
รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

ครั้งที ่๓๕/๒๕๖๐ 

วันศกุรที ่ ๙  มถิุนายน  ๒๕๖๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

    5 

 

เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๐๐  นาฬิกา 

 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทัง้หมด  ๒๔๓  คน 

 10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ บัดนีม้ีสมาชิกมาประชุม 

จํานวน ๑๔๔ ทาน ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมสภานติิบัญญตัแิหงชาต ิ 

ครั้งที ่๓๕/๒๕๖๐ วันศกุรที ่๙ มิถนุายน ๒๕๖๐  

  ระเบียบวาระที ่๑  เรือ่งที่ประธานจะแจงตอทีป่ระชุม  ไมม ี

  ระเบียบวาระที ่๒  รบัรองรายงานการประชมุ  ไมม ี15 

  ระเบียบวาระที ่๓  กระทูถาม  ไมมี 

  ทานสมชาย  แสวงการ เชญิครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายสมชาย  แสวงการ สมาชกิสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ในฐานะเลขานกุาร 

คณะกรรมาธกิารวิสามญักิจการสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิขอเสนอทานประธานและทีป่ระชมุ 20 

เพ่ือขอเปล่ียนระเบียบวาระการประชมุ โดยจะขอใหยกเรื่องดวนที่ ๒ รางพระราชบญัญตั ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. .... ขึ้นมาพิจารณากอน  

ตามขอบังคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอ ๓๙ (๒) ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ มีทานสมชาย  แสวงการ 25 

เสนอขอเปล่ียนระเบยีบวาระ โดยขอใหยกเรือ่งดวนที่ ๒ รางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญู 

วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... ขึน้มาพิจารณากอน ตามขอบังคับการประชุม 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอ ๓๙ (๒) โดยมีผูรับรองถกูตอง จะมีสมาชกิทานใดขดัของ 

หรือมคีวามเห็นเปนอยางอืน่หรอืไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 30 



๒ 
สนช. ๓๕        สุพิชญลักษณ  ๑/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ถอืวาท่ีประชมุเหน็ชอบตามนี ้ 

ผมขอดําเนินการตามนี้นะครับ  

  เรื่องดวน  5 

  พิจารณาเรื่องดวนที ่๒ รางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ....  

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๓ 
สนช. ๓๕        สุพิชญลักษณ  ๑/๓ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เรื่องนี้เปนเรื่องทีค่ณะกรรมาธิการวิสามญั

พิจารณาเสร็จแลว เชิญคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ

ฉบับนี้เขาประจําที่เลยนะครบั 5 

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที)่ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตามที่ที่ประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  

ครั้งที ่๒๗/๒๕๖๐ วันศกุรที ่๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ไดลงมติรบัหลักการแหงรางพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. .... และมมีตติัง้คณะกรรมาธกิาร

วิสามญัขึน้คณะหนึง่เพ่ือพิจารณานัน้  10 

  บัดนี ้คณะกรรมาธิการวิสามัญไดพิจารณารางพระราชบัญญตัดิังกลาวเสร็จแลว  

และไดนําเสนอรายงานตอประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ตามขอบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัติ

แหงชาต ิขอ ๑๒๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานที่จัดไวใหสมาชิกทุกทานแลว  

ถาทานประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพรอมแลว เชญิแถลงไดเลยนะครับ 

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 15 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิทานสมาชกิสภานติิบัญญตัิแหงชาติ กระผม นายตวง   

อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... สภานติบิญัญัตแิหงชาติ ขอรายงานการพิจารณา 

ตอที่ประชมุสภานติิบัญญตัแิหงชาตวิา  

  ตามที่ท่ีประชุมสภานิติบญัญัตแิหงชาติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๐ วันศุกรที ่๒๑ เมษายน 20 

๒๕๖๐ ไดลงมตริบัหลักการแหงรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ 

การเลือกตัง้ พ.ศ. .... (คณะกรรมาธิการรางรฐัธรรมนูญ เปนผูเสนอ) ไวพิจารณานั้น และสภาไดตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามญัคณะหนึง่เพ่ือพิจารณา กาํหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน ๔๕ วนั   

  บัดนี ้คณะกรรมาธิการวิสามัญไดพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ

ฉบับดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว สรุปไดดังนี ้25 

  รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้มทีั้งส้ิน ๗๘ มาตรา มีการแกไข ๑๘ มาตรา  

มีกรรมาธิการสงวนความเหน็ จํานวน ๓ ทาน และมีสมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาตผูิเสนอ 

คําแปรญตัติ จํานวน ๑๔ ทาน ขอสงวนคาํแปรญัตติ จํานวน ๑๒ ทาน โดยสวนใหญจะขอ 

สงวนคําแปรญัตติไวในมาตรา ๗ การดาํรงตําแหนงอยูตอไปของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ตลอดทัง้มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๓ ซึ่งเปนมาตราทีเ่กี่ยวของกัน 30 



๔ 
สนช. ๓๕        สุพิชญลักษณ  ๑/๔ 

 

  ทั้งนี้ ทีป่ระชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาติจะไดพิจารณาในลําดับตอไป  

ขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานประธานคณะกรรมาธิการวิสามญัครบั  5 

ทานมีใบแกไขรายงานดวยไมใชหรือครับ มหีรอืไมครบั  

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ใชครับ มีใบแกไข

เพ่ิมเติมเขาไปที่เปนใบแทรกทานประธานครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เรียนใหทานสมาชกิทราบวา ตามรายงาน 

ของคณะกรรมาธกิารวิสามญั เลมฉบบัสีฟานี ้คณะกรรมาธิการวิสามญัไดทําใบแทรกรายงานขึน้มา 10 

ซึ่งจะกระทบหลายมาตรา ดงันั้นคณะกรรมาธกิารวิสามญัขอใหยึดถือใบแทรกรายงานที่เสนอเขามา

ใหมนี้  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ที่ประชุมไมมีทานใดขัดของที่จะใหใชรายงาน

โดยมใีบแทรกรายงานทีค่ณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอเขามาใหม ขอใหถอืตามนีน้ะครับ 15 

  ทานสมาชิกครับ ตอไปเปนการพิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู 

วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ  

และพิจารณาเรียงตามลําดบัมาตราจนจบราง รางพระราชบญัญตัิฉบับนีม้ีจํานวน ๗๘ มาตรา 

คณะกรรมาธิการวิสามญัมีการแกไขคําปรารภและแกไขเพ่ิมเติม จํานวน ๑๘ มาตรา มีกรรมาธิการ

สงวนความเห็น จํานวน ๔ มาตรา มีสมาชกิสงวนคาํแปรญตัต ิจํานวน ๕ มาตรา ผมจะพิจารณา20 

เรยีงตามลําดับมาตรา แลวก็ลงมติในแตละมาตราทีม่ีการแกไข เชญิเลขาธิการดําเนินการครับ 

  นางวรารัตน  อตแิพทย (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธิการสภานติิบัญญตัิ

แหงชาต)ิ   :   “รางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. .... 

ชื่อรางพระราชบัญญัต ิไมมกีารแกไข  คําปรารภ มีการแกไข” 

 25 

         -  ๒/๑ 

 

         



๕ 
สนช. ๓๕         ลลนา  ๒/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมมีเรื่องแจงเพ่ิมเติมนดิหนึ่งนะครับ  

คือทางคณะกรรมาธิการไดขอใหนางสาวลัดดาวัลย  ตนัตวิิทยาพิทักษ เขารวมประชุมเพ่ือชีแ้จง

ขอมูลประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตฉิบับนีด้วย ผมอนุญาตนะครับ  5 

เมื่อสักครูนี้ทานเลขาธิการอานถงึคําปรารภใชไหมครับ คําปรารภมีการแกไข  

ไมมีผูสงวน สมาชิกอภิปรายไดเฉพาะในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการมกีารแกไข มีทานใดจะอภิปราย

หรือไมครับ เปนคําปรารภทีเ่ปนไปตามแบบของกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายที่ไปกระทบ 

สิทธิเสรีภาพของบคุคลจะตองแสดงถึงเหตุผลและความจําเปน  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีทานใดจะอภิปราย ผมกต็องขอมต ิ

ในการแกไขคําปรารภเลย กอนจะขอมติผมขอตรวจสอบองคประชุม ทานสมาชิกครับ ผมขอ

ตรวจสอบองคประชมุ แลวอยากจะเรียนใหทานสมาชิกทราบวาการพิจารณารางพระราชบัญญตัิ

ฉบับนี ้ขอใหทานสมาชิกเขาฟงการพิจารณาโดยตลอด ทานท่ีตดิการประชมุอยางอืน่ตองคอย

ติดตาม เพราะวาถาไมมกีารอภิปรายก็จะมีการลงมติในมาตราที่คณะกรรมาธิการมกีารแกไขไป15 

ตลอด ตอนนี้เปนขัน้ตอนการตรวจสอบองคประชุมกอนนะครับ ก็เรียนทานสมาชกินะครับ การ

พิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเปนการพิจารณาเรียงตามลําดบัมาตรา 

และลงมตเิรียงตามลําดบัมาตรา ดงันัน้ขอความกรุณาทานสมาชกิเขาอยูในหองประชุมเพ่ือรวม

พิจารณาและลงมต ิเนือ่งจากสวนใหญในมาตราแรก ๆ คณะกรรมาธิการจะมีการแกไข แลวก็เปน

การแกไขตามแบบของกฎหมาย ถงึจะเปนการแกไขตามแบบของกฎหมายกต็องมกีารลงมติเมื่อ20 

คณะกรรมาธิการมกีารแกไข ดังนั้นก็จะตองพิจารณาองคประชุมนะครับ ทราบวามกีารประชมุ

คณะกรรมาธิการงบประมาณใชไหมครับ เชญิเจาหนาทีไ่ปแจง แจงแลวนะครับ ขอทราบองค

ประชมุครบั    

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๔๕ คน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๑๔๕ ครบองคประชุม 25 

นะครับ 

  ตอไปผมขอถามมต ิคณะกรรมาธกิารมีการแกไขเพ่ิมเตมิคําปรารภ ถาทานสมาชิก

เห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการกดปุม เหน็ดวย ถาทานเห็นควรคงไวตามรางเดมิกดปุม 

ไมเห็นดวย เชิญทานลงคะแนนไดเลยครับ เดี๋ยวผมรอ มคีณะกรรมาธิการงบประมาณมาเขา 

รวมประชุม ลงมติไดเลยนะครับ คณะกรรมาธกิารแกไขเพ่ิมเติมคําปรารภทานเห็นดวยหรือไม  30 



๖ 
 

สนช. ๓๕         ลลนา  ๒/๒ 

 

ถาเหน็ดวยกดปุม เห็นดวย ถาเหน็ควรคงไวตามรางเดิมกดปุม ไมเห็นดวย มีสมาชิกทานใดยังไมได

ลงคะแนนหรือไม ตรวจสอบที่หนาจอ ขอทราบผลครับ    5 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๙ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนน จํานวนผูเขาประชุม ๒๐๒ 

มีมตเิหน็ดวย ๑๙๙ ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๓ เปนอันวาที่ประชุมเห็นชอบดวยกับคําปรารภ 

ที่คณะกรรมาธิการแกไขเพ่ิมเตมิ เชิญเลขาธกิารตอครบั  

  นางวรารัตน  อตแิพทย (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานติิบัญญตัิ10 

แหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๑ และมาตรา ๒ ไมมีการแกไข  มาตรา ๓ มีการแกไข” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๓ มีการแกไข เพ่ิมความใน (๔)  

ของมาตรา ๓ เปนการยกเลิกกฎหมายที่จําเปนตองยกเลิก สมาชกิอภิปรายไดเฉพาะในประเด็น 

ที่คณะกรรมาธิการมกีารแกไข มีทานใดจะอภิปรายหรือไมครบั  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ผมขอลงมตเิลย ขอตรวจสอบ

องคประชมุกอนนะครับ เชญิทานสมาชิกแสดงตนเพ่ือตรวจสอบองคประชมุ เจาหนาที่ขึน้จอ 

หนอยครับ ขอทราบองคประชุมครับ   

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๙๘ คน)   

 20 

          -  ๓/๑     

 



๗ 
สนช. ๓๕        ชลภัสสรณ  ๓/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๑๙๘ คน  

ตอไปเปนการถามมติ คณะกรรมาธิการมกีารแกไขเพ่ิมเติมความใน (๔) ของมาตรา ๓  

ถาทานเหน็ดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธกิารกดปุม เหน็ดวย ถาทานเห็นควรคงไวตามรางเดิม5 

กดปุม ไมเห็นดวย เชิญทานลงมตไิดเลย มีทานใดยังไมลงคะแนนหรือไม ตรวจสอบหนาจอเล็กนอย 

ทานที่เขามาใหมลงคะแนนไดเลย มาตรา ๓ คณะกรรมาธิการมีการแกไข เห็นดวยหรือไม เห็นดวย

กดปุม เห็นดวย ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๔ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนจํานวนผูเขาประชุม  10 

๒๐๔ ทาน มีมติเห็นดวย ๒๐๑ ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๓ เปนอนัวาที่ประชมุเหน็ชอบดวย 

กับการแกไขเพ่ิมเตมิความใน (๔) ของมาตรา ๓ เชญิเลขาธกิารตอครับ 

  นางวรารัตน  อตแิพทย (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธิการสภานติิบัญญตัิ

แหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๔ และมาตรา ๕ ไมมีการแกไข  มาตรา ๖ มีการแกไข” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๖ คณะกรรมาธกิารมีการแกไข15 

เล็กนอย ขอความในวรรคสอง ตัดคาํวา “ความผิด” ออกไป ไมมีผูสงวน มีสมาชิกทานใดประสงค 

จะอภิปรายหรือไมครับ เชิญทานวัลลภ  ตังคณานุรกัษ ครับ  

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ความจรงิในมาตรา ๖ วรรคสองนี ้แตเดิมไดเขียนไววา “ในกรณีที่

คณะกรรมการเห็นวาการกระทําที่ทําใหการเลือกตั้งมไิดเปนไปโดยสุจรติหรือเที่ยงธรรม หรอืมิชอบ20 

ดวยกฎหมาย อาจเขาลักษณะเปนการกระทําความผิดที่อยูในหนาที่และอํานาจขององคกรอิสระ 

อื่นดวย” คําคํานี้ในความเหน็ของผมคอนขางจะชดัเจนในตวัวาถาเขาลักษณะเปนการกระทํา

ความผิดที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรอิสระอื่นดวย ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ปรึกษาหารือ

กับองคกรอิสระอืน่นัน้ ทนีี้พอคณะกรรมาธิการไปตดั คําวา “ความผิด” ออกจะกวางขวางมาก  

ก็อยากทราบเหตุผลวาถาตดัออกชัดเจนมากนอยเพียงใด ขอบคุณทานประธานครบั 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานกลานรงค  จันทิก ครับ 

  นายกลานรงค  จันทิก   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  

ผม นายกลานรงค  จันทิก สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ประเดน็เดียวกนัครับ คอืถาเราไปตดั 
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คําวา “ความผิด” ออก อานแลวก็จะไมเขาใจ “อาจเขาลักษณะเปนการกระทําที่อยูในหนาที ่

และอํานาจขององคกรอิสระอื่นดวย” ไมรูวาอํานาจและหนาทีเ่กี่ยวกับอะไร แตถาหากวา 

กําหนดไววาเปนความผิดจะชัดเจนกวา ขอบพระคุณครบั  5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คณะกรรมาธกิารชวยชี้แจงนะครบั 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธาน ปกรณ  นิลประพันธ กรรมาธิการครบั ขออนุญาตกราบเรียนวามาตรา ๖ นั้น 

มีพ้ืนฐานมาจากมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่ประสงคจะใหองคกรอิสระ

ทุกองคกรนัน้รวมมือชวยเหลือกันทํางาน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาทีเ่ปนไปอยางมีเอกภาพไมกาวกาย10 

และแทรกแซงซึ่งกนัและกนั สําหรับการวนิิจฉัยวาการกระทําใดจะเปนความผิดหรือไมอยางไร 

ขององคกรอิสระอื่น ก็เปนหนาที่และอํานาจขององคกรอิสระซึ่งแตละองคกรมอียูตามกฎหมาย 

นั้น ๆ อยูแลว เพราะฉะนัน้ถาในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเหน็วาการกระทาํที่ทําให 

การเลือกตัง้เปนไปโดยไมสุจริตหรือไมเที่ยงธรรม หรือไมชอบดวยกฎหมาย ก็สามารถที่จะสง 

การกระทํานั้นได แจงการกระทํานั้นไปท่ีองคกรอิสระอืน่ใหเปนผูวนิิจฉัยวาเปนการกระทําความผิด15 

ตามกฎหมายอืน่ดวยหรือไม เพราะถายังคงคําวา “ความผิด” ไวจะกลายเปนวาคณะกรรมการ 

การเลือกตัง้เองเขาไปมอีํานาจในการวินิจฉัยวาอะไรเปนความผิดหรอืไมเปนความผิดตามกฎหมาย

อื่นดวย  

  อีกประการหนึ่งกค็ือมาตรา ๒๒๑ นัน้ กาํหนดไวชัดเจนวา “ถาองคกรอิสระใด 

เห็นวามีผูกระทําการอันไมชอบดวยกฎหมาย แตอยูในหนาที่และอํานาจขององคกรอิสระอืน่ 20 

ใหแจงองคกรอิสระนัน้” เพราะฉะนั้นดวย ๒ เหตุผลนี ้จึงไดขออนุญาตตัดคําวา “ความผิด”  

ออกครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานกรรมาธกิารครับ คอืถาเปนการกระทํา

เฉย ๆ ก็จะไมเขาใจ ผมอานมาตรา ๒๒๑ ในรฐัธรรมนูญแลว ก็เขาใจแลววาไมใชเปนความผิดที่แท 

แตในภาษาของวรรคสองนีก้บ็อกวา “อาจเขาลักษณะเปนการกระทําความผิด” เชญิทานวัลลภ   25 

ตังคณานุรกัษ ครับ 

  นายวัลลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ผมจะพูดคลาย ๆ ทานประธานพูดเมื่อสักครูครับ ย่ิงถาทาน

กรรมาธิการอางมาตรา ๒๒๑ ในรฐัธรรมนูญ ย่ิงทําใหชดัเจนวาตองใส ทานอานใหมได เพราะวา 
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ทานเปนคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญอยูดวย “ในการปฏิบัติหนาที่ ใหองคกรอิสระรวมมือและ

ชวยเหลือกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัตหินาที่ของแตละองคกร และถาองคกรอิสระใด” นี่

หมายถงึทุก ๆ องคกรนะครบั เห็นวามีผูกระทาํการอันไมชอบดวยกฎหมาย แตอยูในหนาที่และ5 

อํานาจขององคกรอิสระอื่น ใหแจงองคกรอิสระนัน้ทราบ ทีนี้พอทานกลับมาดูตวัรางที่มาจาก

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูเอง ตั้งแตตนทานก็ใสมาแลว ทานบอกวาในกรณีทีค่ณะกรรมการการ

เลือกตัง้เหน็วาเขาขายวามไิดเปนไปโดยสุจริต มไิดเที่ยงธรรม มชิอบดวยกฎหมาย เขากว็ินิจฉัยวา

เปนความผิด เขาจึงสงอนันีไ้ปใหหนวยงานที่เกี่ยวอืน่เขาทราบ เพราะฉะนั้นทราบก็มาคุยกันวาผิด

จริงหรือไม เขาจึงมีคํานี้เขาไป พอทานไมใสแลวตัดออกกวางมากจนไมรูวาคืออะไร จะไปทาํให 10 

ตามมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๒๑ แทบไมชัดเจนไปดวยเลย ทัง้ที่รางมาดีอยูแลวใน

มาตรา ๒๒๑ แลวกม็ายํ้าวาเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาเปนไปโดยไมสุจรติ ก็ใหแจงวา

ลักษณะที่เปนความผิดที่อยูในอํานาจหนาที่เพ่ือใหฝายโนนรบัทราบจะไดเรียกประชมุรวมกัน ไมได

วินิจฉัยโดยเดด็ขาด เพราะฉะนั้นใสชดัเจนอยูแลว ขอบคุณทานประธานครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คณะกรรมาธกิารวาอยางไรครับ 15 

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานทีเ่คารพ ผม ตวง  อันทะไชย กรรมาธิการ ทานประธานทีเ่คารพครับ ประเดน็นี้

กรรมาธิการไดถกเถียงกนัแลว เจตนาที่ตดัออกมีประเดน็สําคญัก็คือวาในบทบญัญตัริัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๒๑ มุงใหองคกรเหลานีไ้ดชวยกนัในการที่จะดําเนินการใหการเลือกตัง้เปนไป 

ดวยความบริสุทธิ์ยุตธิรรม กรรมาธิการเห็นวาถาเขียนเอาไวเฉพาะความผิด เมือ่สักครูทานสมาชิก 20 

ไดกรุณาใหความหมายถูกตองแลว เราหวงประเดน็วาถาเขียนวาเปนความผิด ก็จะเปนเฉพาะ

ความผิดเทานัน้ที่จะเขามารวมมือกัน เราเหน็วาทุกพฤตกิรรมของการเลือกตั้งใหกวางท่ีจะสามารถ

ชวยกันตามบทบญัญตัิรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๒๑ จึงไดตดัความผิดออกไปใหกวางขึน้ที่จะสามารถ 

ทําไดทกุอยาง หากจะทาํไปโดยใหการเลือกตัง้นัน้บรสุิทธิ์ยุตธิรรม อนันีค้ือเจตนาของ

คณะกรรมาธิการ จึงกราบเรียนตอทานประธานผานสภา กแ็ลวแตทีป่ระชุมจะพิจารณาครบั 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คือถาดูภาษาเขียนไวเฉย ๆ อยางนี ้

ในวรรคสอง “อาจเขาลักษณะเปนการกระทํา” เปนการกระทําอะไรที่อยูในอํานาจหนาท่ี 

ขององคกรอิสระอื่น หมายความวาอยางไร ทานพลเอก สมเจตน  บุญถนอม ครับ 
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  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   ทานประธานท่ีเคารพ ผม พลเอก สมเจตน 

บุญถนอม ผมอยากใหทานกรรมาธิการไดทบทวนส่ิงที่ทานกรรมาธิการไดอางมาตรา ๒๒๑ นั้น 

ก็พูดอยูชัดเจนแลววา “ถาองคกรอิสระใดเหน็วามีผูกระทําการอนัไมชอบดวยกฎหมาย” ทานมาด ู

ในมาตรา ๖ วรรคสอง ทานเริ่มตนไววาอยางไร “ในกรณีที่คณะกรรมการเหน็วาการกระทําที่ทําให 5 

การเลือกตัง้มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมิชอบดวยกฎหมาย” นี่เริ่มตนดวยความผิด  

เพราะฉะนัน้เมื่อเริม่ตนความผิด ก็ตองอาจเขาลักษณะการกระทําความผิดทีอ่ยูในอํานาจหนาที่ 

ขององคกรอื่น หมายความวา กกต. เหน็แลววาการกระทําความผิดนอกจากไมสุจรติ 

ไมเที่ยงธรรมแลว ยังมีความผิดอื่น ๆ ที่ไปเขาอยูในอํานาจอื่น ๆ ก็จึงไปใหเขาไดมาชวยเหลือ  

ผมเหน็วารางเดมิสมบรูณในตัวเองแลวครับ 10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คณะกรรมาธกิารจะยืนหรือไม ผมจะได 

ขอโหวต (vote)  

  นายตวง  อนัทะไชย  (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ทานประธาน 

ที่เคารพครับ จากที่ไดกราบเรียนทานประธานวาเจตจํานงของคณะกรรมาธิการก็ไมตางจาก 

ทานสมาชิกวา เราตองการที่จะทําบทบัญญัตริัฐธรรมนญู มาตรา ๒๒๑ ใหบรรลุผล เราก็หวงวา 15 

ถาเขียนแคบเกินไปก็จะทําใหการทํางานรวมกนัตามมาตรา ๒๒๑ ไมบรรลุผล แตวาถาที่ประชมุ 

เห็นวาการเขียนอยางนี้จะทาํใหความไมชัดเจนเกิดขึ้น แลวก็ไมเปนประโยชนตอการทํางาน 

ในอนาคต คณะกรรมาธกิารก็ไมติดใจจะกลับไปสูรางเดมิก็ไดครบั 

 

         -  ๔/๑ 20 



๑๑ 
สนช. ๓๕         ธนพงษ  ๔/๑  

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คณะกรรมาธกิารขอเปล่ียนไปยืนตามรางเดิม 

ทานสมาชิกไมขดัของนะครบั กไ็มตองโหวต ไมมีใครมคีวามเห็นเปนอยางอืน่นะครบั มาตรานี้รูสึก 

คําเดียว เชิญทานเลขาธกิารตอครบั 5 

  นางวรารัตน  อตแิพทย (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธิการสภานติิบัญญตัิ

แหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๗ ไมมีการแกไข  หมวด ๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมมกีารแกไข  

มาตรา ๘ ถงึมาตรา ๑๐ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๑ มีการแกไข” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๑ เปนมาตราสําคัญมีการแกไข 

สมาชิกอภิปรายไดในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข ทานวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ เชญิครบั 10 

  นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ในมาตรา ๑๑ เปนเรื่องเกี่ยวกับการสรรหา ซึ่งเขาใจวา 

ตองทําความเขาใจในหลายมาตรามาก ทีนี้ในใบแทรกของคณะกรรมาธิการไดแกในวรรคสาม  

เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งตองดําเนินการเสนอชือ่บุคคลซึ่งองคกรนัน้แตงตั้งเปนกรรมการ 

สรรหาภายใน จาก ๑๕ วัน แกเปน ๒๐ วนั คอืหมายถึงขยายไปอกี ๕ วนั ทนีี้ผมอยากจะขอ 15 

ความกรุณาทานประธานคณะกรรมาธิการไดชวยอธิบายหนอย เพราะมีเรื่องตองใชเวลาอยู 

ในหลายชวงมาก ในหลายมาตรา ถาทานจะชวยสภาอธบิายผมวาจะเขาใจงายขึ้น จะผานงาย 

วาอันนี้เปน ๒๐ วนั จะไปอยางไร กีว่ัน ๆ ไมเชนนัน้จะมีปญหามากในเชงิปฏิบัติ อยากให 

ทานกรรมาธิการชวยอธบิาย ขอบคุณครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานกลานรงค  จันทิก เชิญครับ 20 

  นายกลานรงค  จันทิก   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  

กระผม นายกลานรงค  จันทิก สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติ กระผมมีอกีประเด็นหนึ่ง 

ที่อยากจะใหกรรมาธกิารชวยอธิบายที่กรรมาธกิารไดเพ่ิมขึ้นมาวา “และไมมีพฤตกิารณฝกใฝ  

หรือยอมตนอยูในอาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ” ตรงนี้กวางเหลือเกนิ ทานพอจะจํากัดไดหรือไม 

ยกตัวอยางหรือไม เพราะวากรณีของการพิจารณาบุคคลนี้ ถาหากเราวางใหกวางเกนิไปก็เปน25 

ประเดน็ที่จะเอาหรือไมเอาบุคคลผูนั้นได ขอความกระจางในครั้งนี ้ขอบพระคุณครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญกรรมาธกิารชีแ้จงครับ 
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๑๒ 
สนช. ๓๕         ธนพงษ  ๔/๒ 

 

  นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิดฉินั พงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ กรรมาธกิารที่เปนผูแทนจาก

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคะ ในเรื่องของระยะเวลาในกระบวนการสรรหา ในมาตรา ๑๑ 5 

จะมีตวัเลขของระยะเวลาปรากฏอยู 

ในวรรคสาม ที่บอกวาในการดําเนินการแตงตั้งบคุคลตาม (๔) ก็คือบุคคลซึ่งศาลรฐัธรรมนูญกบั

องคกรอิสระท่ีกําหนดเอาไวใน (๔) จะตองหามาเพ่ือเปนกรรมการสรรหา ตรงนี้ไดเขียนเอาไววา

ของเดมิ ๑๕ วนั คณะกรรมาธิการขอแกเปน “ย่ีสิบวนันบัแตวนัที่ไดรับแจงจากเลขาธิการวฒุิสภา” 

ตรงนี้จะเปนการทอดเวลาเพ่ือใหมีการหาบคุคลใน (๔) ขึ้นมาเปนกรรมการสรรหา แตการทีต่อง10 

เขียนเวลาตรงนี้เอาไวก็เพ่ือที่จะไดมีกรอบเวลาวาการท่ีจะไดบุคคลมาตาม (๔) กต็องไมเลยเถดิ 

เวลาไป ๒ เดอืน ๓ เดือนแลวยังไมไดตวับุคคล ตรงนี้เราจึงตองกําหนด ตัวเลข ๒๐ วันนี้มาจาก 

ทางปฏิบตัิจรงิ คือเราไดรับฟงทางปฏิบตัิจากทางทานเลขาธกิารวุฒิสภา ซึง่ทานจะตองเปน 

ผูไปปฏิบัติ ในฐานะที่จะตองเปนเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาวา ระยะเวลา ๑๕ วนันี้

คอนขางที่จะกระชั้นมากเกนิไป เอาจากประสบการณเดิมท่ีไดกระทํามาวา ๑๕ วันนี้อาจจะ 15 

หมิ่นเหมกับการที่จะยังไมไดตัวบุคคลตาม (๔) ขึน้มา ดงันั้นทานบอกวา ๒๐ วันเปนระยะเวลา 

ที่ทานสามารถปฏิบัติไดนะคะ ตรงนี้ทางคณะกรรมาธกิารจึงเหน็วาการปรบัจาก ๑๕ วนั  

เปน ๒๐ วนั นาจะเปนระยะเวลาที่เหมาะสมและปฏิบตัิไดจริง ไมเกดิปญหาในการทําตามกฎหมาย 

สวนกรอบใหญของการที่จะหากรรมการสรรหาจะปฏิบตัิหนาท่ีเพ่ือใหไดมากซึ่งตัวคณะกรรมการนี ้

ตองขอความกรุณาไปดูที่มาตรา ๑๖ ในมาตรา ๑๖ วรรคทายจะกํากัดกรอบระยะเวลาเอาไววา  20 

ถา กกต. มีการพนจากตาํแหนงครบตามวาระ ตองทําใหเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ดงันั้นใน ๑๒๐ วัน 

ก็คือตองหากรรมการใน (๔) ใหไดภายใน ๒๐ วัน เหลือเวลาในกระบวนการสรรหาทัง้หมด 

อีก ๑๐๐ วัน แตถาเปนเหตอุื่นนอกเหนือจากการครบตามวาระก็จะมีเขียนอยูในมาตรา ๑๖  

วรรคทายวาใหกระทําทัง้หมด ดําเนินการสรรหาใหไดภายใน ๙๐ วนั ดังนั้นทานกต็องหักลบ 

ตรงนี้วา ตองหาบคุคลใหไดตาม (๔) ภายใน ๒๐ วัน แลวเหลือระยะเวลาอีก ๗๐ วนัสําหรับ 25 

การดําเนนิการสรรหาใหไดครบทั้งหมดคะ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ หรือครบั   

กอนจะชี้แจงผมก็อยากจะถามคําถามเกี่ยวกบักําหนดเวลา ๒๐ วนั ซึ่งเปนเวลาทีอ่งคกรอิสระ 

หรือศาลรัฐธรรมนูญจะตองแจงบคุคลที่จะเปนกรรมการสรรหา แตในวรรคสามมกีรณีเกดิปญหา 
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๑๓ 
 

สนช. ๓๕         ธนพงษ  ๔/๓ 

 

ผมไมทราบวาจะเกดิปญหาหรือเปลา แตกรรมการเขียนไวเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหานี้ 

ใชหรือเปลา ๒๐ วันท่ีวา เชญิทานปกรณ  นิลประพันธ ชี้แจงครับ  5 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานครับ ปกรณ  นิลประพันธ กรรมาธิการ สําหรับกรอบเวลาในการสรรหาตาม 

มาตรา ๑๑ วรรคสาม จะเปนกรอบเวลาเบือ้งตนคือ ๒๐ วัน เรามีบทรองรับไวในวรรคส่ี  

ก็คือวาถาพนจากกาํหนดเวลาแลว มีกรรมการสรรหาตาม (๒) หรอืตาม (๔) มีไมครบ  

ไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ก็ใหกรรมการสรรหาเทาทีม่ีอยูปฏิบัติหนาทีต่อไปได เพ่ือปองกันไมให 10 

เกิดการลากระยะเวลายาวนานออกไปทานประธานครับ 

  ประธานสภานติบิัญญัตแิหงาติ   :   ๒๐ วัน ถาองคกรนัน้ยังหาไมได ก็ชวยไมได  

ใหดําเนินการตอไปได ทานสมชาย  แสวงการ เชิญครับ  

  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธานครบั 

สมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิในฐานะกรรมาธิการ มี ๒ ประเดน็  15 

ทานผูแทนกฤษฎีกา และผูแทน กรธ. ชี้แจงแลวเปนขอเท็จจริงที่เกดิขึ้น เพราะวาคณุสมบัตขิอง

กรรมการสรรหาองคกรอิสระใหมท้ังหมดจะเปนคุณสมบัติทีต่องถูกเลือกมาจากองคกรอิสระนั้น 

มีปญหาอยูในขอเท็จจรงิ ยกตัวอยางเชน คตง. ปจจุบันกวาจะสงมา ตอนนี้ก็ใกลเคยีงเวลา ๒๐ วนั  

เพราะฉะนัน้ ๑๕ วนัในทางปฏิบัตไิมทัน เลขาธกิารวุฒสิภาก็ไดแจงผมในฐานะเลขานุการวปิ 

เพ่ือนําเรียนวาจริง ๆ ถาจะขยับ ๒๐ วันก็พอไหว จริง ๆ ถาเปน ๓๐ วันก็ดีที่สุด แตวาจะไปกระทบ 20 

เรื่องการสรรหากรรมการใหญ อนันีน้ําเรียนครบั  

  สวนที ่๒ เรื่องที่ทานกลานรงค   จันทกิ ถามเรื่องการไมมีพฤติการณฝกใฝ 

หรือยอมตนอยูภายใตอาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ อนันี้จะเปนคุณสมบัติท่ีระบเุรือ่งของ 

กรรมการสรรหาดวย และกรรมการ กกต. ในอนาคต เหตุผลที่ผมเปนคนเสนอแปรญัตติ 

ในกรรมาธกิาร ก็เนื่องจากกรรมการ กกต. ใหมนัน้จะตองทําหนาที่ในการทาํใหการเลือกตัง้นัน้ 25 

บริสุทธิ์ยุติธรรมแลวก็ไดคนดี กลาหาญ แลวก็เขามาทําหนาทีบ่รหิารบานเมือง ซึง่ทีผ่านมา 

เราตดิกบัดกัเรื่องการได กกต. หรือไดคนที่มาเลือกหรือมาทําหนาที่ในการกํากบั เลือก ส.ส.  

หรือ ส.ว.  ซึ่งกม็ีปญหา เพราะฉะนัน้กรรมการตองมคีุณสมบัติทีเ่หนือกวาอยางที่ กรธ. ทานยกแลว 
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๑๔ 
 

สนช. ๓๕         ธนพงษ  ๔/๔ 

 

ผมจึงไดนําความในมาตรา ๑๑๓ ซึง่เปนคุณสมบัตเิบื้องตนของสมาชิกสภาคอื “สมาชิกวฒุิสภา 

ตองไมฝกใฝหรือยอมตนอยูใตอาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ” เขามาบญัญตัิไวเปนคณุสมบตัขิอง 5 

กรรมการสรรหาและกรรมการ กกต. ดวย กไ็ดนําเสนอวา เมื่อ กกต. จะไปดแูลการเลือกตั้ง 

ส.ส.  ส.ว. อยางนอยที่สุดนอกเหนือจากคุณสมบัติที ่กรธ. กาํหนดแลวนาจะมีบทบญัญตัินีด้วย 

แลวทีป่ระชุมคณะกรรมาธิการก็เห็นพองวาไมขดัตอรฐัธรรมนูญ แลวกด็ําเนนิการไดครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขออนุญาตถามอกีนิดหนึ่งครบัวา  

กรรมการสรรหานี ้ถาเปนสมาชิกพรรคการเมืองเขาขายเปนผูตองหามหรือเปลา คอืไมไดตองหาม 10 

โดยชดัเจน แตวาตองหามโดยที่ทานเพ่ิมเตมิขึน้มานี้ เจตนารมณกไ็ด ทานกลานรงค  จันทิก  

เชิญครับ 

  นายกลานรงค  จันทิก   :   กราบเรียนทานประธานครบั ตอเนื่องจากทานประธาน 

กรรมาธิการนี้จะตอบเสียทีเดียว คือคําวา “ฝกใฝ” ผมยกตัวอยางวา สมมตุิวาในการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎรครั้งหนึ่ง นาย ก เหน็วาผูสมัครคนหนึง่ของพรรคการเมืองพรรคนีเ้ปนคนที ่15 

ถูกใจเขา เขาก็เลยไปบอกพรรคพวกคนอื่นวา นายคนนีด้ี ถกูใจเขา นาจะเลือกเขาไป  

พฤติการณอยางนี้ถือวาเปนการฝกใฝหรือไมครับ  

 

          -  ๕/๑ 

20 



๑๕ 
สนช. ๓๕          วันสิร ิ ๕/๑ 

 

    นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานครบั  

   ประเดน็คําถามที ่๑ ก็คือวาถาเขาเปนสมาชกิพรรคการเมืองจะมีลักษณะตองหาม 5 

หรือไมอยางไรนะครับ ในมาตรา ๑๑ (๔) เราไดเขียนไวแลววา “บคุคลซึ่งศาลรัฐธรรมนญู 

และองคกรอิสระที่มิใชคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตัง้จากผูมคีุณสมบตัติามมาตรา ๘ 

และมาตรา ๙ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐” ซึ่งลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ (๑๘) 

และ (๑๙) เปนเรือ่งที่เกี่ยวของกับกระบวนการทางการเมืองทานประธานครับ เพราะฉะนั้น 

เราไมตองการใหคนที่วุนวายเกี่ยวของกับการเมืองเขามา เราตองการให กกต. เปนอิสระ 10 

อยางแทจริง อันนี้เปนคําถามท่ี ๑  

   ประเดน็คําถามที ่๒ นั้นจะตองพิจารณาเปนกรณี ๆ ไปทานประธานครับ เราไมอาจ 

วางมาตรฐานไวไดโดยตรง เดี๋ยวนี้โลกพัฒนาไปขางหนาเยอะแลว มีคนมาถายรูปผมแปบหนึง่ 

แลวกไ็ปอางวารูจักสนิทสนมชิดเชื้อกับผม แตจริง ๆ แลวไมใชอยางนัน้ อนันีอ้าจจะตองพิจารณา 

จากขอเท็จจริงเปนรายกรณีไปทานประธานครับ ขอบคณุครับ 15 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีทานใดมีอะไรแลว ถาอยางนัน้ผมขอถาม

มตินะครับ กอนจะถามมติผมขอตรวจสอบองคประชมุกอน ทานสมาชิกเปนการตรวจสอบองค

ประชมุ ทานสมาชิกกรุณาเสียบบัตรลงคะแนนแลวกดปุมแสดงตน ขอทราบองคประชุมครับ 

   (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๒๑๕ คน) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๒๑๕ ทาน  20 

ครบองคประชมุนะครบั  

  ตอไปผมขอถามมตมิาตรา ๑๑ คณะกรรมาธิการมกีารแกไขเพ่ิมเติมความ 

ในวรรคสามของมาตรา ๑๑ ถาทานเห็นดวยกบัการแกไขของคณะกรรมาธกิารกดปุม เหน็ดวย 

ถาทานเหน็ควรคงไวตามรางเดมิกดปุม ไมเหน็ดวย เชญิทานสมาชิกลงมติครับ    

  นายกลานรงค  จันทิก   :   ทานประธานนิดเดียวครบั คอืบังเอญิวรรคสาม 25 

คณะกรรมาธิการแกไขมาก ถาหากผมบอกวาผมไมเห็นดวยอยางนี้ก็ยอนกลับไปทั้งหมด แตจรงิ ๆ 

ผมตดิใจอยูนิดเดียว ติดใจอยูเรื่องประเดน็ของคําวา “ฝกใฝ” เพราะเปนนามธรรมไมใชรูปธรรม 

แลวจะเปนจุดท่ีจะเปนขออางไดเหมือนอยางที่ทานพูดวาจะตองมาแปลความกนัทีละเรื่องครบั 
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๑๖ 
สนช. ๓๕          วันสิร ิ ๕/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ดังนั้นผมขอลางการลงคะแนนเมื่อสักครูนี ้

ผมจะขอถามใหม คือมหีลายจุดเสียดวย ดังนัน้ผมจะเอาเปนวาการแกไขอื่น ๆ คือทานกลานรงค  

จันทิก ทานเห็นวา ไมเหน็ดวยที่เตมิคําวา “และไมมีพฤติการณฝกใฝหรือยอมตนอยูใตอาณัตขิอง5 

พรรคการเมืองใด ๆ” ใชหรอืไมครับ ทานตองการคํานีเ้ปนพิเศษ ก็จะลงใหเปนพิเศษ ผมจะถาม

ประเดน็แรกคือ การแกไขโดยรวมที่คณะกรรมาธิการแกไขในวรรคสามท้ังหมดนี้ยกเวน 

ที่ทานกลานรงค  จันทิก ติดใจคือขอความวา “และไมมพีฤตกิารณฝกใฝ” นอกจากนั้นแกไขโดยรวม 

ถาทานเหน็ดวยกับคณะกรรมาธิการกก็ดปุม เหน็ดวย ถาทานไมเห็นดวยกบัคณะกรรมาธกิาร 

ก็กดปุม ไมเห็นดวย จากนั้นถาทานสมาชกิเหน็ดวยกับคณะกรรมาธิการแลว ผมจะถามเฉพาะเรือ่งที่ 10 

ทานกลานรงค  จันทกิ ติดใจ เขาใจตามนี้นะครบั  

   ประเดน็แรก คณะกรรมาธิการมีการแกไขขอความในวรรคสามในขอความ 

หลายตอน ทานเห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธกิารโดยรวมหรือไม ถาทานเห็นดวยกดปุม 

เห็นดวย  ถาทานไมเหน็ดวยกดปุม ไมเหน็ดวย มีสมาชกิทานใดยังไมลงคะแนนหรอืไม  

ขอทราบผลครบั 15 

   (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ๖ คะแนน) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๒๑๘ ทาน  

มีมตเิหน็ดวย ๒๐๗ ทาน  ไมเหน็ดวย ๖ ทาน  งดออกเสียง ๕ ทาน เปนอันวาทีป่ระชุม 

เห็นชอบดวยกบัการแกไขของคณะกรรมาธิการโดยรวมนะครับ 

   ตอไปผมจะขอถามมติที่ ๒ ที่คณะกรรมาธิการแกไขทั้งหมดนี้ ทานกลานรงค  20 

จันทิก ทานขอใหตัดคาํวา “และไมมีพฤติการณฝกใฝหรอืยอมตนอยูใตอาณัตขิองพรรคการเมือง 

ใด ๆ” ถาทานเหน็ดวยกบัคณะกรรมาธิการที่คงไวคํานีก้ดปุม เหน็ดวย  ถาทานเห็นดวย 

กับทานกลานรงค  จันทิก ทีข่อใหตดัออกไปกดปุม ไมเหน็ดวย เขาใจตรงกนันะครบั เชิญลงมต ิ 

เชิญทานชัชวาลย  สุขสมจิตร ครบั    

  พลตํารวจเอก ชัชวาลย  สุขสมจิตร   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ25 

แหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลตํารวจเอก ชัชวาลย  สุขสมจิตร ครบั ผมวาประเดน็นีม้ีประเดน็เดียว 

คือเรื่องคําวา “ฝกใฝ” ขอความตอไปผมคดิวาเปนขอความที่ใชไดแลวก็มีเหตุผล แลวก็สามารถ 

ที่จะเหน็พฤตกิารณไดคอนขางจะชดัเจน ประเด็นที่ตดิใจคือคําวา “ฝกใฝ” เฉย ๆ เพราะวาตรงนี ้

ทานกรรมาธิการทานตองทบทวนนดิหนึ่ง ทานขอปรบันิดเดียว ผมวาอาจจะไมตองลงมติยังไดเลย 
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๑๗ 
สนช. ๓๕          วันสิร ิ ๕/๓ 

 

เพราะฉะนัน้กราบเรียนทานประธานและทานกรรมาธกิารวา คําวา “ยอมตนอยูภายใต”  

ตรงนี้ใชได คาํวา “ไมมีพฤตกิารณฝกใฝ” เอาแควา “และไมมีพฤตกิารณยอมตนอยูใตอาณัติ 

ของพรรคการเมืองใด ๆ” ผมวานาจะปรับตรงนีน้ิดหนึง่ ผมวานาจะไปไดแลวก็ไมตองลงมต ิ5 

ดวยซ้ําไป ขออนญุาตกราบเรียนทานประธานใหกรรมาธกิารชวยทบทวนนิดหนึง่ดหีรือไม  

ขอบคุณทานประธานครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมใชทานกรรมาธกิารทบทวนอยางเดียว 

ทานกลานรงค  จันทกิ ดวย เชิญกรรมาธกิารครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)  :   ส่ิงท่ีทานชัชวาลย  สุขสมจิตร 10 

เสนอกไ็มมปีญหาเพราะวาอยูในเกณฑเดียวกันอยูแลว เจตนาก็คือวาไมตองใหยอมอยูภายใต 

อาณัตขิองพรรคการเมืองครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กรรมาธิการยอมตดัคําวา “ฝกใฝ” ออก 

ใชหรือไมครบั ทานกลานรงค  จันทิก ยอมหรือไมครบั 

  นายกลานรงค  จันทิก   :   ไมขัดของครบั 15 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เพราะฉะนั้นก็ไมตองลงมติในประเดน็นีแ้ลว 

ที่ประชมุลางมตนิะครับ ที่ประชุมเหน็ชอบดวยกับการทีค่ณะกรรมาธิการตกลงตามนี้ อานขอความ

ใหมใหทราบเฉพาะตรงนี้วาแกไขถกูหรอืไม เดี๋ยวมปีระเด็นทหีลังมาแกไขเพ่ิมเตมิอกี กรรมาธิการ 

ชวยอานนดิหนึ่งประโยคตรงนี้ครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   เปน “ไมมีพฤติการณยอมตน 20 

อยูภายใตอาณัตขิองพรรคการเมืองใด ๆ” ครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เปนที่พอใจทุกฝายนะครบั เชิญครับ 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   ขออนุญาตครับ อยากใหอานซ้ําอีกครั้งหนึง่ 

พลเอก สมเจตน  บุญถนอม ทานประธานครบั ท่ีบัญญตัมิาอยูใตอาณัติ แตเมื่อสักครูนี้ขออนุญาต 

ทานสมชาย  แสวงการ อานวา “อยูภายใตอาณัต”ิ ม ี“ภาย” หรือไมมีครับ 25 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   “อยูใตอาณัต”ิ เฉย ๆ ใชหรือไมครับ 

“อยูใตอาณัต”ิ คือตองเหน็ใจทานสมชาย  แสวงการ ทานเอี้ยวตัวไปมอง ตดัตรงแรกออกไป  

ตกลงนะครับทานสมเจตน  บุญถนอม เชญิทานเลขาธิการตอครับ 

 

           -  ๙/๑ 30 



๑๘ 
สนช. ๓๕         พชร  ๖/๑  

 

  นางวรารัตน  อตแิพทย (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธิการสภานติิบัญญตัิ

แหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๑๒ มีการแกไข”  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๒ มีการแกไข เปนมาตราท่ีสําคัญ 5 

อีกเชนกัน เกี่ยวกับกระบวนการสรรหา ทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม แลวกต็ามดวยทานวัลลภ   

ตังคณานุรกัษ และทานกลานรงค  จันทิก เชญิครบั  

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม  

พลเอก สมเจตน  บุญถนอม สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ คิดวาในมาตรา ๑๒ ในการแกไข

บรรทัดท่ี ๓ นั้น ก็คงจะตดัคําวา “ฝกใฝหรอื” ออกไป อานไดความวา “และไมมีพฤติการณยอมตน10 

อยูใตอาณัตขิองพรรคการเมอืงใด ๆ” คดิวาคณะกรรมาธิการคงจะแกไขตรงนัน้ ประเดน็ที่ผม 

อยากอภิปรายก็คือขอความอยูในวรรคสาม “ในการสรรหาหรือคดัเลือก ใหใชวิธีลงคะแนน 

โดยเปดเผย และใหบันทึกเหตุผลของกรรมการสรรหาแตละคนไวเปนหลักฐานดวย” คาํถามถามวา

เมื่อบนัทึกไวเปนหลักฐานแลวเอาไปใชประโยชนอะไร เปดเผยหรือไมเปดเผย คําถามอยากได

คําตอบจากกรรมาธกิารกอนเพ่ือเปนส่ิงที่จะนําไปอภิปรายตอไป แตถาหากวาไดชีแ้จงเหตุผล 15 

เปนที่พึงพอใจก็จะไมอภิปรายตอไปครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานวัลลภ  ตงัคณานรุักษ ครบั 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ผมมี ๒ ประเดน็ครบั 

  ประเดน็แรกเปนคําถามเพ่ือความเขาใจ แลวประชาชนจะไดฟงก็คือในวรรคสาม 20 

เขียนวา “ในการสรรหาหรอืคัดเลือก ใหใชวิธีลงคะแนนโดยเปดเผย คณะกรรมาธกิารไปเติมวา 

“และใหบันทึกเหตุผลของกรรมการสรรหาแตละคนไวเปนหลักฐานดวย” คําถามคอืวาบนัทึกเหตุผล

ของคนที่ไดและคนท่ีไมไดดวยใชไหมครบั หรือบนัทึกเฉพาะคนทีไ่ด อันนี้ตองชดัจะมีปญหาในการ

ตีความภายหลัง ทานตอบใหชัดวาจะเอาอยางไร 

  สวนประเดน็ที่ ๒ เปนประเด็นในมาตรา ๑๒ วรรคแรก ที่คณะกรรมาธิการตัดคําวา 25 

“ผูสมัคร”ออก คือความเดิมเขียนวาเมือ่ไปสรรหาคนคนนั้นตองยินยอม ภายใตการยินยอม 

ตองคาํนงึถึงความหลากหลายของประสบการณท่ีแตกตางกันในแตละดานประกอบดวย  

และเขียนวา “และเพ่ือประโยชนแหงการนี ้ใหคณะกรรมการสรรหาใชวธิีการสัมภาษณผูสมัคร 

หรือใหผูสมัครแสดงความคดิเหน็” ทีนี้พอคณะกรรมาธกิารตัดสิทธิคําวา “ผูสมคัร” ออก แสดงวา 
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๑๙ 
สนช. ๓๕         พชร  ๖/๒ 

 

ไปสัมภาษณใครก็ไดที่เกี่ยวของกไ็ด สัมภาษณเพ่ือนผมก็ไดอยางนัน้หรือ เขาจึงเจาะจงวา 

เฉพาะผูสมัคร ไปสัมภาษณ ทานไพศาลวานายวัลลภเปนอยางไร ผมคดิวาความเดมิถูกแลว  

พอทานตดัออกไปสัมภาษณใครก็ได กรรมการย่ิงใหญมากสรรหาเที่ยวถามไปทัว่ ผมอยากใหทาน5 

ชัดเจนอยางนั้น ๑. ก็คือเปนคําถามอธิบายวาสรรหาเขยีนรายละเอียดเขียนถึงใครบาง  

๒. ตดัทําไมคาํวา “ผูสมัคร” ขอบคุณครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานกลานรงค  จันทิก เชิญครับ  

  นายกลานรงค  จันทิก   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม  

กลานรงค  จันทกิ คือตรงกบัทานพลเอก สมเจตน  บุญถนอม ประเด็นแรกก็คือตดัคําวา “ไมมี10 

พฤตกิารณฝกใฝ” ออก ก็คงจะไมมีปญหาอะไร เพราะวาเหมือนกบัมาตรา ๑๑  

  ประเดน็ที่ ๒ วรรคสาม คือผมเหน็ดวยวาการสรรหาหรอืการคดัเลือกใหลงคะแนน 

โดยเปดเผย และเหน็ดวยตองทําโดยโปรงใส แตก็อยากสอบถามกรรมาธิการเชนเดยีวกับ 

ทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม วาใหบันทกึเหตุผลของกรรมการสรรหาแตละคนไว 

เปนหลักฐานนั้น หมายถึงวาใหสาธารณชนเขาไปตรวจสอบไดใชไหมครบั  15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เอาประเดน็มาตรา ๑๒ วรรคหนึง่ 

กับวรรคสามกอนนะครบั มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง คณะกรรมาธิการก็ยอมแกไข ทานกลานรงค  

จันทิก จะใหแกไขเรือ่งฝกใฝออกไปใชไหมครบั คณะกรรมาธิการแกแลว ก็เหลือประเด็นวรรคหนึ่ง

เฉพาะเรื่องผูสมัครของทานวัลลภ  ตังคณานรุักษ และวรรคสาม เรื่อง การบันทกึเหตุผล 

เอาทีละประเดน็ เชญิครับ  20 

  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

ผม สมชาย  แสวงการ กรรมาธิการ ประเดน็แรก วรรคหนึ่งก็แบบเดียวกันกบัมาตรา ๑๑ ก็คอื  

“ไมมีพฤตกิารณยอมตนอยูใตอาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ” อันนี้ก็ชดัเจน แลวถามีมาตราอืน่ 

ที่เกี่ยวของก็จะเปนแบบเดียวกัน  สวนเรื่องของการใหบนัทึกเหตุผลของกรรมการสรรหาแตละคน 

ไวเปนหลักฐานดวย บันทกึเฉพาะผูที่ได แลวก็เมือ่ลงคะแนนแลวตองบนัทึกวาทานเลือกนาย ก  25 

นาย ข นาย ค เปนกรรมการดวยเหตุผลใดแบบเดียวกับท่ีตองเขียนเหตุผล เพราะในการสรรหาใด ๆ  

ก็ตามท่ีผานมาในอดีตมีการลงคะแนน แลวรูแตคะแนนครับ เมื่อสงมาใหวฒุิสภาหรอืสภาตรวจสอบ 

คุณสมบตัิความประพฤติจรยิธรรมไมพบเหตุผล พบแตวาคะแนนเทาไร โหวตกีค่รั้ง ๕ ครั้ง ๑๐ ครั้ง 
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๒๐ 
สนช. ๓๕         พชร  ๖/๓ 

 

๒๐ ครั้งอะไร แตไมทราบเหตุผลทานเลือกมาดวยความดีอยางไรตองเปนปญหา เพราะฉะนั้น 

การบนัทึกนี้โดยหลักก็คือปกปดไมไดเปดเผย สงมาใหคณะกรรมาธิการสามญัเพ่ือตรวจสอบประวตัิ 

ความประพฤต ิและพฤตกิรรมทางจริยธรรม แตเมือ่มีผูรองขออันนั้นกไ็ปเขาสวนทีต่องเปดเผย5 

ภายหลังครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญอธิบายเพ่ิมเตมิครับ 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานครับ ในประเดน็เรื่องการตดัคําวา “ผูสมคัร” ออก ทานประธานครบั ในมาตรา ๑๒ นี ้

ใหคณะกรรมการสรรหาเราใชดําเนนิการอยู ๒ วิธดีวยกนั วธิีที่ ๑ คือใหเขามาสมัคร กับวิธีที ่๒  10 

ก็คือนอกจากการรับสมคัรแลวใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบคุคลซึ่งเขายินยอม 

ไดดวย คือเขาไมตองมาสมคัร เพราะฉะนั้นการใชคําวา “ผูสมคัร” อยางเดียวจะไมครอบคลุม 

ถึงกลุมที่ ๒ นีป้ระการที ่๑  

  ประการที ่๒ ก็คือวาในวรรคสองเราใหนาํความในวรรคหนึ่งมาใชบงัคับ 

แกการคดัเลือกผูสมควรไดรบัการแตงตัง้เปนกรรมการโดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกาดวย 15 

โดยอนุโลม เพราะฉะนัน้อาจจะไมคัฟเวอร (cover) เพราะฉะนั้นจึงไดขอตัดคําวา “สมคัร” ออก

เพ่ือใหครอบคลุมถึงท้ัง ๒ กรณีครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานวัลลภ  ตงัคณานรุักษ ครบั  

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ เขาใจวาคําตอบของทานปกรณ  นิลประพันธ ผมเขาใจครับ 20 

แลวกร็ับไดวา ตดัคําวา “ผูสมัคร” ออกก็หมายถงึผูสมัคร สมัครโดยสรรหาหรือตัวเองก็ตาม อันนี ้

