
รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ
ครั้งที ่๑๓/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่  ๘  มนีาคม  ๒๕๖๑ 
ณ ตกึรัฐสภา 

   5 
 

เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๒๐  นาฬิกา 
 

จ านวนสมาชิกที่มาประชุมทัง้หมด  ๒๓๒  คน 
 10 

  (เนื่องจาก ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย ประธานสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาต ิตดิราชการ นายสรุชัย  เลี้ยงบญุเลิศชัย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ คนทีห่นึ่ง  
จึงปฏิบัตหินา้ที่แทนประธานสภานติิบัญญตัิแห่งชาต)ิ 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ท่านสมาชกิครบั ขณะนีม้ีสมาชกิเข้าชือ่ 15 
ร่วมประชุม จ านวน ๑๙๗ ท่าน ครบเป็นองคป์ระชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชมุสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที ่๘ มีนาคม ๒๕๖๑  
  ระเบียบวาระที ่๑  เรือ่งที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
  ๑.๑ รับทราบพระราชโองการประกาศแต่งตั้งผูว้่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๒ 
สนช. ๑๓         ลลนา  ๑/๒ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ด้วยได้มีพระราชโองการประกาศแต่งตั้ง 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิแลว้ ผมขอเชญิท่านสมาชกิกรณุายืนขึน้เพ่ือรับฟังพระราชโองการ 5 
เชิญเลขาธกิารอา่นพระราชโองการ  
  (สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาตแิละผู้ที่อยู่ในทีป่ระชุมได้ยืนขึน้เพื่อรบัฟัง 
พระราชโองการ) 
  นายนัฑ  ผาสขุ (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัหิน้าที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตั ิ
แห่งชาต)ิ   : 10 
 

“พระราชโองการ 
ประกาศ 

แตง่ตั้งผู้ว่าการตรวจเงนิแผน่ดนิ 
   15 

 

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 
  สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ
โปรดเกลา้โปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า 20 
  โดยที่สภานิติบญัญตัแิห่งชาติได้ให้ความเหน็ชอบผูม้ีคุณสมบัตแิละไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามเป็นผูว้่าการตรวจเงินแผน่ดิน 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔๑ และมาตรา ๒๗๙ ของรฐัธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบค าสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ 
ท่ี ๒๓/๒๕๖๐ ข้อ ๑๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแตง่ตัง้ นายประจักษ์  บุญยงั25 
เป็นผูว้่าการตรวจเงินแผน่ดนิ 
 
 
 
 30 



๓ 
สนช. ๑๓         ลลนา  ๑/๓ 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ ณ วนัที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที ่๓ ในรัชกาลปัจจบุัน 5 
 
    ผู้รับสนองพระราชโองการ 
        พรเพชร  วิชติชลชัย 
ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ” 
 10 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบคุณครบั เชิญท่านสมาชิกนั่งได้ครับ  
  ๑.๒ รับทราบรายงานผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรตีามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง วิกฤตทะเลสาบสงขลา 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยนื  15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๔ 
สนช. ๑๓         ลลนา  ๑/๔ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดว้ยคณะรัฐมนตรไีดม้ีมติเมื่อวนัที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ รับทราบรายงานผลการด าเนนิการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 5 
การทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรื่อง วิกฤตทะเลสาบสงขลาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
ตามทีก่ระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเสนอ  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชกิแล้ว 
  ๑.๓ รับทราบรายงานผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรตีามข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิความรับผดิทางแพ่งเพื่อความเสียหาย 10 
จากมลพิษน้ ามัน พ.ศ. ....  และคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณารา่งพระราชบัญญัติการเรียกเงนิ
สมทบเขา้กองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ ามันอันเกดิจากเรือ 
พ.ศ. ....  
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๕ 
สนช. ๑๓         ลลนา  ๑/๕ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดว้ยคณะรัฐมนตรไีดม้ีมติเมื่อวนัที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ รับทราบรายงานผลการด าเนนิการตามข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ5 
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิความรบัผิดทางแพ่งเพ่ือความเสียหายจากมลพิษน้ ามนั พ.ศ. ....  
และคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณารา่งพระราชบัญญัติการเรียกเงนิสมทบเขา้กองทุน 
ระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอนัเนื่องมาจากมลพิษน้ ามนัอันเกิดจากเรือ พ.ศ. .... 
ตามทีก่ระทรวงคมนาคมเสนอ  
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชกิแล้ว 10 
  ๑.๔ รับทราบรายงานผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรตีามข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๖ 
สนช. ๑๓         ลลนา  ๑/๖ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดว้ยคณะรัฐมนตรไีดม้ีมติเมื่อวนัที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๑ รับทราบรายงานผลการด าเนนิการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 5 
ร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ  
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดวางให้ท่านสมาชกิแล้ว จึงขอแจง้ให ้
ที่ประชมุทราบ   
  (ที่ประชมุรบัทราบ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 10 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ระเบียบวาระที ่๒  รบัรองรายงานการประชมุ 
ไม่ม ี
  ตอ่ไปเปน็ระเบียบวาระเรื่องด่วน 
  เรื่องด่วนที่ ๑  การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รบัการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหนง่
เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  15 
  (ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตปิ้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตปิ้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘)  
   
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๗ 
สนช. ๑๓         ลลนา  ๑/๗ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดว้ยนายกรฐัมนตรไีดม้ีหนังสือแจ้งวา่
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไดด้ าเนินกระบวนการคดัเลือกบคุคล 5 
เพื่อด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ต าแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง) เสร็จเรียบร้อยแลว้ โดยได้คดัเลือก พลต ารวจตรี รมย์สิทธิ ์ วีริยาสรร  
รองเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ให้เป็นผู้สมควรได้รับการแตง่ตัง้
เป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ซึ่งคณะกรรมการป้องกนั 
และปราบปรามการฟอกเงนิได้เสนอชื่อ พลต ารวจตรี รมย์สิทธิ ์ วีริยาสรร ต่อคณะรัฐมนตรี 10 
เพื่อเสนอสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาติให้ความเห็นชอบต่อไป ตามพระราชบญัญตัิป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๒ บัญญัติให ้“ใหเ้ลขาธิการเป็นขา้ราชการพลเรือน
สามัญ ซึ่งคณะรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตามผลการคัดเลือก 
ตามมาตรา ๒๕ (๖) โดยความเหน็ชอบของวฒุิสภา” 15 
  ส าหรบัรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกบคุคลดังกลา่วจะปรากฏ 
ตามหนงัสือส านกันายกรัฐมนตร ีท่ี นร ๐๕๐๘/๕๐๐๔ ลงวันที ่๑๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑  
ซึ่งไดแ้จกให้ท่านสมาชิกแลว้ และโดยที่ขอ้บังคับการประชุมสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ในข้อ ๑๓๑ ก าหนดไว้วา่ “เมื่อมีกรณีที่สภาจะต้องพิจารณาให้บคุคลด ารงต าแหน่งใดตาม
บทบัญญัตขิองรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย สภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการสามญัขึน้คณะหนึ่ง มีจ านวน20 
ไม่เกนิยี่สิบเอด็คน เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัต ิความประพฤต ิและพฤตกิรรมทางจริยธรรม 
ของบคุคลผู้ได้รบัการเสนอชือ่ให้ด ารงต าแหนง่นัน้ รวมทัง้รวบรวมขอ้เท็จจรงิและพยานหลกัฐาน 
อันจ าเป็นส าหรบัต าแหน่งนัน้ เปน็กรณี ๆ ไป” เพราะฉะนั้นผมขอหารือที่ประชุม ส าหรับการให้
ความเหน็ชอบต าแหน่งเลขาธิการ ปปง. ทีป่ระชุมจะเหน็สมควรให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ
เพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับ 25 
การเสนอชื่อก่อนหรือไม่ เชญิท่านสมชาย  แสวงการ ครับ 
 
          - ๒/๑ 



๘ 
สนช. ๑๓         ธนพงษ ์ ๒/๑ 
 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ
ที่เคารพครับ กระผม นายสมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวสิามัญ 
กิจการสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ขอเสนอตัง้คณะกรรมาธกิารสามัญเพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบ 5 
ประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รบัการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่ง 
เลขาธกิารคณะกรรมการป้องและปราบปรามการฟอกเงนิ จ านวน ๑๗ คน ขอผู้รบัรองครบั 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกเสนอใหต้ั้งคณะกรรมาธิการสามญั 10 
ขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวตัิ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจรยิธรรมของบุคคล 
ผู้ได้รบัการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหนง่เลขาธกิาร ปปง. จ านวน ๑๗ คน มีผู้รบัรองญตัตถิูกต้องนะครับ 
จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเปน็อย่างอืน่หรือไม่ครบั 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 15 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชมุเหน็ชอบให้ตัง้
คณะกรรมาธิการสามัญขึน้ ๑ คณะ จ านวน ๑๗ ทา่น ท าหน้าที่ตรวจสอบประวตัิ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งเลขาธกิาร ปปง.   
และโดยที่ขอ้บังคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ ข้อ ๑๓๒ ก าหนดไว้ว่า การตั้งกรรมาธิการ
สามัญใหต้ั้งจากสมาชิกที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ เสนอไมเ่กนิ ๕ คน 20 
จ านวนที่เหลือนอกจากนั้นให้ตั้งมาจากรายชื่อสมาชิกของกรรมาธิการสามญัประจ าสภา 
คณะละ ๑ คน ดงันัน้สัดสว่นของคณะกรรมาธกิารสามญัคณะนี้ตอ้งเป็นไปตามนีน้ะครับ  
เชิญที่ประชมุเสนอรายชื่อได้ ท่านสมชาย  แสวงการ เชิญครบั  
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครบั สมชาย   
แสวงการ ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการสามญั จ านวน ๑๗ ท่าน ดงันี ้25 
    ๑. พลเรือเอก กฤษฎา  เจริญพานิช 
    ๒. พลต ารวจเอก ชชัวาลย ์ สุขสมจิตร์  
    ๓. พลอากาศเอก ณรงค์ศกัดิ์  สังขพงศ ์
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๙ 
สนช. ๑๓         ธนพงษ์  ๒/๒ 
   
    ๔. นายพจน ์ อร่ามวัฒนานนท ์
    ๕. พลต ารวจเอก พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ 
    ๖. พลเอก ยุทธศิลป์  โดยชื่นงาม 5 
    ๗. พลต ารวจโท วิบูลย์  บางท่าไม ้
    ๘. นายศักดิช์ัย  ธนบุญชัย   
    ๙. ศาสตราจารย์สนทิ  อกัษรแกว้ 
  ๑๐. ศาสตราจารย์สม  จาตศุรีพิทักษ ์
  ๑๑. ศาสตราจารย์สมคดิ  เลิศไพฑูรย์   10 
  ๑๒. รองศาสตราจารย์สรณ  บญุใบชัยพฤกษ ์
  ๑๓. พลเอก สนุทร  ข าคมกลุ 
  ๑๔. พลอากาศเอก อดิศกัดิ ์ กลัน่เสนาะ 
  ๑๕. นายอ าพน  กิตติอ าพน 
  ๑๖. พลเอก อูด้  เบื้องบน   15 
  ๑๗. พลต ารวจเอก เอก  องัสนานนท์  
  ขอผู้รับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกเสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการ  20 
มีผู้รับรองถกูตอ้ง ทา่นสมชาย  แสวงการ มีอะไรจะแก้ไขอะไรหรือเปล่า 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   ท่านประธานครบั ขออนญุาตปรับปรุงเลก็น้อยครับ 
เนื่องจากเพิ่งได้รบัแจง้เมือ่สกัครู่จากคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงนิและการคลัง  
ขอปรบัเปลี่ยนชื่อใหถู้กต้องนะครับ ในหมายเลข ๔ เดมิ นายพจน ์ อร่ามวัฒนานนท์ นั้น 
ขอเปลี่ยนเปน็ นายฉตัรชัย  ปิยะสมบัตกิุล ขออนญุาตทา่นประธาน ที่เหลอือีก ๑๖ ท่าน  25 
ตามเดิม ขอผูร้ับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 
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๑๐ 
สนช. ๑๓         ธนพงษ์  ๒/๓ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีผูเ้สนอรายชื่อกรรมาธิการ ๑๗ ท่าน  
มีผู้รับรองถกูตอ้ง จะมีสมาชกิท่านใดเสนอรายชื่อเป็นอยา่งอื่นหรือไม่ครับ 5 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชมุเหน็ชอบ เชญิเลขาธิการ 
อ่านรายชื่อเสนอต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณาทบทวนอีกครั้ง ๑๗ ทา่น เชิญครับ  
  นายนัฑ  ผาสุข (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัิหน้าที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ)   10 
:   รายชื่อกรรมาธกิารสามญัเพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบประวตัิ ความประพฤติ และพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงนิ จ านวน ๑๗ คน ดังนี้  
    ๑. พลเรือเอก กฤษฎา  เจริญพานิช 
    ๒. นายฉัตรชัย  ปิยะสมบตัิกุล 15 
    ๓. พลต ารวจเอก ชชัวาลย ์ สุขสมจิตร์  
    ๔. พลอากาศเอก ณรงค์ศกัดิ์  สังขพงศ์   
    ๕. พลต ารวจเอก พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ 
    ๖. พลเอก ยุทธศิลป์  โดยชื่นงาม 
    ๗. พลต ารวจโท วิบูลย์  บางท่าไม ้20 
    ๘. นายศักดิช์ัย  ธนบุญชัย   
    ๙. ศาสตราจารย์สนทิ  อกัษรแกว้ 
  ๑๐. ศาสตราจารย์สม  จาตศุรีพิทักษ ์
  ๑๑. ศาสตราจารย์สมคดิ  เลิศไพฑูรย์   
  ๑๒. รองศาสตราจารย์สรณ  บญุใบชัยพฤกษ ์25 
  ๑๓. พลเอก สนุทร  ข าคมกลุ 
  ๑๔. พลอากาศเอก อดิศกัดิ ์ กลัน่เสนาะ 
  ๑๕. นายอ าพน  กิตติอ าพน 
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๑๑ 
สนช. ๑๓         ธนพงษ์  ๒/๔ 
 
  ๑๖. พลเอก อูด้  เบื้องบน   
  ๑๗. พลต ารวจเอก เอก  องัสนานนท์  
  ผู้ปฏบิัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 5 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   รายชื่อกรรมาธกิารทัง้ ๑๗ ทา่น ถกูต้องนะครบั 
ต่อไปผมขอให้ที่ประชมุพิจารณาก าหนดเวลาด าเนนิงานของคณะกรรมาธิการคณะนี ้ท่านสมชาย 
แสวงการ เชญิครบั 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ10 
แห่งชาต ิขอเสนอทา่นประธานและที่ประชุมเพื่อก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานของ
คณะกรรมาธิการคณะนี้ภายใน ๔๕ วนั นับแตว่ันทีแ่ตง่ตั้ง ขอผู้รบัรองครบั 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีผูเ้สนอก าหนดเวลาท างานของกรรมาธิการ 15 
คณะนี ้๔๕ วนันบัจากวันนี้ มีผู้รับรองถกูตอ้ง จะมีสมาชกิท่านใดเสนอระยะเวลาเปน็อย่างอืน่
หรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ)  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมม่ี ถือว่าทีป่ระชุมเห็นชอบก าหนดเวลา 20 
ด าเนินงานของกรรมาธกิารคณะนี ้๔๕ วนันบัจากวันนีน้ะครับ ผมขอก าหนดวนัประชุม 
กรรมาธิการคณะนีเ้ลยนะครับ ท่านสมาชิกที่เป็นกรรมาธิการท้ัง ๑๗ ท่าน เชญิประชุมนดัแรก 
ในวันพรุง่นี ้เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๖ ชั้น ๑  
อาคารรัฐสภา ๒ ขอเชญิท่านสมาชกิที่มีรายชื่อเปน็กรรมาธิการเข้ารว่มประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั 
เป็นอนัจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่ ๑  25 
  ต่อไปเปน็การพิจารณาเรื่องด่วนที่ ๒ 
  การให้ความเหน็ชอบบุคคลผู้ได้รบัการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหนง่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(ตามมาตรา ๑๓ ของพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยผูต้รวจการแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐)  
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๑๒ 
สนช. ๑๓         ธนพงษ์  ๒/๕ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดว้ยประธานศาลฎีกา ในฐานะประธาน
กรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ นายชีพ  จุลมนต์ ได้มหีนงัสือมายงัประธานสภานิตบิัญญตัิ5 
แห่งชาต ิแจง้วา่คณะกรรมการสรรหาผูต้รวจการแผน่ดนิ ไดม้ีการพิจารณาและมีมตวิินิจฉัยตาม
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล  
มาตรา ๕๗ แจ้งว่า พลเอก วิทวัส  รชตะนนัทน ์ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายบูรณ์  ฐาปนดุลย์ 
ผู้ตรวจการแผน่ดนิ ซึ่งด ารงต าแหนง่อยู่ในวันกอ่นวันทีพ่ระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้ 
ใช้บังคับยังคงอยู่ในต าแหน่งต่อไปตามมาตรา ๕๖ แหง่พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู 10 
ว่าดว้ยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ถอืโดยอนโุลมวา่เปน็ผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๘ 
(๑) ของพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยผูต้รวจการแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงมีเหตทุี่ต้อง 
ด าเนินการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดนิตามมาตรา ๘ (๒) คือ ผู้มปีระสบการณ์ในการด าเนินกิจการ 
อันเปน็สาธารณะมาแล้วไมน่้อยกว่า ๒๐ ปี ตามพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติมอีกจ านวน ๑ คน ตามจ านวนทีว่่างอยู่ และโดยที่ 15 
บทเฉพาะกาลของมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญฉบบัดังกล่าว ก าหนดให้ 
กรรมการสรรหาด าเนนิการสรรหาบุคคลผู้สมควรไดร้ับการแต่งตั้งเปน็ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการ
แผ่นดินตามจ านวนทีว่่างอยู่ภายใน ๔๕ วนั นับจากวนัทีม่ีค าวนิิจฉัยว่า ประธานผูต้รวจการแผน่ดนิ 
และผูต้รวจการแผน่ดนิซึง่ด ารงต าแหนง่อยู่ในก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย 
ผู้ตรวจการแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคบัผู้ใดถือวา่เปน็ผู้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๘ (๑) หรือ (๒) 20 
ตามบทเฉพาะกาลของมาตรา ๕๗ วรรคสาม ของพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
ผู้ตรวจการแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ นะครบั 
  บัดนี ้คณะกรรมการสรรหาได้ด าเนนิการสรรหาบคุคลผูส้มควรได้รับการเสนอชือ่ 
ให้แตง่ตัง้เปน็ผู้ด ารงต าแหนง่ผู้ตรวจการแผน่ดินตามมาตรา ๘ วรรคสอง จ านวน ๑ คน  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ นางภรณี  ลนีุตพงษ ์และได้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อประธาน 25 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาติภายในเวลาทีก่ าหนด โดยได้รบัความยนิยอมของบคุคลผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อ 
ด้วยแล้ว  
   รายละเอียดเอกสารและประวตัิโดยย่อของผูไ้ด้รับการเสนอชื่อจะปรากฏ 
ตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกแล้ว  
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๑๓ 
สนช. ๑๓         ธนพงษ์  ๒/๖ 
 
  โดยที่ขอ้บังคับการประชมุสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิข้อ ๑๓๑ วรรคหนึง่ก าหนดไว้วา่ 
เมื่อมีกรณีที่สภาต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบบคุคลผูด้ ารงต าแหน่งใดตามบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ
หรือกฎหมาย สภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการสามญัขึน้คณะหนึง่เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวตัิ  5 
ความประพฤต ิและพฤตกิรรมทางจริยธรรม รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
อันจ าเป็นส าหรบัต าแหน่งนัน้เปน็กรณ ีๆ ไป ดงันัน้ผมจงึขอหารือต่อที่ประชมุวา่ ทีป่ระชมุ 
จะเหน็สมควรใหต้ั้งคณะกรรมาธกิารสามัญขึ้นเพื่อท าหน้าที่ดงักล่าวหรือไม่ เชญิทีป่ระชมุพิจารณา  
ท่านสมชาย  แสวงการ เชญิครับ 
 10 
          - ๓/๑ 
 



๑๔ 
สนช. ๑๓         พชร  ๓/๑ 
 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ที่เคารพ ผม สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาต ิขอเสนอทา่นประธานและที่ประชุม ขอตั้งกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหนา้ทีต่รวจสอบ5 
ประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รบัการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่ง 
ผู้ตรวจการแผน่ดนิ จ านวน ๑๗ คน ขอผู้รบัรองครบั  
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกเสนอใหต้ั้งกรรมาธกิารสามัญ 10 
ขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบประวตัิ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจรยิธรรมของบุคคล 
ผู้ได้รบัการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหนง่ผู้ตรวจการแผ่นดิน จ านวน ๑๗ คน มีผูร้ับรองถูกตอ้ง  
จะมีสมาชิกท่านใดเสนอเปน็อย่างอืน่หรือไม่ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  15 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชมุเหน็ชอบ ตอ่ไป 
เชิญที่ประชมุเสนอรายชื่อ ท่านสมชาย  แสวงการ เชญิครับ 
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครบั ผมขอเสนอ
รายชื่อกรรมาธิการสามัญเพือ่ท าหนา้ที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤต ิและพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งผูต้รวจการแผน่ดิน จ านวน ๑๗ คน 20 
ดังนี ้
    ๑. พลตร ีกลชัย  สุวรรณบูรณ ์
    ๒. ศาสตราจารย์กติตคิุณภิรมย์  กมลรตันกุล  
    ๓. พลเอก จริพงศ ์ วรรณรัตน์ 
    ๔. พลเอก ดนัย  มีชูเวท 25 
    ๕. ศาสตราจารย์นิสดารก์  เวชยานนท์  
    ๖. พลอากาศเอก บญุยฤทธิ์  เกิดสุข 
    ๗. พันต ารวจโท พงษช์ัย  วราชติ 
    ๘. พลเรือเอก พลวฒัน์  สโิรดม 
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๑๕ 
สนช. ๑๓         พชร  ๓/๒ 
 
    ๙. พลต ารวจเอก พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ 
  ๑๐. พลต ารวจเอก พิชิต  ควรเดชะคุปต์ 
  ๑๑. พลเอก เลศิฤทธิ์  เวชสวรรค ์5 
  ๑๒. พลเอก วลิต  โรจนภักดี  
  ๑๓. นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  
  ๑๔. พลต ารวจโท ศานิตย ์ มหถาวร 
  ๑๕. พลอากาศเอก สุทธิพันธ์  กฤษณคปุต์ 
  ๑๖. พลเอก อกนิษฐ ์ หมืน่สวัสดิ ์10 
  ๑๗. พลเอก อูด้  เบื้องบน  
  ขอผู้รับรองครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีผูเ้สนอรายชื่อสมาชกิ ๑๗ ทา่น มีผูร้ับรอง15 
ถูกตอ้ง จะมีสมาชิกท่านใดเสนอรายชือ่เปน็อย่างอืน่หรอืไม่  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผูป้ฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชมุเหน็ชอบ เชญิเลขาธิการ
วุฒิสภาอา่นรายชื่อกรรมาธกิารทั้ง ๑๗ ท่านตอ่ที่ประชมุอีกครั้งครับ  20 
  นายนัฑ  ผาสุข (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัิหน้าที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ)   
:   รายชื่อกรรมาธกิารสามญัเพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบประวตัิ ความประพฤติ และพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งผูต้รวจการแผน่ดิน จ านวน ๑๗ คน 
ดังนี ้ 
    ๑. พลตร ีกลชัย  สุวรรณบูรณ ์25 
    ๒. ศาสตราจารย์กติตคิุณภิรมย์  กมลรตันกุล  
    ๓. พลเอก จริพงศ ์ วรรณรัตน์ 
    ๔. พลเอก ดนัย  มีชูเวท 
    ๕. ศาสตราจารย์นิสดารก์  เวชยานนท์  
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๑๖ 
สนช. ๑๓         พชร  ๓/๓ 
 
    ๖. พลอากาศเอก บญุยฤทธิ์  เกิดสุข 
    ๗. พันต ารวจโท พงษช์ัย  วราชติ 
    ๘. พลเรือเอก พลวฒัน์  สโิรดม 5 
    ๙. พลต ารวจเอก พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ 
  ๑๐. พลต ารวจเอก พิชิต  ควรเดชะคุปต์  
  ๑๑. พลเอก เลศิฤทธิ์  เวชสวรรค ์
  ๑๒. พลเอก วลิต  โรจนภักดี  
  ๑๓. นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์  10 
  ๑๔. พลต ารวจโท ศานิตย ์ มหถาวร 
  ๑๕. พลอากาศเอก สุทธิพันธ์  กฤษณคปุต ์
  ๑๖. พลเอก อกนิษฐ ์ หมืน่สวัสดิ ์
  ๑๗. พลเอก อูด้  เบื้องบน  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  15 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   รายชื่อกรรมาธกิาร ๑๗ ท่าน ตามที่เลขาธิการ 
วุฒิสภาอา่นเสนอต่อที่ประชมุ ถูกต้องนะครบั ต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดเวลาด าเนนิงาน
ของคณะกรรมาธิการ ทา่นสมชาย  แสวงการ จะเสนอกีว่ัน เชิญครับ  
  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผม สมชาย   
แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามญักจิการสภานิติบญัญตัแิห่งชาติ ขอเสนอ 20 
ท่านประธานเพื่อก าหนดระยะเวลาในการด าเนนิงานของคณะกรรมาธกิารคณะนี้ภายใน ๔๕ วนั 
นับแตว่ันทีแ่ตง่ตัง้ ขอผู้รับรองครบั 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีผูเ้สนอก าหนดเวลาท างานของกรรมาธิการ25 
คณะนี ้๔๕ วนันบัจากวันนีน้ะครับ มีผู้รับรองญัตตถิูกตอ้ง จะมีสมาชกิท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
หรือไม่  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
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๑๗ 
สนช. ๑๓         พชร  ๓/๔ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมม่ีนะครับ ถือว่าทีป่ระชุมเหน็ชอบ
ก าหนดเวลาด าเนินงานของกรรมาธิการคณะนี ้๔๕ วันนับจากวันนี้ เพราะฉะนั้นผมขอก าหนด 5 
วนัประชมุคณะกรรมาธิการคณะนีเ้ลยนะครับ เชญิท่านสมาชิก ๑๗ ท่านที่มีรายชือ่เป็นกรรมาธิการ 
เพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับ 
การเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหนง่ผู้ตรวจการแผน่ดิน ประชุมครั้งแรกวันพรุง่นี ้วนัที่ ๙ มนีาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ หอ้งประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒  
จึงขอเชญิกรรมาธิการทั้ง ๑๗ ท่านเขา้ประชุมโดยพร้อมเพียงกันนะครับ จบการพิจารณา 10 
เรื่องด่วนที่ ๒ ครับ 
  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาเรือ่งดว่นที ่๓ ไดแ้ก ่การพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... คณะกรรมาธกิาร 
วิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย15 
พิจารณาเสร็จแล้ว 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
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๑๘ 
สนช. ๑๓         พชร  ๓/๕ 
   
