
รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

ครั้งที ่๕๐/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

   5 

 

เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๑๕  นาฬิกา 

 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทัง้หมด  ๒๒๘  คน 

 10 

  (เนื่องจาก ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชติชลชัย ประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาต ิตดิราชการ นายสุรชัย  เล้ียงบญุเลิศชัย รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ คนทีห่นึ่ง  

จึงปฏิบัตหินาที่แทนประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชกิครบั ขณะนีม้ีสมาชกิเขาชือ่ 15 

รวมประชุม ๑๕๐ ทาน ครบเปนองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ 

ครั้งที ่๕๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  

  ระเบียบวาระที ่๑  เรือ่งที่ประธานจะแจงตอทีป่ระชุม  

  วันนี้มีเรือ่งที่จะแจงตอทีป่ระชุมดังนี ้ 

  ๑.๑ รับทราบรายงานความคืบหนาการดาํเนนิงานตามขอเสนอประเด็นปฏิรูป 20 

ตามแผนปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เมษายน 

๒๕๖๐ และผลการดําเนินการดานการปฏิรปูที่ผานมา ระหวางวันที ่๑๒ กนัยายน ๒๕๕๗ -   

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๒ 

สนช. ๕๐         อรนติย  ๑/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดวยนายกรฐัมนตรไีดมีบัญชาใหแจงรายงาน

ความคืบหนาดานการดําเนนิงานตามขอเสนอประเดน็ปฏิรูปตามแผนปฏิรูปของสภาขับเคล่ือน 5 

การปฏิรปูประเทศ ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เมษายน ๒๕๖๐ และผลการดําเนินการ 

ดานการปฏิรูปที่ผานมา ระหวางวนัที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามท่ี

คณะกรรมการขับเคลื่อนและเรงรัดการดําเนินการตามนโยบายรฐับาลไดเสนอตอนายกรัฐมนตร ี

ใหสภานิตบิัญญัตแิหงชาติรบัทราบ  

  รายละเอียดของรายงานปรากฏตามเอกสารที่ไดแจกใหกับทานสมาชกิแลวนะครบั 10 

  ๑.๒ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรตีามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนท่ีและขอมูลท่ีดินโดยหนวยงาน

ของรฐั 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๓ 

สนช. ๕๐         อรนติย  ๑/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดวยคณะรัฐมนตรไีดมีมติเมื่อวนัที่ ๑ สิงหาคม 

๒๕๖๐ รบัทราบผลการดาํเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารการบริหารราชการ5 

แผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนที่และขอมูลที่ดนิโดยหนวยงานของรฐัตามที่สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอ  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดแจกใหทานสมาชกิแลว 

  ๑.๓ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรตีามขอสังเกตของ

คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณารางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือสราง 10 

ทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ ์ในทองทีอ่ําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมทุรปราการ และอําเภอ 

พระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ พ.ศ. .... 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๔ 

สนช. ๕๐         อรนติย  ๑/๔ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดวยคณะรัฐมนตรไีดมีมติเมื่อวนัท่ี ๑๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ รับทราบผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการการคมนาคม 5 

ซึ่งพิจารณารางพระราชบญัญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือสรางทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ ์

ในทองท่ีอําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ และอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ตามทีก่ระทรวงคมนาคมเสนอ  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกใหทานสมาชกิ 

  นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ผมจะขอแจงใหที่ประชมุไดรับทราบซึง่ไมปรากฏในระเบียบ10 

วาระการประชุม ไดแก  

๑. หัวหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษา 

ความสงบแหงชาติไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ของรฐัธรรมนญู 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกบัมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนญู 

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไดออกคําส่ังหวัหนาคณะรักษา 15 

ความสงบแหงชาติ จํานวน ๑ ฉบบั คือคาํส่ังหวัหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่๓๖/๒๕๖๐ 

เรื่อง การกําหนดตําแหนงผูทรงคุณวุฒปิระจําสวนราชการ ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ รายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารที่แจก 

   

 20 

          -  ๒/๑



๕ 

สนช. ๕๐                   สุกญัญา  ๒/๑ 

 

  ๒. ตามที่สภานิตบิัญญัตแิหงชาตไิดลงมติเหน็ชอบดวยกบัรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... และไดสงรางพระราชบญัญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญฉบบัดงักลาวไปยังคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญและผูตรวจการแผนดนิ โดยสงไป 5 

เมื่อวนัที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อใหพิจารณาวาตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนญูหรอืไม โดยให

แจงความเหน็กลับมายังสภานิตบิัญญัตแิหงชาติภายใน ๑๐ วัน นับแตวนัที่ไดรบัรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญดังกลาว ทั้งนี้ ตามบทบญัญตัิของมาตรา ๒๖๗ วรรคหา ของรฐัธรรมนญู 