ชัดเจน เราไมพล้ิวไปสัมภาษณคนอืน่ตองบันทึกไวนะครับ จะไดไมมีปญหาภายหลัง 

  ทีนี้สวนที่ ๒ ทานสมชาย  แสวงการ ตอบนะครบั “และใหบันทึกเหตุผล 

ของกรรมการสรรหาแตละคนไวเปนหลักฐานดวย” มีปญหาแบบนี้ครับ ทานลองอาน แตเบื้องตน 

เขียนวา “ในการสรรหาหรอืคัดเลือก ใหใชวิธีลงคะแนนโดยเปดเผย” ลงคะแนนนายวลัลภ   25 

ตังคณานุรักษ ได ๒ คะแนน ทานไพศาลได ๘ คะแนน นี่คือลงบันทกึโดยเปดเผย และใหบนัทึก

เหตุผล คือผมเขาใจทานตอบชัดแลววาบนัทึกเฉพาะคนที่ได ทําไมไมเขียนใหชัด เมือ่ลงคะแนน 

โดยเปดเผยแลวใหบันทึกเหตุผลของกรรมการสรรหาแตละคนไวเปนหลักฐานดวยวาท่ีเลือกคนนัน้ 

สรรหาคนนั้นดวยเหตุใดจะไดชัดเจนเสียทเีดียว ไมอยางนั้นกต็ีความวุนไปภายหลังอกี อยากใหเขียน

ใหชัด ขอบคุณทานประธาน เหน็ดวยกับหลักทีต่อบ  30 



๒๑ 
สนช. ๓๕         พชร  ๖/๔ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กระบวนการนี้ผมยังอานไมชดัเจนทัง้หมด 

อยากจะเรียนถามเพราะเกี่ยวของดวย คือมีการคดัเลือกของที่ประชมุใหญศาลฎีกาถอืวา 

เปนการคดัเลือกใชไหมครับ ตองลงคะแนนโดยเปดเผยหรือเปลา คือท่ีประชมุใหญที่ผานมานี้5 

ลงคะแนนลับ และการบันทกึคะแนนของการคัดเลือกไมมีใชไหมครบั ไมใชบันทึกคะแนน  

บันทึกเหตุผลของการคัดเลือกไมมีใชไหม มแีตบนัทึกเหตุผลของกรรมการสรรหา เดี๋ยวผมคอยถาม 

อีกประเดน็หนึ่งวาแลวบันทกึอยางไรบาง หรือทานจะอธิบายเลยวาวธิีปฏิบัตขิองกรรมการสรรหา 

ทําอยางไร ก็จะเคลียรใหทานสมาชกิทราบ จะบันทกึอยางไร บนัทึกตอนไหน เมื่อแสดงโดยเปดเผย 

บันทึกกอนเปดเผยหรอืวาเปดเผยไปแลวเลือกคนนีไ้ปแลว ไดหรือไมไดกต็องบันทึกหมด หรือวา 10 

ไดแลวตองบันทกึ ชวยอธบิายกระบวนการใหกระจางนดิหนึ่ง ทัง้กระบวนการคัดเลือกและสรรหา 

คัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญของศาลฎีกาเพ่ือที่ทานสมาชกิจะไดเขาใจ โดยเฉพาะผมจะไดเขาใจดวย  

เชิญกรรมาธิการชวยชี้แจงครับ  

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานทีเ่คารพ ผม ตวง  อันทะไชย กรรมาธิการ ทานประธานครับ เหตุผลสําคัญที่เราเขียน15 

เรื่องนี้ลงไวในมาตรา ๑๒ เราตองการที่จะใหกระบวนการในการสรรหานั้นโปรงใส ตรวจสอบได  

เหมือนที่ทานสมาชกิไดกรุณาพูดถึง แลวทานกรรมาธิการก็ไดแปรญัตติเพ่ิมเติม แลวก็ถาม

เหมือนกนัวาจะบนัทึกท้ังหมดหรือเปลา เบื้องตนก็เถียงกันวาจะตองบันทกึท้ังหมด ถาบนัทึก 

ทั้งหมดแลวจะใชอยางไร ทีสุ่ดกรรมาธิการก็เห็นวาบนัทึกเฉพาะคนท่ีไดรับการสรรหาเอาไวเปน

หลักฐาน คนที่จะใชประโยชนจากขอมูลอนันี้สวนหนึง่กจ็ะเปนสมาชกิวฒุิสภาเวลาที่เขาจะ20 

ลงคะแนนเขาสามารถจะเรยีกขอมูลนี้มาตรวจสอบมาดไูด อันนี้ก็คือส่ิงที่คณะกรรมาธิการ 

ไดเห็นวาเปนประโยชนสําหรับกระบวนการสรรหา แลวทําใหการสรรหานัน้โปรงใส สวนวิธีการ

ขั้นตอนที่ทานประธานไดกรณุาถามนั้น ผมคดิวาจําเปนท่ีจะตองอธบิายใหท่ีประชมุไดทราบนี้  

ขออนญุาตใหทานสมชาย  แสวงการ ไดเลาใหท่ีประชุมฟงวากระบวนการที่จะตองบันทึก  

แลวบันทึกเฉพาะคนทีไ่ดรับการสรรหาจะบนัทึกอยางไร ซึ่งทีท่านสมชายไดแปรญัตติไว ผมวาเปน25 

ประโยชนตอสภานี ้จึงขอประทานอนญุาตครบั  

 

          - ๗/๑ 

 

 30 



๒๒ 
สนช. ๓๕         นัญนรีญ  ๗/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครบั 

  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขอบคุณทานประธานครบั 

สมชาย  แสวงการ กรรมาธกิาร การบันทกึจะบนัทึกอยางที่คุณครูวัลลภเสนอกไ็ด เพียงแตวา 5 

ตอนกรรมาธกิารดแูลวเขียนแคนีก้็พอ แตถาจะเขียนเพ่ิมก็ไมเปนปญหา เจตนากค็อืวา  

เมื่อลงคะแนนโดยเปดเผยแลว ทานจะตองสงผูไดรับการคัดเลือกเปน กกต. มาใหสมาชิกวุฒิสภา

ตรวจสอบคุณสมบตัิ ความประพฤติและจริยธรรม อยางที่ผมเรียนแลววาลงเปดเผย บันทึกเหตุผล

ดวยวาที่ทานเลือกนาย ก สงมาใหมเีหตุผลอยางไรทีเ่ลือก อันนี้กรรมการแตละคนกล็งคะแนน 

แลวกเ็ฉพาะคนที่ไดรับเลือก สวนคนทีไ่มไดรับเลือกไมตองบันทกึ กน็ําเรียนแคนี้ อนันี้จะไดเกิด 10 

ความชัดเจนในการตรวจสอบครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   อันนี้ก็เปนหลักปฏิบัตินะครบั ยํ้าอกีทีก็คอืวา

บันทึกเหตุผลของกรรมการสรรหาที่เลือกผูนั้นมา และกรรมการสรรหาสมมตุิเหลืออกี ๒ คน  

เขาไมไดเลือก เขาไปเลือกคนอื่น เขาตองบันทึกดวยไหมวาเขาไมเลือกเพราะอะไร ไมตองนะครับ  

จะไดเขาใจตรงกัน เชิญทานกลานรงค  จันทกิ ครับ  15 

  นายกลานรงค  จันทิก   :   กราบเรียนทานประธานครบั ผม กลานรงค  จันทิก  

คือถาอธิบายอยางนี้ย่ิงยุง การลงคะแนนคัดเลือกนีส้มมตุิวา เอาละ รอบแรก รอบที ่๒  

รอบที่ ๓ รอบที ่๔ มีหลายรอบ ในแตละรอบนี้ทานจะตองใหกรรมการสรรหาบันทกึคนทีต่ัวเอง 

ลงไวเปนหลักฐานหรือไม  ๒. พอมาถึงรอบสุดทายสมมุติวาแขงกนั ๓ คน คนที ่๑ ไดคะแนนสูงสุด  

เอาคนเดียวคือคนที ่๑ ไดคะแนนสูงสุด ๕ คะแนน  คนที่ ๒ ได ๔ คะแนน  คนที่ ๓ ได ๓ คะแนน 20 

สมมุติอยางนัน้ คนท่ีเขาลงคะแนนใหคนที ่๒ กับเขาลงคะแนนใหคนที ่๓ ถาดูตามนี้เขาตองบนัทึก

ดวยนะครับ เพราะอะไร เพราะเราจะไดดูวา ๓ คนนีค้ะแนนไลเลี่ยกนัมา น้าํหนักเหตุผลของ

กรรมการสรรหาที่ใหแตละคนมาประกอบการพิจารณาของที่ประชุมใหญดวยวาเราสมควรที่จะ 

รับรองหรือไมรับรอง ฉะนัน้ผมคิดวาถาหากวาเขียนไวอยางนี้ เอาละ อาจจะเอารอบสุดทายกไ็ด  

แตจะตองใหกรรมการสรรหาบันทึกเหตุผลของคนที่ตวัเองเลือกในรอบสุดทายเอาไว เพ่ือประโยชน25 

ในการพิจารณาและความโปรงใสอยางแทจริง ผมคิดอยางนัน้นะครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานกลานรงคพูดมาก็ตรงขามกับที่ผมถาม

เมื่อสักครูนี ้เพราะทางกรรมาธิการบอกวาบันทึกในรอบสุดทายที่เสนอคนที่ไดมา และผูที่บันทกึ

เหตุผลก็คือกรรมการสรรหาที่เขาเลือกคนนัน้มา เลือกนาย ก มา สวนกรรมการสรรหาเสียงขางนอย 
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๒๓ 
สนช. ๓๕         นัญนรีญ  ๗/๒ 

 

ที่ไมไดเลือกเขาเลือกนาย ข กรรมาธิการอธบิายวาไมตองบันทกึอะไร แตทานกลานรงคบอก

อยากจะใหบันทึกทั้งหมดทุกคน กรรมการสรรหา ๙ คน บนัทึกรอบสุดทายเทานั้นใชไหม  

รอบสุดทายเทานั้น ตคีวามไดไหมกฎหมายนี ้เชญิครบั  5 

  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธานครบั 

สมชาย  แสวงการ กรรมาธกิาร ประเดน็ที่ ๑ คอืลงบนัทึกรอบสุดทายเทานัน้ อนันีต้ั้งแตตนอยูแลว 

ไมบนัทึกทุกรอบ เหมือนทานเปนศาลรัฐธรรมนญูทานวนิิจฉัยเสร็จแลว เสียงออกมา ๖ ตอ ๓  

ทานกต็องมีคําวินิจฉัยกลางและคาํวนิิจฉัยสวนตน ทีนี้เดิมเจตนารมณคิดวาถาลงบนัทึก ๓ คน 

ที่ไมไดรับการสรรหาดวยจะนําไปสูการฟองรอง เราก็เลยคิดวาบันทึกเฉพาะได ๖ คน แลว ส.ว.  10 

ที่จะมาดูนี้ทานตรวจดไูดวาใชไหมคุณสมบัติที่ทานเลือก เหตุผลทีท่านเลือกมานัน้ชอบไหม  

แตถาทานกลานรงค จะขอเพิ่มเติมใหเกดิความชดัเจนวา ผูไมเหน็ดวยใหบันทึกไวดวย  

อันนี้กแ็ลวแตที่ประชมุ แตเจตนารมณตั้งแตตนคือใหบนัทึกเฉพาะผูทีไ่ด แลวก็คนท่ีลงคะแนนวา 

ไดตอนสุดทายเทานัน้ครบั 

  นายกลานรงค  จันทิก   :   ทําความเขาใจนิดเดียวครบั ผมไมไดหมายความวา 15 

บันทึกกรรมการสรรหาวาไมเห็นดวยกับคนที่ ๑ แตกรรมการสรรหาที่เขาลงคะแนนใหคนที ่๒  

เขาควรจะมีเหตุผลประกอบวาที่เขาลงคะแนนใหคนที่ ๒ นี้ เขาลงดวยเหตุผลอะไรครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กรรมาธิการคือตรงกันแลว ลงรอบสุดทาย 

ทานกลานรงคบอกวา กรรมการทุกคนเมื่อลงใครไปตองบันทึก เพราะเหมือนกับศาลวินิจฉัย 

ครั้งสุดทายลงโทษเสียงขางมาก ๗ คน เสียงขางนอย ๒ คนไมลงโทษ ทกุคนก็ตองแสดงเหตุผลหมด 20 

จะเปนอยางนั้นหรือเปลา มสีมาชิกขออภิปราย ๒ คนอาจจะเกี่ยวกับประเดน็ ฟงทานสมาชกิกอน 

แลวกรรมาธกิารชีแ้จง คือผมสรุปอยางนี้ทานกรรมาธกิารชี้แจงวา กฎหมายนีเ้ขียนมาดวยความ 

มุงหมายวากรรมการสรรหาจะตองบันทกึเหตุผลลงคะแนนโดยเปดเผยแนนอน ตองแสดงเหตุผล 

ในการเลือกบคุคลที่ไดรบัการสรรหาสวนคนที่ไมไดก็ไมไปฟงเหตุผลของกรรมการสรรหาอืน่ สวนที ่

ทานกลานรงคตองการทวงตอนนี้คอืทุกคนตองแสดงเหตผุลในบุคคลทีต่วัเลือกมา ทนีี้ก็มีสมาชิก 25 

จะอภิปรายอกี ๓ ทาน ทานมณเฑียร  บุญตัน  ทานผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ  

ทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม เอาเฉพาะประเดน็นี้ทีผ่มอธิบายเมื่อสักครูนี้ครับ  
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๒๔ 
สนช. ๓๕         นัญนรีญ  ๗/๓ 

 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายมณเฑียร  บญุตนั สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิทานประธานที่เคารพ  

เนื่องจากวาสาเหตขุองการลงคะแนนเปดเผยกด็ี บันทกึเหตุผลไวเปนหลักฐานก็ด ี 5 

ก็เพ่ือความโปรงใส สวนจะมีรายละเอียดปลีกยอยเห็นดวย ไมเห็นดวยตรงไหนก็วากันไป 

ตามความเหน็ของแตละทาน แตถาเมือ่เราเลือกขางโปรงใสแลวก็นาที่จะใหเหตุผลประกอบ 

การพิจารณาเลือกเปนทีป่ระจักษ ขอสงสัยของผมก็คือวา เอาเฉพาะเหตุผลของกรรมการ 

ที่เลือกบคุคลใด นัน่หมายความวา เอาตัวกรรมการสรรหาเปนตวัตั้ง เพราะฉะนั้นเมื่อกรรมการ 

สรรหาเปนตวัตัง้ก็คือ เอารายชื่อของกรรมการและเหตุผลประกอบการพิจารณาวาเลือกใคร 10 

ขึ้นมาแสดง สวนคนทีไ่มอยูในขายถกูเลือกก็หายไป เพียงแตวาเมื่อเลือกแลว ตดัเชือกกันแลว  

คนที่กรรมการคนหนึ่งคนใดเลือกเผอญิวาไมไดรับการคดัเลือกก็ไมเปนไร เพียงแตวาไดถูกเลือก 

ในรอบสุดทายโดยกรรมการคนหนึ่งคนใด อันนี้ผมพอเขาใจไดครับ แลวก็ถงึอยางไร ส.ว. เอง 

ก็ตองไปใชวิธกีารชัง่น้ําหนกัอยูแลว โดยพิจารณาจากเหตุผลประกอบที่วานี้ ผมรบัไดในกรณีนี้ 

ขอบพระคุณครับ   15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานอาจารยเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ 

ครับ  

  ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ   :   เรียนทานประธานสภานิตบิัญญัติ

แหงชาตทิี่เคารพ ผม นายแพทยเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ สมาชกิสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ 

อยากจะใหความเหน็ในประเด็นนี้อยางนี้วา เมื่อคณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาโดยขอเท็จจรงิ 20 

โดยประวัต ิโดยการสัมภาษณหรือการฟงความเหน็มาโดยรอบดานแลว มีความเหน็สวนตนวา 

ควรจะเลือกกรรมการทานใด เปนความเหน็ทางบวกไมไดเส่ียงตอการฟองรองแตประการใดเลย 

เพียงแตวาเมื่อกรรมการสรรหาไดใหความเหน็เชิงบวกที่เห็นดวยกบัใหคนที่ไดเสียงขางนอยแลว 

ไมไดเปน ไมมเีหตุผลอะไรเลยท่ีจะไมบันทึกเหตุผลนัน้ไว เพราะไมชวยเรื่องวาจะฟองรองหรือไม 

ฟองรอง คือไมมีการฟองรองอยูแลว ประเด็นก็คือขอมูลที่ใหไวนี้จะมีประโยชนตอไปในอนาคต 25 

หรือในการพิจารณาในขัน้ตอนตอไปหรือไม ผมคดิวาเปนประโยชน เพราะอยางนอยสมาชิกวฒุิสภา

หรือผูที่จะเกี่ยวของในโพรเซส (process) ตอไป ไมวาจะมีขัน้ตอนอยางไร เขาไมมผีลเสีย 
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๒๕ 
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จากขอมูลนี้เลย จะมปีระโยชนมากหรอืนอยเปนอกีประเด็นหนึง่ หลายครัง้กรรมการสรรหา 

ใหเหตุผลที่ดมีากกบับคุคลทีม่ิไดรับการคดัเลือก จนกระทั่งทําใหสังคมหรือขัน้ตอนอืน่ 

เห็นคลอยตามไดดวยวา จรงิ ๆ แลวกรรมการผูท่ีควรจะไดนี้ควรจะได แตในขั้นกรรมการสรรหา5 

น้ําหนักแตกตางกนัไป เพราะฉะนั้นผมจึงมคีวามเห็นตามที่ทานสมาชิกไดกลาวไปเมือ่สักครูนี้คือ

ทานกลานรงค  จันทกิ วานาจะบนัทึกความเหน็ในทางบวกของกรรมการสรรหาทีม่ีตอตัวผูสมัคร

หรือผูที่กาํลังถูกพิจารณาการคัดเลือกเอาไวเสียทุกคน ขอบคุณครับ  

 

          -  ๘/๑ 10 

 

     

 



๒๖ 
สนช. ๓๕         ศรีอนงค  ๘/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   พลเอก สมเจตน  บุญถนอม เชญิครบั  

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม  

พลเอก สมเจตน  บุญถนอม สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ กอนอื่นประเดน็ในวรรคสามนี้ 5 

ตามท่ีผมไดอภิปรายตั้งแตเริม่ตนนั้น ครั้งแรกผมสนับสนนุแนวความคิดที่จะตองใหบนัทึกเหตุผล 

ของกรรมการสรรหาแตละคนไวเปนหลักฐาน แลวกเ็หน็ดวยวาสําหรับผูทีไ่มเลือก ไมควรบันทึกไว 

เพราะจะเปนเหตุของการนาํไปสูการฟองรองกนัลําดับตอไป แตในขั้นตอนของการปฏิบัต ิ

ในรอบสุดทายจะมีความเหน็ที่แตกตางกัน สมมตุิวากรรมการสรรหานั้นมอียู ๙ ทาน ๖ ทานเลือก 

นาย ก อีก ๓ ทานเลือกนาย ข ในกรณีนี้ก็เปนไปตามที่ทานอาจารยเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ 10 

ไดเสนอแนะไว ก็จะตองบนัทึกทั้ง ๙ คน แลวก็สอดคลองกับการดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมเีสียงขางมาก ๖ เสียง ก็จะตองบันทึกเหตุผลไปวา ตัวเองเหน็ 

เสียงขางมากเหน็วาอยางไร เสียงขางนอยกไ็มเห็นดวย กต็องบนัทึก กรณีนี้กเ็ชนเดียวกัน  

เสียงขางมากก็บนัทึกวา ตัวเองเลือกนั้นเลือกดวยคุณสมบัติอยางไร ขณะเดียวกนัเสียงขางนอย 

ก็มาพูดถึงตัวบคุคลทีต่ัวเองเลือกวาเขาดีอยางไร อันนี้จะเปนความชัดเจนแลวกเ็ปนเรื่องท่ีเปดเผย 15 

ตรวจสอบไดถึงวา กรรมการสรรหานัน้มหีลักการ เหตุผล ในการเลือกตัวบุคคลเขามาดํารงตําแหนง  

ผมสนับสนุนแนวคดิวธิีการนี้ครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานพลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง 

สนับสนนุหรือเปลา เชิญครบั  

  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญัต ิ20 

แหงชาต ิทานสมาชกิสภานติิบัญญตัิแหงชาติทุกทานครบั พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชดิบุญเมือง  

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ในมาตรา ๑๒ ผมสนับสนุนความเหน็ของกรรมาธิการในวรรคสาม 

เปนอยางย่ิง ในการบันทกึเหตุผลของกรรมการสรรหาแตละคนไวนี้นะครับ สืบเนือ่งจากในชวงที่ 

ผานมาของสภาแหงนี ้ในเรือ่งการดําเนนิการของกรรมการสรรหา คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือ

ตรวจสอบประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรมทางจรยิธรรม โดยสภานี้ 25 

เรามักจะมปีญหาในเรื่องของขอมูล พฤตกิรรมบางอยางที่ไมสามารถมาแสดงใหเห็นเดนชัดได  

รวมถึงเรื่องคะแนน เราก็ทราบมาแตคะแนนจากกรรมการสรรหาเทานัน้ เพราะฉะนัน้การที่ 

กรรมาธิการบนัทึกไวเปนเรือ่งที่ด ีทีนี้ในเรื่องที่เรากําลังถกที่วาในรอบไหน เฉพาะผูท่ีไดรบั 

การสรรหาถึงจะบนัทึกไว และถาผูไมไดรบัการสรรหาจะบันทกึอยางไร หรอืถาไมบนัทึกนี ้
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๒๗ 
สนช. ๓๕         ศรีอนงค  ๘/๒ 

 

ผมคิดวาเปนวิธปีฏิบัต ิคําวา “วิธีปฏิบัต”ิ ในมาตรา ๑๒ วรรคแรก ก็เขียนอยูแลวในการสรรหานี้  

ใหคณะกรรมการสรรหาปรกึษาหารือกนัวาจะใชวธิีการอยางไร แตหลักการท่ีเราตองการก็คือวา 

ใหมีการบันทึกเหตุผลของการใหคะแนน โดยเฉพาะผูทีไ่ดรบัการสรรหา ผมคดิวาการท่ีบรรจุ5 

ขอความไวเพียงเทานีก้็เพียงพอแลว แตทางปฏิบัตเิราไมตองเปนหวง ใหกรรมการสรรหานี ้

ไปดาํเนนิการตอไป หรือหากเราจะเปนหวงวา จะไมมีความชดัเจนในสิ่งทีเ่ราอภิปรายไปวามีเหตุ 

และผลอยางไร เราก็บนัทึกไวในขอสังเกตกไ็ด หรืออยูในบันทึกการประชุมของวนันีอ้ยูแลวนะครับ 

เพราะฉะนัน้ผมคิดวาในการที่วรรคสามทีก่รรมาธิการไดเขียนขอความไวเทานี้ ผมวาเพียงพอแลว 

และเกิดผลบังคบัในทางปฏิบัตแิลว ก็ขอสนับสนุนครับ  10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ เชญิครบั  

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ในฐานะเปนคนยกประเด็นอนันีข้ึ้นมาถามวา กรรมการจะบันทึกใคร 

บันทึกผูไดหรือวาผูไมได ทีป่ระชุมก็ไปไกลถึงขัน้วาจะบนัทึกชวงไหน วาขัน้ตอนสุดทายหรือขั้นตอน

แรก เขาใจวาหลักการนีเ้ทาที่ฟงทุกคนก็เหน็ดวยวาตองบันทึก อยางผมก็เห็นวาตองบันทึกนะครับ 15 

ทีนี้แตถาเขียนไวแบบนีไ้มไดเขาใจแบบที่เราคุยกนัเมือ่สักครู ไมเขาใจวา ๑. บนัทึกใคร  ๒. บันทกึ 

ชวงไหน กฤษฎีกาม ี๒ ทาน ทานหนึง่จะตอบ อีกทานหนึ่งชวยเขียนไวดวย ไมใชเอาแตตอบ 

แลวกไ็มไดเขียน เสียเวลาสภาแหงนี้ คือหลักผมคดิวา ๑. เห็นดวยกบักรรมาธิการ ใหกรรมาธกิาร 

เพ่ิมใหชัดเทานัน้เองวา จะใหมีการบนัทึกชวงไหนและบนัทึกใคร ถาลงไดอยางนี้ก็จบ และท่ีประชมุ 

ไมมีปญหาอะไรมากนกั ยิ้มอยางเดียวไมได ทานปกรณ  นิลประพันธ ตองตอบไดดวย ขอบคุณครับ  20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คือเทาที่ฟงทานสมาชิกพูดนี้ ก็คืออยากให 

บันทึกเหตุผลของกรรมการสรรหาแตละคน ก็แสดงชดัเจนวา ถาตีความตามกฎหมายโดยเครงครดั 

กรรมการสรรหาแตละคนตองบันทกึเหตุผล ก็เติมไปใหชัดแบบที่ครูหยุยวา เหตุผลของการเลือก 

ในครั้งสุดทายนี้กรรมการแตละคนตองบันทึกเหตุผล สวนเหตุผลของทาน ผมก็คดิวาทานก็จะบอก 

ดานดี หรือจะไปวาคนอืน่ดานไมดีกเ็ปนความรบัผิดชอบของทาน ถาทานกลานรงคที่จะบอกผม 25 

ไมเลือกคนทีไ่ดเพราะอะไร ถูกฟองถกูอะไรกว็ากันไป ทานก็คงไมเขียน หรือจะเขียนแตดานดีของ

บุคคลที่ทานเลือกก็ปลอยทานไป อยางนี้กรรมาธกิารจะวาอยางไร เชญิสรปุนะครบั  
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๒๘ 
สนช. ๓๕         ศรีอนงค  ๘/๓ 

 

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานทีเ่คารพ ผม ตวง  อันทะไชย ในฐานะกรรมาธิการ ประเดน็แรก ผมคดิวา 

สภาแหงนี้เห็นตรงกันวาการเขียนเอาไวจะเปนประโยชนตอกระบวนการในการสรรหาในอนาคต  5 

ซึ่งผมอยากใหเคลียรประเดน็กอน มีทานสมาชิกเสนอวา ซึง่ก็ตรงทีเ่ราไดหารือกันตัง้แตตอนตนวา 

ถาทานประธานดูมาตรา ๑๒ ตัง้แตกระบวนการแรก กค็ือในการสรรหานั้นเราใชคาํวา การจะตอง 

ปรึกษาหารอืกันกอนนี้ ถาใชกระบวนการปรกึษาหารือเพ่ือท่ีจะมาตอบคาํถามในวรรคท่ีทานกําลัง 

พูดถึงนี้จะไดหรือไม แตถาหากทานสมาชิกเหน็วาการเขยีนแบบนี้จะไมชัดเจน จะเพิม่เตมิ 

ผมไดเรียนทานรองเลขาธิการและทานกฤษฎีกาไดเขียนใหแลว ทานจะเลือกเวอรชัน (version)  10 

ไหนก็ได ตรงนี้กรรมาธกิารไมตดิใจ เพียงแตวาเจตนาตอนนี้ชัดเจนตรงกนัไหมวาจะเขียนเพิ่มเติม  

หรือจะใชปรึกษาหารือทานประธานครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ลองเสนอเวลาไวกอน จะแกไขเพ่ิมเตมิ 

ใหชัดเจน คอืที่ถามนี้เพราะวามีการอธิบายทีต่างกัน ทานสมชาย  แสวงการ บอกกรรมการสรรหา 

คนที่เลือกเทานั้น แตตอนนีฟ้งดูสมาชกิสวนใหญอยากใหทุกคนแสดงความเหน็ในรอบสุดทาย 15 

ตรงกันเทาที่ผมฟง กรรมาธกิารก็ยอมแลวและตรงกนั กไ็ปเขียนใหตรงกัน สวนความเหน็ 

เขาจะเขียนแคไหนเรือ่งของเขา ผมวาขึ้นอยูกับบคุคลแลวก็จะชัง่น้าํหนักไดเอง เวลาคนเขียน 

คําพิพากษา เชิญกรรมาธิการชี้แจงครบั  

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธานครับ  

ผมขออนุญาตเทาความนดิเดียว คือมาตรา ๑๒ เราเปลีย่นกระบวนการสรรหาใหมทั้งหมด  20 

คือแทนที่จะมานัง่ประชุมกนัแลวก็ลงคะแนนเลือกกันเลย เพราะฉะนั้นมาตรา ๑๒ เรากําหนดกรอบ 

วิธีการในการคดัเลือกใหมกค็ือวา ใหกรรมการสรรหานีม้าปรกึษาหารือรวมกันแลวก็มาคุยกนั 

เพ่ือคัดสรรวาจะมแีนวทางในการคัดเลือกอะไร อยางไร ไมไดกําหนดเฉพาะวาจะตองมีการ

ลงคะแนนเปนรอบ ๆ ไป แตละครั้ง ๆ อยางที่เคยปฏิบตัิมา เพราะฉะนัน้เราจึงกําหนดไวแตเพียงวา

ในกรณีทีต่องมีการลงคะแนน กต็องใชวิธกีารลงคะแนนโดยเปดเผย แตสุดทายอยางไรกต็าม25 

เนื่องจากมีผูสมัครมากกวา สุดทายกต็องลงคะแนนอยูแลว เพราะฉะนัน้ผมขอเรียนวาเรือ่งรอบ 
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๒๙ 
สนช. ๓๕         ศรีอนงค  ๘/๔ 

 

ในการพิจารณานัน้เรือ่งหนึ่ง จะพิจารณากันกี่ครัง้ก็ได ประชุมหารอืกันกี่ครัง้กไ็ด สวนวาเวลา 

ลงคะแนน เราจะใหลงคะแนนกน็ับเปนครั้ง เพราะฉะนัน้ก็นบัเฉพาะแตละครัง้ อนันี้ขออนุญาต 

อธิบายเกินเลยไปนิดหนึง่ครบั สวนสําหรับที่ทานสมาชิกไดกรุณาแนะนําวา ควรจะเพ่ิมเติมความ 5 

ในวรรคสามวา จะใหมีการบันทึกเหตุผลของกรรมการสรรหาแตละคนที่มตีอผูสมคัรทุกคน  

ก็เติมไปแตเพียงวาอยางนีค้รับ คาํวา “หลังแตละคน” เติมไปแตเพียงวา “ที่มตีอผูรบัการสรรหา 

หรือคดัเลือกทุกคน” แคนีก้ห็มดแลวครบั  

 

          -  ๙/๑ 10 



๓๐ 
สนช. ๓๕             ศรญัญา  ๙/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   หมายความวาทุกรอบใชไหมครับ  

ถาเติมแคนี ้

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   หมายถึงรอบที่มกีาร5 

ลงคะแนนครบั 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ก็ตองเติมใหชดัเจน ทุกรอบทีม่ีการลงคะแนน 

หรือรอบสุดทายครบั 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานครับ จริง ๆ แลวคําวา รอบ นี่คอืการปรกึษาหารือ กค็ือมานั่งคุยกัน สวนวา 10 

เมื่อมีการลงคะแนนจะเลือกใครแลวจะตองบนัทึกเหตุผลไวอยางนัน้ครบั สวนอืน่จะเปนเรื่องของ 

รายงานการประชุมไป ก็จะเปนการบนัทึกรายงานการประชุมไป สวนการลงคะแนนจะตอง 

เปนอยางนี ้เพราะปกติเวลาเขาลงคะแนนก็จะมีบตัรลงคะแนน แลวก็จะเขียนชื่อวาเลือกใคร 

เพราะอะไรครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   นาจะไมคอยตรงกนัแลวนะครบั คอืปกต ิ15 

ที่แลวมาการสรรหากรรมการสรรหาลงคะแนนโดยเปดเผย และโดยประชุมปรึกษากันไมได  

ตอนนี้ทานเปล่ียนระบบ ซึ่งเราก็เห็นดวย ระบบเดิมกรรมการสรรหาจะมาประชุมแลวบอกคนนั้นดี 

คนนีไ้มดีทําไมได เคยมีเรื่องถูกฟองไปแลว แตทานเสนอใหมมากฎหมายใหมมาก็ยอมทําได  

ทีนี้การปรกึษากนัในระบบใหมถาไมชัดเจนเขาจะไมกลาปรึกษา เขียนไปใหชัดเลยวาตองแสดง

เหตุผลรอบไหน สมมุติผมนัง่อยูรวมดวย คุณเลือกคนนี้ ผมไปจ้ีเขาบอกคุณก็แสดงดวยสิ เขาบอกผม 20 

ไมแสดงอยางนี ้เวลาประชมุปรึกษากันกไ็มงายเหมือนกนั แทนทีว่าจะไดเลือกและแสดงเหตุผลกัน 

กลายเปนขดัแยงกันเสียกอนแลววากรรมการสรรหาจะเอาอยางไร ทานลองบอกทั้งกระบวนการ 

มาสิวาจะใหทําอยางไรบาง จะไดเขียนกฎหมายใหชดัเจนครบั 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานครับ คือกรณีทีจ่ะตองมีการเริม่ตนกระบวนการสรรหา ก็จะมีการประชมุปรึกษาหารือ25 

คณะกรรมการ มีการเลือกคณะกรรมการสรรหาขึ้นมา และคณะกรรมการสรรหากจ็ะมาประชมุ 

พิจารณากัน แลวกป็ระกาศรับสมัคร หรือวาไปพิก อัพ (pick up) คนจากที่เหน็วาเหมาะสม 

หลังจากนั้นก็มาพิจารณาคณุสมบัติลักษณะตองหาม หลังจากนัน้แลวจึงจะมีการลงคะแนนวา 

จะเหน็ควรเลือกใคร ไมเลือกใคร  
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๓๑ 
สนช. ๓๕             ศรญัญา  ๙/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทีละขัน้ตอน ประชุมปรกึษาตรวจคุณสมบตั ิ

ลักษณะตองหาม โอ.เค. ประชุมไปครัง้หนึ่ง 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   วธิกีารทํางานวาจะทําอยางไร 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   วธิีการทํางานวาจะทําอยางไร หมายความวา

อยางไรครับ 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กว็ธิีการทํางานอยางประชุม 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ก็กฎหมายบงัคับวาตองลงคะแนนโดยเปดเผย 

ทานจะใหประชุมเรื่องอะไรตอครบั 10 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ยังไมถึงทานประธานครับ  

อันนี้พอประชมุกันแลวจะตองมีการลงคะแนน สมมุตวิามีลิสต (list) มาแลว มีคนสมัคร ๒๐ คน 

ก็จะตองมกีารลงคะแนนวาเลือกใคร หรือไมเลือกใครครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีวธิีการลงคะแนน กค็ือกรรมการแตละคน 

ก็ลงคะแนนเลือกคนที่เขาเหน็วาเหมาะสม 15 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ใชครับ ก็ลงคะแนนเลือกไป 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ก็ไมไดปรกึษา จะใหปรึกษากอนหรือเปลา

ครับ 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กค็ยุวิธีทํางานกันตาง ๆ นานา 

ตั้งแตแรกแลวครบั 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมใชประเดน็นี้ ประเด็นทีว่าปรึกษา จะให 

กรรมการคุยกันกอนไหมวา คนนีด้ี คนนี้ไมได คนนี้เปนอยางไร ไปคอมเมนต (comment)  

กอนไดไหม  

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธกิารวสิามัญ)   :   คุยครับ เพราะวาเปนการเริ่ม

ตามมาตรา ๑๒ เลยทานครบั 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานยืนยันนะครับวา กรรมการมีสิทธทิี่จะ 

คุยกันกอน เพราะวาทางปฏิบัติเดิมกรรมการจะไมคุยกนัวาเขามีความเหน็อยางไรตอบุคคล 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   อนันี้เปล่ียนไปเลยครับ 

อันนี้เราเห็นปญหาจากประเด็นปญหาเดิม แลวก็เลยเขียนไวชัดวา “ใหคณะกรรมการสรรหา 

ปรึกษาหารอืเพ่ือคดัสรร” ตัง้แตในตอนแรกครับ 30 



๓๒ 
สนช. ๓๕             ศรญัญา  ๙/๓ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ใหคณะกรรมการปรึกษาหารอืเพ่ือคดัสรรนี้

สามารถคุยกนัไดวาคนไหนดี ไมด ีอยางไร ผมสรปุอยางนี้นะครบั 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ครบัผม 5 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   ทานประธานครบั พลเอก สมเจตน  บุญถนอม

ครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญครับ ทานพลเอก สมเจตน  บุญถนอม

ครับ เดี๋ยวทานมณเฑียร บญุตนั และทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม กอนครบั 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 10 

พลเอก สมเจตน  บุญถนอม กรรมาธิการย่ิงชี้แจงย่ิงยุง วิธีการแบบนี้เกดิการล็อบบี้ (lobby) กันได 

เริ่มตนการปรึกษาหารอืกันนั้นควรเปนกระบวนขัน้ตอนในเรื่องคุณสมบตัิ วธิีการเทานั้น ไมใช

ปรึกษาหารอืเอาคนไหน ๆ ทานทําใหเกิดระบบการล็อบบี้ขึน้ในคณะกรรมการสรรหาแลว ผมคดิวา 

ไมสมควรที่จะเปนอยางนี้ ถาเมื่อไรมวีิธกีารทําอยางนี้ขึน้เมื่อไร แลวก็ระบบแบบนี้ใชไมได  

การลงคะแนนนัน้ยอมเปนเอกสิทธิข์องแตละบุคคล กรรมการสรรหาทานตองมเีอกสิทธิ์  15 

ไมใชวธิีการล็อบบี้อยางที่ทานวา แตวากระบวนการตาง ๆ นัน้จะตองเริ่มตนมาจากทีใ่หสัมภาษณ

แสดงวิสัยทัศนมา แลวกเ็ปนเอกสิทธิ์ของแตละคนที่จะเลือกใคร ไมเลือกใคร สุดทายประเด็นปญหา

อยูท่ีผมบอกวา จะตองแสดงเหตุผลในการเลือกบุคคลนัน้ไปอยูรอบสุดทาย เมื่อเลือกออกมาแลว  

๖ เสียงใหนาย ก คุณกต็องบอกวานาย ก นั้นมีคุณสมบตัิที่ดีอยางไรเปดเผยได อีก ๓  เสียง 

ใหนาย ข กต็องพูดวานาย ข ดอียางไร อยางนัน้แหละครับถึงจะเปนความชอบ ผมคิดวา20 

กรรมาธิการชีแ้จงนั้นนาจะเปนระบบท่ีไมชอบครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานมณเฑียร  บญุตนั ครับ 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   เรียนทานประธานสภานิตบิญัญตัิแหงชาติที่เคารพ 

กระผม นายมณเฑียร  บญุตัน สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ทานประธานครบั ผมสอดคลองกบั 

ทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม เพียงแตวาผมอยากจะถามคณะกรรมาธิการนดิหนึง่วา กรณีเปน 25 

การปรึกษาหารือวาจะเอา หรือไมเอาใคร แลวที่ประชมุเหน็พองตองกนัยังจะมีการลงคะแนนอยูไหม 

สมมุตเิหน็พองตองกนัแลว ปรึกษาหารอืกันแลว แลวไมลงคะแนนไดไหม หรือวาปรกึษาหารือ 

แลวก็ยังลงคะแนนอยู คือถาปรึกษาหารือแลวไปลงคะแนนก็จะเปนไปอยางที่ทานสมเจตนวา  

 

 30 



๓๓ 
สนช. ๓๕             ศรญัญา  ๙/๔ 

 

ก็มีการปรกึษาหารือจนกระท่ังเหน็คลอยตามกันแลวไปลงคะแนน การลงคะแนนในที่นี้ก็เปนเพียง

พิธีกรรมเทานั้นเอง ผมเปนหวงครับ แตวาถาเปนการปรึกษาเรือ่งกระบวนการวธิีการอันนี ้

ก็ไมเปนประเดน็ขอบพระคณุครับ 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คณะกรรมาธกิารจะปรึกษาหารือกนักอนไหม  

 เพราะวาความเหน็ของแตละทานผมดูอาจจะไมตรงกนันะครับ 

   นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ทานประธานที่เคารพ

ผม ตวง  อนัทะไชย กรรมาธิการ ทานประธานครับ ความจริงความในมาตรา ๑๒ ท่ีทานกําลังพูดถึง 

ไมมีการแปรญัตติ ไมไดมีการแกไขนะครับ ทานประธานถามเรากต็อบ ใหคนรางเขาตอบเจตนา  10 

เราจะมาแกไขไมได เพราะในวาระที ่๑ ไมมคีนสงวนความเหน็ กรรมาธกิารก็ไมแกไขคําวา 

“ปรกึษาหารือ” เปนกระบวนการที่ กรธ. เขาออกแบบมา แตส่ิงประเดน็ที่ผมคดิวาจําเปนท่ีจะตอง

ขอประทานอนญุาตตอทีป่ระชุมซึ่งเราแกไข กค็ือ ตอนทายถาหากวาที่ประชุมมีความประสงคจะ

เพ่ิมเอาไวรอบสุดทาย กรรมาธิการก็เขียนไวเรียบรอยแลวเปนรอบสุดทายครับ แตผมเรียน 

ทานประธานวา เมื่อกรรมาธิการไมไดแกไข ไมไดมีการปรับปรุงแกไขก็จะไปเปล่ียนแปลงจาก 15 

รางเดิมไมได ขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีการเติมไมใชหรอืครับ วรรคสาม ขอโทษ 

“ในการสรรหาหรือคัดเลือก ใหใชวธิีลงคะแนนโดยเปดเผย” อนันี้ไมมีปญหา “และใหบันทึกเหตุผล

ของกรรมการสรรหาแตละคนไวเปนหลักฐานดวย” อันนี้กรรมาธิการแกไขนะครับ  

   พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   พลเอก สมเจตน  บญุถนอม ครับ  20 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานพลเอก สมเจตน  บุญถนอม ครับ 

กําลังพิจารณากันในประเดน็นีแ้คนัน้นะครับ 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพ ผม พลเอก สมเจตน  บุญถนอม ขอบคุณตอทานประธานคณะกรรมาธิการที่ชี้แจง  

ไมมีการแปรญัตติกรรมาธกิารแกไข แตส่ิงสําคัญทีสุ่ดกค็ือกรรมาธิการชี้แจงวธิีการปฏิบัต ิ 25 

ถูกบนัทึกเอาไวในสภาแหงนีแ้ละจะนําไปสูการปฏิบตัิ เราพูดตรงนีว้าทานชีแ้จงอยางนี้ไมได  

ไมชอบ เราไมไดพูดในเรื่องของการแกไขหรือไมแกไข เพราะทานชี้แจงวธิีการปฏิบตัิเรื่องวา

ปรึกษาหารอืกันที่จะเลือกคนใดคนหนึ่งปรึกษากันไดเนือ่งจากคนโนนคนนี้ ไมได แลววธิีการนี้ 

 

 30 



๓๔ 
สนช. ๓๕             ศรญัญา  ๙/๕ 

 

ถาไมมีการทักทวงไว ในที่สุดกรรมการสรรหานําไปปฏิบัติ บอกตามคําแนะนําเจตนารมณ 

ของกรรรมการ ของกรรมาธกิารที่รางขึน้มา ทานจะตอบปญหานี้อยางไรครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ปญหานี้เดี๋ยวกรรมาธิการลองปรกึษาหารือ5 

กัน คือไมอยางนั้นเปนการโตไปโตมา มีปญหาในมาตรา ๑๒ อีกหลายขัน้ตอน เผ่ือท่ีวาจะไดเจรจา 

ประนีประนอมกนัไปพรอมกันหมดเลย เอาไปทีละเรือ่งท่ีกรรมาธกิารแกไข เรื่องนี้ผมรอแตละทาน 

ตั้งหลักคดิใหดีกอนนะครบั ประเดน็อยูที่วาทีก่รรมาธิการเตมิวาแลวใหบนัทึกเหตุผลของกรรมการ 

สรรหาแตละคนไวเปนหลักฐานดวยนั้น จะทําแคไหน เพียงใด อยางไร สวนที่ทานประธาน 

คณะกรรมาธิการพูดวา สวนปรกึษาหารือไมไดมีการแกไขนั้นถูกตองแลว แตเปนเหตุผลท่ีมาพูดกนั 10 

ดังนัน้เฉพาะวรรคสามแขวนไวนิดหนึ่ง ผมยังตดิใจการแกไขของคณะกรรมาธิการในวรรคหา  

ทานตดั และคณะกรรมาธกิารยังไมไดตอบผมเลยเรื่องวา การประชุมคัดเลือก กกต. ใชลับ 

หรือวาเปดเผย ผมขอเปดประเด็นวรรคหาตอไปนะครับ บันทกึทุกวรรคจะเชื่อมโยงกันหมด 

และจะไดคําตอบวาควรจะเปนอยางไร วรรคหาทานไปตดั “ผูพิพากษาอาวโุสในศาลฎีกา” ออก 

เปนเจตนาแลวก็อยากจะถามวาประชมุลับหรือประชุมเปดเผย  15 

 

             - ๑๐/๑    

 



๓๕ 
สนช. 35         สุชาดา  ๑๐/๑ 

 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานครบั จรงิ ๆ ใชวิธีการลงคะแนนโดยเปดเผย จะเชื่อมโยงกับวรรคสาม การสรรหา 

หรือคดัเลือกใหใชวธิีลงคะแนนโดยเปดเผย แลวก็ท่ีตัดคาํวา “ผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา” ออก 5 

เนื่องจากไดรบัคําแนะนําจากทางศาลวา คําวา “ผูพิพากษาในศาลฎีกา” นัน้ หมายความรวมถึง 

ผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาอยูแลวครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไดรับคําแนะนําจากใครนะครบั 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ทางศาลยุตธิรรมครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทางศาลท่ีเขาพูดกับผม เขาไมไดพูดอยางนั้น 10 

ไมเปนไร กรรมาธกิารชีแ้จงวาไดรับคําแนะนํา หมายความวาคํานีร้วมแลวใหตัดออก แตวารวมอยู 

คือพอทานไปตัดออก ผูพิพากษาอาวโุสเขามาโวยกับผม แคนัน้แหละ แตเมื่อทานอธบิาย ถึงตองฟง 

คําอธบิาย ไมอยางนัน้ก็ยุงนะครับ กโ็ดยเปดเผยเปล่ียนแปลงไปจากเดิม คราวนี้จะเชื่อมตอไป  

เกี่ยวกบัที่ลงมตแิละแสดงเหตุผลนี ้ตอไปในวรรคถดัไปเกี่ยวกับตองไดรับความเหน็ชอบจากวุฒิสภา 

มีประเดน็ไหม ทานใดจะอภิปรายไหมครับ “ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชกิท้ังหมดเทาทีม่ีอยู 15 

ของวุฒิสภา” อนันีรู้สึกจะเปล่ียนหลักการไป จากเดิมใชเสียงขางมากใชไหมครบั พลเอก สมเจตน 

บุญถนอม ทานตดิใจประเดน็ไหนครับ  

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   ผมตดิใจในวรรคแปด ยังไมถึงใชไหมครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ยังไมถึงนะครับ ทนีี้ผมจะชี้ใหเหน็วา 

ไดรบัความเห็นชอบจากวฒุสิภา ถาวุฒิสภาไมอยู สภานติิบัญญตัิแหงชาติจะตองทํานี้  20 

ตองไมนอยกวากึ่งหนึง่ของจํานวนสมาชิก อนันีก้็เปนการแกไข ก็นาจะชอบดวยเหตผุล  

มีสมาชิกจะอภิปรายหรือไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ตอไปในกรณีทีวุ่ฒิสภา 

ไมใหความเหน็ชอบผูไดรับการสรรหา ใหดาํเนนิการคดัเลือกหรอืสรรหาบคุคลนั้นใหม  25 

แลวเสนอตอวฒุิสภาเพื่อใหความเหน็ชอบตอไป โดยผูซึง่ไมไดรับความเหน็ชอบจากวุฒิสภาในครั้งนี้ 

จะเขารับการสรรหาในครัง้ใหมนีไ้มได อันนี้ก็เขียนไวใหชัดเจนวาตองดําเนินการสรรหาใหม  

คนเดิมกไ็มได มีประเด็นอภิปรายไหมครับ มีทานพลเอก สมเจตน  บุญถนอม เชญิครับ  
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๓๖ 
สนช. 35         สุชาดา  ๑๐/๒ 

 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม  

พลเอก สมเจตน  บุญถนอม สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ในประเด็นมาตรา ๑๒ วรรคแปดนัน้ 

สาระสําคัญกค็ือในกรณีทีว่ฒุิสภาไมใหความเห็นชอบ ตรงนี้ก็มบีัญญัตหิามไววา ผูที่ไมไดรบั 5 

ความเหน็ชอบจากวฒุิสภาในครัง้นี้จะเขารับการสรรหาในครั้งใหมนีไ้มได ความหมายความสําคญั 

อยูวาครั้งใหมนี้ หมายความวาครัง้ไหน ผมยกตัวอยางเชน ครั้งตอไป โอ.เค. เปนครัง้ใหม รบัได 

ผมถามวาครั้งใหมนีแ้ลวยังเลือกไมได ครัง้ตอไปนี้เขามาสมัครไดไหม และถามวา สมมุตวิา ๔ ป 

๕ ปนี้เขาไมสามารถไดรบัเลือก ในวาระตอไปเขามาสมัครไดไหม ตรงนี้คือความหมายผมเขาใจ 

คิดวาตองการแกปญหาไมใหมาสมคัร แตตองเขียนใหชดัเจนวาครั้งใหมกี่ครั้ง หรอืหามเขาไป 10 

ตลอดชีวติวา เขามาเปนกรรมการ กกต. ไมไดอีกแลว อนันี้อยากใหเขียนใหชัดเจนวา เจตนารมณ 

ของกรรมาธิการนั้น หมายความวาครั้งใหมหรอืการเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งเฉพาะชดุนี ้

คุณทําไมไดแลว แตถาชดุตอไป เพราะชดุนี้อาจจะมีการเลือกอกีหลายครั้งก็ได ขอบคุณครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ชี้แจงนะครบั  

  นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธาน 15 

ที่เคารพ ดฉิัน พงษสวาท  กายอรุณสุทธิ ์สําหรับประเดน็ของวฒุิสภาในวรรคแปด ในการท่ีบอกวา 

การเลือกครัง้ใหมก็ตองหมายถึงในการเลือกกรรมการสรรหาท่ีกําหนดกระบวนการในกรอบ  

๙๐ วันตามครั้งนี้ สําหรบัครัง้ตอ ๆ ไปในการเลือกในวาระอื่น ๆ ก็จะเปนการเริ่มกระบวนการ 

ตามมาตรา ๑๑  มาตรา ๑๒ ตรงนี้ใหม ซึง่ก็จะเปนการนับหนึง่ใหม ดังนั้นในตรงนีก้ารที่บอกวา 

จะมาสมคัรใหมในการสรรหาครั้งใหมตรงนี้ไมได กห็มายถึงวายังอยูในกรอบกระบวนการ 20 

ที่กําหนดไวในระยะเวลานี้ทัง้หมดนะคะ 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานพงษสวาทไปพูดถึงกรอบระยะเวลา  

๙๐ วันจะมีปญหานะครบั คอืเวลาเลือกใหมพนกรอบไปแลว ทานวัลลภ  ตังคณานุรกัษ เชญิครบั  

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานครบั ผมมี ๒ ประเด็น ประเด็นแรก 

เหมือนทานประธานวา ถาเลือกใหมจะพนกรอบเวลา ๙๐ วันจะทําอยางไร แตขณะเดียวกันนั้น 25 

ในวรรคเจ็ด ขออนญุาตทานประธานนดิเดียว ยอนไปวรรคเจ็ดนดิหนึ่ง คือในวรรคเจ็ดเปนวรรค 

ที่จะมีผลถงึ ๙๐ วันทีว่าพอสมควร เพราะในวรรคเจ็ดเขียนวา “เมื่อคณะกรรมการสรรหาและ 

ที่ประชมุใหญศาลฎีกาสรรหาหรือคัดเลือกไดบคุคลใดแลวใหเสนอชื่อไปยังวุฒิสภาเพ่ือพิจารณา 
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๓๗ 
สนช. 35         สุชาดา  ๑๐/๓ 

 

ใหความเหน็ชอบ” แลวก็เตมิวาไดเสียงเกนิกึ่งหนึง่ คาํถามคือ วฒุิสภาใหความเหน็ชอบในเวลา

เทาไร ไมไดบอกเวลาไวเลย แลวตองทาํอยางไร ๑ เดอืน ๒ เดือน ๓ เดือนเขาจะดงึอยางไร  

เพ่ือวุฒิสภาใหความเห็นชอบกําหนดเวลาไวหรอืเปลา อันนี้เปนคําถามจรงิ ๆ นะครับ ไมอยางนัน้ 5 

จะลอยมาก ไมรูวฒุิสภาจะเลือกเมื่อไร อันนี้ก็เปนปญหาได ขอบคุณทานประธานครับ  

  ประธานสภานติบิัญญัตแิหงชาติ   :   ขอประทานโทษดวยที่ผมถามมาก เพราะวา 

เกี่ยวของท่ีจะตองปฏิบตัิหนาที่ในชวงเปล่ียนผาน ผมกเ็ห็นแลวมชีองโหวที่เกดิขึน้ของระยะเวลา 

วุฒิสภา แลวถาเกดิมีการดงึเวลาขึน้มานี้จะเปนปญหาทางการเมืองหรอืเปลา และสวนอกีรางหนึง่ 

ที่เปนคําส่ัง คสช. ทานเขียนใหวุฒิสภาเหน็ชอบใน ๑๕ วัน นี่ยังคางอยูของคณะกรรมการตรวจเงนิ10 

แผนดินจะเขามาเร็ว ๆ นี้ ประเด็นนี้ก็นาจะเขียนใหเคลียรทางคณะกรรมาธิการจะวาอยางไร  

๙๐ วัน ทานใชกรอบคงไมไดเพราะหมดไปแลว แตวาถงึทานเขียนอยางนี้ผมกต็ีความไดวา ก็คือ 

ครั้งทีต่อไปจากการเลือกไมไดนั่นแหละ ทานพลเอก สมเจตน  บุญถนอม ทานไปคิดมากเอง  

ขอประทานโทษ ทานสมชาย  แสวงการ เชิญครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ทานประธานครับ ขออนญุาต15 

ชี้แจงประเดน็นี้ก็คือเมือ่กรรมการสรรหาไดเลือกแลวและสงมาใหวุฒิสภา และวุฒิสภาไมเลือก 

สมมุติสงมา ๗ คน วฒุิสภาตรวจแลวผานแค ๖ คน  ๑ คนที่วางที่กรรมการสรรหาตองไปสมคัรใหม 

ไมใหคนท่ีถกูวฒุิสภารีเจคท (reject) ออกไปกลับมาสมคัร เจตนามแีคนัน้นะครับ   

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   ทานประธานครบั 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอประทานโทษทีไ่ปพาดพิงทาน  20 

อยาประทวงผมเลย เชิญครบั  

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   ขออนุญาตครับ ไมไดครับ กราบเรียน 

ทานประธานทีเ่คารพ กระผม พลเอก สมเจตน  บญุถนอม ทานเปนประธาน ทานบอกผมคดิมาก 

ไมไดครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ขอประทานโทษ ผมขอถอนครับ 25 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   ไมไดครับ บอกผมวาคดิมาก กระบวนการ 

ในการพิจารณากฎหมายตองรอบคอบครับ ผมชี้ประเดน็เพ่ือใหเห็นวา ถาเกดิมกีารตีความไว 

จะทําอยางไร ผมมไิดทกัทวง แตผมพูดเพ่ือใหเห็นวาอาจจะเปนประเด็นของการตีความ 

เพราะฉะนัน้ใหชดัเจน กฎหมายตองชัดเจนใชไหมครับทานประธาน  
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๓๘ 
สนช. 35         สุชาดา  ๑๐/๔ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ครบั 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   เพราะทานบอกผมคิดมากไมไดครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมไดคิดมาก ขอโทษครับ คือเมื่อถามนี ้5 

และเมื่อสักครูนี้ทางกรรมาธกิารตอบนี้ ผมยังทวงเลยวาเปนปญหา ที่ทานตอบมาวาอยูในกรอบ 

๙๐ วัน ก็อธิบายชวยทานนะครับ ตกลงระยะเวลาวาอยางไร กรอบ ๙๐ วนัยังยืนอยูหรือเปลา  

หมายถงึอยางนั้นหรือเปลา  

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานครับ จริง ๆ แลวกรอบ ๙๐ วันนั้นสําหรับการเลือกแตละครั้ง ที่ตอบไปไมชดัเจน 10 

อาจจะเขาใจคลาดเคล่ือนไปนิดหนึง่ ๙๐ วันเลือกแตละครั้งทานครับ  

 

          -  ๑๑/๑ 



๓๙ 
สนช. ๓๕          สํารวม  ๑๑/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   หมายความวาเมื่อหมด ๙๐ วันนั้น 