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ร่างพระราชบัญญตัิฉบบันี ้สืบเนื่องจาก 
ที่ประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  5 
ที่ประชมุได้มีมตติั้งคณะกรรมาธิการวิสามญัขึน้คณะหนึง่เพื่อพิจารณารา่งพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ที่ผ่านวาระที ่๓  
ของสภานิติบญัญตัแิห่งชาตไิปแลว้ ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า 
ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  
  บัดนี ้คณะกรรมาธิการวิสามัญหรือกรรมาธิการ ๓ ฝ่ายได้พิจารณา 10 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้น าเสนอรายงานตอ่ประธาน 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิตามข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ ข้อ ๑๓๐ วรรคห้า (๔) 
  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชกิสภานิตบิัญญตัแิห่งชาตแิลว้  
  ท่านสมาชิกครับ และโดยทีร่ัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๖๗  
วรรคห้า ได้ก าหนดไว้วา่ เมือ่คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญตัปิระกอบ15 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. .... เสร็จเรียบรอ้ยแลว้  
ให้เสนอร่างพร้อมรายงานตอ่สภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ภายใน ๑๕ วนันบัแตว่ันทีไ่ดร้บัแต่งตั้ง  
เพื่อให้สภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ถ้าสภานติิบัญญัตแิห่งชาติมีมติไม่เหน็ชอบ
ด้วยคะแนนเสียงเกนิ ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชกิทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู่ของสภานติิบญัญัตแิหง่ชาต ิ
ให้ร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับนั้นเป็นอันตกไป  20 
  ในกรณีที่สภานิตบิัญญัตแิหง่ชาตมิีมติไมเ่หน็ชอบ ไมถ่ึงหลักเกณฑด์ังกลา่วใหถ้ือว่า 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาติให้ความเห็นชอบตามร่างทีก่รรมาธิการเสนอ ดังนัน้ในวันนี้จะเปน็ขั้นตอน 
ของการพิจารณาว่าทีป่ระชมุแหง่นี้จะให้ความเหน็ชอบหรือไม่ให้ความเหน็ชอบร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ทั้งฉบับตามรายงานของคณะกรรมาธกิารวิสามัญ ๓ ฝ่ายทีเ่สนอนะครบั  
ผมขอเชญิกรรมาธิการเข้าประจ าที่ครับ 25 
  (คณะกรรมาธิการเข้าประจ าที่) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผมขอเรียนให้ท่านทราบว่าในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ....  
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๑๙ 
สนช. ๑๓         พชร  ๓/๖ 
 
ท่านประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ คือท่านวทิยา  ผวิผ่อง ได้มีหนังสือขออนุญาต 
ฉายเพาเวอร์พ้อยท์ (PowerPoint) ประกอบการชีแ้จง ผมพิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการ 
ท าความเขา้ใจตามข้อชีแ้จงของกรรมาธิการ อนญุาตใหท้่านฉายเพาเวอร์พ้อยท์ประกอบ 5 
การชีแ้จงได้ เจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูลไวด้้วย กรรมาธิการประจ าทีเ่รียบร้อยนะครบั  
เชิญท่านประธานคณะกรรมาธิการแถลงรายงานต่อที่ประชุมครับ  
 
          - ๔/๑ 
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๒๐ 
สนช. ๑๓         นัญนรีญ ์ ๔/๑ 
 
  นายวิทยา  ผวิผ่อง (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาตทิี่เคารพ กระผม นายวิทยา  ผิวผ่อง ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย 5 
การเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคหา้ ของรฐัธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย สภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิขอเสนอรายงานการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการวิสามญั ดงันี้  
  ตามที่ทีป่ระชุมสภานิติบญัญัตแิหง่ชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ ได้มีมตแิต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามญัขึ้นคณะหนึง่ เพื่อพิจารณา 10 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ....  
ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย นัน้  
  บัดนี ้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ
ดังกลา่วเสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดงันี ้ 
  ๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ 15 
ร่างรฐัธรรมนูญและคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในประเด็นที่เห็นว่าบทบัญญตัิของ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูดงักล่าวไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย จ านวน ๘ มาตรา ดังนี้  
  ประเดน็ที่ ๑ มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) และวรรคสาม วา่ด้วยการจ ากัดสิทธิ 
ในการไดร้ับแต่งตั้งเพื่อด ารงต าแหนง่ทางการเมือง 20 
  ประเดน็ที่ ๒ มาตรา ๔๘ ว่าด้วยการก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  
โดยให้ผู้สมคัรไดร้ับหมายเลขประจ าตวัผู้สมคัรเรียงตามล าดับการยืน่ใบสมัคร  
  ประเดน็ที่ ๓ มาตรา ๖๒ วรรคสอง ว่าดว้ยการก าหนดคา่ใช้จ่ายในการหาเสียง 
ของพรรคการเมืองเท่ากัน 
  ประเดน็ที่ ๔ มาตรา ๗๓ ไมไ่ดห้้ามการโฆษณาหาเสียงดว้ยการจดัให้มมีหรสพ 25 
หรือการรืน่เรงิตา่ง ๆ  
  ประเดน็ที่ ๕ มาตรา ๘๖ ว่าด้วยการก าหนดเวลาในการออกเสียงลงคะแนน  
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา  
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๒๑ 
สนช. ๑๓         นัญนรีญ ์ ๔/๒ 
 
  ประเดน็ที่ ๖ มาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่คนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรอืผู้สูงอายุ ด้วยการใหบุ้คคลอื่นหรือกรรมการประจ าหน่วยเลอืกตั้งออกเสียง
ลงคะแนนแทน 5 
  ประเดน็ที่ ๗ มาตรา ๑๓๓ ว่าดว้ยการก าหนดให้ศาลฎีกาสั่งให้มกีารเลือกตั้งใหม่
ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง 
  ประเดน็ที่ ๘ มาตรา ๑๓๘ ว่าดว้ยการยื่นเรื่องต่อศาลฎีกาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมคัร
รับเลือกตั้ง โดยไม่ได้ให้อ านาจคณะกรรมการการเลือกตัง้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา เพื่อเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ของผู้นัน้ดว้ย  10 
  ๒. กรอบในการพิจารณาของคณะกรรมาธกิารวิสามญั ได้ก าหนดกรอบ 
การพิจารณาเฉพาะประเด็นข้อสังเกตทีค่ณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนญูและคณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ได้ตัง้ข้อสงัเกตมาทั้ง ๘ มาตรา โดยพิจารณากันดว้ยเหตดุ้วยผลว่า ข้อบญัญตัิดังกล่าว
ตรงตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญหรือไม่ และเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบตัิงานได้จรงิหรือไม่  
แล้วหาขอ้สรุปร่วมกัน เพ่ือให้ร่างพระราชบญัญตัินี้สามารถบงัคับใชแ้ละน าไปปฏิบตัไิด้จรงิ  15 
  ๓. การพิจารณาของคณะกรรมาธกิารวิสามัญสามารถสรปุผลได ้ดงันี้ 
  ประการที ่๑ ให้คงไวต้ามร่างเดมิที่ผ่านความเห็นชอบของสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ
ในวาระที่ ๓ จ านวน ๓ มาตรา ไดแ้ก่  
  ๑. มาตรา ๔๘ ว่าด้วยการก าหนดหมายเลขประจ าตวัผูส้มัคร โดยให้ผู้สมัคร 
ได้รบัหมายเลขประจ าตวัผู้สมัครเรียงตามล าดับการยืน่ใบสมัครในแต่ละเขตเลือกตั้ง 20 
  ๒. มาตรา ๙๒ ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรอืทุพพลภาพ  
หรือผู้สูงอายุ โดยใหถ้ือวา่เปน็การลงคะแนนโดยตรงและลับ 
  ๓. มาตรา ๑๓๓ ว่าด้วยการก าหนดใหศ้าลฎีกาสัง่ให้มกีารเลือกตั้งใหม่ กรณีปรากฏ
หลักฐานอนัควรเชื่อไดว้่าการเลือกตั้งมไิดเ้ปน็ไปโดยสุจรติหรอืเที่ยงธรรม แตไ่มไ่ดค้วามชัดว่า 
เป็นการกระท าของผูไ้ดร้ับการเลือกตั้ง  25 
  ประการที ่๒ ให้คงไวต้ามหลักการเดิม แต่ปรับปรุงถ้อยค า จ านวน ๓ มาตรา ไดแ้ก ่ 
  ๑. มาตรา ๓๕ ว่าด้วยการจ ากัดสิทธิผู้ไปใช้สิทธิเลอืกตัง้ตาม (๔) และ (๕) เปน็ดังนี ้
  “(๔) ด ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมืองและข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมือง” 
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๒๒ 
สนช. ๑๓         นัญนรีญ ์ ๔/๓ 
 
  “(๕) ด ารงต าแหน่งรองผู้บรหิารท้องถิน่ เลขานกุารผูบ้รหิารท้องถิน่ 
ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานทีป่รึกษาผูบ้รหิารท้องถิน่ ทีป่รึกษาผูบ้รหิารท้องถิ่น  
หรือคณะที่ปรึกษาผูบ้ริหารท้องถิน่” โดยปรบัปรงุจากขอ้ความเดมิจาก “การไดร้ับแตง่ตั้ง”  5 
เป็น “ด ารงต าแหน่ง” โดยตดัข้อความว่า “การไดร้ับแตง่ตั้ง” ออกทั้ง ๒ อนมุาตรา  
  ๒. มาตรา ๖๒ วรรคสอง วา่ด้วยการก าหนดคา่ใช้จ่ายในการหาเสียงของ 
พรรคการเมืองเท่ากัน ได้แกไ้ขปรับปรุงเป็นดังนี้ 
  “ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมอืงตามวรรคหนึง่ ต้องเป็นการหาเสียงของพรรค
การเมอืงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด โดยจะก าหนดให้ใช้จ านวนสมาชกิ 10 
พรรคการเมืองที่ส่งสมัครรับเลือกตัง้เปน็รายบุคคลมาเปน็ฐานในการค านวณมิได้” 
  ๓. มาตรา ๑๓๘ ว่าด้วยกรณีภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งแลว้มีหลกัฐาน 
อันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอันเป็นการทจุริตในการเลอืกตัง้ ใหค้ณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธเิลือกตั้ง
ของผู้นัน้ โดยการเพิ่มการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดว้ย  15 
  ประการที ่๓ ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธกิารวิสามญั ใหแ้ก้ไขจ านวน  
๒ มาตรา ไดแ้ก่ 
  ๑. มาตรา ๗๓ ใหเ้พิ่มข้อห้ามไม่ให้ผู้สมัครผู้ใดกระท าการอย่างใดอยา่งหนึ่ง  
เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธเิลือกตั้งลงคะแนนใหแ้ก่ตนเองหรือผู้สมัครอืน่ ดังนี้    
  “(๒/๑) ท าการโฆษณาหาเสยีงด้วยการจดัให้มมีหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ” 20 
จากเดมิที่ไม่ได้ห้ามไว้ ทั้งนี้ จ าต้องมีการแก้ไข โดยตดัขอ้ความในมาตรา ๗๑ วรรคสอง ออก  
และแก้ไขข้อความในมาตรา ๑๕๔ และแก้ไขข้อความในมาตรา ๑๕๙ ให้สอดคล้องกนัดว้ย  
  ๒. มาตรา ๘๖ แกไ้ขขอ้ความจากเดิมที่ก าหนดว่า “ในวนัเลือกตั้งใหเ้ปดิ 
การออกเสียงลงคะแนนตัง้แต่เวลา ๐๗.๐๐ ถงึเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา” เป็น “ในวันเลือกตั้งให้เปดิ 
การออกเสียงลงคะแนนตัง้แต่เวลา ๐๘.๐๐ ถงึเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา” ซึ่งรายละเอียดการแกไ้ข25 
เพิ่มเติม พร้อมทัง้เหตุผลประกอบความเหน็ของแต่ละฝา่ยในแต่ละประเด็นที่พิจารณาทั้งหมดนั้น  
ได้ปรากฏในเอกสารรายงานตามทีไ่ดเ้สนอต่อที่ประชมุแห่งนีแ้ล้ว  
  จึงขอน าเสนอต่อสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติเพื่อโปรดพิจารณา  
ขอบพระคณุครับ  
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๒๓ 
สนช. ๑๓         นัญนรีญ ์ ๔/๔ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   ท่านวิทยา  ผวิผ่อง ประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามญั ไดแ้ถลงรายงานการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้ง5 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธกิารวิสามัญ ๓ ฝ่าย ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคหา้ 
ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย เสนอต่อที่ประชุมแลว้ ระหว่างการประชุมผมขอให้ 
ท่านสมาชิกไดดู้รายงานทีไ่ดแ้จกเป็นเอกสารให้กับสมาชกิทุกท่านแล้ว ซึ่งรายงานฉบบันี้จะแบง่เปน็  
๒ ส่วน  
  ส่วนที ่๑ ในรายงานจะบันทกึผลการพิจารณาเปน็รายประเด็นทีม่ีการโต้แย้งมาจาก10 
คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู (กรธ.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมผลการพิจารณา
ในแต่ละประเด็น บางประเด็นมขี้อแก้ไข บางประเดน็ไม่มีข้อแกไ้ข  
  ส่วนที ่๒ จะเปน็ภาคผนวก ซึ่งจะเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 
ว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ฉบับเต็มทั้งร่างอกีครัง้หนึ่ง โดยมาตราใด 
มีการแกไ้ขก็จะมีการแก้ไขในร่างฉบบันี ้ซึง่อยู่ในภาคผนวกทา่นใชดู้ประกอบได้ จะดูทั้งฉบับเตม็15 
หรือดูแยกเปน็รายประเดน็ก็มีอยู่ในรายงานฉบบันี้ทัง้สิน้  
  ส าหรบัแนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้  
ซึ่งคณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรัฐธรรมนญู เนื่องจาก 
ไม่มีบทบัญญัตขิองกฎหมายหรือข้อบังคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติก าหนดแนวทาง 
การพิจารณาไว ้ผมจงึขอหารือที่ประชุมว่าจะน าแนวทางการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 20 
ของคณะกรรมาธิการวิสามญัในการพิจารณาพระราชบญัญตัิมาเป็นแนวทางในการพิจารณา  
คือจะพิจารณาทีละประเดน็ ประเดน็ใดมีกรรมาธิการเสยีงข้างน้อยโต้แยง้ความเห็น หรือไม่เห็นด้วย
กับกรรมาธิการเสียงข้างมาก ผมจะเปดิโอกาสให้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยได้อภิปรายนะครับ ------ 
 
          - ๕/๑ 25 



๒๔ 
สนช. ๑๓         ศรีอนงค์  ๕/๑ 
 
ส าหรบัประเด็นใดทีค่ณะกรรมาธกิารเหน็ชอบและไม่มกีารแก้ไขก็จะไม่เปิดโอกาสใหส้มาชิกได้
อภิปรายถือว่ามาตรานัน้ ๆ จะยุตติามรา่งที่ผ่านวาระที่ ๓ ของที่ประชุมไปแล้ว ส าหรับมาตราใดที่มี
การปรับปรุงแก้ไขหลงัจากที่กรรมาธกิารเสียงข้างน้อยได้อภิปรายแสดงความคิดเหน็แลว้ ถา้มี 5 
นะครับ หลังจากนัน้ผมจะให้ท่านสมาชิกไดอ้ภิปรายซักถามถงึข้อสงสัยของท่านเพ่ือให้ท่านไดข้้อมูล
ครบถ้วนในการที่จะใช้ประกอบดุลพินิจในการลงมตวิ่าท่านจะเห็นดว้ยหรอืไมเ่หน็ด้วยกบัรายงาน
ของคณะกรรมาธิการ กตกิาเป็นอย่างนี ้มาตราใดคณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขผมจะไม่อนุญาตให้
สมาชิกได้อภิปรายนะครับ ที่ประชมุมขี้อเสนอเปน็อย่างอื่นอกีหรอืไมค่รับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 10 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชมุเหน็ชอบกับแนวทาง 
การพิจารณาตามนี ้ผมจะไดด้ าเนินการตามนี้นะครบั  
  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาเปน็รายประเด็น ทีละประเดน็ที่มีการโตแ้ย้งนะครับ  
ประเดน็ที่ ๑ เปน็ข้อโต้แย้งของคณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนญู กรณีการจ ากดัสิทธิในการแต่งตั้ง 15 
เพื่อด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามมาตรา ๓๕ (๔) (๕) และวรรคสาม เกี่ยวกบัการตดัสิทธิ 
ผู้ไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญเห็นว่าไม่ตรงตามเจตนารมณ ์
ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๙๕ วรรคสาม และมาตรา ๒๗ ในประเดน็นี ้
จะแบง่ออกเป็น ๒ ส่วน  ส่วนที่ ๑ ก็คอืข้อโตแ้ย้งตามมาตรา ๓๕ วรรคสาม ซึ่งผลการพิจารณา 
คณะกรรมาธิการมกีารแกไ้ข และตามมาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  20 
มีพลเอก อัฏฐพร  เจริญพานิช  นายนรชติ  สิงหเสน ี ศาสตราจารย์ศุภชัย  ยาวะประภาษ  
นายภัทระ  ค าพิทักษ์  นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง เปน็กรรมาธกิารวิสามัญเสียงข้างนอ้ย กรรมาธิการ 
เสียงข้างน้อยมีทา่นใดตดิใจจะอภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านธนาวัฒน์  สังข์ทอง ครบั  
  นายธนาวฒัน์  สงัข์ทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตท่านประธาน 
และที่ประชมุครบั กระผม นายธนาวฒัน์  สงัข์ทอง กรรมาธกิารร่วม ๓ ฝ่าย เป็นเสียงข้างน้อย 25 
ในฐานะที่มาจากกรรมการรา่งรัฐธรรมนญู ไดเ้สนอประเด็นพิจารณาในมาตรา ๓๕ วา่อาจจะ 
ไม่เปน็ไปตามเจตนารมณข์องรัฐธรรมนญูใน (๔) และ (๕) ประกอบกับวรรคสามของมาตรา ๓๕ 
ในส่วนของวรรคสามของมาตรา ๓๕ นัน้คงไม่เป็นประเด็นปญัหา เพราะว่าทั้งทีป่ระชุมรว่ม 
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๒๕ 
สนช. ๑๓         ศรีอนงค์  ๕/๒ 

 
ทั้งทุกฝ่ายเห็นด้วยกันว่าสมควรที่จะตดัออกไปเพื่อจะไมใ่ห้มีปัญหาในเรื่องของการทีจ่ะเลือกปฏิบัติ 
หรือปฏบิัตไิม่เท่าเทียมกนัในเรื่องของสถานะของบุคคลที่ด ารงต าแหน่งอยู่ แต่ใน (๔) (๕) นัน้ 
ทางกรรมาธิการฝ่ายขา้งนอ้ยที่มาจากทางกรรมการรา่งรัฐธรรมนูญนั้นยงัคงมีความเห็นยนื 5 
ในส่วนของทีไ่ดเ้สนอประเดน็มาแล้ว ซึง่จริง ๆ แลว้ก็ทางฝ่ายกรรมการร่างรฐัธรรมนญูนั้น  
ก็เหน็ว่าเจตนารมณ์ที่ทางสภาแห่งนี้ไดแ้ก้ไขไปในวาระที่ ๓ นั้น ก็พยายามที่จะให้มกีารพัฒนา 
ในเรื่องของการเลือกตั้งที่จะให้เกิดประสิทธิภาพขึน้ โดยเฉพาะการที่จะให้ผู้มีสิทธิเลอืกตั้งนั้น  
มาด าเนนิการใช้สิทธิเลอืกตัง้ เพราะรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นี ้
ก็ยังก าหนดไว้ว่าผูม้ีสิทธเิลือกตั้งนั้นมีหน้าที่ทีต่้องมาใช้สทิธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แล้วก ็10 
ในมาตรา ๙๘ ของรัฐธรรมนูญเองก็ยังก าหนดไวว้่า ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตัง้ผู้ใดไม่มาใชส้ิทธิ 
ลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งแลว้จะถูกจ ากัดสิทธิบางประการ เพราะฉะนัน้เงื่อนไขที่วางไว้ 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนัน้ ก็คือผูม้ีสิทธิเลอืกตั้งนั้นถา้ไมม่าลงคะแนนจะเสียสิทธิของตน 
บางประการไป หรือถูกจ ากดัสิทธบิางประการของตนไป ซึง่สิทธิทีม่ีอยู่นัน้ที่ก าหนดไว้แต่เดิม 
ที่ได้พิจารณาอยู่ใน (๑) (๒) (๓) กเ็ป็นสิทธิของผู้มีสิทธิเลอืกตั้งที่ไมไ่ปใช้สิทธิและเปน็สิทธิที่เกี่ยวกับ 15 
การเลือกตัง้ ไม่วา่จะเป็นเรือ่งของสิทธิในการคัดค้านการเลือกตั้ง สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งในต าแหน่ง 
สมาชิกสภาต่าง ๆ รวมถงึสทิธิสมัครรับเลือกตั้งก านนั ผูใ้หญ่บ้าน ซึ่งไปปรากฏอยู่ในกฎหมายว่าดว้ย 
ลักษณะปกครองท้องที ่อย่างไรกด็ถีือว่าลกัษณะของการจ ากดัสิทธนิี้เปรียบเสมอืนการที่จะลงโทษ 
ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลอืกตัง้ ก็ต้องลงโทษกับตวัผู้ไม่ใช้สิทธิหรอืตัวผูก้ระท านัน่เอง แต่ใน (๔) (๕)  
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาแหง่นี้ในวาระที่ ๓ มานัน้ ทางคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู 20 
พิจารณาแลว้ก็ยังเหน็ว่า การที่แกไ้ขในตอนแรกที่ผ่านวาระที ่๓ มานัน้ แม้จะได้พูดว่าเปน็สิทธ ิ
ที่ได้รบัการแต่งตั้งก็เปน็ลักษณะที่มิได้เปน็การจ ากดัสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทีไ่ม่ไปใช้สิทธิโดยตรง 
แตก่ลับไปใช้การท่ีจะไปจ ากดัอ านาจของผู้มีสิทธิในการที่จะแต่งตั้งบคุคลให้เข้าสูต่ าแหน่งนัน้ ๆ  
ตามทีร่ะบไุว้ใน (๔) (๕) ซึง่ไม่ตรงตามวตัถปุระสงคข์องแต่ละเรื่องในกฎหมายฉบับนั้น ๆ  
ไม่วา่กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการการเมือง หรอืกฎหมายเกี่ยวกบัผู้ด ารงต าแหน่งตา่ง ๆ  25 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  อีกประการหนึ่งกค็ือสิทธิทีก่ าหนดไว้ใน (๔) (๕) นั้น มิไดเ้ป็นสิทธิ แตเ่ป็นเงื่อนไข 
ในการเข้าสูต่ าแหน่ง ซึ่งบุคคลเหล่านี้แม้ในทางปฏิบตัิจะมีการสมัครหรือจะมีการรบัสมัครต่าง ๆ  
ก็ไมไ่ด้กอ่ให้เกดิสิทธิอะไร เป็นเพียงกระบวนการเข้าสูต่ าแหน่งที่จะต้องปฏิบตัิให้เปน็ไปตามเงื่อนไข  
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๒๖ 
สนช. ๑๓         ศรีอนงค์  ๕/๓ 
 
โดยผู้ที่มอี านาจในการที่จะแตง่ตั้งบุคคลนัน้จะเป็นคนพจิารณาวา่ ถ้าบุคคลที่เขาจะแตง่ตั้งนั้น
สามารถที่จะแตง่ตัง้จากบุคคลใดก็ได้ที่มคีุณสมบัตหิรือไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 
หรือเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายตา่ง ๆ ดงันั้นแล้วทางคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ5 
จึงยังคงเห็นว่า แม้จะได้มกีารแกไ้ขใน (๔) (๕) เปน็เรือ่งของการด ารงต าแหน่งทีบ่อกว่า  
สิทธิได้รับการแต่งตัง้ก็ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ทีร่ัฐธรรมนูญก าหนดไว้ในมาตรา ๙๘ จงึเหน็วา่
กรณีนีค้วรจะไปก าหนดไว้ในกฎหมายเฉพาะของแต่ละเรื่องไปอันเป็นเงื่อนไขในการเข้าสูต่ าแหนง่ 
ถึงจะเหมาะสมและถูกต้องกว่า ลกัษณะดังกล่าว ๑. ก็คอืมิใช่เป็นสิทธ ิ ๒. คือการมาเขียนไว ้
ในมาตรา ๓๕ นี้ที่มีพ้ืนฐานมาจากมาตรา ๙๘ ของรัฐธรรมนูญนั้น จงึเห็นว่าการเขยีนลักษณะ10 
ดังกลา่วใน (๔) (๕) นัน้ยังคงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ทีร่ัฐธรรมนูญก าหนดไว้ในมาตรา ๙๘ ดงักล่าว 
เพราะฉะนัน้กรรมาธิการที่มาจากคณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนูญซึ่งเป็นเสียงข้างน้อย 
จึงยังคงเห็นว่า ตรงนีเ้ปน็การที่ไม่เป็นไปตามทีไ่ดเ้สนอมาเป็นประเดน็ในการพิจารณาตั้งแต่ 
ร่างที่สภานั้นได้รบัความเหน็ชอบและส่งไปให้คณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนูญพิจารณาเพื่อให้
ประกอบความเหน็กลับมาวา่จะเปน็ไปตามเจตนารมณข์องรัฐธรรมนญูหรือไม่ เพราะฉะนั้น 15 
ทางคณะกรรมร่างรฐัธรรมนญูทั้งฝ่าย ซึ่งประกอบดว้ยจ านวน ๕ ท่าน จงึมีความเหน็ว่าการแกไ้ข
ลักษณะดงักล่าวนัน้ยังไม่เปน็ไปตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญอยูด่ีครบั  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ท่านเดียวเปน็ตวัแทน ๕ ทา่นเลยใช่ไหมครับ 
กรรมาธิการเสียงข้างมากตอบชี้แจง ท่านสมชาย  แสวงการ เชญิครบั  20 
  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตท่านประธาน 
ที่เคารพครับ ผม สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ในฐานะกรรมาธิการครบั  
ตามทีก่รรมาธกิารร่วมได้พิจารณาแล้ว แลว้ก็เห็นว่าสิทธใินการเข้าด ารงต าแหน่งข้าราชการ 
การเมอืงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมอืงและข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืง 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา และการด ารงต าแหนง่ของผู้บรหิารท้องถิน่  25 
เลขานกุารบรหิารท้องถิน่ ผูช้่วยเลขานุการบริหารท้องถิน่ ประธานทีป่รึกษาผู้บรหิารท้องถิน่ 
ที่ปรึกษาผูบ้รหิารท้องถิน่ หรือคณะทีป่รกึษาผู้บรหิารทอ้งถิ่นตามกฎหมายเพื่อการจัดตัง้ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นนั้นเป็นการเข้าสู่อ านาจในทางการเมืองเช่นกัน แม้จะเรยีกว่า 
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๒๗ 
สนช. ๑๓         ศรีอนงค์  ๕/๔ 
 
เป็นการแตง่ตัง้ก็ตาม แลว้ก็เป็นผู้ใช้อ านาจรฐัเชน่เดียวกนัหรอืใกล้เคียงกันกับผู้บริหาร ไม่วา่จะเป็น 
ในส่วนของข้าราชการการเมอืงที่ด ารงต าแหน่งผู้ชว่ยรัฐมนตร ีเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ 
รองนายกรฐัมนตร ีหรือผู้ชว่ย ส.ส. ผู้ชว่ย ส.ว. ------------------------------------------------------------ 5 
 
