

“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้

ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยมอีาํนาจแตงตัง้พนกังานเจาหนาที ่และออกกฎกระทรวงกําหนด 
คาธรรมเนยีมไมเกนิอัตราทายพระราชบญัญตันิี ้ลดหรอืยกเวนคาธรรมเนยีมกับออกประกาศกาํหนดแบบบตัร 
ประจาํตวันายทะเบยีนและพนกังานเจาหนาที่่

การออกกฎกระทรวงตามวรรคสอง รฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยจะกําหนดอตัราคาธรรมเนยีม
ใหแตกตางกันโดยคํานึงถึงขนาดหรือลักษณะของหอพักก็ได 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได”
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จุลนิติ

อาจทําใหเกิดปญหาวาจะเรียกขอความดังกลาวเปน “วรรค” ของบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทาย
พระราชบัญญัติไดหรือไม

แนวทางที่สอง  เห็นวา ควรกําหนดขอความที่ใหอํานาจรัฐมนตรีผูรักษาการออกกฎกระทรวง
กาํหนดคาธรรมเนยีมไมเกนิอตัราทายพระราชบญัญตัใิหแตกตางกนัไดไวใน “บญัชอีตัราคาธรรมเนียม” 
ทายพระราชบัญญัติ เนื่องจากมาตรารักษาการมีความมุงหมายหลักเพื่อใหทราบวาผูใดมีหนาที่ดูแล
ใหมกีารปฏบิตักิารใหเปนไปตามกฎหมาย แตการกาํหนดใหการออกกฎกระทรวงกาํหนดคาธรรมเนยีม
ใหแตกตางกันไดเปนเพียงการกําหนดรายละเอียดของการออกกฎกระทรวงเทาน้ัน จึงสมควรนําไป
กําหนดรวมไวกับบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติจะเหมาะสมกวา นอกจากนี ้
การนําขอความดังกลาวมากําหนดไวในมาตรารักษาการยังทําใหมาตรารักษาการมีเนื้อหามากขึ้น 
และในอนาคตอาจมีการนําเงื่อนไขในการออกกฎหมายลําดับรองอื่น ๆ มากําหนดไวในมาตรา
รกัษาการดวย อนัจะทาํใหมาตรารกัษาการมเีนือ้หาเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  และไมสอดคลองกบัความหมายหลกั
ของการมีมาตรารักษาการ

แนวทางที่สาม  เห็นวา ควรกําหนดขอความที่ใหอํานาจรัฐมนตรีผูรักษาการออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติใหแตกตางกันได “แยกเปนอีกมาตราหน่ึง
เปนการเฉพาะ” ในลักษณะที่เปนบททั่วไป เพื่อใหตรงตามความประสงคของการมีมาตรารักษาการ
ที่กําหนดแตเพียงรัฐมนตรีวาการกระทรวงใดเปนผูมาตรารักษาการเทาน้ัน การนําบทบัญญัติสวนอื่น
มากําหนดรวมไวในมาตรารักษาการ จะยิ่งทําใหมาตรารักษาการมีเน้ือหาเร่ืองอ่ืนที่มากเกินสมควร 
และในอนาคตจะยิ่งทําใหมาตรารักษาการขยายเนื้อหาออกไปมากกวานี้ เชน อํานาจในการแตงตั้ง
พนกังานเจาหนาที่ หรือการออกกฎกระทรวงในเร่ืองตาง ๆ ที่พระราชบัญญัติบางฉบับนํามาเขียน
ไวในมาตรารักษาการ

แนวทางท่ีสี ่ เหน็วา “ไมตองกาํหนด” ขอความทีใ่หอาํนาจรฐัมนตรผีูรกัษาการออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติใหแตกตางกันไดไวในพระราชบัญญัติ 
เพราะมาตรารักษาการของพระราชบัญญัติไดใหอํานาจรัฐมนตรีผูรักษาการออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัติอยูแลว ดังนั้น ในการออกกฎกระทวงกําหนด
คาธรรมเนียม รัฐมนตรีผูรักษาการยอมมีอํานาจกําหนดคาธรรมเนียมแตละรายการใหแตกตางกันได 
เพียงแตจะตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติเทาน้ัน ซึ่งปจจุบันมีกฎหมาย
บางฉบับที่ไมกําหนดขอความดังกลาวไวในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติและมาตรา
รกัษาการ แตรัฐมนตรีผู รักษาการไดอาศัยอํานาจตามมาตรารักษาการออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมแตกตางกัน เชน พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ อยางไรก็ตาม ผูเขารวม
สมัมนาบางทานมคีวามเหน็แยงวา หากไมมขีอความกําหนดใหอาํนาจรฐัมนตรีผูรกัษาการออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมใหแตกตางกันไดไวในพระราชบัญญัติ รัฐมนตรียอมไมมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมใหแตกตางกันไดเพราะจะเปนการออกกฎกระทรวงเกินอํานาจที่บัญญัติไวใน
กฎหมายแมบท
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จุลนิติ

