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บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
เรื่องเสร็จที่ ๔๗๙/๒๕๖๐

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป 
  โดยที่มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้การตรากฎหมายที่มีผล
เป็นการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ากัด
สทิธหิรอืเสรภีาพของบคุคลเกนิสมควรแก่เหต ุและจะกระทบต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของบคุคลมิได้ 
รวมท้ังต้องระบเุหตผุลความจ�าเป็นในการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพไว้ด้วย และกฎหมายดงักล่าวต้องมผีล
ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการ
เจาะจง ดังนั้น เพื่อให้แบบการร่างกฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงอาศัยอ�านาจตามความในข้อ ๑๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการ
กฤษฎีกาว่าด้วยการประชุมกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่งตั้งให้ประธานกรรมการกฤษฎีกา 
๑๔ คณะ เป็นกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพื่อประชุมปรึกษาหารือก�าหนดแนวทางการตรวจ
และจัดท�าร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาโดยเทียบเคียงกับแนวทางการร่างกฎหมาย
ที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว เห็นว่าแม้มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะมีบทบัญญัติ
ทีแ่ตกต่างจากมาตรา ๒๙ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๙ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ตาม แต่ยังคงมีหลักการและสาระส�าคัญ

เรื่อง ก�รกำ�หนดแนวท�งก�รตรวจและก�รจัดทำ�ร่�งกฎหม�ยให้สอดคล้อง
กับม�ตร� ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย
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ท�านองเดียวกัน เมื่อการร่างกฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา ๒๙ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้เคยระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อ�านาจ
ในการตรากฎหมายทีม่ผีลเป็นการจ�ากัดสทิธิและเสรภีาพของบคุคลน้ันไว้ในค�าปรารภ การร่างกฎหมาย
ทีม่ผีลเป็นการจ�ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลตามมาตรา ๒๖ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงสมควรระบุบทบัญญัติที่ให้อ�านาจในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้
ในค�าปรารภเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เมื่อมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้ก�าหนดให้การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องระบุเหตุผล
ความจ�าเป็นในการจ�ากัดสทิธแิละเสรภีาพไว้ด้วย คณะกรรมการกฤษฎกีา (คณะพเิศษ) จงึได้ก�าหนด
แนวทางการเขียนค�าปรารภเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยไว้ในค�าปรารภ โดยก�าหนดเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
  ส่วนทีห่นึง่ คงหลักการเดยีวกบัการอ้างบทบญัญติัของรฐัธรรมนูญท่ีให้อ�านาจในการตรากฎหมาย
ที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องน้ัน ท�านองเดียวกับพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นในช่วงที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ใช้บังคับ กล่าวคือ ก�าหนดไว้เป็นวรรคสองของค�าปรารภ
  ส่วนที่สอง เพิ่มความขึ้นเป็นวรรคสามของค�าปรารภ เพื่อระบุถึงเหตุผลความจ�าเป็นในการ
ตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตรากฎหมายที่เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ก็ตาม รวมทั้งระบุด้วยว่า
กฎหมายที่ตราขึ้นดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ตลอดจนกฎหมาย
ที่ตราข้ึนนั้นมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่ง หรือแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ส�าหรับแนวทางในการเขียนค�าปรารภเพื่อให้เป็นไปตามการพิจารณาท้ังสองส่วนข้างต้น
สมควรใช้รูปแบบ ดังนี้

    โดยที่เป็นการสมควร........................................................................................................
    พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ... มาตรา ... และมาตรา ... ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
    ..... (อธิบายเหตุผลความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพ และกฎหมายฉบับน้ี
ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ 
ไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งหมาย
ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ตามมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญ) .....
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  อนึง่ หลักการเดยีวกนัข้างต้นนีจ้ะได้น�าไปใช้กบัการตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
และการตราพระราชก�าหนดด้วย
  กรณีกฎหมายล�าดับรอง
  คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ เห็นว่า เน่ืองด้วยมาตรา ๒๖ มิได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การระบุการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในการตรากฎหมายแม่บทไว้ในกฎหมายล�าดับรอง เช่นเดียวกับ
มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๒๙ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับเม่ือกฎหมายแม่บทมีการระบุ
เกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แล้ว จึงไม่มีความจ�าเป็นต้องระบุการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพในกฎหมาย
แม่บทไว้ในการตรากฎหมายล�าดับรองอีก โดยระบุเพียงบทอาศัยอ�านาจของกฎหมายแม่บท
ในการออกกฎหมายล�าดับรองเพียงเท่านั้น
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บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
เรื่องเสร็จที่ ๖๖๐/๒๕๖๐

