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สารบัญ 
 

           หนา 
 
ขอบเขตการศกึษา          ๓ 
 
บทที่ ๑  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการตรากฎหมาย   ๕ 
 ๑.๑ กฎหมายที่ตราขึ้นใชบังคับในระดับเครือรัฐ     ๕ 
  (๑) กฎหมายระดับพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐ    ๕ 
  (๒) กฎหมายลําดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐ ๖ 
 ๑.๒ กระบวนการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ(Commonwealth Act) ๗ 
  (๑) ผูเสนอใหมีกฎหมาย       ๗ 
  (๒) กระบวนการตรากฎหมาย      ๘ 
 ๑.๓ กระบวนการออกกฎหมายลําดับรอง(Delegated Legislation)    ๑๑ 
  (๑) ผูเสนอใหมีกฎหมาย       ๑๑ 
  (๒) กระบวนการออกกฎหมาย      ๑๑ 
 ๑.๔ การรับฟงความเหน็ของประชาชนเพือ่ประโยชนในการตรากฎหมาย  ๑๓ 
  (๑) กรณกีารตรากฎหมายระดับพระราชบญัญัติ    ๑๓ 
   (๑.๑) การรับฟงความเหน็ของประชาชนกอนจัดทํารางกฎหมาย ๑๓ 
   (๑.๒) การรับฟงความเหน็ของประชาชนระหวางการพิจารณา 
             รางกฎหมาย       ๑๖ 
  (๒) กรณีการออกกฎหมายลําดับรอง     ๒๑ 
   (๒.๑) การรับฟงความเหน็ของประชาชนกอนจัดทํารางกฎหมาย ๒๑ 
   (๒.๒) การรับฟงความเหน็ของประชาชนระหวางการพิจารณา 
             รางกฎหมาย       ๒๒ 
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๒ 
 
บทที่ ๒  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินการ 
            ตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ      ๒๓ 
 ๒.๑ ความเปนมา        ๒๓ 
 ๒.๒ กฎหมายที่ใหอํานาจแกหนวยงานของรัฐในการรับฟงความคิดเหน็ 
        ของประชาชน        ๒๕ 
 ๒.๓ กิจกรรมที่ตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน    ๒๖ 
 ๒.๔ กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน    ๒๗ 
 
สรุป           ๒๙ 
 
บรรณานุกรม          ๓๐ 
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๓ 
 

ขอบเขตการศกึษา 
 
[๑]  เครือรัฐออสเตรเลีย(Commonwealth of Australia) เปนประเทศในเครือจักรภพ 
อังกฤษ ประกอบดวย ๖ รัฐ คือ New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, 
Western Australia และ Tasmania  กับอีก ๓ เขตการปกครองตนเองที่อยูบนเกาะออสเตรเลีย คือ  
Northern Australia, The Australian Capital Territory และ The Jervis Bay Territory รวมทั้ง 
๗  เขตปกครองตนเองที่มิไดอยูบนเกาะออสเตรเลีย คือ Norfolk Island, The Coral Sea Islands, 
The Cocos Islands, Christmas Island, Ashmore and Cartier Islands, Heard and the  
McDonald Islands และ Australian Antarctic Territory 
 
[๒]  แมเครือรัฐออสเตรเลียเปนประเทศในเครือจักรภพอังกฤษและใชระบบกฎหมาย 
แบบจารีตประเพณี (Common Law Jurisdiction) แบบเดียวกับอังกฤษ แตกลับมิไดนํารูปแบบ 
การปกครองแบบอังกฤษมาใชเต็มอยางรูปแบบ โดยเครือรัฐออสเตรเลียนํารูปแบบการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยเปนองคพระประมุขแบบอังกฤษมาผสมผสานกับ 
รูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกา  โดยตามมาตรา ๒ และมาตรา ๑๑๐ ของ 
รัฐธรรมนูญแหงเครือรัฐออสเตรเลียซ่ึงมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๐๑ นั้น สมเดจ็ 
พระเจาอยูหวัของอังกฤษ(ซ่ึงปจจุบันไดแกสมเด็จพระราชินีอลิซาเบ็ธที่ ๒) ทรงดํารงพระราช 
อิสริยยศเปนสมเด็จพระเจาอยูหวัแหงเครือรัฐออสเตรเลีย และทรงใชอํานาจนิติบัญญตัิ บริหาร  
และตุลาการผานองคกรของรัฐใน ๒ ระดบั คือ ระดับเครือรัฐ(Commonwealth Level) และระดบั 
รัฐ(State Level) โดยองคกรในระดับเครอืรัฐจะใชอํานาจดังกลาวในสวนที่เกีย่วกับเครือรัฐ  
สวนองคกรในระดับรัฐจะใชอํานาจดังกลาวภายในรัฐของตน 
 
[๓]  ในสวนของการใชอํานาจนิตบิัญญัตินั้น หากเปนในระดับเครือรัฐ รัฐสภาแหง 
เครือรัฐ (Commonwealth Parliament) ซ่ึงประกอบดวยสภาผูแทนราษฎร๑ และวุฒิสภา๒ ที่ไดรับ 
เลือกตั้งจากประชาชนแตละรัฐและเขตปกครองตนเองจะทําหนาที่ตรากฎหมายขึน้ใชบังคับแก 

                                                           
๑ ปจจุบันประกอบดวยผูแทนราษฎรจํานวน ๑๔๘ คน 
๒ ปจจุบันประกอบดวยสมาชิก ๗๖ คน โดย ๗๒ คนไดรับการเลือกตั้งจาก ๖ รัฐ ๆ ละ ๑๒ คน รวมกับ ๔ คนจาก
เขตการปกครองตนเองอีก ๒ เขตคือ Australian Capital Territory และ Northern Territory เขตละ ๒ คน 
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๔ 
 
ทุกรัฐและเขตปกครองตนเองเฉพาะเรื่องทีบ่ัญญัติไวในมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงเครือรัฐ 
สวนในระดับรัฐนั้น แตละรัฐก็จะมีรัฐสภา(State Parliament)เปนของตนเอง๓ เพื่อทําหนาที่ตรา 
กฎหมายอืน่ทีรั่ฐธรรมนูญมิไดกําหนดใหเปนอํานาจของรัฐสภาแหงเครือรัฐขึ้นใชบังคับภายใน 
อาณาเขตของรัฐนั้นซึ่งไดแกเร่ืองเกีย่วกับการศึกษา การคมนาคมขนสง การสาธารณสุข  
การเกษตร และการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย๔  เปนตน ซ่ึงแตละรัฐตางก็มีหลักเกณฑ  
วิธีการและแนวปฏิบัติในการตรากฎหมายขึ้นใชบังคับแตกตางกันไป 
 
[๔]  ในรายงานการศึกษาเรื่องการรับฟงความเหน็ของประชาชนในการตรากฎหมาย 
และการดําเนนิการตามกฎหมายของเครอืรัฐออสเตรเลียนี้เปนการศึกษาเรื่องดังกลาวในบริบทของ 
การตรากฎหมายและการดําเนินการตามกฎหมายในระดบัเครือรัฐ(Commonwealth Legislation) 
โดยเฉพาะเจาะจงเทานัน้ มิไดกาวลวงไปศกึษาลึกลงไปในรายละเอยีดของแตละรัฐ 
 
[๕]  อุปสรรคในการจัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้คือกรอบเวลาในการดําเนินการ 
ที่คอนขางจํากดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
๓ รัฐสภาของแตละรัฐและเขตปกครองตนเองประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ยกเวนรัฐ Queensland 
ที่ยกเลิกวุฒิสภาไปตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๒๒ จึงทําใหมีสภาผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียว 
๔ หนาที่ในการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายเปนหนาที่ของแตละรัฐ แตละรัฐจึงมีการตํารวจเปนของตนเอง 
ไมมีการตํารวจในระดับเครือรัฐ  อยางไรก็ดี การตํารวจของทุกรัฐไดประสานงานกันในการปฏิบัติหนาที่โดยมี 
องคกร The National Crime Authority เปนหนวยประสานงาน 
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๕ 
 

บทที่ ๑ 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการตรากฎหมาย 

   
 

[๖]  กอนที่จะศึกษาวาเครือรัฐออสเตรเลียมีกระบวนการในการรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนในการตรากฎหมายในระดับเครือรัฐอยางไรนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความ 
เขาใจเกีย่วกับกฎหมายทีต่ราขึ้นใชบังคับในระดับเครือรัฐและกระบวนการตรากฎหมายในระดับ 
เครือรัฐของออสเตรเลียกอน 
 
๑.๑ กฎหมายที่ตราขึ้นใชบงัคับในระดับเครือรัฐ 
 
[๗]  กฎหมายทีต่ราขึ้นใชบังคับในระดับเครือรัฐแบงออกไดเปน ๒ ประเภท คือ 
กฎหมายระดบัพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐ(Commonwealth Act) และกฎหมายลําดบัรอง 
(Delegated or Subordinate Legislation) 
 
  (๑) กฎหมายระดับพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐ(Commonwealth Act) 
 
[๘]  มาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงเครือรัฐกาํหนดกรอบในการใชอํานาจนิติบัญญัติ 
ของรัฐสภาแหงเครือรัฐไวเฉพาะเรื่องที่เกีย่วกับการคาระหวางเครือรัฐกับตางประเทศและการคา 
ระหวางรัฐ การภาษีอากร การผลิตและการสงออกสินคา การกูยืมเงนิของเครือรัฐ การไปรษณีย 
โทรเลข โทรศัพทและการใหบริการอื่นในลักษณะเดียวกัน การทหาร การปองกันอันตรายที่อาจ 
เกิดขึ้นทางทะเล การสํารวจอวกาศและธรณี การปองกนัโรคระบาด การประมง การสํารวจและ 
จัดทําสถิติ การเงิน การธนาคาร การประกนัภัย การกําหนดมาตราชั่งตวงวดั ตราสารหนี ้
การพิทักษทรัพยและการลมละลาย  ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร การออกแบบและเครื่องหมายการคา  
สัญชาติ การประกอบธุรกิจของบริษัท การสมรส การหยาและการอนุบาล บําเหน็จบํานาญ 
ผูสูงอายุ  เงินชวยเหลือหญิงมีบุตร หญิงหมาย เดก็ คนวางงาน คายารกัษาโรค คารักษาพยาบาล 
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๖ 
 
