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สารบัญ 
 
            หน้า 
บทที่ ๑ เค้าโครงรายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน (Inception Report)   ๑ 
๑.๑ ภาพรวมของระบบกฎหมายประเทศบรูไน       ๑ 
 ๑.๑.๑ ประวัติและความเป็นมาของระบบกฎหมายบรูไน     ๑ 
 ๑.๑.๒ ระบบกฎหมายของประเทศบรูไน       ๗ 
 ๑.๑.๓ ศักด์ิและล าดับช้ันของกฎหมาย       ๘ 
 ๑.๑.๔ กระบวนการยุติธรรมและระบบศาล      ๑๙ 
๑.๒ ภาพรวมทางการเมืองและความมั่นคงของประเทศบรูไน     ๓๐ 
 ๑.๒.๑ ระบบการเมืองของประเทศบรูไน       ๓๐ 
 ๑.๒.๒ ระบบบริหารราชการของประเทศบรูไน      ๓๓ 
 ๑.๒.๓ นโยบายด้านความมั่นคง        ๓๕ 
 ๑.๒.๔ ความตกลงระหว่างประเทศด้านการเมืองและความมั่นคง 
  ท่ีประเทศบรูไนท าไว้กับประเทศอื่น หรือองค์การระหว่างประเทศ   ๓๖ 
 ๑.๒.๕ นโยบายความสัมพันธ์ด้านการเมืองการปกครองระหว่างไทยกับบรูไน   ๓๗ 
๑.๓ ภาพรวมด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศบรูไน      ๓๘ 
 ๑.๓.๑ นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม       ๓๙ 
 ๑.๓.๒ ความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมวัฒนธรรม 
  ท่ีประเทศบรูไนท าไว้กับประเทศอื่นหรือองค์การระหว่างประเทศ   ๔๒ 
 ๑.๓.๓ ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศบรูไน  ๔๓ 
๑.๔ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง      ๔๕ 
 ๑.๔.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา       ๔๕ 
 ๑.๔.๒ กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน        ๔๖ 
 ๑.๔.๓ กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข       ๔๗ 
 ๑.๔.๔ กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม       ๔๘ 
 ๑.๔.๕ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการส่ือสาร   ๔๙ 
 ๑.๔.๖ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม    ๕๐ 
 ๑.๔.๗ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต    ๕๑ 
 ๑.๔.๘ กฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ     ๕๒ 
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 ๑.๔.๙ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
  กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายเกี่ยวกับ 
  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี      ๕๓ 
 ๑.๔.๑๐ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  และควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง       ๕๕ 
 ๑.๔.๑๑ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    ๕๘ 
๑.๕ หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง  

รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง       ๕๙ 
 ๑.๕.๑ ส านักนายกรัฐมนตรี (Prime Minister's Office)     ๕๙ 
 ๑.๕.๒ กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน  
  (Ministry of Industry & Primary Resources)     ๖๐ 
 ๑.๕.๓ กระทรวงพัฒนาการท่องเท่ียว (Tourism Development Department)  ๖๑ 
 ๑.๕.๔ กระทรวงการพัฒนา (Ministry of Development)     ๖๑ 
 ๑.๕.๕ กระทรวงพัฒนาการเคหะ (Housing Development Department)   ๖๑ 
 ๑.๕.๖ กระทรวงกิจการภายใน (Ministry of Home Affairs)    ๖๒ 
 ๑.๕.๗ กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา  
   (Ministry of Culture, Youth and Sport)     ๖๒ 
 ๑.๕.๘ กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence)      ๖๓ 
 ๑.๕.๙ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education)     ๖๓ 
 ๑.๕.๑๐ กระทรวงศาสนา (Ministry of Religious Affairs)     ๖๓ 
 ๑.๕.๑๑ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติบรูไน  
  (National Chamber of Commerce and Industry, Brunei Darussalam)  ๖๔ 
 
บทที่ ๒ ภาพรวมด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศบรูไน     ๖๖ 
๒.๑ นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม        ๖๖ 
 ๒.๑.๑ นโยบายด้านการศึกษา        ๖๗ 

๒.๑.๒ นโยบายด้านท่ีอยู่อาศัยของประชาชน      ๖๙ 
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๒.๑.๓ นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ     ๗๐ 
๒.๑.๔ นโยบายด้านวัฒนธรรมและประเพณี      ๗๑ 
๒.๑.๕ นโยบายด้านวัฒนธรรมการแต่งกาย      ๗๒ 

 ๒.๑.๖ นโยบายด้านภาษา        ๗๒ 
๒.๑.๗ นโยบายด้านสังคม        ๗๓ 
๒.๑.๘ นโยบายด้านส่ือและการส่ือสารออนไลน์      ๗๕ 

 ๒.๑.๙ นโยบายด้านบริการสาธารณสุข       ๗๕ 
๒.๑.๑๐ นโยบายด้านการประกันสังคม       ๗๗ 
๒.๑.๑๑ นโยบายด้านศาสนา        ๗๘ 
๒.๑.๑๒ นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม     ๗๙ 
๒.๑.๑๓ นโยบายด้านเยาวชน        ๘๐ 

๒.๒ ความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมวัฒนธรรม     
ท่ีประเทศบรูไนท าไว้กับประเทศอื่นหรือองค์การระหว่างประเทศ    ๘๑ 

 ๒.๒.๑ อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติ 
  หรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี 

(Convention against Torture and Other Cruel Inhuman  
or Degrading Treatment or Punishment 1984)    ๘๑ 

๒.๒.๒ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  
(Convention on the Elimination of All Forms of  
Discrimination against Women 1979)      ๘๒ 

 ๒.๒.๓ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  
(Convention on the Rights of the Child)     ๘๒  

๒.๒.๔ อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามและการด าเนินการโดยทันที      
เพื่อขจัดรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใช้แรงงานเด็ก  
(Convention concerning the Prohibition and Immediate 
Action for the Elimination of the Worst Forms of Child  
Labour 1989)         ๘๒ 
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๒.๒.๕ อนุสัญญาต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางการศึกษา  
(Convention against Discrimination in Education 1960)   ๘๓ 

๒.๒.๖ พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก  
การค้าประเวณี และส่ือลามกเกี่ยวกับเด็ก (Optional Protocol to  
the Convention on the Rights of the Child on the sale of  
children child prostitution and child pornography 2000)   ๘๓ 

 ๒.๒.๗ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on  
  the Rights of Persons with Disabilities 2006)     ๘๔ 

๒.๒.๘ อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยต่อการด าเนินงาน 
ขององค์การสหประชาชาติและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง (Convention on  
the Safety of United Nations and Associated Personnel 1994)  ๘๔ 

๒.๒.๙ การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
ของประเทศบรูไน        ๘๔ 

๒.๓ ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศบรูไน   ๘๕ 
๒.๓.๑ ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม       ๘๖ 

 ๒.๓.๒ ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ      ๘๖ 
 ๒.๓.๓ ความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสาร       ๘๘ 
 
บทที่ ๓ ภาพรวมทางการเมืองและความร่วมมือของประเทศบรูไน     ๙๐ 
๓.๑ นโยบายด้านการเมืองและความมั่นคง       ๙๑ 
 ๓.๑.๑ นโยบายด้านการปกครอง        ๙๒  

๓.๑.๒ นโยบายด้านการป้องกันประเทศ       ๙๖ 
 ๓.๑.๓ นโยบายด้านความมั่นคง        ๙๖ 
๓.๒ ความตกลงระหว่างประเทศด้านการเมืองและความมั่นคง  

ท่ีประเทศบรูไนท าไว้กับประเทศอื่น หรือองค์การระหว่างประเทศ    ๙๘ 
 
 



ฉ 

สารบัญ (ต่อ) 
 
            หน้า 
 ๓.๒.๑ อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการดูแลรักษาทหารผู้บาดเจ็บ    

และเจ็บป่วยในสนามรบ (Geneva Convention for the  
Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick  
in Armed Forces in the Field)       ๙๘ 

 ๓.๒.๒ อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการพยาบาลสภาพสมาชิกกองทัพ 
  ผู้บาดเจ็บ ป่วยเจ็บ และเรืออัปปางในทะเล (Geneva Convention  
  for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick  

and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea)    ๙๙ 
 ๓.๒.๓ อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก 
  (Geneva Convention relative to the Treatment of 
  Prisoners of War 1950)        ๙๙ 
 ๓.๒.๔ พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวาลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙  
  ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากข้อพิพาทระหว่างประเทศทางอาวุธ  
  ค.ศ. ๑๙๗๗ (Protocol Additional to the Geneva Conventions  
  of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims  
  of International Armed Conflicts (Protocol I))     ๑๐๐ 
  ๓.๒.๕ พิธีสารเพิ่มเติมแห่งอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. ๑๙๔๙ ว่าด้วย 

การปกป้องเหยื่อในความขัดแย้งท่ีมีการใช้อาวุธท่ีมิใช่ระดับนานาชาติ  
(Protocol Additional to the Geneva Conventions of  
12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims 
on Non-International Armed Conflicts (Protocol II))    ๑๐๐ 

 ๓.๒.๖ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการจับบุคคล 
  เป็นตัวประกัน (International Convention Against  

the Taking of Hostages)       ๑๐๐ 
 ๓.๒.๗ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปราม 
  การใช้ระเบิดก่อการร้าย (International Convention for  

the Suppression of Terrorist Bombing)     ๑๐๑ 
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 ๓.๒.๘ อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
  แก่ลัทธิการก่อการร้าย (International Convention for the  

Suppression of the Financing of Terrorism)     ๑๐๑ 
 ๓.๒.๙ อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการยึดอากาศยาน 

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (International Convention for  
the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft)    ๑๐๒ 

 ๓.๒.๑๐ อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
  ท่ีจัดต้ังในลักษณะองค์กร (United Nations Convention against  
  Transnational Organized Crime)      ๑๐๒ 
๓.๓  นโยบายความสัมพันธ์ด้านการเมืองการปกครองระหว่างไทยกับบรูไน    ๑๐๒ 
 
บทที่ ๔ กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการศึกษา      ๑๐๔ 
๔.๑ บทน า           ๑๐๔ 
๔.๒ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาในประเทศบรูไน          ๑๐๗ 
 ๔.๒.๑ การศึกษาขั้นพื้นฐาน        ๑๐๗ 

๔.๒.๒ การศึกษาระดับอุดมศึกษา       ๑๒๒ 
 

บทที่ ๕ กฎหมายเก่ียวกับแรงงาน         ๑๓๒ 
๕.๑ บทน า           ๑๓๒ 
๕.๒ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับแรงงานในประเทศบรูไน     ๑๓๓ 
 ๕.๒.๑ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน        ๑๓๓ 
 ๕.๒.๒ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และเงินทดแทน     ๑๔๓ 
 ๕.๒.๓ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
  สภาพแวดล้อมในการท างาน        ๑๔๖ 
 
บทที่ ๖ กฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุข        ๑๕๐ 
๖.๑ บทน า           ๑๕๐ 
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๖.๒ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขในประเทศบรูไน     ๑๕๑ 
 ๖.๒.๑ กฎหมายอาหารและยา และเครื่องมือทางการแพทย์     ๑๕๑ 
 ๖.๒.๒ กฎหมายยาเสพติดและป้องกันและควบคุมยาเสพติด     ๑๕๖ 
 
บทที่ ๗ กฎหมายเก่ียวกับสวัสดิการสังคม        ๑๖๒ 
๗.๑ บทน า           ๑๖๒ 
๗.๒ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมในประเทศบรูไน     ๑๖๒ 
 ๗.๒.๑ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  

และส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ       ๑๖๒ 
๗.๒.๒ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

  การค้าประเวณี         ๑๗๑ 
 ๗.๒.๓ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค      ๑๗๖ 

 
บทที่ ๘ กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี     
 และการสื่อสาร          ๑๗๙ 
๘.๑ บทน า           ๑๗๙ 
๘.๒ กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

และการส่ือสารของประเทศบรูไน        ๑๗๙ 
 ๘.๒.๑ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
  และการส่ือสารของประเทศบรูไน       ๑๗๙ 
 ๘.๒.๒ กฎหมายว่าด้วยการส่ือสาร       ๑๘๕ 
 
บทที่ ๙ กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม     ๑๙๓ 
๙.๑ บทน า           ๑๙๓ 
๙.๒ กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของประเทศบรูไน   ๑๙๓ 
 ๙.๒.๑ กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ      ๑๙๓ 
 ๙.๒.๒ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม    ๑๙๗ 



ฌ 

 
สารบัญ (ต่อ) 

 
            หน้า 
บทที่ ๑๐ กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต    ๒๐๐ 
๑๐.๑ บทน า           ๒๐๐ 
๑๐.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและการอนุรักษ์วัฒนธรรม     ๒๐๑ 
 ๑๐.๒.๑ กฎหมายว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม      ๒๐๑ 
 ๑๐.๒.๒ กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ     ๒๐๔ 
 
บทที่ ๑๑ กฎหมายเก่ียวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ     ๒๐๘ 
๑๑.๑ บทน า           ๒๐๘ 
๑๑.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ      ๒๐๘ 
 ๑๑.๒.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี     ๒๐๘ 
 ๑๑.๒.๒ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการ      ๒๑๔ 

๑๑.๒.๓ กฎหมายเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น      ๒๑๙ 
 
บทที่ ๑๒ กฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่     ๒๒๓ 
๑๒.๑ บทน า           ๒๒๓ 
๑๒.๒ กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี     ๒๒๓ 
 
บทที่ ๑๓ กฎหมายเก่ียวกับความสงบเรียบร้อย       ๒๒๖ 
๑๓.๑ บทน า           ๒๒๖ 
๑๓.๒ กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย       ๒๒๖ 
 ๑๓.๒.๑ กฎหมายเกี่ยวกับต ารวจ        ๒๒๖ 
 ๑๓.๒.๒ กฎหมายเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน      ๒๓๓ 

๑๓.๒.๓ กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ      ๒๓๖ 
 ๑๓.๒.๔ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง     ๒๔๐ 
 ๑๓.๒.๕ กฎหมายเกี่ยวกับการทหารและหน่วยรักษาความปลอดภัย    ๒๔๓ 
 ๑๓.๒.๖ กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย      ๒๔๖ 



ญ 

 สารบัญ (ต่อ) 
 
            หน้า 

๑๓.๒.๗ กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธ        ๒๔๗ 
 ๑๓.๒.๘ กฎหมายเกี่ยวกับการเนรเทศ       ๒๕๒ 
 
บทที่ ๑๔ กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     ๒๕๔ 
๑๔.๑ บทน า           ๒๕๔ 
๑๔.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     ๒๕๕ 
 ๑๔.๒.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริต       ๒๕๕ 
 ๑๔.๒.๒ กฎหมายควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ     ๒๕๘ 
 
บรรณานุกรม           ๒๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฎ 

 
สารบัญตาราง 

 
            หน้า 
ตารางที่ ๑ สรุปวิวัฒนาการของกฎหมายในประเทศบรูไน      ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฏ 

 
สารบัญภาพ 

 
            หน้า 
ภาพที่ ๑ ล าดับศักดิ์กฎหมายบรูไน        ๙ 
ภาพที่ ๒ กระบวนการเรียกร้องความยุติธรรมของประเทศบรูไน     ๒๐ 
ภาพที่ ๓ โครงสร้างระบบศาลคดีแพ่งของประเทศบรูไน      ๒๖ 
ภาพที่ ๔ โครงสร้างระบบศาลคดีอาญาของประเทศบรูไน      ๒๗ 
ภาพที่ ๕ โครงสร้างระบบศาลชะรีอ่ะฮ์ของประเทศบรูไน      ๓๐ 



 

 

 

 



๑ 

บทที่ ๑ 
เค้าโครงรายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน (Inception Report) 

 
 รายงานฉบับนี้น าเสนอเค้าโครงรายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไนท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม 
วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง  ในรายงานฉบับนี้ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลในแต่ละหัวข้อ
ตามขอบเขตงานเพื่อก าหนดประเดนนท่ีจะท าการศกกาาในเิิงลกกต่อไป โดยมีความประสงคทท่ีจะเรียบเรียงข้อมูล
กฎหมายของประเทศบรูไนท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง ให้เป็นข้อมูลท่ีเข้าใจง่าย 
และเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อเป็นประโยินทแก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน
ในฐานะประเทศสมาิิกในอาเซียน  

 การรวมตัวเป็นประิาคมอาเซียนท าให้ประเทศสมาิิกอาเซียนท้ัง ๑๐ ประเทศมีความต่ืนตัว
ในการปรับนโยบายทางด้านการค้า การลงทุน สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง  เพื่อตอบรับ
กับพันธกรณีและหลักการท่ีก าหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน จากอดีตจนถกงปัจจุบัน ประเทศบรูไนเป็นประเทศ
ที่ม ีนโยบายทางสังคมตามแบบแผนของศาสนาอิสลาม และมีแผนพัฒนานโยบายทางด้านการศกกาา          
และ สิ ่งแวดล ้อมซก ่ง เน ้นถ กงการพ ัฒ นาโครงสร ้างพื ้น ฐานและการให ้บ ร ิการภาคร ัฐและ เอกิน             
เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาสังคมและเศราฐกิจของิาติอย่างยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล  

 ในขั้นต้น คณะวิจัยน าเสนอโครงร่างข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไนท่ีจะท าการศกกาาในเิิงลกกต่อไป 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
๑.๑ ภาพรวมของระบบกฎหมายประเทศบรูไน 
 

๑.๑.๑ ประวัติและความเป็นมาของระบบกฎหมายบรูไน 
 

ประเทศบรูไนเมื่ออดีตกว่าพันปีท่ีแล้วประกอบไปด้วยินเผ่าต่างๆ ท่ีอาศัยอยู่ในเกาะบอรทเนียว       
ินเผ่าเหล่านี้นับถือวิญญาณภูตผี (Animistic)๑ ซก่งิ่วงเวลาดังกล่าวไม่มีการน ากฎระเบียบต่างๆ มาใิ้ในสังคม 
อย่างไรกนตามวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการนับถือวิญญาณภูตผีเหล่านี้กนยังสามารถพบเหนนได้ในินกลุ่มน้อย  
ของประเทศบรูไนในปัจจุบัน๒ ในสมัยคริสตทศตวรราท่ี ๙-๑๔ เป็นยุคเรืองอ านาจของอาณาจักรศรีวิิัย 

                                                             
๑ G C Gunn, Language, Power, and Ideology in Brunei Darussalam, Ohio University Center for International Studies, Athens, 
๑๙๙๗, pp. ๔๓ and ๔๘. 
๒ E. Ann Black, Brunei Darussalam: Ideology and Law in a Malay Sultanate, in (eds.) E. Ann Black and Gary F. Bell, Law and 
Legal Institutions of Asia Traditions, Adaptations and Innovations (Cambridge University Press, ๒๐๑๔), p. ๓๐๐. 



๒ 

(Srivijaya) และอาณาจักรมั ิปาหิต  (Majapahit)๓ ซก่ งยก ดถื อระบบการปกครองโดยเจ้าผู้ครองรัฐ              
หรือยังดี-เปอรทตวน (Yang di-Pertuan) จกงส่งผลให้ประิาินในเกาะบอรทเนียวต้องใิ้ระบบการปกครอง    
ตามแบบแผนของอาณาจักรศรีวิิัย และอาณาจักรมัิปาหิต โดยยังดี-เปอรทตวน ได้กลายมาเป็นต าแหน่ง
สุลต่าน (Sultan) ของประเทศบรูไนในปัจจุบัน  

 ในคริสตทศตวรราท่ี ๑๐ ซก่งเป็นิ่วงเวลาท่ีอาณาจักรศรีวิิัยยังรุ่งเรืองและมีอิทธิพลต่อประเทศบรูไน 
พ่อ ค้าิาวอาหรับได้ เดินทางเข้ามาค้าขายและน าศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่ยั งประเทศบรูไน                
ท้ังนี้ในิ่วงเริ่มแรก ศาสนาอิสลามยังไม่ได้มีอิทธิพลต่อประเทศบรูไนเนื่องจากประิาินส่วนมากยังคงนับถือ
ศาสนาฮินดู ท าให้ศาสนาอิสลามยังไม่เป็นท่ียอมรับในวงกว้าง๔ อย่างไรกนตาม ศาสนาอิสลามค่อยๆ มีอิทธิพล
มากขก้นเรื่อยๆ และได้ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางการเมือง สังคม และกฎหมายของประเทศบรูไน ท้ังนี้   
เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปว่าระบบสุลต่านของประเทศบรูไนได้เริ่มต้นขก้นในปี พ.ศ. ๑๙๐๓ (ค.ศ. ๑๓๖๐)         
เมื่อพระราิา “อาวัง อาลักเบตาตารท” (Awang Alak Betatar) ได้เปล่ียนจากการนับถือศาสนาฮินดู           
มาเป็นศาสนาอิสลาม นอกจากนี้พระองคทยังได้เปล่ียนิ่ือเป็น สุลต่าน “มูฮัมหมัด ิาหท” (Muhammad Shah) 
และกลายเป็นสุลต่านองคทแรกของประเทศบรูไน ซก่ งต าแหน่ง สุลต่านได้มีการสืบทอดต่อกันเรื่อยมา          
จนถกงปัจจุบัน๕  

การเข้ามามีอิทธิพลของศาสนาอิสลามได้ส่งผลให้ประเทศบรูไนน าหลักการในศาสนาอิสลาม          
มาปรับเข้ากับกฎหมายอิสลาม กฎหมายอิสลามมาถกงยุครุ่ งเรืองในสมั ยสุลต่านฮัสซัน  (Hassan)                
เมื่ อมี การบัญ ญั ติ  “Hukum Kanun Brunei” โดยให้ กฎหมายอิ สลามมี ผลบั ง คับ ใิ้ เป็น การ ท่ัวไป          
กฎหมายอิสลามจกงกลายเป็นกฎหมายหลักของประเทศบรูไนต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา๖ 

ประเทศบรูไนได้ตกเป็นรัฐในอารักขาของประเทศอั งกฤา (Protectorate) ในปี  พ.ศ. ๒๔๓๑ (ค.ศ. ๑๘๘๘)            
และกลายเป็น เขตปกครองของประเทศอั งกฤา (Residency) ในปี  พ .ศ. ๒๔๔๘  (ค.ศ. ๑๙๐๕ )๗               
การแพร่หลายของกฎหมายอังกฤา สถาบันกฎหมายอังกฤา รวมถกงแนวคิดของกระบวนการยุติธรรม         
ของอังกฤาท่ีต้องมีการอุทธรณทข้อพิพาท เป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการสร้างระบบกฎหมายและระบบศาล     
ท่ีไม่ เกี่ยวข้องกับศาสนาในประเทศบรูไน ๘ ระบบกฎหมายอังกฤาได้เข้ามามีบทบาทต่อระบบศาล            

                                                             
๓ Sanskrit scripts from ๔ ๐ ๐  BCE have been found in Borneo. See H R Hughes-Hallet, ‘A Sketch of the History of Brunei’, 
Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society, vol. ๑๘, no. ๒, ๑๙๔๐, p. ๒๓. 
๔ ASEAN Law Association, Legal systems in ASEAN: Chapter ๑ -Historical overview, p.๔ , available at http://www.aseanlaw 
association.org/legal-brunei.html (accessed ๑๒ November ๒๐๑๔). 
๕ รายงานฉบับสมบูรณทเร่ืองระบบกฎหมายของประเทศบรูไนสามารถเข้าถกงได้ที่ รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไนที่เก่ียวข้องกับการค้าและ
การลงทุน, (ส านักงานคณะกรรมการกฤาฎีกา, ๒๕๕๘). 
๖ ASEAN Law Association, see n. ๔, p. ๔. 
๗ E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๑. 
๘ ibid, p. ๓๐๒. 



๓ 

ของประเทศบรู ไน โดยในปี  พ .ศ . ๒๔ ๔ ๙  (ค .ศ . ๑๙ ๐ ๖ ) และ  ปี  พ .ศ . ๒ ๔๕ ๑  (ค .ศ . ๑๙ ๐ ๘ )                      
ได้มีการออกกฎหมายในเรื่องระบบศาล (Court Enactment) เพื่อใิ้ส าหรับพิจารณาคดีทางแพ่งและอาญา 
และจัดต้ังศาลยุติธรรมในประเทศบรูไน ได้แก่ (๑) The Court of the Resident (๒) Courts of Magistrate 
of the First Class ( ๓ )  Courts of Magistrate of the Second Class  ( ๔ )  Courts of Native 
Magistrates และ (๕) Courts of Kathis๙ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ (ค.ศ. ๑๙๕๙) ได้มีการแก้ไขสนธิสัญญาให้ประเทศบรูไนหลุดพ้นจากการเป็นเขตปกครอง
ของประเทศอั งกฤา โดยสามารถออกกฎระเบี ยบภายในประเทศตนเองได้  แต่ประเทศอั งกฤา               
ยังคงรับผิดิอบภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ การต่างประเทศ และความมั่นคงภายในประเทศ๑๐  
นอกจากนี้ ในปี  พ .ศ. ๒๕๐๒ (ค.ศ. ๑๙๕๙ ) ประเทศบรูไนยังได้ประกาศใิ้รัฐธรรมนูญฉบับแรก                 
ซก่งระบุถกงสภาแห่งิาติท่ีสมาิิกส่วนหนก่งมาจากการเลือกต้ัง และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ (ค.ศ. ๑๙๖๒) 
ประเทศบรูไนกนจัดการเลือกต้ังสมาิิกสภาแห่งิาติบางส่วนครั้งแรก โดยพรรคประิาินแห่งิาติบรูไน     
(The People’s Party of Brunei) เป็นฝ่ายินะการเลือกต้ังอย่างท่วมท้นเพียงพรรคเดียว๑๑ อย่างไรกนตาม   
ในปีเดียวกันนั้นกลุ่มกบฏติดอาวุธซก่งเกี่ยวข้องกับสมาิิกในพรรคประิาินแห่งิาติบรูไนได้ก่อความไม่สงบ
เพื่อต่อต้านการรวมตัวกับประเทศมาเลเซียและถูกปราบปรามโดยการิ่วยเหลือของทหารอังกฤา เหตุการณทนี้
ท าให้กฎหมายควบคุมสถานการณทฉุกเฉินถูกประกาศใิ้ และแม้ว่ากลุ่มกบฏได้ถูกปราบอย่างรวดเรนว           
แต่กฎหมายควบคุมสถานการณทฉุกเฉินยังคงถูกน ามาใิ้ต่อไป และมีการต่ออายุทุกๆ ๒ ปีจนถกงปัจจุบัน     
รวมถกงได้มีการออกกฎห้ามมิให้ผู้ท่ีได้รับการเลือกต้ังก้าวขก้นมาด ารงต าแหน่งทางการเมืองในประเทศบรูไน๑๒ 
ภายหลังจากเหตุการณทความไม่สงบดังกล่าว ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. ๑๙๖๗) สุลต่านโอมารทอาลี ไซฟุดดินท่ี ๓ 
(Omar Ali Saifuddien III) ได้สละราิสมบัติให้พระโอรส คือ สุลต่านฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียหท มูอิซซัดดีน   
วัดเดาละหท” (Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) ขก้นครองราิยท เป็นสุลต่านองคท ท่ี  ๒๙        
มาจนถกงปัจจุบัน๑๓ 

ต่อมาในปี  พ .ศ. ๒๕๑๔ (ค.ศ. ๑๙๗๑ )  ได้มีการแก้ ไขสนธิ สัญญาระหว่างประเทศบรูไน              
และประเทศอังกฤา ให้ประเทศบรูไนมีอ านาจเตนมท่ีในการดูแลกิจการภายในประเทศ และประเทศอังกฤา    
ยังคงไว้ซก่งอ านาจทางการต่างประเทศ และป้องกันประเทศ หลังจากนั้นประเทศบรูไนกนได้รับอ านาจอธิปไตย
อย่างเตนมท่ี โดยไม่ถูกควบคุมทางด้านใดๆ จากประเทศอังกฤา ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ (ค.ศ. ๑๙๘๔) ในปีนี้เอง

                                                             
๙ ASEAN Law Association, see n. ๔, p. ๑. 
๑๐ E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๒. 
๑๑ Naimah S. Talib, Brunei Darussalam: Royal Absolutism and the Modern State, Kyoto Review of Southeast Asia Issue ๑๓ 
(March ๒๐๑๓): Monarchies in Southeast Asia, p. ๒. 
๑๒ Graham Saunders, A History of Brunei (Kuala Lumpur: Oxford University Press, ๑๙๙๔), p.๑๔๗.   
๑๓ E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๒. 



๔ 

รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศใิ้โดยมีหลักการรวมศูนยทอ านาจไว้ท่ีสุลต่าน และพักการท าหน้าท่ี        
ของสถาบันที่ท าหน้าท่ีในการร่างกฎหมายของรัฐสภา๑๔  

กฎหมายของประเทศบรูไนมีวิวัฒนาการตามสภาพสังคมและการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละยุค 
อันสามารถจะสรุปได้โดยสังเขปดังนี้ 

 
ตารางที่ ๑: สรุปวิวัฒนาการของกฎหมายในประเทศบรูไน 

 
ระยะเวลา (ปี) เหตุการณ์ส าคัญ วิวัฒนาการของกฎหมาย 

กว่า ๑,๐๐๐ ปีท่ีแล้ว  ประิาินในประเทศบรูไน 
อาศัยอยู่ เป็ น ก ลุ่ม เลน กๆ  ใน
รูปแบบของินเผ่าจ านวนมาก 

 ินเผ่าต่างๆ นับถือวิญญาณภูตผี 

 การระงับข้อพิพาทเป็นไปด้วย
ความรุนแรง 

ศตวรราท่ี ๙  ประเทศบรูไนได้รับอิทธิพล   
จ า ก อ า ณ า จั ก ร ศ รี วิ ิั ย 
(Srivijaya)  (ศตวรราท่ี ๙-๑๐)            
แ ล ะ อ าณ า จั ก ร มั ิ ป าหิ ต 
( Majapahit) ( ศ ต ว ร ร า ท่ี     
๑๓-๑๔) 

 น าระบบเจ้าผู้ครองรัฐมาใิ้ 

 เ จ้ า ผู้ ค ร อ งรั ฐ มี ส ถ าน ะ เป็ น 
“เทวราิา” (Devaraja) คือ เป็น
ท้ังราิาผู้ปกครองดินแดนของ
ตนเอง และเป็นตัวแทนของเทพ
เจ้าบนโลกมนุายทตามความเิ่ือใน
ศาสนาฮินดู 

 

ศตวรราท่ี ๑๐  พ่อค้าอาหรับ เริ่มน าศาสนา
อิ ส ล าม เข้ า ม า เผ ย แ พ ร่ ใน
ประเทศบรูไน 

พ.ศ. ๑๙๐๓  
(ค.ศ. ๑๓๖๐) 

 เจ้าผู้ครองรัฐ คือ ราิา “อาวัง 
อาลักเบตาตารท” (Awang Alak 
Betatar) ได้ เป ล่ียนมานับถือ
ศาสนาอิสลาม  

 พ ร ะ อ ง คท เป ล่ี ย น ิ่ื อ เป็ น     
สุ ล ต่ าน  “มู ฮั ม ห มั ด  ิาหท ” 
( Muhammad Shah) แ ล ะ
กลายเป็นสุลต่านองคทแรกของ

 ก ฎ ห ม าย อิ ส ล าม ก ล าย เป็ น
กฎหมายหลักของประเทศบรูไน 

 หลักกฎหมายอิสลามท่ีได้รับการ
ผน วก เป็ น ลาย ลักา ณท อั กา ร 
แบ่งเป็น ๒ ฉบับได้แก่ “Hukum 
Kanum Brunei” แ ล ะ 
“Undang-Undang dan Adat 
Brunei Lama”  

                                                             
๑๔ ibid, p. ๓๐๒. 



๕ 

ระยะเวลา (ปี) เหตุการณ์ส าคัญ วิวัฒนาการของกฎหมาย 
ประเทศบรูไน  ข้อพิพาทของขาวมุสลิมถูกไกล่

เก ล่ี ย โ ด ย หั ว ห น้ า ห มู่ บ้ า น 
( Village headman) ห รื อ
สม า ิิ ก ใน ค รอ บ ค รั ว  โด ย มี
ผู้ ป ก ค ร อ ง ต า บ ล  ( District 
rulers)  

 เป็นผู้ิ้ีขาดข้อพิพาท และสุลต่าน 
เป็น ผู้ตัดสินคนสุดท้ายส าหรับ   
ข้อพิพาทท่ีไม่สามารถตัดสินได้ 

 ยังไม่มีการจัดต้ังองคทกรบังคับใิ้
กฎหมายเพื่อรองรับการพิจารณา
คดีในประเทศบรูไน 

พ.ศ. ๒๔๓๑  
(ค.ศ. ๑๘๘๘) 

 ประ เทศบรู ไนตก เป็ น รัฐใน
อารักขาของประเทศอังกฤา 
(Protectorate) 

 สุลต่านยังคงสถานะเป็นหัวหน้า
ข อ ง รั ฐ  แ ต่ ต้ อ งป ฏิ บั ติ ต า ม
ค าแนะน าของประเทศอังกฤาใน
ทุกเรื่อง ยกเว้นภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง
กับศาสนาอิสลาม 

 ระบบกฎหมายคอมมอนลอวท 
(Common Law) และระบบศาล
ขอ งป ระ เทศอั งกฤา กน ไ ด้ ถู ก
น ามาใิ้ในประเทศบรูไน 

 ออกกฎหมายในเรื่องระบบศาล 
(Court Enactment) เ พื่ อ ใ ิ้
ส าหรับพิจารณาคดีทางแพ่งและ
อาญา และจัดต้ังศาล ได้แก่  

 The Court of the Resident  

 Courts of Magistrate of the 
First Class  

 Courts of Magistrate of the 
Second Class   

พ.ศ. ๒๔๔๘  
(ค.ศ. ๑๙๐๕) 

 ป ร ะ เท ศ บ รู ไ น เป็ น เ ข ต         
ปกครองของประเทศอังกฤา 
(Residency)  



๖ 

ระยะเวลา (ปี) เหตุการณ์ส าคัญ วิวัฒนาการของกฎหมาย 

 Courts of Native Magistrates 

 Courts of Kathis 

พ.ศ. ๒๕๐๒  
(ค.ศ. ๑๙๕๙) 

 แก้ ไขสนธิ สัญญาให้ประเทศ
บรูไนได้รับเอกราิบางส่วน 
โดยหลุดพ้นจากการเป็นเขต
ปกครองของประเทศอังกฤา 

 ประกาศใิ้รัฐธรรมนูญฉบับแรก 

 ป ระ เทศบ รู ไน สาม ารถอ อ ก
กฎระเบียบภายในประเทศตนเอง
ได้  แ ต่ประ เทศอั งกฤายั งค ง
รับ ผิดิอบภารกิจท่ี เกี่ ยวข้อง    
กั บ ก า ร ป้ อ ง กั น ป ร ะ เท ศ              
การต่างประเทศ และความมั่นคง
ภายในประเทศ 

 รัฐธรรมนูญฉบับแรกระบุถกงสภา
แห่งิาติท่ีสมาิิกส่วนหนก่งมาจาก
การเลือกตั้ง 

พ.ศ. ๒๕๐๕  
(ค.ศ. ๑๙๖๒) 

 ประเทศบรูไนจัดการเลือกต้ัง
สมาิิกสภาแห่งิาติบางส่วน
ครั้งแรก โดยพรรคประิาิน
แห่งิาติบรูไน (The People’s 
Party of Brunei) เป็นฝ่ายินะ
การเลือกตั้ง 

 กลุ่มกบฏติดอาวุธซก่งเกี่ยวข้อง
กับสมาิิกในพรรคประิาิน
แห่งิาติบรูไนก่อความไม่สงบ
เพื่ อ ต่ อ ต้ าน การรวม ตั วกั บ
ป ระ เทศม าเล เซี ย  แ ละถู ก
ปราบปรามโดยการิ่วยเหลือ
ของทหารอังกฤา 

 กฎหมายควบคุมสถานการณท
ฉุกเฉินถูกประกาศใิ้เพื่อควบคุม
เหตุการณทความไม่สงบ และมีการ
ต่ออายุทุกๆ ๒ ปีจนถกงปัจจุบัน 

 ออกกฎห้ามมิให้ ผู้ ท่ี ได้รับการ
เลือกต้ังก้าวขก้นมาด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองในประเทศบรูไน 

พ.ศ. ๒๕๑๔  
(ค.ศ. ๑๙๗๑)   

 แ ก้ ไข สน ธิ สั ญ ญ าระห ว่ า ง
ประเทศบรูไนและประเทศ
อังกฤา เพิ่มอ านาจอธิปไตยให้
ประเทศบรูไนมากขก้น 

 ประเทศบรูไนมีอ านาจเตนมท่ีใน
การดูแลกิจการภายในประเทศ 
และประเทศอังกฤายังคงไว้ซก่ง
อ านาจทางการต่างประเทศ และ
ป้องกันประเทศ 



๗ 

ระยะเวลา (ปี) เหตุการณ์ส าคัญ วิวัฒนาการของกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๕๒๗  
(ค.ศ. ๑๙๘๔) 

 ประเทศบรูไน ได้รับเอกราิ
เตนมท่ี 

 รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขได้ถูก
ประกาศใิ้ 

 สุลต่านองคทปัจจุบันประกาศใิ้
อุ ด ม ก า ร ณท แ ห่ ง ิ า ติ  คื อ       
“ราิาธิปไตยอิสลามมลายู” 
( Melayu Islam Beraja      
หรือ “MIB”) ในการปกครอง
ประเทศ 

 ประเทศบรูไนมีอ านาจเตนมท่ีใน
การดูแลกิจการโดยไม่ถูกควบคุม
ทางด้านใดๆ จากประเทศอังกฤา 

 รัฐธรรมนูญถูกแก้ไขให้รวมศูนยท
อ านาจไว้ท่ีสุลต่าน และพักการ
ท าหน้าท่ีของสถาบันท่ีท าหน้าท่ี
ในการร่างกฎหมายของรัฐสภา 

 ประิาินทุกคนของประเทศ
บรูไนต้องเคารพและปฏิบัติตาม
อุดมการณท แห่ งิาติ  “MIB” ท่ี
สุลต่านน ามาใิ้ปกครองประเทศ 
ประกอบด้วย 

 ภาาาและวัฒนธรรมมลายู  

 ศาสนาอิสลาม  

 การเมืองการปกครองในระบอบ
ราิาธิปไตย  

พ.ศ. ๒๕๕๗  
(ค.ศ. ๒๐๑๔) 

 ประกาศให้กฎหมายอาญ า
อิสลาม หรือกฎหมายิะรีอ่ะฮท 
(ระยะแรก) มีผลบังคับใิ้ 

 บังคับใิ้กฎหมายอาญาอิสลาม 
หรือกฎหมายิะรีอ่ะฮท ควบคู่กับ
กฎหมายอาญาท่ัวไป 

 
๑.๑.๒ ระบบกฎหมายของประเทศบรูไน 

 
ระบบกฎหมายของประเทศบรูไนได้รับอิทธิพลหลักมาจากกฎหมายคอมมอนลอวทของประเทศอังกฤา  

(Common Law) และกฎหมายอิสลาม (Islamic Law) ส าหรับอิทธิพลท่ีได้รับจากกฎหมายอังกฤานั้น  
เกิดขก้นในิ่วงเวลาท่ีประเทศบรูไนตกเป็นรัฐในอารักขาของประเทศอังกฤา (Protectorate) ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ 
(ค.ศ. ๑๘๘๘) และกลายเป็นเขตปกครองของประเทศอังกฤา (Residency) ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ (ค.ศ. 
๑๙๐๕ )๑๕ท าให้ประเทศบรูไนได้รับการพัฒนาตามระบบกฎหมายคอมมอนลอวทของประเทศอังกฤา                                  
ซก่ งเป็นพื้ น ฐานส าคัญส าหรับการสร้างระบบกฎหมายท่ีไม่ เกี่ ยวข้องกับศาสนาในประเทศบรู ไน                                                
กฎหมายของประเทศบรูไนจกงประกอบไปด้วยกฎหมายลายลักาณทอัการและกฎหมายคอมมอนลอวท                                         

                                                             
๑๕ E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๑. 

จดัการเลือกตั้ง
คร้ังแรก ต่อมา
มีการก่อความ
ไม่สงบ และถูก
ปราบปราม 

ประเทศบรูไน
ไดรั้บเอกราช และ
รัฐธรรมนูญถูก
แกไ้ข ภายใต้
แนวคิดอุดมการณ์

แห่งชาติ “MIB” 

ประกาศใ
ชก้ฎหมาย  
ชะรีอ่ะฮ ์

(ระยะแรก

)  



๘ 

โดยปัจจุบันกฎหมายคอมมอนลอวทยังคงเป็นกฎหมายหลัก (Primary Source) ท่ีถูกน ามาใิ้ในการพิจารณาคดี                       
ในศาลแพ่ง (Civil Court) ของประเทศบรูไน๑๖ ท้ังนี้ศาลจะน าหลักพิจารณาคดีโดยอาศัยบรรทัดฐานจากคดีก่อน 
(Case Law and Precedent) มาใิ้พิจารณาคดีในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายลายลักาณทอัการบัญญัติไว้  

ประเทศบรูไนมิได้ระบุถกงสถานะของกฎหมายระหว่างประเทศในระบบกฎหมายของประเทศบรูไนไว้ 
ดังนั้น การท่ีประเทศบรูไนจะน ากฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ 
หรือสนธิสัญญา มาบังคับใิ้ในประเทศนั้นจะต้องมีการออกกฎหมายภายในประเทศมารองรับกฎหมาย
ระหว่างประเทศเสียก่อน๑๗ 

ส าหรับอิทธิพลท่ีได้รับจากกฎหมายอิสลามนั้น เกิดขก้นอย่างเป็นทางการในปี พ .ศ. ๑๙๐๓           
(ค.ศ. ๑๓๖๐) เมื่อ ราิา “อาวัง อาลักเบตาตารท” (Awang Alak Betatar) ได้เปล่ียนจากการนับถือศาสนา
ฮินดูมาเป็นศาสนาอิสลาม และเปล่ียนิ่ือพระองคทเป็น สุลต่าน “มูฮัมหมัด ิาหท” (Muhammad Shah)      
ท าให้มีการน ากฎหมายอิสลามเข้ามารวมกับจารีตประเพณี วัฒนธรรม และโครงสร้างสังคมของินพื้นเมือง    
ในประเทศบรูไน๑๘ กฎหมายอิสลามท่ีใิ้ในประเทศบรูไนเป็นไปตามหลักกฎหมายิะรีอ่ะฮท (Sharia Law)     
ซก่งเป็นประมวลข้อกฎหมายท่ีมาจากหลักค าสอนของศาสนาและหลักนิติศาสตรทพื้นฐานของศาสนาอิสลาม  
โครงสร้างทางกฎหมายจะครอบคลุมวิถีการด าเนินิีวิตของบุคคลและสาธารณินตลอดจนระบบการปกครอง 
ระบบเศราฐกิจ ระบบการด าเนินธุรกิจ ระบบการธนาคาร ระบบธุรกรรมหรือท าสัญญา ความสัมพันธท         
ในครอบครัว หลักการอนามัย และปัญหาของสังคม ด้วยเหตุนี้บทบาทของหลักิะรีอ่ะฮทนั้นจกงมีอยู่ให้เหนนเสมอ
ในพฤติกรรมการใิ้ิีวิตประจ าวันของมุสลิมแต่ละคนต้ังแต่เกิดจนตาย๑๙ ดังนั้นหลักกฎหมายิะรีอ่ะฮท         
ได้น ามาใิ้แทนหลักกฎหมายแพ่งและพาณิิยทในหลายกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายลักาณะครอบครัว  
 

๑.๑.๓ ศักด์ิและล าดับชั้นของกฎหมาย 
 

กฎหมายของประเทศบรูไนมีศักดิ์และล าดับิ้ันดังต่อไปนี้  

- กฎหมายสูงสุดได้แก่ รัฐธรรมนูญ (The Constitution)  

- กฎหมายหลัก (Primary Legislation) ได้แก่ ๑) บัญญั ติกฎหมายท่ีตราโดยฝ่ายนิติบัญญั ติ 
(Legislation) ๒) กฎหมายอิสลาม (Islamic Laws)  

                                                             
๑๖ Ibid, p. ๓๐๕. 
๑๗ Hao Duy Phan, Treaty-Making and the Status of Treaties in ASEAN Member States: An Overview, Workshop on the 
Promulgation of Laws and Regulations in ASEAN Member States, Jakarta, ๒๓-๒๔ April ๒๐๑๔. 
๑๘ Ibid, p. ๓๐๑. 
๑๙ สามารถ ทองเฝือ, อิสลามการเมืองในการบริหารรัฐสุลต่านบรูไนดารุสซาลาม, วารสารการเมืองการปกครอง กิจการสาธารณะ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑๗๙-๑๘๐ 



๙ 

- กฎหมายล าดับรอง (Subsidiary Legislation) ได้แก่  ๑) กฎ ระเบี ยบ ค า ส่ัง ประกาศ          
หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีมีผลบังคับทางกฎหมายและถูกผนวกเป็นส่วนหนก่ งของบัญญัติกฎหมาย            
ซก่งจะมีการตราออกมาใิ้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายแม่ ๒) หลักกฎหมายท่ีถือเอาค าพิพากาา      
ในคดีก่อน เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดี (Judicial Precedent) และ ๓ ) ห ลักกฎหมาย          
คอมมอนลอวทของประเทศอังกฤา (Common Law of England) 

 
ภาพที่ ๑: ล าดับศักด์ิกฎหมายบรูไน 

 
กฎหมายสูงสุด 

  

 

กฎหมายหลัก 

 

 

 

กฎหมายล าดับรอง 

  

 
 ๑) รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน (Constitution) 
 
 เนื่องจากบรูไนมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราิยทตามรูปแบบของอิสลามมาเลยท     
(Islamic-Malay) โดยอ านาจปกครองเดนดขาดอยู่ท่ีสุลต่านคือเป็นท้ังประมุขของประเทศพร้อมๆกับการเป็น
ประมุขทางศาสนา โดยท่ีสุลต่านเป็นผู้คัดเลือกคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าท่ีระดับสูงซก่งส่วนใหญ่เป็นสมาิิก
ภายในครอบครัวรวมทั้งคนใกล้ิิดของสุลต่าน๒๐   

                                                             
๒๐ จรัญ มะลูลีม กิติมา อมรทัต และพรพิมล ตรีโิติ, ไทยกับโลกมุสลิม: ศกกาาเฉพาะกรณีิาวไทยมุสลิม, กรุงเทพฯ สถาบันเอเิียศกกาา,  ๒๕๓๙,  
หน้า ๒๓๔ 

หลักกฎหมาย 

คอมมอนลอว์ของประเทศ

อังกฤษ 

บัญญตักิฎหมายที่ตราโดยฝ่าย 

นิตบิัญญตัิ 

กฎหมายอสิลามหรือกฎหมาย 

ชะรีอ่ะฮ์ 

หลักกฎหมายที่ถือเอาค าพิพากษา
ในคดีก่อนเป็นบรรทัดฐานใน 

การตัดสินคด ี

กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

กฎ ระเบียบ ค าส่ัง 
ประกาศ หรือเอกสารอ่ืนๆ 

ที่มีผลบังคับทางกฎหมาย 



๑๐ 

รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไนประกาศใิ้ครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๒๙ กันยายน ค.ศ. ๑๙๕๙ ซก่งในขณะนั้น
บรูไนอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤา โดยอังกฤาได้ให้สุลต่านโอมา (Sultan Omar) เป็นผู้สืบทอดอ านาจ
ปกครองโดยเดนดขาดภายใต้รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. ๑๙๕๙ นี้ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไนถือเป็นกฎหมาย        
ท่ีมีล าดับศักด์ิสูงสุดในประเทศ และเป็นกฎหมายท่ีสะท้อนหลักการปกครองในระบอบกาัตริยทของประเทศ
บรูไน (Malay Islamic Monarchy)๒๑ ประเทศบรูไนปรับปรุงแก้ ไขรัฐธรรมนูญ อีกสามครั้ ง ด้วยกัน              
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และปี พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ให้อ านาจเดนดขาดแก่สุลต่าน
บรู ไน  (Prerogative Power) ในการด า เนิ นการเรื่ อ งการบริการ (Executive) เรื่ อ งการนิ ติบัญ ญั ติ 
(Legislative) และเรื่องการศาสนา (Religious) โดยสุลต่านบรูไนจะด ารงต าแหน่ งนายกรัฐมนตรี๒๒           
และผู้บัญิาการสูงสุดของกองทัพบรูไน ๒๓ ในคราวเดียวกัน  การด ารงต าแหน่ งของสุลต่านบรูไน             
เป็นไปตามหลักการสืบราิสันตติวงศท และจะด ารงต าแหน่งจนส้ินิีพิ ตักาัยยกเว้นมีการสละอ านาจ        
ประเทศบรูไนไม่มีระบบการแบ่งแยกอ านาจของรัฐ (Separation of Power) ในรัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน
ข้อท่ี ๘๔๒๔ ก าหนดให้สุลต่านบรูไนมีอ านาจในการประกาศใิ้รัฐธรรมนูญตามท่ีเหนนสมควร และในข้อ ๘๕๒๕   
ให้สุลต่านบรูไนมีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเพิกถอนบทบัญญัติใดๆ ในรัฐธรรมนูญได้ นอกจากนี้ 
รัฐธรรมนูญในข้อ ๘๔ (B)๒๖ ได้ให้ความคุ้มกันสุลต่านบรูไนจากเขตอ านาจศาลหรืออ านาจทางกฎหมายใดๆ๒๗ 
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไนก าหนดให้ศาสนาประจ าิาติคือศาสนาอิสลาม และก าหนดให้ สุลต่าน            

                                                             
๒๑ ถ้อยค าจากการแถลงการณท  (Royal Speech: titah) ในวาระวันป ระกาศ อิส รภ าพ ของประเทศบ รูไน  ปี  ๒๕๒ ๗  สืบค้ น ได้ที่ 
http://www.jpm.gov.bn (เข้าถกงข้อมูลวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
๒๒ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน ข้อ ๔ (๑)(b) ระบุว่า “Executive authority and principal officers (๑B) His Majesty the Sultan and 
Yang Di-Pertuan shall be the Supreme Commander of the Royal Brunei Armed Forces.” 
๒๓ รัฐธรรม นูญ แ ห่งป ระเทศบ รูไน  ข้ อ  ๔  (๑ )(b) ระบุ ว่ า  “His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan shall be the Supreme 
Commander of the Royal Brunei Armed Forces.” 
๒๔ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบ รูไน ข้อ  ๘๔  (๑ ) และ (๒ ) ระบุ ว่า  “The Government shall be regulated in accordance with the 
provisions of this Constitution, and the form of the Government shall not be altered save in pursuance of the power 
conferred by Article ๘ ๕ ” (๒ ) Nothing in this Constitution shall be deemed to derogate from the prerogative powers and 
jurisdiction of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan and, for the avoidance of doubt, it is declared that His Majesty 
the Sultan and Yang Di-Pertuan retains the power to make laws and to proclaim a further Part or Parts of the law of this 
Constitution as to His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan from time to time may seem expedient.” 
๒๕ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน ข้อ ๘๕ ระบุว่า “Amendment of Constitution.  (๑) His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan 
may, by Proclamation, amend, add to or revoke any of the provisions of this Constitution including this Article; and this 
Constitution shall not otherwise be amended, added to or revoked.” 
๒๖ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน ข้อ ๘๔ B ระบุว่า “(๑) His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan can do no wrong in either his 
personal or any official capacity.…” 
๒๗ นักวิิาการได้ต้ังข้อสังเกตว่า จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ๒๕๔๗ ท าให้ผลของรัฐธรรมนูญมิได้เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ แต่เป็นการ
ยกระดับสุลต่านให้มีฐานะเป็นบรรทัดฐานสูงสุด หรือ Grundnorm อ้างอิงไว้ใน Tsun Hang Tey, ‘Brunei’s Revamped Constitution’, 
Australian Journal of Asian Law, Vol. ๙, no. ๒, ๒๐๐๗, p. ๒๖๔. 



๑๑ 

เป็นผู้น าทางศาสนาของประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไนอนุญาตให้มีการนับถือศาสนาอื่นๆ ได้ตราบเท่า  
ท่ีการปฏิบัติตามศาสนาอื่นๆ นั้นเป็นไปโดยสงบและสันติ๒๘ 

 รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไนจัดต้ังสภา (Councils) เพื่อครอบคลุมการด าเนินงานของประเทศ       
ในเรื่องต่างๆ ประกอบไปด้วยสภารัฐมนตรี (Council of Ministers) สภาองคมนตรี (Privy Council)       
สภาผู้ส าเรนจราิการแผ่นดิน (Council of Regency) สภาศาสนา (Religious Council) สภาจารีตประเพณี
และขนบธรรมเนียม (Adat Istiadat Council) และสภานิติบัญญัติ (Legislative Council) สภาแต่ละแห่ง   
มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ สภารัฐมนตรีมีหน้าท่ีบริหารประเทศ๒๙ กฎหมายก าหนดให้คณะรัฐมนตรีทุกคนต้องเป็น       
ผู้ท่ีมีเิ้ือสายมลายู (Malay Race) และต้องนับถือศาสนาอิสลาม๓๐ สภาองคมนตรีมีหน้าท่ีด าเนินงาน        
ตามค าแนะน าของสุลต่านในการแก้ไขหรือเพิกถอนรัฐธรรมนูญ๓๑ สภาผู้ส าเรนจราิการแผ่นดินมีบทบาท       
ในการก าหนดการสืบราิสันตติวงศทในกรณีท่ีมีความจ าเป็น๓๒ สภาศาสนามีหน้าท่ีให้ค าปรกกาาสุลต่าน         
ในกิจกรรมท่ี เกี่ยวข้องกับศาสนา๓๓ สภาจารีตประเพณีและขนบธรรมเนียมมีหน้าท่ี ให้ค าปรกกาา                 
ในเรื่องขนบธรรมเนียมของประเทศ๓๔ และสภานิติบัญญัติซก่งมีหน้าท่ีในการออกกฎหมายและเป็นท่ีปรกกาา   
ทางกฎหมายของประเทศ๓๕ 

                                                             
๒๘ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน ข้อ ๓ (๒) ระบุว่า “Official religion of Brunei Darussalam and religious observance.  (๒) The Head 
of the official religion of Brunei Darussalam shall be His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan.” 
๒๙ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน บทที่ ๕ เร่ืองการด าเนินงานของสภา (Councils of Ministers) 
๓๐ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน ข้อ ๔  (๕ ) ระบุว่า “The appointment of Ministers and Deputy Ministers shall be made from 
among the Malay race professing the Islamic Religion, save where His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan otherwise 
decides.” 
๓๑ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน บทที่ ๔ เร่ือง Privy Council: Establishment of Privy Council 
๓๒ หลักการสืบราิสันตติวงศทบัญญัติอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน และประกาศกฎการสืบราิสันตติวงศทปี พ .ศ.๒๕๐๒ สภาผู้ส าเรนจ
ราิการแผ่นดินสามารถประกาศการสืบราิสันตติวงศทแทนสุลต่านได้ หากสุลต่านมีพระินมายุต่ ากว่า ๑๘ ปีในวันที่ขก้นครองราิยท 
๓๓ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน บทที่ ๒ ข้อที่ ๓ ระบุว่า 
“(๑) The official religion of Brunei Darussalam shall be the Islamic religion provided that all other religions may be practised 
in peace and harmony by the persons professing them. 
(๒) The Head of the official religion of Brunei Darussalam shall be His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan. 
(๓ ) The Religious Council shall be the authority responsible for advising His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan on all 
matters relating to the Islamic Religion.” 
(๔ ) For the purpose of this Article, His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan may, after consultation with the Religious 
Council, but not necessarily in accordance with the advice of that Council, make laws in respect of matters relating to the 
Islamic Religion.” 
๓๔ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน บทที่ ๒ ข้อที่ ๓ A (๑) ระบุว่า “There shall be established a Majlis Mesyuarat Adat Istiadat (to be 
known in English as the Adat Istiadat Council) which shall consist of a Chairman and other members, all of whom shall be 
appointed by His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan and hold office during His Majesty the Sultan and Yang Di-
Pertuan’s pleasure.” 
๓๕ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน บทที่ ๖ เร่ือง Legislative Council: Establishment of Legislative Council 



๑๒ 

 ๒) กฎหมายหลัก (Primary Legislation) 
 

๒.๑) บัญญัติกฎหมายท่ีตราขก้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ (Legislation)๓๖ 
 
 กฎหมายหลักท่ีตราขก้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติประกอบไปด้วยกฎหมายสามประเภทคือ (ก) พระราิบัญญัติ 
ท่ีตราก่อนประกาศอิสรภาพของประเทศ (ตามกฎหมายประเทศบรูไนเรียกว่า Enactments) (ข) พระราิบัญญัติ 
(Act) และ (ค) พระราิก าหนด (Order) ในวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีการรวบรวมบัญญัติกฎหมาย        
ท่ีตราขก้น โดยฝ่ายนิ ติบัญญั ติ ท้ั งหมดมาเรียบเรียงเป็น เล่ม เรียกว่ า “กฎหมายแห่ งประเทศบรูไน                  
(Laws of Brunei)”  

 พระราิก าหนด (Order) เป็นกฎหมายท่ีตราขก้นในภาวะฉุกเฉิน โดยท่ีสุลต่านมีอ านาจตามรัฐธรรมนูญ
ในการตราพระราิก าหนดใดๆ ออกมายามจ าเป็น๓๗ พระราิก าหนดจะต้องได้รับความเหนนิอบจากสภานิติ
บัญญั ติในการตราเป็นกฎหมาย ซก่งก่อนท่ีจะตราเป็นกฎหมายได้จะต้องส่งให้ สุลต่านให้การรับรอง            
พระราิก าหนดท่ีได้รับการรับรองโดยสุลต่านแล้วจะลงประกาศในราิกิจจานุเบกาา (Government Gazette)        
ให้มีผลบงัคับใิ้ ณ วันท่ีสุลต่านให้การรับรอง  

 นอกจากพระราิบัญญัติ (Act) และพระราิก าหนด (Order) จะถือว่าเป็น ท่ีมาของกฎหมาย          
ในประเทศบรูไนแล้ว ตราสารดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นท่ีมาของกฎหมายประเทศบรูไนด้วย ได้แก่ (ก) สนธิสัญญา
ไมตรีและความร่วมมือระหว่างบรูไนดารุสซารามและสหราิอาณาจักร ลงวันท่ี ๗ มกราคม ค.ศ. ๑๙๗๙๓๘   
(ข) ประกาศเขตไหล่ทวีป ค.ศ. ๑๙๕๔๓๙ (ค) พระราิก าหนดเรื่องเขตแดนบอรทเนียวส่วนเหนือ ค.ศ. ๑๙๕๘๔๐ 
และ (ง) พระราิก าหนดเรื่องเขตแดนซาราวัก ค.ศ. ๑๙๕๘๔๑ 
 
 
 
 

                                                             
๓๖ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถกงกฎหมายหลักฉบับสมบูรณทของประเทศบรูไนซก่งจัดท าเป็นภาาาอังกฤาได้ที่เวนบไซตทของส านักงานอัยการสูงสุดบรูไน 
http://www.agc.gov.bn โดยเข้าไปที่ Legislation On-Line 
๓๗ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน ข้อ ๘๓ (๓) ระบุว่า “When a Proclamation of Emergency has been made and so long as such 
Proclamation is in force, His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan may make any Orders whatsoever which he considers 
desirable in the public interest; and may prescribe penalties which may be imposed for any offence against any such Order; 
and may provide for the trial by any court of persons charged with such offences.” 
๓๘ Treaty of Friendship and Co-operation between Brunei Darussalam and the United Kingdom ๑๙๗๙. 
๓๙ The Continental Shelf Proclamation ๑๙๕๔. 
๔๐ The North Borneo (Definition of Boundaries) Order in Council ๑๙๕๘. 
๔๑ The Sarawak (Definition of Boundaries) Order in Council ๑๙๕๘. 



๑๓ 

 ๒.๒) กฎหมายอิสลาม (Islamic Law) 
 
 กฎหมายอิสลามของประเทศบรูไน หรือเรียกอีกิ่ือหนก่งว่ากฎหมายิะรีอ่ะฮทเป็นกฎหมายของศาสนา
อิสลามซก่งมีท่ีมาจากคัมภีรทอัลกุรอาน (Quran) ซก่งคือส่ิงท่ีศาสนทูตมุฮัมมมัดพูด กระท า หรือยอมรับ (Sunnah) 
และหลักกฎหมายของศาสนาอิสลามอื่นๆ กฎหมายิะรีอ่ะฮทมีขอบเขตกว้างกว่ากฎหมายธรรมดาเนื่องจาก
ศาสนาระบุให้กฎหมายิะรีอ่ะฮทครอบคลุมพฤติกรรมระหว่างมนุายทด้วยกันเอง และระหว่างมนุายท            
และผู้สร้างมนุายท๔๒  

 ต้นแบบกฎหมายิะรีอ่ะฮทของประเทศบรูไนเป็นการผสมผสานระหว่างอิทธิพลของกฎหมายอิสลาม
จากมลายู  (Malays) และจารีตประเพณีของคน ท้องถิ่น  (Adat)๔๓ ท่ีมีอยู่ ก่อนการเข้ามาของมลายู           
ดังนั้นกฎหมายอิสลามท่ีใิ้ในประเทศบรูไนจะมีความแตกต่างจากประเทศกลุ่มอิสลามอื่นๆ ในภูมิภาคเอเิีย
ตะวันออกเฉียงใต้ กฎหมายจารีตประเพณีของิุมินท้องถิ่นจกงมีรากฐานอยู่ในประเทศบรูไนมาิ้านาน      
และมักจะใิ้ในการไกล่เกล่ียข้อพิพาทในท้องถิ่นส าหรับินกลุ่มน้อยท่ีไม่มีเิ้ือสายมลายู๔๔ 

 ในปัจจุบัน ประเทศบรูไนมีการใิ้กฎหมายจารีตประเพณีในเรื่องการแบ่งแยกสินสมรส (harta 
sepencarian) ท่ี มี รากฐานมาจากการปฏิ บั ติ สืบ ต่อกันมาิ้าน าน  โดยข้อพิ พ าท เกี่ ย วกับ เรื่ อ งนี้                    
จะมีการด าเนินคดีในศาลิะรีอ่ะฮท (Syariah Courts) นอกจากนี้ประเทศบรูไนยังมีการรับรองกฎหมาย       
จารีตประเพณี จีนในเรื่องการแต่งงาน โดยให้มีการจดทะเบียนแต่งงานตามจารีตประเพณี จีนได้๔๕                 
โดยศาลยุติธรรมจะมีอ านาจในการด าเนินคดีถ้าหากเกิดข้อพิพาทในเรื่องความสมบูรณทของการแต่งงาน      
ตามประเพณีจีน 

 กฎหมายจารีตประเพณีจกงถือได้ว่าเป็นท่ีมาท่ีส าคัญของกฎหมายิะรีอ่ะฮท ท่ีใิ้อยู่ ในปัจจุบัน           
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว มรดก หรือเรื่องอื่นๆ แต่นอกเหนือจากกฎหมายิะรีอ่ะฮทแล้วกฎหมายลายลักาณทอัการ
ของบรูไนในปัจจุบัน (ท่ีไม่ใิ่กฎหมายิะรีอ่ะฮท) ปรากฏรากฐานจากกฎหมายจารีตประเพณีท้องถิ่นน้อยมาก 
คงมีแต่เพียงเรื่องการรับรองความสมบูรณทของการแต่งงานตามประเพณีจีนตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น     
ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากจารีตประเพณีท้องถิ่น 

                                                             
๔๒ E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๖. 
๔๓ Michael Barry Hooker, A Concise Legal History of South-East Asia, Claredon Press, Oxford, ๑๙๗๘, ๔๙-๕๑. 
๔๔ Kartindo Academia , Brunei Factbook, Excerpt-Location: Southeastern Asia, bordering the South China Sea and Malaysia, 
p.๑๑๒. 
๔๕ Chinese Marriage Act, Cap ๑ ๒ ๖  (๑ ๙ ๘ ๙ ). Article ๒  ระ บุ ว่ า  “in this Act and any rules made thereunder — “Chinese 
marriage” means a marriage contracted according to established Chinese law or custom and include a marriage constituted 
by the marital intercourse of persons betrothed according to such law or custom.” 
Article ๔ ระบุว่า “every Chinese marriage contracted within Brunei Darussalam shall be registered within one month with the 
Registrar of the district in which the husband resides…” 



๑๔ 

 ในปัจจุบัน กฎหมายิะรีอ่ะฮทใิ้บังคับกับิาวมุสลิมส าหรับความ ผิดดังต่อไปนี้  ความผิดอาญา        
(เิ่น ความผิดเกี่ยวกับการฆ่าคน การข่มขืน และความผิดเกี่ยวกับทรัพยท เป็นต้น) ๔๖ ความผิดท่ีเกิด           
จากการละเมิดศาสนาอิสลาม๔๗ ความผิดเรื่องครอบครัว๔๘ ความผิดเรื่องมรดก๔๙ และความผิดฐาน           
การผิดพันธะทางศาสนา เิ่นการละเมิดพิธีถือศีลอด หรือการกระท าขัดกับหลักฮาลาล๕๐ ความผิดเหล่านี้     
จะสามารถลงโทาได้โดยค าพิพากาาจากศาลิะรีอ่ะฮท (Syariah Courts)๕๑ เท่านั้นโดย State Mufti ซก่งเป็น
ป ระ ธ าน ข อ งสภ าก ฎ ห ม าย แ ละ ศ าลน าอิ ส ลาม  (Legal Committee of the Religious Council)               
จะเป็นผู้มีอ านาจในการใิ้บังคับกฎหมายิะรีอ่ะฮท และ State Mufti ยังเป็นผู้ออก fatawa หรือกฎศาสนา    
ซก่งิาวมุสลิมในประเทศบรูไนนั้นจะต้องผูกพันปฏิบัติตาม๕๒  

จากการประกาศใิ้พระราิก าหนดกฎหมายอาญาอิสลาม (The Syariah Penal Code Order ๒๐๑๓)     
ผู้ท่ีกระท าความผิดจะต้องได้รับการลงโทาอย่างเดนดขาดด้วยวิธีการลงโทาแบบด้ังเดิม ตัวอย่างเิ่น          
โทาของการลักทรัพยทคือการตัดมือ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศ การมีเพศสัมพันธทนอกสมรส หรือเป็นพวก     
รักร่วมเพศจะถูกมัดกับหลักและให้สาธารณินรุมขว้างปาหินใส่จนกว่าจะถกงแก่ความตาย การด่ืมสุรา            
มีโทาเฆี่ยน ๔๐ ครั้งหากผู้กระท าผิดนั้นเป็นมุสลิม แต่หากมิใิ่เป็นมุสลิม  การด่ืมสุราในท่ีสาธารณะ            
จะมีโทาแค่ปรับเท่านั้น รัฐบาลบรูไนประกาศว่าต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๑๕ กฎหมายิะรีอ่ะฮท    
จะมีผลบังคับใิ้อย่างเตนมรูปแบบ ซก่งหากบรูไนบังคับใิ้กฎหมายิะรีอ่ะฮทอย่างเตนมรูปแบบได้ตามท่ีก าหนด     
กนจะเป็นประเทศมุสลิมประเทศแรกในโลกท่ีมีการบังคับใิ้กฎหมายนี้ได้อย่างเตนมรูปแบบ๕๓ 

การบังคับใิ้กฎหมายิะรีอ่ะฮทของประเทศบรูไนถือเป็นก้าวส าคัญของการปฏิรูปประเทศให้เป็นมุสลิม
เคร่งศาสนามากขก้น โดยการประกาศใิ้กฎหมายดังกล่าวนี้มิได้หวั่นเกรงต่อการกล่าวโจมตีจากประิาคมโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งจากิาติตะวันตก  ท้ั งนี้  ท่ีปรกกาากฎหมายภาคพื้ น เอ เิียตะวันออกเฉี ยงใต้                  
ของคณะกรรมการยุติธรรมภายใต้สหประิาิาติฝ่ายสิทธิมนุายินได้แสดงความเหนนว่าโทาประหาริีวิต      
ในหลายลักาณะความผิดตามบทกฎหมายนี้ถือเป็นการทรมานภายใต้นิยามของกฎหมายระหว่างประเทศ๕๔ 

                                                             
๔๖ The Syariah Penal Code Order (๒๐๑๓). 
๔๗ The Religious Council and Kadis Courts Act, Cap ๗๗ (๑๙๘๔). 
๔๘ The Emergency (Islamic Family Law) Order (๑๙๙๙), and the Islamic Adoption of Children Order (๒๐๐๑). 
๔๙ The Emergency (Islamic Family Law) Order (๑๙๙๙). 
๕๐ The Halal Meat Act, Cap ๑๘๓ (๑๙๙๙). 
๕๑ The Syariah Courts Act, Cap ๑๘๔ (๑๙๙๙), and the Syariah Court Evidence Oder (๒๐๐๑). 
๕๒ E. Ann Black, Gary F. Bell, see n. ๒, p.๓๐๖. 
๕๓ สามารถ ทองเฝือ, อิสลามการเมืองในการบริหารรัฐสุลต่านบรูไนดารุสซาลาม, วารสารการเมืองการปกครอง กิจการสาธารณะ ปีที่๔ ฉบับที่๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑๘๓ 
๕๔ Stuart Grudgings, Brunei adopts sharia law, others in region consider it, Reuters, available at http://uk.reuters.com/article/ 
๒๐๑๔/๐๔/๒๙ /uk-brunei-sharia-idUKKBN๐DF๑U๓๒๐๑๔๐๔๒๙ (accessed on ๑๐ November ๒๐๑๔). 



๑๕ 

การท่ีบรูไนซก่งได้ิ่ือว่าเป็นประเทศมุสลิมสายกลางมาโดยตลอดได้ประกาศใิ้กฎหมายิะรีอ่ะฮท     
แบบเคร่งครัดแทนท่ีระบบกฎหมายแบบอังกฤาผสมกับกฎหมายอิสลามแบบเดิมท่ีใิ้บังคับกันมาต้ั งแต่      
การประกาศเอกราิจากอังกฤา จกงเกิดกระแสวิพากาทวิจารณทอย่างกว้างขวาง๕๕ โดยนักวิิาการบางท่าน     
เหนนว่ากฎหมายิะรีอ่ะฮทนี้ ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท่ีรักสงบแบบมาเลยทแต่เดิมท่ีิาวบรูไนส่วนใหญ่            
ถือปฏิบั ติ สืบมา อย่ างไรกน ดี  ในพระราิด ารัสขององคท สุ ลต่านแห่ งบรู ไน ในพิ ธีประกาศบัง คับใิ้            
กฎหมายอาญาอิสลามเมื่อวัน ท่ี ๓๐ เมาายน ค.ศ. ๒๐๑๔ (จดหมายข่าวบันดารทฯ Vol.๕ / ๒๐๑๔)              
มีใจความตอนหนก่งกล่าวว่า “การบังคับใิ้กฎหมายดังกล่าวนี้ถือเป็นการฟื้นฟูกฎหมายอาญาอิสลาม           
ซก่งครั้งหนก่งเคยมีการบังคับใิ้มาแล้วในบรูไนเมื่อหลายศตวรราท่ีผ่านมาและเป็นหน้าท่ีของพระองคท              
ท่ีจะต้องท าให้มีการบังคับใิ้กฎหมายของอัลลอฮทจกงขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้ังใจด าเนินการเพื่ออัลลอฮท    
โดยไม่ลังเลใจ” นอกจากนี้ องคทสุลต่านยังมีพระราิด ารัสต่อประเดนนเสียงวิจารณทจากส่ือต่างิาติและกลุ่มสิทธิ
มนุายินว่าบรูไนไม่เคยมองต่างิาติในแง่ลบต่อการกระท าใดๆ เพราะถือเป็นสิทธิในการเลือกและบรูไน      
มิได้คาดหวังท่ีจะให้ผู้อื่นยอมรับและเหนนด้วยกับบรูไน แต่ผู้อื่นกนควรเคารพในการเลือกบังคับใิ้กฎหมาย
ดังกล่าวดังท่ีบรูไนเองให้ความเคารพต่อสิทธิของผู้อื่น การบังคับใิ้กฎหมายอาญาอิสลามเป็นไปตาม          
พระประสงคทของอัลลอฮทซก่งถือเป็นท่ีสุดไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรอื่นใด ท้ังนี้ สุลต่านทรงยินดีท่ีประิาิน
ิาวบรูไนให้การสนับสนุนการบังคับใิ้กฎหมายอาญาอิสลามในบรูไน 

 
 ๓) กฎหมายล าดับรอง (Subsidiary Legislation)  
 
 ๓.๑) กฎ ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ หรือเอกสารอื่นๆ 
 

กฎหมายล าดับรอง ได้แก่  กฎ ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีมีผลบังคับทางกฎหมาย
และถูกผนวกเป็นส่วนหนก่งของบัญญัติกฎหมาย ซก่งจะมีการตราออกมาใิ้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายแม่๕๖ 
อ านาจในการตรากฎหมายล าดับรองระบุไว้ใน มาตรา ๑๓ แห่ง Interpretation and General Clauses Act 
(หมวด ๔)๕๗ และในมาตรา ๑๖๕๘ ซก่งบัญญัติว่ากฎหมายล าดับรองจะต้องถูกประกาศในราิกิจจานุเบกาา 

                                                             
๕๕ The Sydney Morning Herald, Australia to question Brunei over stoning laws before trade talks, available at 
 http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/australia-to-question-brunei-over-stoning-laws-before-trade-talks-
๒๐๑๔๐๖๒๙-zsq๑h.html (accessed on ๙ November ๒๐๑๔). 
๕๖ Interpretation and General Clauses Act, Cap ๔. 
๕๗ Interpretation and General Clauses Act, Cap ๔  Section ๑ ๓  ใ น เ ร่ื อ ง  Powers included in authority to make subsidiary 
legislation ระบุว่า “The following provisions shall apply to subsidiary legislation — (a) authority to make subsidiary legislation 
shall include — (i) authority to provide that a contravention thereof shall be punishable by imprisonment for such term, 
not exceeding ๖  months, or with such fine not exceeding $๑๐ ,๐๐๐ , or by both such fine and imprisonment, as may be 
specified in the subsidiary legislation…” 



๑๖ 

 ท้ังพระราิก าหนดและกฎหมายล าดับรองสามารถได้รับการยกระดับขก้นเป็นพระราิบัญญัติ          
ได้ด้วยค าส่ังของส านักอัยการสูงสุด โดยพระราิบัญญัติทบทวนกฎหมาย (The Law Revision Act ๒๐๐๑) 
ก าหนดให้มีการทบทวนกฎหมายต่างๆ ท่ีลงประกาศในพระราิกิจจานุเบกาาหลังจากวันท่ี ๑ มกราคม      
ของทุกปี เพื่อท่ีจะแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขก้น โดยจะน ากฎหมาย
ท่ีได้รับการปรับปรุงหรือแก้ไขเข้ามาผนวกอยู่ ใน “กฎหมายแห่งประเทศบรูไน (Laws of Brunei)”             
ในฐานะพระราิบัญญัติต่อไป๕๙ 
 
 ๓.๒) หลักกฎหมายท่ีถือเอาค าพิพากาาเป็นบรรทัดฐาน (Judicial Precedent) 
 
 ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายลายลักาณทอัการระบุไว้โดยิัดแจ้ง ศาลบรูไนสามารถน าหลักกฎหมายท่ีถือเอา
ค าพิพากาาในคดีก่อนเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดี มาใิ้ในการพิจารณาคดี ซก่งหลักนี้จะมีผลให้ค าตัดสิน   
ในศาลท่ีสูงกว่าผูกพันค าตัดสินของศาลิ้ันต่ ากว่า คดีความท่ีพิจารณาในประเทศบรูไนจะถูกรวบรวมเป็น     
ฉบับรายปีเรียกว่า ค าพิพากาาของบรูไนดารุสซาลาม (Judgments of Brunei Darussalam) เพื่อใิ้        
ในการเป็นบรรทัดฐานเพื่อพิจารณาคดีของศาลในประเทศบรูไน๖๐   

 ข้อดีของหลักกฎหมายท่ีถือเอาค าพิพากาาในคดีก่อนเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดี คือการ           
ท่ีศาลสามารถยกดแนวทางในการพิ จารณาคดีในครั้ งก่อนมาปรับใิ้กับปัญหาท่ีไม่มีกฎหมายท่ี เป็น                
ลายลักาณทอัการระบุไว้ิัดเจน แต่ในบางโอกาสการใิ้หลักศาลท่ีสูงกว่ามีผลผูกพันศาลท่ีต่ ากว่าอาจท าให้ศาล   
ท่ีต่ ากว่าจะต้องถูกผูกพันโดยค าพิพากาาศาลท่ีสูงกว่าจกงไม่สามารถตัดสินเป็นอย่างอื่นได้  ซก่งเป็นสาเหตุ         
ให้เกิดการอุทธรณทมากขก้น 

 ศาลบรูไนสามารถน าค าตัดสินจากศาลประเทศอื่นๆ ท่ีใิ้ระบบคอมมอนลอวทมาประกอบการพิจารณา
คดีด้วย อาทิเิ่น ค าตัดสินจากศาลประเทศสิงคโปรท ประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ
นิวซีแลนดท แต่ค าตัดสินจากศาลประเทศอื่นๆ ท่ีใิ้ระบบคอมมอนลอวทจะใิ้เพียงแค่เป็นการประกอบการ
พิจารณาคดีเท่านั้น ศาลบรูไนไม่จ าเป็นต้องผูกพันตามค าตัดสินเหล่านี้  
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
๕๘ Interpretation and General Clauses Act, Cap ๔  Section ๑ ๖  ระบุ ว่ า  “Power to make subsidiary legislation shall, unless 
another method of publication is authorised, be deemed to include a direction to publish it in the Gazette and, without 
prejudice to the provisions of sections ๑ ๕  and ๑ ๘ , a direction that it shall come into operation on the date of its 
publication….” 
๕๙ ASEAN Law Association, see n. ๔, p. ๒. 
๖๐ Ibid. 



๑๗ 

 ๓.๓) คอมมอนลอวทของประเทศอังกฤา (Common Law of England) 
 
 กฎหมาย Courts Enactment ในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ (ค.ศ. ๑๙๐๖) ได้น าระบบกฎหมายคอมมอนลอวท
และหลักแห่งความเท่ียงธรรม (Common Law and Equity) ของประเทศอังกฤาเข้ามาในประเทศบรูไน๖๑ 
ดังนั้น กฎหมายของประเทศอังกฤาสามารถน ามาพิจารณาคดีได้ในศาลประเทศบรูไน๖๒ ระบบกฎหมาย     
คอมมอนลอวทปรากฏรากฐานในพระราิบัญญัติการใิ้กฎหมายของประเทศบรูไน (Application of Law Act 
๑๙๕๑) ซก่งระบุว่าคอมมอนลอวทของประเทศอังกฤาและหลักแห่งความเท่ียงธรรม รวมถกงบทบัญญัติกฎหมาย
อื่นๆ ซก่งใิ้เป็นการท่ัวไปท่ีมีผลบังคับใิ้ในประเทศอังกฤา ณ ขณะท่ีประกาศใิ้พระราิบัญญัติฉบับนี้         
ให้สามารถมีผลบังคับใิ้ในประเทศบรูไนด้วย๖๓ อย่างไรกนดี การใิ้กฎหมายคอมมอนลอวท หลักความเท่ียงธรรม 
และบทบัญญัติกฎหมายอื่นๆ ซก่งใิ้เป็นการท่ัวไปท่ีมีผลบังคับใิ้ในประเทศอังกฤานั้นจะต้องไม่ขัดแย้ง        
กับวิถีิีวิตของิาวบรูไน และขนบธรรมเนียมของประเทศ๖๔ 

 ระบบกฎหมายคอมมอนลอวทถือว่าเป็นท่ีมาของกฎหมายหลักในประเทศบรูไนในการพิจารณาคดี     
ในศาล๖๕ โดยน าหลักการใิ้ค าพิพากาาในคดีก่อนเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดี (Stare decisis) และ    
หลักค าตัดสินในศาลท่ีสูงกว่าย่อมผูกพันค าตัดสินของศาลิ้ันต่ ากว่ามาใิ้ นอกจากนี้ ศาลบรูไนยังสามารถ    
น าค าตัดสินจากศาลประเทศอื่นๆ ท่ีใิ้ระบบคอมมอนลอวทมาประกอบการพิจารณาคดีด้วย อาทิเิ่น ค าตัดสิน
จากศาลประเทศสิงคโปรท ประเทศมาเลเซีย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนดท  กฎหมาย            
ว่าด้วยการประกอบวิิาิีพกฎหมายอนุญาตให้ทนายความจากประเทศท่ีใิ้ระบบกฎหมายคอมมอนลอวท
สามารถเข้ามาว่าความในประเทศบรูไนได้๖๖  

 ประเทศบรูไนมีธรรมเนียมในการเิิญผู้พิพากาาจากประเทศท่ีใิ้ระบบกฎหมายคอมมอนลอวท         
มานั่ งพิ จารณาคดี๖๗ ยกตัวอย่างเิ่น  ศาลบรูไน เิิญ ผู้พิพากาาจากศาลท่ีใิ้ระบบคอมมอนลอวท                 
เิ่น ประเทศอังกฤา และฮ่องกงมาเป็นผู้พิพากาาประจ าศาลในศาลสูง (High Court) และศาลอุทธรณท๖๘ 

                                                             
๖๑Ibid at p. ๔. 
๖๒ E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๐๕. 
๖๓ วันประกาศใิ้พระราิบัญญัติการใิ้กฎหมายของประเทศบรูไน (Application of Law Act ๑๙๕๑) คือวันที่ ๒๕ เมาายน ค.ศ. ๑๙๕๑ 
๖๔ E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p.  ๓๐๕. 
๖๕ E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p.  ๓๐๕. 
๖๖ Laws of Brunei, Chapter ๑ ๓ ๒ , Legal Profession Act, Part II, Admission of Advocates and Solicitors, Qualifications and 
procedure for admission ระบุ ว่ า  “…(๓ ) A person who is not, on the date of his petition for admission, either a citizen of 
Brunei Darussalam or a permanent resident, shall only apply for admission if, in addition to satisfying the requirements of 
subsection (๑ ), he has been in active practice in any part of the United Kingdom, in Singapore, in any part of Malaysia, in 
any Australian State or Territory or in any other country or territory or part of a country or territory in the Commonwealth 
designated by the Attorney General by notice in the Gazette for at least ๗ years immediately preceding such application.” 
๖๗ อดีตประธานศาลอุทธรณทของประเทศบรูไนคือ Judge Noel Power จากประเทศออสเตรเลีย 
๖๘International Business Publication, Brunei Company Laws and Regulations Handbook, United States, ๒๐๐๘, p. ๒๐. 



๑๘ 

นอกจากนี้ ผู้พิพากาาในประเทศบรูไนเองส่วนมากได้รับการศกกาาและได้รับคุณสมบัติการเป็นผู้พิพากาา 
(professional qualifications) จากประเทศอังกฤา จกงมีความคุ้นเคยกับระบบการตัดสินคดีในศาลท่ีใิ้  
ระบบคอมมอนลอวทเป็นอย่างดี๖๙ 
 
 ๔) การปรับใิ้กฎหมายตามล าดับศักดิ์ของประเทศบรูไน 
 
          แนวทางการพิจารณาคดีของศาลบรูไนจะยกดกฎหมายท่ีเป็นลายลักาณทอัการ (กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายหลัก และกฎ ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีมีผลบังคับทางกฎหมาย) โดยท่ี       
กฎหมายท้ังหมด (ท้ังเป็นลายลักาณทอัการ และไม่เป็นลายลักาณทอัการ) จะขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้๗๐ 

 หากไม่มีกฎหมายลายลักาณทอัการระบุไว้ ิัดเจนในเรื่องใด ศาลบรูไนสามารถน ากฎหมาย            
คอมมอนลอวทของประเทศอังกฤา (Common law) ท้ังท่ีเป็นลายลักาณทอัการท่ีใิ้อยู่ในประเทศอังกฤา     
และท่ีไม่เป็นลายลักาณทอัการ อาทิเิ่น ความเท่ียงธรรม (Equity) หลักกฎหมายท่ีถือเอาค าพิพากาาในคดี
ก่อนเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดี (Judicial Precedent) มาใิ้บังคับในบรูไนได้เิ่นกัน แต่จะน ามาใิ้ได้
เท่าท่ีไม่ขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่นของประเทศบรูไน๗๑ 

ในส่วนของกฎหมายิะรีอ่ะฮทนั้น เมื่อมีการประกาศใิ้พระราิก าหนดกฎหมายอาญาอิสลาม       
(The Syariah Penal Code Order ๒๐๑๓) เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ศาลิะรีอ่ะฮทจกงมีอ านาจในการพิจารณาคดี
ความผิดเกี่ยวกับการฆ่า ข่มขืน ความผิดเกี่ยวกับทรัพยทซก่งเดิมเคยอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลอาญาภายใต้
ประมวลกฎหมายอาญา (The Penal Code)๗๒ ดังนั้นในขณะนี้  บรูไนจกงมีกระบวนพิจารณาทางอาญา        
ซก่ งใิ้ ท้ั งประมวลกฎหมายอาญา (The Penal Code) และพระราิก าหนดกฎหมายอาญาอิสลาม            
(The Syariah Penal Code Order ๒๐๑๓) ในขณะเดียวกัน  

การพิจารณาว่าคดีอาญาประเภทไหนจะเข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาเดิม 
หรือพระราิก าหนดกฎหมายอาญาอิสลามฉบับใหม่ อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ในปัจจุบัน    

                                                             
๖๙ Oxford Business Group, The Report: Brunei Darussalam, Brunei, ๒๐๑๓, p. ๑๙๕. 
๗๐ ASEAN Law Association, see n. ๔, p. ๔. 
๗๑ Application of Laws Act  Section ๒  ระบุ ว่ า  “ Subject to the provisions of this Act and save in so far as other provision has 
been or may hereafter be made by any written law in force in Brunei Darussalam, the common law of England and the 
doctrines of equity, together with statutes of general application, as administered or in force in England at the commencement 
of this Act, shall be in force in Brunei Darussalam provided that the said common law, doctrines of equity and statutes of 
general application shall be in force in Brunei Darussalam so far only as the circumstances of Brunei Darussalam and of its 
inhabitants permit and subject to such qualifications as local circumstances and customs render necessary.” 
๗๒ The Penal Code, Cap ๒๒ (๒๐๐๑). 



๑๙ 

แนวทางการก าหนดว่าหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องจะมีวิธีการในการเลือกด าเนินข้อกล่าวหาอย่างไร           
และในเขตอ านาจศาลใดยังไม่เป็นท่ีปรากฏแน่นอน๗๓  

 
๑.๑.๔ กระบวนการยุติธรรมและระบบศาล 

 
๑) กระบวนการยุติธรรม 

 
 ประเทศบรูไนไม่มีกระทรวงยุติธรรม ดังนั้นงานยุติธรรมจกงถูกแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดิอบ        
ตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิเิ่น ส านักงานอัยการสูงสุดมีหน้าท่ีให้ค าปรกกาาเรื่องท่ีเกี่ยวกับกฎหมายท้ังหมด
แก่รัฐบาลท้ังคดีแพ่งและคดีอาญา และตรวจสอบร่างกฎหมาย ส่วนกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ดูแลการบังคับ
ใิ้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 
 
  ๑.๑) ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 
  กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินคดีทางอาญาในขั้นตอนแรกจะเป็นหน้าท่ีของต ารวจ
ในการจับกุมผู้กระท าความผิดเพื่อส่งต่อให้พนักงานอัยการด าเนินการสืบสวนสอบสวน ก่อนท่ีจะตัดสินใจ     
ว่าคดีมีมูลเพียงพอท่ีจะส่งต่อให้ศาลพิจารณาคดีต่อไป อัตราการเกิดอาิญากรรม (Crime Rate) ของประเทศ
บรูไนถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศท่ีเกิดอาิญากรรมในระดับปานกลาง (Medium)๗๔ โดยอาิญากรรม          
ท่ีเกิดขก้นโดยส่วนใหญ่จะมีลักาณะไม่รุนแรง อาทิเิ่น การลักขโมย เป็นต้น อัตราการเกิดขก้นของอาิญากรรม
จะเพิ่มสูงขก้นในิ่วงเดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคม เนื่องจากเป็นเดือนท่ีมีวันหยุดจ านวนมากและเป็น  
ิ่วงโรงเรียนปิดภาคเรียน๗๕ เจ้าหน้าท่ีต ารวจของบรูไนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในการจับกุมผู้ร้าย      
โดยปกติแล้วเจ้าหน้าท่ีต ารวจจะใิ้เวลาไม่เกิน ๓๐ นาทีในการไปถกงจุดเกิดเหตุหลังจากท่ีได้รับแจ้งความ๗๖ 
 
 
 
 

                                                             
๗๓ Oxford Business Group, Dual track: Common and sharia law systems are both in operation in the Sultanate, 
http://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/dual-track-common-and-sharia-law-systems-are-both-operation-sultanate, 
เข้าถกงข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘. 
๗๔ จั ด ล า ดั บ โ ด ย  The Overseas Security Advisory Council (OSAC), United Department of States (๒ ๐ ๑ ๒ ) เ ข้ า ถก ง ไ ด้ ที่ 
https://www.osac.gov/pages/AboutUs.aspx (เข้าถกงเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘) 
๗๕ ibid 
๗๖ ibid 



๒๐ 

  ๑.๒) ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
 
  ข้อพิพาททางแพ่งส่วนใหญ่เป็นข้อพิพาทท่ีเกี่ยวข้องกับการผิดสัญญา หรือการเรียกร้อง
ค่าเสียหายระหว่างคู่กรณีท่ีเป็นเอกินท้ังคู่ ในขั้นเริ่มต้น ผู้เสียหายจะต้องจ้างทนายความในการฟ้องคดีต่อศาล 
โดยกระบวนการและขั้ นตอนการด าเนิ นคดี ในทางแพ่ งนั้ นจะอยู่ ภายใต้ กฎ เกณฑท ของศาล ฎี ก า                
(Supreme Court Rules) ซก่ งจะก าหนดหลักเกณฑท ในเรื่องประเภทของคดีท่ีจะรับพิจารณาขั้นตอน          
และกระบวนการการพิจารณาแบบฟอรทมและเอกสารในการด าเนินคดี เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ ๒: กระบวนการเรียกร้องความยุติธรรมของประเทศบรูไน 
 

 

 

 
 
  ๑.๓) องคทกรในกระบวนการยุติธรรมของประเทศบรูไน 
 
  ๑) ส านักงานต ารวจแห่งิาติบรูไน 
 
  ส านักงานต ารวจแห่งิาติบรูไนจัดต้ังขก้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๒๑ โดยมีหน้าท่ีหลักในการจับกุม
ผู้กระท าความผิดและพิจารณาการส่งฟ้องเพื่อด าเนินคดีต่อไป นอกเหนือจากหน้าท่ีหลักในการจับกุม          
ผู้กระท าความผิดเพื่ออ านวยความยุติธรรมให้เกิดขก้นแก่ประิาิน ในอดีตต ารวจบรูไนยังมีหน้าท่ีในการ
ให้บริการอื่นๆ เิ่นการดับเพลิง การคุมตัวนักโทาในเรือนจ า การตรวจคนเข้าเมือง การจดทะเบียน
ยานพาหนะ และการออกใบอนุญาตต่างๆ  
 
  ๒) ส านักงานความมั่นคงแห่งิาติ 
 
  ส านักงานความมั่นคงแห่งิาติมีบทบาทและหน้าท่ีในการรักาาความมั่นคงในประเทศ โดยมี
พระราิบัญญัติความมั่นคงแห่งิาติ ค.ศ. ๑๙๘๓ ให้อ านาจในการจับกุมและกักกันผู้ต้องสงสัยท่ีกระท า
ความผิดท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของิาติ เิ่นการล้มล้างการปกครอง การก่อต้ังองคทกรอาิญากรรม       



๒๑ 

และความผิดอื่นๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของิาติ๗๗ พระราิบัญญั ติความมั่นคงแห่งิาติฯ              
ให้อ านาจรัฐบาลในการกักกัน ผู้ต้องสงสัยท่ีกระท าความผิดต่อความมั่นคงโดยไม่มีการพิจารณาคดี               
(Detention without trial) เป็นระยะเวลาไม่ เกิน  ๒  ปี  แต่สามารถต่อระยะเวลาได้โดยการอนุมั ติ           
ของสุลต่าน๗๘ นอกจากนี้ กฎหมายความมั่นคงแห่งิาติฯ ยังให้อ านาจแก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีได้รับมอบหมาย   
ในการจับกุมบุคคลใดๆ ท่ีเิ่ือว่าได้กระท าความผิดท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยไม่ต้องมีหมายจับ๗๙ 
 
  ๓) ส านักงานอัยการสูงสุด (Attorney General’s Chambers) 
 
  อัยการสูงสุดมีหน้าท่ีให้ค าปรกกาาเรื่องท่ีเกี่ยวกับกฎหมายท้ังหมดแก่รัฐบาลท้ังคดีแพ่ง        
และคดีอาญา๘๐ นอกจากนี้ อัยการสูงสุดเป็นพนักงานอัยการซก่งมีสิทธิเดนดขาดตามรัฐธรรมนูญในการท่ีจะส่ังให้
ด าเนินการหรือไม่ด าเนินการกระบวนการทางอาญา๘๑ นอกเหนือจากหน้าท่ีหลักข้างต้นแล้ว อัยการสูงสุด     
ยังมีหน้าท่ีอื่นๆ ดังต่อไปนี้๘๒ 

- ให้ค าปรกกาาทางกฎหมายแก่รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ 

- ร่างและตรวจสอบสัญญาและเอกสารทางกฎหมายในนามของรัฐบาล 

- ด าเนินการฟ้องร้องคดีแพ่งในนามของรัฐบาล 

                                                             
๗๗ Internal Security Act, Cap ๑๓๓, Objective (๑๙๘๓) ระบุว่า “An Act to provide for the internal security of Brunei Darussalam, 
preventive detention, the prevention of subversion, the suppression of organised violence against persons and property in 
specific areas of Brunei Darussalam, and for matters incidental thereto.” 
๗๘ Internal Security Act, Cap ๑๓๓, Article ๓ ระบุว่า “If His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan is satisfied with respect to 
any person that, in order to prevent that person from acting in any manner prejudicial to the security of Brunei Darussalam 
or any part thereof … , the Minister* shall make an order directing that such person be detained for any period not 
exceeding ๒ years…” 
๗๙ Internal Security Act, Cap ๑๓๓ , Article ๑๘  ระบุว่า “Any officer or person authorised to exercise the powers of entry or 
investigation under section ๑๗ may, without warrant and with or without assistance, enter any premises…” 
Article ๑ ๙  ร ะ บุ ว่ า  “Any officer or person authorised to exercise the powers of entry or investigation … may seize any 
document or other thing in respect of which he reasonably believes an offence to have been committed under this 
Chapter…” 
๘๐ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน ข้อ ๘๑ ระบุว่า “(๑) There shall be an Attorney General who shall be appointed by His Majesty 
the Sultan and Yang Di-Pertuan by notification published in the Gazette (๒ ) The Attorney General shall advise on all legal 
matters connected with the affairs of Brunei Darussalam referred to him by His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan or 
by the Government..” 
๘๑ รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไน ข้อ ๓๗๔ (๑) ระบุว่า “The Attorney General shall be the Public Prosecutor and shall have the 
general direction and control of criminal prosecutions and proceedings under this Code or under any other written law…” 
๘๒ ASEAN Law Association, see n. ๔, pp. ๗-๘. 



๒๒ 

- เจรจาต่อรอง ร่างสนธิสัญญา บันทกกข้อตกลงระหว่างประเทศ 

- ร่างกฎหมายเพื่อน าเสนอรัฐบาล 

- บริหารจัดการการปกป้องทรัพยทสินทางปัญญาในบรูไน 

- เข้าร่วมการประิุมในองคทกรระดับนานาิาติและท ารายงานผลของการเข้าร่วมประิุม 
รวมท้ังท าข้อเสนอในเรื่องการร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามข้อตกลงทวิภาคี   
หรือพหุภาคี 

- จดทะเบียนบริาัทและจดิ่ือธุรกิจ  

- ศกกาาแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายของประเทศบรูไน  
 
๒) ระบบศาล 
 
ระบบศาลของประเทศบรูไนเป็นระบบศาลเด่ียว นอกจากนี้ประเทศบรูไนไม่ มีศาล  ิานัญพิเศา        

ในการพิจารณาคดีท่ีเป็นธุรกิจเฉพาะ เิ่น ภาาีอากร ทรัพยทสินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น 
ศาลยุติธรรมของประเทศบรูไนประกอบไปด้วยศาลยุติธรรมและศาลอิสลาม (ศาลิะรีอ่ะฮท) ซก่งศาลอิสลาม 
(ศาลิะรีอ่ะฮท) ของประเทศบรูไนรับพิจารณาคดีท้ังคดีแพ่งและคดีอาญาในคดีท่ีศาลยุติธรรมไม่มีเขตอ านาจ 
โดยจะเป็นคดีท่ีเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม เิ่น คดีท่ีเกี่ยวกับการยื่นขอรับบุตรบุญธรรม การแบ่งมรดกตาม
พินัยกรรมหรือการแบ่งมรดกซก่งไม่ได้ท าพินัยกรรมไว้ การให้การอนุมัติการประมูล และเรื่องต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้
กฎหมายอิสลาม  อย่างไรกนดี การท่ีประเทศบรูไนไม่มีศาล  ิานัญพิเศาอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการประกอบ
ธุรกิจได้ เนื่องจากจะเกิดความล่าิ้าในการพิจารณาคดีธุรกิจเฉพาะ และปัญหาความ  ิานาญของตุลาการ      
ในการพิจารณาคดี 

 
  ๒.๑) ศาลยุติธรรม 
 

 ศาลยุติธรรมเป็นศาลท่ีพิพากาาคดีความนอกเหนือจากท่ีมีเขตอ านาจภายใต้ศาลิะรีอ่ะฮท     
ใิ้ภาาาอังกฤาในกระบวนการพิจารณา และจะมี ผู้แปลเป็นภาาามาเลยทหรือภาาาท้องถิ่นอื่นหาก               
มีความจ าเป็น ท้ังนี้ค าพิพากาาจะจัดท าเป็นภาาาอังกฤา และกฎเกณฑทเกี่ยวกับพยานหลักฐานใิ้ตาม      
แบบกฎหมายคอมมอนลอวทของประเทศอังกฤา ศาลของบรูไนมีความแตกต่างจากระบบอังกฤา               
โดยท่ีศาลบรูไนไม่มีการใิ้ลูกขุนในคดีความผิดอาญา ผู้พิพากาาจะเป็นผู้พิจารณาท้ังปัญหาข้อเทนจจริงและ
ปัญหาข้อกฎหมาย 

 



๒๓ 

  ๑) ศาลิ้ันต้น (Subordinate Court) 
 
  พระราิบัญญัติกฎหมายศาลิ้ันต้น (The Subordinate Courts Act ๑๙๘๓) ก าหนดให้
ศาลิ้ันต้นประกอบด้วย ศาลแขวง (Magistrate Courts) และศาลเยาวิน (Juvenile Courts) โดยศาลแขวง
ถูกควบคุมโดยพระราิบัญญัติศาลิ้ันต้น (Subordinate Courts Acts ๑๙๘๓)  ซก่งก าหนดให้สุลต่านจัดต้ัง
ศาลแขวงและยกเลิกศาลแขวงท่ีมีหลายิ้ันแต่เดิม คดีความส่วนมากจะมีการพิจารณาโดยศาลแขวง ศาลแขวง
มี ท่ี ต้ั งใน  ๔  เขต คือ Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, Kuala Belait, Tutong and Temburong 
ศาลแขวงมีเขตอ านาจในการพิจารณาท้ังคดีแพ่งและคดีอาญา๘๓  

  ศาล เย าวิน ต้ั งอ ยู่ ใน  ๔  เขต  ได้ แก่  Bandar Seri Begawan, Tutong, Kuala Belait           
and Temburong โดยศาลเยาวินจะพิจารณาคดีในสามประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ การกระท าความผิดอาญา    
โดยเยาวินอายุไม่ถกง ๑๘ ปี การกระท าความผิดอาญาโดยเยาวินซก่งไม่อยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง        
และการกระท าความผิดอาญาโดยเยาวินที่ต้องการการดูแลและคุ้มครองเป็นพิเศา  
 

 ๒) ศาลิ้ันกลาง (Intermediate Court)  
 

  ศาลิ้ันกลางจัดต้ังโดยพระราิบัญญัติศาลิ้ันกลาง (Intermediate Court Act) โดยจัดต้ัง
ขก้นต้ังแต่ ปี ค.ศ. ๑๙๙๑  ผู้พิพากาาประจ าศาลิ้ันกลางนั้นได้รับการแต่งต้ังจากสุลต่านและสามารถ          
นั่งพิจารณาคดีได้เพียงล าพัง ศาลิ้ันกลางเป็นศาลเปิดและสาธารณินสามารถเข้าฟังกระบวนพิจารณาได้     
ซก่งรับพิจารณาท้ัง คดีแพ่งและคดีอาญา โดยในคดีอาญาจะรับพิจารณาคดีอาญาท่ีระวางโทาไม่เกิน ๒๐ ปี     
ศาลิ้ันกลางไม่มีอ านาจพิจารณาคดีท่ีมีโทาประหาริีวิต ส าหรับคดีแพ่ง ศาลิ้ันกลางสามารถรับพิจารณาคดี
ท่ีมีทุนทรัพยทมากกว่า ๑๕,๐๐๐ ดอลลารทบรูไนแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไนหรือจ านวนท่ีระบุไว้ใน
ค าส่ังของผู้พิพากาาหัวหน้าศาลในราิกิจจานุเบกาา ท้ังนี้คดีท่ีศาลิ้ันกลางรับพิจารณาจะต้องมีจุดเกาะเกี่ยว
ของการกระท าความผิดเกิดในประเทศบรูไน หรือ ผู้กระท าความผิดมีธุรกิจหรือพ านักอยู่ในบรูไน              
หรือการกระท าความผิดมีข้อเทนจจริงท่ีเกิดขก้นในประเทศบรูไน  

 ค าตัดสินท่ีออกโดยศาลิ้ันกลางสามารถอุทธรณท ไปยังศาลอุทธรณท ได้  หน้ าท่ีพิ เศา            
ของผู้พิ พากาาในศาลิ้ันกลาง คือ เป็น ผู้ ดูแลจัดการการเข้าสมั ครเป็นทนายว่าความ (advocate)              
และทนายให้ค าปรกกาา (Solicitor) 
 
 
 

                                                             
๘๓ E. Ann Black, Gary F. Bell , see n. ๒, p. ๓๐๙. 



๒๔ 

 ๓) ศาลฎีกา (Supreme Court)  
 
 ศาลฎีกาบรูไนเริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. ๑๙๖๓ เป็นศาลท่ีมีการบันทกกการด าเนินกระบวนพิจารณา 

โดยประกอบด้วยศาลอุทธรณท (The Court of Appeal) ซก่งพิจารณาคดีอุทธรณทท้ังคดีอาญาและคดีแพ่ง๘๔ 
และศาลสูง (High Court) ซก่งพิจารณาต้ังแต่การเริ่มต้นคดีและคดีท่ีมีการอุทธรณทขก้นมา๘๕ 

  ศาลอุทธรณทและศาลสูงบรูไนเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดิอบการบริหารจัดการกระบวน         
การยุติธรรมท้ังหมดท่ีเกี่ยวกับกฎหมายทางแพ่ง (ซก่งแยกออกจากกฎหมายิะรีอ่ะฮท) ประกอบไปด้วย       
หัวหน้าฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการคือ หัวหน้าศาล (Chief Registrar) ซก่งดูแลระบบยุติธรรมท้ังหมด  

  ศาลอุ ท ธ ร ณท แ ล ะ ศ าล สู งอ ยู่ ภ าย ใต้ พ ระ ร าิบั ญ ญั ติ  The Supreme Court Act                  
มีอ านาจพิจารณาท้ังคดีแพ่งและคดีอาญา รวมท้ังรับอุทธรณทคดีแพ่งและคดีอาญาจากศาลแขวง นอกจากนี้
ศาลสูงยังรับพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวกับล้มละลาย การ  ิาระบัญิีส าหรับการเลิกบริาัท หนังสือแต่งต้ัง          
ผู้จัดการมรดกในทรัพยทสินของผู้ตาย ผู้พิพากาาศาลสูงในปัจจุบันประกอบด้วยผู้พิพากาาหัวหน้าศาล        
และผู้พิพากาาอีกสองท่านในองคทคณะ  

 ส าหรับศาลอุทธรณทเป็นศาลสูงสุดในการอุทธรณท ประกอบด้วย ประธานและผู้พิพากาา       
๒ คน ศาลอุทธรณทรับพิจารณาท้ังคดีแพ่งและคดีอาญาจากศาลสูงและศาลิ้ันกลาง ศาลอุทธรณทเป็นศาลสูงสุด
ของคดีอาญา แต่ส าหรับคดีแพ่ง ศาลอุทธรณทเป็นศาลสูงสุดส าหรับการอุทธรณท เว้นแต่คู่กรณีตกลงกัน     
เพื่อท่ีจะส่งคดีให้คณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีของอังกฤา  (Judicial Committee of the Privy Council) 
พิจารณาซก่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 

 
 ๔) คณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีของอังกฤา (Judicial Committee of the Privy Council) 
 

  คณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีของอังกฤาเป็นสิทธิสุดท้ายในการอุทธรณทเฉพาะคดีแพ่ง     
ซก่งใิ้กับประเทศท่ีเป็นอาณานิคมของสหราิอาณาจักรรวมถกงประเทศบรูไน๘๖ ค าขออุทธรณทท่ีมาจากศาล
อุทธรณทและศาลสูงของบรูไนจะถูกส่งไปยังสุลต่านและยังดีเปอตวน โดย ค าอุทธรณทนี้ จะถูกน าส่ง                
ไปท่ีคณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีอังกฤาโดยความตกลงท่ีท าขก้นระหว่างพระราิินีอังกฤาและสุลต่าน๘๗ 

                                                             
๘๔ Ibid. 
๘๕ Ibid. 
๘๖Judicial Committee of the Privy Council, Practice Directions, available at https://www.jcpc.uk/procedures/practice-
direction-๐๑.html (accessed on ๑๗ November ๒๐๑๔). 
Amendment) Order ๑๙๙๘, S.I. ๑๙๙๘ No. ๒๕๕). 



๒๕ 

ดังนั้ น เฉพาะคดีแพ่ ง ท่ีมี ความตกลงระหว่างพระราิินี อั งก ฤาและสุลต่าน เท่านั้ น ท่ีจะถูก ส่งมา                      
ท่ีคณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีของอังกฤา๘๘ คณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีอังกฤาประกอบไปด้วย        
ผู้พิพากาาศาลอุทธรณทและศาลสูงของ สหราิอาณาจักร ซก่งเป็นผู้ท่ีเคยด ารงต าแหน่งในสภาขุนนาง         
(Lord of Appeal in Ordinary) รวมถกงอดีตผู้พิพากาาศาลอุทธรณทและศาลสูง โดยปกติแล้วคณะกรรมาธิการ
สภาองคมนตรีอังกฤาจะมีองคทคณะจ านวนสามถกงห้าท่านในคดีอุทธรณท๘๙  

 ท้ั งนี้ อั ยการสูงสุดได้ให้ความเหนนว่า กระบวนการอุทธรณท ไปยังคณะกรรมาธิการ             
สภาองคมนตรีของอังกฤาควรยังคงถูกรักาาไว้เพื่อเป็นประโยินทต่อนักลงทุนต่างิาติ ผู้ซก่งอาจจะคุ้นเคยกับ
หลักกฎหมายคอมมอนลอวทของอังกฤามากกว่าระบบกระบวนการยุติธรรมของบรูไน๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
๘๗ The Judicial Committee of the Privy Council, available at https://www.supremecourt.uk/docs/beginners-guide-to-the-
jcpc.pdf (accessed on ๑๗ November ๒๐๑๔)๘๗ Brunei (Appeals) Act ๑๙๘๙ (๑๙๘๙ c.๓๖), Brunei (Appeals) Order ๑๙๘๙ (S.I. 
๑๙๘๙ No. ๒๓๙๖, as amended by Brunei (Appeals) (Amendment) Order ๑๙๙๘, S.I. ๑๙๙๘ No. ๒๕๕). 
๘๘ The Judicial Committee of the Privy Council, available at https://www.supremecourt.uk/docs/beginners-guide-to-the-
jcpc.pdf (accessed on ๑๗ November ๒๐๑๔). 
๘๙ Judicial Committee of the Privy Council, Practice Directions, https://www.jcpc.uk/procedures/practice-direction-๐ ๑ .html 
(accessed on ๑๗ November ๒๐๑๔). 
๙๐ Judicial Committee of the Privy Council, Practice Directions, https://www.jcpc.uk/procedures/practice-direction-๐ ๑ .html 
(accessed on ๑๗ November ๒๐๑๔). 



๒๖ 

ภาพท่ี ๓: โครงสร้างระบบศาลคดีแพ่งของประเทศบรูไน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมาธิการสภาองคมนตรีขององักฤษ  

(เฉพาะคดีแพ่งท่ีมีความตกลงระหว่างพระราชินีองักฤษ) 

ศาลฎกีา 

ศาลอุทธรณ์ / ศาลสูง 

ศาลช้ันกลาง 

ศาลช้ันต้น 

ศาลแขวง ศาลเยาวชน 



๒๗ 

ภาพท่ี ๔: โครงสร้างระบบศาลคดีอาญาของประเทศบรูไน 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  ๒.๒) ศาลอิสลาม (ศาลิะรีอ่ะฮท)    
 

 ศาลอิสลาม (ศาลิะรีอ่ะฮท) จัดต้ังขก้นโดย The Syariah Court Act๙๑ ประกอบไปด้วย     
ศาลิะรีอ่ ะฮท ิ้ัน ต้น  (The Syriah Subordinate Court) ศาลสูงิะรีอ่ ะฮท  (The Syariah High Court)        
และศาลอุทธรณทิะรีอ่ะฮท (The Syariah Court of Appeal) ศาลิะรีอ่ะฮทรับพิจารณาท้ังคดีแพ่งและคดีอาญา
ตามท่ีตนมีเขตอ านาจในส่วนของคดีแพ่ง ศาลิะรีอ่ะฮทจะมีอ านาจพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวกับครอบครัว มรดก     
และเรื่องต่างๆ ท่ีมีกฎหมายลายลักาณทอัการบัญญัติให้อยู่ในอ านาจพิจารณาของศาล ในส่วนของคดีอาญา 
ศาลิะรีอ่ ะฮทจะมีอ านาจพิ จารณาคดีอาญาท่ีระบุอยู่ ในพระราิก าหนดกฎหมายอาญาอิสลาม                 
(The Syariah Penal Code Order ๒๐๑๓) 

  กฎหมายต่างๆ ในประเทศบรูไนได้รับการแก้ไขเพื่อรองรับคดีท่ีขก้นพิจารณาในศาลิะรีอ่ะฮท
อาทิเิ่น พระราิก าหนด The Islamic Family Law Order (๑๙๙๙) ซก่งก าหนดหลักเกณฑทในเรื่องครอบครัว 
การยื่นขอรับบุตรบุญธรรม การแบ่งมรดกตามพินัยกรรม และการแบ่งมรดก พระราิก าหนด Syariah Courts 

                                                             
๙๑ The Syariah Court Act, Cap ๑๘๔ (๒๐๐๐) 

ศาลฎกีา 

ศาลอุทธรณ์/ศาลสูง 

 

ศาลช้ันกลาง 

ศาลช้ันต้น 

ศาลแขวง ศาลเยาวชน 



๒๘ 

Evidence Order ๒๐๐๑ และ Shariah Courts Civil Procedure Order ๒๐๐๕  ซก่งก าหนดหลักเกณฑท   
เรื่องพยานหลักฐานในคดีความท่ีศาลิะรีอ่ะฮทมีเขตอ านาจรับผิดิอบ ๙๒ ภาาามาเลยทเป็นภาาาท่ีใิ้             
ในกระบวนการพิจารณา ส่วนเอกสารทางการจะจัดท าเป็นภาาายาวี (Jawi)๙๓  
 
  ๑) ศาลิ้ันต้นิะรีอ่ะฮท (Syariah Subordinate Court) 
 
  ภายใต้ศาลิ้ันต้นิะรีอ่ะฮท จะด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอาญาส าหรับความผิดท่ีมีโทาสูงสุด
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไนหรือจ าคุกไม่เกิน ๗ ปีหรือท้ังจ าท้ังปรับ๙๔ ในส่วนคดีแพ่ง ศาลิ้ันต้นิะรีอ่ะฮท  
มีอ านาจพิพากาาคดีท่ีมีราคาทุนทรัพยทไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไนหรือไม่สามารถประเมินราคาได้     
เป็นเงิน แต่อย่างไรกนดีอ านาจในการพิจารณาคดีสามารถท่ีจะขยายเพิ่มได้โดยสุลต่านภายใต้ค าแนะน าจาก 
The Chief Syar’ie Judge๙๕ 
 
  ๒) ศาลสูงิะรีอ่ะฮท (Syariah High Court) 
 

 การพิจารณาคดีแพ่งของศาลสูงิะรีอ่ะฮท ได้ถูกบัญญัติไว้ภายใต้ The Syariah Courts Act 
ให้ครอบคลุมถกงคดีท่ีเกี่ยวกับครอบครัว มรดก เิ่น การหมั้น การสมรส การหย่า การแบ่งสินสมรส พินัยกรรม 
และคดีลักาณะอื่นๆ ท่ีมีกฎหมายลายลักาณทอัการบัญญัติให้อยู่ในอ านาจพิจารณาของศาลสูงิะรีอ่ะฮท ๙๖ 
                                                             
๙๒ E.Ann Black and Gary F. Bell, see n. ๒, p. ๓๑๔. 
๙๓ Syariah Couts Act, Cap ๑๘๔, s๗ (๒) (a) and (b) ระบุว่า 
“(a) No business shall be transacted at any meeting of the Privy Council if there are less than one-third of the Members of 
the Council (besides His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan or other person presiding)...          
(b) If the number of Members of the Privy Council is not a multiple of ๓…” 
 See also Religious Council and Kadis Courts Act, Cap ๗, s. ๕๒( ๑) and (๒) ระบุว่า 
“๕๒ (๑) The language of the Court shall be Malay. (๒) All documents and written proceeding maybe written or typewritten 
in either Jawi or Romanised Malay.” 
๙๔ Azrimah Binti Haji Abdul Rahman , Working paper for National day Seminar ๒๐๐๖  “Legal System in Brunei Darussalam 
after The Singing of The Supplementary Agreement ๑ ๙ ๐ ๕ /๑ ๙ ๐ ๖  Between Brunei & Great Britain”, 
http://www.bruneiresources.com/pdf/nd๐๖_azrimah.pdf เข้าถกงข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘,p. ๒๑ 
๙๕ Section ๑๖  (๒ ) of the Syariah Courts Act Cap (๑๘๔ ) ระบุ ว่า  “His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan may, on the 
recommendation of the Chief Syar’ie Judge from time to time, by notification in the Gazette, increase the civil jurisdiction 
of the Syariah Subordinate Courts.” 
๙๖ Syariah Court Order, Cap ๑๘๔, s๑๕ (b) ระบุว่า “The Syariah High Court shall (b) in its civil jurisdiction, hear and determine 
all actions and proceedings which relate to … ( i) betrothal, marriage (including ta’at balik), divorce, khulu’, fasakh, cerai 
ta’liq, determination of turns, li’an, illa or any matrimonial matter; (ii) any disposition of or claim to any property arising out 
of any matter set out in sub-paragraph (i); ( iii) maintenance of dependants, legitimacy (ithbatun nasab) or guardianship or 
custody (hadanah) of infants; ( iv) division of or claims to harta sepencarian; (v) wills or gifts during maradal-maut of a 
deceased Muslim; (vi) gift inter vivos (hibah), or settlement (sulh) made without adequate monetary consideration or value 



๒๙ 

ส าหรับคดีอาญา ศาลสูงิะรีอ่ะฮทจะพิจารณาความผิดท่ีมีบทลงโทาภายใต้กฎหมายลายลักาณทอัการของบรูไน
ซก่งก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจของศาลสูงิะรีอ่ะฮท๙๗ 

 
  ๓) ศาลอุทธรณทิะรีอ่ะฮท (Syariah Appeal Court) 
 

 ศาลอุทธรณทิะรีอ่ะฮทมีอ านาจพิจารณาพิพากาาคดีอุทธรณทจากศาลสูงิะรีอ่ะฮท ค าพิพากาา
ศาลิะรีอ่ะฮทิ้ันต้นท่ีจะอุทธรณทไปท่ีศาลสูงิะรีอ่ะฮทจะต้องได้รับความเหนนิอบจากศาลอุทธรณท ิะรีอ่ะฮท       
ซก่งจะพิจารณาค าขออุทธรณทในปัญหาข้อกฎหมายและค าขออุทธรณทท่ีเป็นประโยินทแก่สาธารณะเท่านั้น๙๘        
ศาลอุทธรณทิะรีอ่ะฮทมีเขตอ านาจเหนือศาลสูงิะรีอ่ะฮท และสามารถกลับค าตัดสินของศาลสูงิะรีอ่ะฮทได้       
ในกรณีท่ีผู้พิพากาาศาลอุทธรณทเหนนควรหรือโดยการร้องขอของคู่กรณีหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในคดี ศาลอุทธรณท    
ิะรีอ่ะฮทสามารถเรียกบันทกกรายงานคดีจากศาลสูงิะรีอ่ะฮท และระงับกระบวนพิจารณาดังกล่าวได้ ศาล
อุทธรณทิะรีอ่ะฮทสามารถให้ความเหนนแนะน าต่อศาลสูงในกรณีท่ีจ าเป็นและเพื่อความยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
by a Muslim; (vii) waqaf or nazar; (viii) division of and inheritance of property, testate or intestate; ( ix) determination of 
persons entitled to all or any part of the estate of a deceased Muslim and the parts thereof which such persons are 
respectively entitled to (x) other matters in respect of which jurisdiction is conferred by any written law.” 
๙๗ Syariah Courts Act, Cap ๑๘๔ , s ๑๕ (A) ระบุว่า “… in its criminal jurisdiction, try any offence punishable under any written 
law which provides for syariah criminal offences, under any written law relating to Islamic family law or under any other 
written law which confers on the Syariah High Court jurisdiction to try any offence, and may impose any punishment 
provided therein.” 
๙๘ Syariah Courts Act, Cap ๑๘๔, s ๒๐ (๑). Jurisdiction of Syariah Appeal Court. ระบุว่า “The Syariah Appeal Court shall have 
jurisdiction to hear and determine any appeal against any decision made by the Syariah High Court in the exercise of its 
original jurisdiction.” 