ก็ม ี๙๐ วันใหม  ๙๐ วนัใหมคนนั้นเลือกไมไดแลว แตวาถาไปปใหมก็ไดแลว เคลียรนะครับ  

ทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม ครับ  5 

  นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย (รองประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีหนึ่ง)   :    

ทานประธานขออนุญาตครบั มขีอสงสัย ตามที่กรรมาธกิารชีแ้จง ผมวาหลักทานอยาเอาไปผูกพัน 

กับเรื่องกรอบเวลา ๙๐ วนัจะดีไหม เพียงแตวาขอหามที่หามไมใหคนทีวุ่ฒิสภาไมใหความเห็นชอบ 

เฉพาะคนทีวุ่ฒิสภาไมใหความเหน็ชอบ ผมเขาใจอยางนั้น ไมใชรวมไปถึงผูสมคัรแลวไปตกรอบ 

ตั้งแตในรอบคัดเลือกของกรรมการสรรหา คนเหลานั้นกลับมาสมคัรใหมอีกกีค่รั้งก็ได  10 

อันนีต้องชดัเจน เฉพาะคนทีผ่านรอบคดัเลือกมาแลวจนกระทัง่มาถึงวฒุิสภา และวฒุิสภาไมให 

ความเหน็ชอบ เฉพาะการเลือกทดแทนตําแหนงทีวุ่ฒิสภาไมใหความเหน็ชอบนัน่แหละ คนที่เคย

ไดรับการเสนอชื่อมาวฒุิสภาแลวไมไดรับความเหน็ชอบจากวฒุิสภาจนเปนเหตุใหมกีารตองไป 

คัดเลือกใหมเพ่ือทดแทนตําแหนงนัน้ คนคนนัน้ไมมีสิทธิสมัคร เพราะฉะนัน้ไมวาจะตองมีการ 

คัดเลือกใหมกี่รอบก็ตามหรอืเกิดเหตุการณอยางที่ทานพลเอก สมเจตน  บุญถนอม เสนอ  15 

คือเสนอชื่อครัง้ท่ี ๒ ก็ยังไมผานอีก ตองเปนเหตุใหมีการคัดเลือกใหม คนที่ไมผานความเห็นชอบ 

จากวฒุิสภาทั้งครั้งที ่๑ และครั้งที ่๒ ลงสมัครอีกไมได เพราะฉะนัน้จึงไมเกี่ยวกับเรือ่งกรอบเวลา 

จะอยูใน ๙๐ วันหรือไม ๙๐ วัน จึงไมอยูกบักรอบเวลาวาจะตองมีการสรรหาใหมกีค่รั้ง ถายังคงเปน

การสรรหาเพ่ือทดแทนคนทีวุ่ฒิสภาไมใหความเหน็ชอบ ผูท่ีไมผานความเห็นชอบจากวุฒสิภา 

สมัครไมไดทุกครั้งตลอดไป เพราะวาความมุงหมายนาจะเปนอยางนั้น เฉพาะในตําแหนงนัน้  20 

เปนอยางนัน้หรือเปลาอยากใหกรรมาธกิารไดชี้แจงหนอยครับ  

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

ยืนยันครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ กรรมาธิการยืนยัน 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   เขาใจครับเขายืนยันในสวนอืน่ครบั แตวา 25 

ในวรรคเจ็ดหมายความวาอยางไรวุฒิสภากําหนดระยะเวลาวาอยางไร เพราะมีโอกาสการดึงกนั

ไดมากเลยเราจะทําอยางไร ทานตอบใหชดัเลยครับ เพราะไมไดกําหนดชวงระยะเวลา 

ไวเลยแมแตนอย ขอบคณุครับ  
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๔๐ 
สนช. ๓๕          สํารวม  ๑๑/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมเขาใจวาเคยมกีฎหมายเขียนไว  

๓๐ วันหรือ ๔๕ วนั จําไมได เคยเขียนไว ๓๐ วัน คณะกรรมาธิการลองไปพิจารณาดู สรปุวา 

มาตรา ๑๒ ยังมีวรรคไหนอกีครับ แขวนวรรคสามไวกอน ทีนีว้รรคเกามปีระเดน็ไหมครับ  5 

วรรคเกาวาถาถงึ ๕ คนแลวเสนอโปรดเกลาฯ ได ขอประทานโทษ อยางที่ผมเรียนแลวเกี่ยวกับ

อํานาจหนาทีข่องวฒุิสภาจึงตองใหชัดเจน ทานบอกวาถามีจํานวน ๕ คนแลวก็ดาํเนนิการ 

โปรดเกลาฯ ได ถาไมถึง ๔ คนไมได และกด็ําเนินการสรรหาตอไป ทีนีด้ําเนินการโปรดเกลาฯ 

เกี่ยวกบัประธานกรรมการเลือกไดเลย ๕ คนนี้เลือกไดเลยนะครับ ตามกฎหมายตีความอยางอื่น

ไมได มีประเด็นอภิปรายหรอืไมครับ 10 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ จะชีแ้จงอยางไร 

เชิญครับ  

  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธานครับ 

ผม สมชาย  แสวงการ กรรมาธิการ มีประเด็นที่ยังอยูในวรรคเจ็ดทานประธานทีก่รรมาธกิาร 15 

แกไขเพ่ิมเติม ก็คือวาเมื่อเลือกแลว เลือกไมไดก็ยังไมไดครบจํานวน เพราะวาตองใชเชือก 

คะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ถึงแมจะใหไปปรกึษาหารือกนัแลว ก็ยังมีกรอบวา ถาไมไดครบตามจํานวน 

ใหมีการลงคะแนนอกีครัง้หนึ่ง อนันีค้ือขอความที่เติมเขามาในวรรคเจ็ด อนันี้เปนประเด็น  

จะกระทบไปถงึมาตรา ๑๖ ขออนญุาตที่พูดเลยไป แลวก็บทเฉพาะกาล คือมาตรา ๑๖ วรรคสุดทาย 

บอกวา กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแตวนัที ่20 

กรรมการครบกําหนด แตถากรรมการพนจากตําแหนงดวยเหตุอื่น ใหดําเนินการสรรหาหรือคดัเลือก 

ใหแลวเสรจ็ภายใน ๙๐ วนั เหตตุรงนี้จะเกดิปญหาวาขอเท็จจริงขออนุญาตนาํเรียนขอเท็จจรงิ 

ในการสรรหาทั้งหมด จากทีฝ่ายเลขาธิการดําเนนิการสรรหามาตลอดจะมีขัน้ตอนการรับ 

องคกรอิสระรายชื่อภายใน ๒๐ วันตามที่สภานติิบัญญตัแิหงชาตไิดแกไข ๒๐ วนัทั้งหมดกจ็ะเหลือ

อีก ๗๐ วัน  ๗๐ วันจะเปนขั้นตอนท่ีคณะกรรมการมาตกลงกันแลวประกาศประชาสัมพันธ ซึง่ใช25 

เวลาประชาสัมพันธผานสือ่ประมาณ ๑๐ วัน จากนั้นจะเปนขั้นตอนในการรบัสมัครอีกประมาณ  

๑๐ วัน ก็เปน ๒๐ วนัแลว ที่เหลือจะเปนขั้นตอนในการสงรายชือ่ของผูสมัครทั้งหมดไปใหกบั

หนวยงาน ๓๑ หนวย เพื่อตรวจสอบประวตัิวามีปญหาหรือไม สงไป ป.ป.ช. สงไปศาล และสงไป

หนวยงานอื่น ๆ โดยเฉลี่ยไดกลับมาภายใน ๒๑ – ๓๐ วนั เพราะฉะนัน้เวลาจะกินไปทั้งหมด

ประมาณ ๕๐ วันในการสรรหา 30 



๔๑ 
สนช. ๓๕          สํารวม  ๑๑/๓ 

 

กวากรรมการจะลงคะแนนได ถาเลือกกรรมการ ยกตัวอยาง กกต. ๗ คนไดกรรมการเรียบรอย 

๒ ใน ๓ ทกุคนอันนี้ไมมีปญหา แตถาเลือกกรรมการ กกต. ไดเพียง ๓ คนหรอื ๔ คน อนันี้จะเกดิ 

รอบทีต่องทําใหม เปนรอบ ๆ ท่ีเมื่อสักครูนี้ทานประธานยก ทุกรอบคือ ๙๐ วัน พอไปดูมาตรา ๑๖ 5 

จะกระทบ เพราะเขียนวาใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วนัทุกอยางบังคับวารอบ ๒ ก็จะเหลือเวลา 

ในการสรรหาใหมอีกแค ๑๐ กวาวนัเอง ซึง่เปนไปไมไดในขอเท็จจริง ซึง่เดี๋ยวพอถึงมาตรา ๑๖  

แมคณะกรรมาธิการไมไดแกไขไว ผมจะขออนญุาตวาจากมาตรา ๑๒ ไปกระทบมาตรา ๑๖  

จะตองมีการปรับเพ่ือใหการทํางานได วาจะตองดําเนินการ ๙๐ วัน และถาไมครบกต็องขยายตอ 

สําหรบัการสรรหาชดุคนที่ ๒ ที่ ๓ ที ่๔ และก็ยังมตีอไปในบทเฉพาะกาล ซึ่งเมื่อถงึบทเฉพาะกาล 10 

ก็คงตองปรับในเรื่องนี้ทานประธานครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ พูดเลยไปถงึ 

มาตรา ๑๖ วรรคทาย ซึง่ไมไดมกีารแกไข ดังนั้นเรื่องที่คณะกรรมาธิการจะตองพิจารณา  

ตามความเขาใจก็คือวาเมือ่เลือกใหม เมื่อสักครูนี้ท่ีผมทวงทานกรรมาธิการจากกฤษฎีกาวา 

หมดแลวนะ ๙๐ วันเกา ผมก็เขาใจแบบธรรมดาก็คอื ๙๐ วนัใหม ไมไดหมายความอยางนัน้หรือ  15 

ถาไมไดหมายความอยางนั้น ผมวาคณะกรรมาธิการก็ตองปรับราง หรือวาคณะกรรมาธิการยืนยัน

อยางนัน้ ผมไมคอยเขาใจเมือ่วรรคเกาตองสรรหา เมื่อหาไมครบ ๗ คน ขาดไป ๑ คนก็ตองเริ่มรอบ

สรรหาใหม ตีความไดอยางนั้นหรือเปลา เชิญครับ  

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานครับ คือ ๙๐ วนัของแตละรอบที่เลือกใหมครับ  20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตีความไดนะ แลวของทานสมชาย  แสวงการ 

จะใหแกตรงไหน  

  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธานครับ 

ของผมจะยังไมแกมาตรานี้ แตอธิบายเพราะวาจะเกี่ยวกับมาตรานี้ และไปกระทบมาตรา ๑๖  

ซึ่งจะขออนุญาตถงึแมคณะกรรมาธิการไมไดแก เพ่ือใหความรอบคอบการกาํหนดใหแลวเสร็จใน 25 

๙๐ วัน ตองไปแกมาตรา ๑๖ ตดัคาํวา “แลวเสรจ็” ออกจะไดเหลือ ๙๐ วันไปเรื่อย ๆ ครับ  

 

          -  ๑๒/๑ 



๔๒ 
สนช. ๓๕         สิริพรรณ  ๑๒/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   อันนี้เปนเรื่องของคณะกรรมาธิการแลว 

สวนอกี ๒ วรรคสุดทายนั้นมีทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมครบั จะคางแขวนวรรคสามไว  

เชิญครับ  5 

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ทานประธานที่เคารพ  

ผม ตวง  อนัทะไชย กรรมาธิการ วรรคที่ทานประธานใหคางไวเราเขียนเรียบรอยแลว จะพิจารณา

เลยหรือไมครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญครับ   

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 10 

ทานประธานครับ เมื่อสักครูที่กระผมไดเสนอเบื้องตนไปแลว ผมมองไมเหน็วาเขาขึ้นจอหรือยังครบั 

ก็คือ “ใหบนัทึกเหตุผลของกรรมการสรรหาแตละคนทีม่ีตอผูเขารบัการสรรหาและการสรรหาทุกคน

ในรอบสุดทายไวเปนหลักฐานดวย” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ  :   ศาลฎีกาจะไปเอาความเหน็ของใครละ 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   “ทีม่ีตอผูเขารบัการสรรหา 15 

ทุกคนในรอบสุดทาย” 

   ประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ  :   ศาลฎีกาเขาใชคะแนนโดยเปดเผย  

แลวทานจะใหเขาแสดงเหตผุลแตละคน 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   มไิดครบั “และใหบนัทึก

เหตุผลของกรรมการสรรหาแตละคนที่มีตอผูเขารับการสรรหา” เฉย ๆ และคัดเลือกไมมนีี่ครับ  20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   หรือคัดเลือกไมมนีะครับ ยังไมไดตดัออก  

ตองตัด “หรือคัดเลือก” ออก ทานสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชยั ชวยดนูดิหนึ่ง แลวทานสมาชิกที่อภิปราย

ไวในวรรคสามชวยดูดวยวา ไปไดหรือไมครบัตามเจตนารมณที่แตละทานอภิปรายไว 

  นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย (รองประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีหนึ่ง)   :    

ขออนญุาตแสดงความคดิเหน็แตผมคงไมบอกวาควรจะเปนอยางไร เดี๋ยวบอกไปชี้นํา เรียนอยางนี้25 

ครับวา ประเดน็นี้เจตนารมณนาจะเปนเรื่องของการทีก่าํหนดกระบวนการสรรหา วรรคนี้ยังเปน 

วรรคที่วาดวยกระบวนการสรรหาอยู ยังพูดถึงกระบวนการสรรหาวาในกระบวนการสรรหานัน้ 

มีกตกิาที่ถกูออกแบบไวในวรรคนี้ ๒ ประการ 
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๔๓ 
สนช. ๓๕         สิริพรรณ  ๑๒/๒ 

 

  ประการแรก ก็คือกําหนดใหมีวิธกีารลงคะแนนโดยเปดเผยของกรรมการสรรหา 

แตละทาน นัน่ประการที่ ๑  

  ประการที ่๒ ก็คือใหบันทกึเหตุผลของกรรมการสรรหาแตละคนไวดวย  5 

ประเดน็ก็คือการบันทึกเหตผุลนั้นจะใหบนัทึกเหตุผลของผูรับการสรรหาคนใด นั่นคอืประเดน็ท่ี ๑  

แปลวาอะไร แปลวาทานตองการใหเขาบันทกึเหตุผลเฉพาะคนที่เขาเลือกและไมตองบันทกึเหตุผล

ของคนที่ไมเลือกถูกหรือไมครับ เพราะไมเลือกสุมเส่ียงกับการที่จะถูกฟองรอง เพราะจะตองไปให

เหตุผลในเชิงลบของคนคนนั้น อันนี้นาจะยุต ิก็คือใหเหตุผลเฉพาะคนที่เลือก ทีนี้พอทานมาใสวา 

ในรอบสุดทายจะเกี่ยวของกบัเรื่องเงื่อนเวลา เงื่อนเวลาจะมี ๒ ประเด็นยอย  10 

  ประเดน็ที่ ๑ ก็คอืส่ิงที่ทานนําเสนอมาวาในรอบสุดทาย ผมถามทานวา 

ในกระบวนการสรรหา กรรมการสรรหาแตละทานนี้ ทานจะรูไดอยางไรวาที่ทานโหวต (Vote)  

เลือกผูสมัครแตละคนไป ทานจะตองโหวตกีค่รั้ง เพราะที่สุดไมรูวาผลการโหวตในแตละรอบคะแนน

ออกมาจะชนกันหรือเสมอกนักี่ครั้ง แลวครั้งไหนคือรอบสุดทาย 

  ประเดน็เกี่ยวกับเวลาประเดน็ท่ี ๒ คือเหตุผลนัน้ตองใหขณะท่ีเขาโหวตหรือมาให15 

ภายหลังหลังจากทีรู่ผล ทานเขียนอยางนี้ยังมปีญหาอยู ถาใหภายหลังจากการรูผลจะเปนเหตุผล 

ของการปรุงแตงแลว หาเหตุผลเพ่ือไปตอบโจทยผลลัพธที่ออกมา ทานเขาใจหรือไมครับ ก็จะไมใช 

เหตุผลทีแ่ทจริง ไมใชเหตุผลโดยธรรมชาติของแตละคนคิด แตวาเปนเหตุผลทีป่รุงแตงเพ่ือให 

ตอบรับกบัผลลัพธที่ออกมาซึ่งเปนเสียงที่มาจากโดยรวมและไมใชเสียงอิสระของแตละคน  

และตรงนี้ผมวามขีอทีต่องระมัดระวัง จําเปนหรือไมที่เราจะตองใหเขาแสดงเหตุผลเฉพาะ 20 

รอบสุดทายเพียงรอบเดียว เปนขอสงสัยของผม เพราะถาไปเขียนรอบสุดทายทานจะเจอปญหานี้วา  

แลวขณะปฏิบัตหินาที่ของกรรมการสรรหา ทานจะทราบไดอยางไรวาในการเลือกครั้งนี้ทานจะตอง

โหวตกีร่อบ แลวรอบไหนคอืรอบสุดทาย ทานจะตองรอจนกระทั่งเปนรอบสุดทายจึงบอกวา 

คอยแสดงเหตุผล รอบกอนหนานี้ไมตองใหเหตุผลอยางนั้นหรือครบั 

  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธานครบั 25 

สมชาย  แสวงการ กรรมาธกิาร คือผมตองชีแ้จงเพราะวาเปนผูแปรญัตติ จะไดไมไกล 
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๔๔ 
สนช. ๓๕         สิริพรรณ  ๑๒/๓ 

 

   ประการท่ี ๑ ผมขอชี้แจงเรือ่งการบนัทึกเหตผุลของกรรมการสรรหาไวเปนหลักฐาน

ทานกรรมาธิการใหความเหน็ชอบตามนั้น เจตนาคือบนัทึกเหตุผลเฉพาะคนที่ได แตเมื่อทานสมาชกิ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตอิยากใหมากกวานั้นก็เปนเรื่องด ีเพียงแตผมเห็นปญหาอยูเดมิเพราะผมเอง5 

เปนกรรมการสรรหา กสทช. โดนฟองมา ๒ รอบ คือใสผูที่แพไปดวยโดนฟองไมเลิก จึงไมใสผูที่ไมได

รับการสรรหา แตทีนี้ทานบอกวาอยากใหใสคนที่ไดที่ ๒ ที่ ๓ ที ่๔ ไปดวย ขอเท็จจริงไมไดเปน

คะแนน ๖ : ๓ กรรมการสรรหาตองเลือกใหได ๒ ใน ๓ กรรมการมี ๙ คน ๒ ใน ๓ คือ ๖ คน 

อาจจะเปน ๖ : ๑ : ๑ หรอื ๖ : ๒ : ๑ หรอื ๖ : ๓ ก็ได หรือ ๖ : ๐ ก็ได ปญหาคือถาเราไปเขียนวา

ใหกรรมการสรรหาเขียนเหตุผลของคนที่ไดท่ี ๒ ที่ ๓ ที ่๔ ไดดวย ก็ไมแปลกถาสภาจะเอาอยางนัน้ 10 

ในการอธิบายผมก็ไมตดิใจ เพียงแตวาก็ทําใหกรรมการสรรหาทานยุงนดิหนึ่ง คือทานตองเขียน 

เหตุผลทีท่านเลือกคนนัน้แตไมไดเขาไปดวย เวลาเลือกกรรมการ กกต. ๗ คน ทานกต็องเขียน 

ทั้ง ๗ คูณเขาไป คณูสามทีไ่มได อันนี้ก็สุดแทแตสภา แตเจตนารมณผมตองการเขียนเฉพาะ 

คนที่ได อธิบายตอครับวา ถาผมเปรียบเทียบเมื่อสักครูบอกคําวินิจฉัยกลางของศาลรฐัธรรมนูญ 

ยังมีคําวินิจฉัยสวนตน นั่นหมายความวาคําวินิจฉัยกลางคือคะแนนที่เปดเผยวาได ๖ คะแนน  15 

ทานไดเปนกรรมการ กกต. แลวดวยเหตุผลอะไรกไ็มตองเขียนปรุงแตงกไ็ด แตคําวนิิจฉัยสวนตน 

จะเปนคําผูกมัดของทานในอนาคตที่สงมาใหสภา เพราะสภาทานไดพิจารณาวาทานเลือก นาย ก 

มาเปน กกต. แตละทานอาจจะไมเหมือนกนั ทานจะปรุงแตงอยางไรทานเขียนมาครับ สภาก็จะ

ตรวจอีกทวีาตรงตามนั้นหรอืไม แลวใหความเห็นชอบหรือไม อันนี้คือเจตนา ขอบคณุครับ 

  นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย (รองประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีหนึ่ง)   :    20 

ทานประธานขออนุญาตอีกทีแสดงความสงสัยตอเนื่อง ทานจะไดเสนอถอยคําที่สามารถปฏิบตั ิ

ไดจรงิ เหตุผลที่ใหเปนเหตุผลของกรรมการแตละทานถกูหรือไม ใหตอนที่กรรมการแตละทาน 

เขาตัดสินใจของตัวเขาเองวาเขาจะเสนอชื่อใคร คนท่ีเขาไมเสนอชื่อเขาไมตองใหเหตุผล อนันี้ยุติ  

แตวากรรมการเสนอชือ่เหน็สมควรเสนอชื่อใครเปน กกต. ตองใหเหตุผลประกอบการเสนอชื่อ 

หรือเสนอไปกอน โดยไมตองใหเหตุผลวาเขาเสนอคนนี้เพราะเหตุผลอะไร แลวไปรอผลลัพธ 25 

สุดทายวาคนท่ีเสนอชื่อนีไ้ดคะแนนขางมากหรือเปลา พอไดคะแนนขางมากคอยมาหาเหตุผลให 

ทานจะเอาแบบไหน ทานออกแบบแบบไหน เจตนารมณของการใหบันทึกเหตุผลประกอบ  

คําวา “ได” ของทาน คือคนที่ไดรบัการเสนอชื่อจากกรรมการหรือผานการสรรหาเรยีบรอย 
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๔๕ 
สนช. ๓๕         สิริพรรณ  ๑๒/๔ 

 

โดยเสียงขางมากแลว ย่ิงพอทานไปเปรียบเทียบกับกระบวนการของการทําคําวินิจฉัยของศาล 

รัฐธรรมนูญทีบ่อกมีคําวินิจฉยัสวนตนกบัคําวินิจฉัยกลาง ผมจะเรียนทาน คําวนิิจฉัยสวนตนเกิดขึ้น

กอน เหตุผลในคาํวนิิจฉัยสวนตนของผูพิพากษาแตละคนถูกนําเสนอขึน้มากอน แลวจึงไปใหที่5 

ประชมุพิจารณารวมกันวาทีสุ่ดจะเลือกของใครเปนคําวนิิจฉัยกลาง ทานจะเอาแบบไหน 

  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธานครบั  

สมชาย  แสวงการ กรรมาธกิาร ขออนุญาตชีแ้จงทานประธาน ตรงตามที่ทานรองประธาน 

กรุณาครับ คือ ๑. เมื่อไดแลวคือเสนอเหตุผล โดยการหารือกนัอยางที่ทานปกรณชีแ้จงทานกว็าไป 

แตเมื่อลงคะแนนแลวทานกจ็ะทราบวาใครไดเปนกรรมการแลว จึงบนัทึกเหตุผลสวนตนแลวนําไป10 

ทําเหตุผลกลางเหมือนกัน ไมไดผิดเพ้ียนครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานมณเฑียร  บญุตนั เชญิครับ 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ ผม มณเฑียร  บุญตัน ทานประธานมีคาํถามตอเนื่องอีกสักเล็กนอย กรณีจะเปนไปได 

หรือไมวากรณีทีก่รรมการสรรหาทานหนึง่ ทานเสนอชือ่ใครคนนั้นก็ไมได สมมุตวิาทานเปน 15 

เสียงขางนอยในทกุกรณีอาจจะเปนไปไดยากหรืออาจจะเปนไปไมไดก็ได แตวากรณีนี้ถาเกิดขึ้น 

แสดงวาเหตุผลของทานก็ไมตองบรรจุไวเลย เพราะวาคนที่ทานเสนอชือ่ไมไดรับการสรรหาเลย 

ถากรณีนี้ก็จะมแีตเฉพาะเหตผุลของกรรมการที่มตีอผูท่ีไดรบัการสรรหา ไมใชเปนเหตุผล

ประกอบการพิจารณาเลือก เพราะฉะนัน้ก็จะกลายเปนวากรรมการทานใดซึง่มีความเห็นเปน 

เสียงขางนอยตลอด เหตุผลของทานกไ็มตองนาํเสนอเพราะวาคนคนนั้นไมไดรับการสรรหา 20 

ขอบพระคุณครับ 

   

          -  ๑๓/๑ 

   

   25 

 



๔๖ 
สนช. ๓๕         มิ่งขวัญ  ๑๓/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญกรรมาธกิารชีแ้จงครับ 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานครับ เนือ่งจากวามถีอยคําท่ีเปล่ียนไป เนื่องจากประเด็นเปล่ียนไปนะครับ  5 

สําหรบัถอยคาํที่เสนอแก เนือ่งจากวาประสงคจะใหบันทึกความเห็นของกรรมการแตละคนไว  

จะเปนไปไดไหมครบัวา ผมขออนญุาตเปลี่ยนถอยคาํใหม ลองดูนะครบั “และใหกรรมการสรรหา 

แตละคนแสดงเหตุผลในการเลือกไวดวย” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานวัลลภ ตังคณานุรักษ เชญิครบั 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานครบั ผมก็พยายามคิดถอยคาํคลาย ๆ 10 

ทานปกรณ แตวาของผมคงเจาะจงมากขึน้ คือที่เขียนมานี้ตามความเห็นผมเขียนวา “และใหบนัทึก

เหตุผลของคณะกรรมการสรรหาแตละคนที่มตีอบุคคลท่ีตนเลือก” นัน่แหละครบั ที่มีตอบุคคล 

ที่ตนเลือก คือผมเลือกใคร ผมก็เขียนลงไป และพอทกุคนไปรวมกนัแลวเหตุผลใครถูกเลือกมากกวา

คนนัน้กไ็ดเปน หลักเปนอยางนัน้ ขอบคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานอาจารยเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ 15 

ครับ 

  ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ   :   กราบเรียนทานประธานทีเ่คารพ 

ผม นายแพทยเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ สมาชกิสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ผมเหน็ดวยกับถอยคาํ 

ประมาณที่ทานวัลลภพูด แตมีเหตุผลประกอบดังนี้วา ถาเราใชถอยคําวา “ในการสรรหา 

หรือคดัเลือก ใหใชวิธีลงคะแนนโดยเปดเผย และใหบันทึกเหตุผลของคณะกรรมการสรรหา 20 

แตละคนที่มีตอบุคคลที่กรรมการสรรหาเลือก” จะมคีวามชัดเจนตามท่ีพวกเราอภิปรายและ 

ตรงกันกบักรรมาธิการดวยอยางนอย ๒ ประการ 

  ประการที ่๑ จะชดัเจนวาบคุคลที่เปนเสียงขางมากหรือเสียงขางนอย อยางที ่

ทานมณเฑียรพูดก็จะไมมปีระเดน็ เพราะแมกรรมการสรรหาที่เปนเสียงขางนอยเลือกใครไว 

ก็จะบนัทึกเหตุผลไว อันนีต้อบคําถามนี้แนนอน  25 

  ประการที ่๒ ที่จะตอบปญหาไดดวย ก็คือไมตองเขียนวารอบไหน ไมวาจะมี ๑ รอบ 

หรือวามหีลายรอบ ถามีการลงคะแนนแลวเลือกก็จะตองเขียนไว ไมตองเกรงวาจะเปนภาระของ 

กรรมการสรรหา เพราะกรรมการสรรหาก็มกัจะเลือกทานเดมิในรอบที่ยังไมยุตอิยูแลว ทานก็ใช 
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๔๗ 
สนช. ๓๕         มิ่งขวัญ  ๑๓/๒ 

 

เหตุผลเดมิได ถากรรมการสรรหายังคงเลือกผูเขารบัการสรรหาเปนทานเดมิอยูก็เหตผุลเดิมครับ 

ไมมีอะไรที่จะตองเปล่ียน แตถาทานเปล่ียนการเลือกในรอบถดั ๆ ไป ตรงนีแ้หละครับกลับเปน 

การแสดงความโปรงใสวาทําไมถงึเลือกเปล่ียนไปเปนคนอื่นในรอบถดัไป เพราะทานตองใหเหตุผล5 

ประกอบ ผมก็เลยเห็นดวยกบัความเห็นทีว่า ใหบันทึกเหตุผลของกรรมการสรรหาแตละคนตอ 

ผูเขารบัการสรรหาทีก่รรมการเลือก และเปนเอกสิทธิข์องกรรมการวาทานจะเปล่ียนใจไมเปล่ียนใจ 

แตทานตองบนัทึกวา ทานเลือกทานนี้เพราะอะไร ก็จะจบปญหาเรื่องวาจะมีกี่รอบหรือรอบสุดทาย 

หรือไม ขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   พูดถงึรอบ ผมหาดูยังไมเจอเลยวาตองเลือก 10 

กี่รอบ มาตรา ๑๒ ผูทีไ่ดรบัการสรรหาตองไดรับคะแนนเสียงถึง ๒ ใน ๓ ของจํานวนท้ังหมด 

เทาท่ีมีอยูของคณะกรรมการสรรหา ถาไมมีบคุคลไดรับคะแนนเสียงยังไมครบ ใหมกีารลงคะแนน

ใหม ครั้งหลังนีต้กลงมีกีร่อบ ชวยอธิบายดวยนะครับ คือถาไมเขียนไวก็หมายความวาไปเรื่อย ๆ 

ไมมีรอบกาํหนดใชไหมครับ ไปเขียนวรรคไวอีกอนัหนึ่งบอกวา ถายังเลือกไมไดใชไหมครับทาํนองนัน้ 

กรรมาธิการชีแ้จง เชิญครบั 15 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานครับ คือถายังเลือกไดไมครบก็เลือกตอไปจนครบ ไมไดสนใจวาจะกี่รอบ เลือกจนครบ 

นะครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จะเขียนอยางไร ทานนายแพทยเฉลิมชัยบอก 

เขียนทุกรอบเลยหรอือยางไร กรรมาธิการจะเหน็วาอยางไร กรรมาธิการเหน็วาควรเขียนรอบ20 

สุดทายไวจะไดชดัเจนใชไหมครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธานครับ 

สมชาย  แสวงการ กรรมาธกิารวิสามญั เปนผูแปรญัตตใินเรื่องนี้ เจตนาของคุณหมอเฉลิมชัยกับ 

ทานวัลลภกด็ี แตวาโดยขอเท็จจริงทํายากมากครับ ตองเรียนและกเ็ราเคยมีการโหวต ๓๐ รอบ 

มาแลว แตในกฎหมายฉบับนี้จะพยายามบงัคบัไมใหโหวตมากขนาดนัน้ แลวก็ไมไดหมายความวา 25 

จะเขียน ผูโหวตจะโหวตคนเดิมตลอด ส่ิงที่เปนปญหาก็คอืบันทึกไวเปนหลักฐาน บางครั้ง 

ก็กลายเปนคดีฟองรอง เจตนาผมตอนแปรญตัต ิผมตองการความโปรงใส คือบันทกึไวเปนหลักฐาน

เฉพาะผูได แตสภาอยากใหเขียนวาผูไมไดดวย ผมกไ็มเปนไร กเ็ฉพาะผูไมไดในรอบสุดทายก็เขียนไป 

 

 30 



๔๘ 
สนช. ๓๕         มิ่งขวัญ  ๑๓/๓ 

 

แตวาเกินจากส่ิงที่ผมขอกถ็อืวาดี แตเฉพาะรอบนั้น แตถาทานเขียนทุกรอบยุงครับ ก็ขออนุญาต 

นําเรียนวาถาแปรญตัติอยางที่ครูหยุยเขียนกบัทานคุณหมอเฉลิมชัย คอืกรรมการสรรหาตองเขียน

เหตุผลทกุรอบ อนันีไ้มใชเจตนาเดมิครบั 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานธาน ี ออนละเอียด และก็ตามดวย 

ทานอาจารยเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ อีกครั้งนะครับ  

  นายธานี  ออนละเอียด   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ ผม นายธานี  ออนละเอียด สมาชกิสภานติิบญัญัตแิหงชาติ สภาเราใชเวลาในการพิจารณา

วาที่กรรมาธิการวสิามญัเสนอเพ่ิมเรื่องบันทกึเหตุผลของคณะกรรมการสรรหาไวเปนหลักฐานดวย 10 

ใชเวลามานานพอสมควรนะครับ ก็ดวยเหตุผลทีว่า  ๑. สรางความโปรงใส  ๒. ก็คือจะไดนําเอาไว 

เปนหลักฐานหรือเหตผุลประกอบท่ีจะพิจารณาตอไป กค็ือในชั้นวฒุิสภาจะไดนําเหตุผลมาประกอบ 

การพิจารณาใหความเห็นชอบหรอืไมเหน็ชอบคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะสงมาวุฒิสภา  

แตปญหาท่ีเกดิขึน้มานี้มนัมาก มนัคุมกับการที่เติมเขาไปหรือไม กอใหเกิดปญหา ยกตัวอยางงาย ๆ  

นะครับ 15 

  ประการแรก ก็คือคุณสมบัตขิองคณะกรรมการสรรหานีก้ําหนดคณุสมบตัิพิเศษ 

สูงกวากฎหมายอื่น 

ประการที ่๒ เหตุผลในการเลือก ขัน้ตอนตอไปทานจะไมไดเหตุผลอะไรเลย  

เพราะวากรรมการสรรหาเขาจะไปเขียนเหตุผลรายละเอยีดมาก เขาก็เส่ียงที่จะถกูดาํเนินคด ี 

ทานจะไดแคเหตุผลงาย ๆ วาเหมาะสม เหมาะสมแลวทานจะเอาประโยชนตรงไหนไปใช 20 

ในชั้นพิจารณาอื่น ๆ ไมมปีระโยชนนะครับ ไมมีประโยชนที่จะเขียนเอาไว และทานก็ไดแคเหตุผล 

วามีความเหมาะสม ทานจะไปเขียนวาเหมาะสมเพราะอยางนี้ ดีกวาคนนัน้คนนี ้ไมมใีครเขาเขียน 

กันหรอก  

  ประการสุดทาย ก็คือวาทานเองจะไมไดกรรมการสรรหา กําหนดคุณวฒุไิวสูง ๆ  

ไมพอนะครบั แลวแถมยังมวีิธีการยุงยากซบัซอนอีก และเส่ียงกบัการที่จะโดนดําเนนิคดี 25 

หลักฐานเขียนไวชดัเจนเลย อยางนีว้ัวควายใชเชอืกผูก คนใชตวัหนังสือ เขียนตวัหนังสือไว 

โดนเปนหลักฐานปรากฏไวเลยใหเขาถกูดาํเนนิคดีอยางนี้เหมาะสมแลวหรือ ใหกรรมการสรรหา

จะตองมานั่งสรางภาระใหเขา ผมคดิวาตดัออกไปเถอะจะไดไมตองเสียเวลาพิจารณา เพ่ิมเขามา 
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๔๙ 
สนช. ๓๕         มิ่งขวัญ  ๑๓/๔ 

 

ประโยชนนอยกวาไมเพ่ิมนะครับ ทบทวนเลย ตดัออกไปเสียดีกวา แลวเดี๋ยวจะเปนบรรทัดฐาน

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับอืน่ ๆ ตอไปอกีดวยวา ฉบบันีต้กลงทานเอาใชไหม 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับอืน่ตองเอาดวยนะ ก็ยังมีปญหาอีกครับ 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คือที่พูดกันมากวนันี้ เพราะวาคงจะตองไป 

แบบเดียวกัน ทานอาจารยเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ ครับ 

 

          -  ๑๔/๑ 
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๕๐ 
สนช. ๓๕         อรอุมา  ๑๔/๑ 

 

  ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ   :   กราบเรียนทานประธานทีเ่คารพ 

นายแพทยเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ สมาชิกสภานิติบญัญัตแิหงชาติ ผมอยากจะเรียนวาความเหน็

ของการที่กรรมการสรรหาจะใหไวนัน้จะไมมีความสุมเส่ียงตอการถกูฟองรอง เพราะเปนความเห็น 5 

ที่กรรมการสรรหาใหสนับสนุนเฉพาะผูเขารบัการสรรหาท่ีตนเลือกเทานัน้ มไิดบันทึกใหความเห็น

ตอผูเขารับการสรรหาทีต่นไมเลือก ผมจึงเชื่อวาความเส่ียงที่จะมีการฟองรองนั้นจึงไมมี  

และการเขียนที่เหตุผลส้ันนัน้ก็คงจะไมตองส้ัน เพราะทีส้ั่นคือส้ันกลัววาเรื่องความเส่ียงตอการ 

ถูกฟองรอง นี่เปนประเด็นที ่๑  

  ประเดน็ที่ ๒ เกดิจากท่ีทานรองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง  10 

ไดพูดถึงวา การใหความเห็นนั้นไมอยากใหเปนความเห็นที่ปรุงแตงหลังจากเรียบรอยแลว  

ซึ่งผมเหน็ดวย จรงิ ๆ ผมอยากใหความเห็นเฉพาะวารอบสุดทายเพ่ือไมเปนภาระ แตความเห็น 

ของรอบสุดทายเราจะยังไมทราบในขณะทีก่ําลังจะใหความเห็นแลวเลือก เพราะยังไมรูวาคะแนน 

จะถึง ๒ ใน ๓ หรือไม จะไมมีทางทราบเลยวารอบสุดทายจะเกิดขึ้น ณ กําลังท่ีตัวเองจะทําอยู

หรือไม ถาตองการใหเหตุผลนั้นไมเปนการปรุงแตง จึงจําเปนอยูเองท่ีการแสดงเหตุผลนัน้จะตอง15 

เกิดขึ้นในครั้งทีก่รรมการกําลังจะเลือกใคร แลวถาเลือกรอบนัน้เปนรอบเดียวรอบสุดทายเรือ่งก็จบ 

แตถาบงัเอิญไมใชรอบเดียวรอบสุดทายขึน้มา ความเหน็ ณ รอบนั้นกรรมการกต็องใหเสมือนเปน

ความเหน็รอบสุดทายนั่นเอง แลวผมไมคดิวาจะเปนเรื่องรุงรงั เพราะวาทานเลือกทานเดิม ไมวา 

รอบไหนทานก็ใชความเห็นเดิม ขอบคุณครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เขาใจแลวนะครับ คือผมมีประเด็นปญหาอีก 20 

ผมเหน็ใบแกท่ีทานบอกวา เลือกกันไดหลายรอบจนกวาจะจบ ผมเหน็ในใบแกในมาตรา ๑๒  

วรรคหก บอกวา “ถาไมมบีคุคลใดไดรบัคะแนนเสียงตามวรรคส่ีหรือวรรคหา หรือมแีตยังไมครบ

จํานวนท่ีตองสรรหาหรอืคัดเลือก ใหมีการลงคะแนนใหมสําหรบัผูไดคะแนนไมถงึสองในสาม 

หรือไมเกนิกึง่หนึ่ง แลวแตกรณี ถายังไดไมครบตามจํานวนใหมีการลงคะแนนอกีครัง้หนึง่  

ในกรณีที่มกีารลงคะแนนครัง้หลังนี้ยังไดบคุคลไมครบจํานวนที่ตองสรรหาหรือคัดเลือก  25 

ใหดําเนินการสรรหาใหมตามจํานวนทีข่าดอยู” อันนี้หมายความวาอยางไรครบั ผมเห็นใบแก 

มาตรา ๑๒ วรรคหก  
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๕๑ 
สนช. ๓๕         อรอุมา  ๑๔/๒ 

 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานครับ เมื่อสักครูนี้ที่ไดกราบเรียนทานประธานไปจะเปนกรณีของวฒุิสภาวาจะอยูใน

วรรคแปด แตในกรณีของกรรมการสรรหาจะอยูในวรรคหก คนละขัน้ตอนกนั ทีเ่รามีใบแกมา 5 

จะอยูในวรรคหกครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ก็อยูในวรรคหก นีพู่ดถึงเรื่องกรรมการสรรหา

นะครับ ที่ผมหมายถงึก็หมายถึงกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาก็หมายความวา ได ๒ ครั้งแคนั้น  

รอบสองแคนั้น เปนอยางนัน้หรอืครบั 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ครบั       10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาลงคะแนนเลือกรอบหนึง่เลือกไมได  

ก็ลงอีกครั้งหนึง่ รอบหนึ่งไมได ๒ ใน ๓ ลงอีกครัง้หนึ่ง ไมไดอีก ก็จบ ตองเลือกใหมเลยเปนอยางนัน้

ใชไหมครับ ตองเลือกใหมคราวนี้กรอบ ๙๐ วันเดมิ แลวจะตองรบัสมคัรใหมไหมครับ เชิญครับ       

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธานครับ 

กรอบ ๙๐ วนัใหม กค็อืเริ่มนบั ๑ ใหม      15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   แลวอยางนี้ก็หมายความวา การสรรหาให

โอกาสกรรมการสรรหาแตละชุด ๒ รอบเทานัน้ใชไหมครับ แลวไมไดกเ็ริ่มรอบใหม ๙๐ วนั  

เปนอยางนัน้หรือเปลา แลวทานมัน่ใจวาจะเปนกระบวนการที่ถูกตองหรือ ถาตองมีการสรรหา 

รอบแรกเปดประกาศครั้งแรกไปแลว สรรหากนัแลวกรรมการมาประชุมกัน เลือกไมได ๒ ครั้ง 

ตองเลือกใหมอีก เริ่มใหม ๙๐ วนัใหม เปนอยางนั้นหรอืเปลาครับ ทานสมชาย  แสวงการ  20 

วาอยางไร เปนอยางนั้นหรือเปลาครับ  

  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธานครบั  

เรื่องนี้ความจรงิกรรมาธิการไดเคยหารือผมกบัทานเลขาธิการวฒุิสภา ซึ่งในสวนทีต่องดําเนนิการ 

สรรหา อยางที่ตอนนีส้ภานติิบัญญตัิแหงชาติทําหนาท่ีวฒุิสภาดาํเนนิการสรรหา คตง. อยูนะครบั  

เรากไ็ดสะทอนขอจํากัดวา การเลือกเพียง ๓ ครั้งอาจจะทําใหไมไดจํานวนคณะกรรมการที่ไดเสียง 25 

๒ ใน ๓ ครบตามจํานวน แลวก็ตองเลิกไป ก็คอืหมายความวาอาจจะไดมา ๓ คน ทีเ่หลือกต็อง 

เลือกใหม แลวนบั ๑ ใหม เราไดเสนอความเห็นจากทางสํานักเลขาธิการวฒุิสภาและผมวา  
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๕๒ 
สนช. ๓๕         อรอุมา  ๑๔/๓ 

 

ขอใหเปล่ียนเปนการเลือกโดยมี ๒ ระบบ กค็ือการเลือกใหไปจนถงึ ๕ ครั้ง แลวครัง้ถัดมาถายังเลือก

ไมไดอีก ๒ ใน ๓ ใหเปนเสียงขางมาก กรรมาธิการที่เปนผูแทนจาก กรธ. ทานเหน็วาการเลือกเพียง 

๓ ครัง้ นาจะกําหนดได นาจะดําเนินการได อนันี้ก็ประเด็นทีแ่ตกตาง 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตกลง ๒ หรือ ๓ ครั้งครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กรรมาธิการที่เปนผูแทนจาก  

กรธ. ชี้แจงวาเปน ๓ ครั้ง ทานประธานครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ชวยอธิบายสักนดิหนึ่ง ๓ ครัง้เปนอยางไร 

เชิญครับ 10 

  นายภัทระ  คาํพิทักษ (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนที่ประชมุครบั  

ผม ภัทระ  คําพิทักษ กรรมาธิการ ขอกราบเรียนทานประธานและท่ีประชุม ดังนี้   

   มาตรา ๑๒ รวมทั้งมาตราอืน่ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา  

กรรมการองคกรอิสระ เราไดออกแบบใหมเนื่องจากปญหาเดิมท่ีเราพบกนัก็คือวา เดิมคงเปน 

ขาวคราวในที่สาธารณะแลวเราก็คงไดยินมาตลอดคือวา แตละฝายแตละคนมาถึงแลวก็มี 15 

การไมพูดไมจา มาลงคะแนนกันตางคนก็ตางถือ หรือมคีวามคิดวาบคุคลท่ีทานไดพิจารณาแลวนั้น

เปนคนที่เหมาะสมท่ีสุด กล็งคะแนนกันโดยที่ยืนยันในตวับุคคลของทานแลวความคดิของทาน 

แบบนั้น จนหลาย ๆ รอบ ๓๐ ครัง้ ๔๐ ครั้ง ในหลายองคกรปญหาที่ปรากฏออกไปก็คือวา  

ความนาเชื่อถือขององคกรอสิระตาง ๆ จะถูกกังขาตัง้แตแรก ไมเพียงแตเทานั้น ตวัทานที่มาเปน

กรรมการสรรหาเอง ซึ่งไมวาโดยองคประกอบของที่เราเขียนใหมในรฐัธรรมนูญนี้ หรือวา 20 

ในรัฐธรรมนญูเกาก็ลวนแตเปนผูทรงคุณวุฒ ิแลวกด็ํารงตําแหนงสําคญั ๆ ในกรณีดงักลาวถาปรากฏ

เรื่องราวออกไปเชนนัน้กระทบกระเทือนถึงเกียรติภูมิของทานวา แลวทําไมถงึเกดิสถานการณ 

หรือเกิดเหตุการณแบบนัน้ขึน้ได ดวยเหตุผลอันนี้คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญจึงเสนอวธิีใหม 

เพ่ือที่จะแกไขปญหาเดิมไมใหมีปญหาในลักษณะดังกลาวอีกตอไป เปนสวนหนึง่ของการปฏิรปู

ระบบการเมืองที่จะทําใหการเมืองดขีึ้น วิธีใหมที่ปรากฏอยูในมาตรา ๑๒ ทานจะเหน็วาตั้งแตแรก 25 

ใหคณะกรรมการไดปรึกษาหารือกัน เพ่ือคดัสรรใหไดบคุคลซึง่มีความรับผิดชอบสูง กลาหาญ  

ในการปฏิบัตหินาที่มีพฤติกรรมในทางจริยธรรมเปนตัวอยางท่ีดขีองสังคม ปรกึษาหารือกันวา 

จะใชวิธกีารอยางไรในการทีจ่ะพิจารณา กฎเกณฑเปนอยางไรถึงจะเหมาะสมอยางที่เหมาะท่ีควร  
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๕๓ 
สนช. ๓๕         อรอุมา  ๑๔/๔ 

 

หลังจากนั้นเรากําหนดจํานวนครั้งที่ลงมตไิวครบั เหตุผลที่ตองกําหนดจํานวนครั้งเอาไวนี้ ไมเชนนัน้

จะกลับไปเหมือนเกาครบั คอืหมายความวาลงกันหลาย ๆ ครั้ง ปญหาเดิมจะไมถูกแกไข ภาพพจน

ขององคกรอิสระจะไมนาเชือ่ถือ เกียรติภูมิท่ีทานมาคดัเลือกก็จะถูกกระทบกระเทือนไปดวย 5 

เพราะฉะนัน้ดวยเหตุผลประการทั้งปวงจําเปนท่ีตองจํากดัในการลงมตวิาควรจะเปนกี่ครั้ง  

เดิมคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูเขียนวาเปน ๒ ครัง้ ทีนี้ในใบแกท่ีปรากฏออกมาตามมาตรา ๑๒ 

วรรคหก เมือ่วานทางคณะกรรมาธิการไดปรึกษาหารือกนัโดยที่ไมเปนทางการ แลวก็ไดประชุมกนั 

แลวกเ็หน็ปญหาอนันี ้เพราะวาทางทานเลขาธิการวุฒิสภา ทานก็ไดกรุณามาเรียนใหทาง

คณะกรรมาธิการไดเขาใจวากรอบวิธกีารปฏิบัตบิางอยางเมื่อเปนจริงอาจจะไมไดเปนอยางที่เขียนไว 10 

เพราะฉะนัน้ชวยกรุณาปรบัปรุงใหสอดคลองกบัความเปนจริงและเพ่ือความเปนไปได กน็ํามาสู 

การแกไขในหลายประเด็น เชน ประเดน็แรก กรอบ ๑๕ วัน กลายเปน ๒๐ วนั อะไรอยางนีเ้ปนตน 

ที่สภาไดพิจารณาแกไขไปแลว  

 

          - ๑๕/๑ 15 

  

 



๕๔ 
สนช. ๓๕         ละไม  ๑๕/๑ 

 

  ทีนี้มาถึงมาตรา ๑๒ วรรคหก จึงไดเติมคําวา “ถายังไมครบตามจํานวนใหมีการ

ลงคะแนนอีกครั้งหนึง่” เพราะฉะนัน้จากรางเดิมของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูเสนอมาคือ  

๒ รอบ เมื่อเติมถอยคํานี้เขาไปในมาตรา ๑๒ วรรคหก กเ็ทากับวาจะเปนการโหวต ๓ รอบ   5 

๓ รอบนี้จํานวนการปรึกษาหารือไมจํากัด ทานจะประชมุกันกีค่รัง้ก็ไดในกรรมการสรรหา  

แตพึงระลึกวาเมื่อเกดิการลงคะแนนขึน้เมื่อไร นับ ๑ นบั ๒ และนับ ๓ เหตุที่เราอางไวดวยเหตุผล 

ที่ไดกราบเรียนไปขางตน ไมใหยืดเย้ือ พอนับ ๓ ปุบกถ็ือวาถาไมไดก็เปนการเปล่ียน จบใหม  

แลวกไ็ปเริ่มตนใหม ในเริ่มตนใหมก็จะไปพันเรือ่งระยะเวลาที่ทานประธานไดกรุณาถามวา  

ถา ๙๐ วันนั้นจะเพียงพอไหม ถาเปน ๙๐ วันเดิม ใชไปแลว ๕๐ วนั ในกระบวนการท่ีเหลืออีก  10 

๔๐ วัน ถามานบัรวมกนัก็อาจจะไมพอ เปนเหตุใหทานสมชาย  แสวงการ เมื่อสักครูนี้ไดยกขึ้นมา

ปรึกษาหารอืวามาตรา ๑๖ วรรคทาย จริง ๆ ก็คือนับ ๙๐ วนัใหม ทีนีถ้า ๙๐ วนัใหม ถอยคํา 

ในมาตรา ๑๖ วรรคทายยังไมชัดเจน เดี๋ยวพอถึงมาตรา ๑๖ ทางกรรมาธกิารจะขอความกรณุา 

ที่ประชมุวาจะเสนอใหพิจารณาวาควรจะปรบัปรุงถอยคาํอะไรบางอยางใหเกดิความชัดเจนหรอืไม 

แตวาโดยเจตนารมณทีเ่ขาใจกัน เมื่อวานตรงกันหมดแลวครบัวาเปน ๙๐ วันใหม ที่ทานประธาน15 

หวงกังวลนี้กค็งจะคลายความกังวลไปได ทีนีเ้มื่อเริ่ม ๓ ครั้งแลวยังไมได กระบวนการจะตองเริ่มใหม 

พอเริ่มใหม เมื่อวานก็ไดคุยกันวาแลวจําเปนที่จะตองตดัสิทธคินทีไ่มไดออกจากรอบใหมไหม  

เพราะเดิมรางของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูตดัสิทธิคนเหลานั้นออกไป เมื่อวานทางกรรมาธกิาร

ไดปรึกษาหารอืกันอยางรอบคอบแลวเหน็วา คนที่เขามาสูการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา  

ก็มีคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญไดยกคุณสมบัตขิองทานเหลานั้นสูงขึน้แลว แลวก็ไปลดคนที ่20 

หายาก เพราะฉะนัน้การโหวต (vote) เนือ่งจากจํากดัดวยรอบ เพราะเหตุผลวาเราจะตองการให

ปราศจากคําครหา เบื้องตนที่ผมไดเรียนทานไป เพราะฉะนั้นไมใชความผิดของทานที่ทานควรจะถูก

ตัดสิทธิออกไป เพราะฉะนัน้คนเหลานีค้วรจะไดรบักลับเขามาในรอบใหมได ดวยเหตุผลนี้เราก็จึงตดั

ขอความในมาตรา ๑๒ วรรคหก ตอนทายบอกวา “โดยผูซึ่งไมไดรบัการสรรหาหรือคัดเลือก 

ในครั้งนี้จะเขารบัการสรรหาหรือคัดเลือกในครั้งใหมนีไ้มได” อันนี้ตดัออก กระบวนการก็จะ 25 

ชัดเจนขึ้นวา ทั้งหมดจะมีอยู ๓ ครั้งในกระบวนการการทํางานของคณะกรรมการสรรหา เริ่มดวย 

มาตรา ๑๒ ปรึกษาหารือกนัได แลวก็ทําผานกระบวนการตาง ๆ ทํา ๓ ครั้งเพ่ือปองกันคําครหา 

ผานการ ๓ ครั้ง ถาเกิดมปีญหาทาํไมได คนที่เสนอตวัเขารับการคัดเลือกเขามาใหมไดอีกรอบหนึ่ง  
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๕๕ 
สนช. ๓๕         ละไม  ๑๕/๒ 

 

แลวถามปีญหาในมาตรา ๑๖ วรรคทาย ในเรื่อง ๙๐ วนั ซึง่จะอยูขางหนา เรากข็อความกรุณาวา

ขอใหชวยกันดูวารอบคอบไหม ถาหากวา โอ.เค. ชดัเจนแลว เรากไ็มตองแกไข แตถาคดิวานาจะ 

ทําใหเกดิความชดัเจนย่ิงขึน้ ก็ขอความกรณุาทานสมาชกิชวยกรุณาแนะนําดวย ขอบพระคุณครับ 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ก็ชดัเจนนะครับ คอืของทานใหเลือกเพียง  

๓ รอบ ไมเกนิ ๓ รอบ คือแตละรอบทานบอกวาใหปรกึษาหารือกันได ก็จะมีสมาชกิท่ีไดอภิปราย 

ไวลวงหนาแตกอนแลววาไมเห็นดวยกับระบบปรกึษาหารือนี้ แตก็ไมเปนไร กรรมาธกิารเสนอ 

มาใหม ที่ผมถามเพราะสงสัย ตอนแรกทานกรรมาธิการตอบวาหลายรอบ อนันี้ก็คือ ๓ รอบเทานัน้ 

ดังนัน้ก็จะโยงไปถึงเรื่องการแสดงความคดิเห็น คงจะไดขอยุตนิะครับวรรคสาม ชวยอาน ขึ้นจอ 10 

นะครับ  

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   “ในการสรรหาหรือคดัเลือก  

ใหใชวิธีลงคะแนนโดยเปดเผย และใหกรรมการสรรหาแตละคนแสดงเหตุผลของการเลือกไวดวย”  

คืออันสีเขียวนะครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตามเจตนารมณหรือเปลา อันนี้เมื่อครูนี ้15 

ทานใดบอกรอบสุดทาย ไมจําเปนใชไหมครบั 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ครัง้ที่มีการลงคะแนนครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทุกครั้งที่มกีารลงคะแนน 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เพราะมีลง ๓ รอบแคนัน้  20 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทางทีป่ระชุมจะมทีานใดอภิปรายมาตรา ๑๒ 

อีกหรอืไม ผมวาไปทีละวรรคเลยนะครับ ลงมาตรา ๑๒ เดี๋ยวทานก็ขอใหลงทีละวรรคอีก  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีทานใดอภิปรายนะครับ เชิญครับ  25 

ทานจะขอปรับปรุงมาตรา ๑๖ หรืออะไรก็วาไปไดเลย 

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ทานประธานที่เคารพ 

มาตรา ๑๒ ความจรงิกรรมาธิการเองไดรับฟงความเหน็ของทานรองประธานสภานติิบัญญตัิ

แหงชาต ิคนท่ีหนึ่ง ตลอดจนทานสมาชิกทีไ่ดใหความเห็น ผมวาก็เปนเหตุผลที่สภาควรจะตองรบัฟง  
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๕๖ 
สนช. ๓๕         ละไม  ๑๕/๓ 

 

ถาสภาจะเอาท่ีแก ทีว่านี้ก็ไมเปนไร แตวาอยากจะกราบเรียนทานประธานวา ในมาตรา ๑๒ นั้น 

ไดออกแบบเอาไวใหสามารถยืดหยุนได ยืดหยุนในวรรคท่ีจะตองมาเขียนวารอบสุดทาย ๒ รอบ  

๓ รอบ อนันีค้ือส่ิงทีก่รรมาธกิารไดตั้งใจตัง้แตตอนตน ทานรองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  5 