ทั้งนี้ กองหลักนิติบัญญัติพิจารณาประเด็นดังกลาวแลวเห็นวา การกําหนดใหอํานาจรัฐมนตรี
ผูรักษาการออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใหแตกตางกันไดไวในมาตรารักษาการ
ของรางพระราชบัญญัตติามแนวทางท่ีสภานติบิญัญัตแิหงชาตกิาํหนดน้ัน มคีวามหมายไมแตกตาง
จากการทีก่าํหนดไวในบัญชีอตัราคาธรรมเนยีมทายพระราชบญัญัตติามแนวทางการเขยีนเดิมของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยางไรก็ดี เม่ือสภานิติบัญญัติแหงชาติไดวางแนวทางการเขียน
ในเร่ืองน้ีเสียใหม และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไดใชแนวทางน้ีในการเขียนบทบัญญัติมาตรา
รกัษาการในรางพระราชบัญญตัหิลายฉบับ จงึสมควรนําแนวทางการเขียนดังกลาวมากาํหนดเพ่ิมเติมไว
เปนแบบในคูมือแบบการรางกฎหมายตอไป

 ประการท่ีสอง กรณีรางพระราชบัญญตัแิกไขเพิม่เตมิท่ีมบีทเฉพาะกาล แตบทเฉพาะกาลนัน้
มิไดมีเนื้อหาเปนการกําหนดใหฝายบริหารตองปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด รางพระราชบัญญัติ
ฉบบัแกไขเพิม่เติมนัน้ตองมีมาตรารักษาการดวยหรอืไม หรอืรางพระราชบัญญตัฉิบบัแกไขเพิม่เติม
ทกุฉบบัทีม่บีทบัญญตัเิอกเทศหรอืมบีทเฉพาะกาลตองบญัญตัใิหมมีาตรการรกัษาการทกุกรณหีรอืไม 

โดยที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได วางหลักในการบัญญัติมาตรารักษาการ
ในรางพระราชบัญญตัฉิบับแกไขเพิม่เตมิไววา บทบัญญัตทิีแ่กไขเพิม่เตมิเปนบทบญัญัตแิทนทีบ่ทบัญญัติ
เดิมในกฎหมายฉบับที่ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ แตในกรณีที่ในกฎหมายแกไขเพิ่มเติมนั้นเอง
มีบทบัญญัติเปนเอกเทศซึ่งกําหนดใหฝายบริหารตองปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดดวย กฎหมายฉบับ
แกไขเพิ่มเติมน้ันก็ตองมีบทบัญญัติมาตรารักษาการเชนเดียวกัน

อยางไรก็ดี สภานิติบัญญัติแหงชาติได กําหนดแนวทางการกําหนดมาตรารักษาการ
ในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพ่ิมเติมไววา หากรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพ่ิมเติมมีบทบัญญัติ
เอกเทศหรือบทเฉพาะกาลแลวจะตองกําหนดมาตรารักษาการไวดวยเสมอ โดยไมตองพิจารณาวา
บทบัญญัติเอกเทศหรือบทเฉพาะกาลในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมน้ันกําหนดหนาท่ี
ใหฝายบริหารตองปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดหรือไม เชน รางพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (แกไขบทบัญญตัเิก่ียวกับการค้ําประกันและจาํนอง) และรางพระราชบัญญตัปิองกนั
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการกอการราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เปนตน

ตอประเด็นปญหาดังกลาว ผูเขารวมการสัมมนาไดมกีารอภปิราย สรุปไดเปน ๒ แนวทาง ดงันี้
แนวทางที่หนึ่ง เห็นวา ควรกําหนดมาตรารักษาการ “เฉพาะในกรณีที่บทบัญญัติเอกเทศ

หรือบทเฉพาะกาลในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพ่ิมเติมกําหนดหนาท่ีใหฝายบริหารตองปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดเทานั้น” เนื่องจากวัตถุประสงคของการมีมาตรารักษาการ คือ การสั่งการและ
ควบการดาํเนนิการใหเปนไปตามบทบญัญตัเิอกเทศหรอืบทเฉพาะกาล ดงันัน้ หากในบทบญัญตัเิอกเทศ
หรือบทเฉพาะกาลมิไดกําหนดหนาที่ใหฝายบริหารสั่งการและควบคุมการดําเนินการใหเปนไป
ตามบทบัญญัติเอกเทศหรือบทเฉพาะกาลแลวก็ไมจําเปนตองมีมาตรารักษาการ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวทางท่ีประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี ๑ (นายมีชัย ฤชุพันธุ) ไดเคยใหไวในการสัมมนา
เพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการรางกฎหมาย เมื่อวันศุกรที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ วา การพิจารณาวา