และทันตกรรม เงินชวยเหลือนักเรียนและครอบครัว การใหบริการดานศาล การออกกฎหมาย 
พิเศษเพื่อใชบงัคับแกคนเชื้อชาติอ่ืน การเขาเมือง การดําเนินคดีอาญา การตางประเทศ 
การเวนคนื การรถไฟ การระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ยและอนุญาโตตุลาการ กิจการ 
ตางประเทศ การปองกันประเทศ  สําหรับกจิการอื่นนอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวนั้น  
รัฐสภาของแตละรัฐสามารถตรากฎหมายขึน้ใชบังคับภายในรัฐของตนได 
 
[๙]  กฎหมายที่รัฐสภาแหงเครือรัฐตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๑ ของ 
รัฐธรรมนูญนั้นเปนกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐ(Commonwealth Act)ซ่ึงมี 
สถานะสูงกวากฎหมายภายในของแตละรัฐและมีผลใชบังคับกับประชาชนทุกคนในทกุรัฐ รัฐใด 
จะออกกฎหมายที่มีขอความขัดหรือแยงกบัพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐมิได 
 
  (๒) กฎหมายลําดับรอง(Delegated or Subordinate Legislation) 
 
[๑๐]  แมรัฐธรรมนูญแหงเครือรัฐจะใหรัฐสภาแหงเครือรัฐเปนองคกรผูใชอํานาจนิต ิ
บัญญัติเพื่อตรากฎหมายขึน้ใชบังคับในระดับเครือรัฐ แตก็มิไดหามรัฐสภาแหงเครือรัฐที่จะมอบ 
อํานาจดังกลาวใหแกองคกรอื่น ซ่ึงศาลสูง(High Court) เคยพิพากษาวางบรรทัดฐานไวในป ค.ศ. 
๑๙๑๐ วาการที่รัฐสภาแหงเครือรัฐมอบอํานาจดังกลาวใหแกฝายบริหารเปนการกระทําที่ไมขัดตอ  
รัฐธรรมนูญ๕  ดังนั้น รัฐสภาแหงเครือรัฐจงึมิใชองคกรเดียวที่สามารถตรากฎหมายขึน้ใชบังคับใน 
ระดับเครือรัฐ ซ่ึงโดยปกติแลวรัฐสภาแหงเครือรัฐจะมอบอํานาจในการตรากฎหมายลําดับรอง 
ใหแกฝายบริหารเพื่อใหฝายบริหารสามารถกําหนดรายละเอียดและกลไกในการผลักดันให 
นโยบายของกฎหมายที่กําหนดไวในตวัพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐนัน้เปนผลสัมฤทธิ์๖ ทั้งนี้  
เนื่องจากฝายบริหารเปนผูใชอํานาจตามกฎหมายนัน้และอยูในฐานะทีท่ราบรายละเอยีดในการ 
 
 
 
                                                           
๕ Baxter v Ah Way ๑๙๑๐ ๘ CLR ๖๒๖ per O’Connor J at ๖๓๗-๘ 
๖ Richard Chisholm and Garth Nettheim, Understanding Law, ๓rd ed., Butterworth, ๑๙๘๘, pp.๔๔–
๔๖ 
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๗ 
 
ใชบังคับกฎหมายนั้นเปนอยางดี และจะทําใหการใชบังคับกฎหมายมีความยืดหยุนและทันตอ 
เหตุการณเนื่องจากการตรากฎหมายลําดับรองทําไดรวดเร็วกวาการตรากฎหมายแมบท๗ 
 
[๑๑]  ในระดับเครือรัฐ กฎหมายลาํดับรองหมายถึงกฎหมายทีอ่อกตามความในพระราช 
บัญญัติแหงเครือรัฐทุกประเภท ซ่ึงหมายความรวมถึง กฎ ก.พ. กฎกลาโหม(Defence  
Determination) ขอบัญญัติของเขตการปกครองตนเอง แผนการบริหาร(Plans of Management)  
ประกาศการประมง คําสั่งควบคุมการสงออก ขอกําหนด ประกาศและการอนุญาตเกี่ยวกับ 
การสาธารณสุข ระเบียบตาง ๆ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย คาํสั่งเกี่ยวกับการนํารองและ 
การเดินอากาศ และระเบยีบเกี่ยวกับการภาษีและศุลกากร๘ 
 
๑.๒ กระบวนการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐ 
 
  (๑) ผูเสนอใหมีกฎหมาย 
 
[๑๒]  รัฐธรรมนูญแหงเครือรัฐไมไดกําหนดวาผูใดจะสามารถเปนผูเสนอใหมีกฎหมาย 
โดยเฉพาะเจาะจง เนื่องจากกฎหมายเปนกฎเกณฑของสงัคมจึงตองเปนไปตามความตองการ 
ที่แทจริงของสังคม ซ่ึงความตองการของสังคมดังกลาวอาจแสดงออกโดยผานนโยบายของพรรค 
การเมืองที่ไดมีการประกาศตอสาธารณชนในระหวางรณณรงคหาเสียงเลือกตั้ง หากพรรคการเมือง 
นั้นไดรับเลือกตั้งก็เทากับวาสังคมสวนใหญตองการใหมีการปฏิบัติตามนโยบายนัน้ และพรรค 
การเมืองนั้นกต็องผลักดันใหมีกฎหมายตามที่กําหนดไวในนโยบายขึ้น  ความตองการใหมีกฎหมาย 
ดังกลาวอาจแสดงออกโดยผานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสมาชกิซึ่งเปนผูแทนของ 
ประชาชน หรือโดยผานกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในสังคม เชน สมาคมวิชาชีพ สมาคมการคา   
สมาคมคุมครองผูบริโภค เปนตน  นอกจากนี้ ความตองการดังกลาวอาจแสดงออกโดยหนวยงาน 
ของรัฐตาง ๆ ที่เปนผูใหบริการประชาชนและทราบปญหาในปฏิบัติเปนอยางดี๙ หรือโดยผลการ 
วิจัยทางนิติศาสตรของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย(Law Reform Commission)๑๐  
                                                           
๗ D.C. Pearce, Delegated Legislation, Butterworths, ๑๙๗๗, pp. ๕-๖ 
๘ Harry Evans (editor), Odgers’ Australian Senate Practice, ๘th ed., AGPS, ๑๙๙๗, pp. ๓๒๐–๓๒๑ 
๙ Parliament of Australia, House of Representatives, Factsheet No.๗, Revised April ๑๙๙๘ 
๑๐ Richard Chisholm and Garth Nettheim, op.cit. pp.๔๑–๔๒ 
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๘ 
 
  (๒) กระบวนการตรากฎหมาย 
 
  (๒.๑) การจัดทํารางกฎหมาย 
 
[๑๓]  เมื่อมีขอเสนอเกี่ยวกับการบรหิารราชการแผนดินขึ้นซึ่งรวมทั้งขอเสนอใหม ี
กฎหมายดวย ไมวาจะเปนขอเสนอของพรรคการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  
กลุมผลประโยชน หรือจากหนวยงานของรัฐ รัฐมนตรีหรือหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่อง 
ดังกลาวกจ็ะตองพิจารณาเหตุผลความจําเปนของขอเสนอดังกลาว หากเห็นวาขอเสนอดังกลาว   
มีเหตุผลและมคีวามเปนไปได ก็จะตองปรึกษาหารือกับหนวยงานอืน่ที่อาจไดรับผลกระทบจาก 
ขอเสนอนั้น หากผลการพิจารณาและหารือปรากฏวาขอเสนอดังกลาวจะเปนผลดีแกประชาชน    
รัฐมนตรีหรือหนวยงานที่รับผิดชอบก็จะจัดทําขอเสนอแนะ(Submission or Memorandum) 
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลวารัฐบาลควรมีนโยบายในเรื่องดังกลาวอยางไรเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณา และหากเห็นวาตองมีกฎหมายเพื่อใหการดาํเนินการตามขอเสนอดังกลาวประสบ 
ความสําเร็จ กจ็ะตองหารือกบักรมอัยการ(Attorney-General’s Department) ซ่ึงหากกรมอัยการ 
เห็นดวยวาจําเปนตองมีการตรากฎหมายขึน้เพื่อใหการดาํเนินการตามขอเสนอดังกลาวประสบ 
ความสําเร็จ  รัฐมนตรีที่รับผิดชอบก็จะตองเสนอขอเสนอแนะเกี่ยวกับความจําเปนทีจ่ะตองมีการ 
ตรากฎหมายไปพรอมกัน โดยยังไมมกีารเสนอรางกฎหมาย (Bill) หรือรายละเอียดเกีย่วกับกฎหมาย 
ที่ตองการ(Drafting Instruction) ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณาแตอยางใด ซ่ึงในชัน้นี้คณะรัฐมนตรี 
ก็พิจารณาในเชิงนโยบายวาสมควรดําเนินการตามขอเสนอแนะหรือไมอยางไร(Policy 
Approval)๑๑  
 
[๑๔]  เหตุที่ตองมีการเสนอขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหมกีฎหมายตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ 
พิจารณากอนเนื่องจากคณะรฐัมนตรีทําหนาที่ในการบริหารเครือรัฐออสเตรเลียและเปนตัวแทน 
ของเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกบังานธุรการของสภา 
ผูแทนราษฎรในสวนที่เกี่ยวกบัการจัดระเบยีบวาระเพื่อพจิารณากฎหมาย(Legislation  
Programme) อันเปนผลโดยตรงตอความสําเร็จในการผลักดันและอนุมตัิกฎหมาย๑๒ 

                                                           
๑๑ Department of the Prime Minister and Cabinet, Legislation Handbook, AGPS, ๒๐๐๐, pp.๑๕–๑๗ 
๑๒ Richard Chisholm and Garth Nettheim, op.cit., p.๔๒ 
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๙ 
 