เรื่อง ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของสม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติต�มบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๖๐

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มี
หนังสือ ที่ สว ๐๐๑๒/๑๘๔๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สรุปความได้ว่า ตามที่บทเฉพาะกาลมาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ได้บัญญัติว่าในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท�าหน้าที่
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งด�ารงต�าแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ท�าหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ตามล�าดับ โดยสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาตทิีอ่ยูป่ฏบิตัหิน้าทีต่่อไปนัน้ นอกจากต้องมคีณุสมบติัและ
ไม่มลัีกษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ แล้ว
ยงัต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้าม รวมท้ังเหตแุห่งการสิน้สดุสมาชกิภาพตามท่ีบญัญตัไิว้
ส�าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๖๐ บญัญตัไิว้ด้วย อย่างไรก็ตาม ในมาตรา ๒๖๓ วรรคสอง (๒) (ข) ของรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติมิให้น�าเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ตามมาตรา ๑๐๑ (๗) เฉพาะในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ทีป่ฏบิตักิารตามหน้าทีแ่ละอ�านาจตามกฎหมายหรอืค�าสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมาย และในส่วนท่ีเก่ียวกับ
มาตรา ๑๘๔ (๑) มาใช้บังคับ นั้น
  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าทีข่องสมาชกิสภานิติบญัญตัแิห่งชาตเิป็นไปตามบทบญัญัตขิองรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงขอหารือในประเด็นข้อกฎหมาย ดังนี้
  (๑) บทบัญญัติที่ว่า “เฉพาะในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐั”
ตามมาตรา ๒๖๓ วรรคสอง (๒) (ข) หมายความถึงเฉพาะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ที่ด�ารงต�าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกต�าแหน่งหนึ่งในเวลาเดียวกันด้วยหรือไม่ และถือเป็นเหตุ
ยกเว้นทีไ่ม่น�ามาเป็นเหตส้ิุนสุดสมาชกิภาพของสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาตติามทีม่าตรา ๑๘๔ (๑) 
บัญญัติไว้หรือไม่ อย่างไร
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  (๒) สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาตบิางคนได้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกับ
ภารกจิในด้านต่าง ๆ  ของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎรและส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา เช่น ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการ
ก่อสร้างอาคารรฐัสภาแห่งใหม่ หรอืได้รับการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภาเฉพาะกิจศึกษาและจัดท�ายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
สงักดัรฐัสภา จะได้รบัยกเว้นไม่น�ามาเป็นเหตสุิน้สดุสมาชกิภาพของสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๖๓ วรรคสอง (๒) (ข) หรือได้รับยกเว้นตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑) ได้พิจารณาข้อหารือของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีผู้แทนส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นดังนี้
  ประเดน็ทีห่นึง่  เห็นว่า มาตรา ๒๖๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๖๐
ได้บัญญัติว่าในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญท�าหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชกิวฒุสิภาโดยสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาตทิีอ่ยูป่ฏบิตัหิน้าทีต่่อไปนัน้ นอกจากต้องมคีณุสมบตัิ
และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ แล้ว 
ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญด้วย
ดังนั้น ในการพิจารณาคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
สภานติบิญัญตัแิห่งชาตทิีท่�าหน้าทีเ่ป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชกิวฒุสิภา จงึต้องพิจารณา
จากบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ ประกอบกบั
มาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เฉพาะที่บัญญัติ
ให้น�ามาใช้บังคับ
  ส�าหรับการน�าคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามาใช้บังคับกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ท�าหน้าที่สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มิได้บัญญัติห้ามมิให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด�ารงต�าแหน่งหรือหน้าที่
ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือต�าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้น การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท�าหน้าที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต่อไปได้ จึงต้องก�าหนดข้อยกเว้นส�าหรับการน�า
เหตแุห่งการส้ินสุดสมาชกิภาพของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภาท่ีจะน�ามาใช้บงัคบั
ในบางกรณีเพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถท�าหน้าท่ีสมาชิก
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สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต่อไปได้ ดังที่มาตรา ๒๖๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
ได้บัญญัติให้น�ามาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๘ มาใช้บังคับ โดยได้ก�าหนดข้อยกเว้น
ของการน�ามาใช้บังคับ ดังนี้
  ๑. กรณีมาตรา ๙๘ ซึ่งเป็นบทบัญญัติก�าหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ก�าหนดยกเว้นไม่น�า (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) 
มาใช้บังคับ
  ๒. กรณีมาตรา ๑๐๑ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร ได้ก�าหนดข้อยกเว้นของการน�าความใน (๖) มาใช้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา 
๙๘ (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ซึ่งจะสอดคล้องกับการยกเว้นที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๓ 
วรรคสอง (๑) ส่วนข้อยกเว้นตามมาตรา ๒๖๓ วรรคสอง (๒) (ข) เป็นการยกเว้นเพ่ือให้สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะเดียวกันสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรฐัและในฐานะสมาชิกสภานติิบัญญัตแิห่งชาตไิปพร้อมกนัได้ โดยไม่ถกูต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ และ
มาตรา ๑๘๕ กล่าวโดยสรุปสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้ยกเว้นให้สามารถด�ารงต�าแหน่ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐในขณะเดียวกันได้ ไม่ว่าจะด�ารง
ต�าแหน่งอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญใช้บังคับหรือได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งในภายหลังจากวันที่
รัฐธรรมนูญใช้บังคับ
  ประเด็นที่สอง เห็นว่าบทบัญญัติแห่งมาตรา ๑๘๔ ของรัฐธรรมนูญ นั้น มีข้อยกเว้นไว้
ในวรรคสองว่ามิให้น�ามาใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือ
ด�ารงต�าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
เป็นการเฉพาะอยูแ่ล้ว ถ้าการแต่งตัง้กรรมการตามทีห่ารอืเป็นการแต่งตัง้ในการบรหิารราชการแผ่นดิน
ที่เกี่ยวกับกิจการของสภาแล้ว ย่อมอยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นตามความในวรรคสองดังกล่าว
  อนึ่ง โดยที่ปัญหาข้อหารือนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันเป็นหน้าที่
และอ�านาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย การที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) 
ได้พจิารณาให้ความเห็นในเรือ่งนีเ้ป็นการให้ความเห็นเบือ้งต้น เพือ่เป็นการร่วมมอืระหว่างส่วนราชการ
ส�าหรับน�าความเห็นไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ทั้งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
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บันทึกคณะกรรมก�รวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง
เรื่องเสร็จที่ ๒๔๑/๒๕๖๐