อหาเปนการกําห
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๐๑

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมจะตองมีมาตรารักษาการหรือไมนั้น จะตองพิจารณาวา
บทเฉพาะกาลในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพ่ิมเติมไดกําหนดใหฝายบริหารตองดําเนินการ
อยางหน่ึงอยางใดหรือไม หากบทเฉพาะกาลในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพ่ิมเติมกําหนดให
ฝายบริหารตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมนั้นก็ตองมี
มาตรการรักษาการดวย 

แนวทางที่สอง  เห็นวา “สมควรกําหนดมาตรารักษาการในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไข
เพิ่มเติมทุกฉบับที่มีบทบัญญัติเอกเทศหรือบทเฉพาะกาล” ไมวาบทบัญญัติเอกเทศหรือบทเฉพาะกาล
ในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมน้ันไดกําหนดหนาที่ใหฝายบริหารตองปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดหรือไม เพราะการกําหนดบทบัญญัติเอกเทศและบทเฉพาะกาลในรางพระราชบัญญัติ
ฉบับแกไขเพิ่มเติมเปนการกําหนดบทบัญญัติเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติฉบับแรก จึงจําเปนตอง
กําหนดมาตรารักษาการไวเพื่อใหมีผูรับผิดชอบตามกฎหมาย นอกจากนี้ การพิจารณาเน้ือหาของ
บทบัญญัติเอกเทศหรือบทเฉพาะกาลในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมวาไดกําหนดหนาที่ให
ฝายบริหารตองปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดหรือไมนั้นอาจพิจารณายากและผูรางกฎหมายแตละคน
อาจตีความแตกตางกัน และหากพิจารณาจากมุมมองของการตั้งกระทูถามรัฐมนตรีในสภา ในกรณีที่
รางพระราชบญัญตัฉิบบัแกไขเพิม่เตมิทีม่บีทเฉพาะกาลไมไดกาํหนดมาตรารกัษาการไว แตตอมามสีมาชกิ
สภาผูแทนราษฎรประสงคจะตั้งกระทูถามเก่ียวกับบทเฉพาะกาลดังกลาวอาจมีปญหาวาใครจะเปน
ผูตอบกระทูถาม และในกรณีที่จําเปนตองมีการตีความบทบัญญัติที่เปนเอกเทศหรือบทเฉพาะกาล
ในพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพ่ิมเติม หากไมกําหนดมาตรารักษาการไวอาจมีปญหาวาไมมีรัฐมนตรี
ผูรับผิดชอบในการตีความบทบัญญัติดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติที่มีลักษณะเปนการ
กระทบตอสิทธิของประชาชนเพราะรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายฉบับแรกอาจปฏิเสธวาตนไมมี
สวนเกี่ยวของกับบทบัญญัติเอกเทศหรือบทเฉพาะกาลในพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมนั้น
ดังนั้น การกําหนดมาตราการรักษาไวในรางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับที่มีบทบัญญัติ
ที่เปนเอกเทศหรือบทเฉพาะกาลตามแนวทาง
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติย อมจะมีความ
รอบคอบและเปนประโยชนมากกวา

ทั้ งนี้ กองหลักนิติบัญญัติพิจารณา
ประเด็นดังกล าวแล วเห็นว า การกําหนด
บท บัญญั ติ ม า ต ร า รั ก ษ า ก า ร ใ น ก ร ณี ที่
เป นรางพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นเพื่อแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติเดิมนั้น ยอมถือวา
บทบัญญัติที่แกไขเพิ่มเติมไดเขาไปแทนท่ี
บทบัญญัติ เดิมในพระราชบัญญัติฉบับท่ี
ถกูแกไขเพิม่เตมิโดยอตัโนมตั ิผูรกัษาการตามพระราชบัญญตัทิีถ่กูแกไขเพิม่เตมิจงึไมตองดําเนนิการ
ใด ๆ ตามรางพระราชบัญญัตินั้นอีก อยางไรก็ดี ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม
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เหตุผลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย : มาตรารักษาการ