คนที่หนึ่ง ทานไดกรุณาใหความเห็น กระผมคิดวาเปนประเด็นสําคัญ ทีนีป้ระเดน็จะกราบเรียน 

ทานประธานก็คือวา สภาจะเอาอยางทีว่านี้หรอืเปลาที่เขียนแบบนี้ แตสภาตองรับทราบดวยวา

กรรมาธิการไดกราบเรียนแลววาจะเกดิปญหาอยางที่ทานรองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  

คนที่หนึ่ง ไดกรุณาพูดถงึ ถาอยางนัน้ก็ไมเปนไร แลวแตสภา ก็จึงกราบเรียนตอทานประธาน 

เพ่ือโปรดพิจารณาครบั  10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานประธานคณะกรรมาธิการวิสามญั

หมายความวาอยางไรนะครบัที่พูด 

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   คือถาถาม

กรรมาธิการ กรรมาธิการเหน็วารูปแบบท่ีออกแบบมาในมาตรา ๑๒ ยืดหยุนได สามารถท่ีจะ 

เขียนไปเพ่ิมเติม ใชกระบวนการปรึกษาหารือมาออกแบบในการเขียนเพ่ือใหประเดน็ที่ 15 

ทานรองประธานสภานิตบิญัญตัิแหงชาติ คนทีห่นึง่ ไดตั้งขอสังเกตเอาไว ก็จะสามารถมาทําได  

จึงเหน็วาก็ไมควรจะตองเขียนเพ่ิมเติม แตถาหากวาที่ประชุมแหงนี้จะทําตามที่แกไขเมื่อสักครูนี ้

กรรมาธิการกไ็มขัดของครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทําตามไหนนะครบั  

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ทําตามทีข่อเพ่ิม 20 

เมื่อสักครูนี ้สีเขียว ก็แลวแตที่ประชุมครับ  

 

          -  ๑๖/๑ 
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๕๗ 
สนช. ๓๕             อมลวนัท  ๑๖/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   อันนั้นประเดน็เดยีว มหีลายประเด็นในเรื่องที่

เกี่ยวกบักระบวนการทัง้ระบบ เพราะวาระบบนี้เปลี่ยนไปวา ใหกรรมการสรรหาลงคะแนนโดย 

อยางมากที่สุด ๓ รอบ และผมก็ทักทวงขึน้มาวา ๓ รอบนี้จะทาํได ถาไมไดแลวเสียง ๒ ใน ๓  5 

นี้ไดยากนะ ทานกบ็อกวามเีปล่ียนระบบแลว ใหปรึกษาหารือกันกอนแตละรอบ ดังนั้นเมื่อ

ปรึกษาหารอืแลวก็คงจะไดขอยุติ เหมือนเวลาผูพิพากษาเขาปรึกษากัน ทํานองนัน้ ผมเติมให  

แตการทีป่รึกษาหารือกนันี้ ทางทานสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิตบิญัญตัิแหงชาติ  

คนที่หนึ่ง ก็ทวงไวแลววาเปนประเด็นที่อาจจะเกดิประเด็นใหมขึน้มา คือของทานนีก้็หมายความวา 

การสรรหานั้นมีประสิทธิภาพ ทําเพียง ๓ รอบ กรรมการสรรหาใครครวญปรึกษากนัอยางแทจรงิ 10 

แลวกไ็ดตวัมา เวลาก็ทําได ถาไดทําอยางนี ้ดีกวาปลอยใหบนกนัไปเรื่อย ๆ คราวนีก้็มีปญหา 

อีกบางประการ ถามาเจอกรรมการสรรหาประเภทปรึกษาไมรูเรื่องก็คือ ตองเลือกใหมอยูนัน่แหละ 

ก็จะเกดิอีกปญหาหนึ่งสําหรบัประเทศชาติเรา ผมถงึบอกวามาตรา ๑๒ ตองใหพิจารณาด ีๆ  

เขาเลยบอกวาพอกรรมการชุดนีม้า ผมยังไมทราบวากรรมการสรรหาแตละชดุจะรบัผิดชอบแคไหน 

เพียงใด กรรมการสรรหามาแลวกบ็อกวาไมเอา ไมให ปรึกษาอยางไร ฉนักไ็มให ฉนัจะเอาคนนี ้ 15 

แลวไมได ไมไดเลือกใหม ทางการเมืองคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่รักษาการก็จะรักษาการ

อยูเรื่อยไป กกต. ใหมก็จะไมมา อนันี้พูดถงึ กกต. แตวาเราจะใชแบบนี้ทกุองคกร วันนี้ถึงพูดกัน 

มากหนอย ผมคดิวาตอนนีร้ะยะเวลาทานเฉลิมชัยจะพูดแลว เดี๋ยวเราไปปรกึษาหารอืกันสัก  

๑๕ นาที ดีหรือไม ที่จะคดิอะไรทีน่ี่ แลวก็จะไดมาขอความเหน็ชอบ  ผมขออนุญาตที่ใชเวลา 

ในการประชุมนาน ตอนนี้เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ไมอยากขอโหวตตอนนี้ ขอพักการประชมุสัก  20 

๑๕ นาที ดวูาขอความทั้งหมดนี้จะปรับแกไดอยางไร แลวจะพูดถึงมาตรา ๑๖ ดวยนะครับ  

ขอพักการประชุม ๑๕ นาทคีรับ 

 

พักประชมุเวลา  ๑๒.๓๕  นาฬิกา 

25 



๕๘ 
สนช. ๓๕          วินัย  ๑๗/๑ 

 

    เริ่มประชมุตอเวลา  ๑๓.๓๐  นาฬิกา 

 

   (การประชุมดาํเนนิมาถึงตอนนี ้ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 5 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบใหนายสุรชัย  เล้ียงบญุเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง ปฏิบตัิหนาที่แทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ)  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีหนึ่ง)    :   ทานสมาชกิครบั ผมขอดําเนนิการประชุม 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... ตอนะครับ  10 

กอนพักการประชมุที่ประชมุพิจารณาถงึมาตรา ๑๒ ระหวางการพักการประชุมคณะกรรมาธิการ 

ไดประชมุปรกึษาหารือแลวไดขอยุติที่จะขอปรับแกถอยคําบางประการ ผมจะใหทางประธาน

คณะกรรมาธิการไดแถลงชี้แจงตอทีป่ระชุม เชิญประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญครับ 

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)    :  กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม นายตวง  อันทะไชย สมาชิกสภานิติบญัญตัิ15 

แหงชาต ิในฐานะกรรมาธิการ เมื่อสักครูไดมีการประชมุปรึกษาหารือกนัเรียบรอย แกความ 

ในมาตรา ๑๒ เริม่ตนตัง้แตบรรทดัที่ ๓ กอน ตดั “ฝกใฝ” อยางที่ทานสมาชกิไดขอตัด 

อันนีไ้มมกีารเปล่ียนแปลง แลวก็ไปแกไขใหกรรมการสรรหาแตละคนบันทึก เปนบันทึกเหตุผล 

ในการเลือก 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   ทานตวงแจงท่ีประชุมใหทราบดวยวา 

ทานกําลังเสนอขอปรับแกในมาตรา ๑๒ วรรคไหนบาง  

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)    :  มาตรา ๑๒  

วรรคสาม ที่ถกแถลงกนัเมื่อสักครูครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 25 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   มาตรา ๑๒ วรรคสาม เชิญครบั  

 

          -  ๑๘/๑ 
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๕๙ 
สนช. ๓๕        มยุรี สุทธิ  ๑๘/๑ 

 

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ตอไปก็จะเปน 

การแกปญหาเรื่องของจํานวน ที่เราไดถกเถียงกันเรื่องของจํานวนรอบเมื่อสักครู เดีย๋วผมจะไดให 

ทานปกรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาไดอธบิายกระบวนการ แลวก็เลยไปปรับปรุงแกไข5 

ในมาตรา ๑๖ ที่ตดัขอความเพ่ือใหสอดคลองกบัมาตรา ๑๒ ที่เราแกไข แลวก็ที่ประชุมไดตกลงกนั

ไปแกไขในมาตรา ๗๒ ในวรรคทายทีต่ัดออก ขอประทานอนญุาตใหทานรองเลขาธกิารปกรณได

อธิบายถึงกระบวนการทีเ่ปนรอบทีท่านประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติทานไดแสดงความเหน็เอาไว 

ขออนญุาตทานประธานครบั  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญกรรมาธิการครบั 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานครับ ปกรณ  นิลประพันธ กรรมาธิการ ในการดําเนินการในมาตรา ๑๒ วรรคหก 

ตกลงกันเบื้องตนวาใหมีการลงคะแนนอีกครั้งหนึง่ แลวถาลงคะแนนครั้งหลังยังไดไมครบท่ีจะตอง 

ดําเนินการสรรหาหรอืคัดเลือก ก็ใหดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกสําหรบัจํานวนทียั่งขาดอยู 15 

โดยตัดความขางหลังท้ิงไป ก็จะเปนความอยางที่คณะกรรมาธิการเสนอในใบแทรกครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญท่ีประชุมพิจารณานะครบั  

ความในวรรคสามกรรมาธิการปรบัใหม วรรคสามของมาตรา ๑๒ มเีอกสารการปรบัปรุงแกไข 

ขอความท่ีคณะกรรมาธิการแจกใหทานสมาชิก มีสมาชกิทานใดยังไมไดรับ ถามียกมือเลยนะครบั 20 

ทานทําสำเนาแจกใหสมาชกิหรือยัง ถาอยางนัน้ดูบนจอตามไปกอนนะครับ เจาหนาท่ีแจงวาสําเนา 

แจกไมทัน วรรคสาม “ในการสรรหาหรือคัดเลือก ใหใชวิธีลงคะแนนโดยเปดเผย และใหกรรมการ 

สรรหาแตละคนแสดงเหตุผลในการเลือกไวดวย”  

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   เปนคําวา “บนัทึกเหตุผล” 

จะแสดงเปนบนัทึกครับ 25 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   “และใหกรรมการสรรหาแตละคนบนัทึก

เหตุผลในการเลือกไวดวย” อันนี้ก็จะชดัเจน ทุกครั้งทีเ่ลือกตองแสดงเหตุผลที่เลือก สําหรบัคนที่ 
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๖๐ 
สนช. ๓๕        มยุรี สุทธิ  ๑๘/๒ 

 

ไมเลือกก็ไมตองแสดงเหตุผล มีทานใดยังติดใจตรงไหน หรือสงสัยตรงไหนอกีไหมครบั แลวกไ็มใช 

รอบสุดทายรอบเดียว เลือกกี่รอบก็ตองแสดงเหตุผลหมดทุกครั้ง จะไดไปสอดรับกับคําวา 

“เปดเผย” ถาไมมีขอสงสัยแลวผานนะครับ เชิญวรรคตอไปครับ กรรมาธิการวรรคตอไปคือวรรคหก5 

ใชหรือไม วรรคส่ี ไมมแีกไข วรรคหา มแีกไข แตไมมีทานใดตดิใจใชไหมครับ เรื่องตดั “ผูพิพากษา

อาวุโสในศาลฎีกา” ออก ดวยเหตุผลทีว่าผูพิพากษาในศาลฎีการวมความไปถึงผูพิพากษาอาวุโส 

ในศาลฎีกาแลวนะครับ ไปวรรคหก จะพูดถงึกระบวนการของการเลือกวา “ถาไมมบีุคคลใดไดรับ

คะแนนเสียงตามวรรคส่ีหรือวรรคหา หรือมแีตยังไมครบจํานวนที่จะตองสรรหาหรือคัดเลือก 

ใหมีการลงคะแนนใหมสําหรับผูไดรบัคะแนนไมถึงสองในสาม” หรือไมเกนิกึง่หนึ่งนีต้องเอาออกไหม  10 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ถูกตองแลวทานครบั 

เพราะวาเปนของกรณีศาลฎีกาครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   “แลวแตกรณี ถายังไดไมครบตามจํานวน 

ใหมีการลงคะแนนอกีครัง้หนึ่ง ในกรณีทีก่ารลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังไดบุคคลไมครบตามจํานวน 15 

ที่ตองสรรหาหรือคดัเลือก ใหดําเนนิการสรรหาหรือคดัเลือกใหมสําหรบัจํานวนทีข่าดอยู” นอกนั้น

ตัดทิง้หมด มีทานใดติดใจสงสัยตรงไหนหรือไม มียกมือเลย เชิญทานกลานรงค  จันทิก ครบั 

  นายกลานรงค  จันทิก   :   ทําไมถึงไปตดัขอความทายออก “โดยผูซึง่ไมไดรับ 

การสรรหาหรอืคัดเลือกในครั้งนี้จะเขารับการสรรหาหรอืคัดเลือกครั้งใหมอีกไมได” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   กรรมาธกิารชี้แจงครบั 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตครับ ที่ตดัออก

เนื่องจากวาคุณสมบัตขิองผูเขารับการสรรหาใหม ผูเขารบัการสรรหาสูงมาก แลวคณะกรรมาธิการ 

แลวทีป่ระชุมพิจารณาในเบือ้งตนแลวเห็นวา ถาไมเปดโอกาสใหเขามาสมัครใหมอกีอาจจะไมมี 

คนสมัคร แตวาเปดโอกาสในครัง้หลังนี้สามารถท่ีจะมคีนเขามาเพ่ิมไดดวย เพราะฉะนั้นจึงไมไดตดั25 

สิทธิเขา ในขณะเดียวกันกเ็ปดโอเพน (open) ใหคนอื่นเขามารวมดวยครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผมเสริมใหในฐานะที่เมื่อสักครูอยูรวมฟง

เหตุผลมาวา หลักการของการตดัสิทธไิมใหเขาสูกระบวนการสรรหาครั้งใหมจะใชหลักวา 
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๖๑ 
สนช. ๓๕        มยุรี สุทธิ  ๑๘/๓ 

 

เฉพาะบุคคลทีวุ่ฒิสภาไมใหความเหน็ชอบ แตอนันีถ้ือวากระบวนการยังไมถึงที่สุด เพียงแตเบื้องตน 

ไมไดรบัการสรรหากไ็มตัดสิทธิที่เขาจะเขาสูกระบวนการใหม แตถาไปผานการเลือกในรอบสุดทาย 

คือถึงวุฒิสภาแลว วุฒิสภาปฏิเสธแลวกห็วนกลับมาอีกไมได นีค่ือหลักที่ถูกวางไว มทีานใดติดใจ 5 

หรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมี ขออนุญาตผานนะครับ มวีรรคไหน 

อีกหรอืไมครับกรรมาธิการที่ยังคางกันอยู 10 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมี ถาอยางนั้นขออนญุาตลงคะแนนครับ 

ทานสมาชิกครับ ขออนุญาตตรวจสอบองคประชมุกอนลงมติในมาตรา ๑๒ เชญิทานสมาชิก 

แสดงตนครบั มีสมาชกิทานใดยังไมไดแสดงตนหรือไมครับ ทุกทานแสดงตนแลว ผมขอทราบ 15 

องคประชมุครบั  

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๒๐๒ คน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   จํานวนองคประชุม ๒๐๒ ทาน  

ครบเปนองคประชมุนะครบั  20 

  ตอไปจะเปนการขอมติมาตรา ๑๒ ผมขอหารือที่ประชมุครับ เนื่องจากมาตรา ๑๒ 

มีทั้งหมด ๑๑ วรรค มีการแกไขเปนรายวรรคเปนสวนใหญ แตเนื่องจากไมมีสมาชกิทานใดแปรญตัต ิ

อีกทั้งมาตรา ๑๒ ทีป่ระชุมไดใชเวลาปรกึษาหารือกนัเปนเวลานาน จนกระท่ังไดขอยุติตามที่

คณะกรรมาธิการไดยอมปรบัปรุงแกไขใหมแลวนะครับ เพราะฉะนัน้ผมจะขอมตริวมทั้งมาตรา 

เปนครั้งเดียว ไมขอมติเปนรายวรรค ไมทราบจะมีสมาชกิทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม  25 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

 

                   - ๑๙/๑ 



๖๒ 
สนช. ๓๕              เปลงฉว ี ๑๙/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   ถาไมม ีถือวาทีป่ระชุมเห็นชอบ  เพราะฉะนั้น 

ตอไปจะเปนการขอมติมาตรา ๑๒ ทัง้มาตราเลย ทานใดเหน็ดวยกบัการแกไขของคณะกรรมาธิการ 5 

กดปุม เห็นดวย ทานใดไมเห็นดวยกดปุม ไมเห็นดวย งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง  

เชิญลงคะแนนครบั เปนการขอมติมาตรา ๑๒ ที่คณะกรรมาธกิารมีการแกไขเปนรายวรรค มีสมาชิก

ทานใดยังไมไดลงคะแนนหรอืไม ทุกทานลงคะแนนหมดแลว ขอทราบผลการลงคะแนนมาตรา ๑๒ 

ครับ  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๑๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   องคประชุม ๒๑๔ ทาน มตทิี่ประชมุ  

เห็นดวย ๒๑๐ ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๔ เปนอันวาที่ประชุมเห็นดวยกับการแกไขของ

คณะกรรมาธิการในมาตรา ๑๒ ทกุวรรคทีม่ีการแกไข เชิญเลขาธิการดําเนินการตอครับ 

  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (ที่ปรกึษาดานระบบงานนิติบญัญตัิ ปฏิบตัิหนาที ่15 

แทนเลขาธิการวฒุิสกา ปฏิบัติหนาทีเ่ลขาธิการสภานติบิัญญตัิแหงชาติ)   :  “มาตรา ๑๓  

มีการแกไข”  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   มาตรา ๑๓ คณะกรรมาธิการมีการแกไข

ตอนทาย ไมมีผูสงวน โดยคณะกรรมาธิการเพ่ิมเติมขอความวา “และใหนําความในมาตรา ๑๒  20 

วรรคสิบมาใชบังคบัโดยอนโุลม” ทานสมาชิกอภิปรายไดในประเด็นทีค่ณะกรรมาธกิารเพ่ิมเติม  

เชิญทานวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ ครบั 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ    :   ทานประธานครับ ขออนุญาตใหกรรมาธกิาร 

ไดชวยยืนยันวาการอางอิงถงึมาตรา ๑๒ วรรคสิบ มาใชบังคับโดยอนุโลมนี ้หลังจากเราปรับแก 

กันแลวก็ยังยืนเชนนี้ใชหรือไม ขอบคุณครับ เพราะวาเราอางถงึมาตรา ๑๒ วรรคสิบ ซึง่เปน 25 

เรื่องการสรรหาคดัเลือก โดยเปนอํานาจของคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมเปนผูดําเนินการ  

ไมไดลงรายละเอียด ครับ 
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๖๓ 
สนช. ๓๕              เปลงฉว ี ๑๙/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   ถูกตองหรือไม ทางคณะกรรมาธิการยืนยัน

หนอยครับ 5 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ทานประธานครับ  

ขออนญุาตกราบเรียนยืนยันครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   แลวก็อางอิงมาตรา ๑๒ วรรคสิบ  

วรรคก็อางถูกใชหรือไม กรรมาธิการพยักหนานะครับ ผมตองพูดแทนทาน เพราะวาจะไดปรากฏ 10 

ในบันทึกการประชุมวาทานพยักหนาแลว มีทานใดติดใจอีกหรอืไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   ถาไมมีผมขอมติเลย เชญิทานสมาชิกแสดงตน

กอนลงมตมิาตรา ๑๓ ชวงนีท้านสมาชิกอยาลุกไปไหนนะครับ จะมีการลงมติตอเนือ่ง ทานใด 15 

ยังไมไดแสดงตนครบั ทกุทานแสดงตนแลว ขอทราบองคประชุมครับ 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๒๑๐ คน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   องคประชุม ๒๑๐ ทาน ครบองคประชมุ 

นะครับ 20 

  ตอไปเปนการขอมติมาตรา ๑๓ สมาชิกทานใดเหน็ดวยกับการเพ่ิมเติมขอความ 

ของคณะกรรมาธิการกดปุม เหน็ดวย ทานใดไมเห็นดวยกดปุม ไมเห็นดวย งดออกเสียงกดปุม  

งดออกเสียง เชิญลงคะแนนครับ เปนการถามมตมิาตรา ๑๓ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๑๑ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 25 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   ผลการลงมติในมาตรา ๑๓ องคประชุม 

๒๑๔ ทาน มติที่ประชุมเหน็ดวย ๒๑๑ ไมเหน็ดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ เปนอันวาทีป่ระชมุเหน็ชอบ 

ตามท่ีคณะกรรมาธกิารมกีารเพ่ิมเตมิขอความในมาตรา ๑๓ เชญิเลขาธิการดําเนนิการตอครับ 
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๖๔ 
สนช. ๓๕              เปลงฉว ี ๑๙/๓ 

 

  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (ที่ปรกึษาดานระบบงานนิติบญัญตัิ ปฏิบตัิหนาที ่

แทนเลขาธิการวฒุิสกา ปฏิบัติหนาทีเ่ลขาธิการสภานติบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๔  

มีการแกไข” 5 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   มาตรา ๑๔ คณะกรรมาธิการมีการแกไข

เล็กนอยในวรรคสาม “การวินิจฉัยใหใชวธิีการลงคะแนนโดยเปดเผย” คณะกรรมาธิการตดัคําวา 

“การ” ออก คําเดียว มีทานใดตดิใจหรือไม ยกมือเลยนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   ไมมี ผมขอมติเลยนะครับ เชญิทานสมาชิก

แสดงตนครบั ขอทราบองคประชมุครบั 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๒๑๒ คน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   องคประชุมมาตรา ๑๔  ๒๑๒ ทาน  

ครบองคประชมุ   

  ตอไปเปนการขอมต ิทานใดเห็นดวยกับการแกไขขอความของคณะกรรมาธกิาร 

กดปุม เห็นดวย ทานใดไมเห็นดวยกดปุม ไมเห็นดวย ทานใดงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง 

เชิญลงคะแนนครบั ทานใดยังไมลงคะแนน เชญิลงคะแนนเลยครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผล20 

ครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๙ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๔ องคประชุม 

๒๑๒ มตทิี่ประชุมเห็นดวย ๒๐๙ ไมเหน็ดวย ไมมี งดออกเสียง ๓ เปนอนัวาที่ประชุมเหน็ชอบ 25 

ตามท่ีคณะกรรมาธกิารแกไขในมาตรา ๑๔ เชญิเลขาธกิารดําเนนิการตอครับ  

  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (ที่ปรกึษาดานระบบงานนิติบญัญตัิ ปฏิบตัิหนาที ่

แทนเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาท่ีเลขาธิการสภานติบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๕  

ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๖ มีการแกไข”  
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๖๕ 
สนช. ๓๕              เปลงฉว ี ๑๙/๔ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   มาตรา ๑๖ ไมมีการแกไข ทานกรรมาธิการ 

จะแถลงใชหรือไม มาตรา ๑๖ เชญิครบั 5 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานครับ มาตรา ๑๖ วรรคสุดทาย ไดตดัขอความวา “ใหแลวเสร็จ” ออก ตามมติทีป่ระชุม

กรรมการรวมเมื่อสักครู เพ่ือใหการดําเนินการสามารถดําเนินการไปได เพราะวามาตรา ๑๖  

วรรคสุดทายนัน้เปนกรณีของกําหนดเวลาเริ่มระยะเวลาดําเนินการ พอดีไปกําหนดระยะเวลา 

แลวเสร็จไวเลยตัดออกไป 10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   ทานปกรณ  นิลประพันธ อานทวน 

วรรคสุดทายท้ังวรรคใหที่ประชุมพิจารณาครบั  

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   “ในกรณีทีก่รรมการจะพน 

จากตําแหนงตามวาระ ใหดาํเนินการสรรหาหรือคดัเลือกกรรมการใหมภายในหนึง่รอยย่ีสิบวัน 15 

กอนวันที่กรรมการครบวาระ แตถากรรมการพนจากตาํแหนงดวยเหตุอืน่นอกจากการพน 

จากตําแหนงตามวาระ ใหดาํเนินการสรรหาหรือคดัเลือกกรรมการภายในเกาสิบวนันับแตวันที่

ตําแหนงวางลง” ครบั  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   แลวกก็รรมาธกิารใหเหตุผลประกอบ 20 

เพ่ือใหปรากฏในบันทึกการประชมุวา เกาสิบวันในทีน่ี้ ที่ตัดคําวา “ใหแลวเสร็จ” ออก เพ่ือมุงหมาย

ใหเห็นวาเปนเกาสิบวนัของการที่มกีารสรรหาแตละรอบ แตละครั้ง ถกูตองหรือไม ถูกตองนะครับ 

มีทานใดตดิใจหรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 25 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)    :   เพื่อความชดัเจนจะไดไมตองมีประเดน็ปญหา

เกาสิบวันนับกีค่รั้ง ถาไมมี ผมขอมติมาตรา ๑๖ และเปนการขอมตติอเนือ่ง ขออนญุาตไมตรวจสอบ

องคประชมุแลว   
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๖๖ 
สนช. ๓๕              เปลงฉว ี ๑๙/๕ 

 

  ตอไปเปนการขอมติมาตรา ๑๖ ซึ่งคณะกรรมาธิการมกีารแกไขในวรรคทาย  

สมาชิกทานใดเห็นดวยกับการแกไขกดปุม เหน็ดวย ทานใดไมเหน็ดวยกดปุม ไมเหน็ดวย  

ทานใดงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชิญลงคะแนนครับ มทีานใดยังไมลงคะแนนมาตรา ๑๖ 5 

หรือไม ทกุทานลงคะแนนแลวนะครบั ผมขอปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๑๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

 

          -  ๒๐/๑ 
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๖๗ 
สนช. ๓๕         โสรยา  ๒๐/๑ 

 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย    

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๖ องคประชุม 

๒๑๕ ทานนะครับ เหน็ดวย ๒๑๐  ไมเห็นดวย ไมมี  งดออกเสียง ๔  ไมลงคะแนน ๑ เปนอนัวา 5 

ที่ประชมุเหน็ดวยกบัการแกไขในมาตรา ๑๖ ตอไปเชญิเลขาธกิารวุฒิสภาดําเนินการตอครบั  

  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (ที่ปรกึษาดานระบบงานนิติบญัญตัิ ปฏิบตัิหนาที่

แทนเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาท่ีเลขาธิการสภานติบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๗   

มีการแกไข” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย    10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๑๗ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข  

ทั้งแกไขขอความเดิมในวรรคหนึง่ เพ่ิมความในวรรคสอง วรรคสาม ไมมีผูสงวน สมาชิกอภิปรายได

ในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการแกไขและเพ่ิมเติม เชิญทานกลานรงค  จันทกิ ตอดวยทานกติต ิ  

วะสีนนท ตอดวยทานวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ ๓ ทานครบั 

  นายกลานรงค  จันทิก   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ 15 

กระผม นายกลานรงค  จันทิก สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ผมตดิใจนดิเดียวครบั 

วาในมาตรา ๑๗ วรรคแรก บรรทัดที่ ๒ ที่ทานไปเขียนคําวา “กรรมการผูใดพนจากตําแหนง 

ตามมาตรา ๑๖ (๒)  มาตรา ๑๖ (๒) นัน้จะตองใหคณะกรรมการสรรหาวนิิจฉัย มาตรา ๑๖ (๒)  

เปนเรื่องของการลาออก จําเปนหรือไมท่ีจะตองใหคณะกรรมการสรรหาวนิิจฉัย เพราะวา 

ถามาตรา ๑๖ (๓) ผมเหน็ดวย เพราะเปนเรือ่งของการขาดคุณสมบตัิ หรือลักษณะตองหาม  20 

ผมตดิใจประเดน็นดิเดียว 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย    

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานกิตติ  วะสีนนท ครับ 

  นายกติต ิ วะสีนนท   :   ขอบคุณทานประธานที่เคารพ ผม กติติ  วะสีนนท  

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ นอกเหนอืจากที่ทานกลานรงค  จันทิก ไดกลาว ทีม่ขีอสงสัยวา 25 

การท่ีทางทานกรรมาธิการเติมมาตรา ๑๖ (๒) หรอื (๓) โดยไมม ี(๑) ถากรณีท่ีพนตาํแหนงตาม (๑) 

คือตาย ซึง่จะตองมกีารแตงตั้งแทนไมทราบวามีบทบัญญัติใดรองรับอยูหรือไม  

 

 

 30 



๖๘ 
สนช. ๓๕         โสรยา  ๒๐/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย    

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ครบั 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 5 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ เขาใจวาประเด็นท่ีกระผมตองการซักถามอยูในวรรคสาม คือ 

วรรคสาม บอกวา ถากรรมการตองหยุดปฏิบัตหินาทีเ่พราะถกูกลาวหา หรือศาลฎีกา หรือศาลฎีกา

แผนกคดอีาญาของผูดํารงตาํแหนงทางการเมืองประทับรับฟอง และมีกรรมการเหลืออยูไมถงึ 

กึ่งหนึ่ง พอไมถงึกึ่งหนึง่ปุบ เขาใหประธานศาลปกครองสูงสุดกบัประธานศาลฎีการวมกนัแตงตั้ง 

คนขึน้มาแทน คําถามคือคนที่มาแทนนัน้ยังถกูตดัสิทธิในโอกาสจะไปสรรหาคราวหนาหรือไม  10 

เพราะเขามาเปนกรรมการชัว่คราวแลว ทานตองเขียนใหชัดไมอยางนัน้เขาจะเสียสิทธิทันทวีา  

เคยเปนกรรมการแลวขาดคณุสมบัต ิผมเห็นดวยกับการเขียนแบบนี้ แตวาไมชัดวากรรมการชัว่คราว

นั้นทานถกูตดัสิทธหิรือไมทีจ่ะมาเปนคราวตอไป ขอบคณุทานประธานครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย    

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานกรรมาธกิารชี้แจงครบั 15 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานครับ ในวรรคหนึ่งเหตุที่พนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๖ นัน้จะมอียู ๓ เหตดุวยกนั 

คือตาย  ๒. คือลาออก  ๓. คือขาดคุณสมบัต ิ สําหรบักรณีท่ีจะเปนปญหาอาจจะตองมีการวนิิจฉัย 

นะครับวา เขาพนจากตาํแหนงนัน้หรือไม ขาดคุณสมบตัลัิกษณะตองหามหรือไม เรือ่งตาย 

คงไมมีปญหา เพราะฉะนัน้ (๑) จึงไมเอามาใส แตใน (๒) เรื่องลาออก เคยเกดิกรณีวาอยางไร 20 

ถือวาเปนการลาออกและการลาออกมีผลเมื่อไร อยางเชน ตองมีทําหนังสือหรือไม หรือแสดงเจตนา

ลาออกปกต ิอันนี้ก็ใหคณะกรรมการสรรหาเขาเปนคนวินิจฉัยเลยตองใส (๒) เขามา สําหรับ 

ในสวนทีเ่ปนวรรคสาม เราเขียนขึน้เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 

ประกอบกบัมาตรา ๒๑๔ ซึง่กรณีเชนนี้ผูที่เขามาปฏิบัตริับแตงตั้งใหทําหนาที่เปนกรรมการ 

ไมไดรับโปรดเกลาฯ แตงตัง้ แตเขามาปฏิบัตหินาที่แทนเปนการชัว่คราว เพราะฉะนัน้ไมถือวา 25 

เปนกรรมการองคกรอิสระ เพราะฉะนัน้เขายังไมถูกตดัสิทธิครบั  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย    

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ๓ ทาน มีทานใดยังตดิใจหรือไมครับ  

ทานกติต ิ วะสีนนท เชิญครบั 
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๖๙ 
สนช. ๓๕         โสรยา  ๒๐/๓ 

 

  นายกติต ิ วะสีนนท   :   ผม กติต ิ วะสีนนท สมาชกิสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิ 

ขอบคุณทานประธานและขอบคุณทานกรรมาธิการครับ ผมเขาใจวาในกรณีตายก็คงจะตอง 

มีการตั้งแทน เพียงแตคําถามของผม ในกรณีวงเล็บ ๒ วงเล็บ โดยท่ีทานใส (๒) (๓) ตรงนี ้5 

ก็ทําให (๒) กับ (๓) มีบทบญัญตัิรองรับ แตวาพอ (๑) ไมมี ผมยังมองไมเห็นประเดน็ที่บอกวา 

ใหมีการดําเนนิการแตงตั้งกรรมการแทน นอกเหนือจากในมาตรา ๑๖ วรรคสาม ซึ่งพูดเปนนัย

เทานัน้วา ในกรณีที่ยังไมมีการแตงตั้งกรรมการแทน แตไมไดพูดวาถาพนตาํแหนงตามวาระหนึ่ง 

ตองแตงตัง้กรรมการแทนอยางไร  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย    10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ อีกครั้งครับ 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพครบั เมือ่สักครูทานปกรณ 

นิลประพันธ อางถึงรัฐธรรมนูญ บังเอญิเปดไมทนัทานนะครับ ทานลองเปดและอานใหผมฟงหนอย 

สิครับ เพราะทานพูดปุบไปเลย เราตามไมทนั เดี๋ยวจะเชื่อทานงายไป ผมวาเดี๋ยวผิดพลาดอายเขา 

ขอบคุณครับ 15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย    

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานปกรณ  นิลประพันธ เชิญอีกครัง้หนึ่งครับ 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 

ประกอบกบัมาตรา ๒๑๔ ถาจะอยูในเลมรัฐธรรมนญูฉบับนี้จะอยูในหนา ๖๑ กบั ๖๒ ครบั 

อันนีป้ระเดน็ท่ี ๑  สําหรบัประเด็นที ่๒ กรณีที่เสียชีวติ พนจากตาํแหนงเพราะเหตุเสียชีวิต อันนั้น 20 

จะอยูในมาตรา ๑๖ วรรคหา วามีเหตุเสียชวีติก็ไมตองวนิิจฉัยแลวกด็ําเนินการเลือกใหมไดเลยครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย    

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานกิตติ  วะสีนนท เขาใจแลวนะครับ  

เรื่องตายมาตรา ๑๖ วรรคทาย เขียนอยูแลวครบั เลือกใหมภายใน ๙๐ วนั ทานวัลลภ   

ตังคณานุรกัษ เปดทันหรือยังครับ เดี๋ยวระหวางรอทานวลัลภ  ตงัคณานุรักษ ตรวจสอบรัฐธรรมนญู 25 

ผมถามคณะกรรมาธกิารความในวรรคสองท่ีเพ่ิมมาคือ “หลักฐานตามวรรคหนึง่ใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการสรรหากําหนด” นีห่มายถงึหลักฐานอะไรครับ หลักฐานการลาออก หลักฐาน 

การขาดคุณสมบตัิ หรือหลักฐานการวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา  
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๗๐ 
สนช. ๓๕         โสรยา  ๒๐/๔ 

 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   เปนหลักฐานที่เขามารอง 

วากรรมการผูนี้ขาดคุณสมบตัิหรอืมีลักษณะตองหามครบั หลักฐานที่เขาควรจะนํามาย่ืน 

จะมีเอกสารหลักฐานอะไรบาง มฉิะนั้นจะเปนชองใหมีการกลาวหาลอย ๆ ครบั  5 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย    

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานเขียนใหชดัอยางที่ทานชีแ้จงไมดีหรือ  

แปลความไดหลายอยางนะครับ หลักฐานตามวรรคหนึง่ ทานวัลลภ  ตงัคณานุรักษ มีอะไร 

หรือไมครับ  

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพครบั ส่ิงทีคุ่ณปกรณ   10 

นิลประพันธ ตอบเมือ่สักครูนี้บันทึกไวในเทปแลวไมมีปญหา ขอบคุณครับ แลวยืนยันตามนัน้ 

วาทานไมไดถูกรอนสิทธิ เกดิถูกรอนสิทธิเมื่อไรทานรับผิดชอบก็แลวกนั ขอบคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย    

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ครับ วรรคสองทานกรรมาธิการวาอยางไร

ยืนยันตามนีห้รือเปลาครับ วรรคสองใชคาํวา “หลักฐานตามวรรคหนึง่” ทานพงษสวาท   15 

กายอรุณสุทธิ์ เชญิครับ 

  นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   คะ ก็จะเปนถอยคํา 

ตามเดมิ เพราะวาในมาตรา ๑๗ เราเริ่มตนประโยคดวยวา “เมื่อมีผูรองขอโดยมีหลักฐาน 

ตามสมควร” และเราก็บอกวา “หลักฐานตามวรรคหนึ่ง” ซึ่งกห็มายความวาตองเปนหลักฐาน 

ที่ตัวผูรองจะตองเอามาเสนอประกอบกับการที่จะเสนอใหมีการพิจารณาในเรื่องนี้นะคะ 20 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย    

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ครับ มีทานใดติดใจอกีหรือไมครับ  

ทานพลเรือเอก จักรชัย  ภูเจริญยศ เชิญครับ 

  พลเรือเอก จักรชัย  ภูเจริญยศ   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพครบั  

ผม พลเรือเอก จักรชัย  ภูเจริญยศ สมาชกิสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง  25 

เมื่อมีผูรองขอ คาํวา “ผูรองขอ” ผมกค็อนขางเปนหวงวาจะมีความกวางขวางก็ลักษณะ 

เหมือนเปนบคุคล ซึ่งถาหากวาจะทําใหแคบลง เพราะวาคณะกรรมการการเลือกตัง้กค็อนขาง 

ที่จะมีอํานาจหนาที่ทีก่ระทบไปอยูในกระบวนการของการไดมาซึ่งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 
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๗๑ 
สนช. ๓๕         โสรยา  ๒๐/๕ 

  

จะมีคําใดที่จะทําใหลดขอบเขตของความกวางขวางของคําวา “ผูรอง” ซึ่งหมายถึงใครก็ได 

ยกตัวอยางเชน คําวา “ผูไดเสีย”  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย    5 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานพลเรือเอก จักรชัย  ภูเจรญิยศ  

ตองขออภัยทาน คําวา “ผูรองขอ” คณะกรรมาธิการไมมีการแกไขมานะครบั ตอนนี้ทานอภิปราย

ไมได ขออภัยนะครบั ทานสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข เชิญครับ 

 

          - ๒๑/๑ 10 

       

       

 

     

15 



๗๒ 
สนช. ๓๕               วลัยภรณ  ๒๑/๑ 

 

   นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข   :   ทานประธานที่เคารพครับ ผม นายสุชาติ   

ตระกูลเกษมสุข อยากจะสอบถามในวรรคสาม บรรทดัที ่๒ ทีเ่ขียนวา “ประทับรับฟอง”  

มีขอสังเกตนดิหนึ่งวาเปนคํารวมหรือเปลา เพราะวาเราใชคําวา “ศาลฎีกาหรือศาลฎีกา 5 

แผนกคดอีาญาของผูดํารงตาํแหนงทางการเมือง” กแ็สดงวาเปนทางคดีสวนหนึง่ของศาลฎีกา 

เปนคดแีพง สวนคดนีักการเมืองเปนคดีอาญา ซึ่งคดแีพงเราใชคําวา “รับฟอง” คดอีาญาเราใชคําวา  

“ประทับฟอง” เราจะไมมีคาํรวมวา “ประทับรบัฟอง” ขอความนี้จึงนาจะเปนถาขึน้ตนจากศาลฎีกา

กอนนาจะเปนวา “รบัฟองหรือประทบัฟอง” ครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย   10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญกรรมาธิการชี้แจงครบั 

  นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   อันนี้จะเปนถอยคํา 

ที่ตรงตามในรฐัธรรมนูญเลย มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม “เมื่อศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา 

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองประทบัรับฟอง” อันนีจ้ะเปนการใชถอยคําทีต่รงกบัรัฐธรรมนญูเลย

คะ  15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย   

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ลอคํารัฐธรรมนญูมา ทานสุชาต ิ

ตระกูลเกษมสุข ครบั    

  นายสุชาติ  ตระกลูเกษมสุข   :   ถาลอตามรัฐธรรมนญูไมตดิใจครบั  

    ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย   20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีทานใดอกีหรือไมครับ 

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย   

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ผมขอมตมิาตรา ๑๗ ขอตรวจสอบ 

องคประชมุกอนครบั เชญิสมาชิกแสดงตน มทีานใดยังไมแสดงตนหรือไม ขอทราบองคประชมุครบั 25 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๒๐๗ คน) 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย   

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องคประชุม ๒๐๗ ทาน ครบเปนองคประชุม 

นะครับ  
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๗๓ 
สนช. ๓๕               วลัยภรณ  ๒๑/๒ 

 

   ตอไปเปนการขอมติทีป่ระชมุ มาตรา ๑๗ คณะกรรมาธกิารมกีารแกไขความเดมิ  

๑ วรรค เพ่ิมความใหมอีก ๒ วรรค ไมมีผูสงวน ผมถามมติครั้งเดียวทัง้มาตราเลย มทีานใดขัดของ

หรือไมครับ  5 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย   

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ถือวาท่ีประชมุเหน็ชอบนะครับ 

  ตอไปเปนการขอมติมาตรา ๑๗ ทัง้มาตรา ทานใดเห็นดวยกับการแกไขและ 

เพ่ิมเติมของคณะกรรมาธกิารในมาตรา ๑๗ กดปุม เห็นดวย ทานใดไมเหน็ดวยกดปุม ไมเหน็ดวย  10 

งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชญิลงคะแนนมาตรา ๑๗ มีทานใดยังไมลงมติหรอืไมมาตรา ๑๗ 

ทุกทานลงคะแนนแลว ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๔ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย   

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๗  15 

จํานวนองคประชุม ๒๐๘ ทาน มติทีป่ระชมุเห็นดวย ๒๐๔  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๓  

ไมลงคะแนน ๑  เปนอนัวาท่ีประชมุเหน็ชอบกับการแกไขและเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการ 

ในมาตรา ๑๗ เชิญเลขาธิการดําเนินการตอครับ 

  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (ที่ปรกึษาดานระบบงานนิติบญัญตัิ ปฏิบตัิหนาที่

แทนเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาท่ีเลขาธิการสภานติบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๘  20 

ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๙ มีการแกไข”  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย   

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๑๙ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข

ขอความในตอนทายของ (๖) ความเดิม คําวา “วฒุิสภา” ทานเพ่ิมเติมเปน “สมาชกิวุฒสิภา”  

ไมมีผูสงวน มีทานใดตดิใจอภิปรายยกมือเลยครบั 25 

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย   

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมี ผมขอมติเลยนะครบั  
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๗๔ 
สนช. ๓๕               วลัยภรณ  ๒๑/๓ 

 

  เปนการขอมติตอเนื่องจากมาตรา ๑๗ ผมไมตรวจสอบองคประชุม ทานใดเห็นดวย

กับการแกไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๑๙ (๖) กดปุม เหน็ดวย ทานใดไมเหน็ดวยกดปุม  

ไมเห็นดวย งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชิญลงคะแนนครบั มีสมาชิกทานใดยังไมลงคะแนน5 

หรือไมมาตรา ๑๙ ไมมนีะครบั ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๕ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย   

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๙ จํานวน 

องคประชมุ ๒๐๘ ทาน มตท่ีิประชมุเหน็ดวย ๒๐๕ ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๒ ไมลงคะแนน ๑ 10 

เปนอนัวาที่ประชุมเหน็ดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๑๙ เชิญเลขาธกิาร

ดําเนินการตอครบั 

  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (ที่ปรกึษาดานระบบงานนิติบญัญตัิ ปฏิบตัิหนาที่

แทนเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาทีเ่ลขาธิการสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิ  :   “มาตรา ๒๐  

ถึงมาตรา ๒๕ ไมมกีารแกไข  มาตรา ๒๖ ไมมกีารแกไข  มีกรรมาธิการสงวนความเห็น”  15 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย   

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๒๐ ถงึมาตรา ๒๕ ไมมกีารแกไข  

มาตรา ๒๖ คณะกรรมาธกิารไมมกีารแกไข แตมีกรรมาธิการขางนอยสงวนความเหน็ที่จะแกไขไว 

คือทานพันตํารวจเอก จรุงวทิย  ภุมมา เชญิทานจรุงวิทย  ภุมมา แถลงเหตุผลครบั 

  พันตํารวจเอก จรงุวิทย  ภุมมา (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   กราบเรียน 20 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตแิละสมาชกิผูทรงเกยีรติ คือในมาตรา ๒๖ (๓) ที่ขอแกไข  

คือเปนการเพ่ิมเติม ประเดน็ของผมมีอยูวารางในมาตรา ๒๖ (๓) รางมาไมครบกบัรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๒๔ (๓) กลาวคือ ในมาตรา ๒๒๔ (๓) เปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ถาเมื่อผลการสืบสวนเนื้อหาหรือเมื่อพบเห็นการกระทําที่มีเหตุอันควรสงสัยวาการเลือกตั้ง 

หรือการเลือกมิไดเปนไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม หรอืการออกเสียงประชามติเปนไปโดยมิชอบ 25 

ดวยกฎหมาย ใหมีอํานาจส่ังระงบั ยับย้ัง แกไขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก 

หรือออกเสียงประชามติ และส่ังใหดําเนินการเลือกตัง้ เลือก หรือออกเสียงประชามติใหมในหนวย

เลือกตัง้บางหนวย หรอืทุกหนวย แตเมื่อมาเปนรางมาตรา ๒๖ ใน พ.ร.ป. นี้แลวถอยคําท่ีขาดไปคือ  
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๗๕ 
สนช. ๓๕               วลัยภรณ  ๒๑/๔ 

 

“หรอืยกเลิกการเลือกตั้ง และดําเนนิการเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตัง้บางหนวย หรือทุกหนวย 

ในเขตเลือกตั้ง” (๓) ในรายงานทีข่ีดเหตุผลก็คือวา การเอามาไมครบนั้นไมเปนไปตามเจตนารมณ 

ของรฐัธรรมนูญหรือขัดหรอืแยงตอรัฐธรรมนญูหรือไม เพราะวาในราง พ.ร.ป. นี้ทั้งรัฐธรรมนูญ 5 

ดวยกาํหนดใหวา กกต. ตองกลาหาญ รูปแบบการทํางาน กกต. จะตองออกไปอยูในพ้ืนท่ี 

ในวันเลือกตั้ง และมีอํานาจเมื่อพบการกระทําความผิดมอีํานาจส่ังระงับยับย้ังเปนอํานาจของ กกต. 

คนเดียวดวย ก็คือลักษณะที ่กกต. คนเดียวกม็ีอํานาจทีจ่ะทําได แตเมื่อมาปรากฏในราง พ.ร.ป. 

มาตรา ๒๖ แลว กข็าดถอยคําอันนี้ไป กค็ือความไมสมบูรณหรือไมสอดคลองกับรฐัธรรมนญู 

ก็เกิดขึ้น ปญหาตอมาก็คอืวา กกต. ตองมีการยกรางระเบียบหรอืคําสัง่ในวรรคทายของมาตรา ๒๒๖ 10 

ของรฐัธรรมนูญ พอเอามาดแูลวเราไมรูวาจะยึดเอา พ.ร.ป. นี ้หรือเอารัฐธรรมนญูเปนหลัก  

เพราะรางไมเหมือนกัน ประเด็นจึงมีอยูวาถาเกดิเติมใหสมบูรณแลวก็จะสมบูรณมากขึ้น แลวก็ไมขดั

หรือแยง หรือเปนไปตามเจตนารมณของรฐัธรรมนูญครบั 

  ปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบญุเลิศชัย   

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   กรรมาธกิารขางนอยแสดงเหตผุล 15 

ตอที่ประชมุและขอฟงกรรมาธิการขางมากที่เหน็ควรไมเพ่ิมเติมมีเหตุผลอะไร เชญิครับ 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานครับ ปกรณ  นิลประพันธ กรรมาธิการ ผมขออนุญาตกราบเรียนเกี่ยวกับมาตรา ๒๒๔ 

ในรัฐธรรมนญูนดิหนึ่ง มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึง่ (๓) นั้น ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ 

การเลือกตัง้ใหมีอาํนาจส่ังระงับ ยับย้ัง การแกไขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตัง้หรือการเลือก  20 

การออกเสียงประชามติ และส่ังใหมกีารดําเนินการเลือกตั้ง เลือกหรือออกเสียงประชามติใหม 

ในหนวยเลือกตั้งบางหนวย หรือทุกหนวย แตทั้งนี้ทัง้นัน้ในวรรคสามของมาตรา ๒๒๔ เองท่ีให

อํานาจแก กกต. นายเดียวทีจ่ะดําเนินการนั้นได เขียนวา การใชอํานาจตาม (๓) ใหกรรมการ 

การเลือกตัง้แตละคนซึ่งพบเห็นการกระทําความผิดมีอํานาจกระทําไดสําหรบัหนวยเลือกตั้ง 

หรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทําความผิด ทัง้นีต้ามหลักเกณฑ วธิีการ และเงื่อนไขที่25 

คณะกรรมการการเลือกตัง้กาํหนด นั่นแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของรฐัธรรมนูญอยางชัดเจนวา 

การใชอํานาจของ กกต. นายเดียวตองเปนไปภายใตกรอบที่กําหนด การใชอํานาจซึ่งเปนดุลพินิจ

โดยอิสระ โดยไมมกีรอบเปนเรื่องที่อันตรายมาก เพราะฉะนั้นเราจึงกําหนดวา กกต. นายเดียว 
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๗๖ 
สนช. ๓๕               วลัยภรณ  ๒๑/๕ 

 

ไมสามารถทาํไดทุกเรื่อง เหมือนคณะกรรมการ กกต. ผมขออนุญาตกราบเรียนวา สําหรับ 

กรณีการยกเลิกการเลือกตั้งก็ดี การสัง่ใหดาํเนนิการเลือกตั้งใหมในหนวยเลือกตั้งบางหนวย  

หรือทุกหนวยกด็ีนัน้เปนเรือ่งที่มีความสําคัญมาก เพราะวามีผลกระทบตอสิทธขิองผูสมัคร 5 

มีผลกระทบตอพ่ีนองประชาชนซึง่จะตองมาออกเสียงเลือกตั้ง มีผลกระทบตอในเรือ่งของ 

การจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งงบประมาณที่จะตองใชในการจัดการเลือกตัง้ เพราะฉะนัน้ส่ิงเหลานี้

คณะกรรมาธิการเห็นวาเปนเรื่องท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึง่เปนองคกรกลุมควรจะตอง

พิจารณารวมกนั ซึ่งก็สอดคลองกับกรอบตามมาตรา ๒๒๔ วรรคสาม ที่บอกวา ใหคณะกรรมการ

การเลือกตัง้นัน้เปนคนกําหนดหลักเกณฑในการใชดุลพินิจของ กกต. นายเดียว เพราะฉะนัน้ 10 

ในมาตรานี้จึงมไิดบัญญัติให กกต. นายเดียวมีอํานาจในการยกเลิกการเลือกตั้งหรือส่ังใหดําเนนิการ

เลือกตัง้ในหนวยเลือกตั้งใหมหรือบางหนวย หรือทกุหนวย เพียงแตวาไดกําหนดกลไกไวอยางชัดเจน

ในวรรคสี่ของมาตรา ๒๖ นี้เองวา ใหกรรมการมีอํานาจส่ังระงับ ยับย้ังได แลวก็ใหรายงานตอ

คณะกรรมการเพ่ือทราบโดยเร็ว ถาคณะกรรมการเห็นสมควรจะมมีติใหแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก

คําส่ังหรือมมีติใหดําเนนิการอยางหนึ่งอยางใดกไ็ด ซึง่เปนการกําหนดกรอบการใชดลุพินิจและให 15 

มีการกล่ันกรองการใชดุลพินิจของ กกต. นายเดียวทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ 

 

           -  ๒๒/๑ 



๗๗ 
สนช. ๓๕        นิจกานต  ๒๒/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานพันตํารวจเอก จรุงวิทย  ภุมมา มีอะไร 

ชี้แจงเพ่ิมเตมิอีกหรือไมครับ  5 

  พันตํารวจเอก จรงุวิทย  ภุมมา (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   ไมมแีลวครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ ทานสมาชกิครบั มาตรานี ้

คณะกรรมาธิการไมมีการแกไข ไมมีสมาชกิสงวนคาํแปรญัตติ เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องระหวาง

กรรมาธิการเสียงขางนอยกบักรรมาธิการเสียงขางมาก การขอมติจะเปนการขอมตวิาทานสมาชกิ10 

เห็นดวยกับกรรมาธิการเสียงขางมากหรือเหน็ดวยกับกรรมาธกิารเสียงขางนอย ผมจะขอมต ิ

มาตรา ๒๖ ทานไดฟงเหตุผลทั้ง ๒ ฝายแลว กอนขอมตขิอตรวจสอบองคประชุม เชญิทานสมาชิก

แสดงตน มีสมาชิกทานใดยังไมไดแสดงตนหรอืไม ทุกทานแสดงตนแลว ขอทราบองคประชุมครับ 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๒๐๔ คน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องคประชุม ๒๐๔ ทาน ครบเปนองคประชุม 

  ตอไปเปนการขอมติมาตรา ๒๖  มาตรา ๒๖ กรรมาธกิารเสียงขางมาก 

ไมมีการแกไข มีกรรมาธิการเสียงขางนอย ๑ ทาน คือทานพันตํารวจเอก จรุงวิทย  ภุมมา  

สงวนคําแปรญัตติขอแกไขเพิ่มเติมความใน (๓) ถาสมาชิกทานใดเหน็ดวยกบักรรมาธิการ 

เสียงขางมาก คือคงไวตามเดิม ไมแกไขเพ่ิมเติมทานกดปุม เห็นดวย ทานใดเห็นดวยตาม20 

กรรมาธิการเสียงขางนอยวาควรแกไขเพ่ิมเติมตามที่เสนอทานกดปุม ไมเหน็ดวย งดออกเสียง 

กดปุม งดออกเสียง เชิญลงคะแนนครับ มีทานใดยังไมไดลงคะแนน ทุกทานลงคะแนนแลว  

ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ๑๑ คะแนน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 25 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๒๖ องคประชุม 

๒๐๕ ทาน มติที่ประชุมเหน็ดวย ๑๘๖ ไมเหน็ดวย ๑๑ งดออกเสียง ๘ เปนอันวาทีป่ระชมุ 

โดยเสียงขางมากเหน็ดวยกบักรรมาธิการเสียงขางมาก คือคงไวตามรางเดิมในมาตรา ๒๖  

เชิญเลขาธกิารดําเนินการตอครับ 
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๗๘ 
สนช. ๓๕        นิจกานต  ๒๒/๒ 

 

  นายนฑั  ผาสุข (รองเลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาทีแ่ทนเลขาธิการวุฒิสภา 

ปฏิบัตหินาทีเ่ลขาธิการสภานิติบญัญตัแิหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ ไมมกีารแกไข 

มาตรา ๒๙ ไมมกีารแกไข มสีมาชิกสงวนคําแปรญัตต”ิ  5 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๒๙ คณะกรรมาธิการไมมีการแกไข  

แตมีสมาชิกสงวนคาํแปรญตัติ ๑ ทาน คือทานนิพนธ  นราพิทักษกุล สงวนคําแปรญตัติในวรรคสาม 

และวรรคหา เชญิทานนิพนธ  นราพิทักษกุล ครับ 

  นายนิพนธ  นราพิทักษกุล   :   เรียนทานประธานสภานิติบญัญตัแิหงชาตท่ีิเคารพ 10 

ผม นิพนธ  นราพิทักษกุล สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาติ ที่ผมขอแกไขเพ่ิมเติมคําวา “กํากับดแูล”  

แทนที่จะมแีคตรวจสอบเพียงคําเดียว ผมเพ่ิมคาํวา “กํากับดแูล” มาตรา ๒๘ ในการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรอืการเลือกตัง้สมาชิกวฒุิสภาแตละครั้ง ใหคณะกรรมการจัดใหมี 

ผูตรวจการเลือกตั้ง 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๒๙ ไมใชมาตรา ๒๘ นะครับ 

ทานนิพนธ  นราพิทักษกุล มาตรา ๒๘ ผานไปแลวไมใชหรือครับ มาตรา ๒๘ ไดรับแจงวา 

ทานพอใจและทานไมติดใจคําแปรญตัติ  

  นายนิพนธ  นราพิทักษกุล   :   มาตรา ๒๙ ครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานนิพนธ  นราพิทักษกุล ตกลงพอใจ 

มาตราไหน  

  นายนิพนธ  นราพิทักษกุล   :   เขาใจแลว มาตรา ๒๙ ครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เปนมาตรา ๒๙ นะครบั 25 

  นายนิพนธ  นราพิทักษกุล   :   มาตรา ๒๙ ที่ผมขอใหตดัขอความ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีหนึ่ง)   :   ทานสงวนตัดวรรคสามกับวรรคหา 

ใชหรือไมครบั   
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๗๙ 
สนช. ๓๕        นิจกานต  ๒๒/๓ 

 

  นายนิพนธ  นราพิทักษกุล   :   ใชครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชญิใหเหตุผลเลยครับ 5 