๓๐ 

ภาพท่ี ๕: โครงสร้างระบบศาลชะรีอ่ะฮ์ของประเทศบรูไน 

 

 
๑.๒. ภาพรวมทางการเมืองและความม่ันคงของประเทศบรูไน 
 

๑.๒.๑ ระบบการเมืองของประเทศบรูไน 
 

ประเทศบรูไนมีระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราิยทภายใต้หลักราิาธิปไตยอิสลามมลายู 
(Melayu Islam Beraja: MIB หรือ Malay Islam Monarchy) ซก่ ง ได้แก่  การเป็นประเทศมุสลิมมาเลยท       
การยกดหลักศาสนาอิสลาม และการเคารพสถาบันกาัตริยท โดยองคทสุลต่านเป็นผู้น าของประเทศและ           
เป็นผู้น ารัฐบาล ด้วยการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกลาโหมท่ี ได้รับค าปรกกาาจาก     
สภาท่ีปรกกาาและคณะรัฐมนตรี ประเทศบรูไนไม่มีสภานิติบัญญัติหรือสภาผู้แทนราาฎร ในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ 
สุลต่านได้มีการประิุมเพื่อจัดต้ังรัฐสภา (Parliament) ซก่งไม่เคยมีการจัดต้ังมานับต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๔        
ซก่งเป็นปีท่ีได้รับเอกราิจากอังกฤา อ านาจอธิปไตยของบรูไนประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ฝ่า ยตุลาการ          
และฝ่ายนิติบัญญัติโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) ฝ่ายบริหาร คือ สุลต่านซก่งด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม         
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และมีสภาท่ีปรกกาาซก่งแต่งต้ังโดยสุลต่าน ประกอบด้วย สภารัฐมนตรี 
(Council of Cabinet Ministers) สภ าศาสนา (Religious Council) สภาองคมน ตรี  (Privy Council)      
และสภาราิบัลลังกท (Council of Succession) ซก่งท าหน้าท่ีในการเลือกสุลต่านองคทใหม่ ท้ังนี้รัฐธรรมนูญ  
ฉบับปี ค.ศ. ๑๙๕๙ ยังได้ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีด ารงต าแหน่งสูงในฝ่ายบริหาร โดยมีท่ีปรกกาาิาวอังกฤา   
ผู้มีต าแหน่งเป็น British High Commissioner ให้ค าปรกกาาในกิจการต่างๆ ยกเว้นกิจการเกี่ยวกับศาสนา  



๓๑ 

และขนบธรรมเนียมประเพณีของิาวมลายู  ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ในปี  ค.ศ. ๑๙๗๑                  
มีการก าหนดให้ประเทศอังกฤามีอ านาจในการต่างประเทศของบรูไน ส่วนกิจการความมั่นคงการป้องกัน
ประเทศอยู่ในความรับผิดิอบของประเทศบรูไนและอังกฤา จนกระท่ังในปี ค.ศ. ๑๙๘๔ รัฐธรรมนูญ       
ฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศใิ้ให้ประเทศบรูไนมีอ านาจเตนม ท่ีในการดูแลกิจการทุกด้าน โดยไม่ถูกควบคุม         
จากประเทศอังกฤา 

๒) ฝ่ายนิติบัญญัติ คือสภานิติบัญญัติบรูไน (Brunei Legislative Council: Legco) ซก่งแต่งต้ังโดย
สุลต่าน ปัจจุบันมีสมาิิก ๓๓ คน มีประิุมประจ าปีในเดือนมีนาคม สภานิติบัญญัติให้ค าปรกกาาเพื่อให้
รัฐธรรมนูญได้รับการปฏิบัติตามวัตถุประสงคท แต่ในทางปฏิบัติจริงแล้วสภานิติบัญญัติไม่มีการประิุมมาเป็น
เวลาหลายปีแล้ว 

๓) ฝ่ายตุลาการ ประกอบด้วย ศาลยุติธรรมและศาลศาสนาอิสลาม (Sharia Court) ต าแหน่งส าคัญ
ใน ฝ่ าย ตุลาก ารจะถู ก แ ต่ ง ต้ั ง โดย สุล ต่ าน  น อกจากนี้ ป ระ เทศบ รู ไน ยั งมี ห น่ วย งาน ท่ี เรีย ก ว่ า                 
Jabatan Kehakiman หรือ กรมศาลยุติธรรม ซก่งเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการบริหารและจัดการหน่วยงาน
ย่อยในศาลยุติธรรม โดยศาลทุกแห่งจะด าเนินการพิจารณาคดีท่ีศาลในเมือง Bandar Seri Begawan, Kuala 
Belait, Tutong และ Temburong หน่วยงานท่ีเรียกว่า Jabatan Kehakiman นั้นนอกจากท าหน้าท่ีดูแล
ศาลท้ังหมดแล้วยังเป็นหน่วยงานรับเรื่องขอท าหนังสือพินัยกรรมรวมท้ังด าเนินการเกี่ยวกับมรดก              
ของผู้ท่ีเสียิีวิต และเป็นสถานท่ีด าเนินการรับรองการเป็นทนายความอีกด้วย 

 ตามรัฐธรรมนูญของประเทศบรูไนฉบับลงวัน ท่ี ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๔ บัญญัติให้ สุลต่าน          
ด ารงต าแหน่งเป็นประมุขของประเทศและเป็นนายกรัฐมนตรี ท้ังนี้ สุลต่านองคทปัจจุบันยังทรงด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย ตามกฎหมายแล้วนายกรัฐมนตรี
จะต้องเป็น ผู้มี สัญิาติบรูไนเิ้ือสายมาเลยทโดยก าเนิดและจะต้องนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนียท          
ในิ่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีการปรับเปล่ียนทางการเมือง โดยมีการฟื้นฟูสภานิติบัญญัติขก้นอีกครั้ง และมีการ
แต่งต้ังสมาิิกจ านวน ๒๑ คน เปิดสมัยการประิุมสภาครั้งแรกในวันท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗        
สุลต่านได้ลงพระปรมาภิไธยในพระราิบัญญัติต่างๆ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. ๑๙๕๙ ซก่งจะน าไป      
สู่การจัดการเลือกต้ังสมาิิกสภานิติบัญญั ติจ านวน ๑๕ คน จากสมาิิกท้ังหมด ๔๕ คน โดยสุลต่าน            
จะทรงคัดเลือกสมาิิกจ านวน ๓๐ คน ซก่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้างประิาธิปไตยของบรูไน      
โดยพัฒนาการดังกล่าวได้รับการตอบรับท่ีดีจากต่างประเทศ นักวิิาการ รวมท้ังพรรคการเมืองฝ่ายค้าน        
ท่ียังเคล่ือนไหวอยู่  

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ สุลต่านทรงประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งส าคัญ โดยทรงแต่งต้ังมกุฎราิกุมาร
อัล มูหททาดี บิลลาหท ให้ทรงด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีอาวุโสประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ซก่งบ่งิ้ีถกงแนวทาง         
การสืบทอดอ านาจในการบริหารประเทศในอนาคต นอกจากนี้  ได้มีการจัดต้ังกระทรวงพลังงานขก้นใหม่            



๓๒ 

เพื่อท าหน้าท่ีดูแลการพัฒนาทรัพยากรธรรมิาติด้านพลังงาน การปรับเปล่ียนรัฐมนตรีประจ ากระทรวงต่างๆ 
รวมท้ังการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจท่ีมีความ  ิานาญและผู้ท่ีไม่ได้เป็นมุสลิมเข้าด ารงต าแหน่งส าคัญในคณะรัฐมนตรี
เป็นครั้งแรก เป็นการสะท้อนให้เหนนว่าสุลต่านให้ความส าคัญต่อภาคเศราฐกิจ ภาคพลังงาน รวมทั้งการพัฒนา
ประเทศให้เป็นมุสลิมสายกลางมากขก้น โดยมุ่งหมายให้บรูไนมีความเจริญทัดเทียมประเทศอื่น และเพื่อเพิ่มการ
ดกงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเศราฐกิจ๙๙ 

ปัจจุบันบรูไนมีป ระมุ ข  คือ สุล ต่าน  ฮัจญี  ฮัสซานั ล โบลเกี ยหท  มูอิ ซ  ซัด ดิน  วัดเดาละหท                 
( His Majesty Sultan HajiHassanal Bolkiah Mu’iz zaddin Waddaulah) ขก้ น ค ร อ ง ร า ิ ยท                  
เมื่อ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นสุลต่านองคท ท่ี ๒๙ และสุลต่านยังด ารงต าแหน่งอีก ๓ ต าแหน่ง คือ 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ต าแหน่งในคณะรัฐมนตรีของ
บรูไนมีดังนี้ 

 -  รัฐมนตรีอาวุโส ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี คือ Pengiran Muda Haji Al – Muhtadee Billah 
องคทรัิทายาทของสุลต่านแห่งประเทศบรูไน 

 -  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ 

 -  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการ 

 -  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนา 

 -  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน 

 -  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  

 -  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 -  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 -  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา 

 -  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวิน และการกีฬา 

 -  รัฐมนตรีว่าการพลังงานประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

 -  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คนท่ี ๒ 

                                                             
๙๙ ส านักความสัมพันธทต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงปลัดทระทรวงศกกาาธิการ, ความร่วมมือด้านการศกกาากับประเทศบรูไนดารุสซาลาม, 
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธท ๒๕๒๗ , http://www.bic.moe.go.th/newth/index.php?option=com_k๒&view=item&id=๓๖๑๘ : brunei-
education-cooperation-๒๐๑๔-๐๒-๑๐&ltemid=๓๓๒, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ 



๓๓ 

๑.๒.๒ ระบบบริหารราชการของประเทศบรูไน 
  

ในอดีตประเทศบรูไน เป็นประเทศท่ีมีการปกครองตน เอง และเป็น เพี ยงรัฐท่ีมีขนาดเลนก                
จกงอยู่ภายใต้การอารักขาของประเทศอังกฤา โดยท่ีผ่านมาสามารถสร้างความเข้มแขนงทางเศราฐกิจได้       
และบรูไนกนยังคงรักาาสถานภาพทางการเมืองไว้ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากผู้ปกครองหรือสุลต่านของประเทศ
บรูไนพยายามไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งของประเทศต่างๆ ในปัจจุบันประเทศบรูไนยังคงเป็นประเทศ    
ท่ีมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราิยท  ซก่ งเป็นประเทศเดียวในประิาคมอาเซียน ท่ีปกครอง              
ด้วยระบบสุลต่าน และเป็นประมุขสูงสุดของประเทศ (Head of State) สุลต่านจะด ารงต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะในการ    บริหารประเทศ  นอกจากนั้นพระองคทยังด ารงต าแหน่ ง         
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและการคลัง โดยสุลต่านจะมีอัครเสนาบดีเป็นผู้ิ่วย ซก่งพระองคทจะเป็นผู้แต่งต้ัง 
ลักาณะเด่นของความเป็นอธิปไตยของสุลต่านบรูไน คือ ความเป็นเอกภาพและภราดรภาพของประิาราาฎรท 
ประิาินจะเคารพต่อสุลต่านผู้ทรงมีความยุติธรรม ซก่งเป็นลักาณะการปกครองท่ีสอดคล้องกับหลักการ      
ของอิสลามท่ีเคารพเิ่ือฟังผู้น า 

การปกครองของประเทศบรูไนเป็นการปกครองในรูปแบบรัฐเด่ียวแต่เป็นรัฐเด่ียวแบบรวมศูนยทอ านาจ 
(Centralization) ในด้านการบริหารราิการแผ่นดิน บรูไนไม่มีการกระจายอ านาจทางการเมืองไปยังหน่วย
การปกครองในระดับล่าง การบริการราิการแผ่นดินจกงเป็นการส่ังการตามสายบังคับบัญิา หรือเป็นล าดับิ้ัน
จาก สุล ต่ าน ล งม า ท่ี ก ร ะท รว ง  (Ministry) ห รื อ ก รม  (Department) ต่ อ ไป ยั ง เข ตก ารป ก ครอ ง 
(Daerah/District) และต่อไปยังต าบล (Mukim/Ward/Sub-district) และหมู่บ้ าน (Kampung/Village)      
ซก่งเป็นหน่วยการปกครองระดับล่างสุด และเมื่อหมู่บ้านต้องการด าเนินการใดกนจะเสนอเรื่องไปยังต าบล        
ซก่งจะส่งต่อไปยังเขตปกครองเป็นล าดับ เนื่องจากบรูไนเป็นประเทศขนาดเลนก มีประิากรประมาณส่ีแสนคน 
ท าให้รัฐบาลมีความสามารถด าเนินการให้บริการสาธารณะต่างๆ แก่ประิาินได้โดยตรง มีเพียงไม่กี่รายการ   
ท่ีรัฐบาลต้องส่งต่อการด าเนินการไปยังต าบลและหมู่บ้าน เิ่น การจ่ายเงินสวัสดิการแก่ประิาิน การศาสนา 
การกีฬา หรือการรวมิาวบ้านพัฒนาหมู่บ้าน ท้ังนี้ กระทรวงหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศกกาา          
การสาธารณ สุข การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาเศราฐกิจ นั้นสามารถด าเนินการโดยได้โดยตรง               
บรูไนมีเจ้าหน้าท่ีของรัฐประมาณห้าหมื่นคน และเกือบท้ังหมดจะอยู่ท่ีส่วนกลางหรือรัฐบาล ส่วนงบประมาณ  
กนด าเนินการโดยส่วนกลางหรือรัฐบาล ซก่ง เทศบาลต าบลและหมู่บ้านจะได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง 
เนื่องจากท้องถิ่น ไม่มีรายได้เป็นของตนเอง แม้ว่าเทศบาลจะสามารถจัดเกนบรายได้จากภาาีท้องท่ี            
และจากบริการสาธารณะ แต่กฎหมายกนก าหนดให้จัดเกนบได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่าย       
ท่ีเทศบาลได้ต้ังไว้ประเทศบรูไนแยกโครงสร้างการปกครองได้ ดังนี้ 



๓๔ 

๑. เขตการปกครอง (District) หรือ Daerah ในภาาามาเลยท เป็นหน่วยงานการปกครองระดับล่าง
จากกระทรวงแบ่งเป็น ๔ เขตการปกครอง ประกอบด้วย เขตการปกครองบรูไน-มูอารา (Brunei-Muara)     
เบอไลตท (Belait) เตนมบูรง (Temburong) และตูตง (Tutong) 

๒. เท ศบาล (Municipality) อยู่ ใน ระ ดับขั้ น เดี ยวกับ เขตการปกครอง (Daerah/District)           
เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่เป็นเมืองหรือิุมินเมือง การบริหารงานขก้นต่อกระทรวงมหาดไทย 

๓. ต าบล (Mukim/Ward) เป็นหน่วยการปกครองระดับล่างต่อจากเขตการปกครอง มีก านันใน
ภาาามาเลยทเรียกว่า Penghulu Mukim เป็นผู้น า 

๔. หมู่บ้าน (Kampung/Village) เป็นหน่วยการปกครองระดับล่างสุด ในภาาามาเลยทเรียกว่า 
Kampung หรือ Village ในภาาาอังกฤา และผู้ใหญ่บ้านในภาาามาเลยท เรียกว่า Ketua Kampung๑๐๐ 

ประเทศบรูไนมีเขตการปกครอง (District) ท้ังหมด ๔ เขต ได้แก่ 

๑. เขต Belait เป็นเขตท่ีใหญ่ท่ีสุดของบรูไน เป็นอ าเภอท่ีอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศบรูไน         
มีเมืองเอกิ่ือว่า Kuala Belait เมืองอื่นๆ ได้แก่ Badas, Kerangan, Nyatan, Labi, Lumut, Seria, Sukang 
และ Talingan เขตนี้มีดินแดนทางทิศเหนือติดทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออกติดกับเขต Tutang และทางทิศใต้
และทิศตะวันตกติดกับประเทศมาเลเซีย 

๒. เขต Brunei และ Muara เป็นเขตท่ีเลนกท่ีสุดของประเทศบรูไน ต้ังอยู่ทางเหนือสุดของประเทศ     
มี เมืองเอกิ่ือว่า Bandar Seri Begawan ซก่ งเป็น เมืองหลวงของประเทศบรูไนด้วย เมืองท่ีส าคัญ คือ         
เมือง Muara เขตนี้มีดินแดนทางทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออกติดกับแหลมหรือ อ่าวบรูไน    
ทางทิศใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย และทิศตะวันตกติดกับ Tutong และท่ีอ่าวบรูไนมีเกาะอีกหลายเกาะต้ังอยู่ 

๓. Temburong เป็นเขตท่ีต้ังอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศบรูไน เขต Temburong มีลักาณะ 
ถูกตัดขาดจากดินแดนของประเทศบรูไนมีเพียงอ่าวบรูไนเท่านั้นเป็นตัวเิ่ือมระหว่างเขต  Temburong       
กับส่วนอื่นๆ ของประเทศบรูไน ดังนั้นประิาินจกงต้องอาศัยการเดินทางทางทะเลผ่านอ่าวบรูไนเพื่อไปสู่เขต
อื่นๆ ในประเทศ ส่วนการเดินทางทางบกนั้นจ าเป็น ต้องผ่านดินแดนของประเทศมาเลเซีย ส่วน                   
ท่ีเรียกว่า Lim bang  

๔. เขต Tutong มีเมืองเอกิ่ือว่า Tutong เมืองท่ีส าคัญอื่นๆ ได้แก่  Kuala Abang, Lamunin, 
Melit, Penanjong และ Telisai เขตนี้มีพื้น ท่ีทางทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออก ติดกับ     
อ าเภอ Brunei และ Muara รวมทั้งประเทศมาเลเซีย ส่วนทางทิศตะวันตกติดกับอ าเภอ Belait 

                                                             
๑๐๐ ส านักงาน ก.พ., “ข้อมูลการเมืองการปกครองประเทศบรูไน”, ศูนยทข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประิาสัมพันธท, http://thailand.prd.go.th/
๑๗๐๐/ewt/aseanthai/ewt_news.php?nid=๒๙๔๕&filename=index, เข้าถกงข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ 



๓๕ 

๑.๒.๓ นโยบายด้านความม่ันคง 
 
ประเทศบรูไนได้เข้าเป็นสมาิิกของอาเซียนในด้านการเมืองและความมั่นคง บรูไนได้เข้าเป็นสมาิิก

ล าดับท่ี ๖ เมื่อวันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ การเข้าเป็นสมาิิกอาเซียนของประเทศบรูไนนั้นมีปัจจัย          
ท่ีสนับสนุนอาจแยกได้เป็น ๒ ประการ คือ 

๑.    ด้านความมั่นคง ส าหรับในด้านการเมืองและความมั่งคงนั้น บรูไนมีความมั่นใจในระดับหนก่งว่า 
หลักการเกี่ยวกับการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Non - interference) ของอาเซียน จะเป็นเครื่องค้ าประกัน
เสถียรภาพของบรูไนจากการแทรกแซงของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ 

๒.    ด้านสถานภาพในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ถือเป็นการยกฐานะของประเทศในความสัมพันธท
ระหว่างประเทศ ด้วยเหตุท่ีบรูไนเป็นรัฐขนาดเลนกและเพิ่งได้รับเอกราิใหม่ จกงมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
เสริมสร้างสถานภาพและความเิ่ือถือขก้นในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ และการเข้าร่วมกับอาเซียนนั้น        
กนน่าจะเป็นหนทางหนก่งท่ีจะเพิ่มบทบาทและิ่ือเสียงของบรูไนให้เป็นที่รู้จัก 

 เนื่องจากบรูไนเป็นประเทศท่ีมีขนาดเลนก ดังนั้นศักยภาพทางการเมืองและอ านาจต่อรองทางการเมือง
ของประเทศจกงมีไม่สูง บรูไนจกงมีความพยายามในการเสริมสร้างผลประโยินททางการเมือง เศราฐกิจและ   
ความมั่งคงระหว่างประเทศ และมุ่งเน้นความเป็นภูมิภาคนิยมมากขก้น จากเดิมท่ีมักให้ความส าคัญกับ         
ิาติตะวันตก ได้แก่ ประเทศอังกฤาซก่งเป็นเจ้าอาณานิคม  ส าหรับด้านการเมือง ประโยินทของการท่ีบรูไน     
เข้าเป็นสมาิิกในอาเซียนท าให้อาเซียนมีจ านวนสมาิิกเพิ่มขก้นเท่ากับเพิ่มอ านาจต่อ รองของอาเซียน           
ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศให้หนักแน่นขก้น และนอกจากบรูไนจะเป็นประเทศท่ีมีอิทธิพลทางเศราฐกิจ
ด้วยทรัพยากรน้ ามันแล้ว บรูไนยังเป็นสมาิิกองคทการระหว่างประเทศท่ีส าคัญอื่นๆ อาทิ กลุ่มประเทศ
เครือจักรภพและองคทการท่ีประิุมอิสลาม  เป็นต้น จกงมีิ่องทางท่ีจะโน้มน้าวให้ประเทศสมาิิกองคทการต่างๆ 
เห ล่ านี้ ค ล้อยตามอาเซี ยน ได้ ไม่ อยากนั ก  ดั งนั้ น  การสมั คร เข้ า เป็ น สมาิิกอาเซี ยนของบ รู ไน                       
จกงเอื้ออ านวยประโยินทให้แก่ท้ังบรูไนและอาเซียน  

 ในด้านบทบาทการเป็นประธานการประิุมต่างๆในอาเซียน ประเทศบรูไนได้เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประิุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งท่ี ๗ เมื่อวันท่ี ๕ – ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ท่ีเมืองบันดารทเสรีเบกาวัน 
โดยผู้น าบรูไนได้ประณามการก่อวินาศกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมได้ร่วมลงนามในการประิุม      
สุดยอดผู้น าอาเซียนว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้ายร่วมกัน โดยเป็นความร่วมมือท้ังในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค 
และระหว่างประเทศ เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายอย่างรอบด้าน และเพื่อท่ีจะท าให้ภูมิภาคเอเิียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นภูมิภาคท่ีปลอดจากภัยคุกคาม ความร่วมมือนี้จะน ามาซก่งสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคง     
ถือเป็นปัจจัยต่อการพัฒนา และความมั่งค่ังยิ่งขก้นในอาเซียน 
 



๓๖ 

๑.๒.๔ ความตกลงระหว่างประเทศด้านการเมืองและความม่ันคงที่ประเทศบรูไนท าไว้กับประเทศอื่น 
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
  
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนได้ท าความตกลงระหว่างประเทศในด้านการเมืองและความมั่นคง
กับประเทศอื่น หรือองคทการระหว่างประเทศหลายฉบับ ซก่งคณะผู้วิจัยจะด าเนินการศกกาาความตกลงระหว่าง
ประเทศในด้านการเมืองและความมั่นคงท่ีประเทศบรูไนตกลงไว้กับประเทศอื่น หรือองคทการระหว่างประเทศ
ดังต่อไปนี้ในเิิงลกกต่อไป 

๒.๔.๑ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 
on Civil and Political Rights) 

๒.๔.๒ พิธีสารเลือกรับ ฉบับท่ีสอง ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมืองเรื่องมุ่งยกเลิกโทาประหาริีวิต (Second Optional Protocol to the International Covenant on 
Civil and Political Rights aiming to the abolition of the death penalty) 

๒.๔.๓ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย  (Convention 
for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance) 

๒.๔.๔ อนุสัญญาเจนีวาฉบับท่ีหนก่งว่าด้วยการดูแลรักาาทหารผู้บาดเจนบและเจนบป่วยในสนามรบ 
(Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field)  

๒.๔.๕ อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการพยาบาลสภาพสมาิิกกองทัพผู้บาดเจนบ ป่วยเจนบ และเรือแตก
กลางทะเล (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and 
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea)  

๒ .๔ .๖  อนุ สัญ ญ าเกี่ ย วกับการปฏิ บั ติ ต่ อ เิลยศก ก  (Geneva Convention relative to the 
Treatment of Prisoners of War)  

๒.๔.๗ พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวาลงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากข้อพิพาทระหว่างประเทศทางอาวุธ ค.ศ. ๑๙๗๗ (Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of ๑๒ August ๑๙๔๙ , and Relating to the Protection of Victims of International 
Armed Conflicts (Protocol I))  

๒.๔.๘ พิธีสารเพิ่มเติมแห่งอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. ๑๙๔๙ ว่าด้วยการปกป้องเหยื่อในความขัดแย้ง      
ท่ี มี ก า ร ใ ิ้ อ าวุ ธ ท่ี มิ ใ ิ่ ร ะ ดั บ น าน าิ า ติ  (Protocol Additional to the Geneva Conventions of             



๓๗ 

๑ ๒  August ๑ ๙ ๔ ๙ , and Relating to the Protection of Victims on Non-International Armed 
Conflicts (Protocol II))  

๒.๔.๙ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการจับบุคคลเป็นตัวประกัน (International 
Convention Against the Taking of Hostages)  

๒.๔.๑๐ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามการใิ้ระเบิดก่อการร้าย (International 
Convention for the Suppression of Terrorist Bombing)  

๒.๔ .๑๑ อนุ สัญญาเพื่ อการปราบปรามการสนับสนุ นทางการเงินแก่ ลัทธิการก่อการร้าย
(International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism)  

๒.๔.๑๒ อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการยกดอากาศยานโดยมิิอบด้วยกฎหมาย (International 
Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft)  

๒.๔.๑๓ อนุสัญญาสหประิาิาติเพื่อต่อต้านอาิญากรรมข้ามิาติท่ีจัดต้ังในลักาณะองคทกร (United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime)  

๒.๔.๑๔ อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเิลยศกก (Geneva Convention relative to the 
Treatment of Prisoners of War)  

 
๑.๒.๕ นโยบายความสัมพันธ์ด้านการเมืองการปกครองระหว่างไทยกับบรูไน 

 
ไทยสถาปนาความสัมพันธททางการทูตกับบรูไน เมื่อวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ท้ังสองฝ่าย          

มีความสัมพันธทใกล้ิิดและด าเนินด้วยดีมาโดยตลอด มีการแลกเปล่ียนการเยือนระดับราิวงศทและ            
ผู้น าระดับสูงอยู่เสมอ โดยท้ังสองฝ่ายมีทัศนคติท่ีดีต่อกันและไม่เคยมีความบาดหมางทางประวัติศาสตรท      
และมักเป็นพันธมิตรในเรื่องต่างๆ ท้ังในกรอบอาเซียนและกรอบสหประิาิาติ สุลต่านและสมเดนจพระราิินี
ได้เสดนจมาร่วมพิธี เฉลิมฉลองการครองสิริราิสมบัติครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเดนจพระเจ้าอยู่หัว        
ระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และนายกรัฐมนตรีของไทยได้ไปเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการ
หลังจากเข้ารับต าแหน่งตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้น าอาเซียน เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙  

ไทยและบรูไนได้จัดต้ังกลไกความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกัน คือ คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย       
ความร่วมมือทวิภาคีไทย - บรูไน ซก่งมีการประิุมครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๓๐ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖            
ท่ีกรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรูไน
เป็นประธานการประิุมร่วม ซก่ งได้มีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธทและความร่วมมื อ         
ระหว่างท้ังสองประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ การทหาร การค้า การลงทุน (รวมท้ังการประมง อุตสาหกรรม 



๓๘ 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) แรงงาน ความร่วมมือด้านวิิาการ การท่องเท่ียว การส่ือสาร และวัฒนธรรม 
ผลการประิุมแสดงให้เหนนถกงความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาความสัมพันธทระหว่างท้ังสองประเทศให้มีความคืบหน้า 
นอกจากนี้ ไทยยังประสบความส าเรนจในการโน้มน้าวให้บรูไนให้ความส าคัญกับการลงทุนในอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาลและร่วมมือกันจัดต้ังธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเมื่อวันท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖          
ในระหว่างการเยือนบรูไน นายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าฯ สุลต่านแห่งบรูไน และกล่าวสุนทรพจนทในการประิุม 
General Meeting ครั้ ง ท่ี  ๑ ๕  ขอ งสภ าคว าม ร่ วม มื อ ท าง เศ รา ฐกิ จแป ซิ ฟิ ก  (Pacific Economic 
Cooperation Council – PECC) ได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดต้ังมหาวิทยาลัยอิสลามในไทย ความร่วมมือ
ด้านการท่องเท่ียว การลงทุน “กองทุนไทยทวีทุน” (ระหว่าง Brunei Investment Agency กับกองทุน
บ าเหนนจบ านาญข้าราิการ) ความร่วมมือระหว่าง Royal Brunei Airlines กับบริาัทการบินไทย จ ากัด (มหาิน)  

        นอกจากนี้ ไทยและบรูไนมีวิสัยทัศนททางด้านการทหารและความมั่นคงท่ีสอดคล้องกัน และมีการ
แลกเปล่ียนการเยือนระหว่างผู้น าระดับสูงของกองทัพของท้ังสองประเทศ๑๐๑  
 
๑.๓. ภาพรวมด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศบรูไน 
 

 จากการศกกาาเบื้องต้น ประเทศบรูไนมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราิยท และมีการ        
จัดระเบียบสังคมตามข้อบัญญัติศาสนามุสลิม และเป็นประเทศท่ีมีพื้นฐานทางสังคมโดยให้ความส าคัญ            
กับการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวโดยมีวิถีการด ารงิีวิตอย่างสงบและมีความเรียบง่าย ท้ังนี้ การด ารงิีวิต       
ในรูปแบบนี้สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามท่ีมีบทบาทอย่างยิ่งต่อลักาณะการประพฤติปฏิบัติและวิถีิีวิต   
ของคนในสังคมบรูไน คนในประเทศบรูไนนิยมใิ้ภาาามาเลยท อังกฤา และจีน  ส่วนินพื้นเมืองนั้นมีภาาา   
ของตนเอง  

 รูปแบบของวัฒนธรรมบรูไนมีเอกลักาณทเฉพาะท่ีเรียกว่า “โลกมลายู” ซก่งเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรม
และมีประเพณีท่ีกลายมาเป็นส่ิงท่ียกดถือเป็นหลักปฏิบัติของิาวบรูไนจนถกงยุคปัจจุบัน ดังนั้นกฎหมายศาสนา
จกงเป็นส่ิงท่ีิาวบรูไนยกดถืออย่างเคร่งครัด เป็นผลให้สามารถลงโทาบุคคลท่ีปฏิเสธขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือปฏิบัติตนฝ่าฝืน๑๐๒ ดังนั้น จกงอาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมและประเพณีของประเทศบรูไนมีบทบาทส าคัญ   
ในการจัดระเบียบสังคมและเป็นท่ีมาของการก าหนดและบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีนั้น ดังนั้น ในสังคมมลายูบรูไน ผู้ใดไม่ปฏิบั ติตามวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี              
จะถูกประณามและลงโทาในรูปแบบต่างๆ 
 

                                                             
๑๐๑ Asean Summit, ป ร ะ เท ศ บ รู ไ น ด า รุ ส ซ า ล า ม , http://aseansummit.police๗ .go.th/index.php?option=com_content&task 
=view&id= ๓๗&Itemid=๕๒g, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
๑๐๒ ศูนยทข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประิาสัมพันธท , สังคมและวัฒนธรรมบรูไน , http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid =
๙๑๕&filename=index, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘. 



๓๙ 

๑.๓.๑ นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 
 นโยบายระดับิาติทางด้านสังคมของประเทศบรูไน คือ นโยบายท่ีเรียกว่า Wawasan ๒๐๓๕         
ซก่งก าหนดนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม ได้แก่นโยบายด้านการศกกาา นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม ซก่งเน้นถกง      
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับสังคม มีการส่งเสริมขีดความสามารถในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
และการให้บริการ การบริหารจัดการโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและเศราฐกิจของิาติอย่างยั่งยืน๑๐๓ 

 นอกจากนโยบายระดับิาติทางด้านสังคมแล้ว ประเทศบรูไนมีนโยบายระดับิาติทางด้านวัฒนธรรม
ซก่งอยู่ภายใต้นโยบาย Wawasan ๒๐๓๕ เิ่นกัน  

ประเทศบรูไนมีนโยบายทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องเฉพาะดังต่อไปนี้ 

 
 ๑) นโยบายด้านการศกกาา 
 
 ประเทศบรูไนมีนโยบายด้านการศกกาาปรากฏอยู่ในยุทธศาสตรทของนโยบาย Wawasan ๒๐๓๕     
ด้านการศกกาา ได้แก่ การพัฒนาระบบการศกกาาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒     
รัฐบาลบรูไนจกงได้วางแนวทางระบบการศกกาาใหม่ เรียกว่า ระบบการศกกาาของศตวรราท่ี  ๒๑                
(The New National Education of the ๒๑st Century) ซก่งเป็นระบบการศกกาาแนวใหม่จากประเทศ
ฝรั่งเศส ท่ีให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นศูนยทกลางการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความต่ืนตัว และสนใจศกกาา           
ในวิิาแขนงต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตรทและคณิตศาสตรทมากขก้น รวมท้ังการบรรจุหลักสูตรด้านศาสนา 
ได้แก่ การศกกาาระบบราิาธิปไตยอิสลามมลายู และความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (Islamic Religious Knowledge – IRK)       
ในหลักสูตรวิิาบังคับ และเพื่อเป้าหมายท่ีจะเพิ่มจ านวนนักศกกาาในระดับอุดมศกกาาจากร้อยละ ๑๓ เป็นร้อย
ละ ๓๐ ภายใน ๕ ปี และรัฐบาลบรูไนได้จัดสรรงบประมาณจ านวน ๘๐ ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อส่งเสริม
โครงการด้าน E - Education จ านวน ๑๕ โครงการ ภายใต้ระบบการศกกาาใหม่ 
 
 ๒) นโยบายด้านท่ีอยู่อาศัยของประิาิน 
 
 ประเทศบรูไนมีนโยบายด้านท่ีอยู่อาศัยของประิาิน คือ การจัดสรรท่ีอยู่อาศัยให้กับประิาิน    
โดยเป็นโครงการระยะยาวเกี่ยวกับ ท่ีอยู่อาศัยมุ่ งหมายเพื่ อให้ประิาินมีสภาพแวดล้อมท่ีสบาย                 
มีบ้านพักอาศัยของตัวเอง โดยร้อยละ ๘๐ ของประิาินเป็นพนักงานของรัฐท่ีท างานกับหน่วยงานราิการ 
รัฐบาลจกงสนับสนุนให้สร้างบ้านพักของตัวเอง และหากไม่มีท่ีดินกนให้เงินิ่วยเหลือ ด้วยการผ่อน  ิาระจนกว่า 

                                                             
๑๐๓ Public Works Department, Brunei Darussalam, as of ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ , http://www.pwd.gov.bn/index.php?option=com 
_content&view=article&id=๓๐&Itemid=๑๑๐&lang=en, Accessed on ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘. 



๔๐ 

จะเป็น เจ้าของ และให้พนักงานรัฐ เิ่าบ้าน ในราคาท่ีถูกกว่าราคาตามท้องตลาด  นอกจากนี้ ยั งมี           
โครงการบ้านพักอาศัยส าหรับินเผ่าท่ีไม่มีท่ีดินโดยโครงการตั้งอยู่ใน ๘ แห่งกระจายอยูใ่น ๔ เขตของประเทศ 
 
 ๓) นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียวเิิงนิเวศ 
 

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของประเทศบรูไนปรากฏอยู่ในยุทธศาสตรทของนโยบาย Wawasan ๒๐๓๕ 
ด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีมีความมุ่งหมายเพื่ออนุรักาทสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน รัฐบาลจกงก าหนดนโยบาย        
Kenali Negara Kitani ห รื อ  Know Your Country (KNK) Programme เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ก าร ท่ อ ง เท่ี ย ว
ภายในประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการรักาาสภาพแวดล้อม และสร้างจุดเด่นด้านการท่องเท่ียวเิิงนิเวศ  
เพื่อดกงดูดนักท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ ตัวอย่างโครงการดังกล่าว ได้แก่ Heart of Borneo initiative (HoB) 

 
 ๔) นโยบายด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
 

ในส่วนของนโยบายด้านวัฒนธรรม ได้มีการรักาาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระราิพิธี 
ตัวอย่างเิ่น เมื่อวันท่ี ๕ เมาายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีพระราิพิธีอภิเากสมรสของเจ้าิายอับดุล มาลิก         
พระราิโอรสใน สุลต่านฮัสซานั ล โบลเกียหท  สุลต่านแห่งบรู ไน โดยพระราิพิ ธีอภิ เากเริ่ ม ต้น ท่ี              
Istana Nurul Iman ก่อนท่ีจะมุ่งหน้าไปยังบ้านเจ้าสาว พระราิพิธีด าเนินไปในรูปแบบวัฒนธรรมและ
ประเพณีของบรูไน หรือเรียกว่า Istiadat Berbedak โดยมีสุลต่านแห่งบรูไนพร้อมสมเดนจพระราิินีและ
สมาิิกพระราิวงศท คณะรัฐมนตรีร่วมงานเป็นจ านวนมากพระราิพิธีนี้ก าหนดจัดขก้นในระยะเวลา ๑๑ วัน  

 
 ๕) นโยบายด้านวัฒนธรรมการแต่งกาย 
 

วัฒนธรรมบรูไนมีความสัมพันธทใกล้ิิดกับมาเลเซียและอินโดนีเซียมาก จกงมีประเพณี และการแต่งกาย
ท่ีคล้ายคลกงกัน โดยสุภาพบุรุาจะแต่งกายด้วยเส้ือแขนยาว ตัวเส้ือยาวถกงเข่า นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง 
เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu) ส่วนิุดของสุภาพสตรีเรียกว่า บาจูกุรุง (Baju Kurung) จะแต่งกายด้วย
เส้ือผ้าท่ีมีสีสันสดใส โดยมากมักจะเป็นเส้ือผ้าท่ีคลุมร่างกายต้ังแต่ศีราะจรดเท้า เป็นการสะท้อนวัฒนธรรม
และสังคมแบบอนุรักาทนิยม 

 
 ๖) นโยบายด้านภาาา 
 

องคทสุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลามเน้นความส าคัญของการสนับสนุนอธิปไตยของภาาามลายู     
สุลต่านได้ย้ าเน้นถกงความห่วงใยของพระองคทถกงผลกระทบด้านลบของโลกาภิวัตนท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ       



๔๑ 

ใิ้ภาาามลายู ท่ีไม่เหมาะสมผ่านการส่งข้อความทางโทรศัพททมือถือและโลกไซเบอรท โดย ได้ถ่ายทอด          
เป็นค ากล่าวว่า “เราสนับสนุนอธิปไตยของภาาาของเราอย่างต่อเนื่อง และจะไม่ให้ภาาาถูกคุกคามในฐานะ
เป็นภาาาิ้ันสอง” ท้ังนี้  สุลต่านได้แสดงความพกงพอใจในการเสริมสร้างความเข้มแขนงแก่ภาาามลายู       
ตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสซาลาม ปี ค.ศ. ๑๙๕๙ และได้รับการแก้ไขในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ 
เพื่อให้ภาาามลายูเป็นภาาาหลักของบรูไน 

 
 ๗) นโยบายด้านสังคม 
 

นโยบายด้านสังคมของประเทศบรูไนได้ถูกก าหนดภายใต้กฎหมายซก่งออกมาก ากับดูแลพฤติกรรม    
ของประิาินในบรูไน มีดังต่อไปนี้ 

การควบคุมยาเสพติด : การค้ายาเสพติดและการน าเข้าสารเคมีควบคุมผิดกฎหมายเป็นความผิด
ร้ายแรงในบรูไนและต้องโทาถกงขั้นประหาริีวิต ท้ังนี้ ภายใต้ศาสนาอิสลาม ไม่สนับสนุนให้ประิาินสูบบุหรี่ 
แต่การสูบบุหรี่ เป็น ท่ียอมรับได้ ในกรณีของแอลกอฮอลท บรูไนห้ามไม่ ให้มีการขายแอลกอฮอลทและ             
การดื่มแอลกอฮอลทในท่ีสาธารณะ และไม่มีภัตตาคารท่ีมีใบอนุญาตจ าหน่ายแอลกอฮอลทในบรูไน 

แบบแผนทางสังคม : ผู้ท่ีไม่ใิ่มุสลิมจะต้องไม่อยู่ในท่ีรโหฐานกับิาวมุสลิมต่างเพศ เว้นเสียแต่ว่า 
สมรสแล้ว 

นโยบายทางด้านสังคมของบรูไนนั้นเป็นระบบรัฐสวัสดิการท่ีมีประสิทธิภาพโดยรัฐให้หลักประกัน   
ด้านการศกกาา การเคหะและการรักาาพยาบาล และไม่มีการเกนบภาาีเงินได้ จกงเป็นสาเหตุให้ประเทศบรูไน     
ไม่ค่อยประสบปัญหาทางการเมือง อย่างไรกนดี ปัญหาสังคมท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญ ได้แก่ การแก้ไข       
ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และปัญหาการว่างงาน๑๐๔ 

 
 ๘) นโยบายด้านส่ือ 
 

ส่ือในบรูไนถูกควบคุมจากรัฐบาลอย่างเคร่งครัดภายใต้องคทสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียหท ซก่งก าหนด    
กฎไว้อย่างรัดกุมต้ังแต่การปฏิวัติบรูไนในปี ค.ศ. ๑๙๖๒ การน าเสนอข่าวประกอบด้วย การรายงานข่าว    
เกี่ยวกับต ารวจ สารคดีวิถี ิีวิตและกิจกรรมิุมิน โดยไม่ได้มีมุมมอง ท่ีหลากหลายมากนัก องคทกร            
Reporters without Borders รายงานว่า "ไม่มีการวิพากาทรัฐบาลแต่อย่างใด" องคทกรเฝ้าระวังประิาธิปไตยแบบ
เสรีนิยม  Freedom House จัดอันดับส่ือของบรูไนในฐานะ "ไม่มี เสรีภาพ" ส่ือท่ีเอกินเป็น เ จ้า ข อ ง           
Brunei Press Sdn Bhd ซก่งจัดพิมพท Borneo Bulletin นั้นถูกควบคุมโดยครอบครัวขององคทสุลต่าน 

                                                             
๑๐๔ ASEAN Summit, ประเทศบรูไนดารุสซาลาม , http://aseansummit.police๗ .go.th/index.php?option=com_content&task=view 
&id=๓๗&Itemid=๕๒g, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘. 



๔๒ 

นักข่าวและบรรณาธิการท าการตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันเอง (Self – censorship) ในประเดนนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเมืองและศาสนา กฎหมายส่ือมวลินก าหนดโทาจ าคุกถกงสามปีส าหรับการรายงานข่าวที่ผิดพลาด 

 
 ๙) นโยบายด้านบริการสาธารณสุข 
 

นโยบายหลักคือการให้ประิาินมี สุขภาพและการครองิีพท่ีดี มีการยกระดับด้านบริการ
รักาาพยาบาล นโยบายด้านนี้ประสบความส าเรนจโดยประิาินมีสิทธิ์ได้รับการรักาาพยาบาลโดยไม่เสีย
ค่าใิ้จ่าย ในสถานท่ีห่างไกลหรือในกรณีท่ีประิาินอาศัยอยู่บนแม่น้ าจะมีหน่วยงานรักาาพยาบาลเคล่ือนท่ี 
ทหารและครอบครัวจะมีระบบรักาาพยาบาลเป็นหน่วยงานของทหาร 
 

๑.๓.๒ ความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมวัฒนธรรมที่ประเทศบรูไนท าไว้กับประเทศอื่นหรือ
องค์การระหว่างประเทศ 
  
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนได้ท าความตกลงระหว่างประเทศในด้านสังคมวัฒน ธรรม           
กับประเทศอื่น หรือองคทการระหว่างประเทศหลายฉบับ ซก่งคณะผู้วิจัยจะด าเนินการศกกาาความตกลงระหว่าง
ประเทศในด้านสังคมวัฒนธรรมท่ีประเทศบรูไนตกลงไว้กับประเทศอื่น หรือองคทการระหว่างประเทศดังต่อไปนี้
ในเิิงลกกต่อไป 

๑ . อนุ สัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบั ติหรือการลงโทาอื่น ท่ี โหดร้าย                          
ไร้ ม นุ า ย ธ ร รม  ห รื อ ย่ า ยี ศั ก ด์ิ ศ รี  (Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment) 

๒ . พิ ธีสารเลือกรับอนุ สัญ ญ าว่า ด้วยการต่อต้านการทรมาน  (Optional Protocol of the 
Convention against Torture) 

๓. อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  (Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women)  

๔. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเิ้ือิาติในทุกรูปแบบ (International Convention 
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) 

๕. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศราฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights) 



๔๓ 

๖ . อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพสมาิิกในครอบครัว ( International 
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families) 

๗. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดนก (Convention on the Rights of the Child)  

๘ . อนุ สัญญาองคทการแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการห้ามและการด าเนินการโดยทันที                    
เพื่อขจัดรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใิ้แรงงานเดนก (Convention concerning the Prohibition and 
Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour)  

๙ . อนุสัญญาต่อต้านการเลือกปฏิบั ติทางการศกกาา (Convention against Discrimination in 
Education)  

๑๐ . พิ ธีสาร เลือกรับของอนุ สัญ ญ าว่า ด้วย สิทธิ เดน ก  เรื่ อ ง การขาย เดน ก  การค้าประเวณี                        
และส่ือลามกเกี่ยวกับเดนก (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the 
sale of children child prostitution and child pornography)  

๑ ๑ . อ นุ สัญ ญ าว่ า ด้ วย สิ ท ธิ ขอ งคน พิ ก าร  (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities)  

 
๑.๓.๓ ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศบรูไน 

 
 ๑) ด้านวัฒนธรรม  
 

ท่ีประิุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับบรูไน ครั้งท่ี ๑      
ท่ีกรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี ๓๐ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เหนนพ้องในการขยายความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ ในโอกาสฉลองการครบรอบ ๒๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธททางการทูตระหว่างไทย - บรูไน 
สถานเอกอัครราิทูต ณ บันดารทเสรีเบกาวัน ได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมและ
การกีฬาบรูไนจัดกิจกรรม Thailand Festival ๒๐๐๓ โดยมีการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม น าคณะนาฏศิลป์
และนักดนตรีไปแสดงวัฒนธรรมท่ีบรูไนเมื่อวันท่ี ๒๓ – ๒๖ พฤาภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖๑๐๕ 

 
 

                                                             
๑๐๕ ASEAN Summit, ประเทศบรูไนดารุสซาลาม, http://aseansummit.police๗.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id 
=๓๗&Itemid=๕๒g, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘. 



๔๔ 

 ๒) ด้านวิิาการ 
 

มีนักศกกาาไทยท่ีได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (UBD) ท้ังโดยทุนรัฐบาลไทยและบรูไน 
ประมาณ ๕๐ คน มีนักศกกาามุสลิมจากจังหวัดิายแดนภาคใต้ท่ีได้รับทุนจากทางการบรูไนให้ไปเรียน    
ทางด้านรัฐศาสตรทและการศาสนาประมาณ ๒๐ คน ซก่งประกอบไปด้วยนักศกกาาและหญิง แต่กนมีนักศกกาา     
หลายคนท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากบริาัทเอกินในประเทศไทย อาทิ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย              
ซก่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ไทยได้ให้ทุนการศกกาาแก่บรูไน ๑ ทุน ได้แก่ Thai Language Learning among ASEAN 
Diplomats  

รัฐบาลบรู ไน ได้ ตกลงจัดสรรทุนการศก กาาให้ แก่ นั ก เรี ยนจากประเท ศพั นธมิ ตรอาเซี ยน             
ประเทศละ ๒ ทุน รวม ๑๘ ทุน๑๐๖ นอกจากนี้ ประเทศบรูไนได้มีความร่วมมือด้านการศกกาากับประเทศไทย 
โดยกระทรวงศกกาาธิการบรูไนได้ลงนามบันทก กความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา                  
และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในภาคใต้ของไทย อาทิเิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทวิทยาเขตปัตตานี ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (University Brunei Darussalam - UBD) เกี่ยวกับวิธีการสอนภาาาอังกฤา
และภาาาไทยให้แก่นักศกกาา และการท าวิจัยร่วมในสาขา bio - diversity and agro - technology for 
food security นอกจากนี้ท้ังสองประเทศสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนนักศกกาารวมท้ังให้นักศกกาาจาก UBD 
เดินทางมาเย่ียมโรงเรียนในจังหวัดเิียงใหม่ 
 
 ๓) ด้านข้อมูลข่าวสาร 
 
 ในระหว่างการเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม              
พ.ศ. ๒๕๔๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและบรูไนได้ร่วมลงนามในบันทกกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือทวิภาคีด้านสารสนเทศและการกระจายเสียงและภาพระหว่างไทย - บรูไน (Memorandum of 
Understanding between the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di - Pertuan of 
Brunei Darussalam and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the 
Field of Information and Broadcasting) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารและ
ประิาสัมพันธท การแลกเปล่ียนรายการวิทยุ โทรทัศนทและส่ือส่ิงพิมพทท่ีมีสาระ ตลอดจนการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารอันจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประิาินของท้ังสองประเทศ ปัจจุบัน ได้มีการด าเนิน
โครงการภายใต้บันทกกความเข้าใจดังกล่าวแล้ว โดยมีการจัดประิุมคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทย - บรูไน 
(Joint Technical Committee on Information and Broadcasting) น อ ก จ าก นี้  ท้ั ง ส อ งป ร ะ เท ศ           
ได้จัดกิจกรรมร่วมด้านวัฒนธรรมเป็นระยะๆ เิ่น เมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีการจัดงาน      

                                                             
๑๐๖ อ้างแล้ว 



๔๕ 

แสดงดนตรีแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุบรูไนครั้งท่ี ๓                    
ณ กาดเธียเตอรท โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเิียงใหม่๑๐๗ 
 
๑.๔. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง 
 

๑.๔.๑ กฎหมายเก่ียวกับการศึกษา 
 
 จากการศกกาาข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน คณะวิจัยพบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศกกาา       
ในหลายเรื่อง จกงก าหนดเรื่องของกฎหมายท่ีจะด าเนินการศกกาาในเิิงลกกดังต่อไปนี้ 
 
 ๑) การศกกาาข้ันพื้นฐาน 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนก าหนดให้เดนกทุกคนไม่ว่าศกกาาในโรงเรียนรัฐหรือเอกิน ต้องได้รับ
การศกกาาอย่างน้อย ๙ ปี อันได้แก่การศกกาาในระดับประถมและมัธยมต้น โดยกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศกกาาขั้นพื้นฐานได้แก่ พระราิบัญญัติการศกกาา (คณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาบรูไน) พ .ศ. ๒๕๑๙ 
(Education (Brunei Board of Examinations) Act ๑๙๗๖) พระราิบัญญั ติการศกกาา พ .ศ . ๒๕๔๖ 
(Education Act ๒๐๐๓ ) พระราิบัญญัติการศกกาาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๐ (Compulsory Education Act ๒๐๐๗) 
พระราิ บัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖ (Education (Non-Government School) Act ๑๙๕๓) 
 
 ๒) การศกกาาระดับอุดมศกกาา 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีสถาบันในระดับอุดมศกกาาสองแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย Brunei 
Darussalam พ.ศ. ๒๕๓๑ (Universiti Brunei Darussalam ๑๙๘๘) มหาวิทยาลัย Islam sultan Sharif Ali 
พ.ศ. ๒๕๕๑ (Universiti Islam sultan Sharif Ali ๒๐๐๘ ) ประเทศบรูไนก าหนดให้มีกฎหมายส าหรับ      
การจัดต้ังมหาวิทยาลัย พร้อมท้ังการก าหนดอ านาจหน้าท่ีต่างๆ รวมถกงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวกับ
การศกกาาศาสนา พ.ศ. ๒๕๕๖ (Compulsory religious education Act ๒๐๑๓) พระราิบัญญัติโปลีเทคนิค 
Politeknik Brunei Order ๒๐๑๔ มีวัตถุประสงคทในการให้การศกกาาด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตรท 
และวิิาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเน้นวิธีการความรู้ท่ีก้าวหน้าและการน าไปใิ้  รวมถกงการแลกเปล่ียนความรู้     
กับภาคธุรกิจ  
 
 

                                                             
๑๐๗ อ้างแล้ว 



๔๖ 

๑.๔.๒ กฎหมายเก่ียวกับแรงงาน 
 
 จากการศกกาาข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน คณะวิจัยพบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานในหลายเรื่อง           
โดยกฎหมายแรงงานของประเทศบรูไนจะใิ้บังคับกับลูกจ้างท่ีอยู่ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกิน  จกงก าหนด
เรื่องของกฎหมายท่ีจะด าเนินการศกกาาในเิิงลกกดังต่อไปนี้ 
 
 ๑) กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานหลายฉบับได้แก่  
พระราิบัญญัติแรงงาน พ.ศ. ๒๔๙๗ ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๔๕ (Labour Act ๑๙๕๔ , edited ๒๐๐๒ )   
พระราิบัญญั ติการจ้างงาน พ .ศ. ๒๕๔๒  (Employment Order ๒๐๐๙ ) และพระราิบัญญัติข้อมูล              
การจ้างงาน พ .ศ. ๒๕๑๗ (Information Act ๑๙๗๔) ซก่งก าหนดถกงการท าสัญญาในการจ้างงาน และ        
การก าหนดโทาของนายจ้างไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน โดยกฎหมายท้ังสามฉบับนี้จะใิ้บังคับกับลูกจ้าง  
ท่ีอยู่ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกิน 
 
 ๒) กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และเงินทดแทน 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายว่าด้วยประกัน สังคม และเงินทดแทน  คือ 
พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐ (Workmen’s Compensation Act ๑๙๕๗) ซก่งก าหนดให้มีการจ่าย
ค่าทดแทนแก่ลูกจ้างในกรณีท่ีเกิดการบาดเจนบเนื่องจากการท างาน 
 
 ๓) กฎหมายความปลอดภัย อาิีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาิีวอนามัย 
สภาพแวดล้อมในการท างาน  ได้แก่ พระราิบัญญัติความปลอดภัยและสุขภาพในสถานท่ีท างาน พ.ศ. ๒๕๕๒
(Workplace safety and health order ๒๐๐๙) ซก่งก าหนดให้มีการตรวจตรา ตรวจสอบ และรายงาน
อุบัติเหตุร้ายแรงท่ีเกิดขก้นในท่ีท างาน จัดให้มีการฝึกอบรมการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพในท่ีท างาน 
รวมถกงให้มีการก าหนดโทาหากฝ่าฝืนบทบัญญัติตามกฎหมาย 
 
 
 



๔๗ 

 ๔) กฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว 
 
 จากการศกกาาพบว่ากฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าวของประเทศบรูไนจะอยู่ภายใต้
กฎเกณฑทของพระราิบัญญัติแรงงาน พ.ศ. ๒๔๙๗ ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๔๕ (Labour Act ๑๙๕๔, edited 
๒๐๐๒) พระราิบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๔๙๗ (Immigration Act (Cap ๑๗, ๑๙๕๔) และพระราิบัญญัติ
บริาัท (The Companies Act ๑๙๘๔  (Cap ๓๙)) นอกจากนี้ยังมีบทบัญญั ติในเรื่องการจ้างแรงงาน         
ของคนต่างด้าวก าหนดไว้ในพระราิบัญญัติการจ้างงาน พ .ศ. ๒๕๔๒ (Employment Order ๒๐๐๙ )         
ในเรื่องลูกจ้างต่างด้าว (Immigrant Employee)  

 ในเบื้องต้น กฎระเบียบและขั้นตอนในการจ้างแรงงานต่างิาติ (ต้ังแต่ระดับแรงงานถกงระดับ
ผู้อ านวยการบริหาร) ยกเว้น เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนตท พนักงานรักาาความปลอดภัย          
ต้องด าเนินตามเงื่อนไข คือ ก่อนจ้างลูกจ้างต่างิาติ นายจ้างต้องมีใบอนุญาตท่ีออกโดยคณะกรรมการแรงงาน
ของประเทศบรูไน (Commissioner of Labour Brunei Darussalam) และลูกจ้างต่างิาติต้องมีการตรวจลง
ตราเพื่อการท างาน (Visa) และใบอนุญาตให้ท างาน (Work Permit) ซก่งจะออกโดยผู้อ านวยการส านักตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศบรูไน (Director of Immigration of Brunei Darussalam) ๑๐๘ 
 

๑.๔.๓ กฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุข  
 
 จากการศกกาาข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน คณะวิจัยพบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
ในหลายเรื่อง จกงก าหนดเรื่องของกฎหมายท่ีจะด าเนินการศกกาาในเิิงลกกดังต่อไปนี้ 
 
 ๑) กฎหมายอาหารและยา และผลิตภัณฑททางการแพทยท 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารและยา และผลิตภัณฑททางการ
แพทยท คือ พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๕๐๐ (Poison Act ๑๙๕๗) ซก่งก าหนดให้มีการก ากับดูแลการ
น าเข้า การครอบครอง การผลิต การเกนบรักาา การขนส่ง และการจัดจ าหน่ายยาอันต รายประเภทต่างๆ      
เพื่อป้องกันการใิ้ยาในทางท่ีผิด 

พระราิบัญญัติสาธารณสุข (อาหาร) พ .ศ. ๒๕๔๔ (Public Health (food) ๒๐๐๑) ซก่งก าหนด       
ให้มีการก ากับดูแลการสาธารณสุขในเรื่องท่ีเกี่ยวกับอาหารและเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
  

                                                             
๑๐๘ ส าหรับเร่ืองการคุ้มครองแรงงานในภาครัฐวิสาหกิจ และกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว สามารถศกกาาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รายงาน
ข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไนที่เก่ียวข้องกับการค้าและการลงทุน, (ส านักงานคณะกรรมการกฤาฎีกา ๒๕๕๘). 



๔๘ 

 ๒) กฎหมายยาเสพติดและป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและป้องกันและปราบปราม        
ยาเสพติด คือ พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘ (Tobacco Order ๒๐๐๕) ซก่งก าหนดให้มีการก ากับดูแล
การห้ามน าเข้าและการขายผลิตภัณฑทยาสูบ การห้ามสูบบุหรี่ การควบคุมการโฆาณาท่ีเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
พร้อมท้ังก าหนดโทาหากมีการฝ่าฝืนตามกฎหมาย 

 พระราิบัญญัติการใิ้ยาเสพติดในทางท่ีผิด พ .ศ. ๒๕๒๑ (Misuse of Drug ๑๙๗๘) ซก่งก าหนด      
ให้มีการก ากับดูแลการใิ้ยาเสพติด เิ่น การครอบครอง การควบคุมการผลิต การส่งออกน าเข้า พร้อมท้ัง
ก าหนดโทาหากมีการฝ่าฝืนตามกฎหมาย 
 

๑.๔.๔ กฎหมายเก่ียวกับสวัสดิการสังคม 
 

จากการศกกาาข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน คณะวิจัยพบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคม
ในหลายเรื่อง จกงก าหนดเรื่องของกฎหมายท่ีจะด าเนินการศกกาาในเิิงลกกดังต่อไปนี้ 

 
 ๑) กฎหมายคุ้มครองเดนก สตรี ผู้สูงอายุ และส่งเสริมคุณภาพิีวิตคนพิการ 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายคุ้มครองเดนก สตรี ผู้สูงอายุ และส่งเสริมคุณภาพิีวิต   
คนพิการ คือ พระราิบัญญัติเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ .ศ. ๒๔๙๘ (Old Age and Disability 
Pensions ๑๙๕๕) ซก่งก าหนดให้มีการจ่ายเงินิ่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ คนตาบอด ผู้ป่วยจิตเภท   

 พระราิบัญ ญั ติ เดน ก และ เยาวิน  พ .ศ . ๒๕ ๕ ๓  (Children and Young Persons ๒ ๐๑ ๐ )              
ซก่งได้ก าหนดให้มีการให้ผู้มีอ านาจปกครอง ดูแล ปกป้องเดนกและเยาวินในกรณีต่างๆ รวมถกงเป็นผู้แทน     
การต่อสู้ในิ้ันศาลแก่เดนกและเยาวิน 
 
 ๒) กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุายท การค้าประเวณี 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุายท การค้าประเวณี   
คือพระราิบัญญัติการค้ามนุายทและการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ   Trafficking  and  smuggling  of persons 
โดยหากบุคคลใดค้ามนุายทหรือลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ จะต้องถูกระวางโทาท้ังจ าและปรับ 

พระราิบัญญัติป้องกันหญิงและเดนกผู้หญิง พ.ศ. ๒๕๑๖ (Women and Girls Protection ๑๙๗๓) 
ซก่งได้ก าหนดให้มีการป้องกันผู้หญิงและเดนกผู้หญิงจากการถูกค้าประเวณี  



๔๙ 

 ๓) กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 พระราิบั ญญั ติ คุ้ มครองผู้ บริ โภค พ .ศ. ๒๕๕๔ (Consumer Protection (Fair Trading) Order ๒๐๑๑)                     
ซก่งได้ก าหนดนิยามของการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคในลักาณะต่างๆ 

 
๑.๔.๕ กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร 

 
 จากการศกกาาข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน คณะวิจัยพบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
วิทยาศาสตรท เทคโนโลยี และการส่ือสารในหลายเรื่อง จกงก าหนดเรื่องของกฎหมายท่ีจะด าเนินการศกกาาในเิิง
ลกกดังต่อไปนี้ 
 
 ๑) กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตรท เทคโนโลยี  
 

จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวิทยาศาสตรท เทคโนโลยี ได้แก่ 
พระราิบัญญัติการประดิาฐท พ.ศ. ๒๔๖๘ (Inventions Act ๑๙๒๕) ซก่งเป็นกฎหมายท่ีสนับสนุนผู้ประดิาฐท 
โดยให้สิทธิพิเศาซก่งเป็นสิทธิเฉพาะตัวส าหรับผู้ประดิาฐท 

 พระราิบัญญัติสิทธิบัตร พ .ศ. ๒๕๕๔ (Patent Order ๒๐๑๑) ซก่งก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้แก่         
ผู้ประดิาฐทท่ีต้องการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร  

พระราิบัญญัติแผงวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ (Layout Design Order ๒๐๐๐) ซก่งได้ให้ความคุ้มครอง
สิทธิตามกฎหมายแก่ผู้ประดิาฐทแผนวงจรรวม และการเยียวยาแก่เจ้าของส าหรับการถูกลอกเลียนแบบ 

 
 ๒) กฎหมายเกี่ยวกับการส่ือสาร 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสาร ได้แก่ พระราิบัญญัติกิจการ
แพร่ภาพกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓ (The Broadcasting Act ๒๐๐๐) ซก่งก ากับดูแลท้ังเรื่องการจัดสรรคล่ืน
ความถ่ี การออกใบอนุญาต และเนื้อหาท่ีแพร่ภาพกระจายเสียง 

 พระราิก าหนดการโทรคมนาคม พ .ศ. ๒๕๔๔ (Telecommunication Order ๒๐๐๑ ) ซก่งได้
ก าหนดให้มีการก ากับดูแลการส่ือสารโทรคมนาคม เิ่น มีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ให้บริการระบบส่ือสาร 
การตรวจสอบอุปกรณท ท่ีใิ้เป็นเครื่องมือในการให้บริการการส่ือสาร การให้สิทธิแก่รัฐในการควบคุม          
การท าธุรกิจเกี่ยวกับการส่ือสารในระดับนานาิาติ เป็นต้น 
 



๕๐ 

๑.๔.๖ กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 
 จากการศกกาาข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน คณะวิจัยพบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม    
และรักาาคุณภาพส่ิงแวดล้อมในหลายเรื่อง จกงก าหนดเรื่องของกฎหมายท่ีจะด าเนินการศกกาาในเิิงลกก
ดังต่อไปนี้ 
 
 ๑) กฎหมายทรัพยากรธรรมิาติ 
 

จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมิาติ ได้แก่ พระราิบัญญัติ 
คุ้มครองสัตวทป่า พ.ศ. ๒๕๒๔ (Wild Life Protection Act ๑๙๘๑) ซก่งก าหนดให้มีการก าหนดให้มีการปกป้อง
ิีวิตของสัตวทป่าและการจัดต้ังเขตสงวนพันธทสัตวทป่า 

 พระราิบัญญัติประมง พ .ศ. ๒๕๕๒ (Fisheries Order ๒๐๐๙) ซก่งก าหนดให้มีการก ากับดูแล       
การท าประมง เิ่น การก าหนดให้มีการขอใบอนุญาตในการท าประมง เครื่องมือในการท าประมง ยานพาหนะ        
ในการท าประมง 

 พระราิบัญญัติการท าป่าไม้ (Forest Act ๒๐๐๒) ซก่งก าหนดให้มีการสงวนพื้นท่ีส าหรับการท าป่าไม้ 
การจัดให้มีการขอใบอนุญาตส าหรับการท าป่าไม้ การจัดต้ังกองทุนส าหรับการพัฒนาการท าป่าไม้ เป็นต้น    
ท้ังนี้มีการก าหนดโทาหากมีการฝ่าฝืนตามกฎหมาย 
 
 ๒) กฎหมายคุ้มครองการรักาาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการรักาาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 
พระราิบัญ ญั ติ ผั ง เมื อ ง พ .ศ . ๒๕๑๕  (Town and Country Planning Act ๑๙๗๒ ) ซก่ ง ได้ก าหนด             
ให้มีการวางแผนและควบคุมการพัฒนาพื้นท่ีเมืองและประเทศ เิ่น การก าหนดให้มีการประกาศพื้นท่ี         
ของการพัฒนาเมือง เป็นต้น 

 พระราิบัญญัติวัตถุเป็นพิา (Intoxicating Substances Act ๑๙๙๙) ซก่งก าหนดให้มีการป้องกัน    
การใิ้วัตถุเป็นพิาซก่งอาจก่อให้เกิดการมกนเมาและขาดสติ รวมถกงการเยียวยารักาาและฟื้นฟูผู้ป่วยเนื่องจาก
การใิ้วัตถุเป็นพิา  

 พระราิบัญญั ติการควบคุมขยะอันตราย และขยะอันตรายข้ามแดน พ .ศ. ๒๕๕๖ (Hazardous Waste           
(Control of Export, Import and Transit) Order ๒ ๐ ๑ ๓ ) ซก่ ง ไ ด้ ก าห น ด ให้ มี ก าร จัด ก ารควบ คุ ม            
ขยะอันตราย รวมถกงการอนุญาตให้มีการผ่านแดนของขยะอันตราย 



๕๑ 

๑.๔.๗ กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
 
จากการศกกาาข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน คณะวิจัยพบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ

รักาาวัฒนธรรมและวิถีิีวิตในหลายเรื่อง จกงก าหนดเรื่องของกฎหมายท่ีจะด าเนินการศกกาาในเิิงลกกดังต่อไปนี้ 
 

 ๑) กฎหมายว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรม คือ พระราิบัญญัติ
ว่าด้วยเอกสารส าคัญแห่งิาติ พ.ศ. ๒๕๑๘ (Brunei National Archives Act ๑๙๗๕) ซก่งก าหนดหลักเกณฑท
ในการดูแลและเกนบรักาาเอกสารส าคัญของิาติและเอกสารราิการ รวมถกงก าหนดให้ส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งิาติ (Brunei National Archives) มีหน้าท่ีในการรวบรวมและเกนบรักาาเอกสารส าคัญของิาติและ
เอกสารราิการท่ีมีอายุ ๒๕ ปีขก้นไปหรือเอกสารราิการในอดีตท่ีคณะกรรมการเหนนควรว่ามีคุณค่าสมควรท่ี
จะต้องได้รับการเกนบรักาา นอกจากนี้ประเทศบรูไนยังมีพระราิบัญญั ติว่าด้วยการอนุรักาทหนังสือ                
พ.ศ. ๒๕๑๘ (Preservation of Books Act ๑๙๗๕) ซก่งก าหนดให้ผู้ตีพิมพทหนังสือในประเทศบรูไนจะต้อง
น าส่งหนังสือท่ีได้ตีพิมพทจ านวน ๓ เล่ม ให้แก่กรรมการกรมพิพิธภัณฑทของประเทศบรูไนภายในหนก่งเดือนนับ
จากวันตีพิมพท 
 
 ๒) กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ  
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ               
คือ พระราิบัญญั ติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ  พ.ศ. ๒๕๑๐ (Antique and Treasure Trove Act ๑๙๖๗)              
ซก่งก าหนดหลักเกณฑทในการให้ความคุ้มครองและการขก้นทะเบียนศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และโบราณสถาน 
รวมถกงหลักการในการดูแล การตรวจสอบ และการอนุญาตหรือการห้ามกระท าการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และโบราณสถานท่ีได้รับการขก้นทะเบียนแล้ว เิ่น การห้ามรื้อถอนหรือท าลาย แก้ไข
เปล่ียนแปลง หรือท าเครื่องหมายในอนุสรณทสถานเว้นแต่ได้รับอนุญาต เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

๑.๔.๘ กฎหมายเก่ียวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ 
 

จากการศกกาาข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน คณะวิจัยพบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพ
ของระบบราิการในหลายเรื่อง จกงก าหนดเรื่องของกฎหมายท่ีจะด าเนินการศกกาาในเิิงลกกดังต่อไปนี้ 

 
 ๑) กฎหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  นั่นคือ 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitution of Brunei Darussalam) ซก่งก าหนดให้อ านาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศเป็นของสุลต่าน ท้ังยังก าหนดให้มีองคมนตรีเพื่อท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าสุลต่านในการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ รวมถกงหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด นอกจากนี้รัฐธรรมนูญของประเทศบรูไนยังก าหนดให้มี
คณะกรรมการอภัยโทา  รวมถกงคณะรัฐมนตรี  และสภานิ ติบัญญั ติแห่ งิาติ  ท้ั งยังก าหนดขั้นตอน                
ในการร่างกฎหมาย หลักการเรื่องการคลังและบริการสาธารณะไว้ด้วย 

 นอกเหนือจากรัฐธรรมนูญแล้ว ประเทศบรูไนได้มีการตราพระราิบัญญัติการจ่ายค่าตอบแทนและ  
เอกสิทธิ ส าหรับสภานิ ติ บั ญญั ติ และคณะรัฐมนตรี  พ .ศ. ๒๕๐๘ (Legislative Council and Council of Ministers 
(Remuneration and Privileges) Act ๑๙๖๕) ซก่งก าหนดหลักการเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนและเอกสิทธิ   
ของสภานิติบัญญั ติและคณะรัฐมนตรี  โดยก าหนดให้การคิดค่าตอบแทนส าหรับสภานิ ติบัญญั ติและ
คณะรัฐมนตรีจะเริ่มนับจากวันท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือเลือกต้ัง  ซก่งจะ  ิาระในวันสุดท้ายของเดือนหรือ         
ตามวันท่ีรัฐมนตรีก าหนด ส่วนเอกสิทธิท่ีสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรีจะได้รับ เิ่น การได้รับยกเว้น
ค่าธรรมเนียมใบขับขี่รายปี เงินกู้ในการซื้อพาหนะเดินทาง ค่าเดินทางและค่าตอบแทนในการเดินทางไป
ต่างประเทศหากเป็นการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติภารกิจ ค่ารักาาพยาบาล ค่าโทรศัพทท ท่ีพักและบ้านพัก        
ตากอากาศส าหรับวันหยุด เป็นต้น 

 อีกท้ังเพื่อให้การบริหารบ้านเมืองโดยเฉพาะในิ่วงท่ีมีการเลือกต้ังเป็นไปโดยความสงบเรียบร้อย 
ประเทศบรูไนได้ออกพระราิบัญญัติการกระท าความผิดตามกฎหมายเลือกต้ัง (Election offences Act)     
ซก่งก าหนดให้การกระท าหลายประการท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกต้ังมีความผิด เิ่น การปลอมหรือฉ้อฉลท าลาย
ใบเสนอิ่ือผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง  

 นอกจากนี้ประเทศบรูไนยังมีกฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองท่ีดีอีกหลายฉบับ เิ่น    
ร ะ เบี ย บ ใน ก า ร ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  (ค รั้ ง ท่ี  ๑ ) (Appointment of Cabinet Ministers                     
[๑  st appointment] (GN ๘๙ /๘๔ )), ระเบี ยบ ในการการแต่ง ต้ั งรั ฐมนตรี ซก่ งมี ก าหนดวาระ  ๕  ปี 
(Appointment of Ministers - for ๕ years [Article ๔ (๓)] (GN ๔๙๖ / ๐๕)), ระเบียบในการแต่งต้ังรอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงซก่ งมีก าหนดวาระ  ๕ ปี (Appointment of Deputy Ministers - for ๕ years 



๕๓ 

[Article ๔ (๓)] (GN ๔๙๗ / ๐๕)), ประกาศของรัฐมนตรีและหน่วยงานราิการ (Notification of Ministers 
and Government Department (GN ๙๐ / ๘๔ )) และประกาศเปล่ียน ิ่ือกระทรวง  (Notification of 
change of name of Ministry [MFA to MFA and Trade] (GN ๔๙๕ / ๐๕)) เป็นต้น 
 
 ๒) กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราิการ 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบข้าราิการคือ  พระราิบัญญัติ
คณะกรรมการข้าราิการพลเรือน  ฉบับแก้ไขปี พ .ศ. ๒๕๒๗  (The Public Service Commission Act 
(Revised edition ๑๙๘๔)) ซก่งก าหนดให้จัดต้ังคณะกรรมการข้าราิการพลเรือนขก้นเป็นหน่วยงานอิสระ           
ท าหน้าท่ีในการแต่งต้ัง โยกย้าย เล่ือนต าแหน่ง หรือลงโทาข้าราิการท่ีประพฤติมิิอบ นอกจากนี้ยังมี
คณะกรรมการแต่งต้ังและโยกย้ายเจ้าหน้าท่ีรัฐ  (Committee for the Promotion and Transfer of 
Officers in Division II and above not within the Purview of Public Service Commission         
(GN ๑๗๔ / ๙๘)) ซก่งท าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการเล่ือนขั้นและการโยกย้ายต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีรัฐประเภทท่ี ๒ 
หรือสูงกว่าและมีพระราิบัญญั ติคณะกรรมการสอบสวน  พ .ศ . ๒๕๐๕  ฉบับแก้ไขปี  พ .ศ . ๒๕๕๗ 
(Commissions of Inquiry Act, ๑๙๖๒ (Revised version ๒๐๑๔ )) ท่ีก าหนดให้ จัดต้ังคณะกรรมการ     
ขก้นมาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีหรือการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ 
 
 ๓) กฎหมายเกี่ยวกับราิการส่วนท้องถิ่น 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับราิการส่วนท้องถิ่น คือ พระราิบัญญัติ
คณะกรรมการเทศบาล ฉบับแก้ไขปี พ .ศ. ๒๕๒๗ (Municipal Board Act (Revised edition ๑๙๘๔ ))        
ซก่งก าหนดให้คณะกรรมการเทศบาลมีหน้าท่ีในการบริหารจัดการท้องถิ่นโดยการออกกฎเกณฑทควบคุมอาคาร
และการก่อสร้างอาคาร วางผังเมืองและดูแลรักาาต้นไม้ ความสะอาด น้ า ไฟ ถนน คลอง และสะพาน รวมถกง
การก าหนดจ านวนท่ีอยู่อาศัยและิ่ือถนน เป็นต้น 
 

๑.๔.๙ กฎหมายเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ กฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

 
 จากการศกกาาข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน คณะวิจัยพบว่าประเทศบรูไนไม่มีกฎหมายปกครอง 

ประิาินไม่สามารถอุทธรณทค าส่ังทางปกครองหรือการกระท าทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ดังนั้น            
การคุ้มครองสิทธิของประิาินจากการกระท าของเจ้าหน้าท่ีรัฐจกงเป็นอ านาจของพนักงานอัยการ หรือจะต้อง
พิ สูจนท ว่าเป็นการกระท าโดยส่วน ตัวของเจ้าหน้ าท่ีจก งจะฟ้ องร้องเจ้าหน้ าท่ี ได้  แต่ในทางปฏิบั ติ                 



๕๔ 

(จากท่ีได้สัมภาาณทนักวิิาการและคณาจารยทด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยในประเทศบรูไน) ได้รับค าิ้ีแจงว่า
การด าเนินคดีต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีรัฐในข้อหาการกระท าความผิดโดยส่วนตัวอาจมีความยากล าบาก         
ในการพิสูจนท เนื่องจากหลักกฎหมายในการจ าแนกระหว่างกรณีการปฏิบัติโดยเจ้าหน้าท่ีโดยต าแหน่งหน้าท่ี
และการปฏิบัติการอันเป็นการส่วนตัวยังมีความคลุมเครืออยู่ 

 จากการศกกาาเบื้องต้นในเรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติราิการทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารของทางราิการ และกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี มีประเดนนกฎหมาย
ท่ีจะด าเนินการศกกาาในเิิงลกกดังต่อไปนี้  

 
 ๑) กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราิการทางปกครอง  
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนไม่มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติราิการทางปกครองโดยตรง 
แต่มีกฎหมายท่ี เกี่ยวกับวิธีปฏิบั ติราิการของต ารวจ คือ พระราิบัญญั ติต ารวจบรูไน  ฉบับแก้ไข                 
ปี  พ .ศ . ๒๕๒๗  (Royal Brunei Police Force Act (Revised edition ๑๙๘๔ )) ซก่ งก าหนดให้ ต ารวจ        
ต้องปฏิบัติตามฟังค าส่ังท่ีิอบด้วยกฎหมาย และมีหน้าท่ีในการรักาาความสงบ ป้องกันและปราบปราม
อาิญากรรม รักาาความปลอดภัย รวมถกงการควบคุมดูแลสถานท่ีสาธารณะและการจราจร 

 น อกจากนี้ ยั ง มี กฎ ห มาย ท่ี เกี่ ย วข้ อ งซก่ ง อ ยู่ ภ าย ใต้พ ระราิบั ญ ญั ติ ฉบั บ ดั งก ล่ าว  เิ่น                  
Police Regulation ๑ ๙ ๕ ๘  (S ๕ ๙  / ๕ ๘ ), Police (Constitution of Police Districts) Regulations 
๑๙๕๙ (S ๑๔๕ / ๖๙), RBPF (Police Commission) (Amendment) Regulations, ๒๐๐๓ (S ๑๙ / ๐๓), 
Royal Brunei Police Force (Disciplinary Proceeding) Regulations, ๒๐๐๓  (S ๑๙ / ๐๓ ) ซก่ งก าหนด
หลักเกณฑทเรื่องการสืบสวนสอบสวน การกระท าท่ีมิิอบโดยกฎหมาย รวมทั้งการด าเนินคดีอาญา เป็นต้น 
 
 ๒) กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
 
 จากการศกกาาพบว่าพระราิบัญญัติเจ้าหน้าที่รัฐ  (ภาคความรับผิด) ฉบับแก้ไขปี พ .ศ. ๒๕๒๗ 
(Public Officers (Liabilities) Act ๑๙๘๔ ) ก าหนดห้ามให้ สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐและห้ามเจ้าหน้าท่ีรัฐ       
รับสินบน นอกจากนี้ระเบียบเจ้าหน้าท่ีรัฐ (ภาคการปฏิบัติหน้าท่ีและวินัย) (Public Officers (Conduct and 
Discipline) Regulations: CAP.๘๓ ) ซก่งก าหนดห้ามเจ้าหน้าท่ีและครอบครัวรับของก านัลใดๆ  เว้นแต่       
เป็นการรับจากเพื่อนสนิทและญาติพี่น้อง การรับของก านัลหรือส่ิงของจากผู้มีิ่ือเสียงซก่งไม่สามารถปฏิเสธได้ 
โดยไม่ได้เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย และจะต้องรายงานให้รัฐบาลทราบ 

 ประเทศบรูไนยังมีพระราิบัญญัติเนรเทศ พ .ศ. ๒๕๒๗ (Banishment Act ๑๙๘๔ : CAP.๒๐ )        
ซก่งก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกค าส่ังเพื่อเนรเทศบุคคล (ซก่งอาจรวมถกงเจ้าหน้าท่ีรัฐ) หากมีหลักฐาน        



๕๕ 

เป็นลายลักาณทอัการจากผู้บัญิาการต ารวจว่ามีเหตุอันควรเิ่ือได้ว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องเนรเทศบุคคลนั้น
เพื่อความปลอดภัย ความสงบสุข หรือสวัสดิภาพของประเทศบรูไน 

 
๑.๔.๑๐ กฎหมายเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง (เช่น 

ประกาศของคณะปฏิวัติ กฎอัยการศึก กฎหมายเก่ียวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคง
และการชุมนุมสาธารณะ) 
 

จากการศกกาาข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน คณะวิจัยพบกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการรักาาความสงบเรียบร้อย         
และควบคุมสถานการณทบ้านเมือง (เิ ่น ประกาศของคณะปฏิวัติ กฎอัยการศกก กฎหมายเกี่ยวกับสถานการณทฉุกเฉิน    
กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการิุมนุมสาธารณะ ) จกงก าหนดเรื่องของกฎหมายท่ีจะด าเนินการศกกาา     
ในเิิงลกกดังต่อไปนี้  

 
 ๑) กฎหมายเกี่ยวกับสถานการณทฉุกเฉิน  
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณทฉุกเฉิน คือ พระราิบัญญัติ
การก่ อความไม่ สงบฉบับแก้ ไขปี  พ .ศ . ๒๕๕๓  (Sedition Act ๑๙๔๘  (Revised edition ๒๐๑๐ ))             
ซก่งก าหนดให้ผู้ท่ีจงใจ หรือพยายาม หรือตระเตรียม หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่นในการก่อให้เกิดความไม่สงบ
ในประเทศมีความผิดฐานก่อให้เกิดความไม่สงบ ท้ังนี้รวมถกงบุคคลท่ีพูดโดยต้ังใจให้เกิดความไม่สงบในประเทศ          
ผู้พิมพท เผยแพร่ ขาย หรือเสนอขาย แจกจ่าย หรือท าซ้ าซก่งส่ิงพิมพทท่ีมีข้อความเป็นการปลุกระดม 

 ในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ ขณะมีการประกาศสถานการณทฉุกเฉิน สุลต่านและยังดี เปอรทตวน ได้ออกค าส่ัง       
ให้จัดต้ังกองทุนรักาาความปลอดภัยและการป้องกัน  (The Security and Defence Fund Order ๑๙๗๕    
(S ๖๓ / ๑๒)) ซก่งก าหนดให้มีเงินทุนเริ่มต้น ๗ ล้านดอลลารท 

 นอกจากนี้ประเทศบรูไนยังมีประกาศสถานการณทฉุกเฉินปี พ.ศ. ๒๕๐๕ (Proclamation Emergency 
(S ๒๘ / ๐๖)) และค าส่ังส าหรับสถานการณท ฉุกเฉินปี  พ.ศ. ๒๕๐๕ (Emergency Order ๑๙๖๒ [E ๑๗ of ๑๙๖๒]                
(S ๑๐  / ๘๔ ), (S ๑๔  / ๘๗ )) ซก่ งตราขก้ น เนื่ อ งจากมี การก่ อความไม่ สงบในประ เทศ  อันมี ผลให้                
ยกเลิกสภานิติบัญญัติเป็นการิ่ัวคราว อย่างไรกนตามประกาศสถานการณทฉุกเฉินได้มีการเปล่ียนแปลงทุกๆ     
๒ ปี ต้ังแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๐๕ 

 ต่อมาประเทศบรูไนได้ออกค าส่ังส าหรับสถานการณทฉุกเฉิน พ .ศ. ๒๕๒๗ (Emergency (Prime 
Minister Incorporation) Order, ๑๙๘๔ (S ๕ / ๘๔)) และมีการตราพระราิบัญญัติระเบียบสถานการณท
ฉุกเฉิน (Emergency Regulation Act ๑๙๘๔ (CAP.๒๑)) ซก่งก าหนดให้อ านาจสุลต่าน  มีอ านาจในการ       
ออกกฎหมายส าหรับใิ้ในสถานการณทฉุกเฉินหรือสาธารณภัย 



๕๖ 

 ในปี ค .ศ. ๒๐๐๔ ประเทศบรูไนได้ออกค าส่ังส าหรับสถานการณทฉุกเฉินเรียกว่า Emergency 
(Continuation and Validation of Emergency Provision) Order ๒๐๐๔ ซก่งก าหนดให้สุลต่านมีอ านาจ
เบนดเสรนจในการออกค าส่ังท่ีจ าเป็นเพื่อประโยินทสาธารณะ 
  
 ๒) กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งิาติ 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งิาติ คือ พระราิบัญญัติ
การรั กา าความ มั่ น ค งภ ายใน ราิอาณ าจัก รฉบั บ แก้ ไขปี  พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๑  (Internal Security Act             
(Revised edition ๒๐๐๘) ซก่งก าหนดให้เมื่อมีเหตุจ าเป็น รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจออกค าส่ัง    
กักตัวบุคคลเพื่อรักาาความปลอดภัย ในระยะเวลาตามสมควรแต่ไม่เกิน ๒ ปี หรือมีอ านาจส่ังห้ามจัดประิุม
สาธารณะ หรือมีอ านาจออกค าส่ังปิดสถานบันเทิงหรือนิทรรศการต่างๆ เป็นต้น 

 ภายใต้พระราิบัญญัติดังกล่าวประเทศบรูไนได้มีการออกกฎหมายย่อย ๓ ฉบับ ได้แก่ หลักเกณฑท
เรื่องการรักาาความมั่นคงภายในโดยการก าหนดให้มีคณะกรรมการให้ค าแนะน าในการกักตัวบุคคลตาม 
Internal Security (Detain Persons Advisory Board) Rules (CAP.๑๓๓, R ๒), หลักเกณฑทเรื่องสถานท่ีใน
การกักตัวบุคคลตาม Internal Security (Place of Detention) Rules (CAP.๑๓๓, R ๑) และค าส่ังเกี่ยวกับ
ต าแหน่งของสถานท่ีในการกักตัว ตาม Direction of a place of Detention (CAP.๑๓๓, N ๑) 
 
 ๓) กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสถานการณทบ้านเมือง  
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมสถานการณทบ้านเมือง  คือ 
พระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน  พ.ศ. ๒๕๕๖ (Public Order Act ๒๐๑๓ (CPA. ๑๔๘))    
ซก่งก าหนดห้าม การจัดก าลังพล ฝึกซ้อม หรือเตรียมอุปกรณทเพื่อจัดต้ังองคทกรท่ีคล้ายกับทหาร หรือเพื่อให้การ
สนับสนุนทางการเมือง นอกจากนี้ยังก าหนดให้ผู้บัญิาการต ารวจมีอ านาจในการประกาศเคอรทฟิว  หรือมี
อ านาจในการออกค าส่ังเพื่อควบคุมตัวบุคคลหากบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดความไม่สงบ 

 ท้ังนี้ประเทศบรูไนได้ตราพระราิบัญญั ติ คุ้มครองพื้นท่ีและสถานท่ีฉบับแก้ไขปี พ .ศ. ๒๕๒๗ 
(Protected Areas and Protected Places Act (Revised edition ๑๙๘๔)) เพื่อให้ความคุ้มครองพื้นท่ีและ
สถานท่ีบางแห่ง โดยผู้บัญิาการต ารวจอาจอนุญาตให้บุคคลไปรักาาความปลอดภัยหรือรักาาการเพื่อคุ้มครอง
พื้นท่ีหรือสถานท่ีดังกล่าวกนได้ หรือหากมีความจ าเป็นรัฐมนตรีอาจอนุญาตให้ใิ้มาตรการป้องกันพิเศาได้ 
 
 



๕๗ 

 ๔) กฎหมายเกี่ยวกับการทหารและหน่วยรักาาความปลอดภัย 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการทหาร คือ พระราิบัญญัติกองทัพ
บ รู ไน  ฉบั บ แก้ ไขปี  พ .ศ . ๒ ๕ ๒ ๗  (Royal Brunei Armed Forces Act (Revised edition ๑ ๙ ๘ ๔ ))            
ซก่งก าหนดให้กองทัพบรูไนประกอบด้วยกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ซก่งแต่ละกองทัพสามารถ    
มีหน่วยย่อยของตนได้ อย่างไรกนตามภายใต้พระราิบัญญัตินี้กองทัพบรูไนได้ตราระเบียบท่ีเกี่ยวข้องหลายฉบับ 
เิ่น Royal Brunei Armed Forced Regulation, ๒๐๑๓ (S ๘๘ / ๑๓) 

 นอกจากกองทัพแล้ว ประเทศบรูไนยังมีพระราิบัญญัติหน่วยรักาาความปลอดภัย พ .ศ. ๒๕๔๓ 
(Security Agencies Act (Revised edition ๒ ๐ ๐ ๐ )) ซก่ ง ก าห น ด ให้ ผู้ ท่ี จ ะ ส าม าร ถ จั ด ต้ั ง ห น่ ว ย              
รักาาความปลอดภัยได้นั้นจะต้องได้รับใบอนุญาต และผู้ท่ีได้รับอนุญาตแล้วสามารถแต่งต้ังบุคคลเพื่อท าหน้าท่ี
ในหน่วยรักาาความปลอดภัยอันมีอ านาจในการจับและสืบสวนการกระท าความผิดภายใต้พระราิบัญญัตินี้ได้ 
  
 ๕) กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย  คือ           
Anti Terrorism Order ๒ ๐ ๑ ๑  amended by Anti-Terrorism (Amendment) Order ๒ ๐ ๑ ๒  (S ๔ ๘  / ๑ ๒ ) and              
Anti - Terrorism (Amendment) (No.๒) Order ๒๐๑๒  (S ๔๗ / ๑๒) ซก่งก าหนดให้การกระท าการก่อการร้าย การเป็นสมาิิก
กลุ่มก่อการร้าย การสนับสนุนทางการเงินแก่ ผู้ก่อการร้าย  หรือการสนับสนุนหรือให้ความิ่วยเหลือ            
แก่กลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือการกระท าเพื่อก่อการร้ายใดๆ เป็นความผิดตามกฎหมายนี้ 
 
 ๖) กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธ 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอาวุธ คือ พระราิบัญญัติอาวุธิีวภาพ 
ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๖ (Biological Weapons Act (Revised edition ๑๙๘๓) ซก่งก าหนดห้ามการพัฒนา 
ผลิต สะสม ได้มา หรือเกนบไว้ ซก่งสารทางิีววิทยาหรือสารพิาท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความสงบเรียบร้อย 
รวมถกงอาวุธหรือเครื่องมือใดๆ ส าหรับการใิ้สารทางิีววิทยาหรือสารพิาในทางท่ีไม่ เป็นมิตรหรือ             
เพื่อความขัดแย้ง 

 นอกจากนี้ประเทศบรูไนยังมีพระราิบัญญัติอาวุธและวัตถุระเบิดฉบับแก้ไขปี พ .ศ. ๒๕๔๕              
( Arms and Explosive Act ( Revised edition ๒๐๐๒)) ซก่งก าหนดให้สุลต่านสามารถออกกฎหมายล าดับ
รองเพื่อควบคุมการเป็นเจ้าของ การน าเข้า การส่งออก การผลิต การขนส่งปืน อาวุธ หรือวัตถุระเบิดได้        
โดยได้มีการออกกฎเรื่องอาวุธและวัตถุระเบิด ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ Arms and Explosives Rules 



๕๘ 

(Revised Edition ๒๐๐๒) ซก่งก าหนดห้ามการครอบครอง  การน าเข้า ส่งออก ผลิตปืนหรืออาวุธและ         
วัตถุระเบิดเว้นแต่ได้รับใบอนุญาต  ภายใต้พระราิบัญญัติข้างต้นประเทศบรูไนได้มีการออกประกาศ          
การมอบอ านาจ (Delegation of Powers under Rule ๒๐๐๒ ) ให้แก่ ผู้บัญิาการต ารวจในการออก
ใบอนุญาตตามกฎเรื่องอาวุธและวัตถุระเบิด นอกจากนี้ประเทศบรูไนยังได้ออกประกาศการให้ค านิยามอาวุธ
และวั ตถุ ระเบิ ด ภายใต้ หมวด ๒ (Declaration and Definition of Arms and Explosive under section ๒ , ๒๐๐๒ )              
ซก่งก าหนดให้ค านิยามของ “อาวุธ” และ “วัตถุระเบิด” ไว้โดยเฉพาะ 
 

๑.๔.๑๑ กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กฎหมายเก่ียวกับการทุจริต          
กฎหมายควบคุมการจัดซ้ือหรือจัดจ้างของภาครัฐ) 
 

จากการศกกาาข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน  คณะวิจัยพบกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการป้องกัน        
และปราบปรามการทุจริต (กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริต กฎหมายควบคุมการจัดซื้อหรือจัดจ้างของภาครัฐ)               
จกงก าหนดเรื่องของกฎหมายท่ีจะด าเนินการศกกาาในเิิงลกกดังต่อไปนี้  
 
 ๑) กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริต  
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต  คือ พระราิบัญญัติป้องกัน    
ก า ร ทุ จ ริ ต ฉ บั บ แ ก้ ไข ปี  พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๗  (Prevention of Corruption Act ๒ ๐ ๑ ๔ ) ซก่ ง ก าห น ด ให้                    
Anti - Corruption Bureau (ACB) มีอ านาจหน้าท่ีในการสอบสวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต รวมถกงอ านาจ
ในการสอบสวนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นหากความผิดนั้นถูกพบในิ่วง              
ท่ีมีการสืบสวนความผิดตามพระราิบัญญัติการทุจริต 

 นอกจากพระราิบัญญัติป้องกันการทุจริตแล้ว ในประมวลกฎหมายอาญาของบรูไน (Penal Code) 
ยังได้ก าหนดประเภทของการกระท าท่ีถือเป็นการประพฤติมิิอบของเจ้าหน้าท่ีและบทลงโทาไว้หลายประการ 
ตามมาตรา ๑๖๑ - ๑๗๑ เิ่น การให้ส่ิงตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีนอกเหนือจากบ าเหนนจท่ีได้รับตามกฎหมาย 
หรือการให้ เพื่อจูงใจให้ เจ้าหน้าท่ีกระท าการโดยมิิอบด้วยกฎหมาย  ถือเป็นการให้ สินบนเจ้าหน้าท่ี       
เจ้าหน้าท่ีผู้รับไว้ย่อมได้รับโทา 
 
 ๒) กฎหมายควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ  
คือ Financial Regulations of ๑๙๘๓ ซก่งก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐจะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม 
เปิด เผย  มีการแข่ง ขัน ได้  โปร่ง ใสและมีป ระสิทธิภ าพ  ซก่ งห าก เป็น ง าน หรือบริก าร ที่มีมูลค่า         



๕๙ 

ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ดอลลารท กนไม่จ าเป็นต้องมีการประมูลต่อสาธารณะ แต่หากเป็นงานหรือบริการท่ีมีมูลค่า     
เกินกว่า ๕,๐๐๐ ดอลลารท จะต้องมีการด าเนินการประมูลตามกฎเกณฑทท่ีก าหนดใน Circular Letter ref :     
๓ / ๒๐๐๔ ลงวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๔ 
 
๑.๕ หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความม่ันคง  รวมทั้งหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 
  
 จากการศกกาาข้อมูลหน่วยงานของประเทศบรูไน คณะวิจัยพบว่ามีหน่วยงานหลายแห่งท้ังภาครัฐและ
เอกินท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง จกงประสงคทท่ีจะระบุหน่วยงานท่ีจะด าเนิน
การศกกาาในเิิงลกกดังต่อไปนี้ 
 

๑.๕.๑ ส านักนายกรัฐมนตรี (Prime Minister's Office)  
 
มีพันธกิจเพื่อให้กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารภายใต้รัฐบาลในก ากับของ สุลต่านเป็นไป      

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นเลิศทางด้านการเป็น ผู้น า ตามหลักธรรมาภิบาล             
ในการพัฒนาประเทศอย่างปลอดภัยและยั่ งยืน  และให้การบริหารประเทศเป็นไปตามหลักการ             
Malay Muslim Monarchy๑๐๙ ท้ังนี้เพื่อให้บรรลุพันธกิจข้างต้น ส านักนายกรัฐมนตรีมีบทบาทหน้าท่ีในการ
เสริมสร้างความเิ่ียวิาญในการด าเนินการด้านการก าหนดนโยบายของประเทศ บริหารกระทรวงและกรม
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานการด าเนินการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานผ่านทางการให้บริหาร
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐร่วมกับภาคเอกินและภาคสังคม ให้บริการด้านผู้เิ่ียวิาญและข้อมูลแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ส านักนายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อยดังต่อไปนี้ 

- ส านัก งานปราบปรามยาเสพ ติด (Narcotics Control Bureau) มีหน้าท่ี ในการต่อต้าน          
การลักลอบซื้อขายยาเสพติดและการใิ้สารเสพติด 

- ส านักงานปราบปรามการทุจริต (Anti - Corruption Bureau) มีหน้าท่ีจับกุม สอบสวน การค้น
และขอความร่วมมือ การยกดและอายัด การให้ข้อมูลตามกฎหมาย มีอ านาจพิ เศาเกี่ยวกับ           
การสอบสวน วางข้อก าหนดเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพยทสิน อ านาจยกเลิกเอกสาระส าคัญ               

                                                             
๑๐๙ Prime Minister’s Office Brunei Darussalam, Vision, Mission, Roles and Functions, http://www.pmo.gov.bn/SitePages/Vision 
,%๒๐Mission,%๒๐Roles%๒๐and%๒๐Functions.aspx, Accessed on ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘. 



๖๐ 

ในการเดินทาง ในกรณีท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตภายใต้กฎหมายปราบปราม   
การทุจริต (The Prevention of Corruption Act)๑๑๐ 

- กองอ านวยการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร  (Internal Security) ก่อต้ังขก้นแทนท่ี     
the Royal Brunei Police’s Special Branch division โดยมีหน้าท่ีปราบปรามผู้ต้องสงสัยท่ีอาจ
ก่อให้เกิดภัยต่อความมั่นคงของิาติ  

- กรมสารสนเทศ (Information Department) มีหน้าท่ีรักาาและพัฒนาภาพลักาณทของสุลต่าน 
ประเทศิาติ และรัฐบาลโดยการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและเิ่ือถือได้  นอกจากนี้ 
กรมฯมีหน้าท่ีประสานความเิ่ือมโยงระหว่างรัฐบาลและประิาินภายใต้กรอบยุทธศาสตรท         
และแผนงานใหเ้ป็นไปตามเป้าประสงคทของประเทศ๑๑๑  

- กรมบริหารจัดการงานบริการ (Management Services Department) เป็นกรมท่ีมีหน้าท่ี     
ในการจัดการภายในองคทกรเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานราิการ และส่งเสริม            
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการของระบบราิการในด้านการให้บริการ          
ด้านค าปรกกาา การแนะน า การบริการ การวิจัย และการสนับสนุน 

- คณะกรรมการข้าราิการพลเรือน  (Public Service Commission) มีหน้าท่ีควบคุมดูแล
เกี่ ยวกับการจ้างงานและการท างานของข้าราิการ การจ้างงานและสวัสดิการพนักงาน              
เพื่ อ เพิ่ มประ สิทธิภาพให้กั บการบริการสาธารณะ ดังนั้ นจกงมีหน้า ท่ีค ล้ายกับ ฝ่ายบุคคล                  
ของหน่วยงานเอกิน 

 
๑.๕.๒ กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน (Ministry of Industry & Primary Resources)  
 
กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน มีพันธกิจในการยกระดับการกระจายตัวของเศราฐกิจ

อย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแขน งให้กับผู้ค้า ภาคอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ            
ท่ีหลากหลาย โดยการส่งเสริมให้ เกิดการเพิ่มผลิตภัณฑทมวลรวมในประเทศ และรายได้ของรัฐบาล         
ส่งเสริมผู้ประกอบการในประเทศให้พัฒนาเป็นสังคมธุรกิจท่ียั่งยืน สนับสนุนให้มีโอกาสการจ้างงาน     
สนับสนุนให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใิ้วัตถุดิบพื้นฐานส าหรับขายให้กับตลาดภายในประเทศและเพื่อการ
ส่งออก ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนภายในประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเป็นผู้น า๑๑๒ 

                                                             
๑๑๐ International Association of Anti-Corruption Authorities, Anti-Corruption Bureau, http://www.iaaca.org/AntiCorruption 
Authorities/ByCountriesandRegions/B/Bruneijigou/๒๐๑๒๐๒/t๒๐๑๒๐๒๐๙_๘๐๑๑๗๘.shtml, Accessed on ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๑๑ Information Department Prime Minister’s Office Brunei Darussalam, Vision and Mission, http://www.information.gov.bn/ 
SitePages/Vision%๒๐and%๒๐Mission.aspx, Accessed on ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๑๒ Ministry of Industry & Primary Resources, Visions, Missions and Objectives, 
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๑.๕.๓ กระทรวงพัฒนาการท่องเที่ยว (Tourism Development Department)  
 
 มีหน้าท่ีพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและมุ่งส่งเสริมให้บรูไนเป็นประเทศิ้ันน าในภูมิภาคเอเิีย   
ในด้านการท่องเท่ียว ภายใต้หลักราิาธิปไตยอิสลามมลายู และเพื่อให้ สอดคล้องกับแผนด าเนินการ              
เพื่อประสิทธิผลสูงสุดของประเทศ ความยั่งยืน และเพื่อรักาาสมดุลของส่ิงแวดล้อม๑๑๓ 
 

๑.๕.๔ กระทรวงการพัฒนา (Ministry of Development)  
 
 มีหน้าท่ีดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ การใิ้ประโยินทท่ีดิน และกับบริหารจัดการท่ีอยู่อาศัย
ของคนในิาติ กระทรวงการพัฒนามีหน่วยงานในสังกัด ดังต่อไปนี้ 

- กรมส่ิงแวดล้อม สวนสาธารณะ และสันทนาการ (Department of Environment, Parks and 
Recreation Brunei Darussalam) มีวิสัยทัศนทให้บรูไนเป็นประเทศท่ีมีความยั่งยืนทางส่ิงแวดล้อม 
โดยมีหน้าท่ีรักาาความสะอาด สร้างความอุดมสมบูรณทตลอดจนบ ารุงรักาาส่ิงแวดล้อม๑๑๔ 

- กรมการวางผังเมืองและประเทศ (Town and Country Planning Department) มีอ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดิอบ เกี่ยวกับการวางผัง และจัดท าผังเมือง ด าเนินการจัดรูปท่ีดินเพื่อให้เมือง
เจริญเติบโตและขยายตัวไปอย่างเป็นระเบียบ เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดีสอดคล้องกับสภาพเศราฐกิจ
และสังคม 
 
๑.๕.๕ กระทรวงพัฒนาการเคหะ (Housing Development Department)  

 
 กระทรวงพัฒนาการเคหะมีหน้าท่ีจัดการให้มีท่ีพักอาศัยและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีคุณภาพและ   
ในราคาท่ีเหมาะสมให้กับินิาติบรูไน โดยมีกรมโยธาธิการ (Public Works Departments) มีหน้าท่ีพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงก่อสร้าง และบริการเกี่ยวกับส่ิงก่อสร้างระดับิาติเพื่อส่งเสริมคุณภาพการด ารงิีวิต๑๑๕ 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              
http://www.bruneimipr.gov.bn/SitePages/Vision,%๒๐Mission%๒๐and%๒๐Objectives.aspx, Accessed on ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ 
๑๑๓ Brunei Tourism, Vision, Mission, http://www.bruneitourism.travel/about.php, Accessed on ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๑๔Department of Environment, Parks and Recreation, Ministry of Development, Vision and Mission, http://www.env.gov.bn/ 
SitePages/Vision%๒๐and%๒๐Mission.aspx, Accessed on ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๑๕ Public Works Department, Brunei Darussalam, as of ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘, http://www.pwd.gov.bn/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=๓๐&Itemid=๑๑๐&lang=en, Accessed on ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
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๑.๕.๖ กระทรวงกิจการภายใน (Ministry of Home Affairs) 
 
 กระทรวงกิจการภายใน (Ministry of Home Affairs) ประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อยดังต่อไปนี้ 

- ก รม แ ร ง ง าน  (Department of Labour) มี ห น้ า ท่ี บ ริห ารแ ละ บั ง คั บ ต าม ก ฎ ห ม าย               
The Employment Order ๒๐๐๙ เพื่อให้มาตรฐานการจ้างแรงงานเป็นไปตามเกณฑทท่ีน่าพอใจและ
รับประกันกระบวนการเกี่ยวกับการจ้างแรงงานท่ีเหมาะสมเพื่อคุ้มครองแรงงาน แก้ไขความขัดแย้ง  
ในสหภาพแรงงานหรือความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ดูแลและก าหนดเรื่องค่าทดแทน 
ความปลอดภัยและสุขลักาณะในการท างาน ให้ค าปรกกาาแก่สหภาพแรงงาน รวบรวมและจัดท า
ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน 

- กรมการตรวจคนเข้าเมืองและทะเบียนราาฎรท (Department of Immigration and National 
Registration) มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการท าทะเบียนราาฎรท การแจ้งเกิดแจ้งตาย ให้บริการเกี่ยวกับ       
การตรวจคนเข้าและออกจากประเทศ จัดการเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพ การบริหารจัดการิายแดน 

- คณะกรรมการเทศบาล (Municipal Board) มีหน้าท่ีในการท าให้บ้านเมืองมีความสะอาด       
ดูแลควบคุมและบริหารการรักาาสภาพแวดล้อมในเมืองและส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดกงดูด     
ให้มีการลงทุนในประเทศ ตลอดจนการอ านวยความสะดวกให้มีการพัฒนาธุรกิจ 
 
๑.๕.๗ กระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และกีฬา (Ministry of Culture, Youth and Sport)  

 
 มีหน้าท่ีให้แนวทางท่ีิัดแจนและมีคุณค่าแก่สาธารณะผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม วัฒนธรรมและการกีฬา 
สนับสนุนให้สังคมมีความเอื้อเฟื้อต่อกัน ส่งเสริมให้มีค่านิยมในการมีจิตอาสา ส่งเสริมให้เกิดความรักในสังคม
ตนเอง ให้แนวทางในสร้างให้เกิดสังคมท่ีบ่งบอกถกงความมีอัตลักาณทสอดคล้องกับหลักค่านิยมของิาติ๑๑๖ 
ประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อยดังนี้ 

- กรมพัฒ นาิุมิน  (Department of Community Development) มีหน้ าท่ี ดูแลกิ จการ        
ทุกประเภทท่ีเกี่ยวกับสวัสดิภาพของประิาิน ท้ังในเรื่อง สตรี เดนก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ตลอดจน    
ผู้ตกเป็นเหยื่อจากการทารุณกรรมและการข่มขืน 

                                                             
๑๑๖ Ministry of Culture, Youth and Sport, http://culture๓ ๖ ๐ . asef.org/organisation/ministry-of-culture-youth-and-sports-
brunei/, Accessed on ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
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- กรมพิพิธภัณฑท (Brunei Museums Department) มีหน้าท่ีในการรักาามรดกของิาติและ
มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการศกกาา และมีหน้าท่ีกระตุ้นความสนใจของสาธารณะให้เกิดความ
รักและความภาคภูมิใจในมรดกดังกล่าว โดยการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตามมาตรฐาน 

- ส านักงานด้านภาาาและวรรณกรรม (Language and Literature Bureau) มีหน้าท่ีในการ
ก าหนดนโยบายท่ีเกี่ยวกับภาาามาเลยท โดยการตีพิมพทหนังสือ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาาา       
ท่ีเกี่ยวกับภาาามาเลยท ส่งเสริมให้ภาาามาเลยทมีบทบาทส าคัญในฐานะท่ีเป็นภาาาราิการของบรูไน 

 
๑.๕.๘ กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defence)  

 
 มีพันธกิจในการป้องกันอธิปไตยของประเทศ รักาาอาณาเขตดินแดนเพื่อด ารงไว้ซก่งการปกครอง
ระบอบราิาธิปไตยอิสลามมาลายู โดยมีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายด้านการป้องกันประเทศ ยกระดับ        
ขีดความสามารถในด้านกองก าลังป้องกันประเทศ สนับสนุนการทูตกลาโหม สร้างเสริมความมั่นคงให้กับ
ประเทศิาติ๑๑๗ 
 

๑.๕.๙ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education)  
 
 มีหน้าท่ีดูแลเกี่ยวกับระบบการศกกาา เพื่อเตรียมพร้อมให้เดนกพัฒนาเป็นผู้ใหญ่และเป็นพลเมือง        
ท่ีมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรคท เพื่อจะไดสร้างเสริมให้เกิดประโยินทแก่ค รอบครัว ิุมิน         
และสังคม ท้ังนี้จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒนท และจะต้องให้ความสนใจในเรื่องท่ีเป็น
ประเดนน  ท่ีอาจกระทบต่อประเทศิาติ ภูมิภาค และเรื่องท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรม หรืออาจกระทบต่อกลุ่มสังคม
ใดสังคมหนก่งโดยเฉพาะ๑๑๘ 
 

๑.๕.๑๐ กระทรวงศาสนา (Ministry of Religious Affairs) 
 
 กระทรวงศาสนาได้ก่อตั้งขก้นในปี ค.ศ. ๑๙๘๖ โดยรวมกรมท้ังห้าเข้าด้วยกันตลอดจนให้การสนับสนุน
กิจการท่ีกรมท้ังห้ารับผิดิอบ ได้แก่ กิจการมัสยิด (Mosque Affairs) การเดินทางของมุสลิมท่ีได้ไปแสวงบุญ   
ท่ีกรุง เมกกะ  (Hajj) การศกกาาศาสนาอิสลาม ( Islamic Studies) กิจการิะรีอะฮท  (Shariah Affairs)          
และ     การบริหารจัดการศูนยทการเผยแผ่อิสลามดะวะฮ (Islamic Da’wah Center) โดยกระทรวงศาสนานี้

                                                             
๑๑๗ Ministry of Defence Brunei Darussalam, http://www.mindef.gov.bn/SitePages/Vision%๒๐And%๒๐Mission.aspx, Accessed 
on ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘. 
๑๑๘ Ministry of Education, Strategic Plan, http://www.moe.gov.bn/Shared%๒๐Documents/strategicplan.pdf, Accessed on ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๘. 
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ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ และกระทรวงศาสนามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการศกกาาศาสนาอิสลามใน
ประเทศบรูไน โดยมีโรงเรียนภาคเวลาปกติเป็นจ านวนกว่าร้อยแห่ง ท่ีได้รับการสนับสนุนภายใต้เครือข่าย
โรงเรียนและวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงศาสนา มีการเรียนการสอนวิิาศาสนาอิสลามแบบด้ังเดิม    โดยใิ้
ภาาามาเลยทและภาาาอาหรับ (Arabic)๑๑๙ กระทรวงศาสนาเป็นหน่วยงานหนก่งในคณะรัฐมนตรีของประเทศ
บรูไน และมีความส าคัญอย่างมากในการธ ารงรักาาไว้ซก่งศาสนา ค่านิยม และคุณธรรมของประ าิกรมุสลิม  และยังมีหน้าท่ี
ในการธ ารงไว้ซก่งความเิ่ือของกลุ่มศาสนาอื่น ได้แก่ พุทธศาสนาและคริสเตียน ท้ังนี้หน้าท่ีหลักของกระทรวง
ศาสนา ประกอบด้วย 

๑. การรักาาและพัฒนาศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจ าิาติบรูไน 

๒. ให้ค าแนะน าและสนับสนุนให้ิาวมุสลิมเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการทางอิสลาม 

๓. ธ ารงรักาาไว้และป้องกันความศรัทธาในศาสนาอิสลามไม่ให้ถูกกระทบจากอิทธิพลทางลบ 

๔. ให้การศกกาาหลักค าสอนทางศาสนาอิสลามท่ีถูกต้อง  

๕. อ านวยการให้กฎหมายของิาติมีความสอดคล้องกับความจ าเป็นทางศาสนาอิสลาม 
 

๑.๕.๑๑ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติบรูไน (National Chamber of Commerce 
and Industry, Brunei Darussalam) 
 
 มีหน้าท่ีส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างิาติเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญของประเทศและ
ความจ า เป็ น ใน ด้ าน โครงสร้ างพื้ น ฐาน ในพื้ น ท่ี  Sungai Liang และ ในล า ดับรองลงมาคือพั ฒ นา                   
พื้นท่ี Pulau Muara Besar และท าการศกกาาเพื่อจัดล าดับความส าคัญกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีจะมีส่วนิ่วยพัฒนา
พื้นท่ีท้ังสองแห่ง 

ประเทศบรูไนมีหอการค้าท่ีส าคัญอยู่สามแห่งโดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเศราฐกิจของประเทศ 
ได้แก่ the National Chamber of Commerce & Industry Brunei Darussalam, The Malay Chamber 
of Commerce & Industry Brunei Darussalam แ ล ะ  The Chinese Chamber of Commerce        
โดยหอการค้าท้ังสามแห่งนี้ประกอบด้วยคนบรูไน บริาัทร่วมทุน และบริาัทต่างิาติกว่าร้อยรายเป็นสมาิิก 
ตลอดจนสถาน ทูต สมาคมและสถาบั นการศกกาาต่างๆ  นอกจากนี้ ยั งมี สมาคมการค้า ท่ีส า คัญ                

                                                             
๑๑๙Gordon J. Melton and Martin Baumann,  Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices: 
A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, ABC-CLIO, ๒๐๑๐, P.๔๑๔. 



๖๕ 

ไ ด้ แ ก่  The French Bruneian Business Association แ ล ะ  The Taiwan Businesses Association              
ซก่งท้ังสองแห่งมุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศให้เข้มแขนง๑๒๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๒๐ Nexus, Commonwealth Network Brunei Darussalam, http://www.commonwealthofnations.org/sectors-brunei_ 
darussalam/business/trade_associations_and_chambers_of_commerce, Accessed on ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘. 