          - ๖/๑ 
 



๒๘ 
สนช. ๑๓         ศรัญญา  ๖/๑ 
 
รวมถึงรองนายก อบจ. รองนายกเทศมนตร ีรองนายก อบต. และคณะที่ปรกึษา ซึ่งใช้อ านาจ  
แล้วกง็บประมาณรวมถึงในการจดัการโดยไดร้ับมอบหมาย เพราะฉะนัน้จึงจ าเป็นที่ต้องใหเ้ปน็
ตัวอย่างที่ด ีเมือ่ผู้บรหิารในแต่ละส่วนที่มาจากการเลือกตั้งนั้นจะต้องเปน็ตัวอย่าง 5 
ในการไปลงคะแนนเลือกตั้งทุกครั้ง ไม่ว่าทา่นจะด ารงต าแหน่ง ส.ส. ส.ว. หรือแม้ในระหว่าง 
ด ารงต าแหน่งก านนั ผู้ใหญบ่้าน อันนี้ในส่วนเดียวกนั คอืผู้บริหารซึ่งถกูแต่งตั้งในกระบวนการมา 
ก็สมควรที่จะเปน็ตวัอย่างและด าเนนิการเช่นเดียวกันครับ  
   ส่วนประเดน็ที่สมาชกิสงสัยว่าสิทธิในการด ารงต าแหน่งท้ัง ๒ ประการนัน้ 
แตกต่างจากเรื่องเดมิอย่างไร กรรมาธิการกไ็ดไ้ปตรวจดแูล้ว และก็ยืนยันว่าการด ารงต าแหน่งนั้น 10 
หมายถงึตัง้แต่การได้รบัการแตง่ตั้งและระหวา่งอยูด่ ารงต าแหนง่ทั้ง ๒ สว่น ทั้ง (๔) (๕) รวมถึงสิทธ ิ
ในการสมคัรรับเลือกตัง้เปน็ ส.ส. ส.ว. ผู้บริหารท้องถิ่น ก านนั ผู้ใหญ่บ้านนัน้ กฎหมายว่าดว้ย
ลักษณะปกครองท้องทีไ่ดก้ าหนดไว้เปลี่ยนตามพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย 
การเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภา (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ เรียบร้อยแลว้  
ก็คือวา่ระหวา่งด ารงต าแหนง่ แม้ได้รับเลือกเป็นก านนั ผูใ้หญ่บ้านแลว้มคีราวใดที่ท่านไมไ่ปใช้ 15 
สิทธิเลือกตั้งระหว่างนัน้ท่านก็ถกูตดัสิทธดิว้ย รวมถึง ส.ส. และ ส.ว. ระหว่างด ารงต าแหนง่ 
แม้ได้รบัเลือกเปน็ ส.ส. และ ส.ว. แลว้ ระหว่างที่ด ารงต าแหน่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ต้องถูกระงบั
สิทธิดว้ย กข็ออนุญาตน าเรยีนที่ประชุมครับว่ากรรมาธกิารเสียงข้างมากเหน็ว่าเรื่องนี้ถกูต้องแลว้
และเป็นตัวอยา่งทีด่ีในการทีผู่้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทั้งหลายจะได้ระมดัระวัง และเป็นตัวอยา่ง
ที่ดีของประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตัง้ครบั  20 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ท่านสมาชกิครบั เนื่องจากประเด็นนี้
คณะกรรมาธิการมกีารแกไ้ข โดยในมาตรา ๓๕ คณะกรรมาธกิารไดต้ดัข้อความในวรรคสามออก 
ทั้งวรรค และมีการแก้ไขข้อความใน (๔) และ (๕) เดมิ เพราะฉะนัน้ผมจะเปดิโอกาสให้ท่านสมาชิก 
ได้อภิปรายซกัถามเฉพาะประเดน็ที่มีการแก้ไขนะครับ อย่าเลยไปนอกประเดน็ ๒ ทา่น  25 
ท่านวัลลภ  ตังคณานุรกัษ์ กับท่านกล้านรงค์  จนัทิก มที่านอื่นอีกหรือไม่ ท่านละไม่เกิน ๘ นาท ี
เชิญท่านวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ ก่อนครบั  
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์   :   ท่านประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ์ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ในมาตรา ๓๕ ที่มกีารไปแก้ไข (๔) (๕) และวรรคสุดท้าย  
วรรคสุดทา้ยผมไม่ตดิใจครบั ถ้าตัดออกผมไมต่ิดใจ เพียงแตว่่า (๔) (๕) เข้าใจวา่ได้มาเพิ่มเตมิ 30 



๒๙ 
สนช. ๑๓         ศรัญญา  ๖/๒ 
 
ในขั้นตอนของ สนช. แล้วก ็กรธ. ไมเ่หน็ดว้ยและมีการตัง้คณะกรรมาธกิาร ๓ ฝา่ยขึน้มาแล้วก็มีการ
แก้ไขถ้อยค า แตเ่ดมิในถ้อยค า (๔) เขียนวา่ สิทธิในการได้รบัแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมอืงตาม
กฎหมาย  (๕) เขียนวา่ สิทธใินการไดร้ับแต่งตั้งเปน็รองผู้บริหารท้องถิ่น ทีนีก้รรมาธิการท่านก็ไปแก ้5 
๒ จุด จุดแรกตดัค าว่า “สิทธิใน” ออก ซึง่เปน็ในเชงิภาษา อันนี้น่าจะไม่ยาก จะไปตัดค าวา่ “สิทธ”ิ  
ใน (๑) (๒) (๓) เพื่อรับกับ (๔) (๕) กไ็ด ้หรอืคืนค าว่า “สิทธิใน” เข้ามาคืนใน (๔) หรือ (๕)  
ก็ได ้ประเด็นนี้ไม่น่าจะยาก เข้าใจว่าค าว่า “สิทธ”ิ เพราะอย่างไรเสียในมาตรา ๓๕ ค าท้าย 
เขาเขียนไวแ้ล้วว่า “ผู้นัน้ถกูจ ากัดสิทธิดงัตอ่ไปนี้” ก็คอืสังกัดหมดทั้ง ๕ อนุมาตรานั้น เพราะฉะนั้น 
ค าต้องไปรับกัน อันนี้ในเชงิถ้อยค าผมไมต่ิดใจ แต่ท่านเปลี่ยนจากค าวา่ “ได้รับแต่งตั้ง” แก้เปน็ 10 
“ด ารงต าแหน่ง” ผมว่าประเด็นนี้สุ่มเสี่ยงมากในความเห็นของผม เพราะอะไรครับ เพราะวา่ 
ถ้าตคีวามแบบที่ผมตีความ ถ้าความเดิมเป็นการจ ากัดสทิธิคนนั้นที่ไมไ่ปใช้สิทธิ แตผ่มไมไ่ปใช้สิทธิ 
ก็จ ากัดสทิธิผม ก็คอืจ ากดัสทิธิในการได้รบัแต่งตั้งเป็นขา้ราชการการเมอืง ถ้าความเดิมเป็นอย่างนัน้
คือจ ากดัสิทธิผม แต่พอเขียนอย่างนี้เปน็การจ ากดัสิทธนิายของผม ซึ่งผมไมเ่กี่ยวขอ้งดว้ย ผมตีความ
อย่างนัน้ เพราะนายของผมเป็นคนตัดสนิใจอย่างใดอยา่งหนึง่ ผมตีความอย่างนั้น เพราะฉะนัน้15 
ความเหน็ของผมกค็ือวา่ท าไมเราไม่กลบัไปใชแ้บบ (๔) (๕) ที่ผ่านสภานติิบญัญตัิแหง่ชาตไิปแล้ว 
ความเดมิเสียหายตรงไหน ท่านตอบผมชดั ๆ ว่าเสียหายตรงไหน เป็นมติที่ผ่านจากสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาตไิปและชดัเจนในตัว ก็คือ (๔) เขียนว่า “สิทธิในการได้รบัแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมอืง”  
เมื่อท่านไมไ่ปใช้สิทธิท่านก็หมดสิทธิตรงนีไ้ปเสีย (๕) ก็เหมือนกัน พอไปแกแ้บบนี้สุม่เสี่ยงมาก 
ในความเหน็ผม ผมจึงหารอืว่ากรรมาธิการท่านดูให้ดี กลับไปใช้ความเดมิที่ผ่าน สนช. ได้หรือไม ่20 
ขอบคุณทา่นประธานครบั  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ท่านกล้านรงค์  จนัทิก เชญิครบั  
  นายกล้านรงค์  จันทิก   :   กราบเรียนทา่นประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
กระผม นายกล้านรงค ์ จันทิก สมาชิกสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ผมอยากจะกราบเรยีนถาม 25 
ในประเดน็ที่ท่านได้แก้ไขใน (๔) (๕) ของมาตรา ๓๕ และอยากจะถามถึงความหมายด้วย  
ท่านประธานครับ ใน (๒) นัน้ ถกูตดัสิทธิ คือสทิธิสมคัรรับเลือกตั้งเปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
หรือสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสิทธิสมัครรบัเลือกตั้งเปน็สมาชกิวฒุิสภา  
 
 30 



๓๐ 
สนช. ๑๓         ศรัญญา  ๖/๓ 
 
(๓) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน็ก านันและผู้ใหญ่บ้าน แตพ่อมา (๔) ท่านตดัค าว่า “สทิธิในการ 
ได้รบัแต่งตั้งเป็น” แกไ้ขเป็น “การด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมอืงตามกฎหมายวา่ด้วย 
ระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมอืง”  (๕) ทา่นกไ็ปตัดเช่นเดียวกบั  5 
(๔) อ่านได้ความว่า “การด ารงต าแหนง่รองผูบ้รหิารทอ้งถิ่น เลขานุการผู้บรหิารท้องถิ่น 
ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น” ผมอยากกราบเรียนถามว่า ถ้าตาม (๒) นัน้ บุคคลที่เป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอยู ่และมีการเลือกตั้ง เลือกตั้งอื่นนะครบั อาจจะเปน็การเลือกตั้งท้องถิ่น 
เลือกตัง้อะไรต่าง ๆ ก็แลว้แต่ แล้วเขาไม่ไปเลือกตั้ง เขาจะเสียสิทธิเหมือนกบับุคคลใน (๔) หรอืไม ่
คือ (๔) เขียนวา่ การด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง หมายความว่าข้าราชการการเมือง 10 
ถ้าไมไ่ปเลอืกตั้ง คุณตอ้งพ้นจากต าแหน่งข้าราชการการเมืองเลยใชห่รือไม่ สว่น (๓) นั้น  
ถ้าผมเป็น ส.ส. อยู ่หรอืผมเป็น ส.ว. อยู ่และผมไม่ไปเลอืกตั้งในการเลือกตั้งอยา่งอืน่ ผมก็ไมไ่ด้ 
เสียสิทธิ ผมก็ยังคงด ารงต าแหน่ง ส.ส. ส.ว. อยู่ แต่ถ้าหาก (๔) นัน้ ผมเปน็ข้าราชการการเมือง 
และผมไมไ่ปเลือกตัง้ ผมจะเสียสิทธิการด ารงต าแหนง่ คอืต้องพ้นจากต าแหนง่เลยใชห่รือไม่ครับ 
กระผมขอกราบเรียนถามกอ่น ถ้าหากวา่เปน็ไปตามที่กระผมเข้าใจอย่างนี้ กระผมจะขออภิปรายตอ่15 
ครับ  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกท่านใดอกีหรือไม ่จะได้ให้กรรมาธิการ
ตอบพร้อมกนัทีเดียว 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 20 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีแล้วนะครับ เชญิกรรมาธิการตอบชีแ้จง 
(๔) (๕) หลงัจากปรับถ้อยค าแล้วเป็นการจ ากดัสิทธกิารด ารงต าแหน่งเลย ไม่ใช่สิทธกิารได้รบัแต่งตั้ง 
เพราะฉะนัน้ไม่ว่าด ารงต าแหน่งอยู่แลว้หรอืจะด ารงต าแหน่งกไ็ม่ได้ทั้งหมด ถูกต้องไหม  
เชิญท่านสมชาย  แสวงการ ครับ  25 
  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียนทา่นประธานที่เคารพ 
ผม สมชาย  แสวงการ กรรมาธิการ ขออนุญาตค าถามแรกของทา่นวัลลภ  ตังคณานุรักษ ์
คณะกรรมาธิการได้น าข้อทกัท้วงของทา่นไปตรวจสอบแล้วครับ เจตนารมณ์ชดัเจนครับว่าตอ้งการ 
ตัดสิทธิทั้งการแตง่ตัง้และการด ารงต าแหน่งของขา้ราชการการเมอืงตามกฎหมายวา่ด้วย 
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๓๑ 
สนช. ๑๓         ศรัญญา  ๖/๔ 
 
ระเบียบราชการการเมืองและข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา และตัดสิทธิเรือ่งการแต่งตั้ง และด ารงต าแหนง่รองผู้บรหิารท้องถิน่ตาม
กฎหมายทั้งหมด เจตนารมณ์เป็นอย่างนัน้ครบั แล้วก็การตดัสิทธนิั้นผูแ้ต่งตั้งสามารถเลือกคนอื่นได้5 
ครับ เพราะฉะนั้นไมม่ีประเด็นปญัหา ท่านสามารถเลือกคนทีไ่ปใช้สิทธิเลือกตั้งได ้ 
   ตอบท่านกลา้นรงค์  จันทกิ ในประเดน็ที่ท่านซกัถาม เจตนารมณน์ั้นต้องการตัดทัง้
แตง่ตั้งและด ารงต าแหน่ง เหตุผลเพราะในการสมัครรับเลือกตัง้เปน็ก านัน ผู้ใหญบ่้านนั้น  
กฎหมายปกครองท้องที่ได้ปรับแก้ไปเรียบร้อยแลว้ แมไ้ด้รับเป็นก านนั ผู้ใหญ่บา้นแล้วระหวา่งนัน้ 
มีการเลือกตั้ง ทา่นไม่ไปใช้สทิธิครัง้ใด ทา่นก็พ้นจากการเป็นต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บา้นทันที 10 
เช่นเดียวกนัครับ ส.ส.  ส.ว. เช่นเดียวกันครับ ทางกรรมาธิการที่เปน็ กกต. ชีแ้จงแลว้ครบัว่า 
ท่านเปน็ ส.ส. แม้ได้รบัเลือกเข้ามาแลว้ ๑ ครั้งระหว่างด ารงต าแหน่งทา่นไม่ไปใช้สทิธิเลือกตั้ง  
ท่านถกูตดัสิทธทิันที ก็ขออนุญาตน าเรียนข้อมูลครบั  
 
          - ๗/๑15 



๓๒ 
สนช. ๑๓         สุชาดา  ๗/๑ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ท่านกล้านรงค์  จนัทิก เชญิครบั  
  นายกล้านรงค์  จันทิก   :   ไม่ชดัเจนนะครับ ผม กล้านรงค์  จันทกิ  5 
สมมุตวิ่าผมเปน็ก านัน ผู้ใหญ่บ้านอยู่ แล้วผมไมไ่ปใช้สทิธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
ผมจะพ้นจากต าแหน่งก านนั ผู้ใหญ่บา้นไหม ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเปน็สมาชกิ
วุฒิสภาอยู ่ผมไม่ไปเลือกผูบ้ริหารส่วนท้องถิ่น ผมจะพ้นจากต าแหนง่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภาไหม ผมกราบเรียนทา่นประธานครบั ลักษณะการเขียนอย่างนี้ แสดงชัดเจน 
ในการตีความนะครับว่า (๒) (๓) นั้น ถ้าผมเปน็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นสมาชิกวฒุิสภาอยู่ 10 
ผมไมไ่ปเลือกก านัน ผู้ใหญ่บา้น ผมไมไ่ปเลือกผู้บริหารทอ้งถิ่น ผมไม่เสียสิทธิหรอกครับ ผมยงัคง
ด ารงต าแหน่งอยู่ แต่ผมอาจจะเสียสิทธิอย่างอื่น เชน่ สทิธิในการคดัค้าน สิทธิอะไรต่าง ๆ แต่ยัง 
ด ารงต าแหน่งอยู่ แต่ (๔) (๕) นั้น ถา้ผมด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง และผมไมไ่ปใช้สิทธิ
เลือกตัง้ไมว่่าจะดว้ยเหตุอะไรก็แลว้แต่เถอะครับ ผมต้องพ้นจากต าแหน่ง เพราะท่านใช้ค าว่า  
“การด ารงต าแหนง่ขา้ราชการการเมือง” ส่วน (๒) (๓) นั้นท่านใช้ค าว่า “สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง” 15 
แตกต่างกนั ท่านประธานครับ ถ้าเขียนอย่างนี้จะเกดิปญัหาทนัที ปัญหาอะไรครับ ปัญหาก็คือ 
การเลือกปฏิบตัิหรือปฏิบตัทิี่ไม่เท่าเทียมกนั ข้าราชการการเมอืงหมายถงึอะไร ความจริง 
สภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภาก็คือข้าราชการการเมอืง แต่เมื่อท่านแยกออกไปแล้วก็ตอ้งไป
พิจารณาตาม (๒) ข้าราชการการเมืองก็คือทีป่รึกษานายกรัฐมนตรี ทีป่รึกษารองนายกรัฐมนตรี 
เลขาธกิารนายกรัฐมนตรี เลขาธกิารนายกรฐัมนตรี เลขาธิการรัฐมนตรหีรือข้าราชการการเมืองอื่น  20 
ผู้บริหารท้องถิ่น เลขานกุารผู้บริหารท้องถิ่น อันนี้ความชัดเจนอยู่แลว้ แตถ่้าเราเปรยีบเทียบกนัว่า 
ข้าราชการการเมือง ก็คอืตวัเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรฐัมนตรกีับสมาชกิ 
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา ตรงไหนที่จะมีหน้าทีค่วามรับผดิชอบในเรื่องการรักษาไว้ซึ่ง
ระบอบประชาธิปไตยไปลงเลือกตั้งมากกว่ากัน ข้าราชการการเมืองไมไ่ปเลอืกตั้ง พ้นจากต าแหนง่  
แตถ่้าหากวา่สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรไม่ไปเลือกตัง้ ยังไม่พ้นนะครับ ถา้ตรงนี้จะเกดิปัญหาของการ 25 
เลือกปฏิบตัิ และกระผมเกรงเหลือเกินว่าจะคาบเกี่ยวกบัมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนญู  มาตรา ๔๐  
คือเสรีภาพในการประกอบอาชีพ เสรีภาพในการประกอบอาชีพตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๔๐ นั้น 
ท่านจะจ ากัดสิทธิของเขาไดน้ะครับ ก็ต้องอาศัยโดยกฎหมาย และกฎหมายที่จะตราขึ้นนั้นกค็ือ 
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๓๓ 
สนช. ๑๓         สุชาดา  ๗/๒ 
 
กฎหมาย ๑. เพื่อรักษาความมั่นคง  ๒. เศรษฐกิจของประเทศ  ๓. การแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม 
๔. การป้องกันหรอืขจดัการกีดกนัหรือการผูกขาด  ๕. การคุม้ครองผู้บริโภค  ๖. การจัดระเบียบ 
การประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ าเป็น หรือเพ่ือประโยชนส์าธารณะ ถ้าเราไปแปลความอย่างนัน้ 5 
จะเกดิปัญหาขึ้นมาทันทนีะครับ ผมอยากจะกราบเรียนถามคณะกรรมาธิการให้ชดัเจนให้ท่าน 
ยืนยันวา่ (๒) (๓) (๔) (๕) นัน้หมายความวา่เท่าเทียมกนัหมด ทุกอยา่งเท่าเทียมกนัหมด  
ถ้าท่านพูดอย่างนั้นก็ต้องไปพิจารณากันว่าข้อความที่ทา่นเขียนนัน้จะแปลความไปเป็นอย่างนั้น 
ไดห้รือไม่ ขอบพระคุณครับ  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 10 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญกรรมาธิการเสียงข้างน้อยจะเปน็คนตอบ
ชี้แจงหน่อย 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์   :  ท่านประธานครับ ผมยังไม่จบเลย 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ยังไม่จบ ให้สมาชกิอีกทา่นหนึง่ก่อน  15 
เชิญท่านวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ ครบั  
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์   :   ท่านประธานที่เคารพ ผม วัลลภ  ตังคณานุรกัษ์ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ตามที่ท่านกรรมาธกิารเสียงข้างมากคอืท่านสมชาย  แสวงการ 
ไดต้อบผมว่า (๔) (๕) ความรวมทัง้ได้รับแต่งตั้งและด ารงต าแหน่ง ถูกไหมครบั ท่านพยักหน้า 
อย่างนัน้ เมื่อพยักหน้าอย่างนั้นมปีัญหาทันทีครบั มปีัญหาเพราะว่าถ้าท่านประธานดูถ้อยค า 20 
ที่ใช้ (๑) (๒) (๓) กับ (๔) (๕) ความหมายตา่งกนัโดยชดัเจน ถา้ท่านตีความว่า (๔) (๕) หมายถงึ 
ได้รบัแต่งตั้งและด ารงต าแหน่งไปคู่กนัดว้ยอย่างนี้ แต ่(๒) (๓) (๔) พูดถงึเพียงสิทธสิมัครรบัเลือก
ครับ ไมไ่ด้พูดถึงการด ารงต าแหน่งอยูแ่ล้ว ไม่อยา่งนัน้ท่านท าไมไมแ่ก้เป็นภาษาเดียวกันครับ  
ว่าสิทธกิารด ารงต าแหนง่เปน็สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร ท่านท าไมไม่ใช้ค าเหมือน (๔) (๕) ละครับ 
จะไดต้ีครอบคลุมทั้งไดร้ับเลอืกและเปน็ และด ารงอยู่ นีค่ือปัญหาจรงิ ๆ ครับ เราจะเข้าใจว่า 25 
ในสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติแบบนี ้แลว้เจตนารมณ์เป็นอย่างนี้ แต่ภาษาไม่ใชเ่ป็นอย่างนัน้  
ภาษาพูด (๑) (๒) (๓) คือสทิธิรับสมัครรับเลอืกตั้ง คือสมัครเข้าไปเท่านั้นนะครับ ไม่ได้สิทธิ 
ในการด ารงต าแหน่งในขณะนั้น แต่ใน (๔) (๕) ท่านบอกคลุม ๒ ความหมาย ตรงนีค้อืปัญหาครบั  
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๓๔ 
สนช. ๑๓         สุชาดา  ๗/๓ 
 
ที่สอดรบักับที่ทา่นกล้านรงค์  จนัทิก พดู ผมจงึมีความเห็นว่าถ้าท่านเข้าใจอย่างนัน้ต้องแก้ภาษา 
ให้เหมือนกนัหมดเลย ทั้ง ๕ วงเล็บครับ ไม่อย่างนัน้มีปญัหาเรื่องการตีความทนัที เพราะ (๑) (๒) 
(๓) พูดถึงสิทธิรับเลือกตั้งเทา่นั้นนะครับ ไมไ่ด้รวมถึงการด ารงต าแหนง่อยู่ ท่านกลา้นรงค์  จนัทิก 5 
พูดชัดว่าถ้าผมเปน็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ ผมไมไ่ปใช้สิทธิเลือกตัง้ ผมก็ยังเปน็
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอยูน่ะครับ แต่ผมไม่มีสิทธิสมัครรับเลอืกตัง้ในสมัยต่อไปเทา่นั้นเอง ผมคดิ
อย่างนัน้ แตถ่้าผมเป็นเพียงข้าราชการการเมืองตามกฎหมายทีว่่าไม่ใช้สิทธิปับ๊ ผมพ้นทันที เพราะ 
(๔)  (๕) เขียนอย่างนัน้ ภาษา (๑) (๒) (๓) กบั (๔) (๕) ไม่เหมือนกนัครบั แต่ทา่นพยายามตีให้
เหมือนกนัซึง่ไมไ่ดค้รับ ความหมายผมคือต้องกลับไปตามร่างเดิมครบั จึงจะเหมือนกันท่านประธาน 10 
ขอบคุณครับ  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ คนที่หนึ่ง)   :   เชิญกรรมาธิการชี้แจง 
  นายธนาวฒัน์  สงัข์ทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตท่านประธาน 
ขออนญุาตที่ประชุม กระผม นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธกิารร่วม ๓ ฝ่ายครับ ขออนุญาต 15 
ตอบในข้อซักถามของท่านกล้านรงค์  จันทิก ซึง่ถามไปถงึ (๒) กับ (๓) ส่วน (๔) (๕) นั้น 
คงจะต้องใหท้างกรรมาธกิารเสียงขา้งมากนัน้เปน็คนตอบนะครับ ในกรณีที่เขียนไวค้วามหมาย 
ของมาตรา (๓) นั้น สิทธิสมคัรรับเลือกเป็นก านนั ผู้ใหญบ่้าน ซึ่งอันนี้ก็คือเขียนใน (๓) นีค้ือ 
เป็นวงเลบ็ที่เขียน เพราะว่าต้องมาเริม่จากสิทธิครั้งแรก คือสิทธิสมัครรับเลือกเป็นก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในกฎหมายวา่ด้วยลกัษณะปกครองท้องที่ ผู้ที่จะเป็นก านนั ผู้ใหญ่บา้นนัน้ต้องสมคัร 20 
เข้ารบัเลือกเพื่อจะไดด้ ารงต าแหน่ง เพราะฉะนัน้ก็คือสทิธิเบื้องตน้ของการที่จะเข้าสู่ต าแหนง่  
ก็คือสิทธิสมัครรับเลือก เพราะฉะนัน้ตรงนี้จะเขียนในลกัษณะที่เคยเขียนไว้ในพระราชบัญญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร สมาชกิวฒุิสภาสมัยก่อน  
ตอนนี้สมาชิกวฒุิสภากแ็ยกออกไปแลว้เปน็กฎหมายอีกฉบับหนึง่ ก็จะเขียนท านองเดียวกนั  
คือสิทธิสมคัรรับเลือกเปน็ก านัน ผู้ใหญบ่้านตามกฎหมายว่าดว้ยลักษณะปกครองทอ้งที่  25 
ก็คือระดบัขัน้ตน้ที่เขา้มา สว่นในกรณีถา้บุคคลดงักล่าวนั้นถา้เปน็ก านัน ผู้ใหญบ่้านแล้ว  
ถ้าไมไ่ปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะปรากฏอยู่เปน็เหตุลกัษณะต้องห้าม อันเปน็เหตุให้พ้นจากต าแหนง่ 
ก านนั ผู้ใหญ่บ้านได้ตามมาตรา ๑๒ (๑๕) ของพระราชบัญญตัิลักษณะปกครองท้องที่ที่ว่า  
ไม่เปน็ผู้อยู่ในระหว่างเสียสิทธิในกรณีไมไ่ปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ เพราะฉะนัน้ 
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๓๕ 
สนช. ๑๓         สุชาดา  ๗/๔ 
 
ตรงนี้จะเขียนในลักษณะตัวตั้งต้น แลว้ผลส าหรับถ้าอยู่ในต าแหน่งแล้วถ้าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
ก็จะเปน็ผู้เสียสิทธิเลือกตั้งตามประกาศของ กกต. เมื่อไรมีประกาศของ กกต. บอกว่าเปน็ผู้เสียสิทธิ
เลือกตัง้ เสียสิทธินัน้เนื่องจากไมไ่ปใช้สิทธเิลือกตั้ง ก็จะเป็นเหตุให้พ้นจากต าแหน่งเช่นกัน  5 
เพราะฉะนัน้การด ารงต าแหน่งของเขาในฐานะที่เปน็ก านัน ผู้ใหญ่บา้นก็ต้องจบสิน้ลงเช่นเดียวกัน  
โดยเหตุเพราะเป็นเหตุจากการที่พ้นจากต าแหน่ง เพราะฉะนั้นตรงนี้ผลในการด าเนินการจะมี
ลักษณะเดียวกนั คือรวมไปถึงการด ารงต าแหน่งด้วย แต่จะไปปรากฏอยู่ในกฎหมายลักษณะ
ปกครองท้องที่  
 10 
          - ๘/๑ 