[๑๕]  หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบดวยกับนโยบายที่รัฐมนตรีผูรับ 
ผิดชอบเสนอและเหน็ดวยวาจําเปนตองมกีารตรากฎหมายเพื่อใหการดําเนินนโยบายดังกลาว 
เปนผลสําเร็จ รัฐมนตรีผูรับผิดชอบก็จะตองจัดทํารายละเอียดเกีย่วกับนโยบายและกฎหมาย 
ที่ตองการ (Drafting Instruction) และสงไปยังกรมรางกฎหมาย(Office of Parliamentary  
Counsel) ซ่ึงสังกัดอยูกับสาํนักงานอยัการสูงสุดภายใน ๕ วันนับแตวนัที่ไดรับทราบมติ 
คณะรัฐมนตรี เพื่อใหผูรางกฎหมาย (Drafter) ประจํากรมรางกฎหมายใชประกอบการยกราง 
กฎหมาย  โดยปกติกรมรางกฎหมายจะมอบหมายใหผูรางกฎหมายยกรางกฎหมายขึน้ภายหลังจาก 
ที่ไดรับรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายที่ตองการแลว ยกเวนในกรณีที่รางกฎหมายนั้น 
เปนเรื่องใหญและมีความซบัซอนหรือเร่ืองที่มีความจําเปนเรงดวนหรือเร่ืองที่มีผลกระทบในทาง 
การเมือง ซ่ึงกรมรางกฎหมายจะประสานงานเปนการภายในกับรัฐมนตรีหรือหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบเพื่อขอทราบรายละเอียดเกีย่วกับนโยบายและกฎหมายทีต่องการดวยวาจาเพื่อยกราง 
กฎหมายนั้นขึน้กอนที่คณะรฐัมนตรีจะมีมติอนุมัตินโยบายดังกลาวก็ได๑๓ 
 
[๑๖]  รายละเอียดเกีย่วกับนโยบายและกฎหมายที่ตองการ (Drafting Instruction)นั้น 
มิใชมติคณะรัฐมนตรีและมใิชตัวรางกฎหมาย หากแตเปนผลการศึกษาวิเคราะหความเปนมาของ 
เร่ืองที่สมบูรณและถูกตอง ตลอดจนเหตุผลและความจําเปนของนโยบายดังกลาว รวมทั้งเหตุผล 
ความจําเปนทีจ่ะตองมี แกไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย เอกสารดังกลาวตองใชภาษาที่เขาใจงาย  
ไมใชภาษากฎหมายหรือศพัทเทคนิค ตองอางถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เหน็ควรใหมีกฎหมาย ตองระบุ 
รายละเอียดเกีย่วกับการปรึกษาหารือไปยังหนวยงานทีเ่กีย่วของรวมทั้งผลการหารือ ตองระบุ 
กฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ(ถามี)๑๔   เมื่อจัดทํารางกฎหมายเสร็จ กรมรางกฎหมายจะเสนอรางกฎหมาย 
ดังกลาวตอคณะกรรมการพรรครัฐบาล(Government Party Committee) เพื่อพิจารณา หาก 
คณะกรรมการพรรครัฐบาลเห็นชอบ กจ็ะสงรางกฎหมายนั้นตอไปยังคณะกรรมการกิจการรัฐสภา 
ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งขึ้น(Parliament Business Committee of Cabinet : PCB)ซ่ึงทําหนาที่จดั 
ระเบียบวาระเพื่อพิจารณากฎหมาย(Legislation Programme) ของรัฐสภา เพื่อจัดลําดับความ 
เรงดวนของรางกฎหมายและบรรจุรางกฎหมายนั้นลงในระเบียบวาระเพือ่พิจารณากฎหมายของ 
รัฐสภาตอไป 

                                                           
๑๓ Department of the Prime Minister and Cabinet, Legislation Handbook, op.cit., p.๒๗ 
๑๔ Ibid., pp.๒๖–๒๗ 
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๑๐ 
 
  (๒.๒) การพิจารณารางกฎหมาย 
 
[๑๗]  ในชั้นการพิจารณาของรัฐสภานั้น สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตางแยกการ 
พิจารณารางกฎหมายออกเปน ๓ วาระ โดยในวาระแรกจะเปนการเสนอรางกฎหมายตอสภาซึ่ง 
เปนแบบพิธีในการเสนอรางกฎหมาย โดยเลขาธิการของแตละสภาจะอานชื่อของรางกฎหมาย 
ที่เสนอเขาสูการพิจารณา  หลังจากนั้นรัฐมนตรีผูรับผิดชอบก็จะชีแ้จงวตัถุประสงค หลักการและ 
ผลกระทบของรางกฎหมายดังกลาวตอสภา  ในวาระที่สองจะเปนการพิจารณารายละเอียดของราง 
กฎหมาย ซ่ึงในชวงแรกจะเปนการอภิปรายในหลักการของรางกฎหมาย มิใชในรายละเอียดของราง 
หากผานการพจิารณาในชวงแรกนี้ไปแลว ก็จะเปนการพจิารณาในชั้นกรรมาธิการ(Committee  
Stage) ซ่ึงจะเปนการพิจารณาเรียงมาตรา อยางไรก็ตาม หากประธานสภาเห็นวาสมาชิกอาจ 
ไมประสงคที่จะตรวจพิจารณารายละเอยีดของรางกฎหมายนั้นและสมาชิกลงมติเหน็ชอบ สภาก็อาจ 
ผานการพิจารณารางกฎหมายในวาระที่สองนี้ไปไดเลย ซ่ึงสวนใหญสภาจะผานการพจิารณาราง 
กฎหมายโดยไมพิจารณาในรายละเอียด(วาระที่สอง) สําหรับรางกฎหมายที่เปนเรื่องทางเทคนิคหรือ 
ในเรื่องที่เกีย่วกับวิธีการรางกฎหมายโดยเฉพาะ๑๕  สวนวาระที่สามจะเปนการลงมติอนุมัติราง 
กฎหมายดังกลาว  อนึ่ง สําหรับลําดับการพิจารณานั้น จะมกีารเสนอรางกฎหมายเขาสูการพิจารณา 
ของสภาผูแทนราษฎรเปนลําดับแรก เมื่อสภาผูแทนราษฎรพิจารณาแลวเหน็ชอบดวยกับราง 
กฎหมายดังกลาวก็จะสงรางกฎหมายนั้นตอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตอไป๑๖ 
 
[๑๘]  เมื่อรางกฎหมายใดผานการพิจารณาของรฐัสภาแลว จะถูกสงตอไปยังผูสําเร็จ 
ราชการ(Governor General) ในฐานะผูแทนองคพระมหากษัตริยเพือ่ขอความเห็นชอบ (Royal  
Assent) กฎหมายที่ผูสําเร็จราชการใหความเห็นชอบแลวนี้จึงจะเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 
แหงเครือรัฐ(Commonwealth Act) หลังจากนั้นจะมกีารลงพิมพกฎหมายนั้นในราชกิจจานเุบกษา 
ซ่ึงกฎหมายระดับพระราชบญัญัติแหงเครอืรัฐนี้จะมีผลใชบังคับในวนัที่กําหนดไวในกฎหมาย  
แตถากฎหมายใดไมไดกําหนดวันใชบังคับไว กฎหมายนัน้จะมีผลใชบงัคับโดยอัตโนมัติภายหลัง 
ครบกําหนด ๒๘ วนั นับแตวันที่ผูสําเร็จราชการใหความเห็นชอบกบัรางกฎหมายนั้น   
 

                                                           
๑๕ Parliament of Australia, House of Representatives, op.cit., p.๔ 
๑๖ Ibid. 
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๑๑ 
 
๑.๓ กระบวนการออกกฎหมายลําดับรอง(Delegated or Subordinate Legislation) 
 
  (๑) ผูเสนอใหมีกฎหมาย 
 
[๑๙]  ดังไดกลาวไวขางตนแลววากฎหมายลําดบัรองหมายถึงกฎหมายลําดบัรองที่ออก 
ตามความในพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐ และหมายความรวมถึง กฎ ก.พ.  กฎกลาโหม(Defence  
Determination) ขอบัญญัติของเขตการปกครองตนเอง แผนการบริหาร (Plans of Management)  
ประกาศการประมง คําสั่งควบคุมการสงออก ขอกําหนด ประกาศ การอนุญาตวาดวยการ 
สาธารณสุข ระเบียบตาง ๆ ที่ออกโดยอาศยัอํานาจตามกฎหมาย คําสั่งเกี่ยวกับการนํารองและการ 
เดินอากาศ และระเบยีบเกีย่วกับการภาษีและศุลกากร ผูเสนอใหมกีฎหมายลําดับรองจงึไดแก 
หนวยงานที่รับผิดชอบในเรือ่งดังกลาว 
 
  (๒) กระบวนการออกกฎหมายลําดับรอง 
 
  (๒.๑) การจัดทํากฎหมายลําดับรอง 
 
[๒๐]  มาตรา ๔๘ (๑) แหง Acts Interpretation Act ๑๙๐๑ กําหนดหลักเกณฑ  
เกี่ยวกับการตรากฎหมายลําดับรองในระดบัเครือรัฐไวเพยีงกวาง ๆ วากฎหมายลําดับรองจะตอง 
ระบุวันใชบังคบัที่แนนอนเทานั้น มิไดกําหนดรายละเอยีดประการอื่นไวดวย เนื่องจากรายละเอยีด 
ประการอื่นนัน้ยอมตองอยูภายใตกรอบทีก่ฎหมายระดบัพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐที่เปนกฎหมาย 
แมบทกําหนดไว มิฉะนั้นกฎหมายลําดับรองดังกลาวจะกลายเปนโมฆะ๑๗  
 
[๒๑]   กรณีเชนนี้อาจดูเหมือนวาการออกกฎหมายลําดับรองของเครือรัฐไมมีรูปแบบและ 
หลักเกณฑในการยกรางที่แนนอน แตในทางปฏิบัติ สํานักงานรางกฎหมายลําดับรอง(Office of  
Legislative Drafting : OLD) ซ่ึงเปนหนวยงานสังกัดสํานักงานอยัการสูงสุดเชนเดียวกับกรมราง 
กฎหมายจะทําหนาที่เปนผูยกรางกฎหมายลําดับรองใหแกหนวยงานตาง ๆ ตามคํารองขอ๑๘ เมื่อราง 

                                                           
๑๗ Federal Executive Council Secretariat, Federal Executive Council Handbook, AGPS, ๒๐๐๐, p.๓๐ 
๑๘ Ibid. 
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๑๒ 
 