๖๖ 

บทที่ ๒ 
ภาพรวมด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศบรูไน 

 
 ประเทศบรูไนมีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราิยท มีการจัดระเบียบสังคมตามข้อบัญญัติ

ศาสนามุสลิม และเป็นประเทศท่ีมีพื้นฐานทางสังคมโดยให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวโดยมีวิถี
การด ารงิีวิตอย่างสงบและมีความเรียบง่าย ท้ังนี้ การด ารงิีวิตในรูปแบบนี้สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม 
ท่ีมีบทบาทอย่างยิ่งต่อลักาณะการประพฤติปฏิบัติและวิถีิีวิตของคนในสังคมบรูไน คนในประเทศบรูไนนิยม
ใิ้ภาาามาเลยท อังกฤา และจีน ส่วนินพื้นเมืองนั้นมีภาาาของตนเอง  

 รูปแบบของวัฒนธรรมบรูไนมีเอกลักาณทเฉพาะท่ีเรียกว่า “โลกมลายู” ซก่งเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรม
และมีประเพณีท่ีกลายมาเป็นส่ิงท่ียกดถือเป็นหลักปฏิบัติของิาวบรูไนจนถกงยุคปัจจุบัน ดังนั้นกฎหมายศาสนา
จกงเป็นส่ิงท่ีิาวบรูไนยกดถืออย่างเคร่งครัด เป็นผลให้สามารถลงโทาบุคคลท่ีปฏิเสธขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือปฏิบัติตนฝ่าฝืน๑๒๑ ดังนั้น จกงอาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมและประเพณีของประเทศบรูไนมีหน้าท่ีจัดระเบียบ
สังคมและเป็นท่ีมาของการก าหนดและบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณีนั้น ดังนั้น    
ในสังคมมลายูบรูไนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีจะถูกประณามและลงโทาใน
รูปแบบต่างๆ 

แผนการพัฒนาระยะยาวบรูไน (๒๐๐๗ – ๒๐๑๗) ก าหนดให้มีการพัฒนาในด้านท่ีส าคัญ ๓ ประการ 
คือ ประการแรก การพัฒนาให้พลเมืองมีการศกกาาท่ีดีและเป็นผู้ท่ีมีทักาะการท างานสูง  ประการท่ีสอง      
การพัฒนาให้ประิาินมีคุณภาพิีวิตท่ีดี และประการท่ีสาม การพัฒนาให้ระบบเศราฐกิจมีความยั่งยืน และ
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงคทด้านต่างๆ แผนการพัฒนาระยะยาวนี้จกงได้ก าหนดให้มีการลงทุนโดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกินเพื่อพัฒนาและรักาาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมโดยให้ความส าคัญอย่างยิ่ง  
กับการสนับสนุนท่ีอยู่อาศัยของพลเมืองโดยภาครัฐ การศกกาา และสาธารณสุข๑๒๒ 
 
๒.๑ นโยบายด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 
 นโยบายระดับิาติทางด้านสังคมของประเทศบรูไน คือ นโยบายท่ีเรียกว่า “Wawasan 2035”      
ซก่งก าหนดนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม ได้แก่ นโยบายด้านการศกกาา นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม และ           

                                                             
๑๒๑ ศูนยทข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประิาสัมพันธท, สังคมและวัฒนธรรมบรูไน, http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid =915&file 
name=index, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๐๑๕ 
๑๒๒ บรูไนดารุสซาลาม: โครงการที่พักอาศัยแห่งิาติในบรูไนดารุสซาลาม: “บ้านส าหรับิาติ” การประิุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง ณ การประิุม          
แห่งประิาคมอาเซียนส าหรับราิการพลเรือน ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๐๑๓, ย่างกุ้ง, เมียนมารท, “การส่งเสริมธรรมาภิบาล: 
เพื่อส่งเสริมการเข้าถกงสวัสดิการของประิาิน”, รายงานของประเทศ, หน้า ๔ http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/000/Brunei%20 Paper. 
pdf, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๐๑๕ 



๖๗ 

ให้ความส าคัญกับพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับสังคม มีการส่งเสริมขีดความสามารถในการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและเศราฐกิจ    
ของิาติอย่างยั่งยืน๑๒๓ 

 นอกจากนโยบายระดับิาติทางด้านสังคมแล้ว นโยบายระดับิาติทางด้านวัฒนธรรมกนยังถูกก าหนดไว้
ในนโยบาย Wawasan 2035 เิ่นกัน ธรรมเนียมปฏิบัติทางด้านวัฒนธรรม เิ่น พระราิพิธีอภิเากสมรส และ
วัฒนธรรมด้านภาาา และวัฒนธรรมด้านส่ือ 

ประเทศบรูไนมีนโยบายทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องเฉพาะดังต่อไปนี้ 
 

 ๒.๑.๑ นโยบายด้านการศึกษา 
 
 ประเทศบรูไนมีนโยบายด้านการศกกาาปรากฏอยู่ในยุทธศาสตรทของนโยบาย Wawasan 2035     
ด้านการศกกาา ซก่งได้แก่ การพัฒนาระบบการศกกาาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ 
รัฐบาลบรูไนจกงได้วางแนวทางระบบการศกกาาใหม่เรียกว่า ระบบการศกกาาของศตวรราท่ี ๒๑ (The New 
National Education of the 21st Century) ซก่ ง เป็นระบบการศกกาาแนวใหม่จากประเทศฝรั่ งเศส             
ท่ีให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นศูนยทกลางการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความต่ืนตัว และสนใจศกกาาในวิิาแขนงต่างๆ 
โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตรทและคณิตศาสตรทมากขก้น รวมท้ังการบรรจุหลักสูตรด้านศาสนา ได้แก่ การศกกาา
ระบบราิาธิปไตยอิสลามมลายู และความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ( Islamic Religious Knowledge – IRK) 
ในหลักสูตรวิิาบังคับ และเพื่อเป้าหมายท่ีจะเพิ่มจ านวนนักศกกาาในระดับอุดมศกกาาจากร้อยละ ๑๓        
เป็นร้อยละ ๓๐ ภายใน ๕ ปี และรัฐบาลบรูไนได้จัดสรรงบประมาณจ านวน ๘๐ ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อส่งเสริม
โครงการด้าน electronic education จ านวน ๑๕ โครงการ ภายใต้ระบบการศกกาาใหม่๑๒๔ 

 ทังนี้ แผนยุทธศาสตรทด้านการศกกาาท่ีถูกก าหนดไว้ใน Wawasan 2035 ประกอบด้วย 

๑) การลงทุนในการศกกาาส าหรับเดนกปฐมวัย 

๒) การมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเรียนและการสอนโดยการปรับใิ้แนวทางการพัฒนาการศกกาา
จากต่างประเทศ 

๓) ความเป็นเลิศทางด้านสถานศกกาาระดับมัธยมศกกาา อุดมศกกาา และอาิีวศกกาา 

                                                             
๑๒๓ กรมโยธาธิการ, บรูไนดารุสซาลาม ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๐๑๕, http://www.pwd.gov.bn/index.php?option=com _content& 
view=article&id=30&Itemid=110&lang=en, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๐๑๕ 
๑๒๔ กรมวางแผนและพัฒนาเศราฐกิจบรูไน, (๒๐๐๗), แผนการพัฒนาประเทศระยะยาวของบรูไนดารุสซาลาม: วาวาซัน บรูไน ๒๐๓๕ (Wawasan 
2035), บันดารทเซอรีเบอกาวัน, บรูไนดารุสซาลาม 



๖๘ 

๔) เพิ่มขีดความสมามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ นักเรียน อาจารยท และผู้บริหาร
สถานศกกาา รวมทั้งการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับหลักสูตรของสถานศกกาา 

๕) จัดสรรโครงการท่ีสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตลอดิีวิตและขยายโอกาสในการเข้าถกงการศกกาา    
ในระดับอุดมศกกาา 

๖) ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา และความคิดริเริ่มในสถาบันท่ีได้รับเงินสนับสนุนโดยรัฐและ        
ในหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภาครัฐและภาคเอกิน 

๗) การให้การศกกาาแก่ประิาินโดยการใิ้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาิ่วยสนับสนุน 

๘) พัฒนาการบริหารจัดการของสถาบันการศกกาาท้ังหมด 

แผนยุทธศาสตรทด้านการศกกาาดังท่ีกล่าวข้างต้นมุ่งเน้นการสนับสนุนศักยภาพของเยาวินบรูไน      
ในการท างานและประสบความส าเรนจในโลกยุคใหม่ท่ีมีการแข่งขันสูง และเพื่อให้บรรลุเป้าประสงคทดังกล่าว 
กระทรวงศกกาาธิการจกงได้มีแผนยุทธศาสตรทปี ๒๐๑๒ - ๒๐๑๗ โดยเน้นยุทธศาสตรทส าคัญ ๓ ด้าน ได้แก่              
(๑) ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน (๒) ความเป็นมืออาิีพและความรับผิดิอบ (๓) ความมีประสิทธิภาพ
และความคิดริเริ่มสร้างสรรคท๑๒๕ 

นอกจากนี้บรูไนยังมีแผนยุทธศาสตรท ๑๐ ปี (ค.ศ.๒๐๐๘ - ๒๐๑๗) ด้านการศกกาาซก่งประกอบด้วย  

(๑) การเพิ่มทักาะการบริหารจัดการและความเป็นผู้น า  

(๒) สร้างคุณภาพในด้านการเรียนการสอน  

(๓) เพิ่มขีดความสามารถของวิทยาลัยเทคนิคอาิีวศกกาาภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๒  

(๔) สร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพและมีศักยภาพ๑๒๖ 
 
 
 

                                                             
๑๒๕ กระทรวงศกกาาธิการ บรูไนดารุสซาลาม , การศกกาาแห่งิาติบรูไนดารุสซาลามส าหรับทุกคน ๒๐๑๕ รายงานจัดท าโดยหน่วยงานของรัฐที่

เกี่ยวข้องส าหรับประเดนนการประิุมรับฟั งความคิดเหนนด้านการศกกาา (อินิอน , สาธารณ รัฐเกาหลี ๑๙‐๒๒ พฤาภาคม ๒๐๑๕) 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230503E.pdf เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๐๑๕ 
๑๒๖ อิบราฮิม ฮาจิ ฮับราหทมัน (Ibrahim Haji Abd.Rahman), บทบาทของผู้ให้การฝึกอบรมการศกกาาทางเทคนิคและอาิีวะศกกาา (ทีวีอีที) ในการ
ฝึกอบรมส าหรับลูกจ้าง, รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบรูไนดารุสซาลาม ส าหรับงานประิุมเอเปคเร่ืองการพัฒนาทรัพยากรมนุายท , ๑๙ – ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๐๐๘, เมืองิิบะ, ประเทศญี่ปุ่น, http://hrd.apec.org/images/8/84/78.10.pdf, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๐๑๕ 



๖๙ 

 ๒.๑.๒ นโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน 
 
 ประเทศบรูไนมีนโยบายด้านท่ีอยู่อาศัยของประิาิน คือ การจัดสรรท่ีอยู่อาศัยให้กับประิาิน    
โดยเป็นโครงการระยะยาวเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยมุ่งหมายเพื่อให้ประิาินมีสภาพแวดล้อมท่ีสบาย มีบ้าน       
พักอาศัยของตัวเอง เนื่องจากร้อยละ ๘๐ ของประิาินเป็นพนักงานของรัฐท่ีท างานกับหน่วยงานราิการ 
รัฐบาลจกงสนับสนุนให้สร้างบ้านพักของตัวเอง และหากไม่มี ท่ีดินกนให้มีการผ่อน  ิาระค่าท่ีดินจนถกงวัน        
โอนกรรมสิทธิ์ และให้เิ่าบ้านโดยเอาบ้านหลวงออกเิ่าให้พนักงานรัฐด้วยราคาไม่แพง นอกจากนี้ยังมี
โครงการบ้านพักอาศัยส าหรับินเผ่าท่ีไม่มีท่ีดินโดยโครงการตั้งอยู่ใน ๘ แห่งกระจายใน ๔ เขตของประเทศ 

โครงการท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติ (National Housing Programme: NHP) 

 โครงการท่ีอยู่อาศัยแห่งิาติอยู่ภายใต้การก ากับของวิสัยทัศนท “บ้านแห่งิาติ” ซก่งเป็นความมุ่งหมาย
ของรัฐบาลในการตอบสนองต่อความประสงคทในท่ีอยู่อาศัยของประิาินิาวบรูไน โดยรัฐบาลประสงคทท่ีจะให้
ท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยแก่พลเมืองท่ีมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 (๑) เป็นพลเมืองิาวบรูไน 

 (๒) มีอายุต้ังแต่ ๑๘ ปีขก้นไปในวันท่ียื่นค าขอ 

 (๓) ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเองหรือไม่เคยโอนท่ีดินใดไปเป็นของรัฐบาล 

 (๔) มีรายได้ระหว่าง ๔๔๕ – ๓,๐๓๐ ดอลลารทสหรัฐต่อเดือน 

 (๕) ไม่เคยจ าหน่ายหรือจ่ายแจกซก่งท่ีดินหรือท่ีอยู่อาศัยของตน 

ส าหรับผู้มีรายได้ต่ ากว่า ๔๔๕ ดอลลารทสหรัฐต่อเดือนจะอยู่ภายใต้โครงการท่ีอยู่อาศัยซก่งอยู่ภายใต้    
การจัดการของส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรม เยาวินและ การกีฬา และภายใต้องคทกรท่ีมิใิ่
องคทกรรัฐ ตัวอย่างเิ่น มูลนิธิ Sultan Haji Hassanal Bolkiah และ Majlis Ugama Islam of Brunei๑๒๗ 
ท้ังนี้ พื้นท่ีโดยรอบของโครงการท่ีพักอาศัยนี้ประกอบไปด้วย โรงเรียน ประถม มัธยม และสอนศาสนา ร้านค้า 
สวนสาธารณะและสนามเดนกเล่น มัสยิด อาคารเพื่อิุมิน เพื่อให้มีการพบปะและสร้างส านกกความเป็นิุมิน
ของคนในท้องถิ่น  

 

                                                             
๑๒๗ บรูไนดารุสซาลาม: โครงการที่อยู่อาศัยแห่งิาติในบรูไนดารุสซาลาม: “บ้านแห่งิาติ” การประิุมเจ้าหน้าที่ระดับสูง ณ การประิุมแห่ง
ประิาคมอาเซียนส าหรับราิการพลเรือน คร้ังที่ ๑๗ วันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๐๑๓, ย่างกุ้ง, เมียนมารท, “การส่งเสริมธรรมาภิบาล: เพื่อส่งเสริม
การเข้าถกงสวัสดิการของประิาิน”, รายงานของประเทศ , หน้า ๒-๓ http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/ 000/Brunei%20Paper.pdf, 
เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๐๑๕ 



๗๐ 

 ๒.๑.๓ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
 การคุ้มครองส่ิงแวดล้อมเป็นนโยบายท่ีรัฐบาลบรูไนให้ความสนใจ แผนพัฒนาประเทศ (the National 
Development Plan (RKN) ค.ศ. ๒๐๑๒ - ๒๐๑๗ ได้ระบุปัญหาท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม          
ในประเดนนดังต่อไปนี้ (๑) การขาดกฎหมายท่ีเข้มงวดท่ีจะสามารถคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในระดับท่ีเท่ากับ
มาตรฐานสากล (๒) การขาดระบบตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในการิ้ีวัดระดับคุณภาพของน้ าในแม่น้ าหลัก (๓) 
ความสามารถในการจัดเกนบและก าจัดขยะของประเทศซก่งยังไม่เพียงพอ๑๒๘ ซก่งประเดนนดังกล่าวนี้ได้ระบุไว้แล้ว  
ในนโยบายวิสัยทัศนทแห่งิาติ (The Brunei Vision 2035) และแผนพัฒนาประเทศ ปี ค.ศ. ๒๐๐๗ – ๒๐๑๒ 
ซก่งในแผนดังกล่าวได้หาวิธีในการสร้างนโยบายใหม่ในการน าขยะกลับมาใิ้ใหม่และการจัดการขยะ การวาง  
ผังเมืองและินบท การอนุรักาทความหลากหลายทางิีวภาพและสัตวทป่าใกล้สูญพันธท การรักาาป่าไม้และ   
การปลูกป่า การอนุรักาททรัพยากรน้ า การป้องกันการิะล้างพังทลายของดิน  การฟื้นฟูท่ีดินรกร้างว่างเปล่า 
และการจัดการทรัพยากรธรรมิาติในิุมิน๑๒๙  

บรูไนยังคงมีประเดนนเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นปัญหาอย่างยิ่งคือเรื่องของภัยธรรมิาติ ซก่งรัฐบาล
บรูไนได้ก าหนดประเดนนนี้ไว้ในแผนปฏิบัติการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติแห่งิาติในเิิงยุทธศาสตรท (Strategic 
National Action Plan (SNAP) for Disaster Risk Reduction) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการด าเนินงาน
เฮียวโกะ (The Hyogo Framework for Action (HFA)) ภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติและการตอบสนองต่อสถานการณทฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and 
Emergency Response: AADMER) นอกจากความตกลงดังกล่าวแล้ว ยังมีการวางระบบระบายน้ าและ    
การป้องกันน้ าท่วม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสม และพัฒนากฎระเบียบและการบังคับใิ้กฎหมาย
ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและจัดการกับพื้นท่ีเพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม นอกจากนี้บรูไนยังประสบ
ปัญหาการขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซก่งนโยบายวิสัยทัศนทแห่งิาติ (The Brunei Vision 2035) ได้ระบุ
ปัญหาไว้ ดังนี้ (๑) การขาดหน่วยงานกลางในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจกงท าให้ไม่เกิดการบูรณาการ
การจัดการตามนโยบายในการพัฒนาประเทศอย่างสูงสุด (๒) ขาดองคทความรู้ภายในหน่วยงาน (๓) จ านวน
นักวิจัยในบรูไนท่ีเกี่ยวข้องกับการท าวิจัยและการพัฒนายังคงมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับในประเทศอื่น        
ในภูมิภาค๑๓๐  

นอกจากนี้  รัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย Kenali Negara Kitani หรือ Know Your Country (KNK) 
Programme เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการรักาาสภาพแวดล้อม และ
สร้างจุดเด่นด้านการท่องเท่ียวเิิงนิเวศเพื่อดกงดูดนักท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ ตัวอย่างโครงการดังกล่าว 

                                                             
๑๒๘ กรมวางแผนและพัฒนาเศราฐกิจบรูไน (๒๐๐๘ เอ), แผนพัฒนาประเทศ ๒๐๐๗ - ๒๐๑๒, บรูไนดารุสซาลาม หน้า ๑๕๙ 
๑๒๙ เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๕๘ 
๑๓๐ เพิ่งอ้าง, หน้า ๑๗๑ 



๗๑ 

ได้แก่ Heart of Borneo initiative (HoB) เป็นโครงการท่ีปกป้องพื้นท่ีป่าดิบิ้ืนขนาดใหญ่แห่งสุดท้าย        
ท่ีเหลืออยู่ของเอเิียซก่งมีพื้นท่ีมากกว่า ๒๒๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตรเป็นท่ีอยู่อาศัยของพืิและสัตวทในโลกกว่า 
ร้อยละ ๖  และินพื้น เมืองกว่าสามล้านคน โครงการดังกล่าวเริ่มด าเนินการในเดือนกุมภาพันธท                  
ปี ค.ศ. ๒๐๐๗๑๓๑ 

 
 ๒.๑.๔ นโยบายด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
 

ในส่วนของนโยบายด้านวัฒนธรรม ได้มีการรักาาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระราิพิธี 
ตัวอย่างเิ่น เมื่อวันท่ี ๔ เมาายน ค.ศ. ๒๐๑๕ ได้มีพระราิพิธีอภิเากสมรสของเจ้าิายอับดุล มาลิก       
พระราิโอรสในสมเดนจพระราิาธิบดีฮัสซานัล โบลเกียหท สุลต่านแห่งบรูไน โดยพระราิพิธีอภิเากเริ่มต้นท่ี 
Istana Nurul Iman ซก่งเป็นท่ีพ านักอย่างเป็นทางการของสุลต่านโบลเกียหท ก่อนท่ีจะมุ่งหน้าไปยังบ้านเจ้าสาว      
พระราิพิธีด าเนินไปในรูปแบบวัฒนธรรมและประเพณีของบรูไน หรือเรียกว่า Istiadat Berbedak โดยมี
สมเดนจพระราิาธิบดีแห่งบรูไนพร้อมสมเดนจพระราิินี สมาิิกพระราิวงศท และคณะรัฐมนตรีร่วมงานเป็น
จ านวนมาก พระราิพิธีนี้ก าหนดจัดขก้นในิ่วง ๑๑ วัน  

 Dato Paduka Hj Mohd Hamid bin Hj Mohd Jaafar รัฐมนตรีิ่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
เยาวินและการกีฬา ได้กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรม เยาวินและการกีฬาได้เลนงเหนนถกงความส าคัญของ     
การรักาาไว้ซก่งวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลัง จกงมีการก าหนดนโยบายด้านวัฒนธรรมและ
ริ เริ่มก่ อ ต้ังสถาบันทางด้านมรดกทางวัฒ นธรรมขก้น  รวม ท้ังมี การด าเนินการด้านกฎหมายและ                
ความตกลงทางวัฒนธรรม เพื่อรักาาไว้ซก่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท่ีมีมาิ้านาน  ในด้านของศิลปะและ
งานหัตถกรรมนั้น ประเทศบรูไนเป็นท่ีรู้จักในด้านการท าเรือ เครื่องเงิน เครื่องใิ้ทองเหลือง การทอผ้า รวมทั้ง
การทอพรมและการสานตะกร้า นอกจากนี้บรูไนยังประดิาฐทอาวุธมาเลยท แกะสลักไม้ ของเล่นพื้นเมือง    
เครื่องดนตรีพื้นเมือง และเครื่องประดับส าหรับผู้หญิง โดยรัฐมนตรีิ่วยว่าการกระทรวงฯ เหนนว่าการพัฒนา
ส่ิงประดิาฐทพื้นเมืองเหล่านี้จะท าให้เกิดแรงบันดาลใจในการสรรสร้างสินค้าและบริการส าหรับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าพื้นบ้านนี้ได้อย่างดี และสามารถพัฒนาให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศราฐกิจ
อย่างยั่งยืน๑๓๒ 

 

                                                             
๑๓๑ สแตนดารทดิารทเตอรทด (Standard Chartered) รายงานความย่ังยืนปี ๒๐๐๙ หัวใจของบอเนียว, http://www.standardchartered.com/ 
sustainability-review-09/TH/leading_way_in_communities/our_stories/heart_of_borneo.html, เข้ าถก งข้ อมูล เมื่ อ  ๒ ๗  กั นยายน 
๒๐๑๕ 
๑๓๒ จูดิิ สเตนสท (Judith Staines), “บรูไนเรียกร้องให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมและด้านพื้นเมืองอย่างย่ังยืน” มูลนิธิเอเิีย-
ยุโรป  เอเอสอีเอฟ วัฒนธรรม ๓๖๐ , http://culture360.asef.org/news/brunei-call-for-sustainable-development-of-culture-and-
heritage-industry/, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๐๑๕ 



๗๒ 

 ๒.๑.๕ นโยบายด้านวัฒนธรรมการแต่งกาย 
 

วัฒนธรรมบรูไนมีความสัมพันธทใกล้ิิดกับมาเลเซียและอินโดนีเซียมาก จกงมีประเพณี และการแต่งกาย
ท่ีคล้ายคลกงกัน โดยสุภาพบุรุาจะแต่งกายด้วยเส้ือแขนยาว ตัวเส้ือยาวถกงเข่า นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง 
เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu) ส่วนิุดของสุภาพสตรีเรียกว่า บาจูกุรุง (Baju Kurung) จะแต่งกาย   
ด้วยเส้ือผ้าท่ีมีสีสันสดใส โดยมากมักจะเป็นเส้ือผ้าท่ีคลุมร่างกายต้ังแต่ศีราะจรดเท้า เป็นการสะท้อน
วัฒนธรรมและสังคมแบบอนุรักาทนิยม 

การแต่งกายไม่สุภาพในท่ีสาธารณะของท้ังผู้ท่ีเป็นมุสลิมและท่ีไม่ใิ่มุสลิมถือว่าเป็นการกระท า
ความผิดภายใต้พระราิก าหนดกฎหมายอาญาอิสลาม๑๓๓ (The Syariah Penal Code Order) มาตรา 
๑๙๗๑๓๔ โดยมาตรานี้มีหัวข้อว่า “พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม” (Indecent Behaviour) ซก่งก าหนดว่าบุคคลผู้
ประพฤติตนไม่สุภาพในสถานท่ีสาธารณะถือว่ามีความผิดและต้องระวางโทาปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐  ดอลล่ารท
บรูไน หรือจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือท้ังจ าท้ังปรับ เนื่องจากการกระท าท่ีถือเป็นความผิดตามมาตรานี้ท าให้เกิด
ความเส่ือมเสียต่อศาสนาอิสลาม กระทบต่อศีลธรรม และมีผลกระทบทางลบต่อผู้ท่ีพบเหนนการประพฤติตนท่ี
เส่ือมเสียนั้น ท้ังนี้ ผู้ท่ีิักิวน สนับสนุน หรือก่อให้ผู้ใดกระท าความผิดท่ีถือเป็นการประพฤติตนไม่สุภาพหรือ
ประพฤติตน ไม่สมควรนั้นกนถือว่ามีความผิดต้องโทาปรับไม่เกิน ๘,๐๐๐ ดอลล่ารทบรูไนหรือ จ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือท้ังจ าท้ังปรับ อย่างไรกนดี ตามบทบัญญัติกฎหมายมิได้มีข้อความระบุความผิดในเรื่องการแต่งกาย
ไม่สุภาพนี้โดยเฉพาะ แต่เจ้าหน้าท่ีกฎหมายอาวุโสของหน่วยงานกฎหมายอิสลามของกระทรวงศาสนาได้
อธิบายว่า การแต่งกายไม่สุภาพนี้อาจถือว่าเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมตาม มาตรา ๑๙๗ ของพระราิ
ก าหนดกฎหมายอาญาอิสลาม๑๓๕ 

 
 ๒.๑.๖ นโยบายด้านภาษา 
 

องคทสุลต่านสมเดนจพระราิาธิบดีและยังดี เปอรทตวนแห่งบรูไนดารุสซาลาม เน้นความส าคัญของ    
การสนับสนุนการใิ้ภาาามลายูซก่งเป็นภาาาด้ังเดิม สมเดนจพระราิาธิบดีได้เน้นย้ าถกงความห่วงใยของพระองคท

                                                             
๑๓๓ กล่าวโดย เอิเจ ฮารทดิฟาดิลล่าหท เอิเจ โมฮารทด ซารทเรหท (Hj Hardifadhillah Hj Mohd Salleh) เจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโสของหน่วยงาน
กฎหมายอิสลามของกระทรวงศาสนา ณ บริเอกซท ฮอลลท (Bridex Hall) วันที่ ๓ กุมภาพันธท ๒๐๑๔ 
๑๓๔ ค าสั่งประมวลกฎหมายอาญาิะรีอะฮท มาตรา ๑๙๗ ก าหนดว่า“ (๑) ผู้ใดกระท าการอันถือเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมในที่สาธารณะใด
มีความผิดในฐานความผิดและจะต้องโทาปรับไม่เกิน $๒,๐๐๐, จ าคุกเป็นเวลาไม่เกิน ๖ เดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับ (๒) ผู้ใดก่อให้มีขก้น ิักิวน หรือ
สนับสนุนให้บุคคลใดกระท าการอันถือเป็นการประพฤติตนไม่เหมาะสมมีความผิด จะต้องโทาปรับไม่เกิน $๘,๐๐๐, จ าคุกเป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
๑๓๕ ลับบิอะทูล คามิท (Rabiatul Kamit), “การสวมใส่ิุดที่ไม่สุภาพเป็นอาิญากรรมภายใต้กฎหมายิะรีอะฮท”, เดอะ บรูไน ไทมสท, ๔ กุมภาพันธท 
๒๐๑๔, http://www.bt.com.bn/frontpage-news-national/2014/02/04/wearing-indecent-clothing-crime-under-syariah-law, เข้าถกง
ข้อมูลเมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๐๑๕ 



๗๓ 

ถกงผลกระทบด้านลบของโลกาภิวัตนท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใิ้ภาาามลายูท่ีไม่เหมาะสมผ่านการส่งข้อความ
ทางโทรศัพททมือถือและโลกไซเบอรท โดยได้ถ่ายทอดเป็นค ากล่าวว่า “เราสนับสนุนอธิปไตยของภาาาของเรา
อย่างต่อเนื่อง และจะไม่ให้ภาาาถูกคุกคามในฐานะเป็นภาาาิ้ันสอง” ท้ังนี้  สมเดนจพระราิาธิบดี             
ได้แสดงความพกงพอใจในการท่ีรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. ๑๙๕๙ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๒๐๐๔ บัญญัติให้ภาาา
มลายูเป็นภาาาทางการของบรูไน 

แม้ว่าประเทศบรูไนจะมีภาาามลายูและภาาาอังกฤาเป็นภาาาราิการ ประเทศบรูไนยังมีภาาา
ท้องถิ่นของินกลุ่มน้อยมากกว่าสิบภาาาเป็นภาาาราิการ และยังรวมถกงภาาาจีนส าหรับคนจีนท่ีอาศัยอยู่ใน
บรูไนด้วย๑๓๖  ในส่วนของภาาาหลักสองภาาาซก่งเป็นภาาาราิการของบรูไนนั้น ไม่มีหน่วยงานใดท่ีรับผิดิอบ
การวางแผนนโยบายด้านภาาาโดยตรงหรือการวางแผนการท างานร่วมกัน ท่ัวประเทศในด้านภาาา    
หน่วยงานหลักๆ ท่ีรับผิดิอบนโยบายด้านภาาา ได้แก่ กระทรวงศกกาาธิการ สถาบันภาาาและวรรณคดี   
แ ห่ ง บ รู ไน  (The Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei: Institute of Language and Literature of 
Brunei) และองคทกรวิทยุและโทรทัศนทบรูไน (Radio and Television Brunei) ท้ังสามองคทกรดูแลเกี่ยวกับ
นโยบายภาาาอังกฤาและภาาามาลายูเป็นหลัก๑๓๗ 

 
๒.๑.๗ นโยบายด้านสังคม 

 
นโยบายด้านสังคมของประเทศบรูไนมีวัตถุประสงคทเพื่อก ากับดูแลพฤติกรรมของประิาินในบรูไน 

ซก่งประกอบด้วยนโยบายดังต่อไปนี้ 

การควบคุมยาเสพติด : การค้ายาเสพติดและการน าเข้าสารเคมีควบคุมผิดกฎหมายเป็นความผิด
ร้ายแรงในบรูไนและต้องโทาถกงขั้นประหาริีวิต ท้ังนี้ ภายใต้ศาสนาอิสลาม การสูบบุหรี่สามารถกระท าได้   
แต่เป็นการกระท าท่ีไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่ในกรณีของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท บรูไนห้ามไม่ให้         
มีการบริโภคและการค้าเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท และไม่อนุญาตให้จ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลทในบรูไน 

แบบแผนทางสังคม : ผู้ท่ีไม่ใิ่มุสลิมจะไม่สามารถอยู่ในท่ีรโหฐานกับิาวมุสลิมต่างเพศ เว้นแต่ กรณี 
ท่ีท้ังคู่สมรสแล้ว ส าหรับเรื่องระบบสวัสดิการสังคมจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยกรมพัฒนาิุมินภายใต้
กระทรวงวัฒนธรรม เยาวินและกีฬา โดยจะจัดสรรเงินิ่วยเหลือเป็นรายเดือนเพื่อสนับสนุนด้านการศกกาา 
การให้บริการการฟื้นฟูและให้ค าปรกกาา การให้ความิ่วยเหลือด้านการจ้างงาน ตลอดจน ความิ่วยเหลือด้าน

                                                             
๑๓๖ เปาโล โคลุซซี่ (Paolo Coluzzi), การวางแผนภาาาที่ใิ้ส่วนมากและส่วนน้อยในประเทศบรูไนดารุสซาลาม, จอหทน เบนจามินสท พับริิิ่ิง คอมพานี, 
http://umexpert.um.edu.my/file/publication/00011613_73664.pdf, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๐๑๕, หน้า ๒๒๒-๒๒๓ 
๑๓๗ เพิ่งอ้าง, หน้า ๒๒๕  



๗๔ 

อาหารและด้านอื่นๆ ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติทางธรรมิาติ สังคมสงเคราะหท และการพัฒนาทางสังคมและ
เศราฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศกกาา สาธารณะสุข และท่ีพักอาศัย๑๓๘ 

บรูไนมีระบบรัฐสวัสดิการท่ีมีประสิทธิภาพซก่งน ามาใิ้กับบุคคลสัญิาติบรูไนและผู้มีถิ่ นท่ีอยู่ถาวร    
ในบรูไน โดยรัฐบาลให้หลักประกันพื้นฐานด้านการศกกาา ท่ีพักอาศัย การรักาาพยาบาล ยิ่งไปกว่านั้น        
ไม่มีการเรียกเกนบภาาีเงินได้ในบรูไน ด้วยระดับของสวัสดิการสังคมิ้ันสูงท าให้ข้อขัดแย้งทางการเมือง        
ในประเทศบรูไนมีน้อย อย่างไรกนดี ปัญหาสังคมท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว           
ผิดกฎหมาย และปัญหาการว่างงาน๑๓๙ 

Nur Judy รองผู้อ านวยการสภาสังคมสงเคราะหทบรูไนคนท่ี ๑ (Vice President 1 of Brunei 
Council on Social Welfare หรือ Majis kesejahteraan Masyarakat) ได้ท าการศกกาาและกล่าวรายงาน
หัวข้อวิจัยเกี่ยวกับ “ความคุ้มครองทางสังคมในทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมของประเทศบรูไน  ความยั่งยืน และ
ความท้าทาย” โดยเสนอว่าการคุ้มครองทางสังคมจะต้องรับประกันความเสมอภาคและความเป็นธรรม     
อย่างท่ัวถกงและหลีกเล่ียงการพก่งพาความิ่วยเหลือทางสังคมสงเคราะหทท่ีมากเกินไป ปัจจุบันนี้ระบบสังคม
สงเคราะหทของประเทศบรูไนนั้นสอดคล้องกับหลักประกันทางสังคมตามท่ีก าหนดไว้โดยองคทการแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization) ได้แก่ การเข้าถกงการบริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็น  
ซก่งรวมถกง การดูแลมารดาและเดนก การได้รับเงินสงเคราะหทบุตรขั้นพื้นฐาน การเข้าถกงการดูแลทางโภินาการ 
และสินค้าและบริการท่ีจ าเป็น การได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในยามป่วย ว่างงาน เมื่อต้ังครรภท       
กรณีพิการ และคนิรา  

ด้วยประิากรบรูไนประมาณ ๔๐๐ ,๐๐๐ คนนี้ท าให้ประเทศบรูไนเป็นประเทศท่ีให้สวัสดิการ        
ในระดับสูง อย่างไรกนดี รองผู้อ านวยการสภาสังคมสงเคราะหทบรูไนยังได้แสดงความกังวลจากการท่ีรัฐบรูไน   
ให้สวัสดิการทางสังคมอย่างดีแก่คนในิาติอาจจะเป็นความท้าทายในอนาคต เนื่องจากและขณะนี้ได้มีการน า
ประเดนนดังกล่าวขก้นมาพิจารณาและวางแผนรับมือในระดับิาติต่อไปเนื่องจากหากยังคงมีการใิ้งบประมาณ
จ านวนมาไปกับสวัสดิการสังคมกนอาจท าให้รัฐประสบปัญหาด้านรายได้ในอนาคตกนเป็นได้๑๔๐  

 

                                                             
๑๓๘  ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (ธนาคารโลก) และเลขาธิการอาเซียน (The International Bank for Reconstruction 
and Development (The World Bank) and the ASEAN Secretariat), รายงานประจ าประเทศของการประเมินโดยประิาคมอาเซียน
ในประเดนนผลกระทบด้านสังคมของวิกฤติเศราฐกิจโลก: บรูไนดารุสซาราม โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลออสเตรเลีย , 
http://www.asean.org/archive/publications/ARCR/Brunei.pdf 
๑๓๙ การประิุมอาเซียน, ประเทศบรูไนดารุสซาลาม , http://aseansummit.police7.go.th/index.php?option=com_content&task=view 
&id=37&Itemid=52g, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๐๑๕. 
๑๔๐ เดอะบรูไนไทมสท (The Brunei Times), ความจ าเป็นในการทบทวนนโยบายสวัสดิการสังคม, http://www.bt.com.bn/news-national/ 
2014/07/13/social-welfare-policy-needs-review, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๐๑๕ 



๗๕ 

 ๒.๑.๘ นโยบายด้านสื่อและการสื่อสารออนไลน์ 
 

ส่ือในบรูไนถูกควบคุมจากรัฐบาลอย่างเคร่งครัดภายใต้องคทสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียหท ซก่งก าหนด
กฎเกณฑทอย่างมีประสิทธิภาพไว้ต้ังแต่การปฏิวัติบรูไนในปี ค.ศ. ๑๙๖๒ โดยท่ัวไป การน าเสนอข่าวที่เกี่ยวกับ
ต ารวจ สารคดีวิถีิีวิตกิจกรรมิุมิน จะมีการน าเสนอมุมมองอย่างจ ากัดซก่งไม่ได้มีมุมมองท่ีหลากหลายมากนัก 
องคทกร Reporters without Borders รายงานว่า “ไม่มีการวิพากาทรัฐบาลว่ามีการบริหารประเทศอย่างไร  
ในบรูไน” องคทกรเฝ้าระวังประิาธิปไตยแบบเสรีนิยม (Freedom House) จัดอันดับส่ือของบรูไนในฐานะ   
“ไม่มีเสรีภาพ” ส่ือท่ีเอกินเป็นเจ้าของ อาทิเิ่น Brunei Press Sdn Bhd ซก่งจัดพิมพทวารสาร Borneo 
Bulletin นั้นถูกควบคุมโดยครอบครัวขององคทสุลต่าน นักข่าวและบรรณาธิการท าการกล่ันกรองเนื้อหาข่าว
ด้วยตัวเอง ในประเดนนท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองและศาสนา  

 องคทสุลต่านได้แสดงข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการวิพากาทวิจารณทกฎหมายอิสลามของประเทศและเน้นย้ า
ว่าควรระมัดระวังในการใิ้อินเทอรทเนนตท่ีมีการกล่าวหาหรือดูถูกผู้น าทางศาสนาอิสลาม หรือผู้น าของรัฐบาล
บรูไน เนื่องจากหากมีการใิ้เทคโนโลยีนี้โดยไม่ระวังและใิ้ในทางท่ีผิด ผลเสียท่ีเกิดจะไม่ใิ่เพียงกระทบ     
ต่อบุคคลแต่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อประเทศโดยรวม นับต้ังแต่ส่ือมีการขยายไปท่ัวโลก การใิ้ส่ือมิได้จ ากัด
อยู่เพียงิาวบรูไนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศบรูไนแต่ยังรวมไปถกงการใิ้ส่ือผ่านทางอินเทอรทเนนตของิาวบรูไน       
ท่ีอาศัยอยู่ในต่างประเทศซก่งถือว่าเป็นประิากริาวบรูไนเิ่นกันและประิากรดังกล่าวอาจใิ้ส่ือในทางท่ี     
ไม่เหมาะสมและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้  โดยเยาวินรุ่นใหม่จะต้องมีสติเพื่อไม่ให้   
ตกเป็นเหยื่อในการโน้มน้าวจากบุคคลท่ีต้องการยุยงให้ เกิดความไม่สงบในประเทศบรูไนและให้เกิด        
ความขัดแย้งกับผู้น าหรือรัฐบาลบรูไน โดยจากค ากล่าวของสมเดนจพระราิาธิบดีนี้  Sam Zarifi จาก         
The International Commission of Jurists (ICJ) ไ ด้ วิ พ า ก าท วิ จ า ร ณท แ ล ะ เรี ย ก ร้ อ ง ให้ เค า ร พ               
ความเหนนต่างของพลเมือง จากค ากล่าวของสมเดนจพระราิาธิบดีนี้แสดงให้เหนนว่าหน่วยงานท่ีมีอ านาจปกครอง
ของบรูไน ไม่เคารพหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเหนน และหลักการพื้นฐานของสังคมประิาธิปไตยท่ีต้อง
เปิดให้มีการแสดงความเหนนท่ีแตกต่าง หรือมีการโต้แย้งได้ในกระบวนการบัญญัติกฎหมาย๑๔๑ 
 
 ๒.๑.๙ นโยบายด้านบริการสาธารณสุข 
 

นโยบายหลักคือต้องการให้ประิาินมีสุขภาพและการครองิีพท่ีดี มีการยกระดับด้านบริการ
รักาาพยาบาล นโยบายด้านนี้มีความส าเรนจและก้าวหน้าโดยประิาินมีสิทธิ์ได้รับการ รักาาพยาบาล        
โดยไม่เสียค่าใิ้จ่ายและมีประสิทธิภาพ ในสถานท่ีห่างไกลหรือผู้ท่ีอาศัยอยู่บนแม่น้ าจะมีหน่วยงาน
รักาาพยาบาลเคล่ือนท่ีเข้าไปให้บริการ ทหารและครอบครัวจะได้รับการรักาาพยาบาลจากหน่วยงาน      
                                                             
๑๔๑ไม่ปรากฏิ่ือผู้แต่ง, “สุลต่านแห่งบรูไนคุกคามการวิจารณทกฎหมายิะรีอะฮท”, การท าแผนนโยบายสื่อของโลก , ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มีนาคม 
๒๐๑๔, http://www.globalmediapolicy.net/node/10599, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๐๑๕ 



๗๖ 

ของทหาร ประิาิน  ไม่ต้อง  ิาระค่าการให้ค าปรกกาาของแพทยท และไม่ต้อง  ิาระค่าใิ้จ่ายในการผ่าตัด    
หากประิาินิาวบรูไนผู้ใดประสงคทท่ีจะได้รับการรักาาพยาบาลเป็นพิเศาท่ีไม่มีในบรูไน ิาวบรูไนนั้นอาจถูก
ส่งตัวไปรักาาท่ีประเทศสิงคโปรทหรือประเทศอังกฤาโดยทางรัฐจะเป็นผู้  ิาระค่าใิ้จ่ายท้ังหมด นอกจากนี้    
รัฐยังให้การสนับสนุนค่าใิ้จ่ายให้กับผู้ติดตามผู้ป่วยท่ีเป็นบุคคลในครอบครัวอีกด้วย รัฐยังให้เงินิ่วยเหลือ  
เป็นค่าตรวจสุขภาพของมารดาระหว่างต้ังครรภท และยังให้นมผงและยาบ ารุงภายหลังคลอดบุตร 

รัฐบาลบรูไนมุ่งท่ีจะพัฒนาสุขภาพของประิาินและให้ทุนสนับสนุนเพื่อการรักาาสุขภาพโดยถือว่า
เป็นการลงทุนสาธารณะเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุายทของิาติ และยังเป็นแผนแม่บทของกระทรวงสาธารณสุข
ส าหรับศตวรราท่ี ๒๑ (the Ministry of Health’s agenda for the 21st century) ท่ีมุ่งเน้นท่ีการพัฒนา
มนุายท ดังนั้น นโยบายและแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพจกงได้รับการพิจารณาทบทวนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางเศราฐกิจ สังคม ภาวะแวดล้อมด้านเทคโนโลยี และสถานการณท   
ด้านสุขภาพ เพื่อยกระดับการพัฒนา รัฐบาลบรูไนได้ก าหนดหลักการส าคัญเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุข
แก่ประิาิน ได้แก่ (๑) การรับประกันการเข้าถกงบริการสุขภาพ ท่ีดีของประิาิน (๒) การก่อให้เกิด       
ความเท่าเทียมกันในการเข้าถกงการบริการทางสุขภาพอย่างท่ัวถกงครอบคลุม (๓) การสนับสนุนการร่วมลงทุน
ระหว่างเอกินและรัฐเพื่อให้เกิดการสร้างบริการทางสุขภาพให้กับประิาินอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
(๔) การรับประกันให้เกิดระบบบริการสุขภาพท่ีมีความยั่งยืนภายในกรอบงบประมาณของกระทรวง
สาธารณสุข๑๔๒ รัฐบาลมอบหน้าท่ีในการดูแลสุขภาพของประิาินให้กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงคทท่ีรัฐบาลก าหนด กระทรวงสาธารณสุขจกงได้ก าหนดเป้าหมายสองประการ ได้แก่ เป้าหมาย      
ในเิิงกลยุทธท และเป้าหมายในทางปฏิบัติ 

เป้าหมายในเิิงกลยุทธท ประกอบไปด้วยแผนต่างๆ ดังนี้ 

- แผนการส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน 

- แผนการจัดการกับกลุ่มโรคเรื้อรัง 

- แผนการบรรลุการดูแลสุขภาพท่ีมีคุณภาพสูง 

- แผนการบรรลุถกงการจัดสรรงบประมาณในบริการสุขภาพท่ีหลากหลายและลงทุนในแหล่งทุน 
เพื่อน ามาใิ้สนับสนุนด้านสุขภาพ 

- แผนการสนับสนุนพื้นท่ีบางแห่งให้มีความเป็นเลิศทางด้านบริการสุขภาพ๑๔๓ 

                                                             
๑๔๒ องคทการอนามัยโลก (World Health Organization) ฐานข้อมูลสุขภาพภูมิภาคแปซิฟิ กตะวันตก: บรูไนดารุสซาลาม , หน้า ๓๒ , 
http://www.wpro.who.int/countries/brn/3BRUpro2011_finaldraft.pdf, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๐๑๕ 
๑๔๓ เพิ่งอ้าง 



๗๗ 

 

เป้าหมายในทางปฏิบัติ ประกอบไปด้วยแผนต่างๆ ดังนี้ 

- แผนพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพและระบบการจัดการข้อมูลให้สามารถปฏิบัติการ ใิ้ในทาง  
วิิาแพทยท และบริหารจัดการได้  

- แผนปรับปรุงคุณภาพของนโยบายและการบริหารของผู้บริหารระดับสูงขององคทกรเพื่อให้
กระทรวงเป็นหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพและมี ผู้บริหารหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการ       
อย่างมีคุณภาพ 

- แผนการสร้างและสนับสนุนให้เกิดวินัยในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน และมีทัศนคติท่ีเป็นบวกต่อ
การท างาน ผ่านการท างานเป็นหมู่คณะ และมีความตระหนักและรับผิดิอบต่อองคทกรท่ีตนสังกัด 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ภารกิจ และวัตถุประสงคทขององคทกร  

- แผนพัฒนามาตรฐานและความสามารถของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 

- แผนการท าให้เกิดความคุ้มค่าของบริการทางสุขภาพให้กับผู้รับการรักาา 

- แผนพัฒนาการบริหารจัดการบริการเสริมเพื่อให้บริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างท่ัวถกง๑๔๔ 

 
๒.๑.๑๐ นโยบายด้านการประกันสังคม 

 
ระบบการประกันสังคมในประเทศบรูไนอยู่ภายใต้ก ากับของกฎหมายหลัก ดังนี้ (๑) กฎหมายบ านาญ

ของผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี  ค.ศ. ๑๙๕๕ ซก่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. ๑๙๘๔ (old-age and disability 
pensions of 1955 as amended in 1984 (2)) กองทุนทรัสตทส าหรับลูกจ้าง ปี ค.ศ. ๑๙๙๒ (employees' 
trust fund of 1992) และแผนบ านาญเพิ่มเติมซก่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ (supplementary 
pension scheme of 2009, implemented in 2010) ระบบการประกันสังคมประกอบด้วยกองทุนส ารอง
เล้ียงิีพ แผนเงินสมทบ และระบบเงินบ านาญท่ัวไปส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ระบบบ านาญนี้ใิ้กับลูกจ้างท่ี
มีอายุ ๖๐ ปี ซก่งเป็นพลเมืองบรูไน หรือมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในบรูไน รวมท้ังข้าราิการพลเรือนท่ีเริ่มท างานต้ังแต่
วันท่ี ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๙๓ เป็นต้นไป ส าหรับข้าราิการพลเรือนท่ีเริ่มท างานก่อนวันท่ี ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๙๓ 
นั้นจะอยู่ภายใต้แผนบ านาญของราิการ เงินเล้ียงิีพภาคสมัครใจ (โดยผู้ท่ีจะได้รับเงินเล้ียงิีพนี้น าส่งเงินเข้า
กองทุนด้วยความสมัครใจ) ส าหรับผู้ประกอบอาิีพอิสระท่ีมีอายุต้ังแต่ ๖๐ ปีขก้นไป นอกจากนี้ ยังมีระบบ
                                                             
๑๔๔ เพิ่งอ้าง 



๗๘ 

บ านาญพิเศาส าหรับทหาร ต ารวจ และพนักงานราิทัณฑท แผนบ านาญเพิ่มเติมใิ้ส าหรับลูกจ้างของรัฐและ
ลูกจ้างเอกินที่มีอายุระหว่าง ๑๘ ถกง ๕๙ ปี ซก่งเป็นพลเมืองบรูไนหรือมีถิ่นท่ีอยู่ถาวรในประเทศบรูไน 
เงินสมทบเข้ากองทุนเล้ียงิีพนั้นมาจากผู้ประกันตนและนายจ้างในสัดส่วน ดังนี้ (๑) ผู้ประกันตนสมทบเงิน
เข้ากองทุนร้อยละ ๕ ส าหรับรายได้รายเดือนส่วนที่เกิน ๘๐ ดอลลารทบรูไน และ (๒) นายจ้างสมทบเงิน
เข้ากองทุนร้อยละ ๕ ของเงินเดือน (โดยร้อยละ ๓ เป็นส่วนบัญิีของผู้ประกันตน และอีกร้อยละ ๐.๕ 
เป็นส่วนของผู้ได้รับผลประโยินท) ท้ังนี้ สามารถสมทบเงินเพิ่มเติมโดยสมัครใจได้ และไม่มีการก าหนดรายได้
ขั้นสูงสุดในการค านวณเงินสมทบ๑๔๕ 

 Tabung Amanah Pekerja (TAP) Scheme เป็นแผนเงินเล้ียงิีพแต่เดิม ซก่งลูกจ้างจะถูกบังคับให้
ต้องสมทบเงินเข้ากองทุนร้อยละห้าของเงินค่าจ้างพื้นฐาน และนายจ้างกนต้องสมทบเงินอีกร้อยละห้า 
กระทรวงการคลังเป็นผู้บริหารกองทุนนี้โดย (น าไปลงทุนและจ่ายเงินปันผลให้กับ) ผู้จ่ายเงินสมทบจะได้รับเงิน
เมื่อถกงก าหนดอายุท่ีจะได้รับเงินบ านาญนี้ อย่างไรกนตาม ลูกจ้างสามารถถอนเงินท่ีตนสมทบเข้ากองทุนนี้
ออกมาก่อนจะถกงเกณฑทได้จกงเกิดปัญหาทุนโดยรวมลดต่ าลง จกงจะเหนนได้ว่า TAP Scheme นี้ไม่ก่อให้เกิด
แรงจูงใจให้ลูกจ้างเกนบออมเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นเงินใิ้ในยามเกาียณ เนื่องจากลูกจ้างใิ้เงินส่วนนี้ไปก่อหนี้
ส่วนบุคคลแทนท่ีจะเป็นเงินส ารองไว้ใิ้ในิีวิตหลังเกาียณตามวัตถุประสงคทท่ีแท้จริงของเงินกองทุน๑๔๖  

 แผนเงิน เล้ียงิีพ เพิ่ มเติม หรือ the Supplemental Contributory Pensions (SCP) Scheme    
ถูกจัดต้ังขก้นภายใต้ The Supplemental Contributory Pension Order, 2009 และบังคับใิ้ต้ังแต่วันท่ี ๑ 
มกราคม ค.ศ. ๒๐๑๐ เป็นแผนเงินสมทบเพิ่มเติมจาก TAP Scheme ท่ีมีอยู่ ท้ังนี้ แผนเงินเล้ียงิีพเพิ่มเติมนี้ 
มีส่วนคล้ายกับ TAP Scheme โดยเป็นการบังคับให้ลูกจ้างทุกคนท้ังในส่วนของภาครัฐและเอกินเข้าไปอยู่  
ในระบบ นอกจากนี้ ได้มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาิีพอิสระเข้าอยู่ในระบบเงินเล้ียงิีพเพิ่มเติมนี้เิ่นกัน๑๔๗ 
 

๒.๑.๑๑ นโยบายด้านศาสนา 
 

ส าหรับประเทศบรูไน ศาสนามีความเิ่ือมโยงกับรูปแบบการบริหารงานของรัฐ โดยรัฐมีแนวคิดหลัก 
ท่ีส าคัญ คือ การสร้างสังคมให้มีความเข้มแขนงตามหลักศาสนาอิสลามในกรอบของกฎหมายและหลักปรัิญา
ของสุลต่านท่ีทรงรื้อฟื้นปรัิญาเก่าของบรูไนมาใิ้ คือ “วิถีิีวิตแบบมาเลยท ศาสนาอิสลามยกดมั่นในระบบ
ก าั ต ริ ยท ” ห รื อ  “MIB : Melayu Islam Beraja (Malay Islamic Monarchy)” ซก่ ง ห ม า ย ถก ง บ รู ไ น            
เป็นประเทศท่ีมีวิถีิีวิต และวัฒนธรรมมาเลยท ได้แก่ใิ้ภาาา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี      

                                                             
๑๔๕ บ านาญและเครือข่ายการพัฒนา, บรูไน, http://www.pensiondevelopment.org/51/brunei.htm, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๐๑๕ 
๑๔๖ ออกฟอรทด บิสซิเนส กรุ๊ป (Oxford Business Group), รายงาน : บรูไนดารุสซาลาม, ๒๐๐๙, หน้า ๓๗ 
๑๔๗ ก ร ะ ท ร ว งก า ร ค ลั ง  บ รู ไ น ด า รุ ส ซ า ล า ม  (Ministry of Finance Brunei Darussalam), ก า ร ส ม ท บ เข้ า บ า น า ญ เพิ่ ม เ ติ ม , 
http://www.mof.gov.bn/index.php/about-scp#sthash.94EQ5xGj.dpuf, ข้อมูลเมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๐๑๓ , เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๒ กันยายน 
๒๐๑๕ 



๗๙ 

แบบมาเลยท Islam หมายถกงเป็นรัฐอิสลาม ซก่งกฎหมายและค่านิยมต่างๆ มาจากศาสนาอิสลาม และ Beraja 
หมายถกงเป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบหรือสถาบันกาัตริยทโดยสุลต่านซก่งมีฐานะเป็นสมเดนจพระราิาธิบดี 
ดังนั้น จะเหนนว่าศาสนาอิสลามมีอิทธิพลอย่างยิ่งกับประเทศบรูไน๑๔๘ ิาวบรูไนจะให้ความส าคัญกับหลัก
ศาสนาท่ีถือว่าเป็นองคทประกอบประจ าตัวที่ส าคัญท่ีสุด รองลงมา คือการใิ้ิีวิตกับครอบครัว และงานซก่งเป็น
องคทประกอบส าคัญรองลงมา ดังนั้น การใิ้ิีวิตของิาวบรูไนมีความสอดคล้องกับหลักศาสนาเป็นอย่างมาก 

แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะให้อิสระในการนับถือศาสนาโดยตามรัฐธรรมนูญ ก าหนดไว้ว่าศาสนาประจ าิาติ
บรูไนคือมุสลิมตามนิกายิาฟีอียท  โดยท่ีิาวบรูไนกนสามารถยอมรับนับถือศาสนาอื่นได้อย่างสงบสุข           
และสมานฉันททในประเทศบรูไน๑๔๙ อย่างไรกนตาม มีข้อวิพากาทวิจารณทว่ารัฐบาลให้การส่งเสริมเพียงเฉพาะ
นิกาย  สุหนี่สาขาิาฟีอียท (Shafi’I school of Sunni Islam) และไม่สนับสนุนศาสนาอื่นๆ โดยมีการออก
มาตรการทางกฎหมายและนโยบายท่ีจ ากัดกลุ่มท่ีมีความเิ่ือหรือศาสนาอื่นท่ีมิได้อยู่ภายใต้มุสลิมนิกายสุหนี
สาขา ซาฟีอียท๑๕๐ 

 
๒.๑.๑๒ นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

            
นโยบายด้านวิทยาศาสตรท เทคโนโลยี และนวัตกรรมของบรูไนเป็นส่วนหนก่งของยุทธศาสตรท        

ด้านเศราฐกิจในนโยบายวิสัยทัศนทแห่งิาติ (Brunei’s Nation Vision) หรือ Wawasan 2035 ท่ีรัฐบาลบรูไน
ประกาศใิ้เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ และท าให้ประเทศได้รับการยอมรับจากนานาิาติ  
โดยเน้นการพัฒนาภาคเศราฐกิจอื่นๆ นอกเหนือจากการพก่งพาจากภาคอุตสาหกรรมน้ ามันและก๊าซธรรมิาติ 
และนโยบายนี้ยังมุ่งสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศราฐกิจและ
สังคมท่ียั่งยืน  

ตามประกาศหลวงพระบาง หรือ “Luang Prabang Joint Declaration” ประเทศบรูไนได้รับ
มอบหมายให้ เป็น เจ้าภาพทางด้าน Information Technology (IT) ซก่ งรัฐบาลกนได้พยายามยกระดับ          
ขีดความสามารถของประเทศให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างจริงจัง ด้วยการให้การสนับสนุนแก่ส่วนราิการ
และหน่วยงานท่ีดูแลรับผิดิอบเรื่อง ICT อย่างเตนมท่ี รวมท้ังการใิ้เทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารจัดการ
ข้อมูลข้าราิการพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันให้ประเทศก้าวไปสู่เป้าหมายในการเป็นรัฐบาล
อิเลนกทรอนิกสทได้อย่างสมบูรณทตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

                                                             
๑๔๘ นิิานทท สิงหพุทธางกูร, ระบอบสมบูรณายาสิทธิราิ หลักศาสนาอิสลาม กับ การบริหารประเทศบรูไนดารุสซาลาม , ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๑๓, 
http://www.prachatai.com/journal/2013/07/47797 เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๐๑๕ 
๑๔๙ รัฐธรรมนูญ ก าหนดว่า “ศาสนาประจ าิาติของประเทศบรูไนดารุสซาลามได้แก่มุสลิมตามลัทธิิาฟีอียทโดยศาสนาอื่นกนสามารถนับถือปฏิบัติ    
อย่างสงบและปรองดองโดยผู้ปฎิบัติศาสนานั้นในภาคส่วนต่างๆ ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม” 
๑๕๐ ยู ไ น เตน ด  ส เต ท สท  ดี พ า รท ท เม้ น  อ อ ฟ  ส เต ท  (United States Department of State), ก า ร ทู ต ใ น ท า งป ฏิ บั ติ , บ รู ไ น        
http://www.state.gov/documents/organization/171648.pdf, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๐๑๕ 



๘๐ 

เนื่องจากบรูไนเป็นประเทศมุสลิมสายกลางท่ีให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม
อย่างเคร่งครัดและได้รับการยอมรับจากประเทศมุสลิมอื่นๆ รัฐบาลบรูไนจกงต้ังเป้าหมายท่ีจะเป็นประเทศ
ศูนยทกลางผลิตภัณฑทฮาลาลท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับนานาิาติ โดยมุ่งสร้างตราสัญลักาณทท่ีเรียกว่า 
“บรูไนฮาลาล” (Brunei Halal Brand) เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักและเพื่อให้ได้รับความเิ่ือถือในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก โดยรัฐบาลบรูไนมุ่งท่ีจะเน้นจุดเด่นในด้านความเคร่งครัดในการตรวจสอบและการออกใบรับรอง
ผลิตภัณฑทฮาลาลซก่งรวมผลิตภัณฑทท้ังประเภทอาหารและท่ีมิใิ่อาหาร และยังมีความพยายามในการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑทฮาลาลให้มีมาตรฐานในระดับ   
แนวหน้า รัฐบาลบรูไนโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐานได้ก่อต้ังหน่วยงานสนับสนุนกิจการ           
ฮาลาลขก้นโดยเฉพาะ ได้แก่ 

๑) ศูนยทพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมฮาลาล Halal Industry Innovation Centre (HIIC) ก่อต้ังขก้น
ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ มีวัตถุประสงคทเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทฮาลาล รวมท้ังยังเป็น
หน่วยงานหลักในการพัฒนาธุรกิจฮาลาลท้ังในด้านการผลิตและการขนส่ง ปัจจุบัน HIIC มีความร่วมมือทาง
วิิาการและการวิจัยกับหลายประเทศ ตัวอย่างเิ่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 

๒ ) Brunei Wafirah holdings Sdn Bhd & Ghanim International Food Corporation Sdn 
Bhd ก่อต้ังขก้นในปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ด าเนินการในลักาณะบริาัทเอกินภายใต้การก ากับดูแลและสนับสนุนของ
กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน  มุ่งเน้นการพัฒนาตราสินค้า “Brunei Halal Brand” ให้เป็น 
ตราสินค้าิ้ันน าในประเทศและตราสินค้าิ้ันน าในต่างประเทศ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑทอาหารฮาลาล 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการส่งออกสู่ตลาดโลก ท้ังยังท า
หน้าท่ีแสวงหาโอกาสการลงทุนด้านการผลิตอาหารฮาลาลในลักาณะ Original Equipment Manufacturer 
(OEM) ซก่งหมายถกงการผลิตสินค้าภายใต้การอนุญาตโดยเจ้าของตราสินค้า โดยการก ากับดูแลคุณภาพสินค้า
โดยผู้จ้าง กระบวนการผลิตสินค้าและสินค้าท่ีผลิตท้ังหมดจะต้องส่งให้เจ้าของตราสินค้าตรวจสอบ  ขณะนี้
บรูไนมีการร่วมลงทุนการผลิตลักาณะ OEM กับบริาัทท้องถิ่นในจีน อินเดีย และไทยแล้ว๑๕๑ 

 
๒.๑.๑๓ นโยบายด้านเยาวชน 

 
 รัฐบาลบรูไนก าหนดให้เยาวินคือบุคคลท่ีอยู่ในิ่วงอายุต้ังแต่ ๑๕ ถกง ๔๐ ปี นโยบายหลักเกี่ยวกับ
เยาวินคือ การสร้างเยาวินบรูไนให้มีความเป็นเลิศในคุณสมบัติ ๕ ประการ ดังต่อไปนี้๑๕๒ 

                                                             
๑๕๑กระทรวงต่างประเทศ, ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตรท เทคโนโลยีและนวัตกรรม , หน่วยงาน สอท. ณ บันดารทเสรีเบกาวัน ประเทศ บรูไน 
http://www.mfa.go.th/business/contents/files/activities-20140326-161533-499239.doc, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๐๑๕ 
๑๕๒ยูธโพลิซีดอทโออารทจี (Youthpolicy.org), บรูไน , ข้อมูล ณ วันที่  ๒๘ เมาายน ๒๐๑๔ http://www.youthpolicy.org/factsheets/ 
country/ 



๘๑ 

๑) ยกดถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าิาติและด ารงิีวิตให้สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม 

๒) มุ่งสร้างให้เยาวินมีส่วนร่วมทางเศราฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม โดยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ 
ความตระหนัก และมีองคทความรู้ 

๓) สร้างความเข้าใจและจิตส านกกท่ีถูกต้อง 

๔) สร้างความรู้และทักาะให้กับเยาวิน 

๕) พัฒนาทัศนคติและคุณสมบัติประจ าตน เิ่น ความรักิาติ ความมั่นใจ และความคิดริเริ่ม 

นโยบายด้านเยาวินมุ่งเน้นในด้านการศกกาา การจ้างงานและการอบรม ความเป็นผู้น า ความคิดริเริ่ม
ในด้านสังคมและเศราฐกิจ ความสัมพันธทระหว่างประเทศ การให้บริการิุมิน รวมทั้ง การพัฒนาด้านการกีฬา 
 
๒.๒ ความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมวัฒนธรรมที่ประเทศบรูไนท าไว้กับประเทศอื่นหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ 
  
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนได้ท าความตกลงระหว่างประเทศในด้านสังคมวัฒนธรรมกับ
ประเทศอื่น หรือองคทการระหว่างประเทศหลายฉบับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๒.๒.๑ อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย               
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักด์ิศรี (Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment 1984) โดยบรูไนได้ลงนามวันที่ ๒๒ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๕ 
(ยังไม่ให้สัตยาบัน) มีสาระส าคัญดังนี้ 
 

ส่วนท่ี ๑ (ข้อ ๑-๑๖) กล่าวถกงค านิยามของ "การทรมาน" และการก าหนดให้การทรมานเป็นความผิด
ท่ีลงโทาได้ตามกฎหมายอาญา ภายใต้เขตอ านาจสากล 

ส่วนท่ี ๒ (ข้อ ๑๗-๒๔) กล่าวถกงการจัดต้ังคณะกรรมการต่อต้านการทรมานซก่งเป็นองคทกรก ากับดูแล 
ประกอบด้วยผู้เิ่ียวิาญอิสระจ านวน ๑๐ คน ท่ีแต่งต้ังโดยภาคีสมาิิกมีอ านาจในการรับค าร้องเรียนของ
ปัจเจกบุคคลท่ีได้รับความเสียหายจากการถูกกระท าทรมาน 

ส่วนท่ี ๓ (ข้อ ๒๕-๓๓) กล่าวถกงกระบวนการภาคยานุวัติ การท าข้อสงวน การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ของอนุสัญญา และการระงับข้อพิพาท 

                                                                                                                                                                                              
brunei/, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๐๑๕ 



๘๒ 

๒.๒.๒ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women 1979) ให้สัตยาบันแล้วในวันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๖  
 

ก าหนดให้รัฐสมาิิกมีพันธกรณีในการพิทักาทและธ ารงความเสมอภาคระหว่างเพศในกฎหมาย      
ของประเทศตน มีหน้าท่ียกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายบรรดาท่ีเป็นปฏิปักาทต่ออนุสัญญานี้ จัดให้มีกฎหมาย
ใหม่เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อสตรี จัดให้มีตุลาการและสถาบันภาครัฐเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 
และด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบไม่ว่าท่ีเกิดจากบุคคลธรรมดา 
องคทกร และหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกิน 

 
๒.๒.๓ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ให้สัตยาบัน

แล้ว ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๙๕ มีสาระส าคัญดังนี้ 
 

ส่วนท่ี ๑ (ข้อ ๑-๔๑) กล่าวถกงหลักการและเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ท่ีเดนกพกงได้รับ อันประกอบด้วย 
สิทธิและเสรีภาพของเดนกโดยท่ัวไป การคุ้มครองร่างกาย ิีวิต เสรีภาพ และสวัสดิภาพของเดนก การให้
สวัสดิการสังคมแก่เดนก การคุ้มครองสิทธิทางแพ่ง การคุ้มครองศักด์ิศรีของเดนกในกรณีท่ีมีการกระท าความผิด
ทางอาญา และการคุ้มครองเดนกผู้ด้อยโอกาส 

ส่วนท่ี ๒ (ข้อ ๔๒-๔๕) กล่าวถกงหลักเกณฑทและแบบพิธีซก่งประเทศท่ีให้สัตยาบันแก่อนุสัญญา       
ต้องปฏิบัติตาม 

ส่วนท่ี ๓ (ข้อ ๔๖-๕๔) กล่าวถกงกลไกของอนุสัญญา ซก่งก าหนดพันธกรณี การติดตามดูแล การทบทวน
วิธีปฏิบัติตาม และก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการบังคับใิ้อนุสัญญา 

 
๒.๒.๔ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการห้ามและการด าเนินการโดยทันที     

เพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก (Convention concerning the Prohibition 
and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour 1989) ให้
สัตยาบันแล้วในวันที่ ๙ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๙ 
 

อนุสัญญานี้ยอมรับแนวทางปฏิบัติขององคทการแรงงานระหว่างประเทศ (the International Labour 
Organization (ILO)) เพื่อให้รัฐภาคีรับประกันตนเองว่าจะด าเนินการในการห้ามและการขจัดรูปแบบท่ีเลวร้าย
ท่ีสุดของการใิ้แรงงานเดนกโดยทันที 

 



๘๓ 

๒.๒.๕ อนุสัญญาต่อต้านการเลือกปฏิบัติทางการศกกาา (Convention against Discrimination 
in Education 1960) ให้สัตยาบันแล้วเม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๕ 
 

เป็นอนุสัญญาท่ีองคทการการศกกาาวิทยาศาสตรทและวัฒนธรรมแห่งสหประิาิาติ (UNESCO) จัดท า
อนุสัญญา โดยมีวัตถุประสงคทเพื่อต่อต้านการกระท าท่ีถือเป็นการกีดกันและการเลือกปฏิบัติทางการศกกาา     
ซก่งได้แก่ (๑) การกีดกันบุคคลและกลุ่มบุคคลไม่ให้เข้าถกงการศกกาาไม่ว่าจะเป็นประเภทใดและระดับใด (๒) 
การจ ากัดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้อยู่ในระดับมาตรฐานการศกกาาท่ีต่ า (๓) มาตรการท่ีมีการจัดให้มีหรือคงไว้     
ซก่งการแบ่งแยกระบบการศกกาาหรือสถาบัน (๔) มาตรการเลือกปฏิบัติท่ีมีการลงโทาบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
ด้วยวิธีที่ขัดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุายท 

 
๒.๒.๖ พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เร่ือง การค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่อ

ลามกเก่ียวกับเด็ก (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the 
sale of children child prostitution and child pornography 2000) ให้สัตยาบันแล้วเม่ือวันที่ 
๒๑ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๖ 
 

เป็นพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดนกข้อ ๓๒ ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕ ว่าด้วยการแสวงประโยินท
จากเดนกทางเศราฐกิจและทางเพศ 

ส่วนท่ี ๑ (ข้อ ๑-๓) กล่าวถกงการมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อก าหนดความผิดและโทาทางอาญา   
เพื่อป้องกันการค้าเดนก การค้าประเวณี และส่ือลามกเกี่ยวกับเดนก 

ส่วนท่ี ๒ (ข้อ ๔-๖) กล่าวถกงมาตรการในการก าหนดเขตอ านาจศาล วิธีพิจารณาคดี การส่งผู้ร้ายข้าม
แดน และการสืบสวน 

ส่วนท่ี ๓ (ข้อ ๗-๑๐) กล่าวถกงมาตรการในการริบทรัพยทท่ีเกี่ยวกับการกระท าความผิด มาตรการ
คุ้มครองสิทธิและผลประโยินทของเดนก นโยบายป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมความตระหนักรู้ของสาธารณิน 
และความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการบ าบัดฟื้นฟู และการส่งเดนกผู้รับเคราะหทกลับ
ประเทศบ้านเกิด 

ส่วนท่ี ๔ (ข้อ ๑๑-๑๗) กล่าวถกงการจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามพิธีสารเลือกรับ 
 
 
 



๘๔ 

๒.๒.๗ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities 2006) วันลงนาม ๑๘ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๗ ยังไม่มีการให้สัตยาบัน 
 

ส่วนท่ี ๑ (ข้อ ๑-๓) กล่าวถกงวัตถุประสงคท ค านิยามของคนพิการ และหลักการท่ัวไป เิ่น การเคารพ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุายท เสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนพิการ ความเป็นอิสระของบุคคล การมีส่วนร่วมของ      
คนพิการได้อย่างเตนมท่ีและมีประสิทธิภาพในสังคม การเคารพความแตกต่าง และการไม่เลือกปฏิบัติต่อ      
คนพิการ 

ส่วนท่ี ๒ (ข้อ ๔-๘ ) กล่าวถกงการเรียกร้องให้รัฐสมาิิกต้องเคารพต่อพันธกรณีเพื่อท าให้เกิด       
ความเท่าเทียมกันและการไม่เลือกปฏิบัติต่อสตรีผู้พิการ เดนกผู้พิการ และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ    
คนพิการในสังคม  

ส่วนท่ี ๓ (ข้อ ๙-๓๐) กล่าวถกงสิทธิของคนพิการ เิ่น การจ้างงาน สุขภาพ การศกกาา เสรีภาพในการ
แสดงออก เสรีภาพในการย้ายถ่ินฐาน เสรีภาพจากการถูกทรมาน และสิทธิในการสร้างครอบครัว  

ส่วนท่ี  ๔  (ข้อ ๓๑-๕๐ ) กล่าวถกงการเกนบรวบรวมสถิ ติข้อมูล ความร่วมมือระหว่างประเทศ           
การตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงานตามอนุสัญญา อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

 
๒.๒.๘ อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยต่อการด าเนินงานขององค์การสหประชาชาติและบุคลากร                   

ที่เก่ียวข้อง (Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel 1994)       
ให้สัตยาบันแล้วเม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๑๓ 
 

มีวัตถุประสงคทเพื่อความปลอดภัยต่อการด าเนินงานขององคทการสหประิาิาติและบุคลากร           
ท่ีเกี่ยวข้องกับสหประิาิาติโดยให้รัฐสมาิิกต้องใิ้วิธีการท่ีจ าเป็นทุกประการเพื่อคุ้มครององคทการ
สหประิาิาติและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับองคทการสหประิาิาติจากการกระท าผิดทางอาญา และการก าหนด
บทลงโทาและวิธีการลงโทาท่ีเหมาะสม และให้ความร่วมมือในการป้องกันอาิญากรรมและให้ความิ่วยเหลือ
แก่รัฐภาคีสมาิิกในกระบวนการทางอาญา 

 
๒.๒.๙ การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องของประเทศบรูไน 

 
บรูไน เข้าเป็นสมาิิกล าดับ ท่ี  ๑๙๑ ขององคทการการศกกาา วิทยาศาสตรท  และวัฒนธรรม              

แห่งสหประิาิาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) 
เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๕ และได้ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (the UNESCO 1972 



๘๕ 

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)            
เมื่อสิงหาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ และบทบัญญัติวิธีปฏิบัติในการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการสงวนรักาา
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ (The UNESCO 2003 Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage) 

กระทรวงศกกาาธิการบรูไน เป็นสมาิิกองคท การการศกกาา วิทยาศาสตรท  และวัฒนธรรม                
แห่ งสหประิาิาติ  (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) องคทการ
รัฐมนตรีศกกาาแห่งเอเิียตะวันออกเฉียงใต้  (Southeast Asian Ministers of Education Organization) 
และความร่วมมือทางเศราฐกิจในเอเิีย-แปซิฟิค" (ASIA-PACIFIC Economic Cooperation) เป็นการยืนยัน 
ความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพของการศกกาาเพื่อให้การศกกาาของบรูไนเป็นไปตามมาตรฐานสากล ท้ังนี้
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรา (Millennium Development Goals) ตามท่ีก าหนดไว้ใน 
UNESCO Dakar 2000 

 
๒.๓ ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศบรูไน 
 

ไทยและบรูไนได้จัดต้ังกลไกความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกัน คือ คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย     
ความร่วมมือทวิภาคีไทยและบรูไน ซก่งมีการประิุมครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๓๐–๓๑ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๓            
ท่ีกรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง   
การต่างประเทศบรูไนเป็นประธานการประิุมร่วม ซก่งได้มีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธทและ
ความร่วมมือระหว่างท้ังสองประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่ การค้า การลงทุน รวมท้ังการประมง อุตสาหกรรม 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แรงงาน ความร่วมมือด้านวิิาการ การท่องเท่ียว การส่ือสาร และวัฒนธรรม         
ผลการประิุมแสดงให้เหนนถกงความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาความสัมพันธทระหว่างท้ังสองประเทศให้มีความคืบหน้า 
นอกจากนี้ ไทยยังประสบความส าเรนจในการโน้มน้าวให้บรูไนให้ความส าคัญกับการลงทุนในอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาลและร่วมมือกันจัดต้ังธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเมื่อวันท่ี ๓ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๓         
ในระหว่างการเยือนบรูไน นายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าฯ สมเดนจพระราิาธิบดีแห่งบรูไน และกล่าวสุนทรพจนท       
ในการประิุม General Meeting ครั้งท่ี ๑๕ ของสภาความร่วมมือทางเศราฐกิจแปซิฟิก (Pacific Economic 
Cooperation Council – PECC) อีกท้ัง ได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดต้ังมหาวิทยาลัยอิสลามในไทย      
ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว การลงทุน “กองทุนไทยทวีทุน” (ระหว่าง Brunei Investment Agency    
กับกองทุนบ าเหนนจบ านาญข้าราิการ) และความร่วมมือระหว่าง Royal Brunei Airlines กับบริาัท        
การบินไทย จ ากัด (มหาิน) 

 
 
 



๘๖ 

 ๒.๓.๑ ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม  
 

ท่ีประิุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับบรูไน  ครั้งท่ี ๑     
ท่ีกรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี ๓๐–๓๑ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ เหนนพ้องในการขยายความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม 
นอกจากนี้ ในโอกาสฉลองการครบรอบ ๒๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธททางการทูตระหว่างไทย-บรูไน 
สถานเอกอัครราิทูต ณ บันดารทเสรีเบกาวันได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมและ
การกีฬาบรูไนจัดกิจกรรม Thailand Festival ๒๐๐๓ โดยมีการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม น าคณะนาฏศิลป์
และนักดนตรีไปแสดงวัฒนธรรมท่ีบรูไนเมื่อวันท่ี ๒๓–๒๖ พฤาภาคม ค.ศ. ๒๐๐๓๑๕๓ 

 
 ๒.๓.๒ ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ  
 

มีนักศกกาาไทยท่ีได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลามท้ังโดยทุนรัฐบาลไทยและบรูไน            
มีนักศกกาามุสลิมท้ังิายหญิงจากจังหวัดิายแดนภาคใต้ท่ีได้รับทุนจากทางการบรูไนให้ไปเรียนทางด้าน
รัฐศาสตรทและการศาสนา มีนักศกกาาหลายคนท่ีบริาัทเอกินในประเทศไทย อาทิ  การปิ โตรเลียม              
แห่งประเทศไทยส่งไปเรียนวิิาท่ัวไป ในประเทศบรูไนในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ไทยได้ให้ทุนการศกกาาแก่บรูไนฯ ๑ ทุน 
ได้แก่ Thai Language Learning among ASEAN Diplomats๑๕๔  

มีการสนับสนุนทุนการศกกาาให้แก่นักเรียนในพื้นท่ีภาคใต้เพื่อศกกาาด้านศาสนา โดยคณะกรรมการ
อิสลามในจังหวัดิายแดนภาคใต้เป็นผู้คัดเลือกการให้ทุนการศกกาาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
ในปีการศกกาา ๒๐๐๒ แก่นักศกกาาท่ีมีสัญิาติในกลุ่มสมาิิกอาเซียนซก่งรวมถกงนักศกกาาไทย ผ่านกระทรวง       
การต่างประเทศและสถานเอกอัครราิทูตบรูไนประจ าประเทศไทย โดยให้ไปศกกาาท่ี University of Brunei 
Darussalam เป็นต้น ท้ังนี้ การด าเนินความร่วมมือด้านการศกกาาไทย-บรูไนฯ ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือของ The Southeast Asian Ministers of Education Organization: SEAMEO และ ASEAN 
โดยประเทศบรูไนรับเป็นเจ้าภาพศูนยทซีมีโอโวคเทค (SEAMEO VOCTECH) ท าหน้าท่ีส่งเสริมการฝึกอบรม 
การท าวิจัย และเป็นศูนยทกลางข้อมูลด้านอาิีวศกกาาและการศกกาาเทคนิค โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบัน
ระดับิาติอื่นๆ ในการจัดการฝึกอบรมและวิจัย ในแต่ละปีจะจัดการฝึกอบรมแก่ประเทศสมาิิก  SEAMEO 
ประมาณ ๑๐-๑๒ หลักสูตร ส าหรับความร่วมมือในระดับอุดมศกกาาจะอยู่ภายใต้กรอบพหุภาคีภายใต้กรอบ
อาเซียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network–AUN) ซก่ง University of Brunei 
Darussalam เป็นมหาวิทยาลัยสมาิิกของ AUN 

                                                             
๑๕๓การประิุมสุดยอดอาเซียน, ประเทศบรูไนดารุสซาลาม, http://aseansummit.police๗.go.th/index.php?option=com_content&task= 
view&id =37&Itemid=52g, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๐๑๕ 
๑๕๔ เพิ่งอ้าง 



๘๗ 

ในระหว่างการประิุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยโลก  เมื่ อปี  ค .ศ. ๒๐๐๖ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศกกาาธิการของไทยในขณะนั้น (นายจาตุรนตท ฉายแสง) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการ
บรูไน (H.E. Pehin Abdul Rahman Taib) ได้ร่วมกันในการหารือระดับทวิภาคีซก่งท้ังสองฝ่ายมีความเหนน
ร่วมกันในการมีความร่วมมือในด้านการศกกาาภาาา โดยเฉพาะการเรียนการสอนสองภาาา การสอนภาาา
มลายูและการท าวิจัยระดับอุดมศกกาา ในโครงการวิจัยร่วม (Joint Research Project) กับมหาวิทยาลัย   
ของไทย และยังให้ความสนใจในการศกกาาระดับอาิีวศกกาา โดยขอให้มีการแลกเปล่ียนครูและนักศกกาามาก
ขก้น และฝ่ายไทยยังขอให้มีความร่วมมือในเรื่องอิสลามศกกาาและการแลกเปล่ียนบทเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา
ด้วย 

รองปลัดกระทรวงศกกาาธิการ ฝ่ายต่างประเทศในขณะนั้น (ดร.ิินภัทร  ภูมิรัตน) ได้เจรจา        
ความร่วมมือทวิภาคีด้านการศกกาากับรองปลัดกระทรวงศกกาาธิการบรูไน (Mrs. Hajah Norjum Haji Mohd 
Yusop) เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๗ ในระหว่างการประิุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสของ  SEAMEO         
ท่ีประเทศไทย โดยท้ังสองฝ่ายเหนนิอบท่ีจะจัดท าบันทกกความเข้าใจด้านการศกกาาระหว่างกัน โดยสาขาวิิา    
ท่ีฝ่ายบรูไนประสงคทจะร่วมมือกับประเทศไทย ได้แก่ เทคโนโลยีและการอาิีวศกกาา การเกาตรกรรม 
วิทยาศาสตรทกายภาพและการกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น และสาขาวิิาท่ีฝ่ายไทยประสงคทจะร่วมมือ
กับบรูไนฯ ได้แก่ การวิจัยด้านการศกกาา การอนุรักาทส่ิงแวดล้อม การพัฒนาห้องสมุดและพิพิธภัณฑท การสอน
ภาาาอังกฤาเป็นภาาาท่ีสอง การใิ้ ICT ในการเรียนการสอน การส่งเสริมสันติภาพในภาคใต้ นอกจากนี้    
ท้ังสองประเทศมีความต้องการท่ีจะแลกเปล่ียนครูและนักเรียน เพื่อส่งเสริมประสบการณทการศกกาา และ     
จัดกิจกรรมดูงานการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม เป็นต้น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการไทยและบรูไนดารุสซาลาม ได้ลงนามในบันทกกความเข้าใจ     
ด้านการศกกาา เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ ณ กรุงบันดาเสรี เบกาวัน เมื่อคราวท่ี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกกาาธิการในขณะนั้น (นายจุรินทรท ลักาณวิศิาฐท) เดินทางไปเยือนประเทศบรูไนในฐานะ
ประธานสภารัฐมนตรีศกกาาแห่งเอเิียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และได้เดินทางไปเยี่ยมศูนยทระดับภูมิภาค
ของ SEAMEO (VOCTECH) รวมท้ังสถานศกกาาโดยเนื้อหาของบันทกกความเข้าใจฯ ครอบคลุมความร่วมมือ
ด้านการศกกาาในทุกระดับ เิ่น การเิ่ือมโยงเครือข่ายโรงเรียนและสถาบันการศกกาา การศกกาาด้านเทคนิค
และอาิีวศกกาา การพลศกกาาและการกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การเทียบโอนหน่วยกิตและ
การเคล่ือนย้ายนักเรียน การยอมรับคุณสมบัติด้านการศกกาา ผู้เิ่ียวิาญและการอาิีวศกกาา การศกกาา    
สองภาาา การศกกาาด้านคณิตศาสตรทและวิทยาศาสตรท การศกกาาครูและการพัฒนาวิิาิีพ และจริยธรรม 

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประิุมคณะท างานร่วมด้านการศกกาาฯ ครั้งท่ี ๑ ภายใต้กรอบบันทกก
ความเข้าใจด้านการศกกาาไทย -บรูไน  ดารุสซาลาม ระหว่างวัน ท่ี  ๗ -๑๐ กันยายน  ค.ศ. ๒๐๑๑                  
ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีโครงการความร่วมมือระหว่างกันในเรื่อง ดังนี้  



๘๘ 

(๑) ความร่วมมือด้านการพัฒนาภาาาอังกฤา  

(๒) ความร่วมมือด้านการแลกเปล่ียนครูด้านการศกกาาพิเศา ของส านักงานคณะกรรมการการศกกาา
ขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงคทในการส่งเสริมคุณภาพด้านการศกกาาพิเศาของท้ังสองประเทศ 

(๓) ความร่วมมือด้านการเคล่ือนย้ายนักศกกาาท่ีขยายต่อโครงการ M-I-T (โครงการเคล่ือนย้าย
นักศกกาาระหว่างประเทศมาเลเซีย-อินโดนีเซีย-ไทย) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกกาา 
ได้เสนอให้มีการแลกเปล่ียนนักศกกาาซก่งขยายโครงการไปยังประเทศบรูไนด้วย อย่างไรกนตาม 
ประเทศบรูไนแจ้งว่าระบบการศกกาาของบรูไนยังไม่พร้อมให้มีการด าเนินการ แต่ยินดีท่ีจะรับ
ข้อเสนอของฝ่ายไทยไปพิจารณาและจะแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเมื่อมีความพร้อมต่อไป 

(๔) โครงการด้านการอาิีวศกกาาและการศกกาาเทคนิค  

(๕)  โครงการความร่วมมือด้านการกีฬา โดยฝ่ายบรูไนฯ ประสงคทจะมีความร่วมมือในด้าน          
การฝึกอบรมกีฬา การพัฒนาผู้ฝึกสอน การแลกเปล่ียนกิจกรรมด้านการกีฬา การจัดค่ายกีฬา 
เป็นต้น ซก่งส านักงานปลัดกระทรวงศกกาาธิการได้ประสานให้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ร่วมด าเนินโครงการดังกล่าว๑๕๕ 

 
 ๒.๓.๓ ความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสาร  
 
 ในระหว่างการเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม              
ค.ศ. ๒๐๐๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของท้ังสองประเทศได้ร่วมลงนามในบันทกกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ด้านสารสนเทศและการกระจายเสียงและภาพระหว่างไทย - บรู ไน 
(Memorandum of Understanding between the Government of His Majesty the Sultan and 
Yang Di - Pertuan of Brunei Darussalam and the Government of the Kingdom of Thailand on 
Cooperation in the Field of Information and Broadcasting) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ด้านข้อมูลข่าวสารและประิาสัมพันธท การแลกเปล่ียนรายการวิทยุ โทรทัศนทและส่ือส่ิงพิมพทท่ีมีสาระ ตลอดจน
การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารอันจะส่งผลให้ เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประิาินของท้ังสองประเทศ        
ในปัจจุบัน ได้มีการด าเนินโครงการภายใต้บันทกกความเข้าใจดังกล่าวแล้ว โดยมีการจัดประิุมคณะกรรมการ
ร่ วม ด้ าน เท คนิ ค ไท ย  - บ รู ไน  (Joint Technical Committee on Information and Broadcasting) 
นอกจากนี้  ท้ังสองประเทศได้จัดกิจกรรมร่วมด้านวัฒนธรรมเป็นระยะๆ เิ่น เมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน         

                                                             
๑๕๕ ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงศกกาาธิการ, ความร่วมมือด้านการศกกาากับประเทศบรูไนดารุสซาลาม, ข้อมูล 
ณ เดือนกุมภาพันธท ๒๐๑๔, http://www.bic.moe.go.th/newth/index.php?option=com_k2&view=item&id=3618:brunei-education-
cooperation-2014-02-10&Itemid=332, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๐๑๕ 



๘๙ 

ค.ศ. ๒๐๐๕ ได้มีการจัดงานแสดงดนตรีแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
และสถานีวิทยุบรูไนครั้งท่ี ๓ ณ กาดเธียเตอรท โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเิียงใหม่๑๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๕๖ เพิ่งอ้าง 



๙๐ 

บทที่ ๓ 
ภาพรวมทางการเมืองและความม่ันคงของประเทศบรูไน 

 
 ตามรัฐธรรมนูญของประเทศบรูไนฉบับลงวัน ท่ี ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๔ บัญญั ติให้สมเดนจ    

พระราิาธิบดีด ารงต าแหน่งเป็นประมุขของประเทศและเป็นนายกรัฐมนตรี ท้ังนี้ สมเดนจพระราิาธิบดี     
องคทปัจจุบันยังทรงด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย 
ตามกฎหมายแล้วนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้มีสัญิาติบรูไนเิ้ือสายมาเลยทโดยก าเนิดและจะต้องนับถือศาสนา
อิสลามนิกายซุนนียท ในิ่วงปี ค.ศ. ๒๐๐๔ มีการปรับเปล่ียนทางการเมือง โดยมีการฟื้นฟูสภานิติบัญญัติขก้น  
อีกครั้ง และมีการแต่งต้ังสมาิิกจ านวน ๒๑ คน เปิดสมัยการประิุมสภาครั้งแรกในวันท่ี ๒๕ กันยายน     
ค.ศ. ๒๐๐๔ สมเดนจพระราิาธิบดีได้ลงพระปรมาภิไธยในพระราิบัญญัติต่างๆ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ     
ปี ค.ศ. ๑๙๕๙ ซก่งจะน าไปสู่การจัดการเลือกต้ังสมาิิกสภานิติบัญญัติจ านวน ๑๕ คน จากสมาิิกท้ังหมด      
๔๕ คน โดยสมเดนจพระราิาธิบดีจะทรงคัดเลือกสมาิิกจ านวน ๓๐ คน ซก่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ
สร้างประิาธิปไตยของบรูไน และได้รับการตอบรับท่ีดีจากต่างประเทศ นักวิิาการ รวมท้ังพรรคการเมือง 
ฝ่ายค้านท่ียังเคล่ือนไหวอยู่  

 ต่อมาในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ สมเดนจพระราิาธิบดีทรงประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งส าคัญ โดยทรงแต่งต้ัง
มกุฎราิกุมารอัล มูหททาดี บิลลาหท ให้ทรงด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีอาวุโสประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ซก่งบ่งิ้ีถกง 
แนวทางการสืบทอดอ านาจในการบริหารประเทศในอนาคต นอกจากนี้ ได้มีการจัดต้ังกระทรวงพลังงานขก้นใหม่
เพื่อท าหน้าท่ีดูแลการพัฒนาทรัพยากรธรรมิาติด้านพลังงาน การปรับเปล่ียนรัฐมนตรีประจ ากระทรวงต่างๆ 
รวมท้ังการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจท่ีมีความ  ิานาญและผู้ท่ีไม่ได้เป็นมุสลิมเข้าด ารงต าแหน่งส าคัญในคณะรัฐมนตรี
เป็นครั้งแรก เป็นการสะท้อนให้เหนนว่าสมเดนจพระราิาธิบดีให้ความส าคัญต่อภาคเศราฐกิจ ภาคพลังงาน รวมท้ัง
การพัฒนาประเทศให้เป็นมุสลิมสายกลางมากขก้น โดยมุ่งหมายให้บรูไนมีความเจริญทัดเทียมประเทศอื่น และ  
เพื่อเพิ่มการดกงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคเศราฐกิจ๑๕๗ 

ปัจจุบันบรูไนมีประมุขรัฐ คือ สมเดนจพระราิาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียหท มูอิซ ซัดดิน วัดเดาละหท 
(His Majesty Sultan HajiHassanal Bolkiah Mu’iz Zaddin Waddaulah) ขก้นครองราิยท เมื่อ ๕ ตุลาคม 
ค.ศ. ๑๙๖๗ เป็นสมเดนจพระราิาธิบดีองคทท่ี ๒๙ และยังด ารงต าแหน่งอีก ๓ ต าแหน่งคือ นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ต าแหน่งท่ีส าคัญในรัฐสภาของบรูไนมีดังนี้ 

 - นายกรัฐมนตรี (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งโดยสุลต่าน) 

 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งโดยสุลต่าน) 

                                                             
๑๕๗ เดอะ คอมมอนเวลทท (The Commonwealth) บรูไนดารุสซาลาม : รัฐธรรมนูญและการเมือง, http://thecommonwealth.org/our-
member-countries/brunei-darussalam/constitution-politics, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๐๑๗ 
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 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ปัจจุบันด ารงต าแหน่งโดยสุลต่าน) 

 - รัฐมนตรีอาวุโสประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันด ารงต าแหน่งโดยมกุฏราิกุมารฯ คือ Pengiran 
Muda Haji Al – Muhtadee Billah องคทรัิทายาทของสุลต่านแห่งประเทศบรูไน 

 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ 

 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการ 

 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนา 

 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพื้นฐาน 

 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  

 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา 

 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวิน และการกีฬา 

 - รัฐมนตรีว่าการพลังงานประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง คนท่ี ๒ 
 
๓.๑ นโยบายด้านการเมืองและความม่ันคง 
  
 ประเทศบรูไนเป็นประเทศท่ียังคงไว้ซก่งระบบสมบูรณาญาสิทธิราิอย่างแท้จริง ประเทศบรูไนเป็น
ประเทศท่ีมีประิาินจ านวนไม่มาก (less – populated) (และปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราิ)   
แต่บรูไนแทบจะไม่มีสภาวะความกดดันทางการเมือง และไม่ค่อยปรากฏกระแสต่อต้านจากสังคม หรือประสบ
กับปัญหาทางสภาพเศราฐกิจ ดังนั้น จะเหนนได้ว่าบรูไนเป็นประเทศขนาดเลนกแต่เป็นประเทศท่ีมีความเข้มแขนง         
ทางเศราฐกิจเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมิาติส าคัญ คือน้ ามันและก๊าซธรรมิาติท่ีส่งออกได้จ านวนมากและ
สร้างรายได้มหาศาลให้บรูไน ประกอบกับการตัดสินใจท่ีจะไม่รวมประเทศกับมาเลเซียในอดีตท าให้ไม่ต้อง  
แบ่งผลประโยินทจากทรัพยากรให้กับมาเลเซีย การบริหารประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก        
มีจ านวนประิากรเพียงประมาณส่ีแสนคน และมีรายได้เพียงพอท่ีจะน ามาพัฒนาดัินีด้านทุนมนุายท         
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จนติดอันดับประเทศท่ีมีการพัฒนามนุายทเป็นอันดับต้นๆ ของโลกร่วมกับประเทศในตะวันตก และประิาิน
ในบรูไนกนถือว่ามีคุณภาพิีวิตท่ีดีแม้จะมิได้มีการปกครองประเทศแบบประิาธิปไตย๑๕๘ 

นโยบายระดับิาติทางด้านการเมืองของประเทศบรูไน คือ การสร้างความเป็นปึกแผ่นภายในิาติและ
ด ารงความเป็นอิสระของประเทศ กลยุทธทการบริหารปกครองประเทศเน้นถกงการยกระดับมาตรฐานของการ
ก าหนดนโยบาย การก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาเศราฐกิจ การยกระดับความทันสมัยของระบบราิการ 
การส่งเสริมภาพลักาณทของรัฐบาล กระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักนิติรัฐ การส่งเสริมขีดความสามารถ    
เพื่อต่อต้านอาิญากรรม และการส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศเพื่อรับมือกับวิกฤติในด้านต่างๆ๑๕๙ 
นอกจากนโยบายระดับิาติทางด้านการเมืองแล้ว ประเทศบรูไนมีนโยบายระดับิาติทางด้านความมั่นคง คือ 
ยุทธศาสตรทของนโยบาย Wawasan 2035 ด้านความมั่นคง โดยเน้นถกงการเสริมสร้างความมั่นคงท้ังภายใน
และระหว่างประเทศ รวมท้ังการเสริมสร้างสมรรถนะของบรูไนในการรับมือกับสถานการณทฉุกเฉินต่างๆ เิ่น 
การฝึกปฏิบัติการิ่วยเหลือตัวประกันจากกรณีโจรสลัดปล้นยกดเรือสินค้า โดยกองก าลังต ารวจแห่งิาติบรูไน 
(Royal Brunei Police Force – RBPF) และการรับมือกับสถานการณทการก่อการร้ายท่ีอาจเกิดขก้นกับ
นักท่องเท่ียว และภัยธรรมิาติ รวมท้ังส่งเสริมบทบาททางทหารและความมั่นคงในภูมิภาค เิ่น การส่ ง     
กองก าลังเข้าสังเกตการณทการหยุดยิงระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินสทและแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro 
Islamic Liberation Front – MILF) ในมินดาเนา และได้ร่วมใน peace - monitoring mission ในจังหวัด
อาเจะหท 

 ประเทศบรูไนมีนโยบายทางด้านการเมืองและความมั่นคงในเรื่องเฉพาะดังต่อไปนี้ 

 
 ๓.๑.๑ นโยบายด้านการปกครอง 
 
 ลักษณะการปกครองและการบริหารประเทศ 

การบริหารประเทศบรูไนมีลักาณะรวมศูนยทอ านาจ การส่ังการ และการตัดสินใจ ไว้ท่ีส่วนกลาง 
ก่อนท่ีจะกระจายอ านาจ งบประมาณ การบริการ และทรัพยากร ลงสู่องคทกรและหน่วยงานต่างๆ ในลักาณะ
รัฐสวัสดิการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประิาินในพื้นท่ีต่างๆ ซก่งท าให้เหนนถกงระบบราิการท่ีเข้มแขนง คือ 
มีการจัดสายบังคับบัญิาแบบบนลงล่างโดยสมบูรณทแบบ ท้ังนี้ รัฐบาลบรูไนให้ความส าคัญอย่างมากกับ
ประิาินบนหลักคิดของศาสนาอิสลามท่ีทุกคนเท่าเทียมกัน ภารดรภาพ (ความเป็นฉันททพี่น้อง) เหนนได้จาก
เมื่อสมเดนจพระราิาธิบดีเข้าในมัสยิดกนต้องนั่งประกอบพิธีที่พื้นเิ่นเดียวกับประิาิน การปกครองของบรูไนฯ 

                                                             
๑๕๘ นิิานทท สิงหพุทธางกูร, ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราิ หลักศาสนาอิสลาม กับ การบริหารประเทศบรูไนดารุสซาลาม, ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๑๓, 
http://www.prachatai.com/journal/2013/07/47797 เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๐๑๕ 
๑๕๙ ส านักนายกรัฐมนตรี ประเทศบรูไนดารุสซาลาม , แนวทางกลยุทธท, http://www.pmo.gov.bn/SitePages/Strategic%20Themes.aspx , 
เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๐๑๕ 
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จากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นระบบการปกครองท่ี เน้นศาสนาอิสลามเป็นบรรทัดฐานส าคัญ ในการใิ้              
พระราิอ านาจของพระราิาธิบดี หรือ สุลต่าน ผ่านระบบราิการท่ีเป็นตัวสร้างความเิ่ือมโยงระหว่างรัฐกับ
ประิาิน ภายใต้ “แนวคิดรัฐอิสลาม” ซก่งเป็นแนวทางในการสร้างความมั่งคงของรัฐและความเจริญรุ่งเรื่อง
ของประเทศ  ปรัิญาของิาติ “วิถีิีวิตแบบมาเลยท ศาสนาอิสลามยกดมั่นในระบบกาัตริยท ” หรือ MIB       
เป็น หลักการส าคัญในการบริหารประเทศในปัจจุบัน ตัวอย่างปรากฏจากการท่ีข้าราิการท่ีท างานอยู่แล้วหรือ
ท่ีต้องการเป็นข้าราิการจะต้องแสดงตนบนพื้นฐานของหลัก MIB ให้ประจักาทแจ้งแก่สังคม หากขาด
องคทประกอบอันใดอันหนก่งแม้จะเป็นคนบรูไนกนไม่สามารถรับราิการได้ MIB ยังถูกแสดงออกบนตราสัญลักาณท
บนธงิาติของบรูไนฯ อีกด้วย ซก่งเป็นการผสานกันของสัญลักาณทต่างๆ บนธงิาติ ประกอบด้วย ตราแผ่นดิน  
ท่ี มี สี แ ด ง  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ร าิ ธ วั ิ  (The flag) พ ระ ก ลด  (The Royal umbrella) ท้ั ง ส อ งนี้ เป็ น               
เครื่องราิกกุธภัณฑทของสมเดนจพระราิาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลาม ปีกนกท้ังส่ี (The wing of four feathers) 
หมายถกงการพิทักาทปกป้องความยุติธรรม ความสงบ ความเจริญ และสันติสุขของิาติ วงเดือนหงาย (The 
Crescent) เป็นสัญลักาณทของศาสนาอิสลาม และมีอัการอารบิคจารกกด้วยสีเหลือง ซก่งเป็นค าขวัญของิาติว่า 
“Always in service with God's guidance” (น้อมรับใิ้ตามแนวทางอัลเลาะหทเสมอ) มือสองข้าง (The 
hand) หมายถกงหน้าท่ีของรัฐบาลท่ีจะท าให้เกิดความมั่งค่ัง สันติสุข และความเจริญรุ่งเรือง และแถบแพร    
อยู่ล่างสุด จารกกอัการอารบิค สีเหลืองเป็นิ่ือประเทศว่า “Brunei Darussalam” หมายถกง บรูไน (ดินแดน
แห่งสันติ) การท่ีบรูไนเป็นรัฐสวัสดิการ ท าให้ประิาินได้รับการยกเว้นภาาีอากร และได้รับบริการสาธารณะ
อย่างเพียงพอต่อการด ารงิีวิต กนมาจากหลักปรัิญาผู้ปกครองท่ีดีท่ีมาจากหลักศาสนาอิสลาม ส่วนธงิาติ 
ประกอบด้วยพื้นสีเหลือง หมายถกงสมเดนจพระราิาธิบดี มีแถบสีขาวด าพาดทแยงจากขอบบนด้านซ้าย      
ผ่านกลางผืนธงมายังขอบล่างด้านขวา หมายถกงรัฐมนตรีท่ีถวายงานรับใิ้สมเดนจพระราิาธิบดี (Chief 
minister) และมีตราแผ่นดินอยู่กลางผืนธง๑๖๐ 

จากพันธกิจท่ีระบุไว้ของส านักนายกรัฐมนตรีของบรูไน กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารภายใต้
รัฐบาลในก ากับของสมเดนจพระราิาธิบดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นเลิศ
ทางด้านการเป็นผู้น า ตามหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาประเทศอย่างปลอดภัยและยั่งยืน๑๖๑ ท้ังนี้ ประเทศ
บรูไนมีนโยบายด้านการปกครอง ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราิยท ภายใต้หลักราิาธิปไตยอิสลามมลายู  
(Melayu Islam Beraja: MIB หรือ Malay Islam Monarchy) ซก่งได้แก่ การเป็นประเทศมุสลิมมาเลยท การยกด
หลักศาสนาอิสลาม และการเคารพสถาบันกาัตริยท โดยองคทสุลต่านเป็นผู้น าของประเทศและเป็นผู้น ารัฐบาล 
ด้วยการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่ีได้รับค าปรกกาาจากสภาท่ีปรกกาา 
และคณะรัฐมนตรี  ประเทศบรูไน ไม่ มีสภานิ ติบัญญั ติหรือสภาผู้แทนราาฎร ในปี  ค.ศ. ๒๐๐๐              

                                                             
๑๖๐ นิิานทท สิงหพุทธางกูร, ระบอบสมบูรณายาสิทธิราิ หลักศาสนาอิสลาม กับการบริหารประเทศบรูไนดารุสซาลาม, ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๑๓, 
http://www.prachatai.com/journal/2013/07/47797 เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๐๑๕ 
๑๖๑ ส านักนายกรัฐมนตรี ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  วิสัยทัศนท พันธกิจ บทบาท และหน้าที่ , http://www.pmo.gov.bn/SitePages/Vision, 
%20Mission,%20Roles%20and%20Functions.aspx, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๐๑๕ 



๙๔ 

สมเดนจพระราิาธิบดีได้มีการประิุมเพื่อแต่งต้ังสมาิิกรัฐสภา (Parliament) ซก่งไม่เคยมีการจัดต้ังมานับต้ังแต่
ปี ค.ศ. ๑๙๘๔ ซก่งเป็นปีท่ีได้รับเอกราิจากอังกฤา อ านาจอธิปไตยของบรูไนประกอบด้วยฝ่ายบริหาร      
ฝ่ายตุลาการ และฝ่ายนิติบัญญัติโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) ฝ่ายบริหาร คือสมเดนจพระราิาธิบดีซก่ งด ารงต าแหน่ งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม  และรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลัง  และมี สภาท่ีปรกกาาซก่ งแ ต่ ง ต้ั ง โดย                 
สมเดนจพระราิาธิบดี ประกอบด้วย สภารัฐมนตรี (Council of Cabinet Ministers) สภาศาสนา (Religious 
Council) สภาองคมนตรี (Privy Council) และสภาราิบัลลังกท (Council of Succession) 

๒) ฝ่ายนิ ติบัญญั ติ คือสภานิ ติบัญญั ติบรูไน (Brunei Legislative Council: Legco) ซก่ งแต่งต้ัง      
โดยสมเดนจพระราิาธิบดี ปัจจุบันมีสมาิิก ๓๓ คน มีประิุมประจ าปีในเดือนมีนาคม  

๓) ฝ่ายตุลาการ ประกอบด้วย ศาลสูง ศาลอุทธรณท ศาลแขวง และศาลศาสนาอิสลาม (Sharia 
Court) ต าแหน่งส าคัญในฝ่ายตุลาการแต่งต้ังโดยสุลต่าน 

 รัฐธรรมนูญของประเทศบรูไน 

ประเทศบรูไนมีการใิ้รัฐธรรมนูญต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๙ และรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีการแก้ไขในปี 
ค.ศ. ๑๙๗๑ และปี ค.ศ. ๑๙๘๔ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. ๑๙๕๙ ได้ก าหนดให้สุลต่านเป็นผู้น าของรัฐโดยมี
อ านาจสูงสุดในการบริหารประเทศ องคทสุลต่านหารือและได้รับค าปรกกาาจากสภา ๕ แห่ง คือ สภาศาสนา 
(The Religious Council) สภาองคมนตรี (The Privy Council) สภารัฐมนตรี (The Council of Ministers) 
สภานิติบัญญั ติ (The Legislative Council) และสภาราิบัลลังกท (The Council of Succession) ซก่งท า
หน้าท่ีในการเลือกสุลต่านองคทใหม่ และภารกิจอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. ๑๙๕๙  นั้นก าหนดให้
นายกรัฐมนตรีเป็นต าแหน่งสูงสุดในฝ่ายบริหาร โดยมีท่ีปรกกาาิาวอังกฤาผู้มีต าแหน่งเป็น British High 
Commissioner ให้ค าปรกกาาในกิจการต่างๆ ยกเว้นกิจการเกี่ยวกับศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ิาวมลายู ต่อมามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในปี ค.ศ. ๑๙๗๑ โดยอังกฤามีอ านาจในการต่างประเทศ ส่วนกิจการ
ความมั่นคงการป้องกันประเทศอยู่ในความรับผิดิอบของประเทศบรูไนและอังกฤา และมีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญอีกครั้งเมื่อประเทศบรูไนได้รับเอกราิ เมื่อวันท่ี ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๔ โดยในปีดังกล่าวสุลต่าน
ได้เข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. ๑๙๘๖ สุลต่านได้ลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม        
ตามรัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๕๙ การแต่งต้ังสมาิิกของสภาต่างๆ เป็นอ านาจของสุลต่าน โดยสภาศาสนาให้
ค าปรกกาาเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม สภาท่ีปรกกาา (องคมนตรี) ให้ค าปรกกาาเกี่ยวกับกิจการต่างๆ      
ตามรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติให้ค าปรกกาาเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคทของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ  

 



๙๕ 

 พรรคการเมือง 

ปัจจุบันพรรคการเมืองยังไม่ค่อยมีบทบาทมากนักในประเทศบรูไน จนสามารถเรียกได้ว่าพรรค
การเมืองของประเทศบรูไนไม่มีผลต่อการเมืองการปกครองของประเทศบรูไนเลย ในประเทศบรูไนจะมีเพียง
พรรคการเมืองเลนกๆ พรรคหนก่งซก่งแทบจะไม่มีบทบาท หรือท ากิจกรรมทางการเมืองในประเทศบรูไน      
พรรคดังกล่าวคือพรรคจิตส านกกประิาินบรูไน (Parti Kesedaran Rakyat Brunei) หรือ PAKAR และพรรค
เอกภาพแห่งิาติบรูไน (Parti Perpaduan Kebangsaan Brunei) หรือ PPKB ซก่งได้รับอนุญาตให้ด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองเมื่อเวลาไม่นานมานี้ 

 เขตการปกครองของบรูไน 

บรูไนแบ่งการปกครองออกเป็น ๔ เขต คือ 

๑. Belait เป็นเขตท่ีใหญ่ท่ีสุดของบรูไน เป็นเขตท่ีอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศบรูไน มีเมืองส าคัญ
ิ่ือว่า Kuala Belait เมืองอื่นๆ ได้แก่  Badas, Kerangan, Nyatan, Labi, Lumut, Seria, Sukang และ 
Talingan เขตนี้มีดินแดนทางทิศเหนือติดทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออกติดกับเขต Tutang และทางทิศใต้และ
ทิศตะวันตกติดกับประเทศมาเลเซีย 

๒. Brunei และ Muara เป็นเขตท่ีเลนกท่ีสุดของประเทศบรูไน ต้ังอยู่ทางเหนือสุดของประเทศ         
มีเมืองหลวงิ่ือว่า Bandar Seri Begawan ซก่งเป็นเมืองหลวงของประเทศบรูไนด้วย เมืองท่ีส าคัญมีเมือง 
Muara เขตนี้มีดินแดนทางทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออกติดกับแหลมหรือ อ่าวบรูไน ทางทิศใต้
ติดกับประเทศมาเลเซีย และทิศตะวันตกติดกับเขต Tutong และท่ีอ่าวบรูไนมีเกาะขนาดเลนกหลายเกาะต้ังอยู่ 

๓. Temburong เป็นเขตท่ีต้ังอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศบรูไนเขต Temburong เป็นเขต      
ท่ีมีลักาณะเฉพาะ (Unique) เพราะเขตนี้ถูกตัดขาดจากดินแดนของประเทศบรูไนมีเพียงอ่าวบรูไนเท่านั้น     
เป็นตัวเิ่ือมระหว่างเขต Temburong กับส่วนอื่นๆ ของประเทศบรูไน ดังนั้นเมื่อประิาินประเทศบรูไน 
จากเขต Temburong จะเดินทางไปยังเขตอื่นๆ ของประเทศบรูไน จกงมีทางเดียวเท่านั้นท่ีเป็นดินแดนเดียวกัน 
นั้นคือต้องเดินทางทางทะเล โดยผ่านอ่าวบรูไนเพื่อเดินทางไปยังดินแดนของบรูไน ส่วนการเดินทางทางบกนั้น
จ าเป็นต้องผ่านดินแดนของประเทศมาเลเซียส่วนท่ีเรียกว่า Lim bang ดังนั้นประิาินิาวบรูไนจากเขต 
Temburong ท่ี ต้องการเดินทางไปยังส่วนอื่นๆ ของบรูไนโดยผ่านเขต Limbang จกงต้องใิ้ Passport         
ในการเดินทางดังกล่าว 

๔. Tutong เป็นเขตหนก่งของประเทศบรูไน มีเมืองส าคัญิ่ือว่า Tutong ส่วนเมืองท่ีส าคัญอื่นๆ เิ่น 
Kuala Abang, Lamunin, Melit, Penanjong และ Telisai เขตนี้มีพื้น ท่ีทางทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้    
ทางทิศตะวันออกติดกับเขต Brunei และ Muara รวมท้ังประเทศมาเลเซีย ส่วนทางทิศตะวันตกติดกับเขต 
Belait 



๙๖ 

๓.๑.๒ นโยบายด้านการป้องกันประเทศ 
 

ในอดีต บรูไนได้มีการท าสนธิสัญญากับอังกฤา โดยทางอังกฤาได้ส่งกลุ่มทหารเผ่ากรุข่า (Gurkha)  
ซก่งเป็นินเผ่าของประเทศเนปาลได้เข้ามาต้ังถิ่นฐานอยู่ในประเทศบรูไน ท่ีเมือง Seria เพื่อการป้องกันประเทศ
ของบรูไนซก่งหน้าท่ีในการป้องกันประเทศมีบทบาทท่ีน้อยมาก ประเทศบรูไนเองกนมีส่วนในข้อพิพาทการอ้าง
สิทธิเหนือหมู่เกาะ Spratly ซก่งมีประเทศมาเลเซีย จีน ไต้หวัน เวียดนาม ฟิลิปปินสทร่วมอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะ
ดังกล่าวด้วย 

นโยบายด้านการป้องกันประเทศถูกก าหนดไว้ในสมุดปกขาวการป้องกันประเทศบรูไน ๒๐๑๑ (The 
Defence White Pater 2011) โดยมีวัตถุประสงคทในการรักาาความสามารถในการป้องกันประเทศได้อย่าง
ยืดหยุ่นและเข้มแขนงและเพื่อพร้อมรับกับการรุกราน และความท้าทายความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ เป็น
ความประสงคทของประเทศิาติท่ีจะเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตรทเพื่อให้สามารถตรวจพบ
เหตุการณทหรือแนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ บทบาทการป้องกันประเทศบรูไนคือการ
คุ้มกันผลประโยินทของประเทศและให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานบังคับใิ้กฎหมายในการรักาาความมั่นคง
ของประเทศ โดยผ่านวิธีการบังคับส่ังการ การให้ความร่วมมือด้านการจัดการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวกับความ
มั่นคงอื่นๆ และโต้ตอบวิกฤติตลอดจนต่อต้านภัยคุกคามข้ามิาติ ส่ิงท่ีท้าทายท่ีสุดส าหรับเรื่องความมั่นคงของ
ประเทศบรูไนคือความไม่แน่นอน เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒนทท าให้ ท้ังประเทศเลนกและประเทศใหญ่         
อาจถูกโจมตีโดยภัยคุกคามต่างๆ ได้ บรูไนเส่ียงต่อการถูกคุกคามโดยภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ภัยธรรมิาติ และ
โรคระบาดร้ายแรงโดยท่ีไม่อาจคาดการณทได้ล่วงหน้า ดังนั้นจกงจ าเป็นต้องหามาตรการรั บมือและแก้ไข     
อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศบรูไนอยู่ในพื้นท่ีเอเิียตะวันออกเฉียงใต้ซก่งเป็นดินแดนท่ียังมีข้อโต้แย้งกัน      
ในด้านเขตพื้นท่ีทางบกและทางน้ า และปัญหาความขัดแย้งกนยังคงด ารงอยู่และกลุ่มประเทศประิาคมอาเซียน
ยังคงต้องร่วมกันเจรจาเพื่อหาข้อยุติต่อข้อขัดแย้งนี้อย่างสงบระหว่างกัน๑๖๒  

 
 ๓.๑.๓ นโยบายด้านความม่ันคง 
 

ประเทศบรูไนได้เข้าเป็นสมาิิกของประิาคมอาเซียน บรูไนได้เข้าเป็นสมาิิกล าดับท่ี ๖ เมื่อวันท่ี    
๗ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๔ การเข้าเป็นสมาิิกอาเซียนของประเทศบรูไนนั้น มีปัจจัยท่ีสนับสนุน ๒ ประการ คือ 

๑. ด้านความมั่นคง บรูไนมีความมั่นใจในระดับหนก่งว่า หลักการเกี่ยวกับการไม่แทรกแซงกิจการ
ภายใน (Non - interference) ของอาเซียน จะเป็นเครื่องค้ าประกันเสถียรภาพของบรูไนจากการแทรกแซง
ของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ 

                                                             
๑๖๒ ออกฟอรทด บิสซิเนส กรุ๊ป (Oxford Business Group), รายงาน: บรูไนดารุสซาลาม, ๒๐๑๑, บรูไน หน้า ๑๙๖ 



๙๗ 

๒. ด้านสถานภาพในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ และการยกระดับความสัมพันธทระหว่างประเทศ 
ด้วยเหตุท่ีบรูไนเป็นรัฐขนาดเลนกและเพิ่งได้รับเอกราิใหม่ จกงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเสริมสร้างสถานภาพและ
ความเิ่ือถือขก้นในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ และการเข้าร่วมกับอาเซียนนั้นกนน่าจะเป็นหนทางหนก่งท่ีจะ
เพิ่มบทบาทและิ่ือเสียงของบรูไนให้เป็นที่รู้จัก 

 เนื่องจากบรูไนเป็นประเทศท่ีมีขนาดเลนก ดังนั้น บรูไนมีความเสียเปรียบด้านศักยภาพทางการเมือง
และอ านาจต่อรองทางการเมือง บรูไนจกงมีความพยายามในการเสริมสร้างผลประโยินททางการเมือง เศราฐกิจ
และความมั่งคงระหว่างประเทศ และมุ่งเน้นความเป็นภูมิภาคนิยมมากขก้น จากเดิมท่ีมักให้ความส าคัญกับ   
ิาติตะวันตก ได้แก่ สหราิอาณาจักร (ซก่งเป็นเจ้าอาณานิคม) ส าหรับด้านการเมือง ประโยินทของการท่ีบรูไน   
เข้าเป็นสมาิิกในอาเซียนท าให้อาเซียนมีจ านวนสมาิิกเพิ่มขก้นเท่ากับเพิ่มอ านาจต่อรองของอาเซียน          
ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศให้หนักแน่นขก้น และนอกจากบรูไนจะเป็นประเทศท่ีมีอิทธิพลทางเศราฐกิจ
ด้วยทรัพยากรน้ ามันแล้ว บรูไนยังเป็นสมาิิกองคทการระหว่างประเทศท่ีส าคัญอื่นๆ เิ่น กลุ่มประเทศ
เครือจักรภพและองคทการท่ีประิุมอิสลาม เป็นต้น จกงมีิ่องทางท่ีจะโน้มน้าวให้ประเทศสมาิิกองคทการต่างๆ 
เหล่านี้คล้อยตามอาเซียนได้ไม่ยากนัก ดังนั้น การสมัครเข้าเป็นสมาิิกอาเซียนของบรูไนจกงเอื้ออ านวย
ประโยินทให้แก่ท้ังบรูไนและอาเซียน  

การท่ีประเทศบรูไนได้มีการร่วมลงนามในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ท่ีมีผลบังคับในวันท่ี ๑๕ 
ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๘ เป็นส่ิงส าคัญซก่งท าให้อาเซียนมีความเป็นหนก่งเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสงบและมั่นคง
ในภูมิภาค กลไกสูงสุดด้านความมั่นคงอาเซียน คือ การประิุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN 
Defence Minister’s Meeting) หรือ ADMM โดยมีเป้าหมายส าคัญดังนี้ 

- เพื่อสนับสนุนให้เกิดสันติภาพและเสรีภาพในภูมิภาค โดยผ่านการหารือกับประเทศคู่เจรจา และ
ความร่วมมือในด้านความมั่นคงและการป้องกัน 

- เพื่อน าไปสู่การหารืออย่างเป็นทางการของเจ้าหน้าท่ีอาวุโสฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายการทหารให้มี
ความร่วมมือในด้านการป้องกันและความมั่นคงภายในอาเซียน รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียนมากขก้น 

- เพื่อสนับสนุนให้เกิดความไว้เนื้อเิ่ือใจและสร้างความเิ่ือมั่นร่วมกัน ผ่านการท าบันทกกความเข้าใจ
เพื่อตระหนักถกงความท้าทายท่ีจะเกิดขก้น ท้ังในด้านการป้องกันและความมั่นคง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเปิดกว้างมากขก้น 

- เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างประิาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - 
Security Community: APSC) โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามปฏิญญาบาหลี ๒ (Bali Concord II) และ
สนับสนุนให้ท าตามแผนปฏิบัติการเวียงจันทนท (Vientiane Action Programme: VAP; on APSC) 



๙๘ 

ท้ังนี้ บทบาทของกระทรวงกลาโหมของบรูไนจะเป็นไปตามกรอบเป้าหมายของ ADMM ข้างต้น และ
เป็นไปตาม แผนงานการจัดต้ังประิาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political – Security 
Community (APSC) Blueprint)  

 ในด้านบทบาทการเป็นประธานการประิุมของอาเซียน ประเทศบรูไนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประิุม
สุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งท่ี ๗ เมื่อวันท่ี ๕ – ๖ พฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๑ ท่ีเมืองบันดารท เสรี เบกาวัน โดยผู้น า
บรูไนได้ประณามการก่อวินาศกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมได้ร่วมลงนามในปฏิญญาการประิุม     
สุดยอดผู้น าอาเซียนว่าด้วยการป้องกันการก่อการร้ายร่วมกัน โดยเป็นความร่วมมือท้ังในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค 
และระหว่างประเทศ เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายอย่างรอบด้าน และเพื่อท่ีจะท าให้ภูมิภาคเอเิียตะวันออก
เฉียงใต้เป็นภูมิภาคท่ีปลอดจากภัยคุกคาม ความร่วมมือนี้ได้จะน ามาซก่งสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคง 
ถือเป็นปัจจัยต่อการพัฒนา และความมั่งค่ังยิ่งขก้นในอาเซียน 
 
๓.๒. ความตกลงระหว่างประเทศด้านการเมืองและความม่ันคงที่ประเทศบรูไนท าไว้กับประเทศอื่น หรือ
องค์การระหว่างประเทศ 
  
 ประเทศบรูไนได้ท าความตกลงระหว่างประเทศในด้านการเมืองและความมั่นคงกับประเทศอื่น หรือ
องคทการระหว่างประเทศหลายฉบับ ซก่งมีรายละเอียดโดยสรุปได้ดังนี้ 
 

๓.๒.๑ อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการดูแลรักษาทหารผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยในสนามรบ (Geneva 
Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 
Forces in the Field) ให้สัตยาบันเม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๙๑ 
 

สนธิสัญญาดังกล่าวคุ้มครองทหารท่ีต้องออกจากการรบเนื่องจากความเจนบป่วยหรือได้รับบาดเจนบ 
เิ่นเดียวกับบุคลากรทางการแพทยทหรือบุคคลทางศาสนาท่ีจะไม่ถูกจับเป็นตัวประกันและได้รับการปฏิบัติ
อย่างมีมนุายธรรม บทบัญญัติส าคัญของสนธิสัญญา ได้แก่๑๖๓ 

ข้อ ๑๒ ทหารท่ีได้รับบาดเจนบหรือเจนบป่วยผู้ต้องออกจากการรบควรได้รับการปฏิบัติอย่างมี
มนุายธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ควรถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ทรมาน หรือน าตัวไปทดลองทาง
ิีววิทยา (ข้อดังกล่าวถือเป็นหลักส าคัญ ท่ีสุดของสนธิสัญญา) รวมไปถกงข้อตกลงท่ีจะให้ความเคารพ       
หน่วยแพทยทและอาคารท่ีใิ้ทางการแพทยท ยานพาหนะขนส่งทางการแพทยท และสัญลักาณทของหน่วย
ปฏิบัติการทางการแพทยท  

                                                             
๑๖๓ พิคเทนต ิอน (Pictet, Jean) (๑๙๕๘). สนธิสัญญาเจนีวา ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๑๙๔๙: ค าอธิบาย. คณะกรรมาธิการต่างประเทศแห่ง
สภากาิาด. http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/Geneva_conventions-1949.html, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๐๑๕ 



๙๙ 

ข้อ ๑๕ เรียกร้องให้ประเทศสมาิิกมีการิ่วยเหลือดูแล ทหารท่ีเจนบป่วยหรือบาดเจนบ และปกป้อง
จากการิิงทรัพยทและการทารุณ แม้ว่าจะอยู่ในสถานภาพเิลยศกก 

ข้อ ๑๖ เรียกร้องให้ภาคีมีการระบุรูปพรรณของผู้ตายและผู้ท่ีได้รับบาดเจนบ และส่งข้อมูลดังกล่าว
ให้กับคู่ขัดแย้งฝ่ายตรงข้าม 

ข้อ ๙ เรียกร้องประเทศภาคีมิให้ขัดขวางกิจกรรมเพื่อมนุายธรรมซก่งให้การิ่วยเหลือดูแล ให้กาิาด
สากล “หรือองคทกรสิทธิมนุายินอื่นๆ ท่ีไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด” ในการให้ความคุ้มครองและการรักาาทหาร           
ท่ีเจนบป่วยและได้รับบาดเจนบ เิ่นเดียวกับบุคคลากรทางการแพทยทและบุคคลทางศาสนา 

 
๓.๒.๒ อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการพยาบาลสภาพสมาชิกกองทัพผู้บาดเจ็บ ป่วยเจ็บ และเรืออัปปาง

ใน ทะเล  (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick 
and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea) ให้สัตยาบันเม่ือวันที่  ๑๔ ตุลาคม ค.ศ. 
๑๙๙๑ 
 

อนุสัญญาฉบับนี้ใิ้กับกรณีการสู้รบท่ีเกิดขก้นในทะเล และเรียกร้องให้มีการปฏิบัติต่อผู้บาดเจนบ ผู้ป่วย
และผู้ซก่งเรืออับปาง (รวมถกงกรณีของอากาศยานที่ลงสู่ทะเลด้วย) อย่างมีมนุายธรรม ข้อก าหนดต่างๆ  
ในอนุสัญญานี้จะให้ความคุ้มครองในลักาณะเดียวกันกับอนุสัญญาเจนีวา ฉบับท่ีหนก่ง ว่าด้วยการดูแลรักาา
ทหารผู้บาดเจนบและเจนบป่วยในสนามรบ (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition 
of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field) ซก่งให้การคุ้มครองจากการถูกจับตัวเป็น
ประกันส าหรับเจ้าหน้าท่ีทางการแพทยท สถานท่ีและการขนส่งทางการแพทยท 

 
๓.๒.๓ อนุสัญญาเจนีวาเก่ียวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก (Geneva Convention relative to the 

Treatment of Prisoners of War 1950) ให้สัตยาบันเม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๙๑ 
 

อนุสัญญาฉบับนี้ใิ้กับกรณีท่ีฝ่ายหนก่งได้จับกุมตัวก าลังพลของอีกฝ่ายหนก่งท่ีเป็นศัตรู โดยอนุสัญญา
ก าหนดประเภทของบุคคลท่ีได้รับสถานภาพเป็นเิลยศกก อันจะได้รับการปฏิบัติตามท่ีก าหนดในอนุสัญญาฯ 
อนุสัญญาดังกล่าวได้กล่าวถกงหลักการหนก่งท่ีน่าสนใจคือเิลยศกกจะอยู่ในอ านาจของฝ่ายท่ีเป็นศัตรู แต่มิได้อยู่
ในอ านาจของบุคคลหรือหน่วยท่ีจับกุมได้ ฝ่ายท่ีจับกุมจะต้องรับผิดิอบต่อการปฏิบัติต่อเิลยศกกผู้นั้น     
อย่างมีมนุายธรรม เิลยศกกต้องได้รับการคุ้มครองท่ีจะไม่ถูกแก้แค้น เป็นต้น 