เรื่อง อำ�น�จวินิจฉัยอุทธรณ์คำ�สั่งเกี่ยวกับก�รให้คว�มช่วยเหลือของคณะกรรมก�ร
กองทุนยุติธรรมต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. ข้อเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๔๐๒/๒๘๑๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน 
๒๕๕๙ ถึงส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศใช้เม่ือวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก�าหนด
หนึง่ร้อยแปดสิบวันนบัแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในระหว่างการเตรียมการเพือ่ร่างอนบุญัญตัิ
มีประเด็นปัญหาการตีความการด�าเนินงานของกองทุนยุติธรรม เนื่องจากพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มิได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์ค�าสั่งของคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ�าจังหวัดในกรณีมีค�าสั่งอนุมัติ
ไม่อนมุตัใิห้ความช่วยเหลอื หรอืยตุเิรือ่งไว้แต่อย่างใด ซึง่โดยหลกัการบุคคลทีถ่กูปฏเิสธความช่วยเหลอื
ทางกฎหมายควรมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ค�าวินิจฉัยนั้นเพื่อมิให้เป็นภาระในการที่จะต้องไปฟ้องคดี
ต่อศาลปกครอง เพื่อความเป็นธรรม และเป็นการกลั่นกรองดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ 
ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
กองทนุยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวนัที ่๒๔ มนีาคม ๒๕๕๙ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ยุติธรรมผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีมีความเห็นว่า สมควรให้คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม
มีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่งของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจ�าจังหวัดในกรณีมีค�าสั่งอนุมัติไม่อนุมัติให้ความช่วยเหลือ หรือยุติเรื่อง
  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงขอหารือในประเด็นข้อกฎหมาย ดังนี้
  ๑. คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจะมีอ�านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่งของคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือหรอืคณะอนกุรรมการให้ความช่วยเหลอืประจ�าจงัหวดัได้หรอืไม่ ทัง้นี ้โดยอาศยัอ�านาจ
ตามมาตรา ๑๘ (๗)
  ๒. หากคณะกรรมการกองทนุยตุธิรรมไม่มอี�านาจวนิจิฉยัอทุธรณ์ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกองทนุ
ยุติธรรมจะมีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๑๘ (๓) 
ได้หรือไม่
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บันทึกสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�
เรื่องเสร็จที่ ๔๗๙/๒๕๖๐