จุลนิติ

มบีทเฉพาะกาลซ่ึงเปนบทบัญญตัขิองรางพระราชบัญญตัฉิบบัแกไขเพ่ิมเติมนัน้เอง กม็คีวามจาํเปนตอง
มมีาตรารักษาการเพ่ือกําหนดผูรกัษาการตามพระราชบญัญัตฉิบับแกไขเพ่ิมเติมน้ันดวย ดงันัน้ ในกรณี
ที่รางพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติมมีบทเฉพาะกาล แมวาบทเฉพาะกาลน้ันจะมิไดกําหนด
ใหฝายบรหิารมภีาระตองดาํเนนิการตามกฎหมายเพิม่ขึน้ รางพระราชบัญญตัฉิบบัแกไขเพิม่เตมินัน้
กส็มควรตองมีมาตรารักษาการดวย ในการนี ้จงึเห็นวา การทีส่ภานติบิญัญตัแิหงชาตไิดวางแบบในเร่ือง
ดงักลาวจงึสอดคลองกบัแนวทางการตรวจพิจารณารางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ปรากฏอยูในคูมือแบบการรางกฎหมายแลว แตเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นวา รางพระราช
บัญญัติฉบับแกไขเพ่ิมเติมที่มีบทเฉพาะกาลจะตองมีมาตรารักษาการเสมอ แมวาบทเฉพาะกาลน้ัน
จะมิไดกําหนดใหฝายบริหารมีภาระตองดําเนินการตามกฎหมายเพิ่มขึ้นก็ตาม จึงควรนํารายละเอียด
ในเรื่องดังกลาวมากําหนดไวในคูมือแบบการรางกฎหมายเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นตอไป 

ประเด็นทีส่าม การตรวจสอบหรือควบคุมการดําเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มาตรา
รกัษาการกําหนดใหบุคคลอื่นซึ่งไมใชฝายบริหารเปนผูรักษาการตามกฎหมายควรเปนอยางไร

โดยทีค่วามมุงหมายประการหน่ึงของการกําหนดมาตรารกัษาการ คอื เพ่ือใหสภาผูแทนราษฎร
สามารถตรวจสอบหรอืควบคมุการบรหิารราชการแผนดนิตามวถิทีางรัฐธรรมนญูได เชน การต้ังกระทูถาม 
หรือการขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายเปนรายบุคคล 
ซึ่งเปนหนาท่ีของรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมายนั้น ๆ เปนผูทําหนาท่ีชี้แจงและตอบขอซักถาม
ของสมาชิกสภาผู แทนราษฎร อยางไรก็ดี รัฐธรรมนูญไดกําหนดใหผู ที่จะถูกตั้งกระทู ถามหรือ
ถูกอภิปรายไมไววางใจ ไดแก นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดิน
เรื่องนั้น ประกอบกับขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ในการต้ังกระทูถามวา ผูตั้งกระทูถามตองระบุชื่อเร่ืองที่จะถามพรอมทั้งวัตถุประสงควาจะถาม
นายกรฐัมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใดดวย รวมท้ังหลักเกณฑและวิธกีารในการอภปิรายไมไววางใจกไ็ดกาํหนด
ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตองเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงดวยตนเอง

ดวยเหตนุี ้ในกรณทีีก่ฎหมายกาํหนดใหบคุคลอ่ืนทีไ่มใชฝายบริหารเปนผูรกัษาการตามกฎหมาย 
การตรวจสอบหรือควบคมุการบรหิารราชการแผนดินตามวถิทีางของรัฐธรรมนญูดังกลาวยอมไมสามารถ
เกิดขึ้นได อันอาจสงผลใหการดําเนินการตามกฎหมายไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้น จึงมีประเด็น
ปญหาท่ีตองพิจารณาวา การตรวจสอบและควบคุมการดําเนินการตามกฎหมายในกรณีที่มาตรา
รักษาการกําหนดใหบุคคลอื่นซึ่งไมใชฝายบริหารเปนผูรักษาการตามกฎหมายเปนอยางไร

รกําหนดใหบคคล
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๐๓

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ตอประเดน็ปญหาดงักลาว ผูเขารวมการสมัมนาไดมกีารอภปิราย สรปุไดเปน ๒ แนวทาง ดงันี้
แนวทางที่หนึ่ง  เหน็วา สามารถตรวจสอบหรอืควบคมุการดาํเนนิการตามกฎหมายไดโดยการ 

“รายงานผลการปฏิบตังิานประจําปตอรฐัสภา” ตามทีก่ฎหมายเฉพาะแตละฉบบักําหนดใหเปนหนาท่ี
ของหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจอภิปรายและเสนอขอสังเกต คําแนะนํา 
หรือคําถามตาง ๆ ไปถึงผูรักษาการตามกฎหมายผานการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปดังกลาว

แนวทางที่สอง  เห็นวา สามารถตรวจสอบหรือควบคุมการดําเนินการตามกฎหมายผาน 
“การหารือผูรักษาการตามกฎหมาย” โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจมีหนังสือขอหารือเก่ียวกับ
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นไปยังผูรักษาการตามกฎหมายโดยผานทางประธาน
สภาผูแทนราษฎร และผูรกัษาการตามกฎหมายจะมีหนงัสอืตอบขอหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ดังกลาวกลับมายังประธานสภาผูแทนราษฎร

ประเดน็ทีส่ี่ การใชถอยคํา “หนาที่และอํานาจ” ในมาตรารักษาการ
ปจจุบันการเขียนมาตรารักษาการในกรณีที่กําหนดใหมีผู รักษาการตั้งแตสองคนขึ้นไป

และกําหนดใหผูรกัษาการแตละคนใชอาํนาจตามกฎหมายเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับอาํนาจหนาท่ีของตน 
มกีารใชถอยคาํแตกตางกนั เชน “ทัง้นี ้เทาทีเ่กีย่วกบัอาํนาจและหนาทีข่องตน” “ทัง้นี ้ในสวนทีเ่กีย่วของ
กับราชการของกระทรวงนั้น” และ “ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของตน” 

นอกจากนี ้รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ไดใชคาํวา “หนาทีแ่ละอาํนาจ” 
แทนคําวา “อํานาจหนาที่” และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีหนังสือแจงเกี่ยวกับ
การใชถอยคํา “หนาที่และอํานาจ” ในรางกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหการตรวจพิจารณารางกฎหมายของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาใหใชคําวา “หนาที่และอํานาจ” แทนคําวา “อํานาจหนาที่” ในรางกฎหมาย
ทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายลําดับรอง 

ดังนั้น จึงมีประเด็นปญหาที่ตองพิจารณาวา ควรใชถอยคําในสวนที่กําหนดใหผูรักษาการ
แตละคนใชอาํนาจตามกฎหมายเฉพาะในสวนทีเ่กีย่วกบัอาํนาจหนาทีข่องตนอยางไรเพ่ือใหสอดคลองกนั 
และควรแกไขถอยคําในมาตรารักษาการจาก “ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของตน” 
เปน “ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับหนาที่และอํานาจของตน” เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือไม

ตอประเดน็ปญหาดงักลาว ผูเขารวมการสมัมนาไดมกีารอภปิราย สรปุไดเปน ๓ แนวทาง ดงันี้
แนวทางที่หนึ่ง  เห็นวา ควรใชถอยคําใหสอดคลองกับคูมือแบบการรางกฎหมายในหัวขอ 

“มาตรารักษาการ” จนกวาจะมีการแกไขปรับปรุงคูมอืดงักลาว อยางไรก็ด ีปจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงแบบ
การเขียนมาตรารักษาการบางประการโดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงเปนประเด็นปญหาที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจะตองนํามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงคูมือแบบการรางกฎหมายใหทันสมัยตอไป

แนวทางที่สอง  เหน็วา ควรกาํหนดถอยคาํใหสอดคลองกนั เพราะในคูมอืแบบการรางกฎหมาย
ก็มีการใชถอยคําที่แตกตางกัน เชน กรณีที่มีผูรักษาการต้ังแตสองคนข้ึนไป แบบท่ี ๒ ใชถอยคําวา 
“ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจและหนาที่ของตน” แตแบบที่ ๔ ใชถอยคําวา “ทั้งนี้ เทาที่เกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ของตน” สวนการใชถอยคําวา “ทั้งนี้ ในสวนท่ีเก่ียวของกับราชการของกระทรวง” 

ปจจบันการเ
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จุลนิติ

ตามรางพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... นั้น อาจเปนเหตุผลจําเปนเฉพาะเรื่องจึงไมควร
นาํมากําหนดเปนแบบ เพราะคําวา “อํานาจหนาท่ีของตน” กับ “ราชการของกระทรวง” มีความหมาย
แตกตางกัน โดยคําวา “อํานาจหนาที่ของตน” หมายถึงอํานาจหนาที่ของผูรักษาการตามท่ีบญัญัติไว
ในกฎหมายเฉพาะ สวนคาํวา “ราชการของกระทรวง” หมายถงึอํานาจหนาท่ีทัง้หมดของกระทรวงน้ัน ๆ

แนวทางที่สาม  เห็นวา ไมควรกําหนดถอยคาํใหผู รักษาการแต่ละคนใชอํานาจตามกฎหมาย
เฉพาะในสวนทีเ่ก่ียวกบัอํานาจหนาท่ีของตนไวในมาตรารกัษาการ เพราะแมจะกาํหนดถอยคาํดังกลาว
ไวกอ็าจจะเกดิปญหาวาผูรกัษาการไมสามารถตกลงกนัไดวาการดาํเนินการตามกฎหมายในเรื่องใด สมควรให
เปนอํานาจหนาท่ีของผูรกัษาการคนใด ดงัน้ัน จงึควรใหเปนดุลพินจิของผูรกัษาการรวมกนัทีจ่ะตกลงกนัวา
เรือ่งใดเปนอํานาจหนาที่ของผูรักษาการคนใด