อนุสัญญาก าหนดพันธกรณีกับภาคีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเิลยศกก ต้ังแต่ถูกจับกุมจนกระท่ังพ้นจาก
อ านาจของตนไป ในส่วนท่ีเกี่ยวกับหน่วยงานทางการแพทยทนั้น อนุสัญญานี้ก าหนดหลักการไว้ว่า เจ้าหน้าท่ี



๑๐๐ 

ดังกล่าวท่ีถูกกักตัวไว้เพื่อให้ความิ่วยเหลือเิลยศกกนั้น ไม่ถือเป็นเิลยศกก แต่ให้ได้รับการคุ้มครองและ     
การปฏิบัติเหมือนกับท่ีเิลยศกกได้รับและจะต้องไม่ถูกบังคับให้ท างานอื่นนอกเหนือไปจากหน้าท่ีท่ีตนปฏิบัติอยู่ 

 
๓.๒.๔ พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวาลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๙ ว่าด้วยการคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากข้อพิพาทระหว่างประเทศทางอาวุธ ค.ศ. ๑๙๗๗ (Protocol Additional to the 
Geneva Conventions of 1 2  August 1 9 4 9, and Relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I)) ให้สัตยาบันเม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๙๑ 
 

พิธีสารดังกล่าวใิ้กับกรณี ท่ี เกี่ยวกับการขัดแย้งด้วยอาวุธระหว่างประเทศ รวมถกงสงคราม     
ประกาศอิสรภาพ เนื้อหาโดยรวมของพิธีสารเรียกร้องให้ประเทศสมาิิกให้การคุ้มครองผู้ประสบภัย       
ตามท่ีอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากข้อพิพาทระหว่างประเทศทางอาวุธ ค.ศ. ๑๙๔๙    
ก าหนดไว้ รวมถกงเรียกร้องให้วิธีและวิถีทางในการท าสงครามเป็นไปตามสนธิสัญญากรุงเฮกครั้งแรกและครั้งท่ี
สองท่ีประเทศเนเธอรทแลนดทด้วย (the Hague Conventions of 1899 and 1907) 

 
๓.๒.๕ พิธีสารเพิ่มเติมแห่งอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. ๑๙๔๙ ว่าด้วยการปกป้องเหยื่อในความขัดแย้ง     

ที่มีการใช้อาวุธที่มิใช่ระดับนานาชาติ (Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1 9 4 9 , and Relating to the Protection of Victims on Non-International Armed 
Conflicts (Protocol II)) ให้สัตยาบันแล้วเม่ือวันที่ ๑๔ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๙๑ 
 

พิธีสารดังกล่าวใิ้กับกรณีเกี่ยวกับความขัดแย้งท่ีมิใิ่ในระดับระหว่างประเทศได้แก่ความขัดแย้ง      
ท่ีเกิดขก้นระหว่างรัฐบาลกับกองก าลังของฝ่ายต่อต้านหรือกลุ่มกองก าลังอื่นๆ ในรูปของการขัดแย้งภายในหรือ
สงครามกลางเมือง อีกท้ังมุ่งเน้นการให้ความคุ้มครองต่อผู้ท่ีไม่ได้มี ส่วนร่วมหรือได้ยุติการมีส่วนร่วมใน     
ความความขัดแย้งแล้ว 

 
๓.๒.๖ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการจับบุคคลเป็นตัวประกัน (International 

Convention Against the Taking of Hostages) ให้สัตยาบันแล้วเม่ือวันที่ ๑๘ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๘๘ 
 

ก าหนดให้การกระท าท่ีเป็นความผิดภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้ ได้แก่ การจับกุมหรือคุมขังบุคคลอื่น     
ขู่เขนญจะฆ่า ท าร้าย หรือคุมขังผู้นั้นเป็นตัวประกัน โดยมีเจตนาเพื่อบังคับบุคคลท่ีสาม อันได้แก่ รัฐ องคทการ
ระหว่างประเทศซก่งเป็นองคทการระหว่างรัฐบาล บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ให้กระท าหรือ  
ละเว้นกระท าการใด อันเป็นเงื่อนไขอย่างิัดแจ้งหรือโดยปริยายในการปล่อยตัวประกัน 



๑๐๑ 

 
๓.๒.๗ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามการใช้ระเบิดก่อการร้าย (International 

Convention for the Suppression of Terrorist Bombing) ให้สัตยาบันแล้วเม่ือวันที่ ๑๔ มีนาคม      
ค.ศ. ๒๐๐๒  
 

มีวัตถุประสงคทเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาวิธีทางปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันการก่อการร้ายตลอดจนการด าเนินคดีและลงโทาผู้กระท าความผิดท่ีมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ
ระเบิดหรือวัตถุอันตรายอื่น 

 
๓.๒.๘ อนุสัญญาเพื่ อการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ลัทธิการก่อการร้าย 

(International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) ให้สัตยาบัน
แล้วเม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๐๒ 
 

มีข้อก าหนด (พันธะกรณี) ท่ีประเทศภาคีจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

- ก าหนดให้การกระท าตามอนุสัญญาฯ เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในของตน และ
ก าหนดให้มีบทลงโทาท่ีเหมาะสม โดยค านกงถกงความร้ายแรงของความผิดแก่ผู้กระท า
ความผิดท้ังท่ีเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  

- ด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมในการสืบหา ยกด อายัด หรือรับเงินทุนท่ีได้ใิ้หรือกันไว้เพื่อใิ้  
ในการก่อการร้าย    

- จับกุม และฟ้องร้องด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิด หรือส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง (โดยอนุสัญญาฯ ให้ถือว่า ความผิดตามอนุสัญญาฯ เป็นความผิดท่ีสามารถส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนได้ระหว่างรัฐภาคีด้วยกัน)  

- ร่วมมือกันในการก าหนดมาตรการให้สถาบันการเงินต่างๆ มีหน้าท่ีต้องรายงานธุรกรรม   
รายใหญ่ หรือธุรกรรมท่ีน่าสงสัยต่อหน่วยงานท่ีรับผิดิอบ และเกนบรักาาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี (คล้ายกับกฎหมายฟอกเงิน)    

- แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องซก่งกันและกัน 

 



๑๐๒ 

๓.๒.๙ อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (International 
Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft) ให้สัตยาบันแล้วเม่ือวันที่           
๖ เมษายน ค.ศ. ๑๙๘๖  
 

อนุสัญญาก าหนดความผิดส าหรับการยกดหรือควบคุมเครื่องบินโดยใิ้ก าลังข่มขู่ หรือกระท าการอื่นใด 
ขณะท่ีท าการบิน (On board) อนุสัญญานี้ใิ้บังคับเฉพาะในกรณีท่ีสถานท่ีซก่งเครื่องบินขก้นหรือลงจอด       
อยู่ภายนอกเขตอ านาจของรัฐท่ีจดทะเบียนเครื่องบินนั้น 

 
๓.๒.๑๐ อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร 

(United Nations Convention against Transnational Organized Crime) ให้สัตยาบนัแล้วเม่ือ
วันที่ ๒๕ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๘  
 

หลักการและสาระส าคัญของอนุสัญญานี้มีขอบเขตการใิ้บังคับในการป้องกัน การสืบสวนและ     
การด าเนินคดีเกี่ยวกับฐานความผิดท่ีระบุไว้ในอนุสัญญา ท้ังหมด ๔ ฐานความผิด ได้แก่ ๑) การมีส่วนร่วม   
ในกลุ่มองคทกรอาิญากรรม ๒) การฟอกเงินท่ีได้มาจากกระท าความผิด ๓) การกระท าทุจริต และ ๔)        
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม และได้ขยายไปยังฐานความผิดท่ีมีโทาจ าคุกต้ังแต่ ๔ ปีขก้นไป เมื่อความผิด
นั้นมีลักาณะข้ามิาติและเกี่ยวข้องกับองคทกรอาิญากรรม ท้ังนี้มีความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีได้ระบุไว้ใน
อนุสัญญาฯ ท่ีเกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน การโอนตัวนักโทา และการิ่วยเหลือซก่งกันและกันในทางอาญา
รวมถกงการรวบรวม แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับลักาณะอาิญากรรมระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง การฝึกอบรม
และให้ความิ่วยเหลือทางวิิาการ รวมถกงมาตรการอื่นว่าด้วยการพัฒนาเศราฐกิจ การคุ้มครองผู้เสียหาย และ
การคุ้มครองพยาน 
 
๓.๓ นโยบายความสัมพันธ์ด้านการเมืองการปกครองระหว่างไทยกับบรูไน 
 

ไทยสถาปนาความสัมพันธททางการทูตกับบรูไนฯ เมื่อวันท่ี ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๓ ท้ังสองฝ่าย       
มีความสัมพันธทใกล้ิิดและด าเนินด้วยดีมาโดยตลอด มีการแลกเปล่ียนการเยือนระดับราิวงศทและผู้น าระดับสูง
อยู่เสมอ โดยท้ังสองฝ่ายมีทัศนคติท่ีดีต่อกันและไม่เคยมีความบาดหมางทางประวัติศาสตรทและมักเป็นพันธมิตร
ในเรื่องต่างๆ ท้ังในกรอบอาเซียนและกรอบขององคทการสหประิาิาติ สมเดนจพระราิาธิบดีและ         
สมเดนจพระราิินีได้เสดนจมาร่วมพิธีเฉลิมฉลองการครองสิริราิสมบัติครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเดนจ       
พระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๑๔ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๐๖ และนายกรัฐมนตรีของไทยได้ไปเยือนบรูไน   
อย่างเป็นทางการหลังจากเข้ารับต าแหน่งตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้น าอาเซียน เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน  
ค.ศ. ๒๐๐๖ 



๑๐๓ 

ไทยและบรูไนได้จัดต้ังกลไกความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกัน คือ คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย     
ความร่วมมือทวิภาคีไทย-บรูไน ซก่งมีการประิุมครั้งแรก เมื่อวันท่ี ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๓ ท่ีกรุงเทพฯ 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรูไนเป็นประธาน    
การประิุมร่วม และได้มีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธทและความร่วมมือระหว่างท้ังสองประเทศ
ในด้านการทหาร ไทยและบรูไนมี ทัศนะทางด้านการทหารและความมั่ นคงท่ีสอดคล้องกัน  และ                  
มีการแลกเปล่ียนการเยือนระหว่างผู้น าระดับสูงของกองทัพของท้ังสองประเทศ๑๖๔  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๑๖๔ การประิุมสุดยอดอาเซียน, ประเทศบรูไนดารุสซาลาม, http://aseansummit.police๗go.th/index.php?option= com_ content& 
task=view&id =37&Itemid=52g, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๐๑๕ 



๑๐๔ 

บทที่ ๔ 
กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการศึกษา 

 
๔.๑ บทน า 
 
 การพัฒนาระบบการศกกาาในประเทศบรูไนเป็นไปตามแผนพัฒนาระยะยาว  Wawasan Brunei 
2035 โดยให้ความส าคัญในการท่ีจะพัฒนาระบบการศกกาาและการพัฒนาทรัพยากรมนุายท  ซก่งในปัจจุบัน 
รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนระบบบริการการศกกาาอย่างครอบคลุม จากสถิติพบว่า อัตราการรู้หนังสือของ
ประิากรเกินกว่าร้อยละ ๙๕ และการเข้าศกกาาในระดับประถมและมัธยมศกกาาเกินกว่าร้อยละ ๑๐๐๑๖๕  

 ระบบการศกกาาในประเทศบรูไนได้มีการปฏิรูปอย่างมั่นคงโดยเป็นไปตามกรอบของระบบการศกกาา
ของิาติส าหรับศตวรราท่ี  ๒๑ National Education System for the 21st Century (SPN 21) ซก่ งมี
วัตถุประสงคทในการสนับสนุนศักยภาพของนักศกกาาให้สามารถเผิิญกับการเปล่ียนแปลงในทางสังคมและ
เศราฐกิจ โดยแผน SPN 21 ได้มุ่งเน้นท่ีวิิาคณิตศาสตรท วิทยาศาสตรท และภาาาอังกฤาเป็นวิิาส าคัญส าหรับ
หลักสูตรในระดับประถมศกกาาและมัธยมศกกาา นอกจากนี้ยังมีแผนในการสนับสนุนการใิ้เทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านการใิ้งานคอมพิวเตอรทหนก่งคนต่อหนก่งเครื่อง (one-to-one computing) เิ่น การก าหนดให้
แผนส่วนหนก่งของ SPN 21 มีระบบติดตามตรวจสอบ วิธีการสอน การฝึกอบรมครูและมีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานส าหรับการศกกาา๑๖๖ 

 ถกงแม้ว่าการศกกาาขั้นพื้นฐานจะประสบความส าเรนจเป็นอย่างดี แต่การพัฒนาแผนการศกกาาในระดับสูง
ยังต้องมีการปรับปรุง จากการศกกาาพบว่าจ านวนรวมของการเข้าเรียนในระดับสูงมีเพียงร้อยละ ๑๙.๖ ซก่งอยู่
ในระดับต่ าเมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเิียตะวันออกเฉียงใต้ เิ่น ประเทศมาเลเซีย ท่ีมีประิากรเข้าศกกาา
ในระดับสูงร้อยละ ๔๒ และประเทศไทยท่ีมีประิากรเข้าศกกาาในการศกกาาระดับสูงร้อยละ ๔๘ สาเหตุท่ี
การศกกาาระดับสูงยังคงมีปัญหานั้นสืบเนื่องมาจากระบบเศราฐกิจท่ีไม่สมดุลและผลกระทบจากตลาดแรงงาน 
ซก่งปริมาณงานมีท่ีอยู่ในภาครัฐและอุตสาหกรรมน้ ามันและแก๊สมีไม่มากพอ ในขณะท่ีภาคเอกินกนไม่สามารถท่ี
จะดกงดูดแรงงานท่ีมีทักาะเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันกับค่าแรงขั้นสูงได้  ดังนั้นการเปล่ียนแปลงระบบ
เศราฐกิจให้มีความหลากหลายและการพัฒนาในภาคเอกินจะิ่วยให้เกิดการพัฒนาระบบการศกกาาใน
ระดับสูงบรรลุผลส าเรนจมากยิ่งขก้น๑๖๗ 

                                                             
๑๖๕ อ งคท ก ร เพื่ อ ค วาม ร่ วม มื อท า งเศ รา ฐกิ จ เเล ะก ารพั ฒ น า , บั น ทก ก โค ร งส ร้า งด้ าน น โยบ าย : ป ระ เท ศ บ รู ไน ดา รุสซ าล าม , 
http://www.oecd.org/site/seao/Brunei%20Darussalam.pdf, หน้า ๑๒, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๑๖๖ เพิ่งอ้าง  
๑๖๗ เพิ่งอ้าง 



๑๐๕ 

 ระบบการศกกาาของประเทศบรูไนมีแบบอย่างมาจากระบบการศกกาาของประเทศอังกฤา (Brunei-
Cambridge GCE A –Levels) เพื่อท่ีจะเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนในการท่ีจะเข้าสู่มหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศกกาาในระดับท่ีสูงขก้น หรือการศกกาาในต่างประเทศ โดยระบบการศกกาาในประเทศบรูไน
แบ่งปีการศกกาาในแต่ละระดับเป็นดังต่อไปนี้ 

การศกกาาในระดับอนุบาล (pre-school) เยาวินสามารถท่ีจะเข้าศกกาาได้ต้ังแต่อายุ ๕ ปี และใิ้
เวลาศกกาา ๑ ปี อย่างไรกนดี เยาวินสามารถท่ีจะเข้าศกกาาในโรงเรียนเอกินในระดับอนุบาลได้ต้ังแต่อายุ ๓ ปี 
และใิ้เวลาศกกาา ๓ ปี ก่อนเข้าสู่การศกกาาระดับประถมศกกาา๑๖๘  โดยการศกกาาในระดับประถมศกกาา
เน้นหนักในเรื่องของสุขภาพ สังคม และการพัฒนาการการเจริญเติบโตในเดนกและเยาวิน๑๖๙ 

การศกกาาส าหรับการศกกาาระดับประถมศกกาา มีระยะเวลา ๖ ปี โดยเนื้อหาจะเน้นหนักในเรื่องของ
ภาาามลายู ภาาาอังกฤา คณิตศาสตรท การเขียนและวิทยาศาสตรท นัก เ รียนจะต้อง เข้ ารับการทดสอบ
ทั้ ง ภ า า าม ล า ยูแ ล ะ ภ า า า อั ง ก ฤ า แ ล ะ ต้อ ง ผ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ ภ า า าม ล า ยู  ภ า า าอั ง ก ฤ า 
คณิตศาสตรท  และการเขียนหรือวิทยาศาสตรท เพื่อท่ีจะสามารถเข้าศกกาาในระดับมัธยมศกกาา 

การศกกาาระดับมัธยมศกกาาตอนต้น มีระยะเวลา ๓ ปี เพื่อแบ่งนักเรียนให้เข้าสู่โรงเรียนอาิีวศกกาา
หรือการศกกาาในระดับท่ีสูงขก้น ภายหลังจาก ๓ ปี นักเรียนจะต้องผ่านการทดสอบ PMB examination เพื่อใิ้
ส าหรับการรับรองผลความส าเรนจทางการศกกาาของนักเรียนในระดับิาติ๑๗๐  

เมื่อผ่านการทดสอบ PMB examination นักเรียนสามารถเลือกิ่องทางในการศกกาาต่อในสาขา
วิทยาศาสตรท ศิลปะ หรือ ิ่างเทคนิค ในระดับมัธยมศกกาาตอนปลายได้ ซก่งจะใิ้เวลาในการศกกาาท้ังหมด ๒ ปี 
โดยเมื่อจบมัธยมศกกาาท่ี  ๕ นักเรียนจะต้องเข้าทดสอบ Brunei-Cambridge General Certificate of 
Education Ordinary Level (GCE ‘O’ Level) โดยนักเรียนท่ีผ่านการทดสอบ GCE ‘O’ Level สามารถ
เลือกท างานหรือเข้าฝึกอบรมในโปรแกรมต่างๆ ในโรงเรียนอาิีวศกกาา หรือเลือกท่ีจะศกกาาต่อในระดับท่ี
สูงขก้นทั้งในและต่างประเทศได้๑๗๑  

นักเรียนท่ีเข้าศกกาาในระดับอาิีวศกกาาจะได้รับประกาศนียบัตรวิิาิีพแห่งิาติ  National Skill 
Certificate (NSC) ซก่งการศกกาาในอาิีวศกกาาจะรวมถกงหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการไฟฟ้าและอิเลนกทรอนิกสท 

                                                             
๑๖๘ สภาระหว่างประเทศว่าด้วยการศกกาาระบบเปิดและการศกกาาทางไกล , ระบบการศกกาา, http://www.icde.org/projects/ 
regulatory_frameworks_for_distance_education/country_profiles/brunei/education_system, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๑๖๙ กลุ่มความร่วมมือทางเศราฐกิจเอเซีย-แปซิฟิค: คณะท างานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การศกกาาในประเทศบรูไนดารุสซาลาม, การศกกาาใน
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม, http://hrd.apec.org/index.php/Education_in_Brunei_Darussalam, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๑๗๐ เพิ่งอ้าง 
๑๗๑ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๔ 



๑๐๖ 

การศกกาาเลขานุการ การท าเฟอรทนิเจอรท การท าท่อประปา การท าผม งานไม้ ิ่างปูน และการท าคอนกรีต 
การทาสีและตกแต่ง การเพาะเล้ียงสัตวทน้ า๑๗๒   

การศกกาาในโรงเรียนเอกินในประเทศบรูไน ๘๐ แห่งเป็นสถานรับเล้ียงเดนก การศกกาาในระดับ
ประถมศกกาาและมัธยมศกกาา ภารกิจของโรงเรียนเอกินจะิ่วยเหลือรัฐบาลประเทศบรูไนในการเตรียมการ
ศกกาาให้แก่ประิากรภายในประเทศ และเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ปกครองในการเลือกการศกกาาให้แก่บุตร
หลาน๑๗๓ 

การศกกาาในระดับสูงจะอยู่ในรูปแบบของวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยี หรือมหาวิทยาลัยซก่งได้เสนอ
หลักสูตรต่างๆ ท่ีใิ้ระยะเวลาการศกกาาสองปีครก่ง และมีมหาวิทยาลัยบางแห่งท่ีจัดให้มีการเรียนการสอน
ส าหรับการศกกาาศาสนาอิสลามด้วย๑๗๔ 

 รัฐบาลประเทศบรูไนได้รับผิดิอบอย่างเตนมท่ีในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการศกกาาของนักเรียน จุดมุ่งหมายของ
ระบบการศกกาาของประเทศคือการท่ีนักเรียนได้มีการเรียนรู้ตลอดิีวิตด้วยความมั่นใจและมีความคิด
สร้างสรรคท ความเิ่ือมโยง และมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้  รัฐบาลได้จัดท าแผนการศกกาา
แห่งิาติส าหรับศตวรราท่ี  ๒๑ (The National Education System for the Twenty-first Century (SPN 
21)) ขก้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมุ่งท่ีจะ  

- ให้นักเรียนท่ีอยู่ในฐานะจะเป็นผู้น าในอนาคตจะต้องมีความรู้และทักาะท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมกับการ
มีค่านิยมท่ีถูกต้องและทัศนคติท่ีพร้อมจะเผิิญกับการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีจะเกิดขก้นใน
อนาคตเพื่อท่ีจะบรรลุความต้องการและความท้าทายท่ีจะพัฒนาประเทศและประิาินในิ่วง
ศตวรราท่ี ๒๑ 

- ตระหนักถกงวิสัยทัศนทและภาระหน้าท่ีของกระทรวงศกกาาธิการ เิ่น การศกกาาท่ีมีคุณภาพต่อการ
พัฒนาประเทศ และการเตรียมการศกกาาแบบองคทรวมเพื่อบรรลุการพัฒนาศักยภาพอย่างเตนมท่ี 

- พัฒนาทักาะส าหรับศตวรราที่ ๒๑ โรงเรียนและสถาบันการศกกาาในประเทศจะต้องจัดหา
ผู้ฝึกสอนและอุปกรณทอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม ครบถ้วนและจ าเป็น๑๗๕ 

พระราิก าหนดการศกกาาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดว่าเยาวินทุกคนต้องได้รับการศกกาา
ไม่น้อยกว่า ๙ ปี โดยเยาวินอายุระหว่าง ๖-๑๕ ปี จะต้องได้รับการศกกาาไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐหรือ
เอกิน โดยอัตราส่วนของการศกกาาในภาคเอกินคิดเป็น  ร้อยละ ๓๐๑๗๖ 

                                                             
๑๗๒ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๕ 
๑๗๓ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๔ 
๑๗๔ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๔ 
๑๗๕ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๕  



๑๐๗ 

 กระทรวงศกกาาธิการเป็นหน่วยงานท่ีเป็นผู้รับผิดิอบระบบการศกกาาท้ังหมดด้วยการจัดการศกกาา
เพื่อท่ีจะผลิตประิากรท่ีมีความสามารถซก่งจะเป็นส่วนส าคัญท่ีจะสนับสนุนแนวคิดพื้นฐานของประเทศ     
มุ่งมั่นท่ีจะให้มีการเปล่ียนแปลงประเทศบรูไน และมีศักยภาพในการแข่งขันได้ในอนาคต ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาประเทศระยะยาวในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ (Wawasan Brunei 2035) ซก่งเป็นเป้าหมายของกระทรวง
ในการท่ีจะปรับปรุงระบบการศกกาาของิาติ ทักาะท่ีจ าเป็นในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย ทักาะด้านการ
ส่ือสาร ความรู้พื้นฐานทางด้านการค านวณ เทคโนโลยีการส่ือสารและข้อมูลข่าวสาร ทักาะการคิดและการ
แก้ปัญหา ทักาะในการแข่งขัน  และการบริหารตนเอง ทักาะทางด้านการศกกาาและการท างาน และทักาะ
ทางด้านสังคม ทางกายภาพ และกีฬา๑๗๗ นอกจากนี้รัฐมนตรีและรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการยังมี
หน้าท่ีรับผิดิอบในการตัดสินใจในเรื่องนโยบายท่ีส าคัญๆ กระทรวงศกกาาธิการมีหน้าท่ีในการพัฒนาหลักสูตร
และประมวลวิิาท่ีได้รับมาจากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องผ่านกรมการพัฒนาหลักสูตร Curriculum Development 
Department (CDD) ซก่งได้จัดต้ังขก้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยในการจัดหลักสูตรกลางเน้นในเรื่องการฝึกฝน
ผู้เรียนแต่ละคนให้มีความสมดุลทางด้านสติปัญญาจิตวิญญาณ อารมณท และกายภาพ๑๗๘ 
 
๔.๒ กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในประเทศบรูไน 
  
 ๔.๒.๑ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 จากการศกกาาพบว่าประ เทศบรูไนมีกฎหมายที่ เกี ่ย วข้อ งกับการศกกาาขั้นพื้น ฐานซก่ ง
ก าหนดให้ เดนกทุกคนไม่ว่าศก กาาในโรง เรียนรัฐหรือ เอกิน ต้องได้รับการศกกาาอย่างน้อย ๙ ปี ได้แก่
การศกกาาในระดับประถมและมัธยมต้น โดยกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศกกาาข้ันพื้นฐานได้แก่ พระราิบัญญัติ
การศกกาา (คณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาบรูไน ) พ .ศ. ๒๕๑๙ (Education (Brunei Board of 
Examinations) Act, 1976) พ ร ะ ร าิ บั ญ ญั ติ ก า ร ศก ก า า  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๖  (Education Act, 2003) 
พระราิบัญญัติการศกกาาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๐ (Compulsory Education Act, 2007) พระราิบัญญัติ
การศกกาาโรงเรียน เอกิน  พ .ศ. ๒๔๙๖ (Education (Non-Government School) Act, 1953) ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
๑๗๖ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๕ 
๑๗๗ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๕ 
๑๗๘ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๕ 



๑๐๘ 

๑) พระราิบัญญัติการศกกาา (คณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาบรูไน) พ.ศ. ๒๕๑๙ (Education 
(Brunei Board of Examinations) Act, 1976)  

  ๑.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติการศกกาา (คณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาบรูไน) 
พ.ศ. ๒๕๑๙  
 

 พระราิบัญญั ติการศกกาา (คณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาบรูไน) พ.ศ. ๒๕๑๙            
เป็นกฎหมายท่ีวางหลักเกณฑทเพื่อจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาของประเทศบรูไนซก่งเป็นหน่วยงาน
ท่ีมีหน้าท่ีหลักในการจัดการสอบทางการศกกาา รวมถกงการสอบเพื่อรับรองการศกกาาในระดับมัธยมศกกาา
รวมท้ังการทดสอบอื่นตามท่ีรัฐมนตรีกระทรวงศกกาาธิการก าหนด๑๗๙ โดยการสอบเพื่อรับรองการศกกาาใน
ระดับมัธยมศกกาานี้สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ 

๑. การสอบท่ีจัดขก้นในระหว่างการศกกาาระดับิ้ันมัธยมศกกาา ซก่งได้แก่ Brunei Junior 
Certificate of Education และ Sijil Rendah Pelajaran Brunei  

๒. การสอบท่ีจัดขก้นเมื่อศกกาาจบิ้ันมัธยมศกกาา ได้แก่ Brunei Cambridge General 
Certificate of Education ( Ordinary Level)  Sijil’ Am Pelajaran Singapura 
Cambridge (Peringkat Biasa) แ ละ  Brunei Cambridge General Certificate of 
Education ( Advance Level)  Sijil’ Am Pelajaran Singapura Cambridge 
(Peringkat Tinggi)  

 
 ๑.๒) การแต่งต้ังและวาระในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบการศกกาา 
 

คณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาของประเทศบรูไนประกอบด้วยประธานซก่งเป็นผู้ท่ีได้รับ
การแต่งต้ังจากพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดี เปอรทตวน ผู้อ านวยการกองการศกกาา (Director of Education) 
                                                             
๑๗๙ มาตรา ๕ พระราิบัญญัติการศกกาา (คณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาบรูไน) พ.ศ. ๒๕๑๙ ก าหนดว่า 
 “(๑) คณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาบรูไนจะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของพระราิบัญญัติฉบับน้ีและกฎหมายอ่ืนที่ตราขก้นภายใต้
พระราิบัญญัติฉบับน้ี คณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาบรูไนมีหน้าที่จัดการสอบตามวัตถุประสงคทของพระราิบัญญัติฉบับน้ี   
   (๒) การสอบที่ถูกจัดขก้น ให้รวมถกง  
  (ก) การสอบ Brunei Junior Certificate of Education” และ “Sijil Rendah Pelajaran Brunei” ซก่งจัดขก้นในระหว่าง
การศกกาาระดับิ้ันมัธยมศกกาา  

(ข )  ก า ร ส อ บ  “ Brunei Cambridge General Certificate of Education (Ordinary Level) Sijil’Am Pelajaran 
Singapura Cambridge (Peringkat Biasa)” แ ล ะ “ Brunei Cambridge General Certificate of Education (Advance Level) Sijil’Am 
Pelajaran Singapura Cambridge (Peringkat Tinggi)” ซก่งจัดขก้นเมื่อศกกาาจบิ้ันมัธยมศกกาา 

(ค) การสอบอ่ืนใดที่จัดขก้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการเพื่อประโยินทสาธารณะ ไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่นหรือ
ต่างประเทศ” 



๑๐๙ 

หรือผู้แทน เจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนาหรือผู้แทน และสมาิิกอื่นท่ีได้รับการแต่งต้ังจากพระราิาธิบดีสุลต่าน
จ านวนไม่น้อยกว่า ๗ คน แต่ไม่เกิน ๑๑ คน๑๘๐ โดยคณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาของประเทศบรูไน
มีวาระในการด ารงต าแหน่ง ๓ ปี๑๘๑ อย่างไรกนตาม หากวาระในการท างานของสมาิิกคณะกรรมการ
ตรวจสอบการศกกาาท่านใดสิ้นสุดลง พระราิาธิบดีสุลต่านสามารถแต่งตั้งสมาิิกคนดังกล่าวให้สามารถ
ด ารงต าแหน่งในวาระต่อไปได้๑๘๒ และหากเป็นกรณีท่ีสมาิิกคณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาท่านใด
เสียิีวิต ล้มละลายหรือไม่สามารถจัดการงานใดๆ ลาออกจากต าแหน่ง หรือหายตัวไปจากประเทศบรูไน
เป็นเวลาเกินกว่า ๖ เดือนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบการศกกาา ให้
ถือว่าบุคคลดังกล่าวส้ินสุดการเป็นสมาิิกคณะกรรมการตรวจสอบการศกกาา๑๘๓ 

 
 ๑.๓) การประิุมของคณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาของประเทศบรูไน 
 

  เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบการศกกาามีหน้าท่ีในการจัดการสอบทางการศกกาา
พระราิบัญญัติฉบับนี้จกงก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาต้องมีการจัดประิุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
ซก่งในการประิุมคณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาแต่ละครั้งจะต้องประกอบไปด้วยองคทประิุมจ านวน ๗ คน 
และในการลงมติใดๆ ในการประิุม หากมีจ านวนเสียงเท่ากัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการศกกาามี
สิทธิออกเสียงิ้ีขาด๑๘๔ 
 

๒) พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ (Education Act, 2003) ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 ๒.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  
 

พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นกฎหมายท่ีวางหลักเกณฑทในการจดทะเบียน      
และควบคุมโรงเรียนรวมถกงสถาบันการศกกาาประเภทต่างๆ ในประเทศบรูไนภายใต้พระราิบัญญัติฉบับนี้
ระบบการศกกาาของประเทศบรูไนจะประกอบไปด้วยการศกกาาในระดับอนุบาล  ระดับประถมศกกาา         
ระดับมัธยมศกกาา ระดับภายหลังมัธยมศกกาา และระดับสูงหรือมหาวิทยาลัยซก่งไม่รวมถกงโรงเรียนนานาิาติ  
ท่ีต้ังอยู่ในประเทศบรูไนด้วย๑๘๕ ซก่งโดยท่ัวไปนั้นโรงเรียนหรือสถานศกกาาของประเทศบรูไนสามารถแบ่งเป็น

                                                             
๑๘๐ มาตรา ๒ (๒) พระราิบัญญัติการศกกาา (คณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาบรูไน) พ.ศ. ๒๕๑๙  
๑๘๑ มาตรา ๒ (๔) พระราิบัญญัติการศกกาา (คณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาบรูไน) พ.ศ. ๒๕๑๙  
๑๘๒ มาตรา ๒ (๕) พระราิบัญญัติการศกกาา (คณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาบรูไน) พ.ศ. ๒๕๑๙  
๑๘๓ มาตรา ๒ (๖) พระราิบัญญัติการศกกาา (คณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาบรูไน) พ.ศ. ๒๕๑๙  
๑๘๔ มาตรา ๓ พระราิบัญญัติการศกกาา (คณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาบรูไน) พ.ศ. ๒๕๑๙  
๑๘๕ มาตรา ๑๗ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๑๑๐ 

ประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภทคือ โรงเรียนหรือสถานศกกาาของรัฐบาลและโรงเรียนหรือสถานศกกาาของ
เอกิน๑๘๖ 

  นอกจากประเภทของโรงเรียนหรือสถานศกกาาแล้วพระราิบัญญัติฉบับนี้ยังก าหนดให้
สถานศกกาาทุกประเภทในประเทศบรูไนจะต้องใิ้ภาาามาเลยทหรือภาาามลายูเป็นภาาาหลักในการเรียน    
การสอน อย่างไรกนดีสถานศกกาาแต่ละแห่งอาจใิ้ภาาาอังกฤาควบคู่ไปกับภาาามาเลยทในการเรียนการสอนได้ 
หรือในบางโรงเรียนอาจอนุญาตให้ ใิ้ภาาาอาหรับในการเรียนการสอน อย่างไรกนตามโรงเรียนท่ีมีการใิ้     
ภาาาอาหรับดังกล่าวจะต้องมีการเรียนการสอนวิิาภาาามาเลยทและภาาาอังกฤาเป็นวิิาบังคับด้วย๑๘๗ 

 นอกจากนี้โรงเรียนหรือสถานศกกาาที่อยู่ภายใต้ระบบการศกกาาของประเทศบรูไนและได้
จด ทะเบียนตามความในพระราิบัญญัติฉบับนี้แล้วจะต้องจัดการเรียนการสอนโดยค านกงถกง  “หลักสูตร
การศกกาาแห่งิาติ” ซก่งก าหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการเป็นหลัก๑๘๘ 

  ส าหรับก ารศก กาาใน ระ ดับอนุ บ าล  พ ระราิบัญ ญั ติ ฉบั บนี้ ก าหนด ให้ รั ฐมนตรี                       
ว่าการกระทรวงศกกาาธิการเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติจัดต้ังโรงเรียนอนุบาล๑๘๙ โดยก าหนด ให้รูปแบบ   
ก า ร เรียนก าร สอนและกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลควรท่ีจะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักสูตรท่ีรัฐมนตรี        
ว่าการกระทรวงศกกาาธิการให้การรับรอง๑๙๐ 

  ส่วนการศกกาาระดับประถมศกกาา พระราิบัญญั ติฉบับนี้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการในการก าหนดให้จัดการศกกาาระดับประถมศกกาาในโรงเรียนของรัฐ         
ซก่งเดนกท่ีจะสามารถเข้าเรียนในระดับประถมศกกาาได้นั้นจะต้องมีอายุขั้นต่ า  คือ ๖ ปี หรือในกรณีท่ีมี           
เหตุอันควรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการอาจก าหนดข้อยกเว้นในเรื่องอายุขั้นต่ าในการเข้าเรียน     
ระดับประถมศกกาาอยู่ท่ีระหว่าง ๕-๖ ปีกนได้ ซก่งหลักเกณฑทในเรื่องอายุนี้จะใิ้กับโรงเรียนเอกินด้วย๑๙๑ 

  ส าหรับการศกกาาระดับมัธยมศกกาา รั ฐมนตรีว่ า การกระทรวงศกกาาธิก ารกนยั ง คง มี
หน้า ที่ ในการจัดการศกกาา ในระดับมัธยมศกกาาในโรงเรียนมัธยมของรัฐท้ังในรูปแบบวิิาการและรูปแบบ
อื่นๆ รวมท้ังการศกกาาภายหลังระดับมัธยมศกกาาท่ีจัดขก้นส าหรับผู้ท่ีส าเรนจการศกกาาในระดับมัธยมศกกาา      
แต่ไม่รวมถกงการศกกาาในระดับสูงหรือมหาวิทยาลัย ซก่งการศกกาาภายหลังมัธยมศกกาาอาจจะอยู่ในรูปวิทยาลัย
หรือสถาบันการศกกาารูปแบบอื่นๆ กนได้๑๙๒ 

                                                             
๑๘๖ มาตรา ๑๘ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๘๗ มาตรา ๑๙ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  
๑๘๘ มาตรา ๒๐ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๘๙ มาตรา ๒๒ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  
๑๙๐ มาตรา ๒๓ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  
๑๙๑ มาตรา ๒๕ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  
๑๙๒ มาตรา ๒๗ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๑๑๑ 

  นอกจากนี้ประเทศบรูไนยังมีการศกกาาทางเทคนิค อาิีวศกกาา และการศกกาาพิเศา 
ซก่งการศกกาาทางเทคนิคและอาิีวศกกาาจะเป็นไปในลักาณะการฝึกอบรมทักาะ การฝึกอบรม เฉพาะด้าน  
หรือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักาะให้เกิดความ  ิานาญยิ่งขก้น  รวมท้ังทักาะทางเทคนิคหรืออาิีวะอื่น  ๆ
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการให้การรับรอง๑๙๓ โดยอาจจัดขก้นในรูปแบบของศูนยท หรือสถาบันพัฒนา
ทักาะ โรงเรียนอาิีวศกกาา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยพยาบาล สถาบันเทคโนโลยี หรือสถาบันการศกกาาอื่นใด
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการก าหนด๑๙๔ อีกท้ังยังอนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการ
จัดให้มีการศกกาาพิเศาในระดับประถมศกกาาหรือมัธยมศกกาาท้ังในโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนการศกกาา
พิเศาด้วย๑๙๕ 

  ส าหรับการศกกาาศาสนาอิสลามซก่งเป็นการศกกาาเกี่ยวกับ  Fardhu ‘Ain และ Fardhu 
Kifayah นั้น พระราิบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้การศกกาาศาสนาอิสลามดังกล่าวเป็นวิิาบังคับส าหรับนักเรียนท่ี
นับถือศาสนาอิสลามในโรงเรียน๑๙๖ 

  ใน ส่วนของสถานศก กาาเอกินนั้ น  พ ระราิบัญ ญั ติฉบับนี้ ก าหนดให้ การ จัด ต้ั ง                    
สถานศกกาาเอกินไม่ว่ าจะ จัด ต้ังโดยบริาัทจ ากัดหรือบุคคลใดจะต้องได้รับอนุมั ติจากรัฐมนตรี                      
ว่าการกระทรวงศกกาาธิการ๑๙๗ โดยสถานศกกาาหรือโรงเรียนเอกินท่ีจัดต้ังขก้นดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตาม
หลักสูตรการศกกาาแห่งิาติ๑๙๘ และสถานศกกาาดังกล่าวจะต้องจัดการเรียนการสอนหลักการปกครอง            
ระบอบราิาธิปไตยของรัฐอิสลาม (Malay Islamic Monarchy) เป็นวิิาหนก่งนอกเหนือจากวิิาเรียน
ตามปกติด้วย๑๙๙ 

  ท้ังนี้ตามพระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ สถานศกกาาเอกินสามารถจ าแนกได้เป็น     
๗ ประเภท คือ สถานศกกาาระดับอนุบาล ประถมศกกาา มัธยมศกกาา วิทยาลัยหรือสถานศกกาาอื่นท่ีจัดการสอน
ระดับภายหลังมัธยมศกกาา วิทยาลัยเทคนิคและอาิีวศกกาา มหาวิทยาลัย  และศูนยทการเรียนรู้                    
โดยสถาบันการศกกาาเอกินท่ียื่นค าขอจัดต้ังและได้รับการอนุมัติแล้วจะต้องท าการจดทะเบียนตามความ      
ในพระราิบัญญัติฉบับนี้ภายใน ๕ ปีนับแต่วันท่ีได้รับการอนุมัติ๒๐๐อย่างไรกนดีสถานศกกาาเอกินอาจถูกส่ังให้
ยุติการประกอบกิจการได้หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการเพิกถอนค าส่ังจัดต้ังสถานศกกาา            
หรือหากนายทะเบียนสถานศกกาายกเลิกการจดทะเบียนสถานศกกาา หรือคณะกรรมการสถานศกกาา            

                                                             
๑๙๓ มาตรา ๒๘ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  
๑๙๔ มาตรา ๒๘ (๓) พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๙๕ มาตรา ๓๐ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  
๑๙๖ มาตรา ๓๒ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  
๑๙๗ มาตรา ๕๖ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๙๘ มาตรา ๕๗ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  
๑๙๙ มาตรา ๕๘ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๐๐ มาตรา ๖๕ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  



๑๑๒ 

มีมติให้สถานศกกาาดังกล่าวยุติการประกอบการ หรือบริาัทจ ากัดท่ีจัดต้ังสถานศกกาาดังกล่าวเลิกกิจการลง 
หรือสถานศกกาาดังกล่าวถูกบังคับให้ปิดด้วยเหตุผลอื่นๆ๒๐๑ นอกจากนี้หากสถานศกกาาเอกินใดๆ ประสงคทจะ
ด าเนินการหรือสร้างความร่วมมือกับสถาบันอื่นท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ สถานศกกาาเอกินดังกล่าว
จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการเสียก่อน๒๐๒ 
 

 ๒.๒) การจดทะเบียนสถานศกกาา 
 

  พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้สถาบันการศกกาาทุกประเภทในประเทศ
บรูไนจะต้องจดทะเบียนให้ถูกต้อง๒๐๓ อย่างไรกนดีนายทะเบียนสถานศกกาาผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการรับจด
ทะเบียนสถานศกกาาอาจปฏิเสธไม่จดทะเบียนสถานศกกาาได้หากสถานศกกาาดังกล่าวมีมาตรฐานสุขอนามัย
และความปลอดภัยท่ีไม่เหมาะสม หรือสถานศกกาาดังกล่าวถูกใิ้หรืออาจถูกใิ้เพื่อวัตถุประสงคทในการ
ท าลายประโยินทสาธารณะ ประโยินทของประเทศ หรือประโยินทของนักศกกาา ิื่อที่สถานศกกาาจะใิ้ ใน
การ   จดทะเบียนไม่ เหมาะสม  หรือค่าธรรมเนียมการศกกาาส าหรับนักเรียนไม่สมเหตุสมผล ๒๐๔    
นอกจากนี้การประิาสัมพันธทท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศกกาาท่ียังไม่ได้จดทะเบียนไม่ว่าจะโดยการโฆาณา โบวทิัวรท 
หรือวิธีใดๆ ถือเป็นการต้องห้าม การประิาสัมพันธทที่เกี่ยวข้องกับสถานศกกาาไม่ว่าจะโดยวิธีการใดๆ สามารถ
ท าได้ต่อเมื่อสถานศกกาาดังกล่าวได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนสถานศกกาาแล้วหรือเป็นกรณีท่ีมีการออก
หนังสือรับรองการจดทะเบียนิ่ัวคราวให้แก่สถานศกกาานั้นๆ๒๐๕ 

  นอกจากนี้น ายทะเบียนสามารถที่จะยกเลิกการจดทะเบียนสถานศกกาาได้หาก   
การจดทะเบียนสถานศกกาาเกิดจากความผิดพลาดหรือเกิดจากข้อมูลอันเป็นเทนจ หรือ สถานศกกา า
ดังกล่าว ไม่ปฏิบัติตามตามเงื่อนไขท่ีนายทะเบียนก าหนด หรือเป็นกรณีท่ีสถานศกกาาดังกล่าวถูกใิ้เพื่อ
วัตถุประสงคทใดๆ ท่ีขัดกับหลักรัฐธรรมนูญ๒๐๖ เป็นต้น 

                                                             
๒๐๑ มาตรา ๗๑ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  
๒๐๒ มาตรา ๗๓ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  
๒๐๓ มาตรา ๗๕ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  
๒๐๔ มาตรา ๘๓ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  
๒๐๕ มาตรา ๘๕ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๐๖ มาตรา ๘๖ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดว่า “นายทะเบียนอาจยกเลิกการจดทะเบียนสถานศกกาาได้ในกรณีที่เหนนสมควร 
หาก 
 (ก) เกิดเหตุตามมาตรา ๘๓ (ก)  
 (ข) สถานศกกาาไม่รักาาระเบียบวินัย 
 (ค) การจดทะเบียนสถานศกกาาเกิดจากความผิดพลาดหรือเกิดจากข้อมูลอันเป็นเทนจ 
 (ง) ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศกกาาหรือบุคลอ่ืนใดที่มีหน้าที่รับผิดิอบบริหารจัดการสถานศกกาาได้ให้ข้อมูลอันเป็นเทนจ
โดยเฉพาะในการโฆาณาสถาบันการศกกาา 
 (จ) มีการละเมิดเง่ือนไขตามมาตรา ๗๕ (๓) ที่ก าหนดโดยนายทะเบียน 



๑๑๓ 

๒.๓) การจดทะเบียนหัวหน้าสถานศกกาา (Governor) 
 
หัวหน้าสถานศกกาา หมายถกง บุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากรัฐบาลให้ท าหน้าท่ีบริหาร

สถานศกกาา ซก่งรวมถกงบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังและจดทะเบียนเป็นผู้บริหารสถานศกกาาตามมาตรา ๕๕ แห่ง
พระราิบัญญ ัติการศกกาาโรงเรียน เอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖ (Education (Non-Government School) Act, 
1953) พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของนายทะเบียนสถานศกกาา         
ในการจดทะเบียนหัวหน้าสถานศกกาา ซก่งเมื่อได้จดทะเบียนแล้วนายทะเบียนฯ จะต้องออกหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนดังกล่าวให้แก่บุคคลที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นหัวหน้าสถานศกกาานั้นๆ ๒๐๗ อย่างไรกนดี 
นายทะเบียนสถานศกกาาอาจปฏิเสธไม่จดทะเบียนบุคคลเป็นหัวหน้าสถานศกกาาได้หากปรากฏว่าบุคคล
ดังกล่าวเคยกระท าความผิดที่มีโทาจ าคุกตั้งแต่ ๑ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน หรือเคยถูก
ถอดถอนออกจากการจดทะเบียนใดๆ ภายใต้พระราิบัญญัติฉบับนี้หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องซก่งบัญญัติ  
ก่อนหน้าพระราิบัญญัติฉบับนี้ หรือเคยให้ข้อมูลส าหรับการจดทะเบียนท่ีเป็นเทนจหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
หรือเป็นบุคคลท่ีมีอายุต่ ากว่า ๒๕ ปี๒๐๘ ท้ังนี้บุคคลท่ีถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนสามารถอุทธรณทค าส่ังดังกล่าว
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการได้ภายใน ๒๑ วัน นับแต่วันท่ีได้มีการแจ้งให้ทราบถกงการปฏิเสธ        
ซก่งค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการในกรณีดังกล่าวถือเป็นท่ีสุด๒๐๙ 

  นอกจากนี้แม้ว่านายทะเบียนสถานศกกาาจะรับจดทะเบียนสถานศกกาาใดไปแล้ว  แต่หากมี
เหตุหนก่งเหตุใดข้างต้นเกิดขก้นภายหลังการจดทะเบียน นายทะเบียนสถานศกกาากนยังคงมีอ านาจถอดถอน
หัวหน้าสถานศกกาาจากการจดทะเบียนได้รวมถกงกรณีท่ีนายทะเบียนสถานศกกาาเหนนว่าบุคคลดังกล่าว          
ไม่เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานศกกาา หรือเป็นกรณีท่ีการจดทะเบียนหัวหน้าสถานศกกาาดังกล่าว
ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง๒๑๐ นายทะเบียนสถานศกกาากนยังคงมีอ านาจถอดถอนหัวหน้าสถานศกกาาจาก            
การจดทะเบียนได้เิ่นเดียวกัน ท้ังนี้หากนายทะเบียนสถานศกกาาถอดถอนการจดทะเบียนหัวหน้าสถานศกกาา    
คนใด บุคคลดังกล่าวสามารถอุทธรณทค าส่ังให้ถอดถอนดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการได้
ภ ายใน  ๒๑  วัน  นั บแ ต่ วัน ท่ี ไ ด้มี ก ารแ จ้งให้ ท ราบถก งก ารถอดถอน  ซก่ งค าวินิ จฉั ยขอ งรัฐมนตรี                             
ว่าการกระทรวงศกกาาธิการในกรณีดังกล่าวถือเป็นท่ีสุด๒๑๑ 

                                                                                                                                                                                              
 (ฉ) สถานศกกาากระท าการฝ่าฝืนพระราิบัญญัติฉบับน้ีหรือกฎหมายอ่ืนที่ออกตามความแห่งพระราิบัญญัติฉบับน้ี 
 (ิ) สถานศกกาาถูกใิ้เพื่อวัตถุประสงคทใดๆ ที่ขัดกับหลักในรัฐธรรมนูญ ความตกลงในการรวมกลุ่ม และตราสารของรัฐบาล 
 (ซ) กรณีไม่มีประธานคณะกรรมการบริหารสถานศกกาา หรือบุคลที่ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานสถานศกกาา หรือหัวหน้าครู หรืออธิการบดี
ไม่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งน้ันๆ” 
๒๐๗ มาตรา ๘๘ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๐๘ มาตรา ๘๙ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๐๙ มาตรา ๙๑ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  
๒๑๐ มาตรา ๙๒ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  
๒๑๑ มาตรา ๙๕ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๑๑๔ 

๒.๔) การจดทะเบียนครูผู้สอน 
 

นอกจากการจดทะเบียนสถานศกกาาและหัวหน้าสถานศกกาาแล้ว พระราิบัญญัติการศกกาา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ยังก าหนดให้มีการขก้นทะเบียนครูผู้สอนในสถานศกกาาต่างๆ ด้วย๒๑๒ แต่ไม่รวมถกงครูผู้สอนท่ีได้รับ
การแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริการสาธารณะ (Public Service Commission)๒๑๓ โดยนายทะเบียน
สถานศกกาามีอ านาจปฏิเสธการจดทะเบียนเป็นครูผู้สอนได้หากพบว่าบุคคลดังกล่าวมีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี
บริบูรณท หรือมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมท่ีจะท าการสอนได้ หรือบุคคลดังกล่าวให้ข้อมูลท่ีเป็นเทนจหรือก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิดในการจดทะเบียนเป็นครูผู้สอน หรือบุคคลดังกล่าวมีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เหมาะสมท่ีจะ
เป็นครู หรือเป็นกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวเคยกระท าความผิดท่ีมีโทาจ าคุกต้ังแต่ ๑ ปี หรือปรับต้ังแต่ ๒,๐๐๐ 
ดอลลารทบรูไน๒๑๔ เป็นต้น ซก่งบุคคลท่ีถูกปฏิเสธการจดทะเบียนครูผู้สอนสามารถอุทธรณทค าส่ังให้ถอดถอน
ดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการได้ภายใน ๒๑ วันนับแต่วันท่ีได้มีการแจ้งให้ทราบถกงการปฏิเสธ
ไม่รับจดทะเบียน ซก่งค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการในกรณีดังกล่าวถือเป็นท่ีสุด๒๑๕   
นอกจากอ านาจในการปฏิเสธการจดทะเบียนครูผู้สอนแล้ว นายทะเบียนสถานศกกาายังมีอ านาจในการ       
เพิกถอนการจดทะเบียนครูผู้สอนได้เิ่นกัน๒๑๖ อย่างไรกนดีนายทะเบียนสถานศกกาาอาจอนุญาตให้บุคคล       
บางประเภทสามารถท าการสอนได้แม้ไม่ใิ่ครูผู้สอนท่ีจดทะเบียน เิ่น นักศกกาาฝึกสอน หรือบุคคลท่ียื่นค าขอ
จดทะเบียนเป็นครูผู้สอนและค าขอดังกล่าวยังอยู่ในิ่วงระหว่างการด าเนินการ เป็นต้น  

 
๒.๕) การตรวจสอบสถานศกกาา 
 
นอกจากหน้าท่ีในการจดทะเบียนแล้ว นายทะเบียนสถานศกกาายังมีหน้าท่ีในการตรวจสอบ

สถานศกกาาท่ีได้จดทะเบียนในประเทศบรูไนด้วย๒๑๗ ซก่งอ านาจในการตรวจสอบสถานศกกาาดังกล่าวรวมถกง

                                                             
๒๑๒ มาตรา ๙๘ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  
๒๑๓ มาตรา ๙๙ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๑๔ มาตรา ๑๐๒ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดว่า “นายทะเบียนสถานศกกาามีอ านาจปฏิเสธการจดทะเบียนเป็นครูผู้สอนได้หาก
เหนนว่า 
 (ก) บุคลดังกล่าวมีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณท  
 (ข) บุคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะท าการสอนได้  
 (ค) บุคลดังกล่าวให้ข้อมูลที่เป็นเทนจหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการจดทะเบียนเป็นครูผู้สอน  
 (ง) บุคลดังกล่าวมีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นครู  
 (จ) บุคลดังกล่าวเคยกระท าความผิดที่มีโทาจ าคุกต้ังแต่ ๑ ปี หรือปรับต้ังแต่ ๒,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน 
 (ฉ) บุคลดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะขก้นทะเบียนเป็นครู 
 (ิ) การสมัครจดทะเบียนครูผู้สอนของบุคลดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด” 
๒๑๕ มาตรา ๑๐๔ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๑๖ มาตรา ๑๐๖ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  
๒๑๗ มาตรา ๑๑๑ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  



๑๑๕ 

อ านาจในการตรวจสอบหนังสือ เอกสาร หรือข้อมูลทางอิเลนกทรอนิกสทใดๆ ท่ีจ าเป็น รวมถกงยังมีอ านาจ
ในการท าลายเอกสารดังกล่าวหากพบว่าเอกสารดังกล่าวเป็นอันตรายต่อประโยินทสาธารณะและนักเรียน 
นอกจากนี้ในการตรวจสอบสถานศกกาายังมีผู้ตรวจการสถานศกกาาซก่งแต่งต้ังโดยพระราิาธิบดีสุลต่านและ    
ยังดี เปอรทตวนท าหน้าท่ีตรวจสอบเพื่อพัฒนาและรักาามาตรฐานการสอนด้วย๒๑๘ 

 
๓) พระราิบัญญัติการศกกาาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๐ (Compulsory Education Act, 2007) ฉบับ

แก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 ๓.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติการศกกาาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 
 พระราิบัญญัติการศกกาาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฎหมายท่ีก าหนดหลักเกณฑท            

ท่ีเกี่ยวข้องกับการศกกาาภาคบังคับของประเทศบรูไน โดยก าหนดให้มีการศกกาาภาคบังคับส าหรับเดนกท่ีมีอายุ
ต้ังแต่ ๖-๑๕ ปี ซก่งเป็นเดนกท่ีเกิดในวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือภายหลังจากนั้น ท่ีเป็นพลเมืองของ
ประเทศบรูไน และอาศัยอยู่ในประเทศบรูไน๒๑๙ อย่างไรกนตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการอาจ
อนุญาตให้เดนกบางคนหรือบางประเภทได้รับยกเว้นไม่จ าต้องได้รับการศกกาาขั้นพื้นฐานได้ภายใต้เงื่อนไขท่ี
ก าหนด     โดยท่ีค าส่ังดังกล่าวจะต้องประกาศในราิกิจจานุเบกาา๒๒๐ เพื่อให้ประิาินได้รับทราบโดยท่ัวกัน  

 นอกจากนี้พระราิบัญญัติฉบับนี้ยังก าหนดให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการการศกกาาภาคบังคับ
เพื่อควบคุมและด าเนินการให้เป็นไปตามความในพระราิบัญญัติฉบับนี้ รวมถกงท าหน้าท่ีในการทบทวนเนื้อหา
ของพระราิบัญญัติฉบับนี้และให้ค าแนะน าแก่ปลัดกระทรวงศกกาาธิการในการบังคับการให้เป็นไปตาม    
ความในพระราิบัญญัติฉบับนี้ 

 
 ๓.๒) การแต่งต้ังและวาระในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการการศกกาาภาคบังคับ 
 

คณะกรรมการการศกกาาภาคบั ง คับประกอบด้วยสมาิิก ท่ีได้รับการแต่ง ต้ังจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการ ซก่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการจะต้องท าหน้าท่ีในการแต่งต้ัง
ประธานคณะกรรมการการศกกาาภาคบังคับด้วย๒๒๑ อย่างไรกนดีเนื่องจากวาระในการด ารงต าแหน่งของ

                                                             
๒๑๘ มาตรา ๑๑๕ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๑๙ มาตรา ๓ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒๒๐ มาตรา ๔ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๒๑ มาตรา ๕ พระราิบัญญัติการศกกาาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๐  



๑๑๖ 

คณะกรรมการการศกกาาภาคบังคับไม่ได้ก าหนดไว้แน่นอน การด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการจกงขก้นอยู่กับ
ระยะเวลาท่ีได้รับการแต่งต้ังและเมื่อหมดวาระแล้วกนสามารถท่ีจะได้รับเลือกให้เข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครั้งได้๒๒๒  

ส าหรับการลาออกจากต าแหน่งของกรรมการการศกกาาภาคบังคับนั้ น จะมีผลเมื่อได้ท า
หนังสือลาออกยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการ๒๒๓ และหากปรากฏต่อมาว่ากรรมการการศกกาา     
ภาคบังคับละเลยในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิิอบ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้เนื่องจากความเจนบป่วยทางร่างกายหรือทาง จิต หรือมีความไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าท่ี    
ด้วยเหตุใด  ๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการอาจมีค าส่ังเพิกถอนการแต่งต้ังกรรมการการศกกาาภาคบังคับได้๒๒๔ 
 

 ๓.๓) การประิุมของคณะกรรมการการศกกาาภาคบังคับ 
 
 ในการประิุมเพื่อด าเนินงานของคณะกรรมการการศกกาาภาคบังคับจะต้องประกอบไปด้วย

องคทประิุมจ านวนกก่งหนก่งของจ านวนกรรมการท้ังหมด๒๒๕ ซก่งในการลงมติในการประิุมคณะกรรมการ
การศกกาาภาคังคับจะต้องเป็นไปโดยเสียงข้างมากของจ านวนสมาิิกท่ีเข้าร่วมประิุมและในกรณีท่ีคะแนน
เสียงเท่ากันประธานในท่ีประิุมย่อมมีสิทธิออกเสียงิ้ีขาด๒๒๖  
 

 ๔) พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน  พ.ศ. ๒๔๙๖ (Education (Non-Government 
School) Act, 1953) 

 
 ๔.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 

  พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นกฎหมายท่ีก าหนดหลักเกณฑท    
การจดทะเบียนและการควบคุมโรงเรียนเอกินในประเทศบรูไน ซก่งพระราิบัญญัติฉบับนี้จะใิ้บังคับกับ
โรงเรียนเอกินในประเทศบรูไนเท่านั้นไม่รวมถกงโรงเรียนของรัฐ อย่างไรกนตามพระราิาธิบดีสุลต่านและ       
ยังดี เปอรทตวนมีอ านาจก าหนดข้อยกเว้นไม่ใิ้บังคับพระราิบัญญัติฉบับนี้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับ
โรงเรียนเอกินบางโรงเรียนหรือบางประเภทได้๒๒๗  

                                                             
๒๒๒ มาตรา ๖ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒๒๓ มาตรา ๖ (๒) พระราิบัญญัติการศกกาาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒๒๔ มาตรา ๖ (๓) พระราิบัญญัติการศกกาาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒๒๕ มาตรา ๗ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒๒๖ มาตรา ๗ (๔) พระราิบัญญัติการศกกาาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๐  
๒๒๗ มาตรา ๓ พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖  



๑๑๗ 

  ภายใต้พระราิบัญญัติฉบับนี้ โรงเรียนเอกินทุกโรงเรียนในประเทศบรูไนจะต้องจดทะเบียน
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย๒๒๘ พระราิบัญญัติฉบับนี้ไม่รับรองการจดทะเบียนโรงเรียนเอกินท่ีไม่ได้จัดต้ังขก้นตาม
กฎหมายของประเทศบรูไน เิ่น โรงเรียนเอกินท่ีจัดต้ังขก้นตามกฎหมายของประเทศอื่น  และไม่ได้รับ       
ความยินยอมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการ  
 

 ๔.๒) การจดทะเบียนโรงเรียนเอกินและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
 

  พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖ ก าหนดให้ก่อนการจดทะเบียน
โรงเรียนเอกินจะต้องมีการแต่งต้ังท่ีปรกกาาโรงเรียนเอกินเพื่อท าหน้าท่ีควบคุมและก ากับดูแลโรงเรียน และ
ติดต่อกับผู้อ านวยการกองการศกกาา (Director of Education) โดยการแต่งต้ังดังกล่าวจะต้องท าเป็นหนังสือ 
ลงนามโดย ผู้บริห ารโรงเรียน เพื่ อยื่ น ต่อรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศกกาาธิการ ๒๒๙ ท้ั งนี้ รัฐมนตรี                          
ว่าการกระทรวงศกกาาธิการมีอ านาจปฏิเสธการจดทะเบียนโรงเรียนเอกินได้หากปรากฏว่า  (๑) โรงเรียน
ดังกล่าวมีลักาณะท่ีไม่เหมาะสม เิ่น โรงเรียนดังกล่าวไม่เหมาะสมด้านสุขอนามัยหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของผู้เรียนหรือโรงเรียนดังกล่าวมีพื้นท่ีไม่เพียงพอส าหรับให้นักเรียนท ากิจกรรม อาคารเรียนมีลักาณะ         
ไม่เหมาะสมกล่าวคือมีลักาณะท่ีเป็นอันตรายท้ังจากตัวของอาคารเรียนเองหรืออาจเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย      
หรือ (๒) มีเหตุอันควรเิ่ือได้ว่าโรงเรียนดังกล่าวน่าจะใิ้เป็นพื้นท่ีเพื่อการโฆาณาิวนเิ่ือทางการเมืองหรือ   
ค าสอนใดๆ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยินทสาธารณะของประเทศบรูไน หรือใิ้เป็นพื้นท่ีส าหรับ
การจัดประิุมของกลุ่มหรือองคทกรผิดกฎหมาย หรือ (๓) ปรากฏว่าท่ีปรกกาาโรงเรียนท่ีแต่งต้ังโดยผู้บริหาร
โรงเรียนเอกินนั้นมีความไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ หรือ (๔) ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูไม่ได้รับอนุมัติให้   
จดทะเบียนตามความในพระราิบัญญัติฉบับนี้ หรือ (๕) ในพื้นท่ีท่ีมีการขอจดทะเบียนโรงเรียนเอกินนั้นมี
สถานศกกาาเพียงพอกับความต้องการแล้ว  หรือ (๖) การจัดต้ังโรงเรียนเอกินดังกล่าวท าให้เสียหาย              
ซก่งประโยินทสาธารณะของประเทศบรูไน๒๓๐ อย่างไรกนตามในบางกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการอาจ
ก าหนดเงื่อนไขบางประการก่อนการจดทะเบียนโรงเรียนเอกิน๒๓๑ เิ่น การให้โรงเรียนรับรองว่าโรงเรียน
ดังกล่าวไม่ได้มีลักาณะท่ีไม่เหมาะสม เิ่น ไม่ได้จัดต้ังโดยมีวัตถุประสงคททางการเมืองเพื่อก่ อให้ เกิด            
ความเสียหายต่อผลประโยินทสาธารณะของประเทศ หรือให้โรงเรียนรับรองสุขอนามัยภายในโรงเรียนว่ามี
ความเหมาะสมมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับให้นักเรียนท ากิจกรรม เป็นต้น  

  นอกจากการจดทะเบียนโรงเรียนเอกินแล้ว พระราิบัญญัติฉบับนี้ยังก าหนดให้ต้องมี        
การจดทะเบียนผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการมีดุลพินิจใน      

                                                             
๒๒๘ มาตรา ๔ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖  
๒๒๙ มาตรา ๗ พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖  
๒๓๐ มาตรา ๘ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖  
๒๓๑ มาตรา ๘ (๒) พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖ 



๑๑๘ 

การพิจารณาจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนผู้บริหารโรงเรียนหรือครู ผู้สอนในโรงเรียนเอกิน หาก            
บุคคลดังกล่าวเคยถูกพิพากาาว่ากระท าความผิดโดยมีโทาจ าคุกหรือกระท าการฝ่าฝืนพระราิบัญญัติฉบับนี้ 
หรือเคยถูกถอดถอนจากทะเบียนผู้บริหารโรงเรียนหรือครูผู้สอน หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการ      
มีเหตุอันควรเิ่ือได้ว่าผู้บริหารโรงเรียนหรือครูผู้สอนกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติของพระราิบัญญัติฉบับนี้  
หรือบุคคลท่ีขอจดทะเบียนเป็นครู ผู้สอนมีคุณสมบัติไม่เพียงพอ๒๓๒ เป็นต้น ท้ังนี้หากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกกาาธิการเหนนิอบให้มีการจดทะเบียนโรงเรียนแล้วนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการจะต้อง
ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนดังกล่าวให้แก่ท่ีปรกกาาของโรงเรียนด้วย๒๓๓ 

  อย่างไรกนตามหากโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารหรือครูท่ีได้มีการจดทะเบียนแล้ว        
ท่ีปรกกาาโรงเรียนจะต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นหนังสือให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการ
ทราบภายใน ๒๐ นับแต่วันท่ีมีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดขก้น๒๓๔ 
 

 ๔.๓) การถอดถอนโรงเรียนเอกิน ผู้บริหารโรงเรียนและครูท่ีได้จดทะเบียนไว้ 
 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการมีอ านาจถอดถอนโรงเรียนท่ีได้จดทะเบียนไว้ได้๒๓๕     
หากปรากฏว่าโรงเรียนดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามพระราิบัญญัติฉบับนี้หรือระเบียบอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องหรือมีลักาณะ
ท่ีไม่เหมาะสม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการจะต้องแจ้งการฝ่าฝืนความตามพระราิบัญญัติฉบับนี้
หรือเหตุไม่เหมาะสมท่ีเกิดขก้นให้ท่ีปรกกาาโรงเรียนทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขและด าเนินการให้ถูกต้องตามท่ี
กฎหมายก าหนดไว้ก่อน แต่หากปรกกาาของโรงเรียนไม่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า 
๑๔ วัน) หรือโรงเรียนดังกล่าวมีลักาณะไม่เหมาะสมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย หรือการจดทะเบียน
โรงเรียนเกิดขก้นจากความผิดพลาดหรือความเข้าใจผิด  หรือเป็นกรณีท่ีโรงเรียนดังกล่าวไม่มี ท่ีปรกกาา           
หรือท่ีปรกกาาของโรงเรียนมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม หรือโรงเรียนดังกล่าวถูกใิ้เพื่อการโฆาณาิวนเิ่ือทาง

                                                             
๒๓๒ มาตรา ๑๐ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖ ก าหนดว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการอาจปฏิเสธไม่จด
ทะเบียนบุคลใดๆ ให้เป็นผู้บริหารหรือครูผู้สอนได้ หาก 
 (ก) บุคลดังกล่าวเคยถูกศาลพิพากาาว่ากระท าความผิดโดยมีโทาจ าคุกหรือกระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ (๑) (ง), (ฉ), (ิ), (ซ) แห่ง
พระราิบัญญัติฉบับน้ี หรือ 
 (ข) บุคคลดังกล่าวเคยถูกถอนทะเบียนผู้บริหารหรือครูในโรงเรียนอ่ืน 
 (ค) มีเหตุอันควรจะเิ่ือได้ว่าบุคลดังกล่าวเคยเป็นผู้บริหารหรือครูผู้สอนที่โรงเรียนใดๆ ที่มีลักาณะเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑทในส่วนน้ี
ของพระราิบัญญัติฉบับน้ี 
 (ง) หากการขก้นทะเบียนบุคลดังกล่าวจะเป็นผลเสียต่อประเทศบรูไนดารุสซาลามหรือประโยินทสาธารณะหรือนักเรียน 
 (จ) คุณสมบัติไม่ครบถ้วนส าหรับเป็นครูผู้สอน ในกรณีบุคลขอขก้นทะเบียนครูผู้สอน 
 (ฉ) บุคลดังกล่าวให้ข้อมูลที่เป็นเทนจหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการจดทะเบียนเป็นครูผู้สอน” 
๒๓๓ มาตรา ๑๒ (๒) พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖  
๒๓๔ มาตรา ๑๔ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖  
๒๓๕ มาตรา ๑๗ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖ 



๑๑๙ 

การเมืองอันส่งผลกระทบต่อประโยินทสาธารณะของประเทศ หรือใิ้เป็นพื้นท่ีส าหรับการจัดประิุมของกลุ่ม          
หรือองคทกรผิดกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการมีอ านาจถอดถอนโรงเรียนดังกล่าวจาก            
การจดทะเบียนได้ 

  นอกจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการยังมีอ านาจถอดถอนผู้บริหารและ             
ครูประจ าโรงเรียนท่ีได้มีการจดทะเบียนไว้ด้วยหากพบว่าบุคคลเหล่านี้มีการกระท าความผิดท่ีศาลได้มี           
ค าพิพากาาลงโทาจ าคุก หรือเป็นบุคคลท่ีกระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามพระราิบัญญัติ  
ฉบับนี้ หรือเป็นบุคคลท่ีเคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนหรือครูประจ าโรงเรียนในโรงเรียนอื่นแล้วถูก      
ปลดออกจากต าแหน่ง หรือเป็นผู้บริหารหรือครูประจ าโรงเรียนเกิดจากการฉ้อฉล๒๓๖ เป็นต้น  

ท้ังนี้หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการปฏิเสธไม่จดทะเบียนโรงเรียนเอกินใด        
หรือก าหนดเงื่อนไขใดๆ เพื่อการจดทะเบียน หรือปฏิเสธท่ีจะจดทะเบียนบุคคลใดเป็นผู้บริหารหรือครู     
ประจ าโรงเรียนเอกิน หรือปลดบุคคลใดๆ จากต าแหน่งผู้บริหารหรือครูประจ าโรงเรียน  โรงเรียน             
หรือบุคคลดังกล่าวมีสิทธิอุทธรณทค าส่ังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการต่อ His Majesty in Council 
โดยส่งค าร้องดังกล่าวทางไปราณียทลงทะเบียน ภายใน ๑๔ วันนับแต่วันท่ีได้รับการปฏิเสธหรือได้รับเงื่อนไข
หรือถูกปลดออก เว้นแต่ His Majesty in Council จะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการอุทธรณทได้๒๓๗ท้ังนี้      
ค าวินิจฉัยของ His Majesty in Council ถือเป็นที่สุด๒๓๘ 

 
 ๔.๔) อ านาจหน้าท่ีของ His Majesty in Council 
 

  นอกจากอ านาจหน้าท่ีในการรับอุทธรณทและวินิจฉัยอุทธรณทแล้ว His Majesty in Council 
ยังมีอ านาจในการออกระเบียบท่ีจ าเป็นเพื่อการด าเนินการให้เป็นไปตามความในพระราิบัญญัติฉบับนี้                  
ซก่งระเบียบท่ี His Majesty in Council มีอ านาจออกได้นั้น  ได้แก่  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับสุขอนามัย           
และความปลอดภัยของโรงเรียนและอาคารเรียนและมาตรการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ  

                                                             
๒๓๖ มาตรา ๑๘ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖ ก าหนดว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการอาจเพิกถอนทะเบียน
ผู้บริหารและครูผู้สอนได้หากพบว่า 
 (ก) บุคลดังกล่าวเคยถูกศาลพิพากาาว่ากระท าความผิดโดยมีโทาจ าคุก 
 (ข) บุคลดังกล่าวเคยเป็นผู้บริหารหรือครูผู้สอนในโรงเรียนใดๆ แล้วถูกเพิกถอนทะเบียน 
 (ค) ศาลเคยมีค าพิพากาาว่าบุคลดังกล่าวฝ่าฝืนพระราิบัญญัติฉบับน้ีในส่วนน้ีหรือฝ่าฝืนกฎหมายอ่ืนที่ออกตามความในมาตรา ๒๙ (๑) 
(ง), (ฉ), (ิ), (ซ) แห่งพระราิบัญญัติฉบับน้ี 
 (ง) ภายหลังจากการขก้นทะเบียนของบุคลดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการเหนนว่าการขก้นทะเบียนบุคลดังกล่าวไม่เหมาะสม
กับประโยินทของประเทศบรูไนดารุสซาลาม หรือประโยินทสาธารณะ หรือนักเรียน 
 (จ) การขก้นทะเบียนผู้บริหารหรือครูผู้สอนของบุคลดังกล่าวมีการกรอกข้อมูลที่เป็นเทนจหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการจดทะเบียน
เป็นครูผู้สอน” 
๒๓๗ มาตรา ๑๙ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖  
๒๓๘ มาตรา ๑๙ (๒) (ค) พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖  



๑๒๐ 

แนวปฏิบัติท่ีเหมาะสมของโรงเรียนและครูรวมถกงการบังคับการให้เป็นไปตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
ระเบียบเกี่ยวกับการห้ามใิ้หนังสือท่ีไม่เหมาะสมและการก าหนดประเภทหนังสือท่ีจะใิ้ในโรงเรียน ระเบียบ
เกี่ยวกับการห้ามและควบคุมการแสดงออกของโรงเรียนหรือส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นธง  
สัญลักาณท รูปภาพ โปสเตอรท สโลแกน หรือเอกสารใดๆ ระเบียบเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของครูและนักเรียน 
ระเบียบเกี่ยวกับหนังสือหรือเอกสารใดๆ ท่ีเกนบไว้ภายในโรงเรียนส าหรับอ้างอิง การสันทนาการ หรือกิจกรรม
พิเศาอื่นใด ระเบียบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใิ้จ่ายใดๆ ของโรงเรียน๒๓๙ เป็นต้น 
 

 ๔.๕) การควบคุมค าสอนทางฆราวาส 
 

  ส าหรับโรงเรียนเอกิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการมีอ านาจในการควบคุมค าสอน
ทางฆราวาส๒๔๐ และในกรณีท่ีผู้อ านวยการกองการศกกาาต้องการก าหนดหลักสูตรค าสอนทางฆราวาสฉบับใหม่ 
ผู้อ านวยการกองการศกกาาสามารถยื่นข้อเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการ๒๔๑ 
ห าก ข้ อ เส น อ ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ รั บ ก าร รั บ ร อ ง โด ย รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า รก ระ ท ร ว งศก ก า าธิ ก า ร แ ล้ ว                          

                                                             
๒๓๙ มาตรา ๒๙ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖ ก าหนดว่า “His Majesty in Council มีอ านาจในการออกระเบียบที่
จ าเป็นเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามความในพระราิบัญญัติฉบับน้ี โดยระเบียบน้ันจะต้อง 
 (ก) เป็นระเบียบที่อธิบายพระราิบัญญัติฉบับน้ีในส่วนน้ี 
 (ข) เป็นระเบียบที่เก่ียวข้องกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของโรงเรียนและอาคารเรียน และมาตรการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ 
 (ค) เป็นระเบียบที่เก่ียวข้องกับแนวปฏิบัติที่เหมาะสมของโรงเรียนและครู รวมถกงการบังคับการให้เป็นไปตามระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 (ง) เป็นระเบียบที่เก่ียวกับการห้ามใิ้หนังสือที่ไม่เหมาะสมและการก าหนดประเภทหนังสือที่จะใิ้ในโรงเรียน 
 (จ) เป็นระเบียบที่ห้ามการน าเข้าหรือขายหนังสือเรียนที่ใิ้ในโรงเรียน 
 (ฉ) เป็นระเบียบที่ห้ามและควบคุมการแสดงออกของโรงเรียนหรือสิ่งที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นธง สัญลักาณท รูปภาพ โปสเตอรท 
สโลแกน หรือเอกสารใดๆ 
 (ิ) เป็นระเบียบที่เก่ียวกับเคร่ืองแต่งกายของครูและนักเรียน 
 (ซ) เป็นระเบียบที่เก่ียวกับการควบคุมหรือก ากับดูแลหนังสือ เอกสาร หรืองานเขียนใดๆ เพื่อใิ้ในการอ้างอิง สันทนาการ หรือกิจกรรม
พิเศาต่างๆ 
 (ญ) เป็นระเบียบที่เก่ียวกับการเกนบรักาาทะเบียนสถานศกกาาและหนังสือบัญิีทะเบียนสถานศกกาา 
 (ฎ) เป็นระเบียบที่เก่ียวกับการตรวจสุขภาพของนักเรียนในสถานศกกาา 
 (ฏ) เป็นระเบียบที่เก่ียวกับการควบคุมดูแลค่าบ ารุงการศกกาาและการเกนบรวบรวม 
 (ฐ) เป็นระเบียบที่เก่ียวกับการบริหารจัดการเงินสนับสนุน 
 (ฒ) เป็นระเบียบที่เก่ียวกับการห้ามสถานศกกาาด าเนินกิจกรรมเพื่อแสวงหาก าไร 
 (ณ) เป็นระเบียบที่เก่ียวกับการเตรียมการและการบังคับการตามธรรมนูญสถานศกกาา รวมถกงแผนการจัดการทรัพยทสิน เพื่อการบริหาร
จัดการสถานศกกาา ทรัพยทสิน หรือรายได้  
 (ด) เป็นระเบียบที่เก่ียวกับผลตอบแทน 
 (ต) เป็นระเบียบที่เก่ียวกับค่าธรรมเนียมสูงสุดและค่าใิ้จ่ายใดๆ ของโรงเรียนหรือิ้ันเรียน 
 (ถ) เป็นระเบียบที่เกี่ยวกับการก าหนดโทาของการฝ่าฝืนพระราิบัญญัติน้ีในส่วนมาตรา ๒๙ (๑) โดยเป็นโทาปรับไม่เกิน ๘,๐๐๐ 
ดอลลารทบรูไน หรือจ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือทั้งจ าทั้งปรับ”  
๒๔๐ มาตรา ๓๑ พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖  
๒๔๑ มาตรา ๓๒ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖ 



๑๒๑ 

ผู้อ านวยการกองการศกกาา จะต้องแจ้งท่ีปรกกาาของโรงเรียนเอกินให้ทราบและอาจด าเนินการเพื่อ            
ให้ค าแนะน าหรือร้องขอผู้บริหารโรงเรียนและครูประจ าโรงเรียนให้กระท าหรืองดเว้นกระท าการใดๆ ตาม
ความจ าเป็นเพื่อให้สามารถด าเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวได้๒๔๒ 
 

๕) พระราิบัญญัติการศกกาาศาสนาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๖ (Compulsory Religious Education Act, 2013) 
  

 ๕.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติการศกกาาศาสนาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 พระราิบัญญัติการศกกาาศาสนาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกฎหมายท่ีก าหนดหลักเกณฑท

การศกกาาศาสนาภาคบังคับให้แก่เดนกิาวมุสลิมท่ีเกิดในวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือภายหลังจากนั้น     
ซก่งอาศัยอยู่ท่ีประเทศบรูไนและมีผู้ปกครองเป็นพลเมืองของบรูไนหรืออาศัยอยู่ถาวรในประเทศบรูไน๒๔๓   
ภายใต้พระราิบัญญัติฉบับนี้ ผู้ปกครองของเดนกิาวมุสลิมมีหน้าท่ีจะต้องจัดให้บุตรหลานของตนเข้าเรียน   
และต้ังใจเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาภาคบังคับเป็นระยะเวลา  ๗ ปี  ซก่ งเดนกอาจใิ้เวลาเรียนจริง               
ประมาณ ๗-๘ ปี๒๔๔ อย่างไรกนตามหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาเหนนสมควรเพื่อประโยินทของเดนก                    
และประโยินทสาธารณะอาจก าหนดข้อยกเว้นให้แก่เดนกบางคนหรือบางประเภท๒๔๕ไม่ต้องเข้าเรียนใน            
โรงเรียนสอนศาสนาภาคบังคับจ านวน ๗ ปีกนได้ 

  นอกจากนี้พระราิบัญญัติฉบับนี้ยังก าหนดให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการการศกกาาศาสนา
ภาคบั ง คับ  (Compulsory Religious Education Board) เพื่ อด าเนิ นก ารและบั ง คับการตามความ               
ในพระราิบัญญัติฉบับนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ๕.๒) การแต่งต้ังและวาระในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการการศกกาาศาสนาภาคบังคับ 
 

  พระราิบัญญั ติการศกกาาศาสนาภาคบัง คับ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดให้มีการจัด ต้ัง
คณะกรรมการการศกกาาศาสนาภาคบังคับขก้น๒๔๖ โดยมีรองปลัดกระทรวงศาสนาเป็นประธานและผู้อ านวยการ
การศกกาาศาสนาอิสลามเป็นรองประธาน โดยมีกรรมการอื่นจ านวนไม่น้อยกว่า ๗ คนท่ีได้รับการแต่งต้ัง      
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาและมีผู้ิ่วยผู้อ านวยการการศกกาาศาสนาอิสลามเป็นเลขานุการ๒๔๗ 

                                                             
๒๔๒ มาตรา ๓๒ (๔) พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖  
๒๔๓ มาตรา ๓ พระราิบัญญัติการศกกาาศาสนาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๒๔๔ มาตรา ๕ พระราิบัญญัติการศกกาาศาสนาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๔๕ มาตรา ๖ พระราิบัญญัติการศกกาาศาสนาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๒๔๖ มาตรา ๗ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาาศาสนาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๒๔๗ มาตรา ๗ (๒) พระราิบัญญัติการศกกาาศาสนาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๖  



๑๒๒ 

  โดยกรรมการการศกกาาศาสนาภาคบังคับจะมีวาระในการด ารงต าแหน่ง ๓ ปีนับจากวันท่ี
ได้รับการแต่งต้ัง และกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งเนื่องจากการส้ินสุดวาระในการท างานอาจได้รับแต่งต้ังให้
เป็นกรรมการในวาระต่อไปได้๒๔๘ ท้ังนี้กรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาอาจ    
ลาออกจากต าแหน่งได้โดยการท าเป็นหนังสือยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนา ๒๔๙ นอกจากนี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาอาจเพิกถอนค าส่ังแต่งต้ังกรรมการได้หากปรากฏว่ากรรมการคนดังกล่าว
ละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิิอบ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้๒๕๐ 
 

 ๕.๓) การประิุมของคณะกรรมการการศกกาาศาสนาภาคบังคับ 
 

ในการประิุมเพื่อด าเนินงานของคณะกรรมการการศกกาาศาสนาภาคบังคับจะต้องประกอบ
ไปด้วยกรรมการการศกกาาศาสนาภาคบังคับจ านวน ๑ ใน ๓ ของกรรมการท้ังหมดท่ีได้รับการแต่งต้ัง๒๕๑        
โดยในการลงมติท่ีประิุมจะเป็นไปตามเสียงข้างมากของกรรมการท่ีมาประิุม และหากมีจ านวนเสียงเท่ากัน
ในการลงมติ ประธานกรรมการการศกกาาศาสนาภาคบังคับมีสิทธิออกเสียงิ้ีขาด๒๕๒ 

  หน้าท่ีหลักของคณะกรรมการการศกกาาศาสนาภาคบังคับได้แก่การพิจารณาความสอดคล้อง
ของบทบัญญัติของพระราิบัญญัติฉบับนี้และการให้ค าแนะน าแก่ปลัดกระทรวงศาสนาในการบังคับใิ้
พระราิบัญญัติฉบับนี้ รวมถกงการกระท าการใด  ๆตามความจ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามความในพระราิบัญญัติฉบับนี้๒๕๓ 
 
 ๔.๒.๒ การศกึษาระดับอุดมศึกษา  
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการศกกาาในระดับอุดมศกกาา  คือ
พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ (Education Act, 2003) พระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม 
พ.ศ. ๒๕๓๑ (Universiti Brunei Darussalam Act, 1988) และพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่าน
ิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑ (Universiti Islam Sultan Sharif Ali Act, 2008) ซก่งก าหนดหลักเกณฑทในการจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยพร้อมท้ังการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ นอกจากนี้ยังมีพระราิก าหนด
โปลีเทคนิค (Politeknik Brunei Order, 2014) ซก่ งมี วัตถุประสงคทในการให้การศกกาาด้านวิศวกรรม 

                                                             
๒๔๘ มาตรา ๙ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาาศาสนาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๒๔๙ มาตรา ๙ (๒) พระราิบัญญัติการศกกาาศาสนาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๒๕๐ มาตรา ๙ (๓) พระราิบัญญัติการศกกาาศาสนาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๕๑ มาตรา ๑๐ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาาศาสนาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๕๒ มาตรา ๑๐ (๔) พระราิบัญญัติการศกกาาศาสนาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๕๓ มาตรา ๑๑ (๑) พระราิบัญญัติการศกกาาศาสนาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 



๑๒๓ 

เทคโนโลยี วิทยาศาสตรท และวิิาอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง โดยเน้นวิธีการความรู้ที่ก้าวหน้าและการน าไปใิ้ 
รวมถกงการแลกเปล่ียนความรู้กับภาคธุรกิจ  
 

๑) พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ (Education Act, 2003) 
 

 ๑.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  
 

 ส าห รับ ก ารศก กา าใน ระ ดั บ สู งห รื อ ระ ดั บ ม ห าวิ ท ย า ลัย ขอ งป ระ เทศบ รู ไน นั้ น                  
พระราิบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการมีหน้าท่ีหลักในการจัดให้มีการศกกาา      
ในระดับสูงหรือระดับมหาวิทยาลัย โดยก าหนดห้ามการจัดต้ังสถานศกกาาและห้ามสถานศกกาาเปิดด าเนินการ
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และห้ามใิ้ค าว่า “มหาวิทยาลัย” โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อีกท้ัง
ในการจัดต้ังวิทยาเขตหรือสถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักาณทอัการจาก                                    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการ๒๕๔ โดยหลักสูตรในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับ           
ความเหนนิอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการด้วยเิ่นกัน๒๕๕ 

 นอกจากนี้ในการด าเนินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังต้องค านกงถกงนโยบาย
การศกกาาแห่งิาติของประเทศบรูไนรวมถกงการผสมผสานหลักการปกครองระบอบราิาธิปไตยของรัฐอิสลาม 
(Malay Islamic Monarchy) เป็นวิิาบังคับในโครงการศกกาาด้วย ซก่งมหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียน     
การสอนวิิาหลักการปกครองดังกล่าวเป็นวิิาเพิ่มเติมนอกเหนือจากวิิาเรียนปกติกนได้๒๕๖  
 

 ๑.๒) การจัดการเรียนการสอน 
 

  ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอาจแต่งต้ังอธิการบดีเพื่อท าหน้าท่ี            
ให้ค าปรกกาาท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน การบริหารงาน การจัดการท่ัวไป สวัสดิการ และระเบียบต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย๒๕๗ นอกจากนี้อาจารยทมหาวิทยาลัยท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนได้จะต้องมี               
หนังสือรับรองการขก้นทะเบียนเป็นอาจารยท หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อขก้นทะเบียนเป็นอาจารยท      
หรือ เป็นบุคคลท่ีได้รับอนุญ าตจาก  Registrar General of Educational Institutions and Teachers         
ให้จัดการเรียนการสอน๒๕๘ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการอาจออกระเบียบเพื่อควบคุมมาตรฐาน

                                                             
๒๕๔ มาตรา ๓๘ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๕๕ มาตรา ๔๐ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๕๖ มาตรา ๔๑ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๕๗ มาตรา ๔๓ (๔) พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๕๘ มาตรา ๕๑ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๑๒๔ 

การศกกาาของมหาวิทยาลัยรวมถกงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน การจัดต้ังและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย การแต่งต้ังและการส้ินสุดซก่งอ านาจหน้าท่ีของอธิการบดีมหาวิทยาลัย วิิาเรียนและการอบรม
ต่างๆ การออกหนังสือรับรองและปริญญาบัตร และการสอบ๒๕๙ เป็นต้น 

๒) พระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. ๒๕๓๑ (Universiti Brunei Darussalam 
Act, 1988) ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 ๒.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 
พระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นกฎหมายท่ีก าหนด

หลักเกณฑทในการจัดต้ังและหลักเกณฑทในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม โดยมหาวิทยาลัย
ดังกล่าวจะได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงการคลังโดยการอนุมัติของรัฐบาล๒๖๐ และถือเป็นองคทการการกุศล  
ท่ีได้รับยกเว้นภาาีเงินได้๒๖๑ ท้ังนี้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลามนั้นจะเป็นไปตาม
ข้อก าหนดในธรรมนูญมหาวิทยาลัยซก่งเป็นเอกสารแนบท้ายพระราิบัญญัติฉบับนี้ 
   
 
 

                                                             
๒๕๙ มาตรา ๕๔ พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดว่า “เมื่อพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดี เปอรทตวนเหนนิอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกกาาธิการอาจก าหนดกฎเกณฑทเพื่อการตรวจสอบ ก ากับ หรือควบคุมมาตรฐานการศกกาาของมหาวิทยาลัย ซก่งอาจรวมถกง 
 (ก) การจดทะเบียน การจัดต้ัง และการบริหารจัดการ 
 (ข) การแต่งต้ัง อ านาจการตัดสินใจและหน้าที่ของอธิการบดี พนักงานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ครู และลูกจ้าง 
 (ค) การขก้นทะเบียนและการยกเลิกการขก้นทะเบียนอธิการบดีและครูของมหาวิทยาลัย 
 (ง) หลักสูตรการศกกาาและหลักสูตรอบรม 
 (จ) การประเมินผลและการสอบวัดความรู้ของนักเรียน 
 (ฉ) การมอบประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร หรือปริญญาบัตร 
 (ิ) สุขอนามัยและความปลอดภัย 
 (ซ) ค าสั่งและการพิจารณาค่าธรรมเนียม 
 (ญ) หลักเกณฑทการอ านวยความสะดวก 
 (ฎ) การติดต่อ รวมกลุ่ม และสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
 (ฏ) ระเบียบวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 
 (ฐ) สมาคมนักเรียนนักศกกาา 
 (ฑ) สภา โครงสร้างหรือคณะกรรมการส าหรับกิจกรรมพิเศา 
 (ฒ) การสิ้นสุดสภาพสถานศกกาา 
 (ณ) การสอบ และ 
 (ด) กรณีอ่ืนใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการเหนนควรตามความจ าเป็น” 
๒๖๐ มาตรา ๖ (๑) พระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. ๒๕๓๑  
๒๖๑ มาตรา ๑๐ พระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. ๒๕๓๑  



๑๒๕ 

      ๒.๒) ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม 
 

  ตามธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการจัดการเรียน
การสอน การสอบ การศกกาาวิจัย หรือด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่และพัฒนาความรู้ รวมถกง
อ านาจในการมอบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรต่างๆ ให้แก่บุคคลท่ีผ่านการเรียนการสอนหรือการอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยยังมีอ านาจในการจัดต้ังส านักพิมพทและจัดพิมพทหนังสือ 
รวมท้ังอ านาจในการให้เงินทุนสนับสนุนหรือมอบทุนการศกกาา รางวัล หรือจัดนิทรรศการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเผยแพร่และพัฒนาความรู้ด้วย 

 นอกจากอ านาจท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแล้วมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม      
ยังสามารถลงทุนในท่ีดินและหลักทรัพยท รวมท้ังยังมีความสามารถในการเข้าท าสัญญาใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงคทของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย ท้ังนี้ส าหรับการจัดการภายในนั้น มหาวิทยาลัยยังคงมีอ านาจใน    
การแต่งต้ัง เล่ือนต าแหน่งหรือลงโทา รวมถกงก าหนดเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในส่วนของสวัสดิการของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน อาจารยท หรือเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังความสามารถในการด าเนินการใดๆ       
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน การท าวิจัย การเงิน การบริหารงาน สวัสดิการและระเบียบต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย๒๖๒  เป็นต้น 

  ในการบริหารมหาวิทยาลัยจะมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองคทกรท่ีมีอ านาจในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยและมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีควบคุมและก าหนดทิศทางในการจัดการเรียน
การสอน การท าวิจัย การสอบ และการมอบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองต่างๆ๒๖๓ นอกจากนี้ ในส่วน      
งานวิิาการมหาวิทยาลัยอาจจัดต้ังคณะต่างๆ ศูนยทการเรียนรู้  หรือสถาบันต่างๆ ได้ตามท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย๒๖๔ 
 

    ๒.๓) ข้อบังคับและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยถือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานหรือด าเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ซก่งในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจะระบุไว้ซก่งอ านาจและหน้าท่ีของพนักงานมหาวิทยาลัย      
วิธีการแต่งต้ังและเงื่อนไขในการท างานของพนักงานและอาจารยท การมอบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 
การบริหารจัดการห้องสมุดและศูนยทวิจัย รวมถกงการอื่นใดท่ีอยู่ภายใต้อ านาจของมหาวิทยาลัยด้วย๒๖๕ 

                                                             
๒๖๒ มาตรา ๔ (๑) ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. ๒๕๓๑)  
๒๖๓ มาตรา ๑๗ (๔) ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. ๒๕๓๑)  
๒๖๔ มาตรา ๑๘ (๑) ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. ๒๕๓๑)  
๒๖๕ มาตรา ๒๖ (๒) ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. ๒๕๓๑)  



๑๒๖ 

  นอกจากกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแล้วธรรมนูญมหาวิทยาลัยฉบับนี้ยังวางหลักเกณฑท    
ในการออกระเบียบมหาวิทยาลัยด้วย โดยก าหนดให้มหาวิทยาลัยอาจออกระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้ได้ เิ่น ระเบียบท่ีก าหนดหลักการว่าด้วยการมอบปริญญาบัตร อนุปริญญา หรือรางวัลทาง
การศกกาาของมหาวิทยาลัย ระเบียบท่ีก าหนดขอบเขตและจ านวนการสอบของมหาวิทยาลัย ระเบียบท่ี
ก าหนดการแต่ง ต้ัง อ านาจ หน้าท่ีของผู้คุมสอบ และแนวทางการคุมสอบ และระเบียบการสอบ                   
เข้ามหาวิทยาลัย๒๖๖ เป็นต้น 

  ท้ังนี้การจัดท า แก้ไข หรือเพิกถอนกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและระเบียบมหาวิทยาลัย
จะต้องด าเนินการตามวิธีการท่ีรองอธิการบดีก าหนด๒๖๗ 
 

    ๒.๔) การรับนักศกกาาเข้าศกกาา (ในมหาวิทยาลัย) 
 
  นักศกกาาจะสามารถเข้าศกกาาท่ีมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลามได้ต่อเมื่อผู้นั้นมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขการรับเข้าศกกาาในหลักสูตรนั้นๆ๒๖๘  
 
      ๒.๕) สมาคมนักศกกาามหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลามและผู้แทนในสภานักศกกาา 
 
  เฉพาะนักศกกาาท่ีได้ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย นักศกกาาในระดับปริญญาตรีภาคปกติอาจ
รวมตัวกันจัดต้ังสมาคมนักศกกาามหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม๒๖๙ อย่างไรกนดี นักศกกาาจดทะเบียนซก่งเป็น
นักศกกาาในระดับปริญญาตรีแห่งมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลามอาจพ้นสภาพจากการเป็นนักศกกาา
ลงทะเบียนหากนักศกกาาดังกล่าวผ่านการสอบปลายภาคทุกรายวิิาในหลักสูตร กล่าวคือ ส าเรนจการศกกาาแล้ว 

                                                             
๒๖๖ มาตรา ๒๘ ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. ๒๕๓๑) ก าหนดว่า 
“ระเบียบมหาวิทยาลัยจะต้องเก่ียวข้องกับ 
 (ก) หลักเกณฑทในการมอบปริญญาบัตร อนุปริญญา หรือรางวัลทางการศกกาาอื่น 
 (ข) จ านวนและขอบเขตของการสอบ 
 (ค) การแต่งต้ัง อ านาจ หน้าที่ ของผู้คุมสอบ และการจัดการสอบ 
 (ง) การเข้าสอบ การเข้าศกกาาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 (จ) เง่ือนไขในการพักอาศัยและสวัสดิการของนักศกกาา 
 (ฉ) ค่าธรรมเนียมการศกกาา ที่พัก การสอบ ปริญญาและอนุปริญญา และค่าธรรมเนียมอ่ืน 
 (ิ) การจัดการห้องเรียนและห้องสมุด 
 (ซ) องคทประกอบ อ านาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการหรือหน่วยงานใดๆ 
 (ญ) เร่ืองอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับธรรมนูญฉบับน้ีหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (ฎ) เร่ืองอ่ืนใดที่อยู่ภายใต้อ านาจของมหาวิทยาลัยและไม่ได้ถูกก าหนดไว้ในส่วนน้ี” 
๒๖๗ มาตรา ๓๒ (๑) ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. ๒๕๓๑) 
๒๖๘ มาตรา ๔๕ ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. ๒๕๓๑)  
๒๖๙ มาตรา ๔๖ (๑) ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. ๒๕๓๑)  



๑๒๗ 

เว้นแต่นักศกกาาคนดังกล่าวเป็นผู้แทนในสภานักศกกาา รองอธิการบดีอาจอนุญาตเป็นหนังสือให้นักศกกาา
ดังกล่าวยังคงมีสถานภาพนักศกกาาต่อไปได้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้แทนในสภานักศกกาาของปีการศกกาาถัดไป 
หรือตามระยะเวลาท่ีรองอธิการบดีก าหนด๒๗๐ 
 
 (๓) พระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑ (Universiti Islam Sultan 
Sharif Ali Act, 2008) ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

    ๓.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

  พระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกฎหมายท่ีก าหนด
หลักเกณฑทในการจัดต้ังและหลักเกณฑทในการด าเนินงานของมหาวิท ยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี             
โดยมหาวิทยาลัยดังกล่าวจะได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงการคลังภายใต้ความเหนนิอบของรัฐบาล๒๗๑    
และถือเป็นองคทกรการกุศลท่ีได้รับยกเว้นภาาีเงินได้๒๗๒ ท้ังนี้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่าน
ิารีฟอาลีจะเป็นไปตามข้อก าหนดในธรรมนูญมหาวิทยาลัยซก่งเป็นเอกสารแนบท้ายพระราิบัญญัติฉบับนี้ 
 

   ๓.๒) ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี 
 

  ตามธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการจัด     
การเรียนการสอน จัดการสอบ ศกกาาวิจัย หรือด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่และพัฒนาความรู้ 
รวมถกงการมอบปริญญาบัตรส าหรับผู้ส าเรนจการศกกาาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือประกาศนียบัตร
ส าหรับผู้เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้กับทางมหาวิทยาลัย ท้ังยังมีอ านาจในการจัดต้ังส านักพิมพท
มหาวิทยาลัยและจัดพิมพทหนังสือ รวมท้ังอ านาจในการให้เงินทุนสนับสนุนหรือมอบทุนการศกกาา รางวัล     
หรือจัดนิทรรศการท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่และพัฒนาความรู้ เป็นต้น 

นอกจากอ านาจในการจัดการเรียนการสอนแล้วมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี        
ยังสามารถลงทุนใน ท่ี ดินและหลักทรัพยท  รวมถกงการจัดต้ังและจัดการกองทุนของตนเองได้  ท้ังยัง                    
มีความสามารถในการเข้าท าสัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงคทของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย  

ส าหรับการจัดการภายในนั้น มหาวิทยาลัยยังคงมีอ านาจในการแต่งต้ัง เล่ือนต าแหน่ง        
หรือลงโทาทางวินัยรวมถกงก าหนดหลักเกณฑทและเงื่อนไขการให้บริการของพนักงาน อาจารยท และเจ้าหน้าท่ี       

                                                             
๒๗๐ มาตรา ๔๖ (๔) ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. ๒๕๓๑)  
๒๗๑ มาตรา ๖ (๑) พระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑  
๒๗๒ มาตรา ๑๐ พระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑  



๑๒๘ 

ในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน อาจารยท หรือเจ้าหน้าท่ี รวมท้ังความสามารถในการด าเนินการ            
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน การศกกาาวิจัย การเงิน การบริหารงาน สวัสดิการและระเบียบ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย๒๗๓  

โดยการบริหารมหาวิทยาลัยจะมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองคทกรด้านวิิาการท่ีมีหน้าท่ีควบคุม
และก าหนดทิศทางในการจัดการเรียนการสอน การศกกาาวิจัย การสอบ และการมอบปริญญาบัตร หรือ
ประกาศนียบัตรต่างๆ๒๗๔ 

  มหาวิทยาลัยสามารถจัดต้ังคณะ และศูนยทวิิาการต่างๆ ได้ตามหลักเกณฑทท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย๒๗๕ สภามหาวิทยาลัยสามารถแต่งต้ังคณะกรรมการการศกกาา (Board of Studies) 
เพื่อท าหน้าท่ีด้านการจัดการคณะ และศูนยทวิิาการต่างๆ รวมถกงพิจารณาข้อเสนอของสภามหาวิทยาลัยเรื่อง
การจัดต้ังคณะใหม่หรือศูนยทวิิาการใหม่ด้วย๒๗๖ 

  นอกจากนี้ ธรรมนูญมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลียังอนุญาตให้มีการจัดต้ังสมาคม
ศิายทเก่าได้หากมีนักศกกาาของมหาวิทยาลัยท่ีส าเรนจการศกกาาไปแล้วจ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คนร่วมกันจัดต้ัง๒๗๗ 
 

     ๓.๓) ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยถือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานหรือด าเนินการตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลีอาจก าหนดหลักเกณฑทเรื่องอ านาจ     
และหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัย วิธีการแต่งต้ังและเงื่อนไขในการท างานของเจ้าหน้าท่ีและอาจารยท      
การมอบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร การบริหารจัดการห้องสมุดและศูนยทวิจัย องคทประกอบ อ านาจ 
หน้าท่ี และการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลัย รวมถกงการอื่นใดท่ีอยู่ภายใต้อ านาจของมหาวิทยาลัย๒๗๘ 

  นอกจากข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลีแล้ว ธรรมนูญมหาวิทยาลัย     
ฉบับนี้ยังวางหลักเกณฑทในการออกระเบียบมหาวิทยาลัยด้วย โดยก าหนดให้มหาวิทยาลัยอาจออกระเบียบ     
ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ ได้ เิ่น ระเบียบท่ีก าหนดหลักการว่าด้วยการมอบปริญญาบัตร            
หรือหนังสือรับรองต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ระเบียบท่ีก าหนดขอบเขตและจ านวนการสอบของมหาวิทยาลัย            

                                                             
๒๗๓ มาตรา ๔ (๑) ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๒๗๔ มาตรา ๑๗ (๔) ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๒๗๕ มาตรา ๑๘ (๑) ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๒๗๖ มาตรา ๒๐ ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๒๗๗ มาตรา ๒๔ (๑) ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๒๗๘ มาตรา ๒๗ (๒) ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑) 



๑๒๙ 

ระเบียบท่ีก าหนดการแต่งต้ัง อ านาจ หน้าท่ีของผู้คุมสอบ และแนวทางการคุมสอบ และระเบียบการสอบ     
เข้ามหาวิทยาลัย๒๗๙ เป็นต้น 

ท้ังนี้ เมื่อมีการก าหนด แก้ไข หรือเพิกถอนข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและระเบียบ
มหาวิทยาลัยแล้วจะต้องท าการประกาศให้บุคคลภายนอกทราบตามวิธีท่ีอธิการบดีก าหนด๒๘๐ 

 
     ๓.๔) การรับนักศกกาา 
 

  นักศกกาาจะสามารถเข้าศกกาาท่ีมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลีได้ต่อเมื่อมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขการรับเข้าศกกาาในหลักสูตรนั้นๆ๒๘๑ 
 

     ๓.๕) สมาคมนักศกกาามหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลีและผู้แทนในสภานักศกกาา 
 

  นักศกกาาระดับปริญญาตรีภาคปกติอาจรวมตัวกันจัดต้ังสมาคมนักศกกาามหาวิทยาลัยอิสลาม
สุลต่านิารีฟอาลีได้๒๘๒ อย่างไรกนดีนักศกกาาระดับปริญญาตรีแห่งมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี      
อาจส้ินสุดสถานะการเป็นนักศกกาาได้หากนักศกกาาดังกล่าวสอบผ่านทุกรายวิิาในหลักสูตร คือส าเรนจ
การศกกาาแล้ว แต่หากนักศกกาาดังกล่าวเป็นผู้แทนในสภานักศกกาา อธิการบดีอาจอนุญาตเป็นหนังสือ          
ให้นักศกกาาคนดังกล่าวยังคงมีสภาพนักศกกาาต่อไปได้จนกว่าจะมีการเลือกต้ังผู้แทนในสภานักศกกาาของ        
ปีการศกกาาถัดไปหรือตามระยะเวลาท่ีอธิการบดีจะก าหนด๒๘๓ 
 

                                                             
๒๗๙ มาตรา ๒๙ ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑) 
ก าหนดว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยจะต้องเก่ียวข้องกับ 
 (ก) หลักเกณฑทในการมอบปริญญาบัตร อนุปริญญา หรือรางวัลทางการศกกาาอื่น 
 (ข) จ านวนและขอบเขตของการสอบ 
 (ค) การแต่งต้ัง อ านาจ หน้าที่ ของผู้คุมสอบ และการจัดการสอบ 
 (ง) การเข้าสอบ การเข้าศกกาาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 (จ) เง่ือนไขในการพักอาศัยและสวัสดิการของนักศกกาา 
 (ฉ) ค่าธรรมเนียมการศกกาา ที่พัก การสอบ ปริญญาและอนุปริญญา และค่าธรรมเนียมอ่ืน 
 (ิ) การจัดการห้องเรียนและห้องสมุด 
 (ซ) องคทประกอบ อ านาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการหรือหน่วยงานใดๆ 
 (ญ) เร่ืองอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับธรรมนูญฉบับน้ีหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 (ฎ) เร่ืองอ่ืนใดที่อยู่ภายใต้อ านาจของมหาวิทยาลัยและไม่ได้ถูกก าหนดไว้ในส่วนน้ี” 
๒๘๐ มาตรา ๓๓ (๑) ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๒๘๑ มาตรา ๔๖ ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๒๘๒ มาตรา ๔๗ (๑) ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๒๘๓ มาตรา ๔๗ (๔) ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี (แนบพระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑) 



๑๓๐ 

 ๔) พระราิก าหนดโปลีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๗ (Politeknik Brunei Order, 2014) 
 

 ๔.๑) สาระสาระส าคัญของพระราิก าหนดโปลีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 พระราิก าหนดโปลีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นกฎหมายท่ีก าหนดหลักเกณฑทการจัดต้ัง        

และบริหารจัดการโรงเรียนโปลีเทคนิค รวมถกงก าหนดอ านาจหน้าท่ีและขอบข่ายการจัดการเรียนการสอน         
ของโรงเรียนโปลีเทคนิค 

  โดยโรงเรียนโปลีเทคนิคถือเป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนและให้การอบรมเกี่ยวกับวิศวกรรม 
เทคโนโลยี วิทยาศาสตรท การค้าและวิิาอื่นๆ รวมถกงการศกกาาวิจัยและการพัฒนาความรู้ท้ังทางทฤาฎีและ
ทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนทักาะและความรู้ระหว่างภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นโรงเรียน
โปลีเทคนิคจกงอาจจะอยู่ในรูปของโรงเรียนบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    
โรงเรียนวิทยาศาสตรทและวิศวกรรมศาสตรท หรือโรงเรียนอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการหัวหน้าสถานศกกาา         
โปลีเทคนิคก าหนด๒๘๔ โรงเรียนโปลีเทคนิคจะได้รับเงินิ่วยเหลือหรือเงินสนับสนุนการศกกาาจาก
กระทรวงการคลังโดยความเหนนิอบของรัฐบาล๒๘๕ อย่างไรกนดี โรงเรียนโปลีเทคนิคกนสามารถน าเงินไปลงทุนได้
หากการลงทุนดังกล่าวพอสมควรแก่ฐานะ และโรงเรียนโปลีเทคนิคอาจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเงินและการ
จัดการทางการเงินเพื่อบริหารหรือจัดการความเส่ียงท่ีเกิดขก้นหรืออาจเกิดขก้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ด้วย๒๘๖ 
 

 ๔.๒) การแต่งต้ังผู้อ านวยการโรงเรียนโปลีเทคนิค 
 
 พระราิก าหนดโปลีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการ      

มีอ านาจในการแต่งต้ังผู้อ านวยการโรงเรียนโปลีเทคนิค โดยผู้อ านวยการโรงเรียนโปลีเทคนิคถือเป็นประธาน
ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าท่ีวิิาการของโรงเรียน ผู้มีหน้าท่ีบริหารและจัดการการศกกาาของ            
โรงเรียนโปลีเทคนิค รวมถกงหน้าท่ีในการบังคับใิ้กฎเกณฑทต่างๆ อย่างเหมาะสมภายใต้ตราสารจัดต้ังโรงเรียน
และการดูแลสวัสดิการและระเบียบวินัยของเจ้าหน้าท่ีและนักเรียนโรงเรียนโปลีเทคนิค๒๘๗ 

 
 
 
 

                                                             
๒๘๔ มาตรา ๙ (๑) พระราิก าหนดโปลีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๗  
๒๘๕ มาตรา ๑๕ (๑) พระราิก าหนดโปลีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๗  
๒๘๖ มาตรา ๑๖ พระราิก าหนดโปลีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๗  
๒๘๗ แนบท้ายล าดับที่ ๑ มาตรา ๓ พระราิก าหนดโปลีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๗  



๑๓๑ 

 ๔.๓) คณะกรรมการหัวหน้าสถานศกกาาและสภาสถานศกกาา 
 
 คณะกรรมการหัวหน้าสถานศกกาาโปลีเทคนิคประกอบด้วยประธาน รองประธาน กรรมการ

และสมาิิกอื่นๆ ซก่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๘ คน โดยเป็นตัวแทนท้ังจากภาครัฐและ
ภาคเอกินซก่งสมาิิกของคณะกรรมการหัวหน้าสถานศกกาาโปลีเทคนิคเหล่านี้ (ยกเว้นกรรมการ) จะได้รับ   
การแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาาธิการ มีวาระในการท างาน ๓ ปี และหากหมดวาระในการ
ท างานแล้วสามารถได้รับการแต่งต้ังต่อในวาระถัดไปได้ 

  คณะกรรมการหัวหน้าสถานศกกาายังมีอ านาจในการบริหารและจัดการการเงิน การบัญิี    
การลงทุน ทรัพยทสิน ธุรกิจ และการอื่นใดของโรงเรียนโปลีเทคนิค รวมท้ังอ านาจในการเข้าท าสัญญา           
การเปล่ียนแปลง การปฏิบัติตาม และการบอกเลิกสัญญาในนามของโรงเรียนโปลีเทคนิค นอกจากนี้            
ยังมีอ านาจกระท าการใดๆ เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้การท างานของคณะกรรมการหัวหน้าสถานศกกาามีประสิทธิภาพ
ภายใต้พระราิก าหนดหรือตราสารจัดต้ังโรงเรียน 

  พระราิก าหนดฉบับนี้ก าหนดให้ในการประิุมคณะกรรมการหัวหน้าสถานศกกาาจะต้อง
ประกอบด้วยสมาิิกจ านวน ๑ ใน ๓ และการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของจ านวน
สมาิิกท่ีมาร่วมประิุมและท าการออกเสียง และเมื่อคะแนนเสียงเท่ากันประธานคณะกรรมการหัวหน้า
สถานศกกาามีอ านาจออกเสียงิ้ีขาด๒๘๘ 

  สภาสถานศกกาาท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนโปลีเทคนิค เิ่น จัดการ
หลักสูตรการเรียนของโรงเรียนโปลีเทคนิค การออกกฎระเบียบ การก าหนดเงื่อนไขในการมอบทุนการศกกาา 
หรือการอื่นๆ สภาสถานศกกาาจะต้องประกอบไปด้วยประธาน รองประธาน ผู้ิ่วยกรรมการ นายทะเบียน 
หัวหน้ าสถานศกกาาและสมาิิกอื่นๆ  ท่ี ได้รับการแต่ง ต้ังจากคณะกรรมการหั วหน้ าสถานศกกาา                     
โดยสภาสถานศกกาาต้องจัดประิุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งโดยมีองคทประิุมคือ ๑ ใน ๔ ของจ านวนสมาิิก
ท้ังหมด๒๘๙ 

 
 
 
 
 
 

                                                             
๒๘๘ แนบท้ายล าดับที่ ๑ มาตรา ๑๑ พระราิก าหนดโปลีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๗  
๒๘๙ แนบท้ายล าดับที่ ๑ มาตรา ๑๒ (๒) พระราิก าหนดโปลีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๗  



๑๓๒ 

บทที่ ๕ 
 กฎหมายเก่ียวกับแรงงาน 

 
๕.๑ บทน า 
 

ประเทศบรูไนได้เข้าเป็นสมาิิกองคทการแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour 
Organization (ILO)) เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๐ อย่างไรกนดี ประเทศบรูไนกนไม่ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาหลัก 
ท่ีมีความส าคัญ ๘ ฉบับขององคทกรแรงงานระหว่างประเทศ แต่ประเทศบรูไนกนมีความพยายามในการท่ีจะ
พัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเพื่อให้เป็นไปตามท่ีประเทศบรูไนได้ให้ค ามั่นไว้กับองคทการการค้าโลก 
(WTO Ministerial Declarations) ท่ีสิงคโปรทเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดฮาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และ ประกาศ
องคทการแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) 
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑๒๙๐  

 พระราิก าหนดการจ้างแรงงาน พ .ศ. ๒๕๕๒ (Employment Order 2009) เป็นกฎหมายฉบับใหม่
ล่าสุดเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในการท างานของผู้ใิ้แรงงานท่ีได้ออกมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ บังคับใิ้กับ
ผู้ใิ้แรงงานภายในประเทศและแรงงานต่างด้าว โดยพระราิก าหนดฉบับนี้ออกมาแทนท่ีพระราิบัญญัติ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๘ (Labour Act ๑๙๙๕) และได้มีการก าหนดให้มีการปกป้องสิทธิของผู้ใิ้แรงงาน ก าหนด
วันลาพักผ่อนประจ าปี เงินสวัสดิการ สิทธิประโยินทหลังเกาียณอายุ การจ้างแรงงานเดนก เยาวิน และสตรี รวมถกง
การปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องการให้ความคุ้มครองผู้ใิ้แรงงานท่ีท างานล่วงเวลา และได้มีการแก้ไขบทบัญญัติ
ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการลงโทาให้เหมาะสมกับสภาวการณทในปัจจุบันในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนพระราิก าหนด 
จะต้องรับโทาทางแพ่งและทางอาญา๒๙๑     

 กรมแรงงาน ภายใต้กระทรวงมหาดไทย (Home Affair) เป็นผู้รับผิดิอบในการใิ้บังคับกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงาน การจ่ายค่าิดเิย การดูแลรักาาความปลอดภัยในการท างานและสุขภาพ
ของผู้ใิ้แรงงานภายใต้พระราิก าหนดนี้ โดยกรมแรงงานจะเป็นผู้ท่ีตรวจสอบสภาพของท่ีท างานและการ
ท างานของผู้ใิ้แรงงานเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน ๒๙๒ 
 
 

                                                             
๒๙๐ สมาพันธทสหภาพแรงงานสากล – การจ าแนกมาตรฐานแรงงานในประเทศบรูไน รายงานส าหรับการพิจารณาใหม่ของคณะมนตรีใหญ่องคทการ
การค้าโลกเร่ืองนโยบายการค้าในประเทศบรูไน (เจนีวา, กุมภาพันธท ๒๕๕๑), http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Brunei.final_๑_.pdf เข้าถกง
ข้อมูลเมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๒๙๑ พระราิบัญญัติการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๙๒ หนังสือพิมพท The Brunei Times, กรมแรงงาน สรุปเง่ือนไขของการจ้างแรงงาน, http://www.bt.com.bn/news-national/๒๐๑๔/๐๕/
๑๖/labour-department-briefs-labour-quota-requirements, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



๑๓๓ 

๕.๒ กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวกับแรงงานในประเทศบรูไน 
 
 ๕.๒.๑ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ล่าสุดท่ีรัฐบาลประเทศบรูไนได้ออกมา
ใิ้บังคับ ได้แก่ พระราิบัญญัติการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (Employment Order 2009) ซก่งได้บัญญัติให้
ครอบคลุมในเรื่องการคุ้มครองแรงงานในหลายเรื่องดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑) สาระส าคัญท่ีต้องมีในสัญญาจ้างแรงงาน 
 
สัญญาจ้างแรงงานต้องประกอบไปด้วยข้อความท่ีมีความหมายิัดเจนในเรื่องท่ีเกี่ยวกับสิทธิและหน้าท่ี

ของคู่สัญญา โดยในสัญญาจ้างแรงงานต้องประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้ 
 

- ิ่ือของนายจ้าง หรือกลุ่มของนายจ้าง และสถานท่ีของการจ้างงาน 

- ิ่ือและสถานท่ีท่ีแสดงถิ่นฐานของลูกจ้าง และข้อมูลท่ีจ าเป็นท่ีระบุถกงตัวตนของลูกจ้าง 

- ิ่ือและท่ีอยู่ของญาติหรือผู้ท่ีติดต่อได้ของลูกจ้าง 

- สภาพของการจ้างงงาน 

- ระยะเวลาของการจ้างงานและวิธีการในการค านวณระยะเวลาท างาน 

- ระยะเวลาท่ีเหมาะสมของการแจ้งล่วงหน้าในกรณีท่ีคู่สัญญาต้องการเลิกสัญญาจ้างงาน  

- อัตราเงินเดือนและวิธีการคิดค านวณเงินเดือน เวลาท่ีจะจ่ายเงินเดือน การจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) 
และวิธีการจ่ายเงินเดือน 

- มาตรการในการจัดหาสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง และบริวารท่ีอยู่ในความดูแลของลูกจ้าง 

- การส่งตัวลูกจ้างกลับประเทศเดิม ในกรณีลูกจ้างไม่ใิ่ประิาินของประเทศบรูไน๒๙๓ 
 
 
 

                                                             
๒๙๓ มาตรา ๑๑ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  



๑๓๔ 

 
๒) อายุขั้นต่ าของการจ้างแรงงาน  
 
ไม่สามารถท าสัญญาจ้างงานบุคคลท่ีมีอายุต่ ากว่า ๑๖ ปี หากเป็นผู้ท่ีมีอายุ ๑๖ ปีบริบูรณท แต่ไม่ถกง 

๑๘ ปีบริบูรณท จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการว่าการท าสัญญาจ้างงานนั้นไม่เป็นอันตราย
ต่อสภาพร่างกายและจิตใจของเยาวิน๒๙๔ 

 
๓) การตรวจสอบร่างกายก่อนเข้าท างาน 
 
ได้มีการก าหนดให้ลูกจ้างทุกคนท่ีจะเข้าท าสัญญาจ้างงานต้องผ่านการตรวจสอบร่างกายโดยแพทยท

ผู้เิ่ียวิาญ โดยนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดิอบค่าใิ้จ่าย และจะต้องมีการยื่นใบตรวจร่างกายก่อนท่ีจะมีการท า
สัญญาจ้างแรงงงาน๒๙๕ 
 

๔) การส้ินสุดของสัญญาจ้างแรงงาน 
 

สัญญาจ้างแรงงานอาจส้ินสุดลงเมื่อคณะกรรมการเหนนว่าลูกจ้างได้รับการดูแลท่ีไม่เหมาะสม ในกรณี
เิ่นนี้ คณะกรรมการจะก าหนดให้ลูกจ้างได้รับค่าทดแทน๒๙๖ ในกรณีท่ี 