เสร็จก็จะนําเสนอ Federal Executive Council (FEC) หรือคณะรัฐมนตรีทางแบบพิธีตามมาตรา  
๖๒ ของรัฐธรรมนูญแหงเครอืรัฐเพื่อใหคําแนะนําแกผูสําเร็จราชการ เพือ่พิจารณา หาก FEC  
ใหความเห็นชอบกับรางกฎหมายลําดับรองดังกลาวกจ็ะเสนอผูสําเร็จราชการลงนามเปนกฎหมาย  
เมื่อผูสําเร็จราชการลงนามในกฎหมายนั้นแลว มาตรา ๔๘ (A) แหง Acts Inter-pretation Act  
๑๙๐๑ กําหนดใหมีการประกาศกฎหมายลําดับรองนั้นลงในราชกิจจานุเบกษาและจะมผีลใชบังคับ 
ในวนัที่กําหนด  
 
  (๒.๒) การพิจารณากฎหมายลําดับรองโดยรัฐสภา 
 
[๒๒]  การที่รัฐสภาแหงเครือรัฐมอบอํานาจในการออกกฎหมายลําดับรองใหแกฝาย 
บริหารดังกลาวขางตนนัน้มไิดเปนการมอบอํานาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด รัฐสภาแหงเครือรัฐยังคง 
สงวนสิทธิที่จะตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของกฎหมายลําดบัรองดวย โดยหากรัฐสภา 
แหงเครือรัฐเหน็วากฎหมายลาํดับรองฉบับใดออกโดยไมถูกตองตามกฎหมายแมบทหรือมีเนื้อหา 
ไมเหมาะสมกม็ีอํานาจยับยั้ง(Power of Veto) กฎหมายลาํดับรองนั้นได โดยมาตรา ๔๘ (๑) (C)  
แหง Acts Interpretation Act ๑๙๐๑ กําหนดใหหนวยงานตองเสนอกฎหมายลําดับรองดังกลาวตอ 
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพจิารณาภายใน ๑๕ วนั นับแตวันทีท่ํากฎหมายลําดับรองนั้นขึ้น 
(วันที่ผูสําเร็จราชการลงนามในกฎหมายนัน้) หากไมมีการเสนอกฎหมายลําดับรองดงักลาวตอ 
รัฐสภาภายในเวลาที่กําหนด มาตรา ๔๘(๓) บัญญัติวากฎหมายลําดับรองนั้นเปนอนัสิ้นผลใชบังคับ 
นับแตส้ินสุดกาํหนดเวลาดังกลาว  ในกรณทีี่มีการเสนอกฎหมายลําดับรองดังกลาวตอรัฐสภา 
ภายในเวลาที่กําหนด แตละสภาจะตองพจิารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันนบัแตวนัที่ไดรับ 
กฎหมายลําดบัรองนั้น  ถาพิจารณาไมแลวเสร็จก็ถือวารัฐสภามีมติเหน็ชอบกับกฎหมายลําดับรอง 
นั้น  แตในกรณีที่สภาใดสภาหนึ่งมีมติไมเห็นชอบกับกฎหมายลําดับรองนั้น(Resolution  
Disallowing) มาตรา ๔๘(๔) ใหกฎหมายลําดับรองนั้นจะเปนอนัสิ้นผลนั้นแตวนัทีม่ีมตินั้น ผลคือ 
มาตรา ๔๙ หามมิใหรัฐมนตรีที่รับผิดชอบยกรางกฎหมายลําดับรองในเรื่องดังกลาวขึน้ใหมภายใน  
๖ เดือน ทั้งนี้ เวนแตสภาที่มมีติไมเห็นชอบกับกฎหมายลําดับรองยกเลิกมติดังกลาวหรืออนุญาตให 
รัฐมนตรีดําเนนิการดังกลาวได 
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๑๓ 
 
๑.๔ การรับฟงความเห็นของประชาชนเพื่อประโยชนในการตรากฎหมาย  
 
  (๑) กรณีการตรากฎหมายระดับพระราชบญัญัติแหงเครือรัฐ 
 
[๒๓]  ดังที่ไดกลาวไวในขอ ๑.๒ (๒) แลววากระบวนการตรากฎหมายระดับพระราช  
บัญญัติแหงเครือรัฐแบงออกไดเปน ๒ สวน คือ สวนการจัดทํารางกฎหมายซึ่งเปนหนาที่ของฝาย 
บริหาร และสวนการพจิารณารางกฎหมายซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของฝายนิติบัญญัติ  ดังนั้น การรับฟง 
ความเหน็ของประชาชนเพื่อประโยชนในการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐจึง 
สามารถแบงออกไดเปน ๒ สวนเชนกัน คอื การรับฟงความเหน็ของประชาชนกอนจัดทําราง 
กฎหมายซึ่งเปนการดําเนนิการภายในฝายบริหาร และการรับฟงความเห็นของประชาชนระหวาง 
การพิจารณารางกฎหมายซึ่งเปนอํานาจของฝายนิติบัญญัติ  
 
  (๑.๑) การรับฟงความเหน็ของประชาชนกอนจัดทํารางกฎหมาย 
 

(ก) อํานาจในการจัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 
 

[๒๔]  เมื่อมีขอเสนอใหมีกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้น ไมวาจะเปนขอเสนอของ 
พรรคการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กลุมผลประโยชน หรือจากหนวยงาน 
ของรัฐก็ตาม หากรัฐมนตรหีรือหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกลาวโดยตรงพจิารณาแลวเห็นวา 
ขอเสนอดังกลาวเปนขอเสนอที่มีเหตุผลและมีความเปนไปได  คูมือในการยกรางกฎหมายระดับ 
พระราชบัญญัติแหงเครือรัฐ(Legislation Handbook) ซ่ึงสํานักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตร ี
(Department of the Prime Minister and Cabinet : PM&C) จัดทําขึน้เพื่อใชเปนแนวทางในการ 
ยกรางกฎหมายระดับพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน กําหนดใหรัฐมนตรี 
หรือหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องดังกลาวโดยตรงตองหารือ(Consult)กับหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ  
และหากเหน็สมควร(where appropriate)ก็อาจรับฟงความคิดเห็นของผูที่อาจไดรับผลกระทบจาก 
ขอเสนอดังกลาว(Interested Parties Outside Government)๑๙ ซ่ึงรวมถึงผูเชี่ยวชาญ (Experts) 
 

                                                           
๑๙ Department of the Prime Minister and Cabinet, Legislation Handbook, op.cit., pp.๑-๒ 



รายงานการศึกษา เรือ่ง การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการตรากฎหมายและการดําเนนิการตามกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลีย 
ฝายพัฒนากฎหมาย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                                                                                                      ๑๕ 
    

 

๑๔ 
 
ในสาขาตาง ๆ ดวย๒๐  ดังนั้น การรับฟงความคิดเห็นของผูที่อาจไดรับผลกระทบจากขอเสนอใหม ี
กฎหมายจึงเปนดุลพินิจของรัฐมนตรีหรือหนวยงานที่รับผิดชอบวาสมควรดําเนนิการดังกลาว 
หรือไม สําหรับเหตุผลที่ตองใหหนวยงานที่รับผิดชอบหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของหรือบุคคลอื่น 
นั้นเนื่องจากนโยบายในการบริหารที่ดี(Good policy) ตองมาจากการวนิิจฉัยที่มีขอมลูประกอบการ 
พิจารณา(Informed decision) และขอมูลประกอบการพิจารณานัน้ตองประกอบดวยขอเทจ็จริงที่ 
เปนที่ยุตแิละความรูและความเห็นของผูมีความรูความเชีย่วชาญในเรื่องนั้น ๆ อยางแทจริง๒๑ 
 
  (ข) เร่ืองที่ตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 
[๒๕]  แมคูมือในการยกรางกฎหมายระดับพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐมิไดกําหนดวา 
เร่ืองใดบางที่จะตองรับฟงความคิดเห็นของผูที่อาจไดรับผลกระทบจากขอเสนอใหมีกฎหมาย 
โดยใหเปนดุลพินิจของรัฐมนตรีหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยหลักจึงตองถือวาหากมีขอเสนอ 
ใหมีกฎหมายขึ้น รัฐมนตรีหรือหนวยงานที่รับผิดชอบสามารถจัดใหมกีารรับฟงความเห็นของ 
ผูเกี่ยวของในเรื่องนั้นได  อยางไรก็ดี คูมือดังกลาวไดกําหนดกรอบในการใชดุลพินจิในกรณ ี
ดังกลาวไววาเรื่องที่มีลักษณะดังตอไปนี้ไมสมควรที่จะดําเนินการรับฟงฟงความคิดเห็นของผูที่อาจ 
ไดรับผลกระทบจากขอเสนอใหมีกฎหมาย๒๒ 
  (ข.๑) เร่ืองที่เปนการเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียม (Fee)หรือสิทธิประโยชน 
(Benefit) ตาง ๆ ซ่ึงมีผลกระทบตองบประมาณ 
  (ข.๒) เร่ืองที่เปนเพียงการแกไขกลไกในการดําเนินการตามกฎหมายทีใ่ชบังคับอยู 
ในปจจุบนั โดยมิไดเปนการแกไขในสาระสําคัญ(Fundamental)ของกฎหมายนัน้  
  (ข.๓) เร่ืองที่หากรับฟงความเห็นของผูทีอ่าจไดรับผลกระทบจากขอเสนอดังกลาว 
แลว จะทําใหบุคคลหรือองคกรนั้นอยูในฐานะที่ไดเปรยีบบุคคลอื่น 
 
 

                                                           
๒๐ Richard Chisholm and Garth Nettheim, op.cit. p.๔๒ 
๒๑ Department of the Prime Minister and Cabinet, Cabinet Handbook, ๕th ed., AGPS, ๒๐๐๐,          
pp. ๒๑–๒๓ 
๒๒ Department of the Prime Minister and Cabinet, Legislation Handbook, op.cit., p.๒ 
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๑๕ 
 