สาํหรบัประเด็นปญหาเกีย่วกบัการใชถอยคาํวา “หนาทีแ่ละอํานาจ” แทนคําวา “อาํนาจหนาที”่ 
นัน้ ทีป่ระชุมเหน็วา แมกฎหมายในอดีตจะใชคาํวา “อาํนาจหนาท่ี” มาโดยตลอด แตเม่ือรัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เปล่ียนไปใชคําวา “หนาท่ีและอํานาจ” จึงสมควร
แกไขถอยคํา “อํานาจหนาที่” ในรางกฎหมายใหเปนคําวา “หนาทีแ่ละอาํนาจ” เพือ่ใหสอดคลอง
กบัรฐัธรรมนญูดังกลาว แตในกรณีที่เปนกฎหมายเกาก็ควรใชถอยคําเดิมเพื่อใหถอยคําในกฎหมาย
สอดคลองกันทั้งฉบับ

ประเด็นท่ีหา การบัญญัติมาตรารักษาการในกรณีที่มีผู รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ตั้งแตสองคนข้ึนไป และผูรักษาการแตละคนมีอํานาจดําเนินการเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับอํานาจ
หนาท่ีของตน สมควรกาํหนดใหชดัเจนในมาตรารกัษาการวาผูรกัษาการคนใดคนหน่ึงหรอืแตละคน
มีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอื่นไวเปนการเฉพาะหรือไม

เน่ืองจากมาตรารักษาการของรางพระราชบัญญัตบิางฉบบัท่ีกาํหนดใหมผีูรกัษาการต้ังแตสองคน
ขึ้นไปรวมกันรักษาการตามพระราชบัญญัตินั้น นอกจากจะกําหนดใหผูรักษาการแตละคนมีอํานาจ

องคนข้ึนไป และ

89-108-MAC6.indd   10489-108-MAC6.indd   104 11/21/18   4:20 PM11/21/18   4:20 PM



พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๐๕

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

ดําเนินการเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับหนาที่และอํานาจของตนแลว ยังไดกําหนดใหผูรักษาการ
แตละคนมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรือดําเนินการอ่ืนใดไวเปนการเฉพาะดวย 
เชน รางพระราชบัญญัติแร พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๑๙๖/๒๕๕๙)

ดังนั้น จึงมีประเด็นปญหาที่ตองพิจารณาวา สมควรกําหนดใหชัดเจนในมาตรารักษาการวา 
ผู รักษาการคนใดคนหนึ่งหรือแตละคนมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจ
ดาํเนนิการอืน่ไวเปนการเฉพาะหรอืไม

ตอประเดน็ปญหาดงักลาว ผูเขารวมการสมัมนาไดมกีารอภิปราย สรปุไดเปน ๒ แนวทาง ดงันี้
แนวทางที่หนึ่ง  เห็นวา สมควรกําหนดใหผูรักษาการคนใดคนหน่ึงหรือแตละคนมีอํานาจ

แตงตัง้พนกังานเจาหนาที ่ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอ่ืนไวเปนการเฉพาะ เนื่องจากการใชถอยคํา
ที่กําหนดใหผูรักษาการแตละคนมีอํานาจดําเนินการเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตนนั้น 
ยังไมชัดเจนวาผูรกัษาการคนใดมอีาํนาจหรอืออกกฎในเรือ่งใดบาง จงึสมควรระบใุหชดัเจนวาผูรกัษาการ
แตละคนมอีาํนาจแตงตัง้พนกังานเจาหนาที ่ออกกฎ หรอือํานาจดาํเนินการอืน่ไวเปนการเฉพาะในมาตรา
รักษาการ ซึ่งจะทําใหการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อยางไรก็ดี การกําหนดบทบัญญัติในลักษณะดังกลาวเปนเร่ืองท่ีมีความละเอียดออน ผูรางจึงตองทราบ
นโยบายของฝายบริหารท่ีชัดเจนแนนอน รวมท้ังตองพิจารณาถึงภารกิจของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
อยางละเอียดรอบคอบเสียกอน จึงจะสามารถกําหนดบทบัญญัติดังกลาวใหเปนการถูกตองเหมาะสม 
และไมมีปญหาโตแยงในทางปฏิบัติได ซึ่งกองหลักนิติบัญญัติเห็นสอดคลองดวยกับแนวทางนี้