จุลนิติ

  ๓. หากคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมไม่มีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
ตามข้อ ๒ คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจะมีอ�านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการทบทวนค�าวินิจฉัย
ของคณะอนกุรรมการให้ความช่วยเหลอืฯ โดยอาศยัอ�านาจตามมาตรา ๑๘ (๓) ได้หรอืไม่  ทัง้นี ้บทบาท
ของคณะอนุกรรมการชุดนี้ควรเป็นประการใด
  อนึ่ง หากคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมตามข้อ ๑ หรือคณะอนุกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
ตามข้อ ๒ หรือคณะอนุกรรมการทบทวนค�าวินิจฉัยตามข้อ ๓ ก็ดี มีอ�านาจออกค�าสั่งประการใดแล้ว
เนื่องจากตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�าหนดให้การฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้น การนับระยะเวลาเก้าสิบวันทั้งสามกรณีนี้จะต้องนับตั้งแต่เมื่อใด

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
  คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง* ได้พิจารณาข้อหารือของกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ โดยมีผู้แทนกระทรวงยุติธรรม (ส�านักงานปลัดกระทรวงและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) 
เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจะมีอ�านาจ
วนิจิฉยัอทุธรณ์ค�าสัง่ของคณะอนกุรรมการให้ความช่วยเหลอืหรอืคณะอนกุรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจ�าจังหวัดได้หรือไม่ และหากคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมไม่มีอ�านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่ง
ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการกองทนุยตุธิรรมจะมอี�านาจแต่งตัง้คณะอนกุรรมการวนิจิฉยัอทุธรณ์ หรือ
คณะอนกุรรมการทบทวนค�าวนิจิฉยัของคณะอนกุรรมการให้ความช่วยเหลือหรอืคณะอนกุรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจ�าจังหวดั แทนได้หรอืไม่ อย่างไร  เหน็ว่า ค�าสัง่อนมัุต ิไม่อนมุตัใิห้ความช่วยเหลอื
หรือยุติเรื่องของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ประจ�าจังหวัดเป็นการใช้อ�านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ
หรอืหน้าทีข่องผูข้อรบัความช่วยเหลอื ค�าสัง่ของคณะอนกุรรมการดงักล่าวจงึเป็นค�าสัง่ทางปกครอง
ตามบทนิยามค�าว่า “ค�าสั่งทางปกครอง” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
   แม้มาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บญัญัตว่ิา
ข้ันตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งหากก�าหนดไว้ในกฎหมายอ่ืนแล้วก็ให้ใช้บังคับตาม
กฎหมายอื่นนั้น โดยไม่ต้องใช้บังคับตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

  * ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง 
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีาและผูท้รงคณุวฒุอิกีไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ ทัง้นี ้ให้คณะรฐัมนตรี
แต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิจากผู้ซึง่มคีวามเชีย่วชาญในทางนติศิาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัศาสตร์
สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง.