๓๖ 
สนช. ๑๓            ส ารวม  ๘/๑ 
 
  ส่วน (๒) นั้น ในเรื่องของสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ หรอืผู้บริหารท้องถิน่ หรือสิทธสิมัครรบัเลือกเปน็สมาชกิวฒุิสภา  
ในปัจจุบันนี้เป็นแบบเลือก ต้องเรียนอย่างนีค้รับ ต้องแยกออกเปน็  5 
  ๑. กรณีที่ยังไม่ได้มีใครเปน็เลย พวกนีถ้้าไม่เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็จะเป็นผู้เสียสิทธ ิ
ถูกจ ากดัสิทธิตามมาตรานี้ ก็ไม่สามารถจะสมัครได ้ไมว่า่จะไปสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้บรหิารท้องถิน่ หรือจะเข้ารับเลือกเปน็ 
สมาชิกวุฒิสภา  
  ๒. ถา้บุคคลนัน้เปน็สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรอยูแ่ล้ว ถา้ไม่ไปใช้สิทธเิลือกตั้ง  10 
ซึ่งมาตรา ๓๕ นี้จะเป็นเรื่องของการใช้สิทธเิลือกตั้ง ในกรณีการเลือกตั้งระดบัสมาชกิ 
สภาผู้แทนราษฎรกค็ือระดบัชาติ เพราะฉะนั้นการทีเ่ขาจะเสียสิทธไิดก้็คือการทีถ่้าเขาด ารงต าแหน่ง
อยู่ เขาต้องพน้จากต าแหน่งโดยการวา่งลง เพราะถ้าเขาอยู่ในต าแหน่งแล้วก็ไมม่ีเหตอุะไรที่จะต้องมี
การเลือกตัง้ พอไม่มีเหตุอะไรที่จะตอ้งมกีารเลือกตั้ง ก็ไม่ต้องจดัใหม้ีการใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ เพราะฉะนั้นกไ็มไ่ดเ้กิดผลอะไรที่จะท าให้เขาตอ้งถูกจ ากัดสทิธิเพราะว่าการเลือกตั้งไม่เกดิ 15 
แตถ่้าเขาพ้นจากต าแหน่งนัน่ก็เปน็อีกเหตุหนึ่ง ส่วนกรณีถ้าสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อถ้าว่างลงกค็ือการเลือ่นล าดับขึน้มา เลื่อนล าดับขึ้นมาจากตัวบัญชรีายชื่อทีป่รากฏอยู ่ไมไ่ด้ 
มีการเลือกตั้งอะไรอีก เพราะฉะนั้นการเสียสิทธิจากการเลือกตัง้ก็จึงยงัไมเ่กดิ  
  ส่วนกรณีอย่างอื่นนั้นกเ็ปน็เรื่องที่สมาชิกสภาท้องถิน่หรอืผู้บริหารท้องถิน่นัน้จะไป
ปรากฏอยู่ในเรื่องของกรณถีา้เขาเป็นสมาชิกสภาทอ้งถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่นแลว้ ถา้เขาไม่ใช้สิทธิ20 
เลือกตัง้หรือมีการเลือกตัง้ระดับชาต ิระดบัสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร ในกฎหมายเลอืกตั้งท้องถิน่นัน้ 
กับกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้ท้องถิน่แต่ละประเภท จะก าหนดไว้ในเรื่องถ้าไม่ไปใช้สทิธิเลือกตั้ง 
จะเปน็เหตุให้เสียสิทธิเกี่ยวกับการไมไ่ปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก็จะเปน็ลักษณะต้องห้าม และกลายเปน็เหตุ 
พ้นจากต าแหน่งเช่นเดียวกนั ลักษณะเดียวกบัที่เขียนไว้กับก านนั ผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าดว้ย
ลักษณะปกครองท้องที ่เพราะฉะนัน้โดยผลของมันก็คือตรงนี้จะเขียนในฐานะเป็นจดุตัง้ตน้ตัง้แต่เขา้25 
สู่ต าแหนง่ในการสมคัร แต่จะมีกฎหมายอีกฉบบัหนึ่งที่เป็นกฎหมายที่บอกวา่ ถา้คณุอยู่ในระหว่าง
ด ารงต าแหน่งแล้วถ้าถูกเสียสิทธิจากการไม่ไปใช้สิทธิเลอืกตั้ง ก็จะเปน็เหตุให้พ้นจากต าแหน่ง 
ที่ด ารงอยู่ได้ เพราะฉะนั้นโดยผลลักษณะเดียวกนัคือทัง้เข้าสู่ต าแหน่งและก าลังด ารงต าแหนง่อยู่  
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๓๗ 
สนช. ๑๓            ส ารวม  ๘/๒ 
 
เพียงแตว่่าตรงนี้เองเขียนไว้ (๑) (๒) (๓) เริม่จากสิทธิเบือ้งตน้จากการสมคัร ใน (๑) (๒) (๓)  
จึงเขียนในเรื่องของสิทธเิบื้องต้นที่เขามีอยู่ ทีต่ดิอยู่กับผูม้ีสิทธิเลือกตัง้ที่ไม่ไปใช้สิทธ ิเมื่อไม่ไป 
ใช้สิทธิก็จะถูกจ ากัดสิทธิเหล่านี้ลงไปแทน ส่วน (๔) กบั (๕) นั้นก็คงขออนุญาตให้ทางกรรมาธิการ5 
เสียงข้างมากไดอ้ธิบายเพิ่มเติมต่อไปครบั  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชญิกรรมาธิการเสียงข้างมาก (๔) (๕)  
ท่านสมชาย  แสวงการ 
  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียนทา่นประธานครบั 10 
สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิในฐานะกรรมาธิการ อย่างที่ท่านผู้แทน
คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญูซึ่งเปน็ผู้แทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้อธบิาย ผมคิดว่า
ค่อนขา้งชดัเจน ความจริงวธิีการเขียนอาจจะต่างกัน แต่ว่าหลักการกค็ือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรกับคุณสมบตัิ ถ้าไม่ไปก็โดนแลว้ก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ชี้แจงยืนยัน ส่วนก านัน ผู้ใหญบ่้าน อยู่ในพระราชบัญญัตลิักษณะปกครองท้องที ่ 15 
เมื่อท่านเปน็แลว้ระหว่างที่ทา่นไปใช้สิทธิ กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องทีไ่ดแ้ก้ไขตาม
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไปเรียบร้อยแล้ว 
เพราะฉะนัน้ระหว่างเป็น ไมไ่ปใช้สิทธกิ็ถูกเสนอให้พ้นจากต าแหน่งโดยนายอ าเภอ  ส่วน (๔) (๕)  
ก็เป็นเจตนาเดียวกัน ถ้าใช้ค าว่า สทิธแิตง่ตัง้อย่างเดียว ระหว่างด ารงต าแหนง่ไม่ไปใช้สิทธิกไ็ด ้ 
ซึ่งอนันี้จะเปน็ประเด็น เพราะฉะนัน้จึงให้สอดรบักนัทั้ง (๒) (๓) (๔) (๕) คืออันนี้ไมไ่ด้มาจาก 20 
การเลือกตัง้ แต่เป็นการแตง่ตั้ง และคุณสมบตัิกค็ืออยู่ในระหว่างการด ารงต าแหนง่ ถา้ไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตัง้กต็้องพ้นไปด้วยครบั  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ยังมีสมาชิกสงสัยอยู่ เมื่อสักครูน่ี้ท่านธนาวฒัน ์ 
สังข์ทอง ชีแ้จง (๑) (๒) (๓) เรื่องสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ถ้าสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบเขต 25 
ว่างลงแลว้มีการเลือกตัง้ซ่อม แลว้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่ด ารงต าแหนง่อยู่ไมไ่ปใช้สิทธิ  
แล้วถ้าเปน็การเลือกสมาชกิองค์การบริหารส่วนจังหวดัระหวา่งที่มีสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรอยู่ 
ตอนนี้เปน็ ๓ ท่านแลว้ เชิญ ๒ ท่านเดิมกอ่น ท่านตวง  อันทะไชย ขอเปน็ทีหลงันะครับ ท่านวัลลภ   
ตังคณานุรกัษ์ แล้วต่อด้วยทา่นกล้านรงค์  จันทกิ  แล้วตอ่ด้วยท่านตวง  อนัทะไชย เชิญท่านวัลลภ  
ตังคณานุรกัษ ์ครับ 30 



๓๘ 
สนช. ๑๓            ส ารวม  ๘/๓ 
 
  นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์   :   ทา่นประธานครบั ผมอภปิรายสั้นนิดเดียว 
คือเข้าใจว่า (๑) (๒) (๓) ทางผู้แทนคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนูญตอบชดัเจน ผมไม่ตดิใจแล้ว 
ท่านบอกว่าเปน็เรื่องเบื้องตน้ พอเบือ้งตน้ไปแลว้ เบื้องปลายจะมรีายละเอียดของกฎหมายฉบับนั้น 5 
รองรบั ผมจบัความนี่เปน็อยา่งนัน้นะครบัมีกฎหมายอืน่รองรบัไป ความก็คือ (๔) (๕) ค าถามผมคือ 
ระเบียบข้าราชการรฐัสภาฝา่ยการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรฐัสภา  
มีรายละเอียดเบื้องปลายแบบกฎหมายฉบบัอื่นหรือไม ่ถา้มี ท าไมไม่เขียนแบบ (๑) (๒) (๓) หรือไม่มี
จึงต้องเขียนแบบนี ้อันนี้ส าคัญนะครบั เพราะของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญูตอบชัดว่า 
เป็นเหตุผลเบื้องตน้ เมื่อไปใช้สิทธิแลว้พอไปเจอกฎหมายเฉพาะก็จะตดัสิทธิไปโดยอตัโนมัต ิ 10 
เพราะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้ จึงเป็นต าแหน่งนั้นไม่ได้ แตพ่อ (๔) (๕) มาพูดเลยว่า การด ารงต าแหนง่
เลย จึงมคี าถามวา่กฎหมาย ๒ ฉบับนี้ โดยเฉพาะเรื่องทอ้งถิ่น ความจริงท้องถิน่ชัดนะ ขดัแยง้กันเอง
อย่างท่านธนาวฒันต์อบเมื่อสักครู่  ท่านธนาวฒัน์ตอบ (๒) วา่สมาชกิสภาท้องถิ่น ผูบ้ริหารท้องถิ่น
ถ้าเกดิไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้โดยผลเบื้องปลายจะมีตวักฎหมายเฉพาะของมนับงัคับไม่ให้เปน็อยู่แลว้ 
คือหมดสิทธิไปโดยอตัโนมตั ิแต่ (๕) เป็นเรื่องเกี่ยวกบัผูบ้ริหารท้องถิ่น เลขานกุารทอ้งถิ่น นา่จะมี15 
กฎหมายท้องถิน่ โดยกฎหมายว่าดว้ยการจัดตั้งองคก์รปกครองท้องถิ่นบงัคับเอาไว้ ค าถามผมคือ
ระเบียบข้าราชการรฐัสภากบักฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้องค์กรปกครองท้องถิน่ได้พดูรายละเอียดไว้
ว่าให้พ้นไปโดยอตัโนมัต ิตรงนี้ส าคญัมาก ท่านได้พูดเอาไว้ท าไมไม่เขียนแบบ (๑) (๒) (๓) อันนี้คือ
ประเดน็ของผม ทา่นต้องชดัเจนตรงนี้ ไม่ใช่นึกจะใช้ภาษาอะไรก็ใช้ภาษานัน้ซึ่งขดัแย้งกนัเอง 
ขอบคุณทา่นประธานครบั  20 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ท่านกล้านรงค์  จนัทิก เชญิครบั 
  นายกล้านรงค์  จันทิก   :   ผม กล้านรงค์  จันทกิ ครับ ข้อสงสัยเดียวกบัท่านวัลลภ  
ตังคณานุรกัษ์ ครับ 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 25 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชญิท่านตวง  อันทะไชย 
  นายตวง  อนัทะไชย   :   กราบเรียนท่านประธานทีเ่คารพ ผม ตวง  อันทะไชย  
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ความจริงผมก็ไม่อยากจะพูด แต่พอฟังกรรมาธกิารชี้แจงมเีหตุ 
ที่จะต้องไปขัดต่อรัฐธรรมนญู มาตรา ๔๐ ทา่นดูให้ด ีๆ ท่านไปตัดออกเลย ทัง้ ๆ ทีอ่ธิบาย 
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๓๙ 
สนช. ๑๓            ส ารวม  ๘/๔ 
 
ต่อสภาวา่ สิทธิในการได้รบัแตง่ตั้งด ารงต าแหนง่ เป็น “ด ารงต าแหน่ง” ของทา่นตัดออกไปเลย  
มีการด ารงต าแหนง่ แล้วกไ็ปตดัวรรคทา้ย ผมอยากให้สภาไดดู้ ท่านตดัวรรคท้ายคือยืนยันเจตนา
ชัดเจนว่าสิน้สุดลงเลย คือสทิธิทันทเีลย ตา่งจาก (๑) (๒) (๓) แต่ (๔) (๕) คบืคลานไปละเมดิ 5 
ต่อการไปจ ากดัเรื่องของอาชีพซึ่งไม่สามารถท าได้ เป็นลักษณะตอ้งหา้มตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๐ 
เดิมที่เขียนผา่นสภาไปดแีลว้ ชอบแล้วขณะทีเ่ขียนมาเราก็จะคดิว่าเกินไป แต่สภาเหน็ชอบแล้ว 
ผมก็ไมว่่าอะไร แตค่ราวนี้เขยีนหนกัไปกวา่นัน้ที่โบราณเรียกว่า ได้คืบเอาศอก เกินไป เหมือนกับคน
ที่ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายตามระเบียบพวกนี้ หรือพวกรองผูบ้ริหารท้องถิ่น
พวกนี้เป็นอาชญากร เขยิบขึ้นไปใกล้จนขนาดนั้นคอืถ้าท่านเจตนาอย่างที่ (๑) (๒) (๓) ท่านกลับไปสู่10 
ร่างเดิม จะท าใหค้วามหรือเจตนารมณข์องท่านไม่เสีย ผมอยากให้สภาดูตอนท้าย ยิง่ตดัออก 
ยิ่งชัดเจน ย้ าเจตนารมณ์ที่ตรงข้ามกับค าอธิบายต่อสภาแห่งนี้ จงึกราบเรียนต่อท่านประธาน 
ได้โปรดพิจารณา ได้โปรดไตร่ตรองนะครับ เราเขียนไม่ได้ใช้กับเรา เราก าลังจะใช้กบัคนอืน่ 
ที่เขาก าลังฟังเราอยู่ตอนนี้ เพ่ือประโยชน์ของสภา ขอบพระคุณครับ 
 15 
          - ๙/๑ 



๔๐ 
สนช. ๑๓                 สริิพรรณ  ๙/๑ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญกรรมาธิการครบั ท่านประธานวิทยา 
ผิวผ่อง เชิญครับ 5 
  นายวิทยา  ผวิผ่อง (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภาทีเ่คารพครับ จากการหารือกนักับคณะกรรมาธิการร่วม เรามปีระเด็นว่า 
ข้อคดิของทาง กรธ. และทางกฤษฎีกามองว่า ที่เราบัญญัตไิวว้่าสิทธิในการได้รับแตง่ตั้ง 
เป็นการจ ากัดสิทธิของคนแต่งตั้งด้วย ไมไ่ด้เฉพาะตัวผูท้ีไ่ม่ได้ไปใช้สิทธิเลอืกตัง้ เพราะฉะนัน้ 
เพื่อที่จะมีผลเฉพาะกบัผู้ที่ไม่ไดไ้ปใช้สิทธิเลือกตั้งก็เลยตัดค าวา่ “สิทธิในการไดร้ับการแต่งตั้ง”  10 
เป็น “ด ารงต าแหน่ง” ก็คือเป็นคุณสมบตัิเฉพาะตวั ถามว่าในกฎหมายระเบียบข้าราชการการเมือง 
ตามกฎหมายระเบียบขา้ราชการรฐัสภาหรือกฎหมายวา่ด้วยการจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
พูดไวห้รือไม่ก็ยงัไมไ่ด้พูดถึงเรื่องข้อห้ามตรงนี้ จะเปน็ลกัษณะเดียวกนักับก านัน ผู้ใหญ่บา้น  
เดิมก านนั ผู้ใหญ่บ้าน พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่กไ็ม่ไดก้ าหนดลักษณะต้องห้ามของก านนั 
ผู้ใหญ่บ้านไว้ ในเรื่องของการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่เมื่อกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการ15 
เลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภาก าหนดเปน็การจ ากดัสิทธขิองก านนั 
ผู้ใหญ่บ้านไว้กไ็ด้มกีารแกไ้ขเพ่ิมเติมใน พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ว่าให้เปน็ลักษณะต้องห้าม 
ประเดน็นี้กเ็ช่นเดียวกันครับ เจตนารมณ์ของคณะกรรมาธิการก็คอืว่าใหว้างหลักการไวว้่าในกรณีที่ 
ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลอืกตัง้จะถูกจ ากัดสิทธิในการด ารงต าแหน่งทางการเมือง ก็เป็นการเริ่มวางรากฐาน
ในการที่จะไปแกไ้ข พ.ร.บ. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของคุณสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่ง 20 
ทางการเมือง ทัง้การเมืองและการบรหิารท้องถิน่ดว้ย 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีข้อสงสัยอีกหรือไม่ครบั  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 25 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถ้าไม่มี ผมจะผา่นไปประเด็นถดัไปนะครับ 
ท่านสมาชิกเอาไวป้ระกอบดลุพินิจในการลงมติ การลงมติในชั้นนี้จะเป็นการลงมติครั้งเดียว 
ทั้งฉบบั ว่าเห็นด้วยกบัร่างทีค่ณะกรรมาธิการวิสามญั ๓ ฝ่ายเสนอหรอืไม ่ 
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๔๑ 
สนช. ๑๓                 สริิพรรณ  ๙/๒ 
 
  ผมจะผ่านไปประเดน็ที่ ๒ ประเด็นข้อโต้แยง้ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือ กกต. กกต. โต้แยง้กรณีการก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร โดยให้ผู้สมคัรได้รบัหมายเลข
ประจ าตวัผู้สมัครเรียงตามล าดับการยื่นใบสมัคร ตามมาตรา ๔๘ เห็นว่าไม่ตรงตามเจตนารมณ ์5 
ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๔ (๒) ซึง่ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามญั คณะกรรมาธิการวสิามัญไม่มีการแก้ไข มีท่านศุภชัย  สมเจริญ เปน็กรรมาธิการวิสามัญ
เสียงข้างน้อย ท่านมาหรือเปล่าครบั ถ้าไม่มา ถือว่าไม่ตดิใจนะครับ และเนือ่งจากไม่มีการแกไ้ข  
ผมจะผ่านในประเด็นนี้ไปเลยนะครบั  
  ประเดน็ที่ ๓ ประเด็นข้อโตแ้ย้งของคณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนูญ 10 
และคณะกรรมการการเลอืกตั้ง กรณกีารก าหนดค่าใช้จา่ยในการหาเสียงของพรรคการเมอืง 
เท่ากันตามมาตรา ๖๒ วรรคสอง เหน็ว่ายังมีข้อไมต่รงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
มาตรา ๒๒๔ (๒) คณะกรรมาธิการวิสามญัมีการแก้ไข ไม่มีกรรมาธกิารเสียงข้างน้อย 
เชิญกรรมาธิการชีแ้จงเหตุผลที่มีการแกไ้ข มาตรา ๖๒ วรรคสอง ท่านใดจะเป็นคนชี้แจง เชิญครับ 
  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียนทา่นประธาน 15 
ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานติิบัญญัตแิห่งชาต ิในฐานะกรรมาธิการ 
ที่ประชมุรว่มกรรมาธิการเสยีงข้างมากเห็นพ้องว่าในมาตรา ๖๒ วรรคสอง ในเรื่องความเดมิ 
ที่ก าหนดค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง เปน็การหาเสียงของพรรคการเมืองโดยก าหนด 
ให้เท่ากนันัน้อาจจะเกดิประเด็นปัญหาขึน้ในเรื่องของพรรคการเมือง ซึ่งมีพรรคหลายขนาดมาก 
โดยเฉพาะขณะนีก้็มีผูป้ระสงค์แจง้ความจ านงที่จะจดทะเบียนพรรคการเมืองจ านวนนับร้อย 20 
แล้วก็พรรคแต่ละพรรคก็มวีตัถุประสงค์ในการส่งผู้สมัครลงเขตและปาร์ตี้ลิสต ์(party list) 
แตกต่างกนั เพราะฉะนัน้ไปก าหนดใหเ้ท่ากนัอาจจะเกดิทั้งความเสียเปรียบหรือไดเ้ปรียบ 
ถ้าก าหนดจ านวนวงเงนิน้อยมาก พรรคการเมืองขนาดใหญ่ก็จะเสียเปรียบพรรคการเมือง 
ขนาดเล็กมาก ๆ หรอืก าหนดให้มากก็อาจจะเกดิประเดน็ที่พรรคการเมือง แม้จะขนาดเล็ก  
ไม่มีเงินหาเสียงมาก แต่พรรคการเมืองขนาดใหญ่จะมีเงนิจ านวนมากอาจจะหลายสบิล้านบาท 25 
หรือรอ้ยกวา่ล้านบาทในการหาเสียงก็จะเกดิการเสียเปรียบ ได้เปรียบ อันนี้ประการที่ ๑ 
  ประการที ่๒ ในรัฐธรรมนญูและใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย 
การเลือกตัง้ ส.ส. นัน้ก าหนดให้ กกต. มหีน้าที่อ านวยความสะดวกมากพอสมควรแล้ว 
เพราะฉะนัน้มเีวทีส าหรบัพรรคการเมืองมากพอสมควร 
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๔๒ 
สนช. ๑๓                 สริิพรรณ  ๙/๓ 
 
  ประการที ่๓ การก าหนดค่าใช้จ่ายในการเลอืกตัง้ระดบัเขตนั้นแต่ละคน 
ส.ส. ในเขตนั้นลงบัตรใบเดยีว คราวนี้สัมพันธ์กบัคะแนนของผูส้มัครแบบปาร์ตี้ลิสตด์้วย  
ดังนัน้พรรคการเมืองจึงไม่จ าเป็นที่จะตอ้งใช้วงเงนิมากนัก แต่จะก าหนดให้เท่ากนั อย่างที่ผม 5 
กราบเรียนตอนตน้แลว้อาจจะเกดิความได้เปรียบเสียเปรียบ ขออนญุาตท่านประธานฉายสไลด ์
(slide) เล็กน้อย 
  (ฉายสไลด์ประกอบการอภปิราย) 
  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   เพื่อประกอบค าอธบิาย 
ท่ีคณะกรรมาธิการปรับปรุงร่างจากเดมิที่ก าหนดให้เทา่กันนัน้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงือ่นไข 10 
ตามทีค่ณะกรรมการ กกต. ก าหนด โดยก าหนดให้ใช้จ านวนสมาชกิพรรคการเมืองที่ส่งสมัคร 
รับเลือกตั้งเปน็รายบคุคลมาเป็นฐานในการค านวณมไิดห้มายความว่าสง่ ส.ส. เขตหรือปาร์ตี้ลิสต์
เท่าใดกต็าม จะเอาจ านวนมาคูณแบบเดิมไม่ได้ ขอให้เจา้หน้าที่ช่วยฉายสไลด์เปน็ขอ้มูลค่าใช้จ่าย
เดิมในการเลือกตั้งที่ กกต. ได้ใช้เมื่อปี ๒๕๕๔ ซึ่งพรรคการเมืองเคยใช้ ส าหรับผมขออนุญาต 
น าเฉพาะตวัอย่างของพรรคการเมอืงทีไ่ด ้ส.ส.ในสภา ขอสไลด์ทีร่ะบชุัดเจนว่าจ านวนพรรค15 
การเมอืงที่ใช้ในคราวเลือกตัง้คราวที่แล้วคอืยกตวัอย่าง พรรคเพื่อไทย กกต. ประกาศค่าใช้จ่าย
จ านวนทั้งสิน้ ๑๘๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท พรรคเพื่อไทยใช้ไป ๙๓ ล้านบาท ได้ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสตม์า  
๖๑ ท่าน พรรคประชาธปิัตย์ จ านวนผู้สมคัร ๑๒๕ คนเช่นกัน ค่าใช้จา่ยประกาศไว ้
๑๘๗,๕๐๐,๐๐๐ บาทเท่ากนั ใช้ไป ๑๖๔,๔๒๐,๐๐๐ บาท ได้ ส.ส. เขา้มา ๔๔ คน ในสัดส่วนของ
ปารต์ี้ลิสต ์พรรคภูมิใจไทยสง่ผู้สมัคร ๑๒๕ คน ใช้เงนิ ๑๘๗,๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ใช้จ่ายจริงคือ 20 
๘๑ ล้านบาทเศษ ได้ ส.ส. เข้ามาจากปาร์ตี้ลิสต ์๕ คน พรรครักประเทศไทยส่งผู้สมคัร ๑๑ คน 
กกต. ประกาศค่าใช้จ่าย ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ใชไ้ป ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้จ านวน ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต ์
๔ คน พรรคชาติไทยพัฒนาส่งผู้สมัคร ๑๒๕ คน ประกาศใช้ค่าใช้จ่าย ๑๘๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ใช้ไปจริง ๕๙ ล้านบาทเศษ ได้ ส.ส. ปารต์ี้ลิสต ์๔ คน พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ๑๘๗ ล้านบาท
ในการประกาศของ กกต. ใช้ไปจรงิ ๕๗ ลา้นบาทเศษ ได้ ส.ส. ๒ คน พรรครักสนัต ิพรรคมาตุภูมิ 25 
พรรคพลังชล พรรคมหาชน พรรคประชาธปิไตยใหม่ใชว้งเงนิคา่ใช้จ่ายอยู่ในเกณฑ์ ๘ ล้านบาท  
๙ ล้านบาท ๑๗ ล้านบาท และ ๒ แสนบาทเศษ ได ้ส.ส. ปารต์ี้ลิสต์ประมาณ ๑ คน เพราะฉะนัน้ 
ในคณะกรรมาธกิารจึงเหน็วา่ความสัมพันธ์ของการใช้จ านวนผู้สมัครมาคณูเปน็รายหวั ไม่สัมพันธ์กนั  
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๔๓ 
สนช. ๑๓                 สริิพรรณ  ๙/๔ 
 
ไม่มีความจ าเปน็ แตอ่ย่างไรก็ตามคณะกรรมาธกิารเหน็ว่าควรให ้กกต. ไปก าหนดหลักเกณฑ์  
โดยไม่เอาจ านวนหัวมาคูณ แต่ใหแ้บง่เปน็ตามขนาดซึง่จะต้องตกลงกบัพรรคการเมอืง ยกตัวอยา่ง
เป็นไซส์เอส (size S) ไซสเ์อม็ (size M) ไซสแ์อล (size L) หรอืไซส์เอ็กซ์แอล (size XL) ขอตวัอย่าง5 
ในรูปแบบที ่กกต. อาจจะไปตกลงกับพรรคการเมืองกอ็าจจะเปน็ตัวอย่าง เช่น พรรคขนาดเล็ก  
ซึ่งส่งผู้สมัครซึ่งรวมทั้งปารต์ีล้ิสตแ์ละเขตไม่เกนิ ๑๐๐ คน กกต. ก็ท าตัวอย่างมาให้สภาดูว่า
ค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองนั้นก าหนดไวไ้ม่เกิน ๑๐ ล้านบาท เปน็ต้น ไซสเ์อ็มที่ผูส้มัครมตีั้งแต่ 
๑๐๐ – ๒๐๐ คนขึ้นไปทัง้เขตและปารต์ี้ลิสตร์วมกัน คา่ใช้จ่ายควรจะไม่เกนิ ๒๐ ลา้นบาท  
ไซสแ์อลก็คอืหมายถึงมีผู้สมคัรปาร์ตี้ลิสตแ์ละเขตรวมกนัไม่เกิน ๓๐๐ คน ก็ก าหนดไว้ประมาณ  10 
๓๐ ล้านบาท และไซส์ใหญ่เอ็กซแ์อลกค็ือผู้สมัครตัง้แต่ ๓๐๑ - ๓๕๐ คน ในจ านวนนี้ก็คือรวมถึง 
ปารต์ี้ลิสตท์ี่จะได้ดว้ยเปน็ ๕๐๐ กม็ีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมอืงไม่เกนิ ๓๕ ล้านบาท
อันนี้เป็นต้น ขออนญุาตยกตัวอย่าง อนันีก้็มอบอ านาจให้ กกต. ไปด าเนินการโดยตกลงกับ 
พรรคการเมือง ซึ่งจะมีขนาดไมเ่ท่ากนัแลว้ก็จะดคูวามเป็นธรรมและเกดิความเที่ยงธรรมมากขึ้น 
กว่าการให้เท่ากนัอย่างเดียวกัน ขออนญุาตกราบเรียนครับ 15 
 