- นายจ้างละเมิดสัญญาจ้างในเรื่องการจ่ายค่าจ้าง 

- ลูกจ้างละเมิดสัญญาจ้างเนื่องจากขาดงานติดต่อกันเกิน ๒ วัน โดยไม่มีการลาล่วงหน้า หรือ
ปราศจากเหตุผลอันสมควร หรือ ไม่ท าการแจ้งนายจ้างถกงเหตุผลท่ีขาดงาน๒๙๗ 

การส้ินสุดของสัญญาจ้างแรงงานท่ีมีระยะเวลาก าหนดไว้แน่นอนจะส้ินสุดลงเมื่อถกงระยะเวลาท่ีได้
ก าหนดไว้แล้วนั้น หรือถ้าหากเป็นกรณีผลส าเรนจของงาน สัญญาจ้างแรงงานจะส้ินสุดลงเมื่องานนั้นเสรนจ
สมบูรณท๒๙๘ ถ้าหากกรณีไม่มีการก าหนดระยะเวลาของการส้ินสุดของสัญญาจ้างแรงงานจะต้องมีการบอก
ล่วงหน้าซก่งเป็นไปตามรายละเอียดท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้๒๙๙ 

                                                             
๒๙๔ มาตรา ๙ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒   
๒๙๕ มาตรา ๑๖ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๒๙๖ มาตรา ๑๗ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๒๙๗ มาตรา ๑๙ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๒๙๘ มาตรา ๒๑ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๒๙๙ มาตรา ๒๒ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดว่า “(๑) ในสัญญาไม่มีการก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน
คู่สัญญาจะต้องท าการบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนก่งหากต้องการเลิกสัญญา 
 (๒) ระยะเวลาที่ต้องท าการบอกกล่าวล่วงหน้าจะถูกก าหนดในกรณีที่ในสัญญาน้ัน โดยต้องเป็นไปตาม (๓)  



๑๓๕ 

๕) การเปล่ียนผู้ว่าจ้าง  
 
หากมีการเปล่ียนแปลงสัญญาจ้างท่ีท าระหว่างองคทกรกับลูกจ้างโดยมีการเปล่ียนตัวผู้ว่าจ้าง ระยะเวลา

การท างานของลูกจ้างจะนับรวมเป็นเวลาการท างานของสัญญาจ้างท่ีได้มีท ากับองคทกรใหม่นั้น และการเปล่ียนตัว
ผู้ว่าจ้างเิ่นว่านั้นไม่ท าให้การนับระยะเวลาการท างานของลูกจ้างสะดุดหยุดลง๓๐๐ การนับเวลาการท างาน
ของลูกจ้างยังคงต่อเนื่องไปเิ่นกัน แม้จะเป็นกรณีนายจ้างเสียิีวิต๓๐๑ หรือ กรณีที่การเปลี่ยนตัวหุ้นส่วน 
หรือตัวแทนของนายจ้าง 

 
๖) ความประพฤติไม่เหมาะสมของลูกจ้าง 
 
นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างออกจากงานได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากลูกจ้างกระท าการท่ี     

ไม่เหมาะสม หรือนายจ้างอาจลดระดับของลูกจ้าง หรือ ให้ลูกจ้างพักงานแทนการให้ออกจากงานได้ ๓๐๒ 
ในกรณีนี้หากลูกจ้างเหนนว่าการเลิกจ้างเป็นไปโดยปราศจากเหตุอันสมควรจากนายจ้าง ลูกจ้างสามารถแสดง
การร้องขอเป็นลายลักาณทอัการเพื่อขอกลับเข้าท างานได้ภายใน ๑ เดือน๓๐๓  

 
๗) สัญญาจ้างฝึกหัดงาน 
 
การท าสัญญาจ้างฝึกงานท่ีมีก าหนดไม่เกิน ๕ ปี กับบุคคลท่ีอายุไม่เกิน ๑๖ ปีบริบูรณท จะต้องได้รับ

ความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลนั้น๓๐๔ หากบุคคลท่ีมีอายุไม่เกิน ๑๖ ปีเข้าท าสัญญาโดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง คณะกรรมการอาจอนุญาตให้มีการจ้างฝึกงานและอาจแต่งต้ัง
บุคคลท่ีเหมาะสมในการเข้าท าสัญญาและกระท าการเสมือนเป็นผู้ปกครอง๓๐๕ 

                                                                                                                                                                                              
 (๓) ภายใต้ (๒), การบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อเลิกสัญญาจะต้องมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 
  (ก) บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน ในกรณีที่ลูกจ้างท างานน้อยกว่า ๒๖ สัปดาหท 
  (ข) บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ อาทิตยท ในกรณีที่ลูกจ้างท างานน้อยน้อยกว่า ๒๖ สัปดาหท แต่ไม่เกิน ๒ ปี 
  (ค) บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ อาทิตยท ในกรณีที่ลูกจ้างท างานน้อยน้อยกว่า ๒ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี  
  (ง) บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย ๔ อาทิตยท, ในกรณีที่ลูกจ้างท างานน้อยน้อยกว่า ๕ ปี 
 (๔) มาตรานี้ไม่ห้ามคู่สัญญาสละสิทธิในการบอกกล่าวล่วงหน้า  
 (๕) การบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อเลิกสัญญาอาจท าเป็นลายลักาณทอัการ และมอบไว้ ณ ขณะเวลาใดๆ และในวันที่ได้ย่ืนค าบอกกล่าวจะ
ถูกรับรวมในการค านวณระยะเวลาของการบอกล่าวล่วงหน้า  
๓๐๐ มาตรา ๒๕ (๑) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๐๑ มาตรา ๒๕ (๒) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๐๒ มาตรา ๒๖ (๑) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๐๓ มาตรา ๒๖ (๒) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๐๔ มาตรา ๒๘ (๑)  พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๐๕ มาตรา ๒๘ (๒) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  



๑๓๖ 

บุคคลท่ีมีอายุ ๑๖ ปี และบุคคลท่ีมีอายุ ๑๘ ปีขก้นไปสามารถเข้าท าสัญญาจ้างหัดงานได้ด้วยตนเอง
โดยมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี๓๐๖ 

 
๘) การจ่ายเงินเดือน 
 
การก าหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือนจะต้องมีก าหนดไม่เกิน ๑ เดือน๓๐๗ การค านวณอัตรา

เงินเดือน๓๐๘ และเวลาท่ีจะต้องจ่ายเงินเดือนส าหรับการจ่ายค่าล่วงเวลา๓๐๙ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้างในกรณี
ส้ินสุดสัญญาจ้าง๓๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้างกรณีให้ลูกจ้างออกจากงาน๓๑๑ การหักเงินเดือนลูกจ้างเนื่องจาก
การขาดงาน ส าหรับการท าให้เกิดความเสียหาย หรือส าหรับการจัดหาท่ีพักอาศัยโดยนายจ้าง๓๑๒ ต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ 

                                                             
๓๐๖ มาตรา ๒๙ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๐๗ มาตรา ๓๗ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๐๘ มาตรา ๓๘ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดว่า “(๑) ในกรณีที่การจ้างงานไม่ครบเดือน เน่ืองจากเหตุต่อไปน้ี  
  (ก) ลูกจ้างเร่ิมต้นท างานหลังจากวันที่ ๑ ของเดือน  
  (ข) การจ้างงานสิ้นสุดลงก่อนวันสุดท้ายของเดือน หรือ  
  (ค) ลูกจ้างขาดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลา ๑ เดือน หรือมากกกว่า 
   อัตราเงินเดือน X จ านวนวันที่ท างานจริงในเดือนน้ัน  
   จ านวนวันซก่งนายจ้างเรียกร้องให้ท างานในเดือนน้ัน               
 (๒) การค านวณจ านวนวันท างานจริงของลูกจ้างในตาม (๑), วันที่ลูกจ้างท างาน ๕ ิ่ัวโมง หรือน้อยกว่าตามที่ก าหนดในสัญญาจะถูก
ค านวณเป็นเวลาท างานครก่งวัน”  
๓๐๙ มาตรา ๓๙ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดว่า “(๑) ค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามสัญญาจ้าง ที่นอกเหนือจากค่าล่วงเวลาลูกจ้าง
จะต้องได้รับภายในวันที่ ๗ ของวันสุดท้ายของระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน 
 (๒)  ค่าจ้างเพิ่มเติมส าหรับการท างานล่วงเวลาจะต้องจ่ายภายใน ๑๔ วัน นับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการจ่ายค่าจ้างรายเดือนของ
การท างานล่วงเวลาน้ัน 
 (๓) จ านวนรวมของค่าจ้างรายเดือนเน่ืองจากการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง” 
๓๑๐ มาตรา ๔๐ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดว่า “(๑) ภายใต้ข้อก าหนดในพระราิก าหนดฉบับน้ี จ านวนค่าจ้างรายเดือนรวม
เน่ืองจากการให้ลูกจ้างออกจากงานตามมาตรา ๒๖ หรือหลังจากให้ค าบอกกล่าวล่วงหน้าแก่นายจ้างตามมาตรา ๒๒ จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างใน
วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง” 
 (๒) ภายใต้ข้อก าหนดในพระราิก าหนดฉบับน้ี จ านวนค่าจ้างรายเดือนรวมที่ต้องจ่ายแก่ลูกจ้างที่ – 
  (a) บอกเลิกสัญญาจ้างโดยปราศจากการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่นายจ้างตามมาตรา ๒๒ หรือ 
  (b) บอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา  ๒๒ แต่ลูกจ้างเลิกสัญญาจ้างโดยไม่รอวันสิ้นสุดของการบอกล่าวล่วงหน้า  
 จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างภายใน ๗ วันหลังจากวันที่สัญญาถูกบอกเลิก 
 (๓) ภายใต้ข้อก าหนดโดยศาล หรือคณะกรรมการ นายจ้างอาจลดค่าจ้างรายเดือนเน่ืองจากลูกจ้างท าผิดเง่ือนไขในการบอกกล่าว
ล่วงหน้าตามมาตรา ๒๓ (๑) ”  
๓๑๑ มาตรา ๔๑ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดว่า “ภายใต้ข้อก าหนดของพระราิก าหนดฉบับน้ี ค่าจ้างรายเดือนและเงินจ านวน
อ่ืนๆ ที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่ถูกให้ออกจากงาน หรือถูกบอกเลิกสัญญาจ้างโดยนายจ้าง จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันที่ให้ออกจากงานหรือวันที่
บอกเลิกสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี หรือ ถ้าหากกรณีไม่สามารถท าได้ ให้จ่ายเงินจ านวนน้ีแก่ลูกจ้างภายใน ๓ วัน ไม่รวมวันลาพักผ่อน และวันหยุด
นักขัตฤกาท 
๓๑๒ มาตรา ๔๕ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดว่า “(๑) การหักค่าจ้างอาจเกิดในกรณีต่อไปน้ี 



๑๓๗ 

๙) วันหยุดงาน ิ่ัวโมงท างาน วันหยุดเทศกาล  
 

ลูกจ้างทุกคนจะได้หยุด ๑ วันต่อสัปดาหท (วันอาทิตยทหรือวันท่ีนายจ้างก าหนด)๓๑๓  
ลูกจ้างจะไม่ถูกบังคับให้ต้องท างานในวันหยุด เว้นเสียแต่ว่าสภาพของงานนั้นต้องท าต่อเนื่อง๓๑๔     

โดยถ้าหากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขก้น เกี่ยวกับสภาพงานท่ีต้องท าต่อเนื่องในวันหยุด คณะกรรมการจะเป็นผู้
พิจารณาว่าลูกจ้างจะต้องท างานในวันหยุดหรือไม่๓๑๕ โดยลูกจ้างที่ถูกร้องขอให้ท างานในวันหยุดงาน
หรือวันหยุดเทศกาลจะได้รับค่าจ้างส าหรับการท างานในวันนั้น๓๑๖ 

                                                                                                                                                                                              
  (ก) หักค่าจ้างจากการขาดงาน 
  (ข) หักค่าจ้างจากการก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งของที่อยู่ในความครอบครองของลูกจ้าง หรือ การท าเงินหาย ซก่งความ
เสียหายดังกล่าวเกิดจากการเพิกเฉยของลูกจ้างหรือความผิดของลูกจ้าง 
  (ค) หักค่าจ้างจากค่าใิ้จ่ายเน่ืองจากการจัดหาอาหารโดยนายจ้างจากการเรียกร้องของลูกจ้าง 
  (ง) หักค่าจ้างส าหรับการจัดหาที่พักอาศัยโดยนายจ้าง   

(จ) หักค่าจ้างจากการจัดหาเคร่ืองใิ้หรือบริการโดยนายจ้างตามที่คณะกรรมการอนุมัติ 
  (ฉ) หักค่าจ้างส าหรับิดเิยเงินทดรองจ่ายหรือหน้ีหรือการปรับเงินค่าจ้างส่วนเกิน 
  (ิ) หักค่าจ้างส าหรับภาาีเงินได้ของลูกจ้าง 
  (ซ) หักค่าจ้างส าหรับการจ่ายเงินให้แก่นายจ้างส าหรับการจ่ายเงินในนามของลูกจ้างตามข้อก าหนดของ the Tabung 
Amanah Pekerja Act (Chapter ๑๖๗); 
  (ญ) หักค่าจ้างที่เกิดขก้นตามข้อเรียกร้องของลูกจ้างส าหรับวัตถุประสงคทของการวางแผนเกาียณอายุหรือกองทุนส ารองเลี้ยง
ิีพ หรือ การวางแผนใดๆ เพื่อผลประโยินทของลูกจ้างตามที่คณะกรรมการอนุมัติ 
  (ฎ) หักค่าจ้างที่เกิดขก้นตามความยินยอมเป็นลายลักาณทอัการของลูกจ้างโดยนายจ้างแก่สมาคมความร่วมมือที่จดทะเบียน
ตามกฎหมาย ค่าธรรมเนียม  การผ่อน  ิาระหน้ี ดอกเบี้ย และค่าใิ้จ่ายอ่ืนๆ ใดที่ลูกจ้างต้องจ่ายตามก าหนดเวลาแก่สมาคมน้ัน และ 
  (ฏ) หักค่าจ้างในกรณีใดตามที่รัฐมนตรีอนุมัติ 
 (๒) ภายใต้วัตถุประสงคทของ (๑) (ง), “การบริการ” ไม่รวมถกงการจัดหาเคร่ืองมือและวัตถุดิบตามวัตถุประสงคทของการจ้างงาน” 
๓๑๓ มาตรา ๖๓ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดว่า “(๑) ลูกจ้างทุกคนต้องได้รับอนุญาตให้หยุดงาน ๑ วันต่อสัปดาหท ซก่งอาจ
ก าหนดให้วันอาทิตยทเป็นวันหยุด หรือวันอ่ืนใดที่นายจ้างก าหนด 
 (๒) นายจ้างอาจิดเิยเวลา ๓๐ ิ่ัวโมงต่อเน่ือง แทนที่วันหยุดของลูกจ้างที่ท างานเป็นกะ 
 (๓) การิดเิยเวลา ๓๐ ิ่ัวโมงต่อเน่ืองของลูกจ้างที่ท างานเป็นกะ อาจเร่ิมต้น ณ  เวลาใดในสัปดาหท ก่อน ๑๘.๐๐ น. ของวันอาทิตยท 
โดยให้ถือว่าเป็นวันหยุดส าหรับอาทิตยทน้ัน  
 (๔) นายจา้งสามารถก าหนดวันหยุดพักผ่อนของลูกจ้างโดยนายจ้าง โดยให้มีการท าบัญิีรายิ่ือของวันที่ก าหนดให้เป็นวันพักผ่อน 
๓๑๔ มาตรา ๖๔ (๑) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๑๕ มาตรา ๖๔ (๒) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๑๖ มาตรา ๖๔ (๓) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดว่า “ลูกจ้างที่ถูกร้องขอให้ท างานในวันหยุดงานหรือวันหยุดเทศกาลจะได้รับ
ค่าจ้างส าหรับการท างานในวันน้ัน – 
  (ก) ระยะเวลาของการท างานไม่เกินครก่งหนก่งของิ่ัวโมงการท างานปกติ จ่ายค่าจ้างอัตราปกติตามอัตราค่าจ้างครก่งวันท างาน 
  (ข) ระยะเวลาของการท างานเกินครก่งหนก่งของิ่ัวโมงการท างานปกติแต่ไม่เกินิ่ัวโมงของการท างานปกติ จ่ายค่าจ้างอัตรา
ปกติตามอัตราค่าจ้างหนก่งวันท างาน 
  (ค) ระยะเวลาของการท างานเกินิ่ัวโมงการท างานปกติหนก่งวัน 
   (i) จ่ายค่าจ้างในอัตราปกติหนก่งวัน และ 



๑๓๘ 

ในสัญญาจ้างงาน นายจ้างจะต้องไม่ก าหนดให้ 
 
(ก) ลูกจ้างท างาน ๖ ิ่ัวโมงต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดพัก๓๑๗  

(ข) ท างานเกิน ๘ ิ่ัวโมงต่อวัน หรือมากกว่า ๔๔ ิ่ัวโมงต่อสัปดาหท๓๑๘ 

นายจ้างอาจเรียกร้องให้ลูกจ้างท างานเกินก าหนดเวลา และท างานในวันหยุด หรือวันหยุดเทศกาลได้ 
ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งคณะกรรมการจะเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาความเหมาะสมในการจ้างท างานเกินก าหนดเวลา  
ในกรณีท่ีงานนั้นเป็นงานท่ีมีส่วนส าคัญต่อิีวิตและสังคม งานท่ีมีความจ าเป็นต่อความมั่นคง งานเร่งด่วน
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือโรงงาน งานซก่งไม่สามารถคาดการณทได้ งานท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่ีมี
ความส าคัญต่อเศราฐกิจโดยรวมของประเทศบรูไนตามท่ีบัญญัติไว้ใน Internal Security Act (Chapter 133)๓๑๙ 

นอกจากเหตุผลท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ลูกจ้างจะต้องไม่ท างานเกิน ๑๒ ิ่ัวโมงต่อวัน๓๒๐ ลูกจ้างอาจถูกจ้าง
ให้ท างานเป็นกะได้ โดยความยินยอมเป็นลายลักาณทอัการ ส าหรับการท างานต่อเนื่องมากกว่า ๖ ิ่ัวโมง 
หรือมากกว่า ๘ ิั่วโมงในหนก่งวัน หรือมากกว่า ๔๔ ิั่วโมงในหนก่งสัปดาหท แต่จ านวนิั่วโมงเฉลี่ยของ
การท างานต่อเนื่องใน ๓ สัปดาหทจะต้องไม่เกิน ๔๔ ิ่ัวโมงต่อสัปดาหท 

ลูกจ้างทุกคนจะได้หยุดในวันหยุดเทศกาลและได้รับค่าจ้างงานในวันหยุดนั้นด้วย ถ้าหากวันหยุด
เทศกาลนั้นอยู่ในิ่วงระยะเวลาของการจ้างงาน๓๒๑ แต่ลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าจ้างส าหรับวันหยุดตามเทศกาล   
ถ้าหากวันหยุดตามเทศกาลนั้นตรงกับวันท่ีลูกจ้างขอลางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง๓๒๒ 

                                                                                                                                                                                              
   (II) จ่ายค่าจ้างอัตราปกติไม่น้อยกว่าค่าจ้างในอัตราหนก่งวันครก่งของการท างานตามอัตราต่อิ่ัวโมงปกติ หรือคิด
ตามระยะเวลาที่ท างานเกินิ่ัวโมงปกติของการท างานหนก่งวัน” 
๓๑๗ มาตรา ๖๕ (๑) (ก) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๑๘ มาตรา ๖๕ (๑) (ข) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดว่า (ข) “ลูกจ้างที่ท างานเกิน ๘ ิ่ัวโมงต่อวัน หรือมากกว่า ๔๔ ิ่ัวโมงต่อ
สัปดาหท   
   (i) มีสิทธิที่จะได้รับมื้ออาหาร 
   (ii) ภายใต้สัญญาจ้าง หากจ านวนิ่ัวโมงของการท างานน้อยกว่า ๘ ิ่ัวโมงต่อสัปดาหท จ านวนิ่ัวโมงท างานที่เกิน 
๘ ิ่ัวโมงอาจอยู่ภายในสัปดาหทน้ัน แต่ลูกจ้างจะต้องไม่ถูกเรียกร้องให้ท างานเกิน ๙ ิ่ัวโมงต่อวัน หรือ  ๔๔ ิ่ัวโมงต่อสัปดาหท  
   (iii) ภายใต้สัญญาจ้าง หากจ านวนิ่ัวโมงของการท างานไม่เกิน ๕ วัน จ านวนิ่ัวโมงที่เกิน ิ่ัวโมงการท างานอาจ
เกิน ๘ ิ่ัวโมงต่อวัน แต่ลูกจ้างจะต้องไม่ถูกเรียกร้องให้ท างานเกิน ๙ ิ่ัวโมงต่อวัน หรือ  ๔๔ ิ่ัวโมงต่อสัปดาหท 
   (iv) ภายใต้สัญญาจ้าง หากจ านวนิ่ัวโมงของการท างานในสัปดาหทน้อยกว่า ๔๔ ิ่ัวโมง จ านวนิ่ัวโมงที่เกิน ๔๔ 
ิ่ัวโมงอาจเกินไปในอีกอาทิตยท แต่ลูกจ้างจะต้องไม่ถูกเรียกร้องให้ท างานเกิน ๔๘ ิ่ัวโมง หรือมากกว่า ๘๘ ิ่ัวโมง ในสองสัปดาหทที่ต่อเน่ืองกัน” 
๓๑๙ มาตรา ๖๕ (๓) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๒๐ มาตรา ๖๕ (๘) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๒๑ มาตรา ๗๐ (๑) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดว่า “ลูกจ้างทุกคนจะได้หยุดในวันหยุดเทศกาลและได้รับค่าจ้างงานในวันหยุด
น้ันด้วย ถ้าหากวันหยุดเทศกาลน้ันอยู่ในิ่วงระยะเวลาของการจ้างงาน: 
 โดยที่ –  
  (ก) ตกลงกันตามสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หากวันใดหรือวันที่ถูกิดเิยโดยวันหยุดนักขัตฤกาท   



๑๓๙ 

ลูกจ้างท่ีท างานให้นายจ้างไม่น้อยกว่า ๓ เดือน จะได้รับวันลาพักผ่อนประจ าปี ๗ วันส าหรับ        
๑๒ เดือนแรกของการท างานให้นายจ้างอย่างต่อเนื่อง๓๒๓ จ านวนวันพักผ่อนประจ าปีอาจได้รับเพิ่มขก้นในทุกๆ 
๑๒ เดือนของการท างานให้แก่นายจ้างอย่างต่อเนื่อง๓๒๔ 

ในเรื่องการลาป่วย ลูกจ้างท่ีได้ท างานให้นายจ้างอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  ๖ เดือน และได้ผ่าน       
การตรวจสภาพร่างกายจากแพทยทผู้เิ่ียวิาญแล้วจะได้รับค่าจ้างส าหรับวันท่ีลาป่วยโดยรวมแล้วไม่เกิน 

๑) ๑๔ วันต่อปี ในกรณีท่ีไม่ได้พักรักาาตัวในโรงพยาบาล หรือ 

๒) ๖๐ วันต่อปี ในกรณีท่ีพักรักาาตัวในโรงพยาบาล 

ท้ังนี้ ต้องได้รับความเหนนิอบจากแพทยทผู้เิ่ียวิาญ๓๒๕ 
 
๑๐) มาตรการเกี่ยวกับสุขภาพ ท่ีอยู่อาศัย และการรักาาพยาบาล 
 
นายจ้างทุกรายต้องจัดหาท่ีอยู่อาศัยให้กับลูกจ้างถ้าได้ก าหนดไว้ในสัญญา โดยท่ีพักอาศัยต้องมี

เพียงพอและถูกสุขลักาณะ  มีน้ าประปา และ มีการจัดการเกี่ยวกับสุขอนามัยท่ีเพียงพอ๓๒๖ ซก่งหน้าท่ีท่ัวไป
ของนายจ้างจะมีดังต่อไปนี้ 

- นายจ้างจะต้องเตรียมเครื่องมือส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะต้องมีทุกสถานท่ีส าหรับท่ีท่ี
จัดให้มีการจ้างงาน๓๒๗ 

- นายจ้างจะต้องจัดเตรียมการส าหรับการดูแลรักาาการพยาบาล พร้อมด้วยจัดหายารักาาโรคท่ีมี
คุณภาพ เครื่องมือปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และอุปกรณทส าหรับเคล่ือนย้ายคนงานท่ีป่วยหรือได้รับ
บาดเจนบ๓๒๘  

                                                                                                                                                                                              
(ข) ในกรณีที่วันหยุดพักผ่อนตรงกับวันหยุดนักขัตฤกาท วันท างานต่อจากวันหยุดพักผ่อนจะเป็นวันที่ได้รับค่าจ้าง และ 

 (ค) ในกรณีที่วันหยุดนักขัตฤกาทอยู่ในระหว่างเวลาที่ลูกจ้างไม่ต้องท างานตามสัญญาจ้าง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างหรือให้เป็น 
วันหยุดพักผ่อนแทนได้” 
๓๒๒ มาตรา ๗๐ (๒) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๒๓ มาตรา ๗๑ (๑) (ก) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๒๔ มาตรา ๗๑ (๑) (ข) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๒๕ มาตรา ๗๒ (๑) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๒๖ มาตรา ๘๐ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๒๗ มาตรา ๘๒ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๒๘ มาตรา ๘๓ (๑) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  



๑๔๐ 

- นายจ้างทุกคนต้องท าการดูแลรักาาคนท างานท่ีได้รับบาดเจนบ หรือ เจนบป่วย ในระหว่าง        
การท างานอย่างทันท่วงที และสถานท่ีพักอาศัยของคนท างานและผู้อยู่ในความดูแลของลูกจ้าง
ในทุกๆ ท่ี ต้องได้รับการดูแลรักาาทางการแพทยทท่ีโรงพยาบาลและได้รับการจ่ายยาท่ี
โรงพยาบาล๓๒๙ โดยนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดิอบค่าใิ้จ่ายท่ีเกิดขก้นเนื่องจากการดูแลรักาา
คนท างานและบริวารท่ีอาศัยอยู่ในสถานท่ีท างานตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน๓๓๐  

 
๑๑) ลูกจ้างท่ีท างานิ่ัวคราว 
 
หมายความถกงลูกจ้างท่ีท าสัญญาจ้างแรงงานภายใต้เงื่อนไขเวลาการท างานน้อยกว่า ๓๐ ิ่ัวโมง       

ต่อสัปดาหท ซก่งรัฐมนตรีโดยการเหนนิอบของพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวน ประกาศในราิกิจจานุเบกาา
ว่าประเภทหรือระดับของลูกจ้างใดท่ีไม่ถือเป็นลูกจ้างท่ีท างานิ่ัวคราว๓๓๑  
 

๑๒) การจ้างแรงงานสตรี 
 

ลูกจ้างหญิงทุกคนมีสิทธิที่จะลางานได้ในระหว่าง 

๑) ระยะเวลา ๔ สัปดาหทก่อนถกงก าหนดคลอดบุตร และ 

๒) ระยะเวลา ๕ สัปดาหทหลังจากการคลอดบุตร๓๓๒ 

ในระหว่างระยะเวลา ๙ สัปดาหทนี้ ลูกจ้างหญิงท่ีลาคลอดจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง๓๓๓ อย่างไรกนดี
ลูกจ้างหญิงท่ีท างานมาน้อยกว่า ๑๘๐ วัน ก่อนวันท่ีถกงก าหนดคลอดจะไม่ได้รับค่าจ้างในิ่วงท่ีลาคลอด๓๓๔ 

                                                             
๓๒๙ มาตรา ๘๓ (๒) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๓๐ มาตรา ๘๓ (๓) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๓๑ มาตรา ๘๘ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๑๖๘ มาตรา ๙๑ (๑) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดว่า “ภายใต้มาตรานี้ ลูกจ้างหญิงสามารถขาดงานได้ 
  (ก) ระหว่าง - 
   (i) ระยะเวลา ๔ สัปดาหทก่อนการคลอดบุตร และ 
   (ii) ระยะเวลา ๕ สัปดาหททันทีหลังจากการคลอดบุตร 
  (ข) ระยะเวลา ๙ สัปดาหท ตามที่ตกลงกับนายจ้าง โดยเร่ิมต้น–  
   (i) ก่อนระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒๘ วัน ทันทีหลังการคลอดบุตร และ 
   (ii) ไม่ิ้ากว่าวันหลังการคลอดบุตร 
๓๓๓ มาตรา ๙๑ (๒) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดว่า“ภายใต้บทบัญญัติในส่วนน้ี ลูกจ้างหญิงทุกคนจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง
ในอัตรารวมส าหรับระยะเวลาต่อไปน้ี – 
  (ก) กรณีตาม (๑) (ก), ระยะเวลา ๔ สัปดาหท อ้างตาม (๑) (ก) (i) และระยะเวลา ๔ สัปดาหทแรก อ้างตาม (๑) (ก) (ii); 
  (ข) กรณีตาม (๑) (ข), ระยะเวลา ๘ สัปดาหทแรกของระยะเวลาที่อ้างตาม (๑) (ข).” 



๑๔๑ 

ลูกจ้างหญิงท่ีจะลาคลอดต้องท าการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑ สัปดาหทก่อนท่ีจะลาคลอด แก่นายจ้าง     
โดยระบุวันท่ีเริ่มต้นของการลางาน๓๓๕ และต้องแจ้งให้แก่นายจ้างทราบโดยไม่ิักิ้าว่าได้มีการคลอดบุตร๓๓๖ 
หากลูกจ้างหญิงไม่ท าการแจ้งแก่นายจ้างถกงการคลอดบุตร จะได้รับค่าจ้างเพียงกก่งหนก่งตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน
กฎหมายฉบับนี้๓๓๗ ก าหนดวันจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างหญิงท่ีท าการลาคลอดจะเป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ 
และการจ่ายค่าจ้างในิ่วงท่ีลาคลอดจะรวมถกงวันหยุดตามเทศกาล๓๓๘   

หากลูกจ้างหญิงเสียิีวิตในระหว่างิ่วงท่ีลาคลอด บุคคลผู้มีสิทธิตามกฎหมายหรือตัวแทนมีสิทธิได้รับ
ผลประโยินทตามท่ีกฎหมายก าหนด๓๓๙ และในระหว่างท่ีลูกจ้างหญิงลาคลอด นายจ้างไม่มีสิทธิเลิกจ้าง๓๔๐ 

การจ้างแรงงานหญิงภายใน ๔ สัปดาหทหลังการคลอดบุตรถือเป็นความผิดตามกฎหมาย๓๔๑ และถ้าหาก
นายจ้างไม่ท าการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างหญิงในระหว่างการคลอดบุตรจะถือว่ากระท าผิดกฎหมายฉบับนี้๓๔๒ 
 

๑๓) การจ้างแรงงานเดนกและเยาวิน    
 

ห้ามมีการจ้างแรงงานเดนก เว้นแต่ธุรกิจนั้นมีสมาิิกในครอบครัวของเดนกคนนั้นได้ถูกจ้างงานอยู่ก่อน
แล้ว๓๔๓ โดยถ้าหากเดนกคนนั้นอายุครบ ๑๔ ปีบริบูรณทจะต้องท างานท่ีไม่หนักจนเกินไปและเหมาะสมกับ

                                                                                                                                                                                              
๓๓๔ มาตรา ๙๑ (๓) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๓๕ มาตรา ๙๔ (๑) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๓๖ มาตรา ๙๔ (๒)พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๓๗ มาตรา ๙๔ (๓) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๓๘ มาตรา ๙๖ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๓๙ มาตรา ๙๗ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดว่า“(๑) หากลูกจ้างหญิง, ได้ท าการแจ้งแก่นายจ้างตามมาตรา ๙๔ (๑), ขาดงาน
เน่ืองจากการคลอดบุตรและเสียิีวิตเน่ืองมากจากสาเหตุของการคลอดบุตรก่อนการคลอดบุตร นายจ้างจะต้องจ่าย – 
  (ก) ให้แก่บุคคลตามมาตรา ๙๔ (๔); หรือ 
  (ข) หากไม่มีบุคคลเิ่นน้ัน, ให้จ่ายแก่ตัวแทน, 
จ านวนเงินรวมในมาตรา ๙๑ เร่ิมต้นทันทีนับแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการท างานซก่งลูกจ้างหญิงได้ท างานถกงวันก่อนที่ลูกจ้างหญิงเสียิีวิต และ 
ข้อยกเว้น เหตุการณทที่อ้างถกงในอนุมาตรา นายจ้างไม่ต้องรับผิดในการจ่ายเงินในกรณีน้ันเกินกว่าระยะเวลา ๓๐ วัน 
 (๒) หากลูกจ้างหญิงเสียิีวิตจากเหตุใดๆ จากการคลอดบุตรหรือหลังการคลอดบุตร และก่อนการจ่ายเงินจากนายจ้าง นายจ้างจะต้องจ่าย –  
  (ก) ให้แก่บุคคลที่แต่งต้ังโดยลูกจ้างหญิง ตามมาตรา ๙๔ (๔); หรือ 
  (ข) หากไม่มีบุคคลเิ่นน้ัน, ให้จ่ายแก่ตัวแทน, 
จ านวนเงินรวมนับแต่วันที่เสียิีวิตของลูกจ้างหญิงที่เกี่ยวเน่ืองกับการคลอดบุตรและเป็นไปตามระยะเวลาหลังการคลอดบุตรถกงวันก่อนวันที่ลูกจ้าง
หญิงเสียิีวิต 
๓๔๐ มาตรา ๙๘ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๔๑ มาตรา ๑๐๐ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๔๒ มาตรา ๑๐๒ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๔๓ มาตรา ๑๐๓ (๒) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  



๑๔๒ 

ความสามารถของเดนกซี่งไม่ใิ่งานท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม๓๔๔ และได้รับความเหนนิอบจากแพทยทผู้เิ่ียวิาญว่า
สภาพของงานเหมาะสมกับความสามารถของเดนกโดยท่ัวไป๓๔๕ 

การจ้างงานเยาวินในอุตสาหกรรม๓๔๖ และการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า๓๔๗ จะต้องไม่ขัดกับท่ี
รัฐมนตรีประกาศก าหนดไว้โดยความเหนนิอบของสมเดนจพระราิาธิบดี และยังดี เปอรทตวน และมีการประกาศ
ในราิกิจจานุเบกาาว่าอุตสาหกรรมประเภทใดท่ีก าหนดห้ามจ้างแรงงานเยาวิน 

อย่างไรกนตาม การจ้างแรงงานเดนกและเยาวินตามเงื่อนไขท่ีกล่าวมาข้างต้นจะไม่รวมถกงการจ้างแรงงาน
เดนกและเยาวินโดยความเหนนิอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกกาา สถาบันเทคโนโลยีทางการศกกาา หรือ 
หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ และไม่รวมถกงการจ้างฝึกหัดงานท่ีได้รับความเหนนิอบจากสถาบันเทคโนโลยีทางการศกกาา 
หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ๓๔๘ 

ศาลสามารถออกค าส่ังให้มีการดูแลและคุ้มครองเดนกและเยาวินผู้ท่ีกระท าความผิดตามกฎหมายฉบับ
นี้ก่อนการด าเนินคดีใดๆ ได้๓๔๙ รัฐมนตรีโดยความเหนนิอบจากสุลต่านและยังดีเปอรทตวน สามารถท่ีจะออก
ระเบียบข้อบังคับใดๆ ในการท่ีจะควบคุมการจ้างแรงงานเดนกและเยาวินในอาิีพต่างๆ หรือการห้าม        
จ้างแรงงานเดนกและเยาวินภายใต้สถานการณทหรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีออกโดยรัฐมนตรีได้๓๕๐ และถ้าหากบุคคล
ใดจ้างแรงงานเดนกและเยาวินโดยขัดกับกฎหมายฉบับนี้ หรือบิดา มารดา หรือผู้ปกครองคนใดเพิกเฉยต่อ   
การจ้างแรงงานท่ีขัดกับกฎหมายฉบับนี้ หรือ ผู้ท่ีท าให้เดนกและเยาวินบาดเจนบหรือเสียิีวิตจากการจ้าง
แรงงานจะได้รับโทาท้ังทางแพ่งและทางอาญา๓๕๑ 
 

๑๔) แรงงานอพยพ 
 

การจ้างแรงงานอพยพท าได้เฉพาะการจ้างงานลูกจ้างอพยพท่ีได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ๓๕๒ 
ผู้ว่าจ้างท่ีกระท าการขัดต่อบทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้จะต้องระวางโทาปรับหรือจ าคุกหรือท้ังจ าท้ังปรับ๓๕๓ 

                                                             
๓๔๔ มาตรา ๑๐๓ (๓) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๔๕ มาตรา ๑๐๓ (๔) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๔๖ มาตรา ๑๐๔ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๔๗ มาตรา ๑๐๖ (๑) (๒) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๔๘ มาตรา ๑๐๗  พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๔๙ มาตรา ๑๐๘ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๕๐ มาตรา ๑๐๙ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๑) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๕๒ มาตรา ๑๑๒ (๑) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๕๓ มาตรา ๑๑๒ (๒) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  



๑๔๓ 

และนายจ้างไม่สามารถท่ีจะเลิกจ้างลูกจ้างท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเพื่อวัตถุประสงคท  
ในการจ้างแรงงานอพยพ๓๕๔ 

 
๑๕) การส่งแรงงานอพยพกลับถ่ินฐาน 

 
แรงงานอพยพท่ีท าสัญญาจ้างแรงงานตามกฎหมายฉบับนี้และได้ถูกน าตัวมายังประเทศบรูไน        

โดยนายจ้างมีสิทธิท่ีจะย้ายกลับถิ่นฐานโดยภาระค่าใิ้จ่ายท่ีเกิดขก้นจากการย้ายกลับถิ่นฐานตกเป็น ของ
นายจ้าง๓๕๕ กรณีดังกล่าวรวมถกงกรณีท่ีลูกจ้างได้รับค าส่ังให้ออกจากประเทศบรูไน๓๕๖ และผู้ท่ีอยู่ในความดูแล
ของลูกจ้างย้ายกลับถิ่นฐานในกรณีท่ีลูกจ้างเสียิีวิต๓๕๗ ซก่งค่าใิ้จ่ายนั้นรวมถกง ค่าเดินทาง ค่าใิ้จ่ายอื่นๆ 
ท่ีอาจเกิดขก้นในระหว่างสัญญาสิ้นสุดและวันท่ีย้ายกลับถิ่นฐาน การจัดการศพและค่าใิ้จ่ายที่สมเหตุผล
ในการฝังศพของลูกจ้าง๓๕๘ 

นอกจากนี้ ยังมีพระราิบัญญัติข้อมูลการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๑๗ (Employment Information Act 
1974) ซก่งก าหนดถกงการท าสัญญาในการจ้างงาน และการก าหนดโทาของนายจ้างท่ีไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จ้างงาน ซก่งมีสาระส าคัญส่วนใหญ่เป็นการให้อ านาจแก่คณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน 

 
 ๕.๒.๒ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และเงินทดแทน 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมี กฎหมายว่าด้วยการประกัน สังคม และเงินทดแทน                   
คือ พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๒๗ (Workmen’s Compensation Act 1984) ซก่งก าหนดให้มีการ
จ่ายค่าทดแทนแก่ลูกจ้างในกรณีท่ีเกิดการบาดเจนบเนื่องจากการท างาน โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

๑) การจ่ายค่าทดแทนแก่ลูกจ้างจากการบาดเจนบ 
 

ในกรณีท่ีลูกจ้างได้รับบาดเจนบเนื่องมาจากการท างาน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่ลูกจ้ าง    
โดยเป็นไปตามท่ีบัญญั ติไว้ในกฎหมายฉบับนี้๓๕๙ ซก่งรวมถกงอุบัติเหตุท่ีเกิดขก้นในขณะท่ีลูกจ้างเดินทาง          

                                                             
๓๕๔ มาตรา ๑๑๓ พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๕๕ มาตรา ๑๑๔ (๑) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๕๖ มาตรา ๑๑๔ (๒) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๕๗ มาตรา ๑๑๔ (๓) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๕๘ มาตรา ๑๑๔ (๔) พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๓๕๙ มาตรา ๔ (๑) พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐ 



๑๔๔ 

โดยยานพาหนะใดๆ เรือ เรือเดินสมุทร หรืออากาศยาน จากสถานท่ีท างานโดยนายจ้างเป็นผู้อนุญาต๓๖๐  
อุบั ติเหตุท่ีเกิดขก้นแก่ลูกจ้างท่ีอยู่ ใน ส่ิงปลูกสร้างในเวลาท่ีท างานอันเป็นผลเนื่องมาจากการจ้างงาน             
การด าเนินงานตามปกติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขก้น การิ่วยเหลือบุคคลเพื่อลดความเสียหายของทรัพยทสินใน       
ท่ีท างาน๓๖๑ และอุบัติเหตุท่ีเกิดขก้นแก่ลูกจ้างเนื่องจากการฝ่าฝืนกฎของการจ้างงานหรือค าส่ังของนายจ้าง   
โดยอุบัติเหตุนั้นเกิดจากการกระท าท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของนายจ้าง๓๖๒ 

หากลูกจ้างท่ีมีสถานท่ีจ้างงานตามปกติหรือตามสัญญาจ้างแรงงานอยู่ในประเทศบรูไน เสียิีวิตหรือ
ได้รับบาดเจนบเนื่องมาจากอุบัติเหตุท่ีเกิดขก้นนอกประเทศบรูไน แต่ส่งผลกระทบในประเทศบรูไน ลูกจ้าง      
จะได้รับค่าทดแทน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าทดแทนตามกฎหมายฉบับนี้๓๖๓ 

นายจ้างไม่ต้องรับผิดิดใิ้ค่าทดแทนแก่การบาดเจนบของลูกจ้างอันเป็นผลเนื่องมาจากการพิสูจนทได้ว่า
การบาดเจนบของลูกจ้างท่ีเกิดขก้นนั้นมีผลมาจากแอลกอฮอลทหรือการใิ้ยาเสพติด เว้นแต่เป็นกรณีท่ีการบาดเจนบ
นั้นท าให้เสียิีวิต หรือพิการตลอดิีวิตซก่งเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่การท ามาหาเล้ียงิีพ๓๖๔ นอกจากนี้
นายจ้างไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าทดแทนแก่ลูกจ้างในกรณีท่ีการบาดเจนบนั้นเกิดจากการความจงใจหรือท าให้เกิด
หรือการท าให้การบาดเจนบท่ีร้ายแรงมากยิ่งขก้น๓๖๕ 
 

๒) การจ่ายค่าทดแทนในกรณีท่ีเป็นโรคท่ีเกิดจากการท างาน 
 

นายจ้างจะต้องจ่ายค่าทดแทนแก่ลูกจ้าง ถ้าหากลูกจ้างเป็นโรคเนื่องจากการท างานภายใน ๑๒ เดือน
หลังจากการจ้างงาน หรือการไร้ความสามารถหรือเสียิีวิตเนื่องมาจากโรคนั้น ๓๖๖ ในกรณีท่ีลูกจ้างตกลง      
ท าสัญญาจ้างแรงงานใดกับนายจ้าง ซก่งก าหนดให้ต้องยินยอมให้มีการตรวจร่างกายก่อนการท างานโดย
ผู้ประกอบกิจการทางการแพทยทท่ีได้รับการขก้นทะเบียน นายจ้างจะต้องรับผิดิอบค่าใิ้จ่ายท่ีเกิดขก้นจากการ
ตรวจร่างกาย๓๖๗ นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนในกรณีท่ีการไร้ความสามารถ หรือการเสียิีวิตของลูกจ้าง
เกิดขกน้เนื่องจากหลังจากท่ีลูกจ้างไม่ได้ถูกจ้างงานเกิน ๑๒ เดือน๓๖๘ 

                                                             
๓๖๐ มาตรา ๔ (๒) พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐  
๓๖๑ มาตรา ๔ (๓)พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐  
๓๖๒ มาตรา ๔ (๔) พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐  
๓๖๓ มาตรา ๔ (๕) พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๖๔  มาตรา ๔ (๗) พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๖๕ มาตรา ๔ (๘) พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐  
๓๖๖ มาตรา ๕ (๑) พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐  
๓๖๗ มาตรา ๕ (๒) พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐  
๓๖๘ มาตรา ๕ (๓) พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐ 



๑๔๕ 

เพื่อประโยินทส าหรับการค านวณค่าจ้างรายเดือนของลูกจ้างในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าทดแทน  
ให้นับต้ังแต่วันเริ่มต้นของการบาดเจนบหรือวันท่ีเริ่มสภาพการไร้ความสามารถหรือวันท่ีเสียิีวิต แต่ถ้าหาก
ลูกจ้างถูกเลิกจ้างหลังจากวันท่ีได้รับบาดเจนบ หรือวันท่ีเริ่มสภาพการไร้ความสามารถหรือเสียิีวิต ให้คิด
วันสุดท้ายของการท างานเป็นวันเริ่มต้นของการเกิดอุบัติเหตุ๓๖๙ เงินค่าทดแทนจะจ่ายให้แก่หรือส าหรับ
สิทธิประโยินทของลูกจ้างหรือให้แก่ผู้ท่ีอยู่ในอุปการะของลูกจ้างมีสิทธิตามท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้๓๗๐ 
อย่างไรกนดีสิทธิในการได้รับค่าทดแทนไม่สามารถท่ีจะโอนให้แก่บุคคลอื่นได้๓๗๑ 

เมื่อนายจ้างได้รับแจ้งการถกงอุบัติเหตุภายใน ๗ วันนับต้ังแต่วันท่ีได้รับบาดเจนบ๓๗๒ ลูกจ้างสามารถท่ีจะ
ได้รับการตรวจร่างกายจากผู้ประกอบกิจการทางการแพทยทท่ีได้รับการขก้นทะเบียนไว้โดยไม่เสียค่าใิ้จ่าย 
รวมถกงลูกจ้างยังสามารถท่ีจะได้รับการตรวจรักาาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใิ้จ่าย๓๗๓  

รัฐมนตรีจะต้องประกาศในราิกิจจานุเบกาาส าหรับโรงพยาบาลท่ีได้รับการรับรองตามกฎหมายฉบับ
นี้๓๗๔ ซก่งเป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือ และการตรวจรักาาที่ เป็นไปตามก าหนดในกฎหมายฉบับนี้๓๗๕ 
เมื่อลูกจ้างท่ีได้รับบาดเจนบเข้ารับการรักาาตัวท่ีโรงพยาบาล นายจ้างต้องรับผิดิอบค่าใิ้จ่ายท่ีเกี่ยวกับ
ค่าใิ้จ่ายในการรักาา ค่ายา ค่าอวัยวะเทียม ค่าอุปกรณทท่ีใิ้ในการผ่าตัดท่ีจ าเป็นเนื่องจากการบาดเจนบ
นอกเหนือจากค่าทดแทนท่ีได้รับ๓๗๖ 
 

๓) การจ่ายค่าทดแทนให้แก่ลูกจ้างเป็นงวด 
 
การจ่ายค่าทดแทนเป็นครั้งแก่ลูกจ้างต้องเป็นการตกลงและให้ความยินยอมระหว่างลูกจ้างและ

นายจ้าง และมีการบันทกกโดยคณะกรรมการ๓๗๗ หากการจ่ายค่าทดแทนเป็นงวด ตกลงกันไม่ได้ระหว่างลูกจ้าง
และนายจ้าง และการจ่ายค่าทดแทนนั้นจะต้องจ่ายเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกิน ๖ เดือน อนุญาโตตุลาการ
สามารถออกค าิ้ีขาดให้จ่ายเงินเป็นก้อนแทนได้๓๗๘  
 
 

                                                             
๓๖๙ มาตรา ๕ (๔) พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๗๐ มาตรา ๗ พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๗๑ มาตรา ๑๑ พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐    
๓๗๒ มาตรา ๑๒ (๑) พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๗๓ มาตรา ๑๕ (๑) พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๗๔ มาตรา ๑๖ (๑) พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐  
๓๗๕ มาตรา ๑๖ (๒) พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๗๖ มาตรา ๑๖ (๓) พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐  
๓๗๗ มาตรา ๑๗ (๑) พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐  
๓๗๘ มาตรา ๑๘ พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐ 



๑๔๖ 

๔) บทบัญญัติพิเศาเกี่ยวกับลูกเรือ 
 

บทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้จะน าไปใิ้กับนายเรือและกลาสีซก่งอยู่ประจ าเรือท่ีจดทะเบียนเรือของ
ประเทศบรูไน หรือเรือบรูไนอื่นท่ีเจ้าของมีถิ่นพ านักหรือมีส านักงานใหญ่ในประเทศบรูไน  โดยมีเงื่อนไข
ท่ีบัญญัติเป็นพิเศาในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการแจ้งถกงอุบัติเหตุ และการเรียกร้องค่าทดแทนกรณีการเสียิีวิตของ
ลูกเรือ การบาดเจนบของลูกเรือ การจ่ายค่าทดแทนเป็นงวด และกระบวนการจ่ายเงินทดแทนโดยผู้ท่ีอยู่ใ น
อุปการะของนายเรือและลูกเรือ บทบัญญัติยังบังคับใิ้แก่ผู้ที่ท างานที่อยู่บนฝั่งถ้าหากวัตถุประสงคทใน
การว่าจ้างนั้นเกี่ยวกับเรือ หรือเป็นผู้โดยสาร หรือ สินค้าหรือไปราณียทภัณฑทท่ีขนส่งทางเรือ๓๗๙ 

 
๕) นายจ้างท าประกันภัย 

 
นายจ้างต้องท าประกันเพื่อความรับผิดของตนท่ีอาจะเกิดขก้นตามกฎหมายฉบับนี้ โดยได้รับอนุมัติจาก

รัฐมนตรี หากนายจ้างคนใดหักลดเงินเดือนของลูกจ้างเพื่อวัตถุประสงคทในการท าประกัน หรือ ไม่ท าประกัน
เพื่อความรับผิดตามกฎหมายฉบับนี้จะได้รับผิดท้ังทางแพ่งและอาญา๓๘๐ 

ผู้รับประกันภัยจะต้องรวบรวม และรักาาไว้ซก่งข้อมูลต่างๆ ของนายจ้าง ได้แก่ เหตุของอุบัติเหตุ       
ท่ีเกิดขก้น หรือ โรคตามสภาพของงานท่ีจ้าง ข้อตกลงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องเงินทดแทน ข้อเรียกร้องต่างๆ  
ท่ีเกี่ยวกับค่าทดแทน จ านวนเบ้ียประกันท่ีต้องจ่ายโดยนายจ้างส าหรับการประกันภัยให้แก่ลูกจ้าง๓๘๑ 
 
 ๕.๒.๓ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาิีวอนามัย 
สภาพแวดล้อมในการท างาน  ได้แก่ พระราิก าหนดความปลอดภัยในสถานท่ีท างานและสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒
(Workplace safety and health order 2009) ซก่ งก าหนดให้มีการตรวจตรา ตรวจสอบ และรายงาน
อุบัติเหตุร้ายแรงท่ีเกิดขก้นในท่ีท างาน จัดให้มีการฝึกอบรมการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพในท่ีท างาน 
รวมถกงให้มีการก าหนดโทาหากฝ่าฝืนบทบัญญัติตามกฎหมาย โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

                                                             
๓๗๙ มาตรา ๒๓ (๑) พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐  
๓๘๐ มาตรา ๒๗ พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๘๑ มาตรา ๒๘ พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐ 



๑๔๗ 

 ๑) การก าหนดหน้าท่ีท่ัวไปของบุคคลในสถานท่ีท างาน 
 

พระราิก าหนดความปลอดภัยในสถานท่ีท างานและสุขภาพได้ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดของ
บุคคลในสถานท่ีท างานไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ผู้ครอบครองสถานท่ีท างาน ผู้ท่ีมีอาิีพอิสระ ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต 
หรือ ผู้จัดส่งสินค้า ที่เกี่ยวกับเครื่องจักร อุปกรณท หรือวัตถุอันตรายที่ใิ้ส าหรับการท างาน ผู้ท าโครงสร้าง 
ผู้ติดต้ัง หรือผู้ปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักร หรืออุปกรณทส าหรับการท างาน๓๘๒ 

ผู้ครอบครองสถานท่ีท างานทุกคนมีหน้าท่ี ในการจัดเตรียมสถานท่ีท างานให้ เหมาะสมกับ            
การปฏิบัติงาน โดยมีมาตรการท่ีได้รับการรับรองว่าสถานท่ีท างาน ทางเข้าและออกจากสถานท่ีท างาน 
เครื่องจักร อุปกรณท โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องปราศจากความเส่ียงภัยท่ีจะเกิดต่อสุขภาพของบุคคลทุกคน   
ท่ีอยู่ภายใต้สถานท่ีดังกล่าว ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในสถานท่ีท างานหรือเป็นลูกจ้างของผู้ครอบครองสถานท่ีท างาน๓๘๓ 

นายจ้างทุกคนมีหน้าท่ีในการจัดเตรียมมาตรการต่างๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อรับรองความปลอดภัยและสุขภาพ
ในสถานที่ท างาน ส าหรับลูกจ้าง บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบเนื่องมาจากการท างานในสถานที่ท างาน  
โดยมาตรการท่ีจ าเป็นเหล่านั้นให้รวมถกง๓๘๔  

๑) การจัดหาและดูแลให้บุคคลเหล่านั้นท างานในสภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัย ไม่มีความเส่ียง
ต่อสุขภาพ และการจัดหามีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับสวัสดิการในท่ีท างานอย่างเพียงพอ 

๒) ให้การรับรองว่ามีมาตรการรักาาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ ในการใิ้เครื่องจักร อุปกรณท 
เครื่องมือต่างๆ ท่ีลูกจ้างเป็นผู้ใิ้ 

๓) ให้การรับรองว่าลูกจ้างจะไม่สัมผัสกับส่ิงท่ีเป็นอันตรายอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดการกระบวนการ
ก าจัดส่ิงของ การจัดเกนบ การขนส่ง หรือการใิ้ ในสถานท่ีท างาน  

๔) พัฒนาและด าเนินการกระบวนการส าหรับสถานการณทฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขก้นในขณะท่ีบุคคลนั้น
ก าลังท างาน 

๕) ให้การรับรองว่าบุคคลในสถานท่ีท างานได้รับค าแนะน า ข้อมูล การฝึกอบรมและการดูแลตรวจตรา
ในเรื่องท่ีจ าเป็นส าหรับการท างาน 

ในการนี้นายจ้างทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับในการแจ้งให้บุคคล (ท่ีไม่ใิ่ลูกจ้าง) ทราบเกี่ยวกับ
ลักาณะของการจัดการงานท่ีอาจกระทบกับความปลอดภัยหรือสุขภาพในขณะท่ีบุคคลเหล่านั้นอยู่ในสถานท่ี
ท างาน๓๘๕ 
                                                             
๓๘๒ มาตรา ๑๐ พระราิก าหนดความปลอดภัยในสถานที่ท างานและสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓๘๓ มาตรา ๑๑ พระราิก าหนดความปลอดภัยในสถานที่ท างานและสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓๘๔ มาตรา ๑๒ พระราิก าหนดความปลอดภัยในสถานที่ท างานและสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ 



๑๔๘ 

ผู้ท่ีท าอาิีพอิสระทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ท าสัญญาหรือผู้รับิ่วงสัญญามีหน้าท่ีในการจัดเตรียมมาตรการ
ท่ีจ าเป็นในการรับรองความปลอดภัยและสุขภาพแก่บุคคล (ท่ีไม่ใิ่ลูกจ้าง) ท่ีอาจถูกกระทบโดยการท างานท่ี
เกิดขก้นในสถานท่ีท างาน๓๘๖และผู้มีอาิีพอิสระทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับในการแจ้งให้บุคคล (ท่ีไม่ใิ่
ลูกจ้าง) ทราบเกี่ยวกับลักาณะของการจัดการงานท่ีอาจกระทบกับความปลอดภัยหรือสุขภาพในขณะท่ีบุคคล
เหล่านั้นอยู่ในสถานท่ีท างาน๓๘๗ 

 บุคคลท่ีอยู่ในสถานท่ีท างานทุกคนมีหน้าท่ีในการท่ีจะกระท าการในลักาณะท่ีเป็นการป้องกัน การใิ้
อุปกรณทให้ เหมาะสม การใส่เส้ือผ้าท่ีปกคลุมร่างกาย การใิ้อุปกรณทหรือส่ิงต่างๆ ส าหรับการรักาา           
ความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิการในขณะท างาน และต้องให้ความร่วมมือแก่นายจ้างหรือหัวหน้างานใน
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ และจะต้องไม่ปฏิบัติโดยประมาทเลินเล่อ หรือใิ้อุปกรณทในทางท่ีผิด๓๘๘ 

 ผู้ผลิตและผู้จัดหาสินค้าและวัตถุดิบส าหรับเครื่องจักร หรือวัตถุอันตรายต่างๆ มีหน้าท่ีท่ีจะต้องจัดท า
ข้อมูลส าหรับการป้องกัน การใิ้ และการบ ารุงรักาาเครื่องจักร อุปกรณท หรือวัตถุอันตรายอย่างเหมาะสม  
การรับรองให้เครื่องจักร หรือ อุปกรณท และวัตถุอันตรายอยู่ในสภาพท่ีพร้อมส าหรับการใิ้งานและไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ๓๘๙ 

 บุคคลผู้ท าโครงสร้าง ผู้ติดต้ังหรือแก้ไข เครื่องจักรส าหรับการท างานมีหน้าท่ีให้การรับรองว่าการท า
โครงสร้าง ติดต้ัง แก้ไข ควบคุมเครื่องจักรส าหรับการท างานนั้นสามารถใิ้งานได้ มีความปลอดภัย และไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ๓๙๐ 

 นอกจากนี้ยัง พระราิก าหนดมีการก าหนดหน้าท่ีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของผู้ครองครองสถานที่ท างาน
หรือนายจ้าง เิ่น ผู้ว่าจ้างจะต้องไม่เลิกจ้างหรือข่มขู่ให้ลูกจ้างออกจากงานตามเงื่อนไขท่ีได้ก าหนดไว้ใน
กฎหมายฉบับนี้๓๙๑ 
                                                                                                                                                                                              
๓๘๕ มาตรา ๑๒ (๔) พระราิก าหนดความปลอดภัยในสถานที่ท างานและสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓๘๖ มาตรา ๑๓ (๑) พระราิก าหนดความปลอดภัยในสถานที่ท างานและสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓๘๗ มาตรา ๑๓ (๒) พระราิก าหนดความปลอดภัยในสถานที่ท างานและสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓๘๘ มาตรา ๑๕ พระราิก าหนดความปลอดภัยในสถานที่ท างานและสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒  
๓๘๙ มาตรา ๑๖ (๑) (๒) พระราิก าหนดความปลอดภัยในสถานที่ท างานและสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓๙๐ มาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) (๔) พระราิก าหนดความปลอดภัยในสถานที่ท างานและสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓๙๑ มาตรา ๑๘ (๒) พระราิก าหนดความปลอดภัยในสถานที่ท างานและสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดว่า “ผู้ว่าจ้างจะต้องไม่เลิกจ้างหรือข่มขู่ให้
ลูกจ้างออกจากงาน เน่ืองมาจากลูกจ้าง – 

(ก) ให้ความิ่วยเหลือแก่ผู้ตรวจสอบ และบุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ หรือ  เจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินการตรวจสอบหรือการค้นหา
ข้อเทนจจริงภายใต้พระราิก าหนดฉบับน้ีส าหรับการฝ่าฝืนหรือการถูกกล่าวหาตามพระราิก าหนดฉบับน้ี หรือที่มีการเสนอในการ
กระท าเิ่นน้ัน; 
(ข) ให้การิ่วยเหลือโดยสุจริต, หรือจัดท ารายงานให้แก่ผู้ตรวสอบหรือบุคคลผู้มีอ านานหน้าที่ในเร่ืองเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ 
หรือที่มีการเสนอในการกระท าเิ่นน้ัน;  
(ค) กระท าการตามหน้าที่โดยสุจริตในฐานะสมาิิกของคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานที่ท างานและสุขภาพ; หรือ 
(ง) ปฏิบัติตตามค าสั่งที่ออกภายใต้มาตรา ๒๑ หรือที่มีการเสนอในการกระท าเิ่นน้ัน.” 



๑๔๙ 

 ๒) การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ 
 
 สถานที่ท างานทุกแห่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการรักาาความปลอดภัยในสถานที่ท างาน
และสุขภาพ หรือแต่งต้ังผู้ประสานงานในเรื่องดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงคทในการจัดการความปลอดภัยในสถานท่ี
ท างานและสุขภาพ๓๙๒ มีการต้ังคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพในสถานท่ีท างาน ท่ีจะท า
การดูแลสภาพแวดล้อมในสถานท่ีท างาน สนับสนุนความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการบรรลุ
วัตถุประสงคทและด ารงไว้ซก่งความปลอดภัยและสุขอนามัยในการท างาน และด าเนินการตรวจสอบการเกิด
อุบัติเหตุใดๆ หรือเหตุการณทท่ีอาจท าให้เกิดอันตรายเพื่อประโยินทของลูกจ้าง๓๙๓ 
 
 ๓) การจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับสุขภาพ 
 
 รัฐมนตรีอาจประกาศในราิกิจจานุเบกาาในเรื่องเกี่ยวกับการให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมแก่
บุคคลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในท่ีท างานก่อนท่ีจะปฏิบัติงาน ผู้ท่ีให้การฝึกอบรมต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ ถ้าหากนายจ้างฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้จะมีความผิดและได้รับโทาปรับ จ าคุก หรือท้ังจ า
ท้ังปรับ๓๙๔ 

                                                             
๓๙๒ มาตรา ๒๘ พระราิก าหนดความปลอดภัยในสถานที่ท างานและสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒  
๓๙๓ มาตรา ๒๙ พระราิก าหนดความปลอดภัยในสถานที่ท างานและสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒  
๓๙๔ มาตรา ๓๑ พระราิก าหนดความปลอดภัยในสถานที่ท างานและสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒  



๑๕๐ 

บทที่ ๖ 
กฎหมายเก่ียวกับการสาธารณสุข 

 
๖.๑ บทน า 
 

 การสาธารณสุขในประเทศบรูไนได้รับการสนับสนุนอย่างเตนมท่ีจากรัฐบาลประเทศบรูไน              
โดยรัฐได้สนับสนุนทางการเงินในการจัดต้ังโรงพยาบาล คลินิกและบริการแพทยทเคล่ือนท่ี และอุตสาหกรรมการ
ผลิตยารักาาโรคท่ีได้ใิ้วัตถุดิบตามธรรมิาติในประเทศท่ีมีอยู่อย่างมากมาย๓๙๕ อย่างไรกนดี ได้มีการออก
มาตรการควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับอาหาร ฉลากส าหรับผลิตภัณฑทอาหารต้องประกอบด้วยข้อมูลค าอธิบายเป็น
ภาาามลายูและภาาาอังกฤาเกี ่ยวกับิื่ออาหาร ส่วนผสมในอาหาร ปริมาณที่บรรจุ ิื ่อและที่อยู่                    
ของผู้ผลิต ผู้ขายส่ง  ผู้บรรจุ ผู้น าเข้าและผู้จัดจ าหน่าย ประเทศท่ีเป็นต้นก าเนิด การระบุรุ่น วันท่ีบรรจุ                    
วันหมดอายุ ในกรณีท่ี ไม่สามารถระบุิ่ือท่ัวไปของผลิตภัณฑทอาหาร แต่จ าเป็นต้องอธิบายรายละเอียด                     
เพื่อบ่งิ้ีท่ีมาของอาหารนั้น การน าเข้าเนื้อสัตวทและผลิตภัณฑทท่ีมีส่วนผสมของเนื้อสัตวทจะต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดเกี่ยวกับฉลากท่ีได้รับความเหนนิอบจากคณะกรรมการอนุญาตให้น าเข้าสินค้าฮาลาล อาหารท่ีมีสัตวท                  
และแอลกอฮอลท เป็น ส่วนประกอบจะต้องมีการระบุ ท่ีมาของสัตวทหรือผลิตภัณฑทอัลกอฮอลท ด้วย                      
นอกจากนี้ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑทเนื้อวัวทุกินิดต้องมีการอ้างอิงอย่างิัดเจนไว้บนฉลาก๓๙๖ 

 กรมบริการสุขภาพ (The Department of Health Services) ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขได้ให้      
การรับรองการน าเข้าอาหารและจัดจ าหน่ายในประเทศบรูไนว่ามีความปลอดภัย โดยผู้น าเข้าอาหารจะต้อง
ปฏิบัติพระราิบัญญัติสาธารณสุข (อาหาร) พ.ศ. ๒๕๔๑ (Public Health (food) 1998) ซก่งกฎหมายฉบับนี้
ได้ออกข้อบังคับเพื่อท่ีจะคุ้มครองผู้บริโภคจากอาหารท่ีอาจมีการเจือปนส่ิงเป็นพิา หรืออาหารท่ีมีคุณภาพต่ า 
ผู้น าเข้าอาหารจะต้องกรอกแบบฟอรทมิ้ีแจงต่อศุลกากร พร้อมกับน าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องยื่นต่อกองควบคุม
อาหาร กรมบริการสุขภาพ๓๙๗ 

 นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับข้อห้ามทางด้านสุขอนามัยอื่นๆ ภายใต้พระ ราิบัญญัติ        
ยาอันตราย พ .ศ. ๒๔๙๙ (Poisons Act 1956) และข้อก าหนดการใิ้ยาท่ี ผิดวิธี  (Misuse of Drugs 
Regulations) ซก่งอยู่ภายใต้การบังคับของ Pharmaceutical Enforcement Services กระทรวงสาธารณสุข 
กฎหมายดังกล่าวได้มีการออกข้อบังคับเกี่ยวกับการน าเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑทยา สารเคมี ยาฆ่าแมลง และอื่นๆ 
โดยมีการตรวจสอบผู้ค้าส่ง ค้าปลีก ผลิตภัณฑทยา เป็นประจ า การน าเข้าผลิตภัณฑทยาส าหรับสัตวท และ สารเคมี

                                                             
๓๙๕ องคทการสุขภาพของเครือจักรภพ, ระบบสุขภาพในประเทศบรูไน, http://www.commonwealthhealth.org/asia/brunei_darussalam-
/health_systems_in_brunei_darussalam, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
๓๙๖ องคทการการค้าโลก: การพิจารณานโยบายทางการค้า, มาตรการด้านนโยบายและแนวปฏิบัติ: ประเทศบรูไน, หน้า ๓๓. 
๓๙๗ เพิ่งอ้าง 



๑๕๑ 

ส าหรับการเกาตรถูกควบคุมโดยกรมการเกาตร โดยผ่านทางรัฐมนตรีสุขภาพภายใต้พระราิบัญญัติ          
ยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙ (Poisons Act 1956)๓๙๘  
 
๖.๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสาธารณสุขในประเทศบรูไน 
 

๖.๒.๑ กฎหมายอาหารและยา และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารและยา และผลิตภัณฑททางการ
แพทยท คือ พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙ (Poisons Act 1956) ซก่งก าหนดให้มีการก ากับดูแล    
การน าเข้า การครอบครอง การผลิต การเกนบรักาา การขนส่ง และการจัดจ าหน่ายยาอันตรายประเภทต่างๆ 
เพื่อป้องกันการใิ้ยาในทางท่ีผิด และพระราิบัญญัติสาธารณสุข (อาหาร) พ.ศ. ๒๕๔๑ (Public Health 
(food) 1998) ซก่งก าหนดให้มีการก ากับดูแลการสาธารณสุขในเรื่องท่ีเกี่ยวกับอาหารและเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังมีรายละเอียดท่ีส าคัญของกฎหมายดังนี้ 
 
 ๑) พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙ (Poisons Act, 1956) ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 

 ๑.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

  พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นกฎหมายท่ีก าหนดหลักเกณฑทในการน าเข้า  
การครอบครอง การผลิต การเกนบรักาา การขนส่ง และการจัดจ าหน่ายยาอันตรายประเภทต่างๆ ซก่งตาม
พระราิบัญญัติฉบับนี้ห้ามมิให้มีการน าเข้ายาอันตราย การมีไว้ครอบครองเพื่อจ าหน่าย ขาย หรือเสนอขาย  
ซก่งยาอันตรายเว้นแต่ได้รับใบอนุญาต๓๙๙ นอกจากเงื่อนไขท่ีต้องรับใบอนุญาตแล้ว ผู้จ าหน่ายยาอันตราย
จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เิ่น เมื่อการจ าหน่ายยาอันตรายเป็นไปตามข้อก าหนดในใบอนุญาต
หรือเป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะท่ีได้มีการก าหนดไว้ในใบอนุญาตนั้นๆ หรือการจ าหน่ายยาอันตรายดังกล่าว
จะต้องด าเนินการตามสถานท่ีท่ีได้ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือการจ าหน่ายดังกล่าวด าเนินการภายใต้การดูแลของ
บุคคลท่ีมีิ่ือระบุในใบอนุญาต ท้ังนี้ในกรณีท่ียาอันตรายดังกล่าวเป็นยาอันตรายท่ีก าหนดไว้ในส่วนท่ี ๑ ของ
บัญิียาอันตราย การจ าหน่ายยาดังกล่าวจะต้องกระท าโดยหรือภายใต้การควบคุมของเภสัิกรหรือแพทยท     
ท่ีได้รับใบอนุญาตเท่านั้น๔๐๐ 

                                                             
๓๙๘ เพิ่งอ้าง 
๓๙๙ มาตรา ๕ พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔๐๐ มาตรา ๖ (๑) (ก) พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙ 



๑๕๒ 

  นอกจากเงื่อนไขเรื่องการมีใบอนุญาตในการจ าหน่ายยาอันตรายแล้ว ยาอันตรายดังกล่าว
จะต้องมีฉลากติดไว้ที่บรรจุภัณฑทด้วย โดยฉลากจะต้องระบุิ่ือของยาอันตรายนั้นๆ และมีค าว่า “ยาอันตราย”
หรือค าอื่นใดท่ีแสดงลักาณะของยาอันตราย รวมท้ังิ่ือของผู้จัดจ าหน่ายและสถานท่ีจ าหน่ายด้วย๔๐๑ ท้ังนี้   
ในการจ าหน่ายยาอันตรายผู้จัดจ าหน่ายหรือลูกจ้างของผู้จัดจ าหน่ายควรท่ีจะต้องรู้ตัวผู้ซื้อและผู้จัดจ าหน่าย
จะต้องไม่ส่งมอบยาอันตรายให้แก่ ผู้ซื้อจนกว่าผู้จัดจ าหน่ายจะได้กรอกข้อมูลการซื้อขายครบถ้วนแล้ว        
โดยข้อมูลการซื้อขายดังกล่าวได้แก่วันท่ีมีการจ าหน่ายยาอันตรายและิ่ือท่ีอยู่ของผู้ซื้อ รวมท้ังได้แจ้งิ่ือและ
คุณสมบัติของยาดังกล่าวให้ผู้ซื้อได้รับทราบและผู้ซื้อได้ลงนามในเอกสารข้อมูลการซื้อขายยาดังกล่าวแล้ว๔๐๒ 
อย่างไรกนตาม เงื่อนไขข้างต้นอาจได้รับการยกเว้นหากยาอันตรายดังกล่าวถูกจ่ายให้โดยแพทยทท่ีมีใบอนุญาต
ประกอบวิิาิีพหรือทันตแพทยทเพื่อรักาาผู้ป่วยท่ีอยู่ในความดูแลของตน หรือโดยสัตวแพทยทเพื่อรักาาสัตวทใน
ความดูแลของตน หรือเป็นยาท่ีจ่ายโดยเภสัิกรท่ีมีใบอนุญาต  

  ส าหรับการจ่ายยาอันตรายนั้นเมื่อพิจารณาท่ีบรรจุภัณฑทของยานั้นๆ ยาอันตรายดังกล่าว
จะต้องมีฉลากท่ีระบุิ่ือท่ีอยู่ของผู้ท่ีถูกจ่ายยาและล าดับเลขท่ีอ้างอิงส าหรับใิ้ในการบันทกกข้อมูลการจ่ายยา 
ซก่งในวันท่ีมีการจ่ายยาดังกล่าวผู้จ่ายยาจะต้องบันทกกข้อมูลการจ่ายยาไว้โดยข้อมูลท่ีจะต้องบันทกกไว้ ได้แก่ 
วันท่ีในการจัดหรือจ่ายยา ส่วนประกอบของยาหรือิ่ือยาและปริมาณของยา ิ่ือท่ีอยู่ของเภสัิกรผู้จ่ายยา
พร้อมิ่ือท่ีอยู่ของผู้ถูกจ่ายยา (ในกรณีท่ีเภสัิกรเป็นผู้จ่ายยา) อย่างไรกนตามหากไม่ใิ่กรณีท่ีเภสัิกรเป็นผู้จ่ายยา 
ิ่ือและท่ีอยู่ของผู้ถูกจ่ายยาจะต้องถูกบันทกกไว้๔๐๓ 

  บทบัญญัติท่ีกล่าวไว้ข้างต้นไม่ใิ้กับกรณีการจ าหน่ายยาอันตรายแบบขายส่ง หรือเป็นการส่งออก
ซก่งยาอันตราย หรือเป็นการจ าหน่ายยาอันตรายโดยแพทยท ทันตแพทยท หรือสัตวแพทยทเพื่อใิ้ตามวัตถุประสงคท
เฉพาะทางวิิาิีพ หรือเป็นการจ าหน่ายเพื่อใิ้ในโรงพยาบาล หรือเพื่อใิ้ในหน่ วยงานของรัฐบาลส าหรับ
บริการสาธารณะ หรือใิ้เพื่อการศกกาาวิจัยทางวิทยาศาสตรทจกงไม่จ าต้องค านกงถกงหลักเกณฑทเรื่องฉลาก
และเงื่อนไขในการจ าหน่ายยาอันตรายดังกล่าว๔๐๔  

  พระราิบัญญัติฉบับนี้ยังก าหนดห้ามการเกนบหรือมีไว้ซก่งการครอบครองยาอันตรายเว้นแต่ยา
อันตรายดังกล่าวอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณทหรืออยู่ในบรรจุภัณฑทท่ีสมบูรณทเหมือนกับท่ีได้รับมาจากโรงงานผู้ผลิตยา
อันตรายนั้นๆ หรือท่ีบรรจุภัณฑทของยาอันตรายนั้นๆ มีฉลากระบุส่วนประกอบหรือมีเครื่องหมายแสดงว่าเป็น
ยาอันตราย๔๐๕ นอกจากนี้พระราิบัญญัติฉบับนี้ยังห้ามการเกนบยาอันตรายไว้จ าหน่ายเว้นแต่ยาอันตราย
ดังกล่าวอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณทหรืออยู่ในบรรจุภัณฑทท่ีสมบูรณทเหมือนกับท่ีได้รับมาจากโรงงานผู้ผลิตยาอันตราย

                                                             
๔๐๑ มาตรา ๖ (๒) พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔๐๒ มาตรา ๖ (๓) (ข) พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙   
๔๐๓ มาตรา ๗ (๓) พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔๐๔ มาตรา ๘ พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔๐๕ มาตรา ๙ (๑) พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙ 



๑๕๓ 

นั้นๆ และยาอันตรายดังกล่าวจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑทท่ีปิดสนิทและมีลักาณะท่ีแตกต่างจากสารเคมีปกติท่ีเกนบ
ไว้ในสถานท่ีเดียวกัน และยาอันตรายดังกล่าวจะต้องเกนบไว้ในห้องหรือตู้ท่ีปลอดภัยมีการใส่กุญแจไว้อย่างแน่นหนา
เิ่นเดียวกับการเกนบสารเคมีอันตรายต่างๆ๔๐๖ 

  ท้ังนี้พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙ ยังได้ก าหนดบัญิีรายิ่ือยาอันตรายไว้ในบัญิี
แนบท้ายพระราิบัญญัติฉบับนี้ด้วย 
 
  ๑.๒) ใบอนุญาต 
 
  ใบอนุญาตท่ีเกี่ยวข้องกับยาอันตรายมี ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) ใบอนุญาตส าหรับการน าเข้าและ
การเกนบยาอันตราย ๒) ใบอนุญาตส าหรับการขายส่งและขายปลีกท่ัวไป ๓) ใบอนุญาตส าหรับการขายส่ง
โดยเฉพาะซก่งรวมถกงการเกนบรักาาและขายส่งยาอันตรายเฉพาะท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น  และ ๔) 
ใบอนุญาตส าหรับการขายปลีกโดยเฉพาะซก่งรวมถกงการเกนบรักาาและการขายยาอันตรายเฉพาะท่ีก าหนดไว้ใน
ใบอนุญาตเท่านั้น๔๐๗ โดยการออกใบอนุญาตจะถือเป็นการอนุญาตให้เฉพาะบุคคลท่ีมีิ่ือระบุไว้ตามใบอนุญาต 
โดยใบอนุญาตดังกล่าวจะไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ และบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ท่ีมีิ่ือระบุไว้ใน
ใบอนุญาตจะไม่สามารถจ าหน่ายยาอันตรายได้๔๐๘ ท้ังนี้อธิบดีกรมการแพทยทจะต้องประกาศรายิ่ือผู้ท่ีได้รับ
ใบอนุญาตตามพระราิบัญญัตินี้ในราิกิจจานุเบกาาในิ่วงเดือนกุมภาพันธทของทุกปี๔๐๙ 
 
  ๑.๓) ข้อจ ากัดในการจ าหน่ายยาอันตราย 
 
  พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙ ห้ามการจ าหน่ายยาอันตรายให้แก่บุคคลท่ีมีอายุต่ า
กว่า ๑๘ ปี หากฝ่าฝืนต้องระวางโทาจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๔,๐๐๐ ดอรทลารทบรูไน๔๑๐ 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๔๐๖ มาตรา ๙ (๓) พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔๐๗ มาตรา ๑๑ (๑) พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔๐๘ มาตรา ๑๑ (๔) พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙  
๔๐๙ มาตรา ๑๓ (๑) พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๔๑๐ มาตรา ๒๐ พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙ 



๑๕๔ 

 ๒) พระราิ บัญญัติการสาธารณสุข (อาหาร) พ.ศ. ๒๕๔๑ (Public Health (food), 1998) ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
  ๒.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติการสาธารณสุข (อาหาร) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
  พระราิบัญญัติการสาธารณสุข (อาหาร) พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นกฎหมายท่ีวางหลักเกณฑทท่ี
เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขของประเทศบรูไนในเรื่องอาหาร ซก่งเกี่ยวข้องกับการผลิต การแปรรูป การน าเข้า 
รวมทั้งการโฆาณา  

  ตามความในพระราิบัญญัติฉบับนี้ “อาหาร” หมายถกง สารใดๆ ท่ีถูกผลิตขก้น หรือถูกแปรรูป 
หรือถูกจ าหน่าย หรือถูกใิ้ส าหรับการบริโภคของมนุายท ซก่งพระราิบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้การกระท าท่ี
เกี่ยวข้องกับอาหารดังต่อไปนี้ถือเป็นความผิด เิ่น การจัดเตรียม การจัดจ าหน่าย หรือการน าเข้าซก่งอาหารใดๆ
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การแสดงฉลาก การขาย หรือการโฆาณาอาหารใดๆ ในลักาณะท่ีเป็นการให้ข้อมูล
อันเป็นเทนจหรือไม่ถูกต้องหรือหลอกลวงเกี่ยวกับลักาณะต่างๆ ของอาหาร ธรรมิาติ คุณภาพ ส่วนประกอบ 
ความปลอดภัย น้ าหนัก ถิ่นก าเนิด อายุ หรืออัตราส่วนของอาหาร ฉลาก บรรจุภัณฑท การจัดเตรียมอาหาร 
การผลิต การขาย การน าเข้า หรือการโฆาณาซก่งอาหารใดๆ ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ส าหรับ
อาหารประเภทนั้น การจ าหน่ายอาหารท่ีมีส่วนประกอบเพิ่มเติมขก้นหรือการใิ้ส่ิงต้องห้ามตามกฎหมาย     
การจ าหน่ายอาหารท่ีมีส่วนประกอบ methyl alcohol หรือ isopropyl alcohol มากกว่าร้อยละ ๕๐๔๑๑  

  นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอาจออกกฎระเบียบเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงคทของพระราิบัญญัติฉบับนี้ในการห้ามหรือก ากับการจ าหน่าย การโฆาณา หรือการน าเข้าอาหาร
หรือเครื่องมือใดๆ เพื่อก าหนดมาตรฐาน ส่วนประกอบ น้ าหนัก หรือความบริสุทธิ์ของอาหาร รวมท้ังก าหนด
ห้ามวิธีการเตรียมหรือการถนอมอาหาร หรือการก าหนดมาตรการอื่นภายใต้พระราิบัญญัติฉบับนี้๔๑๒  
 
  ๒.๒) การน าเข้าอาหาร 
 
  พระราิบัญญัติฉบับนี้ห้ามการน าเข้าอาหารใดๆ ท่ีฝ่าฝืนความในพระราิบัญญัติฉบับนี้หรือ
กฎเกณฑทอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง๔๑๓ อาหารแปรรูปอาจน าเข้ามาเพื่อวัตถุประสงคทให้มีการติดฉลากให้ถูกต้องตาม
กฎหมายฉบับนี้๔๑๔ หรือการน าเข้าอาหารดิบหรือกก่งสุกกก่งดิบเพื่อการแปรรูปหรือเปล่ียนสภาพอาหาร๔๑๕     
ต้องด าเนินการติดฉลากอาหารใหม่หรือแปรรูปหรือเปล่ียนสภาพอาหารนั้นๆ ภายใน ๓ เดือนนับแต่วันท่ีมี   

                                                             
๔๑๑ มาตรา ๙ (๑) พระราิบัญญัติการสาธารณสุข (อาหาร) พ.ศ. ๒๕๔๑  
๔๑๒ มาตรา ๑๖ พระราิบัญญัติการสาธารณสุข (อาหาร) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔๑๓ มาตรา ๖ (๑) พระราิบัญญัติการสาธารณสุข (อาหาร) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔๑๔ มาตรา ๖ (๒) พระราิบัญญัติการสาธารณสุข (อาหาร) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔๑๕ มาตรา ๖ (๓) พระราิบัญญัติการสาธารณสุข (อาหาร) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๑๕๕ 

การน าเข้า หากไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้ ผู้น าเข้าอาหารดังกล่าวจะต้องส่งอาหารดังกล่าวออกนอก
ประเทศภายใน ๒ เดือนหรือตามระยะเวลาท่ีอธิบดีกรมการแพทยทจะก าหนด อย่างไรกนดี หากอาหารดังกล่าว
ไม่ได้ถูกส่งออกไปยังนอกประเทศแล้วอาหารดังกล่าวอาจถูกริบไว้หรือจ าหน่ายออกไปตามค าส่ังของอธิบดี
กรมการแพทยท๔๑๖ 
 
  ๒.๓) การวิเคราะหทอาหาร 
 
  พระราิบัญญัติฉบับนี้ก าหนดรูปแบบของหนังสือรับรองการวิเคราะหทอาหารโดยนักวิเคราะหท
อาหารไว้ในเอกสารแนบท้ายพระราิบัญญัติฉบับนี้  ท้ังนี้ ยังก าหนดให้ต้องมีการลงนามรับรองการวิเคราะหท
อาหารดังกล่าวโดยนักวิเคราะหทอาหารด้วย๔๑๗ และหนังสือรับรองการวิเคราะหทอาหารดังกล่าวให้ถือเป็น
พยานหลักฐานได้หากมีการฝ่าฝืนพระราิบัญญัติฉบับนี้๔๑๘ 
 
  ๒.๔) อาหารฮาลาล 
 
  การใิ้ค าว่า “ฮาลาล” หรือค าอื่นใด เพื่อแสดงว่าคนมุสลิมสามารถบริโภคอาหารดังกล่าวได้นั้น 
ตามหลักศาสนา อาหารและการแสดงถ้อยค าดังกล่าวต้องมีความหมายดังนี้ว่าไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตวทท่ี
ต้องห้ามบริโภคหรือใิ้วิธีการฆ่าตามหลักศาสนาอิสลาม อีกทั้งอาหารดังกล่าวยังไม่มีส่วนผสมที่ไม่บริสุทธิ์  
และการเตรียม การแปรรูป หรือการผลิตอาหารดังกล่าวไม่ได้ใิ้เครื่องมือท่ีไม่บริสุทธิ์  รวมท้ังขั้นตอนท่ี
เกี่ยวข้องในการเตรียม การแปรรูป หรือการเกนบรักาาอาหารดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับอาหารท่ีต้องห้าม
หรือไม่บริสุทธิ์ตามศาสนาอิสลาม๔๑๙ 
 
  ๒.๕) ข้อสันนิาฐานเพิ่มเติมตามพระราิบัญญัติการสาธารณสุข (อาหาร) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
  ตามพระราิบัญญัติฉบับนี้บรรจุภัณฑทท่ีมีข้อความระบุิ่ือ ท่ีอยู่ หรือเครื่องหมายท่ีแสดงว่า
บุคคลใดเป็นผู้น าเข้า ผลิต บรรจุอาหารนั้นๆ ให้สันนิาฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้น าเข้า หรือผู้ผลิต หรือ    
ผู้บรรจุอาหารนั้นๆ เว้นแต่จะพิสูจนทให้เหนนเป็นอย่างอื่น หรือในกรณีท่ีส่วนผสมใดๆ ท่ีโดยปกติใิ้ส าหรับการ
บริโภคของมนุายท หากมีการขาย เสนอขาย น าออกแสดง หรือเกนบไว้เพื่อขาย ให้สันนิาฐานว่าส่วนผสม
ดังกล่าวได้มีการขายหรือตั้งใจท่ีจะขายเพื่อการบริโภคของมนุายท เว้นแต่จะพิสูจนทให้เหนนเป็นอย่างอื่นหรือกรณี
ข้อความท่ีปรากฏในบรรจุภัณฑทมีลักาณะสมบูรณทและเป็นข้อความจากประเทศผู้ผลิต ให้สันนิาฐานไว้ก่อนว่า
                                                             
๔๑๖ มาตรา ๖ (๔) พระราิบัญญัติการสาธารณสุข (อาหาร) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔๑๗ มาตรา ๘ (๑) พระราิบัญญัติการสาธารณสุข (อาหาร) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔๑๘ มาตรา ๘ (๔) พระราิบัญญัติการสาธารณสุข (อาหาร) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔๑๙ มาตรา ๑๐ พระราิบัญญัติการสาธารณสุข (อาหาร) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



๑๕๖ 

ข้อความดังกล่าวเป็นค าอธิบายหรือฉลากของอาหารในบรรจุภัณฑทนั้นๆ เว้นแต่จะพิสูจนทให้เหนนเป็นอย่างอื่น๔๒๐ 
และอาหารจะถือว่ามีส่ิงเจือปนเมื่ออาหารนั้นๆ มีส่วนประกอบ หรือถูกผสม หรือถูกท าให้เจือจางโดยส่วนผสม
ใดๆ ท่ีท าลายคุณค่าทางโภินาการของอาหารนั้นๆ หรือเมื่อส่วนผสมหรือเครื่องปรุงของอาหารดังกล่าวถูก
สกัดหรือท าลายอันส่งผลให้คุณค่าทางโภินาการของอาหารดังกล่าวลดลงหรือคุณประโยินทของอาหารขณะท่ี
มีการขายน้อยกว่าอาหารดังกล่าวในสถานะบริสุทธิ์และสภาพปกติ หรือเมื่ออาหารดังกล่าวมีส่วนผสมท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ๔๒๑ เป็นต้น 
 

๖.๒.๒ กฎหมายยาเสพติดและป้องกันและควบคุมยาเสพติด 
 

 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและป้องกันและควบคุมยาเสพติด 
คือ พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘ (Tobacco Order 2005) ซก่งก าหนดให้มีการก ากับดูแลการห้ามน าเข้า
และการขายผลิตภัณฑทยาสูบ การห้ามสูบบุหรี่ การควบคุมการโฆาณาท่ีเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ พร้อมท้ังก าหนด
โทาหากมีการฝ่าฝืนตามกฎหมาย โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 
  ๑) การควบคุมผลิตภัณฑทยาสูบ  
 

 ข้อห้ามส าหรับการน าเข้าและขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 บุคคลจะต้องไม่น าเข้า ขาย หรือเสนอขาย ผลิตภัณฑทยาสูบแบบเค้ียว หรือผลิตภัณฑทยาสูบใดๆ 

ท่ีรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขโดยการประกาศในราิกิจจานุเบกาา ท่ีระบุ หรือ มีวัตถุประสงคท หรือฉลากท่ี
บรรยายถกงการใิ้แทนการสูบบุหรี่๔๒๒ และบุคคลจะต้องไม่น าเข้า ขาย หรือเสนอขายบุหรี่ในจ านวนท่ีมีนิโคติน
มากกว่า ๑.๓ มิลลิกรัม หรือบุหรี่ในจ านวนท่ีมีทารทมากกว่า ๑๕ มิลลิกรัมต่อบุหรี่ ๑ มวนบุหรี่๔๒๓ 
 

 จ านวนของมวนบุหรี่ในหีบห่อ 
 บุคคลจะต้องไม่ขายหรือเสนอขายปลีกมวนบุหรี่ หรืออนุญาตการขาย หรือเสนอขาย บุหรี่

โดยการขายปลีก เว้นแต่จะเป็นการบรรจุในหีบห่อท่ีได้บรรยายถกงจ านวนของมวนบุหรี่ท่ีได้บรรจุในหีบห่อ๔๒๔ 

 หีบห่อนั้นหมายความรวมถกงกล่อง โดยอาจเป็นกล่องกระดาาหรือพลาสติกทีได้บรรจุมวน
บุหรี่โดยการบรรจุของผู้ผลิต หรือผู้ส่งออกส าหรับวัตถุประสงคทในการขายปลีก รวมถกงหีบห่อท่ีมีการบรรจุบุหรี่

                                                             
๔๒๐ มาตรา ๑๒ (๑) พระราิบัญญัติการสาธารณสุข (อาหาร) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔๒๑ มาตรา ๑๒ (๒) พระราิบัญญัติการสาธารณสุข (อาหาร) พ.ศ. ๒๕๔๑  
๔๒๒ มาตรา ๓ พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘  
๔๒๓ มาตรา ๓ (๒) พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔๒๔ มาตรา ๔ (๑) พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘  



๑๕๗ 

หลายหีบห่อรวมเข้าด้วยกัน โดยจ านวนของมวนบุหรี่ ท่ีบรรจุในแต่ละหีบห่อ คือ ๒๐ มวน หรือจ านวนใดๆ ท่ี
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยการประกาศในราิกิจจานุเบกาา๔๒๕ 

 ห้ามผู้ใดน าเข้า จ าหน่าย หรือเสนอขายลูกกวาดหรือผลิตภัณฑทอาหารอื่นหรือของเล่น
หรือวัตถุอื่นใด หรือท่ีถูกจ าหน่ายในหีบห่อท่ีได้มีการออกแบบให้มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑทยาสูบ๔๒๖ 

 บุคคลจะต้องไม่ขายหรือเสนอขายผลิตภัณฑทใดๆ โดยให้ผลิตภัณฑทยาสูบเป็นของก านัล หรือ
ขายผลิตภัณฑทยาสูบโดยให้สินค้าอื่นเป็นของก านัล รวมถกงการห้ามแจกจ่าย หรือให้ตัวอย่างผลิตภัณฑทยาสูบใน
ท่ีสาธารณะ (เว้นแต่เป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดจ าหน่าย หรือการขายผลิตภัณฑทยาสูบ) 
และจะต้องไม่เสนอขายหรือให้ผลิตภัณฑทยาสูบเป็นรางวัลส าหรับสลากกินแบ่ง เกม หรือการแข่งขันต่างๆ๔๒๗ 

 บุคคลจะต้องไม่ท าสัญญา หรือข้อตกลง ข้อผูกพัน หรือ ข้อตกลงร่วมกันกับบุคคลอื่นในเรื่อง
การให้การสนับสนุนหรือการให้ผลิตภัณฑทยาสูบ โดยแลกเปล่ียนกับการสนับสนุนของก านัล รางวัล ส่ิงตอบแทน 
ทุนการศกกาา หรือผลประโยินทในลักาณะใดๆ๔๒๘ 

  ห้ามจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑทยาสูบแก่บุคคลอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี หรือ ซื้อ หรือรับมาซก่งผลิตภัณฑท
ยาสูบใดๆ ท่ีมีวัตถุประสงคทเพื่อท่ีจะให้แก่บุคคลอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี๔๒๙ พอ่ค้าปลีกแต่ละรายต้องออกค าเตือนท่ีมี
ขนาดเหมาะสมและติดไว้ในท่ีเหนนิัดในสถานท่ีซก่งมีการขายผลิตภัณฑทยาสูบ และระบุถกงผลของการขาย
ผลิตภัณฑทยาสูบแก่บุคคลอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ว่าเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย๔๓๐  

  รัฐมนตรีโดยการเหนนิอบของพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวน จะต้องก าหนดให้
ผลิตภัณฑทยาสูบต้องมีการท าเครื่องหมาย ฉลาก ท่ีประกอบไปด้วยค าเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ หรือค าบรรยาย
หรือข้อมูล หรือค าบรรยายตามค าแนะน าของแพทยท๔๓๑ 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๔๒๕ มาตรา ๔ (๓) พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘  
๔๒๖ มาตรา ๖ (๑) พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘  
๔๒๗ มาตรา ๗ พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘  
๔๒๘ มาตรา ๘ (๑) พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘  
๔๒๙ มาตรา ๙ (๑) พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔๓๐ มาตรา ๑๑ (๑) พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘  
๔๓๑ มาตรา ๑๓ (๑) พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘  



๑๕๘ 

 ๒) การสูบบุหรี่ในสถานท่ีและยานพาหนะท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

  รัฐมนตรีโดยการเหนนิอบของพระราิาธิบดีสุลต่านและยั งดีเปอรทตวนอาจประกาศใน        
ราิกิจจานุเบกาาในเรื่องเกี่ยวกับการก าหนดสถานท่ีห้ามสูบบุหรี่ ซก่งรวมถกงอาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างหรือส่วนใด
ส่วนหนก่งของอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีมีวัตถุประสงคทใิ้ในการพาณิิยท อุตสาหกรรม การสันทนาการ หรือสถานท่ี
ใิ้ร่วมกันของผู้อาศัยในอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง หรือ ยานพาหนะหรือส่วนหนก่งส่วนใดของยานพาหนะ
สาธารณะ๔๓๒ 

  การประกาศการห้ามสูบบุหรี่ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้จัดการของสถานท่ีนั้นๆ และ          
ผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นๆ โดยจะต้องท าการประกาศท่ีเหนนในต าแหน่งท่ีิัดเจน และระบุถกงการสูบบุหรี่ว่าเป็น
การต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศนั้นต้องมีจ านวนท่ีเหมาะสมแก่สถานท่ีนั้นๆ๔๓๓ 

  หากมีบุคคลท าการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในสถานท่ีหรือยานพาหนะท่ีต้องห้ามสูบบุหรี่ ผู้จัดการของ
สถานท่ีใดๆ หรือผู้ควบคุมยานพาหนะสามารถท่ีจะร้องขอให้บุคคลผู้ท าการฝ่าฝืนหยุดสูบบุหรี่โดยทันที หาก
บุคคลนั้นยังกระท าการฝ่าฝืน เพิกเฉย ผู้จัดการของสถานท่ีนั้นๆ หรือผู้ควบคุมยานพาหนะสามารถท่ีจะร้อง
ขอให้บุคคลท่ีกระท าการฝ่าฝืนออกจากสถานท่ีนั้นได้หรือยานพาหนะนั้นได้ทันที๔๓๔ หากบุคคลนั้นปฏิเสธที่จะ
ออกจากสถานท่ีนั้นๆ หรือยานพาหนะใดๆ ผู้จัดการสามารถท่ีจะขอความิ่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจหรือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ านาจได้๔๓๕ 

  บุคคลที่ที่อยู ่ในสถานที่หรือยานพาหนะที่ห้ามสูบบุหรี่สามารถที่จะร้องเรียนแก่ผู้จัดการ
หรือผู้ควบคุมยานพาหนะได้ และผู้จัดการหรือผู้ควบคุมยานพาหนะจะต้องท าการตรวจสอบค าร้องนั้นๆ ด้วย
ขั้นตอนท่ีเหมาะสม หากพบว่ามีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ตามค าร้องเรียน จะต้องกระท าการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎหมายนี้๔๓๖  
                                
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                             
๔๓๒ มาตรา ๑๕ (๑) พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔๓๓ มาตรา ๑๕ (๒) พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘  
๔๓๔ มาตรา ๑๖ (๑) พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘  
๔๓๕ มาตรา ๑๖ (๒) พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๔๓๖ มาตรา ๑๖ (๓) พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘  



๑๕๙ 

 ๓) การควบคุมการโฆาณา 
 

 การห้ามการโฆษณาท่ีเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
 
 บุคคลท่ีกระท าการพิมพท หรือ โฆาณา หรือท าให้เกิดการพิมพทหรือโฆาณาไม่ว่าท้ังหมดหรือ

บางส่วน จัดแสดง หรือท าการเพิ่มเติมให้มีการโฆาณาผลิตภัณฑทยาสูบ ขาย หรืออนุญาตให้ขายนิตยสาร 
หนังสือพิมพท ภาพยนตรท หรือวีดีโอเทป หรือส่ิงอื่นใดท่ีมีการโฆาณาผลิตภัณฑทยาสูบ จัดจ าหน่าย หรือ อนุญาต
ให้มีการจัดจ าหน่าย โฆาณาท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑทยาสูบ ถือว่าได้กระท าความผิดซก่งจะต้องได้รับท้ังโทาปรับและ
โทาจ าคุก หรือท้ังจ าท้ังปรับ๔๓๗ 

 รัฐมนตรีสามารถท่ีจะอนุญาตในเงื่อนไขและในเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการจัดพิมพทหรือ
โฆาณาซก่งมีการอ้างถกงยี่ห้อหรือิ่ือทางการค้าท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดจ าหน่าย หรือการตลาด
ของผลิตภัณฑทยาสูบ๔๓๘ แต่ไม่รวมถกงกรณีการโฆาณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมส าหรับการเิ้ือเิิญ 
กระตุ้น สนับสนุน ให้มีการใิ้ผลิตภัณฑทยาสูบส าหรับวัตถุประสงคทในการสูบบุหรี่๔๓๙ 

  พระราิบัญญั ติการใิ้ยาเสพติดในทางท่ี ผิด พ.ศ. ๒๕๒๑ (Misuse of Drug 1978)           
ซก่งก าหนดให้มีการก ากับดูแลการใิ้ยาเสพติด เิ่น การครอบครอง การควบคุมการผลิต การส่งออกน าเข้า 
พร้อมท้ังก าหนดโทาหากมีการฝ่าฝืนตามกฎหมาย โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

 ๑) การกระท าความผิดท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดท่ีได้รับการควบคุม 
 

 การกระท าจะเป็นความผิดหากบุคคลท าการค้ายาเสพติดท่ีได้รับการควบคุม หรือเสนอขาย
ยาเสพติดท่ีได้รับการควบคุม หรือกระท าการหรือเสนอในการกระท าการใดอันเป็นการเตรียมการ             
เพื่อวัตถุประสงคทในการในการค้ายาเสพติดท่ีได้รับการควบคุมในประเทศบรูไน ๔๔๐ การครอบครอง             
เพื่อวัตถุประสงคทในการค้ายาเสพติดถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย๔๔๑ การผลิตยาเสพติดท่ีได้รับการควบคุม
ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย เว้นแต่ได้รับอนุญาต๔๔๒ บุคคลท่ีน าเข้าหรือส่งออกยาเสพติดจากประเทศ
บรูไนท่ีได้รับการควบคุมถือว่าได้กระท าความผิดเว้นแต่กรณีท่ีได้รับอนุญาต๔๔๓ 

                                                             
๔๓๗ มาตรา ๑๗ (๑) พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘  
๔๓๘ มาตรา ๑๗ (๒) พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘  
๔๓๙ มาตรา ๑๗ (๓) พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘  
๔๔๐ มาตรา ๓ พระราิบัญญัติการใิ้ยาเสพติดในทางที่ผิด พ.ศ. ๒๕๒๑  
๔๔๑ มาตรา ๓A พระราิบัญญัติการใิ้ยาเสพติดในทางที่ผิด พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔๔๒ มาตรา ๔ พระราิบัญญัติการใิ้ยาเสพติดในทางที่ผิด พ.ศ. ๒๕๒๑  
๔๔๓ มาตรา ๕ พระราิบัญญัติการใิ้ยาเสพติดในทางที่ผิด พ.ศ. ๒๕๒๑  



๑๖๐ 

 ในเรื่องของการครอบครองยาเสพติดท่ีได้รับการควบคุมหรืออุปกรณทท่ีใิ้ในการเสพส่ิงเสพติด
ไว้ในครอบครอง บุคคลถือว่าได้กระท าความผิดหากมียาเสพติดท่ีได้รับการควบคุมไว้ในครอบครอง หรือสูบ 
หรือบริโภคยาเสพติดท่ีได้รับการควบคุมไม่ว่าในกรณีใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายฉบับนี้๔๔๔ และ
บุคคลท่ีมีท่อสูบยา อุปกรณท หรือเครื่องมือท่ีมีวัตถุประสงคทเพื่อท่ีจะใิ้ในการเสพส่ิงเสพติดท่ีใิ้ในการสูบยาไว้
ในครอบครอง ถือว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายฉบับนี้๔๔๕ 
 

 ๒) การปลูกกัญิา ฝ่ิน โคเคน 
 
 บุคคลท่ีได้ท าการเพาะปลูกพืิใดๆ ท่ีอยู่ในตระกูลเดียวกับกัญิา หรือพืิท่ีอยู่ในตระกูล

เดียวกับปาปาเวอรท หรือ พืิท่ีอยู่ในตระกูลท่ีสามารถน ามาสกัดเป็นโคเคนได้ ถือว่าได้กระท าความผิดตาม
กฎหมาย๔๔๖  

       บุคคลท่ีท าการผลิต จัดหา ครอบครอง น าเข้าหรือส่งออกเครื่องมือหรือวัตถุดิบส าหรับ
น ามาใิ้ผลิตยาเสพติดท่ีได้รับการควบคุม ถือว่าได้กระท าความผิดตามกฎหมาย๔๔๗ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต 
หรือการอนุญาตภายใต้กฎหมายฉบับนี้๔๔๘ 
 

 ๓) การก ากับดูแลสารท่ีได้รับการควบคุม 
 
 รัฐมนตรีภายใต้การเหนนิอบของพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวน อาจออกบทบัญญัติ

ท่ีจะควบคุมสารท่ีได้รับการควบคุมการน าเข้าหรือส่งออก อุปกรณท วัสดุหรือสารท่ีได้รับการควบคุมได้โดยอาจ
ออกในรูปแบบของใบอนุญาต หรือกฎหมาย การก าหนดให้มีการจดทะเบียนส าหรับการน าเข้า หรือ ส่งออก 
การจัดจ าหน่าย การก าหนดให้ยื่นเอกสารส าหรับการท าธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับอุปกรณท วัตถุดิบ หรือสารท่ีได้รับ
การควบคุม รวมถกงการก าหนดให้มีฉลากส าหรับการขายเป็นต้น๔๔๙ 

 ๔) ความรับผิดิอบของเจ้าของหรือผู้ให้เิ่า  
 
 ถ้าหากบุคคลผู้เป็นเจ้าของ ผู้ให้เิ่า ผู้ครอบครอง หรือบุคคลผู้ดูแลสถานท่ี หรือ ส่ิงปลูกสร้าง 

ท่ีได้ให้สถานท่ีเิ่นว่านั้นเป็นท่ีเกนบ หรือ ใิ้ เพื่อวัตถุประสงคทในการสูบ หรือการบริโภคยาเสพติดท่ีได้รับการ

                                                             
๔๔๔ มาตรา ๖ พระราิบัญญัติการใิ้ยาเสพติดในทางที่ผิด พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔๔๕ มาตรา ๗ พระราิบัญญัติการใิ้ยาเสพติดในทางที่ผิด พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔๔๖ มาตรา ๘ พระราิบัญญัติการใิ้ยาเสพติดในทางที่ผิด พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔๔๗ มาตรา ๘A (๑) พระราิบัญญัติการใิ้ยาเสพติดในทางที่ผิด พ.ศ. ๒๕๒๑  
๔๔๘ มาตรา ๘A (๒) พระราิบัญญัติการใิ้ยาเสพติดในทางที่ผิด พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔๔๙ มาตรา ๘B (๑) พระราิบัญญัติการใิ้ยาเสพติดในทางที่ผิด พ.ศ. ๒๕๒๑ 



๑๖๑ 

ควบคุม หรือ ส าหรับการค้ายาเสพติด หรือการผลิตยาเสพติดท่ีได้รับการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย บุคคลนั้นถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย๔๕๐ 
 

 ๕) การสนับสนุนและการพยายามกระท าความผิด 
 
 บุคคลใดท าการยุยงให้ผู้อื่นกระท าความผิด หรือพยายามกระท าความผิดหรือกระท าการใดๆ

ท่ีเป็นการเตรียมการท่ีเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ต้องได้รับโทาแก่การกระท านั้น๔๕๑ 
 
  ๖) การกระท าความผิดของนิติบุคคล 
 
  การกระท าความผิดใดๆ ตามกฎหมายฉบับนี้ท่ีเกิดขก้นโดยนิติบุคคลโดยได้รับความยินยอม 
หรือการรู้เหนนเป็นใจ หรือการเพิกเฉยของผู้บริหาร ผู้จัดการ เลขานุการ หรือพนักงานคนอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับ    
นิติบุคคล หรือบุคคลใดๆ ท่ีถูกอ้างถกงตามกฎหมายฉบับนี้ บุคคลผู้นั้นและนิติบุคคลจะได้รับโทาส าหรับ     
การกระท าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้๔๕๒ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๔๕๐ มาตรา ๙ พระราิบัญญัติการใิ้ยาเสพติดในทางที่ผิด พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔๕๑ มาตรา ๑๐ พระราิบัญญัติการใิ้ยาเสพติดในทางที่ผิด พ.ศ. ๒๕๒๑  
๔๕๒ มาตรา ๑๒ พระราิบัญญัติการใิ้ยาเสพติดในทางที่ผิด พ.ศ. ๒๕๒๑  



๑๖๒ 

บทที่ ๗ 
กฎหมายเก่ียวกับสวัสดิการสังคม 

 
๗.๑ บทน า 
 

รัฐบาลของประเทศบรูไนถือเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนระบบการคุ้มครองทางสังคม 
(Social Protection Systems)๔๕๓ ภายใต้ระบบนี้รัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดิอบในการพิจารณาให้เงินิ่วยเหลือ               
ผู้ท่ีไม่สามารถิ่วยเหลือตัวเองได้ ซก่งได้แก่ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ รวมถกงการจัดการด้านสุขภาพ สวัสดิการ
สังคม การศกกาา ท่ีอยู่อาศัยหรือการให้ความิ่วยเหลืออื่นใดท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงิีพของประิาิน        
ในประเทศบรูไน ซก่งระบบการคุ้มครองทางสังคมดังกล่าวนี้รัฐบาลจะมอบให้แก่ประิาินิาวบรูไนและผู้ท่ีมีถ่ิน
ท่ีอยู่ในประเทศบรูไน๔๕๔ โดยได้แบ่งแนวทางในการน าเสนอโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างทางสังคมของ
ประเทศบรูไนออกเป็น ๒ ประเภท คือ โครงการด้านสวัสดิการสังคม และโครงการพัฒนาสังคมและเศราฐกิจ 
ท้ังนี้หน้าท่ีหลักในการดูแลและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประเทศบรูไนนั้นเป็นของกรมพัฒนาสังคม
ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม เยาวิน และกีฬา (Ministry of Culture, Youth, and Sports) โดยกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมของประเทศบรูไนจะเป็นกฎหมายท่ีก าหนดขก้นเพื่อิ่วยเหลือผู้หย่อนความสามารถ 
เิ่น   เดนก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ รวมถกงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี และ
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ซก่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
๗.๒ กฎหมายเก่ียวกับสวัสดิการสังคมในประเทศบรูไน 
 
 ๗.๒.๑ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายคุ้มครองเดนก สตรี ผู้สูงอายุ และส่งเสริมคุณภาพิีวิต   
คนพิการ คือ พระราิบัญญัติเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘ (Old Age and Disability 
Pensions Act, 1955) และพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ (Children and Young Persons 
Act, 2010) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 (๑) พระราิบัญญัติเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘ (Old Age and Disability 
Pensions Act, 1955) ฉบับแก้ไข ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 

                                                             
๔๕๓ ฮาจาฮท ไสนาฮท บินติ ฮาจิ สาอิม, การคุ้มครองทางสังคมในประเทศบรูไน-ปัจจุบันและความท้าทาย, http://www.eria.org/publications/-
research_project_reports/images/pdf/y2009/no๙/CH-05_Brunei_pp.124-156.pdf, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๔๕๔ อาเซียน ,  รายงานการประเมินผลกระทบทางสังคมของวิกฤติทางการเงินทั่ วโลกต่อประเทศสมาิิกอาเซียน: ประเทศบรูไน , 
http://www.asean.org/archive/publications/ARCR/Brunei.pdf, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

http://www.asean.org/archive/publications/ARCR/Brunei.pdf


๑๖๓ 

 
  ๑.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ฉบับแก้ไข ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 
  พระราิบัญญั ติ เงิน ิ่วยเห ลือ ผู้ สูงอายุ และทุพพลภาพ พ .ศ . ๒๔๙๘ ฉบับแก้ ไข                                  
ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นกฎหมายท่ีก าหนดให้มีการจ่ายเงินิ่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุ คนตาบอด หรือผู้ทุพพลภาพ 
รวมท้ังผู้ท่ีอยู่ในความอุปการะของผู้ป่วยโรคเรื้อนและคนวิกลจริตท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศบรูไน ๔๕๕ โดยเงิน
ดังกล่าวได้รับการจัดสรรมาจากเงินภาาีท่ีรัฐจัดเกนบได้๔๕๖ การได้รับความิ่วยเหลือตามกฎหมายฉบับนี้ไม่ตัด
สิทธิ ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ รวมท้ังผู้ป่วยโรคเรื้อนและคนวิกลจริต ท่ีจะได้รับความิ่วยเหลือจากบุคคลหรือ
องคทการหรือองคทกรการกุศล๔๕๗ ท้ังนี้ เงินิ่วยเหลือท่ีจะจ่ายตามความแห่งพระราิบัญญัติฉบับนี้มี ๖ ประเภท ได้แก่  

๑. เงินิ่วยเหลือส าหรับผู้สูงอายุ  

๒. เงินิ่วยเหลือส าหรับคนตาบอดและผู้ท่ีอยู่ในความอุปการะของคนตาบอด  

๓. เงินิ่วยเหลือส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อนและเงินิ่วยเหลือส าหรับผู้ท่ีอยู่ในความอุปการะของ
ผู้ป่วยโรคเรื้อน เมื่อผู้ป่วยโรคเรื้อนก าลังเข้ารับการรักาาในสถานบ าบัดท่ีได้รับการรับรองจาก
อธิบดีกรมการแพทยท 

๔. เงินิ่วยเหลือส าหรับผู้ท่ีอยู่ในความอุปการะของคนวิกลจริตท่ีต้องรักาาตัวในโรงพยาบาลจิตเวิ
หรืออยู่ภายใต้การดูแลของญาติหรือคนใกล้ิิด 

๕. เงินิ่วยเหลือส าหรับผู้ทุพพลภาพ 

๖. เงินิ่วยเหลืออื่นใดตามท่ีคณะกรรมการด้านกฎหมายขององคมนตรีก าหนดขก้นตามความ
ในพระราิบัญญัติฉบับนี้ 

เงินิ่วยเหลือตามความแห่งพระราิบัญญัติฉบับนี้จะไม่สามารถส่งมอบ โอนหรือสามารถ
น าไปฟ้องร้องให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่เป็นไปเพื่อการ  ิาระหนี้ให้แก่รัฐบาลหรือตามค าส่ังศาล๔๕๘ อย่างไรกนดี
หากต่อมาพบว่าบุคคลผู้มี สิทธิ ได้รับเงิน ิ่วยเหลือข้างต้นตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกตัดสิน                                              
จ าคุกตามค าพิพากาาของศาล หรือส้ินสุดสภาพใด ๆ อันเป็นเงื่อนไขให้ได้รับเงินิ่วยเหลือ๔๕๙ ผู้ควบคุมเงิน
ิ่วยเหลือ (Controller of Pensions) มีอ านาจพิจารณาตามท่ีเหนนสมควรระงับการจ่ายเงินิ่วยเหลือแก่บุคคล
                                                             
๔๕๕ มาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราิบัญญัติเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘  
๔๕๖ มาตรา ๔ แห่งพระราิบัญญัติเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘  
๔๕๗ มาตรา ๖ แห่งพระราิบัญญัติเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘  
๔๕๘ มาตรา ๙ แห่งพระราิบัญญัติเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘  
๔๕๙ มาตรา ๑๐ (๑) แห่งพระราิบัญญัติเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘  



๑๖๔ 

นั้น ๆ ท้ังหมดหรือบางส่วน๔๖๐ ท้ังนี้การรับเงินิ่วยเหลือตามพระราิบัญญัตินี้จะไม่สามารถรับเงินิ่วยเหลือ
มากกว่าหนก่งประเภทได้๔๖๑ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้สูงอายุและตาบอด๔๖๒ 

 
๑.๒) เงินิ่วยเหลือส าหรับผู้สูงอายุ 
 
เงินิ่วยเหลือส าหรับผู้สูงอายุจะอยู่ท่ีอัตรา ๕๐ ดอลลารทบรูไนต่อเดือน โดยจะเป็นการจ่าย

ให้กับบุคคลท่ีมีอายุ ๖๐ ปีท่ีเกิดและมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศบรูไน โดยการมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศบรูไนนี้จะต้องอยู่
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรือเป็นบุคคลท่ีเกิดในต่างประเทศและมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศบรูไนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๓๐ ปี๔๖๓ 

 
๑.๓) เงินิ่วยเหลือส าหรับคนตาบอดและผู้ท่ีอยู่ในความอุปการะของคนตาบอด 
 
เงินิ่วยเหลือส าหรับคนตาบอดจะอยู่ท่ีอัตรา ๕๐ ดอลลารทบรูไนต่อเดือน โดยจ่ายให้กับ

บุคคลท่ีมีอายุ ๑๕ ปี ซก่งการตาบอดท าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถท างานได้และบุคคลดังกล่าวมีถิ่นท่ีอยู่      
ในประเทศบรูไนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี๔๖๔ ในส่วนผู้ท่ีอยู่ในความอุปการะของคนตาบอดหากบุคคลดังกล่าว 
มีอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี จะได้รับเงินิ่วยเหลือ ๒๕ ดอลลารทบรูไนต่อเดือน หากบุคคลดังกล่าวมีอายุต้ังแต่ ๑๕ ปี  
ขก้นไป จะได้รับเงินิ่วยเหลือ ๔๕ ดอลลารทบรูไนต่อเดือน  
 

๑.๔) เงินิ่วยเหลือฟื้นฟูส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อนและผู้ท่ีอยู่ในความอุปการะของผู้ป่วยโรคเรื้อน 
 
เงินิ่วยเหลือฟื้นฟูส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อนจะจ่ายให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อนท่ีได้รับการรับรองจาก

อธิบดีกรมการแพทยทท่ีเป็นผู้มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศบรูไนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีก่อนท่ีจะเข้ารับการรักาา                  
ในสถานบ าบัดผู้ป่วยโรคเรื้อน โดยจะจ่ายเงินิ่วยเหลือฟื้นฟูให้แก่ผู้ป่วยดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๖ เดือน                        

                                                             
๔๖๐ มาตรา ๑๑ แห่งพระราิบัญญัติเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘ ก าหนดว่า “เมื่อได้มีการอนุมัติจ่ายเงินเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุ                  
หรือผู้ทุพพลภาพ โดยอาศัยเหตุตามมาตรา ๑๐ (๑) แห่งพระราิบัญญั ติฉบับน้ี ผู้ควบคุมเงินิ่วยเหลือมีอ านาจโดยิอบด้วยกฎหมาย                   
ในการพิจารณาความเหมาะสมไม่ว่าจะตลอดอายุของผู้ที่ได้รับเงินบ านาญหรือเงินิ่วยเหลือน้ัน หรือในิ่วงระยะเวลาใดเวลาหนก่งไม่ว่าจะต่อ เน่ือง
หรือไม่ต่อเน่ือง ในการจ่ายเงินดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้สูงอายุหรือผู้ทุพพลภาพ หรือผู้ที่อยู่ในความอุปการะของบุคคลดังกล่าว                       
ตามสัดส่วนและวิธีการที่ผู้ควบคุมเงินิ่วยเหลือเหนนว่าเหมาะสม” 
๔๖๑ มาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราิบัญญัติเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘  
๔๖๒ มาตรา ๒๐ (๒) แห่งพระราิบัญญัติเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘ ก าหนดว่า “ในกรณีที่บุคคลใดเข้าเง่ือนไขในการรับ (๑) 
เงินิ่วยเหลือตามมาตรา ๗ (ก) และ (๒) เงินิ่วยเหลือตามมาตรา ๗ (ข) บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินิ่วยเหลือทั้งสองประเภท” 
๔๖๓ มาตรา ๓ ของระเบียบเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘  
๔๖๔ มาตรา ๔ (๑) ของระเบียบเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘  



๑๖๕ 

และสามารถขยายระยะเวลาต่อได้ไม่เกิน ๖ เดือน๔๖๕ โดยเงินิ่วยเหลือฟื้นฟูส าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อนจะอยู่ท่ี
อัตรา ๕๐ ดอลลารทบรูไนต่อเดือน  

ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีพิจารณาเงินิ่วยเหลือ (Pensions Officer) เหนนสมควร อาจจ่ายเงิน
ิ่วยเหลือส าหรับผู้ท่ีอยู่ในความอุปการะของผู้ป่วยโรคเรื้อนกนได้๔๖๖ โดยหากผู้อยู่ในความอุปการะดังกล่าวมี
อายุต่ ากว่า ๑๕ ปี จะได้รับเงินิ่วยเหลือ ๒๕ ดอลลารทบรูไนต่อเดือน แต่หากมีอายุต้ังแต่ ๑๕ ปีขก้นไปกนจะได้รับ
เงินิ่วยเหลือจ านวน ๔๕ ดอลลารทบรูไนต่อเดือน 

 
๑.๕) เงิน ิ่วยเหลือส าหรับ ผู้ ท่ีอยู่ ในความอุปการะของคนวิกลจริตท่ี ต้องรักาาตัว                   

ในโรงพยาบาลจิตเวิหรืออยู่ภายใต้การดูแลของญาติหรือคนใกล้ิิด 
 
ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีพิจารณาเงินิ่วยเหลือ (Pensions Officer) เหนนสมควร อาจจ่ายเงิน

ิ่วยเหลือส าหรับผู้ท่ีอยู่ในความอุปการะของคนวิกลจริตมีอายุต้ังแต่ ๑๕ ปีขก้นไปและมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศบรูไน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีก่อนท่ีจะเริ่มวิกลจริต และคนวิกลจริตดังกล่าวยังต้องเป็นผู้ท่ีรักาาตัวในโรงพยาบาล
จิตเวิหรืออยู่ภายใต้การดูแลของญาติหรือคนใกล้ิิด๔๖๗ โดยการจ่ายเงินิ่วยเหลือแก่ผู้อยู่ในความอุปการะ    
ของคนวิกลจริตดังกล่าวมีอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี จะได้รับเงินิ่วยเหลือ ๒๕ ดอลลารทบรูไนต่อเดือน และหากมีอายุ
ต้ังแต่ ๑๕ ปีขก้นไปกนจะได้รับเงินิ่วยเหลือจ านวน ๔๕ ดอลลารทบรูไนต่อเดือน 