  นายนิพนธ  นราพิทักษกุล   :   เหตุผลคอืคําในวรรคสามซอนในวรรคสอง 

เพราะฉะนัน้ผมก็เลยคดิวานาจะตดัออก แลวกม็าถงึวรรคหาไปเขียนวา “ผูสมัครเขารับ 

การคดัเลือกเปนผูตรวจการเลือกตัง้ ตองยืนยันในใบสมคัรวามีความพรอมที่จะไปปฏิบัติหนาที ่

ในจังหวัดใด ๆ ที่ไดรบัมอบหมายหรือไดรบัการแตงตั้งตามมาตรา ๓๐” อันนี้ผมใหเหตุผลไววา 

คือไมตองถึงขั้นใหผูสมัครยืนยันวาเวลาสมัครแลว กรรมการการเลือกตั้ง กกต. จะสงไป 10 

อยูจังหวดัไหนก็ไดในภูมิภาคเดียวกัน แตผมมีความคดิวาไมตองถึงขั้นนั้น เปนการผูกมัด 

กับผูสมัครมากเกนิไป แลวถาเกิดผูสมัครเขาไมไปแลวจะทําอยางไร อนันีค้ือปญหา เพราะฉะนัน้ 

ผมบอกวาเอาแคไมตองมีคําวา “ตองยืนยันในใบสมคัร” เพราะวาอยางไรคนที่สมัครเขาก็อาสา 

อยูแลวท่ีจะเปนผูตรวจการเลือกตั้ง เรียนกรรมาธิการแคนี้ ขอทราบเหตุผลดวยครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญกรรมาธิการที่ทานไมเห็นดวยกบั 

ทานนิพนธดวยเหตุผลอะไร เชิญครับ   

  นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   คืออันนี้เปนมาตรการ

กลไกที่เราวางแบบเอาไวสําหรับตัวผูตรวจการเลือกตัง้ทีจ่ะมาทําหนาที่ในรางกฎหมายฉบับนี ้

ผูตรวจการเลือกตั้งทีเ่ราจะกําหนดลงมาในกฎหมายฉบบันี้ อาํนาจหนาที่หลัก ๆ ท่ีมองวา 20 

จะเปนประโยชนกับการท่ีจะนําไปสูการเลือกตัง้ที่บริสุทธิ์ยุตธิรรม คอืการท่ีทําหนาที่ 

ในการตรวจสอบการตรวจสอบการดําเนนิการของเจาหนาท่ีหรือผูที่เกี่ยวของกบัการเลือกตั้ง 

เพราะฉะนัน้การที่จะหาบคุคลที่จะมาตรวจสอบในการเลือกตั้งของในแตละเขตจังหวัด  

แตละเขตพ้ืนท่ี ทางผูรางมองวาการที่จะใชคนในพ้ืนที่มาทําหนาที่ในการเปนผูตรวจการเลือกตัง้ 

เกรงวาจะเกดิผลสัมฤทธิ์ทีไ่มดีพอ เพราะฉะนั้นจึงเหน็ไดวาในการวางแบบตรงนี้จะมีการนําคน 25 

จากตางภูมิลําเนามาทําหนาท่ีในการตรวจสอบ เพ่ือใหปราศจากซึ่งการครอบงํา การโนมนาว 

ชักจูงตาง ๆ เพราะฉะนั้นตรงนี้ในการกาํหนดในมาตรา ๒๙ ไมวาจะเปนในเรื่องของการนาํบุคคล

ตางภูมิลําเนาก็ด ีหรือคนในเขตจังหวัดอืน่กด็ี จึงมีความจําเปนสําหรบัการที่จะมาทาํหนาที ่
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๘๐ 
สนช. ๓๕        นิจกานต  ๒๒/๔ 

 

ในการตรวจสอบ เพ่ือใหนําไปสูวตัถุประสงคของการท่ีจะมีผูตรวจการเลือกตั้ง สําหรับการที ่

ใหยืนยันในใบสมัครวาเขามคีวามสมัครใจในการที่จะมาทํา ก็เพ่ือไมใหเกิดเหตุที่วาเมื่อถึงเวลา 

ที่เราจะสงคนไปลงในพ้ืนทีแ่ลวเขาบอกวาเขาไมเต็มใจจะไป ตรงนีเ้ราถึงไดตองมีมาตรการตรงนี้5 

ขึ้นมา ขอบพระคุณคะ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานนิพนธ  นราพิทักษกุล ในฐานะผูสงวน 

คําแปรญตัติ ฟงเหตุผลกรรมาธิการแลวยังตดิใจอยูหรือเปลาครับ  

 10 

         -  ๒๓/๑   
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๘๑ 
สนช. ๓๕         สงา  ๒๓/๑ 

 

  นายนิพนธ  นราพิทักษกุล   :   ไมตดิใจอะไรครบั  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบคุณมากทานนิพนธ ไมตดิใจนะครับ 5 

ถาอยางนั้นมาตรา ๒๙ ผานได เชิญเลขาธิการดาํเนนิการตอครับ 

  นายนฑั  ผาสุข (รองเลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาทีแ่ทนเลขาธิการวุฒิสภา 

ปฏิบัตหินาทีเ่ลขาธิการสภานิติบญัญตัแิหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๓๐ มีการแกไข” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๓๐ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข10 

เล็กนอย ไมมีผูสงวนคาํแปรญัตติ เพ่ิมเติมคํานิดเดียว จาก “ตั้งผูตรวจการ” เปน “แตงตั้ง

ผูตรวจการ” แตอยางไรกต็องขอมติ เปนการลงมติตอเนื่อง 

  นายพรศักดิ์ เจียรณัย   :   ทานประธานครับ ผมขออภิปรายครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชญิทานพรศักดิ์ครบั 15 

  นายพรศักดิ์  เจียรณัย   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ ในมาตรา ๓๐ ผมแปรญตัตไิว ประเด็นที่ผมแปรญตัต ิทีนีต้อนชวงของการไปชี้แจง 

ในคณะกรรมาธกิาร จุดที่ผมแปรญตัต ิผมเปนหวงวาผูตรวจการเลือกตั้ง ถาไมบล็อก (block) ไววา

นาจะอยูในภาคเดียวกนัหรอือยูในกลุมจังหวดัอะไรตาง ๆ แมจะมีวรรคหาของมาตรา ๒๙ กํากับไว 

ถาเกดิคนอยูเชียงใหมจับสลากแลวไปอยูปตตานีอะไรตาง ๆ นี ้ที่เคยพูดไวแลวจะเปนประเด็น 20 

นอกจากนัน้ประเด็นทีต่องคดิใหถงึก็คือวา กรณีมีการเลือกตั้งซอมเกดิขึน้ เชน เลือกไปแลว ๒ ป  

เกิดมสีมาชกิสภาผูแทนราษฎรทานหนึ่งเสียชีวติหรือลาออก ตองไปเลือกในเขตเดียว ในจังหวัดเดียว 

ทานจะเอาผูตรวจที่ไหนบาง กระบวนการจะเปนเชนไร เพราะมาตรา ๒๘ บอกวาในการเลือกตั้ง 

แตละครัง้ใหตั้งผูตรวจการเลือกตั้งขึ้นมา ในวนัที่ผมไปชี้แจง คณะกรรมาธกิารก็ไดเอาบัญชี 

ใหดูวาเขากําหนดเปนบญัชีตามประกาศของ กกต. แลวเปน ๑๑ กลุม ซึง่วนันัน้ผมกไ็ดเรียน25 

คณะกรรมาธิการไปวาผมพอใจ ผมก็มคีําถามท่ีอยากจะถามทานกรรมาธิการวา ถาไมเปล่ียนแปลง

หรือกาํหนดไปในนี้วาตองเปนไปตามที่ กกต. ประกาศ แลวถา กกต. ไมประกาศ ๑๑ กลุมจังหวดั

ตามท่ีโชวใหผมไดเห็นในวันนั้น การปฏิบัติจะปฏิบตัิอยางไร และในกรณีการเลือกตัง้ซอม 
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๘๒ 
สนช. ๓๕         สงา  ๒๓/๒  

 

ในมาตรา ๓๐ วรรคสาม (๒) ก็บอกวาทานตองเอาผูตรวจการเลือกตัง้สวนหนึ่ง ซึ่งมาจากบุคคล  

ซึ่งไมมีภูมิลําเนาในจังหวดัทีด่ําเนินการเลือกตัง้มาทาํหนาท่ี ทานจะทําอยางไรครบั ผมก็ขอให 

ทานกรรมาธกิารไดชีแ้จงตรงนี้วาเปนประเด็นทีต่รงกันกบัท่ีทานไดชีแ้จงผมในวนัที่ผมเขาไป 5 

แปรญัตตหิรือไม ขอบคุณครับทานประธาน  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานพรศักดิ์ ส่ิงที่ทานพูดนี้ทานไมได 

สงวนคําแปรญัตติไวเลยในมาตรา ๓๐ เขาแกมาคําเดียว จาก “ตั้งผูตรวจการ” เปน “แตงตั้ง

ผูตรวจการ” 10 

  นายพรศักดิ์  เจียรณัย   :   ก็เมื่อกรรมาธกิารแก สมาชกิก็มีสิทธิที่จะอภิปราย 

ไมใชหรือครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไดเฉพาะประเดน็ท่ีเขาแก คือประเดน็ 

การแตงตั้งผูตรวจการ  15 

  นายพรศักดิ์  เจียรณัย   :   ถาอยางนั้นทานประธานครบั ผมคดิวาอยางนอย 

ทานกรรมาธิการกค็วรจะชีแ้จงผม เพ่ือใหมีการบนัทึกไวในที่ประชุมของสภาแหงนี้วา ก็ทานบอก 

กับผมในหวงท่ีผมไปชีแ้จงแลว 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   โอ.เค. ผมเขาใจแลว ทานพรศกัดิ์ ขอบพระคุณ20 

ครับ กรรมาธิการชี้แจงอยางไรถึงเปนเหตุใหทานพรศักดิ์ไมสงวนคําแปรญตัตขิองเขา ทานชีแ้จง

อะไรกับเขาอยางไร  

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ทานประธานครบั 

กระผมขอประทานอนุญาตตองกราบขอบพระคุณทานพรศักดิค์รับ ความจริงประเด็นของทาน

กรรมาธิการกไ็ดชี้แจงในที่ประชุมแลววามีบัญชีท่ีทานไดกรุณาพูดถึงเปนเขตเปนกลุมอยู  25 

แลวกเ็วลาเขาแตงตั้ง เขาจะแตงตั้งตามกลุมทีอ่ยูใกลชิดที่เปนพ้ืนทีก่ัน ขอกังวลของทานก็เปน 

ประโยชนมาก อันท่ี ๑ 

  อันท่ี ๒ เราก็เอารายชือ่ใหทานไดดแูลว ทานก็เห็นแลวทานก็พอใจ หรือทานจะให

ผูแทน กกต. อานใหฟงอีกครั้งหนึ่งกไ็ด แตวาตอนนี้ทานไมไดแปรญัตติครับ 
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๘๓ 
สนช. ๓๕         สงา  ๒๓/๓  

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ก็ยืนยันวาจะแตงตัง้จากบญัชีทีจั่ดทําขึน้ 

ทานพรศักดิ์  5 

  นายพรศักดิ์  เจียรณัย   :   กราบเรียนทานประธานครบั ถายืนยัน ทานก็แถลง 

ในสภาแลวก็ใหมกีารบันทึกไวครับ ทานประธานครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ปรากฏในบันทึกการประชุมแลวครบั  

  นายพรศักดิ์  เจียรณัย   :   ครับ 10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบพระคุณครับ กลับมาประเด็นของ 

มาตรา ๓๐ มีทานใดตดิใจหรือไมครับ “ตั้ง” เปน “แตงตั้ง” มหีรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ผมขอมตเิลยนะครบั ทานใดเห็นดวย

กับการแกไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๓๐ ทานกดปุม เหน็ดวย ทานใดไมเหน็ดวยกดปุม  

ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ มทีานใดยังไมไดลงคะแนนหรือไมครับ มาตรา ๓๐ เชิญครับ  

ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๒ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 20 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๓๐ องคประชุม 

๒๐๕ ทาน มติที่ประชุมเหน็ดวย ๒๐๒  ไมเห็นดวย ไมม ี งดออกเสียง ๓ เปนอนัวาท่ีประชมุ 

เห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๓๐ เชญิเลขาธิการดําเนินการตอครบั  

  นายนฑั  ผาสุข (รองเลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาทีแ่ทนเลขาธิการวุฒิสภา 25 

ปฏิบัตหินาทีเ่ลขาธิการสภานิติบญัญตัแิหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๓๑ ไมมกีารแกไข  มาตรา ๓๒  

มีการแกไข” 
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๘๔ 
สนช. ๓๕         สงา  ๒๓/๔  

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๓๒ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข 

ไมมีผูสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมาธิการแกไขเพ่ิมเตมิความในวรรคสอง ปรับแกเล็กนอย 5 

“คาใชจายของ” เปน “คาใชจายใหแก” มีสมาชกิทานใดอภิปรายในประเด็นทีก่รรมาธิการแกไข

หรือไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ผมขอมตเิลยนะครบั  10 

  ขอมตมิาตรา ๓๒ ทานใดเหน็ดวยกับคณะกรรมาธิการทีแ่กไขกดปุม เห็นดวย  

ทานใดไมเห็นดวยกดปุม ไมเห็นดวย งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชญิลงคะแนนครบั  

จะมีการลงคะแนนตอเนื่องไปเรื่อย ๆ ทานสมาชิกไมจําเปนกรุณาอยาลุกไปไหนนะครับ  

มาตรา ๓๒ มีทานใดยังไมไดลงคะแนน ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั   

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๒ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีหนึ่ง)   :   องคประชุม ๒๐๑ ทาน เพ่ิมทานประธาน 

พรเพชร ๑ เปน ๒๐๒  เห็นดวย ๑๙๙  ไมเห็นดวย ไมม ี งดออกเสียงเปน ๓  เปนอนัวาทีป่ระชุม 

เห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๓๒ เชญิเลขาธิการดําเนินการตอครบั 

  นายนฑั  ผาสุข (รองเลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาทีแ่ทนเลขาธิการวุฒิสภา 20 

ปฏิบัตหินาทีเ่ลขาธิการสภานิติบญัญตัแิหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๓๓ ถึงมาตรา ๔๐ ไมมีการแกไข 

หมวด ๒ การสืบสวน การไตสวน และการดําเนินคดี ไมมีการแกไข  มาตรา ๔๑ ไมมีการแกไข 

มาตรา ๔๒ มีการแกไข” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๔๒ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข  25 

ตัดคําวา “สอบสวน” ที่อยูตอจากคําวา “สืบสวน” ออก ไมมีผูสงวนคําแปรญัตติ มทีานใดติดใจ

อภิปรายยกมือเลยนะครบั ทานวรพล เชญิครบั 
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๘๕ 
สนช. ๓๕         สงา  ๒๓/๕  

 

  นายวรพล  โสคติยานุรกัษ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ กระผม วรพล  โสคติยานุรักษ ในมาตรา ๔๒ ผมคิดวาในประมวลกฎหมายวธิีพิจารณา

ความอาญานัน้ มคีวามหมายชัดเจนระหวางการสืบสวน สอบสวน และไตสวน แตกตางกนัชดัเจน 5 

การสืบนั้นคนละอยางกับการสอบสวน แนนอนการสอบสวนนั้นมีสํานวนสอบสวน ใชอางอิง 

ในศาลได แตตดัคําวา “สอบสวน” ออกไป ผมคดิวาไมไดครบถวนขอความ 

 

          -  ๒๔/๑  

   10 

 



๘๖ 
สนช. ๓๕         ทิพวรรณ  ๒๔/๑ 

  

  ประการที ่๒ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งเลขาธกิาร หรือพนกังานของสํานกังาน 

แตตัดไมให “สอบสวน” ดวย จะมีความสามารถทํางานไดจรงิตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ไดหรือไม  5 

  ประการที ่๓ ในวรรคอืน่ ๆ เชน วรรคส่ีเขียนวา ใหเจาพนักงานตามวรรคหนึ่ง 

มีอํานาจเชนเดียวกับพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา  

  นอกจากนัน้แลวในหลายมาตรา เชน มาตรา ๔๘ อางองิถึงสํานวนการไตสวน 

สํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการ ตามหลักแลวเมือ่มีสํานวนสอบสวนตองมกีารสอบสวน 

แลวดําเนินการสําเร็จไดก็ตองมีการสอบสวนจึงจะเปนสํานวนสอบสวน นอกจากนัน้แลว 10 

ในมาตราสุดทาย มาตรา ๗๘ ยังอางอิงชดัเจนอีกวา การดําเนินการสืบสวนสอบสวน การไตสวน  

ตามอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ซึ่งไดมอบหมายไวในมาตรา ๔๒ เพราะฉะนัน้ไมควรตดัคําวา “สอบสวน” ออกไป เพราะวา 

จะกินความไมครบถวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถาจะตัดตองตดัหมดทุกท่ี 

ที่มีอยู ซึง่ผมคดิวาควรจะมมีากกวา ควรจะมคีําวา “สอบสวน” ไวใหครบถวน ซึง่ไมนาเสียหายอะไร 15 

ขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบคุณครบั มีสมาชกิทานอื่นอีกหรอืไมครับ 

ทานพลตํารวจโท บุญเรือง  ผลพานิชย เชญิครบั 

  พลตํารวจโท บุญเรือง  ผลพานิชย   :   กราบเรียนทานประธาน  20 

พลตํารวจโท บุญเรือง ผลพานิชย สมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ ก็เห็นดวยกบัทานวรพล   

โสคติยานุรักษ โดยเฉพาะอยางย่ิงในวรรคส่ีที่บอกวา ใหเจาพนักงานตามวรรคหนึง่ เปนพนักงาน 

ฝายปกครองหรือตํารวจชัน้ผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และใหมีอํานาจ 

เชนเดียวกบัพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา ก็ชัดเจนในตวัแลว 

เมื่อชดัเจนในตวัผมคดิวานาจะใสไว ก็ฝากไวเทานัน้ ขอบคุณครบั 25 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มทีานอื่นอีกหรือไม  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ)   
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๘๗ 
สนช. ๓๕         ทิพวรรณ  ๒๔/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีแลวนะครับ เชญิคณะกรรมาธิการวิสามญั 

ชี้แจงครับ 5 

  นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   ขออนุญาตชีแ้จงอยางนี้

นะคะ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ กกต. ในรางพระราชบัญญตัฉิบับนี้จะเปลี่ยนไปจาก 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐  

การเปล่ียนไปตรงนี้ อํานาจหนาทีข่อง กกต. อยางไรเราก็ตองยึดถอืตวัหลักของรัฐธรรมนูญที่เปน

กรอบในการกําหนดอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการการเลือกตั้ง  10 

ในรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๒๔ เขียนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ กกต. เอาไว โดยเฉพาะปรากฏ

อยูใน (๓) เมื่อผลการสืบสวนหรอืไตสวน จะเหน็ไดวาตวั กกต. เอง ในรฐัธรรมนูญกาํหนด 

อํานาจหนาทีเ่อาไวในการทีจ่ะสืบเสาะแสวงหาขอเท็จจริงท่ีจะหาขอเท็จจรงิเบื้องตน ที่จะนําไปสู 

ในเรื่องของการพิสูจนความผิด ซึ่งการพิสูจนความผิดจะเปนกระบวนการตอไปหลังจากที่ กกต.  

ไดทําหนาท่ีตรงนี ้ในรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้จึงเขียนอํานาจหนาที่ทีเ่ปนไป15 

ตามรัฐธรรมนญูบัญญัตเิอาไวทุกประการ เหน็ไดวาตั้งแตหมวด ๒ ตัง้ตนมา ชื่อหมวดเราก็ใชวา  

“การสืบสวน การไตสวน และการดําเนินคด”ี เราไมไดพูดถึงในเรื่องของการสอบสวน เพราะฉะนั้น

อํานาจหนาที่ในการสอบสวนตามมาตรา ๔๒ คอืการที่เขียนสอบสวนมาตรงนี้คณะกรรมาธิการ

วิสามญัเหน็วาเกนิมาจากอํานาจหนาที่ทีร่ัฐธรรมนญูบัญญัติเอาไว จึงไดมีมติที่จะตัดความตรงนี้ 

ออก สวนในมาตรา ๗๘ มาตราทายของรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้ท่ีพูดวา 20 

“การดําเนนิการสืบสวนสอบสวน การไตสวน การดําเนนิคด”ี ตรงนี้เปนบทเฉพาะกาล  

เปนการรองรบั ส่ิงที่ กกต. ชุดปจจุบันที่ใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ป ๒๕๕๐ ไดทําเอาไว 

ในเรื่องของการสอบสวนมกีารรองรับในส่ิงเดิมที่เขาทําเอาไวใหมาเปนเรื่องทีก่ําหนดเอาไว 

ในมาตรา ๗๘ ขอบพระคุณคะ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 25 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   คณะกรรมาธิการวิสามัญ แลววรรคสี ่

ที่ทานเขียนใหเจาพนักงานของ กกต. มีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตาม ว.ิ อาญา  

ไมทําใหมีอํานาจสอบสวนเกดิขึน้มาดวยหรือ มีหรือไมครับ 

  นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   ไมมคีะ เพราะวา 

อํานาจหนาทีห่ลักอยางไรกยั็งเปนไปตามทีก่ําหนดอยูในวรรคตน ๆ  30 



๘๘ 
สนช. ๓๕         ทิพวรรณ  ๒๔/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาทานตอบอยางนี้กแ็ปลวาวรรคส่ียังอยูภายใต

บังคับของวรรคหนึ่งดวย เชญิทานวรพล  โสคติยานุรักษ แลวตอดวย ทานพลตํารวจโท บญุเรอืง  5 

ผลพานิชย  

  นายวรพล  โสคติยานุรกัษ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ เปนไปไมไดมาตรา ๔๒ ที่มวีรรคส่ีบอกวา ใหเจาพนักงานตามวรรคหนึง่มีอํานาจ

เชนเดียวกบัพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนที่วาตองทําหนาท่ีสืบสวนและสอบสวน ไตสวน 

เปนธรรมดา เพราะฉะนัน้อาํนาจที่คณะกรรมการไดมอบใหเลขาธิการหรือเจาหนาที่ของสํานักงาน10 

ทั้งหลายเปนเจาพนักงานมอีํานาจในการสืบสวน แตไมสามารถสอบสวนได จะเปนพนักงาน

เจาหนาที่ไดอยางไรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามทีร่ะบุไวในวรรคส่ี ผมคิดวาคง

ขัดกนัท่ีใดทีห่นึง่ จะไมมีกต็องไมมีหมด จะไมมีอยางนีไ้มได มีครึ่งไมมคีรึ่งไมได ขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชญิทานพลตํารวจโท บุญเรือง  ผลพานิชย 15 

  พลตํารวจโท บุญเรือง  ผลพานิชย   :   ผม พลตํารวจโท บุญเรือง  ผลพานิชย 

ก็เหมอืนกนัครับ ถาไมอยางนั้นทานตองตัดวรรคส่ีออก เพราะทานบอกแลววา ใหเจาพนักงาน 

ตามวรรคหนึ่ง คือทานใหเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา ตรงนี้ทานตองไปดูประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญานะครับ  

อํานาจตรงนี้จะมีเรือ่งการสืบสวนและสอบสวนตามไปดวย เพราะฉะนัน้ วิ. อาญา กบั พ.ร.บ. กกต. 20 

ผมไมแนใจวาใครใหญกวากนั ถาอยางนี้นะครบั ถา วิ. อาญา บอกใหมีอํานาจ แตทานบอกไมใหมี 

ในฐานะประชาชนแลวผมจะเชื่อใคร ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบอกมี แตทานบอก

ไมมี แตทานบอกใหมีอํานาจเทากัน อันนั้นคืออะไร ถาอยางนัน้วรรคส่ีทานตัดออกไปเลย  

แลวเพ่ือจะใหเปนไปตามนัน้ ซึ่งตรงนี้ผมคิดวาทานอาจจะสับสนนิดหนึง่ อนันีก้็เพ่ือความตรงกัน  

คือผมเขาใจกรรมาธิการทุกทานก็อยากจะใหเปนไปตามในส่ิงทีด่ีที่สุด แตอาจจะหลงลืมไปบาง  25 

เราก็มาทําความเขาใจกนัวาอะไรคืออะไร เพราะวาอํานาจโดยอตัโนมตัิ แลวทานกเ็ขียนบงัคับ 

ไวชัดเจนวาใหมีอํานาจ แตแลวทานบอกไมใหม ีถามวาทําไม อันนี้ขดันะครบั แลวประมวล 
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๘๙ 
สนช. ๓๕         ทิพวรรณ  ๒๔/๔ 

 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็เขียนไวชัดเจนวา เจาพนักงานฝายปกครองหรอืขาราชการตํารวจ

ชั้นผูใหญมีอํานาจในการสืบสวนและสอบสวน แตทานบอกไมมีอํานาจในการสอบสวน แลวผมจะใช

กฎหมายฉบับไหน ประเทศนี้มีประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญาดวย แลวมกีฎหมาย5 

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้นี้ดวย แลวถามวาจะใชฉบับไหนครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานวัลลภ  ตงัคณานุรักษ เชญิครับ 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ  

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ การทีก่รรมาธกิารอางถึงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔ นี ้มาตรา ๒๒๔ 10 

พูดวาเปนอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ที่มีอํานาจสืบสวนและไตสวน อนันีถู้ก 

ของทานในเบื้องตน เพราะทานลอมาจากมาตรา ๒๒๔ แตหลังจากคณะกรรมการเขามีอํานาจ

สืบสวน ไตสวนแลวตาม ๒ บรรทัดแรก เขาพูดตอไปครบั เขาพูดตอไปวาแลวเพ่ือใหดําเนนิคดี

ดังกลาวไปโดยความรวดเรว็และมปีระสิทธิภาพ ใหคณะกรรมการมีอํานาจตรงนี้นะครับ  

มีอํานาจแตงตั้งเลขาธกิารหรือเจาหนาท่ีของสํานักงานใหเปนเจาพนกังานที่มีอํานาจ คือเขา 15 

ผองถายอํานาจไปใหอกีสวนหนึ่งดําเนินการแทน ซึ่งในการผองถายอํานาจใหสืบสวน สอบสวนหรือ 

ไตสวน อํานาจนี้ปรากฏอยางชัดเจนวาใหพนักงานนี้เปนเจาหนาที่พนักงานตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา ซึง่ก็มีอํานาจในการสอบสวนอยูแลว ทานโยงมาตรา ๒๒๔ คนละเรื่อง  

อันนัน้โยงอาํนาจกรรมการ แตอนันีก้รรมการเขาผองอาํนาจมาอกีทีหนึ่ง แตอํานาจนั้นเปนอํานาจ

การสอบสวนตามอํานาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา ราง20 

เดิมทีร่างมาตัง้แตตน กรธ. ถูกแลว ตดัแลวจะมปีญหา ขอบคุณทานประธานครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกทานใดอกีหรือไมครบั ผมจะไดให 

กรรมาธิการวิสามญัชี้แจงอกีครั้งหนึง่ แลวจะขอมติเลย  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 25 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีแลวนะครับ กรรมาธิการวสิามัญ 

ตอบชีแ้จงอกีครัง้ครบั 
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๙๐ 
สนช. ๓๕         ทิพวรรณ  ๒๔/๕ 

 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

วาใหมีอาํนาจอะไรบาง โดยใหมีอํานาจอยู ๒ ประการดวย คืออาํนาจสืบสวนหรือไตสวน  

แลวกด็ําเนนิคดถีาจําเปน เพราะฉะนัน้อํานาจของคณะกรรมการ กกต. จะมีอยูเพียงเทานัน้  5 

ในกฎหมายท่ีเราเขียนอยู เราเขียนวา ในการดําเนนิการเพ่ือสืบสวน หรือไตสวน หรอืดําเนินคดี

ดังกลาวเปนไปโดยมปีระสิทธิภาพ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งเลขาธิการหรือพนักงาน 

ของสํานักงานเปนเจาพนักงาน ซึ่งมอีํานาจในการสืบสวนหรอืไตสวน แมไมมีอํานาจในการสอบสวน

ทานครับ เพราะฉะนั้นจึงไมมีอํานาจที่จะเพ่ิมอาํนาจหรอืสถาปนาอํานาจใหม คอือํานาจสอบสวน 

ขึ้นมาได อนันี้เปนหลักทัว่ไปในการมอบอํานาจ เพราะฉะนั้นคาํนี้จึงเกินมา สวนความในวรรคส่ี 10 

ที่บอกวา ใหเจาพนักงานใหมีอํานาจหนาที่เปนเจาพนักงานเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตาม  

ป. วิ. อาญา ก็เพ่ือใหสามารถดําเนนิการเทาที่ทําไดเชนเดียวกบัเจาพนกังานตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา ซึง่ยกเวนอยูอยางเดียวคืออํานาจสอบสวน ขอบพระคุณครบั  

 

          -  ๒๕/๑ 15 



๙๑ 
สนช. ๓๕        สมบูรณ  ๒๕/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานประธานสภานติิบญัญัตแิหงชาติ  

ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย ครบั  5 

  ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย (ประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ)   :    

คือผมคดิวามาตรา ๔๒ เดิมทานเขียนไวชดัเจนวา อํานาจในการสืบสวน ไตสวนของกรรมการ 

ตามรัฐธรรมนญู คราวนี้พอจะดําเนินการในเรื่องที่จะตองลึกมากขึน้คือใชเปนพยานหลักฐาน  

ก็คือการที่จะใหคณะกรรมการมีอํานาจ คณะกรรมการนี้ไมไดมีอํานาจโดย กกต. แตเปนมีอํานาจ

โดยกฎหมายนี้จะเขียนใหหรือไม แลวทานก็เขียนใหแลวในวรรคสี ่คือ ป. วิ. อาญา ดังนั้นไมใชวา10 

คณะกรรมการพอแมไมมีอํานาจแลวจะไปมอบใหลูก แตวากฎหมายนี้ถาเราเขียนใหก็ตองได  

แลวกเ็ปนความจําเปนอยางหนึ่ง ถาพนักงานท่ีไปดาํเนนิการในการไตสวน การไตสวนนี้ก็ตอง 

มีการคนหาพยานหลักฐาน การคนหาพยานหลักฐานกต็องไดจากการสอบสวน ทานก็เขียนไววา 

ใหมีอํานาจหนาที่เหมือน ป. วิ. อาญา เพราะฉะนัน้ผมกอ็ยากจะใหทานพิจารณาทบทวนดูสักครั้งวา

เปนอยางที่ผมวาหรือเปลา ไมใชวาพอแมมอบอํานาจใหลูก กฎหมายมอบอํานาจให  15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีขอสังเกตมาเพ่ิมเตมิ เดี๋ยวผมขอสังเกต 

เพ่ิมเติมอีกทานหนึ่ง เผ่ือทานจะตอบทีเดียว สอบสวนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการไตสวน 

หรือเปลา ความหมายของคาํวา “ไตสวน” หมายถงึอะไรครับ ไตสวนหมายถงึการแสวงหา  

การรวบรวมขอเท็จจริง ใชไหมครับ ถาใช สอบสวนเปนสวนหนึ่งของการแสวงหา รวบรวม 20 

ขอเท็จจรงิดวยหรือเปลาครบั ถาใชก็ไปไดแลวนะครบั เชิญตอบครบั 

  นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   คือถาตาม ป. วิ. อาญา 

สืบสวนกับสอบสวนนีแ้ยกจากกันโดยชดัเจน สืบสวนนี้จะทําเปนการแคขัน้ตอนแสวงหาขอเท็จจรงิ 

เทานัน้ แตสอบสวนนีต้องนาํไปถงึการพิสูจนเลยวาเขากระทําความผิดหรือไม ใน ป. วิ. อาญา  

จะกําหนดอํานาจหนาท่ีของคนที่จะทําหนาที่สืบสวนกับสอบสวนไวแตกตางกัน ถาเปนสอบสวนนี ้25 

ตองเปนระดับสูง เปนระดบัชั้นผูใหญ แตนีค้ําวา ไตสวน นี้ ป. วิ. อาญา ไมมี แตจะเปนกระบวนการ 

ในการที่จะแสวงหาขอเท็จจริงที่เปนอีกชั้นหนึ่งท่ีเขมขนกวาการสืบสวน สวนใหญเราจะใชกับองคกร 

อิสระ อยางเชน ป.ป.ช. อยางพวกนี้จะใชระบบการไตสวน เพราะฉะนั้นตรงนี้เราถึงไดตองเขียน 
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๙๒ 
สนช. ๓๕        สมบูรณ  ๒๕/๒ 

 

ในวรรคส่ีเอาไว เพราะวาอํานาจหนาที่ในการสืบสวน ไตสวนนี้บางครัง้อาจจะตองใชอํานาจหนาที ่

ในการเขาไปแสวงหาขอเท็จจริงที่จําเปนตองใชอาํนาจหนาที่ตามที่ ป. วิ. อาญา ใหเอาไว  

แตอาํนาจหนาที่หลักอยางไรก็ยังเปนทีว่รรคหนึ่ง ก็คือการสืบสวน ไตสวน และในขณะที่ กกต. เอง5 

ไดรบัการมอบหมายอํานาจตามรัฐธรรมนญูเอาไวใหทาํแคเรื่องของการสืบสวน ไตสวน การที่จะไป 

มอบอํานาจใหกับเจาพนักงานหรือเลขาธกิารนี้ก็ไมสามารถที่จะมอบอํานาจที่มากไปกวาส่ิงทีต่ัวเอง

มีได เพราะฉะนัน้การมอบตรงนี้จึงมอบไดเพียงแคเรื่องของการสืบสวนกบัไตสวนเทานั้นคะ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานยังตอบไมคอยตรง แลวไตสวนรวมไปถึง 10 

สอบสวนดวยแลวหรือยัง หรือในทางกลับกนัสอบสวนนีเ้ปนกระบวนการหนึ่งของการไตสวน 

หรือเปลา ถาเปน พอทานไปเขียนวรรคส่ีใหรวมถึงอํานาจของเจาพนักงานตาม ป. วิ. อาญา ดวย 

ก็นาจะไดใจความแลว แตพอทานไปบอกวาตาม ป. วิ. อาญา แตไมรวมอํานาจสอบสวนจะเกดิ 

ปญหาในทางใชกฎหมายขึ้นมา ไมรูนะครับ กรรมาธิการเชิญครับ ทานพันตํารวจเอก จรุงวิทย  

ภุมมา แลวเดี๋ยวตอดวยทานพลตํารวจโท วิบูลย  บางทาไม  15 

  พันตํารวจเอก จรงุวิทย  ภุมมา (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตแิละทานสมาชิกครับ ผมเคยเปนรองเลขาธกิารดานสืบสวน สอบสวนและ 

วินิจฉัย กระบวนการสืบสวนนี้จะตอเนื่องดวยกระบวนการสอบสวนไปดวยเลย เพราะฉะนั้นส่ิงที่

เกิดความตอเนื่องตรงนี ้สืบสวนเสร็จแลวมาสอบสวน แลวจะไปไตสวนอีกก็ได ถารางไวก็ไมขดั 

หรือแยง แตถาเกิดใสไวใหเกิดอํานาจ อํานาจนีไ้มมีใครใชเกินขอบเขตหรอกครบั เพียงแตวาสะดวก 20 

ในการทํางาน แลวก็ทาํใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรมดวย สอดรับกับประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวยครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานพลตํารวจโท วบิูลย  บางทาไม ครบั  

  พลตํารวจโท วิบูลย  บางทาไม (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธาน 25 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ ผม พลตํารวจโท วบิูลย  บางทาไม กรรมาธกิาร คอืสมมุติผมเปน 

ผูกํากับโรงพัก ผมใหฝายสืบสวนเขาไปสืบคดี อยู ๆ ไปสืบวาเปนอยางนี ้มหีลักฐานอะไร ตองสอบ 

ปากคําคนไวเพ่ือเปนพยานหลักฐาน ผมวาถาใสไวกไ็มเสียหาย ผมเห็นดวยกับ กกต. ครบั 
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๙๓ 
สนช. ๓๕        สมบูรณ  ๒๕/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   กรรมาธกิาร ๒ ทานเหน็วาควรจะใสแลว 

นะครับ เชิญประธานคณะกรรมาธิการทานชวยตัดสินที เชิญครับ 5 

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ ผม ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธกิาร  

ความจริงเหตุผลในแงกฎหมายผมจะไมพูดถงึ เพราะวากฤษฎีกาทั้ง ๒ ทานไดยืนยันไปแลว รวมทัง้ 

เลขานกุารคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูไดยืนยันไปแลว ประเด็นสําคัญท่ีผมจะกราบเรียนตอสภา 

ก็คือวา ตองกราบเรียนสภาวาที่เราทําอยางนี้เวลาจะเขยีนกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูขึ้นมาเรา10 

ตองอาศัยฐานของอํานาจทีร่ัฐธรรมนูญใหไว ทานทั้งหลายจะกรุณาตามไปดูรฐัธรรมนูญ 

มาตรา ๒๒๔ ไมมี แลวถามาเขียนสอบสวนมปีญหาแนนอน เวลาไปใชบังคบัเขาฟองกลับแนนอน 

เพราะรฐัธรรมนูญไมมีเลย สวนจะตีความอยางไรแลวแต แตคณะกรรมาธิการยังกราบเรียนทาน

ประธานผานไปยังสภาวา ฐานที่ออกมาตรา ๔๒ นีม้าจากรัฐธรรมนญูมาตรา ๒๒๔ พยายามหา

เหมือนกนั เราเขาใจกระบวนการที่ทานพูดเหมือนกัน กแ็ลวแตสภาครับ ถาสภาจะตัดสินใจแบบนัน้ 15 

แตยืนยันวาคณะกรรมาธิการไดศึกษาอยางละเอียดรอบคอบแลวเห็นวา ถาออกกฎหมายที่ขดัตอ

บทบัญญัตริัฐธรรมนญูก็จะมปีญหาในอนาคต ขอบพระคณุครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญทานประธานสภานติิบญัญัตแิหงชาติ  

ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย ครบั 20 

  ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย (ประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ)   :    

คือถาอยางนัน้ทานตองตดัวรรคส่ีออก ทานมวีรรคส่ีแลวทานจะอธิบายบอกวาไมมีอาํนาจสอบสวน 

แลวใหเจาพนักงานปกครองและตํารวจชั้นผูใหญใหเขาไปแลวบอกวาคณุมีแคสืบสวนแคนายสิบ 

อยางนี้จะอธบิายไดอยางไรกฎหมายวรรคส่ีนี ้แลวตองตัดออกไป ถาทานยืนวารัฐธรรมนูญ 

ไมประสงคจะใหสอบสวน  25 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   อยางนี้ เดี๋ยวทานปกรณ ในฐานะท่ีทานเปน 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา ทานตองสรางความเขาใจของคาํวา ไตสวน คือระบบของ 
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๙๔ 
สนช. ๓๕        สมบูรณ  ๒๕/๔ 

 

การรวบรวมขอเท็จจริง สอบสวน สืบสวนนี้เปนวงกลมเล็กในวงกลมใหญ ระบบกลาวหาก็อีกระบบ 

หนึ่ง คือระบบรวบรวมขอเทจ็จริงอีกระบบหนึ่ง ซึ่งก็มีการสืบสวนและสอบสวนในระบบกลาวหา 

เชนเดียวกนั ตอนนี้ทานกําลังแยกแลว ผมวาเดี๋ยวจะยุงกันใหญ ทานกําลังแยกวาภายใตระบบ 5 

ไตสวนจะไมมีการสอบสวนในระบบไตสวน ทานมั่นใจคาํชี้แจงของทานถูกตองแลว ขอตรงนี้กอน 

เพราะไมอยางนั้นเดี๋ยวก็จะลามไปวารัฐธรรมนญูไมมี เพราะฉะนัน้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู 

จึงมีไมได แมไมมี ลูกมีไมได ผมวาประเด็นกาํลังจะคลาดเคล่ือนแลว เพราะวารัฐธรรมนญูใหอํานาจ 

ไตสวน ถาเราเขาใจตรงกนัวาภายใตระบบไตสวน สืบสวน สอบสวนเปนเครื่องมือหนึ่งของระบบ 

ไตสวน ทานจะไมตอบแลววาแมไมมี ใหลูกไมได ผมวาปรับความเขาใจฐานตรงนี้ใหตรงกันกอน 10 

ดีกวากระมัง เชิญครบั 

  นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   คือขออนุญาตชีแ้จง 

อยางนี้คะ คือทําไมในตัวกฎหมายมาตรา ๔๒ ถึงใชคาํวา “สืบสวน ไตสวน” เนื่องจากวาในการ 

ดาํเนนิการของ กกต. ในหมวดนี้ในเรือ่งนี ้คดีโดยสวนใหญแลวในเรื่องที่จะเขาสูการพิจารณาของ 

กกต. เรื่องอาจจะไมถึงกับเปนคดีในเรื่องที่จะตองมาดูในเรื่องนี ้สวนใหญจะเปนเรือ่งทางการเมือง 15 

คือจะไมเอาระบบในเรื่องของการสอบสวนตามประมวลกฎหมาย วิ. อาญา นีม้าใชกบัในเรื่องของ 

การทําอาํนาจหนาที่ตามมาตราตรงนี้ในหมวดนี้ ในเรื่องของสืบสวน ไตสวน ตรงนี้เปนเรือ่งของ 

การแสวงหาขอเท็จจรงิเพ่ือนําไปสูการดําเนนิคดีในมาตราถดั ๆ ไปของตรงนี้ ในวรรคส่ีทําไมถงึ 

ไดเขียนเอาไววา เจาพนักงานตามวรรคหนึง่มีอํานาจหนาที่ ตามท่ีเขียนเอาไวตาม ป. วิ. อาญา  

ตรงนี้เปนการใชอํานาจหนาท่ีใน ป. วิ. อาญา ซึ่งถาเราไปดูจะมีการใชอํานาจหนาที่เพ่ือที่จะเอามา20 

ใชเปนเครื่องมือในการทําอํานาจหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง การใชอํานาจหนาที่ในการสืบสวน ไตสวน 

บางครั้งจําเปนตองเขาไปตรวจคนในสถานที่ บางครั้งจําเปนตองออกหมายเรียก บางครั้งจําเปน 

ตองออกหมายคนตาง ๆ ตรงนี้จึงจําเปนตองเขียนวรรคส่ีเอาไวเพ่ือใหตัวเจาพนักงานสามารถที่จะ

เขาไปทําหนาที่ในการสืบสวน ไตสวนตรงนี้ใหบรรลุผลไดคะ 

 25 

         -  ๒๖/๑   

 

 



๙๕ 
สนช. ๓๕          วิภาริน ี ๒๖/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชญิทานพรเพชร  วิชติชลชัย อีกครัง้หนึ่งครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย (ประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ)   :   5 

คือทานจะใสสอบสวนหรือไม ความจริงผมไมติดใจ แตคําอธบิายเมื่อสักครูนี้ที่บอกวาวรรคส่ี  

เมื่อมีอํานาจเปนเจาพนักงานฝายปกครองและตํารวจชัน้ผูใหญ มแีตอาํนาจสืบสวน ไมมอีํานาจ 

สอบสวน อนันี้ผมรับไมได ตองตดัออกไป คือไมมีสอบสวนขางบน แตเมื่อทานมอบอํานาจวรรคส่ี 

ใหแลว อํานาจวรรคส่ีก็เกดิขึ้นจาก ป. วิ. อาญา ที่สภาแหงนี้ให ผมไมไดตดิใจสอบสวนขางบน  

ไมมีกไ็ด แตถาทานอธบิายบอกวาวรรคส่ีนีเ้จาพนักงานฝายปกครองและตํารวจชั้นผูใหญไมมีอํานาจ 10 

สอบสวน ศาลหรอืนักกฎหมายที่ไหนคงไมแปลความอยางนัน้ ดังนัน้กไ็มไดติดใจ สอบสวนตวัแดง ๆ  

จะเอาออกไปก็ไมไดตดิใจ แตวาทานสมาชิกทานอภิปรายไว แตถาทานมาบอกวาไมมีอํานาจนี้  

ผมวาก็จะเปนปญหาใหญนะครับ  

   ผูปฏิบตัิหนาท่ีแทนประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ (นายสุรชัย  เล้ียงบญุเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนทีห่นึ่ง)   :   มทีานใดหรือไมครับกอนที่ผมจะขอ 15 

มติท่ีประชมุ เดี๋ยวขอทานพลตํารวจโท บญุเรือง  ผลพานิชย กอน แลวจะตามดวยทานเสร ี  

สุวรรณภานนท เชญิทานบญุเรือง  ผลพานิชย ครับ 

  พลตํารวจโท บุญเรือง  ผลพานิชย   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตั ิ

แหงชาต ิพลตํารวจโท บุญเรือง  ผลพานิชย สมาชกิสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ อยางทีท่านประธาน 

พูดเมื่อสักครูนี้ทานกรรมาธกิารไดกรุณาชีแ้จงวาวรรคส่ีใหอํานาจแมกระท่ังไปทําออกหมายคน  20 

ออกอะไร ก็รฐัธรรมนูญไมไดให แลวทาํไมทานอธิบายวามี เพราะทานบอกวาเปนเจาพนักงาน 

ศาลปกครองหรอืขาราชการตํารวจชั้นผูใหญ แลวอํานาจการสอบสวนก็มีอยูในนั้น แลวทําไม 

ทานไมใหไป แตทานบอกไปออกหมายคน ไปอะไรทําได เมื่อสักครูนี้ทานบอกวาอยางนี้  

แตพอสอบสวนทานบอกไมให ผมก็งง ฟงแลวก็งง ถากรรมาธกิารอธิบายอยางนี้ไมใช  

เราเรียนกฎหมายมาอยางไรก็ไมใช ถาทานมีอาํนาจตองมีทั้งหมด ทั้งองคาพยพ อยางเมื่อสักครูนี้ 25 

ที่ทานประธานพรเพชร  วิชติชลชัย ไดบอกแลว ใชหรอืไมครบั แตทานบอกวาไมเอา เอาเฉพาะอันนี้  

ผมวาคณะกรรมาธิการยกรางดแีลว เหน็ดวย แตเผอิญพอทานไปตดัออกตรงนี้เลยเกิดปญหา  

ใชหรือไมครบั เพราะทานใหอํานาจตรงนีเ้ปนไปตามกฎหมายท้ังหมด แลวย่ิงทานอธิบาย ย่ิงชีแ้จง 

ยิ่งไปกนัใหญเลย มอีํานาจเฉพาะ พนกังานสอบสวนมีอํานาจสืบสวน สอบสวน ตรวจคน อายัด ยึด  
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๙๖ 
สนช. ๓๕          วิภาริน ี ๒๖/๒ 

 

อะไรตาง ๆ ทั้งหมดเลย ทานบอกทาํไดหมดยกเวนสอบสวน ถามวาทาํไม อันนี้ทานตอบไมตรง  

ก็คือวาอํานาจอื่นใหหมดยกเวนสอบสวน แตผมเห็นวาท่ีทานคณะกรรมาธิการยกรางผมเหน็ชอบ 

ดวย แตตดัออกนี้ไมควรจะตัด เพราะทานไดใหวรรคส่ีไว ไมอยางนั้นถาทานตดัวรรคส่ีออกไป 5 

อยางนีไ้ด แตถาทานไมตัดวรรคส่ีมอีํานาจเปนอยางที่ทานอธบิายเมื่อสักครูนี้ แตทานไมยอมให 

สอบสวน ผมก็ไมเขาใจเหมอืนกันเพราะอะไร ขอบคุณครับ 

    ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานเสร ี สุวรรณภานนท ขอทานวรพล   

โสคติยานุรกัษ อีกทานหนึง่กอนนะครับ ในฝงของสมาชกิ เชญิทานวรพล  โสคติยานุรักษ  10 

  นายวรพล  โสคติยานุรกัษ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม วรพล  โสคติยานุรักษ สมาชกิสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิผมเห็นวามคีวามลักล่ันกัน 

หลายประการ ถาจะตัดคําวา “สอบสวน” ออก ควรตัดวรรคส่ีออก ถาจะไมตดัทานก็ตองพิจารณา 

วากฎหมายฉบับนี้ใหอํานาจได  

    ประการตอไป กระบวนการตามทีร่ะบบไตสวนนัน้มกีารสอบสวนอยูแลว 15 

ทานจะตัดออกไปไมไดในทางปฏิบัต ิแลวจะสับสนมาก นอกจากนัน้แลวในมาตรา ๔๘  

ทานยังอางอิงอกีวา ถอืวาเปนสวนหนึ่งของสํานวนการไตสวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการ  

ทานกําลังพูดสํานวนสอบสวนดวย ทานจะมีสํานวนสอบสวนมาจากไหน ในเมื่อทานไมมีอํานาจ 

ไปสอบสวนมา มีอยูแลวในมาตรา ๔๒ วรรคส่ี เพราะฉะนั้นผมคดิวาทานตองเลือกใหชัดเจนวา 

จะเอาอยางไรวา ถาจะไมเอาสอบสวนในมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง ทานก็ตองมวีรรคส่ีไว เพราะวรรคส่ี 20 

ทํางานอยูแลวในทางปฏิบตัริะบบไตสวน ระบบสอบสวน แลวทานก็อางอิงตอไปในมาตรา ๔๘  

อีกวา ใหถือวาเรื่องตรวจการแผนดนินัน้เปนสวนหนึ่งของสํานวนการไตสวนหรือสอบสวน 

ของคณะกรรมการ แลวทานไปบอกสํานวนการสอบสวนไดอยางไรในเมื่อทานไมสอบสวนเลย  

ทานบอกอํานาจสอบสวนไมมี แตทานมีสํานวนสอบสวนไดอยางไร ขอบพระคุณครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 25 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชกิครบั บางทานอาจจะงงวาทําไม 

ใหอภิปรายไปถงึวรรคส่ีซึ่งไมมีการแกไข แลวอภิปรายไปมาตราอืน่ ก็เรียนทานวาทีอ่นุญาต 

เพราะวาผมฟงแลวเชื่อมโยงกันหมดขอความ แลวถาไมพิจารณาในภาพรวมอาจจะทําใหกฎหมาย 

ที่ผานสภาไปมีความขัดหรอืแยงกนั เชญิทานเสร ี สุวรรณภานนท ครบั 
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๙๗ 
สนช. ๓๕          วิภาริน ี ๒๖/๓ 

 

  นายเสร ี สุวรรณภานนท (รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม)   :   

กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติท่ีเคารพ ผม เสร ี สุวรรณภานนท ในฐานะ 

กรรมาธิการครับ ผมอยากทาํความเขาใจวาส่ิงที่เราไดเสนอความเห็นดังกลาวไมตรงกันอยางไร  5 

ในมาตรา ๔๒ ดงักลาว ถาหากวาทานสมาชิกจะพิจารณาวาระบบท่ีรัฐธรรมนูญกบักฎหมาย 

ประกอบรฐัธรรมนูญไดกําหนดไวใหคณะกรรมการมีอํานาจสืบสวนกบัไตสวน อันนีเ้ปนหลักการ

ตีความของกรรมาธิการวิสามัญที่เปนผูแทนจากสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ผมเขาใจวาพยายามอธิบายวามาจากรฐัธรรมนูญที่ใหอํานาจ กกต. นัน้สืบสวน ไตสวน  

ซึ่งคําวา “ไตสวน” ก็ตรงกบัที่ทานรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามญั คนที่หนึ่ง ทานพูดวา  10 

ไตสวนคอืระบบ มีระบบกลาวหา ระบบหาขอเท็จจริงคอืการไตสวน ไตสวนก็คือไปรวบรวม 

พยานหลักฐานมา ถาวาไปแลวก็อาจจะไมตางกับสอบสวนดวยซ้ําไป แตส่ิงที่รฐัธรรมนูญกําหนดไว  

เมื่อออกกฎหมายลูกก็เลยมาวางเปนหลักไววาใหกรรมการมีอํานาจสืบสวนกับไตสวน แตพอมี 

ถอยคําในบรรทดัที ่๔ สอบสวนเกินมานี้เขากข็อตัดออก เพ่ือใหสอดรบักับคําวา “สืบสวน” 

กับ “ไตสวน” แตส่ิงทีม่ีปญหานีค้ือวรรคส่ี  วรรคส่ีนีเ้ปนเรื่องท่ีใหเจาพนักงานตามวรรคหนึ่ง 15 

เปนเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชัน้ผูใหญ เขียนแบบนี้ผมกเ็ชื่อวาตาํรวจทุกคน 

หรือแมกระทัง่นักกฎหมายที่อยูในคดคีวามทั้งหลายตองเขาใจวาตองรวมสอบสวนดวย ก็เพราะวา 

ใหเปนเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวธิีพิจาณาความอาญา  

พออานอยางนี้ก็คอืตองรวมสอบสวน ใชหรือไมครบั แตเจตนาที่กฤษฎีกาอธบิายเมือ่สักครูนี้วา 

อํานาจของ กกต. กค็ือสืบสวนกบัไตสวน ไมไดรวมสอบสวน แตวรรคส่ีเขาบอกวา ใหเจาพนักงาน 20 

เปนพนกังานฝายปกครองหรือตํารวจชัน้ผูใหญตาม ป. วิ. อาญา ตรงนี้ทําอะไร หลักของการที ่

ใหเปนพนกังานฝายปกครองหรือตํารวจชัน้ผูใหญ กค็ือเรื่องนีไ้มใชสืบสวนกับไตสวนแลว  

แตเปนเรื่องการออกหมาย หมายคน หมายเรียก ถาไมใสไวจะออกหมายอยางไร จะเรียกมาอยางไร  

จะคนอยางไร กอ็าจจะขาดตรงนี้ไปอีก แตพอใสไปแลวจะใหมีอํานาจออกหมายตาง ๆ หมายอาญา 

อะไรทัง้หลายก็ไปตดิคําวา “สอบสวน” รวมอยูดวย แลวโดยเฉพาะอยางย่ิงพอตอนทายบอกวา  25 

พนักงานใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ก็ย่ิงซ้ําเขาไปอกีวาอันนี้ยังใหมีอํานาจเชนเดียวกบัพนักงานสอบสวนอีก ก็บอกไมมสีอบสวนแลว  

แตทาํไมตรงนี้มาบอกใหมีอาํนาจเชนเดียวกบัพนักงานสอบสวนอีก เหน็หรือไมครบัก็จะวนตรงนี้  

ดังนัน้ตองทําความเขาใจกันกอนวาวรรคส่ีนี้เปนเรื่องใหเจาหนาที่มีอํานาจในการออกหมายตาง ๆ  
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๙๘ 
สนช. ๓๕          วิภาริน ี ๒๖/๔ 

 

แตพอไปพันเรื่องอาํนาจสอบสวน ซึง่จะไปขดักบัขางบนคือสืบสวนกับไตสวน กต็องปรึกษาวา 

จะใหมีความชัดเจนตรงนี้ ถาจะเอาขอความตามนี้ใหมีอาํนาจออกหมายตาง ๆ ดวย เพ่ิมไปวา  

ไมรวมอํานาจสอบสวนไดหรอืไม ก็จะสอดคลองกนัหมด เปนเรื่องสืบสวนกับไตสวน พอวรรคส่ี 5 

ก็ใหมีอํานาจตาม ป. วิ. อาญา กค็ือออกหมายตาง ๆ กเ็พ่ือความชัดเจนและทําความเขาใจ  

ขอบพระคุณทานประธานครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนทีห่นึ่ง)   :   พรอมหรอืยังครบัทานพงษนวิฒัน   

ยุทธภัณฑบริภาร พรอมแลวเชิญเลยครบั 10 

 

           -  ๒๗/๑ 



๙๙ 
สนช. ๓๕         ราตรี  ๒๗/๑ 

 

  รอยตํารวจตร ีพงษนวิัฒน  ยุทธภัณฑบริภาร   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตคิรบั ผม รอยตํารวจตร ีพงษนิวฒัน  ยุทธภัณฑบริภาร สมาชิก 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตคิรบั คือจรงิ ๆ แลวกรรมการในมาตรา ๔๒ ในตอนแรกบอกวา ใหกรรมการ5 

มีอํานาจสืบสวน ไตสวน ทีนีอ้ํานาจของกรรมการก็คือในการไตสวน แตวาความตอมาก็คือ 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งเลขาธกิารหรือพนักงานของสํานกังานอื่น อาจจะมีเจาหนาที ่

หรือวาผูอืน่ที่จะมาดําเนนิการในสวนนีต้ามที่กําหนดตรงนี้ ในสวนของตวัเจาพนกังานอื่นตรงนี ้

เพราะฉะนัน้แลวถาเผ่ือตองการที่จะใหสอบสวนไดดวย เพราะวาจริง ๆ แลวเขาใจวากรรมการ 

กกต. คือใชระบบในการไตสวน แตวาในตวัเจาพนกังานหรือตัวเจาหนาท่ีอืน่ อาจจะใหมีอํานาจ10 