          - ๑๐/๑ 



๔๔ 
สนช. ๑๓         มิ่งขวัญ  ๑๐/๑ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๖๒ วรรคสอง คณะกรรมาธกิารวิสามัญ
เสนอปรับแก้โดยให้คา่ใช้จ่ายของพรรคการเมืองก าหนดให้ใช้จ านวนสมาชิกของพรรคการเมือง 5 
ที่ส่งสมัครรับเลือกตั้งเป็นรายบุคคลมาเปน็ฐานในการค านวณด้วยกไ็ด ้โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขที ่กกต. จะเปน็คนก าหนด สมาชิกฟังค าชีแ้จงแล้ว มีทา่นใดมีข้อสงสัยประสงค์อภิปราย 
ซักถามหรือไม่ครบั 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 10 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไม่มี ผมจะผ่านไปประเดน็ที่ ๔ ประเดน็ 
ข้อโต้แย้งของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู หรือ กรธ. และข้อโตแ้ย้งของคณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ ที่เห็นว่า มาตรา ๗๓ ซึง่ไม่ห้ามการโฆษณาหาเสียงด้วยการจดัให้มมีหรสพรื่นเรงิ  
ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ ผลการพิจารณา คณะกรรมาธิการวิสามญัมีการแก้ไข 
ความใหม่ในมาตรา ๗๓  มาตรา ๗๑ และมาตรา ๑๕๙ ไม่มีกรรมาธกิารเสียงข้างน้อย 15 
สงวนความเห็น เพราะฉะนัน้ผมจะใหก้รรมาธิการวิสามญัชี้แจงให้ที่ประชมุได้รับทราบ 
ถึงเหตุผลในการแกไ้ข เชิญกรรมาธิการวิสามญั ประเดน็ที่ ๔ เรือ่งมหรสพ เชิญครบั 
  นายวิทยา  ผวิผ่อง (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)    :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาตทิี่เคารพครับ ในมาตรานี้ทางคณะกรรมาธกิารวสิามัญรว่มนี้ 
ได้พิจารณารว่มกนัว่าการเปดิโอกาสให้ผู้สมคัรรบัเลือกตัง้ด าเนินการหาเสียงดว้ยการจัดให้มี 20 
มหรสพและการรืน่เรงิอื่น ๆ เป็นเป้าหมายทีไ่มต่รงกับสถานการณ์ในปัจจุบนันี้เทา่ไร เพราะว่า 
เราเปดิโอกาสให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นสามารถหาเสียงทางอิเล็กทรอนกิส์ได้ ซึ่งเราคดิว่า 
ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งกด็ี หรือผู้สมัครก็ด ีคงต้องไปศกึษาและกไ็ปหามาตรการในการที่จะ 
ควบคุมหรือด าเนินการในการหาเสียงโดยวธิีการอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า เพราะฉะนั้นการควบคมุ 
การหาเสียงในเรื่องของการจัดให้มีมหรสพก็จะเปน็ปญัหาที่ยุ่งยากและก็ซบัซอ้นส าหรับผูป้ฏิบัติ 25 
ก็เลยมีความเห็นว่าควรจะกลับไปเป็นข้อหา้มตามกฎหมายเดิม ซึง่ได้ถือปฏิบัตกิันมาเป็นเวลา 
นานแล้วครับ 
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๔๕ 
สนช. ๑๓         มิ่งขวัญ  ๑๐/๒ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   แกก้ลับไปสู่ร่างเดมินะครบั คอืน าบทบัญญตัิ 
ข้อห้ามเรื่องการห้ามโฆษณาหาเสียงด้วยการจดัมหรสพหรือการรืน่เรงิตา่ง ๆ กลับมาบัญญัติเป็น 5 
ข้อห้ามไว้ตามเดิมนะครับ เมื่อเปน็ข้อห้ามตามเดมิกต็้องกลับไปแก้บทลงโทษด้วยวา่ถ้าฝ่าฝนื 
จะมีโทษอย่างไร ประเดน็นีป้รับแกต้ามนี้ มีสมาชิกท่านใดประสงคซ์ักถามหรือไม่ครบั 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไม่มี ผมจะไปประเดน็ที่ ๕ ประเดน็ข้อโตแ้ย้ง 10 
ของ กรธ. กรณีก าหนดเวลาในการออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา ๘๖ เห็นว่ายังมขีอ้ไมต่รง 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของ 
เจ้าพนักงานผูด้ าเนินการเลอืกตั้งได ้เรือ่งนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญมกีารแกไ้ขเชน่เดียวกันนะครับ 
ไม่มีกรรมาธกิารวิสามญัเสียงข้างน้อยสงวนความเหน็ เชญิคณะกรรมาธกิารวิสามัญแถลงเหตุผล 
ในการแก้ไขต่อที่ประชุมครบั ท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เชิญครับ 15 
  นายวิทยา  ผวิผ่อง (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาตทิี่เคารพ มาตรานี้ทีป่ระชมุได้พิจารณาร่วมกันมองว่า 
ในร่างเดิมนั้น เราได้ขยายเวลาในการออกเสียงลงคะแนนจากเดิมมาแลว้ส่วนหนึ่ง แต่กรณี 
ที่ขยายไปจนถงึเวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ในบางพ้ืนที่ที่มีพืน้ที่ห่างไกล เจ้าหนา้ที่อาจจะเดนิทาง 
ไปปฏิบตัิงานได้ไม่สะดวก กค็ิดวา่เวลาที่ควรจะขยายกค็วรจะเป็นตามที่เรายกร่างไวเ้ดิม คือ 20 
ขยายเวลาในช่วงการปดิเวลาการออกเสียงลงคะแนนเปน็เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา เพราะฉะนัน้ 
ก็เลยไดป้รบัเพื่อให้เจ้าหนา้ที่สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างสะดวกและไม่เป็นปัญหาในการที่จะ 
เปิดหนว่ยเลือกตั้ง เปดิลงคะแนนในหนว่ยเลือกตั้งพรอ้มกันทัว่ประเทศให้ได้พร้อมกัน  
ก็เลยขอปรับเวลามาเปน็เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกาจนถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 25 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   คณะกรรมาธิการวิสามัญปรับแก้ไขจากร่างเดิม
ที่ผ่านการพิจารณาในวาระท่ี ๓ ของสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิในมาตรา ๘๖ เรื่องก าหนดเวลา 
ออกเสียงลงคะแนนจาก ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา ปรับแก้ไขใหม่เป็น ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา 
ด้วยเหตุผลตามที่ท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมแล้ว จะมีสมาชิกทา่นใด 
ประสงค์อภิปรายซกัถามหรอืไม่ครับ ทา่นกิตติศักดิ์  รตันวราหะ เชญิครับ 30 



๔๖ 
สนช. ๑๓         มิ่งขวัญ  ๑๐/๓ 
 
  นายกติติศกัดิ ์ รัตนวราหะ   :   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม กติติศักดิ ์
รัตนวราหะ ปกตแิล้วก็เปน็กรรมาธิการวิสามญัเดิมอยู่ในร่าง พ.ร.ป. ฉบับนี้ ก็สงสัยนิดเดียวครับ 
อยากจะถามท่านประธานผา่นไปยังคณะกรรมาธิการ ๓ ฝ่ายร่วมวา่ต่างกนัตรงไหนเวลา ๑ ชัว่โมงนี ้5 
เดิมทีเราเลอืกกนัตัง้แต่ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา มาแก้เป็น ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา สุดท้าย
กลับมาบอกว่าตดั ๐๗.๐๐ นาฬิกา ออกไป ๐๘.๐๐ นาฬิกาอย่างเดิม สว่นตอนเย็นมาเปน็  
๑๗.๐๐ นาฬิกา ผมว่าน่าจะเพิ่มตอนเช้า แลว้ไปหดตอนเย็นนะท่าน ตอนเยน็ไมก่ลัวผีหรือครับ 
ยิ่งค่ า ๆ เพราะฉะนัน้ก็สงสยัท่านเอาอะไรมาตัดสินใจตรงนีว้่าเอาช่วงเย็นดีกว่าตอนเช้า ผมตืน่ตี ๓ 
๐๗.๐๐ นาฬิกา ผมจะไดไ้ปเลือกตัง้ได้ ถามแคน่ี้เองแหละครบั ไม่มีอะไรมากว่าท าไมถึงไปเอา 10 
ตอนเย็น ผมเปน็คนกลัวผ ีทา่นประธานครับ 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เอาความกลวัส่วนบุคคลมาเขยีนกฎหมาย 
ไม่ได้นะครบั ท่านกติติศักดิ์  รัตนวราหะ คณะกรรมาธกิารวิสามัญตอบชี้แจงครบั 
  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียนทา่นประธาน 15 
ที่เคารพ สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญ  
ก็ขออนุญาตน าเรียนว่า ใจจริงผมกเ็หน็ดว้ยกับทา่นกติตศิักดิ์  รตันวราหะ อยากจะได้  
๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา ตั้งแตต่้นคือ ๑๐ ชัว่โมง แตว่่าเรือ่งนี้ทาง กกต. กไ็มไ่ดโ้ต้แย้ง  
แต่ทาง กรธ. ท่านโต้แยง้มา ผมกราบเรียนเบื้องตน้เลย คือตลอดระยะเวลาตั้งแต่ใชร้ัฐธรรมนูญ 
มาหลายฉบบั ไม่น้อยกว่า ๓๐ – ๔๐ ปี เราใช้ ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกามาตลอด เพ่ิงมีการ20 
เปลี่ยนแปลงครั้งที ่๑ ในสมยัเรานีแ่หละครบั คือท า พ.ร.บ. ประชามต ิ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
อันนี้กก็ารผลกัดนัมาจากสมาชิกสภา ตอนท า พ.ร.บ. ประชามต ิขอใหข้ยายเปน็ ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
เราได้มา ๑ ชั่วโมงแลว้นะครับ เพ่ือนบ้านเรา มาเลเซียใช้ ๙ ชั่วโมง ญี่ปุน่ใช้ ๑๒ ชัว่โมงครึ่ง  
อังกฤษใช ้๑๔ ชั่วโมง หลายประเทศใช้ ๑๔ ชัว่โมง ก็ไม่เป็นไรเพ่ิงเริ่มตน้ แต่ว่าเหตุผล 
ที่กรรมาธกิารฟังทา่นประธาน กกต. ชี้แจงแลว้ และรวมถึงผมเองนัน้ได้สอบถามกับ ขออภัย 25 
ที่ต้องเอ่ยนาม ท่านภาณุ  อทุัยรัตน ์ในฐานะที่ท่านเคยเป็นเลขาธกิาร ศอ.บต. และก็เป็น  
กอ.รมน. สว่นหน้า ในการดแูล ๓ จังหวดัชายแดนภาคใต้ ท่านยืนยนัครบัว่า ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา ก็ไมม่ีปญัหาในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่  
 
 30 



๔๗ 
สนช. ๑๓         มิ่งขวัญ  ๑๐/๔ 
 
อันนี้เราก็ยงัอยากได้อยู ่๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา แตท่าง กกต. ท่านก็บอกว่า ถา้ใช้  
๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา ลูกน้องทา่นต้องไปเอาหบีบตัรมา ต้องไปเตรียมตัว ตอนนี้ก็เตรียมกัน 
ตี ๓ อยู่แลว้ ทา่นกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ อาจจะกลัวผตีอนเย็น แต่ท่านก็ต้องกลวัผตีอนเช้าด้วย 5 
นะครับ ตอนนีถ้้าท่านปรบัเป็น ๐๗.๐๐ นาฬิกา ท่านตอ้งไปเตรียมตวัตัง้แตต่ี ๒ กข็อให้เริม่ตน้ 
เป็นเวลาพร้อมกันที่ ๐๘.๐๐ นาฬิกาก่อน แตเ่วลาทา้ยท่านไม่ตดิใจ คือ ๑๗.๐๐ นาฬิกา  
แล้วบ้านเราเมืองร้อนก็ยังไมม่ืด สว่นวิธกีารทีเ่มื่อก่อนกลวักันว่าเปลี่ยนหีบอะไรต่าง ๆ  
เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยี โทรศัพท์ใช้ถ่ายรูปไดห้มด นับคะแนนเสร็จที่หน่วยถ่ายรูป ลงลายมือชื่อ 
ก็ถ่ายรปูได้ การส่งหีบบัตรตามหลังมาไม่เปน็ไรนะครบั เริ่มตน้ขอ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกาก่อน 10 
กกต. พร้อม วนัหน้าเราพรอ้มมากกว่านี้ก็อาจจะขยายตามที่ทา่นกติติศักดิ์  รตันะวราหะ ได้นะครับ 
ก็ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงครับ 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีท่านใดยังตดิใจอภิปรายหรอืไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 15 
 
          - ๑๑/๑ 



๔๘ 
สนช. ๑๓         อรอุมา  ๑๑/๑ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีนะครับ จะขออนญุาตผ่านไปประเด็น 
ข้อโต้แย้งประเดน็ที่ ๖ ประเด็นที ่๖ ข้อโตแ้ย้งของ กรธ. กรณีการอ านวยความสะดวกให้กบั 5 
คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอาย ุดว้ยการให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้ 
ออกเสียงลงคะแนนแทน โดยให้ถือว่าเปน็การลงคะแนนโดยตรงและลบั ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง 
กรธ. เหน็วา่ยังมขี้อไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๘๕ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วมีมติยืนตามร่างเดิม ไม่มกีารแก้ไข มกีรรมาธิการซึ่งมาจากสัดสว่น
ของ กรธ. เป็นกรรมาธกิารเสียงข้างน้อย ประกอบด้วย พลเอก อัฏฐพร  เจริญพานชิ  นายนรชิต  10 
สิงหเสนี  ศาสตราจารย์ศุภชัย  ยาวะประภาษ และนายภัทระ  ค าพิทักษ์ เป็นกรรมาธิการ 
เสียงข้างน้อย เชิญกรรมาธกิารเสียงข้างน้อยอภิปราย ตดิใจอภิปรายหรือไม่ครับ กรรมาธกิาร 
เสียงข้างน้อย ๔ ทา่น  
  นายธนาวฒัน์  สงัข์ทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตท่านประธาน  
ขออนญุาตที่ประชุม กระผม นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธกิารเสียงขา้งนอ้ยและกรรมาธิการ  15 
๓ ฝ่าย ทีม่าจากกรรมการรา่งรัฐธรรมนญู ในส่วนนี้ในเรือ่งของมาตรา ๙๒  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีชื่อท่านเปน็กรรมาธิการเสยีงข้างน้อย 
ในประเดน็นี ้ 
  นายธนาวฒัน์  สงัข์ทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ผมไม่ไดอ้ยู่โหวต  20 
ผมขอสงวนความเห็น ผมพูดไมไ่ด้ใชไ่หมครบั 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไม่ได้ครับ ท่านไม่มรีายชื่อเป็นกรรมาธิการ 
เสียงข้างน้อย ขออภัยท่านธนาวฒัน ์ สงัข์ทอง นะครับ เสียงข้างน้อยมีอยู ่๔ ทา่น  
ท่านพลเอก อัฏฐพร  เจรญิพานิช  ทา่นนรชติ  สิงหเสน ี ท่านศาสตราจารย์ศุภชัย  ยาวะประภาษ 25 
ท่านภัทระ  ค าพิทักษ์ ๔ ท่านนี้ มีท่านใดประสงค์อภิปรายไหมครับ เชญิท่านนรชิต  สิงหเสนี ครับ 
  นายนรชิต  สิงหเสนี (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนท่านประธาน ผม นรชติ  
สิงหเสนี กรรมาธกิาร กรณมีาตรานี้ทางกรรมาธิการเสยีงข้างน้อยก็ยังยนืยันตามทีเ่ราได้ทักทว้งไว้ 
ในส่วนของคณะกรรมการรา่งรัฐธรรมนญู ประเดน็ส าคญัก็คือการที่มีบทบญัญตัิในมาตรา ๙๒ 
เพิ่มขึ้น  30 



๔๙ 
สนช. ๑๓         อรอุมา  ๑๑/๒ 
 
โดยเติมถ้อยค าว่า “ใหถ้ือว่าเป็นการลงคะแนนโดยตรงและลับ” ย่อมแสดงให้เห็นว่าการลงคะแนน 
ในลักษณะดังกลา่วไม่ใช่เปน็การลงคะแนนโดยตรงและลบั กฎหมายจึงต้องบัญญัตคิ าว่า “ใหถ้ือวา่”  
เมื่อบทบัญญตัิในรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยไดบ้ัญญตัิให้ใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนน 5 
โดยตรงและลบัไว้แลว้ การบัญญตัิในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย การบัญญตัิกฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนูญ ซึง่เปน็กฎหมายล าดบัรองจากรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นอย่างอืน่ 
จึงไม่อาจกระท าได้ นี่คือประเดน็ส าคัญ  
  อีกเรื่องหนึ่ง คือมกีารพูดถึงว่าเราใช้ถ้อยค าในลักษณะนีใ้นพระราชบัญญัตวิ่าด้วย
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช ๒๕๕๙ ซึง่เปน็เมื่อเรว็ ๆ นีเ้อง ก็ก าหนดให้10 
บุคคลอืน่หรือกรรมการประจ าหนว่ยออกเสียงเปน็ผู้กระท าการลงคะแนนแทนคนพกิาร 
หรือทุพพลภาพ หรอืผู้สูงอายุ โดยถือให้เป็นการออกเสียงโดยตรงและลับได้ มีการน าบทบญัญตัิ 
ในเรื่องนี้มาเทียบเคียง แต ่กรธ. มองเหน็วา่ต่างกนัตรงที่ว่า รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มไิดบ้ัญญัติใหก้ารออกเสียงประชามตติ้องใช้วธิีโดยตรงและลับ 
แต่เป็นการก าหนดไว้ในมาตรา ๑๕ แหง่พระราชบญัญตัดิังกลา่ว ดังนั้นการก าหนดยกเวน้ให้การ15 
ออกเสียงลงคะแนนโดยบุคคลอื่นหรือกรรมการประจ าหนว่ยออกเสียงแทนคนพิการหรือทุพพลภาพ 
หรือผู้สูงอายุ ถือเปน็การออกเสียงโดยตรงและลับ นัน่คอื ๒ ประเดน็ของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย
ที่มาจาก กรธ. ขอบพระคุณท่านประธานครับ 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบคุณครบั เชิญกรรมาธกิารเสียงข้างมาก20 
ชี้แจง เชิญทา่นเจตน์  ศิรธรานนท ์ครบั 
  นายเจตน์  ศิรธรานนท์   :   กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม  
นายแพทย์เจตน ์ ศริธรานนท์ กรรมาธิการเสียงข้างมาก ท่านประธานครบั ในกรณขีองผู้พิการ 
และทุพพลภาพที่จะให้กรรมการประจ าหน่วยเลอืกตัง้หรือว่าผู้ที่เป็นผู้พิการหรือทพุพลภาพ 
พามาดว้ยให้ลงคะแนนแทนได้ ก็เนือ่งจากข้อเทจ็จริงมีอยู่ว่าในกรณีของผู้พิการหรือทุพพลภาพ 25 
ที่สติสัมปชัญญะหรือสมองเขายังดีอยู่ แล้วกป็รารถนาทีจ่ะลงคะแนนเสียง แตไ่ม่สามารถท าได้  
เช่น แขนพิการ ๒ ข้าง หรือปรากฏว่าเปน็โรคทีป่่วยทางกาย ซึง่กไ็ม่สามารถที่จะกากบาท 
ลงคะแนนเสียงได ้เชน่ เป็นพาร์กินสนัหรอืว่ากรณขีองเป็นอัมพฤกษ์ แตว่่าสมองเขายังดีมาก 
อยู่ตรงนี้ประชาชนในกลุ่มนีก้็มีไมน่้อย แล้วก็ในการออกเสียงประชามติรา่งรฐัธรรมนูญ ปี ๒๕๕๙ 
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๕๐ 
สนช. ๑๓         อรอุมา  ๑๑/๓ 
 
ในมาตรา ๓๙ ก็เขียนไว้อยูแ่ล้ว ซึ่งตรงนี้ กกต. ซึง่เปน็ผูป้ฏิบัติก็ยนืยันว่า สามารถท าไดแ้ล้วก็ 
มีความจ าเป็น เพราะว่าก็จะเปิดโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้สามารถใช้ผู้ท่ีพามาหรอืผูท้ี่เป็นกรรมการ
ประจ าหนว่ยเลือกตัง้ลงคะแนนเสียงแทน อนันีก้็เข้ากับหลักสากลของสหประชาชาติที่ว่าไมม่ีใคร 5 
ที่ถูกทิ้งใหอ้ยู่เบื้องหลงั เพราะว่าทุกคนสามารถที่จะมาลงคะแนนเสียงไดห้มด อนันีค้ือข้อเท็จจริง  
แตข่้อกฎหมายในรฐัธรรมนญู มาตรา ๕๐ (๗) อนันีร้ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้
บุคคลมหีนา้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ โดยค านงึถึงประโยชน์ส่วนรวม 
ของประเทศเปน็ส าคญั อนันี้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนทีจ่ะไปออกเสียงลงคะแนนเลอืกตั้ง  
แล้วก็ส าหรับมาตรา ๓๙ ของพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการออกเสยีงประชามติ  10 
อันนัน้ก็พูดมาแลว้ ซึ่งตรงนีอ้ีกประเดน็หนึ่งก็คือ กฎหมายฉบับนี้เราเห็นว่าในกรณีนี ้ประเดน็นี้ 
เป็นกรณีที่ไม่ได้ใช้กับกรณีโดยทั่วไป แต่ใชก้ับเฉพาะคนในบางกลุม่ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้พิการ 
หรือทุพพลภาพเท่านัน้ ไม่ได้เปน็กรณทีี่ใช้กับบคุคลทัง้หมดทั่วไป อนันัน้ก็เป็นเหตผุลที่กรรมาธกิาร 
เสียงข้างมากใช้ในการพิจารณาครับ  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 15 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เป็นบทบญัญตัิของมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง  
เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่คนพิการหรือคนทุพพลภาพ หรือผู้สงูอายุ ฟังค าชีแ้จงกรรมาธิการ
เสียงข้างมาก แลว้มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายซกัถามเพิ่มเติมหรือไมค่รับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 20 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไม่มีนะครับ ไมม่ีผมผ่านไปประเดน็ที่ ๗  
ประเดน็ที่ ๗ เปน็ข้อโต้แย้งของ กกต. กรณีการก าหนดให้ศาลสั่งใหม้ีการเลือกตั้งใหม่ภายหลงั 
การประกาศผลการเลือกตัง้ตามมาตรา ๑๓๓ ซึ่ง กกต. เห็นว่ายังมีข้อไมต่รงตามเจตนารมณ์ 
ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๖ วรรคหนึ่งอยู่ คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้ว 
มติของกรรมาธิการส าหรบัขอ้โตแ้ย้งในประเดน็ที่ ๗ นี ้กรรมาธิการเสียงข้างมากคงไว้ตามร่างเดิม 25 
นะครับ เหน็ว่าข้อความที่ผ่านการประชุมวาระที่ ๓ ของสภานิตบิัญญตัแิห่งชาตติรงตามเจตนารมณ์
ของรฐัธรรมนูญแลว้ มกีรรมาธิการเสียงข้างน้อยสงวนความเห็น ๑ ท่าน นายศุภชัย  สมเจริญ  
ซึ่งไม่อยู่ในที่ประชมุ ถือว่าไม่ตดิใจ ผมผ่านนะครบั ประเด็นนี้ไม่มีการแก้ไข  
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๕๑ 
สนช. ๑๓         อรอุมา  ๑๑/๔ 
 
  ประเดน็สุดท้าย ประเด็นข้อโตแ้ย้งประเด็นข้อที่ ๘ ซึ่ง กกต. โตแ้ย้งมาเปน็กรณ ี
การก าหนดให้ภายหลังประกาศผลเลือกตัง้แลว้ศาลฎีกาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได ้ 
โดยไม่ได้ก าหนดให้อ านาจ กกต. ที่จะยืน่ค ารอ้งต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 
ของผู้นัน้ด้วยตามมาตรา ๑๓๘ กกต. เห็นว่ายังไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๖ วรรคหนึง่ ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
แล้ว ที่สุดคณะกรรมาธกิารวิสามญัมีมติใหแ้ก้ไขมาตรา ๑๓๘ ใหม ่ตามข้อโตแ้ย้งของ กกต.  
เชิญกรรมาธิการชีแ้จงเหตุผลของการแก้ไขครบั มาตรา ๑๓๘ เชิญครบั  
 10 
          - ๑๒/๑   



๕๒ 
สนช. ๑๓         ละไม  ๑๒/๑ 
 
  นายธนาวฒัน์  สงัข์ทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตท่านประธาน  
ขออนญุาตที่ประชุม ผม นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการ ในมาตรานี้ที่เปน็ประเดน็ของ กกต. 
ที่เสนอมานัน้ ทางที่ประชุม ๓ ฝ่ายพิจารณาแลว้เหน็วา่ในเมื่อในมาตรา ๒๒๖ ของรฐัธรรมนูญ 5 
แห่งราชอาณาจักรไทยนั้นได้เขียนหลกัการในเรื่องเกี่ยวกับการสั่งการค าวินิจฉัยของศาลฎีกา 
ที่พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับคดเีลือกตั้งแลว้ว่าสามารถที่จะพิจารณาวนิิจฉัยเพ่ือจะพิพากษาเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรอืเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูน้ัน้ได้ไว้เปน็พื้นฐานแล้วในกฎหมาย  
ในมาตรา ๑๓๘ นีก้็เปน็การเขียนลงมาเพ่ือยืนยนัหลกัการตามกระบวนการในเรื่องของเมื่อมี 
การเลือกตัง้เสร็จแล้ว และ กกต. ได้มีการเสนอเรื่องไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวนิจิฉัย  10 
เพราะฉะนัน้ทางคณะกรรมาธิการจึงเห็นด้วยในการที่จะแกไ้ขใหเ้พื่อสอดคล้องกบับทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญในมาตรา ๒๒๖ โดยเพ่ิมค าว่า “หรอืเพิกถอนสิทธิเลอืกตัง้” เข้าไว้เพื่อจะให้ครบถว้น
ตามทีก่ าหนดในรัฐธรรมนูญ 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผลการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ  15 
จะมีผลให้บทบัญญัตขิองมาตรา ๑๓๘ ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรภายหลังประกาศผลการเลือกตัง้แล้ว กกต. จะมอี านาจในการยื่นค าร้อง 
ต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้สั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรบัเลือกตัง้ หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได้ทั้ง ๒ สิทธ ิ
เนื่องจากคณะกรรมาธิการมกีารแก้ไข สมาชิกมสีิทธิอภปิราย เชิญเลยครับ มีท่านใดประสงค์
อภิปรายหรือไม่ครบัประเดน็นี้  20 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมม่ีนะครับ เปน็อันจบการพิจารณา 
รายประเดน็ที่ กรธ. และ กกต. มีการแก้ไข และโดยที่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา ๒๖๗ วรรคห้า บัญญัตไิวว้่า สภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติจะตอ้งลงมตวิ่าจะเห็นด้วย 25 
หรือไม่เห็นด้วยกบัร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญ  
๓ ฝ่ายเสนอ ถ้าที่ประชมุจะไม่เห็นด้วย เสียงไม่เหน็ด้วยต้องเกิน ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชกิทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ ขณะนี้สภานติิบญัญตัิแห่งชาติมีสมาชิกอยู่จ านวน ๒๔๘ ท่าน  
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๕๓ 
สนช. ๑๓         ละไม  ๑๒/๒ 
 