  (ค) วิธีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 
 
[๒๖]  คูมือในการยกรางกฎหมายระดับพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐมิไดกําหนด 
รายละเอียดเกีย่วกับวิธีการทีจ่ะใชในการรบัฟงความเหน็ของผูที่อาจไดรับผลกระทบจากขอเสนอ 
ใหมีกฎหมายไวดวย จึงเปนดุลพินิจของรัฐมนตรีหรือหนวยงานที่รับผิดชอบที่จะพจิารณาวา 
สมควรดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการใด เชน โดยการจดัสัมมนา  
จัดประชุมโตะกลม จัดการประชุมระดมความคิดเห็น เปนตน ซ่ึงตองพจิารณาจากความสําคัญของ 
ขอเสนอ จํานวนผูที่อาจไดรับผลกระทบจากขอเสนอดังกลาว คาใชจายในการดําเนนิการ รวมทั้ง 
ตองคํานึงดวยวาการรับฟงดงักลาวอาจทําใหระยะเวลาในการจัดทํากฎหมายตองยาวนานออกไป 
จนกลายเปนความลาชาในการตรากฎหมายหรือไมดวย๒๓  ในทางปฏิบัติ หากขอเสนอใหมี 
กฎหมายเปนเรื่องที่มีความสําคัญหรือมีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง การรับฟงความเหน็ 
ดังกลาวอาจทาํในรูปของการจัดเวทีอภิปรายสาธารณะ(Public Discussion) หรือโดยประกาศ 
เชิญชวนผานสื่อมวลชนใหสงความเห็นไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ๒๔  
 
  (ง) ผลการรับฟงคิดเหน็ของประชาชน 
 
[๒๗]  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรอืผูที่อาจไดรับผลกระทบจากขอเสนอ 
ใหมีกฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นมิใชเปนการหาขอยตุวิาสมควรตองมีกฎหมายในเรื่องนั้นหรือไม  
แตเปนวิธีการที่สําคัญในการหาขอมูลท่ีถูกตองซึ่งเปนขอมูลโดยตรงเพือ่ประกอบการพิจารณาของ 
รัฐมนตรีหรือหนวยงานที่เก่ียวของวาหากมีกฎหมายในเรื่องดังกลาวจะสงผลกระทบตอผูมีสวน 
เก่ียวของมากนอยเพียงไรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนท่ีจะไดรับซึ่งเปนประโยชนตอการพิจารณา 
วาสมควรมีกฎหมายนัน้หรือไม หรือกฎหมายนั้นควรมขีอบเขตอยางไรจึงจะเหมาะสม   นอกจากนี้  
ยังเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในการกาํหนดนโยบายของรัฐบาลซึ่งเปนลักษณะ 
สําคัญประการหนึ่งของประเทศที่ปกครองในระบอบเสรปีระชาธิปไตย๒๕ แตในกรณีทีค่ณะ 
 

                                                           
๒๓ Ibid. 
๒๔ Richard Chisholm and Garth Nettheim, op.cit. p.๔๒ 
๒๕ Harry Evans (editor), op.cit., p.๔๒๓ 
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๑๖ 
 
รัฐมนตรีมีมติวาสมควรตองมีการออกกฎหมายเพื่อใหนโยบายใดนโยบายหนึ่งเปนผลสําเร็จ  
หากมติดังกลาวไมสอดคลองกับผลการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนก็เทากับคณะรัฐมนตร ี
เห็นวามีความจําเปนตองตรากฎหมายขึน้และเปนความรับผิดชอบในทางการเมืองของ 
คณะรัฐมนตรี๒๖ 
 
[๒๘]  อนึ่ง ในการยกรางกฎหมาย กรมรางกฎหมายจะพิจารณาจากรายละเอียดเกี่ยวกบั 
นโยบายและกฎหมายที่ตองการ(Drafting Instruction) ที่รัฐมนตรีหรือหนวยงานทีรั่บผิดชอบแจง 
ไปยังกรมรางกฎหมายภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนมุัตินโยบายในเรื่องดังกลาวแลวเทานั้น จะไม 
พิจารณาขอสังเกตหรือความเห็นของหนวยงานอื่นหรือความเหน็ของประชาชนที่มีขึน้ภายหลังจาก 
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัตินโยบายในเรื่องดังกลาวแลว เวนแตตอมาคณะรฐัมนตรีจะมีมติเกี่ยวกับ 
นโยบายในเรือ่งดังกลาวเปนประการอื่น ทั้งนี้เนื่องจากการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเปนการอนุมัต ิ
ในระดับนโยบาย(Policy Approval) ดังนัน้ รัฐมนตรีโดยลําพังและขาราชการซึ่งเปนฝายปฏิบัติจงึ 
ไมอาจแกไขไดเอง๒๗   ดวยเหตุผลดังกลาว กระบวนการในการหารือกับหนวยงานทีเ่กีย่วของกด็ี  
การรับฟงความคิดเห็นของผูที่อาจไดรับผลกระทบจากขอเสนอใหมีกฎหมายกด็ี จึงตองดําเนินการ 
เพื่อใหไดขอยตุิกอนที่รัฐมนตรีหรือหนวยงานที่รับผิดชอบจะมีขอเสนอแนะในทางนโยบาย 
เกี่ยวกับเรื่องดงักลาวตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพจิารณาอนุมัติ  ผลการหารือหรือผลการรับฟงความ 
คิดเห็นของประชาชนที่เกิดขึน้ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติแลวจึงไมมีผลใด ๆ ตอการยกราง 
กฎหมายของกรมรางกฎหมาย 
 
  (๑.๒) การรับฟงความเหน็ของประชาชนระหวางการพิจารณารางกฎหมาย 
 
[๒๙]  การพิจารณารางกฎหมายระดับพระราชบญัญัติแหงเครอืรัฐเปนหนาที่โดยตรงของ 
รัฐสภาซึ่งประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และโดยที่กฎหมายมีผลกระทบตอประชาชน 
ทุกคน รัฐสภาจึงตองพิจารณารางกฎหมายอยางละเอียดรอบคอบโดยตองไดรับขอมูลประกอบการ 
พิจารณาอยางรอบดานที่สุด จึงจําเปนอยูเองที่รัฐสภาตองมีเครื่องมือหรือกลไกที่จะใชหาขอมูลมา 
 

                                                           
๒๖ Department of the Prime Minister and Cabinet, Legislation Handbook, op.cit., pp.๑๕–๒๒ 
๒๗ Ibid., p.๒๕ 
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๑๗ 
 
ประกอบการพิจารณารางกฎหมายได และเพื่อประโยชนแหงการนี้มาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแหง 
เครือรัฐไดใหอํานาจแกรัฐสภาที่จะเรียก (Summon) บุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริง ใหความเหน็  
ใหปากคํา สงเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาประกอบการพิจารณาในเรือ่งใดเรื่องหนึง่ที่อยูในอํานาจ 
ของรัฐสภาได(Power to conduct inquiries) อํานาจดังกลาวชวยใหรัฐสภาสามารถปฏิบัติหนาที ่
สําคัญในการไตสวนหาขอเทจ็จริงเกีย่วกับรางกฎหมายหรอืเร่ืองใด ๆ ที่อยูในขอบอํานาจของ 
รัฐสภาและอยูในระหวางการพิจารณาของรัฐสภาได๒๘ และถือเปนสารัตถะของการใชอํานาจ 
นิติบัญญัติของรัฐสภา๒๙  ในการใชอํานาจไตสวนหาขอเทจ็จริงดังกลาวขางตน ปกติรัฐสภาจะ 
มอบหมายใหคณะกรรมาธกิาร (Committee) ที่รัฐสภาแตงตั้งขึ้นเปนผูใชอํานาจดังกลาว อยางไร 
ก็ตาม รัฐสภาอาจใชอํานาจดังกลาวเองโดยการเชิญบุคคลใด ๆ มาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความเหน็ 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตอรัฐสภาก็ได 
 
[๓๐]  มีขอสังเกตวาแมรัฐสภาและคณะกรรมาธกิารที่รัฐสภาแตงตั้งขึ้นจะมีอํานาจ 
เรียกบุคคลใด ๆ มาชี้แจงขอเท็จจริง ใหความเห็น ใหปากคําหรือสงเอกสารหลักฐานตอรัฐสภาหรอื 
คณะกรรมาธกิาร แตในทางปฏิบัติรัฐสภาและคณะกรรมาธิการมักจะไมใชอํานาจดงักลาวซึ่งมี 
ลักษณะบังคับ แตจะใชวิธีการเชิญชวน(Invite) ใหประชาชนใหขอเทจ็จริงหรือแสดงความคิดเห็น 
ตอรัฐสภาหรอืคณะกรรมาธิการแทนซึ่งมีลักษณะเปนการกระทําโดยความสมัครใจ๓๐  สําหรับ 
วิธีการที่ใชในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยสมัครใจนั้นแบงออกเปน ๓ วิธี คือ การ 
ประการเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเปนหนังสือ การเปดใหประชาชนชี้แจงขอเท็จจริง
หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และการจัดประชุมและสัมมนา 
 
 
 
 
 
                                                           
๒๘ ในคดี Attorney-General for the Commonwealth v Colonial Sugar Refinery Co Ltd ๑๙๑๒ ๑๕ CLR 
๑๘๒  ศาลสูงวินิจฉัยวาการใชอํานาจของรัฐสภาตามมาตรา ๔๙ นี้จํากัดอยูเฉพาะเรื่องที่อยูในของอํานาจนิติ
บัญญัติของรัฐสภาแหงเครือรัฐเทานั้น  
๒๙ Harry Evans (editor), op.cit., pp.๕๐–๕๑ 
๓๐ Ibid., pp.๔๐๗–๔๐๘ 
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๑๘ 
 
  (๑.๒.๑) การประกาศเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเปนหนังสือ  
 