สอบสวนดวย เพราะฉะนัน้แลวถาเผื่อวาใหมีอํานาจสอบสวนดวย เขาควรจะมีขอความคาํวา 

“สอบสวน” ใหอํานาจเขาดวย ก็จะไมขัดกับอํานาจของกรรมการ กรรมการนี้มีอํานาจไตสวน  

แตเจาพนักงานอืน่ตรงนี้ใหมีอํานาจสอบสวนได แลวกจ็ะไปสอดรบักับวรรคสี่วา เจาพนักงานตาม

วรรคหนึ่งนีก้็ใหถอืวาเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชัน้ผูใหญ หรือวาใหมีอํานาจเชนเดียวกบั

พนักงานสอบสวน แตถาเผ่ือจะใหวาตวัเจาพนกังานท่ีแตงตั้งตางหากตรงนี้ไมใหมีอาํนาจสอบสวน15 

ดวย ถาจะตดัตรงนี้ออกไป ในสวนของวรรคส่ี ถาหากวาอยางที่ทางกรรมาธิการชี้แจงวาตองการ 

จะใหมีอํานาจเฉพาะในสวนเรื่องของการออกออกหมายคน หรือกรณีดําเนินการบางสวนท่ีไมใช

เกี่ยวกบัเรื่องสอบสวนนี้ ถาจะใหความหมายเชนนัน้ ผมเขาใจวาจะตองเพ่ิมถอยคําในวรรคส่ีไปวา 

คลาย ๆ วาใชโดยอนุโลม กค็ือใหเปนพนักงานฝายปกครอง ตํารวจ หรอืวาพนกังานสอบสวน 

โดยอนุโลมที่จะทําหนาทีเ่ฉพาะสวนทีต่วัเองทาํหนาที่ในการไตสวนเทานั้นครับ  20 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอฟงความเหน็ตาํรวจหนอยครับ  

พลตํารวจเอก พงศพัศ  พงษเจริญ เชิญครับ  

  พลตํารวจเอก พงศพัศ  พงษเจริญ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาต ิกระผม พลตํารวจเอก พงศพัศ  พงษเจริญ สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิผมขออนญุาต 25 

เรียนถามคณะกรรมาธิการนะครับวา ตามมาตรา ๔๒ ใหกรรมการมีอํานาจสืบสวน ไตสวน  

อันนีไ้มติดใจ เพราะวาเปนอาํนาจตามรัฐธรรมนญู หรือดําเนินคดตีามมาตรา ๔๑ คาํวา  

“หรอืดําเนนิคดี” กระบวนการหมายถงึตองมีการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ 
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๑๐๐ 
สนช. ๓๕         ราตรี  ๒๗/๒ 

  

ถูกตองหรือไมครบั กอนที่จะไปดําเนินคด ีแคนี้ครับ ถาการดําเนนิคดี สืบสวน ไตสวน 

หรือดําเนินคดี คําวา “ดาํเนนิคด”ี ตามมาตรา ๔๑ ที่ทานเขียนไวในมาตรา ๔๒ นี้ รวมถงึ

กระบวนการสืบสวน สอบสวน ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานสอบสวนตามวรรคส่ี  5 

ก็ไมติดใจครับ แตวาทานตองชี้แจงใหเกดิความชดัเจน ขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ฟงทานภัทรศกัดิ ์ วรรณแสง จริง ๆ  

ทางคณะกรรมาธิการเขาไดขอสรุปแลวนะครบั กําลังรายงานแลวครับ ไดขอสรุปแลวครบั  

ขอฟงทานภัทรศักดิ์  วรรณแสง อีกทานหนึ่ง  ทานอัยการ ตํารวจ แลวก็ผูพิพากษาให 10 

ครบกระบวนการเลย เชญิครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษภัทรศักดิ์  วรรณแสง   :    กราบเรยีนทานประธาน  

กระผม ภัทรศกัดิ ์สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิผมขออนุญาตเทาความไปถงึรัฐธรรมนูญกอนครับ 

ในรฐัธรรมนญูมาตรา ๒๒๔ ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้มีหนาทีแ่ละอํานาจ ดงัตอไปนี้ แลวก ็

มี (๑) ถงึ (๖) ซึง่จะเห็นไดวาตามรัฐธรรมนญูไดเนนถงึคดีเลือกตั้งเปนหลัก ในกรณีที่มีการกระทํา15 

ความผิดเกี่ยวกบัเรื่องการเลือกตั้ง มีคดแียกอยู ๒ ประเภทดวยกนั คอืประเภทคดีเลือกตั้ง  

ซึ่งเขาเรียกวาเปนโทษทางการเมือง กค็ือการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เปนตน แลวคดเีกี่ยวกับ 

พรรคการเมือง อนันีเ้ปนคดทีางการเมือง สวนคดีอาญา เรียกวาเปนคดีลําดับรองลงมา  

จะสังเกตไดวามาตรา ๒๒๔ ในรัฐธรรมนญูเนนเฉพาะคดทีางการเมือง เพราะฉะนั้นกฎหมาย 

เราจะใชคาํวา สืบสวนและไตสวน ไมไดพูดถึงเรื่องการสอบสวน ซึ่งเปนเรื่องรายละเอียด  20 

เมื่อมีความผิดทางอาญาตามมา เสร็จแลวผมขออนุญาตตามมาทีม่าตรา ๔๒ ที่ทานสมาชกิอภิปราย

ไวแลว ผมก็จะไมอภิปรายซ้าํ เพียงแตวาผมมขีอสังเกตวา ถาเราไปดูมาตรา ๔๔ ซึ่งเกี่ยวเนือ่งกนั 

นะครับทานประธาน มาตรา ๔๔ บอกวา เมือ่มีกรณีที่จะตองดําเนนิคดีอาญา เห็นไหมครับวา  

เมื่อมีกรณีทีต่องดําเนินคดีอาญา ไมใชคดีเลือกตัง้ครบั มาคดีอาญาแลว เพราะวาคดเีลือกตัง้ 

บางประการไมสามารถดําเนินคดีอาญาไดกม็ีครบั เพราะวาหาผูกระทําความผิดไมได เปนตน 25 

ในมาตรา ๔๔ บอกวา เมื่อมกีรณีที่จะตองดําเนินคดอีาญากับบุคคลใดเพราะเหตุกระทําความผิด 

ตามกฎหมายเกี่ยวกบัการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ใหคณะกรรมการแจงใหพนักงานอัยการ 

ที่มีเขตอํานาจเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป โดยใหสงสํานวนการไตสวนหรือสํานวนการสอบสวน  
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๑๐๑ 
สนช. ๓๕         ราตรี  ๒๗/๓ 

 

เห็นไหมครบั มคีําวา “สํานวนการสอบสวน” ตามมาดวย เพราะฉะนัน้ผมคดิวาในรางเดิมท่ีมี 

คําวา “สอบสวน” ไมไดขดัตอรฐัธรรมนูญ เพราะวาเปนเรื่องคดีทางอาญา แลวกค็ดิวานาจะคงไว

ตามเดิมครับ 5 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบพระคุณครับ อภิปรายพอสมควรแลว  

ขออภัยทานชาญวิทย  วสยางกูร ครบั เพราะวาไดสาระสําคัญครบถวนแลว คณะกรรมาธกิาร 

ก็ไดขอมูลจากทานสมาชกิหลาย ๆ ทานประกอบการตัดสินใจ ขณะนีต้ัดสินใจไดแลว 

เชิญทานประธานคณะกรรมาธิการ 10 

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานทีเ่คารพ ผม ตวง  อันทะไชย ในฐานะประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั เมือ่ไดครบ 

ทั้งตํารวจ อัยการ ศาล และผูตองหาเรียบรอยแลว คณะกรรมาธิการกร็ับฟงแลว เปนเหตุผล 

ที่คณะกรรมาธิการไดตกลงกันแลววาเมื่อที่ประชุมพูดแลว เพ่ือประโยชนของการใชกฎหมาย 

ก็ขอกลับไปรางเดมิ ขอบพระคุณครับ 15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   กลับไปรางเดิมแลวนะครับ ไมตัดเรื่องสอบสวน

แลว เพราะฉะนั้นมาตรานี้ไมตองขอมตแิลว เชิญเลขาธกิารดําเนนิการตอครบั 

  นายนฑั  ผาสุข (รองเลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาทีแ่ทนเลขาธิการวุฒิสภา 

ปฏิบัตหินาทีเ่ลขาธิการสภานิติบญัญตัแิหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๔๓ ถึงมาตรา ๔๗ ไมมีการแกไข 20 

มาตรา ๔๘ มีการแกไข” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๔๘ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข  

โดยเพ่ิมเติมขอความไมมีผูสงวน ทานสมาชกิสามารถอภิปรายไดเฉพาะในประเดน็ที่

คณะกรรมาธิการเพ่ิมเติม เชิญครบั มาตรา ๔๘ มีหรือไมครับ  25 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 
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๑๐๒ 
สนช. ๓๕         ราตรี  ๒๗/๔ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ ไมมีผมขอมติเลย เวนวรรคไป

พรรคใหญ ๆ ขอตรวจสอบองคประชมุกอนนะครับ เชญิทานสมาชิกแสดงตนครับ ขอกดออดให5 

สัญญาณอกีทีครับ มีสมาชิกทานใดยังไมไดแสดงตนหรือไม เรายังเหลืออกีหลายมาตราเลย  

ทานวรพลมีอะไรครับ 

  นายวรพล  โสคติยานุรกัษ   :   ทานประธานครับ ขออภัยที่รบกวน ระหวางรอ

ทานประธานคณะกรรมาธกิารพูดถงึคําวา “ผูตองหา” ผมคิดวาถอนไวดีกวา เพราะวาหลายทาน 

ก็ไมคอยสบายใจนัก ทานเรยีกเปนผูตองหาดวยไมดีครบั ขอบพระคุณครบั 10 

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ทานประธาน  

ถอนครับ คําวา “ผูตองหา”  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีทานใดยังไมไดแสดงตนครับ ทุกทานแสดงตน

แลว ขอทราบองคประชมุครับ 15 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน 200 คน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องคประชุม ๒๐๐ ครบเปนองคประชุม  

  ตอไปเปนการขอมติมาตรา ๔๘ ทานใดเหน็ดวยกับขอแกไขของคณะกรรมาธกิาร 

กดปุม เห็นดวย ทานใดไมเห็นดวยกด ไมเห็นดวย งดออกเสียงกด งดออกเสียง เชญิลงคะแนน  20 

มีสมาชิกทานใดยังไมไดลงคะแนนครับ ทุกทานลงคะแนนแลว ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๘ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงมติในมาตรา ๔๘ องคประชุม  

๒๐๑ ทาน มติที่ประชุมเหน็ดวย ๑๙๘ ไมเหน็ดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ เปนอันวาทีป่ระชมุเหน็ดวย25 

กับการเพ่ิมเติมขอความของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๔๘ เชิญเลขาธิการดําเนนิการตอครับ 

  นายนฑั  ผาสุข (รองเลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาทีแ่ทนเลขาธิการวุฒิสภา 

ปฏิบัตหินาทีเ่ลขาธิการสภานิติบญัญตัแิหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๔๙ ไมมกีารแกไข  หมวด ๓ 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมมีการแกไข  มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ไมมีการแกไข 

มาตรา ๕๒ มีการแกไข 30 



๑๐๓ 
สนช. ๓๕         ราตรี  ๒๗/๕ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ คนทีห่นึ่ง)   :   มาตรา ๕๒ คณะกรรมาธิการมีการแกไข

เพ่ิมเติมขอความ ไมมีผูสงวน มีสมาชิกทานใดตดิใจหรอืไมครับ  5 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

 

          -  ๒๘/๑ 



๑๐๔ 
สนช. ๓๕         มยุรี  ๒๘/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ คนทีห่นึ่ง)   :    มาตรา ๕๒ ไมม ีผมขอมตเิลยนะครับ 

  เปนการลงมตติอเนื่องผมไมตรวจสอบองคประชมุนะครบั ทานใดเห็นดวยกบั 5 

การแกไขเพ่ิมเติมขอความในมาตรา ๕๒ ของคณะกรรมาธิการกดปุม เห็นดวย ทานใดไมเหน็ดวย 

กดปุม ไมเห็นดวย  งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชญิลงคะแนนครับ เปนการขอมติมาตรา ๕๒ 

ทานใดยังไมลงคะแนนหรือไม ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี)  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงคะแนนมาตรา ๕๒ องคประชุม 

๑๙๙  เห็นดวย ๑๙๖  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๓  เปนอันวาที่ประชมุเหน็ดวยกับการแกไข 

ของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๕๒ เชญิเลขาธิการตอครับ 

  นายนฑั  ผาสุข (รองเลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาทีแ่ทนเลขาธิการวุฒิสภา 

ปฏิบัตหินาทีเ่ลขาธิการสภานิติบญัญตัแิหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๕๓ ถึงมาตรา ๖๕ ไมมีการแกไข 15 

หมวด ๔ บทกําหนดโทษ ไมมีการแกไข  มาตรา ๖๖ ถึงมาตรา ๖๙ ไมมกีารแกไข  บทเฉพาะกาล 

ไมมีการแกไข  มาตรา ๗๐ มีการแกไข มีกรรมาธิการสงวนความเหน็” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๗๐ มีการแกไข มีผูสงวน ๓ กลุมดังนี้ 

กลุมที่ ๑ ขอสงวนความเหน็ไวใหคงตามรางเดิม ไดแก ทานเสร ี สุวรรณภานนท  กลุมที่ ๒ 20 

สงวนความเห็นใหแกไขเพิ่มเติมขอความในวรรคหนึ่งและตดัความในวรรคสองของมาตรา ๗๐ 

ออกท้ังวรรค กลุมนีไ้ดแก พันตํารวจเอก จรุงวิทย  ภุมมา  แลวกท็านสกุล  ส่ือทรงธรรม ท้ัง ๒ ทาน 

เปนกรรมาธกิารเสียงขางนอย  กลุมที ่๓ ทานกลานรงค  จันทิก  ทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ 

และทานอาจารยนรนติิ  เศรษฐบตุร  สงวนคําแปรญัตติโดยแกไขความในวรรคหนึง่และตดัความ 

ในวรรคสองของมาตรา ๗๐ ออกท้ังหมด ๓ กลุมตามนี ้ผมจะใหผูสงวนกลุมที ่๑ กลุมท่ี ๒ กลุมที ่๓ 25 

ตามลําดับไดอภิปรายแสดงความเหน็ขอสงวนของตวัเองกอน เชญิทานเสรี  สุวรรณภานนท ครบั 

  นายเสร ี สุวรรณภานนท (รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม)   :    

กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม นายเสรี  สุวรรณภานนท กรรมาธิการเสียงขางนอย 

ขอกราบเรียนทานประธานผานไปยังที่ประชมุครบัวา สวนที่ผมเองไดสงวนความเหน็ไวดังกลาว 
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๑๐๕ 
สนช. ๓๕         มยุรี  ๒๘/๒ 

 

เนื่องจากตามมาตรา ๗๐ ดงักลาวนี้ ในสวนผมเองนัน้ไดมาเปนกรรมาธกิารจากการเปนตวัแทนของ 

สมาชิกสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง ท่ีเสนอประเดน็สําคญัใหกับคณะกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญ โดยมีสาระสําคัญในมาตรา ๗๐ ดงักลาวเปนบทเฉพาะกาลวาในสวนของ สปท. เอง  5 

ก็ไดผานขอเสนอที่จะใหมีบทเฉพาะกาลในสวนของการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

หรือ กกต. ใหเปนไปตามคณุสมบัติท่ีรัฐธรรมนญูบญัญตัิไว ซึ่งในรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๖๗  

ไดกําหนดใหคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญจัดทํารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ ๑๐ ฉบบั 

ซึ่งพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งกค็ือเปนหนึ่งในกฎหมาย 

ประกอบรฐัธรรมนูญดังกลาว โดยในวรรคสองของรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๖๗ บญัญตัิวา 10 

การดําเนนิการตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญจะจัดทํารางพระราชบญัญตัิประกอบ 

รัฐธรรมนูญดังกลาวขึ้นใหมหรือแกไขเพ่ิมเติมก็ได สาระสําคัญอยูตรงนี้ครับวา ทัง้นี ้เพ่ือให 

สอดคลองกับบทบญัญตัิและเจตนารมณของรฐัธรรมนญู และตองมุงหมายใหมีการขจัดการทุจริต 

และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ซึ่งในสวนของหลักรัฐธรรมนญูดงักลาวนี้เอง คณะกรรมาธกิาร 

ดานการเมืองของ สปท. เหน็วาในบทเฉพาะกาลพูดถงึคุณสมบตัิของ กกต. ๕ คนท่ีทําหนาที ่15 

ในปจจุบันนี้จะทาํหนาที่ไดมากนอยแคไหนก็จะตองเปนไปตามรัฐธรรมนญูกบัเจตนารมณของ 

รัฐธรรมนูญ ซึง่เจตนารมณของรัฐธรรมนญูจะปรากฏอยูท่ีไหนครบั ปรากฏอยูท่ีรางพระราชบัญญัต ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญทีค่ณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูไดยกรางมา กค็ือรางที่เรากําลังพิจารณาอยูนี ้ 

ซึ่งเราเขาใจวาตามรางรัฐธรรมนญูดงักลาวนีก้็ตองมหีลักการสําคัญของ กรธ. ที่ยกรางดังกลาวนี้มา 

คือ ๑. เปนไปตามรฐัธรรมนญู  ๒. เปนไปตามเจตนารมณของรฐัธรรมนูญ เมือ่เสนอมาดงักลาวนี้ 20 

ก็เปนเรื่องที่ กรธ. เสนอความเหน็ไปเพื่อใหเปนไปตามรฐัธรรมนูญดังกลาว พอเสนอไปแลว กรธ.  

คือกรรมการรางรฐัธรรมนูญก็เหน็พองดวย เห็นดวยกับที่ สปท. เสนอมา จริง ๆ เสนอไปหลายเรื่อง 

ในรางฉบับนี้ ไมวาจะเปนยกเลิก กกต. จังหวดั ลดบทบาท อํานาจหนาที ่กกต. จังหวดั อะไร 

ทั้งหลาย และอีกหลายเรื่องที่ กรธ. เห็นดวย และในเรื่องคุณสมบตัขิอง กกต. กรธ. ก็เหน็ดวย 

เรากข็อบคณุ กรธ. ไปแลว แตพอมาเขาคณะกรรมาธิการของ สนช. กลายเปนวารางดงักลาวนี ้25 

ถูกเปล่ียนแปลง อันนี้ก็คงเปนไปตามมตอิยูแลววาเสียงสวนใหญเหน็วาใหปรับเปล่ียน กกต. ทั้งหมด 

โดยให กกต. ทัง้ ๕ คนอยูในปจจุบนัตองพนจากหนาทีไ่ปเมือ่กฎหมายใชบังคบั แตใหทําหนาท่ีตอ

จนกวาจะม ีกกต. ชุดใหมเขามารบัหนาที่ ท่ีเรียกวา เซต ซีโร (set zero) ซึ่งในสวนของผมเอง 
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๑๐๖ 
สนช. ๓๕         มยุรี  ๒๘/๓ 

 

อยางที่กราบเรียนมาวาไดรบัมอบมาจาก สปท. ดานการเมอืง กม็ีเหตุผลวา ทําไมถงึให กกต.  

คนที่มคีุณสมบตัติามรฐัธรรมนูญคงทําหนาท่ีตอ คนท่ีไมมีคุณสมบัตหินาที่ก็พนไป อันนี้เปนไปตาม

รัฐธรรมนูญ ผมก็จําเปนที่จะตองกราบเรียนและยืนหลักขอเสนอของ สปท. มา โดยเฉพาะอยางย่ิง5 

เราก็มองวาประสิทธิภาพการทํางานของ กกต. เปนเรือ่งสําคัญ เพราะวาเรามเีปาหมายที่จะตอง 

ใหมีการจัดการการเลือกตัง้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการการเลือกตัง้มีประสิทธิภาพนั้นก็จะตอง 

มีคนทีม่ีความรู มีประสบการณ มคีวามเขาใจในการทาํงานอยางนอยก็สักสวนหนึ่ง ----------------- 

 

          - ๒๙/๑ 10 



๑๐๗ 
สนช. ๓๕        นนทศกัดิ ์ ๒๙/๑ 

 

ก็เลยคิดวานาจะมีคนเดมิเขามาทําหนาท่ีตอเพ่ือใหงานลุลวงไปโดยสะดวก อนันี้กค็อืประสิทธิภาพ

การทํางานทีเ่ราคิดวานาจะตอเนื่องได โดยเฉพาะอยางย่ิงคนที่มคีุณสมบัตติามท่ีรัฐธรรมนญูกําหนด

ไวกม็ีคุณสมบัติสูงในองคกรอิสระรวมถึง กกต. ดวย แลวคนท่ีมีคุณสมบัตเิปน กกต. อยูในปจจุบนั 5 

ซึ่งบางทานก็มคีุณสมบตัติามรัฐธรรมนญู ผมก็ยังมองไมออกวาจะไมมีเหตุผลอะไรทีจ่ะไมใหเขาเปน

ตอในสวนของคนท่ีมคีุณสมบัติ ก็คดิวาแนวทางที่กรรมาธิการเสียงสวนใหญเสนอไวก็เคารพ แตดวย

หลักการ เหตุผล ที่ไดศกึษา ไดรวบรวมและเสนอมาแลวก็คดิวานาจะเปนหลักการสําคัญท่ีจะใหงาน

ของ กกต. ทําหนาที่อยางมปีระสิทธิภาพตอไป ก็เปนเหตุผลที่นาจะเปนไปตามรางเดิมของ กรธ.  

ที่เสนอมา แตจริง ๆ แลวอกีสวนหนึ่งตองกราบเรียนทานประธานวาผมเองก็มคีวามเปนหวงใย 10 

ในรางกฎหมายของที ่กรธ. เสนอมาซึ่งอาจจะมาอีกหลายฉบับ อันนี้ฉบับแรก แลวจะมาอีก ๙ ฉบับ  

ก็หวงัวา กรธ. เสนออะไรมาตองยืนในหลักการที่ตวัเองเสนอ เพราะถอืวาเปนเจตนารมณที่ไดจัดทํา 

รัฐธรรมนูญแลวก็กฎหมายมา ก็หวงวาแนวทางดังกลาวอันนี้เขาใจวาเปนฉบับแรกอาจจะไมคอยมี

ความพรอม แตตอ ๆ ไปนี้กอ็ยากใหยึดหลัก เพราะเสนอกฎหมายเปนเรื่องของความเชื่อถอื แลวก็

หลักการสําคญัถาคิดวามีเหตุผลและรอบคอบแลวก็อยากใหยืนหลักเดิมถาไมมีอะไรเสียหายจริง ๆ  15 

ก็จะทําใหกฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายที่เปนที่ยอมรับ อันนี้กฝ็ากเปนหวงในกฎหมายฉบับอื่นดวย 

แตก็ทําความเขาใจในคณะกรรมาธิการมา ก็ตองกราบเรยีนวาในสวนของขอเสนอคณุสมบัตขิองคน 

ที่อยูในองคกรอิสระดงักลาวนั้นกไ็ดสอบถามพูดคุยกันรวมถึงตัวแทนของ กรธ. และกฤษฎีกาดวย 

วากฎหมายแตละฉบบัคุณสมบัตกิรรมการอาจจะไมจําเปนตองเหมือนกนั อยูที่ความจําเปน 

ความสําคัญ สภาพปญหา ความเหมาะสม ก็มคีวามชัดเจนอยางนี้ ขอเสนอความเหน็ตอ 20 

ทานประธานวารางกฎหมายของ กรธ. นัน้นาจะเปนรางกฎหมายท่ีนาจะมีปญหานอยท่ีสุด แลวก ็

คิดวา กรธ. ก็คงจะพิจารณาตอไปเนื่องจากวาความชัดเจนของ กรธ. เองยังไมใชยุตแิค สนช. เทานัน้ 

เพราะรางนีถ้าผานสภาไปแลวก็คงตองถามความเห็นจากศาลรฐัธรรมนูญ กรธ. เอง หรือองคกร

อิสระที่เกี่ยวของกค็ือ กกต. วาจะมีความเห็นอยางไรคืนกลับมาให สนช. พิจารณาตออีก กค็งจะ 

ไมยุติเพียงเทานี ้ซึง่ก็กราบเรียนวาอันนี้เปนความเห็นในกรรมาธิการ แตอยางเปนทางการนั้นก็ยัง 25 

ไมเห็น คงมีทานประธาน กรธ. แถลงในสวนหนึ่ง แตในความเปนทางการของ กรธ. เองก็ยังไมเหน็

ความชัดเจนจนกวารางนี้จะผาน สนช. แลวเขาสูการพิจารณาของ กรธ. อีกครั้งหนึง่ ผมก็เลยจําเปน

ที่จะตองยืนในหลักการขอเสนอเดิมไวกอนเพราะเห็นวานาจะเปนประโยชนที่สุดกบัการทําหนาท่ี

ของ กกต. ขอบคุณครับทานประธาน  
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๑๐๘ 
สนช. ๓๕        นนทศกัดิ ์ ๒๙/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบคุณครบั ทานสมาชิกครับ มาตรา ๗๐  

เปนบทเฉพาะกาลที่พูดถึงสถานการณคงอยูตอไปอยางไรของ กกต. ชุดปจจุบัน รางที่5 

คณะกรรมาธิการเสนอมาหลังจากผานการพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการแลว คณะกรรมาธิการ

เสนอมาตรา ๗๐ มาปรับปรงุแกไขจากรางเดมิ มีขอความวา ใหประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

และกรรมการการเลือกตั้งซึง่ดํารงตําแหนงอยูในวนักอนวันท่ีพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้

ใชบังคับ พนจากตําแหนงนบัตั้งแตวนัท่ีพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบังคับ แตใหยังคง

ปฏิบัตหินาทีต่อไปจนกวาประธานกรรมการการเลือกตัง้และกรรมการการเลือกตั้งที่แตงตัง้ขึน้ใหม10 

จะเขารับหนาท่ี วรรคสองใหผูที่อยูในหนาทีต่อไปตามวรรคหนึ่งมีสิทธไิดรับเงินเดือน เงนิประจํา

ตําแหนงและประโยชนตอบแทนอืน่ตามทีไ่ดรบัอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้

ใชบังคับ และใหมีสิทธิไดรบับําเหน็จตอบแทนตามมาตรา ๔๐ โดยใหถอืวาเปนการพนจากตาํแหนง

เพราะลาออก โดยใหคํานวณระยะเวลาตั้งแตวันทีไ่ดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งจนถึงวนัที่หยุด 

ปฏิบัตหินาที ่วรรคทาย ในกรณีผูซึง่อยูปฏิบตัิหนาทีต่อไปตามวรรคหนึ่ง ตาย ลาออก หรือไมอาจ15 

ปฏิบัตหินาทีไ่ดไมวาดวยเหตุใด และมีผูซึง่อยูปฏิบตัิหนาที่ตอไปไมถึงกึ่งหนึ่ง ใหนําความในมาตรา 

๑๗ วรรคสามมาใชบงัคับโดยอนุโลม  

  ทีนี้ในสวนของทานกรรมาธกิารเสียงขางนอยและทานสมาชิกที่สงวนคําแปรญัตติ 

ผมตรวจดแูลวทุกกลุมทานแปรญตัตไิปในทํานองเดียวกนัทั้งหมด ก็คอืให กกต. ชดุปจจุบันอยู

ปฏิบัตหินาทีต่อไปโดยไมตองตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติ เพราะฉะนั้นขอความกรณุาทานที่สงวน 20 

โดยเฉพาะกลุมที่มีสมาชิกในกลุมมากกวา ๑ ทาน ถาทานจะใชวิธีการมอบอํานาจใหใครเปนตัวแทน

ในกลุมทาน อภิปรายเพียงคนเดียวก็จะจายประหยัดเวลาของทีป่ระชุมได เนื่องจากเย็นวันนี้เรามี

ภารกิจที่จะตองเลิกประชมุตามกาํหนดเวลา ทานเสรไีดอธิบายใหความเห็นไปแลว ตอไปกลุมที ่๒  

มี ๑ ทานพันตํารวจเอก จรุงวิทย  ภุมมา เชิญครับ  

  พันตํารวจเอก จรงุวิทย  ภุมมา (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธาน25 

และทานสมาชิกทุกทาน พันตํารวจเอก จรงุวิทย  ภุมมา กรรมาธิการ รกัษาการเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตัง้ ปจจุบันก็ทํางานอยูสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ อยูดวยกนัมา

ตลอดกับ กกต. ชดุนี้ กกต. ชุดนีม้ีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ เมื่อวนัที่ ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 

กอนที่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ มีกระบวนการสรรหา สรรหาตามรัฐธรรมนญู ป ๒๕๕๐  
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๑๐๙ 
สนช. ๓๕        นนทศกัดิ ์ ๒๙/๓ 

 

โดยมคีุณสมบตัิครบถวนตามรัฐธรรมนญู ป ๒๕๕๐ กอนท่ีจะไดรบัโปรดเกลาฯ ก็ตองมาผานสภา

แหงนี้ แตอาจจะเปนสมาชกิวุฒิสภาในชุดกอนนั้น จะชี้ใหเหน็วาทานมาโดยถกูตองตามรัฐธรรมนญู

ทุกอยาง หลังจากนัน้การปฏิบัติหนาท่ีกม็ีเหตุการณทางการเมืองหลาย ๆ อยาง ทานก็ปฏิบัตหินาที่5 

ดวยความแขง็แรง ซื่อสัตย อดทน กกต. ก็ถกูปดลอม ตองไปจัดเลือกตัง้นอกสถานที่ พอมาจัด

เลือกตัง้ การเลือกตัง้นัน้ก็เปนโมฆะไปอีก จากนั้นกไ็ดเริม่พัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการการเลือกตั้ง

จนกระทั่งมกีารจัดประชามติการทํางานในชวงประชามติไดมีการรเิริ่มส่ิงใหม ๆ หลายอยาง ถาทาน

หวนไปนึกถึงทานจะเห็นวาบนจอทวีีในชวงประชามต ิหลังจากลงประชามตเิปนรปูวงกลม ๆ  

เขาเรียกวา แรบบิท รีพอรต (rabbit report) คือการรายงานผลอยางไมเปนทางการ รวดเร็ว  10 

การพัฒนาอะไรหลาย ๆ สิง่หลาย ๆ อยางทําใหลงประชามติภายใน ๓ – ๔ ชัว่โมงก็รูผลแลววา

ประชามตนิั้นผานหรือไมผาน ----------------------------------------------------------------------------- 

 

         -  ๓๐/๑ 
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๑๑๐ 
สนช. ๓๕                จิตติมา มวง  ๓๐/๑ 

 

ก็ชี้ใหเหน็วาการรวมมือกันทํางานก็ยังคงมตีอเนือ่งตลอด เปนธรรมดาครบั การทํางานเปนรปูคณะ 

หมูคณะก็มคีวามขดัแยงครบั ขดัแยงหลาย ๆ อยาง ไมวาองคกรไหนกต็ามครับท่ีมีเปนรปู

คณะกรรมการกต็องมีความขัดแยง แตปจจุบนัความขัดแยงหายไปแลวครับ ก็ทํางานตอไปและ 5 

พัฒนาแลวกน็ําเทคโนโลยีทีท่ันสมัยอํานวยความสะดวกตาง ๆ แมกระทั่งการอํานวยความสะดวก 

ใหแกคนพิการ ซึ่งแตกอนไมคอยใหความสําคัญ การทาํงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกก็ําลังเปนไปดวยดี จนกระทั่งมาถึงราง พ.ร.ป. ฉบับนี ้

ที่ทานกําลังพิจารณา จากเดมิที่รางมาใหอยูตามคุณสมบตัิ ปรากฏวาในคณะกรรมาธกิารกบ็อกวา 

ใหส้ินสุดวาระไปทั้งหมด มกีารเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหคําแปรญตัตขิองผมท่ีสงวนไวแตตน 10 

ผมไมเห็นดวยกับการที่จะอยูตามคุณสมบตัิครบั คือใหอยูหมดเพ่ือทํางานตอ เหตุทีท่ํางานตอ

เพราะวาอีกไมกีป่ ภายในป ๒๕๖๓ กห็มดวาระ ก็ไมสามารถมาสมคัรใหมไดแลว กระบวนการ 

สรรหาที่มานับแตเริ่มตนมาหลังจากไดรับโปรดเกลาฯ ทานกต็องไปลาออกจากงาน สูญเสียสิทธิ

อะไรตาง ๆ มากมาย ก็มกีรรมาธกิารของ สนช. ที่สงวนคําแปรญตัติก็พูดหลายทานครับวา อนันี ้

ถาทําแบบนี้ไมชอบดวยหลักนิตธิรรม ผมก็จะอางนี่แหละหลักนิตธิรรมครับ สงวนคําแปรญตัต ิ15 

ใหคงปฏิบตัหินาทีต่อไป จึงไมเหน็พองดวย เปนกรรมาธกิารเสียงขางนอย ประกอบกับ พ.ร.ป. 

ฉบับนี้ รวมทั้งรฐัธรรมนูญเปลี่ยนแปลงโครงสรางการทํางานของ กกต. ไปหลายอยาง  

ความกลาหาญมีอํานาจส่ังระงับยับย้ังที่หนวยเลือกตัง้หรือเลือกตั้งท้ังเขต หมายถึงวา กกต.  

จะตองลงไปอยูในพ้ืนที่ในวนัเลือกตั้ง ถาเกิดมีการเลือกตั้งมาใหมจะทันหรือไมในการปรับตวั 

เพราะวาตองมรีะยะเวลาพอสมควรที่จะตองเรียนรู และเรียนรูไมวาจะเปนอาชีพอะไรก็ตาม 20 

ตองอาศัยระยะเวลาทั้งส้ิน ผมเปนตํารวจผมมาอยูทีน่ี่ผมก็ตองอาศัยระยะเวลาในการเรียนรูท่ีมา

ทํางานที ่กกต. เพราะฉะนั้นในกระบวนการทั้งหลายทั้งมวล การปรับโครงสรางจากกฎหมายตัวนี้

อะไรก็ตาม ก็คือคณะกรรมการก็จะไมไดทําลักษณะแบบเดมิแลว อาจจะตองไปพ้ืนที่ วิ่งเขามา

ประชมุอะไรตาง ๆ ก็มีการเปล่ียนแปลงหลายอยาง การให กกต. คงอยูปฏิบัตหินาทีต่อไป 

ผมจึงนําเสนอมา ณ ที่นี ้ขอบคุณมากครบั 25 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสกุล  ส่ือทรงธรรม เชญิครับ 
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๑๑๑ 
สนช. ๓๕                จิตตมิา มวง  ๓๐/๒ 

  

  นายสกุล  ส่ือทรงธรรม (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :  ทานประธานสภานติิบัญญัติ

แหงชาตทิี่เคารพ ทานสมาชกิผูทรงเกียรติ กระผม นายสกุล  ส่ือทรงธรรม กรรมาธกิารวิสามญั 

เสียงขางนอยทีไ่ดขอแปรญตัติในการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวย 5 

คณะกรรมการการเลือกตัง้ ในบทเฉพาะกาลมาตรา ๗๐  มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ ในมาตรา ๗๐  

ซึ่งจะเกี่ยวของกับมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ ดวยนัน้ กระผมมคีวามเหน็ตางจากคณะกรรมาธกิาร 

วิสามญัเสียงขางมาก และกด็วยความเคารพครับ กระผมเหน็วาควรจะใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ทั้งชุดทีด่ํารงตาํแหนงอยูในวันกอนวันที่เราพิจารณากฎหมายนี ้และถาจะมีผลบังคบัใชใหอยูใน

ตําแหนงตอไปจนจะครบวาระ ทัง้นี้ก็ดวยเหตุผลอยางนีค้รับ 10 

  ประการแรก ผมคดิวาตามกฎหมายทั่วไปและโดยนิตปิรชัญา ซึ่งเปนทฤษฎีที่เปน 

ที่ยอมรับ การท่ีจะบญัญตัิกฎหมายยอนหลังไดนั้น ผลทีอ่อกมาควรจะตองเปนคณุย่ิงกวาตอผูที่อยู 

ภายใตบังคบักฎหมายนัน้ เพราะโดยหลักนติิธรรมขอหามทางปรัชญาแลวกค็วามเปนธรรม  

หลักปฏิบตัิในอารยประเทศลวนแตถือวาการไปออกกฎหมายยอนหลังในทางทีเ่ปนโทษแกบคุคล 

กระทํามิได การออกกฎหมายในบรรยากาศทีต่องการปฏิรูปประเทศย่ิงจะตองพิจารณาถึง 15 

หลักนติิธรรมโดยการใหความสําคัญเปนทวีคูณ  

  ประการที ่๒ บทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนูญที่ใชอยูในปจจุบัน  

มาตรา ๒๗๓ วรรคแรก บญัญัตวิา ใหตุลาการศาลรฐัธรรมนญู ผูดํารงตําแหนงในองคกร 

อิสระ และผูวาการตรวจเงนิแผนดิน ซึง่ดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

ยังคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาทีต่อไป และเมื่อพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 20 

ที่เกี่ยวของที่จัดทําขึน้ตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคบัแลว การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไป 

ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูดงักลาว กระผมเหน็วาตามความในบทบัญญัตนิี ้

มุงใหการดาํรงตําแหนงนั้นเปนไปตามเจตนารมณของรฐัธรรมนูญ รางพระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถออกแบบไดเพียงวาจะใหคณะกรรมการนี้ 

ทําหนาท่ีหรืออยูในตําแหนงตอไปเพียงใด อยางไร แคไหน แตมิใชใหพนจากตําแหนงในทันที 25 

นอกจากนี้การบญัญตัิมาตรานี้ขึน้มาในบทเฉพาะกาลแสดงวาตองการใหมาเพ่ือใชเฉพาะหวงเวลา 

ในระยะเปล่ียนผาน ถือเปนขอยกเวนเพ่ือมิใหการเปล่ียนผานไปกระทบตอการปฏิบตัิหนาที่ 

ของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตุลาการศาลรฐัธรรมนูญและผูวาการตรวจเงินแผนดนิ  
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๑๑๒ 
สนช. ๓๕           จิตตมิา มวง  ๓๐/๓ 

 

ดังนัน้การจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยบัญญัติให

คณะกรรมการการเลือกตัง้ทั้งคณะพนจากหนาทีเ่มื่อกฎหมายมีผลใชบงัคับนั้น มิใชเปนการ 

กําหนดวาจะใหดํารงตําแหนงเพียงใด อยางไร จึงเปนการจัดทาํกฎหมายโดยขดักับเจตนารมณ 5 

ของรฐัธรรมนูญและไมคาํนงึถึงขอยกเวนในบทเฉพาะกาล ขัดกับหลักการในบทเฉพาะกาล 

และทําใหบัญญัติในบทเฉพาะกาลขาดความศกัดิ์สิทธิ์  

  ประการที ่๓ บทบญัญตัิในมาตรา ๗๐ ของรางพระราชบัญญตัิฉบับนี้ 

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูไดสงมาใหสภานติิบญัญตัแิหงชาติพิจารณาในขั้นรับหลักการ 

ดังที่ทานเสร ี สุวรรณภานนท ไดเรียนที่ประชุมแลว กข็ออนุญาตเอยชื่อนะครบัวาจริง ๆ แลว 10 

คือใหประธานกรรมการการเลือกตัง้และกรรมการการเลือกตั้ง ซึง่ดาํรงตําแหนงอยูในวนักอนวนัท่ี

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้ใชบงัคับ บรรดาที่มีลักษณะและไมมคีุณสมบัตติองหาม 

ตามรัฐธรรมนญูยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดในพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือพนจากตําแหนง 

ตามมาตรา ๑๖ ในชั้นแปรญัตติ ความในวรรคแรกขางตนกไ็ดถูกแกไขเพิ่มเติมในทางที่เปนโทษ 15 

มากขึน้ ความจริงในรางแรกกระผมก็ไมเหน็ดวยอยูแลว เพราะวาเปนการออกกฎหมายยอนหลัง 

ที่ทําใหผูไดรับผลกระทบนั้นเปนโทษตอผูทีอ่ยูในตาํแหนงเดมิซึ่งมาโดยถกูตอง อนันีเ้ปนการแกไข

เปล่ียนแปลงทัง้มาตราที่เปล่ียนไปจากรางเดิมโดยส้ินเชิง ดังนั้นการเปล่ียนแปลงเชนนี้เกดิขึน้ได

อยางไร เกดิขึน้ในวันที่สมาชิกสภาที่มิไดเปนกรรมาธกิารไดขอแปรญัตติไว แลวก็นาํเหตุผลมาเสนอ

ตอท่ีประชุมของคณะกรรมาธิการ การนาํเสนอเหตุผลที่ไมเหน็ดวยกับการรางกฎหมายฉบับนี้ 20 

ในวาระแรกโดยเห็นวาขดัตอหลักนิตธิรรม ซึ่งในทีป่ระชุมไดพูดถงึเรื่องหลักนติิธรรมกันคอนขางมาก  

แลวกไ็ดขอคาํตอบจากผูท่ีเปนตวัแทนกรรมาธกิารมาจากคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ -------------- 

 

             - ๓๑/๑ 
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๑๑๓ 
สนช. ๓๕        ลัดดาวัลย  ๓๑/๑ 

 

ปรากฏวาตวัแทนซึ่งมาจากคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูไมสามารถตอบขอซกัถามไดอยางชัดเจน 

เพียงพอ ดังนั้นผูทีไ่ดขอแปรญัตติในสวนทีเ่ปนสมาชกิสภาแหงนี้จึงขอมานําเสนอในที่ประชมุแหงนี้ 

ซึ่งเดี๋ยวก็คงจะไดฟงกัน อนันี้ดวยเหตุใดไมทราบเมื่อสมาชิกผูขอแปรญตัตไิดออกจากหองประชุม 5 

ไปทั้งหมดแลวก็ปรากฏวามกีารหาทางออก แลวก็เจอทางออกที่ผมเหน็วาแยกวาเดมิ ก็คอื 

การเซต ซโีร (set zero) อันนั้นกค็ือเปนส่ิงที่ผมคดิวามากเกินไป ทานประธานครับ ทานสมาชิก 

ผูทรงเกียรต ิกระผมเห็นวาเนื้อหาในมาตรา ๗๐ ของรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตัง้ในวนัที่เขามาสภาเมื่อวนัที่ ๒๑ นัน้ มีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ

มากกวา แตผมก็ยังไมพอใจ อยางไรกต็ามในสวนที่กรรมาธิการวิสามญัเสียงขางมากไดเปล่ียนแปลง10 

ไปนัน้ผมย่ิงไมพอใจมากกวาอีก เพราะฉะนัน้จึงไมอาจจะรับได กระผมจึงขอยืนยันและความกรุณา

จากทานสมาชิกใหทานพิจารณาการแปรญตัติมาตรา ๗๐ ตามหลักนติิธรรมท่ีกระผมไดขอสงวน

ความเหน็ไว คอืใหประธานคณะกรรมการการเลือกตัง้และกรรมการการเลือกตั้งทัง้ชุดปจจุบัน 

ยังคงอยูตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กาํหนดในพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ กระผมยังมเีหตุผลสนบัสนนุอีกประการหนึ่งก็คอืวา 15 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญตัิฉบับนี้ไดมีการพิจารณาวาจะใหการดํารงตําแหนงของ

คณะกรรมการการเลือกตัง้ชดุปจจุบนัอยูตอไปเพียงใดนัน้ ตลอดหวงเวลาการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการที่กระผมเปนสมาชิกอยูแลวผมเขาประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการการเลือกตัง้ 

ที่เปนอยูในปจจุบนัไมมีสัญญาณอะไรทีว่าจะทําหนาทีไ่มได แลวกก็ารทําหนาที่นัน้ดูจากรัฐธรรมนญู

แลวกน็าจะทําไปได ไมมปีญหาอะไร แมวาอาํนาจหนาทีท่ี่เพ่ิมขึ้นจะยังคงเปนหนาทีท่ี่อยูในกรอบ20 

การทํางานของกรรมการการเลือกตั้ง ผมคดิวากรรมการการเลือกตั้งชดุปจจุบันสามารถที่จะ 

แบกรับได ประกอบกับในสวนของพนักงานซึง่ทานรองเลขาธกิารของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ซึ่งปฏิบตัหินาทีแ่ทนเลขาธิการก็ไดมานําเสนอความคืบหนาของการทํากฎหมายที่คูขนานไปกบั 

การรางพระราชบญัญตัฉิบับนี้วาไดเตรียมอะไรไปบางแลว ซึ่งทางสํานกังานนัน้กแ็สดงความพรอม 

ที่จะปฏิบตัิหนาทีต่อไป อนันี้ผมถือวาทุกฝายก็พยายามที่จะดําเนนิการไปตามเจตนารมณของ25 

รัฐธรรมนูญ ไมวาจะเปนการเตรียมระเบียบ ขอบังคบั การปรับเปลี่ยนโครงสราง การวางระบบงาน

เพ่ือเปนกลไกในการทํางานในการเลือกตั้งที่จะมีขึน้ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กระผมจึงขอ

ยืนยันความเห็นตามที่ไดขอสงวนคําแปรญัตติไว คือใหประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการ 
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๑๑๔ 
สนช. ๓๕        ลัดดาวัลย  ๓๑/๒ 

 

การเลือกตัง้ซึง่ดํารงตําแหนงอยูในวนักอนวนัท่ีพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบังคบัยังคง

อยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามทีก่ําหนดในพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอกราบเรียนมาดวยความเคารพ ขอบคณุครับ  5 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบคุณครบั กลุมท่ี ๒  ๒ ทานไปแลว 

ยังมีกลุมของทานกลานรงค  จันทิก อีก ตอจากกลุมของทานกลานรงค  จันทกิ จะมอีีกกลุมหนึง่ 

ที่ประกอบดวยทานเจริญศกัดิ์  ศาลากิจ  ทานวรพล  โสคติยานุรักษ  พลตํารวจเอก ชัชวาลย   

สุขสมจิตร และพลเอก สมเจตน  บญุถนอม นี่อกีกลุมหนึ่ง แลวยังมีกลุมของทานสุชาติ   10 

ตระกูลเกษมสุข  ทานธานี  ออนละเอียด และพลตํารวจโท บญุเรอืง  ผลพานิชย จะเปนลําดับ 

ถัดไปตามนี้ กลุมทานกลานรงค  จันทกิ อภิปรายกี่ทาน ของทานขณะนี้มีรายชื่อที่ถกูจัดอยู 

ในกลุมทาน ๓ ทาน คอืทานกลานรงค  จันทกิ  ทานวัลลภ  ตงัคณานุรักษ และอาจารยนรนิต ิ 

เศรษฐบุตร อภิปรายทั้งหมดเลยหรือเปลาครบั  

  นายกลานรงค  จันทิก   :   คือทีแรกคดิจะมอบ แตเผอญิคุณวัลลภ  ตังคณานุรกัษ 15 

ทานมากระซิบบอกผมวาทานขอพูดดวย ดงันัน้ท้ัง ๓ คนก็คงจะตองพูด 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   อภิปรายท้ัง ๓ ทาน 

  นายกลานรงค  จันทิก   :   ครับ แตไมใชเวลามากครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เหตุผลขอความกรุณาอยาซ้ํากนั ถาในกลุม

เดียวกัน เหตุผลไมตองซ้าํกนั เชญิเลยครับ 

  นายกลานรงค  จันทิก   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  

กระผม นายกลานรงค  จันทิก สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติ กระผมไดแปรญัตตมิาตรา ๗๐ ไว 

โดยขอตดัขอความในวรรคแรก ขอความวา “บรรดาท่ีมคีุณสมบตัิและไมมีลักษณะตองหาม 25 

ตามรัฐธรรมนญู” และขอความวา “หรอืพนจากตาํแหนงตามมาตรา ๑๖” ออก และตดัวรรคสอง 

ของมาตรา ๗๐ ออกทั้งหมด ก็อานไดความวา “ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการ 

การเลือกตัง้ซึง่ดํารงตําแหนงอยูในวนักอนท่ีพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบังคบั 
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๑๑๕ 
สนช. ๓๕        ลัดดาวัลย  ๓๑/๓ 

 

ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดในพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 

วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐” ทานประธานครับ กระผมขอเรียนเหตุผลส้ัน ๆ  

คงจะไมยาวเทาทีไ่ดชีแ้จงในคณะกรรมาธิการ เพราะวาเดี๋ยวทานอาจารยนรนติิ  เศรษฐบตุร 5 

กับคุณวัลลภ  ตังคณานรุักษ ก็คงจะมาเสริม เหตุผลท่ีกระผมขอแปรญตัติตรงนีน้ั้นกระผมถือวา 

แปรญัตติไดเพราะรฐัธรรมนญู มาตรา ๒๗๓ ไดกําหนดวาการดํารงตาํแหนงของผูดํารงตาํแหนง 

ในองคกรอิสระนัน้จะดํารงตาํแหนงตอไปหรือไม เพียงใด กเ็ปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู 

ที่เกี่ยวของ ฉะนั้นกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญแตละฉบับจะไปกําหนดการดํารงตาํแหนงตอของ

องคกรนัน้ ซึ่งอาจจะเขียนไมเหมอืนกนักไ็ด ทั้งนี้เปนไปตามเหตุตามผลและตามความเหมาะสม 10 

ของแตละองคกร เหตุที่กระผมแปรญตัตไิปอยางนีน้ั้นกส็ามารถจะเขียนในกฎหมายประกอบได  

คือใหไปทั้งหมดก็ไดตามที่คณะกรรมาธิการรางออกมา หรือจะเปนไปตามที่ กรธ. รางมาในรางแรก

ก็ได หรือจะใหอยูทั้งหมดอยางท่ีผมแปรญัตติกไ็ด ทีนี้เหตุผลที่ผมแปรญตัติผมไมพูดถึงหลักนิตธิรรม

เพราะคําวา “หลักนิตธิรรม” นัน้ หรือ รูล ออฟ ลอว (Rule of law) คือหลักกฎหมาย 

หรือหลักความศักดิ์สิทธิข์องกฎหมายนั้นเปนนามธรรม ก็จะมนีักวชิาการไดพยายามเขยีน 15 

แมกระท่ังอาจารยบวรศักดิ์  อุวรรณโณ ผมขอเอยชื่อทาน กไ็ดเขียนไวในรางรัฐธรรมนูญฉบบัแรก

ของคณะกรรมาธิการรางรฐัธรรมนญูถึงหลักนิตธิรรม แตในรางที่ ๒ กไ็มมีแลววาหลักนิตธิรรม 

คืออะไร ฉะนั้นคงจะไมไปพูดกันตรงนัน้ สวนการจะเอากฎหมายมายอนหลังหรือไมยอนหลัง 

อยางไรนั้นก็เปนลักษณะของกฎหมายอาญา หรืออาจจะไปคาบเกี่ยวกบักฎหมายเกีย่วกับ 

สิทธิมนุษยชนกว็ากนัไป แตผมพิจารณาในแงของความเปนธรรม ความเปนธรรมวาเขา 20 

ดํารงตําแหนงอยูโดยอาศัยคณุสมบัตติามรัฐธรรมนญูและตามกฎหมายที่มีอยูในขณะนั้น  

ฉะนั้นเมื่อรฐัธรรมนูญกาํหนดออกมาใหมแลวไดเพ่ิมคุณสมบัติท่ีสูงขึน้ ทําใหเขาขาดคุณสมบตัิ  

ผมก็พิจารณาถึงเฉพาะหลักความเปนธรรมอยางเดียววาก็นาจะใหเขาอยูตอซึ่งเขียนได ผมไมได 

ลึกลงไปวาการอยูตอนั้นจะมีปญหาอยางไร เพราะผมไมไดศึกษา จะมกีารเปล่ียนแปลงในองคกร 

แคไหน เพียงไร ผมพิจารณาแตหลักของความเปนธรรมเทานัน้เอง เพราะฉะนัน้ในกรณีท่ี25 

คณะกรรมาธิการไดเขียนออกมาโดยใหท้ังหมดพนจากตาํแหนงไปนัน้ผมไมทราบเรื่องนี้มากอน  

ผมก็อยากจะฟงเหตุฟงผลของคณะกรรมาธิการวาทานมีเหตุมีผล ทานมองอยางไรในการที่ทาน 

เซต ซโีรเขา ผมขออนญุาตใชคํานีว้าทานเซต ซโีรเขา ทานมีเหตมุีผลอยางไร มีน้าํหนักอยางไร  
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๑๑๖ 
สนช. ๓๕            ลัดดาวัลย  ๓๑/๔ 

 

ทานคดิอยางไร ทานดูอะไรมาเปนองคประกอบ เพราะฉะนั้นเพ่ือที่จะประกอบการวินิจฉัย 

ของผมวาท่ีผมแปรญตัติไปนัน้ ผมจะเหน็ดวยกบัคณะกรรมาธกิารหรือจะยืนตามความเหน็ 

ของกระผม ผมขอพูดแคนีค้รับ  5 

  (การประชมุดาํเนนิมาถึงตอนนี้ นายสุรชัย  เลี้ยงบญุเลิศชัย รองประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง ปฏิบตัิหนาที่แทนประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานอาจารยนรนิตกิอน เชญิครับ 10 

 

             - ๓๒/๑ 
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๑๑๗ 
สนช. ๓๕                อารวีรรณ  ๓๒/๑ 

 

  นายนรนติิ  เศรษฐบตุร   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายนรนติ ิ เศรษฐบตุร สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ กระผมขอกราบเรียน 

เสนอความเหน็ในการแปรญตัตคิวามในมาตรา ๗๐ ของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู 5 

วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากในรางกฎหมายท่ีสภาไดรับหลักการไปในวาระแรกนั้น 

รางกฎหมายมาตรานีไ้ดบัญญัติใหคณะกรรมการผูที่ “มคีุณสมบตัิและไมมีลักษณะตองหาม 

ตามรัฐธรรมนญู” ฉบบัปจจุบันเทานั้นใหดํารงตําแหนงอยูสืบตอไป ซึ่งคุณสมบตัแิละลักษณะ

ตองหามตามรัฐธรรมนญูฉบบัปจจุบนัที่กําหนดเพ่ิมขึ้นมาใหมนี้ทําใหกรรมการการเลือกตั้งบางคน 

ที่ไดรบัการคดัเลือกมาตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 10 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ใชอยูตามกตกิารัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐  

 ไดรับความกระทบกระเทือนตองพนจากตําแหนงดวย เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญตัิวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตัง้ฉบับใหมนี้ เพราะอาจมีคุณสมบัตไิมตรงตามที่ไดกําหนดขึ้นใหม กระผม

พิจารณาแลวเหน็วากรรมการการเลือกตั้งชดุทีด่ํารงตําแหนงอยูในวันนี้ไดรบัการคดัเลือกโดยมี

คุณสมบตัิครบมาตั้งแตแรก จึงเหน็ไดวาเมื่อไมมคีวามจําเปนอนัพิเศษแตอยางใดบคุคลท่ีเปน15 

กรรมการการเลือกตั้งทั้งชุดจึงควรไดถูกกําหนดไวในกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ 

วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบบันี ้ใหทานไดดาํรงตําแหนงอยูตอไปจนครบวาระ การเสนอ

แปรญัตติเชนนีไ้มไดเปล่ียนแปลงขอกําหนดคุณสมบตัิทีไ่ดเขียนขึ้นใหมตามรฐัธรรมนูญฉบับปจจุบัน

แตอยางใด หากแตเปนการยืนยันเงื่อนไขการดาํรงตําแหนงของกรรมการทั้งคณะทีก่ําลัง 

ดํารงตําแหนงอยูในวนันี้ใหดาํรงอยูสืบตอไปจนครบวาระเดิมของทานเทานั้นเอง ในประเด็นของ 20 

การพิจารณานัน้เดมิก็มเีสียงอางการบญัญตัิอยางทีก่ระผมเสนอจะทําไมได เพราะจะขัดบทบัญญัติ

ในรัฐธรรมนญู แตกระผมและสมาชกิสภานติิบัญญตัิแหงชาตหิลายทานที่รวมกนัแปรญัตติโดยมไิด

นัดหมาย เพราะมาตรา ๒๗๓ ของรฐัธรรมนูญทีบ่ัญญัตไิวมีความวา “ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอน 

วันประกาศใชรฐัธรรมนูญนียั้งคงอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาทีต่อไป และเมื่อพระราชบัญญตัิ25 

ประกอบรฐัธรรมนูญทีเ่กี่ยวของที่จัดทําขึน้ตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคบัแลว การดํารงตําแหนงตอไป

เพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูดังกลาว” ดังนั้นเมื่อคณะกรรมาธิการ 