คะแนนเสียงที่จะถือวา่ไมเ่หน็ดว้ยกับรายงานและจะมีผลให้ร่างพระราชบัญญัตฉิบบันี้ตกไป  
จะต้องมีคะแนนเสียงตัง้แต่ ๑๖๗ เสียงขึน้ไป ถ้าไดต้่ ากว่านัน้ถือว่าทีป่ระชุมเห็นชอบ ตอ่ไปนี้จะเป็น
การขอมติจากที่ประชมุวา่ที่ประชมุแห่งนี้จะเห็นชอบกบัรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 5 
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. .... หรือไม่ ก่อนขอมติ ท่านประธานคณะกรรมาธกิารมีอะไรจะแถลง เชิญครบั  
  นายวิทยา  ผวิผ่อง (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาตทิี่เคารพ ท่านสมาชกิสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติครบั เนือ่งจากว่า
ทางคณะกรรมาธิการได้ตรวจสอบร่างพระราชบญัญตัิที่ได้แก้ไขไปแล้วว่ามขี้อความในบางมาตรา 10 
ที่ยังไม่สอดคล้องและกต็กหล่นไป โดยขออนุญาตจะน าเสนอที่ประชุมสภาแห่งนี ้ขอแก้ไขเพ่ิมเติม
ด้วย  
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตราอะไรครบั  
  นายวิทยา  ผวิผ่อง (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   มมีาตรา ๓๕  15 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๓๕ จะขอปรับถอ้ยค าหรือครับ  
  นายวิทยา  ผวิผ่อง (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ครับ ปรบัถ้อยค า 
เนื่องจากวา่ในวรรคแรกนัน้ได้ก าหนดว่า “ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธเิลือกตั้งและมิได้แจง้เหตุ
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุทีไ่ม่อาจไปใช้สทิธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตนุั้นมิใช่เหตุอันสมควร 20 
ผู้นั้นถกูจ ากดัสิทธิดงัต่อไปนี้” เราขออนญุาตตดัค าว่า “สิทธิ” ใน (๑) (๒) (๓) ออก เพราะวา่ 
มีการใช้ค าว่า “จ ากดัสิทธ”ิ ในวรรคแรกมาแลว้ แล้ว (๔) ก็ขอแกไ้ขเป็น “ด ารงต าแหน่งข้าราชการ
การเมอืงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมอืง และขา้ราชการรัฐสภาฝา่ยการเมือง 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรฐัสภา”  “(๕) ด ารงต าแหน่งรองผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 
เลขานกุารผูบ้รหิารท้องถิน่ ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานทีป่รึกษาผูบ้รหิารท้องถิน่  25 
ที่ปรึกษาผูบ้รหิารท้องถิน่ หรือคณะทีป่รกึษาผู้บรหิารทอ้งถิ่นตามกฎหมายว่าดว้ยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่” แลว้ก็ตดัข้อความในวรรคสาม  
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๕๔ 
สนช. ๑๓         ละไม  ๑๒/๓ 
 
  ผูป้ฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ปรบัค าซ้ านะครบั มาตรา ๓๕ มีสมาชิกทา่นใด
ขัดขอ้งหรือไม่ครับ เพื่อให้ได้ค าสละสลวยขึ้น มีมาตราอื่นอีกหรือไม่ครับ เปน็การตดัถ้อยค าที่ซ้ าออก5 
เท่านัน้เอง มีมาตราอะไรอกีครับ  
  นายวิทยา  ผวิผ่อง (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กเ็ป็นในมาตรา ๑๕๔ 
เนื่องจากเราแก้ไขในมาตรา ๗๓ เราจะต้องแกไ้ขในมาตรา ๑๕๔ “ผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๓”  
ตัดค าวา่ “หรอืมาตรา ๗๑ วรรคสอง” ออก เพราะว่ามาตรา ๗๑ วรรคสองพูดถึงเรือ่งวงเงิน 
ในการหาเสียงดว้ยการจดัให้มีมหรสพ  10 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เปน็ข้อห้าม ห้ามจัดมหรสพแลว้  
  นายวิทยา  ผวิผ่อง (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   เป็นข้อห้าม แล้วก็
แก้ไขในมาตรา ๑๒๙ วรรคสาม อนันี้ในร่างนั้นได้พิมพต์ก ค าวา่ “สมาชกิผู้แทนราษฎร” ขอแก้ไข
เป็น “สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร” เพื่อให้สมบูรณ ์15 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เปน็การปรบัแกถ้้อยค าที่ผิดพลาด ค าซ้ า 
พิจารณาแลว้เหน็สมควรอนญุาต มีเอกสารเป็นใบแทรกแจกเพิ่มเติม คณะกรรมาธิการไมม่ีอะไรแล้ว
นะครับ ถ้าไม่มีอะไรแลว้ ตอ่ไปจะเป็นการขอมติ ก่อนขอมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนครับ  
ท่านสมาชิกครับ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการขอตรวจสอบองคป์ระชุมกอ่นลงมตวิ่าที่ประชมุแห่งนี้20 
จะเหน็ดว้ยกับร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... ตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญทีเ่สนอมาตามบทบญัญตัิของรัฐธรรมนญู  
มาตรา ๒๖๗ วรรคห้า หรอืไม่ เพราะฉะนั้นขอเชญิท่านสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมแล้วกรุณากดปุ่ม
แสดงตนดว้ยครบั มีสมาชกิท่านใดยังไมไ่ดแ้สดงตนหรือไม่ครบั ทกุท่านแสดงตนแลว้ ผมขอทราบ
องค์ประชมุครบั 25 
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพือ่ตรวจนบัองคป์ระชุม จ านวน ๒๑๕ คน) 
   
          - ๑๓/๑ 
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๕๕ 
สนช. ๑๓        อมลวนัท์  ๑๓/๑ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องค์ประชุมขณะนี ้๒๑๕ ทา่น  
ครบเป็นองค์ประชมุ  ต่อไปจะเปน็การขอมตวิ่าที่ประชมุแหง่นี้จะเหน็ด้วยกบัร่างพระราชบัญญัติ5 
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ตามรายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามญัที่เสนอตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
หรือไม่ วิธกีารลงคะแนนเหมือนกบัที่เคยปฏิบัต ิถ้าทา่นเห็นด้วยกับรา่งตามรายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามญั ทา่นกดปุ่ม เหน็ด้วย  ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกบัร่างตามที่คณะกรรมาธิการ
วิสามญัเสนอท่านกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ผลการลงคะแนนเฉพาะเสียงไม่เหน็ดว้ยจะมีผลถือว่า 10 
ไม่เห็นด้วย ต่อเมื่อได้คะแนนเสียงเกินกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่าอยู่  
กติกาในการวนิิจฉัยคะแนนเสียงเป็นเช่นนี้ตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
ทุกท่านเข้าใจแลว้นะครับ เชิญลงคะแนนไดค้รับ มีสมาชิกท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม ่ 
ทุกท่านลงคะแนนหมดแล้ว ผมปิดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั 
  (มีสมาชิกเหน็ดว้ย ๒๑๑ คะแนน  ไม่เห็นดว้ย ไม่มี) 15 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผลการออกเสียงลงคะแนน องค์ประชุม  
๒๑๘ ท่าน เห็นด้วย ๒๑๑  ไม่เห็นด้วย ไมม่ี  งดออกเสยีง ๗ เปน็อันว่าที่ประชมุ 
มีมตเิอกฉันท์เห็นดว้ยกับรา่งพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. .... ตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ  20 
ซึ่งกระบวนการหลังจากนี้สภานิติบญัญตัแิห่งชาติจะไดจ้ัดส่งรา่งนีไ้ปยังท่านนายกรฐัมนตรี 
เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนของรฐัธรรมนูญต่อไป ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
และท่านกรรมาธิการวสิามญั ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญมีอะไรแถลงหรือไม ่เชิญครับ 
  นายวิทยา  ผวิผ่อง (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียน 
ท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาตแิละสมาชกิสภานติบิัญญตัิแห่งชาติทีเ่คารพ กระผมในนาม 25 
ของคณะกรรมาธิการวิสามญัต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ใหข้้อเสนอแนะ แลว้ก็ให้ความเหน็ 
ที่เป็นประโยชน์อนัจะท าใหร้่างพระราชบัญญัตนิี้สามารถน าไปบงัคับใชไ้ด ้แลว้ก็เจา้หน้าที่สามารถ
ปฏิบัตไิด้จริง รวมทั้งจะท าให้บ้านเมืองและประเทศชาตเิราสามารถเดนิตอ่ไปได ้ขอบพระคุณครับ 
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๕๖ 
สนช. ๑๓        อมลวนัท์  ๑๓/๒ 
 
  ผู้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย 
รองประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามญั
อีกครัง้นะครบั  5 
  ต่อไปเปน็เรื่องดว่นที่ ๔  ร่างพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พิจารณาเสร็จแล้ว 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
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๕๗ 
สนช. ๑๓        อมลวนัท์  ๑๓/๓ 
 
  (การประชมุด าเนนิมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 
ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ ไดก้ลับมาขึน้บัลลังก์ ท าหน้าที่ประธานของที่ประชมุต่อไป) 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ท่านสมาชิกครับ ต่อไปเปน็การพิจารณา 5 
เรื่องด่วนที่ ๔ รา่งพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. .... 
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยการไดม้า 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 
พิจารณาเสร็จแล้ว ขอเชิญคณะกรรมาธิการวิสามัญเข้าประจ าทีค่รบั 
  (คณะกรรมาธิการวิสามญัเขา้ประจ าที่) 10 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ตามที่ที่ประชุมสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมตติั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ขึ้นคณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคหา้ ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย นั้น 
  บัดนี ้คณะกรรมาธิการได้พิจารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดังกล่าว15 
เสร็จแลว้ และไดน้ าเสนอรายงานต่อประธานสภานิตบิญัญตัิแห่งชาติ ตามข้อบังคบัการประชุม 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิขอ้ ๑๓๐ วรรคห้า (๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานที่จดัไว้ 
ให้สมาชิกทกุท่านแลว้นะครบั 
  ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ก าหนดว่า  
เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญเสรจ็แล้ว ให้เสนอต่อ20 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาติภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่ได้รับแตง่ตั้งเพื่อให้ความเห็นชอบ  
ถ้าสภานติิบญัญตัิแห่งชาติมมีติไม่เหน็ชอบดว้ยคะแนนเสียงเกิน ๒ ใน ๓ ของจ านวนสมาชกิทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภานิติบญัญตัิแห่งชาติใหร้่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนัน้เปน็อันตกไป 
ในกรณีที่สภานิตบิัญญัตแิหง่ชาตมิีมติไมถ่ึง ๒ ใน ๓ ดงักล่าว ให้ถือว่าสภานิตบิัญญตัิแห่งชาติให้
ความเหน็ชอบตามร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ 25 
  ดังนัน้ ในวนันี้จะเปน็การพิจารณาวา่จะใหค้วามเห็นชอบหรือไม่ใหค้วามเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้ทั้งฉบับนะครับ 
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๕๘ 
สนช. ๑๓        อมลวนัท์  ๑๓/๔ 
 
  ท่านสมาชิกครับ ส าหรบัแนวทางในการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญ ซึง่คณะกรรมาธิการตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย
พิจารณาเสร็จแล้วนั้น ไม่ไดม้ีบทบญัญตัิของกฎหมายหรือข้อบังคบัการประชุมสภานิติบญัญตัิ5 
แห่งชาตกิ าหนดแนวทางการพิจารณาไว้ ดังนั้น ผมจึงขอปรึกษาทีป่ระชุมโดยจะน าแนวทาง 
การพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิในวาระที่สองของสภานิติบญัญตัแิห่งชาตทิี่เคยด าเนินการมาแลว้ 
มาเปน็แนวทางในการพิจารณา คือพิจารณาไปทีละประเด็น และสุดทา้ยเปน็การลงมติทั้งฉบบัว่า 
จะเหน็ชอบดว้ยกับรา่งพระราชบญัญตัิหรือไม่ ทั้งนี้ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย จะมสีมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมคีวามเหน็เปน็อย่างอื่นหรือไม่  10 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ประธานสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ   :   ไมม่ี ถอืว่าทีป่ระชมุเหน็ชอบนะครับ 
ต่อไปผมจะให้ที่ประชุมพิจารณาทีละประเดน็นะครบั 
  ประเดน็ที่ ๑ ร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง  
ที่ก าหนดใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งยืน่ค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธสิมัครรบัเลือกตัง้15 
ของผู้นัน้เพียงประการเดียว ไมไ่ด้ใหอ้ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้งยืน่ค าร้องต่อศาลฎีกา 
เพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นัน้ไดด้้วย ไมต่รงตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา ๒๒๖ วรรคหนึง่ หรอืไม่ คณะกรรมาธกิารวิสามญัมีการแก้ไข 
เชิญคณะกรรมาธิการวิสามญัชี้แจงต่อทีป่ระชุมครับ มาตรา ๖๔ วรรคหนึง่ ไมต่รงตามเจตนารมณ์
ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๖ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแกไ้ขใชห่รือไม่ 20 
เพราะเหตุใด เชญิครับ 
  ศาสตราจารย์สมคดิ  เลิศไพฑูรย์ (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั)   :    
ท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาตทิี่เคารพ กระผม ศาสตราจารย์สมคิด  เลศิไพฑูรย์  
ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  25 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิโดยที่ประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่  
๑๕ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มมีตติั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า  
ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย นัน้   
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๕๙ 
สนช. ๑๓        อมลวนัท์  ๑๓/๕ 
 
  บัดนี ้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ
ดังกลา่วเสร็จแลว้ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 5 
         - ๑๔/๑ 



๖๐ 
สนช. ๑๓          วินัย  ๑๔/๑ 
 

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาประเด็นความเหน็เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญตั ิ
ประกอบรฐัธรรมนูญทีเ่หน็วา่ไมต่รงกับเจตนารมณข์องรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เสนอโดยคณะกรรมการการเลือกตัง้ จ านวน ๑ ประเดน็ และเสนอโดยคณะกรรมการ 5 
ร่างรฐัธรรมนูญ จ านวน ๓ ประเดน็  
  ๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการรับฟังเหตุผลประกอบความเหน็ของกรรมาธิการ 
วิสามญัแต่ละฝ่าย แลว้ได้ลงมติในประเดน็ความเห็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ 
  ประเดน็ที่ ๑ เปน็ประเด็นทีท่่านประธานไดเ้รียนถามกรรมาธกิารนั้น ขออนญุาต 
กราบเรียนทา่นประธานว่า ในเรื่องของความเหน็ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนัน้  10 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ที่ก าหนดใหก้รรมการการเลือกตัง้
ยื่นค าร้องตอ่ศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลอืกตั้งของผูน้ั้นเพียงประการเดียว ไมไ่ด้ให้
อ านาจกรรมการการเลือกตัง้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสัง่ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นไดด้ว้ย 
ซึ่งไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๖ วรรคหนึง่ ทีป่ระชมุ
คณะกรรมาธิการวิสามญัมีมติเหน็ชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง ตามความเห็น 15 
ของกรรมการการเลอืกตั้งและสอดคล้องกบัมาตรา ๒๒๖ วรรคหนึง่ของรฐัธรรมนูญ และเปน็ไป 
ตามแนวทางที่กฎหมาย ส.ส. ได้พิจารณาไปแลว้เมื่อตอนเช้า  
  ประเดน็ที่ ๒ ประเด็นความเห็นของคณะกรรมการรา่งรฐัธรรมนูญนัน้ กรรมการ 
ร่างรฐัธรรมนูญไดเ้สนอใน ๓ ประเด็น  

๑. การเปลี่ยนแปลงจ านวนกลุ่มการสมัครจาก ๒๐ กลุม่ เหลอืเพียง ๑๐ กลุ่ม 20 
ตามมาตรา ๑๑   

๒. การแบ่งผู้สมคัรในแต่ละกลุ่มออกเป็น ๒ ประเภท ตามมาตรา ๑๓ และ  
๓. การยกเลกิการเลือกไขวต้ามมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ นัน้ 

ที่ประชมุได้พิจารณาเหน็ชอบในการพิจารณาหลักการรว่มกนัว่าวฒุิสภาในวาระเริ่มแรกมีหน้าที่ 
และอ านาจแตกตา่งจากหนา้ที่และอ านาจของสมาชกิวฒุิสภาตามบททัว่ไป โดยเฉพาะหนา้ที่ 25 
และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๒ ประกอบกับมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนญู 
ได้บญัญตัิเกี่ยวกบัวธิีการไดม้าซึง่สมาชกิวฒุิสภาในวาระเริ่มแรกไว้เปน็พิเศษจึงเหน็ไดว้่าก าหนด
วิธีการได้มาของสมาชกิวฒุิสภาในบททั่วไปและบทเฉพาะกาลของรา่งพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นแตกตา่งกนัได้เพื่อให้เป็นการรองรบัการปฏิบัตหิน้าทีข่องสมาชิกวฒุสิภาในวาระ
เริ่มแรก  30 



๖๑ 
สนช. ๑๓          วินัย  ๑๔/๒ 
 

ดังนัน้ที่ประชมุจึงเห็นควรก าหนดบททัว่ไปของร่างพระราชบญัญตัิประกอบ 
รัฐธรรมนูญเป็นไปตามความเหน็ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คือก าหนดให้มผีู้สมัครตามกลุ่ม 
การสมคัรของบคุคลเป็นจ านวน ๒๐ กลุม่ และเข้าสู่กระบวนการเลือกระดับอ าเภอ จังหวัด 5 
ระดบัประเทศดว้ยวธิีการเลอืกกันเองและเลอืกไขว ้แตส่ าหรบับทเฉพาะกาลของการร่างรัฐธรรมนญู
นั้นให้เป็นไปตามทีป่ระชุมสภานิติบญัญตัแิห่งชาตทิี่ได้ลงมตเิหน็ชอบในวาระที่ ๓ โดยก าหนดให ้
ผู้สมัครมโีอกาสสมัครได้ทั้งโดยอิสระ และสมคัรได้โดยรบัการเสนอชือ่ขององคก์รตามกลุ่มการสมคัร 
จ านวน ๑๐ กลุ่ม และเข้าสูก่ระบวนการเลือกกันเองโดยตรงในแต่ละกลุม่ ทัง้นี้ปรากฏผล 
การพิจารณาได้มีการแก้ไขในหลายมาตรา เช่น มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ เพิ่มบทเฉพาะกาล 10 
ในมาตรา ๙๒/๑ มีการแก้ไขมาตรา ๑๓  มาตรา ๑๖  มาตรา ๑๗  มาตรา ๒๐  มาตรา ๒๑  
มาตรา ๒๒  มาตรา ๒๓  มาตรา ๓๑  มาตรา ๓๒  มาตรา ๔๗  มาตรา ๔๘  มาตรา ๖๙ และ 
เพิ่มบทเฉพาะกาลในมาตรา ๙๒/๒  มาตรา ๙๒/๓ มีการแกไ้ขในมาตรา ๓๙  มาตรา ๔๒  
มาตรา ๔๓  มาตรา ๔๔  มาตรา ๗๓ และมกีารแกไ้ขในบทเฉพาะกาลอีกบางประเด็นด้วยกนั  
  อนึ่ง เมื่อคณะกรรมาธิการรว่มได้พิจารณาเสร็จแล้วไดม้ขี้อคดิเหน็จาก15 
คณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทีอ่ยู่ในวงงานของสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ ไดม้ี
ความเหน็เพ่ิมเติมในประเดน็ถ้อยค าบางประการ คณะกรรมาธิการรว่มไดห้ารือกันแล้ว แลว้ก็
พิจารณาในถ้อยค าทั้งหลายแล้วกเ็หน็ดว้ยทั้งหมดกับความเหน็ของคณะกรรมการตรวจพิจารณา 
ร่างวา่ยังมถี้อยค าทีต่กหล่นแล้วก็ผดิหลงเลก็น้อยจึงไดแ้ก้ไขในเอกสารของคณะกรรมาธิการ จะขอ
อนุญาตท่านประธานสภานติิบัญญตัิแห่งชาติไดแ้จกเอกสารที่คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพ่ิมเตมิใหม่20 
ด้วยตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างครับท่านประธาน จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ    :    คณะกรรมาธกิารขอแก้ไขร่างในเรื่องถ้อยค า 
เพื่อความสมบรูณ์ของร่างหรือว่าตกหล่นไป เชิญเจ้าหนา้ที่แจกเอกสาร จะใชร้่างทีไ่ด้มีการแก้ไข
ถ้อยค าเลก็น้อย เมื่อสกัครูน่ีผ้มพูดถึงประเดน็ที่ ๑ ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณา 25 
มีการแกไ้ขและได้ชีแ้จงแล้ว มีสมาชกิท่านใดยังติดใจไหมในการแกไ้ขมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง  
ท่านมนุชญ ์ วัฒนโกเมร มปีระเด็นใด เชญิครบั  
  นายมนชุญ์  วฒันโกเมร    :    กราบเรียนท่านประธานสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ 
ที่เคารพ กระผม นายมนุชญ ์ วฒันโกเมร ผมไม่ได้ตดิใจประเดน็ที่ท่านประธานสภายกขึ้นมา 
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๖๒ 
สนช. ๑๓          วินัย  ๑๔/๓ 
 
แต่ผมตดิใจในประเด็นทีก่ารแก้ไขเพิ่มเติมอาจจะส่อไปในทางทีข่ัดกับรฐัธรรมนูญ ผมจะอภิปราย 
ตอนนี้ได้ไหมครับ 
  ประธานสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ    :   เดี๋ยวสักครูน่ะครบั ผมขอดตูามล าดบัไป 5 
จะอยู่ในประเด็นที ่๒ ที่ผมจะถาม รอสกัครูเ่อาเฉพาะเรือ่งแรกก่อน มาตรา ๖๔ ก่อนนะครับ  
เผื่อว่าถ้าไม่มีสมาชิกติดใจการแก้ไขของคณะกรรมาธกิาร ผมก็จะได้ไปประเด็นที ่๒ ต่อไป  
ตกลงประเดน็ที่ ๑ ไม่มีท่านสมาชิกติดใจที่จะอภิปราย  
  ประเดน็ที่ ๒ ร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู มาตรา ๑๑ ประเดน็ 
การเปลี่ยนแปลงจ านวนกลุม่การสมัคร ๒๐ กลุม่ เหลือเพียง ๑๐ กลุ่ม ไม่ตรงตามเจตนารมณ ์10 
ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๗ หรือไม ่คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
มีการแกไ้ข ผมเชญิคณะกรรมาธกิารวิสามัญชีแ้จงกอ่น แล้วเดี๋ยวค่อยเชญิท่านมนุชญ์  วัฒนโกเมร 
ถ้ายังติดใจประเด็นนี้นะครบั เชิญคณะกรรมาธกิารวิสามญัชี้แจงในประเด็นที ่๒ ร่างพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๑ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงจ านวนกลุ่มการสมคัรจาก ๒๐ กลุม่ 
เหลือเพียง ๑๐ กลุ่ม ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๐๗  15 
หรือไม่  
  ศาสตราจารย์สมคดิ  เลิศไพฑูรย์ (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั)    : 
กราบเรียนทา่นประธานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติที่เคารพ ในเรื่องจ านวนกลุ่ม ๒๐ กลุ่ม  
หรือ ๑๐ กลุ่มนั้น ได้มีการอภิปรายในชัน้ของสมาชกิสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติไปแลว้ในวาระที ่๒ 
และวาระที่ ๓ ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานอกีครั้งหนึง่ว่า ในการแบ่งกลุม่นั้น 20 
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๗ นัน้ ไม่ได้ก าหนดจ านวน 
กลุ่มไว้ แตป่ระการใด เขียนกว้าง ๆ เท่านั้นเองว่าให้มกีารแบ่งกลุม่และให้มีสิทธิสมคัรรับเลือก 
ทุกคนสามารถอยู่ในกลุม่ใดกลุ่มหนึ่งได้ จากการอภิปรายของสมาชิกทั้งหลายในวันประชมุสภา 
ก็พบว่ามคีวามแตกต่างกันทีห่ลากหลาย กรธ. เสนอให้ม ี๒๐ กลุ่ม สนช. บางท่านก็เสนอ ๑๕ กลุ่ม 
บางคนเสนอ ๑๐ กลุ่ม บางคนเสนอ ๕ กลุม่ แล้วแตก่รณี สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหง่ชาติ 25 
ได้มมีตวิาระที่ ๓ ใหม้ี ๑๐ กลุ่มดว้ยกัน กม็ีความแตกตา่งระหวา่ง ๒๐ กลุ่มของ กรธ. กบั 
๑๐ กลุ่มของ สนช. คณะกรรมาธกิารร่วมได้หารือกนัแลว้คิดว่าไม่ได้ขดัแย้งรฐัธรรมนูญในทัง้ ๒๐ 
กลุ่ม และ ๑๐ กลุ่ม ก็ไปไดท้ั้ง ๒ ทางด้วยกัน แต่เนือ่งจากที่เรียนท่านประธาน ทา่นสมาชิกไปแลว้
ว่าบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนูญกับบทหลักของรัฐธรรมนูญในเรื่องสมาชกิวฒุิสภานั้นแตกต่างกัน
หลายประการ ยกตัวอย่างเช่น จ านวนสมาชิก บทหลกัจะมี ๒๐๐ คน บทเฉพาะกาล มี ๒๕๐ คน 30 



๖๓ 
สนช. ๑๓          วินัย  ๑๔/๔ 
 
ในบทหลักไมม่ีการเข้ามาใชอ้ านาจของ คสช. แต่บทเฉพาะกาลนัน้ คสช. จะเปน็คนเลือก 
ในขั้นตอนสดุท้ายใหเ้หลือ ๕๐ คน หลายเหตุผลดังกล่าวขั้นตน้คณะกรรมาธิการร่วมก็เหน็วา่  
ถ้าเอาบทหลกัตามคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญูซึง่ได้รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนมา5 
พอสมควร ในขณะเดียวกันก็มีความเห็นของ สนช ทางเราว่าควรจะเป็น ๑๐ กลุ่ม กเ็ลยเขียน 
ในบทเฉพาะกาลให้แตกต่างจากบทหลักวา่บทหลักจะเปน็ ๒๐ กลุม่ ตามแนวทางที่
คณะกรรมาธิการรา่งรฐัธรรมนูญไดเ้สนอมา ในบทเฉพาะกาลซึ่งเชือ่มโยงกับเรื่องของรัฐธรรมนญูใน
ความแตกต่างของ ส.ว. ทั้งเรื่องที่มา ทั้งเรื่องอ านาจหนา้ที่กับบทหลักนั้นจงึก าหนดไว้ ๑๐ กลุ่ม
ตามเดิม ตามความเหน็ของ สนช. ขออนญุาตกราบเรียนครับ  10 
 
          - ๑๕/๑ 



๖๔ 
สนช. ๑๓        มยุรี สุทธิ  ๑๕/๑ 
 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ท่านมนุชญ์  วฒันโกเมร ติดใจประเดน็นี้ 
หรือไม่ครับ มีหลายประเดน็ 
  นายมนชุญ์  วฒันโกเมร   :   ในประเดน็นี้ผมไมต่ิดใจครบั ผมติดใจ 5 
ในมาตรา ๙๒/๒ ซึง่ท่านประธานจะไล่เปน็รายมาตรากค็งจะไม่ถงึควิใช่ไหมครบั อย่างนั้นผมรอ 
ไปไว้ในประเด็นที่มาถึงมาตรา ๙๒/๒ 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ประเดน็ที่ ๒ ก็จะมีมาตรา ๑๑ แลว้ก ็
ที่กรรมาธกิารมีการแกไ้ข ไปมาตรา ๑๓ อยู่ในประเด็นที่ ๒ หรือไม่ครับ ชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกบั 
การเปลี่ยนแปลงกลุ่มไปกระทบกี่มาตรา เชญิคณะกรรมาธิการชี้แจงอีกนิดหนึง่ครบั เดี๋ยวผมจะสรปุ 10 
ประเดน็ทั้งหลายอีกทหีนึ่ง ท่านสมาชิกจะไดเ้ข้าใจ ตอนนี้ถงึประเด็นที ่๒ ที่เกี่ยวกบั 
การเปลี่ยนแปลงจ านวนกลุม่ การสมัคร ๒๐ กลุ่ม เหลอื ๑๐ กลุ่ม แตว่่า ๒๐ กลุ่ม เหลือ ๑๐ กลุม่ 
ไปอยู่ที่ไหน  
  ศาสตราจารย์สมคดิ  เลิศไพฑูรย์ (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั)  :    
ขออนญุาตครบั ๒๐ กลุ่ม เป็น ๑๐ กลุ่ม ก็จะแกไ้ขมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ เปน็บทหลักของ15 
กฎหมาย คณะกรรมาธกิารร่วมก็เอาของ กรธ. กลับมาในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๔ แลว้ก ็
เพิ่มบทเฉพาะกาลในมาตรา ๙๒/๑ ทั้งหมด ๓ มาตรา มาตรา ๑๑  มาตรา ๑๔  มาตรา ๙๒/๑  
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ยังไมม่ีใครติดใจ เพราะเปน็การใส่ไว้ 
ในบทหลัก ไม่มีสมาชิกหรือกรรมาธิการเสียงข้างน้อยคดัค้าน ตรงกันหมด ในนี้สรปุมาให้ผม 
๔ ประเด็นเท่านัน้ เผือ่ผมคดิว่ามีประเด็นอกีประเด็นหนึ่งที่ส าคญั ผมจะอา่นให้ฟังว่า 20 