[๓๑]  เมื่อรัฐสภามอบหมายใหคณะกรรมาธิการพิจารณารางกฎหมายและ 
คณะกรรมาธกิารเห็นวามีความจําเปนตองรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนเกีย่วกับกฎหมาย 
ที่อยูในระหวางการพิจารณาในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง คณะกรรมาธกิารก็จะลงประกาศแจงความ 
ในหนังสือพิมพที่วางขายทัว่ประเทศ หนังสือพิมพทองถ่ิน หรือหนังสอืพิมพเฉพาะเรื่องไมวาจะ 
โดยการวาจางใหลงโฆษณาหรือโดยการสงขาวไปยังสํานักพิมพเพื่อขอใหชวยลงพมิพ(press  
release) โดยประกาศแจงความดังกลาวตองระบุวาคณะกรรมาธิการประสงคจะรับฟงความคิดเหน็ 
ของประชาชนในประเด็นใด และเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเปนหนังสอื  
(submissions) แลวสงไปยงัคณะกรรมาธกิารเพื่อประกอบการพิจารณาภายในระยะเวลาที่กําหนด  
สําหรับการประกาศแจงความในสื่อประเภทอื่นเชนวิทยุ โทรทัศน และบริการโทรศัพทซ่ึงผูโทร 
ไมตองเสียคาใชจาย (free phone) นั้น ไมคอยไดใชเนื่องจากตองเสียคาใชจายสูง๓๑ สวนการ 
ประกาศทาง Internet นั้น ปจจุบันใชอยางแพรหลาย 
 
[๓๒]  นอกจากการประกาศเชิญชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเปนหนังสือเปนการ 
ทั่วไปดังกลาวแลว รัฐสภาจะมีบัญชีรายช่ือผูที่เปนแหลงขอมูลสําคัญในเรื่องตาง ๆ เก็บไว เมื่อ 
ตองการรับฟงความคิดเหน็เกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องใด คณะกรรมาธกิารก็จะมีหนังสือแจงใหบุคคล 
เหลานั้น ซ่ึงไดแกหนวยงานที่เกี่ยวของ องคกรเอกชนทีท่ํางานในเรื่องดังกลาว ประชาชนผูซ่ึง 
มีความสนใจเปนพิเศษในเรือ่งนั้น รวมทั้งผูเชี่ยวชาญ (Expertise) ในเรื่องนั้น แสดงความคิดเหน็ 
เปนหนังสือไปยังคณะกรรมาธิการดวย 
 
  (๑.๒.๒) การเปดใหประชาชนชี้แจงขอเทจ็จริงหรือผลกระทบที่อาจเกดิขึ้น 
 
[๓๓]  เมื่อมีผูแสดงความคิดเห็นเขามา คณะกรรมาธิการจะไดศกึษาวเิคราะหขอมูล 
ที่ไดรับเพื่อกําหนดประเด็นปญหาและเปดโอกาสใหประชาชนไดช้ีแจงขอเท็จจริงหรือ 
 
 

                                                           
๓๑  Ibid, pp.๓๘๖ 
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๑๙ 
 
ผลกระทบที่เกีย่วของหรือเนือ่งมาจากประเด็นปญหาเหลานั้นตอคณะกรรมาธิการ (Public  
hearings) หลังจากนั้นคณะกรรมาธิการจะสรุปผลการชี้แจงของประชาชนในประเดน็ตาง ๆ  
เพื่อใชประกอบการพิจารณารางกฎหมายของคณะกรรมาธิการและรัฐสภาตอไป 
 
[๓๔]  การเปดใหประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึน้นี้มีลักษณะ 
คลายคลึงกับการประชุมของคณะกรรมาธกิารแตมีลักษณะเปดเผย กลาวคือ การประชุมปกติของ 
คณะกรรมาธกิารจะไมเปดใหประชาชนทัว่ไปเขารวมประชุม (Private meeting of a committee)  
โดยคณะกรรมาธิการจะเชญิ (Invite) บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงไปชี้แจงขอเท็จจริงหรือ 
แสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมาธิการ แตการเปดใหประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงหรือผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นนัน้เปนกรณีที่คณะกรรมาธิการเปดโอกาสใหประชาชนทัว่ไปเขาประชมุรวมกับ 
คณะกรรมาธกิารไดและใหโอกาสแกผูเขารวมประชุมทีจ่ะใหขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
ตอคณะกรรมาธิการในประเด็นท่ีคณะกรรมาธิการสอบถามได (Public meeting of a committee)  
แตหากคณะกรรมาธิการตองการทราบเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากบุคคลหรือกลุมบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง  
จะเชิญ (Invite) บุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นเขารวมแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมาธกิารในการ 
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวยกไ็ด๓๒ 
 
[๓๕]  การเปดใหประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึน้เปนวิธีการที ่
คณะกรรมาธกิารใชอยูเสมอเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายในประเด็นใดประเดน็หนึ่ง ซ่ึงผล 
ที่ไดจากการเปดใหประชาชนชี้แจงขอเทจ็จริงหรือผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นนี้จะเปนประโยชนอยาง 
มากตอการกําหนดขอบเขตของกฎหมาย (Framing the laws) ซ่ึงเปนประโยชนอยางมากตอการ 
พิจารณากฎหมายของรัฐสภา 
 
[๓๖]  การเปดใหประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึน้นี้  
คณะกรรมาธกิารจะจดัใหมขีึ้นในรัฐสภาหรือสถานที่อ่ืนก็ไดตามแตจะเห็นสมควร ซ่ึงตองพิจารณา 
ถึงประเด็นที่ตองการรับฟงคําชี้แจง กลุมเปาหมายและคาใชจายในการดําเนินการ แตจากสถิติ 
 
 

                                                           
๓๒ Ibid, pp.๔๐๗ 
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๒๐ 
 
ที่ผานมามากกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนการเปดใหประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงหรือผลกระทบที่อาจ 
เกิดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการทั้งหมดจะจดันอกเมือง Canberra ซ่ึงเปนเมืองหลวงและเปนสถาน 
ที่ตั้งของรัฐสภา๓๓ 
 
[๓๗]  ในการเปดใหประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รัฐสภาและ 
คณะกรรมาธกิารสามารถกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนนิการไดเอง  อยางไรก็ดี  
หลักเกณฑและวิธีการดังกลาวตองไมขัดตอหลักเกณฑในการประชุมของรัฐสภาดวย เชน มติที่ ๓๕  
(Standing order ๓๕) ของวุฒิสภากําหนดวาการสอบถามผูช้ีแจงตอคณะกรรมาธิการจะตอง 
กระทําโดยกรรมาธิการเทานั้น การเปดใหประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
จึงมีลักษณะเปนการที่คณะกรรมาธิการเปนผูถามและผูเขารวมการชี้แจงเปนผูตอบ  
คณะกรรมาธกิารของวุฒิสภาไมสามารถใหผูเขาการชี้แจงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึน้โตแยง 
คัดคานกันเองได เปนตน 
 
  (๑.๒.๓) การจัดประชุมและสัมมนา 
 
[๓๘]  แมการเปดใหประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจะทําให 
รัฐสภาและคณะกรรมาธิการมีโอกาสรับฟงความคิดเหน็จากประชาชนไดคอนขางกวางขวาง 
แตวิธีการดังกลาวก็ยังมีขอจาํกัดบางประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอจํากดัที่วาวิธีการเปดให 
ประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองไมขัดตอหลักเกณฑในการประชุม 
ของรัฐสภา การแสดงความคดิเห็นตอคณะกรรมาธิการตามกรอบดังกลาวจึงมีลักษณะเปนทางการ  
เนื่องจากรัฐสภามีอํานาจตามรัฐธรรมนูญที่จะเรียกใหบคุคลใดมาใหขอมูลหรือช้ีแจงขอเท็จจริงตอ 
รัฐสภา หลักเกณฑในการประชุมของรัฐสภาจึงมีลักษณะเปนการเรียกใหประชาชนตอบขอซักถาม 
ของคณะกรรมาธิการ  แตไมเปดโอกาสใหผูเขารวมแสดงความคิดเหน็มีโอกาสถกเถียงกันอันจะ 
ทําใหไดขอมลูในเชิงวิเคราะห เชน กรณมีติที่ ๓๕  ของวุฒิสภาที่ไมเปดโอกาสใหผูรวมการรับฟง 
ความคิดเหน็ของประชาชนแสดงความคิดเห็นของตนตอความเหน็ของผูอ่ืนได เปนตน 
 
 

                                                           
๓๓ Ibid, p.๓๘๗ 
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๒๑ 
 
[๓๙]  ในทางปฏิบัติ คณะกรรมาธกิารแกไขปญหาดังกลาวโดยการจัดใหมกีารประชุม 
ในรูปของ Seminars, Symposia หรือ round table discussion ในประเด็นที่คณะกรรมาธิการ 
เห็นวามีความจําเปนตองการการถกเถียงในรายละเอยีด ทั้งนี้ เพื่อที่คณะกรรมาธิการจะไดนํา 
ผลการประชุมดังกลาวมาใชเปนขอมูลทางวิชาการเพื่อประกอบการพจิารณาตอไป ซ่ึงการจัด 
ประชุมในลักษณะนี้เปนดุลพินิจของคณะกรรมาธิการวาจะจดัในเรื่องใด เมื่อใด และสถานที่ใด๓๔ 
 
  (๒) กรณีการออกกฎหมายลําดับรอง 
 
  (๒.๑) การรับฟงความเหน็ของประชาชนกอนจัดทํารางกฎหมาย 
 
[๔๐]  ดังไดกลาวไวขางตนแลววากฎหมายลําดบัรองเปนกฎหมายที่ฝายนติิบัญญัติ 
มอบอํานาจใหฝายบริหารเปนผูออกเพื่อใหฝายบริหารสามารถกําหนดรายละเอียดและกลไกในการ 
ผลักดันนโยบายของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐใหเปนผลสัมฤทธ์ิ  การออก 
กฎหมายลําดบัรองจึงตองเปนไปตามกรอบที่กฎหมายระดับพระราชบัญญัติกําหนดไว อีกทั้ง 
เนื้อหาของกฎหมายลําดับรองตองไมขัดหรือแยงกับกฎหมายระดับพระราชบัญญัติดวย 
 