แนวทางทีส่อง  เหน็วา ไมควรกําหนดใหผูรกัษาการคนใดคนหน่ึงหรอืแตละคนมอีาํนาจแตงตัง้
พนกังานเจาหนาที่ ออกกฎ หรืออํานาจดําเนินการอ่ืนไวเปนการเฉพาะในมาตรารักษาการ เพราะ
หากในอนาคตมีการแกไขเนื้อหาของกฎหมายแลว อาจจะทําใหถอยคําท่ีกําหนดไวมาตรารักษาการ
ไมสอดคลองกับเนื้อหาของกฎหมายท่ีมีการแกไข แตเห็นควรนําไปกําหนดไวในเนื้อหาของกฎหมาย
แตละมาตราที่เกี่ยวของ หรืออาจจะกําหนดในมาตรารกัษาการโดยใชถอยคําอยางกวาง

มาตรา ๕ ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และรฐัมนตรวีาการกระทรวง
อตุสาหกรรม รกัษาการตามพระราชบญัญตันิี ้ในสวนทีเ่กีย่วของกบัอาํนาจหนาทีข่องตน

ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมมอีาํนาจออกประกาศตามมาตรา ๑๑ 
และมาตรา ๑๒

ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงอตุสาหกรรมมอีาํนาจแตงตัง้พนกังานเจาหนาที ่กบัออกกฎกระทรวง
กาํหนดคาธรรมเนยีมไมเกนิอตัราทายพระราชบญัญตันิี ้ยกเวนหรอืลดคาธรรมเนยีม กาํหนดพกิดัอตัรา
คาภาคหลวงแร และกาํหนดกิจการอืน่ หรอืออกประกาศ และระเบยีบเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้

กฎกระทรวง ประกาศ และระเบยีบน้ัน เมือ่ไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลวใหใชบงัคบัได”
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จุลนิติ

ประเด็นที่หก การอางมาตรารักษาการในบทอาศัยอํานาจของกฎหมายลําดับรอง
การอางมาตรารกัษาการในบทอาศยัอาํนาจของกฎหมายลําดบัรอง ควรอางเพียงมาตราเฉพาะ 

ทีก่าํหนดเน้ือหาในการออกกฎหมายลําดบัรองเทานัน้ หรอืควรอางทัง้มาตรารักษาการและมาตราเฉพาะ
ที่กําหนดเน้ือหาในการออกกฎหมายลําดับรองดวย และในกรณีที่มาตรารักษาการกําหนดให
มีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติและมีขอความกําหนดใหผูรักษาการมีอํานาจออกกฎหมายลําดับรอง
แตไมไดกาํหนดอํานาจในการออกระเบยีบหรือกําหนดหลกัเกณฑตาง ๆ  ซึง่เปนเร่ืองภายในไว ผูรกัษาการ
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวจะอาศัยอํานาจตามมาตรารักษาการเพียงมาตราเดียวในการออกระเบียบ
หรือหลักเกณฑตาง ๆ ที่เปนเรื่องภายในซึ่งไมกระทบสิทธิของประชาชนไดหรือไม

ตอประเด็นปญหาดังกลาว ผูเขารวมการสัมมนาสวนใหญเห็นไปในแนวทางเดียวกันวา 
หลักในการอางบทอาศัยอํานาจในการออกกฎหมายลําดับรองจะตองอางท้ังมาตรารักษาการ
และมาตราเฉพาะท่ีกาํหนดเน้ือหาในการออกกฎหมายลําดับรองควบคูกนัเสมอ โดย “มาตรารกัษาการ” 
จะกําหนดใหผู รักษาการตามกฎหมายมีอํานาจกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย สวน “มาตราเฉพาะ” ที่กําหนดเน้ือหาในการออกกฎหมาย
ลําดับรอง จะกําหนดใหออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ในเรื่องใดบาง เชน ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง กาํหนดแบบอาชญาบัตร แบบประทานบัตร แบบใบอนญุาต และแบบอืน่ ๆ  
ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กลาวโดยสรุป  “การรางกฎหมาย” (Legislative Drafting) เปนเร่ืองของการเขียนและ
เรียบเรียงขอความในรูปของกฎเกณฑหรือขอบังคับที่กํากับและควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
ของเจาหนาที่ผูใชอํานาจรัฐ๕ “งานรางกฎหมาย” จงึเปนศาสตรทีผู่รางกฎหมาย นอกจากจะตอง
มีความรูความเชี่ยวชาญดานนิติศาสตรแลว ยังตองอาศัยทักษะเกี่ยวกับการเขียนเพ่ือเรียบเรียง
ขอความใหผูอานสามารถเขาใจเจตนารมณของกฎหมาย รวมทัง้ปองกนัปญหาในการใชและตคีวาม
กฎหมายไดอีกดวย         

๔พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ และมาตรา ๓๗ บัญญัติวา
“มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของตน
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจ

ออกกฎกระทรวง ตามมาตรา ๘ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๘
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีอํานาจออกประกาศตามมาตรา ๒๐...”
“มาตรา ๓๗ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต แบบอาชญาบัตร แบบประทานบัตร แบบใบอนุญาต รวมทั้ง

แบบอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด”.
๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, อางแลวเชิงอรรถที่ ๒, น. ๒.

“โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดแบบอาชญาบัตร แบบประทานบัตร แบบใบอนุญาต รวมถึง
แบบอื่นใดเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๖๐     
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญตัแิร พ.ศ. ๒๕๖๐๔  รฐัมนตรี 
วาการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้....”

การอางมาตรารัก
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๐๗

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 “คูมือแบบการรางกฎหมาย” ซึ่งเปนเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการรางกฎหมายของ
ประเทศไทยที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดจัดทําขึ้น จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่ง
ของผูปฏิบัติงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบดานการยกรางกฎหมายหรือวงงานดานนิติบัญญัต ิ
สําหรับใชในการสนับสนุนการรางกฎหมายใหมีความถูกตอง ทั้งในดานโครงสราง เน้ือหา ถอยคํา 
และรปูแบบทีม่มีาตรฐานเดยีวกนั อนัจะทาํใหกระบวนการตรวจพจิารณารางกฎหมายเปนไปอยางรวดเรว็
และถกูตอง

อยางไรก็ดี คูมือแบบการรางกฎหมายที่ใชสนับสนุนการรางกฎหมายดังกลาว ไดจัดทําขึ้น

ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปนระยะเวลากวา ๑๐ ปแลว แบบการรางกฎหมายบางประการจึงมี
การเปลีย่นแปลงไปตามกาลสมยัและสภาพการณทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตลอดจนยังมีแบบการรางกฎหมาย
บางเร่ืองท่ียังไมไดขอยุติ จึงมีความจําเปนที่ทุกฝายที่เกี่ยวของตองรวมกันพิจารณาเพื่อปรับปรุง

และกําหนดแบบกฎหมายใหถูกตอง เหมาะสม และแกไขประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นใหมีความชัดเจน

ดังนั้น การสัมมนาตามโครงการฝกอบรมและรับฟงความคิดเห็นเพื่อกําหนดรูปแบบ
การรางกฎหมายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของนักกฎหมายกฤษฎีกา ที่ทางกองหลัก
นิติบัญญัติ รวมกับสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดจัดข้ึน

จํานวน ๕ ครั้ง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกําหนดรูปแบบของบทบัญญัติของกฎหมายในหัวขอ 

บันทึกหลักการและเหตุผล๖ คําปรารภและบทจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ๗

๖โปรดดู เพลินตา ตันรังสรรค, “สรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง หลักการและเหตุผลของรางกฎหมาย”, จุลนิติ, ปที่ ๑๕ 
ฉบับที่ ๓ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๑, น. ๖๓-๗๙.

๗โปรดดู เพลินตา ตันรังสรรค, “สรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คําปรารภและบทจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญ”, จุลนิติ, ปที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑, น. ๖๑-๗๙.
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๐๘

เหตุผลและความจําเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย : มาตรารักษาการ

จุลนิติ

มาตรารกัษาการ บทเฉพาะกาล และบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา

รวมถงึเรือ่งเหตุผลและความจาํเปนในกระบวนการและรูปแบบการรางกฎหมาย ในการสัมมนาครั้งน้ี 

จึงเปนสวนสําคัญที่ชวยสรางความรูความเขาใจในความเปนมาและรูปแบบของบทบัญญัติ

ของกฎหมายดังกลาว รวมทั้งชวยเพ่ิมทักษะในการรางกฎหมายใหแกผูปฏิบัติงานของสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานเลขาธกิารวฒุสิภา สาํนักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร และ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งเปนองคกรที่มีหนาท่ี

ความรบัผิดชอบโดยตรงในการยกรางกฎหมายและเกีย่วของกับงานดานนิตบิญัญัตขิองประเทศไดอยางดียิง่ 

รวมทัง้เปนเวททีีเ่ปดโอกาสใหมกีารอภปิรายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพปญหาและ

อปุสรรคในเรือ่งดงักลาว เพือ่เปนขอมลูในการวเิคราะหและพจิารณาปรบัปรงุคูมอืแบบการรางกฎหมาย

ใหมีความเหมาะสม ครบถวนสมบูรณและใชเปนหลักเกณฑในการถือปฏิบัติไดอยางถูกตองตอไป.
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