 
๑.๖) เงินิ่วยเหลือส าหรับผู้ทุพพลภาพ 
 
เงินิ่วยเหลือส าหรับผู้ทุพพลภาพจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ทุพพลภาพท่ีมีอายุ ๑๕ ปี ขก้นไป               

ซก่งความทุพพลภาพท าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถท างานได้และมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศบรูไนมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๑๐ ปีก่อนท่ีจะมีสิทธิได้รับเงินิ่วยเหลือนี้ และบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการรักาาท่ีได้รับการรับรองโดยอธิบดี
กรมการแพทยทหรือแพทยทในโรงพยาบาลของรัฐบาล๔๖๘ โดยการจ่ายเงินิ่วยเหลือส าหรับผู้ทุพพลภาพจะอยู่ท่ี
อัตรา ๕๐ ดอลลารทบรูไนต่อเดือน 

 
 
 
 

                                                             
๔๖๕ มาตรา ๕ ของระเบียบเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘  
๔๖๖ มาตรา ๖ ของระเบียบเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๔๖๗ มาตรา ๗ ของระเบียบเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๔๖๘ มาตรา ๘ ของระเบียบเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘ 



๑๖๖ 

๑.๗) การเรียกร้องเงินิ่วยเหลือ 
 
การเรียกร้องเงินิ่วยเหลือตามความแห่งพระราิบัญญัติฉบับนี้ รวมท้ังปัญหาเรื่องเงื่อนไข

หรือคุณสมบัติของผู้รับเงินิ่วยเหลือจะได้รับการพิจารณาโดยเจ้าหน้าท่ีพิจารณาเงินิ่วยเหลือ (Pensions 
Officer) ท้ังนี้ ผู้ท่ีไม่พอใจการพิจารณาให้เงินิ่วยเหลือของเจ้าหน้าท่ีพิจารณาเงินิ่วยเหลือ สามารถอุทธรณท
การพิจารณาดังกล่าวต่อผู้ควบคุมเงินิ่วยเหลือได้ (Controller of Pension)๔๖๙ และหากบุคคลดังกล่าวยังคง
ไม่พกงพอใจกับการพิจารณาของผู้ควบคุมเงินิ่วยเหลือ สามารถอุทธรณทคัดค้านการพิจารณาดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการด้านกฎหมายขององคมนตรีได้โดยการท าค าคัดค้านเป็นหนังสือส่งทางไปราณียทภายใน ๒๑ วัน
หรือตามแต่ท่ีคณะกรรมการด้านกฎหมายขององคมนตรีจะก าหนดภายหลังจากท่ีได้รับแจ้งการพิจารณา
ดังกล่าว๔๗๐  

 
๒) พระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ (Children and Young Persons Act, 2010) ฉบับ

แก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๒.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
พระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นกฎหมาย                             

ท่ีก าหนดหลักเกณฑทการดูแลและคุ้มครองเดนกและเยาวิน โดยเดนกและเยาวินท่ีจะได้รับความคุ้มครอง                   
ตามพระราิบัญญัติฉบับนี้จะต้องเป็นเดนกและเยาวินที่มีลักาณะหนก่งลักาณะใดดังต่อไปนี้๔๗๑ 

 ๑. เป็นเดนกหรือเยาวินท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีจะถูกท าร้ายทางร่างกายหรือจิตใจ             
หรือมีความเส่ียงท่ีจะถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้ปกครอง 

 ๒. เป็นเดนกหรือเยาวินท่ีถูกท าร้ายหรือมีความเส่ียงสูงท่ีจะถูกท าร้ายทางร่างกาย
หรือจิตใจ หรือมีความเส่ียงท่ีจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยท่ีผู้ปกครองของเดนกหรือเยาวินดังกล่าวรู้ถกงการท าร้าย
หรือความเส่ียงนั้น แต่กลับไม่คุ้มครองหรือปกป้องเดนกจากการถูกท าร้ายหรือล่วงละเมิดทางเพศดังกล่าว 

 ๓. เป็นกรณีท่ีผู้ปกครองของเดนกหรือเยาวินมีลักาณะไม่เหมาะสม หรือละเลย 
เพิกเฉยไม่ดูแลและควบคุมเดนกหรือเยาวินท่ีก าลังตกอยู่ในสถานการณทท่ีไม่เหมาะสมเกี่ยวกับศีลธรรม หรือเดนก
หรือเยาวินตกอยู่ในสถานการณทท่ีผู้ปกครองไม่สามารถควบคุมได้ 

                                                             
๔๖๙ มาตรา ๑๔ แห่งพระราิบัญญัติเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๔๗๐ มาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราิบัญญัติเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๔๗๑ มาตรา ๒ (๒) แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 



๑๖๗ 

 ๔. เป็นกรณีท่ีผู้ปกครองละเลยหรือทอดท้ิงเดนกหรือเยาวิน รวมถกงการไม่ดูแลเดนก
และเยาวินให้ได้รับอาหาร เส้ือผ้า และท่ีอยู่อย่างเหมาะสม 

 ๕. เป็นเดนกหรือเยาวินที่ไม่มีผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองทอดท้ิง 

 ๖. เป็นเดนกหรือเยาวินท่ีจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยหรือรักาาเพื่อการฟื้นฟู     
หรือดูแลสุขภาพ ซก่งผู้ปกครองของเดนกหรือเยาวินดังกล่าวปฏิเสธท่ีจะให้เดนกหรือเยาวินเข้ารับการตรวจ     
หรือได้รับการรักาา 

 ๗. เป็นเดนกหรือเยาวินท่ีมีพฤติกรรมท่ีอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อตัวเอง
หรือบุคคลใด ๆ  และผู้ปกครองของเดนกหรือเยาวินดังกล่าวไม่สามารถท่ีจะด าเนินการแก้ไขสถานการณทนั้น ๆ  ได้
หรือวิธีแก้ไขสถานการณทของผู้ปกครองไม่ประสบความส าเรนจ 

 ๘. เป็นกรณี ท่ีมีความขัดแย้งเกิดขก้นระหว่างเดนกหรือเยาวินกับ ผู้ปกครอง          
หรือระหว่างผู้ปกครองของเดนกหรือเยาวินดังกล่าว ซก่งความขัดแย้งนั้นถกงขนาดท่ีท าให้ความสัมพันธทใน
ครอบครัวแตกแยก อันส่งผลต่อสภาพจิตใจของเดนกหรือเยาวิน 

 ๙. เป็นเดนกหรือเยาวินท่ีตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดทางอาญา                 
และผู้ปกครองของเดนกหรือเยาวินดังกล่าวไม่ปกป้องเดนกจากการถูกกระท าความผิดนั้น 

 ๑๐. เป็นเดนกหรือเยาวินท่ีเป็นสมาิิกครอบครัวเดียวกับเดนกหรือเยาวินในข้อ ๙ 
หรือเป็นเดนกหรือเยาวินท่ีเป็นสมาิิกในครอบครัวเดียวกับผู้ท่ีกระท าความผิดในข้อ ๙ ซก่งดูเหมือนจะตกอยู่ใน
อันตรายจากการกระท าความผิดดังกล่าวเิ่นเดียวกัน โดยท่ีผู้ปกครองของเดนกหรือเยาวินคนนั้นเป็นผู้กระท า
ความผิดหรือเิ่ือว่าเป็นผู้กระท าความผิดนั้น หรือเป็นกรณีท่ีผู้ปกครองไม่สามารถปกป้องเดนกหรือเยาวิน                   
จากการกระท าความผิดนั้น ๆ ได้ 

 ๑๑. เป็นเดนกหรือเยาวินที่เป็นขอทาน 

นอกจากหลักการในการคุ้มครองเดนกและเยาวินแล้ว พระราิบัญญัติฉบับนี้ยังก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินคดีในศาลเยาวินรวมถกงอ านาจของศาลเยาวิน การส่งตัวเดนกหรือเยาวินไปยังสถานพินิจ 
และสถานกักกันเยาวิน รวมถกงการก าหนดโรงเรียนและบ้านพักิ่ัวคราวส าหรับเดนกและเยาวินไว้ด้วย 
 

๒.๒) ศาลเยาวิน 
 

 ในการพิจารณาคดีของศาลเยาวิน ผู้พิพากาาจะต้องนั่งพิจารณาคดีพร้อมด้วยที่ปรกกาา ๒ คน
ท่ีเลือกจากคณะท่ีปรกกาาท่ีได้รับการเสนอิ่ือโดยหัวหน้าผู้พิพากาา เว้นแต่เป็นกรณีท่ีการพิจารณาของศาลนั้น



๑๖๘ 

ไม่สามารถท่ีจะเล่ือนได้และการเล่ือนการพิจารณาของศาลนั้นจะไม่เป็นประโยินทต่อการอ านวยความยุติธรรม 
ดังนี้แล้วผู้พิพากาาอาจนั่งพิจารณาร่วมกับท่ีปรกกาาเพียง ๑ คนกนได้ หรือจะนั่งพิจารณาคนเดียวกนได้๔๗๒  

โดยการด าเนินคดีส าหรับเดนกหรือเยาวินจะต้องกระท าโดยศาลเยาวิน อย่างไรกนดี               
เดนกหรือเยาวินอาจถูกด าเนินคดีโดยศาลสูงได้หากกระท าความผิดท่ีต้องถูกพิจารณาโดยศาลสูง เว้นแต่
พนักงานอัยการฟ้องคดีในศาลเยาวินและทนายความท่ีเป็นผู้แทนของเดนกหรือเยาวินตกลงท่ีจะให้พิจารณา
คดีท่ีศาลเยาวิน๔๗๓ 

 
  ๒.๓) หน่วยคุ้มครองเดนก 
 
  พระราิบัญญั ติฉบับนี้ก าหนดให้มีการจัดต้ังหน่วยคุ้มครองเดนกเพื่ อท าหน้าท่ีติดต่อ
ประสานงานในท้องถิ่นในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับครอบครัว เดนกและเยาวินในกรณีท่ีเหนนว่าเดนกและเยาวินจ าเป็น
ท่ีจะต้องได้รับการคุ้มครอง๔๗๔ โดยในแต่ละหน่วยจะต้องประกอบไปด้วยสมาิิกไม่น้อยกว่า ๗ คน ซก่งอาจ
ได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวิน และกีฬา๔๗๕ 
 

๒.๔) การดูแลเดนกหรือผู้เยาวทเป็นการิ่ัวคราว  
 

  ในกรณีท่ีผู้คุ้มครอง (Protector) หรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจเหนนควรว่าเดนกหรือเยาวินคนใด        
มีความจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเร่งด่วน อาจเข้าไปในสถานท่ีท่ีพบเดนกหรือเยาวินดังกล่าว     
ในเวลาใด  ๆเพื่อน าเดนกหรือเยาวินดังกล่าวมาอยู่ในความดูแลิ่ัวคราวและมอบหมายเดนกหรือเยาวินดังกล่าว
ให้อยู่ในสถานท่ีท่ีปลอดภัย เว้นแต่ผู้คุ้มครอง (Protector) หรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจเหนนว่าการกระท าดังกล่าว          
ไม่สมประโยินทแก่เดนกหรือเยาวินนั้น ๆ หรือเป็นกรณีท่ีบุคคลอื่นได้ด าเนินการข้างต้นไปแล้ว๔๗๖ อย่างไรกนดี         
ในกรณีท่ีผู้คุ้มครอง (Protector) หรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจเหนนควรว่าเดนกหรือเยาวินจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับ         
การตรวจหรือการรักาาทางการแพทยท ผู้คุ้มครอง (Protector) หรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจอาจน าเดนกหรือเยาวิน
ดังกล่าวไปยังสถานพยาบาลแทนสถานท่ีท่ีปลอดภัยก่อนได้๔๗๗ และหากแพทยทเหนนควรให้ท าการรักาา            
ผู้คุ้มครอง (Protector) หรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจอาจอนุญาตให้ท าการรักาาได้๔๗๘ หากแพทยทเหนนว่าการบาดเจนบ   

                                                             
๔๗๒ มาตรา ๙ (๒) แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๗๓ มาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓  
๔๗๔ มาตรา ๑๓ แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓  
๔๗๕ มาตรา ๑๔ แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๗๖ มาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๗๗ มาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๗๘ มาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 



๑๖๙ 

ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางจิตใจของเดนกหรือเยาวินเกิดขก้นจากการทารุณ การละเลย หรือการทอดท้ิง
เดนกหรือเยาวินนั้น ๆ แพทยทจะต้องแจ้งให้ผู้คุ้มครอง (Protector) หรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจทราบทันที๔๗๙ 
 
  ๒.๕) หน้าท่ีของสมาิิกในครอบครัวและสถานรับเล้ียงเดนก 
 
  หากสมาิิกในครอบครัวผู้ใด๔๘๐ หรือสถานรับเล้ียงเดนก๔๘๑ แห่งใดมีเหตุอันควรจะเิ่ือได้ว่า
เดนกหรือเยาวินได้รับบาดเจนบทางร่างกายหรือทางจิตใจเนื่องมาจากการถูกทารุณ ถูกละเลย ถูกทอดท้ิง                
หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ สมาิิกในครอบครัวดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ผู้คุ้มครอง (Protector) ทราบโดยทันที  
 

๒.๖) การกระท าความผิดท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพและสวัสดิการของเดนก 
 

  การกระท าความผิดท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพและสวัสดิการของเดนกและเยาวินจะถูกพิจารณา
โดยศาลสูงเท่านั้น๔๘๒ โดยผู้ท่ีจัดหาเดนกหรือเยาวินไปในสถานท่ีใด ๆ เพื่อให้ขอทานหรือกระท าการท่ีมิิอบ
ด้วยกฎหมาย หรือกระท าการใดท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิการของเดนก ให้ถื อว่ามีความผิดตาม
พระราิบัญญัติฉบับนี้๔๘๓ 
 

๒.๗) การค้าเดนกและเยาวิน 
 

  บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใด ๆ ท่ีมีวัตถุประสงคทเพื่อการส่งผ่านหรือเปล่ียนการ
ปกครอง ดูแล หรือการควบคุมซก่งเดนกหรือเยาวินเพื่อค่าตอบแทนใด ๆ ถือว่ามีความผิดตามพระราิบัญญัติ
ฉบับนี้๔๘๔ นอกจากนี้ พระราิบัญญัติฉบับนี้ยังก าหนดโทาส าหรับผู้ท่ีส่งเดนกหรือเยาวินเข้ามาในประเทศ

                                                             
๔๗๙ มาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๘๐ มาตรา ๒๕ (๑) แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดว่า “หากสมาิิกในครอบครัวของเดนกผู้ใดมีเหตุอันควรจะเิ่ือได้ว่า
เดนกได้รับบาดเจนบทางร่างกายหรือทางจิตใจเน่ืองมาจากการถูกทารุณ ถูกละเลย ถูกทอดทิ้ง หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ สมาิิกในครอบครัวดังกล่าว
จะต้องแจ้งให้ผู้คุ้มครองทราบโดยทันที”  
๔๘๑ มาตรา ๒๖ (๑) แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดว่า “หากสถานรับเลี้ยงเดนกมีเหตุอันควรจะเิ่ือได้ว่าเดนกได้รับบาดเจนบ
ทางร่างกายหรือทางจิตใจเน่ืองมาจากการถูกทารุณ ถูกละเลย ถูกทอดทิ้ง หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ สถานรับเลี้ยงเดนกจะต้องแจ้งให้ผู้คุ้ มครอง
ทราบโดยทันที”  
๔๘๒ มาตรา ๒๗ แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๘๓ มาตรา ๒๙ แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๘๔ มาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 



๑๗๐ 

บรูไนหรือพาออกไปนอกประเทศบรูไนโดยการแสดงข้อความอันเป็นเทนจหรือหลอกลวงด้วย ๔๘๕ ท้ังนี้ ผู้
คุ้มครอง (Protector) มีอ านาจตรวจค้นเดนกหรือเยาวินที่ถูกส่งเข้ามายังประเทศบรูไน๔๘๖ 
 

๒.๘) การลงโทาเดนกและเยาวิน 
 
พระราิบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้การส่ังลงโทาเดนกหรือเยาวินคนใด ศาลจะต้องไม่ส่ังลงโทา

จ าคุก๔๘๗ และในการส่ังลงโทาอื่นใดต่อร่างกายของเดนกและเยาวินจะต้องเป็นค าส่ังของศาลสูงเท่านั้น๔๘๘               
โดยเดนกหรือเยาวินท่ีมีอายุ ๑๘ ปีขก้นไปจะไม่สามารถถูกควบคุมตัวไว้ท่ีสถานกักกันได้ และเดนกหรือเยาวิน            
ท่ีมีอายุ ๑๙ ปีขก้นไปจะไม่สามารถถูกควบคุมตัวไว้ที่โรงเรียนหรือบ้านพักิ่ัวคราวส าหรับเดนกหรือเยาวินได้๔๘๙ 

ท้ังนี้ หากเป็นกรณีท่ีผู้ปกครองพิสูจนทให้ศาลเหนนได้ว่าตนไม่สามารถควบคุมเดนกหรือเยาวิน
ได้ ศาลอาจมีค าส่ังให้เดนกหรือเยาวินดังกล่าวไปอยู่ภายใต้ความดูแลของเจ้าหน้าท่ีพัฒนาสังคมหรือบุคคลใด ๆ 
เป็นเวลาไม่เกิน ๓ ปี๔๙๐ 

 
๒.๙) สถานพินิจ 
 

 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีมีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปีถูกจับกุมและยังไม่ถูกปล่อยตัว เจ้าหน้าท่ีต ารวจจะต้อง
ควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวไว้ท่ีสถานพินิจ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีไม่สามารถกระท าการเิ่นนั้นได้ เิ่น บุคคลดังกล่าว

                                                             
๔๘๕ มาตรา ๓๖ แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดว่า “ผู้ใดหลอกลวงหรือฉ้อโกงหรือทุจริตในการน าหรือิ่วยเหลือในการน า
เดนกเข้ามายังประเทศบรูไนหรือพาเดนกออกไปนอกประเทศบรูไน ไม่ว่าจะกระท าการดังกล่าวในประเทศบรูไนหรือต่างประเทศ ถือว่ามีความผิด
ระวางโทาปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน จ าคุกไม่เกิน ๕ ปี และอาจถูกลงโทาโดยการเฆ่ียนตีไม่น้อยกว่า ๑๐ ิุด ด้วยหรือไม่กนได้” 
๔๘๖ มาตรา ๓๗ แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดว่า “ผู้คุ้มครองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยผู้คุ้มครองสามารถสั่งให้เดนก
หรือเยาวินที่เข้ามาหรือถูกส่งเข้ามาในประเทศบรูไน และบุคคลที่ปกครองดูแลเดนกหรือเยาวินผู้นั้นเข้ามาพบตามเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อ
ตรวจค้นหรือสอบถามเหตุผลของการเข้าประเทศได้” 
๔๘๗ มาตรา ๔๔ (๑) แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓  
๔๘๘ มาตรา ๔๔ (๓) แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๘๙ มาตรา ๕๔ แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๙๐ มาตรา ๕๘ (๑) แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดว่า “ในกรณีที่ผู้ปกครองของเดนกหรือเยาวินพิสูจนทให้ศาลเยาวิน            
เหนนได้ว่าไม่สามารถควบคุมเดนกได้ และศาลเหนนว่า  

(ก) เป็นการสมควรในการด าเนินการต่อเดนกหรือเยาวิน และ 
(ข) ผู้ปกครองเข้าใจผลกระทบจากการออกค าสั่งของศาล และให้ความยินยอม ศาลอาจมีค าสั่งให้  

(๑) เดนกหรือเยาวินดังกล่าวไปอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมหรือบุคคลใด ๆ ที่ศาลแต่งต้ังเป็นระยะเวลาไม่เกิน 
๓ ปี หรือ  

(๒) เดนกหรือเยาวินดังกล่าวไปอยู่ในบ้านที่ศาลเหนนสมควรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และไม่เกิน ๓ ปี” 



๑๗๑ 

มีพฤติกรรมรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมตัวไว้อย่างปลอดภัย รวมถกงอาจเป็นกรณีท่ีสุขภาพของบุคคลดังกล่าว
ไม่เหมาะสมท่ีจะถูกควบคุมตัวไว้๔๙๑ 

 
 ๗.๒.๒ กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการค้าประเวณี 
 
 จากการศก กา าพ บ ว่ าป ระ เทศบรู ไน มี กฎ หมายป้ อ งกั น และป ราบ ปราม การค้ ามนุ า ยท                                     
และการค้าประเวณี ซก่งได้แก่ พระราิก าหนดการค้ามนุายทและการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ พ.ศ. 
๒๕๔๗ (Trafficking and smuggling of persons Order, 2004) และพระราิบัญญัติคุ้มครองหญิงและ
เดนกหญิง พ.ศ. ๒๕๑๖ (Women and Girls Protection Act, 1973) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 

(๑) พระราิก าหนดการค้ามนุายทและการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ (Trafficking 
and smuggling of persons Order, 2004) 

 
 ๑.๑) สาระส าคัญของพระราิก าหนดการค้ามนุายทและการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๗  
 
 พระราิก าหนดการค้ามนุายทและการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ จะใิ้

บังคับในกรณีท่ีประเทศบรูไนเป็นประเทศปลายทางของการค้ามนุายทหรือเป็นท่ีท่ีใิ้ส าหรับการแสวงหา
ประโยินทจากการค้ามนุายท รวมถกงกรณี ท่ีการค้ามนุายทหรือการลักลอบน าคนเข้าประเทศนั้น มีประเทศ
ปลายทางเป็นประเทศอื่นแต่มีจุดเริ่มต้นท่ีประเทศบรูไนหรือใิ้ประเทศบรูไนเป็นทางผ่าน นอกจากนี้                 
หากบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุายทหรือการลักลอบน าคนเข้าประเทศเป็นพลเมืองของประเทศบรูไน 
หรือเป็นผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้อาศัยหรือเข้าประเทศบรูไนตามพระราิบัญญัติคนเข้าเมืองกนจะอยู่ภายใต้บังคับ
ของพระราิก าหนดฉบับนี้ด้วย๔๙๒ 

 โดยการกระท าท่ีถือเป็นความผิดตามพระราิก าหนดฉบับนี้ ได้แก่ 

๑. การกระท าความผิดฐานค้ามนุายท 
๒. การกระท าความผิดฐานค้าเดนก 
๓. การกระท าความผิดฐานหาประโยินทจากผู้เสียหายจากการค้ามนุายท 
๔. การกระท าความผิดฐานลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมาย 
๕. การกระท าความผิดฐานให้ท่ีพักอาศัยแก่ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

                                                             
๔๙๑ มาตรา ๖๑ (๒) แห่งพระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓  
๔๙๒ มาตรา ๓ ของพระราิก าหนดการค้ามนุายทและการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 



๑๗๒ 

๖. การกระท าความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารการเดินทางหรือบัตรประจ าตัว 
 
นอกจากนี้ พระราิก าหนดฉบับนี้ยังได้ก าหนดความรับผิดของผู้ขนส่งพาณิิยทท่ีเป็นผู้น า

บุคคลใด ๆ ท่ีถูกค้าหรือผู้ลักลอบเข้าเมืองไปส่งยังประเทศปลายทางโดยท่ีบุคคลดังกล่าวไม่มีเอกสาร                    
การเดินทางส าหรับการเข้าเมืองตามกฎหมาย  อย่างไรกนดี ผู้ขนส่งพาณิิยทจะไม่มีความผิดหากเป็นกรณีท่ีผู้
ขนส่งพาณิิยทมีเหตุอันควรท่ีจะเิ่ือได้ว่าบุคคลผู้จะเข้าเมืองมีเอกสารการเดินทางท่ีจ าเป็นส าหรับการเข้าเมือง
โดยิอบด้วยกฎหมายแล้ว และในกรณีท่ีการเข้าประเทศของบุคคลใด ๆ เกิดขก้นเนื่องจากการเจนบป่วยหรือ                 
การบาดเจนบของบุคคลในพาหนะโดยสารนั้น ๆ หรือความเครียดจากสภาพอากาศหรือสถานการณทอื่นท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของผู้ขนส่งพาณิิยท 

 
๑.๒) การกระท าความผิดฐานค้ามนุายท 
 

 บุคคลใด ๆ ท่ีเป็นผู้จัดหา ขนส่ง แลกเปล่ียน ให้ท่ีพักพิง หรือรับบุคคลใด ๆ เพื่อวัตถุประสงคท
ในการแสวงหาประโยินทโดยวิธีการต่าง ๆ ท่ีไม่ เหมาะสม เิ่น การข่มขู่  การใิ้ก าลัง การลักพาตัว                        
การหลอกลวงหรือท าให้เข้าใจผิด การใิ้อ านาจหรือต าแหน่งโดยมิิอบ ถือว่ามีความผิด ต้องระวางโทาจ าคุก
ต้ังแต่ ๔ ปี ถกง ๓๐ ปี และปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน และการลงโทาโดยการเฆี่ยนตี๔๙๓ 

 
๑.๓) การกระท าความผิดฐานค้าเดนก 
 
บุคคลใด ๆ ท่ีเป็นผู้จัดหา ขนส่ง แลกเปล่ียน ให้ท่ีพักพิง หรือรับเดนกเพื่อการแสวงหา

ประโยินทโดยวิธีใด ๆ ถือว่ามีความผิด ต้องระวางโทาจ าคุก ต้ังแต่ ๔ ปี ถกง ๓๐ ปี และปรับไม่เกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน และการลงโทาโดยการเฆี่ยนตีไม่น้อยกว่า ๕ ิุด๔๙๔ 

 
๑.๔) การกระท าความผิดฐานหาประโยินทจากผู้เสียหายจากการค้ามนุายท 
 
บุคคลใด ๆ ท่ีมีส่วนร่วมหรือได้รับประโยินทจากการค้ามนุายท ถือว่ามีความผิดต้องระวางโทา

จ าคุก ต้ังแต่ ๔ ปี ถกง ๓๐ ปี และปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน และการลงโทาด้วยการเฆี่ยนตี๔๙๕ 
 
 

                                                             
๔๙๓ มาตรา ๔ ของพระราิก าหนดการค้ามนุายทและการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔๙๔ มาตรา ๕ ของพระราิก าหนดการค้ามนุายทและการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔๙๕ มาตรา ๖ ของพระราิก าหนดการค้ามนุายทและการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 



๑๗๓ 

๑.๕) การกระท าความผิดฐานลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมาย 
 
บุคคลท่ีมีส่วนร่วมกับการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมาย ถือว่ามีความผิด

ต้องระวางโทาจ าคุกไม่เกิน ๓๐ ปี และปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน และการลงโทาโดยการเฆี่ยนตี๔๙๖  

นอกจากนื้ บุคคลท่ีให้ความิ่วยเหลือการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศเพื่อค่าตอบแทน
หรือผลประโยินททางวัตถุอื่นใดถือว่ามีความผิดต้องระวางโทาจ าคุกไม่ เกิน ๓๐ ปี และปรับไม่เกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน และการลงโทาโดยการเฆี่ยนตี๔๙๗ โดยการิ่วยเหลือนี้หมายความรวมถกงการ      
ท าขก้น จัดหา หรือปลอมแปลงซก่งเอกสารการเดินทางหรือบัตรประจ าตัวให้แก่ผู้ลักลอบเข้าประเทศ๔๙๘ 

  อย่างไรกนดี หากบุคคลใดมีส่วนร่วมในการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศเพื่อการแสวงหา
ประโยินท เพื่อการทรมาน ทารุณ หรือท าให้ิีวิตของผู้ลักลอบเข้าประเทศตกอยู่ในอันตราย ต้องระวางโทา
จ าคุก ต้ังแต่ ๔ ปี ถกง ๓๐ ปี และปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน และการลงโทาโดยการเฆี่ยนตีไม่
น้อยกว่า ๕ ิุด๔๙๙ 
 

๑.๖) การกระท าความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารการเดินทางหรือบัตรประจ าตัว 
 

  บุคคลท่ีท าเอกสารการเดินทางปลอมหรือบัตรประจ าตัวปลอม หรือได้รับมาซก่งเอกสารปลอม
ดังกล่าว หรือเป็นกรณีท่ีบุคคลใด ๆ  ให้ ขายหรือครอบครองเอกสารการเดินทางปลอมหรือบัตรประจ าตัวปลอม
เพื่อให้ความิ่วยเหลือในการค้ามนุายทหรือการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ ถือว่ามีความผิดต้องระวางโทา
จ าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน หรือท้ังจ าท้ังปรับ๕๐๐ 

 นอกจากนี้  ความผิดท่ีกล่าวมาข้างต้น พระราิก าหนดฉบับนี้ยังก าหนดโทาแก่บุคคล                   
ท่ีพยายามกระท าความผิด สนับสนุนการกระท าความผิด และผู้สมรู้ร่วมคิดด้วย โดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าท่ีศุลกากรจะถือเป็นผู้มีอ านาจจับซก่งบุคคลใด ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมี
หมายจับหากสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวกระท าความผิดตามความในพระราิก าหนดฉบับนี้๕๐๑ ท้ังยังมีอ านาจเข้า
ไปและตรวจค้นสถานท่ีใด ๆ รวมถกงการหยุดเรือและตรวจค้นเรือ ยานพาหนะ หรือบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะกระท า               

                                                             
๔๙๖ มาตรา ๗ (๑) ของพระราิก าหนดการค้ามนุายทและการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔๙๗ มาตรา ๘ (๑) ของพระราิก าหนดการค้ามนุายทและการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔๙๘ มาตรา ๘ (๒) ของพระราิก าหนดการค้ามนุายทและการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔๙๙ มาตรา ๙ ของพระราิก าหนดการค้ามนุายทและการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕๐๐ มาตรา ๑๑ ของพระราิก าหนดการค้ามนุายทและการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕๐๑ มาตรา ๑๕ (๑) ของพระราิก าหนดการค้ามนุายทและการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 



๑๗๔ 

ในสถานท่ีสาธารณะหรือไม่ หากมีเหตุอันควรเิ่ือได้ว่าจะพบหลักฐานแห่งการกระท าความผิดตามความใน                       
พระราิก าหนดฉบับนี้ อย่างไรกนดี ในการตรวจค้นผู้หญิงจะต้องท าโดยเจ้าหน้าท่ีผู้หญิงด้วย๕๐๒ 

 
(๒) พระราิบัญญัติคุ้มครองหญิงและเดนกหญิง พ.ศ. ๒๕๑๖ (Women and Girls Protection Act, 

1973) ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 

 ๒.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติคุ้มครองหญิงและเดนกหญิง พ.ศ. ๒๕๑๖ ฉบับแก้ไขปี 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 
 พระราิบัญญั ติคุ้มครองหญิงและเดนกหญิง พ.ศ. ๒๕๑๖ ฉบับแก้ไขปี พ .ศ. ๒๕๒๗                      

เป็นกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงคทหลักในการคุ้มครองผู้หญิงและเดนกหญิงจากการค้าประเวณี โดยการก าหนดโทา
ส าหรับผู้ท่ีกระท าการขายหรือให้เิ่าผู้หญิงและเดนกหญิงเพื่อการค้าประเวณี การให้ท่ีพักพิงแก่ผู้หญิง                  
และเดนกหญิงเพื่อกระท าการดังกล่าว การกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้หญิงและเดนกหญิงในซ่องโสเภณีหรือเพื่อการค้า
ประเวณี รวมถกงการค้าประเวณี การลักลอบค้าผู้หญิงและเดนกหญิงเพื่อการใด ๆ นอกจากการค้าประเวณี     
และการเปิดกิจการซ่องโสเภณี นอกจากนี้ พระราิบัญญัติฉบับนี้ยังก าหนดหลักเกณฑทในการด าเนินคดีท่ี
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามความในพระราิบัญญัติฉบับนี้ไว้เพื่อใิ้ควบคู่กับประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

 
๒.๒) การขายหรือเิ่าผู้หญิงและเดนกหญิงเพื่อการค้าประเวณี 
 
พระราิบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้บุคคลท่ีเป็นผู้ค้า ผู้เิ่า ผู้ซื้อ หรือผู้ท่ีครอบครองไว้ซก่งผู้หญิง

หรือเดนกหญิงเพื่อให้ท างานเป็นโสเภณีไม่ว่าในประเทศบรูไนหรือต่างประเทศ มีความผิดต้องระวางโทาจ าคุก  
๕ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน นอกจากนี้ ผู้ท่ีจัดหามาซก่งผู้หญิงและเดนกหญิงท่ีมีอายุต่ ากว่า ๒๑ ปี 
หรือผู้ท่ีจัดหามาซก่งผู้หญิงและเดนกหญิงท่ีอายุมากกว่า ๒๑ ปี เพื่อให้เป็นโสเภณีมีความผิดตามความแห่ง
พระราิบัญญัติฉบับนี้เิ่นเดียวกัน เว้นแต่การกระท าดังกล่าวเป็นไปเพื่อการสมรส  

นอกจากนี้  ผู้ ท่ีกระท าการฉ้อโกงหรือหลอกลวงเพื่อน าเข้ามาซก่งผู้หญิงและเดนกหญิง                        
เพื่อท างานเป็นโสเภณีและผู้ท่ีให้ท่ีพักกับผู้หญิงและเดนกหญิงเพื่อกิจกรรมทางเพศหรือเพื่อการค้าประเวณี            
มีความผิดตามความแห่งพระราิบัญญัติฉบับนี้เิ่นเดียวกัน เว้นแต่การกระท าดังกล่าวเป็นไปเพื่อการสมรส            
อีกท้ังการกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้หญิงและเดนกผู้หญิงในซ่องโสเภณีโดยท่ีบุคคลดังกล่าวไม่ได้เตนมใจกนมีความผิด
เิ่นเดียวกัน ต้องระวางโทาจ าคุก ๕ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน๕๐๓ 

                                                             
๕๐๒ มาตรา ๑๖ ของพระราิก าหนดการค้ามนุายทและการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕๐๓ มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราิบัญญัติคุ้มครองหญิงและเดนกหญิง พ.ศ. ๒๕๑๖  



๑๗๕ 

หากผู้กระท าความผิดข้างต้นนี้เป็นผู้ิาย บุคคลดังกล่าวอาจถูกลงโทา โดยการถูกเฆี่ยนตี
นอกเหนือจากโทาจ าคุกและโทาปรับด้วย๕๐๔ 

 
๒.๓) การลักลอบค้าผู้หญิงและเดนกหญิง 
 
พระราิบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้ผู้ใดกระท าการใดอันมีลักาณะเป็นการซื้อ ขาย จัดหา 

ลักลอบค้าหรือน าเข้ามาซก่งผู้หญิงและเดนกหญิงไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการค้าประเวณีหรือไม่ มีความผิดตามความ
แห่งพระราิบัญญัติฉบับนี้ ต้องระวางโทาจ าคุก ๕ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน เว้นแต่การกระท า
ดังกล่าวเป็นไปเพื่อการสมรสหรือการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายและจารีตประเพณีของประเทศบรูไน๕๐๕ 

 
๒.๔) การค้าประเวณี 
 
พระราิบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้บุคคลท่ีรู้ถกงข้อเทนจจริงท้ังหมดหรือบางส่วนของการได้มา                      

ซก่งบุคคลเพื่อการค้าประเวณี หรือกระท าการใด ๆ ในท่ีสาธารณะโดยใิ้ผู้หญิงและเดนกหญิงเป็นเหยื่อล่อ               
เพื่อเรียกร้องความสนใจโดยมีวัตถุประสงคทในการกระท าผิดศีลธรรม ต้องระวางโทาจ าคุก ๕ ปี และปรับ 
๒๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน อย่างไรกนดี หากผู้กระท าความผิดข้างต้นเป็นผู้ิาย จะต้องถูกลงโทาโดยการเฆี่ยนตีด้วย 
ท้ังนี้ ผู้ท่ีด าเนินการหรือมีอ านาจควบคุมในซ่องโสเภณีให้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนี้ด้วย๕๐๖ 

 
๒.๕) การปราบปรามซ่องโสเภณี 
 
พระราิบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้บุคคลท่ีเป็นผู้ประกอบการ ผู้บริหารงาน หรือิ่วยเหลือ                 

การบริหารงานของซ่องโสเภณีมีความผิด ท้ังนี้รวมถกงผู้อยู่อาศัย ผู้เิ่า ผู้ครอบครอง หรือเจ้าของซก่งสถานท่ีใด ๆ  
โดยท่ีบุคคลดังกล่าวทราบว่าสถานท่ีดังกล่าวใิ้เป็นซ่องโสเภณีหรือจะใิ้เป็นซ่องโสเภณีไม่ว่าท้ังหมด                  
หรือบางส่วน ต้องระวางโทาจ าคุก ๑ ปี และปรับ ๕,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน อย่างไรกนดี หากมีการกระท า
ความผิดครั้งท่ีสองบุคคลดังกล่าวจะต้องระวางโทาจ าคุก ๕ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน๕๐๗ 

                                                             
๕๐๔ มาตรา ๓ (๒) แห่งพระราิบัญญัติคุ้มครองหญิงและเดนกหญิง พ.ศ. ๒๕๑๖  
๕๐๕ มาตรา ๔ แห่งพระราิบัญญัติคุ้มครองหญิงและเดนกหญิง พ.ศ. ๒๕๑๖  
๕๐๖ มาตรา ๕ แห่งพระราิบัญญัติคุ้มครองหญิงและเดนกหญิง พ.ศ. ๒๕๑๖  
๕๐๗ มาตรา ๖ แห่งพระราิบัญญัติคุ้มครองหญิงและเดนกหญิง พ.ศ. ๒๕๑๖ ก าหนดว่า “บุคคลใดซก่ง 

(ก) รักาา หรือจัดการ หรือกระท าการ หรือให้ความิ่วยเหลือในการบริหารจัดการซ่องโสเภณี 
(ข) เป็นผู้อยู่อาศัย ผู้เิ่า ผู้ครอบครอง หรือเป็นผู้ดูแลสิ่งปลูกสร้าง ได้รู้และอนุญาตให้มีการใิ้สิ่งปลูกสร้างเป็นซ่องโสเภณี  
(ค) เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง หรือตัวแทนของเจ้าของสิ่งปลูกสร้างทราบว่าสิ่งปลูกสร้างน้ันได้ถูกใิ้เป็นซ่องโสเภณีไม่ว่าทั้งหมด                        

หรือบางส่วน หรือจงใจให้ใิ้สิ่งปลูกสร้างน้ันเป็นซ่องโสเภณี ถือว่ามีความผิด ต้องระวางโทาจ าคุก ๑ ปี และปรับ ๕,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน                                 



๑๗๖ 

 ๒.๖) การพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามความในพระราิบัญญัติคุ้มครอง
ผู้หญิงและเดนกหญิง พ.ศ. ๒๕๑๖ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 
 พระราิบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้ศาลอาจท าการพิจารณาคดีท่ีมีการกล่าวหาว่ากระท า

ความผิดตามความในพระราิบัญญัติฉบับนี้โดยไม่เปิดเผยได้ และอาจพิจารณาคดีจากกล้องได้หากเหยื่อ
ผู้ถูกกระท าเป็นเดนกหญิงท่ีมีอายุไม่ถกง ๑๖ ปี และห้ามมิให้หนังสือพิมพทรายงานหรือลงรูปเกี่ยวกับขั้นตอน               
การพิจารณาคดี รวมทั้งิ่ือและท่ีอยู่ของบุคคลท่ีกระท าความผิดตามความแห่งพระราิบัญญัตินี้๕๐๘  
 
 ๗.๒.๓ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค คือ พระราิก าหนด
คุ้มครองผู้บริโภค (การค้าท่ีเป็นธรรม) พ.ศ. ๒๕๕๔ (Consumer Protection (Fair Trading) Order, 2011) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

พระราิก าหนดคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าท่ีเป็นธรรม) พ.ศ. ๒๕๕๔ (Consumer Protection (Fair 
Trading) Order, 2011) 

  ๑) สาระส าคัญของพระราิก าหนดคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าท่ีเป็นธรรม) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 พระราิก าหนดฉบับนี้วางหลักเกณฑทท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมทางการค้า      
ต่อผู้บริโภค ซก่งจะใิ้บังคับเฉพาะในกรณีท่ีผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) หรือผู้บริโภคเป็นผู้ท่ีมีถิ่นท่ีอยู่    
ในประเทศบรูไนหรือเป็นกรณีท่ีค าเสนอหรือค าสนองท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของผู้บริโภคท าขก้นในประเทศบรูไน
หรือส่งออกจากประเทศบรูไน๕๐๙ ซก่งการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier)               
ตามความในพระราิบัญญัติฉบับนี้จะต้องมีลักาณะอย่างหนก่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ กระท าการ หรืองดเว้นกระท าการ กล่าวถ้อยค า หรืองดเว้นกล่าวถ้อยค าอันเป็น
การหลอกลวงหรือท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด 

 ๑.๒ ใิ้สิทธิเรียกร้องท่ีเป็นเทนจ 

                                                                                                                                                                                              
และหากเป็นการกระท าความผิดซ้ า ต้องระวางโทาจ าคุก ๕ ปี และปรับ ๒๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน โดยบุคคลที่เป็นผู้อาศัย ผู้เิ่า เจ้าของ หรือผู้ดูแล
สิ่งปลูกสร้างจะมีความผิดเมื่อทราบว่าการอนุญาตให้ใิ้สิ่งปลูกสร้างน้ันเป็นไปเพื่อเป็นซ่องโสเภณี เว้นแต่จะพิสูจนทได้ว่าตนไม่ทราบว่าสิ่งปลูกสร้าง
น้ันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถูกใิ้เป็นซ่องโสเภณี” 
๕๐๘ มาตรา ๘ แห่งพระราิบัญญัติคุ้มครองหญิงและเดนกหญิง พ.ศ. ๒๕๑๖  
๕๐๙ มาตรา ๓ ของพระราิก าหนดคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) พ.ศ. ๒๕๕๔  



๑๗๗ 

 ๑.๓ หาประโยินทจากผู้บริโภค หากผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) รู้หรือควร
จะรู้ว่าผู้บริโภคอยู่ในฐานะท่ีไม่สามารถปกป้องผลประโยินทของตนได้ หรือผู้บริโภคไม่สามารถเข้าใจลักาณะ 
ธรรมิาติ ภาาา หรือผลของธุรกรรมหรือการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ๆ 

 ๑.๔ การกระท าใด ๆ ท่ีระบุไว้ในบัญิีแนบท้ายฉบับท่ีสอง๕๑๐ 

โดยการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมอาจเกิดขก้นก่อน ระหว่าง หรือภายหลังท่ีผู้บริโภคท าธุรกรรม 
และอาจมีลักาณะเป็นการกระท าหรือการงดเว้นกระท าการใด ๆ  ท้ังนี้ ในการพิจารณาว่าบุคคลใด ๆ  เกี่ยวพัน
กับการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมหรือไม่จะต้องพิจารณาจากความสมเหตุสมผลของการกระท าของบุคคล                       
ในสถานการณทนั้น ๆ ท้ังนี้ การกระท าหรืองดเว้นการกระท าโดยลูกจ้างหรือตัวแทนของบุคคลใด ๆ ให้ถือเป็น   
การกระท าหรืองดเว้นการกระท าของบุคคลนั้น หากการกระท าหรืองดเว้นการกระท าดังกล่าวเป็นการกระท า
ไปตามทางการท่ีจ้างหรือเป็นกรณีท่ีตัวแทนกระท าการภายใต้ขอบอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก
ตัวการ๕๑๑ ซก่งผู้บริโภคท่ีเข้าท าธุรกรรมท่ีมีลักาณะเป็นการปฏิบัติทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรม มีสิทธิฟ้องร้องผู้
จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจได้๕๑๒ 

อย่างไรกน ดี  หากมี เหตุอันสมควรจะเิ่ือได้ว่าผู้ จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier)                      
มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรม ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) อาจถูกเิิญให้มา
ท าความตกลงยินยอมปฏิบัติการโดยความสมัครใจเป็นหนังสือ ซก่งมีเนื้อหาระบุว่าผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ 
(Supplier) จะไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการค้าท่ีไม่เป็นธรรมอีก๕๑๓ รวมถกงอาจระบุ
เงื่อนไขให้ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) จ่ายค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ท่ีไม่เป็นธรรมทางการค้าให้แก่ผู้บริโภค และค่าิดเิยค่าใิ้จ่ายใด ๆ ท่ีเกิดขก้นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง              
ท่ีมีอ านาจกระท าการตามพระราิก าหนดฉบับนี้ รวมท้ังการเผยแพร่ความตกลงยินยอมปฏิบัติการโดยสมัครใจ๕๑๔ 

นอกจากนี้ หากผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ได้กระท าหรือก าลังจะกระท าการใด ๆ     
ท่ีมีลักาณะเป็นการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม ศาลสูงอาจมีค าส่ังให้การกระท าดังกล่าวของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ 
(Supplier) เป็นการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมได้ และศาลยังมีอ านาจออกค าส่ังห้ามผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ 
(Supplier) กระท าการท่ีเป็นการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมนั้นได้ด้วย๕๑๕ 

                                                             
๕๑๐ มาตรา ๔ ของพระราิก าหนดคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) พ.ศ. ๒๕๕๔  
๕๑๑ มาตรา ๕ ของพระราิก าหนดคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) พ.ศ. ๒๕๕๔  
๕๑๒ มาตรา ๖ (๑) ของพระราิก าหนดคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) พ.ศ. ๒๕๕๔  
๕๑๓ มาตรา ๘ (๑) (๒) ของพระราิก าหนดคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๑๔ มาตรา ๘ (๓) ของพระราิก าหนดคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) พ.ศ. ๒๕๕๔  
๕๑๕ มาตรา ๙ (๑) ของพระราิก าหนดคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดว่า “ในกรณีที่ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการกระท า
การหรือก าลังจะกระท าการใด ๆ ที่มีลักาณะเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ศาลสูงอาจ 

(ก) ประกาศให้การกระท าดังกล่าวเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
(ข) มีค าสั่งห้ามผู้จัดหาสินค้าหรือบริการร่วมด าเนินการที่เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และ 



๑๗๘ 

๒) สิทธิในการเลิกสัญญาภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมาย 

รัฐมนตรีมีอ านาจออกระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดให้ผู้บริโภคท่ีเข้าท าธุรกรรมตามท่ี
ก าหนดไว้สามารถบอกเลิกสัญญาได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนั้น ๆ๕๑๖ 

๓) ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้พิมพทโฆาณา 

 บุคคลท่ีกระท าการในนามของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) โดยการพิมพท เผยแพร่ 
จ าหน่าย ออกอากาศหรือถ่ายทอดโฆาณาด้วยความสุจริต และเป็นการกระท าในทางปกติของการประกอบ
ธุรกิจของบุคคลนั้น ให้ถือว่าไม่มีความผิดตามความในพระราิก าหนดฉบับนี้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับข้อความ 
การแถลงข้อความจริง หรือการละเว้นการกระท าใด ๆ ในโฆาณานั้น ๆ๕๑๗ 

๔) ธุรกรรมของผู้บริโภค 

ธุรกรรมของผู้บริ โภคตามความแห่งพระราิก าหนดฉบับนี้ จะไม่ รวมถกงการได้มา                     
ซก่งอสังหาริมทรัพยทหรือผลประโยินทท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยทท่ีเคล่ือนท่ีไม่ได้ แต่ไม่หมายความรวมถกงสัญญาเิ่า
เพื่ออยู่อาศัย นอกจากนี้ธุรกรรมของผู้บริโภคยังไม่รวมถกงบริการใด ๆ ภายใต้สัญญาจ้างแรงงานและธุรกรรม
หรือกิจการท่ีอยู่ภายใต้พระราิบัญญั ติป้องกันการฟอกเงิน พระราิก าหนดธนาคาร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
พระราิบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และพระราิก าหนดประกันภัย พ.ศ. ๒๕๔๙๕๑๘ เป็นต้น 

๕) การปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมทางการค้า 

พระราิก าหนดฉบับนี้ก าหนดพฤติกรรมท่ีมีลักาณะเป็นการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมทางการค้า
ของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (Supplier) ไว้หลายกรณี เิ่น การแสดงว่าสินค้าหรือบริการมี คุณสมบัติ                           
ท่ีไม่เป็นไปตามความเป็นจริง ซก่งรวมถกง การแสดงมาตรฐาน คุณภาพ รูปแบบ ถิ่นก าเนิด หรือการผลิตของ
สินค้าหรือบริการท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริง การแสดงว่าสินค้าเป็นของใหม่หรือไม่เคยใิ้มาก่อน แต่ในความ
เป็นจริงสินค้าดังกล่าวไม่ใิ่สินค้าใหม่หรือเป็นสินค้าท่ีเคยถูกใิ้มาแล้ว การแสดงว่าบุคคลใด ๆ มีอ านาจในการ
เจรจาความตกลงทางการค้าหรือบริการ ท้ังท่ีบุคคลดังกล่าวไม่มีอ านาจตามความเป็นจริง และการลดราคา
หรือน าเสนอของแถมส าหรับสินค้าหรือบริการ หากผู้จัดหาสินค้า (Supplier) รู้หรือควรจะรู้ได้ว่าจะไม่มีการลด
ราคาหรือมอบของแถมนั้น ๆ ในความเป็นจริง เป็นต้น๕๑๙ 

                                                                                                                                                                                              
(ค) หากศาลมีค าสั่งตามข้อ (ก) หรือ (ข) ศาลอาจมีค าสั่งเพิ่มเติมให้ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการให้ประกาศให้สาธารณินรับทราบด้วย

วิธีการที่เหมาะสม ตามเง่ือนไขหรือข้อก าหนดที่ศาลเหนนสมควรโดยเฉพาะที่เก่ียวกับการประกาศหรือค าสั่งห้ามตามข้อ (ก) หรือ (ข)”   
๕๑๖ มาตรา ๑๐ (๑) ของพระราิก าหนดคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) พ.ศ. ๒๕๕๔  
๕๑๗ มาตรา ๑๕ ของพระราิก าหนดคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) พ.ศ. ๒๕๕๔  
๕๑๘ ข้อ ๑ บัญิีที่ ๑ ของท้ายพระราิก าหนดคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) พ.ศ. ๒๕๕๔  
๕๑๙ ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๑๐ และ ๑๗ บัญิีที่ ๒ ของท้ายพระราิก าหนดคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าที่เป็นธรรม) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 



๑๗๙ 

บทที่ ๘ 
กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร 

 
๘.๑ บทน า 
 
 กระทรวงการพัฒนา (Ministry of Development) ได้จัดต้ังคณะกรรมการวิทยาศาสตรทและ
เทคโนโลยีแห่งิาติ (National Committee on Science and Technology) เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตรทและ
เทคโนโลยีของประเทศบรูไน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมีหน้าท่ีส าคัญในการท่ีจะท าให้วิทยาศาสตรทและเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือสนับสนุนเศราฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมของประเทศ ผ่านการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการ
ก ากับดูแลการพัฒนาวิทยาศาสตรทและเทคโนโลยี ก าหนดนโยบายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ               
การขยายตัวของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรทและเทคโนโลยี ซก่งในการนี้มีสถาบันวิจัยและสถาบันการศกกาาเป็น
ผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการจัดหาบุคลากรท่ีมีทักาะและความรู้ความเิ่ียวิาญ และสามารถด าเนินการให้
แผนการพัฒนาทางวิทยาศาสตรทและเทคโนโลยีของประเทศลุล่วงไปได้ด้วยดี๕๒๐  
 ทางด้านการส่ือสาร สามารถแบ่งได้เป็นกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุโทรทัศนท โดยมีองคทกร
ก ากับดูแล ได้แก่ Authority for Info-Communications Technology Industry of Brunei Darussalam 
(AITI) ซก่งท าหน้าท่ีส าคัญคือ จัดสรรคล่ืนความถี่ ออกใบอนุญาต และก ากับดูแลระบบและการบริการของ
กิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ๕๒๑ 
 
๘.๒ กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสารของประเทศ
บรูไน 
 
 ๘.๒.๑ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสารของประเทศบรูไน 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิทยาศาสตรท  เทคโนโลยี                         
และการส่ือสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑) พระราิก าหนดสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔ (Patent Order 2011) ซก่งก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้แก่     
ผู้ประดิาฐทท่ีต้องการขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายสิทธิบัตร โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

                                                             
๕๒๐ ซอรทราหท ฮาจิ สุไลมาน และอ่ืน ๆ, “วิทยาศาสตรทและเทคโนโลยีในประเทศบรูไน”, http://www.sciencedev.net/Docs-/science-
%20in%20Brunei.pdf, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๕๒๑ หน่วยงานรับผิดิอบอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศบรูไน (Authority for Info-Communications Technology Industry of 
Brunei Darussalam’AITI), วิสัยทัศนทและภาระหน้าที่ , http://www.aiti.gov.bn/AboutUs/Pages/Vision-Mission.aspx, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ                            
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

http://www.aiti.gov.bn/AboutUs/Pages/Vision-Mission.aspx


๑๘๐ 

  ๑.๑) ส่ิงประดิาฐทท่ีสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ 
 

 จะต้องประกอบด้วย ๓ เงื่อนไข คือเป็นส่ิงประดิาฐทใหม่ มีขั้นตอนการประดิาฐทท่ีสูงขก้น          
และสามารถประยุกตทใิ้ได้ในทางอุตสาหกรรม โดยส่ิงประดิาฐทนั้นจะต้องไม่ส่งเสริมให้กระท าความผิดขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีของประิาิน หรือพฤติกรรมต่อต้านสังคม๕๒๒  

 
 ๑.๒) ผู้ท่ีสามารถขอรับสิทธิบัตรได้ 
 
 ได้แก่บุคคลธรรมดา ผู้ท่ี เป็นผู้ประดิาฐทร่วมกันในกรณีท่ีมี ผู้ประดิาฐทมากกว่า  ๑  คน              

หรือผู้ท่ีรับมรดกมาจากผู้ประดิาฐท๕๒๓  
 
 ๑.๓) การยื่นขอรับสิทธิบัตร 
 
 ค าขอรับสิทธิบัตรต้องประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด ได้แก่ แบบฟอรทม

ของนายทะเบียน พร้อมค่าธรรมเนียม รายละเอียดการประดิาฐทของส่ิงประดิาฐท ข้อถือสิทธิ การบรรยาย
เอกสารต้องมีความิัดเจนและครบถ้วน เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลทางเทคนิค อย่างไรกนตาม ค าขอรับสิทธิบัตร
อาจถูกขอถอนในเวลาใด ๆ กนได้ก่อนท่ีจะมีการออกสิทธิบัตร๕๒๔  

 
 ๑.๔) ระยะเวลาการคุ้มครองตามกฎหมาย 
 
 สิทธิบัตรตามพระราิก าหนดนี้มีระยะเวลา ๒๐ ปี นับแต่วันยื่นขอรับความคุ้มครอง

สิทธิบัตร๕๒๕ ผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถขอขยายระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิบัตรได้ตามกรณีท่ีก าหนดไว้ในพระ
ราิก าหนดนี้๕๒๖ 

 
 
 
 
 

                                                             
๕๒๒ มาตรา ๑๓ แห่งพระราิบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔  
๕๒๓ มาตรา ๑๙ แห่งพระราิบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔   
๕๒๔ มาตรา ๒๕ แห่งพระราิบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔   
๕๒๕ มาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราิบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔   
๕๒๖ มาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราิบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔  



๑๘๑ 

 ๑.๕) สิทธิในทรัพยทสินของผู้ทรงสิทธิบัตร 
 

 ผู้ทรงสิทธิบัตรมีสิทธิท่ีจะโอนสิทธิให้ผู้อื่นน าไปจ านองได้ หรือสามารถท าการอนุญาติ่วง
ได้๕๒๗       ในกรณีท่ีมีผู้ทรงสิทธิบัตรร่วมกันต้ังแต่ ๒ คน ขก้นไป เจ้าของแต่ละคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน โดย
แบ่งแยกไม่ได้๕๒๘ 

 
  ๑.๖) สิทธิของลูกจ้างในส่ิงประดิาฐท 
 

 ในกรณี ท่ีลูกจ้างได้ประดิาฐท ส่ิงประดิาฐท ท่ีสามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้                      
โดยได้กระท าการไปในทางการท่ีจ้าง สิทธิในส่ิงประดิาฐทนั้นตกเป็นของนายจ้าง๕๒๙ 

 
 ๑.๗) มาตรการบังคับใิ้สิทธิ  
 
 บุคคลท่ีสนใจอาจร้องขอต่อศาลเพื่อขออนุญาตใิ้สิทธิบัตร เนื่องจากการได้รับอนุญาต                  

มีเหตุจ าเป็นเพื่อเยียวยาการผูกขาดทางการค้า โดยผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับค่าิดเิยท่ีเหมาะสมจากบุคคล
ดังกล่าว๕๓๐ 

 
 ๑.๘) การใิ้ส่ิงประดิาฐทท่ีได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรโดยรัฐบาล 
 
 รัฐบาลบรูไนสามารถท่ีจะใิ้ส่ิงประดิาฐทท่ีได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรเพื่อวัตถุประสงคท                 

ทางสาธารณประโยินทท่ีมิใิ่ทางการค้า ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินจ าเป็นของิาติ หรือมีสถานการณทอื่นท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง โดยจะไม่ถือว่าการกระท าดังกล่าวของรัฐบาลเป็นการละเมิดสิทธิบัตร๕๓๑ และรัฐบาล                              
มีหน้าท่ีท่ีจะต้องแจ้งถกงการกระท าเิ่นว่านั้นแก่ผู้ทรงสิทธิบัตรโดยเรนว๕๓๒ ในการนี้ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับ
ค่าิดเิยตามความเหมาะสม๕๓๓ 

 
 

                                                             
๕๒๗ มาตรา ๔๒ แห่งพระราิบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔  
๕๒๘ มาตรา ๔๗ (๑) แห่งพระราิบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔  
๕๒๙ มาตรา ๕๐ แห่งพระราิบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕๓๐ มาตรา ๕๗ แห่งพระราิบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔  
๕๓๑ มาตรา ๕๘ (๑) แห่งพระราิบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔  
๕๓๒ มาตรา ๖๒ (๑) แห่งพระราิบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔  
๕๓๓ มาตรา ๖๓ (๑) แห่งพระราิบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔  



๑๘๒ 

 ๑.๙) การละเมิดสิทธิบัตร 
 
 บุคคลใดท าการผลิต จ าหน่าย เสนอขาย ใิ้ หรือน าเข้า สินค้า หรือเกนบไว้เพื่อเสนอขาย

สินค้าท่ีได้รับความคุ้มครองสิทธิบัตรในประเทศบรูไน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตร ถือว่าได้กระท า
ละเมิดสิทธิบัตร๕๓๔ 

 
 ๒) พระราิบัญญัติการประดิาฐท พ.ศ. ๒๔๖๘ (Inventions Act 1925)  
 
 เป็นกฎหมายท่ีสนับสนุนผู้ประดิาฐท โดยให้สิทธิพิเศาซก่งเป็นสิทธิเฉพาะตัวส าหรับผู้ประดิาฐท ซก่งรับรอง
สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ท่ีได้รับสิทธิบัตรในสหราิอาณาจักร ประเทศมาเลเซีย หรือประเทศสิงคโปรท ไม่ว่า    
จะได้สิทธิโดยตรงหรือได้รับสิทธิโดยการส่งผ่านจากผู้ท่ีได้รับสิทธิ หรือโดยวิธีการอื่น สามารถท่ีจะขอจด
ทะเบียนรับรองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในประเทศบรูไนได้๕๓๕ โดยจะต้องยื่นเอกสารค าขอท่ีประกอบไปด้วยส าเนา
ท่ีระบุถกงรายละเอียดของการประดิาฐท  รวมถกงรูปวาดและเอกสารท่ีรับรองการได้รับสิทธิบัตร๕๓๖ ถ้าหากค าขอ          
การรับรองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวไม่ขัดกับประโยินทสาธารณะ ผู้ท่ียื่นค าขอจะได้รับหนังสือรับรองส าหรับการจด
ทะเบียนรับรองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนั้น๕๓๗ ในการมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต ใิ้ และขายส่ิงประดิาฐทนั้น       
ในประเทศบรูไน๕๓๘ และจะมีการประกาศการจดทะเบียนให้สาธารณินได้รับทราบ๕๓๙ 

 กรณีมีการแก้ไขรายละเอียดการประดิาฐทหรือรูปวาดส่ิงประดิาฐทเนื่องมาจากกฎหมายของ                 
สหราิอาณาจักร ประเทศมาเลเซีย หรือประเทศสิงคโปรท และผู้รับสิทธิบัตรต้องการให้มีผลในประเทศบรูไน 

                                                             
๕๓๔ มาตรา ๖๔ (๑) แห่งพระราิบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดว่า “ภายใต้บทบัญญัติของพระราิบัญญัติฉบับน้ี จะถือว่าบุคคลได้ละเมิด
สิทธิบัตรการประดิาฐทกนต่อเมื่อสิทธิบัตรน้ันยังอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่ได้รับการคุ้มครอง และบุคคลน้ันได้กระท าการอย่างหนก่งอย่างใดต่อไปน้ีโดย
ปราศจากความยินยอมของเจ้าของสิทธิบัตร  

(ก) กรณีการประดิาฐทน้ันเป็นผลิตภัณฑท บุคคลน้ันได้ท าการผลิต จ าหน่าย เสนอขาย ใิ้ หรือน าเข้าผลิตภัณฑท หรือเกนบไว้เพื่อเสนอขาย
หรือการอ่ืนใดตามที่ได้กล่าวมา 

(ข) กรณีการประดิาฐทน้ันเป็นกรรมวิธี บุคคลนั้นได้ใิ้หรือเสนอให้ใิ้กรรมวิธีน้ันในประเทศบรูไนในขณะที่รู้ หรือย่อมรู้โดยมาตรฐานของ
วิญญูินว่าการใิ้น้ันกระท าไปโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของสิทธิบัตร 

(ค) กรณีการประดิาฐทน้ันเป็นกรรมวิธี บุคคลนั้นได้ขาย เสนอขาย ใิ้ หรือน าเข้าผลิตภัณฑทที่ได้มาจากกรรมวิธีที่ได้รับการคุ้มครองโดย
สิทธิบัตร หรือเกนบไว้เพื่อเสนอขายหรือการอ่ืนใดตามที่ได้กล่าวมา” 
๕๓๕ มาตรา ๒ (๑) แห่งพระราิบัญญัติการประดิาฐท พ.ศ. ๒๔๖๘ ก าหนดว่า “ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรสิ่งประดิาฐท (ซก่งรวมถกงการต่ออายุการ
คุ้มครอง) ในสหราิอาณาจักร หรือประเทศมาเลเซีย หรือได้สิทธิการคุ้มครองซก่งเป็นสิทธิเฉพาะตัวส าหรับผู้ประดิาฐทแต่เพียงผู้เดียวจากประเทศ
สิงคโปรท หรือผู้ที่ได้รับมอบสิทธิมาจากเจ้าของสิ่งประดิาฐทที่ได้รับการคุ้มครองจากประเทศเหล่านี้ สามารถขอจดทะเบียนกับกระทรวงที่รับผิดิอบ
เพื่อขอคุ้มครองสิทธิบัตรสิ่งประดิาฐทน้ันในประเทศบรูไนได้ภายในระยะเวลา ๓ ปีนับต้ังแต่วันที่ได้รับการคุ้มครอง” 
๕๓๖ มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราิบัญญัติการประดิาฐท พ.ศ. ๒๔๖๘  
๕๓๗ มาตรา ๔ (๑) แห่งพระราิบัญญัติการประดิาฐท พ.ศ. ๒๔๖๘  
๕๓๘ มาตรา ๔ (๒) แห่งพระราิบัญญัติการประดิาฐท พ.ศ. ๒๔๖๘  
๕๓๙ มาตรา ๕ แห่งพระราิบัญญัติการประดิาฐท พ.ศ. ๒๔๖๘  



๑๘๓ 

สามารถท าได้โดยยื่นส าเนาการแก้ไขรายละเอียดการประดิาฐทและรูปวาด พร้อมกับยื่นค าขอท่ีได้แก้ไขแล้ว
แทนค าขอเดิมต่อรัฐมนตรี (State Secretary)๕๔๐  

 สมุดจดทะเบียนจะถูกจัดเกนบในส านักงานของรัฐมนตรี ซก่งสามารถเข้าถกงค าขอขก้นทะเบียนและ
รายละเอียดของส่ิงประดิาฐทในหนังสือรับรองของการจดทะเบียนและค าขออื่น ๆ รายละเอียดของส่ิงประดิาฐท
และหนังสือรับรองการจดทะเบียนจะมีหมายเลขก ากับตามล าดับของค าขอ และรวบรวมเป็นเล่ม และทุกค าขอ
ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงประดิาฐทท่ีมีตามมาของแต่ละหนังสือรับรองการจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องบันทกกใน           
สมุดทะเบียนตามิ่องท่ีเหมาะสม๕๔๑  

 สิทธิเฉพาะตัวของผู้ประดิาฐทตามกฎหมายฉบับนี้อาจหมดไปได้โดยประกาศของยังดีเปอรทตวน                 
และพระราิาธิบดีสุลต่าน ถ้าหากพบว่าการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ต่อไปจะเป็นภัยต่อประเทศ
บรูไนและเป็นผลร้ายต่อสาธารณินเป็นการท่ัวไป๕๔๒ 

 ในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิเฉพาะตัวของผู้ประดิาฐทตามกฎหมายฉบับนี้ ผู้ถือสิทธิสามารถน าคดีขก้นสู่
ศาลสูงได้ (High Court) ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดท่ีเกิดจากการผลิต ใิ้ ขาย หรือท าสินค้าเลียนแบบส่ิงประดิาฐท
ท่ีได้รับความคุ้มครอง๕๔๓ 
 

๓) พระราิบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ (Layout Design Order 2000) ได้ให้ความ
คุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแก่ผู้ประดิาฐทแบบวงจรรวม ( Integrated Circuits) และการเยียวยาแก่เจ้าของ
ส าหรับการถูกลอกเลียนแบบ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑) ความเป็นเจ้าของและสิทธิโดยธรรมิาติของผู้เป็นเจ้าของแบบผังภูมิของวงจรรวม 
(Integrated) จะเป็นของบุคลดังต่อไปนี้  

− ผู้ออกแบบผังภูมิของวงจรรวม๕๔๔  

− กรณีลูกจ้าง หรือผู้ฝึกหัดงานได้ออกแบบผังภูมิของวงจรรวมในทางการท่ีจ้าง
สิทธิในความเป็นเจ้าของจะตกแก่นายจ้าง เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น๕๔๕ 

− กรณีผู้รับจ้างออกแบบผังภูมิของวงจรรวม สิทธิในความเป็นเจ้าของจะตกแก่
ผู้ออกแบบนั้น เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น๕๔๖ 

                                                             
๕๔๐ มาตรา ๗ แห่งพระราิบัญญัติการประดิาฐท พ.ศ. ๒๔๖๘  
๕๔๑ มาตรา ๙ แห่งพระราิบัญญัติการประดิาฐท พ.ศ. ๒๔๖๘  
๕๔๒ มาตรา ๑๑ แห่งพระราิบัญญัติการประดิาฐท พ.ศ. ๒๔๖๘  
๕๔๓ มาตรา ๑๒ แห่งพระราิบัญญัติการประดิาฐท พ.ศ. ๒๔๖๘  
๕๔๔ มาตรา ๑๑ (๑) แห่งพระราิบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓  
๕๔๕ มาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราิบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๑๘๔ 

− หากกรณีมีผู้ออกแบบมากกว่าหนก่งคน สิทธิในความเป็นเจ้าของจะตกได้แก่            
ผู้ออกแบบทุกคน หากต้องมีการให้ความยินยอมกนต้องได้รับความยินยอมจาก   
ผู้เป็นเจ้าของทุกคน๕๔๗ 

 
 ๑.๒) สิทธิตามธรรมิาติของแบบผังภูมิของวงจรรวม  
 
 ผู้เป็นเจ้าของแบบผังภูมิของวงจรรวมมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

− สิทธิในการท าซ้ า หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นท าซ้ าแบบผังภูมิของวงจรรวม                 
ในรูปแบบวัสดุ 

− สิทธิที่จะประดิาฐทวงจรรวมให้เป็นไปตามแบบผังภูมิของวงจรรวมนั้น 

− สิทธิท่ีจะใิ้หรืออนุญาตให้ ผู้อื่นใิ้แบบผังภูมิของวงจรรวมในเิิงพาณิิยท            
ในประเทศบรูไน๕๔๘ 

 
 ๑.๓) การกระท าท่ีไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในแบบผังภูมิของวงจรรวม ได้แก่ 
 

− การใิ้วงจรรวมในเิิงพาณิิยทโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยในระหว่างท่ีใิ้วงจรรวมนั้น
ผู้ใิ้ไม่ทราบถกงการใิ้โดยไม่ได้รับอนุญาต๕๔๙ 

− การท าซ้ าแบบผังภูมิของวงจรรวมหรือวงจรรวม ส าหรับการใิ้ส่วนบุคคล        
ของผู้ท าซ้ าเท่านั้น๕๕๐ 

− การท าซ้ าแบบผังภูมิของวงจรรวมหรือวงจรรวม ส าหรับวัตถุประสงคทในการท าวิจัย 
หรือการเรียนการสอนเท่านั้น๕๕๑ 

− การท าซ้ าแบบผังภูมิของวงจรรวมเพื่อวัตถุประสงคทในการค านวณหรือวิเคราะหท
แบบผังภูมิของวงจรรวมนั้น๕๕๒ 

                                                                                                                                                                                              
๕๔๖ มาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราิบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓  
๕๔๗ มาตรา ๑๑ (๕) แห่งพระราิบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓  
๕๔๘ มาตรา ๑๒ แห่งพระราิบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓  
๕๔๙ มาตรา ๑๔ แห่งพระราิบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓  
๕๕๐ มาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราิบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓  
๕๕๑ มาตรา ๑๖ แห่งพระราิบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓  
๕๕๒ มาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราิบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓  



๑๘๕ 

− การใิ้แบบผังภูมิของวงจรรวมในเิิงพาณิิยทโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ
แบบผังภูมิของวงจรรวมนั้น๕๕๓ 

− ในกรณีท่ีรัฐบาลหรือผู้ท่ีกระท าการในนามของรัฐบาล กระท าการเพื่อหลีกเล่ียง
การก่อให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยหรือการป้องกันประเทศบรูไน๕๕๔ 
ซก่ ง มี ผ ล ให้ สิ ท ธิ ใน ก า ร ใ ิ้ แ บ บ ผั ง ภู มิ ข อ ง ว ง จ ร ร ว ม ถู ก จ า กั ด๕๕๕                            
และมีก าหนดระยะเวลาการอนุญาต รัฐบาลจะต้องแจ้งให้เจ้าของแบบผังภูมิ
ของวงจรรวมทราบ๕๕๖  ในการนี้เจ้าของแบบผังภูมิของวงจรรวมจะได้รับ
ค่าิดเิย๕๕๗ 

 
๘.๒.๒ กฎหมายว่าด้วยการสื่อสาร 

 
 จากการศกกาาข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน พบว่ามีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
วิทยาศาสตรท เทคโนโลยี และการส่ือสารจ านวนมาก จกงก าหนดเรื่องของกฎหมายท่ีจะด าเนินการศกกาาเิิงลกก
ดังต่อไปนี้  

 ๑) พระราิบัญญัติกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓ (The Broadcasting Act 2000) 

พระราิบัญญัติฉบับนี้ก าหนดหลักเกณฑทเกี่ยวกับการจัดสรรคล่ืนความถี่ การออกใบอนุญาต                  
และเนื้อหาท่ีแพร่ภาพกระจายเสียง โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 

 

                                                             
๕๕๓ มาตรา ๑๘ แห่งพระราิบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓  
๕๕๔ มาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราิบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓  
๕๕๕ มาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราิบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ ก าหนดว่า “สิทธิในการใิ้แบบแผนภูมิของวงจรรวรภายใต้มาตรา ๑๙ 

(ก) เป็นได้ทั้งการให้สิทธิแบบไม่เฉพาะเจาะจงและการบังคับใิ้สิทธิให้แก่บุคคลอื่น 

(ข) จ ากัดการใิ้ภายใต้วัตถุประสงคทเฉพาะ 

(ค) อยู่ภายใต้ระยะเวลาของการให้อนุญาต 

(ง) ไม่อนุญาตให้ขายแบบผังภูมิของวงจรรวมแก่สาธารณะ และ 

(จ) จ ากัดการใิ้แบบผังภูมิของวงจรรวมในประเทศบรูไน” 
๕๕๖ มาตรา ๒๑ แห่งพระราิบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓ ก าหนดว่า “เมื่อได้มีการกระท าตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราิบัญญัติ  
ฉบับน้ี รัฐบาลจะจ่ายค่าิดเิยให้กับเจ้าของแบบผังภูมิของวงจรรวมตามจ านวนที่ตกลงกันหรือค านวณตามวิธีที่ตกลงระหว่างรัฐบาลและเจ้าของ
แบบผังภูมิของวงจรรวม หรือในกรณีที่ไม่มีการลงตกลงกัน ศาลสามารถก าหนดค่าิดเิยดังกล่าวได้หากฝ่ายใดฝ่ายหนก่งร้องขอ” 
๕๕๗ มาตรา ๒๒ แห่งพระราิบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓  



๑๘๖ 

  ๑.๑) ใบอนุญาต (License) 

  รัฐมนตรีโดยความเหนนิอบของสุลต่านและยังดีเปอรทตวน มีอ านาจในการออกใบอนุญาต 
แพร่ภาพกระจายเสียง (Broadcasting License) และใบอนุญาตใิ้อุปกรณทแพร่ภาพกระจายเสียง 
(Broadcasting Apparatus License)๕๕๘ 

  ส าหรับผู้รับใบอนุญาตแต่ละราย รัฐมนตรีมีอ านาจในการระบุเงื่อนไข (Conditions)                
เพื่ อก ากับดูแลมาตรฐานรายการ เนื้อหาของโฆาณา ค่าธรรมเนียม ภาาาท่ีใิ้ในการออกอากาศ                          
และข้อก าหนดในการจ าหน่ายหุ้นของผู้รับใบอนุญาตหรือของหุ้นส่วน๕๕๙  
 

 ๑.๒) ความเป็นเจ้าของ (Ownership) 
 

− ข้อจ ากัดเรื่องการถือหุ้น ประเทศบรูไน ห้ามบุคคลถือหุ้นสามัญเกินกว่าร้อยละ ๓ 
ในบริาัทท่ี ให้บริการแพร่ภาพกระจายเสียง (Broadcasting Company)               
โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักาณทอัการจากรัฐมนตรีก่อน๕๖๐  

− ไม่มีบริาัทใดจะได้รับหรือมีใบอนุญาตท่ีเกี่ยวข้อง ถ้าทุนท่ี  ิาระแล้วร้อยละ ๔๙ 
ขก้น ไปถือครองโดยแหล่งเงิน ทุนต่างประเทศ หรือบริาัทซก่ งด าเนินงาน                  
โดยรัฐบาลต่างประเทศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักาณทอัการจาก
รัฐมนตรี๕๖๑ 

 
 ๑.๓) ผู้ก ากับดูแล (Regulator)  
 
 รัฐมนตรีซก่งได้รับการแต่งต้ังโดยสุลต่านและยังดีเปอรทตวนให้รับผิดิอบเกี่ยวกับกิจการ               

แพร่ภาพกระจายเสียงเป็นผู้ก ากับดูแลโดยมีหน้าท่ีดังต่อไปนี้๕๖๒  

− ออกใบอนุญ าตแพร่ภาพกระจาย เสียง (Broadcasting License) และ
ใบอนุญาตใิ้อุปกรณทแพร่ภาพกระจายเสียง (Broadcasting Apparatus 
License) 

                                                             
๕๕๘ มาตรา ๘ (๑) แห่งพระราิบัญญัติกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓   
๕๕๙ มาตรา ๑๑ แห่งพระราิบัญญัติกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓   
๕๖๐ มาตรา ๓๖ แห่งพระราิบัญญัติกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓  
๕๖๑ มาตรา ๓๘ แห่งพระราิบัญญัติกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓  
๕๖๒ มาตรา ๓ แห่งพระราิบัญญัติกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓  



๑๘๗ 

− เป็นตัวแทนของประเทศบรูไนในกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง 

− สนับสนุนการพัฒนาบริการเกี่ยวกับการแพร่ภาพกระจายเสียงและบริการ             
ท่ีเกี่ยวข้อง 

− จัดสรรคล่ืนความถี่ท้ังคล่ืนความถี่ท่ีเป็นแบบ Electromagnetic Spectrum 
และความถ่ีส าหรับระบบดาวเทียม (Satellite Orbits) 

− ก ากับดูแลการให้บริการของผู้รับใบอนุญาตในกิจการแพร่กระจายเสียง
สาธารณะ 

− ให้ค าปรกกาาแก่ผู้ให้บริการเพื่อก ากับดูแล หรือควบคุมการใิ้งานระบบ และ
เครื่องอุปกรณท หรือเพื่อห้ามออกอากาศ (Censor) ข้อความใดตามท่ีรัฐมนตรี
เหนนสมควรเพื่อรักาาผลประโยินทของิาติ 

− รัฐมนตรีมีอ านาจส่ังให้ผู้รับใบอนุญาตจัดให้มีการออกอากาศรายการบางอย่าง 
(Must Carry)๕๖๓    

  รัฐมนตรีมีอ านาจในการระงับ ใบอนุญ าตประกอบกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง 
(Broadcasting License) และใบอนุญาตใิ้อุปกรณทแพร่ภาพกระจายเสียง (Broadcasting Apparatus 
License) โดยไม่ต้องจ่ายค่าิดเิย หรือลงโทาผู้ประกอบกิจการในกรณีดังต่อไปนี้๕๖๔  

− มีการละเมิดเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต 

− ผู้รับใบอนุญาตอยู่ในขั้นตอนการบังคับ  ิาระหนี้ หรือการ  ิาระบัญิีโดยสมัครใจ 
หรือล้มละลาย 

− มีการโอนสิทธิในธุรกิจให้เจ้าหนี้ 

− ความจ าเป็นในการรักาาประโยินทสาธารณะหรือความปลอดภัยสาธารณะ 
  

   ๑.๔) การโฆาณา (Advertising) 
 

  รัฐมนตรีมีอ านาจออกและทบทวนประมวลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับมาตรฐานของรายการและ
โฆาณา Code of Practice ในเรื่องเนื้อหาของโฆาณา๕๖๕  

                                                             
๕๖๓ มาตรา ๒๒ แห่งพระราิบัญญัติกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓  
๕๖๔ มาตรา ๑๕ แห่งพระราิบัญญัติกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓  



๑๘๘ 

 ๑.๕) ความิ่วยเหลือของรัฐ (Subsidy) 
 

  เพื่อให้มีรายการครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนด เิ่น รายการเพื่อประโยินทสาธารณะ                 
ให้มีการเผยแพร่โดยไม่มีค่าใิ้จ่ายหรือได้รับการสนับสนุนจากรัฐ๕๖๖   
 
  ๑ .๖ ) ประ เภทของเนื้ อหาท่ี แพร่ภ าพ  (Type of content: Entertainment, News, 
Language, Local content) 
 
  รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดเนื้อหาของรายการ ภาาาท่ีใิ้ในการออกอากาศ และข้อก าหนด             
อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการแพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะ (Public Service Broadcasting)                   
ซก่งในใบอนุญาตประกอบกิจการฯ รัฐบาลจะก าหนดให้ผู้รับอนุญาตก าหนดสัดส่วนของรายการโดยรวมถกง
รายการส าหรับโรงเรียน หรือรายการเพื่อการศกกาา รายการข่าว รายการสารคดี และรายการท่ีเกี่ยวกับศิลปะ
และวัฒนธรรม อีกท้ังยังมีข้อก าหนดในเรื่องสัดส่วนของละคร และรายการกีฬาซก่งอาจก าหนดโดยรัฐมนตรี                  
ท่ีมีอ านาจในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตไม่ว่าจะผลิตในประเทศบรูไนหรือไม่กนตาม๕๖๗   
 
 ๒) พระราิบัญญัติโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ (Telecommunication Act 1974) เป็นกฎหมาย
แม่บทท่ีเกี่ยวกับการส่ือสารโทรคมนาคม โดยมีสาระส าคัญคือ 
 

  ๒.๑) เอกสิทธิ์และอ านาจของรัฐบาล 
  

 รัฐบาลประเทศบรูไนมีเอกสิทธิ์ในการก่อต้ัง บ ารุงรักาา และด าเนินการเกี่ยวกับการส่ือสาร
โทรคมนาคมในประเทศบรูไน โดยให้อ านาจแก่พระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนในการด าเนินการ               
ต่าง ๆ เิ่น 

− การออกใบอนุญาต๕๖๘  

                                                                                                                                                                                              
๕๖๕ มาตรา ๙ แห่งพระราิบัญญัติกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓  
๕๖๖ มาตรา ๒๑ แห่งพระราิบัญญัติกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓   
๕๖๗ มาตรา ๑๑ แห่งพระราิบัญญัติกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓   
๕๖๘ มาตรา ๓ แห่งพระราิบัญญัติโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ก าหนดว่า  

“(๑) รัฐบาลมีสิทธิเฉพาะในการจัดต้ัง บ ารุงรักาา และด าเนินงานเกี่ยวกับการโทรคมนาคมในประเทศบรูไน  
  (๒) สิทธิเฉพาะอ้างในอนุมาตรา (๑) จะต้องไม่ขยายขอบเขตออกจากการโทรคมนาคมยกเว้นการสื่อสารทางวิทยุตามที่บัญญัตินิยาม

ในมาตรา ๓๕, โดยอยู่ในอาคารหรือหรือส่วนหนก่งของอาคารที่การโทรคมนาคมได้ถูกด าเนินการโดยผู้ครอบครองอาคารน้ันเพื่อประโยินท                  
ส่วนตัวการโทรคมนาคม  



๑๘๙ 

− การมีอ านาจในการท่ีจะครอบครองิ่ัวคราวซก่งกิจการโทรคมนาคม เพิกถอน
การใิ้ ส่ิงอ านวยความสะดวก หรือ ส่ังห้ามไม่ ให้มีการส่งข้อความผ่าน
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมในกรณีท่ีมีสถานการณทฉุกเฉิน๕๖๙  

− การออกกฎระเบียบเพื่อควบควบการก่อตั้ง การบ ารุงรักาา หรือการด าเนินการ
เกี่ยวกับการส่ือสารโทรคมนาคมใด ๆ ๕๗๐ 

− การเพิกถอนใบอนุญาตใด ๆ ๕๗๑ 
 

  ๒.๒) อ านาจในการติดต้ังและบ ารุงรักาาสายโทรคมนาคม 
 

 หน่วยงานท่ีมีอ านาจด้านโทรคมนาคมอาจจะเข้าไปในสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงคท
ดังต่อไปนี้ 

− เพื่อท าการวางสาย และบ ารุงรักาา สายโทรคมนาคม๕๗๒ 

− เพื่อด าเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับเปล่ียน แก้ไข เคล่ือนย้ายสาย
โทรคมนาคม๕๗๓ 

 
  ๒.๓) วิทยุคมนาคม 

 
 รัฐมี เอกสิทธิ์ ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในการจัดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ติดต้ังอุปกรณท                      

และด าเนินการท่ีเกี่ยวกับอุปกรณทวิทยุคมนาคม เพื่อวัตถุประสงคทในการจัดส่งและรับข้อความภายในประเทศ
บรูไน หรือสถานท่ีอื่นใด๕๗๔ สภาสุลต่านมีอ านาจในการออกใบอนุญาตจัดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ติดต้ังหรือ
ด าเนินงานเกี่ยวกับอุปกรณทวิทยุคมนาคมใด ๆ๕๗๕ และห้ามบุคคลธรรมดาจัดต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ติดต้ัง หรือ  
ด าเนินงานเกี่ยวกับอุปกรณทวิทยุคมนาคมในประเทศบรูไน รวมท้ังห้ามเสนอขาย การขาย หรือครอบครอง

                                                                                                                                                                                              
 (๓) พระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนอาจออกใบอนุญาตให้ภายใต้เง่ือนไขและการพิจารณาเกี่ยวกับค่าใิ้จ่ายที่จะให้บุคคลจัดต้ัง 

บ ารุงรักาา หรือด าเนินงานเกี่ยวกับการโทรคมนาคมภายในประเทศบรูไน และสถานที่ของการวาง บ ารุงรักาา สายเคเบิล หรือขดลวดส าหรั บ
วัตถุประสงคทของการโทรคมนาคม ทั้งที่ผ่านพื้นดินและที่อยู่ใต้พื้นดิน”  
๕๖๙ มาตรา ๕ (๑) แห่งพระราิบัญญัติโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗  
๕๗๐ มาตรา ๗ (๑) แห่งพระราิบัญญัติโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗  
๕๗๑ มาตรา ๘ แห่งพระราิบัญญัติโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗  
๕๗๒ มาตรา ๑๐ แห่งพระราิบัญญัติโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗  
๕๗๓ มาตรา ๑๑ แห่งพระราิบัญญัติโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗  
๕๗๔ มาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราิบัญญัติโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗  
๕๗๕ มาตรา ๓๖ แห่งพระราิบัญญัติโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗  



๑๙๐ 

อุปกรณทวิทยุคมนาคมเพื่อวัตถุประสงคทในการขายอุปกรณทและวัสุดโทรคมนาคมหรือบนยานพาหนะในประเทศ
บรูไนหรือยานพาหนะอื่นใด๕๗๖ 

 
๓) พระราิก าหนดโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (Telecommunications Order 2001) ก าหนดให้มี

การก ากับดูแลบริการและการจัดให้มีระบบและบริการเกี่ยวกับการส่ือสารโทรคมนาคม ซก่งรวมถกงการออก
ใบอนุญาตให้แก่ผู้ให้บริการระบบส่ือสาร การตรวจสอบอุปกรณทท่ีใิ้เป็นเครื่องมือในการให้บริการการส่ือสาร 
และสิทธิของรัฐบาลท่ีมีอยู่เหนือข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างประเทศในบริการโทรคมนาคม 

 
  ๓.๑) สิทธิเฉพาะตัวของผู้ท่ีได้รับอนุญาต  
 

 สิทธิเฉพาะตัวของผู้รับอนุญาตรวมถกงสิทธิในการก่อต้ัง การใิ้ การพัฒนา การก่อสร้าง 
ระบบและบริการด้านการส่ือสารโทรคมนาคม ซก่งสิทธิต่าง ๆ เิ่นว่านี้ขยายไปถกงยานพาหนะท่ีได้จดทะเบียน              
ในประเทศบรูไน๕๗๗ 
  การด าเนินการดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระท าละเมิดสิทธิเฉพาะตัวของผู้รับอนุญาต ได้แก่ 
การด าเนินการของปัจเจกบุคคลเพื่อประโยินทท่ีได้แก่บุคคลนั้นเป็นการเฉพาะตัว และการด าเนินการ              
ของพนักงานของรัฐหรือกองก าลังทหารและเจ้าหน้าท่ีต ารวจของประเทศบรูไนและกองก าลังอื่น ๆ ในระบบ
การส่ือสารโทรคมนาคม๕๗๘  
 

  ๓.๒) อ านาจในการออกใบอนุญาตระบบการส่ือสารโทรคมนาคมและบริการ 
 

 ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตโดยความยินยอมของรัฐมนตรี หรือเป็นไปตามอ านาจโดยท่ัวไป     
ของรัฐมนตรี อ านาจในการออกใบอนุญาตระบบการส่ือสารโทรคมนาคมและบริการให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือบุคคลใดบุคคลหนก่งโดยเฉพาะ ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตอาจก าหนดเงื่อนไขแนวทางปฎิบัติ ท่ีเกี่ยวกับ             
ผู้รับอนุญาตรวมถกงการ  ิาระค่าธรรมเนียม หรือการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ 
(Code of Practices) เป็นต้น๕๗๙ 

  พระราิก าหนดการส่ือสารโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (Telecommunication Order 2001)
ก าหนดให้ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงแก้ไขเงื่อนไขในใบอนุญาตได้ โดยผู้มีอ านาจออก

                                                             
๕๗๖ มาตรา ๓๗ แห่งพระราิบัญญัติโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗  
๕๗๗ มาตรา ๓ ของพระราิก าหนดโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔          
๕๗๘ มาตรา ๔ ของพระราิก าหนดโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  
๕๗๙ มาตรา ๕ (๑) ของพระราิก าหนดโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  



๑๙๑ 

ใบอนุญาตต้องมีการแจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบ๕๘๐และผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตอาจเพิกถอนหรือพักใิ้
ใบอนุญาตก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนเงื่อนไขในใบอนุญาตนั้นในกรณี ท่ีผู้ได้รับอนุญาตกระท าการขัดต่อ               
พระราิก าหนดฉบับนี้๕๘๑ ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตสามารถออกใบอนุญาตส าหรับอุปกรณทท่ีใิ้ในการเิ่ือมต่อ
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมหรืออุปกรณทอีกด้วย๕๘๒ 
 

 ๓.๓) การบ ารุงรักาาและซ่อมแซมการติดต้ังระบบการส่ือสารโทรคมนาคม 
 

 ผู้ได้รับอนุญาตให้บริการระบบส่ือสารโทรคมนาคมสาธารณะสามารถกระท าการดังต่อไปนี้
เพื่อการให้บริการส่ือสารโทรคมนาคม  

− เข้าไปในสถานท่ีหรืออาคารและอาจท าการท่ีจ าเป็นเพื่อเตรียมการจัดหา           
การให้บริการ โดยจะต้องไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายหรือการรบกวน                   
ต่อทรัพยทสินของเจ้าของสถานท่ี๕๘๓  

− เข้าไปในสถานท่ีหรืออาคารเพื่อท าการติดต้ังอุปกรณทส าหรับการให้บริการ
ส่ือสารโทรคมนาคม๕๘๔  

                                                             
๕๘๐ มาตรา ๗ ของพระราิก าหนดโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  
๕๘๑ มาตรา ๘ (๑) ของพระราิก าหนดโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดว่า “ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตอาจเพิกถอนใบอนุญาต หากพบว่ามีการ
กระท าการฝ่าฝืนหรือละเว้นไม่กระท าตาม 

(ก) เง่ือนไขของใบอนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วน 

(ข) เง่ือนไขหรือแนวปฏิบัติหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ 

(ค) แนวทางที่ผู้มีอ านาจได้ให้ไว้ตามมาตรา ๒๗ โดยผู้มีอ านาจอาจออกค าแจ้งเตือนเป็นลายลักาณทอัการ ตามข้อใดข้อหนก่ง              
หรือทั้งหมด ดังน้ี 

  (๑) ออกค าสั่งเป็นลายลักาณทอัการแก่บุคคลตามที่เหนนว่าจ าเป็นส าหรับวัตถุประสงคทของการตรวจสอบความปลอดภัย 
  (๒) เรียกค่าใิ้จ่ายตามความเหมาะสมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่เกิน ๑ ล้านดอลลารท บรูไน 
หากผู้มีอ านาจเหนนว่าบุคคลที่กระท าการฝ่าฝืนหรือละเว้นไม่กระท าตาม หรือไม่ปฎิบัติตามค าสั่งเป็นลายลักาณทอัการและไม่ได้จ่ายค่าิดเิยใดใด 
สามารปฏิบัติดังน้ี 

(ก) ยกเลิกใบอนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วน 

(ข) ระงับใบอนุญาติ่ัวคราวทั้งหมด หรือบางส่วน ตามที่เหนนสมควร 

(ค) ลดระยะเวลาของการใิ้บังคับใบอนุญาต 
๕๘๒ มาตรา ๙ (๑) ของพระราิก าหนดโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  
๕๘๓ มาตรา ๑๒ (๑) ของพระราิก าหนดโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  
๕๘๔ มาตรา ๑๓ ของพระราิก าหนดโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดว่า “เพื่อวัตถุประสงคทของการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้ได้รับอนุญาต
ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม หรือผู้ที่หน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศบรูไนมอบหมายสามารถเข้าไปในสถานที่ หรืออาคาร            
ใด ๆ เพื่อติดต้ังอุปกรณทส าหรับการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ซก่งรวมถกงการขุด เจาะพื้นดิน ตัด เคลื่อนย้ายต้นไม้ที่อยู่บนพื้นดิน หรือกระท าการ
อ่ืนใดเพื่อวัตถุประสงคทดังกล่าวโดยไม่ต้องจ่ายค่าิดเิยยกเว้นกรณีดังต่อไปน้ี 

(ก) ถ้าการด าเนินงานตามวรรคแรกก่อให้เกิดความเสียหายหรือการรบกวนสิทธิการใิ้งานในสิ่งก่อสร้าง ต้นไม้ หรือพืิผล ผู้ได้รับ
อนุญาตจะต้องจ่ายค่าิดเิยความเสียหายหรือการรบกวนสิทธิน้ัน และ 



๑๙๒ 

− ด าเนินการตามความจ าเป็นเพื่อท าการตรวจสอบ บ ารุงรักาา ซ่อมแซม การ
ติดต้ังการส่ือสารโทรคมนาคมสาธารณะในสถานท่ี อาคาร หรือพาหนะ๕๘๕ 

− เคล่ือนย้ายการติดต้ังหรืออาคารเพื่อการส่ือสารโทรคมนาคมสาธาณะใดตามท่ี
ได้มีการร้องขอ๕๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
(ข) ถ้าการด าเนินงานตามวรรคแรกก่อให้เกิดการลิดรอนสิทธิของผู้อาศัยิ่ัวคราว (Temporary Occupation) ที่อาศัยอยู่บนที่ดินอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องจ่ายค่าิดเิยให้กับผู้อาศัยิ่ัวคราวน้ัน” 
๕๘๕ มาตรา ๑๖ ของพระราิก าหนดโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดว่า  

“(๑) เมื่อมีความจ าเป็นในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงคทของพระราิบัญญัติฉบับน้ี หน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม
ของประเทศบรูไนสามารถเข้าไปยังสถานที่ อาคาร ขก้นพาหนะ หรือหยุดพาหนะใด ๆ เพื่อด าเนินการตรวจสอบ สอบสวน หรือกระท าการอ่ืนใดที่
เป็นไปตามวัตถุประสงคทของพระราิบัญญัติฉบับน้ี 

(๒) เมื่อมีความจ าเป็นในการตรวจสอบ บ ารุงรักาา หรือซ่อมแซมอุปกรณทสื่อสารโทรคมนาคมที่เป็นบริการสาธารณะ โรงงานและ
สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นไปเพื่อการบริการสาธารณะ หรือด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๕ แห่งพระราิบัญญัติฉบับน้ี ผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่
ผู้ได้รับอนุญาตมอบอ านาจสามารถเข้าไปยังอาคารสถานที่ที่มีการติดต้ังอุปกรณทสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อท าการตรวจสอบ บ ารุงรักาา หรือซ่อมแซม
อุปกรณทดังกล่าวไม่ว่าอุปกรณทเหล่านั้นจะติดต้ังเสรนจสิ้นสมบูรณทแล้วหรืออยู่ในระหว่างขั้นตอนการติดต้ัง อีกทั้งสามารถตัด เคลื่อนย้ายต้นไม้ที่อยู่บน
พื้นดิน หรือกระท าการอ่ืนใดเพื่อวัตถุประสงคทดังกล่าวในลักาณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุด ผู้ได้รับอนุญาตต้องจ่ายค่าิดเิยหากการ
ด าเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหากความเสียหายน้ันยังไม่ได้รับการิดเิยภายใต้มาตรา ๑๔” 
๕๘๖ มาตรา ๑๗ ของพระราิก าหนดโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  



๑๙๓ 

บทที่ ๙ 
กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
๙.๑ บทน า 
 
 ประเทศบรูไนได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการรักาาส่ิงแวดล้อม ดังจะเหนนได้จากการเข้าร่วม                    
เป็นสมาิิกในข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม เิ่น อนุสัญญาความหลากหลายทางิีวภาพ        
โดยประเทศบรูไนได้มีการแบ่งเขตป่าไม้ออกได้เป็น ๕ เขต ได้แก่ ป่าสงวน (Protection forest) เขตอนุรักาท 
(Conservation area) เขตสันทนาการ (Recreational area) เขตเพาะพันธุท (Production area) และอุทยาน
แห่งิาติ (National Park) นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาิิกของอนุสัญญาบารทเซล (Basel Convention) 
ซก่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมการเคล่ือนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดน และได้บัญญัติ
กฎหมายภายในให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว 
 
๙.๒ กฎหมายที่เก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศบรูไน 
 
 ๙.๒.๑ กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 
 

จากการศกกาาพบว่ากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมิาติของประเทศบรูไนมีดังต่อไปนี้ 

๑) พระราิบัญญัติคุ้มครองสัตวทป่า พ.ศ. ๒๕๒๔ (Wild Life Protection Act 1981)  

พระราิบัญญัตินี้ก าหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองิีวิตสัตวทป่าและการจัดต้ังเขตสงวนพันธุทสัตวทป่า                  
ซก่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

 ๑.๑) การประกาศเขตสงวนพันธุทสัตวทป่า 

 สภาสุลต่านมีอ านาจประกาศเขตสงวนพันธุทสัตวทป่าในประเทศบรูไนและสามารถประกาศ
ก าหนดหรือเปล่ียนแปลงเขตดังกล่าวได้ โดยในเขตสงวนพันธุทสัตวทป่าห้ามบุคคลกระท าการ ดังต่อไปนี้ 

− ยิง ล่า ฆ่า จับ หรือน าพาสัตวท นก ปลา หรือสัตวทเล้ือยคลาน 

− ครอบครองอวัยวะหรือ เนื้ อของสัตวท เล้ี ยง ลู ก ด้วยนม นก ปลา หรือ
สัตวทเล้ือยคลาน 

− ตัดหรือถอนพืิผัก๕๘๗ 

                                                             
๕๘๗ มาตรา ๔ (๑) แห่งพระราิบัญญัติคุ้มครองสัตวทป่า พ.ศ. ๒๕๒๔  



๑๙๔ 

พื้นท่ีท่ีถูกประกาศเป็นเขตสงวนพันธุทสัตวทป่าจะถือว่าเป็นพื้นท่ีท่ีสงวนไว้เพื่อวัตถุประสงคท    
ของสาธารณะ๕๘๘  

 
 ๑.๒) การคุ้มครองิีวิตสัตวทป่า 
 

 พระราิบัญญัติฉบับนี้ได้บัญญัติข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองิีวิตสัตวทป่า เิ่น 

− ห้ามบุคคลล่า ฆ่า หรือจับสัตวทป่าสงวน๕๘๙ 

− ห้ามบุคคลใดยกเว้นผู้รับอนุญาตตามประเภทท่ีก าหนด ขาย เสนอขาย           
หรือครอบครองสัตวทป่าสงวน อวัยวะสัตวทป่า หรือเนื้อสัตวท๕๙๐ 

− ห้ามบุคคลส่งออกสัตวทป่าตามท่ีได้ก าหนดไว้ในพระราิบัญญัติโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต๕๙๑ 
 

 ๒) พระราิก าหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๒ (Fisheries Order 2009)  

พระราิก าหนดนี้ก าหนดให้มีการก ากับดูแลการท าประมง เิ่น การก าหนดให้มีการขอใบอนุญาต              
ท าประมง เครื่องมือท าประมง ยานพาหนะในการท าประมง โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 
 ๒.๑) การออกใบอนุญาต 
 

− ต้องมีการยื่นค าขอเพื่อรับใบอนุญาตท าประมง๕๙๒ โดยใบอนุญาตการท าประมง
นั้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้๕๙๓ 

                                                             
๕๘๘ มาตรา ๕ แห่งพระราิบัญญัติคุ้มครองสัตวทป่า พ.ศ. ๒๕๒๔  
๕๘๙ มาตรา ๗ แห่งพระราิบัญญัติคุ้มครองสัตวทป่า พ.ศ. ๒๕๒๔ ก าหนดว่า “ห้ามบุคคลใดล่า ฆ่า หรือจับสัตวทป่าสงวน เว้นเสียแต่ได้รับอนุญาตตาม
ประเภทที่ก าหนดไว้ในพระราิบัญญัติน้ี ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทาจ าคุก ๑ ปีและปรับเป็นจ านวนเงิน ๒,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน” 
๕๙๐ มาตรา ๘ (๑) แห่งพระราิบัญญัติคุ้มครองสัตวทป่า พ.ศ. ๒๕๒๔ ก าหนดว่า “ห้ามบุคคลใดยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตตามประเภทที่ก าหนด ขาย 
เสนอขาย หรือครอบครองสัตวทป่าสงวน อวัยวะสัตวทป่า หรือเน้ือสัตวท เว้นเสียแต่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทาจ าคุก ๖ 
เดือนและปรับเป็นจ านวนเงิน ๑,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน” 
๕๙๑ มาตรา ๙ แห่งพระราิบัญญัติคุ้มครองสัตวทป่า พ.ศ. ๒๕๒๔ ก าหนดว่า “ห้ามบุคคลใดส่งออกสัตวทป่าตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราิบัญญัติโดย
ไม่ได้รับใบอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทาจ าคุก ๖ ปีและปรับเป็นจ านวนเงิน ๒,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน” 
๕๙๒ มาตรา ๗ ของพระราิก าหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๒  
๕๙๓ มาตรา ๘  ิองพระราิก าหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดว่า  

“(๑) เง่ือนไขใดๆที่ก าหนดในมาตรา ๗ (๑) ต้องปรากฏในใบอนุญาต 
  (๒) ในกรณีจ าเป็นหรือจ าเป็นรีบด่วนส าหรับการจัดการประมงที่เหมาะสม อาจมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในใบอนุญาตได้ อย่างไรกนดี
ต้องมีการแจ้งความประสงคทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ผู้รับอนุญาตภายในเวลาที่ก าหนด 



๑๙๕ 

− ใบอนุญาตท าประมงอาจถูกเพิกถอน หรือพักใิ้ได้ถ้าหากพบว่าผู้ได้รับอนุญาต
กระท าการฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ หรือละเมิดเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือในกรณี
มีความจ าเป็นเพื่อการจัดระเบียบเกี่ยวกับการท าประมงท่ีเหมาะสม๕๙๔ 

 
 ๒.๒) อุปกรณทส าหรับการประมง 
 

 การด าเนินการให้บริการอุปกรณทท าการประมงในเขตน่านน้ าของประเทศบรูไนต้องมี
ใบอนุญาตประกอบการ  

  ผู้ใดมีอุปกรณทการประมงในครอบครองโดยไม่มีใบอนุญาต ติดต้ังอุปกรณทการประมงโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักาณทอัการจากเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจตามกฎหมายฉบับนี้ หรือปฏิบัติฝ่าฝืนกับเงื่อนไขท่ี
ได้ก าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือหนังสือยินยอมเป็นลายลักาณทอัการถือว่ามีความผิด๕๙๕  
 

 ๒.๓) ยานพาหนะส าหรับท าการประมง 
 

 บุคคลใดท่ีด าเนินการหรืออนุญาตให้ผู้อื่นด าเนินการในยานพาหนะส าหรับท าการประมง โดย
ไม่มีใบอนุญาต กระท าการขัดต่อเงื่อนไขท่ีได้ก าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือค าส่ังใด ๆ ถือว่ามีความผิด๕๙๖ 

 
 ๒.๔) การแข่งขันกีฬาจับสัตวทน้ าในประเทศบรูไน 
 

 ผู้ใดท าหรือจัดให้มีกิจกรรมหรือการแข่งขันจับสัตวทน้ าในน่านน้ าของประเทศบรูไนโดยไม่ ได้
รับอนุญาต ถือว่ามีความผิด๕๙๗ 

 
 ๒.๕) การจับกุ้งทะเลขนาดใหญ่ 
 

 รัฐมนตรีอาจประกาศก าหนดในราิกิจจานุเบกาาก าหนดพื้นท่ีท่ีสามารถท าการจับกุ้งทะเล
ขนาดใหญ่ และประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงพื้นท่ีดังกล่าวโดยรัฐมนตรีจะต้องประกาศระยะเวลาส้ินสุดการจับ
กุ้งทะเลขนาดใหญ่๕๙๘ ผู้ใดท่ีท าการจับกุ้งทะเลขนาดใหญ่โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่ามีความผิด๕๙๙ 
                                                                                                                                                                                              

(๓) ใบอนุญาตที่ก าหนดเง่ือนไขหรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อการจัดการประมงที่เหมาะสมจะต้องผ่านการพิสูจนทสรุปตามขั้นตอน          
ของกฎหมาย”  

๕๙๔ มาตรา ๑๑ ของพระราิก าหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๒  
๕๙๕ มาตรา ๑๓ ของพระราิก าหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๒  
๕๙๖ มาตรา ๑๕ ของพระราิก าหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๕๙๗ มาตรา ๒๓ ของพระราิก าหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๒  



๑๙๖ 

 ๒.๖) พื้นท่ีอนุรักาททางทะเลและอุทยานทางทะเล 
 

 รัฐมนตรีอาจประกาศก าหนดในราิกิจจานุเบกาาส าหรับน่านน้ าในประเทศบรูไนเพื่อให้เป็น
พื้นท่ีอนุรักาททางทะเลเพื่อการสันทนาการหรือกิจกรรมอื่น ๆ  

  ส าหรับอุทยานทางทะเลอาจก าหนดให้เป็นพื้นท่ีใิ้ส าหรับการคุ้มครองสงวนพันธุทสัตวทน้ า 
และจัดการท่ีอยู่อาศัยใต้น้ า เพาะพันธุท สัตวทน้ า อนุญาตให้มีการฟื้นฟูธรรมิาติของส่ิงมี ิีวิตใต้น้ า                               
และการสนับสนุนให้มีการศกกาาวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง๖๐๐ 
 

 ๒.๗) การท าประมงในทะเลภายในประเทศ 
 

 พระราิก าหนดฉบับนี้ ได้สนับสนุนการท าประมงภายในประเทศ ผ่านการควบคุม                      
หรือความร่วมมือในการท าวิจัย การจัดหาและบ ารุงรักาาสถานีเพาะเล้ียงสัตวทน้ า และศูนยทฝึกอบรม การให้
ค าแนะน าและความิ่วยเหลือทางเทคนิค และจัดหาค าแนะน าเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคในสัตวทน้ า๖๐๑ 

 
 ๓) พระราิบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๖ (The Forest Act, 2013)  
 

พระราิบัญญัตินี้ก าหนดให้มีการสงวนพื้นท่ีส าหรับการท าป่าไม้ การจัดให้มีการขอใบอนุญาตส าหรับ
การท าป่าไม้ การจัดต้ังกองทุนส าหรับการพัฒนาการท าป่าไม้ เป็นต้น ท้ังนี้มีการก าหนดความรับผิดหากมีการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยมีสาระส าคัญ คือ 

 
 ๓.๑) ป่าสงวน 
 

 พระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนสามารถก าหนดให้พื้นท่ีใด ๆ เป็นเขตป่าสงวนได้๖๐๒ 
โดยรัฐมนตรีจะแจ้งประกาศท่ีระบุสถานท่ีต้ังและขอบเขตของพื้นท่ีดังกล่าวเป็นการท่ัวไปให้เป็นพื้นท่ีเขตป่าสงวน๖๐๓ 
                                                                                                                                                                                              
๕๙๘ มาตรา ๒๔ ของพระราิก าหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๒  
๕๙๙ มาตรา ๒๕ ของพระราิก าหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดว่า “(๑) บุคคลใด 

     (ก) จับหรือมีไว้ในครอบครองซก่งกุ้งทะเลขนาดใหญ่ หรือ 
     (ข) ภายใต้ (๓) ด าเนินการหรืออนุญาตให้มีการด าเนินการน าพาหนะส าหรับการดักจับหรือเคร่ืองมือใด ๆ ส าหรับการจับกุ้งทะเล

ขนาดใหญ่ ในเขตพื้นที่ส าหรับการจับกุ้งทะเลขนาดใหญ่ระหว่างเวลาปิดด าเนินการที่ได้ประกาศตามมาตรา ๒๔ (๒)  ถือว่าเป็นความผิดตาม
กฎหมาย 

(๒) บุคคลที่อาศัยในประเทศบรูไนได้ท าการจับกุ้งทะเลขนาดใหญ่โดยปราศจากใบอนุญาตถือเป็นความผิดตามกฎหมาย 
(๓) บุคคลใดที่อาจขนส่งกับดักกุ้งทะเลขนาดใหญ่ระหว่างเวลาปิดด าเนินการเพื่อวัตถุประสงคทในการขาย ซื้อ ซ่อมแซมกับดักน้ัน” 

๖๐๐ มาตรา ๒๖ (๑) ของพระราิก าหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๒  
๖๐๑ มาตรา ๒๘ ของพระราิก าหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๒ 



๑๙๗ 

เมื่อมีการประกาศเป็นการท่ัวไปแล้วอธิบดีจะท าการประกาศในเขตพื้นท่ีใกล้เคียงระบุถกงการจะสงวนพื้นท่ี
ดังกล่าวให้ เป็น เขตป่าสงวน พร้อม ท้ังอธิบายถกงผลต่อเนื่องของการประกาศเขตป่าสงวนดังกล่าว                    
และใหเ้วลา ๓ เดือนในการท่ีจะให้บุคคลปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว๖๐๔ โดยในระหว่างเวลาดังกล่าวจะต้องไม่มี
บุคคลใดท าการสร้างส่ิงก่อสร้างใหม่ขก้นมาในพื้นท่ีท่ีจะถูกประกาศให้เป็นเขตป่าสงวน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
ก่อนมีการประกาศเิ่นว่านั้น๖๐๕ 

 
 ๓.๒) ใบอนุญาตและการอนุญาตให้ใิ้ 
 

 อธิบดีอาจออกใบอนุญาตหรืออนุญาตให้ใิ้ผลผลิตจากเขตป่าสงวนได้ โดยการอนุญาตให้ใิ้
ผลผลิตจากเขตป่าสงวนจะท าได้ในกิจกรรม เิ่น การท าวิจัย การศกกาาหรือฝึกอบรม การสันทนาการ         
การเพาะปลูก เป็นต้น๖๐๖ 

  นอกจากนี้  ยังมีการบัญญั ติให้รัฐมนตรีสามารถจัดต้ังกองทุนเพื่อการพัฒนาป่าไม้๖๐๗          
และการก าหนดโทาในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามพระราิบัญญัติฉบับนี้อีกด้วย  
 
 ๙.๒.๒ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 ประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการรักาาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ดังต่อไปนี้  

๑) พระราิบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๕ (Town and Country Planning Act, 1972)  
 

พระราิบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้มีการวางแผนและควบคุมการพัฒนาพื้นท่ีเมืองและประเทศ เิ่น        
การก าหนดให้มีการประกาศพื้นท่ีของการพัฒนาเมือง เป็นต้น โดยมีสาระส าคัญ คือ  

                                                                                                                                                                                              
๖๐๒ มาตรา ๔ แห่งพระราิบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๖๐๓ มาตรา ๕ แห่งพระราิบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๖๐๔ มาตรา ๖  แห่งพระราิบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๖๐๕ มาตรา ๗ แห่งพระราิบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๖๐๖ มาตรา ๒๒c แห่งพระราิบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๖๐๗ มาตรา ๒๒m แห่งพระราิบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดว่า  

“(๑) รัฐมนตรีสามารถจัดต้ังกองทุนเพื่อการพัฒนาป่าไม้ 
(๒) กองทุนพัฒนาป่าไม้จะถูกบริหารจัดการโดยคณะกรรมการพัฒนาป่าไม้ซก่งประกอบด้วยสมาิิกต่อไปน้ี 
      (ก) รัฐมนตรีเป็นประธานของคณะกรรมการ 
      (ข) เลขานุการของกระทรวงการคลังหรือผู้แทน 
      (ค) อธิบดี และ 
      (ฆ) อธิบดีการสิ่งแวดล้อมและสันทนาการ 
(๓) คณะกรรมการพัฒนาป่าไม้จะรับผิดิอบส าหรับการอนุรักาทที่เหมาะสมส าหรับกองทุน” 



๑๙๘ 

 รัฐมนตรีสามารถท่ีจะประกาศในราิกิจจานุเบกาาเพื่อก าหนดพื้นท่ีท่ีจะให้เป็นพื้นท่ีส า หรับ           
การพัฒนา๖๐๘ อีกท้ังยังสามารถบัญญัติกฎ ข้อบังคับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคทตามกฎหมายฉบับนี้๖๐๙ และ
ก าหนดแผนเพื่อการพัฒนาพื้นท่ีท่ีก าหนดได้ตามความเหมาะสม๖๑๐ 

 เมื่อมีการก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการพัฒนา บุคคลจะไม่สามารถด าเนินการใด ๆ ท าการก่อสร้าง             
รื้อท าลาย แก้ไขเปล่ียนแปลง ขยาย ปรับปรุงตกก ท าทางเพื่อให้ยานพาหนะเข้า หรือแบ่งพื้นท่ีโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้มีอ านาจท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้ โดยถ้าหากบุคคลใดฝ่าฝืนจะถือว่ามีความผิด๖๑๑  
  
 ๒) พระราิก าหนดการควบคุมของเสียอันตรายและของเสียอันตรายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
(Hazardous Waste (Control of Export, Import and Transit) Order, 2013)  
 

พระราิก าหนดนี้ได้ก าหนดให้มีการจัดการควบคุมของเสียอันตรายในการส่งออก การอนุญาตให้มี
การน าเข้าและน าผ่านซก่งของของเสียอันตราย โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 
 ๒.๑) การน าเข้า การส่งออก และการน าผ่านของเสียอันตราย 
 

 รัฐมนตรีโดยความเหนนิอบของพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนอาจออกกฎหมาย                 
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาบาเซล (Basel Convention) ซก่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการลด             
การเคล่ือนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายระหว่างประเทศ๖๑๒ โดยเนื้อหาในกฎหมายต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับ 

− การระบุ ินิ ดของของเสียอัน ตราย ท่ีจะ ให้ มี ก ารน าเข้ า การ ส่งออก                           
และการน าผ่านตามท่ีได้ก าหนดไว้ในอนุสัญญาบาเซล 

− การจัดให้มีการยื่นค าขอต่ออธิบดีเพื่อขออนุญาต น าเข้า ส่งออก ของเสี ย
อันตรายและของเสียอื่น ซก่งการอนุญาตน าเข้าส่งออกและน าผ่านเป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว้ในอนุสัญญาบาเซล๖๑๓  

                                                             
๖๐๘ มาตรา ๓ แห่งพระราิบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๕  
๖๐๙ มาตรา ๕ แห่งพระราิบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๕  
๖๑๐ มาตรา ๗ แห่งพระราิบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๕  
๖๑๑ มาตรา ๖ แห่งพระราิบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๕  
๖๑๒ มาตรา ๑๖ ของพระราิก าหนดการควบคุมของเสียอันตรายและของเสียอันตรายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๖๑๓ มาตรา ๑๗ (๑) ของพระราิก าหนดการควบคุมของเสียอันตรายและของเสียอันตรายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๖  



๑๙๙ 

− ข้อก าหนดนั้นอาจมีการบัญญั ติถกงเงื่อนไขในการอนุญาตตามอนุสัญญา                                                                                                                                                                                                                                                                             
บาเซล รวมถกงการใหเ้งินประกันหรือเงินมัดจ าเพื่อให้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น๖๑๔   

 
 ๒.๒) ข้อบัญญั ติ เกี่ยวกับการน าเข้า การส่งออก และการน าผ่านของเสียอันตราย                      

หรือของเสียอื่น ๆ 
 

 บุคคลจะต้องไม่น าเข้า ส่งออก และน าผ่านของเสียอันตรายหรือของเสียอื่น ๆ เว้นแต่ในกรณีท่ี 
 

− บุคคลนั้นเป็นเจ้าของของเสียอันตรายท่ีได้รับอนุญาตให้น าเข้า ส่งออก หรือน า
ผ่านของเสียอันตราย หรือของเสียอื่น ๆ 

− การน าเข้า การส่งออก หรือการน าผ่านนั้ น ได้รับความเหนนิอบตาม                        
พระราิก าหนดฉบับนี้๖๑๕ 

พระราิก าหนดฉบับนี้ยังได้บัญญัติห้ามบุคคลน าของเสียอันตราย หรือของเสียอื่น ๆ เข้ามาใน
ประเทศ บรูไนเพื่อการส่งหรือการน าผ่านของเสียข้ามแดน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตน าผ่านจากผู้มีอ านาจตาม
กฎหมายฉบับนี้๖๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                             
๖๑๔ มาตรา ๑๗ (๒) ของพระราิก าหนดการควบคุมของเสียอันตรายและของเสียอันตรายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๖  
๖๑๕ มาตรา ๒๕ ของพระราิก าหนดการควบคุมของเสียอันตรายและของเสียอันตรายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๖  
๖๑๖ มาตรา ๒๖ ของพระราิก าหนดการควบคุมของเสียอันตรายและของเสียอันตรายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๒๐๐ 

บทที่ ๑๐ 
กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรม 

 
๑๐.๑ บทน า 
  
 ประเทศบรูไนเข้าเป็นสมาิิกองคทการการศกกาา วิทยาศาสตรท และวัฒนธรรมแห่งสหประิาิาติ         
หรือ UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ซก่งเป็นองคทการ
 ิานัญพิเศาแห่งหนก่งขององคทการสหประิาิาติ ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของนานาิาติทาง

การศกกาา วิทยาศาสตรท และวัฒนธรรม รวมถกงการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอนุรักาท
มรดกโลก๖๑๗ ประเทศบรูไนเข้าเป็นสมาิิกได้ให้สัตยาบันกับอนุสัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับการรักาามรดกทาง
วัฒนธรรมหลายฉบับ เิ่น UNESCO 1972 อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมิาติ (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) 
และ UNESCO 2003 อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักาามรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ (Convention for 
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)๖๑๘ เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

นอกจากนี้ ประเทศบรูไนยังมีนโยบายในการอนุรักาทมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้และท่ีจับต้องไม่ได้ 
รวมท้ังการให้ความส าคัญกับบทบาทของวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมปรากฏในแนวยุทธศาสตรทและ
นโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๖๐ ซก่งก าหนดยุทธศาสตรทด้านส่ิงแวดล้อมท่ีรองรับการ
อนุรักาทสภาพแวดล้อมทางธรรมิาติและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในพื้นท่ี และในแผนพัฒนาประเทศ
ฉบับท่ี ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ กนได้มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับบทบาทของวัฒนธรรมในการสร้างความ
สามัคคีและการบูรณาการทางสังคมด้วย๖๑๙ ท้ังนี้ ประเทศบรูไนมีหน่วยงานหลักท่ีท าหน้าท่ีในการส่งเสริมและ
อนุรักาทวัฒนธรรมและวิถีิีวิตท้องถิ่น ได้แก่ กรมพิพิธภัณฑทบรูไน (Brunei Museums Department)                
ศูนยทประวัติศาสตรทบรูไน (Brunei History Centre) ส านักภาาาและวรรณกรรม (Language and Literature 
Bureau) ส่ือวิทยุและโทรทัศนทของประเทศบรูไน (Radio Television Brunei) และมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
บรูไน (University of Brunei Darussalam)๖๒๐ โดยมีกฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักาา
วัฒนธรรม คือ พระราิบัญญัติว่าด้วยจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไน พ.ศ. ๒๕๑๘ (Brunei National Archives 
Act 1975) พระราิบัญญัติว่าด้วยการอนุรักาทหนังสือ พ.ศ. ๒๕๑๘ (Preservation of Books Act 1975) 