บันทึกคณะกรรมก�รวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง
เรื่องเสร็จที่ ๒๔๑/๒๕๖๐
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แต่พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่ได้ก�าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการอุทธรณ์
ไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบญัญตั ิมเีพยีงในระเบยีบคณะกรรมการกองทนุยติุธรรมซึง่คณะกรรมการ
กองทนุยุติธรรมได้ออกโดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๑๘ (๒) มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗  มาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ และเน้ือหาก็เป็นเรื่องการทบทวน
ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ จึงเป็นกรณีที่พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
ไม่ได้ก�าหนดขัน้ตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรอืโต้แย้งไว้เป็นการเฉพาะ ดงันัน้ ข้ันตอนและระยะเวลา
อุทธรณ์จึงต้องน�าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับ ทั้งนี้
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ส�าหรับกรณีตามข้อหารือนี้ มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
บัญญัติให้คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือ เพื่อมีอ�านาจ
หน้าทีพ่จิารณาให้ความช่วยเหลอืผูย้ืน่ค�าขอในทกุภารกจิของกองทนุทัว่ราชอาณาจกัร และมาตรา ๒๑
แห่งพระราชบญัญตัดัิงกล่าว บญัญัติให้คณะกรรมการแต่งตัง้คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลอืประจ�า
จงัหวดัข้ึนทกุจงัหวดันอกจากกรงุเทพมหานคร เพือ่มอี�านาจหน้าท่ีพจิารณาให้ความช่วยเหลอืผูย้ืน่ค�าขอ
จากกองทุนเฉพาะกรณีการให้ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการด�าเนินคดีและการขอปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย จึงถือได้ว่าคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือและคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือประจ�าจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ออกค�าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากผูข้อรบัความช่วยเหลอืไม่เหน็ด้วย
กับค�าส่ังทางปกครองนั้น ผู้ขอรับความช่วยเหลือก็สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ โดยย่ืนค�าอุทธรณ์ต่อ
คณะอนกุรรมการผูท้�าค�าส่ังภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีได้รบัแจ้งค�าสัง่ดงักล่าว และโดยท่ีคณะกรรมการ
กองทุนยุติธรรมมีอ�านาจหน้าที่ก�ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงานให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ของกองทนุตามมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบญัญตักิองทุนยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมจึงเป็นผู ้ก�ากับดูแลหรือผู ้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไปชั้นหน่ึงของคณะ
อนุกรรมการให้ความช่วยเหลือและคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ�าจังหวัดตามข้อ ๒ (๑๔)
แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที ่๔  (พ.ศ. ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะกรรมการกองทนุยตุธิรรมจึงเป็นผูม้อี�านาจพจิารณาอทุธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง
แห่งพระราชบญัญัตวิิธีปฏิบตัริาชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ดังน้ัน เม่ือผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ�าจังหวัด ผู้นั้นก็สามารถใช้สิทธิ
อทุธรณ์ได้ โดยต้องยืน่อทุธรณ์ต่อคณะอนกุรรมการผูอ้อกค�าสัง่นัน้เสยีก่อน และถ้าคณะอนกุรรมการ
ดังกล่าว เหน็ด้วยกบัค�าอทุธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรอืบางส่วนกใ็ห้ด�าเนนิการเปลีย่นแปลงค�าสัง่ทางปกครอง
แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกบัค�าอทุธรณ์ไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วนให้เสนอรายงานความเห็นพร้อมเหตผุล
ไปยังคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจพิจารณาอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาต่อไป
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จุลนิติ

  อนึ่ง เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมีอ�านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ค�าสั่ง
ของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือหรือคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ�าจังหวัดได้ 
คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมอาจอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือ กลั่นกรอง และเสนอความเห็น
เบื้องต้นต่อคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมในการวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไปได ้

บันทึกคณะกรรมก�รวิธีปฏิบัติร�ชก�รท�งปกครอง
เรื่องเสร็จที่ ๒๔๑/๒๕๖๐
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