[๔๑]  ดังนั้น ในการจัดทํากฎหมายลําดับรองจึงไมจําเปนตองรับฟงความคิดเห็นของ 
ประชาชนเพื่อประกอบการจดัทํากฎหมายลําดับรองอีกเนื่องจากไดมีการหารือ (Consult) รวมทั้ง 
อาจมีการรับฟงความคิดเหน็จากประชาชนมาแลวตั้งแตในชั้นการตราพระราชบัญญัติ และกฎหมาย 
ลําดับรองก็จะตองอยูภายใตกรอบของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐนัน่เอง  
แตทั้งนี้ไมมกีฎหมายหามมิใหหนวยงานทีรั่บผิดชอบดําเนินการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 
กอนการจดัทํากฎหมายลําดบัรอง จึงเปนดลุพินิจของหนวยงานนั้นวาสมควรจะดําเนนิการรับฟง 
ความคิดเหน็ของประชาชนกอนหรือไมและโดยวิธีใด 
 
 
 
 

                                                           
๓๔  Ibid. 
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๒๒ 
 
  (๒.๒)  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนระหวางการพิจารณารางกฎหมาย 
 
[๔๒]  ตามมาตรา ๖๒ ของรัฐธรรมนูญแหงเครอืรัฐ๓๕ FEC๓๖ มีหนาที่เพียงใหคาํแนะนํา 
แกผูสําเร็จราชการในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งการออกกฎหมายลําดับรองดวย๓๗ แต FEC ไมมีอํานาจที่จะ 
จัดใหมีการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนแตประการใด และโดยที่กฎหมายลําดับรองตาง ๆ นั้น 
ผานการพิจารณาของสํานักงานรางกฎหมายลําดับรอง(Office of Legislative Drafting) 
อยูแลว จึงไมปรากฏวากฎหมายลําดับรองมีเนื้อหาขัดตอกฎหมายแมบท 
 
[๔๓]  นอกจากนี้ โดยท่ี Acts Interpretation Act ๑๙๐๑ กําหนดใหตองมกีารเสนอ 
กฎหมายลําดบัรองที่ผูสําเร็จราชการลงนามแลวตอรัฐสภาแหงเครือรัฐเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
ตามกฎหมายแมบทและความเหมาะสมของเนื้อหา รัฐสภาจึงอาจใชอํานาจในการไตสวน 
ขอเท็จจริง (Power to conduct inquiries) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาของกฎหมาย 
ลําดับรองได ซ่ึงหลักเกณฑในการใชอํานาจในการไตสวนขอเท็จจริงก็เปนเชนเดยีวกับที่กลาวไว 
ในหวัขอ ๑.๔ อยางไรก็ดี การใชอํานาจดังกลาวอยูภายใตกรอบเวลาทีก่ําหนดไวใน Acts  
Interpretation Act ๑๙๐๑ กลาวคือรัฐสภาตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน ดังนั้น  
ในทางปฏิบัตจิึงเปนการยากที่รัฐสภาจะใชอํานาจในการไตสวนขอเท็จจริงโดยการรบัฟง 
ความคิดเหน็ของประชาชนและมีมติไดทันกําหนดเวลาดงักลาว 
 
 
 
 

                                                           
๓๕  The Constitution 
 Section ๖๒ There shall be a Federal Executive Council to advise the Governor-General in 
the government of the Commonwealth and the member of the Council shall be chosen and 
summoned by the Governor-General and sworn as Executive Councilors, and shall hold office during 
his pleasure. 
๓๖ โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ FEC ในหนา ๑๑–๑๒ 
๓๗  Federal Executive Council Secretariat, op.cit.,  pp. ๓-๔ 
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๒๓ 
 

บทที่ ๒ 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ในการดําเนินการตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ 
   

 
๒.๑ ความเปนมา 
 
[๔๔]  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินการตามกฎหมายเปนการ 
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการใชอํานาจปกครอง (public participation) 
ซ่ึงเปนหลักการที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนสารัตถะที่สําคัญของการปกครองในระบอบเสรี 
ประชาธิปไตย เชนเดียวกับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรากฎหมาย 
ในกลุมประเทศที่ใชระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law Jurisdiction) การรับฟง 
ความคิดเหน็ของประชาชนในการดําเนนิการตามกฎหมายเปนผลพวงของวิวัฒนาการที่ฝายบริหาร 
แตงตั้งคณะกรรมการ (Tribunal) ขึ้นเพื่อตรวจสอบหรือไตสวนขอเท็จจริง (Inquire into fact)  
ในการปฏิบัตติามกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวรายงานผลการดําเนินการใหฝายบริหารทราบ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ โดยเรียกคณะกรรมการดังกลาววา “คณะกรรมการ 
สอบสวนขอเท็จจริง” (Commission of Inquiry) ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงคณะแรก 
แตงตั้งโดยพระเจาวิลเล่ียมผูพิชิตเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูถือครองที่ดินในอังกฤษและ 
มูลคาของที่ดินเพื่อประโยชนในการจัดเกบ็ภาษี คณะกรรมการชุดดังกลาวดําเนนิการเสร็จในป ค.ศ.  
๑๐๘๖ และรายงานผลการดาํเนินการที่คณะกรรมการทูนเกลาถวายพระเจาวิลเล่ียมผูพชิิตนั้นเปนที ่
รูจักโดยทัว่ไปวา “Doomsday Book”๓๘ 
 
[๔๕]  การไดมาซึ่งขอมูลของคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจรงินั้นมีลักษณะเปนการ 
ไตสวนขอเท็จจริง (Inquisitorial) จากผูเกีย่วของโดยเฉพาะเจาะจง และเดิมนั้นถือหลักวา 
 
 

                                                           
๓๘  Auckland District Law Society , Commission of Inquiry and Politics – A recipe for the Erosion of 
Public Confidence and Trust?, Public Issues Paper,  ๑๙๙๙ 
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๒๔ 
 
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงตองไดรับขอมูลมาโดยความสมัครใจของผูใหขอมูล แตตอมา  
การใหขอมูลโดยสมัครใจกลบัทําใหคณะกรรมการฯไมไดขอมูลมากนกั ในป ค.ศ. ๑๕๓๕  
Thomas Cromwell จึงเพิ่มอํานาจใหแกคณะกรรมการฯในอันที่จะเรียก (Summon) ใหบุคคลใด 
มาใหขอเท็จจริงหรือแสดงเอกสารหลักฐานตอคณะกรรมการฯ๓๙  อยางไรก็ดี การสอบสวน 
ขอเท็จจริงดังกลาวตองเปนไปโดยเปดเผย (Public inquiry)๔๐  และตอมาไดมีการนําวิธีการ 
สอบสวนหาขอเท็จจริงโดยเปดเผยดังกลาวมาใชในการดําเนินการตามกฎหมายของหนวยงานของ 
รัฐดวย โดยหลายกรณีมีการตรากฎหมายใหอํานาจแกหนวยงานของรัฐที่จะดําเนินการไตสวน 
ขอเท็จจริง แตหลายกรณีก็ไมมีกฎหมายใหอํานาจดังกลาวแกหนวยงานของรัฐ ซ่ึงความแตกตาง 
ของการสอบสวนหาขอเท็จจริงดังกลาวนัน้อยูที่วาถากฎหมายใหอํานาจในการสอบสวนขอเท็จจรงิ 
แกหนวยงานของรัฐแลว หนวยงานของรัฐสามารถเรียกใหบุคคลใดใหขอมูลแกตนไดดวย ซ่ึงม ี
ลักษณะของการใชอํานาจบงัคับ นอกเหนอืจากการเชิญใหบุคคลใดมาใหขอมูลโดยสมัครใจ   
และอํานาจในการสอบสวนหาขอเท็จจริงโดยเปดเผยดังกลาวหลายกรณี ไดขยายออกไปโดยให 
หมายรวมถึงการเปดใหประชาชนทั่วไปใหขอเท็จจริงหรือความเห็นในเรื่องที่กําลังสอบสวน  
(Public hearings) ดวย๔๑ 
 
[๔๖]  มีขอสังเกตวาคําวา “Public hearings” นั้น ในทางกฎหมายจะหมายถึง 
การพิจารณาโดยเปดเผยของศาลหรือคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท (Tribunal) แตเมื่อมีการ 
นํามาใชในทางบริหาร Public hearings จะหมายถึงการเปดใหประชาชนชี้แจงขอเทจ็จริงหรือ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้แกตนในเรื่องตาง ๆ ดวย ซ่ึงในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐ 
ของออสเตรเลียมีการใชคําวา Public hearings อยูหลายฉบับ การจะพจิารณาวาคําดังกลาวใชใน 
ความหมายใดจึงตองพิจารณาจากบริบทของกฎหมายแตละฉบับเปนสําคัญ เชน ใน Defence  
Force Discipline Act ๑๙๘๒ และ Native Title Act ๑๙๙๓ คําวา Public hearings จะม ี
ความหมายไปในทางการดําเนินกระบวนวธีิพิจารณาที่ตองเปดเผยในขณะที่คําวา Public hearings  
ใน Telecommunications Act ๑๙๙๑ จะหมายถึงการเปดใหประชาชนชี้แจงขอเทจ็จริงหรือ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้แกตน 

                                                           
๓๙ Department of the Parliamentary Library , Research Paper ๙, ๑๙๙๖–๑๙๙๗ 
๔๐ H.W.R Wade, Administrative Law, ๖ th ed., ๑๙๘๘, pp.๙๕๕ 
๔๑ Department of the Parliamentary Library, op.cit. 
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๒๕ 
 
๒.๒ กฎหมายที่ใหอํานาจแกหนวยงานของรัฐในการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน 
 
[๔๗]  ในเครือรัฐออสเตรเลียไมมีกฎหมายกลางเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเหน็ของ 
ประชาชน (public hearing) เปนการเฉพาะ โดยบทบัญญัติดังกลาวจะกระจายอยูในกฎหมาย 
แตละฉบับ โดยกฎหมายที่มบีทบัญญัติเกี่ยวกับการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนสวนใหญจะนาํ 
เร่ืองการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนไปอิงอยูกับอํานาจของหนวยงานของรัฐที่จะสอบสวน 
ขอเท็จจริงโดยเปดเผย (power to conduct public inquiry)  
 