                                                             
๖๑๗ ยูเนสโก กรุงเทพ, เกี่ยวกับยูเนสโก, UNESCO Bangkok, เกี่ยวกับยูเนสโก, http://www.unescobkk.org/th/about-us/, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ   
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
๖๑๘ ยู เนสโก , ประเทศบ รูไน ยูเนสโก : เอกสารโครงการของประเทศระหว่างปี  ๒๕๕๖ -๒๕๕๙ ,  http://unesdoc.unesco.org/-
images/0023/002303/230311E.pdf, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๖๑๙ เพิ่งอ้าง 
๖๒๐ ดายางคู โนราซาฮท บินติ เพนนกิราน ฮาจิ มูฮัมหมัด, เคร่ืองมือของรัฐบาลในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ : ประเทศบรูไน , 
http://www.accu.or.jp/ich/en/pdf/c2005subreg_Bru1.pdf, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  



๒๐๑ 

พระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ (Antiquities and Treasure Trove Act 
1967) ซก่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
๑๐.๒ กฎหมายเก่ียวกับการส่งเสริมและการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
 
 ๑๐.๒.๑ กฎหมายว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรม 
 
 ๑) พระราิบัญญัติหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไน พ.ศ. ๒๕๑๘ (Brunei National Archives Act 
1975) ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๖  
 

๑.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไน พ.ศ. ๒๕๑๘ ฉบับแก้ไข
ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 

 
พระราิบัญญัติหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไน พ.ศ. ๒๕๑๘ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๖                   

เป็นกฎหมายท่ีก าหนดหลักเกณฑทในการดูแลและอนุรักาทเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารราิการของประเทศ
บรูไน ซก่งพระราิบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้เอกสารจดหมายเหตุ (Public archives) หมายถกง เอกสารราิการ 
ท่ีมีอายุมากกว่า ๒๕ ปีขก้นไป อันเป็นเอกสารท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตรทหรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ของิาติท่ีได้มีการโอนให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งิาติหรือหน่วยงานใด ๆ ท่ีผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งิาติก าหนด โดยเอกสารราิการในท่ีนี้ให้หมายถกงกระดาา เอกสาร บันทกก ทะเบียน วัสดุส่ิงพิมพท หนังสือ 
แผนท่ี แผนงาน ภาพวาด ภาพถ่าย ไมโครฟิลทม ภาพยนตรท การบันทกกภาพและเสียงโดยวิธีใด ๆ ท่ีหน่วยงาน
ราิการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือพนักงานได้รับไว้หรือจัดท าขก้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ี๖๒๑  

บุคคลใดท่ีมีเอกสารราิการไว้ในความครอบครองหากได้รับค าร้องขอเป็นลายลักาณทอัการ
จากผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งิาติ จะต้องท าการฝากเอกสารราิการนั้น ๆ ไว้ภายใต้ความดูแล
ของหอจดหมายเหตุแห่งิาติ๖๒๒ และไม่ว่าจะก่อนหรือภายหลังจากท่ีพระราิบัญญัตินี้มีผลใิ้บังคับ                
ห้ามผู้ใดท าลายหรือจ าหน่ายจ่ายโอนไปซก่งเอกสารราิการท่ีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของตนโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งิาติ๖๒๓ อย่างไรกนตาม ผู้อ านวยการส านักหอ
จดหมายเหตุแห่งิาติอาจอนุญาตให้มีการท าลายเอกสารราิการนั้น ๆ ได้ หากปรากฏว่าเอกสารราิการนั้น ๆ 
ไม่มีคุณค่าในการอนุรักาทไว้ส าหรับเป็นเอกสารจดหมายเหตุและเอกสารนั้น ๆ ไม่ได้มีการใิ้อ้างอิงในหน่วยงาน

                                                             
๖๒๑ มาตรา ๒ แห่งพระราิบัญญัติหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖๒๒ มาตรา ๙ แห่งพระราิบัญญัติหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖๒๓ มาตรา ๑๐ (๑) แห่งพระราิบัญญัติหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไน พ.ศ. ๒๕๑๘ 



๒๐๒ 

ราิการใด หรือภายหลังจากพ้นก าหนดระยะเวลาการด าเนินการเสรนจส้ินซก่งต้องมีการท าความตกลงระหว่าง
ผู้อ านวยการหอจดหมายเหตุและผู้บริหารสูงสุดของส่วนราิการนั้น ๆ ๖๒๔ 

นอกจากนี้ ห้ามผู้ใดท าการเผยแพร่หรือท าซ้ าไม่ว่าจะเป็นท้ังหมดหรือบางส่วนในเนื้อหา               
ของจดหมายเหตุหรือเอกสารใด ๆ ท่ีได้โอนมาอยู่ภายใต้ความดูแลของส านักหอจดหมายเหตุแห่งิาติ เว้นแต่
ได้รับความยินยอมเป็นเป็นลายลักาณทอัการจากจากผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งิาติ๖๒๕ รวมถกง
ห้ามผู้ใด น าหรือส่งเอกสารราิการหรือจดหมายเหตุของประเทศบรูไนออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักาณทอัการจากผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไนด้วย๖๒๖  

 
๑.๒) หน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าท่ีตามความในพระราิบัญญัติหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไน 

พ.ศ. ๒๕๑๘ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
พระราิบัญญัติหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไน พ.ศ. ๒๕๑๘ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ก าหนดให้มีการจัดต้ังหอจดหมายเหตุแห่งิาติ๖๒๗ ภายใต้การบริหารงานของผู้อ านวยการส านักหอจดหมาย
เหตุแห่งิาติบรูไนเพื่อท าหน้าท่ีดูแลและเกนบรักาาเอกสารส าคัญของิาติ โดยก าหนดให้ผู้อ านวยการส านัก                    
หอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไนจะได้รับการแต่งต้ังจากสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวน๖๒๘ ซก่ง
หน้าท่ีหลักของผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไน คือ การจัดการเอกสารจดหมายเหตุของิาติ 
การอ านวยความสะดวกในการค้นหาเอกสารจดหมายเหตุของิาติ การท าส าเนาหรือเผยแพร่เอกสารจดหมาย
เหตุของิาติ การตรวจสอบเอกสารของหน่วยงานราิการ พร้อมให้ค าแนะน าหน่วยงานนั้น ๆ ในการดูแล
เอกสาร รวมถกงการอนุรักาทเอกสารใด ๆ ท่ีหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไนได้รับโอนมาด้วย ในกรณีเอกสาร
ราิการท่ีหอจดหมายเหตุแห่งิาติได้รับมาจากหน่วยงานราิการใด ๆ หากหน่วยงานราิการนั้นร้องขอให้
ส่งคืนเพื่อใิ้ประโยินทในิ่วงเวลาใดเวลาหนก่ง หอจดหมายเหตุแห่งิาติมีหน้าท่ีส่งคืนซก่งเอกสารนั้น ๆ 
นอกจากนี้ ผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไนยังมีอ านาจในการได้มาซก่งเอกสาร หนังสือ            
หรือวัสดุอื่นใดซก่งในความเหนนของผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไนเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อิาติ
หรือประวัติศาสตรทโดยการซื้อ รับบริจาค หรือรับมาโดยทางมรดก เป็นต้น  

อย่างไรกนตาม ผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไนไม่มีอ านาจในการตรวจสอบ
เนื้อหาของเอกสารราิการท่ีเป็นความลับหรือห้ามเปิดเผย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานราิการ

                                                             
๖๒๔ มาตรา ๑๑ แห่งพระราิบัญญัติหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖๒๕ มาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราิบัญญัติหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖๒๖ มาตรา ๑๖ แห่งพระราิบัญญัติหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖๒๗ มาตรา ๓ แห่งพระราิบัญญัติหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไน พ.ศ. ๒๕๑๘ ก าหนดว่า “ให้มีการจัดต้ังหอจดหมายเหตุแห่งิาติเพื่อเกนบและ
รักาาไว้ซก่งเอกสารส าคัญของิาติ” 
๖๒๘ มาตรา ๔ แห่งพระราิบัญญัติหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไน พ.ศ. ๒๕๑๘ 



๒๐๓ 

ท่ีเกี่ยวข้องซก่งดูแลเอกสารนั้น๖๒๙ นอกจากนี้ พระราิบัญญัติฉบับนี้ยังก าหนดให้มีคณะกรรมการท่ีปรกกาา        
หอจดหมายเหตุแห่งิาติ เพื่อให้ค าแนะน าผู้อ านวยการส านักหอจดหมายแห่งิาติบรูไนส าหรับการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามพระราิบัญญัตินี้ ซก่งประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไนเป็นประธาน
และคณะกรรมการอื่น ๆ อีก ๕ ท่านท่ีได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรี๖๓๐ 
 

๒) พระราิบัญญัติว่าด้วยการอนุรักาทหนังสือ พ.ศ. ๒๕๑๘ (Preservation of Books Act, 1975)  
 

๒.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติว่าด้วยการอนุรักาทหนังสือ พ.ศ. ๒๕๑๘  
 
พระราิบัญญัติว่าด้วยการอนุรักาทหนังสือ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นกฎหมายท่ีว่าด้วยการเกนบรักาา

หนังสือและการอนุรักาทหนังสือท่ีตีพิมพทและเผยแพร่ในประเทศบรูไน โดยก าหนดให้ผู้ตีพิมพทหนังสือทุกเล่ม              
ท่ีเผยแพร่ในประเทศบรูไนไม่ว่าจะท าไปเพื่อการค้าหรือวัตถุประสงคทอื่นใดจะต้องน าส่งส าเนาหนังสือท่ีได้ท า
การตีพิมพทจ านวน ๓ เล่ม ให้แก่ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑท (Director of Museum) ภายใน ๑ เดือน นับแต่วันท่ี
ได้เผยแพร่หนังสือนั้น ๆ๖๓๑ และพระราิบัญญัติฉบับนี้ยังใิ้บังคับกับหนังสือท่ีตีพิมพทโดยรัฐบาลหรือตีพิมพท        
ในนามของรัฐบาลประเทศบรูไนรวมถกงหน่วยงานราิการของประเทศบรูไนด้วย๖๓๒ โดยส าเนาหนังสือท่ีต้อง
ส่งไปยังผู้อ านวยการพิพิธภัณฑทจะต้องเป็นส าเนาหนังสือท้ังเล่มรวมถกงแผนท่ีและค าอธิบายท่ีเกี่ยวข้อง               
กับหนังสือนั้น ๆ ซก่งควรท่ีจะต้องเป็นรูปเล่มท่ีสมบูรณท มีสีใกล้เคียงกับต้นฉบับ รวมท้ังจัดพิมพทในกระดาา             
ท่ีมีคุณภาพดีเิ่นเดียวกับหนังสือต้นฉบับ๖๓๓ 

  ท้ังนี้ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑทจะต้องจัดท ารายการหนังสือท่ีได้รับมาท้ังหมด๖๓๔ รวมท้ังเผยแพร่
รายการหนั ง สือ ท่ี ได้ จัดท าไว้ ทุ ก  ๆ  ไตรมาส (ถ้ า เป็ น ไป ได้ )๖๓๕ โดยหน้ าท่ี ของ ผู้ ตีพิ มพท หนั ง สือ                          
ตามพระราิบัญญัติฉบับนี้จะถือเป็นหน้าท่ีเพิ่มเติมและแยกต่างหากจากหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการน าส่งหนังสือ
ท่ีตีพิมพทท่ีประเทศบรูไนให้แก่หน่วยงานใด ๆ ตามกฎหมายฉบับอื่น๖๓๖ 
 
 
 

                                                             
๖๒๙ มาตรา ๔ (๓) แห่งพระราิบัญญัติหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖๓๐ มาตรา ๕ (๑) แห่งพระราิบัญญัติหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖๓๑ มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยการอนุรักาทหนังสือ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖๓๒ มาตรา ๗ แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยการอนุรักาทหนังสือ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖๓๓ มาตรา ๓ (๒) แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยการอนุรักาทหนังสือ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖๓๔ มาตรา ๔ (๑) แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยการอนุรักาทหนังสือ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖๓๕ มาตรา ๔ (๒) แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยการอนุรักาทหนังสือ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖๓๖ มาตรา ๖ แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยการอนุรักาทหนังสือ พ.ศ. ๒๕๑๘ 



๒๐๔ 

 ๑๐.๒.๒ กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
 

พระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ (Antique and Treasure Trove 
Act 1967) ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
๑.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐    

ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

พระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เป็นกฎหมายท่ีก าหนดหลักเกณฑท ท่ี เกี่ ยวข้องกับการค้นพบวัตถุ โบราณ วัตถุทางประวั ติศาสตรท                              
และโบราณสถาน รวมท้ังหลักเกณฑทการขุดวัตถุโบราณ การขุดสมบัติ การส่งออกซก่งวัตถุโบราณหรือวัตถุท่ีมี
คุณค่าทางประวัติศาสตรท และการก าหนดผู้มีอ านาจหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการตามความแห่ง
พระราิบัญญัติฉบับนี้ 

พระราิบัญญั ติฉบับนี้ก าหนดให้วัตถุโบราณท่ีค้นพบในประเทศบรูไนไม่ว่าจะเป็น
โบราณสถานหรือโบราณวัตถุให้เป็นสมบัติของรัฐบาลของสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวน๖๓๗ 
โดยก าหนดให้บุคคลท่ีค้นพบวัตถุหรือสถานท่ีซก่งเิ่ือได้ว่าเป็นโบราณสถานหรือโบราณวัตถุมีหน้าท่ีแจ้ง              
การค้นพบดังกล่าวให้เพนงฮูลู (Penghulu) หรือหัวหน้าหมู่บ้าน (Ketua kampong) หรือเจ้าหน้าท่ีของอ าเภอ 
(District Officer) ท่ีมีการค้นพบโบราณสถานหรือโบราณวัตถุในพื้นท่ีนั้นได้รับทราบ และหากสามารถท าได้  
ให้น าส่งโบราณวัตถุท่ีค้นพบให้แก่เจ้าหน้าท่ีของอ าเภอด้วย๖๓๘ โดยเจ้าหน้าท่ีของอ าเภอจะติดต่อประสานงาน
ไปยังผู้อ านวยการพิพิธภัณฑทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการพิพิธภัณฑทต่อไป๖๓๙ ในกรณีท่ียังไม่ได้มีการส่งมอบ
วัตถุท่ีค้นพบให้แก่เจ้าหน้าท่ีของอ าเภอและหากเจ้าหน้าท่ีของอ าเภอมีเหตุควรจะเิ่ือได้ว่าวัตถุดังกล่าวเป็น
วัตถุโบราณท่ีค้นพบในพื้นท่ีนั้น เจ้าหน้าท่ีของอ าเภออาจมีหนังสือแจ้งให้บุคคลท่ีครอบครองซก่งวัตถุดังกล่าว
น าส่งวัตถุดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ีของอ าเภอกนได้๖๔๐  

ท้ังนี้ ตามพระราิบัญญัติฉบับนี้ โบราณสถาน (ancient monument) หมายถกง สถานท่ี          
ใด ๆ ในประเทศบรูไนซก่งเกิดขก้นหรือเิ่ือว่าเกิดขก้นก่อนวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๗ รวมถกงสถานท่ีท่ีได้มีการ
ประกาศโดยคณะกรรมการด้านกฎหมายขององคมนตรี ให้ เป็นโบราณสถานตามความมุ่งหมายข อง
พระราิบัญญัติฉบับนี้ โบราณวัตถุ (antiquity) หมายถกง วัตถุใด ๆ ไม่ว่าจะเคล่ือนท่ีได้หรือเคล่ือนท่ีไม่ได้     
หรือเป็นส่วนหนก่งของพื้นดินหรือพื้นแม่น้ าหรือทะเลสาบหรือทะเลซก่งเกิดขก้นตามธรรมิาติหรือมนุายทสร้างขก้น

                                                             
๖๓๗ มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๖๓๘ มาตรา ๔ (๑) แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๖๓๙ มาตรา ๔ (๕) แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๖๔๐ มาตรา ๔ (๓) แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 



๒๐๕ 

ก่อนวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๗ รวมท้ังซากของมนุายท พืิ หรือสัตวทท่ีเกิดขก้นก่อนวันท่ี ๑ มกราคม         
พ.ศ. ๒๔๓๗๖๔๑ ท้ังนี้  ในการพิจารณาว่าวัตถุใด ๆ จะเป็นวัตถุโบราณหรือวัตถุทางประวั ติศาสตรท 
พระราิบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการพิพิธภัณฑท๖๔๒ 

 
๑.๒) การจ่ายค่าตอบแทน 
 
เมื่อเจ้าหน้าท่ีอ าเภอได้น าส่งวัตถุ ท่ีมีการค้นพบมาให้คณะกรรมการพิพิธภัณฑทพิจารณา  

และคณะกรรมการพิพิธภัณฑทเหนนควรเกนบรักาาไว้ซก่งวัตถุนั้น ๆ ผู้ค้นพบวัตถุดังกล่าวหรือเจ้าของท่ีดินท่ีมีการ
ค้นพบวัตถุนั้น ๆ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม๖๔๓ นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีการค้นพบสถานท่ีใด ๆ                  
และคณะกรรมการพิพิธภัณฑทเหนนควรให้อนุรักาทสถานท่ีดังกล่าวแล้ว ผู้ค้นพบสถานท่ีดังกล่าวกนมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมด้วยเิ่นกัน๖๔๔ นอกจากนี้ คณะกรรมการพิพิธภัณฑทมีดุลพินิจท่ีจะให้รางวัลท่ีเหมาะสม
แก่ ผู้ค้นพบหรือเจ้าของท่ีดินหากค่าตอบแทนท่ีมอบให้แก่บุคคลนั้นไม่เพียงพอ แต่ผู้ค้นพบหรือเจ้าของท่ีดิน             
จะไม่มีสิทธิได้รับรางวัลดังกล่าวหากผู้ค้นพบหรือเจ้าของท่ีดินไม่ได้รายงานการค้นพบให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ านาจ
ได้รับทราบ๖๔๕  
 

 ๑.๓) การขุดหาวัตถุโบราณ 
 
 การขุดหาวัตถุโบราณจะกระท าไม่ได้เว้นแต่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต๖๔๖ ท้ังนี้ ในการออก

ใบอนุญาตให้แก่ผู้ขุดหาวัตถุโบราณอาจมีเงื่อนไขให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดให้มีมาตรการในการสงวนรักาา          
วัตถุโบราณท่ีได้มีการขุดพบ รวมท้ังให้ผู้ขุดหาวัตถุโบราณด าเนินการขุดวัตถุโบราณด้วยวิธีทางวิทยาศาสตรท
และต้องมีการจดบันทกกรายการส่ิงของท่ีค้นพบ พร้อมน าส่งภาพถ่ายหรือการส าเนาของวัตถุโบราณนั้น ๆ 
แผนงาน รวมทั้งภาพถ่ายการขุดค้นให้แก่ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑทด้วย๖๔๗ 

                                                             
๖๔๑ มาตรา ๒ (๑) แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก าหนดว่า “โบราณวัตถุ หมายความว่า  
(ก) วัตถุใด ๆ ไม่ว่าจะเคลื่อนที่ได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้ หรือเป็นส่วนหนก่งของพื้นดินหรือพื้นแม่น้ าหรือทะเลสาบหรือทะเลซก่งได้สร้างขก้น เกิดขก้น จารกก 
ต้ัง ขุดพบ หรือท าขก้นหรือแก้ไขโดยมนุายทก่อนหรือเิ่ือว่าก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๗ และ 
(ข) ส่วนใด ๆ ของของวัตถุซก่งได้ถูกเพิ่มเติมขก้นในภายหลังหรือได้ถูกบูรณะหรือฟื้นฟู และ 
(ค) ซากมนุายท พืิ หรือสัตวท ซก่งเกิดขก้นก่อนหรือเิ่ือว่าเกิดขก้นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๗ และ 
(ง) อนุสาวรียทโบราณใด ๆ” 
๖๔๒ มาตรา ๒ (๑) แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๖๔๓ มาตรา ๕ (๓) (ก) แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๖๔๔ มาตรา ๗ แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐  
๖๔๕ มาตรา ๘ แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๖๔๖ มาตรา ๑๑ แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๖๔๗ มาตรา ๑๔ (๒) แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 



๒๐๖ 

๑.๔)  โบราณสถานและสถานท่ีทางประวัติศาสตรท 
 
คณะกรรมการด้านกฎหมายขององคมนตรีมีอ านาจในการพิจารณาและประกาศบัญิี

โบราณสถานหรือสถานท่ีทางประวัติศาสตรทลงในราิกิจจานุเบกาา ท้ังยังมีอ านาจในการจ ากัดจ านวน
โบราณสถานหรือสถานท่ีทางประวัติศาสตรทด้วย๖๔๘ นอกจากนี้ ห้ามบุคคลใดเข้าไปขุด ค้นหา ก่อสร้าง               
ปลูกต้นไม้ หรือเผาบริเวณโบราณสถานหรือสถานท่ีทางประวัติศาสตรท หรือท าการรื้อถอน แก้ไข ซ่ อมแซม 
และท าลายซก่งโบราณสถาน ส่ิงก่อสร้างหรือก าแพงของโบราณสถานนั้น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต๖๔๙ 

  อย่างไรกนดี หากโบราณสถานหรือสถานท่ีทางประวัติศาสตรทต้ังอยู่บนท่ีดินของเอกิน รัฐบาล
อาจท าข้อตกลงกับเจ้าของท่ีดินเพื่อการอนุรักาท ตรวจสอบ และดูแลรักาาโบราณสถานหรือสถานท่ี                   
ทางประวัติศาสตรทนั้น ๆ ได้ และในกรณีท่ีการเิ่าหรือซื้อท่ีดินจากเอกินมีความจ าเป็น รัฐบาลอาจท าการซื้อ
หรือเิ่าท่ีดินนั้น ๆ เพื่อประโยินทสาธารณะ นอกจากนี้ ในกรณีท่ีมีการเคล่ือนย้ายวัตถุออกจากโบราณสถาน
แล้วเกิดความเสียหายขก้น รัฐบาลต้องิดใิ้ค่าเสียหายส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขก้นนั้น๖๕๐ 
 
  ๑.๕) ขุมทรัพยท 
 
  หากมีการค้นพบขุมทรัพยทในราิอาณาจักรบรูไน บุคคลผู้ค้นพบจะต้องแจ้งการค้นพบ
ดังกล่าวและน าส่งขุมทรัพยทดังกล่าวต่อเจ้าหน้าท่ีของอ าเภอท่ีได้มีการค้นพบขุมทรัพยทนั้น ๆ ซก่งเจ้าหน้าท่ี             
ของอ าเภอจะท าการติดต่อไปยังผู้อ านวยการพิพิธภัณฑทเพื่อด าเนินการต่อไป อย่างไรกนดี หากเจ้าหน้าท่ีของ
อ าเภอทราบถกงการค้นพบขุมทรัพยทดังกล่าวแต่ไม่ได้รับแจ้งซก่งการค้นพบนั้น เจ้าหน้าท่ีของอ าเภออาจมีหนังสือ
ถกงผู้ค้นพบให้น าส่งส่ิงท่ีมีการค้นพบท่ีคาดว่าน่าจะเป็นขุมทรัพยท๖๕๑ ท้ังนี้ รัฐบาลมีดุลพินิจท่ีจะให้รางวัลแก่              
ผู้ค้นพบขุมทรัพยทและผู้เป็นเจ้าของท่ีดินท่ีมีการค้นพบขุมทรัพยทนั้นตามจ านวนท่ีเหมาะสม๖๕๒ 
 

                                                             
๖๔๘ มาตรา ๑๗ แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๖๔๙ มาตรา ๑๘ (๑) (ก) แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก าหนดว่า “เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
ปลัดกระทรวงและเว้นแต่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ปลัดประทรวงก าหนดในการอนุญาตภายหลังจากการหารือกับรัฐมนตรี ห้ามบุคคลใด 
(๑) ขุด สร้าง ปลูกต้นไม้ ท าเหมืองหิน ทดน้ า เผา หรือท าการในรูปแบบเดียวกัน หรือ ถมดิน หรือท าลายอนุสาวรียทโบราณหรือสถานที่                       
ทางประวัติศาสตรทที่อยู่ใกล้เคียง ซก่งรวมถกงบัญิีท้ายมาตรา ๑๗ ที่อาจมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ในเวลาต่อมา หรือต้ัง หรือขยายสถานที่                     
ทางประวัติศาสตรท หรือ 
(๒) ร้ือถอนอนุสาวรียทโบราณ หรือรบกวน ขัดขวาง แก้ไข ท าเคร่ืองหมาย ท าลาย หรือย้ายอนุสาวรียทหรือส่วนใด ๆ ของอนุสาวรียท 
(๓) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือซ่อมแซมอนุสาวรียทโบราณ หรือ 
(๔) สร้างสิ่งก่อสร้างหรือก าแพงซก่งติดกับอนุสาวรียทโบราณ” 
๖๕๐ มาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๖๕๑ มาตรา ๒๓ แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๖๕๒ มาตรา ๓๐ แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 



๒๐๗ 

๑.๖) การส่งออกซก่งวัตถุโบราณและวัตถุทางประวัติศาสตรท 
 
การส่งออกซก่งวัตถุโบราณและวัตถุทางประวัติศาสตรทจะกระท าไม่ได้  เว้นแต่ด าเนินการ      

โดยบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตจากผู้อ านวยการพิพิธภัณฑท ซก่งผู้อ านวยการพิพิธภัณฑทมีอ านาจท่ีจะไม่ออก
ใบอนุญาตได้หากเหนนว่าวัตถุโบราณดังกล่าวมีความส าคัญต่อิาติและควรท่ีจะอยู่ในความดูแลของรัฐบาล                                
หรือเป็นกรณีท่ีปลัดกระทรวงฯ โต้แย้งการส่งออกซก่งวัตถุโบราณดังกล่าวเพราะเหนนว่าวัตถุโบราณนั้นควรท่ีจะอยู่
ในความดูแลของรัฐบาล ท้ังนี้ ในการออกใบอนุญาตส่งออกซก่งวัตถุโบราณให้แก่บุคคลใด บุคคลดังกล่าวจะต้อง
พิสูจนทให้ได้ว่าตนเองเป็นเจ้าของวัตถุโบราณนั้น หรือได้รับมอบอ านาจจากเจ้าของวัตถุโบราณให้ด าเนินการได้๖๕๓ 

  อย่างไรกนดี หากการปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตส่งออกซก่งวัตถุโบราณให้แก่บุคคลใดมีสาเหตุ   
มาจากการท่ีวัตถุโบราณดังกล่าวควรท่ีจะต้องอยู่ในความดูแลของรัฐบาล หรือวัตถุดังกล่าวมีความส าคัญต่อิ าติ 
รัฐบาลอาจพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่เจ้าของวัตถุโบราณนั้น ๆ แล้วเรียกให้เจ้าของ               
วัตถุโบราณดังกล่าวน าส่งวัตถุโบราณนั้นให้แก่ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑท๖๕๔ 
 

๑.๗) การขายและการให้เิ่าวัตถุโบราณ 
 
รัฐบาลอาจขายวัตถุโบราณหรือวัตถุทางประวัติศาสตรทท่ีอยู่ในการครอบครองของตนได้                  

หากได้ท าการหารือกับผู้อ านวยการพิพิธภัณฑทแล้ว๖๕๕ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีอ านาจในการให้ยืมหรือแลกเปล่ียน
วัตถุโบราณหรือวัตถุทางประวัติศาสตรทท่ีอยู่ในความครอบครองของตนให้แก่ิุมินท่ีต้องการเรียนรู้ พิพิธภัณฑท 
หรือผู้เิ่ียวิาญท่ีเกี่ยวข้องได้เิ่นเดียวกัน๖๕๖ อย่างไรกนดี ในสัญญายืมต้องระบุให้ิัดเจนถกงมาตรการ               ใน
การดูแลรักาาวัตถุโบราณหรือวัตถุทางประวัติศาสตรท การรับประกันและการส่งคืนซก่งวัตถุโบราณหรือวัตถุทาง
ประวัติศาสตรทนั้นด้วย๖๕๗ 

 
 
 
 

 
 

                                                             
๖๕๓ มาตรา ๓๑ (๑) (๒) และ(๔) แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๖๕๔ มาตรา ๓๔ แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๖๕๕ มาตรา ๔๐ (๑) แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๖๕๖ มาตรา ๔๑ (๑) แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๖๕๗ มาตรา ๔๑ (๒) แห่งพระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 



๒๐๘ 

บทที่ ๑๑ 
กฎหมายเก่ียวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ 

 
๑๑.๑ บทน า 
 

การพิจารณากลุ่มกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราิการของประเทศบรูไนนั้นอาจ
ท าการเทียบเคียงได้กับบริบทของแผนยุทธศาสตรทการพัฒนาระบบราิการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๑)  
ซก่งเน้นถกงเรื่องการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิเิ่น การพัฒนาองคทการให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย การพัฒนา
ส่วนราิการและหน่วยงานของรัฐสู่องคทการแห่งความเป็นเลิศ โดยเน้นการจัดโครงสร้างองคทการท่ีมีความทันสมัย 
กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการท างานท่ีคล่องตัว รวดเรนว การปรับเปล่ียนกระบวนทัศนท
ในการท างานท่ีเน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรคท (Creativity) การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองคทการให้มี
ความเป็นมืออาิีพ เน้นการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใิ้จ่าย 
ในการด าเนินงานต่างๆ และสร้างความรับผิดิอบต่อสังคม อนุรักาทส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน๖๕๘  
 
๑๑.๒ กฎหมายเก่ียวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ 
 

หากน าแผนการพัฒนาศักยภาพของระบบราิการไทยเป็นท่ีต้ังเพื่อเปรียบเทียบกับกฎหมาย                     
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราิการของประเทศบรูไน จะสามารถพิจารณากฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ได้เป็นกลุ่มดังนี้  (๑) กลุ่มกฎหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีประกอบด้วย กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พระราิบัญญัติการจ่ายค่าตอบแทนและเอกสิทธิ์ส าหรับสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี พระราิบัญญัติ            
การกระท าความผิดตามกฎหมายเลือกต้ัง (๒) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราิการ ประกอบด้วย 
พระราิบัญญัติคณะกรรมการข้าราิการพลเรือน พระราิบัญญัติคณะกรรมการสอบสวน และกฎหมาย           
เอกสิทธิ์ทางการทูต (๓) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับราิการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย พระราิบัญญั ติ
คณะกรรมการเทศบาล ท้ังนี้ อาจพิจารณาสาระส าคัญของกฎหมายแต่ละฉบับได้ดังนี้  

 
๑๑.๒.๑ กฎหมายเก่ียวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี                 
โดยก าหนดไว้เป็นหลักภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซก่งก าหนดให้อ านาจสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็น

                                                             
๖๕๘ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราิการ , แผนยุทธศาสตรทการพัฒนาระบบราิการไทย (พ .ศ . ๒๕๕๖  - พ.ศ . ๒๕๖๑ ), 
http://www.opdc.go.th/lite/content๐๘๐๓.html, เข้าถกงเมื่อ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

http://www.opdc.go.th/lite/content0803.html,%20เข้าถึง


๒๐๙ 

ของสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวน๖๕๙ ท้ังยังก าหนดให้มีองคมนตรีเพื่อท าหน้าท่ีให้ค าแนะน า
สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
รวมถกงหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด๖๖๐ นอกจากนี้  รัฐธรรมนูญของประเทศบรูไนยังก าหนดให้มี
คณะกรรมการอภัยโทาซก่งประกอบด้วยอัยการสูงสุด Mufti Kerajaan และกรรมการอื่นอีกจ านวนไม่เกิน ๓ ท่าน            
แต่คณะกรรมการอภัยโทาดังกล่าวไม่มีอ านาจในการด าเนินงานในปัจจุบัน (๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘) เนื่องจาก
กฎหมาย The Constitution of Brunei Darussalam (Suspension) Order พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้ ระงั บอ านาจ        
ของคณะกรรมการอภัยโทาดังกล่าว๖๖๑ และมีการก าหนดให้สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวน      
มีอ านาจแทนในการอภัยโทาโดยกฎหมาย The Constitution of Brunei Darussalam (Suspension) Order 
๒๐๐๖ ก าหนดให้การอภัยโทาโดยสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนเป็นไปโดยค าแนะน าของ
องคมนตรี โดยสามารถลดโทาหรือยกโทาการกระท าอันเป็นความผิดของบุคคลใด หรือก าหนดบทลงโทา          
แก่ผู้กระท าความผิดเป็นอย่างไรกนได้๖๖๒ นอกจากนี้ กฎหมาย The Constitution of Brunei Darussalam 
(Suspension) Order ๒๐๐๖ ได้ก าหนดเรื่อง การจัด ต้ังคณะรั ฐมนตรีและสมาิิกสภานิ ติบัญญั ติ 
องคทประกอบและสมาิิกภาพ คุณสมบัติ ลักาณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง การเรียกประิุมและ           
องคทประิุม๖๖๓  

รัฐธรรมนูญของประเทศบรูไนยังได้บัญญัติในเรื่องกระบวนการตรากฎหมายให้เป็นอ านาจของสมเดนจ
พระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนในการตรากฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบสุข ความเป็นระเบียบ              
ความมั่นคง และเพื่อการบริหารบ้านเมืองท่ีดีภายในประเทศบรูไน๖๖๔ สมาิิกสภานิติบัญญัติสามารถเสนอร่าง
กฎหมายเข้าสู่กระบวนการตรากฎหมาย แต่ต้องได้รับความเหนนิอบจากสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดี
เปอรทตวนเสียก่อนส าหรับร่างกฎหมายดังต่อไปนี้ 

                                                             
๖๕๙ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๓, มาตรา ๔ (๑) 
๖๖๐ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่๔, มาตรา ๖ (๑) ก าหนดว่า “องคมนตรี— (เอ) ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่าน
และยังดีเปอรทตวนในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีเป็นไปตามมาตรา ๘๕…” 
๖๖๑ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๔, มาตรา ๘ (เอ) (๑) 
๖๖๒ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๔, มาตรา ๙ ก าหนดว่า “(๑) สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนอาจใิ้ดุลพินิจภายใต้
อ านาจโดยสมบูรณทในการพิจารณาว่าความผิดใดที่ผู้กระท าความผิดจะต้องถูกตัดสินภายในบรูไนดารุสสาลาม โดยมีอ านาจในเร่ืองหนก่งหรือหลาย
เร่ืองดังน้ี — 
**ณ เวลาที่มีการประกาศใิ้รัฐธรรมนูญฉบับน้ี พระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวน (เป็นไปตามค าสั่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม 
(ระงับ) พ.ศ.2549 ให้องคมนตรีมีหน้าที่ให้ค าปรกกาาแก่พระราิาธิบดีในเร่ืองการใิ้อ านาจภายใต้ ข้อ (๑) ของมาตรา ๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งบรูไน
ดารุสสาลาม 
 (เอ) มอบให้กับผู้ใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือกระท าความผิดในความผิดใดซก่งการอภัยโทาโดยปราศจากหรือโดยมีเง่ือนไข” 
๖๖๓ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๕ 
๖๖๔ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๗, มาตรา ๓๙ 



๒๑๐ 

(๑) ร่างกฎหมาย ญัตติ ค าร้อง หรือการกระท าท่ีเกี่ยวกับการออกพันธบัตรหรือการก่อต้ังสมาคม
ธนาคารหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวข้อง๖๖๕ 

(๒) ร่างกฎหมาย ญัตติ ค าร้อง หรือการกระท าท่ีไม่สอดคล้องกับพันธกรณีท่ีก าหนดโดยสมเดนจพระราิาธิบดี
สุลต่านและยังดีเปอรทตวน ภายใต้สนธิสัญญาหรือความตกลงกับประเทศอื่น๖๖๖ 

(๓) ร่างกฎหมาย ญัตติ ค าร้อง หรือการกระท าท่ีเกี่ยวกับการป้องกันประเทศและความมั่นคงของ
ประเทศ๖๖๗ 

(๔) ร่างกฎหมาย ญัตติ ค าร้อง หรือการกระท าท่ีอาจเป็นการกระทบ หรือท าให้เส่ือมเสียท้ังโดยตรงหรือ
โดยอ้อมซก่งสิทธิ ต าแหน่ง ดุลพินิจหรืออ านาจ เอกสิทธิ์ อ านาจอธิปไตยหรืออภิสิทธิ์ของสมเดนจ
พระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวน ผู้สืบสันตติวงศท สมเดนจพระราิินี หรือพระบรมวงศานุวงศท๖๖๘ 

(๕) ร่างกฎหมาย ญัตติ ค าร้อง หรือการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ หรือท าให้เส่ือมเสียท้ังโดยตรง
หรือโดยอ้อมต่อจุดยืนและอัตลักาณทของปรัิญาประจ าิาติของระบอบราิาธิปไตยอิสลามมลายู 
(Malay Islamic Monarchy)๖๖๙ 

(๖) ร่างกฎหมาย ญัตติ ค าร้อง หรือการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดภาระหนี้ผูกพันประเทศบรูไนโดยตรงหรือ
โดยอ้อม๖๗๐ 

(๗) ร่างกฎหมาย ญัตติ ค าร้อง หรือการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบท้ั งโดยตรงหรือโดยอ้อม           
ต่อการเกนบรักาาเงินกองทุนรวมหรือเงินท่ีต้องจัดเกนบเพื่อกองทุนรวม หรือการยกเลิกเงินท่ีต้องจัดเกนบ
เพื่อกองทุนรวม๖๗๑ 

(๘) ร่างกฎหมาย ญัตติ ค าร้อง หรือการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบท้ังโดยตรงหรือโดยอ้อม              
ต่อการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวมหรือการจ่าย หรือการถอนเงินออกจากกองทุนรวม หรือการปรับเปล่ียน
หรือลดการจ่ายเงินเข้ากองทุนรวม๖๗๒ 

                                                             
๖๖๕ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๘, มาตรา ๔๒ (๑) (เอ)   
๖๖๖ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๘, มาตรา ๔๒ (๑) (บี)   
๖๖๗ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๘, มาตรา ๔๒ (๑) (ซี) 
๖๖๘ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๘, มาตรา ๔๒ (๑) (ดี) 
๖๖๙ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๘, มาตรา ๔๒ (๑) (อี) 
๖๗๐ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๘, มาตรา ๔๒ (๑) (จี) 
๖๗๑ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๘, มาตรา ๔๒ (๑) (เอฟ) 
๖๗๒ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๘, มาตรา ๔๒ (๑) (ไอ) 



๒๑๑ 

(๙) ร่างกฎหมาย ญัตติ ค าร้อง หรือการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบท้ังโดยตรงหรือโดยอ้อม      
ต่อการรับเงินในนามบัญิีกองทุนรวมหรือการรักาาหรือการส่ังจ่ายเงินจากกองทุนรวม หรือการ
ตรวจสอบบัญิีของประเทศบรูไน๖๗๓ 

(๑๐) ร่างกฎหมาย ญัตติ ค าร้อง หรือการกระท าท่ีอาจส่งผลกระทบท้ังโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการกู้ยืมเงิน
หรือการค้ าประกันโดยประเทศบรูไน หรือการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับภาระผูกพันทางการเงินของ
ประเทศ๖๗๔ 

(๑๑) ร่างกฎหมาย ญัตติ ค าร้อง หรือการกระท าท่ีอาจส่งผลกระทบท้ังโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการก าหนด
ภาาีหรือค่าธรรมเนียม๖๗๕ 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังได้ระบุหลักการเรื่องการคลังและบริการสาธารณะ โดยวางหลักว่าการเสียภาาี      
จะเกิดขก้นกนต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติเฉพาะไว้๖๗๖ และมีการก าหนดเงินท่ีให้กับสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่าน 
สมเดนจพระราิินี และพระบรมวงศานุวงศทซก่งก าหนดตามล าดับบรรดาศักดิ์และต าแหน่ง๖๗๗ ท้ังนี้ เงินดังกล่าว  
มีท่ีมาจากกองทุนรวม (Consolidated Fund)๖๗๘ ซก่งประกอบด้วยเงินท่ีเกิดขก้นหรือได้รับโดยรัฐบาลจากแหล่งอื่น
ภายใต้รัฐธรรมนูญ และบทบัญญัติของกฎหมาย ในทุกรอบปีงบประมาณ สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและ    
ยังดีเปอรทตวนจะเป็นผู้ยื่นรายงานแสดงการคาดการณทรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลส าหรับปีนั้น  ๆต่อสภานิติบัญญัติ๖๗๙ 

นอกจากนี้ ประเทศบรูไนได้มีการตราพระราิบัญญัติการจ่ายค่าตอบแทนและเอกสิทธิ์ส าหรับ               
สภานิ ติบั ญ ญั ติและคณ ะรัฐมนตรี  พ .ศ . ๒๕ ๐๘  (Legislative Council and Council of Ministers 
(Remuneration and Privileges) Act 1 9 6 5 , ๑ ๙ ๘ ๔  Revised Edition 1984) Chapter 134 ซก่ ง มี
สาระส าคัญเพื่อก าหนดหลักการเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนและเอกสิทธิของสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี  
ท้ังนี้ หากมีกรณีท่ีเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการตีความตามพระราิบัญญัตินี้ ข้อสงสัยดังกล่าวจะถูกส่งไปยังสมเดนจ
พระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนตัดสินซก่งค าตัดสินถือว่าเป็นท่ีสุด๖๘๐ และสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่าน
และยังดีเปอรทตวนมีอ านาจในการก าหนดบทบัญญั ติในเรื่องค่าตอบแทนส าหรับสภ านิ ติบัญญั ติและ

                                                             
๖๗๓ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๘, มาตรา ๔๒ (๑) (เจ) 
๖๗๔ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๘, มาตรา ๔๒ (๑) (เค) 
๖๗๕  รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๘, มาตรา ๔๒ (๑) (แอล) 
๖๗๖ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๘, มาตรา ๕๖ 
๖๗๗ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๘, มาตรา ๕๗ 
๖๗๘ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๘, มาตรา ๕๘ ก าหนดว่า “รายได้และเงินอ่ืนๆใดที่ได้ก่อให้เกิดขก้นหรือได้รับโดยรัฐบาลไม่ว่าจาก
แหล่งที่มาใดกนตามภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับน้ีและกฎหมายลายลักาณทอัการอ่ืน จะถูกจ่ายไปยังหรือจ่ายจากแหล่งเงินทุนที่เรียกว่า “กองทุนรวม”.” 
๖๗๙ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม ส่วนที่ ๘, มาตรา ๖๐ ก าหนดว่า “สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนจะเป็นผู้ย่ืนรายงานแสดง
การคาดการณทรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลส าหรับปีน้ัน ๆ  ต่อสภานิติบัญญัติ เว้นแต่ในกรณีที่สภานิติบัญญัติตามที่มีระบุไว้เป็นประการอ่ืนใดใน
กฎหมายลายลักาณทอัการในแต่ละปี รายงานน้ันจะต้องน าส่งก่อนเร่ิมต้นปีน้ัน” 
๖๘๐ พระราิบัญญัติการจ่ายค่าตอบแทนและเอกสิทธิ์ส าหรับสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๘, ฉบับปี ๒๕๒๗, บทที่ ๑๓๔ มาตรา ๒ (๒) 



๒๑๒ 

คณะรัฐมนตรี๖๘๑ โดยก าหนดให้การคิดค่าตอบแทนส าหรับสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรีจะเริ่มนับจากวันท่ี
ได้รับการแต่งต้ังหรือเลือกต้ัง ซก่งจะ  ิาระในวันสุดท้ายของเดือนหรือตามท่ีรัฐมนตรีก าหนด๖๘๒ ส่วนเอกสิทธิ์          
ท่ีสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรีจะได้รับจะประกอบไปด้วยเอกสิทธิ์ เิ่น การได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม
ใบขับขี่รายปีส าหรับรถยนตทจ านวนหนก่งคันท่ีจดทะเบียนภายใต้ิ่ือของสมาิิกสภานิติบัญญัติและสมาิิก
คณะรัฐมนตรีในขณะด ารงต าแหน่ง๖๘๓ เงินกู้ในการซื้อพาหนะเดินทาง๖๘๔ ค่าเดินทางและค่าตอบแทนใน           
การเดินทางไปต่างประเทศหากเป็นการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติภารกิจ๖๘๕ การยกเว้นค่ารักาาพยาบาลและ          
ค่าทันตกรรมของสมาิิกสภานิติบัญญัติและสมาิิกคณะรัฐมนตรี คู่สมรส บุตร และบิดามารดา รวมท้ัง          
ของบิดามารดาของคู่สมรส๖๘๖ การติดต้ังโทรศัพททในท่ีพักอาศัยโดยไม่เสียค่าใิ้จ่าย๖๘๗ และการได้รับเอกสิทธิ์
เิ่นเดียวกันส าหรับท่ีพักและบ้านพักตากอากาศของรัฐบาลส าหรับวันหยุด๖๘๘  

เพื่อรักาาความเรียบร้อยระหว่างิ่วงท่ีมีการเลือกต้ัง ประเทศบรูไนได้บัญญั ติพระราิบัญญัติ            
การกระท าความผิดตามกฎหมายเลือกต้ัง (Election offences Act) Chapter 26 มีผลบังคับใิ้ต้ังแต่          
๒๘ เมาายน ค.ศ. ๑๙๖๒ โดยมีวัตถุประสงคทเพื่อป้องกันการกระท าความผิดเกี่ยวกับการเลือกต้ัง และ          
การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และการแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังเพื่อป้องกันการกระท าความผิด
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การเลือกตั้งนอกราิอาณาจักรและการก าหนดเรื่องการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  

กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดความผิดท่ีเกี่ยวกับการเลือกต้ังไว้ เิ่น ผู้ใดโดยเจตนาจัดท าข้อมูลอันเป็นเทนจ
ในขั้นตอนการสมัครเลือกตั้ง ท าการปลอมแปลงหรือท าลายเอกสารท่ีเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ท าการปลอม
แปลงหรือท าลายบัตรออกเสียงเลือกตั้ง ปลอมแปลงหรือท าลายเครื่องหมายของเจ้าพนักงานท่ีกระท าบนบัตร
ออกเสียงเลือกต้ัง หรือส่งมอบบัตรออกเสียงเลือกต้องให้บุคคลใดโดยไม่ได้รับอนุญาต ใส่ส่ิงอื่นนอกจากบัตรออกเสียง
ลงในกล่องใส่บัตรออกเสียง ท าการพิมพทบัตรออกเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังโดยไม่มี

                                                             
๖๘๑ พระราิบัญญัติการจ่ายค่าตอบแทนและเอกสิทธิ์ส าหรับสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๘, ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๒๗, บทที่ ๑๓๔ มาตรา ๓ 
๖๘๒ พระราิบัญญัติการจ่ายค่าตอบแทนและเอกสิทธิ์ส าหรับสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๘, ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๒๗, บทที่ ๑๓๔ มาตรา ๔ 
๖๘๓ พระราิบัญญัติการจ่ายค่าตอบแทนและเอกสิทธิ์ส าหรับสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๘ , ภาคผนวก (ส่วน ๓) การจ่าย
ค่าตอบแทนและเอกสิทธิ์ส าหรับสมาิิกสภานิติบัญญัติและสมาิิกคณะรัฐมนตรี มาตรา ๓ ก าหนดว่า “ค่าธรรมเนียมใบขับขี่ส าหรับรถยนตท:สมาิิก
สภานิติบัญญัติและสมาิิกคณะรัฐมนตรีจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมใบขับขี่รายปีภายใต้กฎระเบียบการจราจรทางถนนส าหรับรถยนตทจ านวนหนก่ง
คันที่จดทะเบียนภายใต้ิ่ือของสมาิิกสภานิติบัญญัติและสมาิิกคณะรัฐมนตรีในขณะด ารงต าแหน่ง” 
๖๘๔ พระราิบัญญัติการจ่ายค่าตอบแทนและเอกสิทธิ์ส าหรับสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๘, ภาคผนวก (ส่วน ๓) การจ่าย
ค่าตอบแทนและเอกสิทธิ์ส าหรับสมาิิกสภานิติบัญญัติและสมาิิกคณะรัฐมนตรี มาตรา ๔ 
๖๘๕ พระราิบัญญัติการจ่ายค่าตอบแทนและเอกสิทธิ์ส าหรับสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๘, ภาคผนวก (ส่วน ๓) ค่าใิ้จ่ายและสิทธิ
ประโยินทส าหรับสมาิิก มาตรา ๕-๗.   
๖๘๖ พระราิบัญญัติการจ่ายค่าตอบแทนและเอกสิทธิ์ส าหรับสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๘, ภาคผนวก (ส่วน ๓) 
๖๘๗ พระราิบัญญัติการจ่ายค่าตอบแทนและเอกสิทธิ์ส าหรับสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๘ , ภาคผนวก (ส่วน ๓) การจ่าย
ค่าตอบแทนและเอกสิทธิ์ส าหรับสมาิิกสภานิติบัญญัติและสมาิิกคณะรัฐมนตรี มาตรา ๑๐ 
๖๘๘ พระราิบัญญัติการจ่ายค่าตอบแทนและเอกสิทธิ์ส าหรับสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๘ , ภาคผนวก (ส่วน ๓) การจ่าย
ค่าตอบแทนและเอกสิทธิ์ส าหรับสมาิิกสภานิติบัญญัติและสมาิิกคณะรัฐมนตรี มาตรา ๑๒ 



๒๑๓ 

สิทธิ ซก่งการกระท าเหล่านี้มีความผิดและระวางโทาจ าคุก ๓ ปี และปรับ ๑๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน หรือท้ังจ า
ท้ังปรับและบุคคลท่ีต้องโทากระท าความผิดไม่สามารถลงสมัครรับเลือกต้ังไม่ว่าในกรณีใดจนกว่าจะพ้น
ระยะเวลา ๕ ปีนับจากวันท่ีกระท าความผิด หรือส้ินสุดระยะเวลาของการจ าคุก๖๘๙ 

ในส่วนการกระท าความผิดโดยเจ้าพนักงาน กฎหมายก าหนดว่าหากเจ้าพนักงาน เสมียน                       
ล่ามแปลภาาา หรือผู้ใดท่ีมีหน้าท่ีในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายการเลือกต้ังท าการคืนเอกสารท่ีเกิด
จากการปลอมแปลงซก่งเอกสารนั้นตนมีหน้าท่ีเกนบรักาาไว้ อนุญาตให้บุคคลใดซก่งตนทราบว่าไม่ใิ่เป็นผู้พิการ
ทางสายตาหรือเป็นผู้ทุพพลภาพให้ลงคะแนนในรูปแบบการลงคะแนนของผู้พิการทางสายตาหรือเป็นผู้ทุพพลภาพ 
หรือปฏิเสธไม่ให้ผู้พิการทางสายตาหรือผู้ทุพพลภาพได้ลงคะแนนในรูปแบบการลงคะแนนเฉพาะของผู้พิการ
ทางสายตาหรือผู้ทุพพลภาพ เจตนาขัดขวางไม่ให้บุคคลท่ีมีสิทธิในการลงคะแนนมาท าการลงคะแนนเสียง หรือ
กระท าการใด ๆ โดยมิิอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย จะมีความผิดต้องระวางโทาจ าคุก          
และปรับและถูกห้ามการลงสมัครรับเลือกตั้ง๖๙๐ 

 พระราิบัญญัติฉบับนี้ยังได้ก าหนดความผิดเกี่ยวกับการทุจริตในกรณีท่ีบุคคลใดใิ้ิ่ือของบุคคลอื่นๆ 
ในการขอรับใบลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ไม่ว่าิ่ือท่ีใิ้นั้นเป็นของบุคคลท่ียังมีิีวิตอยู่หรือเสียิีวิตแล้ว หรือ   
การใิ้ิ่ือสมมุติ หรือเป็นกรณีท่ีได้ลงคะแนนไปแล้วแต่มาลงคะแนนด้วยิื่อเดิมอีกจะถือว่ากระท าความผิดฐาน
การแสดงตนเป็นผู้อื่น๖๙๑  

หากผู้ใดจัดหามา ตกลงท่ีจะจัดหามา หรือให้สัญญาว่าจะจัดหามาให้ซก่งต าแหน่งหรือการรับเข้าท างาน
เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังหรือผู้มีสิทธิเลือกต้ังท้ังทางตรงและทางอ้อม หรือกระท าในนามของผู้สมัครรับเลือกต้ัง
หรือผู้มีสิทธิเลือกต้ังคนใดหรือในนามของบุคคลอื่นจูงใจเพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังหรือผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังคนใดลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังหรือกระท าการทุจริตตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น   
ในนามของผู้สมัครรับเลือกต้ังหรือลงคะแนนเสียงหรืองดเว้นการลงคะแนนเสีย งจะถือว่ามีความผิดและ           
ต้องได้รับโทา๖๙๒ นอกจากนี้ ยังมีบทก าหนดโทาส าหรับผู้ท่ีให้ส่ิงตอบแทน เงินกู้ ข้อเสนอ สัญญาหรือข้อตกลง
ว่าจะให้ซก่งส่ิงดังกล่าวแก่บุคคลนั้นหรือบุคคลใดเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นจัดการให้การเลือกต้ังบุคคลใด หรือ
ลงคะแนนให้กับผู้มีสิทธิรับเลือกต้ังคนใดหรือให้ลงคะแนนในการเลือกต้ังใดเลือกผู้สมัครรับเลือกต้ังคนหนก่ง           
คนใดนั้น๖๙๓ นอกจากนี้พระราิบัญญัติฉบับนี้ยังได้ก าหนดการกระท าความผิดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการทุจริต           
ในการเลือกต้ังอีกหลายประการ ได้แก่ การให้สินบนเพื่อให้เกิดการทุจริตในการเลือกตั้ง ซก่งท้ังตัวผู้ให้เองและ
ผู้รับสินบนจะถือว่ามีความผิด๖๙๔ โทาตามกฎหมายนี้จะประกอบไปด้วยโทาจ าคุกและโทาปรับและ               

                                                             
๖๘๙ มาตรา ๓ แห่งพระราิบัญญัติการกระท าความผิดตามกฎหมายเลือกต้ัง บทที่ ๒๖ 
๖๙๐ มาตรา ๔ แห่งพระราิบัญญัติการกระท าความผิดตามกฎหมายเลือกต้ัง บทที่ ๒๖ 
๖๙๑ มาตรา ๗ แห่งพระราิบัญญัติการกระท าความผิดตามกฎหมายเลือกต้ัง บทที่ ๒๖ 
๖๙๒ มาตรา ๑๐ (บี) แห่งพระราิบัญญัติการกระท าความผิดตามกฎหมายเลือกต้ัง บทที่ ๒๖ 
๖๙๓ มาตรา ๑๐ (ซี) แห่งพระราิบัญญัติการกระท าความผิดตามกฎหมายเลือกต้ัง บทที่ ๒๖ 
๖๙๔ มาตรา ๑๐ แห่งพระราิบัญญัติการกระท าความผิดตามกฎหมายเลือกต้ัง บทที่ ๒๖ 



๒๑๔ 

การกระท าความผิดเกี่ยวกับการแสดงตนเป็นผู้อื่นและการให้สินบนนั้นถือเป็นความผิดท่ีต้องถูกจับกุมตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา๖๙๕ 

 
๑๑.๒.๒ กฎหมายเก่ียวกับระเบียบข้าราชการ 
 

 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบข้าราิการคือ  พระราิบัญญัติ
คณะกรรมการข้าราิการพลเรือน ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ (Public Service Commission Act (Revised 
edition 1984)) ซก่งก าหนดให้จัดต้ังคณะกรรมการข้าราิการพลเรือนภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ๖๙๖ 
กฎหมายฉบับนี้ก าหนดเอกสิทธิ์และความคุ้มครองให้กับคณะกรรมการข้าราิการพลเรือนในการด าเนินการ                  
ต้องไม่อนุญาตหรือบังคับให้แสดงหรือเปิดเผยข้อมูลการส่ือสารระหว่างคณะกรรมการฯ ท้ังในรูปแบบการเขียน
และการสนทนาขณะปฏิบัติหน้าท่ี เว้นแต่เป็นกรณีท่ีสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวน                       
ให้ความยินยอมเป็นลายลักาณทอัการให้แสดงหรือเปิดเผย๖๙๗ นอกจากนี้ กรรมการของคณะกรรมการข้าราิการ     
พลเรือนทุกคนยังได้เอกสิทธิ์และความคุ้มครองท่ีจะไม่ถูกฟ้องร้องต่อการกระท าหรือละเว้นการกระท าใดๆ 
ภายใต้การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายนี้๖๙๘ นอกจากนี้ พระราิบัญญัติฉบับนี้ก าหนดความผิดกรณีท่ีผู้ใดเจตนา
ให้ข้อมูลท่ีเป็นเทนจหรือบิดเบือนแก่คณะกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการ หรือแก่บุคคลหรือ               
คณะบุคคลท่ีคณะกรรมการแต่งต้ัง จะต้องระวางโทาปรับ ๑๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน และระวางโทาจ าคุก            
๒ ปี๖๙๙ นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังระบุการกระท าความผิดในกรณีท่ีบุคคลใดประกาศหรือเปิดเผยข้อมูล
ให้แก่บุคคลอื่นซก่งไม่มีอ านาจโดยิอบซก่งข้อมูลท้ังหมดหรือเพียงส่วนหนก่งส่วนใดของเอกสาร การส่ือสารหรือ
ข้อมูลซก่งได้มาโดยการปฏิบัติหน้าท่ี๗๐๐ กรรมการ เจ้าหน้าท่ี และเจ้าพนักงานของคณะกรรมการถือว่าเป็น
ข้าราิการตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา๗๐๑ 

กฎหมายฉบับนี้ ได้ระบุ เรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรรมการข้าราิการ โดยกรรมการของ
คณะกรรมการข้าราิการนี้จะได้รับดังนี้ 

(ก) ประธานคณะกรรมการจะได้รับเงินเดือนตามกฎหมาย ค่าเบ้ียเล้ียง และสิทธิประโยินทท่ีระบุไว้ใน
ภาคผนวกแห่งกฎหมายนี้ 

                                                             
๖๙๕ พระราิบัญญัติการกระท าความผิดตามกฎหมายเลือกต้ัง บทที่ ๒๖ มาตรา ๑๑ (๒) 
๖๙๖ พระราิบัญญัติคณะกรรมการข้าราิการพลเรือน (ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗) บทที่ ๘๓ มาตรา ๒ 
๖๙๗ พระราิบัญญัติคณะกรรมการข้าราิการพลเรือน (ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗) บทที่ ๘๓ มาตรา ๓ 
๖๙๘ มาตรา ๔ แห่งพระราิบัญญัติคณะกรรมการข้าราิการพลเรือน (ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗) บทที่ ๘๓ 
๖๙๙ มาตรา ๕ แห่งพระราิบัญญัติคณะกรรมการข้าราิการพลเรือน (ฉบับแกไ้ขปี พ.ศ. ๒๕๒๗) บทที่ ๘๓ 
๗๐๐ มาตรา ๖ (๑) แห่งพระราิบัญญัติคณะกรรมการข้าราิการพลเรือน (ฉบับแก้ไขป ีพ.ศ. ๒๕๒๗) บทที่ ๘๓ 
๗๐๑ มาตรา ๘  แห่งพระราิบัญญัติคณะกรรมการข้าราิการพลเรือน (ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗) บทที่ ๘๓ 



๒๑๕ 

(ข) กรรมการในคณะกรรมการข้าราิการได้รับเงินเดือนตามกฎหมาย ค่าเบี้ยเล้ียง และสิทธิ
ประโยินทตามท่ีระบุไว้ในภาคผนวกแห่งกฎหมายนี้๗๐๒ 

 
พระราิบัญญัติคณะกรรมการข้าราิการพลเรือนนี้ยังประกอบไปด้วยกฎหมายล าดับรองอีกสองฉบับ 

(Subsidiary Legislation) ซก่งอนุมัติโดยสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวน ได้แก่ กฎหมายว่าด้วย
การก าหนดการแต่งต้ังและการเล่ือนต าแหน่งข้าราิการ และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแนวทางปฏิบัติและ
วินัยของข้าราิการ  

กฎหมายว่าด้วยการก าหนดการแต่งต้ังและการเล่ือนต าแหน่งข้าราิการใิ้บังคับกับข้าราิการประจ า
และข้าราิการิ่ัวคราว ยกเว้น การใิ้บังคับกับเจ้าหน้าท่ีท่ีมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายวันซก่งได้รับ                 
การแต่งต้ังโดยคณะกรรมการเป็นครั้งคราว๗๐๓ กฎหมายว่าด้วยการก าหนดการแต่งต้ังและการเล่ือนต าแหน่ง
ข้าราิการระบุ ขั้นตอน แนวทางปฏิบั ติ  และเงื่อนไขตลอดจนคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก                          
ในการพิจารณาแต่งต้ังข้าราิการ และระยะเวลาทดลองงาน๗๐๔ ในส่วนของภาคการเล่ือนต าแหน่งข้าราิการนั้น
ข้าราิการอาจถูกคัดเลือกให้ได้รับการเล่ือนต าแหน่งเนื่องจากคุณสมบัติในการปฏิบัติราิการ ประสบการณท
การท างาน และคุณงามความดี หากมีกรณีท่ีข้าราิการจ านวนสองรายมีคุณงามความดีเท่ากัน ข้าราิการผู้มี
อาวุโสจะได้รับการเล่ือนต าแหน่งก่อน๗๐๕  

กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแนวทางปฏิบัติและวินัยของข้าราิการก าหนดแนวทางปฏิบัติและวินัย
ของข้าราิการ โดยใิ้บังคับแก่เจ้าพนักงานในหน่วยงานราิการของประเทศบรูไน ท้ังนี้ หากเป็นกรณีท่ี               
การปฏิบัติราิการ ระเบียบวินัย และการลงโทาเจ้าพนักงานนั้นถูกก าหนดโดยบทบัญญัติกฎหมายอื่น              
ให้ข้อบัญญัตินี้น าไปบังคับใิ้ให้สอดคล้องกับกฎหมายอื่นนั้นเิ่นกัน๗๐๖ ิ่ัวโมงท างานโดยปกติของเจ้าพนักงาน 
คือ เจนดิ่ัวโมงครก่งต่อวัน ต้ังแต่วันจันทรทถกงวันพฤหัส และ วันเสารท ท้ังนี้ เว้นแต่จะมีการก าหนดไว้เป็นกรณี
เฉพาะ โดยเริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา ๗.๓๐ นาฬิกา จนถกง ๑๒.๓๐ นาฬิกา และ ๑๓.๓๐ นาฬิกา จนถกง 
๑๖.๐๐ นาฬิกา ในิ่วงเวลาดังกล่าวประิาินสามารถท าการติดต่อสถานท่ีราิการ และเป็นิ่ัวโมงขั้นต่ าของ
การท างานของข้าราิการทุกคน ท้ังนี้ ก าหนดให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้ากรม กอง หรือ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด     
ท่ีจะพิจารณาก าหนดเวลาการท างานท่ีแตกต่างจากเวลาดังกล่าว ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าท่ี
นอกเวลาท่ีก าหนดนั้น มิได้เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานมีสิทธิเรียกร้องค่าล่วงเวลาหรือการลาได้เพิ่มเติม              
แต่อย่างใด๗๐๗ ข้อบัญญัตินี้ก าหนดห้ามมิให้เจ้าพนักงานกระท าการดังนี้  

                                                             
๗๐๒ มาตรา ๑๐ (๑) แห่งพระราิบัญญัติคณะกรรมการข้าราิการพลเรือน (ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗) บทที่ ๘๓ 
๗๐๓ มาตรา ๒ ของระเบียบการก าหนดการแต่งต้ังและการเลื่อนต าแหน่งข้าราิการ   
๗๐๔ มาตรา ๒๘ ของระเบียบการก าหนดการแต่งต้ังและการเลื่อนต าแหน่งข้าราิการ   
๗๐๕ มาตรา ๓๖ ของระเบียบการก าหนดการแต่งต้ังและการเลื่อนต าแหน่งข้าราิการ   
๗๐๖ มาตรา ๒ ของระเบียบการก าหนดแนวทางปฏิบัติและวินัยของราิการ   
๗๐๗ มาตรา ๔ ของระเบียบการก าหนดแนวทางปฏิบัติและวินัยของราิการ   



๒๑๖ 

 
๑) เข้าร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในการบริหารหรือการประกอบธุรกิจ การเกาตร หรือ                  

การอุตสาหกรรม 

๒) ในหน้าท่ีเิ่นเดียวกับเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม ผู้จัดการมรดกท่ัวไป ผู้พิทักาททรัพยท 

๓) เป็นผู้เิ่ียวิาญจัดท ารายงานให้ หรือให้หลักฐานในฐานะผู้เิ่ียวิาญไม่ว่าจะมีหรือไม่มี
ค่าตอบแทนกนตาม 

๔) ท าการงานเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนจากบริาัท ส านักงาน หรือเอกิน๗๐๘ 
 

ท้ังนี้ เจ้าพนักงานอาจขออนุญาตจากนายกรัฐมนตรีเพื่อกระท าการข้างต้นได้ หากการกระท านั้น
เป็นไปเพื่อประโยินทของตน หรือต่อญาติสนิท หรือเพื่อองคทกรท่ีไม่แสวงหาก าไรซก่งเจ้าพนักงานนั้นด ารง
ต าแหน่งในหน่วยงานดังกล่าว๗๐๙ และมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานหรือจรรยาบรรณ (Code 
of Conduct) ก าหนดห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานใิ้ประโยินทจากการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยินทส่วนตน โดยการ
กระท าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามกฎหมายนี้จะเป็นผลให้เจ้าพนักงานต้องถูกด าเนินการทางวินัย๗๑๐ 

พระราิบัญญัติคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (Commissions of 
Inquiry Act, 1962 (Revised Edition 2014)) ก าหนดให้สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวน 
แต่งต้ังคณะกรรมการขก้นมาคณะหนก่งหรือหลายคณะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานคนใด 
หรือการปฏิบัติงานหรือการจัดการของหน่วยราิการหรือองคทกรสาธารณะอื่นใดในประเทศบรูไน นอกจากนี้ 
สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนมีอ านาจในการส่ังให้สืบสวนหน่วยงานใดโดยเฉพาะเจาะจงได้
หากเป็นไปเพื่อประโยินทสาธารณะ๗๑๑ สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนมีดุลพินิจในการก าหนด
ทางปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการสอบสวน เิ่น การแต่งต้ังประธานคณะกรรมการสอบสวน ก าหนดวัน เวลา และ

                                                             
๗๐๘ มาตรา ๑๐ (เอ) ของระเบียบการก าหนดแนวทางปฏิบัติและวินัยของราิการ   
๗๐๙ มาตรา ๑๐ (บี) ของระเบียบการก าหนดแนวทางปฏิบัติและวินัยของราิการ  
 
 
   
๗๑๐ ระเบียบการก าหนดแนวทางปฏิบัติและวินัยของราิการ  มาตรา ๑๑ (บี) ก าหนดว่า “ (เอ) ห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานใิ้ประโยินทจากการ
ปฏิบัติงานเพื่อผลประโยินทส่วนตนโดยเป็นการขัดต่อหน้าที่ที่มีต่อสาธารณะของตน หรือเป็นการกระท าซก่งตนได้รู้อยู่หรือคาดหมายได้ว่าจ ะรู้ว่า            
จะเกิดความคลางแคลงสงสัยต่อสาธารณิน ว่าเจ้าหน้าที่น้ัน  

(๑) ได้อ านวยให้เกิดประโยินทส่วนตนอันเป็นการขัดแย้งกับหน้าที่ที่มีต่อสาธารณะและส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อความเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือ 

(๒) ได้ใิ้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเป็นไปเพื่อผลประโยินทส่วนตัว  
(บี) การละเมิดซก่งกฎระเบียบน้ีเป็นผลให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องรับผิดตามกระบวนการลงโทาทางวินัย” 
๗๑๑ มาตรา ๒ (๑) แห่งพระราิบัญญัติคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ บทที่ ๙ 



๒๑๗ 

สถานท่ีท่ีจะท าการสอบสวน และกระบวนการสอบสวน ท้ังนี้ ยังให้อ านาจสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและ                  
ยังดีเปอรทตวนในการก าหนดผู้ท่ีจะมาท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติม๗๑๒ หรือขยายเวลา           
การสอบสวน๗๑๓ ตลอดจนมีอ านาจสูงสุดในการปรับเปล่ียนกฎเกณฑทเกี่ยวกับการสอบสวน๗๑๔ 

อ านาจของคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายฉบับนี้มีดังนี้ 

(๑) จัดหาและรับมาซก่งหลักฐานท้ังท่ีเป็นพยานเอกสารและพยานบุคคล ท าการสอบสวนพยานบุคคล
ท่ีคณะกรรมการเหนนควรให้ท าการสอบสวนเพื่อให้ได้มาซก่งหลักฐาน๗๑๕ 

(๒) ท าให้ได้มาซก่งหลักฐานท้ังท่ีเป็นพยานเอกสารและพยานบุคคล และให้พยานท าการปฏิญาณตน
หรือรับรองว่าเป็นความจริงเพื่อให้การต่อศาลสูง หรือค าให้การเป็นลายลักาณทอัการ๗๑๖ 

(๓) ออกหมายเรียกบุคคลใดภายในประเทศบรูไนให้มาร่วมประิุมกับคณะกรรมการเพื่อแสดง
หลักฐานหรือแสดงเอกสารหรือ ส่ิงใดท่ีอยู่ในความครอบครองของบุคคลดังกล่าว และ             
เพื่อตรวจสอบบุคคลนั้นในฐานะพยาน หรือเรียกให้บุคคลดังกล่าวแสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือ   
แสดงส่ิงใดท่ีอยู่ในความครองครองของบุคคลดังกล่าว๗๑๗ 

(๔) ออกหมายค้นเพื่อจับกุมในกรณีท่ีบุคคลฝ่าฝืนไม่มารายงานตนเมื่อได้รับหมายเรียก และส่ังให้
 ิาระค่าใิ้จ่ายท่ีใิ้ในการด าเนินการจับกุมบุคคลนั้น๗๑๘ 

(๕) ส่ังปรับเป็นจ านวนเงินไม่เกิน ๕๐๐ ดอลลารทบรูไน แก่บุคคลท่ีคณะกรรมการส่ังให้แสดงหลักฐาน
ท่ีได้รับการรับรองแล้ว หรือแสดงเอกสารอย่างใด โดยฝ่าฝืนไม่กระท าการนั้นโดยไม่มีเหตุผลอัน
เป็นท่ีพอใจแกค่ณะกรรมการ๗๑๙ 

(๖) ถกงแม้ว่าจะมีกฎหมายลายลักาณทอัการเกี่ยวกับพยานหลักฐาน แต่คณะกรรมการอาจยอมรับ
พยานหลักฐานท้ังท่ีเป็นพยานเอกสารและพยานบุคคลท่ีไม่เป็นท่ียอมรับในกระบวนพิจารณา         
ทางแพ่งและทางอาญากนได้๗๒๐ 

                                                             
๗๑๒  มาตรา ๔ (๑) แห่งพระราิบัญญัติคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ บทที่ ๙ 
๗๑๓ พระราิบัญญัติคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบบัแก้ไขป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ บทที่ ๙ มาตรา ๕ 
๗๑๔ พระราิบัญญัติคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบบัแก้ไขป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ บทที่ ๙ มาตรา ๖ 
๗๑๕ มาตรา ๘ (เอ) แห่งพระราิบัญญัติคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ บทที่ ๙ 
๗๑๖ มาตรา ๘ (บี) แห่งพระราิบัญญัติคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ บทที่ ๙ 
๗๑๗ มาตรา ๘ (ซก) แห่งพระราิบัญญัติคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ บทที่ ๙ 
๗๑๘ มาตรา ๘ (ดี) แห่งพระราิบัญญัติคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบับแก้ไขป ีพ.ศ. ๒๕๕๗ บทที่ ๙ 
๗๑๙ มาตรา ๘ (อี) แห่งพระราิบัญญัติคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ บทที่ ๙ 
๗๒๐ มาตรา ๘ (เอฟ) แห่งพระราิบัญญัติคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ บทที่ ๙ 



๒๑๘ 

(๗) มีอ านาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สาธารณะินหรือผู้ส่ือข่าวเข้าฟังการสอบสวนท้ังหมด
หรือเพียงบางส่วน ท้ังนี้ ขก้นอยู่กับข้อก าหนดของคณะกรรมการ๗๒๑ 

(๘) ให้ค่าตอบแทนผู้ท่ีเข้าร่วมการประิุมคณะกรรมการสอบสวน รวมถกงล่ามแปลภาาา๗๒๒ 
 
ท้ังนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ถูกด าเนินคดีหรือฟ้องร้องในทางแพ่งส าหรับการกระท าใดในฐานะ

ท่ีเป็นคณะกรรมการสอบสวน อีกท้ังพยานหลักฐานท้ังหมดท่ีได้มาเพื่อวัตถุประสงคทของการด าเนินการตาม
กฎหมายฉบับนี้กนได้รับเอกสิทธิ์โดยเดนดขาดท่ีจะไม่ถูกด าเนินคดีหรือฟ้องร้องทางแพ่งด้วยเหตุท่ีมาเป็น
พยาน๗๒๓ 

กฎหมายเอกสิทธิ์ทางการทูต (Diplomatic Privileges (Extension) Chapter ๘๕) เป็นกฎหมาย          
ซก่งประกาศโดยค าส่ังของสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนให้จัดต้ังองคทการซก่งมีสมาิิก
ประกอบด้วยรัฐบาลแห่งราิอาณาจักรและรัฐบาลหนก่งหรือหลายอ านาจอธิปไตยต่างประเทศ  โดยให้มี                 
ความคุ้มกันทางการทูตและเอกสิทธิ์ทางการทูตโดยระบุไว้ในภาคผนวกหนก่งของกฎหมายฉบับนี้ และก าหนดให้
เป็นองคทการท่ีมีสถานะทางกฎหมาย๗๒๔ นอกจากนี้  กฎหมายฉบับนี้ยังก าหนดให้รัฐมนตรี (Minister)                
เป็นผู้มีอ านาจในการออกค าส่ังให้จัดท ารายิ่ือของบุคคลท่ีจะได้รับความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ และให้ประกาศ
ต่อสาธารณะ (Public Notification) และเป็นผู้ให้หรือเพิกถอนความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ของบุคคล ตลอดจน
การทบทวนรายิ่ือบุคคลก่อนท่ีจะมีการประกาศการแก้ไขรายิ่ือนั้น๗๒๕ 

ความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ของคณะบุคคลตามกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ 
 

(๑) ความคุ้มกันท่ีจะไม่ถูกด าเนินคดีหรือถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย 

(๒) การละเมิดมิได้ของบรรณสารและสถานท่ีท าการ 

(๓) ได้รับการยกเว้นหรือการผ่อนผันจากภาาีหรือค่าติดพัน นอกจากภาาีน าเข้าสินค้า 

                                                             
๗๒๑ มาตรา ๘ (จี) แห่งพระราิบัญญัติคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ บทที่ ๙ 
๗๒๒ มาตรา ๘ (เอิ) แห่งพระราิบัญญัติคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ บทที่ ๙ 
๗๒๓ มาตรา ๒๑  แห่งพระราิบัญญัติคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ บทที่ ๙ 
๗๒๔ กฎหมายเอกสารสิทธิ์ทางการทูต บทที่ ๘๕ มาตรา ๒ (๑) ก าหนดว่า “ส่วนน้ีใิ้กับองคทกรใดที่ได้มีการประกาศโดยค าสั่งของสมเดนจพระราิา             
ธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนในสภาให้เป็นองคทกรที่รัฐบาลของสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่าน และรัฐบาล หรือรัฐบาลหนก่งหรือหลายอ านาจอธิปไตย
ต่างประเทศให้มีความคุ้มกันทางการทูตและเอกสิทธิ์ทางการทูต (๒) สภาสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านอาจมีค าสั่ง (เอ) ตามที่ส่วนน้ีใิ้บังคับกับ
องคทกรน้ัน (ซก่งในที่น้ีเรียกว่า “องคทกร”)  ให้มีความคุ้มกันทางการทูตและเอกสิทธิ์ตามที่ก าหนดในภาคผนวก ส่วนที่ หนก่งแห่งพระราิบัญญัติน้ี และ
ให้มีความสามารถตามกฎหมายเิ่นองคทกรนิติบุคคล...” 
๗๒๕ กฎหมายเอกสารสิทธิ์ทางการทูต บทที่ ๘๕ มาตรา ๓ 



๒๑๙ 

(๔) ได้รับยกเว้นจากหน้าท่ีและภาาีในการน าเข้าหรือส่งออกส่ิงของท่ีใิ้ในทางการขององคท การภายใต้
เงื่อนไขท่ีก าหนดโดยหน่วยงานศุลกากร และยกเว้นจากอากรศุลกากร ภาาี และหน้าท่ี ส าหรับใิ้ใน
ทางการทูตในประเทศบรูไนหรือเพื่อส่งออก โดยเงื่อนไขการยกเว้นนี้จะถูกก าหนดโดยหน่วยงาน
ควบคุมด้านศุลกากร 

(๕) ได้รับยกเว้นจากข้อห้ามหรือข้อจ ากัดในการน าเข้าสินค้าหรือการส่งออกสินค้าซก่งเป็นสินค้าท่ีใิ้ใน
ทางการขององคทการ 

(๖) ได้รับสิทธิในการใิ้ประโยินทการติดต่อส่ือสารทางโทรเลขท่ีส่งโดยผู้ได้รับสิทธิในการส่งข้อมูลท่ีใิ้เพื่อ
การตีพิมพทเผยแพร่หรือแพร่ภาพ (รวมท้ังการติดต่อส่ือสารท่ีออกไปข้างนอกประเทศบรูไนหรือท่ีส่ง
จากนอกประเทศบรูไน) โดยได้รับสิทธิในการ  ิาระค่าธรรมเนียมท่ีลดลงส าหรับการบริการส่ือสาร
ดังกล่าว๗๒๖ 
 
นอกจากนี้ กฎหมายยังได้ก าหนดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันให้กับเจ้าหน้าท่ีระดับสูง และผู้แทนของ

รัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ ของรัฐ ตลอดจนบุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าท่ีระดับสูง  

ประเทศบรูไนสามารถปฏิเสธการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่คนิาติหรือผู้แทนของประเทศใดๆ                               
ท่ีมิได้ให้การปฏิบัติเิ่นเดียวกันกับคนิาติหรือผู้แทนบรูไนในประเทศนั้นได้๗๒๗ 

 
๑๑.๒.๓ กฎหมายเก่ียวกับราชการส่วนท้องถ่ิน 
 

 ประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับราิการส่วนท้องถิ่น คือ พระราิบัญญัติคณะเทศมนตรี        
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. ๒๕๒๗ (Municipal Board Act (Revised edition 1984)) ซก่งก าหนดให้คณะเทศมตรี
มีหน้าท่ีในการบริหารจัดการท้องถิ่นโดยการออกกฎเกณฑทควบคุมอาคารและการก่อสร้างอาคาร  วางผังเมือง
และดูแลรักาาต้นไม้ ความสะอาด น้ าประปา ไฟฟ้า ถนน คลอง และสะพาน รวมถกงการก าหนดจ านวน              
ท่ีอยู่อาศัยและิ่ือถนน เป็นต้น ปัจจุบันกฎหมายนี้ก าลังอยู่ในการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายท่ีมี              
ิ่ือว่า Municipal Board (Bandar Seri Begawan) (Amendment) By-Laws, 2015 แต่กฎหมายดังกล่าว           
ยังไม่มีผลบังคับใิ้ 

พระราิบัญญัติคณะเทศมนตรี ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ก าหนดให้สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและ
ยังดีเปอรทตวนมีอ านาจประกาศพื้นท่ีให้เป็นเขตเทศบาลภายใต้การปกครองของคณะกรรมการเทศบาลเพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงคทของพระราิบัญญัตินี้๗๒๘ และสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านยังมีอ านาจในการแต่งต้ัง
                                                             
๗๒๖ กฎหมายเอกสารสิทธิ์ทางการทูต บทที่ ๘๕ ภาคผนวก (ส่วน ๒ (๒)) ส่วนที่ ๑ 
๗๒๗ กฎหมายเอกสารสิทธิ์ทางการทูต บทที่ ๘๕ มาตรา ๕ 
๗๒๘ กฎหมายเอกสารสิทธิ์ทางการทูต บทที่ ๘๕ มาตรา ๕ 



๒๒๐ 

คณะกรรมการโดยประกอบด้วยเจ้าพนักงานของรัฐและบุคคลท่ีสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านแต่งต้ังไว้               
สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านมีอ านาจแต่งต้ังให้บุคคลใดท่ีอยู่ในคณะเทศมนตรีด ารงต าแหน่งเป็นประธาน           
คณะเทศมนตรี หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอาจแต่งต้ังเจ้าพนักงานอื่นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราิบัญญัตินี้ เขตพื้นท่ีภายในอ านาจของคณะเทศมนตรีจะประกาศก าหนดให้มีความสอดคล้องกับเขต
ของเมืองหรือจะก าหนดให้แยกจากกันกนได้ ท้ังนี้ ค าประกาศหรือการแต่งต้ังภายใต้กฎหมายนี้สามารถเพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลงหรือถูกเพิกถอนได้๗๒๙ 

คณะเทศมนตรีมีหน้าท่ีด าเนินการในพื้นท่ีท่ีรับผิดิอบให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การก าหนดกฎเกณฑทและการควบคุมอาคารและการบริหารจัดการอาคาร 

(๒) การวางผังและการบ ารุงรักาาบริเวณท่ีจัดไว้ เพื่ อเป็นเขตพักผ่อนหย่อนใจและเพื่ อ
วัตถุประสงคทอื่น การดูแลรักาาท่ีดินรกร้างว่างเปล่า การปลูกและการอนุรักาทต้นไม้ การจัดการ
และการบ าบัดน้ าเสีย ระบบไฟฟ้าและการจัดการถนน คลอง และสะพาน การจัดการเรื่อง
เลขท่ีบ้าน และการก าหนดิ่ือถนน ซก่งต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

(๓) การก าหนดกฎเกณฑทและการควบคุม ทางระบายน้ า ท่อน้ า บ่อบ าบัดน้ าเสีย บ่อน้ า สระน้ าและถัง
เกนบน้ า สถานท่ีเล้ียงสัตวท เิ่น แกะ แพะ และสัตวทปีก การจัดการคนขายเนื้อและการให้
ใบอนุญาตแก่ผู้ขายอาหารสดและผลิตภัณฑทอาหาร 

(๔) การก่อสร้างและงานซ่อมบ ารุงระบบระบายน้ า การวางผังระบบระบายน้ าบนท่ีดินสาธารณะ
และท่ีดินของเอกิน การปรับแก้แผนท่ีแสดงการระบายน้ า สถานะของการถือครองท่ีดิน
ส าหรับการจัดการระบายน้ า 

(๕) การก่อต้ังและการควบคุมตลาดและโรงฆ่าสัตวท รวมถกงการก าหนดค่าธรรมเนียมและ
ใบอนุญาต การก าหนดห้ามการขายภายในพื้นท่ีของตลาด 

(๖) การก าหนดกฎเกณฑทเกี่ยวกับร้านขายขนมปัง กิจการซักรีด และการขายของบนแผงลอย               
ข้างถนนซก่งควบคุมโดยใิ้ระบบจดทะเบียนและระบบอนุญาต 

(๗) การก าหนดกฎเกณฑท การตรวจสอบ และการอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรม ท่ีพัก                  
โรงมหรสพ ท่ีพักตากอากาศสาธารณะโดยการควบคุมระบบสุขอนามัยด้านต่างๆ 

(๘) การจัดต้ังและการก าหนดกฎเกณฑทเกี่ยวกับสถานท่ีอาบน้ าสาธารณะ รวมถกงอ านาจ                 
ในการก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการใิ้และการให้เิ่า 

                                                             
๗๒๙ พระราิบัญญัติคณะเทศมนตรี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. ๒๕๒๗ บทที่ ๕๗ มาตรา ๓ (๑-๕) 



๒๒๑ 

(๙) การจัดการและการก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะ 

(๑๐) การจัดการและการป้องกันส่ิงท่ีก่อความร าคาญและท่ีก่อให้เกิดอันตราย และการประกอบ
อาิีพหรือกิจการท่ีไม่ถูกสุขลักาณะ 

(๑๑) การป้องกันและการก าจัดส่ิงกีดขวางทางสาธารณะ 

(๑๒) การิันสูตรพลิกศพและการให้เอกสารยืนยันสาเหตุการเสียิีวิตในกรณีท่ีสาเหตุการเสียิีวิต
มิได้ถูกยืนยันโดยแพทยทท่ีได้รับอนุญาต 

(๑๓) การป้องกันและการควบคุมโรคมาลาเรีย การรักาาผู้ป่วย และการแยกผู้ป่วย และการจัดการ
สถานท่ีเพื่อการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ 

(๑๔) การจัดการประกาศ ป้าย สัญลักาณท และการแสดงสัญลักาณทด้วยอุปกรณทอื่นๆ 

(๑๕) การจัดการและการก าหนดกฎเกณฑทเกี่ยวกับการจราจร ท้ังยานพาหนะ สัตวทพาหนะ การเดินเท้า
ของประิาิน 

(๑๖) การจัดการเรื่องอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีกล่าวมาข้างต้น หรือเกี่ยวข้องกับการบ ารุงรักาา
และการปรับปรุงบริเวณอาณาเขตท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดิอบของคณะเทศมนตรี๗๓๐ 

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังก าหนดให้สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนโดยค าแนะน า
ของคณะเทศมนตรีมีอ านาจก าหนดค่าธรมเนียมรายปีส าหรับกิจกรรมท่ีด าเนินการภายใต้กฎหมายหมายฉบับนี้ 
เพื่อเป็นค่าด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการไฟฟ้าสาธารณะ การิลประทาน ท่อระบายน้ าสาธารณะ การก าจัด
ส่ิงปฏิกูล การป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยจัดเกนบจากท่ีดิน ท่ีอยู่อาศัย และอาคารภายในบริเวณเขตเทศบาล 
ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาประเมินทรัพยทสินของปีนั้น ราคาประเมินนี้จะก าหนดโดยสมเดนจพระราิาธิบดี
สุลต่านและยังดีเปอรทตวนโดยค าแนะน าของคณะเทศมนตรี ซก่งก าหนด  ิาระในเดือนมกราคมและเดือน
กรกฎาคมของทุกปี๗๓๑ ท้ังนี้ คณะเทศมนตรีจะมีการประกาศการประเมินราคาทรัพยทสิน โดยระบุวันท่ีประกาศ
ในท่ีสาธารณะโดยจะต้องไม่น้อยกว่า ๓ สัปดาหทนับจากวันท่ีมีการออกประกาศเพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้าน
การประเมินราคา เมื่อการประเมินราคาส าเรนจ คณะเทศมนตรีจะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของหรือ                    
ผู้ครอบครองทรัพยทสินนั้น๗๓๒ 

 จากการศกกาากฎหมายท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราิการของประเทศบรูไนพบว่า
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไนซก่งเป็นกฎหมายสูงสุดได้ก าหนดสาระส าคัญท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพ

                                                             
๗๓๐ พระราิบัญญัติคณะเทศมนตรี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. ๒๕๒๗ บทที่ ๕๗ มาตรา ๔ 
๗๓๑ มาตรา ๑๒ แห่งพระราิบัญญัติคณะเทศมนตรี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. ๒๕๒๗ บทที่ ๕๗ 
๗๓๒ พระราิบัญญัติคณะเทศมนตรี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. ๒๕๒๗ บทที่ ๕๗ มาตรา ๒๒ 



๒๒๒ 

ของระบบราิการไว้หลายเรื่อง นอกจากนี้ ยังมีพระราิบัญญัติจ านวนหนก่งท่ีประกอบด้วยเนื้อหาสาระ          
ท่ีเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ระเบียบข้าราิการพลเรือน และการบริหารจัดการราิการส่วนท้องถิ่น 
ท้ังนี้ เพื่อให้ประเทศบรูไนอยู่ภายใต้การปกครองอย่างสงบสุขและมีความมั่นคงโดยเน้นถกงการด ารง           
ระบอบราิาธิปไตยอิสลามมลายูอันเป็นปรัิญาส าคัญในการปกครองของประเทศบรูไน กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
และพระราิบัญญัติเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราิการของประเทศบรูไนให้อ านาจสูงสุดกับสมเดนจ
พระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนในการใิ้ดุลพินิจ และการใิ้อ านาจเดนดขาดในการก าหนดเรื่องส าคัญ  
ท่ีเกี่ยวกับการบริหารราิการของประเทศ รวมถกงการบริหารและปกครองประเทศ เอกสิทธิ์ในการให้อภัยโทา 
การบริหารจัดการกองทุนรวม การตรวจสอบบัญิีของประเทศ การให้เอกสิทธิ์แก่สมเดนจพระราิาธิบดีและ        
ยังดีเปอรทตวน รัิทายาท พระบรมวงศานุวงศท และแก่เอกอัครราิทูต ตลอดจนการตรากฎหมายในเรื่องส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๓ 

บทที่ ๑๒ 
กฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

 
๑๒.๑ บทน า 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งประเทศบรูไนดารุสสาลามไม่ปรากฏว่ามีการตรวจสอบอ านาจของฝ่ายบริหารและ        
นิติบัญญัติโดยศาล๗๓๓ นอกจากนี้ยังไม่มีกฎหมายปกครองในบรูไนและไม่มีศาลปกครอง อ านาจของรัฐบาลนั้น
มาจากอ านาจของสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านภายใต้รัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ว่า              
สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและผู้ส าเรนจราิการแทนนั้นอยู่เหนือกฎหมาย๗๓๔ ดังนั้น ผู้ใดท่ีกระท าการในนาม
ของสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านจะมิต้องรับผิดต่อการด าเนินกระบวนการใด ๆ ในศาลใดในเรื่องการกระท า
หรือการเว้นการกระท าโดยผู้นั้นหากเป็นการปฏิบัติหน้าท่ี๗๓๕ อย่างไรกนตาม ความขัดแย้งท่ีเป็นปัญหาท่ีส าคัญ              
ท่ีฝ่ายเอกินยื่นข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการกระท าความผิดตามกฎหมายจะถูกส่งต่อไปยังส านักงาน
อัยการสูงสุด เพื่อขอค าปรกกาาแทนการด าเนินคดีในศาล๗๓๖ 

 ประเทศบรูไนได้ออกกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีไว้ เพื่อสร้าง      
ความมั่นใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้รับความคุ้มครองเมื่อตนได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีโดยิอบด้วยกฎหมายแล้ว และในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ประพฤติตัวไม่เหมาะสมท่ีเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความสงบสุขของประเทศบรูไน อาจถูกเนรเทศตาม
กฎหมายได้หากมีเหตุอันควรเิ่ือได้ว่าการเนรเทศเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวจากประเทศบรูไนมีความจ าเป็นเพื่อ                           
ความปลอดภัย ความสงบสุข หรือสวัสดิภาพของประเทศบรูไน 
 
๑๒.๒ กฎหมายเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนไม่มีกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีโดยตรง 
แต่มีกฎหมายท่ีใกล้เคียงท่ีมีการก าหนดเรื่องความรับผิดของเจ้าหน้าท่ีไว้ ได้แก่ พระราิบัญญัติเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
(ภาคความรับผิด ) ฉบับแก้ ไขปี  พ .ศ . ๒๕๒๗ (Public Officers (Liabilities) Act, Revised Edition 1984)                      
และระเบียบเจ้าหน้าท่ีรัฐ (ภาคการปฏิบัติหน้าท่ีและวินัย ) (Public Officers (Conduct and Discipline))              
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

                                                             
๗๓๓ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม, มาตรา ๘๔ (ซี) (๑) 
๗๓๔ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม, มาตรา ๘๔ (บี) (๑) 
๗๓๕ รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม, มาตรา ๘๔ (บี) (๒) 
๗๓๖ ข้อมูลจากการสัมภาาณทศาสตราจารยทมัดยาหท ดีออารท ฮาจิ อับดุล โมไฮมิน บิน ฮาจิ นูดิน ไออุส, คณบดีคณะนิติศาสตรท, มหาวิทยาลัย อิสลาม 
สุลต่าน ิาริฟ อาลี (ยูเอนนไอเอสเอสเอ), ณ มหาวิทยาลัย อิสลาม สุลต่าน ิาริฟ อาลี  เมื่อวันที่ ๙ เมาายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๒๒๔ 

  ๑) พระราิบัญญั ติเจ้าหน้าท่ีรัฐ (ภาคความรับผิด ) ฉบับแก้ไขปี พ .ศ. ๒๕๒๗ (Public 
Officers (Liabilities) Act, Revised Edition 1984)  
 
  พระราิบัญญัติฉบับนี้ เป็นกฎหมายท่ีก าหนดเกี่ยวกับความรับผิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐและ
คุ้มครองเจ้าหน้าท่ีของรัฐจากการด าเนินคดีตามกฎหมาย โดยก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐหมายถกงบุคคลท่ีถูกว่าจ้าง
โดยรัฐบาลบรูไน และรวมถกงคณะกรรมการเทศบาลและเจ้าหน้าท่ีต ารวจ๗๓๗  โดยไม่มีการด าเนินคดี                   
ตามกฎหมายใดๆ ท่ีเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องในการ  ิาระหนี้ หรือตัววแลกเงิน หรือตัววสัญญาใิ้เงินท่ีออกโดย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้น๗๓๘ จะไม่สามารถยกขก้นต่อสู้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เว้นแต่เป็นการด าเนินคดีอาญาและคดีล้มละลาย 

  กระบวนการพิจารณาคดีท้ังปวงและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าท่ีฝ่าฝืนพระราิบัญญัตินี้
เป็นโมฆะ และหากมีการร้องเรียนโดยเจ้าหน้าท่ี หรือหัวหน้าส่วนราิการของเจ้าหน้าท่ีว่า เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นได้ถูก
ด าเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราิบัญญัตินี้ โดยศาลจะต้องพิจารณาการด าเนินการ หรือค าส่ังท่ีออกโดยศาล 
และเสนอต่อศาล หรือศาลสูงและศาลจะต้องพิจารณาค าร้องเรียนและ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นอาจปลด
เจ้าหน้าท่ีของรัฐคนดังกล่าวได้โดยไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทน และศาลอาจพิจารณามอบค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนด้วย๗๓๙ 
  

๒) ระเบียบเจ้าหน้าท่ีรัฐ (ภาคการปฏิบัติหน้าท่ีและวินัย) (Public Officers (Conduct and 
Discipline)) 

 
ระเบียบเจ้าหน้าท่ีรัฐ (ภาคการปฏิบัติหน้าท่ีและวินัย) มีความคล้ายคลกงกันกับพระราิบัญญัติ

เจ้าหน้าท่ีรัฐ (ภาคความรับผิด) ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื่องจากกฎหมายท้ังสองฉบับเป็นกฎหมายท่ีใิ้ใน
การก ากั บ ดูแลเจ้ าหน้ า ท่ี รั ฐ  โดยพ ระราิบัญ ญั ติ เจ้ าหน้ า ท่ี รั ฐ  (ภ าคความรับ ผิด ) ฉบั บแก้ ไขปี                    
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นกฎหมายท่ีคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีของรัฐจากการด าเนินคดีตามกฎหมาย โดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ    
จะไม่ถูกด าเนินคดีตามกฎหมายใดๆ ท่ีเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องในการ  ิาระหนี้ หรือตัววแลกเงินหรือตัววสัญญาใิ้เงินท่ี
ออกโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้น เว้นแต่เป็นการด าเนินคดีอาญาและคดีล้มละลาย ส่วนระเบียบเจ้าหน้าท่ีรัฐ             
(ภาคการปฏิบัติหน้าท่ีและวินัย) จะเป็นกฎหมายท่ีห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยินทส่วนตัวขัดกับการปฏิบัติ
ตามหน้าท่ีของตน  

  ระเบียบเจ้าหน้าท่ีรัฐ (ภาคการปฏิบัติหน้าท่ีและวินัย) ฉบับนี้ระบุหลักการห้ามเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐมีผลประโยินทส่วนตัวขัดกับการปฏิบัติตามหน้าท่ีของตน โดยอาจเป็นกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐรู้หรือมีเหตุอันควร

                                                             
๗๓๗ มาตรา ๒ แห่งพระราิบัญญัติเจ้าหน้าที่รัฐ (ภาคความรับผิด) ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๗๓๘ มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราิบัญญัติเจ้าหน้าที่รัฐ (ภาคความรับผิด) ฉบับแกไ้ขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๗๓๙ มาตรา ๔ แห่งพระราิบัญญัติเจ้าหน้าที่รัฐ (ภาคความรับผิด) ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 



๒๒๕ 

ท่ีจะรู้ได้ว่าการกระท าของตนจะเป็นการอนุญาตให้ผลประโยินทส่วนตัวขัดกับการปฏิบัติหน้าท่ี หรือเป็นกรณีท่ี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐใิ้ประโยินทจากต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อประโยินทส่วนตัว การกระท าใด ๆ ท่ีฝ่าฝืนระเบียบนี้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐคนดังกล่าวต้องระวางโทาทางวินัย๗๔๐ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
๗๔๐ มาตรา ๑๑ แห่งระเบียบเจ้าหน้าที่รัฐ (ภาคการปฏิบัติหน้าที่และวินัย) 



๒๒๖ 

บทที่ ๑๓ 
กฎหมายเก่ียวกับความสงบเรียบร้อย 

 
๑๓.๑ บทน า 
 
 ประเทศบรูไนให้ความส าคัญต่อการรักาาความมั่นคงของิาติเทียบเท่ากับการพัฒนาประเทศ         
ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ท้ังนี้ มีการวางแผนท้ังระยะส้ันและระยะยาว มีการด าเนินความร่วมมือท้ังในและ          
นอกประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคทของการรักาาความมั่นคงของประเทศ นโยบายต่างๆ ได้ถูกคิดขก้นมา
เพื่อให้สอดคลองกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขก้น เิ่น การก่อการร้าย ขบวนการผิดกฎหมายเกี่ยวกับ            
ยาเสพติด การเงิน และอาวุธ ท าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอาวุธ การพัฒนากองก าลังท้ังทางบก  
ทางน้ า ทางอากาศเพื่อให้สามารถต่อสู้กับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ท่ีอาจเกิดขก้นได้ในอนาคต๗๔๑ 

กระทรวงกลาโหมของประเทศบรูไนมีหน้าท่ีโดยตรงในการรักาาความมั่นคงของประเทศ โดยสมเดนจ
พระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนได้ก่อต้ังขก้นในปี ค.ศ. ๑๙๘๔ ภารกิจหลักในการรักาาไว้ซก่งเสรีภาพ
และความเป็นเอกราิ บูรณภาพแห่งดินแดน สนับสนุนการด าเนินวิถีิีวิตแบบิาวอิสลาม และรับผิดิอบ
หน้าท่ีในการป้องกันประเทศรวมถกง กองก าลังทางบก ทางน้ า และทางอากาศ๗๔๒ 

 จากการศกกาาข้อมูลกฎหมายของประเทศบรูไน พบกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการรักาาความสงบเรียบร้อย 
เิ่น ประกาศของคณะปฏิวัติ กฎอัยการศกก กฎหมายเกี่ยวกับสถานการณทฉุกเฉิน และกฎหมายเกี่ยวกับ           
ความมั่นคงและการิุมนุมสาธารณะ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
๑๓.๒ กฎหมายเก่ียวกับความสงบเรียบร้อย 
 

๑๓.๒.๑ กฎหมายเก่ียวกับต ารวจ 
 
จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับต ารวจ คือ พระราิบัญญัติต ารวจ

บรูไน ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ (Royal Brunei Police Force Act, 1984) และระเบียบต ารวจบรูไน (กระบวนการพิจารณา
ทางวินัย) พ.ศ. ๒๕๔๖ (Royal Brunei Police Force (Disciplinary Proceeding) Regulations, 2003) 

 

                                                             
๗๔๑ เอกสารปกขาวด้านกลาโหม บรูไนดารุสสาลาม ๒๐๐๔; การป้องกันอธิปไตยของิาติ; เข้าถกงข้อมูลจาก, 
http://www.bruneiresources.com/pdf/e_defensewhitepaper.pdf, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘. 
๗๔๒ กระทรวงกลาโหมแห่งบรูไนดารุสสาลาม ; เข้าถกงข้อมูลจาก http://www.globalsecurity.org/military/world/brunei/mod.htm , เข้าถกง
ข้อมูลเมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘. 



๒๒๗ 

๑) พระราิบัญญัติต ารวจบรูไน ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ (Royal Brunei Police Force Act, 1984) 
 
  ๑.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 
  พระราิบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้ผู้บัญิาการต ารวจแห่งิาติของประเทศบรูไน ภายใต้ค าส่ังและ
การควบคุมของสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวน ( The Commissioner of Police of the 
Royal Brunei Police Force) เป็นผู้มีอ านาจออกค าส่ังในการปฏิบัติการและได้รับมอบหมายให้ควบคุมและ
บริหารจัดการกองก าลังต ารวจ๗๔๓ โดยกองก าลังต ารวจมีหน้าท่ีในการรักาาไว้ซก่งกฎหมายและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การรักาาความสงบ การป้องกันและสืบสวนอาิญากรรม การจับกุมและด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิด และการรวบรวมข่าวกรองด้านความมั่นคงอีกด้วย๗๔๔ โดยต ารวจทุกนายจะต้องพร้อมส าหรับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เสมอโดยต้องปฏิบัติหน้าท่ีและใิ้อ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายลาย
ลักาณทอัการในทุกท้องท่ีท่ีปฏิบัติงาน๗๔๕ ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีต ารวจอาจใิ้อาวุธปืนรวมถกงอาวุธประเภทอื่นในขณะ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ด้วย๗๔๖ 
   

๑.๒) ระเบียบวินัยและหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
 

  เจ้าหน้าท่ีต ารวจทุกนายจะต้องเิ่ือฟังค าส่ังท่ีิอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นค าส่ังด้วยวาจาหรือ
เป็นลายลักาณทอัการซก่ งออกภายใต้ระเบียบปฏิบั ติราิการต ารวจหรือค าส่ังใดๆ ท่ีออกตามความแห่ง
พระราิบัญญัติฉบับนี้๗๔๗ โดยการกระท าท่ีมีลักาณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการผิดวินัยต ารวจอันส่งผลให้            
ผู้บัญิาการต ารวจอาจมีค าส่ังปลดหรือย้ายเจ้าหน้าท่ีต ารวจคนดังกล่าวออกจากกองก าลังต ารวจ 

- การขาดการปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มีการลาหรือปราศจากเหตุอันสมควร 

- การหลับในระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ี 

- มีพฤติกรรมท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่ค าส่ังและระเบียบวินัย 

- มีพฤติกรรมท่ีไม่น่าเิ่ือถือ 

- การไม่เิ่ือฟังระเบียบปฏิบัติราิการต ารวจหรือค าส่ังใดภายใต้พระราิบัญญัตินี้   
รวมถกงการไม่เิ ื่อฟังค าส่ังของผู้บังคับบัญิา ไม่ว่าจะเป็นลายลักาณทอัการหรือด้วยวาจา 

                                                             
๗๔๓ มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗   
๗๔๔ มาตรา ๗ แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗   
๗๔๕ มาตรา ๑๓ แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗   
๗๔๖ มาตรา ๑๔ แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗   
๗๔๗ มาตรา ๒๔ แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗   



๒๒๘ 

- เป็นผู้ไม่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีเนื่องจากการติดสุรายาเมา 

- เป็นผู้ท่ีไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญิาหรือมีพฤติกรรมกดขี่ข่มเหงผู้อื่น 

- ละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีหรือเพิกเฉยต่อค าส่ัง 

- การแสร้งเจนบป่วย 

- พูดเทนจหรือบิดเบือนความจริง 

- การกระท าการเกินหน้าท่ี  อันส่งผลให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายหรือได้รับ
บาดเจนบ 

- การท าลายทรัพยทสินของรัฐบาลไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 

- การเข้าร่วมในการซื้อขายหรือการจ้างงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญิาการ
ต ารวจ 

 
อย่างไรกนดี ผู้บัญิาการต ารวจอาจมีค าส่ังลดต าแหน่ง ลดขั้น ลดเงินเดือน ไม่ขก้นเงินเดือน 

ต าหนิ ตักเตือน และอาจลงโทาปรับเจ้าหน้าท่ีต ารวจผู้กระท าความผิดจ านวนไม่เกิน ๑๐๐ ดอลลารทบรูไนหรือ              
ริบทรัพยทมูลค่าไม่เกินอัตราเงินเดือนหนก่งเดือน เว้นแต่เป็นกรณีการขาดการปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มีการลาหรือ
ปราศจากเหตุอันสมควร๗๔๘ ซก่งแม้ว่าผู้กระท าความผิดข้างต้นจะด ารงต าแหน่งสารวัตรต ารวจกนมีสิทธิที่จะได้รับ
โทาเิ่นเดียวกันและโทาปรับกนจะเพิ่มสูงขก้นเป็นไม่เกิน ๕๐๐ ดอลลารทบรูไน๗๔๙ 

 นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ีต ารวจคนใดท่ีข่มขู่หรือคุกคามเจ้าหน้าท่ีคนอื่นขณะปฏิบัติหน้าท่ีกนให้ถือว่า
มีความผิดตามพระราิบัญญัติฉบับนี้๗๕๐ อีกท้ังพระราิบัญญัติฉบับนี้ยังห้ามเจ้าหน้าท่ีต ารวจคนใดลาออก
จากกองก าลังระหว่างการสอบสวนทางวินัย๗๕๑ อย่างไรกนดี พระราิบัญญัติฉบับนี้มิได้ให้เอกสิทธิ์แก่
เจ้าหน้าท่ีต ารวจในการได้รับการยกเว้นจากการถูกฟ้องร้อง การพิสูจนทความผิดและการลงโทาหรือไม่ต้อง               
ถูกรับโทาตามกฎหมายอื่น๗๕๒  

 

                                                             
๗๔๘ มาตรา ๒๕ (๒) แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗   
๗๔๙ มาตรา ๒๖ (๑) แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗  ก าหนดว่า “เมื่อผู้บัญิาการต ารวจหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามที่ระบุใน
มาตรา ๒๕ (๒) พบว่าพนักงานสอบสวนได้กระท าความผิด ผู้บังคับบัญิาอาจมีค าสั่งพนักงานสอบสวนผู้น้ันออกหรือพ้นจากต าแหน่งหรือลงโทา
พนักงานสอบสวนน้ัน” 
๗๕๐ มาตรา ๒๙ แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗    
๗๕๑ มาตรา ๓๓ แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗  ก าหนดว่า “เจ้าหน้าที่ต ารวจจะลาออกจากกองก าลังระหว่างการตรวจสอบทางวินัย 
หรือระหว่างการฟ้องคดีอาญาที่กล่าวหาเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้น้ัน หรือระหว่างการด าเนินคดี หรือระหว่างการอุทธรณทความผิด การลงโทา หรือการ
พิพากาาไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักาณทอัการจากผู้บัญิาการต ารวจแห่งิาติ” 
๗๕๒ มาตรา ๓๔ (๑) แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗   



๒๒๙ 

 

  ๑.๓) การใิ้ก าลัง 

  เจ้าหน้าท่ีต ารวจอาจใิ้ก าลังได้ในกรณีต่อไปนี้๗๕๓ 

- เพื่อรักาาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

- เพื่อป้องกันอาิญากรรมและการกระท าความผิด 

- เพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคง 

- เพื่อจับกุมบุคคลใดๆ ท่ีเจ้าท่ีต ารวจกระท าได้ตามกฎหมาย 

- เพื่อควบคุมการเดินขบวนและการิุมนุมในท่ีสาธารณะ 

- เพื่อควบคุมการจราจรและเคล่ือนย้ายส่ิงกีดขวาง 

- เพื่อรักาาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท่ีสาธารณะในการปฏิบั ติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจอาจเข้าไปสถานท่ีให้บริการส าหรับสมาิิกโดยไม่ต้องเสียค่าใิ้จ่าย 

- เพื่อิ่วยเหลือหรือด าเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับรายได้ของรัฐ ภาาี 
สุขภาพ การอนุรักาทธรรมิาติ การกักกันและการเข้าเมือง 

- เพื่อิ่วยเหลือการปฏิบัติตามค าส่ังบริเวณท่าเรือและสนามบินของประเทศบรูไน 
และเพื่อบังคับการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

- เพื่อปฏิบัติการตามหมายเรียก หมายศาล หมายจับ หมายจ าคุก หรือขั้นตอนอื่นใด
ตามท่ีศาลจะมีค าส่ัง  

- เพื่อคุ้มครองนักโทา 
   
  ๑.๔) คณะกรรมการข้าราิการต ารวจ 
 
  การติดต่อใดๆ ระหว่างคณะกรรมการข้าราิการต ารวจกับรัฐบาลหรือหน่วยงานใดๆ ของรัฐ
ถือเป็นความลับ ไม่จ าเป็นต้องมีการเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ เว้นแต่สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวน
มีหนังสืออนุญาตให้เปิดเผยได้๗๕๔ นอกจากนี้ สมาิิกของคณะกรรมการข้าราิการต ารวจยังมีเอกสิทธิ์และ           
ความคุ้มกันจากการถูกฟ้องร้องคดีในกรณีท่ีเกิดการฟ้องร้องจากการกระท าหรืองดเว้นกระท าการใดๆ ของตน๗๕๕ 

                                                             
๗๕๓ มาตรา ๓๘ แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗   
๗๕๔ มาตรา ๔๕ แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๗๕๕ มาตรา ๔๖ แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗   



๒๓๐ 

  อย่างไรกนดี พระราิบัญญัติฉบับนี้ยังก าหนดให้บุคคลซก่งเจตนาให้ข้อมูลอันเป็นเทนจหรือ                
ท าให้เข้าใจผิดแก่คณะกรรมการข้าราิการต ารวจถือเป็นความผิด๗๕๖ กรรมการข้าราิการต ารวจผู้ใดท่ีเปิดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ต่อบุคคลซก่งไม่ได้รับอนุญาตในเนื้อหาหรือส่วนหนก่งส่วนใดของเนื้อหาของเอกสาร              
การส่ือสารหรือข้อมูลท่ีได้มาในการปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้พระราิบัญญัตินี้ถือเป็นความผิดอีกประการหนก่ง๗๕๗

นอกจากนี้ การเข้าแทรกแซงหรือพยายามเข้าแทรกแซงการตัดสินใจของคณะกรรมการข้าราิการต ารวจถือเป็น
ความผิดเิ่นกัน๗๕๘ 
 
  ๑.๕) การกระท าความผิด 
 
  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่มาท างานติดต่อกันเป็นเวลา ๒๑ วันโดยปราศจากเหตุอันควร 
หรือมีเหตุอันแสดงได้ว่าเจ้าหน้าท่ีต ารวจคนดังกล่าวประสงคทท่ีจะไม่กลับมาท างานแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีต ารวจ    
คนดังกล่าวละท้ิงหน้าท่ีอันเป็นความผิด ต้องระวางโทาจ าคุก ๑๒ เดือน๗๕๙ นอกจากนี้ ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
เป็นต้นเหตุ ยุยงส่งเสริมหรือเข้าร่วมในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของกองก าลังต ารวจ หรือเข้าร่วมกับ
บุคคลอื่นเป็นเหตุให้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง หรือไม่ได้ใิ้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการยับยั้ง   
การฝ่าฝืนค าส่ัง หรือรู้ถกงการฝ่าฝืนค าส่ัง หรือเจตนาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังโดยไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญิาทราบ 
ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีต ารวจคนดังกล่าวมีความผิด ต้องระวางโทาจ าคุก ๑๕ ปี๗๖๐ ส าหรับบุคคลใดท่ีก่อเหตุหรือ
พยายามก่อเหตุ หรือกระท าการท่ีอาจคาดหมายได้ว่าจะเป็นเหตุให้สมาิิกกองก าลังต ารวจ หรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจอื่น
ไม่เิ่ือฟังค าส่ัง หรือิักจูงสมาิิกหรือเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้ระงับการให้บริการ หรือละเมิดวินัยต ารวจถือว่า       
มีความผิดต้องระวางโทาจ าคุก ๒ ปี และปรับ ๕,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน๗๖๑  

  บุคคลใดท่ีไม่ใิ่เจ้าหน้าท่ีต ารวจครอบครองส่ิงท่ีใิ้ส าหรับปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
รวมท้ังตราประดับยศหรือเหรียญรางวัลใดๆของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ถือว่ามีความผิดตามพระราิบัญญัติฉบับนี้ 
นอกจากนี้ บุคคลใดเป็นผู้ผลิต ขาย หรือจัดหาซก่งเครื่องหมายหรือส่ิงประดับใดๆ ท่ีใิ้เพื่อแสดงว่าบุคคลนั้น             

                                                             
๗๕๖ มาตรา ๔๗ แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗  ก าหนดว่า “บุคคลใดให้ข้อมูลที่ไมถู่กต้อง หรือให้ข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด
เก่ียวกับผู้สมัครเข้ารับราิการต ารวจหรือเก่ียวข้องกับผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังในกองก าลังต ารวจหรือเมื่อคณะกรรมการข้าราิการต ารวจปฏิบัติหน้าที่ 
ถือว่ามีความผิด ต้องระวางโทาจ าคุก ๒ ปี และปรับ ๒,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน” 
๗๕๗ มาตรา ๔๘ (๑) แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗  ก าหนดว่า “ห้ามกรรมการข้าราิการต ารวจตีพิมพทหรือเปิดเผยเน้ือหาหรือส่วน
ใดส่วนหนก่งของเน้ือหาในเอกสาร การสื่อสาร หรือข้อมูลที่ได้รับทราบมาเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระราิบัญญัติฉบับน้ีหรือกฎหมายอ่ืนใด
ที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการข้าราิการต ารวจ ผู้ที่ฝ่าฝืนมีความผิด ต้องระวางโทาจ าคุก ๑ ปี และปรับ ๒,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน” 
๗๕๘ มาตรา ๔๙ แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗  ก าหนดว่า “บุคคลใดแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการตัดสินของคณะกรรมการ
ข้าราิการต ารวจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ถือว่ามีความผิด ต้องระวางโทาจ าคุก ๒ ปี และปรับ ๕,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน” 
๗๕๙ มาตรา ๕๕ แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗   
๗๖๐ มาตรา ๕๖ แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗   
๗๖๑ มาตรา ๕๗ (๑) แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗   



๒๓๑ 

เป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการข้าราิการต ารวจ รวมถกงกรณีการสวมเครื่องแบบ ใิ้ 
หรือแสดงเครื่องหมายใดๆ ว่าตนเองคือต ารวจ๗๖๒ 

  อย่างไรกนดี บุคคลใดซก่งก่อการจลาจล ท าอนาจาร ก่อความวุ่นวาย หรือหมิ่นประมาทในสถานี
ต ารวจถอืเป็นความผิดตามพระราิบัญญัติฉบับนี้๗๖๓  นอกจากนี้ พระราิบัญญัติฉบับนี้ยังก าหนดห้ามเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจเข้าเป็นสมาิิกสหภาพการค้าหรือองคทกรท่ีเกี่ยวข้องกับสหภาพการค้า รวมถกงพรรคการเมืองหรือองคทกร 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วย๗๖๔ 
 

๒) ระเบียบต ารวจบรูไน (กระบวนการพิจารณาทางวินัย) พ.ศ. ๒๕๔๖ (Royal Brunei Police 
Force (Disciplinary Proceeding) Regulations, 2003) 

 
  ๒.๑) สาระส าคัญของระเบียบต ารวจบรูไน (ภาคกระบวนการพิจารณาทางวินัย) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
  ระเบียบต ารวจบรูไน (กระบวนการพิจารณาทางวินัย) พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้ในกรณีท่ี
คณะกรรมการข้าราิการต ารวจเหนนโดยิัดแจ้งว่าต ารวจิ้ันผู้ใหญ่ได้กระท าความผิดใดๆ ตามมาตรา ๒๕ (๒) 
ของพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน ฉบับแก้ไขปี พ .ศ. ๒๕๒๗ เิ่น ขาดการปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มีการลาหรือ
ปราศจากเหตุอันควร หากคณะกรรมการข้าราิการต ารวจมีความเหนนว่าการกระท าความผิดดังกล่าวไม่ มี            
ความจ าเป็นต้องมีการประกันตัว คณะกรรมการข้าราิการต ารวจอาจมีค าส่ังให้มีการสืบสวนการกระท าดังกล่าว
หากเหนนว่ามีความจ าเป็นโดยไม่ตัดสิทธิของต ารวจิ้ันผู้ใหญ่ในการิ้ีแจงเป็นลายลักาณทอัการและโต้แย้ง           
ข้อกล่าวหาข้างต้น  

คณะกรรมการข้าราิการต ารวจอาจพิจารณาความผิดจากข้อกล่าวหา ข้อโต้แย้ง และผลของ
การสืบสวนสอบสวน หากข้อกล่าวหาดังกล่าวได้รับการพิสูจนทว่ามีการกระท าความผิดจริง คณะกรรมการ
ข้าราิการต ารวจจะเสนอความเหนนต่อสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนให้มีการลงโทาต ารวจ   
ิ้ันผู้ใหญ่คนดังกล่าวกนได้ อย่างไรกนดี หากการสืบสวนสอบสวนแสดงให้เหนนว่ามีมูลแห่งการกระท าความผิดจริง 
คณะกรรมการข้าราิการต ารวจอาจให้ค าแนะน าต่อสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนในการปลด
ต ารวจิ้ันผู้ใหญ่คนดังกล่าวออกจากต าแหน่งโดยไม่จ่ายเงินิดเิยด้วยกนได้๗๖๕ 

  อย่างไรกนดี หากคณะกรรมการข้าราิการต ารวจเหนนว่าต ารวจิ้ันผู้ใหญ่ได้กระท าความผิดใด ๆ 
ตามมาตรา ๒๕ (๒) แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ รวมถกงมีพฤติกรรมท่ีกระทบกับ

                                                             
๗๖๒ มาตรา ๕๘ แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๗๖๓ มาตรา ๕๙ แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗   
๗๖๔ มาตรา ๖๒ (๑) แห่งพระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗   
๗๖๕ มาตรา ๔ แห่งระเบียบต ารวจบรูไน (ภาคกระบวนการทางวินัย) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๒๓๒ 

ระเบียบวินัยท่ีดี หรือเป็นกรณีท่ีมีพฤติกรรมท่ีน่าเส่ือมเสีย รวมท้ังการไม่เคารพต่อระเบียบปฏิบัติราิการ
ต ารวจหรือค าส่ังตามพระราิบัญญัตินี้หรือค าส่ังของผู้บังคับบัญิา และคณะกรรมการเหนนว่าเรื่องของการ
ร้องเรียนการด าเนินการตามกฎหมายท่ีเหนนสมควรให้ไล่ออกหรือลดต าแหน่งคณะกรรมการอาจด าเนินการ
ภายใต้กฎระเบียบนี้  ท้ังนี้  ต ารวจิ้ันผู้ใหญ่คนดังกล่าวจะต้องได้รับแจ้งเป็นลาย ลักาณทอัการถกงเหตุผล            
ในการไล่ออกหรือลดต าแหน่ง ท้ังยังมีสิทธิิ้ีแจงเป็นลายลักาณทอัการเพื่อพิสูจนทความบริสุทธิ์ อย่างไรกนดี                    
หากค าิ้ีแจงดังกล่าวมีน้ าหนักไม่เพียงพอ คณะกรรมการข้าราิการต ารวจอาจต้ังคณะกรรมการสอบสวน      
เพื่อท าการสอบสวนเรื่องดังกล่าวและรายงานผลต่อคณะกรรมการข้าราิการต ารวจต่อไป ท้ังนี้ ต ารวจิ้ันผู้ใหญ่
ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดจะต้องได้รับแจ้งวันท่ีคณะกรรมการจะด าเนินการการสอบสวนความผิดของตน และ
จะต้องได้เข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวโดยได้รับอนุญาตให้สามารถถามค้านพยานและน าพยานหลักฐาน         
มาพิสูจนทความบริสุทธิ์ของตนได้ ท้ังยังสามารถขอให้เรียกพยานได้ รวมท้ังสามารถเข้าถกงข้อมูลในเอกสารใด ๆ                     
ในเวลาท่ีเหมาะสมก่อนท่ีเอกสารดังกล่าวจะน ามาใิ้เป็นพยานหลักฐานได้อีกด้วย 