ประเดน็ที่ ๓ คือร่างพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๓ ที่ทา่น 
ไปตดัออก แบ่งผู้สมัครในแต่ละกลุม่เปน็ ๒ ประเภท และการให้ผู้สมัครแต่ละประเภทเลือกกันเอง
ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ อันนี้ไปอยู่ในบทเฉพาะกาลใช่ไหม  
  ประเดน็ที่ ๔ ร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ 
มาตรา ๔๔ ประเดน็ยกเลกิการเลกิไขว้ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 25 
มาตรา ๑๐๗ อยู่ในบทเฉพาะกาลเชน่กนั ใช่หรือไม่ครบั ดังนั้นผมคดิว่าทางท่านมนชุญ์  วฒันโกเมร 
ท่านตดิใจก็คอืว่า การที่มีบทหลักและบทเฉพาะกาลควบคู่กันไป โดยบทหลักใช้ร่างของ กรธ. เดิม 
และบทเฉพาะกาลใช้รา่งซึ่งผ่านความเห็นชอบของทีป่ระชุมสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิการเขียนเช่นนี้ 
เป็นการขดัต่อรฐัธรรมนูญหรือไม ่ท่านต้องการจะถามอย่างนั้นใชไ่หมครบั 
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๖๕ 
สนช. ๑๓        มยุรี สุทธิ  ๑๕/๒ 
 
  นายมนชุญ์  วฒันโกเมร   :   ใช่ครับ กระผมนอกจากจะถามแลว้ก็จะเสนอ 
แนวความคดิว่ามีโอกาสสุม่เสี่ยงไมต่รงต่อเจตนารมณข์องรัฐธรรมนญู แล้วจะมีผลตอ่กฎหมาย 
ฉบับนี้ ซึ่งจะท าให้เกิดภาวะวิกฤตทางการเมืองในโอกาสต่อไป ซึ่งอยากให้สภานติิบญัญตัิแห่งชาติ 5 
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ผมจะน าเสนอตอนนีไ้ดห้รือไม่ครบั 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ไดค้รบั คือผมอยากจะให้คณะกรรมาธิการ 
ชี้แจงกอ่นแล้วค่อยให้ท่านสอบถาม คือประเดน็ที่ผมอ่านเมื่อสกัครูน่ี้ในเรื่องการแก้ไข ในเรื่อง 
การแบ่งกลุ่มกด็ีการที่ไม่ได้เลือกกันเองโดยตรงก็ด ีคือยกเลิกการเลือกไขว้กด็ี ซึ่งมีการเขียนตา่งกนั
ในบทหลักและบทเฉพาะกาลนั้นมปีัญหาในเรื่องความสุม่เสี่ยงตอ่การขดัรัฐธรรมนญูหรือไม่ตามที่ 10 
ท่านมนุชญ ์ วัฒนโกเมร ถาม ฉะนัน้ตอบประเด็นนี้เสียก่อน แลว้ค่อยไปชี้แจงแต่ละวธิีที่เขียน 
ในบทหลักกับวิธีในบทเฉพาะกาลเพื่อความสบายใจ เชญิท่านประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญครับ 
  ศาสตราจารย์สมคดิ  เลิศไพฑูรย์ (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั)  :    
ท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาตทิี่เคารพ ขออนญุาตอธิบายประเด็น ๓ ประเดน็  
ท่ีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้มคีวามเหน็ต่างกบั สนช. ใน ๓ ประเด็น  15 
  ประเดน็ที่ ๑ คือจ านวนกลุม่ ทาง กรธ. เหน็ว่าควรมี ๒๐ กลุ่ม ทาง สนช. เห็นว่า 
ควรมี ๑๐ กลุม่ 
  ประเดน็ที่ ๒ เรือ่งการสมคัรว่าสมัครได้วธิีเดียวหรือ ๒ วธิี ทาง กรธ. ก็เห็นว่า 
สมัครไดว้ิธีเดียว คือแต่ละคนก็สมัครไปตามสิทธขิองตวัเอง ในขณะที่สมาชิก สนช. เรามีความเหน็
ว่าจะสมัครเองกไ็ด ้จะสมัครเองโดยค าแนะน าขององคก์รที่มีฐานะเป็นนติิบุคคลก็ได้ 20 
  ประเดน็ที่ ๓ คือการเลอืกไขว้ หรือเลือกตรงเพียงประการเดียว ซึ่ง สนช. เหน็วา่ 
ควรจะเลือกตรงเพียงประการเดียว  
  ขออนญุาตกราบเรียนท่านประธานว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม  
ไม่มีเสียงข้างน้อย เสียงขา้งมาก ในประเดน็เรื่อง ๒๐ กลุ่ม ๑๐ กลุม่ มกีารออกเสียงเหน็ดว้ย ๙ 
งดออกเสียง ๒ ในประเด็นเรื่องการแบ่งวิธีสมัครออกเปน็ ๒ วธิีนัน้ ก็เหน็ดว้ย ๖ คน   25 
งดออกเสียง ๕ ผมย้ าวา่งดออกเสียง ๕ ไม่ได้มคีวามเหน็แย้ง ในประเดน็เรื่องการเลอืกไขว้  
เลือกตรง เช่นเดียวกัน ก็มคีะแนนเสียง ๙ เหน็ด้วย แล้วก็งดออกเสียง ๒ เสียง นี่ประเดน็แรก 
ที่อยากกราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชกิ  
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๖๖ 
สนช. ๑๓        มยุรี สุทธิ  ๑๕/๓ 
 
  ประเดน็ถดัมา ผมเข้าใจว่าทา่นสมาชกิหลายท่านไม่ไดต้ดิใจประเดน็ 
เรื่องจ านวนกลุม่กับการเลอืกไขว้ ถามว่าเพราะอะไร หลักก็คือว่าในมาตรา ๑๐๗ ซึง่เป็นบทหลกั 
ของรฐัธรรมนูญนั้น จ านวนกลุ่มไมไ่ดถู้กระบอุยู่ในรัฐธรรมนญู การแบ่งกลุ่มนัน้กเ็ปน็เรื่องของ 5 
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูโดยตรงดว้ยการระบุวา่ควรจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มแตป่ระการใด  
ถัดมาเรื่องการเลือกไขว้ครับ ในมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง ก็เขียนไปในท านองว่า อาจใช้วิธกีาร 
อื่นใด หรือใชว้ิธเีลือกไขว้ก็ได้ ฉะนั้นประเดน็ที่ ๑ เรือ่งกลุ่ม กับประเดน็ที่ ๒ เรื่องการเลือกไขว้นัน้ 
จึงไม่มปีระเดน็ขดัรฐัธรรมนญูแต่ประการใดทัง้สิ้น แลว้ผมเข้าใจว่าท่านสมาชกิสภา แมแ้ต่ 
ท่านประธานกรรมการร่างรฐัธรรมนูญ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านอาจารย์มีชัย  ฤชุพันธุ์  10 
ก็ไมไ่ดต้ิดใจใน ๒ ประเดน็นีแ้ตป่ระการใด แตถ่้าท่านประธานเรียนถามว่า รฐัธรรมนญูหรอื 
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูสามารถเขียนบทเฉพาะกาลที่แตกตา่งไปจากบทหลกัไดห้รือไม่ 
ค าตอบก็ได้ครับ ไม่มีปัญหาแตป่ระการใดในการเขียน อย่างที่ผมได้เรียนท่านประธานไปแล้วว่า 
ถ้าดบูทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนญูนัน้ ส.ว. ตามบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนญูจะมเีรื่องที่แตกต่างไป 
จาก ส.ว. บทหลักอยู ่๓ – ๔ เรือ่งด้วยกนั  15 
  ประการที ่๑ คือเรือ่งจ านวน ส.ว. บทหลักนั้นมี ๒๐๐ คน ตามบทเฉพาะกาลมี 
๒๕๐ คน ในบทหลักนั้น ๒๐๐ คน มาจากการเลือกกนัเองทั้งสิน้ แตว่่าในบทเฉพาะกาลจะมีสรรหา 
๒๐๐ คน และเลือกกันเอง ๕๐ คน ในเรื่องอ านาจหน้าที่ก็แตกต่างกนัหลายประการ ยกตัวอย่าง 
เช่น ในบทเฉพาะกาล ส.ว. จะไมม่ีอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๒ ประกอบกับ 
มาตรา ๒๖๙ อีกหลายประเด็นทีแ่สดงให้เห็นว่า ส.ว. ตามบทเฉพาะกาลกับ ส.ว. ตามบทหลักนัน้จะ20 
ไม่เหมือนกัน จึงน ามาสูก่ารเขียนบทเฉพาะกาลทีแ่ตกต่างกัน และมีกฎหมายที่อนุญาตให้สามารถ
เขียนบทเฉพาะกาลทีแ่ตกตา่งจากบทหลักไดด้ว้ย ในมาตรา ๒๖๙ ขออนญุาตเรียนท่านสมาชิก  
ท่านประธานว่า มาตรา ๒๖๙ ของรฐัธรรมนูญบัญญตัวิ่า “ในวาระเริม่แรก ให้วฒุิสภาประกอบด้วย 
สมาชิกจ านวนสองร้อยหา้สบิคน ซึง่พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตัง้ตามที่คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ 
ถวายค าแนะน า โดยในการสรรหาและแต่งตั้งใหด้ าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกีาร ดังต่อไปนี”้ 25 
แบ่งเป็น (๑) แต่ขออนญุาตท่านประธานไม่อ่าน (๑) โดยตรง ใน (ก) ของ (๑) บอกว่า “ให้กรรมการ 
การเลือกตัง้ด าเนนิการจัดให้มีการเลือกสมาชกิวฒุิสภาตามมาตรา ๑๐๗ จ านวนสองร้อยคน 
ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา” ตามพระราชบัญญัต ิ
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๖๗ 
สนช. ๑๓        มยุรี สุทธิ  ๑๕/๔ 
 
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา ในบทเฉพาะกาลเขียนไวช้ัดว่า  
บทเฉพาะกาลจะเปน็เชน่ไรนั้น ให้เปน็ไปตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ นีเ่ป็นเหตุผล 
ท่ีคณะกรรมาธิการรว่มไดห้ารือกนัแลว้ และคดิว่าไม่น่าจะขัดรัฐธรรมนญู และเราสามารถเขียน 5 
บทเฉพาะกาลทีแ่ตกตา่งไปจากบทหลักได้  
   
         - ๑๖/๑ 
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๖๘ 
สนช. ๑๓          เปล่งฉวี  ๑๖/๑ 
 
  ส่วนในประเดน็สุดทา้ยที่หลายฝ่ายติดใจ ก็คือการแบง่วธิีการสมัครเปน็ ๒ วธิีนัน้  
ก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าในมาตรา ๑๐๗ เขียนไว้วา่ วฒุิสภา ประกอบด้วยสมาชิก
จ านวน ๒๐๐ คน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองจากบุคคลตา่ง ๆ โดยในการแบ่งกลุ่มตอ้งแบง่ 5 
ลักษณะที่ท าใหป้ระชาชนซึง่มีสิทธิสมัครรับเลอืกทุกคนสามารถเลือกอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ได้  
เรื่องนี้เราได้คุยกนั หารือกัน อภิปรายกันในวาระที่ ๓ ของ สนช. ไปแลว้ และเช่นเดยีวกัน 
ในคณะกรรมาธกิารร่วมก็ไดห้ารือกันว่า ถ้าเราแบ่งการสมัครออกเปน็ ๒ วิธี  
  วิธีที ่๑ คือสมคัรเอง  
  วิธีที ่๒ คือสมคัรเองเหมือนกัน แตว่่าต้องมีค าแนะน าจากองค์กรนติิบคุคล 10 
ทั้งหลายมานีถ้ามว่าจะขัดรฐัธรรมนูญหรือไม่ อา่นจากตัวบทเขาก็ยังใช้วธิีสมคัรเอง เพียงแต่ผ่าน
ค าแนะน าขององค์กรต่าง ๆ ตามนติิบุคคลนัน้ ๆ มคีนถามว่าถ้าเขาสมคัรแล้วองค์กรไม่สง่เขา  
เขาสามารถไปสมัครในกลุ่มอิสระไดห้รือไม่ ค าตอบกไ็ดค้รับ ไมไ่ดม้ีปัญหาแตป่ระการใด  
รัฐธรรมนูญฉบบันีก้็เปดิช่องให้ไปสมคัรได ้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเรียนถามว่า ทุกคนสามารถไปสมัคร
ไดห้รือไม่ ค าตอบคือ ได้ ทา่นประธานครับ ในขณะเดียวกันในมาตรา ๒๖๙ (๑) (ก) ผมเรียนย้ า 15 
อีกทีว่า รฐัธรรมนูญเขียนไวช้ัดเจนว่า วธิีการตามบทเฉพาะกาลในวาระเริม่แรกนัน้ให้เป็นไปตาม
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู ผมเชื่อวา่การแบง่กลุ่มเปน็ ๒ กลุ่ม จะท าให้เราเลือกได้สมาชิก
วุฒิสภาทีม่ีคุณภาพ มปีระสทิธิภาพ มีการท างานที่สอดคล้องกบับทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ  
  ผมขออนุญาตย้ าท่านประธาน ย้ าท่านสมาชิกอีกทวี่า บทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญ ไม่ใช่บทเฉพาะกาลของกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนญู20 
เองนัน้ กแ็บง่แยกจากบทหลักอย่างชัดเจน ทั้งจ านวน ทั้งที่มา ทั้งเรื่องอ านาจหน้าที่แตกต่างกนั 
โดยสิ้นเชิงไม่เหมือนกัน เพราะฉะนัน้การที่คณะกรรมาธกิารรว่มแบ่งบทหลกักับบทเฉพาะกาล 
ของกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูเปน็ ๒ สว่น ผมเชื่อวา่ไม่ขดัรฐัธรรมนูญแต่ประการใด  
ขออนญุาตกราบเรียนท่านประธานครับ 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ในประเด็นนี้คณะกรรมาธิการชีแ้จงแล้ว 25 
ในเรื่องของการแบง่เปน็บทหลักกบับทเฉพาะกาล โดยบทหลักยดึตามรา่งของ กรธ.  
ส่วนบทเฉพาะกาลก็เปน็ไปตามหลักการของรา่งที่ผ่านสภานิตบิัญญตัแิห่งชาตนิ าไปใส่เป็น 
บทเฉพาะกาล ประเด็นนี้ทางประธานคณะกรรมาธิการชี้แจงว่าไม่มีปญัหาเรื่องการขัดรฐัธรรมนูญ  
มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย ทั้งในเรื่องประเดน็ เรื่องของขัดรัฐธรรมนญูกด็ี เรื่องของการที่ 
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๖๙ 
สนช. ๑๓          เปล่งฉวี  ๑๖/๒ 
 
ควรจะเขียนอย่างหนึง่อย่างใดก็ด ีหรือท่านอาจจะเหน็วา่ควรจะมีเฉพาะบทหลกัอยา่งเดียวก็พอ 
อะไรท านองนีก้็แลว้แต่ แบบร่างเดิม ท่านอภิปรายได้ ท่านมนุชญ ์ วัฒนโกเมร เชญิครบั  
  นายมนชุญ์  วฒันโกเมร   :   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ  5 
กระผม นายมนุชญ์  วฒันโกเมร สมาชกิสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิประเด็นที่ผมจะกราบเรียน 
ให้ที่ประชุมได้พิจารณาก็คือ การที่คณะกรรมาธกิารร่วมได้ไปแก้ไขเพ่ิมเติมการสมคัรของผู้สมัคร 
ที่จะเปน็สมาชกิวฒุิสภานัน้มาจาก ๒ ทาง โดยเพ่ิมในมาตรา ๙๒/๒ ท าไมผมถึงกราบเรียนว่า  
การเพิ่มในร่างมาตรา ๙๒/๒ ของร่างพระราชบญัญตัินีข้ัดกบัรฐัธรรมนูญนั้น ไมไ่ดข้ัด สอ่ไปในทาง 
ที่จะขดัต่อรัฐธรรมนญูนัน้ ก็อยากจะกลบัไปที่มาตรา ๑๐๗ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  10 
ที่ท่านประธานคณะกรรมาธกิารได้กรุณาอ่านเมือ่สักครูน่ี้ ตามมาตรา ๑๐๗ นัน้ ใหป้ระชาชนทกุคน
ที่มีสิทธิสามารถที่จะสมัครตามเจตนารมณ์ ให้มีการแบ่งกลุ่มในลักษณะที่จะท าให้ประชาชน 
มีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งได้ทกุคน และสามารถอยู่ในกลุม่ใดกลุ่มหนึง่ได้ นั่นกห็มายความว่า 
ทุกคนมีสิทธิที่จะสมัครเขา้มาไดร้ับการสรรหาเปน็สมาชกิวุฒสิภา แต่การที่ก าหนดแบ่งวธิีการ 
ได้มาออกมาเปน็ ๒ สว่น  สว่นหนึ่งก็คือ การสมัครโดยตรงของแต่ละบุคคล  อกีส่วนหนึ่ง 15 
ก็มาจากการเสนอชือ่ขององค์กรซึ่งเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมาย การทีอ่งค์กรที่เป็นนติิบุคคล 
ตามกฎหมายนั้นก็จะต้องมเีงื่อนไขวา่ เป็นองค์กรจะต้องมีการด าเนินงานมาแล้วไม่นอ้ยกว่า ๓ ปี 
แล้วก็จะตอ้งเป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการบริหารขององคก์รนิตบิุคคลนั้น ๆ ซึ่งตรงนี้เอง  
จึงท าให้มองในแง่ทีว่่าเจตนารมณ์ที่จะให้ประชาชนทุกคนได้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้ทุกคน 
อยู่ในกลุ่มใดก็ได้ ก็อาจจะไม่สามารถผ่านเขา้มาในช่องทางขององคก์รซึ่งเป็นนิตบิคุคลได้  20 
ประเดน็นี้ที่เป็นการแยกเปน็ ๒ ประเด็น ผมอยากจะขอให้ที่ประชุมได้กรุณาพิจารณาว่า 
เป็นสุ่มเสี่ยงหรือไม่ ถ้าในรา่งเดมิของ กรธ. นัน้ กห็มายความว่า ผู้มีสิทธิทุกคนสามารถที่จะเข้ามา
สมัครได้ โดยอยู่ในกลุ่มใดก็ได้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการจดักลุม่นี้ เขาจะให้มีกลุม่สุดท้าย 
ที่เรียกวา่กลุ่มอืน่ ๆ นั่นก็เปน็ที่แน่นอนวา่ประชาชนทุกคนสามารถมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไดทุ้กคน 
แล้วก็สามารถอยูไ่ด้ในทกุกลุ่ม แต่ค าว่า สามารถได้ในทกุกลุ่ม ไม่สามารถใช้ได้กับระบบของ 25 
การเสนอชื่อขององค์กรซึง่เป็นนติิบคุคล องคก์รที่เป็นนติิบุคคลจะเสนอชื่อไดก้็เฉพาะ  
  ๑. องค์กรนี้ก็จะต้องด าเนนิงานมาแลว้ หรือจดทะเบียนมาแลว้ไมน่้อยกว่า ๓ ปี   
  ๒. ผู้ที่จะเข้ามาสมคัรให้องคก์รเสนอนัน้กต็้องเป็นสมาชกิ แลว้ก็จะต้องได้รบั 
ความเหน็ชอบเป็นมตขิองคณะกรรมการดว้ย  
 30 



๗๐ 
สนช. ๑๓          เปล่งฉวี  ๑๖/๓ 
 
  ซึ่งตรงนี้เองจะเห็นไดว้่าเงื่อนไขในการที่มาช่องทางที่ ๒ จะไม่สอดคล้องกับแนวคิด
ที่ว่าให้ประชาชนทกุคนมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้ และสามารถอยู่ได้ในทุกกลุ่ม เพราะฉะนัน้ 
ผมคิดว่าจะเปน็ไปไดห้รือไม ่ถ้าเผือ่เราถอดออกในเรื่องของตามมาตรา ๙๒/๒ นี้ออก ก็จะได ้5 
มีความสมบรูณ์ไปในทิศทางเดียวทีไ่มต่้องมานัง่ตคีวามวา่ จะสุ่มเสี่ยงตอ่การขดัต่อรฐัธรรมนูญ
หรือไม่ เพราะว่าปญัหาถ้าเกิดความสุม่เสี่ยงในการขัดตอ่รัฐธรรมนญูนัน้ มกีารเป็นเช่นนัน้แลว้ 
จะเกดิปัญหาต่อไปในอนาคต แล้วพวกเราทุกคนกต็้องรบัผิดชอบรว่มกนั ผมก็อยากจะขอใหก้รุณา
ทบทวนตรงนี ้เพ่ือไม่ให้มปีญัหา ไม่ให้มตี าหนิในการที่รา่งพระราชบญัญตัินีม้ีการสุม่เสี่ยงตอ่การขดั
รัฐธรรมนูญ ซึง่ในวนัที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัตฉิบบันี้ ผมก็ได้เริม่ตน้ให้ข้อสังเกตอภิปรายไว้10 
ตอนต้นใน ๒ ประเด็นด้วยกนั  
  ๑. ปญัหาเรื่องการสุม่เสี่ยงตอ่การขัดรัฐธรรมนญู  
  ๒. ปญัหาในเรื่องของการเตรียมการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อเสนอที่ใหม้ีการสรรหา 
โดยผ่านองคก์รนิตบิุคคลมาแล้ว แต่วา่ทางทีป่ระชุมส่วนใหญ่ในขณะนัน้ก็อภิปรายกนั แล้วก็
เห็นชอบกนัไป ผมก็ยอมรบัเสียงส่วนใหญ่ แต่ในวนันีเ้ปน็วนัที่เราจะมกีารทบทวนครั้งสุดทา้ยแลว้ 15 
ก่อนจะเปน็ข้อยตุิแลว้ ผมกอ็ยากจะให้ทา่นสมาชิกสภานิติบญัญตัแิห่งชาตทิุกท่าน กรุณาทบทวน 
ตามมาตรา ๙๒/๒ ซึง่จะอยูภ่ายใต้เงื่อนไขของมาตรา ๙๒/๓ วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสามว่า  
เป็นลักษณะสุ่มเสี่ยงต่อการท่ีจะท าให้ประชาชนทกุคนได้รับสิทธิสมคัรครบทกุคนหรือไม ่ 
และสามารถที่จะเข้ามาสู่ระบบการสรรหาได้ทกุคนหรือไม่ การที่ก าหนดให้ไปผา่นองค์กร 
ให้เป็นนิตบิุคคลนั้นจะเปน็ลกัษณะวา่ เป็นการตัดสิทธิไม่สนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 20 
ฉบับปัจจุบนั ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคหนึ่งหรือไม่  
  ผมขออนุญาตฝากไวเ้ปน็ข้อสังเกตที่ท่านสมาชิกจะได้พจิารณา ถ้าสมมุตวิ่าจะเกดิ
เป็นการสุ่มเสี่ยงขึน้มาหรือไม่แน่ใจ ผมวา่เราหาทางแก้ไขก่อนไดห้รอืไม ่นัน่ก็คือตดัมาตรา ๙๒/๒ 
หรือสว่นที่เกี่ยวข้องกบัมาตรา ๙๒/๒ ออกไปเสีย ให้เหลือระบบการสรรหาในช่วงของบทเฉพาะกาล 
ให้มีช่องทางการสมัครได้ช่องทางเดียว เหมือนตวัแมบ่ทหรือตามร่างเดิมของ กรธ. ก็จะเปน็การ 25 
ยุติปัญหาความเสี่ยงต่อการขัดรฐัธรรมนูญไปได้ทเีดียว อันนี้กข็ออนุญาตให้ทีป่ระชมุไดก้รุณา
พิจารณา ขอบพระคุณครับ  
  