ไดแกไขเพ่ิมเติมใหมโดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีดํารงตําแหนงอยูในวนันี ้“พนจากตําแหนง 

นับแตวันที่พระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบังคับ” ซึง่หมายความวา ใหกรรมการทุกคน 
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๑๑๘ 
สนช. ๓๕                อารวีรรณ  ๓๒/๒ 

 

ไมวามีคุณสมบตัิครบตามท่ีกําหนดใหมหรือไมก็ตามพนตําแหนงกนัทุกคน เพียงแตใหอยูทําหนาที่

ตอไปจนกวาจะมีคณะกรรมการชดุใหมเขารับหนาทีต่อ นี่เปนการยืนยันวาพระราชบัญญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญทีเ่กี่ยวของกับตลุาการศาลรฐัธรรมนูญกด็ี กรรมการในองคกรอิสระกด็ี และผูวาการ5 

ตรวจเงนิแผนดนิกด็ีนัน้สามารถถูกกําหนดใหดํารงตาํแหนง จะอยูตอไปหรือไมอยูอยางไรก็ได 

โดยมิใชตองอยูไดเฉพาะผูมคีุณสมบตัิตามที่กาํหนดใหมเทานัน้ กระผมตองขอกราบเรียน 

ทานประธานฝากไปถึงคณะกรรมาธิการ ขอบคุณที่คณะกรรมาธิการไดมคีวามชดัเจน 

ในมาตรา ๒๗๓ ของบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนญูฉบับปจจุบันที่วาบญัญตัิเรื่องนี้ในกฎหมาย 

ประกอบรฐัธรรมนูญได ไมใชทําไมไดอยางที่เคยมีการอางและยืนยันกัน แตคณะกรรมาธกิาร 10 

ก็ทําใหผมประหลาดใจมากจนกลับตัวไมทัน เพราะมาตรา ๗๐ ทีร่างกฎหมายเสนอมานัน้มีหลักวา 

คณะกรรมการการเลือกตัง้อยูตอไปไดถามคีุณสมบัตไิดตามท่ีบัญญตัิไวใหม ครัน้ถึงวนันี้

คณะกรรมาธิการแกไขใหกรรมการการเลือกตั้งทัง้คณะพนตําแหนงท้ังชุด เมื่อกฎหมายฉบบันี้

ออกมาแสดงวาไมเหมอืนกบัรางเดิมของกฎหมายท่ีเสนอมาแตแรก และที่แปลกใจ เพราะตอนที่ 

ผมไปชีแ้จงการแปรญตัตกิ็ยังไมทราบวาคณะกรรมาธิการจะเลือกแนวทางนี ้แตท่ีผมแปลกใจมาก 15 

ก็เพราะกรรมาธกิารเกือบทัง้ชุด นัน่ก็คือแทบทกุคนในคณะกรรมาธิการ รวมทัง้กรรมาธิการ ๒ ทาน 

ที่เปนกรรมการยกรางกฎหมายนี้ก็เปล่ียนใจแกไขกฎหมายมาเปนของใหมหมดดวย ดังนั้นจึงทําให

กระผมมีคําถาม ขออนญุาตกราบเรียนถามผานทานประธานไปยังทานประธานคณะกรรมาธิการ  

คือทานประธานตวง  อนัทะไชย ผูเปนมติรรวมสถาบันสภานิติบญัญตัแิหงชาตเิดียวกับกระผมดวย  

คําถามที่ ๑ ทานประธานตวงครับ ดวยเหตนุี้การบัญญตัใินกฎหมายประกอบ 20 

รัฐธรรมนูญทีเ่กี่ยวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนญูก็ด ีคณะกรรมการในองคกรอิสระกด็ ีและเกี่ยวกับ  

ผูวาการตรวจเงินแผนดนิก็ด ีจึงสามารถเปนไปไดทัง้ ๓ รูปแบบใชไหมครับ คือรูปแบบที่ ๑  

ที่จริงทานกลานรงคไดพูดไปแลว คือรูปแบบแรกปรากฏในมาตรา ๗๐ ของรางเดิม พระราชบัญญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ โดยใหคณะกรรมการเฉพาะ 

ที่มีคุณสมบัตติามทีก่ําหนดใหมอยูตอไปได หรือแบบที ่๒ เปนไปไดตามท่ีกระผมและเพ่ือนสมาชิก 25 

อีกหลายทานไดเสนอแปรญตัต ิคือใหกรรมการทั้งหมดดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระ  

หรือแบบที ่๓ เปนไปไดตามที่กรรมาธกิารเสียงขางมากแกไข คือใหคณะกรรมการที่ดํารงตําแหนง

อยูในวันนี้พนจากตําแหนงเมื่อกฎหมายใหมนี้ออกมาบงัคับใชทั้งชดุ เหตุที่ผมตองกราบเรียนถาม

ทานเอาไวเพ่ือจะไดทราบวาทําไดทัง้ ๓ อยางนะ แลวแตจะเอาอยางใด 
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๑๑๙ 
สนช. ๓๕                อารวีรรณ  ๓๒/๓ 

 

  ไปถงึคําถามขอท่ี ๒ ทีต่องกราบเรียนไปถงึทานประธานตวงอีก ตกลงตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนญู คณะกรรมการในองคกรอิสระและผูวาการตรวจเงนิแผนดนินัน้กฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญทีเ่กี่ยวของจะกําหนดใหตางกนัหรือเหมือนกนัอยางไรกไ็ด ใชหรอืไมครับ  5 

เพราะไมอยางนั้นก็จะถูกตคีวามวาถาวนันี้เอาอยางไร วนัตอไปไมวาอยางไรกต็องเอาอยางนี ้ 

เอากันใหชัดนะครับทานประธานตวง  

  คําถามขอที ่๓ กระผมคดิวาอันนี้สําคัญ ถาทาํไดตองมีเหตุผล ขอที ่๓ นี้ในประเดน็

ทีค่ณะกรรมาธกิารแกไขมาตรา ๗๐ ใหม เพ่ือใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ทั้งคณะพนตําแหนง

พรอมกันทัง้หมด เมื่อมีกฎหมายใหมฉบับนี้กระผมอยากจะขอใหทางคณะกรรมาธิการกรุณาให10 

เหตุผล ที่กําหนดดังนีเ้พราะไดฟงแลวมีเหตุผลดี หกัลางไมได เพ่ือนสมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติ

ของผมกับทานประธานตวงจะไดมีมติเหน็ไปตามทางทีค่ณะกรรมาธิการอยากได เพราะถามีเหตุผล

ดีเขาก็จะไดเอาตาม ไมจําเปนตองไมเหน็ดวยกับผมซึง่แปรญตัตแิละสงวนคําแปรญตัติจนถงึ 

วันสุดทายนี ้กระผมขอความกรุณานะครับทานประธานตวง ทัง้หมดนี้คือส่ิงที่ขอตอ 

ทานประธานตวง รูจักกนัมาตั้งนานกไ็มเคยขอขนาดนี้เลย ขอบพระคุณครับ 15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   อาจารยวัลลภเชญิครบั 

 

          -  ๓๓/๑  
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๑๒๐ 
สนช. ๓๕                                                                           ชรินทรทิพย  ๓๓/๑ 

 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ ผม วัลลภ  ตังคณานุรกัษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ เพ่ือใหประชาชนทางบานไดฟงดวยความเขาใจ เพราะทาน 

กลานรงค  จันทกิ และอาจารยนรนิต ิ เศรษฐบตุร ก็ไดบรรยายในเชิงตัวหลักของกฎหมาย  5 

แลวกท็างวิชาการไปพอสมควร ผมขออนญุาตเริม่งาย ๆ เพ่ือใหชาวบานทานไดฟงวาเรากําลัง 

ทําอะไรในสภาแหงนี้  

   เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งวาไปแลวกม็ี ๓ รปูแบบดวยกนั รูปแบบที ่๑  

ก็เปนรูปแบบที่รางท่ีสงมาจาก กรธ. หรือแปลวาคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ ซึง่เปลี่ยนใจไป 

เสียแลว รางของ กรธ. ที่รางมายังสภานั้นบอกวา กรรมการการเลือกตัง้ใหอยูไดเฉพาะคนที่มี10 

คุณสมบตัิครบถวนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม ทีไ่มครบกใ็หพนไป อันนี้คือรางที ่๑  ขณะเดียวกันกม็ี

รางที่ ๒ ซึง่คณะกรรมาธกิารเรากม็าแกใหมใน ๒ – ๓ วนัสุดทาย เกดิอะไรขึ้นผมไมรู ลมอะไรพัดมา 

ผมก็ไมแนใจ ก็เกิดกระบวนการวาจะครบคุณสมบตัิ ไมครบคุณสมบตัิไปใหหมด ถาภาษาชาวบาน

เขาเรียกวาเซต ซีโร (set zero) เปนศูนยไปหมด พวกคณุครบคณุสมบตัิ ไมครบคุณสมบัตไิปใหหมด 

อันนี้เปนรางท่ีคณะกรรมาธกิารแกมา  สวนรูปแบบที ่๓ คือรปูแบบท่ีเขาใจวาพวกเรา 15 

ที่แปรญัตตแิปรแบบนี ้คือแปรวาจะมคีุณสมบตัิครบหรอืไมครบใหอยูจนครบวาระ ๗ ป  

ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ที่บัญญตัิเอาไว ที่เราแปรแบบนี ้

ถาพูดภาษาชาวบานกค็ือวา กอนทีเ่ขาจะมาเปนนี่เขากด็ูวาเขามีคุณสมบัตคิรบถวนหรือเปลา  

ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ วาไว พอเขามั่นใจวาเขาครบทั้งอายุ  

ทั้งคุณสมบัติเขากเ็ดนิมาใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาเขา คณะกรรมการพิจารณาเขาเรียบรอย20 

จนจบบอก โอ.เค. คุณมคีุณสมบัตคิรบ กระบวนการสรรหารบัคุณ ก็สงใหวฒุิสภา ผานวฒุิสภา 

ก็ถือวาเปนกรรมการการเลือกตั้ง เขาก็ทําหนาท่ีเขามา ทํามาถงึปจจุบนัภายใตรฐัธรรมนญูฉบับเกา 

พอมาถึงฉบบัใหมเปล่ียนนบอกวา เราเขียนคุณสมบัติใหม ถาชาวบานทานฟงอยู คือรัฐธรรมนูญ

ฉบับเกาบอกวาจบ ป. ๔ กเ็ปนได สมมตุิอยางนั้นนะครบั อันใหมบอกจบ ป. ๗ จึงเปนได คนจบ  

ป. ๔ หมดสิทธิเปน อนันีค้ือรางที่ กรธ. รางมาแบบนัน้ หมายถงึเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย จบ ป. ๔ 25 

อันเกาบอกเปนได อนัใหมบอกเปนไมได คนที่ไมถึง ป. ๗ กห็มดไปโดยอตัโนมตัิ แตเขาเรียนจบ  

ป. ๗ กจ็บ ป. ๗ ตามรัฐธรรมนูญใหม ทาํไมเอาเขาออกไปอีก ตามทีท่านเปล่ียนใจในพริบตาหลัง 

มีเหตุผลอะไร เพราะฉะนั้นพวกเราเหน็วาเขามาถกูทาง ไมมอีะไรผิดเลยแมแตนอย ทานชี้สิเขาผิด 

ตรงไหน ตอนเขามาเขาผิดอยางไร เขาก็มาตามคุณสมบตัิปกติหมดเลย อายุเทาไร คณุสมบัตเิทาไร  
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๑๒๑ 
สนช. ๓๕                                                                            ชรินทรทิพย  ๓๓/๒ 

 

เขามาถูก แลวมาถูกตองตามทางดวย ผิดตรงไหน กระบวนการเดนิก็เดินถูก คุณสมบัตกิ็ถูก  

ผานคดัสรรก็ถกู ผานวฒุิสภาก็ถูกหมด เขามาถูกตองหมดเลย เขาทิ้งทุกอยางไวเบื้องหลังหมดเลย 

เหมือนทานจรุงวิทย วานีท้านก็ทํางานอนันี ้วนัดคีืนดีโกรธเคอืงใครสวนตวัหรือเปลา ผมไมแนใจ  5 

ผมมองหนาแลวไมคอยมัน่ใจนัก ไมใชหมายถงึทางนี้ หมายถึง กรธ. ผมไมแนใจ โกรธเคอืงใคร

สวนตัวไหม จึงบัญญัติบางอยางวาพวกนีไ้มครบองค คณุสมบัตมิาเริ่มใหม ใหอยูไมได  

เราเห็นไมถกูตอง พูดภาษาชาวบานคอืเขามาถกู เขามาถูกตามรปูแบบเดิมเลย ไปรงัแกเขาทําไม  

เราจึงคืนความเปนธรรม ทานจะเรียกวาหลักนิตธิรรม ผมไมรู พูดภาษาชาวบานคือเขามาถูกตอง

หมดทุกประการเลย แลวยังรังแกเขาอีก โดยการไปเขียนเกณฑใหมวาไมครบเกณฑก็ไปเสีย  10 

เรา ๓ คนไมยอม เขามาถกูก็ตองใหเขาเปนตอจนครบวาระที่เขามาถูกทาง อันนี้คือดานที ่๑ เราย่ืน

แบบนี้ วันนี้ทานเอาหนกักวานั้นอกี เขามาถูกทาง บางคนมาถูกคุณสมบตัิแบบใหมดวย ทานบอกไม

เอาเหมือนกัน ปลา ๒ น้ํา เดี๋ยวกป็นไปปนมา หองนีป้ลาหลายน้าํ หองนี้มา ๓ ชวง สนช. ๓ มาแบบ  

คราวหนามาใหม ตายคนใหมก็มาเปลี่ยนน้ําไดตลอด มีใครอยูสะเดด็ยาดทกุคนหรอก อีกไมนาน 

ก็ตาย ตายกเ็ปล่ียน เปล่ียนก็เปนน้ําใหม ตัวใหม ส่ิงที่อาจารยนรนติิถามคําถามกับนองตวง  15 

ผมพูดนองได ผมเปนนองชาย พ่ีชายกัน ทานก็ถามตรงไปตรงมาวาเมื่อเซต ซโีรอนันีแ้ลว อันอืน่จะ 

เซต ซโีรดวยไหม หรืออนัอืน่มองไปพวกเราทั้งนัน้ไมเซต ซีโรคือพวกเรา อันนี้ไมใชพวกเราเซต 

เสียหนอย อยางนั้นหรือเปลา นี่พูดใหชาวบานฟงเลย เขาจะไดฟงเขาใจวาทัง้หมดเปนอยางนี้ 

เพราะฉะนัน้จึงแปรอยากจะบอกใหตรง ๆ แบบนีว้าเขามาถูก อยาไปรงัแกเขา แลวตอนนี้ทานรังแก

ซ้ําสองดวย คนที่มาถูก คุณสมบัตถิูกตามใหม ทานยังเอาออกอีก ผมวาสภานีก้ี่มาตรฐานผมไมแนใจ 20 

ทานตอบดี ๆ จะไดบันทึกไวในประวตัิศาสตรตรงนี้วา ครั้งหนึ่งเราเคยวินิจฉัยเรือ่งนี ้แลวคราวหนา

กฎหมายใหมมาเราจะวางฐานอยางไร จะไดมองหนาชาวบานเขาไดวาเราทาํแบบนี ้ไมใชพอแบบนี ้

อันนี้มาเราหลบหนอย อยางนี้หลายมาตรฐานอายเขา ออกไปเดนิมองหนาชาวบานอายเขา  

ขอบคุณทานประธานครบั 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  25 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ยังไมตอบนะครับ ยังมีอีก เรือ่งยังไมจบนะครบั 

ยังมีความเห็นอกี ๒ กลุม กม็ีกลุมของทานเจรญิศกัดิ ์ ศาลากิจ  ทานวรพล  โสคติยานุรักษ  

พลตํารวจเอก ชัชวาลย  สุขสมจิตร และพลเอก สมเจตน  บุญถนอม ขอสงวนคาํแปรญตัต ิ 

แกไขเพ่ิมเติมความในวรรคหนึ่ง แตวาใหคงวรรคสองไวตามรางเดิม ตกลงกนัหรือเปลา  

หรือวาจะอภิปรายทุกทาน ทั้ง ๔ ทานครับ 30 



๑๒๒ 
สนช. ๓๕                                                                            ชรินทรทิพย  ๓๓/๓ 

 

  นายเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ   :   กราบเรียนทานประธานครับ ผม เจริญศกัดิ ์  

ศาลากิจ เมื่อสักครูนี้ไดปรึกษากับทานพลเอกสมเจตน   บุญถนอม ทานบอกวา ถาใครอยูก็อภิปราย

ไปสักหนอยหนึง่ อยางนัน้กค็ือผมกข็ออธบิายถงึเหตแุหงการแปรญตัตขิองผมวา สืบเนื่องจาก 5 

วันท่ี กรธ. เขามาเสนอรางนีใ้นวาระแรก ทานก็พูดถงึวาเปนหลักที่เขียนเอาไววาจะตองเปน 

บทเฉพาะกาลใหมีการตรวจสอบคุณสมบัตติามรัฐธรรมนูญนัน้ แลวทานก็ทิ้งทายดวยวา 

ทานเห็นใจมาก เห็นใจมากกวาจะตองเขียนคุณสมบัติใหเขมขน แลวกม็ีบทเฉพาะกาลมาตรา ๗๐ 

เพ่ือที่จะใหคนที่มีคุณสมบตัคิรบกอ็ยูตอ คนทีข่าดคุณสมบัตกิ็ไมอยูตอ ซึง่ตรงนีเ้ปนเรื่อง 

ความเหน็แยงที่ผมม ีเหตุผลความเหน็แยงของผมก็คอืวาในมาตรา ๒๗๓ ขอความหนึ่งท่ีพูดถึงวา  10 

“การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญดังกลาว”  

ซึ่งผมแปลความหมายตรงนีว้าถา กกต. ก็ตองใหเปน พ.ร.บ. ประกอบ กกต. ศาลรฐัธรรมนญูก็เปน 

พ.ร.บ. ประกอบศาลรัฐธรรมนูญ คือแยกกนัเปนเรือ่ง ๆ ซึ่งในวนันัน้ผมกม็ิสามารถที่เขาไปฟงเหตุผล

ของคณะกรรมาธิการไดครบถวน เพราะวาผมเขาทหีลังสุด เพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะขอฟง

ความเหน็ของคณะกรรมาธกิารวา มเีหตุผลอะไรท่ีจะมกีารเขียนขอความใหมขึน้มา ซึ่งไมตรงกับ15 

หลักเดิมทีไ่ดปรากฏอยูในบทเฉพาะกาล ในวันที่ทานประธานคณะกรรมาธิการรางรฐัธรรมนูญ 

ไดนํามาเสนอตอสภาแหงนี้ ก็จะขอนั่งฟงเหตุผล ขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานวรพล  โสคติยานุรกัษ อภิปรายไหมครับ 

เชิญครับ 20 

  นายวรพล  โสคติยานุรกัษ   :   ทานประธานครับ ผมไมอภิปราย ขอฟงคําชี้แจง

จากทางคณะกรรมาธกิาร และทาง กรธ. ขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานชัชวาลย  สุขสมจิตร ไมอยูก็สละสิทธิไ์ป 

ทานสมเจตน  บุญถนอม ครบั 25 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ   

กระผม พลเอก สมเจตน  บญุถนอม สมาชิกสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ผมไดสงวนคําแปรญัตติ 

ในมาตรา ๗๐ เอาไวที่จะพูดสรุปรวม ๆ ที่จะใหประธานคณะกรรมการการเลือกตัง้และกรรมการ 
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๑๒๓ 
สนช. ๓๕                                                                            ชรินทรทิพย  ๓๓/๔ 

 

การเลือกตัง้นัน้ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวนักอนวนัที่พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคบั  

ยังคงปฏิบตัหินาทีต่อไปจนกวาจะพนตาํแหนงตามที่บัญญตัิไวในพระราชบญัญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ เหตุผลในการท่ีจะขอใหกรรมการการ5 

เลือกตัง้ ประธานคณะกรรมการการเลือกตัง้ยังคงปฏิบตัหินาทีต่อไปนัน้ ครวูัลลภ  ตงัคณานรุักษ ได

พูดถึงขอเท็จจรงิ ผมขออนญุาตถึงแมจะเปนทหาร แตผมขอพูดหลักของกฎหมาย ทานสกุล  ส่ือ

ทรงธรรม ไดพูดถึงหลักนติิธรรม ผมขออนญุาตพูดหลักนิติรัฐ ผมไมใชนักกฎหมาย แตวันนี้ไดรับการ

ส่ังสอนจากนักกฎหมายมาวา ในการพิจารณากฎหมายนั้นตองคาํนงึถึงหลักนิตริัฐ หลักนติิรฐั หลักที่

สําคัญประการหนึ่งคือ หลักความชอบดวยกฎหมาย ผมไมไดเลคเชอร (lecture) นะครับ แตจะพูด10 

ถึงเหตุผลทาํไมผมจึงเสนอแนวความคิดอยางนี้ มาจากหลักความชอบดวยกฎหมาย หลักความชอบ

ของกฎหมายประกอบดวยหลักยอย ๆ ๓ หลัก  

 

           -  ๓๔/๑ 
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๑๒๔ 
สนช. ๓๕                  นิมมดิา  ๓๔/๑ 

 

หลักแรกคอื หลักความมั่นคงของกฎหมาย จะตองยึดถอืความชัดเจนของกฎหมาย  

นี่แหละครับความชัดเจนของกฎหมายถึงมาบอกวา ผมคิดมากหรือเปลา หลักความคุมครอง  

ความสุจริต กฎหมายตองออกโดยสุจริต 5 

  หลักที่ ๒ หลักหามมิใหกฎหมายมีผลยอนหลัง กฎหมายตองไมมีผลบังคบั 

ยอนหลังไปเปนโทษตอเหตกุารณหรือขอเท็จจรงิที่ผานพนแลว เวนเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

  หลักที่ ๓ หลักพอสมควรแกเหต ุหลักพอสมควรแกเหตนุั้นจะตองมีความเหมาะสม 

มีความจําเปนอยางไรจึงไดบัญญตัิเชนนัน้  

  ผมพูดถึงหลักกฎหมาย ตอไปผมจะพูดถึงตัวอยางของกฎหมายตาง ๆ ทีไ่ด 10 

ผานมาแลว และไดผานท่ีสภาแหงนี้วาเราใชหลักกฎหมายแบบนี้กนัมานะครับ 

  ประเดน็แรก ในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

มาตรา ๒๙๙ ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติแหงชาติ สภาทีป่รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิที่ดํารงตําแหนงอยูวัน

กอนที่รัฐธรรมนูญใชบังคบั ดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระ และใหนับวาระตัง้แตวันทีแ่ตงตัง้ 15 

รัฐธรรมนูญคํานงึถงึการหามไมใหไปขัดผลประโยชน 

  ตอไปกฎหมายที่ผานสภาแหงนี ้พระราชบญัญตัิวชิาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่พวกเราผานกันไปนีแ่หละครบั มาตรา ๕ แกไขมาตรา ๓๑ ที่แตเดิมมาตรา ๓๑  

ไดบอกวา การใหใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมนั้นไมไดกําหนดอายุ ใหเปนไปตามขอบังคับ  

แตเรามกีารแกไขวา ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมใหมีอายุ ๕ ป ยังมบีทคุมครองสิทธ ิ20 

ของผูไดรบัอนญุาตมากอนนัน้วา ผูใดท่ีไดรับใบอนุญาตมากอนนั้นก็ยังมีผลบงัคบัใชตอไป  

คือมีอายุเทาไรก็วาไปตามนัน้ นีฉ่บบัที่ ๒  

  ฉบับที ่๓ พ.ร.บ. จราจรทางบกเกี่ยวกับอายุใบขับขี่ จากในอดตีมีใบขบัขี ่

ใบอนุญาตขบัรถยนตตลอดชีพ แลวก็มีปตอป ตอมาไดมีการแกไขพระราชบัญญัติวาตลอดชีพ 

ไมมแีลว ใหมแีค ๕ ป เปนอยางไรครับสําหรบัผูใดกต็ามที่มีใบขับขี่ ใบอนุญาตขับรถยนต 25 

ตลอดชีพนั้น ก็ยังคงมีอยูตอไป ปจจุบันผมยังมีใบขับขี่ตลอดชีพอยูนะครบั ถึงแมกฎหมายนี้จะ 

บอก ๕ ปก็ตาม นี่คือตัวอยางที่ ๓ 
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๑๒๕ 
สนช. ๓๕                  นิมมดิา  ๓๔/๒ 

 

  ตอไปตวัอยางที ่๔ รางพระราชบญัญตัริะเบียบขาราชการฝายอัยการที่อยูในชัน้ 

การพิจารณาของคณะกรรมาธิการนีแ่หละครบั ในกฎหมายเดมิบอกวา ระเบียบขาราชการ 

ฝายอัยการอาวุโสเปนคณะกรรมการอัยการไดกฎหมายฉบับใหมที่กําลังอยูในรางนีบ้อกวา  5 

ตอไปอัยการอาวโุสเปนคณะกรรมการอัยการไมได เพ่ือใหสอดคลองกบัคณะกรรมการตุลาการ  

แตอยางไรกต็ามกฎหมายไมมีผลยอนหลัง ก็ยังคงใหสิทธขิองกรรมการอาวโุสนัน้ท่ียังดํารงตําแหนง

คณะกรรมการอัยการอยู ณ ปจจุบนันัน้ยังคงเปนกรรมการอัยการตอไปจนครบวาระ 

  ตัวอยางสุดทายครบัทานประธาน เหตกุารณเกดิขึน้ในสภาแหงนี้ แตเปนสภา 

ที่มาจากการเลือกตัง้ เมื่อวนัที่ ๑๒ กนัยายน ๒๕๕๖ รฐัสภาแหงนี ้สถานทีน่ี้แหละครับ มีการ10 

พิจารณาญตัตกิารแกไขรฐัธรรมนูญเกี่ยวกบัที่มาของสมาชิกวฒุิสภา วุฒสิภาสรรหาที่อยูในขณะนี้ 

ผมเชื่อวาทุกคนอยูในเหตุการณวันนั้น วนันัน้ไดมีการเสนอญตัตกิารแกไขที่จะใหวฒุสิภาทั้งหมด 

มาจากการเลือกตัง้ ในชั้นการพิจารณาของกรรมาธกิาร  กรรมาธิการกบ็อกวาสําหรบัวฒุิสภาสรรหา

นั้นที่ยังมีวาระอยูอกีประมาณ ๓ ปเศษ ๆ ยังคงดํารงหนาที่ตอไป แตผลเกิดอะไรขึน้ครบั มกีาร 

แปรญัตตซิอนเอาไวเหมือนอยางนีแ้หละครบั ซอนเอาไววา เมื่อมีการเลือกตั้ง ส.ว. เลือกตัง้ขึน้มา15 

ใหมตามท่ีเขาจะแกนั้น ส.ว. สรรหาที่มอียูในขณะนัน้ใหพนหนาทีทั่นท ีผลเกดิอะไรขึ้นครับ มี ส.ว. 

สรรหาที่เปนกลางและเปนฝายรัฐบาลตกอยูในภาวะตกตะลึงพรงึเพรดิหนาซีดเปนไกตมไปหมด  

ทุกคนไมเคยคิดวารฐับาลจะหักหลัง ผมจัดการประชมุเย็นวนันัน้ ปรากฏวาม ีส.ว. สรรหา 

ไปรวมประชมุมากที่สุด ๕๖ คน ไมเคยมปีรากฏการณครั้งใดท่ี ส.ว. สรรหาจะรวมตวักันมากขนาดนี้ 

ทําไมรวมตัวเพราะถูกกระทํา เปนการผลักมติรไปเปนศตัรูอยางชัดเจน แลววนันี้จะทําหรือครับ  20 

ผมจึงเรียนวาในส่ิงตรงนี้เปนส่ิงท่ีจะตองคิด ในที่สุดสภาก็เหน็ชอบให ส.ว. สรรหาตรงนั้น 

หมดวาระไป ในทีสุ่ดผลเกิดอะไรขึ้นครับ ผมนี่แหละครบัเปนคนไปรองตอศาลรัฐธรรมนญูวา 

กระบวนการพิจารณาญัตตแิกไขรฐัธรรมนูญเกี่ยวกบัทีม่า ส.ว. นั้นไมชอบท้ังกระบวนการและ

เนื้อหาของรัฐธรรมนูญทีแ่กไข ในที่สุดวันที ่๒๐ พฤศจิกายน ศาลรัฐธรรมนญูวนิิจฉยัวา ญัตติแกไข

รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวฒุิสภานัน้ไมชอบทั้งกระบวนการและเนื้อหา ผมคิดวา 25 

ทานที่เปน ส.ว. ในอดตีใครก็แลวแตที่เปน ส.ว. สรรหา คงอยูในภาวะเชนนัน้ คงตกอยูในอารมณ

เชนนัน้ ไมทราบวาวนันี้ทานรูสึกอยางไร ส่ิงที่ผมชี้มาท้ังหมด ผมเรียนวาเปนการยกตัวอยางเพ่ือให

เห็นถึงหลักความชอบดวยกฎหมาย กฎหมายตองไมมีผลยอนหลัง ตองไมเปนโทษตอเหตุการณ 

หรือขอเท็จจรงิที่เกดิขึน้มาแลว หากจะทําตองคํานึงถึงเหตุผลที่จะตองชี้ใหสังคมไดทราบถึงเหตุผล 
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๑๒๖ 
สนช. ๓๕                  นิมมดิา  ๓๔/๓ 

 

ความจําเปน ความเหมาะสมตาง ๆ สําคญัครับ อยาลืมความเสมอภาค ในการพิจารณากฎหมายมา

เราพูดมาโดยตลอดนะครับ แมเพียงถอยคําไมเหมือนกนั ไมอะไร ก็พูดวามาตรฐานของสภาแหงนี้

อยูไหน วนัหนึ่งพิจารณาเรือ่งนี้ ใชถอยคํานี้ วันหนึ่งพิจารณากฎหมายฉบับนี้ใชถอยคํานี้  5 

ขนาดถอยคํายังใหความสําคัญวาควรจะเปนมาตรฐานเดียวกนั แตอะไรเกดิขึน้ครับ กฎหมาย 

ที่ผานมาทัง้หมดเราใหกฎหมายไมมีผลยอนหลัง วันนี้เรากําลังมาพิจารณากฎหมายที่มีผลยอนหลัง 

ผมอยากเรียนทานประธานครับ ซ้ํารายที่สุดในกฎหมาย กกต. ฉบับนี้แหละครับ ในกฎหมาย 

ของตัวเองยัง ๒ มาตรฐาน มาตรฐานตรงไหน ทานลองไปดมูาตรา ๗๐  มาตรา ๗๓ เดมิรางมา

เหมือนกนั ความคงอยูของคณะกรรมการการเลือกตั้งและเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 10 

ถามีคุณสมบตัิไวอยูตอ วนันีท้าน ๒ มาตรฐานแลว คณะกรรมการ 

การเลือกตัง้ทานคิดวาใหไปหมด แตทานไปดูเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทานบอกวา 

ถาไมตรงตามคุณสมบตัิที่กําหนดไวก็ยังใหคงอยูตอไป มาตรฐานมาจากไหนครับ ผมอยากถาม 

ทานวา การทําอะไรทานตองรักษามาตรฐานรกัษาชื่อเสียง เกียรติคุณของสภาแหงนีซ้ึ่งสรางสะสม

มาโดยตลอด ผมจึงไมเหน็ดวยกับการแกไขของทาน ยกเวนวาทานจะชีแ้จงดวยเหตผุลความจําเปน15 

ตาง ๆ ใหเหน็วาในท่ีสุดเหตผุลความจําเปนอยางไรทานถึงทําแบบนี้ แลวทานตองตอบไปดวยวา 

แลวทานจะทาํใหเกดิความเสมอภาคกนัทุกองคกรหรอืไม อยางไร แตผมยังยืนหยัดวาผลของ

กฎหมายไมมีผลยอนหลัง ผมจึงไมเหน็ชอบตอการแกไขของทาน ขอบคณุครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ยังมีอีกชดุหนึ่งนะครับ อกี ๓ ทาน คือ 20 

ทานสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข  ทานธานี  ออนละเอียด และทานพลตํารวจโท บุญเรือง  ผลพานิชย  

ขอใหทานกระชับเวลาหนอยนะครบั เพราะวามีสมาชิกหลายทานมีภารกิจท่ีสําคญั ยังอยูกันครบ

หรือไมครับ เชิญทานสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข ครับ 

  นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข   :   ทานประธานที่เคารพครับ กระผม นายสุชาต ิ

ตระกูลเกษมสุข ในฐานะตัวแทนของกลุมนีเ้ลยนะครับ ขอกราบเรียนวาเนือ่งจากทางกลุมชดุ ๓ นี ้25 

ซึ่งเปนชดุสุดทายของมาตรานี้ ไดฟงความคิดเหน็ของกรรมาธกิารเสียงขางนอย แลวก็ 

ทานสมาชิกสภานติิบญัญตัแิหงชาติทั้ง ๒ กลุม ซึ่งมีเหตผุลทั้งขอเท็จจรงิและกฎหมายครบถวน 

จึงไมขออภิปรายซ้ําอีก ก็ไมติดใจอภิปรายทั้งกลุมครับ 
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๑๒๗ 
สนช. ๓๕         จันทรตรี  ๓๕/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ผมจะขอกลับมาที่ทางคณะกรรมาธิการ 

ไมทราบวาประธานคณะกรรมาธกิารจะตอบไดครบทุกคําถามหรอืเปลา เชญิครบั  5 

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานทีเ่คารพ ผม ตวง  อันทะไชย สมาชกิสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิในฐานะประธาน 

คณะกรรมาธิการ ตองกราบขอบพระคุณพ่ี ๆ ทุกคนนะครับท่ีไดกรุณาแปรญตัต ิทานกลานรงค  

จันทิก  อาจารยนรนติิ  เศรษฐบุตร  ทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ  ทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม  

แลวกห็ลายคนตองเรียกพ่ี เพราะทานเรียกผมนอง ผมคดิวาเปนเรื่องสําคญัที่คณะกรรมาธิการ10 

จะตองกราบเรียนตอที่ประชุมแหงนี ้มีเหตุผลอยู ๓ – ๔ ประการที่จําเปนท่ีจะตองกราบเรียน 

ทานวา สิ่งที่คณะกรรมาธกิารจําเปนที่จะตองตดัสินใจแบบนี ้ไมไดตดัสินใจบนความโกรธคน  

ไมไดตดัสินใจบนความรักใครชอบพอใคร ไมไดตดัสินใจวาใครจะไดประโยชนหรือเสียประโยชน  

แตหลักที่คณะกรรมาธิการไดตดัสินใจนาทีสุดทายหลังจากที่คุยกนัก็คือ ผลประโยชนของ

ประเทศชาติเปนตัวตั้ง ทางออกของประเทศชาตทิี่จะไปสูการปฏิรูปตามบทบญัญตัิรัฐธรรมนูญ 15 

ฉบับนี้เปนตัวตั้งตางหาก เราถึงเมินเฉยตอรางแรกเลย ซึ่งเราก็เห็นดวยกับทานสมาชิกหลายทาน 

ที่พูดถึงเรื่องมาตรา ๒๗๓ ทีเ่ขียนได ๓ แบบ ผมไมตองอธิบาย เขียนใหยุบหมดก็ได อยูก็ได  

หรือไปกไ็ด หลักตรงนีต้รงกนักับพ่ี ๆ ทกุคน แตหลักใหญใจความก็คือวา ถาทานทัง้หลายยอนไปดู

รัฐธรรมนูญฉบบันี้ที่อยูในมอืของทานทั้งหลาย ทานจะพบคําปรารภท่ีเราไดรับพระราชทาน

รัฐธรรมนูญฉบบันีม้า ไดระบุถึงวิกฤตขิองประเทศสําคญัเลย ตั้งแตหนา ๑ หนา ๒ มาวา 20 

เราเผชญิกับวิกฤตหินึง่ท่ีอยูในนี้ในคําปรารภกค็ือ วิกฤตทิางดานการเมอืง แลวไดเขยีนไวในหนา ๒ 

วาจะตองสรางกลไกในการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ทีม่ีความสําคญัและความจําเปนในการปฏิรูป

ประเทศใหได ดานสําคญัที่เกิดขึน้ ผมยกตวัอยางที่พวกเรากําลังถกกันตอนนี้กค็ือ ดานปฏิรปู

การเมอืง การปฏิรูปการเมืองท่ีจะตองเกิดขึ้นนั้น หวัใจสําคัญกค็ือรางพระราชบญัญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญทีม่ีอยู ๔ ฉบับ อันประกอบไปดวย พระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวาดวย25 

คณะกรรมการการเลือกตัง้ พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการไดมาซึ่ง ส.ว. และ ส.ส. ประตแูรกของการปฏิรูป

การเมอืงกค็ือกระบวนการในการบรหิารจัดการเลือกตัง้ท่ีคณะกรรมาธิการไดพิจารณา กระบวนการ 
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๑๒๘ 
สนช. ๓๕         จันทรตรี  ๓๕/๒ 

 

บริหารจัดการเลือกตั้งที่ผานมานัน้มีปญหาทานประธานครับ ที่ผมกราบเรียนตอทานประธาน 

ผานไปยังสภาไมไดนึกทกึทกัและเดาวามีปญหา มีปญหาที่ส่ังสมกนัมานานอันประกอบไปดวย  

เราเชญินกัวิจัยจากสถาบันพระปกเกลา ไดมาบอกวากลไกการเลือกตั้งทีม่ีปญหานัน้เกิดอะไรขึ้น 5 

เชิญผลการศึกษาจากสภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ไดมาบอกคณะกรรมาธิการวา 

ส่ิงท่ีคนบอกวาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีปญหานัน้คืออะไรบาง ที่ส่ือมวลชนให 

สมัญญานาม กกต. ในอดีตวาเปนเสือกระดาษนัน้เปนอยางไร ไมพอทานประธาน เราเชิญ 

ผลการศกึษาของสภานติิบญัญตัิแหงชาติ เชิญคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ (กรธ.) คนทีเ่ขา 

ศึกษานัน้มาบอกวาปญหาสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้หรือไม 10 

วาเปนปญหา เราพบวาปญหาใหญ ๆ ก็คอืวากลไกของมันไมสามารถท่ีจะจัดการเลือกตั้งใหมี

ประสิทธิภาพ ใหหลุดไปจากการที่อทิธิพลของทองถิ่นทีม่าครอบตอ กกต. ได เปนทีป่ระจักษชัด 

ทานที่ประชมุในหองนีก้็เหน็ตรงกันวา กกต. บางแหงในอดีตถูกครอบโดยอทิธิพลทางการเมือง 

อํานาจในการบรหิารจัดการเลือกตัง้ไมมีอํานาจอยางแทจริง ทานประธานจําไดไหมครับ เมื่อมีการ

รองเรียนมาก็จะตองไปสอบ สอบแลวสอบอีก บางทีเปนผูแทนราษฎร เปน ส.ว. เปนนักการเมือง  15 

๔ รอบยังสอบไมเสร็จเลย เอาละคือปญหาที่ไมสามารถที่จะปฏิรูปการเมืองตามเจตนารมณ

รัฐธรรมนูญได เราก็บอกถาเจตนารมณแบบนั้นคือประโยชนประเทศ วกเขามาดูวาถาพูดถงึ

เจตนารมณมี ในรัฐธรรมนญูไดเขียนเอาไวอยางไร รัฐธรรมนญูเขียนเปดกวางมาก เดี๋ยวผม 

จะให กรธ. ตอบคําถามของทานสมาชิก ๔ ทานที่ถามตรงกนัวาเมื่อรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓  

เขียนความวา กลไกองคกรอิสระ กกต. ศาลรัฐธรรมนญูจะอยูจะไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ20 

ประกอบรฐัธรรมนูญ สวนตวัผมเห็นดวยวาแตละฉบับไมเหมอืนกนั แตผมไมใชคนราง ตองถาม 

คนราง ๒ คนท่ีนัง่ จะไดบอกทานทัง้หลายวาเขาเขียนอยางไร เขาออกแบบ เขาคดิอยางไร  

นั่นประการที ่๑ ผมจะไมตอบสวนนี้ แตผมจะตอบตอไปวา แลวทาํไมคณะกรรมาธกิารไดตดัสินใจ

ทําแบบนี ้ 

ประการแรก คือประโยชนประเทศชาต ิ25 

ประการที ่๒ คือเจตนารมณของรฐัธรรมนูญ 

ประการที ่๓ คือเจตจํานงทีจ่ะทําใหกระบวนการในการบริหารจัดการเลือกตั้ง 

มีประสิทธิภาพ  
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๑๒๙ 
สนช. ๓๕         จันทรตรี  ๓๕/๓ 

 

  ทานประธานทีเ่คารพ เอามาจากไหน เอามาจากรางทีอ่อกแบบในรฐัธรรมนูญ  

ผมขอประทานอนุญาตไดกราบเรียนทานสัน้ ๆ ทีไ่ปเขียนพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ

ดังตอไปนี ้5 

  ประการแรก รางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้เปลี่ยนโครงสราง 

จาก ๕ คน เปน ๗ คน เปลีย่นไมเหมือนเดิมทานประธานครบั จาก ๕ คน เปน ๗ คน  

เปล่ียนคุณลักษณะ เปล่ียนคุณสมบตัิ เปล่ียนอาํนาจหนาที่แตกตางจากรัฐธรรมนญู แตกตางจาก

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับเดิม  

  ประการที ่๒ อํานาจหนาที่ของ กกต. ฉบับนี้ย่ิงใหญมาก มีพลังมาก  10 

เชื่อมกบัความฝนของประเทศวาจะตองปฏิรปูประเทศ ซึ่งเปนคาํใหญมาก จะตองไมไปคาํนงึถึงคน 

เราวกิฤติประเทศ ทานทั้งหลายก็อยูในหวงวิกฤติของประเทศมาไมตางจากผม ตั้งแตป ๒๕๔๙  

เปนตนมา เพราะเราไปสนใจที่ตัวบุคคล ประโยชนบุคคลมากกวาประโยชนประเทศ  

มิไดหมายความวาเราเขียนกฎหมายใหกําลังใจเอาใจใสกับคนนะครับ เดี๋ยวทานจะดูวรรคสอง  

ผมตอประเดน็นี้กอน  15 

  อํานาจใหมผมยกตัวอยางสัก ๓ ความจรงิทานก็อานมาแลวละครบั เชน อํานาจ 

ในการยุบ ยกเลิก เพิกถอน หนวยเลือกตั้ง ๑ หนวย หรอืหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท้ังหมด 

ก็ไดทนัที อํานาจนี้ศกัดิ์สิทธิม์ากทานประธานครับ อํานาจหยุดย้ัง ระงับสิทธิในการสมัครรบัเลือกตัง้

ชั่วคราวไดเลย ในอดีตไมม ีไมตองไปตัง้กรรมการสืบสอบ ไมตองทําอะไรเลย ทําไดเลย แลวก็ 

ตองรายงานกรรมการชดุใหญเพ่ือระงับ ยับย้ัง 20 

  อํานาจอนัที่ ๒ ซึ่งผมคิดวาเปนอํานาจใหมและใหญมาก ถาใครโดนมา  

ทานจําวิกฤติปทีแ่ลวไดไหม พวกเราหลายคนโดนธุรกรรมทางการเงินเสร็จเลย ใหอํานาจท่ีจะ 

ใหสํานักงานการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแหงประเทศไทย  

สํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน (สตง.) สามารถอายัดธรุกรรมทางการเงิน พรรคการเมือง 

นักการเมือง ผูสนับสนุนทางการเมอืง ผูดํารงตําแหนงนกัการเมืองทีก่ระทําความผิดไดเลยทันที 25 

ทานประธานเห็นไหมครบั ถากลไกแบบเดมิทําไมได เปนกลไกใหญ กลไกที่เปนกระบวนการ 

ในการทํางานในพ้ืนที่เปล่ียนไปทานประธานครบั ไมมี กกต. จังหวดัอีกตอไป เพราะ กกต. จังหวดั 

งานวิจัยของ ๔ หนวยงานนัน้ไดบอกวามปีญหา มีผูตรวจการเลือกตัง้ ผูตรวจการเลือกตั้ง 
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๑๓๐ 
สนช. ๓๕         จันทรตร ี ๓๕/๔ 

 

จะไมเหมือนเดิม จะไมไดไปแนะนําตัววาฉันเปนผูตรวจการเลือกตัง้จังหวดันัน้ไปอยูตรงนั้น  

แตเปนผูตรวจการเลือกตั้งทีไ่ปตรวจการเลือกตั้ง แทบจะไมรูวาใครคือผูตรวจการเลือกตั้ง  

เหมือนเปนสายสืบครับ แลวมีอํานาจสิทธิเดด็ขาดทันทท่ีีจะรายงาน กกต. แลวคณะกรรมการ 5 

ชุดใหญสามารถดําเนินการอยางที่ผมเรียนทานประธานไปแลว ดวยกลไก ดวยโครงสราง  

ดวยอํานาจหนาทีท่ี่เปล่ียนไป คณะกรรมาธิการก็ถกกนัมาหลายวันแลว วนัสุดทายก็ ๓ – ๔ ชั่วโมง

วาที่เขียนมานี้ไมพอ เราคดิใหกับประเทศมนัใหญ เราจะทําเล็ก ๆ เรายังมาคํานึงถึงเรื่องเล็ก ๆ  

เราไปไมได เราปฏิรปูประเทศไมได ก็เลยไดความวาจะตองใหกลไกใหมท่ีจะตองมาใชอํานาจใหม 

คนกลุมใหมมาใชอํานาจที่ใหย่ิงใหญนี้ไดมีอาํนาจอยางมีพลังและสามารถปฏิรูปกระบวนการในการ10 

จัดการเลือกตั้งได  

 

          -  ๓๖/๑ 

 

15 



๑๓๑ 
สนช. ๓๕          จิตตมิา  ๓๖/๑ 

 

  ประการที ่๒ ที่จะกราบเรียนทานประธานก็คอืวา เราไดใชเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ ประกอบมาตรา ๒๖๗ และคณุสมบตัมิาตรา ๒๒๒  มาตรา ๒๓๒  

ประกอบกนั พิจารณาวาส่ิงที่คณะกรรมาธิการไดเขียนมาท้ังหมดนั้นเปนไปตามเจตนารมณของ5 

รัฐธรรมนูญหรือไม ผมกราบเรียนทานประธานวาในคณะกรรมาธิการก็มีเลขานุการคณะกรรมการ

รางรฐัธรรมนูญ มี กรธ. อยู มีกฤษฎีกาอยู ปรึกษานักกฎหมายแลววาเปนอยางนี้ ซึ่งตรงกับพ่ี ๆ  

ทั้ง ๓ คนท่ีไดกรุณาพูดถงึมาตรา ๒๗๓ ชัดเจนวาเขียนแตกตางกนัในทัศนะผม แต กรธ. เดี๋ยวฟง

ทานตอบเอง ทานประธานที่เคารพ คณะกรรมาธกิารเห็นวากลไกที่ให กกต. ไดชดุใหมเขามาบริหาร

กระบวนการในการจัดการเลือกตั้งจะทําใหเจตจํานงของรัฐธรรมนญูที่จะไดกลไกใหมในการปฏิรูป10 

ประเทศนัน้บรรลุผลและมปีระสิทธิภาพ ส่ิงที่ทานไดหวงกับคณะกรรมการชดุปจจุบนั ซึง่พวกผม 

ก็หวง พวกผมนอมรบัเอาความเหน็ของทานไปเขียนในวรรคสองวา พอชุดนี้หมดวาระไปก็ใหทาน 

ปฏิบัตหินาที ่ผมใชภาษางาย ๆ จะไดฟงเขาใจวารกัษาการไป สิทธิประโยชนไดเหมือนเดิม 

ไปจนกวาชุดใหมที่ไดรบัการสรรหาเขามาจับไมตอกนั ทานอาจจะหวงวาจะเกิดประสิทธิภาพไหม 

ทานอยาลืมวาเราไมไดยุบสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด กลไกปกติยังมี เราไมได 15 

ยุบสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ระดับชาต ิยังมกีลไกท่ีเปนเจาหนาท่ีเปนไมเปนมอืในการ

ทํางานอยู เขามีชดุความรู เขามีองคความรูที่จะรองรบัผูมีคุณสมบตัิที ่กรธ. ไดออกแบบนัน้มาใช

อํานาจท่ีวา  

  ทานประธานท่ีเคารพ ประการสุดทายท่ีจะกราบเรียนตอทานสมาชิก ตอทีป่ระชุม 

ก็คือเราคดิใหญในการปฏิรปูประเทศ เราปฏิบตัิแบบเดมิ กลไกแบบเดิม วธิีทํางานแบบเดิม  20 

เราหวังที่จะใหเกิดผลใหม ผมเชื่อวาทานสมาชกิตอบไดเหมือนผมไมมีทางเกดิผลใหมได กลไก 

แบบใหมที่ออกแบบโครงสราง อํานาจหนาที่ใหม กระบวนการในการทํางานแบบใหม จะตองเกิด 

ผลใหมอยางทีร่ัฐธรรมนญูไดตัง้เจตจํานงวาเปนประตแูรกของการปฏิรูปประเทศดานการเมือง  

จะสามารถลดการซื้อสิทธิขายเสียงลงมาอยางที่เจตจํานงของรัฐธรรมนญู ดวยความเคารพ 

เสียงขางนอยเหมือนกนั ผมคิดวาการนําทีป่ระชุมมาพูดไมสุภาพสําหรับผม จะตองเคารพ 25 

ในท่ีประชุม เราจะตองพูดกนัดวยเหตุผล นั่นประการที ่๑  

  ประการที ่๒ กราบขอบพระคุณพ่ี ๆ ทีไ่ดใหความเมตตาแปรญัตติ แลวก ็

ใหความเหน็ ผมจะใหทาง กรธ. ทีเ่ขาเขียนกฎหมายตอไปนี้กีฉ่บับจะเปนอยางไรนั้น ไดชี้แจงวา 

อนาคตจะเขียนแบบไหน อยางไร เปนเรือ่งของ กรธ. คงไมใชเรื่องคณะกรรมาธิการชุดเรา 

กราบขอบพระคุณทานประธานครับ  30 



๑๓๒ 
สนช. ๓๕          จิตตมิา  ๓๖/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญตวัแทนท่ีมาจากคณะกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญ เอาใหตรงคาํถามดวยนะครับ  5 

  นายภัทระ  คาํพิทักษ (กรรมาธิการวิสามญั)   :   ขอบพระคุณครับ ทานประธาน 

ที่เคารพ ทานสมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ความจรงิผมคงจะตองใชเวลาพอสมควรถาจะตอง 

ตอบคาํถามทุกคาํถาม แตเนื่องจากเรามีเวลาจํากดั ก็เอาเฉพาะที่จะคลายกังวลของทานได  

  ประการที ่๑ เราใชหลักอะไร หลายทานบอกวาเราไมไดใชหลักนติิธรรม  

ทานประธานคณะกรรมาธกิารไดกรุณาชวยตอบไปแลววา หลักที่สําคัญอยูในรัฐธรรมนูญ  10 

ผมกราบเรียนตอสัน้ ๆ เปนประโยคที่มีความหมายก็คือวา เจตนารมณของคณะกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญปรากฏอยูในคําปรารภของรัฐธรรมนูญ ตอไปนีไ้มวาจะเปนเจตนารมณของใคร  

โดยตัวของกฎหมายเองปรากฏเจตนารมณของกฎหมายอยูท่ีคําปรารภ แลวเราใชส่ิงนี้ 

ในการตัดสินใจ เมื่อคณะกรรมาธกิารถึงจุดท่ีจะตองเลือกในทางใดทางหนึง่ในวนันัน้  

  ประการที ่๒ อยางที่ทานประธานคณะกรรมาธิการไดเรยีนไปแลววา เราได15 

เปลี่ยนแปลงใหมทั้งตัวกรรมการเอง โครงสรางของคณะกรรมการการสรรหา เราใหทํางานเต็มเวลา 

เราตองการองคกรอิสระแบบใหม มีคุณภาพแบบใหม ทัง้ระบบขององคกรอิสระโดยรวม  

รวมทัง้ตวัองคกรของ กกต. ดังที่ทานประธานไดเรียนไปแลว  

  ที่สําคัญท่ีสุดอีกประการหนึง่ ท่ีทานประธานไมไดเอย กค็ือวาทีม่าขององคกรอิสระ

นี้เดมิถูกวิจารณวาไมยึดโยงกับประชาชน ในรางใหมนี้ไดออกแบบที่ปองกันปญหาดงักลาว ท้ังทีเ่รา20 

ไดพดูกนัในมาตราตน ๆ และเสียเวลาไปเกือบครึง่วนั ไดด ูทําใหเกิดระบบที่โปรงใสขึ้น ใครจะครหา

นินทาวาจะเอาใครมาเราไมรูหรอก แตเรารูวาระบบท่ีเราทําวนันี้ ทําใหเปดเผยมากที่สุด โปรงใส

มากที่สุด และตรวจสอบได อันนี้เปนส่ิงที่เกดิขึน้ เมื่อเรามีส่ิงนี้เกิดขึ้นในรัฐธรรมนญู ความมุงหมาย

ของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู กค็ืออยากจะเอากระบวนการการสรรหานีแ่หละมาบรรจุไว 

ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทีเ่กี่ยวกับองคกรตาง ๆ ทั้งหมด เมื่อเรามีความมุงหมายแบบนั้น  25 

เหตุทีเ่ราจะตองทําเพราะอะไร เพราะวากต็องทาํรับเปาหมายใหญท่ีทานถามถึง ก็คอืเจตนารมณ 

ในรัฐธรรมนญูนัน่แหละ ทีนีเ้มื่อรฐัธรรมนูญวาอยางนัน้ และคณะกรรมาธิการกม็ีความมุงหมาย 

ที่จะเอาระบบของการสรรหามาใสไว เราก็เลยเสนอรางเบื้องตนมาตามที่ทานท้ังหลายไดเห็นแลว  

 

 30 



๑๓๓ 
สนช. ๓๕          จิตตมิา  ๓๖/๓ 

 

คือใหคณะกรรมการสรรหามาชี้วาใครขาดคุณสมบตัิและไมมีคุณสมบัต ิหรือบางคนเรียกวา  

รเีซต็ (reset) แตเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมาธกิาร คณะกรรมาธกิารไดดูหมดทุกอยาง  

ทานประธานตวงไดลําดับใหเห็นแลวประโยชนของประเทศชาต ิเปาหมายอยากจะใหการจัดการ5 

เลือกตัง้ไดมีประสิทธิภาพอะไรตาง ๆ ส่ิงเหลานี้ก็ทําใหเกิดการตดัสินใจอีกแบบหนึ่งขึ้นมา แลวทนีี้

คณะกรรมาธิการถามวา คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูหลังจากนี้จะเสนอกฎหมายที่เกี่ยวของกบั 

องคกรอิสระอยางไร หลายทานไดถามขึน้มา ผมกราบเรียนอยางนี้วา ผมไดเรียนตอที่ประชุม

คณะกรรมาธิการไปแลววา คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูจะเสนอกฎหมายที่เหลือไปในลักษณะ 

ทํานองเดียวกับ กกต. ทัง้นีอ้าจจะเหมือนกันและไมเหมือนกนั มีความแตกตางกันโดยส้ินเชิงกไ็ด  10 

อันนี้ผมเรียนในที่ประชุมคณะกรรมาธิการไปแบบนัน้ ทั้งนี้ขึน้อยูกบัอะไร ขึ้นอยูกบัลักษณะของ

องคกรเหลานัน้ ภารกิจ โครงสราง ซึง่ทานประธานตวงลําดับไวใหเหน็แลว อยาง กกต. ก็ม ี

ความแตกตางไป รวมทั้งสนธิสัญญาที่เราไปมีคํามั่นอยูกบับางองคกรที่จะตองไปยึดโยงอยูกับ

สนธิสัญญาทีเ่ราไปทําไวกับตางประเทศเหลานีเ้ราจะเอามาพิจารณาหมด เพราะฉะนั้นบางองคกร

อาจจะมีความคลายคลึง บางองคกรอาจจะมีความแตกตางกนัไปเลย เราไดพูดถึงความกลาหาญ 15 

เขียนถึงความกลาหาญไวในกฎหมายหลายฉบับ เราก็จะมีความกลาหาญในการที่จะยืนยัน 

ความมุงหมายและเจตนารมณของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูท่ีปรากฏอยูในคาํปรารภของ

รัฐธรรมนูญนี้ เพราะฉะนั้นถามวาเจตนารมณมีความสําคัญอยางไร ทานครับ ผมไมใชนักกฎหมาย

โดยตรง และในคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูหลายทานไมไดเปนนกักฎหมายโดยตรง จํานวนมาก

เปนนักกฎหมายโดยตรง แตเราเขาใจตรงกนั พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙  20 

ทานทรงรับส่ังไววากฎหมายตองเปนกฎหมายท่ีดแีละใชใหถูกเจตนารมณของกฎหมายดวย  

จึงจะสรางและดาํรงความยุติธรรมไวได ผูท่ีตองการจะใชกฎหมายสรางสรรคความผาสุก สงบ  

และความเปนปกแผน กาวหนาของประชาชนและบานเมือง จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองสราง จะตอง

รักษาวตัถปุระสงคอันแทจรงิของกฎหมายแตละฉบับไวใหแนวแนเสมอไป อยางไมมีประการใด ๆ  

ที่จะมากดีขวางได พรอมทั้งจะตองรักษาอุดมคต ิจรรยา ความสุจรติและมโนธรรมของกฎหมายไว25 

โดยรอบ เครงครดั เสมอดวยรักษาชีวติของตน กฎหมายไทยจึงจะทรงคุณคา สมบรูณ และเปน 

ที่นาเชื่อถือยกยอง ไมเปนกฎหมายท่ีโบราณ ลาหลัง คําถามกค็ือวา แลวการเซต ซโีร (set zero)  

 

 

 30 



๑๓๔ 
สนช. ๓๕          จิตตมิา  ๓๖/๔ 

 

หรือการใหพนไปของคณะกรรมการการเลือกตัง้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการนี้อยูใน

เจตนารมณของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูหรือไม ดงัที่เรียนไปขางตน ถาทานดูเจตนารมณ 

ซึ่งทานอาจารยตวงไดสรุปยอใหฟงแลวในคําปรารภเบื้องตนของรัฐธรรมนญู ผมคิดวาไมได 5 

แตกตางกนั อาจจะเปนวธิีท่ีแตกตางกนั แตเปาหมายเหมือนกนั ------------------------------------ 

 

          -  ๓๗/๑ 

 

10 



๑๓๕ 
สนช. ๓๕                      นุชณิชา  ๓๗/๑ 

 

เพราะฉะนัน้ถาถามวาเรายอมรับไดไหม เรายอมรับได ทานประธานคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ

ทานก็พูดตอสภานี้วา อะไรที่ชอบดวยเหตดุวยผล เปนประโยชนตอสวนรวมคณะกรรมการ 

ไมขดัของ เพราะอะไรครบั เพราะอํานาจสุดทายในการพิจารณามิไดมาจากคณะกรรมการ 5 

รางรฐัธรรมนูญ อํานาจสุดทายในการพิจารณารางกฎหมายในสภาอยูที่สภาแหงนี ้อยูท่ี

คณะกรรมาธิการ เพราะฉะนั้นขอเรียนเพ่ิมเติมวากอนที่จะมีมติเรือ่งนี้ ในวันนั้นคณะกรรมาธิการ 

ไดคุยกันเรื่องมาตรา ๒๗๓ ดังที่ทานกลานรงคและใครหลายทานไดยกประเด็นขึ้นมาวา สนช.  