ในระหว่างการพิจารณารายงานของคณะกรรมการสอบสวน หรือในระหว่างการพิจารณา
ข้อเทนจจริง หากคณะกรรมการข้าราิการต ารวจเหนนควรไล่ออกหรือลดต าแหน่ งต ารวจิ้ันผู้ใหญ่นั้น 
คณะกรรมการข้าราิการต ารวจอาจให้ค าแนะน าแก่สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนให้ลงโทา
หรืออาจเสนอแนะให้มีค าส่ังลงโทาท่ีเบากว่า เิ่น โทาปรับ ตักเตือน หรือเสนอแนะให้ปลดออกโดยไม่จ่าย                
เงินิดเิยกนได้๗๖๖ 

  อย่างไรกนดี หากต ารวจิ้ันผู้ใหญ่ไม่เหนนด้วยกับค าส่ังของสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและ       
ยังดีเปอรทตวนตามท่ีคณะกรรมการข้าราิการต ารวจให้ค าแนะน ากนสามารถอุทธรณทค าส่ังดังกล่าวได้๗๖๗ 
 

๒) ค าส่ังห้ามกระท าการ 
 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการข้าราิการต ารวจเหนนว่า เพื่อประโยินทสาธารณะต ารวจิ้ันผู้ใหญ่           
คนใดควรท่ีจะยุติการใิ้อ านาจและการปฏิบัติหน้าท่ีทันทีในระหว่างการพิจารณาความผิด คณะกรรมการ
ข้าราิการต ารวจอาจเสนอต่อสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนให้มีค าส่ังให้ต ารวจิ้ันผู้ใหญ่              
คนดังกล่าวยุติการปฏิบัติหน้าท่ีกนได้๗๖๘ 
   
 

                                                             
๗๖๖ มาตรา ๕ แห่งระเบียบต ารวจบรูไน (ภาคกระบวนการทางวินัย) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗๖๗ มาตรา ๑๐(๑) แห่งระเบียบต ารวจบรูไน (ภาคกระบวนการทางวินัย) พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดว่า “ต ารวจิ้ันผู้ใหญ่ผู้ใดไม่เหนนด้วยกับค าสั่งของ
สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนตามที่คณะกรรมการข้าราิการต ารวจให้ค าแนะน าสามารถอุทธรณทค าสั่งดังกล่าวได้ภายใน ๑๔ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่งดังกล่าว หรือภายในระยะเวลาที่สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนอนุญาต” 
๗๖๘ มาตรา ๗(๑) แห่งระเบียบต ารวจบรูไน (ภาคกระบวนการทางวินัย) พ.ศ. ๒๕๔๖   



๒๓๓ 

๓) การด าเนินคดีอาญา 
 

  ในกรณีท่ีต ารวจิ้ันผู้ใหญ่อยู่ระหว่างการถูกด าเนินคดีอาญา กระบวนการพิจารณาท่ีเกี่ยวข้อง
กับการไล่ออกจากต าแหน่งจะถูกระงับไว้จนกว่าจะมีค าพิพากาาในคดีอาญา หรือจนกว่าศาลอุทธรณทสูงสุด 
เพิกถอนอุทธรณทแล้ว๗๖๙ 
   

๔) การระงับค่าตอบแทน และการริบเบี้ยเล้ียงหรือผลประโยินทอื่นๆ 
 
  ต ารวจิ้ันผู้ใหญ่ท่ีถูกพิพากาาว่ากระท าความผิดอาญาจะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนนับต้ังแต่วันท่ีมี
ค าพิพากาาโดยคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป๗๗๐ ต ารวจิ้ันผู้ใหญ่ท่ีถูกไล่ออกจากต าแหน่ง             
จะเสียสิทธิในการเรียกร้องเงินเบ้ียเล้ียงหรือผลประโยินทอื่นใดท่ีควรจะได้รับ๗๗๑ 
 
 ๑๓.๒.๒ กฎหมายเก่ียวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณทฉุกเฉิน คือ พระราิบัญญัติ
การก่อความไม่สงบ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ (Sedition Act 1948 
(Revised edition 2010)) ซก่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
 

๑) การเจตนาก่อความไม่สงบ  
 

การเจตนาก่อความไม่สงบได้แก่ การกระท าท่ีมีเจตนาดังต่อไปนี้ 

- ก่อให้เกิดความเกลียดิัง  ดูถูกเหยียดหยาม หรือกระตุ้นให้เกิดความไม่จงรักภักดีแก่สมเดนจ
พระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนหรือรัฐบาล๗๗๒ การบริหารจัดการกระบวนการ
ยุติธรรมในประเทศบรูไน๗๗๓ การก่อให้เกิดผลกระทบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหาย เส่ือมเสีย ความไม่น่าเิ่ือถือต่อสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวน 
รัิทายาท  หรือพระบรมวงศานุวงศท๗๗๔ 

                                                             
๗๖๙ มาตรา ๘ แห่งระเบียบต ารวจบรูไน (ภาคกระบวนการทางวินัย) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗๗๐ มาตรา ๑๑(๑) แห่งระเบียบต ารวจบรูไน (ภาคกระบวนการทางวินัย) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗๗๑ มาตรา ๑๓(๑) แห่งระเบียบต ารวจบรูไน (ภาคกระบวนการทางวินัย) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๗๗๒ มาตรา ๓ (๑) (เอ) แห่งพระราิบัญญัติการก่อความไม่สงบ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗๗๓ มาตรา ๓ (๑) (ซี) แห่งพระราิบัญญัติการก่อความไม่สงบ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗๗๔ มาตรา ๓ (๑) (เอฟ) แห่งพระราิบัญญัติการก่อความไม่สงบ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 



๒๓๔ 

- ก่อให้เกิดความไม่พอใจหรือความแตกแยกในระหว่างประิาินิาวบรูไน๗๗๕ หรือสนับสนุน
ให้เกิดความรู้สกกเป็นปฏิปักาทระหว่างินิ้ันของประิาินิาวบรูไน๗๗๖ 

- การท าให้ตกต่ าหรือมีผลกระทบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อจุดยืนหรือจุดเด่นของปรัิญา
ของรัฐ เิ่นเดียวกับการด าเนินวิถีิีวิตแบบอิสลาม๗๗๗ 

 
๒) ความผิดของการก่อความไม่สงบ 

 
บุคคลท่ีกระท า พยายามกระท า หรือตระเตรียมการ หรือกระท าการสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น   

ในการเจตนาก่อให้เกิดความไม่สงบในประเทศ ท้ังนี้รวมถกงบุคคลท่ีพูดโดยเจตนาให้เกิดความไม่สงบ หรือพิมพท 
เผยแพร่ ขาย หรือเสนอขาย แจกจ่าย หรือท าซ้ าซก่งส่ิงพิมพทท่ีมีเนื้อหาเป็นการปลุกระดม ถือว่ากระท าผิด          
ฐานก่อให้เกิดความไม่สงบและต้องได้รับโทาตามกฎหมายฉบับนี้๗๗๘ 

 
๓) ความผิดเกี่ยวกับส่ิงพิมพทท่ีมีเนื้อหาเป็นการปลุกระดม 
 
บุคคลใดถูกตัดสินลงโทาในการตีพิมพทหนังสือในหนังสือใด ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการปลุกระดม 

ศาลอาจส่ังห้ามมิให้มีการตีพิมพทในหนังสือพิมพทในอนาคต รวมถกงการห้ามเจ้าของส านักพิมพท หรือบรรณาธิการ
ของหนังสือพิมพทในการตีพิมพทเป็นเวลาไม่เกินหนก่งปีนับแต่วันท่ีมีค าส่ัง๗๗๙ 

ในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ ขณะมีการประกาศสถานการณทฉุกเฉิน สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและ          
ยังดีเปอรทตวนได้ออกพระราิก าหนดกองทุนรักาาความปลอดภัยและการป้องกันประเทศ (The Security 
and Defence Fund Order ๑๙๗๕ (S ๖๓ / ๑๒)) โดยก าหนดให้มีเงินทุนประเดิม ๗ ล้านดอลลารท๗๘๐                     
ซี่งเงินกองทุนจะถูกใิ้เป็นค่าใิ้จ่ายท่ีเกิดขก้นเนื่องจากการป้องกันประเทศ๗๘๑ 

ประเทศบรูไนมีการประกาศสถานการณทฉุกเฉินในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ (Proclamation Emergency 
(S ๒๘ / ๐๖)) ซก่งออกโดยอาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสาธารณภัยท่ีจะเกิดขก้น
หรือก่อให้เกิดการคุกคามทางเศราฐกิจของประเทศบรูไน ไม่ว่าเหตุนั้นจะเกิดขก้นจากการคุกคามจากภายนอก

                                                             
๗๗๕ มาตรา ๓ (ดี) แห่งพระราิบัญญัติการก่อความไม่สงบ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗๗๖ มาตรา ๓ (๑) (อี) แห่งพระราิบัญญัติการก่อความไม่สงบ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗๗๗ มาตรา ๓ (๑) (จี) แห่งพระราิบัญญัติการก่อความไม่สงบ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗๗๘ มาตรา ๔ (๑) แห่งพระราิบัญญัติการก่อความไม่สงบ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗๗๙ มาตรา ๔ (เอ) (๑) แห่งพระราิบัญญัติการก่อความไม่สงบ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๗๘๐ มาตรา ๓ แห่งรัฐธรรมนูญบรูไนดารุสสาลาม, ๑๙๕๙ 
๗๘๑ มาตรา ๔ แห่งรัฐธรรมนูญบรูไนดารุสสาลาม, ๑๙๕๙ 



๒๓๕ 

ประเทศหรือการก่อความไม่สงบภายในประเทศ๗๘๒ ซก่งการประกาศสถานการณทฉุกเฉินจะต้องมีผลบังคับใิ้        
ไม่เกิน ๒ ปี๗๘๓ 

พระราิบัญญั ติว่าด้วยระเบียบสถานการณทฉุกเฉิน (Emergency Regulation Act 1984 
(CAP.๒๑)) ก าหนดให้สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนมีอ านาจในประกาศสถานการณท
ฉุกเฉิน๗๘๔ และออกระเบียบส าหรับใิ้ในสถานการณทฉุกเฉินหรือสาธารณภัย๗๘๕ โดยเนื้อหาของระเบียบ         
ท่ีจะออกมานั้นต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราิบัญญัติฉบับนี้ เิ่น การจับ การกักขัง การควบคุมการคมนาคม และ 
การแจกจ่ายอาหาร๗๘๖ 

 ในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ ประเทศบรูไนได้ออกพระราิก าหนดสถานการณทฉุกเฉินเรียกว่า 
Emergency (Continuation and Validation of Emergency Provision) Order ๒๐๐๔ ซก่งก าหนดให้สมเดนจ

                                                             
๗๘๒ ประกาศสถานการณทฉุกเฉินปี พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๗๘๓ ประกาศสถานการณทฉุกเฉินปี พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๗๘๔ มาตรา ๒ (๑) แห่งพระราิบัญญัติระเบียบสถานการณทฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๗ ก าหนดว่า “เมื่อปรากฎแก่สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดี
เปอรทตวนต่อสภาว่าเกิดสถานการณทฉุกเฉินหรืออันตรายสาธารณะขก้น หรือเมื่อมีการด าเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลใดที่ถือเป็นการ
แทรกแซงการจัดหาหรือการจ าหน่ายอาหาร น้ า เิ้ือเพลิง หรือไฟฟ้า หรือมีการเคลื่อนไหวเพื่อท าให้เกิดความสูญเสียแก่ิุมินหรือส่วนใดส่วนหนก่ง
ของิุมินซก่งส่งผลกระทบต่อิีวิต สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนอาจประกาศสถานการณทฉุกเฉินทั้งประเทศหรือเฉพาะบางพื้นที่
ของประเทศบรูไนกนได้” 
๗๘๕ มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราิบัญญัติระเบียบสถานการณทฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๗ ก าหนดว่า “เมื่อมีการประกาศสถานการณทฉุกเฉินแล้ว สมเดนจ
พระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนมีอ านาจในการออกกฎหมายที่เก่ียวข้องกับประโยินทสาธารณะ รวมถกงก าหนดโทาส าหรับการฝ่าฝืน
กฏหมายดังกล่าวและเขตอ านาจศาลส าหรับพิจารณาการกระท าความผิดตามกฎหมายดังกล่าว โดยกฎหมายดังกล่าวจะต้องไม่ให้สิทธิในการลงโทา
ประหาริีวิต ปรับ หรือจ าคุกโดยปราศจากการพิจารณาคดีของศาล เว้นแต่มีกฎหมายอ่ืนอนุญาตให้ท าได้ โดยให้น าขั้นตอนการพิจารณาคดีอาญา
มาใิ้ในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายดังกล่าว” 
๗๘๖ มาตรา ๓ (๒) แห่งพระราิบัญญัติระเบียบสถานการณทฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๗ ก าหนดว่า “โดยไม่เป็นการตัดสิทธิตามหลักเกณฑททั่วไปใน (๑) 
กฎหมายที่จะตราขก้น จะต้องค านกงถกงปัจจัยที่เก่ียวข้องดังน้ี 
 (เอ) การตรวจสอบ การควบคุม และการปราบปรามสื่อสิงพิมพท งานเขียน แผนที่ แผนงาน ภาพถ่าย การสื่อสารและิ่องทางการสื่อสาร 
 (บี) การจับกุม การกักขัง การกีดกัน และการเนรเทศ 
 (ซี) กาควบคุมที่จอดเรือ ท่าเรือ และน่านน้ าของประเทศบรูไน และการเคลื่อนที่ของเรือเดินสมุทร 
 (ดี) การคมนาคมขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางน้ า  รวมถกงควบคุมการขนส่งและการเคลื่อนที่ของบุคคล สัตวท และสิ่งของ 
 (อี) การค้าสินค้า การเกนบสินค้า การส่งออกสินค้า การน าเข้าสินค้า และการผลิดสินค้า  
 (เอฟ) การจัดส่งและจ าหน่ายสินค้า น้ า เิ้ือเพลิง ไฟฟ้า และสิ่งจ าเป็นอ่ืน 
 (จี) การจัดสรร การควบคุม การริบทรัพยท การจัดการซก่งทรัพยทสิน และการใิ้ทรัพยทสินน้ัน 
 (เอิ) การมอบอ านาจให้แก้เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลอื่นใด 
 (ไอ) การบังคับให้บุคคลท างานหรือจัดท าบริการ 
 (เจ) การแต่งต้ังกองก าลังต ารวจพิเศา 
 (เค) การจัดต้ังศาลและหน่วยงานอ่ืนเพื่อพิจารณาประเดนนใดๆที่ก าหนดในกฎหมาย แต่ไม่รวมถกงอ านาจในการลงโทาปรับหรือจ าคุก 
 (แอล) การแก้ไข ปรับปรุง แทนที่ หรือยกเลิก หลักการใดๆ ในกฎหมายลายลักาณทอัการ 
 (เอนม) การเข้าไปและการค้นหาสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นใด รวมถกงการค้นหาและการไต่สวนบุคคล 
 (เอนน) การก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใิ้จ่ายอ่ืนๆ” 



๒๓๖ 

พระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนมีอ านาจโดยเดนดขาดในการออกค าส่ังท่ีจ าเป็นเพื่อประโยินท
สาธารณะ๗๘๗ 
 
 ๑๓.๒.๓ กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงแห่งชาติ 
 
 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งิาติ คือ พระราิบัญญัติ   
การรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๕ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๑ Internal Security Act 
1982 (Revised edition 2008) ซก่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
 

๑) อ านาจในการกักกันเพื่อความปลอดภัย 
 

เป็นอ านาจของสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนในการออกค าส่ังห้ามบุคคลใด
กระท าการอันอาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศบรูไน หรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของประิาิน                   
โดยค าส่ังนั้นจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี และต้องมีวัตถุประสงคทตามท่ีกฎหมายก าหนด๗๘๘ อย่างไรกนดี 
ค าส่ังนั้นอาจถูกระงับิ่ัวคราวได้ภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย๗๘๙  

                                                             
๗๘๗ คนอนราท อาเดอเนาเออรท แก้ไขโดย มารทค สพิทซทคาทซท, หลักนิติธรรม: มุมมองจากเอเิีย, โครงการหลักนิติธรรมเิีย, ๒๐๑๓, หน้า ๓๓ เข้าถกง
ข้อมูลจาก http://www.kas.de/wf/doc/kas_๓๕๖๑๕-๑๕๒๒-๒-๓๐.pdf?๑๓๑๐๐๔๐๖๐๓๑๑, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 
๗๘๘ มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ก าหนดว่า “หากสมเดนจพระราิาธิบดี
สุลต่านและยังดีเปอรทตวนเหนนควรเพื่อปกป้องบุคคลจากการกระท าการที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยของประเทศบรูไน หรือเพื่อ
รักาาความสงบเรียบร้อยของประิาินหรือบริการส าคัญที่จ าเป็น อาจมีค าสั่งดังต่อไปน้ีได้ 
 (เอ) ค าสั่งคุมขังบุคคลใดภายในระยะเวลาที่ไม่เกิน ๒ ปี 
 (บี) ค าสั่งที่มีวัตถุประสงคท ต่อไปน้ี 
  (๑) เพื่อจ ากัดการกระท า ที่อยู่ หรือการท างานของบุคคลใด 
  (๒) เพื่อห้ามบุคคลใดอยู่ในที่แจ้งในระยะเวลาที่ก าหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยหน่วยงานหรือบุคคลที่ก าหนด 
  (๓) เพื่อให้บุคคลใดรายงานการเคลื่อนไหวของตนในเวลาที่ก าหนด ต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่ก าหนด 
  (๔) เพื่อห้ามบุคคลจากการเข้าร่วมิุมนุมสาธารณะหรือการควบคุมส านักงาน หรือเข้าไปมีส่วนในกิจกรรมหรือการกระท า
ในลักาณะของการเป็นที่ปรกกาาองคทกรหรือสมาคม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอ่ืนใด 
  (๕) เพื่อห้ามบุคคลเดินทางไปยังนอกประเทศบรูไนหรือที่ใดๆที่ก าหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยหน่วยงานหรือบุคคลที่ก าหนด” 
๗๘๙ มาตรา ๔ แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ .ศ. ๒๕๒๕ ก าหนดว่า “ภายหลังจากที่มีค าสั่งตาม
มาตรา ๓ (๑) (เอ) หรือภายหลังที่มีการขยายค าสั่งตาม มาตรา ๓(๒) ต่อบุคคลใด ค าสั่งดังกล่าวอาจถูกระงับิ่ัวคราวได้หากเป็นเง่ือนไขต่อไปน้ี 
 (เอ) การก าหนดข้อจ ากัดตามค าสั่งที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม ที่อยู่ หรือการท างานของบุคคลใด 
 (บี) การห้ามบุคคลใดอยู่ในที่แจ้งในระยะเวลาที่ก าหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยหน่วยงานหรือบุคคลที่ก าหนด 
 (ซี) การก าหนดให้บุคคลใดรายงานการเคลื่อนไหวของตนในเวลาที่ก าหนด ต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่ก าหนด 
 (ดี) การห้ามบุคคลเดินทางไปยังนอกประเทศบรูไนหรือที่ใดๆ ที่ก าหนด เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยหน่วยงานหรือบุคคลที่ก าหนด” 
 (อี) การห้ามบุคคลจากการเข้าร่วมิุมนุมสาธารณะหรือการควบคุมส านักงาน หรือเข้าไปมีส่วนในกิจกรรมหรือการกระท าในลักาณะ
ของการเป็นที่ปรกกาาองคทกรหรือสมาคม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอ่ืนใด 



๒๓๗ 

  นอกจากนี้ พระราิบัญญัติฉบับนี้ยังได้ก าหนดให้มีการต้ังคณะกรรมการท่ีปรกกาา๗๙๐            
ซก่งมีอ านาจในการทบทวนค าส่ังกักกันทุกค าส่ังหรือแนวปฏิบัติคุมขังต่าง ๆ ๗๙๑ หมายเรียกของศาล การไต่สวนพยาน๗๙๒

โดยสมาิิกของคณะกรรมการท่ีปรกกาาต้องเป็นข้าราิการ๗๙๓ และจะต้องไม่ถูกร้องขอให้เปิดเผยข้อเทนจจริง
หรือจัดท าเอกสารท่ีเิ่ือว่ามีผลกระทบต่อผลประโยินทของิาติ๗๙๔ 
 

๒) อ านาจในการควบคุมมหรสพและนิทรรศการ 
 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถส่ังห้ามการจัดงานมหรสพหรือการจัดนิทรรศการ
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

- การจัดงานมหรสพหรือนิทรรศการนั้นอาจเป็นอันตรายต่อประโยินทของประเทศิาติ๗๙๕  

- การจัดงานมหรสพหรือนิทรรศการนั้ นไม่มีการให้ข้อมูลตามท่ีรัฐมนตรีร้องขอ เิ่น 
รายละเอียดของบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดงานมหรสพหรือนิทรรศการและผลประโยินท            
ท่ีได้แก่บุคคลนั้น รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลท่ีเข้าร่วมกับการจัดงาน วัตถุประสงคทในเรื่อง   
ผลก าไรท่ีได้รับจากการจัดงานมหรสพหรือนิทรรศการ และเรื่องอื่นๆ ท่ีรัฐมนตรีก าหนด๗๙๖ 

                                                                                                                                                                                              
 (เอนฟ) การอนุญาตให้บุคคลเดินทางกลับไปยังประเทศของตนหรือเดินทางไปยังสถานที่ใดๆ ตามที่ต้องการ โดยรัฐบาลของประเทศ
ปลายทางน้ันยินดีที่จะรับบุคคลนั้นเข้าประเทศ” 
๗๙๐ มาตรา ๖ (๑) แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ก าหนดว่า“เมื่อใดกนตามที่สมเดนจ
พระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนได้แต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรกกาาเพื่อสืบสวนเร่ืองต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับค าสั่งตามมาตรา ๓ (๑) (เอ) 
คณะกรรมการที่ปรกกาาจะต้องด าเนินการสืบสวนและส่งความเหนนของคณะกรรมการที่ปรกกาาให้แก่สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวน
ให้แล้วเสรนจภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ัง หรือภายในระยะเวลาที่สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนก าหนด” 
๗๙๑ มาตรา ๖ (เอ) (๑) แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ก าหนดว่า “ค าสั่งภายใต้มาตรา ๓ 
หรือ ๔ (รวมถกงค าสั่งเพิ่มเติมที่สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนอนุญาตภายใต้มาตรา ๓(๒)) จะได้รับการทบทวนโดยคณะกรรมการที่
ปรกกาาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี” 
๗๙๒ มาตรา ๗ แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ก าหนดว่า “ภายใต้วัตถุประสงคทของ
พระราิบัญญัติฉบับน้ี กรรมการที่ปรกกาามีอ านาจเิ่นเดียวกับศาลในการออกหมายเรียกและไต่สวนพยาน การกล่าวค าสัตยทปฏิญาณ หรือการ
ยืนยัน และการบังคับการตามเอกสาร” 
๗๙๓ มาตรา ๘ แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ก าหนดว่า “กรรมการที่ปรกกาาทุกคน
จะต้องเป็นข้าราิการภายใต้นิยามตามประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา ๒๒) และในกรณีที่มีการฟ้องคดีกรรมการที่ปรกกาาเน่ืองจากการกระท าการ
หรือละเว้นกระท าการในหน้าที่ภายใต้หมวดน้ี กรรมการที่ปรกกาาจะมีการคุ้มกันและสิทธิพิเศาตามที่กฏหมายก าหนดเิ่นเดียวกับผู้พิพากาา” 
๗๙๔ มาตรา ๙ แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๗๙๕ มาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๗๙๖ มาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 



๒๓๘ 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถก าหนดให้ผู้จัดงานมหรสพหรือนิทรรศการนั้น
ควบคุมดูแลการจัดงานมหรสพหรือนิทรรศการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดงานดังกล่าว
จะไม่เป็นอันตรายต่อประโยินทของประเทศิาติ๗๙๗  

พระราิบัญญัติฉบับนี้ยังได้ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจมีอ านาจท่ีจะเข้าไปตรวจสอบสถานท่ี
จัดงานมหรสพหรือนิทรรศการได้ หากผู้ใดขัดขวางจะถือว่ามีความผิด๗๙๘ 
 

๓) อ านาจในการป้องกันการบ่อนท าลาย 
 

พระราิบัญญั ติฉบับนี้ได้ก าหนดอ านาจอื่นๆ แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย            
โดยการอนุญาตของสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนในการกระท าดังต่อไปนี้ 

 

- ปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศกกาาในกรณี ท่ีพบว่าโรงเรียนหรือสถาบันการศกกาา                         
มีวัตถุประสงคทท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยินทของประเทศบรูไน๗๙๙ 

- ห้ามการสมัครเข้าศกกาาของนักศกกาา หากมีเหตุผลท่ีสมควรเิ่ือได้ว่าผู้สมัครดังกล่าว                
อาจกระท าการสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการกระท าการท่ีก่อให้เกิดผลร้ายต่อประโยินท  
ของประเทศบรูไน๘๐๐ 

 
๔) บทบัญญัติพิเศาเกี่ยวกับการรักาาความปลอดภัยในพื้นท่ี 

 
 ในกรณีท่ีสมเดนจพระราิาธิบดีฯ เหนนว่าความปลอดภัยสาธารณะในพื้นท่ีใดในประเทศบรูไน

ถูกก่อกวนหรือถูกคุกคามอย่างร้ายแรงโดยเหตุจากการกระท าใด ๆ หรือถูกคุกคามโดยบุคคลกลุ่มใด                

                                                             
๗๙๗  มาตรา ๑๔ แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๗๙๘ มาตรา ๑๗ แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแกไ้ขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๗๙๙ มาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ก าหนดว่า “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยอาจมีค าสั่งปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศกกาาเป็นระยะเวลาหนก่งไม่เกิน ๖ เดือน ในเวลากนได้ หากเหนนว่าโรงเรียนหรือ
สถาบันการศกกาาดังกล่าวถูกใิ้ 
 (เอ) เพื่อวัตถุประสงคทที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยินทของประเทศบรูไนหรือประโยินทสาธารณะ 
 (บี) เพื่อวัตถุประสงคทในการสั่งสอนประิาินหรือนักศกกาาให้ก่อความเสียหายแก่ประโยินทสาธารณะ หรือ 
 (ซี) เพื่อเป็นสถานที่ประิุมของกลุ่มผู้ที่กระท าผิดกฏหมาย” 
๘๐๐ มาตรา ๒๔ (เอ) (๑) แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ก าหนดว่า “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยอาจมีค าสั่งเป็นลายลักาณทอัการไม่อนุญาตให้ผู้สมัครเข้าศกกาาในสถาบันการศกกาาของประเทศบรูไนคนใดเข้าศกกาาใน
สถาบันการศกกาาได้ หากมีเหตุอันควรเิ่ือได้ว่าผู้สมัครดังกล่าวให้การสนับสนุน หรือเข้าร่วมการกระท าใดซก่งที่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อผลประโยินทหรือ
ความมั่นคงของประเทศบรูไน” 



๒๓๙ 

ไม่ว่าจากในหรือนอกประเทศบรูไน เป็นเหตุให้ประิาินเกิดความหวาดกลัวการก่อความรุนแรงต่อบุคคลหนก่ง 
หรือทรัพยทสิน สมเดนจพระราิาธิบดีฯ อาจประกาศให้พื้นท่ีดังกล่าวเป็นเขตพื้นท่ีรักาาความปลอดภัย๘๐๑                
หากรัฐมนตรีเหนนว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนในการรักาาประโยินทสาธารณะอาจประกาศให้พื้นท่ีในเขตพื้นท่ี              
รักาาความปลอดภัยเป็นพื้นท่ีอันตราย๘๐๒ การจ ากัดหรือการขยายเขตพื้นท่ีอันตรายจะต้องมีการระบุเขตพื้นท่ีนั้น 
ว่าเป็นเขตพื้นท่ีอันตราย๘๐๓ รัฐมนตรีอาจประกาศให้พื้นท่ีในเขตพื้นท่ีรักาาความปลอดภัยเป็นพื้นท่ีท่ีถูกควบคุม 

  อธิบดีกรมต ารวจอาจออกค าส่ังให้พื้นท่ีท้ังหมดหรือบางส่วนของพื้นท่ีท่ีรักาาความปลอดภัย           
เป็นเขตพื้นท่ีท่ีก าหนดห้ามออกจากบ้านยามวิกาล (Curfew)๘๐๔ โดยจะต้องอยู่ภายในเคหสถานหรือภายใน
พื้นท่ีดังกล่าวระหว่างระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในค าส่ัง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักาณทอัการจาก              
เจ้าพนักงานต ารวจ๘๐๕ 

  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีเหนนว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนในการรักาาประโยินทสาธารณะท่ีดินหรือ           
ส่ิงปลูกสร้างใดๆ ในเขตพื้นท่ีรักาาความปลอดภัยได้ ในกรณีนี้เจ้าพนักงานต ารวจอาจใิ้ก าลังส าหรับการรักาา
ความปลอดภัยได้เท่าท่ีจ าเป็น๘๐๖ 

  นอกจากนี้ เจ้าพนักงานต ารวจ หรือผู้มีอ านาจอาจก าหนด จ ากัด หรือห้ามการใิ้ถนนหรือ
ทางน้ าในเขตพื้นท่ีรักาาความปลอดภัย โดยการใิ้ยานพาหนะในเขตพื้นท่ีดังกล่าว๘๐๗ 

  นอกจากนี้ ประเทศบรูไนได้มีการออกกฎหมายล าดับรองตามพระราิบัญญัติฉบับนี้ได้แก่ 
Internal Security (Detain Persons Advisory Board) Rules (CAP 133 R. 2) ซก่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ
การกักขังบุคคลเพื่อรักาาความมั่นคงภายใน โดยสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนมีอ านาจ          
ออกกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการกักขังบุคคล๘๐๘ โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีจะต้องท าการแจ้งต่อบุคคลท่ีจะถูก
กักขังโดยไม่ิักิ้าว่ามีสิทธิในการแต่งต้ังตัวแทนได้๘๐๙  

  ประเทศบรูไนยังมีกฎเกณฑท เรียกว่า ข้อบังคับว่าด้วยความมั่นคงภายในประเทศ (ทัณฑสถาน) 
(Internal Security (Place of Detention) Rules) ซก่งก าหนดสถานท่ีในการกักขังบุคคล และก าหนดให้
อ านาจการบริหารจัดการทัณฑสถาน๘๑๐ โดยผู้ท่ีถูกกักขังทุกคนจะถือว่าอยู่ในความดูแลของพัศดี๘๑๑                   

                                                             
๘๐๑  มาตรา ๓๐ (๑) แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๐๒ มาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๐๓ มาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๐๔  มาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๐๕ มาตรา ๓๕ (๒) แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๐๖ มาตรา ๓๖ (๑) (๒) แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๐๗ มาตรา ๓๘ (๑) แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๐๘ มาตรา ๓๘ (๑) แห่งพระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๘๐๙  มาตรา ๓ (๑) แห่งระเบียบว่าด้วยการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๘๑๐  มาตรา ๓ (๑) แห่งระเบียบว่าด้วยการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๒๔๐ 

การควบคุมดูแลเจ้าหน้าท่ีประจ าทัณฑสถานท่ัวประเทศเป็นอ านาจของอธิบดีพัศดี ๘๑๒ พัศดีมีหน้าท่ี                    
ให้ค าปรกกาาและควบคุมเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับทัณฑสถาน๘๑๓ เจ้าหน้าท่ีทัณฑสถานทุกคนอาจใิ้อาวุธกับ            
ผู้ถูกกักขังท่ีพยายามหลบหนีออกจากทัณฑสถาน๘๑๔ พัศดีต้องตรวจสอบอาหารของผู้ถูกกักขัง๘๑๕ รวมถกง          
การแจ้งญาติผู้ถูกกักขังโดยทันทีในกรณีท่ีผู้ถูกกักขังป่วยร้ายแรงหรือเสียิีวิต๘๑๖ 
   

๑๓.๒.๔ กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง 
 
จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมสถานการณทบ้านเมือง คือ  

พระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ .ศ. ๒๕๕๖ (Public Order Act 2013 (CAP. 148))        
ซก่งก าหนดห้ามการจัดต้ังองคทกรกก่งทหาร การฝึกซ้อมท่ีไม่ิอบด้วยกฎหมาย หรือการสนับสนุนทางการเมืองอื่นๆ 
นอกจากนี้ ก าหนดให้ผู้บัญิาการต ารวจมีอ านาจในการประกาศห้ามประิาินออกจากบ้าน หรือมีอ านาจ    
ในการออกค าส่ังเพื่อควบคุมตัวบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดความไม่สงบ โดยมีสาระส าคัญ คือ  
 

๑)  การควบคุมการแต่งเครื่องแบบ ธง องคทกรกก่งกองทัพ การฝึกฝนท่ีไม่ิอบด้วยกฎหมาย และการรวมตัว  
 
โดยพระราิบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดให้การกระท าต่อไปนี้เป็นการกระท าความผิดตามกฎหมาย 
 

- บุคคลใดท่ีแต่งเครื่องแบบท่ีแสดงถกงการเป็นสมาิิกของบุคคลนั้นต่อองคทกรทางการเมือง 
หรือเพื่อแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใดหรือวัตถุประสงคททางการเมืองในท่ีสาธารณะ
หรือการิุมนุมสาธารณะ๘๑๗  

- บุคคลใดท่ีแสดงธงของกลุ่มองคทกรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและ
ยังดีเปอรทตวน หรือขัดต่อเงื่อนไขท่ีก าหนดโดยสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวน๘๑๘ 

                                                                                                                                                                                              
๘๑๑ มาตรา ๔ แห่งระเบียบว่าด้วยการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๘๑๒ มาตรา ๕ (๑) แห่งระเบียบว่าด้วยการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๘๑๓ มาตรา ๗ แห่งระเบียบว่าด้วยการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๘๑๔ มาตรา ๑๕ (๑) แห่งระเบียบว่าด้วยการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๘๑๕ มาตรา ๒๓ แห่งระเบียบว่าด้วยการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๘๑๖ มาตรา ๒๕ แห่งระเบียบว่าด้วยการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๘๑๗ มาตรา ๔ (๑) แห่งพระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘๑๘ มาตรา ๕ (๔) แห่งพระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๒๔๑ 

- สมาิิกหรือผู้สนับสนุนขององคทกรใดท่ีรวมตัวกัน ฝึกฝนหรือจัดเตรียมอุปกรณทโดยมี
วัตถุประสงคทเพื่อิ่วงิิงหน้าท่ีในการป้องกันประเทศ หรือเพื่อใิ้หรือแสดงอ านาจบังคับ          
ทางกายภาพเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคททางการเมืองหรือวัตถุประสงคทอื่น๘๑๙ 

- บุคคลใดท่ีเข้าร่วมองคทกรท่ีรวมตัวกันซก่งมีวัตถุประสงคทเพื่อฝึกฝนกองก าลังทางทหาร              
การเคล่ือนไหวหรือการปฏิวัติ๘๒๐ 

 
หากบุคคลใดประสงคทจะรวมตัวกัน หรือิุมนุมเพื่อจัดการประิุม หรือครองครองพื้น ท่ี                 

ใน ท่ีสาธารณะต้องยื่นค าร้องเพื่ อขออนุญ าตจาก ผู้บัญิาการต ารวจ ๘๒๑ และหากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาว่าการรวมตัวนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะและการรักาาความสงบ
เรียบร้อย รัฐมนตรีอาจส่ังห้ามการรวมตัว การิุมนุมเพื่อจัดการประิุม หรือถือครองพื้นท่ีในสถานท่ีใดนั้นกนได้๘๒๒ 
 

๒)  อ านาจในการธ ารงไว้ซก่งความสงบเรียบร้อยของประิาิน 
 

ผู้บัญิาการต ารวจอาจส่ังการหรือให้แนวทางต่างๆ ต่อไปนี้ 
 

- ปิดถนน ทางเท้า ทางน้ า หรือสถานท่ีสาธารณะในกรณี ท่ีเหนนสมควรเพื่อประโยินท
สาธารณะ๘๒๓ และสามารถส่ังให้จัดต้ังส่ิงกีดขวางท่ีถนน ทางเท้า หรือทางน้ าในกรณีท่ีเหนนว่า
จ าเป็น๘๒๔ 

- ส่ังห้ามบุคคลใดออกจากบ้านในิ่วงเวลาและสถานท่ีท่ีได้ประกาศก าหนด หากเหนนว่ามีเหตุ
อันควรเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ โดยค าส่ังดังล่าวมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ วัน เว้นแต่ได้รับ
ความเหนนิอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย๘๒๕ 

- ส่ังกันบุคคลทุกคนหรือป่าวประกาศให้ออกจากพื้นท่ี สถานท่ี หรืออาคารท่ีได้ก าหนดไว้ค าส่ังนั้น๘๒๖ 

                                                             
๘๑๙ มาตรา ๗ (๑) แห่งพระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘๒๐ มาตรา ๘ (๑) แห่งพระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘๒๑ มาตรา ๙ (๑) แห่งพระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘๒๒ มาตรา ๑๐ (๑) แห่งพระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘๒๓ มาตรา ๑๓ แห่งพระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘๒๔ มาตรา ๑๔ (๑) แห่งพระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘๒๕ มาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘๒๖ มาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 



๒๔๒ 

- ส่ังควบคุมบุคคลท่ีอาจก่อความไม่สงบ หรือยั่วยุให้เกิดความเสียหายต่อการรักาาความสงบ 
ในพื้นท่ีท่ีได้ก าหนด๘๒๗ 

- ส่ังห้ามการใิ้ การครอบครอง หรือเกนบรักาาอาวุธปืน และอาวุธยุทโธปกรณทต่างๆ ในระหว่าง
การรักาาความสงบเรียบร้อย๘๒๘ 

- มีค าส่ังให้ยกเลิกการให้บริการการส่ือสารโทรคมนาคมของบุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม       
ในพื้นท่ีท่ีได้ก าหนดตามค าส่ังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย๘๒๙ 

- มีอ านาจจับกุมและกักขังบุคคลผู้ท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจสงสัยว่าอาจกระท าการหรือมีพฤติกรรม 
ท่ีท าให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยสาธารณะ หรือเพื่อรักาาความสงบเรียบร้อยของ
ประิาิน๘๓๐ 

- มีอ านาจในการค้นบุคคล ยานพาหนะหรือสถานท่ีท าการเพื่อค้นหาอาวุธท่ีใิ้ในการกระท าผิด๘๓๑ 
วัตถุท่ีใิ้ในการก่อเหตุหรือวัตถุอันตราย๘๓๒ 

- ใิ้ก าลัง รวมถกงการใิ้อาวุธร้ายแรงตามเหตุผลความจ าเป็น แม้ว่าแตกต่างจากท่ีก าหนดไว้ใน
กฎหมายอื่นกนตาม  ท้ังนี้ วัตถุประสงคทท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎหมาย๘๓๓ 

  นอกจากนี้ พระราิบัญญัติพื้นท่ีและสถานท่ีท่ีได้รับการคุ้มครอง ฉบับแก้ไขปี พ .ศ. ๒๕๒๗ 
(Protected Areas and Protected Places Act (Revised edition 1984)) บัญญัติขก้นเพื่อให้ความคุ้มครอง
แก่พื้นท่ีและสถานท่ีบางแห่ง ซก่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

๑) การอนุญาตให้บุคคลท าหน้าท่ีรักาาความปลอดภัย 
 

  ผู้บัญิาการต ารวจอาจอนุญาตให้บุคคลท าหน้าท่ีรักาาความปลอดภัยหรือรักาาการ         
เพื่อคุ้มครองพื้นท่ีหรือสถานท่ีท่ีได้รับความคุ้มครอง หรือใิ้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจตามพระราิบัญญัตินี้๘๓๔ 
 

                                                             
๘๒๗ มาตรา ๑๖A (๑) แห่งพระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘๒๘ มาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘๒๙ มาตรา ๑๕A แห่งพระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘๓๐ มาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘๓๑ มาตรา ๑๙ (๑) แห่งพระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘๓๒ มาตรา ๒๐ (๑) แห่งพระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘๓๓ มาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๘๓๔ มาตรา ๓ แห่งพระราิบัญญัติคุ้มครองพื้นที่และสถานที่ ฉบับแกไ้ขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 



๒๔๓ 

๒) พื้นท่ีท่ีได้รับความคุ้มครอง 
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจประกาศก าหนดให้พื้นท่ีใดเป็นพื้นท่ีท่ีได้รับความ
คุ้มครองได้ หากปรากฏว่ามีความจ าเป็นต้องได้รับความคุ้มครอง โดยบุคคลใดท่ีอยู่ในสถานท่ีเิ่นว่านั้น         
ต้องปฏิบัติตามแนวทางในการก ากับดูแลการเข้าออกและการกระท าตามค าส่ังของเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจ           
หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องออกจากพื้นท่ีท่ีได้รับการคุ้มครองนั้น๘๓๕ 

๓) สถานท่ีท่ีได้รับการคุ้มครอง 
 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจประกาศก าหนดให้สถานท่ีใดเป็นสถานท่ีท่ีได้รับความ
คุ้มครองได้หากปรากฏว่ามีความจ าเป็นต้องได้รับความคุ้มครอง และห้ามบุคคลใดเข้าไปในสถานท่ีนั้น เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจ อย่างไรกนดี ผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเขตสถานท่ีท่ีได้รับความคุ้มครอง
จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลพฤติกรรมท่ีก าหนดโดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจอนุญาตและกฎระเบียบ             
ในการเข้าออกท่ีก าหนดโดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจ ซก่งหากไม่ปฏิบัติตามจะต้องออกจากพื้นท่ีท่ีได้รับการคุ้มครองนั้น๘๓๖ 

  หากบุคคลใดพยายามท่ีจะเข้าไปในสถานท่ีหรือพื้นท่ีท่ีได้รับการคุ้มครอง และได้รับการเตือน
จากเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจอนุญาตเกิน ๓ ครั้ง จะถูกจับกุม๘๓๗ 

๔) มาตรการป้องกันในสถานท่ีหรือพื้นท่ีท่ีได้รับความคุ้มครอง 
 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอ านาจในการใิ้มาตรการท่ีเหนน ว่าจ าเป็นส าหรับ           
การคุ้มครองพื้นท่ีหรือสถานท่ีท่ีได้รับการคุ้มครองและอาจขยายการใิ้มาตรการป้องกันท่ีเกี่ยวข้องหรือ                
อาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรายแก่ิีวิตของบุคคลท่ีเข้าไปในสถานท่ีหรือพยายามเข้าไปในสถานท่ีหรือ
พื้นท่ีท่ีได้รับการคุ้มครอง๘๓๘ 
 
 ๑๓.๒.๕ กฎหมายเก่ียวกับการทหารและหน่วยรักษาความปลอดภัย 
 
  จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการทหาร คือ พระราิบัญญัติ
กองทัพบรูไน ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ (Royal Brunei Armed Forces Act (Revised edition 1984))    
ซก่งก าหนดให้กองทัพบรูไนและกองก าลังส ารองประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ                    
ซก่งแต่ละกองทัพสามารถมีหน่วยย่อยของตนได้ โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

                                                             
๘๓๕ มาตรา ๔ แห่งพระราิบัญญัติคุ้มครองพื้นที่และสถานที่ ฉบับแกไ้ขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๘๓๖ มาตรา ๕ แห่งพระราิบัญญัติคุ้มครองพื้นที่และสถานที่ ฉบับแกไ้ขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๘๓๗ มาตรา ๙ แห่งพระราิบัญญัติคุ้มครองพื้นที่และสถานที่ ฉบับแกไ้ขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๘๓๘ มาตรา ๑๐ (๑) แห่งพระราิบัญญัติคุ้มครองพื้นที่และสถานที่ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 



๒๔๔ 

๑) กองก าลังทางทหาร 
 

- ประกอบด้วยบุคคลท่ีสมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนแต่งต้ัง๘๓๙ และอยู่ภายใต้
รัฐบาลสูงสุดโดยการส่ังการและการควบคุมของสมเดนจพระราิาธิบดีฯ๘๔๐ 

- สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนสามารถออกกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการเกณฑท
ทหารเข้าสู่กองทัพ หรือกองก าลังส ารองโดยการเลือกบุคคลท่ีอายุน้อยท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม รวมถกงสตรีให้เป็นนักเรียนเตรียมทหารได้๘๔๑ 

- เจ้าหน้าท่ีผู้เกณฑททหารจะเกณฑทบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมซก่งต้องมีอายุไม่น้อยกว่า ๑๗ ปี 
๖ เดือน๘๔๒ 

 
๒) กองก าลังส ารอง 

 

- สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนสามารถเรียกกองก าลังส ารองให้ปฏิบัติหน้าท่ี
เตนมเวลาได้ตามเงื่อนท่ีได้ก าหนดไว้ตามกฎหมาย รวมถกงกรณีท่ีประเทศอยู่ในสภาวะสงคราม  
กรณีท่ีประเทศประสบภัยอันตรายเฉพาะหน้า หรือเพื่อิ่วยเหลือรัฐบาลในการรักาา          
ความสงบเรียบร้อย๘๔๓ 

- สมาิิกของกองก าลังส ารองอาจถูกเรียกให้มาฝึกฝนในประเทศบรูไนหรือต่างประเทศได้๘๔๔ 
 
๓) การประพฤติท่ีไม่เหมาะสมของทหาร 

 
  การประพฤติของกองทหารบางกรณี ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายฉบับนี้  เิ่น                      
การิ่วยเหลือข้าศกก๘๔๕ การเป็นเิลยสงครามเนื่องจากการขัดต่อค าส่ัง๘๔๖ เพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าท่ี๘๔๗ 
การมีส่วนร่วมในการขัดขืนค าส่ัง๘๔๘ การหนีทหาร๘๔๙ เป็นต้น 

                                                             
๘๓๙ มาตรา ๓ (๑) แห่งพระราิบัญญัติกองทัพบรูไน ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๘๔๐ มาตรา ๓ (๒) แห่งพระราิบัญญัติกองทัพบรูไน ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๘๔๑ มาตรา ๖ แห่งพระราิบัญญัติกองทัพบรูไน ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๘๔๒ มาตรา ๑๒ แห่งพระราิบัญญัติกองทัพบรูไน ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๘๔๓ มาตรา ๒๕ (๑) แห่งพระราิบัญญัติกองทัพบรูไน ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๘๔๔ มาตรา ๒๘ (๑) แห่งพระราิบัญญัติกองทัพบรูไน ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๘๔๕ มาตรา ๓๒ แห่งพระราิบัญญัติกองทัพบรูไน ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๘๔๖ มาตรา ๓๔ แห่งพระราิบัญญัติกองทัพบรูไน ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 



๒๔๕ 

  นอกจากนี้ ประเทศบรูไนได้ออกกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เิ่น กฎระเบียบท่ีิ่ือว่า Royal 
Brunei Armed Forced Regulation (2013) ซก่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการแต่งต้ังเจ้าพนักงานท่ีมีอ านาจ        
ในการส่ังการผู้ใต้บังคับบัญิา๘๕๐ และการมอบอ านาจให้เจ้าพนักงานท่ีมีอ านาจส่ังการในล าดับรองลงมา๘๕๑ 

ประเทศบรูไนยังมีพระราิบัญญัติหน่วยรักาาความปลอดภัย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(Security Agencies Act (Revised edition 2000)) ซก่งก าหนดเกี่ยวกับการอนุญาตและการควบคุมบุคคล   
ท่ีด าเนินธุรกิจ หรือผู้ท่ีกระท าการเป็นหน่วยรักาาความปลอดภัย ผู้ท่ีได้รับอนุญาตแล้วสามารถว่าจ้างบุคคล
เพื่อท าหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีรักาาความปลอดภัยอันมีอ านาจในการจับกุม และสืบสวนการกระท าความผิด๘๕๒    
ห้ามมิให้บุคคลใดด าเนินธุรกิจหน่วยรักาาความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต การขออนุญาตจะต้องยื่น
แบบฟอรทมการขอรับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะท าการพิจารณาค าขอ และอาจ
ปฏิเสธค าขอรับใบอนุญาตได้หากหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตไม่อาจแสดงให้เป็นท่ีพอใจได้ว่า           
ผู้ยื่นค าขอเป็นบุคคลท่ีเหมาะสมในการได้รับอนุญาต๘๕๓ ผู้รับใบอนุญาตทุกคนจะต้องแสดงใบอนุญาตหรือ
ส าเนาหนังสือรับรองในสถานท่ีท่ีด าเนินธุรกิจไว้อย่างิัดเจน๘๕๔ อย่างไรกนดี ใบอนุญาตอาจถูกเพิกถอนได้          
หากได้รับใบอนุญาตมาโดยไม่สุจริต บริาัทปิดกิจการ หรือบริาัทอยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการ๘๕๕ 

ผู้รับใบอนุญาตสามารถจ้างงานลูกจ้างของหน่วยรักาาความปลอดภัยตามจ านวนท่ีเหนนสมควร 
และตลอดระยะเวลาการจ้างงานจะต้องปฏิบั ติตามกฎหมายเพื่ อ เป็นแนวปฏิบั ติ ท่ี ดี ๘๕๖ ลูก จ้าง                    
ทุกคนจะต้องยื่นบัญิีทรัพยทสินต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี๘๕๗ และผู้รับใบอนุญาตทุกคนจะต้องออกเอกสารให้แก่
ลูกจ้างของตนโดยระบุถกงการจ้างงานในหน่วยรักาาความปลอดภัย เอกสารประจ าตัวให้เป็นไปตามรูปแบบ
และมีรายละเอียดเฉพาะตามท่ีก าหนด๘๕๘ 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
๘๔๗ มาตรา ๓๕ แห่งพระราิบัญญัติกองทัพบรูไน ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๘๔๘ มาตรา ๓๗ (๑) แห่งพระราิบัญญัติกองทัพบรูไน ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๘๔๙ มาตรา ๔๓ (๑) แห่งพระราิบัญญัติกองทัพบรูไน ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๘๕๐ มาตรา ๓ แห่งข้อบังคับว่าด้วยกองก าลังทหารของประเทศบรูไน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๘๕๑ มาตรา ๖ (๑) แห่งข้อบังคับว่าด้วยกองก าลังทหารของประเทศบรูไน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๘๕๒ มาตรา ๕ (๑) แห่งพระราิบัญญัติหน่วยรักาาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๕๓ มาตรา ๖ แห่งพระราิบัญญัติหน่วยรักาาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๕๔ มาตรา ๘ (๑) แห่งพระราิบัญญัติหน่วยรักาาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๕๕ มาตรา ๙ (๑) แห่งพระราิบัญญัติหน่วยรักาาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๕๖ มาตรา ๑๑ (๑) แห่งพระราิบัญญัติหน่วยรักาาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๕๗ มาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราิบัญญัติหน่วยรักาาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๕๘ มาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราิบัญญัติหน่วยรักาาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๓ 



๒๔๖ 

๑๓.๒.๖ กฎหมายเก่ียวกับการต่อต้านการก่อการร้าย 

 
จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย คือ              

พระราิก าหนดต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ ซก่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕ (Anti Terrorism Order 
2 0 1 1  amended by Anti-Terrorism (Amendment) Order (2 0 1 2 ) ) ก า ห น ด ก า ร ก่ อ ก า ร ร้ า ย                        
การเป็นสมาิิกกลุ่มก่อการร้าย การสนับสนุนทางการเงินแก่ ผู้ก่อการร้าย หรือการสนับสนุนหรือ                
ให้ความิ่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือการกระท าเพื่อก่อการร้าย ใดๆ โดยพระราิก าหนดฉบับนี้              
ได้ก าหนดให้การกระท าต่อไปนี้เป็นการกระท าความผิด  

- บุคคลท่ีเข้าร่วม จัดหา รวบรวมทรัพยทสินเพื่อการกระท าการก่อการร้าย๘๕๙ 

- บุคคลผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินหรือบริการเพื่อการก่อการร้าย๘๖๐ 

- บุคคลท่ีใิ้หรือครอบครองทรัพยทสินเพื่อการก่อการร้าย๘๖๑ 

- บุคคลท่ีอ านวยความสะดวกเพื่อจัดหา เกนบรักาา หรือ ควบคุมทรัพยทสินท่ีใิ้ก่อการร้าย๘๖๒ 

- บุคคลท่ีรู้ถกงการตกลงกัน การได้มา หรือการครอบครอง การสนับสนุนทางการเงินหรือบริการ ท่ี
เกี่ยวข้องกับทรัพยทสินท่ีใิ้ก่อการร้าย๘๖๓ 

- บุคคลผู้ิักิวนให้มีการสนับสนุนกลุ่มก่อการร้าย๘๖๔ 

- บุคคลท่ีให้ท่ีพักพิงหรือซ่อนตัวแก่ผู้ใดท่ีอาจทราบหรืออาจรู้ได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระท าหรือ
อาจกระท าการก่อการร้าย๘๖๕ 

- บุคคลท่ีคัดเลือกบุคคลอื่นให้เป็นสมาิิกกลุ่มก่อการร้าย๘๖๖ 

- บุคคลท่ีให้การฝึกฝน หรือแนะน าการกระท าท่ีเกี่ยวกับการก่อการร้าย๘๖๗ 

                                                             
๘๕๙ มาตรา ๔ แห่งค าสั่งการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๖๐ มาตรา ๕ แห่งค าสั่งการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๖๑ มาตรา ๖ แห่งค าสั่งการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๖๒ มาตรา ๗ แห่งค าสั่งการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๖๓ มาตรา ๘ แห่งค าสั่งการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๖๔ มาตรา ๙ (๑) แห่งค าสั่งการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๖๕ มาตรา ๑๐ แห่งค าสั่งการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไ้ข พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๖๖ มาตรา ๑๑ แห่งค าสั่งการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไ้ข พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๖๗ มาตรา ๑๒ แห่งค าสั่งการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไ้ข พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๒๔๗ 

- บุคคลท่ียุยง หรือสนับสนุนการกระท าท่ีเกี่ยวกับการก่อการร้าย๘๖๘ 

- บุคคลท่ีอนุญาตให้ใิ้เครื่องมือหรือเครื่องอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย๘๖๙ 

- บุคคลท่ีเข้าเป็นสมาิิกของกลุ่มก่อการร้าย๘๗๐ 

- บุคคลท่ีจัดเตรียมให้มีการประิุมเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย๘๗๑ 

- บุคคลท่ีเจตนาจุดินวนระเบิดหรืออุปกรณทร้ายแรงท่ีท าให้ถกงแก่ความตายได้ ในท่ีสาธารณะ 
ระบบสาธารณูปโภคของรัฐ โครงสร้างพื้นฐาน หรือระบบคมนาคมสาธารณะหรือ๘๗๒ 

- บุคคลท่ีปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการก่อการร้าย๘๗๓ 

 พระราิก าหนดฉบับนี้ยังได้ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจในการจับกุมผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิด
หรือพยายามกระท าความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ๘๗๔ และกักขังบุคคลท่ีมีเหตุอันควรเิ่ือได้ว่ากระท า
ความผิดตามท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้๘๗๕ และก าหนดหน้าท่ีของสถาบันการเงินในการรายงานการท า
ธุรกรรมท่ีต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอีกด้วย๘๗๖ 
 

๑๓.๒.๗ กฎหมายเก่ียวกับอาวุธ 
 

 จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอาวุธ คือ พระราิบัญญัติอาวุธิีวภาพ 
พ .ศ . ๒๕๒๖ (Biological Weapons Act, 1983) พระราิบัญญั ติอาวุธและวัตถุระเบิด พ .ศ . ๒๕๔๕               
(Arms and Explosive Act, 2002) รวมท้ังระเบียบว่าด้วยอาวุธและวัตถุระเบิด พ.ศ. ๒๕๔๕ (Arms and 
Explosives Rules, 2002) ประกาศการมอบอ านาจให้แก่ผู้บัญิาการต ารวจในการออกใบอนุญาตตามกฎเรื่อง
อาวุธและวัตถุระ เบิด ฉบับแก้ ไข พ .ศ . ๒๕๔๕ (Arms and Explosive Act, Delegation of Powers, 
Revised Edition 2002) และประกาศและบทนิยามอาวุธและวัตถุระเบิด ภายใต้มาตรา 2 พ .ศ. ๒๕๔๕ 

                                                             
๘๖๘ มาตรา ๑๓ แห่งค าสั่งการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไ้ข พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๖๙ มาตรา ๑๔ แห่งค าสั่งการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไ้ข พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๗๐ มาตรา ๑๕ (๑) แห่งค าสั่งการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๗๑ มาตรา ๑๖ แห่งค าสั่งการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไ้ข พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๗๒ มาตรา ๑๘ (๑) แห่งค าสั่งการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๗๓ มาตรา ๑๙ (๑) แห่งค าสั่งการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๗๔ มาตรา ๒๐ แห่งค าสั่งการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไ้ข พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๗๕ มาตรา ๒๑ (๑) แห่งค าสั่งการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๘๗๖ มาตรา ๔๗ แห่งค าสั่งการต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๒๔๘ 

(Declaration and Definition of Arms and Explosives Under Section 2, 2002) อั นมี รายละ เอี ยด
ดังต่อไปนี้ 

๑) พระราิบัญญัติอาวุธิีวภาพ พ.ศ. ๒๕๒๖ (Biological Weapons Act, 1983) 
 

  ๑.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติอาวุธิีวภาพ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 
  พระราิบัญญัตินี้ห้ามการพัฒนา ผลิต ได้มา และครอบครองไว้ซก่งสาริีวภาพ สารพิาและ
อาวุธิีวภาพ โดยห้ามบุคคลใด พัฒนา ผลิต เกนบสะสม ได้มา หรือสงวนไว้ซก่งสาริีวภาพหรือสารพิาท่ีไม่ได้มีไว้
เพื่อวัตถุประสงคทโดยิอบด้วยกฎหมาย หรือห้ามบุคคลใดๆ พัฒนา ผลิต เกนบสะสม ได้มา หรือสงวนไว้ซก่งอาวุธใดๆ 
อุปกรณท หรือใิ้เพื่อการขนส่งท่ีออกแบบมาเพื่อใิ้กับสาริีวภาพหรือสารพิาเพื่อการใิ้ท่ีเป็นปรปักาทกับรัฐหรือ
ความขัดแย้งทางทหาร๘๗๗ โดยผู้ท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ต้องระวางโทาจ าคุกตลอดิีวิต๘๗๘ 
 
  ๑.๒) การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 
 
  การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราิบัญญัตินี้ จะต้องกระท าโดยพนักงานอัยการ
หรือต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานอัยการ๘๗๙ อย่างไรกนดี หากมีเหตุอันควรเิ่ือได้ว่ามีการกระท าหรือ 
อาจกระท าความผิดตามพระราิบัญญัตินี้ ผู้พิพากาาอาจออกหมายค้นให้ผู้มีหน้าท่ีเข้าไปในสถานท่ีใดๆ            
เพื่อตรวจค้นสถานท่ีท าการหรือสถานท่ีใด เพื่อตรวจสอบและคัดส าเนาเอกสาร หรือตรวจสอบอุปกรณท หรือ
สารเคมีท่ีพบในสถานท่ีท่ีเข้าไปตรวจค้น โดยอาจใิ้ก าลังได้หากมีความจ าเป็น๘๘๐  
  
  ๒) พระราิบัญญัติอาวุธและวัตถุระเบิด พ.ศ. ๒๕๔๕ (Arms and Explosives Act, 2002)
  
  ๒.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติอาวุธและวัตถุระเบิด พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
  พระราิบัญญัติอาวุธและวัตถุระเบิด พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นกฎหมายท่ีให้อ านาจสมเดนจพระราิาธิบดี
สุลต่านและยังดีเปอรทตวนในการก าหนดกฎเกณฑทเกี่ยวกับการผลิต การใิ้ การขาย การเกนบ การขนส่ง           
การน าเข้า การส่งออก และการครอบครองอาวุธและวัตถุระเบิด ซก่งรวมถกงการทดสอบวัตถุระเบิด ผู้มีอ านาจ
ออกใบอนุญาตอาวุธปืน เจ้าหน้าท่ีท่าเรือหรือเจ้าหน้าท่ีอื่น รูปแบบและเงื่อนไขของใบอนุญาต อายุใบอนุญาต

                                                             
๘๗๗ มาตรา ๒ (๑) แห่งพระราิบัญญัติอาวุธิีวภาพ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๘๗๘ มาตรา ๒ (๓) แห่งพระราิบัญญัติอาวุธิีวภาพ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๘๗๙ มาตรา ๓ แห่งพระราิบัญญัติอาวุธิีวภาพ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๘๘๐ มาตรา ๕ แห่งพระราิบัญญัติอาวุธิีวภาพ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 



๒๔๙ 

และค่าธรรมเนียม การฝ่าฝืนระเบียบท่ีออกตามความแห่งพระราิบัญญัติฉบับนี้  ต้อ งระวางโทาจ าคุก               
ไม่เกิน ๑๕ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน และโทาเฆี่ยนตีต้องไม่เกิน ๑๒ ิุด๘๘๑ 
 
 
 
 

                                                             
๘๘๑ มาตรา ๓ แห่งพระราิบัญญัติอาวุธและวัตถุระเบิด ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดว่า “สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนอาจ
ก าหนดกฎเกณฑทโดยมีวัตถุประสงคทดังต่อไปน้ีกนได้ 
 (เอ) เพื่อควบคุมการครอบครองปืนหรืออาวุธ 
 (บี) เพื่อควบคุมการน าเข้าปืนหรืออาวุธ 
 (ซี) เพื่อควบคุมการส่งออกปืน อาวุธ หรือ เคร่ืองใิ้ของกองทัพ 
 (ดี) เพื่อควบวคุมการผลิตและการค้าปืนหรืออาวุธ 
 (อี) เพื่อควบคุมการเทียบท่าและการขนส่งปืนหรืออาวุธ 
 (เอฟ) เพื่อด าเนินการด้านการตลาดเก่ียวกับปืนหรืออาวุธเพื่อการครอบครองปืนหรืออาวุธที่มีใบอนุญาต 
 (จี) เพื่อควบคุมหรือห้าม การผลิต การครอบครอง การใิ้ การขาย การซื้อ การเกนบ การขนสาง หารน าเข้า และการส่งออกวัตถุระเบิด
หรือวัตถุอ่ืนที่จัดเป็นวัตถุระเบิด เว้นแต่ได้รับในอนุญาต 
 (เอนิ) เพื่อควบคุมการทดสอบวัตถุระเบิด 
 (ไอ) เพื่อควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิจารณาอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ท่าเรือหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนใดที่มีอ านาจตามกฎใดๆที่ได้ตราขก้น
ภายใต้พระราิบัญญัติฉบับน้ี 
 (เจ) เพื่อแถลงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับผู้ใต้บังคับบัญิาและเพื่อควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 
 (เค) เพื่อควบคุมวิธีการออกในอนุญาตและสาระส าคัญที่จะก าหนดในใบอนุญาตน้ัน 
 (แอล) เพื่อควบคุมรูปแบบและเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต สาระส าคัญในการอนุญาต และการออกใบอนุญาตทั่วไป 
 (เอนม) เพื่อควบคุมระยะเวลาการบังคับใิ้ใบอนุญาต 
 (เอนน) เพื่อก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับในอนุญาตภายใต้พระราิบัญญัติน้ีและค่าใิ่จ่ายอ่ืนๆที่ต้อง  ิาระเพื่อการสมัครขอรับในอนุญาต 
 (โอ) เพื่อก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใิ้สื่อสิ่งพิมพทของราิการ 
 (พี) เพื่อก าหนดวิธีการ  ิาระค่าธรรมเนียมที่อยู่ภายใต้บังคับพระราิบัญญัติฉบับน้ี 
 (คิว) เพื่ออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ 
  (๑) เข้าไป ตรวจค้น ตรวจสอบ สถานที่ รถยนตท เคร่ืองบินหรือยานพาหนะที่ผลิต ครอบครอง ใิ้ ขาย ขนส่ง หรือน าเข้าซก่ง
วัตถุระเบิดที่ได้รับอนุญาตภายใต้พระราิบัญญัติน้ี หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่มรเหตุอันควรเิ่ือว่าวัตถุระเบิดได้ถูกผลิต ครอบครอง ใ ิ้ ขาย ขนส่ง 
หรือน าเข้าโดยฝ่าฝืนพระราิบัญญัติฉบับน้ีหรือกฏที่ตราขก้นภายใต้พระราิบัญญัติน้ี 
  (๒) เพื่อค้นหาการระเบิด 
  (๓) เพื่อเกนบตัวอย่างวัตถุระเบิดที่ค้นพบ  
  (๔) เพื่อยกดครอง กักขัง โยกย้าย ท าลายวัตถุระเบิดที่ค้นพบ 
  (๕) เพื่อควบคุมการจัดการ การท าลาย หรือการขายซก่งทรัพยทที่ถูกริบตามพระราิบัญญัติฉบับน้ี 
 (อารท) เพื่อควบคุมการจัดการ การท าลาย การซื้อขายทรัพยทที่ถูกริบตามพระราิบัญญัติฉบับน้ี 
 (เอส) เพื่อก าหนดโทาของการฝ่าฝืนพระราิบัญญัติฉบับน้ี 
 โดยโทาจ าคุกจะต้องไม่เกิน ๑๕ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน และเฆ่ียน ๑๒ 
 (ที) เพื่อยกเว้นบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลจากการปฏิบัติตามหลักการของพระราิบัญญัติฉบับน้ี 
 (ยู) เพื่อจัดให้มีกฎเกณฑทที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การใิ้ การขาย การเกนบ การขนส่ง การน าเข้า การส่งออก และการครอบครองอาวุธ
และวัตถุระเบิด” 



๒๕๐ 

  ๒.๒) เขตอ านาจของศาลท่ีพิจารณาคดีตามพระราิบัญญัติอาวุธและวัตถุระเบิดฯ 
 
  ศาลิ้ันต้นมีเขตอ านาจพิจารณาการพยายามกระท าความผิดตามพระราิบัญญัติฉบับนี้ และ
มีอ านาจลงโทาจ าคุกไม่เกิน ๗ ปีและปรับ ๑๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน๘๘๒ 
  
  ๓) ระเบียบว่าด้วยอาวุธและวัตถุระเบิด พ.ศ. ๒๕๔๕ (Arms and Explosives Rules, 2002) 
  
  ๓.๑) สาระส าคัญของระเบียบว่าด้วยอาวุธและวัตถุระเบิด พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
  ระเบียบว่าด้วยอาวุธและวัตถุระเบิด พ .ศ. ๒๕๔๕ ห้ามการน าเข้าหรือส่งออกปืนหรืออาวุธ 
เว้นแต่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตซก่งออกโดยเจ้าหน้าท่ีแผนกใบอนุญาต ระเบียบฉบับนี้ไม่ใิ้บังคับกับปืนยาว         
ินิดท่ีได้รับการรับรองแล้วที่ได้รับอนุญาต๘๘๓ 
  ๓.๒) การน าเข้าปืนและอาวุธ 
 
  บุคคลใดท่ีประสงคทจะน าเข้าปืนหรืออาวุธจะต้องยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าท่ีแผนกใบอนุญาต
พร้อมอธิบายลักาณะของอาวุธ ผู้มอบและผู้รับมอบอาวุธดังกล่าว๘๘๔ 
   
  ๓.๓) การส่งออกปืนและอาวุธ 
 
  บุคคลใดท่ีประสงคทจะส่งออกปืน อาวุธ จะต้องน าส่งเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ีแผนกใบอนุญาต 
โดยแสดง ลักาณะ ขนาดล ากล้อง และหมายเลขของปืนหรืออาวุธ ประเทศปลายทาง ของปืนหรืออาวุธ               
ิ่ือของเรือหรือหมายเลขเท่ียวบิน ท่ีจะใิ้เป็นพาหนะขนส่ง รวมถกงวัน ท่ีเรือหรือเครื่องบินขนส่งนั้น                    
ออกเดินทาง๘๘๕ 
 
 
 
 
 

                                                             
๘๘๒ มาตรา ๓ แห่งพระราิบัญญัติอาวุธและวัตถุระเบิด ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๘๓ มาตรา ๒ ระเบียบเร่ืองอาวุธและวัตถุระเบิด ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๘๔ มาตรา ๗ (๑) ระเบียบเร่ืองอาวุธและวัตถุระเบิด ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๘๕ มาตรา ๘ (๑) ระเบียบเร่ืองอาวุธและวัตถุระเบิด ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 



๒๕๑ 

  ๓.๔) การอนุญาตให้จอดหรือขนถ่าย โดยไม่มีการจอดซก่งปืนหรืออาวุธใดๆ เพื่อวัตถุประสงคท
ในการถ่ายล า หรือขนถ่ายปืนหรืออาวุธ 
 
  บุคคลใดท่ีประสงคทจะขนส่งซก่งอาวุธปืนหรืออาวุธสงครามเข้ามาบนเรือ ยานพาหนะหรือ
อากาศยาน จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีแผนกใบอนุญาตก่อน๘๘๖ 
   
  ๓.๕) การผลิตปืน อาวุธและวัตถุระเบิด 
 
  บุคคลใดประสงคทท่ีจะประกอบกิจการผลิต จ าหน่ายหรือซ่อมแซมปืนหรืออาวุธจะต้อง    
ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีแผนกใบอนุญาตก่อน โดยใบอนุญาตจะส้ินอายุในวันท่ี ๓๐ มิถุนายนของปีถัดไป๘๘๗ 
นอกจากนี้ระเบียบฉบับนี้ยังห้ามการผลิต ครอบครอง ใิ้ ขาย ซื้อ เกนบ ขนส่ง น าเข้าหรือส่งออกซก่งวัตถุระเบิด 
เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีแผนกใบอนุญาต๘๘๘  

  อย่างไรกนดีระเบียบฉบับนี้ยังก าหนดห้ามการน าเข้า การผลิต การขาย หรือการครอบครอง   
ซก่งประทัดลม ประทัดไฟ หรือประทัดอื่นใดท่ีมีส่วนผสมท่ีท าให้เกิดการระเบิดหรือส่วนผสมอื่นนอกจากดินปืน 
หรือประทัดท่ีมีส่วนผสมของดินปืนมากกว่า ๑ ใน ๕ ของน้ าหนักรวม๘๘๙ 
 
  ๔) ประกาศการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๕ (Delegation of Powers, 2002) 
 
  ประกาศการมอบอ านาจมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้นายกรัฐมนตรีมอบอ านาจ                  
ให้ผู้บัญิาการต ารวจแห่งิาติเป็นผู้มีอ านาจลงนามในใบอนุญาตตามระเบียบว่าด้วยอาวุธและวัตถุระเบิด       
ซก่งผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าท่ีแผนกใบอนุญาตตามระเบียบดังกล่าว๘๙๐  
 
  ๕) ประกาศก าหนดบทนิยามอาวุธและวัตถุระเบิด ตามข้อ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ (Declaration 
and Definition of Arms and Explosives Under Section 2, 2002)  
 
  ประกาศฉบับนี้ก าหนดบทนิยามค าว่า “อาวุธ” ให้หมายความรวมถกงอาวุธปืน ปืนอัดลม              
ปืนอัตโนมัติ ปืนส้ันอัดลม ปืนส้ันอัตโนมัติ หรือปืนหรืออาวุธอื่นใดท่ีสามารถยิงหรือปล่อยลูกกระสุน ขีปนาวุธ 

                                                             
๘๘๖ มาตรา ๙ (๑) ระเบียบเร่ืองอาวุธและวัตถุระเบิด ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๘๗ มาตรา ๑๐ ระเบียบเร่ืองอาวุธและวัตถุระเบิด ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๘๘ มาตรา ๑๑ ระเบียบเร่ืองอาวุธและวัตถุระเบิด ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๘๙ มาตรา ๑๕ ระเบียบเร่ืองอาวุธและวัตถุระเบิด ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๙๐ ประกาศการมอบอ านาจให้แก่ผู้บัญิาการต ารวจในการออกใบอนุญาตตามระเบียบเร่ืองอาวุธและวัตถุระเบิด พ.ศ.๒๕๔๕ 



๒๕๒ 

หรือควันพิาได้ แต่ไม่รวมถกงปืนใหญ่ บทนิยามค าว่า “อาวุธปืน” หมายถกง อาวุธร้ายแรงท่ีมีล ากล้องไม่ว่า           
ในลักาณะใดๆ แต่ไม่รวมถกงท่อเป่ากระสุนท่ีใิ้ท่ัวไปในประเทศบรูไน นอกจากนี้ ประกาศฉบับนี้ยังก าหนด
นิยามค าว่า “วัตถุระเบิด” ให้หมายความรวมถกง ดินปืน ไนโตรกลีเซอรีน ไดนาไมทท ผงดินระเบิด ระเบิดปรอท 
หรือโลหะใดๆ ไฟสี และสารเคมีอื่นๆ ท่ีใิ้หรือผลิตขก้นเพื่อให้เกิดการระเบิดหรือพลุไฟ รวมถกงส่วนประกอบ 
ของสารประกอบระเบิดใดๆ๘๙๑ 
 

๑๓.๒.๘ กฎหมายเก่ียวกับการเนรเทศ 
 
๑) พระราิบัญญัติเนรเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ (Banishment Act, 1984) 
 
๑.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติเนรเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 

  พระราิบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายท่ีก าหนดหลักเกณฑทเรื่องการเนรเทศบุคคลซก่งอาจรวมถกง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยก าหนดว่าในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเิ่ือได้ว่าการเนรเทศบุคคลใดๆ จากประเทศบรูไน                
มีความจ าเป็นเพื่อความปลอดภัย ความสงบสุข หรือสวัสดิภาพของประเทศบรูไน รัฐมนตรีจะออกหมายจับ            
เพื่อน าตัวบุคคลดังกล่าวมาสอบสวนและบันทกกค าให้การของบุคคลนั้นเป็นลายลักาณทอัการ อย่างไรกนดี                  
หากรัฐมนตรีเหนนสมควรอาจยื่นบันทกกและค าให้การให้แก่สมเดนจพระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนเพื่อให้
มีค าส่ังเนรเทศบุคคลนั้น โดยค าส่ังเนรเทศจะมีผลเมื่อพ้นไป ๒๑ วัน นับจากวันท่ีมีค าส่ัง อีกท้ังการเนรเทศ  
อาจก าหนดให้เป็นการเนรเทศตลอดิีวิตของบุคคลนั้น หรือก าหนดิ่วงระยะเวลาใดเวลาหนก่งตามท่ีสมเดนจ
พระราิาธิบดีสุลต่านและยังดีเปอรทตวนเหนนสมควร๘๙๒ 
 
  ๑.๒) บทลงโทา 
 
  หากบุคคลท่ีถูกเนรเทศถูกพบตัวในประเทศบรูไนก่อนระยะเวลาการเนรเทศบุคคลดังกล่าว  
จะส้ินสุดลง บุคคลนั้นอาจถูกจับโดยไม่ต้องมีหมายจับและโดยเจ้าหน้าท่ีใดกนได้๘๙๓ ในกรณีท่ีผู้ถูกเนรเทศกลับมา 
ประเทศบรูไนก่อนท่ีระยะเวลาการเนรเทศจะส้ินสุดลง หรือกลับมาโดยไม่ได้รับการอภัยโทา บุคคลนั้นอาจถูก
ขับออกนอกประเทศบรูไนตามค าส่ังของรัฐมนตรี รวมท้ังอาจถูกด าเนินคดีหรือถูกลงโทาจ าคุกไม่เกินระยะเวลา
ท่ีถูกเนรเทศ๘๙๔ นอกจากนี้ บุคคลท่ีทราบถกงการหลบซ่อนหรือให้ท่ีอยู่แก่ผู้ถูกเนรเทศแต่ยังไม่ไปรับการเนรเทศ 

                                                             
๘๙๑ ประกาศการให้ค านิยามอาวุธและวัตถุระเบิด (ภายใต้มาตรา ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๘๙๒ มาตรา ๒ แห่งพระราิบัญญัติเนรเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๘๙๓ มาตรา ๔ แห่งพระราิบัญญัติเนรเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๘๙๔ มาตรา ๕ แห่งพระราิบัญญัติเนรเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ 



๒๕๓ 

หรือบุคคลใดท่ีทราบถกงการหลบซ่อนของผู้ถูกเนรเทศท่ีกลับมายังประเทศบรูไนโดยไม่ิอบด้วยกฎหมายถือว่า 
มีความผิดตามพระราิบัญญัติฉบับนี้ ต้องระวางโทาปรับ ๑,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน หรือจ าคุก ๖ เดือน๘๙๕ 
 
 
 
 

 

                                                             
๘๙๕ มาตรา ๖ (๑) แห่งพระราิบัญญัติเนรเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ 



๒๕๔ 

บทที่ ๑๔ 
กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
๑๔.๑ บทน า 
 

ประเทศบรูไนให้ความส าคัญกับการป้องกันและปรามปรามการทุจริตเิ่นเดียวกับประเทศอื่นๆ        
ในภูมิภาคอาเซียนดังจะเหนนได้จากข้อมูล Corruption Perception Index ของ Transparency International  
ท่ีประเทศบรูไนถูกจัดให้อยู่ในอันดับท่ี ๓๘ จาก ๑๗๗ ประเทศท่ีมีความโปร่งใสในการด าเนินกิจการรัฐมากท่ีสุด
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗๘๙๖ อย่างไรกนดี เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างแนวทางในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต 
ประเทศบรูไนได้ลงนามอนุ สัญญาสหประิาิาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (The United Nations 
Convention Against Corruption: UNCAC) เมื่ อวัน ท่ี ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ สัตยาบันต่อ
สนธิสัญญาดังกล่าวในวันท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑๘๙๗ ท้ังยังเข้าเป็นสมาิิกธนาคารพัฒนาเอเิีย (Asian 
Development Bank: ADB) และการประิุมเพื่อต่อต้านการทุจริตภายใต้องคทการเพื่อความร่วมมือทาง
เศราฐกิจและการพัฒนา (OECD Anti-Corruption Initiative) ร่วมกับ ๓๑ ประเทศในภูมิภาคเอเิียแปซิฟิก
เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภูมิภาคเอเิียแปซิฟิก๘๙๘ รวมท้ังยังเป็น
สมาิิก Asian/Pacific Group on Money Laundering อันถือเป็นองคทการระหว่างประเทศเพื่อการสร้าง
ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระหว่างประเทศสมาิิกอีกด้วย 

นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้ว ประเทศบรูไน           
ยังได้จัดต้ังส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งิาติ (Anti-Corruption Bureau, ACB)  ขก้นในปี พ.ศ. 
๒๕๒๕ เพื่อด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง ซก่งส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งิาตินี้มีแนวทางในการท างานโดยยกดหลักการส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) การบังคับใิ้และการสืบสวน              
๒) การป้องกัน และ ๓) การให้ความรู้๘๙๙ 

 
 

                                                             
๘๙๖ องคทกรเพื่อความโปร่งใสนานาิาติ, ดัินีการรับรู้การทุจริต, เข้าถกงข้อมูลได้จาก; http://www.transparency.org/cpi๒๐๑๓/results, เข้าถกง
ข้อมูลเมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘. 
๘๙๗ อ งคท ก า รส ห ป ร ะ ิ าิ า ติ , ส ถ า น ะ ก า ร ล งน า ม แ ล ะ ใ ห้ สั ต ย า บั น อ นุ สั ญ ญ า ต่ อ ต้ า น ก า รทุ จ ริ ต , เข้ า ถก งข้ อ มู ล ไ ด้ จ า ก ; 
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘. 
๘๙๘ องคทการเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศราฐกิจ (โออีซีดี), การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอรัปิ่ันในเอเิียและแปซิฟิก: เอดีบี/โออี
ซีดี การริเร่ิมด้านการต่อต้านการคอรัปิ่ัน ,เข้าถกงข้อมูลได้จาก; http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/ADB-OECD-
Initiative-Information-Sheet.pdf, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘. 
๘๙๙ อัง สวี เคียง, การต่อต้านการทุจริตคอรัปิ่ัน, หน้าที่ของราิการในการป้องปรามการทุจริตคอรัปิ่ันในบรูไนดารุสสาลาม,เข้าถกงข้อมูลได้จาก; 
http://www.icac.org.hk/newsl/issue๓๓eng/button๕.htm, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘. 



๒๕๕ 

๑๔.๒ กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

๑๔.๒.๑ กฎหมายเก่ียวกับการทุจริต 
  

จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต คือ พระราิบัญญัติป้องกัน           
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๗ (Prevention of Corruption Act, 2014) และประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไข                
ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (Penal Code, 2001) มีรายละเอียดดังนี้   
  

๑) พระราิบัญญัติป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๗ (Prevention of Corruption Act, 2014) 
 
  ๑.๑) สาระส าคัญของพระราิบัญญัติป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
  พระราิบัญญัติป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นกฎหมายท่ีก าหนดหลักเกณฑทการป้องกัน
การทุจริตคอรัปิ่ันและการให้สินบน รวมทั้งก าหนดให้มีการจัดต้ังส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งิาติ อย่างไรกนดี การกระท าท่ีจะถือเป็นความผิดตามความแห่งพระราิบัญญัติฉบับนี้แบ่งออกได้เป็น        
๖ กรณีท่ีส าคัญ ได้แก่ 

 ๑. การทุจริตกรณีท่ัวไป 

 ๒. การทุจริตในการด าเนินงานของตัวแทน 

 ๓. การสมยอมในการเสนอราคา 

 ๔. การให้สินบนสมาิิกสภานิติบัญญัติ 

 ๕. การให้สินบนเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

 ๖. การร่ ารวยผิดปกติ 
   
 
 
 
 
 
 



๒๕๖ 

๑.๒) การทุจริตกรณีท่ัวไป 
 

  พระราิบัญญัตินี้ก าหนดว่าบุคคลใดเรียกรับโดยทุจริต รับหรือตกลงท่ีจะรับโดยทุจริต สัญญา
ว่าจะให้หรือเสนอส่ิงตอบแทนใดเพื่อจูงใจหรือเป็นรางวัลแก่บุคคลใด รวมถกงเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือข้ าราิการ 
ย่อมเป็นผู้กระท าความผิดจะต้องระวางโทาปรับ ๓๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน และจ าคุก ๗ ปี๙๐๐ 
   

๑.๓) การทุจริตในการด าเนินงานของตัวแทน 
 

  หากตัวแทนยอมรับ หรือได้รับ หรือตกลงท่ีจะยอมรับ หรือพยายามท่ีจะรับโดยทุจริตจาก
บุคคลใดซก่งส่ิงตอบแทนใด เพื่อจูงใจหรือเป็นรางวัลให้กระท าการหรืองดเว้นการกระท าใดซก่งเกี่ยวข้องกับหน้าท่ี
การงานหรือธุรกิจย่อมเป็นการกระท าความผิดตามพระราิบัญญั ติฉบับนี้  บุคคลผู้ซก่ งให้ ส่ิงตอบแทน             
โดยทุจริตย่อมมีความผิดเิ่นเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลใดให้ใบเสรนจรับเงิน บัญิี หรือเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับประโยินทของตัวการแก่ตัวแทนโดยรู้อยู่ว่าเป็นเอกสารเทนจ หรือส าคัญผิด หรือบกพร่องในสาระส าคัญ            
บุคคลนั้นมีความผิด ต้องระวางโทาปรับ ๓๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน และจ าคุก ๗ ปี๙๐๑ 
   

๑.๔) การสมยอมในการเสนอราคา 
 

  บุคคลใดเพื่อให้ตนเองได้เข้าท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐเพื่อด าเนินงาน หรือกระท าการใดๆ 
และได้เสนอส่ิงตอบแทนให้แก่บุคคลอื่นใดท่ีเข้าร่วมการประมูลเพื่อจูงใจหรือเป็นรางวัลให้บุคคลนั้นถอนตัวจาก
การประมูล ย่อมเป็นความผิดตามพระราิบัญญัตินี้ ต้องระวางโทาปรับ ๓๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน และจ าคุก ๗ ปี 
นอกจากนี้ บุคคลท่ีเรียกรับหรือยอมรับซก่งส่ิงตอบแทนเพื่อจูงใจหรือเป็นรางวัลในการถอนตัวจากการประมูล 
ตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น มีความผิดตามพระราิบัญญัตินี้ ต้องระวางโทาเิ่นเดียวกัน๙๐๒ 
   

๑.๕) การให้สินบนสมาิิกสภานิติบัญญัติ 
 

  บุคคลใดท่ีเสนอส่ิงตอบแทนให้แก่สมาิิกสภานิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรี หรือองคมนตรี หรือ
บุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งดังกล่าวข้างต้น เรียกหรือยอมรับส่ิงตอบแทนเพื่อตอบแทนการกระท าหรืองดเว้นการกระท า
ในกรอบอ านาจหน้าท่ีในฐานะสมาิิกไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะมีอ านาจในการกระท าการนั้นหรือไม่กนตาม ย่อมเป็น
ความผิดตามพระราิบัญญัตินี้ ต้องระวางโทาปรับ ๓๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน และจ าคุก ๗ ปี๙๐๓ 
                                                             
๙๐๐ มาตรา ๕ แห่งพระราิบัญญัติป้องกันการทุจริต ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๙๐๑ มาตรา ๖ แห่งพระราิบัญญัติป้องกันการทุจริต ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๙๐๒  มาตรา ๙ แห่งพระราิบัญญัติป้องกันการทุจริต ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๙๐๓ มาตรา ๑๐ แห่งพระราิบัญญัติป้องกันการทุจริต ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๒๕๗ 

  ๑.๖) การให้สินบนเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
 
  บุคคลใดท่ีเสนอส่ิงตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือบุคคลท่ีจะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรียก
หรือยอมรับส่ิงตอบแทนเพื่อจูงใจหรือเป็นรางวัลเพื่อวัตถุประสงคทดังต่อไปนี้  มีความผิดต้องระวางโท า              
ปรับ ๓๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน และจ าคุก ๗ ปี 

  ๑. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐลงคะแนนหรืองดเว้นการลงคะแนนในการประิุมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

  ๒. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ หรือิ่วยเหลือในการจัดซื้อจัดจ้าง
เร่งรัด การิะลอ การขัดขวาง หรือการยับยั้งการกระท าใดๆ ของเจ้าหน้าท่ี  

  ๓. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐิ่วยเหลือในการจัดซื้อจัดจ้างหรือยับยั้งมิให้ผ่านการลงคะแนนหรือ
เข้าท าสัญญาใดหรือให้บุคคลใดมีข้อได้เปรียบหรือเป็นคุณหรือเป็นโทาภายใต้อ านาจหน้าท่ีของตนในฐานะ
เจ้าหน้าท่ีรัฐ หรือเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ด าเนินการตามสัญญาใดๆ หรือให้การสนับสนุนบุคคลใดๆ 

  ๔. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐใิ้ต าแหน่งหรืองดเว้นการใิ้ต าแหน่งเพื่อให้ได้มาซก่งผลประโยินท๙๐๔ 
 

๑.๗) การร่ ารวยผิดปกติ 
 

  เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีมาตรฐานในการด ารงิีวิตสูงขก้นเมื่อเทียบกับรายได้ปัจจุบันและรายได้ในอดีต 
หรือในการตรวจสอบท่ีมาของเงินหรือทรัพยทสินท่ีไม่ได้สัดส่วนกับรายได้ในปัจจุบันและรายได้ในอดีต เป็นความผิด
ตามพระราิบัญญัตินี้ ต้องระวางโทาปรับ ๓๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน และจ าคุก ๗ ปี เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีดังกล่าว
สามารถิ้ีแจงให้เป็นท่ีพอใจต่อศาลถกงการมีมาตรฐานการด ารงิีวิตหรือการมีทรัพยทสินนั้นได้อย่างไร๙๐๕ 
   
  ๑.๘) อ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งิาติ 
  
  เจ้าหน้าท่ีส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งิาติมีอ านาจจับกุมบุคคลท่ีกระท า
ความผิดตามพระราิบัญญัตินี้ โดยไม่จ าเป็นต้องมีหมายจับหรือมีเหตุอันควรเิ่ือได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ              
การกระท าความผิด๙๐๖ พนักงานอัยการอาจมอบอ านาจให้แก่เลขาธิการหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นของส านักงาน          
ในการสอบสวนการกระท าความผิดตามกฎหมาย๙๐๗ หากเจ้าหน้าท่ีส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

                                                             
๙๐๔ มาตรา ๑๑ แห่งพระราิบัญญัติป้องกันการทุจริต ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๙๐๕ มาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราิบัญญัติป้องกันการทุจริต ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๙๐๖ มาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราิบัญญัติป้องกันการทุจริต ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๙๐๗ มาตรา ๑๙ (เอ) แห่งพระราิบัญญัติป้องกันการทุจริต ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๒๕๘ 

แห่งิาติร้องขอให้น าส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซก่งอยู่ภายใต้อ านาจหน้าท่ีของตนเพื่อการสืบสวนการกระท าความผิด
ตามกฎหมาย บุคคลดังกล่าวมีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต้องน าส่งข้อมูลนั้นๆ๙๐๘ 
   

๒) ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (Penal Code, 2001)  
 

  สาระส าคัญของประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (เฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การทุจริต) 
  ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศบรูไนก าหนดหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตไว้ใน
หมวด ๙ ว่าด้วยการกระท าความผิดของเจ้าหน้าท่ี โดยวางหลักเกณฑทให้เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ียอมรับหรือพยายามท่ีจะ
ได้รับจากบุคคลใดซก่งส่ิงตอบแทนนอกเหนือจากค่าตอบแทนตามกฎหมาย เพื่อจูงใจหรือเป็นรางวัลส าหรับ            
การกระท าหรืองดเว้นการกระท าใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ต้องระวางโทาจ าคุกไม่เกิน ๗ ปี และโทาปรับ๙๐๙ 
นอกจากนี้ บุคคลใดกนตามยอมรับส่ิงตอบแทนเพื่อจูงใจหรือเป็นรางวัลเพื่อิักจูงโดยทุจริตหรือไม่ิอบด้วย
กฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีรัฐกระท าการอันเป็นคุณหรือเป็นโทาแก่ ผู้อื่น ต้องระวางโทาเิ่นเดียวกัน๙๑๐                
หากเจ้าหน้าท่ีรัฐยอมรับส่ิงของมีค่าโดยเจ้าหน้าท่ีนั้นเองรู้ว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือธุรกรรม
ท่ีกระท าโดยเจ้าหน้าท่ีนั้น โดยปราศจากการไตร่ตรองจากบุคคลใดเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีของตนในทางท่ีเป็นประโยินท
แก่บุคคลอื่นต้องระวางโทาจ าคุกไม่เกิน ๗ ปี และโทาปรับ๙๑๑ นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับ
การค้า แต่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการค้าต้องระวางโทาจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี และโทาปรับ๙๑๒ เจ้าหน้าท่ีรัฐซก่งไม่มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการประมูลทรัพยทสิน แต่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการนั้นๆ ไม่ว่าจะท าไปในนามของตนเอง
หรือบุคคลอื่น ต้องระวางโทาจ าคุกไม่เกิน ๗ ปี และโทาปรับ และทรัพยทสินท่ีถูกซื้อไปอาจถูกยกด๙๑๓ 
  

๑๔.๒.๒ กฎหมายควบคุมการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ 

 

จากการศกกาาพบว่าประเทศบรูไนมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 
คือ ระเบียบทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๖ (Financial Regulations of 1983) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

                                                             
๙๐๘ มาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราิบัญญัติป้องกันการทุจริต ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๙๐๙ มาตรา ๑๖๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๙๑๐ มาตรา ๑๖๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๙๑๑ มาตรา ๑๖๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๙๑๒ มาตรา ๑๖๘ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๙๑๓ มาตรา ๑๖๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 



๒๕๙ 

ระเบียบทางการเงิน พ.ศ.๒๕๒๖ (Financial Regulations of 1983) 

ระเบียบทางการเงินดังกล่าว ก าหนดให้แต่ละกระทรวงสามารถท าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า 
และบริการได้ อย่างไรกนตาม ต้องด าเนินการตามระเบียบทางการเงินและคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างท่ีออกโดย
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง  

  โดยการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม เปิดเผย มีการแข่งขันได้ โปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอประมูลท่ีจะได้รับเลือกจะต้องให้ประโยินทสูงสุดทางการเงินแก่รัฐบาล เพื่อบรรลุ
ประโยินทสูงสุดทางการเงิน หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่พิจารณาเฉพาะราคาประมูลเท่านั้น แต่สินค้าหรือบริการ
จะต้องมีคุณลักาณะครบถ้วนตามท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดในข้อเสนอคุณลักาณะเฉพาะ รวมถกงคุณภาพ 
ระยะเวลาในการขนส่ง ความน่าเิ่ือถือและบริการหลังการขาย 

  การซื้อสินค้าหรือบริการท่ีมีมูลค่าน้อยซก่งไม่เกิน ๒,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน กระทรวงสามารถ
ด าเนินการเองได้โดยการซื้อโดยตรงจากร้านค้าหรือซื้อโดยตรงจากแหล่งท่ีมาซก่งเป็นท่ีรู้จัก แต่หากเป็นการซื้อ
สินค้าหรือบริการท่ีมีมูลค่ามากกว่า ๒,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน จะต้องมีผู้เสนอ
ราคาอย่างน้อย ๓ ราย หน่วยงานหรือกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องจะท าการประเมินข้อเสนอราคาและท าความเหนน
เพื่อให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพิจารณา 

  หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐท่ีมีมูลค่ามากกว่า ๕๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน จะต้องมีการ
ด าเนินการประกวดราคา โดยหากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีมูลค่ามากกว่า ๕๐,๐๐๑ ดอลลารทบรูไน แต่ไม่เกิน
๕๐๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไน การคัดเลือกผู้ินะการประกวดราคาจะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ
ประกวดราคาคณะเลนก๙๑๔ ท่ีได้รับการแต่งต้ังไว้ในแต่ละกระทรวง อย่างไรกนดี หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง        
ท่ีมีมูลค่ามากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลารทบรูไนขก้นไป การคัดเลือกผู้ินะการประกวดราคาจะต้องได้รับอนุมัติ   
โดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังก่อน โดยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท้ังหมด 
จะใิ้เวลาประมาณ ๓ เดือน๙๑๕ 

 

 

 

                                                             
๙๑๔ องคทกรการค้าโลก, ทบทวนนโยบายการค้า: บรูไนดารุสสาลาม , เข้าถกงข้อมูลได้จาก: https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s
๓๐๙_e.pdf, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘. 
๙๑๕ คณะกรรมการประมูลแห่งิาติ ,เอกสารแนะแนวทางการจัดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ: รัฐบาลบรูไนดารุสสาลาม , เข้าถกงข้อมูลได้จาก: 
http://www.mof.gov.bn/index.php/general-information-state-tender-board, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘. 
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๒๖๐ 

เอกสารภาษาไทย 

เดอะ  คอมมอน เวลทท  (The Commonwealth) บ รู ไนดารุสซ าลาม  : รัฐธรรมนูญ และการเมื อ ง , 
http://thecommonwealth.org/our-member-countries/brunei-
darussalam/constitution-politics, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๐๑๗ 

เดอะบรูไนไทมสท (The Brunei Times), ความจ าเป็นในการทบทวนนโยบายสวัสดิการสังคม , 
http://www.bt.com.bn/news-national/2 0 1 4 / 0 7 / 1 3 / social-welfare-policy-
needs-review, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๐๑๕ 

เ ป า โ ล  โ ค ล ุซ ซี ่  ( Paolo Coluzzi), ก า ร ว า ง แ ผ น ภ า า า ที ่ใ ิ ้ส ่ว น ม า ก แ ล ะ ส ่ว น น ้อ ย                             
ใ น ป ร ะ เ ท ศ บ ร ูไ น ด า ร ุส ซ า ล า ม , จ อ ห ทน  เ บ น จ า ม ิน ส ท พ ับ ร ิิ ิิ ่ง  ค อ ม พ า น ี , 
http://umexpert.um.edu.my/file/publication/00011613_73664.pdf, เข้ าถก งข้ อมู ลเมื่ อ ๒๓ 
กันยายน ๒๐๑๕, หน้า ๒๒๒-๒๒๓ 

เอกสารปกขาวด้านกลาโหม บรูไนดารุสสาลาม ๒๐๐๔; การป้องกันอธิปไตยของิาติ; เข้าถกงข้อมูลจาก, 

http://www.bruneiresources.com/pdf/e_defensewhitepaper.pdf, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๖ 

ธันวาคม ๒๕๕๘. 

ไม่ปรากฏิ่ือผู้แต่ง, “สุลต่านแห่งบรูไนคุกคามการวิจารณทกฎหมายิะรีอะฮท”, การท าแผนนโยบายส่ือของโลก, 
ข้อมูล ณ วันท่ี ๕ มีนาคม ๒๐๑๔, http://www.globalmediapolicy.net/node/10599, เข้าถกง
ข้อมูลเมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๐๑๕ 

กฎหมายเอกสารสิทธิ์ทางการทูต 

ก ร ม โย ธ า ธิ ก า ร , บ รู ไ น ด า รุ ส ซ า ล า ม  ข้ อ มู ล  ณ  วั น ท่ี  ๒ ๖  สิ ง ห า ค ม  ๒ ๐ ๑ ๕ , 
http://www.pwd.gov.bn/index.php?option=com 
_content&view=article&id=30&Itemid=110&lang=en, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๐๑๕ 

กรมวางแผนและพัฒนาเศราฐกิจบรูไน (๒๐๐๘ เอ), แผนพัฒนาประเทศ ๒๐๐๗ - ๒๐๑๒, บรูไนดารุสซาลาม 
หน้า ๑๕๙ 

กรมวางแผนและพัฒนาเศราฐกิจบรูไน, (๒๐๐๗), แผนการพัฒนาประเทศระยะยาวของบรูไนดารุสซาลาม: วา
วาซัน บรูไน ๒๐๓๕ (Wawasan 2035), บันดารทเซอรีเบอกาวัน, บรูไนดารุสซาลาม 

ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม แ ห่ ง บ รู ไ น ด า รุ ส ส า ล า ม ; เ ข้ า ถก ง ข้ อ มู ล จ า ก 

http://www.globalsecurity.org/military/world/brunei/mod.htm , เข้ าถก งข้อมู ลเมื่ อ  ๒๖ 

ธันวาคม ๒๕๕๘. 



๒๖๑ 

กระทรวงการคลัง บรูไนดารุสซาลาม (Ministry of Finance Brunei Darussalam), การสมทบเข้าบ านาญ
เพิ่ม เติม , http://www.mof.gov.bn/index.php/about-scp#sthash.94EQ5xGj.dpuf, ข้อมูล
เมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๐๑๓, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๐๑๕ 

กระทรวงต่างประเทศ, ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตรท เทคโนโลยีและนวัตกรรม, หน่วยงาน สอท. ณ บันดารท
เสรี เบกาวัน  ประ เทศ บรูไน  http://www.mfa.go.th/business/contents/files/activities-
20140326-161533-499239.doc, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๐๑๕ 

กระทรวงศกกาาธิการ บรูไนดารุสซาลาม, การศกกาาแห่งิาติบรูไนดารุสซาลามส าหรับทุกคน ๒๐๑๕ รายงาน
จัดท าโดยหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องส าหรับประเดนนการประิุมรับฟังความคิดเหนนด้านการศกกาา 

( อิ น ิ อ น , ส า ธ า ร ณ รั ฐ เ ก า ห ลี  ๑ ๙ ‐๒ ๒  พ ฤ า ภ า ค ม  ๒ ๐ ๑ ๕ ) 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230503E.pdf เข้ า ถก ง ข้ อ มู ล เมื่ อ  ๑ ๙ 
กันยายน ๒๐๑๕ 

ก ลุ่ ม ค ว าม ร่ ว ม มื อ ท าง เศ รา ฐกิ จ เอ เซี ย -แ ป ซิ ฟิ ค : คณ ะท าง าน ก ารพั ฒ น าทรั พ ย าก รบุ ค คล                              

การศก ก า าใน ป ระ เทศบ รู ไน ดารุ สซาลาม , ก ารศก กา าใน ป ระ เทศบ รู ไน ดารุ สซาลาม , 

http://hrd.apec.org/index.php/Education_in_Brunei_Darussalam, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๘ 

การต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ก า ร ป ร ะ ิุ ม สุ ด ย อ ด อ า เซี ย น , ป ร ะ เท ศ บ รู ไน ด า รุ ส ซ า ล าม , http://aseansummit.police๗ .
go.th/index.php?option=com_content&task= view&id =37&Itemid=52g, เข้ าถก ง ข้ อ มู ล
เมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๐๑๕ 

ก า ร ป ร ะ ิุ ม สุ ด ย อ ด อ า เซี ย น , ป ร ะ เท ศ บ รู ไน ด า รุ ส ซ า ล า ม , http://aseansummit.police๗
go.th/index.php?option= com_ content& 

ก า ร ป ร ะ ิุ ม อ า เ ซี ย น , ป ร ะ เ ท ศ บ รู ไ น ด า รุ ส ซ า ล า ม , 
http://aseansummit.police7.go.th/index.php?option=com_content&task=view 
&id=37&Itemid=52g, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๐๑๕. 

ข้อบังคับว่าด้วยกองก าลังทหารของประเทศบรูไน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ข้อมูลจากการสัมภาาณทศาสตราจารยทมัดยาหท ดีออารท ฮาจิ อับดุล โมไฮมิน บิน ฮาจิ นูดิน ไออุส , คณบดีคณะ

นิติศาสตรท, มหาวิทยาลัย อิสลาม สุลต่าน ิาริฟ อาลี (ยูเอนนไอเอสเอสเอ), ณ มหาวิทยาลัย อิสลาม 

สุลต่าน ิาริฟ อาลี  เมื่อวันท่ี ๙ เมาายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๒๖๒ 

คณะกรรมการประมูลแห่งิาติ,เอกสารแนะแนวทางการจัดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ: รัฐบาลบรูไนดารุสสาลาม, 

เข้ า ถก ง ข้ อ มู ล ไ ด้ จ า ก : http://www.mof.gov.bn/index.php/general-information-state-

tender-board, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘. 

คนอนราท อาเดอเนาเออรท แก้ไขโดย มารทค สพิทซทคาทซท, หลักนิติธรรม: มุมมองจากเอเิีย, โครงการหลักนิติ

ธรรมเิีย, ๒๐๑๓, หน้า ๓๓ เข้าถกงข้อมูลจาก http://www.kas.de/wf/doc/kas_๓๕๖๑๕-

๑๕๒๒-๒-๓๐.pdf?๑๓๑๐๐๔๐๖๐๓๑๑, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘. 

จรัญ มะลูลีม กิติมา อมรทัต และพรพิมล ตรีโิติ , ไทยกับโลกมุสลิม: ศกกาาเฉพาะกรณีิาวไทยมุสลิม , 
กรุงเทพฯ สถาบันเอเิียศกกาา,  ๒๕๓๙,  หน้า ๒๓๔ 

จั ด ล า ดั บ โด ย  The Overseas Security Advisory Council (OSAC), United Department of States 
(๒๐๑๒ ) เข้ าถก งได้ ท่ี  https://www.osac.gov/pages/AboutUs.aspx (เข้ าถก ง เมื่ อ วัน ท่ี  ๒ ๗ 
มกราคม ๒๕๕๘) 

จูดิิ สเตนสท (Judith Staines), “บรูไนเรียกร้องให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรมและด้านพื้นเมือง
อ ย ่า ง ยั ่ง ย ืน ” ม ูล น ิธ ิเ อ เ ิ ีย -ย ุโ ร ป  เ อ เ อ ส อี เ อ ฟ  วั ฒ น ธ ร ร ม  ๓ ๖ ๐ , 
http://culture360 .asef.org/news/brunei-call-for-sustainable-development-of-culture-
and-heritage-industry/, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๐๑๕ 

ซ อ รท ร า หท  ฮ า จิ  สุ ไ ล ม าน  แ ล ะ อื่ น  ๆ , “วิ ท ย า ศ า ส ต รท แ ล ะ เท ค โน โล ยี ใน ป ร ะ เท ศ บ รู ไน ”, 
http://www.sciencedev.net/Docs-/science-%20in%20Brunei.pdf, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ดายางคู โนราซาฮท บินติ เพนนกิราน ฮาจิ มูฮัมหมัด, เครื่องมือของรัฐบาลในการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมท่ี
จับต้องไม่ได้ : ประเทศบรูไน , http://www.accu.or.jp/ich/en/pdf/c2005subreg_Bru1.pdf, 
เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

ถ้อยค าจากการแถลงการณท (Royal Speech: titah) ในวาระวันประกาศอิสรภาพของประเทศบรูไน ปี ๒๕๒๗ 
สืบค้นได้ท่ี http://www.jpm.gov.bn (เข้าถกงข้อมูลวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 

ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (ธนาคารโลก) และเลขาธิการอาเซียน (The International 
Bank for Reconstruction and Development (The World Bank) and the ASEAN 
Secretariat), รายงานประจ าประเทศของการประเมินโดยประิาคมอาเซ ียน ในประเดนน
ผลกระทบด้านสังคมของวิกฤติเศราฐกิจโลก: บรูไนดารุสซาราม โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงิน
จากรัฐบาลออสเตรเลีย, http://www.asean.org/archive/publications/ARCR/Brunei.pdf 

ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (พระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. ๒๕๓๑)  



๒๖๓ 

ธรรมนูญแห่งมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี (พระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี 

พ.ศ. ๒๕๕๑) 

นักวิิาการได้ต้ังข้อสังเกตว่า จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ๒๕๔๗ ท าให้ผลของรัฐธรรมนูญมิได้เป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ แต่เป็นการยกระดับสุลต่านให้มีฐานะเป็นบรรทัดฐานสูงสุด หรือ Grundnorm 
อ้างอิงไว้ใน  Tsun Hang Tey, ‘Brunei’s Revamped Constitution’, Australian Journal of 
Asian Law, Vol. ๙, no. ๒, ๒๐๐๗, p. ๒๖๔. 

นิิานทท สิงหพุทธางกูร, ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราิ หลักศาสนาอิสลาม กับ การบริหารประเทศบรูไนดารุส
ซาลาม, ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๑๓, http://www.prachatai.com/journal/2013/07/47797 เข้าถกง
ข้อมูลเมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๐๑๕ 

นิิานทท สิงหพุทธางกูร, ระบอบสมบูรณายาสิทธิราิ หลักศาสนาอิสลาม กับ การบริหารประเทศบรูไนดารุสซา
ลาม, ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๑๓, http://www.prachatai.com/journal/2013/07/47797 เข้าถกง
ข้อมูลเมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๐๑๕ 

นิิานทท สิงหพุทธางกูร, ระบอบสมบูรณายาสิทธิราิ หลักศาสนาอิสลาม กับการบริหารประเทศบรูไนดารุสซา
ลาม, ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๑๓, http://www.prachatai.com/journal/2013/07/47797 เข้าถกง
ข้อมูลเมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๐๑๕ 

บรูไนดารุสซาลาม: โครงการท่ีพักอาศัยแห่งิาติในบรูไนดารุสซาลาม: “บ้านส าหรับิาติ” การประิุม
เจ้าหน้าท่ีระดับสูง ณ การประิุม แห่งประิาคมอาเซียนส าหรับราิการพลเรือน ครั้งที่ ๑๗ วันท่ี 
๒๖-๒๗ กันยายน ๒๐๑๓, ย่างกุ้ง, เมียนมารท, “การส่งเสริมธรรมาภิบาล: เพื่อส่งเสริมการเข้าถกง
ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง ป ร ะ ิ า ิ น ”, ร า ย ง า น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ , ห น้ า  ๔ 
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/000/Brunei%20 Paper. 

บรูไนดารุสซาลาม: โครงการท่ีอยู่อาศัยแห่งิาติในบรูไนดารุสซาลาม: “บ้านแห่งิาติ” การประิุมเจ้าหน้าท่ี
ระดับสูง ณ การประิุมแห่งประิาคมอาเซียนส าหรับราิการพลเรือน ครั้งท่ี ๑๗ วันท่ี ๒๖ - ๒๗ 
กันยายน ๒๐๑๓, ย่างกุ้ง, เมียนมารท, “การส่งเสริมธรรมาภิบาล: เพื่อส่งเสริมการเข้าถกงสวัสดิการ
ของประิาิน”, รายงานของประเทศ , หน้า ๒ -๓ http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/ 
000/Brunei%20Paper.pdf, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๐๑๕ 

บ านาญและเครือข่ายการพัฒนา, บรูไน, http://www.pensiondevelopment.org/51/brunei.htm, เข้าถกง
ข้อมูลเมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๐๑๕ 

ประกาศการให้ค านิยามอาวุธและวัตถุระเบิด (ภายใต้มาตรา ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



๒๖๔ 

ประกาศการมอบอ านาจให้แก่ผู้บัญิาการต ารวจในการออกใบอนุญาตตามระเบียบเรื่องอาวุธและวัตถุระเบิด 
พ.ศ.๒๕๔๕  

ประกาศสถานการณทฉุกเฉินปี พ.ศ. ๒๕๐๕ 

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ประมวลกฎหมายอาญาิะรีอะฮท มาตรา ๑๙๗  

ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าถกงกฎหมายหลักฉบับสมบูรณทของประเทศบรูไนซก่งจัดท าเป็นภาาาอังกฤาได้ท่ีเวนบไซตทของ
ส านักงานอัยการสูงสุดบรูไนhttp://www.agc.gov.bn โดยเข้าไปท่ี Legislation On-Line 

พระราิก าหนดโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔          

พระราิก าหนดโปลีเทคนิค พ.ศ. ๒๕๕๗  

พระราิก าหนดการควบคุมของเสียอันตรายและของเสียอันตรายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

พระราิก าหนดการค้ามนุายทและการลักลอบน าคนเข้ามาในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พระราิก าหนดการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒   

พระราิก าหนดความปลอดภัยในสถานท่ีท างานและสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พระราิก าหนดคุ้มครองผู้บริโภค (การค้าท่ีเป็นธรรม) พ.ศ. ๒๕๕๔   

พระราิก าหนดประมง พ.ศ. ๒๕๕๒  

พระราิบัญญัติเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘  

พระราิบัญญัติเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

พระราิบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พระราิบัญญัติเจ้าหน้าท่ีรัฐ (ภาคความรับผิด) ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 

พระราิบัญญัติเดนกและเยาวิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พระราิบัญญัติเนรเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

พระราิบัญญัติแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓  

พระราิบัญญัติโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗  

พระราิบัญญัติกองทัพบรูไน ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 

พระราิบัญญัติการใิ้ยาเสพติดในทางท่ีผิด พ.ศ. ๒๕๒๑  



๒๖๕ 

พระราิบัญญัติการกระท าความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง 

พระราิบัญญัติการก่อความไม่สงบ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พระราิบัญญัติการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พระราิบัญญัติการจ่ายค่าตอบแทนและเอกสิทธิ์ส าหรับสภานิติบัญญัติและคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๐๘, ฉบับปี 

พ.ศ. ๒๕๒๗ 

พระราิบัญญัติการประดิาฐท พ.ศ. ๒๔๖๘  

พระราิบัญญัติการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๕  

พระราิบัญญัติการศกกาา (คณะกรรมการตรวจสอบการศกกาาบรูไน) พ.ศ. ๒๕๑๙  

พระราิบัญญัติการศกกาา พ.ศ. ๒๕๔๖  

พระราิบัญญัติการศกกาาโรงเรียนเอกิน พ.ศ. ๒๔๙๖  

พระราิบัญญัติการศกกาาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๐   

พระราิบัญญัติการศกกาาศาสนาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๕๖  

พระราิบัญญัติการสาธารณสุข (อาหาร) พ.ศ. ๒๕๔๑  

พระราิบัญญัติกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๔๓   

พระราิบัญญัติคณะเทศมนตรี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ. ๒๕๒๗  

พระราิบัญญัติคณะกรรมการข้าราิการพลเรือน (ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗) 

พระราิบัญญัติคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๐๕ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

พระราิบัญญัติความสงบเรียบร้อยของประิาิน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

พระราิบัญญัติคุ้มครองพื้นท่ีและสถานท่ี ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๗ 

พระราิบัญญัติคุ้มครองสัตวทป่า พ.ศ. ๒๕๒๔  

พระราิบัญญัติคุ้มครองหญิงและเดนกหญิง พ.ศ. ๒๕๑๖  

พระราิบัญญัติต ารวจบรูไน พ.ศ. ๒๕๒๗      

พระราิบัญญัติป้องกนัการทุจริต ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๒๖๖ 

พระราิบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๖  

พระราิบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๕  

พระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. ๒๕๓๑  

พระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม พ.ศ. ๒๕๓๑  

พระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑  

พระราิบัญญัติมหาวิทยาลัยอิสลามสุลต่านิารีฟอาลี พ.ศ. ๒๕๕๑  

พระราิบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๔๘  

พระราิบัญญัติยาอันตราย พ.ศ. ๒๔๙๙ 

พระราิบัญญัติระเบียบสถานการณทฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๗  

พระราิบัญญัติระเบียบสถานการณทฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๗  

พระราิบัญญัติระเบียบสถานการณทฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๒๗  

พระราิบัญญัติว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

พระราิบัญญัติว่าด้วยการอนุรักาทหนังสือ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

พระราิบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๔  

พระราิบัญญัติหน่วยรักาาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พระราิบัญญัติหอจดหมายเหตุแห่งิาติบรูไน พ.ศ. ๒๕๑๘ 

พระราิบัญญัติอาวุธและวัตถุระเบิด ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

พระราิบัญญัติอาวุธิีวภาพ ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 

พิคเทนต ิอน (Pictet, Jean) (๑๙๕๘). สนธิสัญญาเจนีวา ณ วัน ท่ี ๑๒ สิงหาคม ๑๙๔๙: ค าอธิบาย. 
ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ห่ ง ส ภ า ก า ิ า ด . 
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/Geneva_conventions-1949.html, เข้าถกงข้อมูล
เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๐๑๕ 

ยู เ น ส โ ก  ก รุ ง เ ท พ , เ กี่ ย ว กั บ ยู เ น ส โ ก , UNESCO Bangkok, เ กี่ ย ว กั บ ยู เ น ส โ ก , 
http://www.unescobkk.org/th/about-us/, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ   ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  



๒๖๗ 

ยู เน สโก , ประ เทศบรู ไน  ยู เน สโก  : เอกสารโครงก ารขอ งประ เทศระหว่ างปี  ๒ ๕ ๕๖ -๒ ๕๕ ๙ ,  
http:/ / unesdoc.unesco.org/ -images/ 0023/002303/ 230311E.pdf, เข้ า ถก ง ข้ อ มู ล เมื่ อ                    
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ยูไนเตนด สเตทสท ดีพารททเม้น ออฟ สเตท (United States Department of State), การทูตในทางปฏิบัติ , 
บ รู ไน  http://www.state.gov/documents/organization/171648.pdf, เข้ า ถก ง ข้ อ มู ล เมื่ อ               
๒๒ กันยายน ๒๐๑๕ 

ยู ธ โพ ลิ ซี ด อ ท โอ อ า รท จี  (Youthpolicy.org), บ รู ไ น , ข้ อ มู ล  ณ  วั น ท่ี  ๒ ๘  เม า าย น  ๒ ๐ ๑ ๔ 
http://www.youthpolicy.org/factsheets/ country/ 

ระเบียบเงินิ่วยเหลือผู้สูงอายุและทุพพลภาพ พ.ศ. ๒๔๙๘  

ระเบียบเจ้าหน้าท่ีรัฐ (ภาคการปฏิบัติหน้าท่ีและวินัย) 

ระเบียบเรื่องอาวุธและวัตถุระเบิด ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ระเบียบการก าหนดแนวทางปฏิบัติและวินัยของราิการ   

ระเบียบการก าหนดการแต่งต้ังและการเล่ือนต าแหน่งข้าราิการ   

ระเบียบต ารวจบรูไน (ภาคกระบวนการทางวินัย) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ระเบียบว่าด้วยการรักาาความมั่นคงภายในราิอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๘ 

รัฐธรรมนูญแห่งบรูไนดารุสสาลาม  

รายงานฉบับสมบูรณทเรื่องระบบกฎหมายของประเทศบรูไนสามารถเข้าถกงได้ท่ี รายงานข้อมูลกฎหมายของ
ประเทศบรูไนท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน, (ส านักงานคณะกรรมการกฤาฎีกา, ๒๕๕๘). 

ลับบิอะทูล คามิท (Rabiatul Kamit), “การสวมใส่ิุดท่ีไม่สุภาพเป็นอาิญากรรมภายใต้กฎหมายิะรีอะฮท”, 
เดอ ะ  บ รู ไน  ไทม สท , ๔  กุ ม ภ าพั น ธท  ๒ ๐ ๑ ๔ , http://www.bt.com.bn/frontpage-news-
national/2014/02/04/wearing-indecent-clothing-crime-under-syariah-law, เข้าถกงข้อมูล
เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๐๑๕ 

วันประกาศใิ้พระราิบัญญัติการใิ้กฎหมายของประเทศบรูไน (Application of Law Act ๑๙๕๑) คือวันท่ี 
๒๕ เมาายน ค.ศ. ๑๙๕๑ 

ศู น ยท ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร อ า เซี ย น  ก ร ม ป ร ะ ิ า สั ม พั น ธท , สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม บ รู ไ น , 
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid =๙๑๕&filename=index, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ 
๑๒ กันยายน ๒๕๕๘. 



๒๖๘ 

ศู น ยท ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร อ า เซี ย น  ก ร ม ป ร ะ ิ า สั ม พั น ธท , สั ง ค ม แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม บ รู ไ น , 
http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid =915&file name=index, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ 
๑๙ กันยายน ๒๐๑๕ 

สแตนดารทดิารท เตอรทด (Standard Chartered) รายงานความยั่ งยืนปี  ๒๐๐๙ หั วใจของบอเนี ยว , 
http://www.standardchartered.com/sustainability-review-
09/TH/leading_way_in_communities/our_stories/heart_of_borneo.html, เข้าถกงข้อมูล
เมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๐๑๕ 

สภ าระห ว่ างประ เทศว่ า ด้ วยก ารศก กา าระบบ เปิ ดและการศก กาาท างไกล , ระบบ การศก กา า , 

http://www.icde.org/projects/regulatory_frameworks_for_distance_education/countr

y_profiles/brunei/education_system, เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

สมาพันธทสหภาพแรงงานสากล – การจ าแนกมาตรฐานแรงงานในประเทศบรูไน รายงานส าหรับการพิจารณา

ใหม่ของคณะมนตรีใหญ่องคทการการค้าโลกเรื่องนโยบายการค้าในประเทศบรูไน (เจนีวา, กุมภาพันธท 

๒๕๕๑), http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Brunei.final_๑_.pdf เข้าถกงข้อมูลเมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

สามารถ ทองเฝือ, อิสลามการเมืองในการบริหารรัฐสุลต่านบรูไนดารุสซาลาม, วารสารการเมืองการปกครอง 
กิจการสาธารณะ ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑๗๙-๑๘๐ 

สามารถ ทองเฝือ, อิสลามการเมืองในการบริหารรัฐสุลต่านบรูไนดารุสซาลาม, วารสารการเมืองการปกครอง 
กิจการสาธารณะ ปีท่ี๔ ฉบับท่ี๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ หน้า ๑๘๓ 

ส านักความสัมพันธทต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงปลัดทระทรวงศกกาาธิการ , ความร่วมมือด้าน
ก าร ศก ก า ากั บ ป ระ เท ศ บ รู ไน ด า รุ ส ซ า ล าม , ข้ อ มู ล  ณ  เดื อ น กุ ม ภ าพั น ธท  ๒ ๕ ๒ ๗ , 
http://www.bic.moe.go.th/newth/index.php?option=com_k๒&view=item&id=๓๖๑๘ : 
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