          - ๑๗/๑ 
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  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ในประเด็นที่ทา่นมนุชญ ์ วัฒนโกเมร  
ยกขึ้นมาเกี่ยวกับมาตรา ๙๒/๒ ซึ่งแบ่งผู้สมัครในแต่ละกลุ่มออกเป็น ๒ ประเภท มสีมาชิกท่านใด
ประสงค์จะอภปิรายหรือไมค่รับ ก่อนท่ีผมจะถามทางคณะกรรมาธิการ อภิปรายไมว่่าจะเห็นดว้ย 5 
หรือไม่เห็นด้วย มีท่านใดจะอภิปรายในประเดน็นีห้รือไม่ครับ  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ถ้าไม่มแีล้ว ก็ขอให้ทางคณะกรรมาธิการ 
เชิญท่านอัชพร  จารุจนิดา ครับ  
  นายอัชพร  จารุจนิดา (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนท่านประธานทีเ่คารพ10 
กระผม อัชพร  จารุจินดา กรรมาธิการรว่ม ขออนุญาตกราบเรียนชีแ้จงในเบื้องตน้วา่ 
ทางคณะกรรมาธิการร่วมไดพิ้จารณารัฐธรรมนูญแล้วเปน็อย่างที่ทา่นประธานคณะกรรมาธิการได้
กรุณาชีแ้จงไปเบือ้งต้นว่า ในบทบญัญตัิรฐัธรรมนูญนั้นแยกกนัระหวา่งบทหลักที่จะใช้บังคับตลอดไป  
ก็เป็นตั้งแต่มาตรา ๑๐๗ แตใ่นขณะเดียวกันในบทเฉพาะกาลเองก็เขียนไว้เฉพาะในวาระ 
เริ่มแรก แลว้สิ่งทีแ่ตกตา่งกนัที่ส าคญัที่สุดของทัง้ ๒ กลุม่นี้นัน้ก็คอื ในบทหลกันัน้เมือ่มีผู้สมัคร 15 
เข้ามาแลว้เลือกกันเอง แล้วก็เป็นสมาชิกวฒุิสภาโดยตรง นัน่ก็คอืมาจากการเลือกกนัเองโดยตรง  
แต่ในบทเฉพาะกาลนัน้ใชร้ะบบการแต่งตั้ง ไมไ่ด้ใชร้ะบบเลือกกนัเองแลว้ขึน้มาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
เลย เพราะฉะนั้นการน ามาตรา ๑๐๗ มาใช้บังคับจึงต้องเป็นอย่างที่ท่านประธานว่า กฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนูญจะตอ้งไปออกแบบ หรือเขียนใหต้รงกับ หรือการปฏิบตัิหน้าที่ได้ตรงกบั 
ที่บทเฉพาะกาลไดก้ าหนดขึน้ไว ้นัน่กห็มายความว่ากระบวนการต่าง ๆ นานานั้นที่จะเอา 20 
การเลือกกันเองตามมาตรา ๑๐๗ มาใช้บังคับนั้นเป็นเพียงกระบวนการสรรหา จริงอยู่เริ่มต้นมา  
๒๐๐ คน แต่กต็้องมาคดัเลอืกให้เหลอื ๕๐ คน จ านวนก็แตกตา่งไปจากมาตรา ๑๐๗ แล้ว 
เพราะฉะนัน้จะพดูว่าจะเอามาตรา ๑๐๗ ทุกค ามาใช้คงไม่ได้ เพราะฉะนั้นในการท างานของ
คณะกรรมาธิการคือบทหลกันั้นไดค้งไวต้ามเจตนาที่คณะกรรมการร่างธรรมนูญนัน้ได้เสนอมา  
แตบ่ทเฉพาะกาลนั้นจ าเปน็ต้องมาออกแบบเพื่อใหต้รงกับอ านาจหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือ่ง25 
ค าถามพ่วงของ สนช. เอง ซึง่ผ่านประชามติดว้ยก็จะต้องมาดูว่าให้ตรง ก็มามองว่าผูท้ี่ปฏิบัตหิน้าที่
สมาชิกวุฒิสภาในระยะแรกนั้น หนา้ที่หลกัคือเขาจะต้องเป็นคนขับเคลื่อนการปฏิรปู เพราะฉะนัน้
ตรงนี้จะต้องไดค้นซึ่งมีความรู้หรือความเกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ เรือ่งการปฏิรปูมาอยู่ด้วย 
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คราวนี้การจะไดค้นพวกนีม้า ถ้าปล่อยให้สมคัรกนัเองเพียงประการเดียวนั้นเราจะไม่สามารถแน่ใจ
ไดว้่า แล้วจะได้บคุคลที่จะมาปฏิบัตหินา้ที่สมาชกิวฒุิสภาในระยะแรกได้อย่างที่หวังหรือไม่  
ต้องกราบเรียนทา่นสมาชิกนิดหนึ่งครบัว่า สิ่งที่เขียนในบทเฉพาะกาลนั้นไม่ได้เป็นการตดัสิทธิผู้ใด 5 
เพราะวา่ใครกต็ามที่อยากสมัครด้วยตนเองบคุคลนัน้มีสทิธิสมัครดว้ยตนเองได้ตลอดเวลา  
ไม่วา่จะอยู่ในองค์กรหรือไมอ่ยู่ในองค์กรใดก็สมัครได้ เพยีงแตว่่าทีเ่ราเพิ่มนั้นคือเพิ่มให้ทางเลือกของ
องค์กรต่าง ๆ ซึ่งท างานเกี่ยวข้องอยู่ในพ้ืนที่กด็ี ในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปนั้น
ได้มีสิทธิเสนอตัวบคุคลที่เขาเห็นว่าควรจะได้รับการคัดเลือกมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้ดว้ย ความจริง
เป็นการเพ่ิมสิทธิเสียอกีไม่ใช่เป็นการตัดสิทธิจากที่เปน็อยู่ โดยวิธนีี้เราก็จะเหน็วา่เมื่อมีการคดัเลือก10 
ครั้งสดุท้าย เพื่อจะแต่งตั้งเป็นสมาชิกวฒุิสภานั้นจะสามารถมีทางเลือกไดห้ลายช่องทาง บุคคลท่ีมา
จากองคก์รต่าง ๆ นัน้น่าจะเป็นก าลงัส าคญั เพราะเขาไม่ใช่เข้ามาเพียงคนเดียว เขามีองค์กรที่จะ
สนับสนนุการท างานของเขาในเรื่องต่าง ๆ ไปอีกด้วย อนันั้นคือแนวความคดิวา่สิ่งทีเ่ขียนไวแ้ละ 
คิดวา่น่าจะเปน็ไปได้ เพราะไม่ได้เปน็การตดัสิทธิผู้ใด กราบเรียนท่านประธานครับ  
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   มีท่านใด ทา่นมนชุญ์  วฒันโกเมร กด็ี  15 
ท่านสมาชิกกด็ี ยังตดิใจค าชีแ้จงของคณะกรรมาธิการในประเดน็ที่ว่า ร่างพระราชบญัญตั ิ
ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันีท้ี่แบ่งกลุ่มออกเปน็ ๒ ประเภท ไมต่รงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู  
มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หรือต้องการจะซกัถามอกีหรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ถ้าไม่ม ีผมผ่านไปประเดน็ที่ ๔  20 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู มาตรา ๔๒  มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ ประเดน็ยกเลกิ
การเลือกไขวไ้ม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๑๐๗ หรือไม ่
เชิญคณะกรรมาธิการชีแ้จงครับ  
  ศาสตราจารย์สมคดิ  เลิศไพฑูรย์ (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั)   :    
ท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาตทิี่เคารพ ประเด็นนีก้็เป็นประเดน็ต่อเนือ่งเกี่ยวเนื่องกนั 25 
ความจริงคณะกรรมาธิการรว่มได้อภิปรายในหลายประเด็นมเีหตุผลที่หลากหลาย ฝา่ยที่เห็นว่า 
เลือกไขว้กเ็พื่อป้องกันการฮัว้กัน ฝ่ายที่เห็นว่าไม่ควรเลอืกไขว้กค็ิดว่าการเลือกไขว้ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการกีดกนัการฮัว้ เพราะวา่คนทีฮ่ั้วนั้นก็ฮัว้ได้ตลอดไม่วา่จะเลือกไขวห้รอืเลือกตรงก็
แล้วแตก่รณ ี
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การเลือกไขว้ยังก่อให้เกิดปญัหาเรื่องการรู้จักกนั เลอืกกลุ่มเดียวกนั มองไม่เหน็ภาพว่า 
คนตา่งกลุม่นัน้จะเป็นอย่างไรบ้าง คณะกรรมาธิการรว่มได้อภิปรายประเด็นนี้ค่อนขา้งมากและ 
เห็นตรงกันว่าทัง้สองฝ่ายต่างมีเหตุผลทัง้สิ้น ก็เลยก าหนดเอาบทหลกัว่าเป็นไปตามรา่งของ5 
คณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู กค็ือเหน็วา่ควรจะมีการเลือกไขว้ ในบทเฉพาะกาลก็เป็นการเลือก
ตรงตามความเห็นของ สนช. ไดก้ราบเรียนท่านประธานกับท่านสมาชกิสภานติิบญัญัตแิล้วว่า  
การเลือกไขวห้รือเลอืกตรงนั้นในมาตรา ๑๐๗ ไม่ได้มีปญัหาเรื่องขัดรัฐธรรมนญูแตป่ระการใด 
เพราะรฐัธรรมนูญในมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง นัน้เขียนให้เปน็ทางเลือก จะเลือกตรงอย่างเดียว  
หรือเลือกตรงบวกวิธกีารอื่นก็ได ้เพราะฉะนัน้ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนญูและบทเฉพาะกาล10 
ของกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูนัน้ จึงเขียนว่า ไม่จ าเป็นตอ้งเลือกไขวแ้ตป่ระการใด ก็ไม่ขดั
รัฐธรรมนูญทา่นประธานครบั ขออนญุาตกราบเรียน 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ในประเด็นนี้มีท่านสมาชกิประสงค์ 
จะอภิปรายหรือไม่ คณะกรรมาธกิารมีการแก้ไขในมาตรา ๔๒  มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔  
หรือทีไ่ปแก้ไขในมาตรา ๔๗ อยู่ประเดน็ไหน แก้ไขเพราะเหตุใดครับ เชิญคณะกรรมาธิการครบั  15 
  ศาสตราจารย์สมคดิ  เลิศไพฑูรย์ (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั)   :    
ขออนญุาตกราบเรียนท่านประธานครับ ในประเด็นเรื่องการเลือกไขวน้ั้นพันไปใน ๓ ระดับ 
ก็คือระดบัอ าเภอ ระดับจงัหวัด และระดับประเทศ คณะกรรมาธิการรว่มจงึแก้ไขหลายมาตรา  
เกือบ ๑๐ มาตรา ในบทหลกั บททัว่ไปก็ไดแ้ก้มาตรา ๓๙  มาตรา ๔๒  มาตรา ๔๓  มาตรา ๔๔ 
และมาตรา ๗๓ ก็คือน าบทบัญญตัิของ กรธ. กลบัมาใชใ้นบททั่วไป ในส่วนบทเฉพาะกาลนัน้ 20 
ก็ไดม้ีการแก้ไขและมีการเพ่ิมเตมิดว้ยครบั ในการแก้ไขก็มีการแกไ้ขในมาตรา ๙๒ (๑) (ก)   
มาตรา ๙๓ และมีการเพ่ิมขึน้ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๙๒/๔  มาตรา ๙๒/๕  มาตรา ๙๒/๖  
และมาตรา ๙๒/๗ ท่านประธานครับ  
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ตอนนี้ผมไล่ตามล าดับก่อนจะได้ครบถว้น 
ในมาตราที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข คณะกรรมาธิการแก้ไขมาตรา ๔๗ เพื่อให้สอดคล้อง  25 
ต่อไปคณะกรรมาธิการแกไ้ขในมาตรา ๖๔ อันนี้ให้สอดคล้องกบักฎหมายใด เชิญชีแ้จงครับ 
 
          - ๑๘/๑ 
 

30 



๗๔ 
สนช. ๑๓           วลัยภรณ์  ๑๘/๑ 
 
  ศาสตราจารย์สมคดิ  เลิศไพฑูรย์ (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั)   :    
ในมาตรา ๖๔ ก็แก้ไขให้สอดคล้องกับความเหน็ของ กกต. ที่อยากใหต้ัดสิทธิ ๒ ประการ  
ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนญูในบทหลักของรัฐธรรมนญู คือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลอืกตั้งและเพิก5 
ถอนสิทธิเลือกตั้งดว้ย อนันีก้็เป็นมตแิละทีป่ระชุมเห็นชอบไปแล้ว  
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   มีท่านสมาชกิประสงค์จะอภิปรายในมาตรานี้
หรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ไมม่ีนะครบั  ต่อไปคณะกรรมาธกิารแกไ้ข 10 
ในมาตรา ๖๙ แกไ้ขถ้อยค าให้สอดคล้อง ให้สอดรับ เปน็ผู้สมัครเข้ารบัเลือกมากกว่า ๑ กลุ่ม  
ให้สอดรบักนั  มาตรา ๗๓ คณะกรรมาธิการแก้ไขในเรือ่งโทษ ขอค าชี้แจงหน่อยครบั 
  นายปกรณ์  นิลประพันธ ์(กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 
ท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาตทิี่เคารพครับ เนื่องจากได้มีการปรับมาตรา ๔๒ (๗)   
มาตรา ๔๓ (๗)  มาตรา ๔๔ (๔) โดยตัดออก ซึ่งเปน็กรณีขัดขืนไม่ยอมออกจากสถานที่  15 
ซึ่งเดิมในร่างทีค่ณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญูเสนอจะอยูใ่นมาตรา ๓๙ วรรคสอง เมือ่น าความ 
ในเรื่องของการด าเนินการวา่เมื่อมกีารประกาศผลการนบัคะแนนแลว้ ผู้สมัครหรือผูไ้ด้รบัเลือก
ข้างต้น ซึ่งไมม่ีสิทธิที่จะได้เลือกหรอืได้รับเลือกต้องออกจากสถานที่เลอืกอยู่ในมาตรา ๓๙ วรรคสอง  
ซึ่งมโีทษอยู่แลว้ในมาตรา ๗๓ เขียนวา่ “ผู้ใดฝ่าฝนืมาตรา ๓๙” จงึตอ้งตดัตรงนี้ออกเพื่อให้รับกนั 
ขอบคุณครับ 20 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   มีสมาชิกท่านใดตดิใจจะอภิปรายหรอืไมค่รับ 
บทก าหนดโทษมาตรา ๗๓  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ต่อไปจะเปน็ประเด็นสดุท้าย ขอค าอธบิาย
จากคณะกรรมาธิการยาวหน่อย คือบทเฉพาะกาลซึง่เขา้ใจว่าน ามาจากบทบญัญตัิของร่างที่ผ่าน 25 
การพิจารณาของสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ทา่นได้ยกมาแล้วมกีารเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรบ้าง
หรือไม่ ขอชีแ้จงให้ท่านสมาชิกเรียงตามล าดบัมาตราตั้งแตม่าตรา ๙๒ จนจบ เชญิครับ 
 
 
 30 



๗๕ 
สนช. ๑๓           วลัยภรณ์  ๑๘/๒ 
 
  ศาสตราจารย์สมคดิ  เลิศไพฑูรย์ (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั)   :    
กราบเรียนทา่นประธานครบั สมคดิ  เลิศไพฑูรย์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ขออนุญาต
กราบเรียนทา่นประธานไปทลีะมาตรา มาตรา ๙๒ นัน้กแ็ก้ใน (๑) (ก) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม5 
มาตรา ๙๒/๑  มาตรา ๙๒/๒  มาตรา ๙๒/๓  มาตรา ๙๒/๔  มาตรา ๙๒/๕  มาตรา ๙๒/๖ ก็คือ
บทเฉพาะกาลนั้นกเ็อาบทเฉพาะกาลดว้ยกนัเองมาต่อทา้ย ไมไ่ดเ้อาบทหลักมาตอ่ทา้ยในมาตรา ๙๒ 
(๑) (ก) อันนี้คือมาตรา ๙๒ ซึ่งเป็นการแก้ไขเล็กน้อย เพื่อให้สอดคล้องกบัตอนด้านหลัง  
   มาตรา ๙๒/๑ เปน็การแบง่กลุ่มเปน็ ๑๐ กลุ่ม บทเฉพาะกาลจะมี ๑๐ กลุ่ม  
บทหลักจะมีทั้งหมด ๒๐ กลุม่ด้วยกัน  10 
   มาตรา ๙๒/๒ เปน็บทหลักที่พูดเรื่องการสมัครว่าจะมี ๒ วธิีการดว้ยกนั  
มาตรา ๙๒/๒ ก็พูดถึงการสมัครด้วยตนเองกบัการสมัครดว้ยตนเองและผา่นค าแนะน าขององค์กร 
ที่มีฐานะเป็นนิตบิุคคล  
   มาตรา ๙๒/๓ นั้นก็โยงมากบัมามาตรา ๙๒/๒ คือบญัญตัิรายละเอียดว่า 
องค์กรนติิบุคคลจะต้องเป็นอย่างไรบ้าง ก็เอามาจากบทของ สนช. มา  15 
   มาตรา ๙๒/๔ ก็เอาบทที่รา่งของ สนช. มา คือการเลอืกระดบัอ าเภอ  
   มาตรา ๙๒/๕ เปน็การเลือกระดับจังหวดั  
   มาตรา ๙๒/๖ เปน็การเลือกระดับประเทศ  
  แล้วกเ็อามาตรา ๙๒/๗ เรื่องขัดขืนไม่ยอมออกจากสถานที่ ซึ่งท่านประธาน 
ได้ถามตอนแรกมาบัญญตัิในบทเฉพาะกาลดว้ยในมาตรา ๙๒/๗ 20 
  ส่วนมาตรา ๙๓ นั้นก็เปน็การแกไ้ขเลก็น้อย เพ่ือให้ถกูตอ้งตามเลขมาตรา 
  โดยสรปุก็คือว่าไดน้ าบทของร่าง สนช. มาบัญญัตไิว้ในบทเฉพาะกาล และปรบั 
ตัวเลขกบัเลขมาตราใหถู้กตอ้งสอดคล้องกนั  
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   มีสมาชิกท่านใดประสงคจ์ะอภิปรายซกัถาม
หรือตั้งขอ้สังเกตประการใดหรือไม่ครับ ในเรื่องบทเฉพาะกาลที่คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ้นมา  25 
โดยน าบทบญัญตัิที่ผ่านสภานิติบญัญตัแิห่งชาตมิาปรับเข้ากับบทเฉพาะกาล มีทา่นใดประสงค์ 
จะอภิปรายหรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ไมม่ีนะครบั เป็นอนัว่าทีป่ระชุมได้พิจารณา
ประเดน็ที่คณะกรรมาธิการได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมและปรบัปรุงร่างมาครบถว้นแลว้นะครับ  30 



๗๖ 
 สนช. ๑๓           วลัยภรณ์  ๑๘/๓ 
 
  ตอ่ไปผมขอถามคณะกรรมาธิการและท่านสมาชิกว่า จ าเป็นต้องตรวจสอบถ้อยค า 
ที่อาจจะพิมพ์ผิด อาจจะตกหล่นในข้อความที่พิจารณาโดยสรุปว่ามขี้อความใด แต่จะไปแกไ้ข
ข้อความซึ่งเป็นหลักการไม่ได้ ซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางคณะกรรมาธิการได้แจกร่างไปแล้วใช่หรือไมค่รับ  5 
ตอนนี้มีเพิ่มเตมิอีกหรือไม่ขอ้ความ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ไมม่ีแลว้นะครบั ท่านสมาชิกมหีรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ไมม่ีแลว้นะครบั เป็นอนัจบการพิจารณา 10 
ในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข หมดแลว้นะครับ แล้วโดยทีร่ัฐธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๗ วรรคห้า บัญญัตวิา่ “ถ้าสภานติิบญัญตัแิห่งชาติมีมติ 
ไม่เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงเกินสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาติให้ร่างพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนั้นเป็นอนัตกไป” ในกรณทีี่สภานิตบิัญญัติ
แห่งชาตมิีมติไมถ่ึง ๒ ใน ๓ ดังกลา่ว ให้ถือว่าสภานิตบิญัญตัิแห่งชาติใหค้วามเหน็ชอบตามร่าง 15 
ที่คณะกรรมาธิการวิสามญัเสนอ  
   ปัจจุบันนี้สมาชกิสภานติิบญัญัตแิหง่ชาติมีจ านวน ๒๔๘ ท่าน ดังนั้นการออกเสียง
ลงคะแนนในกรณีดงักล่าวนี ้หากสภานติิบัญญัตแิห่งชาติมีมติไม่เหน็ชอบดว้ยคะแนนเสียงตั้งแต ่
๑๖๗ เสียงขึน้ไป กจ็ะมีผลให้ร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเป็นอันตกไป  
แตก่รณีที่มมีตไิม่เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงไม่ถงึ ๑๖๗ เสียง ก็ใหถ้ือว่าสภานติิบญัญัตแิหง่ชาติ 20 
ให้ความเหน็ชอบตามร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอมาฉบับนี้  
  ต่อไปจะเป็นการลงมตวิ่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่เห็นชอบดว้ยกับ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้ ผมขอตรวจสอบองคป์ระชุมก่อนนะครับ  
เป็นขั้นตอนการตรวจสอบองค์ประชุม ขอให้ท่านสมาชกิเสียบบตัรลงคะแนนและกดปุ่ม 
แสดงตนนะครบั เป็นขั้นตอนการแสดงตนกอ่นที่จะลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เหน็ชอบดว้ย 25 
กับร่างพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้ ขอเชิญท่านสมาชกิเสียบบตัรลงคะแนน 
และกดปุม่แสดงตน ขอทราบองคป์ระชุมครับ  
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพือ่ตรวจนบัองคป์ระชุม จ านวน ๒๑๕ คน) 
 
           - ๑๙/๑ 30 



๗๗ 
สนช. ๑๓        นิจกานต ์ ๑๙/๑ 
   
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ขณะนี้มีสมาชิกเขา้ร่วมประชุมจ านวน 
๒๑๕ ท่าน ครบองค์ประชุม  
  ต่อไปผมขอถามมต ิสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกบัร่างพระราชบัญญัตปิระกอบ5 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
เสร็จแลว้กดปุ่ม เห็นด้วย สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย สมาชกิท่านใดประสงค์ 
งดออกเสียงกดปุม่ งดออกเสียง เชญิท่านสมาชิกลงคะแนนครับ มีท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนหรือไม่ 
ขอทราบผลครบั  
  (มีสมาชิกเหน็ดว้ย ๒๐๒ คะแนน  ไม่เห็นดว้ย ๑ คะแนน) 10 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   จ านวนผู้เข้าประชมุ ๒๑๖ เหน็ดว้ย ๒๐๒ 
ไม่เห็นด้วย ๑ งดออกเสียง ๑๓ เป็นอนัวา่ที่ประชุมลงมติเหน็ชอบดว้ยกับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. .... ตามรายงานของคณะกรรมาธิการ 
วิสามญัซึง่พิจารณาเสร็จแลว้ ขัน้ตอนต่อไปสภานติิบญัญัตแิหง่ชาติจะไดด้ าเนินการส่งไปให้ 
นายกรฐัมนตรีเพื่อด าเนนิการตามรัฐธรรมนญูต่อไป ประธานคณะกรรมาธกิารจะมีอะไร 15 
พูดต่อที่ประชมุหรือไม่ครบั  
  ศาสตราจารย์สมคดิ  เลิศไพฑูรย์ (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั)   :    
ท่านประธานสภานิตบิัญญัตแิห่งชาตทิี่เคารพ ท่านสมาชกิครับ คณะกรรมาธิการรว่มขออนญุาต
ขอบคุณทา่นสมาชิกสภานิตบิัญญตัิแห่งชาติทีไ่ดร้่วมกนัสร้างประวัตศิาสตร์เห็นชอบเสียงข้างมาก 
กับกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญฉบบัสุดทา้ย กฎหมายฉบับนี้มีความส าคญัมาก เพราะว่าเมือ่ผ่าน 20 
ความเหน็ชอบของสภาแลว้ กระบวนการเลือกตั้งก็จะเริม่นับ ๑ ตั้งแต่วนันี้เป็นต้นไป ขออนญุาต 
ขอบคุณทกุท่าน ขอบคุณครบั 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ขอบคุณคณะกรรมาธิการ จบการพิจารณา 
ระเบียบวาระเรื่องด่วนนะครับ 
  ต่อไปผมขอหารือที่ประชมุ ท่านสมาชิกครับ จะขอให้ยกระเบียบวาระ  25 
เชิญท่านนายแพทย์เฉลมิชัย  บญุยะลีพรรณ ครับ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ   :   กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพ กระผม นายแพทย์เฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาติ  
ในฐานะรองเลขานุการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ คนที่หนึ่ง  
 30 



๗๘ 
สนช. ๑๓        นิจกานต ์ ๑๙/๒ 
 
ขอเสนอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม โดยขอให้ยกระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอืน่ ๆ ขึ้นมา 
พิจารณาก่อน ตามข้อบังคับการประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ ข้อ ๔๐ (๒) ขอผู้รบัรองด้วยครับ 
  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 5 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ท่านนายแพทย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ  
ขอเปลี่ยนระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน จะมีสมาชิกทา่นใดขัดข้อง 
หรือมคีวามเห็นเป็นอย่างอืน่หรอืไมค่รับ ท่านนายแพทย์เฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ  
เสนอโดยมีผูร้ับรองถกูต้อง  
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 10 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ถ้าไม่ม ีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครบั 
  ระเบียบวาระที ่๗  เรือ่งอืน่ ๆ  
  ขอขยายเวลาการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครั้งที ่๑ ออกไปอกี ๖๐ วัน) 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
 
 30 



๗๙ 
สนช. ๑๓        นิจกานต ์ ๑๙/๓ 
 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ดว้ยประธานคณะกรรมาธิการวิสามญั 
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัินโยบายการท่องเที่ยวแหง่ชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... คือท่านวรีะศกัดิ์ 
โควสรุัตน์ แจ้งว่าระยะเวลาการด าเนนิงานของคณะกรรมาธิการจะครบก าหนดในวนัที่ ๑๐  5 
มีนาคม ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากมีเนือ้หาสาระส าคัญทีต่้องพิจารณาดว้ยความละเอียดรอบคอบ  
จึงขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตฉิบบันีอ้อกไปอีก ๖๐ วนั เป็นการขอขยายเวลา  
ครั้งที ่๑ โดยข้อบงัคับการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ขอ้ ๙๘ ก าหนดว่า ในกรณีที่
คณะกรรมาธิการใดพิจารณาร่างพระราชบัญญัตไิมแ่ล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  
ประธานคณะกรรมาธกิารหรือผู้ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทนต้องรายงานใหป้ระธานสภาทราบโดยด่วน 10 
และใหป้ระธานสภาเสนอตอ่ที่ประชุมสภา ในการนี้ที่ประชุมอาจลงมติใหข้ยายเวลาที่ก าหนดไวไ้ด้ 
ไม่เกนิ ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกนิ ๓๐ วนั หรือตั้งคณะกรรมาธิการใหมแ่ทนคณะเดิม หรอืให้ด าเนินการ
อย่างอื่นสดุแต่ทีป่ระชุมสภาจะเหน็สมควรนะครับ การขอขยายเวลาคณะกรรมาธิการในครัง้นี้ 
เป็นครั้งที ่๑ แต่ขอขยายเวลาออกไปอีก ๖๐ วนั เกินกว่าจ านวนที่ข้อบังคบัการประชุม 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาตกิ าหนดไว้ จะมีสมาชิกทา่นใดไมเ่ห็นด้วยที่จะอนญุาตให้คณะกรรมาธิการ15 
ดังกลา่วขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิฉบบันี้หรือไม่ครับ 
  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   ถ้าไม่ม ีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ แตเ่นื่องจาก 
การขอขยายระยะเวลานี้เปน็การขอเกินก าหนด ๓๐ วนัตามข้อบังคบัการประชุมสภานิติบญัญตัิ
แห่งชาต ิเปน็การขอขยายออกไป ๖๐ วนั ซึ่งจ าเปน็จะต้องงดเว้นการใชข้้อบังคับการประชุม 20 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาตเิปน็การชัว่คราวเฉพาะกรณี การงดเวน้ใช้ข้อบงัคบัการประชุม 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาติจะตอ้งลงคะแนนเสียงดว้ยมติไมน่้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนสมาชิก 
ในที่ประชุมสภาจึงจะงดใช้ขอ้บังคบัการประชุมสภานิตบิญัญตัิแห่งชาตินัน้ได้ ผมขอถามมติ  
ขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับ เชญิท่านสมาชกิแสดงตนเพ่ือขอทราบองค์ประชุมก่อนที่จะ 
ลงมตวิ่าจะเหน็ชอบให้งดใช้ข้อบังคับการประชมุสภานติบิัญญตัิแห่งชาตหิรือไม ่มีท่านใดยังไม่ได้25 
แสดงตนอีกหรือไม่ครับ ขอทราบองค์ประชมุครบั 
  (มีสมาชิกกดปุ่มแสดงตนเพือ่ตรวจนบัองคป์ระชุม จ านวน ๒๐๘ คน) 
 
          - ๒๐/๑ 

30 



๘๐ 
สนช. ๑๓         สง่า  ๒๐/๑ 
 
     ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   จ านวนผู้เข้าประชมุขณะนี้ ๒๐๘ ท่าน 
ครบองค์ประชมุ ต่อไปผมขอถามมต ิสมาชกิท่านใดเหน็ชอบให้งดใช้ข้อบังคบัการประชุม 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิขอ้ ๙๘ เป็นการชัว่คราวเฉพาะกรณีกดปุ่ม เห็นด้วย  สมาชกิท่านใด 5 
ไม่เห็นชอบกดปุ่ม ไมเ่หน็ดว้ย  ท่านใดประสงค์งดออกเสยีงกดปุ่ม งดออกเสียง เชญิท่านลงมติ 
ได้เลยครับ ปดิการลงคะแนน ขอทราบผลการลงมติครบั  
  (มีสมาชิกเหน็ดว้ย ๒๐๗ คะแนน  ไม่เห็นดว้ย ๑ คะแนน) 
  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ   :   จ านวนผู้เข้าประชมุ ๒๑๓  เหน็ด้วย ๒๐๗ 
ไม่เห็นด้วย ๑  งดออกเสียง ๔  ไม่ลงคะแนนเสียง ๑  เปน็อันว่าที่ประชมุลงมติเห็นชอบ 10 
ให้งดใชข้้อบังคับการประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิขอ้ ๙๘ เป็นการชัว่คราวเฉพาะกรณี  
โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญสามารถขยายเวลาการพิจารณารา่งพระราชบญัญตันิโยบาย 
การท่องเที่ยวแหง่ชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครัง้ที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน) ได้นะครบั 
เป็นอนัจบการพิจารณาระเบียบวาระที ่๗  
  ท่านสมาชิกครับ ในวนันีไ้ดพิ้จารณากันเป็นเวลาพอสมควรแล้ว  15 
ส าหรบัระเบียบวาระที่เหลือ ผมขอเลื่อนการพิจารณาออกไปในครัง้ต่อไป ขอขอบคณุ 
ท่านที่มาประชุม ผมขอปิดประชุมครับ  
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๕  นาฬิกา 
 20 
 
 