หลายทานมีความเห็นวา มาตรา ๒๗๓ บัญญตัิอยางไรกไ็ดในตามกฎหมายลูก ผมก็ไดเรียนยืนยัน 

ถึงเจตนารมณและแนวทางของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูวา วิธีที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู10 

เสนอมานี้ปลอดภัยและคดิวาไมมปีญหาเรื่องอืน่ ๆ ที่จะตองกงัวลใจ แตไมขัดของทีท่าง

คณะกรรมาธิการจะพิจารณาถาเห็นประเดน็อื่นวาจะเปนประโยชนของประเทศชาต ิเพราะวาอะไร

บอกแลววาเปนอํานาจของสภานิตบิัญญตัแิหงชาตท่ีิจะพิจารณาได พอพิจารณากันถึงประเด็นนี ้

ดานหนึง่ก็มีผูทีแ่ปรญตัตมิาอยากจะใหคงอยูตลอด คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญกยื็นยันวา 

ใหพนไปตามเฉพาะคุณสมบตัิ ๒ ประเด็นนี้ยันกนัอยู ปรากฏวาทานสมชายนี่เองเปนคนปรารภ15 

ขึ้นมาในที่ประชุม ถามขึน้มาวาแลวทางคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู รวมทั้งกฤษฎีกา มีประเดน็

หรือหาทางออกอะไรที่จะใหคณะกรรมาธิการไดพิจารณาเพ่ิมเตมิมากกวานีไ้หม กรรมการราง

รัฐธรรมนูญทีอ่ยูในที่ประชุมคือตวัผมเอง ผมไดเรียนตอที่ประชมุวากอนหนานี้เราเคยคุยประเดน็

เรื่องมาตรา ๒๗๓ กนัมาแลว ในการที่คุยกันมากอนหนานี้ผมไดชี้ใหเหน็วา วธิีการของ

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด แตถา สนช. เหน็วาวิธกีารอืน่ท่ีจะทําไดตาม20 

มาตรา ๒๗๓ ก็ไมวา ขอใหไปนอนพิจารณาใหดี ๆ ผมกเ็ลยเสนอแนะในวนัโนนกอนท่ีจะมีมตินี ้

บอกวาทานทั้งหลายที่เปน สนช. ลองไปคิดดูสิวาถาทําอยางนัน้ สูใหพนไปทัง้หมดเลยจะไมดีกวา

หรือ จะมปีญหานอยกวาไหม วนันัน้ก็คุยกันไมจบ ประเด็นอยูแคนี้เทานั้นเอง พอเมือ่มีวนัท่ีมี

ประเดน็สุดทายทีต่องมาคุยกัน หันมาถาม ผมก็ยืนยันในนามคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูวา 

กรรมการรางรัฐธรรมนญูเสนอแนวทางนี้ใหกรรมการสรรหามาชี ้แตถาในนามของคณะกรรมาธิการ25 

ที่จะหาทางออกรวมกนั ผมบอกวนันัน้เราไดคางประเดน็การพิจารณาอยูเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น

ทางออกก็มีอยูแค ๓ ทางก็คอืวา ๑. กรรมการสรรหาจะชี้ไหมตามแนวทางคณะกรรมการราง

รัฐธรรมนูญ  ๒. ใหคงอยูตามท่ีมีทานผูแปรญตัติ  ๓. กค็ือวาใหพนไปทั้งหมดเลย ดวยเหตุผลที ่
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๑๓๖ 
สนช. ๓๕                      นุชณิชา  ๓๗/๒ 

 

ทานอาจารยตวงไดนําเรียนตอท่ีประชมุไปแลววาเราไดดูรอบอยางไร ประเดน็อยางเดียวทีเ่ราไมไดดู

พ่ีวัลลภก็คือวาใครโกรธแคนกับใครไหม อันนี้ไมไดพูดเลย เปนเรื่องเดียวที่ไมไดพูด พอไมไดพูด 

เราดแูตคุณสมบัตติาง ๆ โดยรวม จบอยูแคนัน้ ในท่ีสุดคณะกรรมการกม็ีมติดงักลาว ทีนี้ถามวา 5 

โดยที่การเสนอแบบนี้ก็มคีนมาพูดในที่สาธารณะอกีเหมอืนกันวา เมื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พนไปทั้งหมดแลว เพ่ือประโยชนทั้งหลายและความยุติธรรมเสมอหนา หลังจากนีค้ณะกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญหรือรัฐสภาแหงนีค้วรจะไปในมาตรฐานเดียวกค็ือ การใหกรรมการองคกรอิสระอื่น ๆ 

พนไปทั้งหมด จึงจะเปนความยุติธรรม ทานทั้งหลาย ผมกราบเรียนอยางนีน้ะครับวา คณะกรรมการ

รางรฐัธรรมนูญจะทําอยางไรตอไปในกฎหมายอืน่ ผมไดเรียนไปแลววาเราจะดูในหลักเจตนารมณ 10 

ที่ปรากฏอยูในรัฐธรรมนญูนีเ้ปนสําคัญ ท่ีทานตวงไดพูดไปแลว ดูองคประกอบ ดโูครงสราง  

ดูพันธกรณีท่ีมอียูในระหวางตางประเทศและอืน่ ๆ ถงึจะตดัสินใจท่ีจะมาเขียนดวยเหตดุวยผล  

แตทัง้หมดจะอยูในกรอบเจตนารมณของรฐัธรรมนูญ ถามผม บางฉบบัเสร็จ จํานวนอีกสักครึ่งหนึง่

ยังไมไดเสร็จ ยังไมไดเขียน แตทัง้หมดก็จะเปนไปตามนี ้เพราะฉะนั้นผมคดิวาโดยทีค่ณะกรรมการ

รางรฐัธรรมนูญเสนอมากด็ี โดยที่คณะกรรมาธิการไดรวมพิจารณากด็ี แลวเหน็ประโยชน พิจารณา15 

โดยอิงเจตนารมณของรฐัธรรมนญูเปนสําคญั เราไดตัดสินใจแบบนัน้แลวก็นาํมาสูมตใินที่สุด  

ซึ่งผมคิดวาคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูกไ็มไดเสียจุดยืนอะไร เพราะยังอยูในกรอบเจตนารมณ

ของรฐัธรรมนูญ ผมคาดหวงั แลวก็ขอเรียนขอเท็จจริงทัง้หมดนีป้ระกอบการพิจารณาของทาน

ทั้งหลายวา ทานทั้งหลายมสิีทธิที่จะพิจารณาตามดุลพินิจของทาน แตอยางไรก็ตามถาเรามี

ความเหน็ตรงกนัวา เจตนารมณของรัฐธรรมนญูที่ปรากฏอยูในคําปรารภของรางรัฐธรรมนญู 20 

เปนเชนนี ้แลวเราทั้งหลายก็ควรจะทํากฎหมายออกไปตามเจตนารมณของกฎหมายดวย

ความสําคัญวา เจตนารมณสําคัญอยางไร ผมคิดวาอนันีจ้ะเปนประโยชนตอสวนรวม แลวก็ทาํให 

ทุกส่ิงทุกอยางเปนไปไดดวยความรอบคอบแลวก็ไมมีปญหา ขอขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานสมาชกิครบั ผมจะขออนญุาตอยางนีว้า 25 

ถาทานจะซักถามเพ่ิมเติมกรณียังไมไดรบัคําตอบ แตเหตผุลผมวาทุกทานก็ไดแสดงหมดแลว 

อยูท่ีทานสมาชิกจะใชดุลพินจิในการลงมต ิมีทานใดที่ยังตอบไมหมดไหมครบั 

  นายเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ   :   ทานประธานครบั ผม เจริญศักดิ์ ครบั 
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๑๓๗ 
สนช. ๓๕                      นุชณิชา  ๓๗/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ เชิญครับ 

  นายเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ   :   ส่ิงท่ีผมสอบถามไปก็คือเปนประเด็นท่ีมาเชือ่มโยง5 

จากมาตรา ๒๗๓ ผมก็อยากจะใหทานตวัแทนของ กรธ. ใหความเหน็ท่ีชดัเจนวาการสรางเนื้อหา 

ใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพ่ือที่จะเปนการเซต (set) เขาเรียกวา เซต ซโีร (set zero) 

ของ กกต. เปนเฉพาะ กกต. อันนี้คือเปนเฉพาะ กกต. แตโดยลักษณะของเนื้อหาของ

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนัน้ ในแตละองคกรอื่นก็จะมีลักษณะจําเพาะแตกตางไป 

มิใชหมายความวานี่คือมาตรฐานที่จะไปเซต ซโีรของทุกองคกร ขอใหทานยืนยันอกีสักนดิหนึ่ง 10 

ขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ตอบไปแลวทานเจริญศักดิค์รบั ตอบแลว 

หรือทานปกรณจะตอบใหชดัเจน เชญิครบั 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 15 

ทานประธานครับ ปกรณ  นิลประพันธ กรรมาธิการ ผมขออนุญาตกราบเรียนวามาตรา ๒๖๗ 

กบัมาตรา ๒๗๓ จะตองพิจารณาไปดวยกนั เราคํานึงถงึประเดน็ที่มกีารพูดกันนี้ตัง้แตแรก ตัง้แตชัน้ 

มีการทาํรัฐธรรมนญูแลววา จริง ๆ แลวการดําเนินการเกี่ยวกับองคกรอิสระนัน้มคีวามแตกตางกัน 

เพราะวาโครงสรางกด็ี อํานาจหนาที่ก็ดตีาง ๆ นีข้องแตละองคกร บางองคกรเปลี่ยน บางองคกร 

ไมเปล่ียน บางองคกรตองเปนไปตามพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศ เพราะฉะนั้นจะเปน 20 

มาตรฐานคือเหมือนกนั เอาเหมือนกนัไมได เรียกงาย ๆ วาอยาลอกกนัเปนแบบนั้น อันนี้ประเด็น 

ที่ ๑ ทีข่ออนุญาตยืนยันวาเปนอยางนั้น กแ็ลวแตสภาพของเรื่อง  ผมขออนุญาตกราบเรียน 

ในเรื่องของคุณสมบตันิิดหนึง่วา จริง ๆ แลวการออกกฎหมายแบบนี้ไมไดถือวาการออกกฎหมาย 

ยอนหลังเปนโทษ พ่ีนองประชาชนที่อยูที่บานฟงแลวอาจจะเขาใจผิดไปได ผมกราบเรียนวา 

การกําหนดในเรื่องของโครงสรางของกฎหมายควรจะเปนอยางไร ชดุเดิมท่ีเขามาโดยชอบนัน้ 25 

ควรจะอยูตอไปหรือไม อยางไร ทุกทีที่ผานมาแมกระท่ังสภาแหงนี้เองก็จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพ 

และประโยชนของประเทศชาติโดยสวนรวมเปนสําคัญ ผมขออนุญาตยกตัวอยางกฎหมาย  

๒ – ๓ ฉบับ วาในชวงป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ นี่เองเราก็มกีฎหมายทํานองนี้ สภากไ็มไดคํานึงวา 
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๑๓๘ 
สนช. ๓๕                      นุชณิชา  ๓๗/๔ 

 

ใครเปนใคร แตสภาคํานึงวาประโยชนของประเทศชาติจะเปนอยางไร เพราะฉะนั้นในเรื่อง 

การเซต ซโีรถามวาเคยมีไหม ก็มคีรับ ไมใชไมมี ในชวง ๒ – ๓ ปนี้ลองดูกฎหมายกไ็ด  

หรือแมกระทัง่เกาไปกวานั้นก็มี เพราะฉะนัน้ขึน้อยูกบัวตัถุประสงคขององคกรแตละองคกร 5 

และการดําเนินการตอไป ทานประธาน กราบขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนทีส่อง)   :   พอสมควรแลวนะครบั กค็งถึงเวลาที่จะตอง 

ลงมต ิแตวาในกรณีนี้มทีั้งกรรมาธิการเสียงขางนอย มีท้ังผูสงวนคําแปรญตัติทีห่ลายประเดน็  

ก็เอามติแรกกอนจะไดชัด ๆ หนอย มติแรก ผมจะถามวา ถาทานเห็นวาควรมีการแกไข แกไข10 

อยางไรก็ไดคอยไปวารายละเอียดอีกท ีถาทานเหน็วามีการแกไขโดยรวมใหทานกดปุม เหน็ดวย 

แตถาทานเหน็ควรวาใหคงไวตามรางเดิมใหทานกดปุม ไมเห็นดวย อธิบายกอน เชญิทานยุทธนา 

ทัพเจริญ ครับ 

 

- ๓๘/๑ 15 
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๑๓๙ 
สนช. ๓๕         อรวรรณ  ๓๘/๑ 

 

  นายยุทธนา  ทัพเจริญ   :   กราบเรียนทานประธาน ผม ยุทธนา  ทัพเจริญ  

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ กราบเรียนถามในการลงมติมาตรา ๗๐ นี้มขีอความซึ่งกรรมาธิการ

แกไขเรือ่งบาํเหน็จตอบแทน ในประเด็นนี้ซึง่แยกเปนคนละประเดน็กบัที่จะลงมต ิขอกราบเรียน 5 

ถามวาในประเด็นสวนนี้จะใหอภิปรายตอนไหนครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขอโทษนะครับ ประเด็นไหนมาตรา ๗๐ 

  นายยุทธนา  ทัพเจริญ   :   ในมาตรา ๗๐ นี้บอกไววา เรื่องการใหมีสิทธิไดรบั

บําเหน็จตอบแทนตามมาตรา ๔๐ โดยใหถอืวาเปนการพนจากตาํแหนงเพราะลาออก  10 

โดยใหคํานวณระยะเวลาตั้งแตวันโปรดเกลาฯ จนถึงวันหยุดปฏิบัตหินาที ่ประเด็นตรงนี ้

จะใหอภิปรายตอนไหน เพราะเนือ่งจากเปนมาตราเดียวกันท่ีจะลงมติ ขอบคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีสอง)   :   ทานจะอภิปรายใชหรอืไมครับ กรรมาธิการ

แกไขก็อภิปรายได เชิญทานยุทธนา  ทัพเจรญิ ครับ 15 

  นายยุทธนา  ทัพเจริญ   :   ขออนญุาตสั้น ๆ นะครับ ตองกราบเรียนวา 

ในการจะลงมติเชนใดนี้เปนคนละประเดน็กับที่ผมจะอภิปราย เพราะเนื่องจากวาประเด็นที่จะ

อภิปรายนีเ้ปนกรรมาธิการไดมีการแกไขเรื่องบําเหน็จตอบแทน ทางผมมคีวามเห็นวาบําเหน็จ 

ตอบแทนทีว่านี้ยังนอยเกินไป เพราะเนือ่งจากวาคณะกรรมการชดุนีต้อนที่มาสมัครทานคาดหวังวา

ทานจะอยูถึง ๗ ป ขณะเดียวกันเมื่ออยูไปแลวกลับอยูไมครบ แลวกค็นที่จะมาสมคัรตรงนี ้20 

เขามองเห็นวา เดิมสวนใหญก็จะเปนทานผูพิพากษา อายุ ๗๐ ปซึง่สามารถทาํงานทีอ่ื่นไดอยูแลว 

แตก็ลาออกจาก ๗๐ ปมาอยูตรงนี้ แลวขณะเดียวกันก็ไมสามารถอยูไดครบ ท้ังนีท้ั้งนั้นเนื่องจากวา

ไมใชความผิดของคณะกรรมการชดุนี้ เปนเรื่องทีร่ัฐมนีโยบายที่จะปฏิรูปประเทศ เพราะฉะนัน้ 

เมื่อไมใชความผิดการพิจารณา การเยียวยาควรจะพิจารณาใหมากกวานี ้กข็อความกรุณา

คณะกรรมาธิการไดโปรดพิจารณาในสวนนี้ดวยเพ่ือความเปนธรรม ขอบคุณครับ 25 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   คงใหกรรมาธกิารใหความเห็นหนอย เชิญครับ 
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๑๔๐ 
สนช. ๓๕         อรวรรณ  ๓๘/๒ 

 

  นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   ขออนุญาตนะคะ  

สําหรบัในเรือ่งของการที่เขียนในเรือ่งของการใหไดรบัสิทธิในการรบับําเหน็จตอบแทน  

ตรงนี้ก็ไดนําความในมาตรา ๔๐ ซึง่เปนกรณีปกติท่ีเวลา กกต. ทานพนจากหนาทีด่วยเหตตุามท่ี5 

กําหนดไวในมาตรา ๔๐ จะไดรับบําเหน็จตอบแทนอยางไร อนันี้จะเปนไปโดยหลักของ 

การคดิคํานวณในเรือ่งของบาํเหน็จตอบแทน บําเหน็จตอบแทนนีโ้ดยหลักของการใหคือ 

การใหตอบแทนในการทํางาน เพราะฉะนัน้จะเหน็ไดวาในการคํานวณนี้จะคาํนวณระยะเวลา 

ที่เขาปฏิบัตหินาที ่เอามาคดิคํานวณเปนระยะเวลาในการคํานวณบาํเหน็จตอบแทนวา  

เขาดํารงตําแหนงทําหนาที่มามากนอยแคไหน เพียงใด แลวคํานวณใหจนถงึวนัที่เขาหยุดปฏิบตัิ10 

หนาที ่ซึง่ตรงนี้จะแตกตางกบัพวกเงนิคาชดเชยในการออกจากงานตาง ๆ เพราะฉะนั้น 

ถาเราไปคิดหลักในการใหบาํเหน็จตอบแทนที่ไมใชแบบนี้ก็จะเปนการผิดไปจากหลักการคิด 

ของระบบการเงนิ การคลังของรัฐ ในเรื่องของการใหบําเหน็จตอบแทนในการทํางานของบคุคลคะ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   พอไดนะครับทานยุทธนา ก็กลับมา  15 

มีทานใดประสงคอภิปรายในประเด็นอืน่อีกหรือไม เชิญทานภัทรศกัดิ ์ วรรณแสง ครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษภัทรศักดิ์  วรรณแสง   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ ผมขออนญุาตสอบถามทานกรรมาธิการโดยผานทานประธาน 

นะครับ คือในขอความทีก่รรมาธกิารแกไขในมาตรา ๗๐ วา “ใหประธานกรรมการการเลือกตัง้ 

และกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวนักอนวนัท่ีพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี้20 

ใชบังคับ พนจากตําแหนงนบัแตวนัท่ีพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี้ใชบงัคับ แตใหยังคง

ปฏิบัตหินาทีต่อไป” อยากสอบถามคําวา “ปฏิบตัิหนาทีต่อไป” ผมมขีอสงสัยอยางนีว้า 

ในมาตรา ๒๒ ของพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบับนี้มหีนาทีแ่ละอํานาจไวมากมาย ตัง้แต 

(๑) ถงึ (๑๐) โดยเฉพาะหนาที่ตามกฎหมายใหมซึ่งจะออกในอนาคต เชน พระราชบัญญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือวาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 25 

แตวาในขณะเดียวกันในมาตรา ๑๖ วรรคหา นี้บอกวา ในกรณีที่กรรมการพนจากตาํแหนง และยัง

ไมมีการแตงตัง้กรรมการแทนตําแหนงท่ีวาง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัตหินาทีต่อไปได  

แตถามกีรรมการเหลืออยูไมถึง ๔ คน ใหกระทําไดแตเฉพาะการที่จําเปนอันไมอาจหลีกเล่ียงได 

อยากสอบถามคาํวา ปฏิบตัหินาทีต่ามมาตรา ๗๐ วรรคแรก หมายถึงวากรรมการรกัษาการ  

รวมทัง้ประธานมอีํานาจเตม็ที่ตามมาตรา ๒๒ ทั้งหมดถกูตองหรือไมครับ  30 



๑๔๑ 
สนช. ๓๕         อรวรรณ  ๓๘/๓ 

 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานครับ เปนเชนนัน้ตามหลักการปฏิบัติหนาทีแ่ทนโดยทัว่ไปครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  5 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีทานใดอกีหรอืไมครับ เชญิทานพลเอก มารตุ  

ปชโชตะสิงห ครับ 

  พลเอก มารุต  ปชโชตะสิงห   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม พลเอก มารุต  ปชโชตะสิงห สมาชิกสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิผมไดฟงทานยุทธนา  

ทัพเจริญ ขออภัยที่ไดเอยนามนะครับ พูดถงึบําเหน็จตอบแทน ซึ่งวนันีถ้าเราโหวตมาตรา ๗๐ แลว10 

เหมือนกับเปนการเซต ซีโร (set zero) ไปนี้ ผมมีความคิดเห็นวาเพ่ือความเปนธรรมกับทั้ง ๕ ทาน 

บําเหน็จตอบแทนเขานี้นาจะเปนการชดเชยใหเขา ยกตวัอยางเชน ก็มีอยู ๒ ทานเทากับ ๔ ป  

อีก ๓ ทานนี่ ๗ ป ถาเราชดเชยใหเขาก็คดิวานาจะเปนประโยชน และไมทําใหเขาเสียสิทธิ  

ในวรรคสองถาจะแกไขเพ่ิมเติมตรงสุดทายของวรรคสองที่วา วันท่ีหยุดปฏิบัตหินาที่ คิดถงึวนัที ่

หยุดปฏิบตัหินาทีก่็อาจจะแกไขเปน จนครบวาระตามเงือ่นไขกรรมการแตละคน เพ่ือพิจารณาครบั 15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   กรรมาธกิารวาอยางไรครบั หรอืวา 

จะเอาแบบเดมิ แบบที่แกแลวนะครบั  

  นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   ในกรรมาธิการยังคง 

เห็นวาควรที่จะไดรบัเปนเรือ่งของลักษณะเทากนักับกรณีของกรรมการในกรณีปกต ิในมาตรา ๔๐ 20 

เพราะวาตรงนี้เปนการตอบแทนส่ิงที่เขาทํามาท้ังหมด แตการที่จะไปใหชดเชยเยียวยาในส่ิงที ่

อยูขางหนาซึ่งตรงนี้เรามองวา ลักษณะการทํางานคือไมไดทํางาน ในวาระท่ีเหลืออยูตรงนี ้

ก็จะไปใหเงนิตอบแทน ตรงนี้ก็นาจะไมถูกกับหลักการเงนิของประเทศคะ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทางกรรมาธิการก็ยังยืนยันที่จะแกตามเดิม  25 

เชิญทานอาจารยวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ ครับ 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานครบั ผม วลัลภ  ตงัคณานุรักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ความจริงเทาความทัง้เรือ่งอยูที่มาตรา ๗๐ วรรคหนึง่ เปนสําคญั  
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๑๔๒ 
สนช. ๓๕         อรวรรณ  ๓๘/๔ 

 

คือถาเปนไปไดทานประธานนาจะตามมติในวรรคหนึ่งเสียกอนวา เห็นดวยยืนไวตามรางเดิม  

หรือมกีารแกไข เพราะผลจะนําไปสูวรรคสองที่สมาชิกพูดเมื่อสักครูนี้ ถาบอกกลับสูรางเดิม จบเลย 

วรรคสองไมตองไปพูดถึง ไมตองไปจายใหใคร หรือจะจายใหเฉพาะของคนที่พนไปกว็าไปอีกท ี 5 

จึงไปไดครับทานประธาน เอามาปนกนันี้ทําใหสับสนไปทั้งหอง เพราะฉะนัน้ผมเสนอวาวรรคแรก 

ขอมติกอนวา เหน็ดวยกบัรางเดมิหรอืเหน็ดวยกบัการแกไข ขอบคุณทานประธานครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   พอดีผมเห็นวาไมมีประเดน็ท่ีอภิปรายมาก  

ก็เลยใหไปทีเดียวเลย แตวาถามมติจะถามวรรคแรกกอนครบัทานอาจารยวัลลภ ไมมีทานใด 10 

ขออภิปรายแลวนะครบั กอนถามมติผมขอตรวจสอบองคประชุมกอนนะครับ ขอทราบ 

องคประชมุครบั 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน  ๑๗๙  คน) 

 

          -  ๓๙/๑ 15 

 

 

 



๑๔๓ 
สนช. ๓๕        ศศิมา  ๓๙/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีสอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๗๙ ทาน  

ครบองคประชมุ การถามมติก็จะถามในวรรคหนึง่กอน เพราะวาถาผลของวรรคหนึง่ 5 

จะตอไปถงึวรรคอื่นได วรรคหนึง่ผมจะถามอยางนี้วา ถาทานเห็นดวยกับการแกไขโดยรวม 

คือทั้งกรรมาธิการ ทั้งเสียงขางนอย ทั้งสมาชิกที่สงวนคําแปรญัตติไว ใหทานกดปุม เห็นดวย 

แตถาทานเหน็วาใหคงวรรคหนึ่งไวตามรางเดมิเลย ใหทานกดปุม ไมเหน็ดวย เชิญทานลงมติ 

ไดเลยนะครับ  ใหทบทวนคาํถามใหม ก็เปนการถามมตวิาถาทานสมาชิกเหน็ดวยกบัการแกไข 

โดยรวม ยังไมเจาะจงวาของคณะกรรมาธิการ หรือของเสียงขางนอย หรือผูสงวนคําแปรญัตต ิ10 

ใหทานกดปุม เห็นดวย แตถาทานเห็นวาคงไวตามรางเดมิเลยไมตองแกไขตามใคร 

สักอยางใหทานกดปุม ไมเหน็ดวย เขาใจนะครบั ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๗๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ๘ คะแนน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :  จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๗ ทาน เห็นดวยกบั 15 

การแกไขโดยรวม ๑๗๓ เหน็ควรใหคงตามรางเดมิ ๘ งดออกเสียง ๖ ก็เปนอันวาสมาชิก 

มีมตเิหน็ดวยกับการแกไขโดยรวมในมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง  

  ตอไปตองถามครัง้ที่ ๒ ตอนนี้ตองมีการแกไขแลว ครั้งท่ี ๒ กจ็ะเปนการถามวา 

ถาทานเหน็ดวยกับคณะกรรมาธิการ แกไขตามกรรมาธกิารเสียงขางมากใหทานกดปุม เห็นดวย 

ถาทานเหน็ดวยกับกรรมาธกิารเสียงขางนอยแลวก็ผูสงวนคาํแปรญตัติใหทานกดปุม ไมเหน็ดวย 20 

เอาอีกทนีะครับ เอาแบบคณะกรรมาธิการใหกดปุม เหน็ดวย แตถาเอาแบบอื่นซึ่งมอียู ๒ – ๓ ทาง 

ใหกดปุม ไมเห็นดวย แตกง็ดออกเสียงได ลงคะแนนทุกทานหรือยังครับ ลงคะแนนทุกทานแลว  

ขอปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๖๑ คะแนน  ไมเห็นดวย ๑๕ คะแนน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  25 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๘ เห็นดวยกบั 

การแกไขของคณะกรรมาธกิาร ๑๖๑ ไมเหน็ดวย ๑๕ งดออกเสียง ๑๒ ก็เปนอันวาที่ประชมุ 

มีมตเิหน็ดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ อีก ๒ กลุมก็จะตกไปเลยนะครับ อธิบายกค็ือวา 

ใหเซต ซีโร (set zero)  
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๑๔๔ 
สนช. ๓๕        ศศิมา  ๓๙/๒ 

 

  ตอไปก็เปนการพิจารณาวรรคสอง พอวรรคหนึ่งเปนอยางนี้แลวกม็ีผลตอวรรคสอง 

พอสมควร แตวรรคสองอภิปรายไปแลว ถามมติเลยหรอืไมครับ หรือมีใครประสงคจะอภิปราย

หรือไมครับวรรคสอง ทานอาจารยวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ ครับ 5 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   เรียนทานประธาน ผมยังไมแนใจวาวรรคสองนี้  

ทางทานยุทธนา หรือทานมารุต ลุกขึน้อภิปรายเมื่อสักครูนี้ ประหนึง่ถาผมจับประเดน็ไมผิด 

ก็คลาย ๆ กบัวาส่ิงที่เขาไดในการชดเชยเขานี้ไมนาจะยุติธรรมเพียงพอ เขาใจอยางนั้นนะครับ  

อยากใหกรรมาธิการตอบอกีครั้งหนึ่งจะไดลงมตไิด หรอืวาทานจะเปล่ียนเพ่ิมอะไรกว็ามา  

ขอบคุณครับ 10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทางกรรมาธิการไดใหเหตุผลแลววา ไมเพ่ิม  

ใหตามทีแ่กไขไวอยางเดิมอาจารยวัลลภครับ ถามมติไดเลย ไมตองตรวจสอบองคประชุมนะครับ 

ถาทานใดเห็นดวยกบัการแกไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๗๐ วรรคสอง ใหทานกดปุม  

เห็นดวย ถาทานเห็นควรใหคงไวตามรางเดิมกดปุม ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครับ  15 

ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๖๕ คะแนน  ไมเห็นดวย ๘ คะแนน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขารวมประชุม ๑๘๕ ทาน  

เห็นดวย ๑๖๕ ไมเห็นดวย ๘ งดออกเสียง ๑๒ ก็เปนอนัวาท่ีประชุมมมีตเิหน็ดวยกบัการแกไข 20 

ของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๗๐ วรรคสอง  

  ตอไปก็เปนการถามในวรรคสาม ถาทานเหน็ดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ 

ในมาตรา ๗๐ วรรคสาม ก็ใหทานกดปุม เหน็ดวย เชญิทานลงมตไิดเลยครับ ปดการลงคะแนน 

ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๗๕ คะแนน  ไมเห็นดวย ๒ คะแนน) 25 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๗ ทาน เห็นดวย ๑๗๕  

ไมเห็นดวย ๒ งดออกเสียง ๑๐ เปนอนัวาที่ประชุมมีมตเิห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ 

ในมาตรา ๗๐ วรรคสาม จบมาตรา ๗๐ เชิญเลขาธิการตอครับ 
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๑๔๕ 
สนช. ๓๕        ศศิมา  ๓๙/๓ 

 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ )   :   “มาตรา ๗๑ มีการแกไข 

มีกรรมาธิการสงวนความเหน็ มีสมาชิกสงวนคําแปรญตัติ” 5 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีสอง)   :   มาตรา ๗๑ มหีลายวรรคเหมอืนกันนะครับ  

มีผูสงวนคําแปรญตัต ิมีกรรมาธิการเสียงขางนอยสงวนความเหน็ เชญิกรรมาธิการเสียงขางนอยครับ 

  นายเสร ี สุวรรณภานนท (รองประธานกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม)   : 

กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผม เสร ี สุวรรณภานนท กรรมาธิการเสียงขางนอย 10 

ไดสงวนความเห็นไวในมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ เมื่อมาตรา ๗๐ สภาไดมีมติใหเซต ซโีร กกต. ไปแลว 

ผมก็ไมตดิใจในมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ ที่สงวนความเหน็ไว ขอบพระคุณครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขอบคุณทานเสร ี สุวรรณภานนท 

ทางกรรมาธิการครบั 15 

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ทานประธานที่เคารพ 

ผม ตวง  อนัทะไชย กรรมาธิการ ก็เปนอยางที่ทานเสร ี สุวรรณภานนท ไดกรุณาพูดถึง  

เมื่อมาตรา ๗๐ จบแลว ในมาตราตอไปทีแ่ปรญตัต ิซึง่เขาแปรญตัติเพ่ือจะลอกัน กจ็ะไมมีประเด็น

ตอแลวครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานสมาชกิทานใดประสงคอภิปราย 

หรือไมครับ เกี่ยวเนื่องกัน เราลงมติมาตรา ๗๐ ไปแลว แตก็ตองถือวามกีารแกไข กต็องมกีาร 

ถามมติผมถามรวมไปเลยมาตรา ๗๑ นะครบั  

 

         -  ๔๐/๑ 25 

 

   



๑๔๖ 
สนช. ๓๕         ฐิติรตัน  ๔๐/๑ 

 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   ทานประธานครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชญิทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม ครับ 5 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   ทานประธานครบั พลเอก สมเจตน  บุญถนอม

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ในมาตรา ๗๑ ที่ผมไดสงวนคาํแปรญตัติไวก็คงเหตุผลเดียวกัน 

เนื่องจากวาไดแพในมติของมาตรา ๗๐ แลวก็ไมไดตดิใจ แตตดิใจตรงที่คณะกรรมาธกิารเพ่ิมขึ้น 

ในวรรคสุดทาย วรรคสอง คณะกรรมาธิการไปเพ่ิมขึน้เรือ่งวา “ในระหวางที่สภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

ยังคงทําหนาท่ีสภาผูแทนราษฎร ใหคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ (๒)” ไปดมูาตรา ๑๑ (๒) 10 

ประกอบดวยประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคาน ในตรงนี้ผมเรียนวา รฐัธรรมนูญกาํหนด 

อยูแลวในบทเฉพาะกาลวา สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิําหนาที่รฐัสภา สภาผูแทนราษฎร และวฒุิสภา 

เพราะฉะนัน้ผมคิดวาไมมีความจําเปนจะตองไปบัญญัต ิและยิ่งทานไปบอกวา ประกอบดวย 

ประธาน คําวา ประกอบดวย หมายความวาจะตองมีอะไรแลวประกอบดวย แตอันนี้หมายความวา 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตนิั้นไปทาํหนาที่ประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคาน 15 

อยูใน (๒) อยูแลว แตถาหากทานบญัญตัิ ทานลองไปดูในมาตรา ๑๒ สิครับ ในมาตรา ๑๒ ไดพูดถึง 

วุฒิสภา ประธานวุฒิสภา ทานตองไปบัญญตัิดวยถาอยางนั้น ไมอยางนั้นจะแปลความหมายเปนวา 

ตรงนี้พอเวลาถงึในบทบัญญตัิมาตรา ๑๒ แลว ตรงนัน้ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

เราไมไดทําหนาทีน่ั้น ทานประธานสภานิตบิัญญัตไิมไดทําหนาที่ประธานวุฒิสภา ผมจึงมีความเหน็

วาส่ิงที่ทานบญัญตัิขึน้ไมจําเปน ขอบพระคุณครับ 20 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ในวรรคทายนีม้ีทานใดจะอภิปรายอีกไหมครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชญิกรรมาธิการครบั 25 

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานทีเ่คารพ ผม ตวง  อันทะไชย เหน็พองกบัทานสมเจตน ตอนตนเรากเ็ห็นวา 

เมื่อไมมีก็จะเขียนเอาไว แตเมื่อไดพิจารณาแลวก็เหน็พองกับทาน ตัดออกไดครับ ไมมีปญหาครับ 
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๑๔๗ 
สนช. ๓๕         ฐิติรตัน  ๔๐/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ตดัออกนะครบั วรรคนีไ้มเพ่ิม ก็ถามรวม 

ทั้งมาตรา ขอตรวจสอบองคประชมุกอน เชญิทานแสดงตนกอน อยาเพ่ิงลงมต ิขอทราบองคประชุม 5 

ครับ 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๘๕ คน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๕ ทาน  

ครบองคประชมุ ตอไปจะเปนการถามมตวิา ถาทานเห็นดวยกบัการแกไขของคณะกรรมาธิการ 10 

ในมาตรา ๗๑ ใหทานกดปุม เหน็ดวย ถาทานเหน็ควรใหคงตามรางเดิมใหทานกดปุม ไมเห็นดวย 

เชิญลงคะแนนครบั ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๗๘ คะแนน  ไมเห็นดวย  ไมมี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๔ เห็นดวย ๑๗๘ 15 

ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๖ เปนอันวาท่ีประชมุมีมตเิห็นดวยกับการแกไขของกรรมาธกิาร 

ในมาตรา ๗๑ เชิญเลขาธิการครับ 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาที่เลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ )   :   “มาตรา ๗๒  

มีการแกไข” 20 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มาตรา ๗๒ มีการแกไข มีการแกไขตอนที ่

พักประชมุไปเมื่อสักครูนี้ ตามใบแทรกนี ้มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปรายหรือไม ทานดูจากจอ 

แจกไมทัน ขึน้จอมาตรา ๗๒ ทานอานจากจอในรายงานไมมี เชญิทานวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ครับ 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพครบั ถามเพ่ือความมั่นใจ 25 

เพราะเนื่องจากวาถาดูมาตรา ๗๒ “ใหคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๗๑ และท่ีประชุมใหญ 

ศาลฎีกาดําเนนิการสรรหาหรือคัดเลือกผูสมควรไดรบัการแตงตั้งเปนประธานกรรมการ 
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๑๔๘ 
สนช. ๓๕         ฐิติรตัน  ๔๐/๓ 

 

การเลือกตัง้” ผมเขาใจวานาจะสรรหาคัดเลือกบคุคลเปนกรรมการการเลือกตั้ง สวนตําแหนง 

ก็ไปวากนัทีหลังผมเห็นอยางนั้นนะครับ ลองถามดู ขอบคุณทานประธานครับ 

  นายตวง  อนัทะไชย (ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ)   :   ทานประธานที่เคารพ 5 

ผม ตวง  อนัทะไชย ไดแกตดัออก บังเอิญวาไมออก เปนกรรมการถกูตองแลว ทานสมาชิก 

ทักถูกแลวครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมีทานใดอภิปราย ผมถามมติเลยนะครบั 

เปนการถามมตติอเนือ่งไมตรวจสอบองคประชุม ถาทานเหน็ดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ 10 

ในมาตรา ๗๒ ใหทานกดปุม เหน็ดวย ถาทานเหน็ควรไวตามรางเดิมใหกดปุม ไมเหน็ดวย เชิญ

ลงคะแนนครบั มทีานใดยังไมไดลงคะแนนบาง ตรวจสอบหนอยนะครับ ปดการลงคะแนน  

ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๗๔ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๑ ทาน เห็นดวย ๑๗๔ 

ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๗ เปนอันวาทีป่ระชมุมีมตเิห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ 

ในมาตรา ๗๒ เชิญเลขาธิการครับ 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๗๓ มีการแกไข 20 

มีสมาชิกสงวนคําแปรญตัต”ิ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มาตรา ๗๓ มีการแกไขในวรรคสอง มีสมาชิก 

สงวนคําแปรญัตติ มีทานเจริญศักดิ์  ศาลากิจ ทานวรพล  โสคติยานุรักษ  พลตํารวจเอก ชัชวาลย  

สุขสมจิตร  ทานธานี  ออนละเอียด และ พลตาํรวจโท บุญเรอืง  ผลพานิชย ไดตกลงกันบางหรือยัง25 

ครับ ทานธานี  ออนละเอียด เปนตัวแทนเลย เชญิครบั 

 

 

 

 30 



๑๔๙ 
สนช. ๓๕         ฐิติรตัน  ๔๐/๔ 

 

  นายธานี  ออนละเอียด   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ ผม ธาน ี ออนละเอียด ซึ่งอยูในกลุมท่ีแปรญัตติ ปรากฏวาในรายงานของคณะกรรมาธิการ 

เขียนไววา ในมาตรา ๗๓ มกีลุมที่ขอแปรญตัติในทํานองเดียวกันหมด คือวรรคสอง ใหตดัขอความ 5 

สุดทาย “ในการวนิิจฉัยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาตามแนวทางของคณะกรรมการ 

สรรหาที่วนิิจฉัยไวในมาตรา ๗๑” แลวก็บอกวา คณะกรรมาธิการไมยอม ผูแปรญตัติขอสงวน 

คําแปรญตัติ กป็รากฏวาคณะกรรมาธิการแกตามที่แปรญัตติ ไมรูรายงานเขียนอยางไรครับ 

ในมาตรา ๗๒ นี้กแ็กตามที่แปรญตัติในวรรคทาย แกตามที่แปรญตัตไิวเลยครบั 

 10 

          -  ๔๑/๑ 

 

 



๑๕๐ 
สนช. 35         ศิริกนัยา  ๔๑/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทางคณะกรรมาธกิารวาอยางไร  

แกตามผูสงวนคําแปรญัตติไวใชไหมครบั ถือวาคณะกรรมาธิการแก ทานใดประสงคอภิปราย5 

ประเดน็นี้ เชิญครับ 

  นายธานี  ออนละเอียด   :   ทานประธาน ขออนญุาตนดิเดียว ถาแกตามกต็อง 

แกรายงานดวยวา คณะกรรมาธิการไดแกไขแลว ผูแปรญัตติพอใจครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขอบคุณมากครบั จะดําเนนิการตามนัน้  10 

มีทานใดอภิปรายหรือไมในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ถาไมมี ผมขอถามมตติอเนื่องนะครับ  

ขอถามเลยไมตรวจสอบองคประชุม ทานใดเห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธกิารใหทานกดปุม 15 

เห็นดวย เชญิครบั ขออนญุาตนดิหนึ่งพอดีมีอกีกลุมหนึง่ที่ขอสงวนคําแปรญัตติไวในวรรคหนึ่ง  

ที่ทานธานีพูดนี้เปนเรื่องของวรรคสอง ขอโทษขามไปหนอยนะครบั วรรคหนึ่งทางคณะกรรมาธิการ

ไมแกไข ผูสงวนคําแปรญัตตยัิงติดใจอยูไหม ทานสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข และทานพลเอก สมเจตน   

บุญถนอม เชญิทานสุชาต ิ ตระกูลเกษมสุข ครบั 

  นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข   :   ทานประธานที่เคารพ ผม นายสุชาต ิ  20 

ตระกูลเกษมสุข ไมติดใจครบั  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม  

ก็คงเชนเดียวกนักถ็ือวาวรรคหนึง่ไมมีการแกไข ลางใหมครับ ถาทานใดเหน็ดวยกบัการแกไข 

ของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๗๓ ใหทานกดปุม เห็นดวย ถาเห็นควรไวตามรางเดิมใหกดปุม  25 

ไมเห็นดวย ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๗๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 
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๑๕๑ 
สนช. 35         ศิริกนัยา  ๔๑/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๑ เห็นดวย ๑๗๖ 

ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๔ ไมลงคะแนนเสียง ๑ เปนอนัวาทีป่ระชุมมมีตเิหน็ดวยกบัการแกไข 5 

ของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๗๓ เชญิเลขาธิการตอไปครับ 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน 

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๗๔ ไมมีการแกไข 

มาตรา ๗๕ มีการแกไข” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มาตรา ๗๕ มีการแกไข สมาชกิอภิปรายได 

ในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการแกไข มีทานใดประสงคอภิปรายไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ถาไมมี ผมถามมติตอเนื่องนะครับ  15 

ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๗๕ ซึ่งคณะกรรมาธิการมีการแกไข ถาทานเห็นดวยกับการแกไข

ของคณะกรรมาธิการใหทานกดปุม เหน็ดวย ถาทานเหน็ควรใหคงไวตามรางเดิมกดปุม ไมเห็นดวย  

เชิญลงคะแนนครบั ลงคะแนนทุกทานแลว ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๓ เห็นดวย ๑๘๐ 

ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๓ เปนอันวาทีป่ระชมุมีมตเิห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ 

ในมาตรา ๗๕ เชิญเลขาธิการครับ 

  นางสาวสุภางคจติต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน 

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๗๖ ถงึ  25 

มาตรา ๗๘ ไมมกีารแกไข” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จบแลวนะครับ ถือวาที่ประชมุไดพิจารณา 

เรียงตามลําดับมาตราจนจบรางแลว และมีการลงมติในมาตราที่มีการแกไขครบถวนแลว  
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๑๕๒ 
สนช. 35         ศิริกนัยา  ๔๑/๓ 

 

  ตอไปจะขอใหที่ประชมุนี้พิจารณาทั้งรางเปนการสรุปอกีครั้งหนึ่ง และในการ

พิจารณาครัง้นี้สมาชิกอาจขอแกไขเพ่ิมเติมถอยคําได แตจะขอแกไขเนื้อความใดมไิด นอกจาก

เนื้อความทีเ่หน็วายังขดัแยงกันอยู ทานกติติ  วะสีนนท เชิญครับ 5 

  นายกติต ิ วะสีนนท   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม นายกิตต ิ

วะสีนนท สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอดูตรงมาตรา ๗๑ นะครับ เขาใจวารปูแบบ  

ลักษณะการเขียนกฎหมายนี้เราจะเขียนวา ใหใคร ทําอะไร ภายใน เมื่อไร แลวก็มาตราอืน่  

มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ ก็เขยีนแบบนัน้ แตมาตรา ๗๑ เขียนวา “ภายในย่ีสบิวนั” ไปเขียนตอนตน 

ขอเสนอใหยายที่ “ภายในย่ีสิบวันนับแตวนัที่พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนีใ้ชบังคับ”  10 

ไปไวตอนทายหลังคาํวา “มาตรา ๑๑” ก็จะใหอานวา “ใหศาลรฐัธรรมนูญและองคกรอิสระ 

ที่มิใชคณะกรรมการการเลือกตั้ง แตงตั้งและสงชื่อผูแทนใหสํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

เพ่ือประกอบเปนคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ ภายในย่ีสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบังคับ” ขอบคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   กรรมาธกิารวาอยางไรครบั  

  นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   ขออนุญาตนะคะ  

ในมาตรา ๗๑ เปนเรื่องของกระบวนการ ซึง่เราจะเขียนใหเห็นถึงกระบวนการโดยเราเนน 

ในเรื่องของระยะเวลากอนวา ภายในระยะเวลาที่กําหนดนี้ใหดําเนินการอยางไร ซึ่งเขียนตรงนี้ 

ความก็นาจะชัดเจนอยูแลวทางคณะกรรมาธิการเหน็ยืนยันท่ีจะคงไวตามเดิม ขอบพระคุณคะ 20 

  นายกติต ิ วะสีนนท   :   ขออนุญาตครับ ถาอยางนัน้มาตรา ๗๒ กต็องเขียนกลับ 

เหมือนมาตรา ๗๑ สิครบั มาตรา ๗๒ กเ็ขียนลักษณะเดยีวกัน ใหคณะกรรมการสรรหา  

แลวก็ภายใน ๙๐ วันนับแตวันที่พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้ใชบงัคบั กน็าจะใหเปน 

แนวเดียวกนันะครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 25 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญกรรมาธิการครบั 

  นายปกรณ  นิลประพันธ (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธานครับ  

ขออนญุาตคงไวตามเดมิ จรงิ ๆ แลวเปนลีลาการเขียนเทานั้น ไมไดมีผลตอนัยสําคญัอะไร 

ของกฎหมายครับ  

 30 



๑๕๓ 
สนช. 35         ศิริกนัยา  ๔๑/๔ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   กรรมาธกิารขอคงไวตามเดิมนะครับทานกติต ิ

ทานมณเฑียร  บุญตัน เชิญครับ 5 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม มณเฑียร  บญุตนั 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ถามไวเปนความรูนะครบั เผอญิเปนเรือ่งภาษา คําวา “รับแตงตั้ง” 

หรือวา “รบัการแตงตั้ง” ผมเพ่ิงเคยเจอ แตกเ็จอเปนบางท่ี บางที่กม็ีคําวา “รบัการแตงตั้ง”  

แตบางที่กเ็ปน “รับแตงตัง้” เฉย ๆ ขอบพระคุณครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มาตราไหนบางคุณมณเฑียรครบั 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   ฉบับนี้อยูในมาตรา ๔๒ ผมอานดูคราว ๆ  

แตวาอาจจะคลาดเคล่ือนเล็กนอย แตมีคําวา “รบัแตงตั้ง” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ถามเปนความรูนะครับ ใชไดทัง้ ๒ อยาง 15 

หรือวาอยางไรครับกฤษฎีกา พอระบไุดไหม มาตราไหนครับ กรรมาธิการหาไมเจอ มาตรา ๔๒ 

วรรคสอง 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ถาผมจําไมผิด 

จะอยูมาตรา ๔๒ “ไดรับแตงตั้ง” 

  นางพงษสวาท  กายอรุณสิทธิ์ (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   ขออนุญาตนะคะ  20 

อันนี้คอืเวลาที่จะใชถอยคําในตวักฎหมายโดยสวนใหญแลวเราตองอานทั้งประโยควา ในแตละคํา

เมื่อไปอยูในประโยคแตละประโยคเราจะใชคําวาอยางไร อันนี้ “พนักงานของสํานักงานที่จะไดรับ

แตงตั้งเปนเจาพนกังานตามวรรคหนึ่ง” ซึ่งการไดรบัแตงตั้งตรงนี้กเ็ปนการเขียนใหสอดคลอง 

กับวรรคหนึง่ที่มีการแตงตั้ง เปนการเขียนใหรับกบัวรรคหนึ่งลงมาคะ  

 25 

          -  ๔๒/๑ 
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๑๕๔ 
สนช. 35         จิรายุส  ๔๒/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีประเด็นอืน่อีกหรือไม เชิญทานชาญวิทย   

วสยางกรู ครับ  5 

  นายชาญวิทย  วสยางกูร   :   กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม ชาญวิทย  วสยางกรู สมาชิกสภานิตบิญัญตัิแหงชาติ ขออนุญาตเรยีนถาม 

ทานประธานผานไปยังกรรมาธิการนิดหนึ่งวา ไมทราบวาไดมีระบไุวตรงไหนหรือไม ถงึวธิกีาร

เลือกตัง้ประธานกรรมการ เพราะขณะนี้เทาท่ีผมอานดู ตรวจดูยังไมพบวาเขียนไวตรงไหนชดัเจน  

มีแตเพียงในมาตรา ๑๖ วรรคสาม ทีเ่ขียนวา ในกรณีท่ีไมมีผูดาํรงตําแหนงประธานกรรมการ  10 

หรือมแีตไมอาจปฏิบตัิหนาที่ได ใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่แทนประธาน  

หากเปนกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงดวย ใหผูไดรับความเหน็ชอบประชุมรวมกนั 

กับกรรมการที่ยังไมพนจากตําแหนง เพ่ือเลือกกนัเองขึน้มาเปนประธาน แตอานดทูั้งหมดแลว 

ยังไมมปีรากฏตรงไหนเลยวา กรรมการ ๗ คนนี้จะทําอยางไรถึงจะไดมีประธาน ไมทราบวา 

ไดเขียนระบไุวตรงไหนหรือยัง ขอบพระคุณครบั  15 

  นางพงษสวาท  กายอรุณสุทธิ์ (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   การเลือกประธาน 

ก็อยูในมาตรา ๑๒ วรรคเกา ที่บอกวาใหเลือกกนัเองใหคนหนึ่งเปนประธาน แลวแจงผลใหประธาน

วุฒิสภาทราบ ก็จะอยูในบทบัญญตัติรงนี้นะคะ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานชาญวิทยลุกขึ้นพูด เพราะเมื่อสักครูนี ้20 

ทานบนวาใหตํารวจ ใหอัยการใหศาลพูด แลวไมใหฝายปกครองพูดบาง มีแลวนะครับทานชาญวิทย 

ถาไมมีอะไรเพ่ิมเตมิ กถ็ือวาจบการพิจารณาในวาระที่ ๒ 

  ตอไปจะเปนการลงมติในวาระที่ ๓ วาจะเหน็สมควรประกาศใหรางพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. .... ใชเปนกฎหมายหรอืไม  

ขอตรวจสอบองคประชุมกอนนะครับ ขอทราบองคประชุมครบั 25 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๘๒ คน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๒ คน ครบองคประชมุ 

ทานสมาชิกครับ โดยทีร่ัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓๒ (๑)  

 30 



๑๕๕ 
สนช. 35         จิรายุส  ๔๒/๒ 

 

กําหนดวา การออกเสียงลงคะแนนในวาระที ่๓ ในการพิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยมากกวากึง่หนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาที่มีอยู 

ของรฐัสภา และโดยทีม่าตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 5 

บัญญตัิใหสภานิตบิัญญัตแิหงชาติทําหนาท่ีรฐัสภา สภาผูแทนราษฎร และวฒุิสภา ซึ่งปจจุบัน 

มีสมาชิกสภานติิบัญญัตแิหงชาติ จํานวน ๒๕๐ คน ดังนัน้การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ ๒  

ในการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... 

จึงตองมีคะแนนเสียงเหน็ชอบมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน ๒๕๐ คน หรือตัง้แต ๑๒๖ คะแนนขึน้ไป 

  ตอไปเปนการถามมติครบั สมาชิกทานใดเห็นสมควรประกาศใหรางพระราชบญัญตัิ10 

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. .... ใชเปนกฎหมายใหทานกดปุม  

เห็นดวย ถาทานใดไมเห็นสมควรประกาศใหใชเปนกฎหมายทานกดปุม ไมเหน็ดวย ทานใดประสงค

งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชญิครบั ลงคะแนนครบทุกทานแลว ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๗๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ๑ คะแนน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขารวมประชุม ๑๘๓ คน   

เห็นดวย ๑๗๗ คน  ไมเหน็ดวย ๑ คน  งดออกเสียง ๕ คน  ก็เปนอนัวาที่ประชุมลงมติเห็นสมควร

ประกาศใหรางพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....  

ใชเปนกฎหมาย 

  ทานสมาชิกครับ ทางคณะกรรมาธิการมขีอสังเกตบางประการเกี่ยวกับ 20 

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้นะครับ และไดบนัทึกขอสังเกตไวในรายงานดวยแลว หากที่ประชมุ 

เห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการจะไดดําเนินการสงไปหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณา

ดําเนินการตอไป มีทานใดเห็นเปนอยางอื่นหรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 25 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ถาไมมี ก็ถือวาท่ีประชุมเห็นดวยกับขอสังเกต

ของคณะกรรมาธิการ ขอบคุณคณะกรรมาธกิารครับ จบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๒  
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๑๕๖ 
สนช. 35         จิรายุส  ๔๒/๓ 

 

  ทานสมาชิกครับ สําหรบัเรือ่งดวนที่ ๑ รางพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญู 

วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูเปนผูเสนอ ผมขอเลื่อนไป

พิจารณาสัปดาหหนา มีทานใดขัดของหรือไมครับ 5 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีสอง)   :   ถาไมมีทานใดขัดของหรือเหน็เปนอยางอื่น  

ก็ถือวาที่ประชุมเหน็ชอบใหเลือกไปพิจารณาสัปดาหหนานะครับ  

  วันนี้ขอบคุณทานสมาชกิทุกทาน ขอปดการประชุมครับ  10 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๓๐  นาฬิกา 
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