[๔๘]  จากการศึกษาพบวากฎหมายระดับเครือรัฐของออสเตรเลียเกี่ยวกับอํานาจของ 
หนวยงานของรัฐที่จะสอบสวนขอเท็จจริงโดยเปดเผยนัน้ แบงออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้  
  ประเภทที่หนึ่ง กฎหมายบัญญัติไวเพยีงกวาง ๆ วาหนวยงานมีอํานาจทีจ่ะ 
สอบสวนขอเท็จจริงโดยเปดเผยเกีย่วกับเรื่องที่อยูในขอบอํานาจของหนวยงานนัน้ ๆ โดยมิได 
กลาวถึงวิธีดําเนินการไวดวย  อยางไรก็ดี มขีอสังเกตวากฎหมายในกลุมนี้มักจะตราขึ้นกอนป ค.ศ.  
๑๙๗๕ เชน Social Welfare Commission Act ๑๙๗๓๔๒, Hospitals and Health Services  
Commission Act ๑๙๗๓๔๓, Road Safety and Standards Authority Act ๑๙๗๕๔๔ 
  ประเภทที่สอง กฎหมายบัญญัติไวชัดเจนวาหนวยงานของรัฐมีอํานาจสอบสวน 
ขอเท็จจริงโดยเปดเผยในเรื่องที่อยูในขอบอํานาจของหนวยงานนัน้และใหอํานาจแกหนวยงาน 
ของรัฐที่จะเปดใหประชาชนชี้แจงขอเทจ็จริงหรือผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นแกตนไดดวย แตกฎหมาย 
ในกลุมนี้มิไดกําหนดวิธีการเปดใหประชาชนชี้แจงขอเทจ็จริงหรือผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นแกตน 
ไวดวยและใหเปนอํานาจแกหนวยงานของรัฐที่จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการ
เปดใหประชาชนชี้แจงขอเทจ็จริงหรือผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นแกตนเอง เชน Telecommunications 
Act ๑๙๙๑๔๕ และNational Food Authority Act ๑๙๙๑๔๖ เปนตน  ดังนัน้ หนวยงานที่รับผิดชอบจึง
มีดุลพินิจที่จะพิจารณาวาสมควรเปดใหประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึน้แก
ตนเองหรือไม เมื่อใด ในประเด็นใด โดยมีหลักเกณฑและวิธีการอยางไร 
                                                           
๔๒  Section ๑๕ (๑) (a) 
๔๓ Section ๖(a) 
๔๔ Section ๕(a) 
๔๕ Section ๓๓๒ 
๔๖ Section ๒๙ 
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๒๖ 
 
  ประเภทที่สาม กฎหมายใหอํานาจแกหนวยงานของรัฐที่จะสอบสวนขอเท็จจริง 
โดยเปดเผยในเรื่องที่อยูในขอบอํานาจของหนวยงานนั้น รวมทั้งกําหนดวิธีในการเปดใหประชาชน 
ช้ีแจงขอเท็จจริงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึน้แกตนไวอยางชัดเจนดวย เชน กรณี  
Radio communications Act ๑๙๙๒๔๗ กําหนดให Australian Communications Authority  
(ACA) เปดใหประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกตนโดยการจัดเวทีอภิปราย 
สาธารณะ (a forum for public discussion) โดยคณะกรรมการ ACA ที่ประธานมอบหมายตองไป 
รวมการชี้แจงดังกลาวและประธานของ ACA จะทําหนาที่ประธานในการดําเนินการอภิปราย 
สาธารณะดังกลาว เปนตน 
 
๒.๓ กิจกรรมที่ตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 
[๔๙]  จากการศึกษาพบวากฎหมายระดับพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐออสเตรเลียที่ 
ใหอํานาจแกหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบที่จะจดัการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชนนั้นเปน 
กฎหมายที่มีผลกระทบตอผลประโยชนสาธารณะ (public interest) หรือตอประชาชนใน 
วงกวางทั้งสิ้นไมวาจะเปนเรื่องการบริหารจัดการคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency spectrum) 
หรือการใหบริการดานวิทยุโทรคมนาคมตาม Radio communications Act ๑๙๕๒ หรือการจัดทํา  
National Code เกี่ยวกับเทคนิค ความปลอดภัย มาตรฐาน การพัฒนาทีด่ิน การใหบริการของ 
ผูใหบริการดานการสื่อสารตาม Telecommunications Act ๑๙๙๑ เปนตน สวนการใหบริการ 
สาธารณะปกติธรรมดาซึ่งมีเนื้อหาอยูที่ “คณุภาพ” ของบริการสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบ 
ของหนวยงานนั้น ๆ โดยเฉพาะ เชน การใหบริการของโรงพยาบาลหรือการประกันสังคม เปนตน 
กฎหมายมไิดกําหนดใหตองเปดใหประชาชนชี้แจงขอเท็จจริงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกตน 
โดยใหอํานาจแกหนวยงานที่เกี่ยวของในอันที่จะสอบสวนขอเท็จจริงที่เกี่ยวของเทานั้น ซ่ึงเพียงพอ 
ตอการปรับปรุงคุณภาพของบริการสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบขององคกร ตลอดจน 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกรนั้นแลว 
 
 
 

                                                           
๔๗ Section ๒๖๑ 



รายงานการศึกษา เรือ่ง การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการตรากฎหมายและการดําเนนิการตามกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลีย 
ฝายพัฒนากฎหมาย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                                                                                                      ๒๘ 
    

 

๒๗ 
 
๒.๔ กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 
[๕๐]  กฎหมายระดบัพระราชบัญญัติแหงเครือรัฐที่ใหอํานาจแกหนวยงานทีรั่บผิดชอบ 
ที่จะจดัการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน และกําหนดวิธีการในการจัดการรับฟงความคิดเห็น 
ของประชาชนไวดวยนั้น มีบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการในการจัดการรับฟงความคิดเหน็ของ 
ประชาชนไวในแนวทางเดยีวกัน และกําหนดไวอยางกวาง ๆ วา เมื่อมีการริเร่ิมใหมกีารสอบสวน 
ขอเท็จจริงซึ่งอาจริเร่ิมโดยหนวยงานนั้นเอง หรือโดยรัฐมนตรีผูกํากบั หรือเมื่อมีคํารองขอจาก 
ประชาชนและหนวยงานที่รับผิดชอบเห็นสมควร หากหนวยงานที่สอบสวนขอเท็จจริงเห็นวา 
มีความจําเปนตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนดวยก็สามารถดําเนินการได  โดยหวัหนา 
หนวยงานจะตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อทําหนาที่ในการรบัฟงความคิดเห็นของ 
ประชาชน โดยท่ีหวัหนาหนวยงานนั้นจะทําหนาที่ช้ีขาดปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการรับฟงความคิด 
เห็นของประชาชน และหนวยงานนัน้ก็สามารถกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความ 
คิดเห็นของประชาชนไดตามแตจะเห็นสมควร สําหรับวธีิการดําเนินการก็มี ๒ วิธี คอื ใหประชาชน 
สงความเห็นเปนหนังสือ (Submission) ไปยังหนวยงานดังกลาวหรือโดยการจดัเวทอีภิปราย 
สาธารณะ (Public discussion) ในเรื่องดังกลาวขึ้นได๔๘ สําหรับการฟงความคิดเห็นของ 
ประชาชนโดยการใหประชาชนสงความเหน็ของตนเปนหนังสือไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบนั้น  
กฎหมายมไิดกําหนดรายละเอียดไววามีวิธีการดําเนินการอยางไร แตทางปฏิบัติอาจเปนเชนเดยีวกับ 
การประกาศเชญิชวนใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเปนหนังสือไปยงัคณะกรรมาธกิารของ 
รัฐสภาดังไดกลาวไวแลวในบทที่ ๑ ขอ ๑.๒.๑ 
 
[๕๑]  สําหรับการจัดเวทีอภิปรายสาธารณะนั้น ก็เปนดุลพินิจของหนวยงานทีจ่ะกําหนด 
วาจะจัดในวันเวลาและสถานที่ใด ซ่ึงตองคํานึงถึงความเรงดวนของเรือ่งและคาใชจายเปนสําคัญ  
และในการจัดเวทีอภิปรายสาธารณะนี้หวัหนาหนวยงานจะตองทําหนาที่ประธานในการวนิิจฉัย 
ช้ีขาดดวย๔๙  
 
 
                                                           
๔๘ เชน มาตรา ๒๖๑ ของ Radio communications Act ๑๙๙๒ และมาตรา ๓๓๒ ของ Telecommunications 
Act  ๑๙๙๑ 
๔๙  เพิ่งอาง 
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๒๘ 
 
[๕๒]  กลาวโดยสรุปไดวาการจัดการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (Public  
Hearing) นั้น เปนเพยีงวิธีการหนึ่งที่หนวยงานที่รับผิดชอบอาจใชในการหาขอเท็จจริง 
ประกอบการสอบสวนขอเท็จจริงโดยเปดเผย (Public inquiry) เทานั้น ซ่ึงการที่หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของจะเลือกใชใชวิธีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือไมก็เปนดุลพินจิของ 
หนวยงานนั้นเอง มิใชมาตรการบังคับ(Compulsory measure) ที่หนวยงานจะตองดาํเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษา เรือ่ง การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการตรากฎหมายและการดําเนนิการตามกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลีย 
ฝายพัฒนากฎหมาย  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา                                                                                                      ๓๐ 
    

 

๒๙ 
 

สรุป 
 

[๕๓]  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการตรากฎหมายและในการดําเนินการ 
ตามกฎหมายนั้นเปนสารัตถะที่สําคัญในการปกครองในระบอบเสรีประชาธิปไตย โดยเปนการเปด 
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปกครองประเทศทั้งในการกําหนดนโยบาย การตรา 
กฎหมายและในการดําเนนิการตามกฎหมาย ซ่ึงเครือรัฐออสเตรเลียเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี 
สวนรวมในขัน้ตอนดังกลาวโดยผานกลไกของการไตสวนหรือสอบสวนขอเท็จจริง (Conduct of  
inquiry) สําหรับการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (public hearing) นั้นกเ็ปนทางเลือกหนึ่ง 
ในการไตสวนหรือสอบสวนขอเท็จจริง ซ่ึงหนวยงานทีเ่กีย่วของจะเลือกใชวิธีการดังกลาวหรือไม 
ก็ได และผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกเ็ปนเพียงขอมูลประกอบการพจิารณาของ 
หนวยงานที่รับผิดชอบเทานั้น มิใชการหาขอยุติในเรื่องนั้น 
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