แหงราชอาณาจักรไทยนั้น เนื่องจากวนัพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เปนวันครบกําหนด ๑๐  

วันนับจากวันที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูและผูตรวจการแผนดินไดรับรางพระราชบัญญัติ10 

ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบัดงักลาวจากสภานติิบญัญตัิแหงชาตแิลว ปรากฏวาคณะกรรมการราง

รัฐธรรมนูญและผูตรวจการแผนดินมิไดมีความเหน็วารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบับ

ดังกลาวมปีระเดน็ใดทีไ่มตรงตามเจตนารมณของรฐัธรรมนูญแตอยางใด ดงันัน้ สภานิติบญัญตัิ

แหงชาติจะไดดําเนนิการจัดสงรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับดังกลาวไปยัง

นายกรฐัมนตรี เพื่อดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๑ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  15 

จึงขอแจงใหทีป่ระชุมรบัทราบนะครบั  

  (ที่ประชมุรบัทราบ) 

ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

 รองประธานสภานติิบัญญตัแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ตอไปเปนระเบียบวาระที ่๒  รบัรองรายงาน

การประชมุ    20 

  วันนี้ผมมรีายงานการประชมุที่จะเสนอใหที่ประชมุไดพิจารณารบัรอง จํานวน

ทั้งหมด ๔ ครั้ง ไดแก  

  รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ 

ครั้งที ่๑๔/๒๕๖๐ วันศกุรที ่๓ มีนาคม ๒๕๖๐   

ครั้งที ่๑๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๐   25 

ครั้งที ่๑๖/๒๕๖๐ วันศกุรที ่๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ และ 

ครั้งที ่๑๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐  

 

 

 30 



๖ 

สนช. ๕๐                   สุกญัญา  ๒/๒ 

 

รายงานการประชุมทัง้ ๔ ครั้งดงักลาวไดผานการพิจารณาจากที่ประชมุของ 

คณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภานติิบญัญตัแิหงชาตเิรียบรอยแลว และไดจัดวางใหทานสมาชิก

ไดตรวจดูกอนแลวตามขอบงัคับการประชมุสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ขอ ๒๙ จะมีทานสมาชกิทานใด5 

ขอแกไขรายงานการประชมุแตละครัง้หรือไมครบั  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ ถาไมมถีือวาที่ประชุมรบัรอง

รายงานการประชุมทัง้ ๔ ครั้งดงักลาว  10 

  ตอไปจะเปนการพิจารณาเรือ่งดวน  

  เรื่องดวนที่ ๑ การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาเสร็จเรยีบรอยแลว  

   

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๗ 

สนช. ๕๐                   สุกญัญา  ๒/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ตามที่ที่ประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ 

ครั้งที ่๔๑/๒๕๖๐ เปนพิเศษ วันศุกรที ่๓๐ มถิุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชมุไดลงมติรบัหลักการ 5 

แหงรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาต ิพ.ศ. .... 

และมมีตติั้งคณะกรรมาธกิารวิสามัญขึน้คณะหนึ่งเพ่ือพิจารณานัน้  

  บัดนี ้คณะกรรมาธิการไดพิจารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญดังกลาว

เสร็จเรียบรอยแลว และไดเสนอรายงานตอประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ตามขอบังคบั 

การประชุมสภานติิบญัญตัิแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๑๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีแ่จกให10 

ทานสมาชิกแลวนะครับ ผมขอเชิญคณะกรรมาธกิารเขาประจําทีค่รบั   

  (คณะกรรมาธิการวิสามญัเขาประจําท่ี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   คณะกรรมาธิการประจําที่เรียบรอยแลวนะครับ 

ผมขอเชญิประธานคณะกรรมาธิการแถลงรายงานตอที่ประชุมครับ  15 

  พลเรอืเอก วลัลภ  เกดิผล (ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานทีเ่คารพ กระผม พลเรือเอก วัลลภ  เกดิผล สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิในฐานะ

ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ....  

ตามท่ีทีป่ระชุมสภานิติบญัญัตแิหงชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ วันศุกรที ่๓๐ มถิุนายน  20 

๒๕๖๐ ไดลงมตริับหลักการแหงรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาต ิพ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูเปนผูเสนอ แลวไดแตงตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามญัคณะหนึง่เพ่ือพิจารณา กําหนดแปรญตัติภายใน ๗ วนั โดยมีกําหนดเวลา

ปฏิบตังิานภายใน ๔๕ วนั และตอมาในคราวประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ครั้งที ่๔๘/๒๕๖๐  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทีป่ระชุมไดลงมติใหขยายเวลาปฏิบตัิงานออกไปอีก ๕ วันนั้น  25 

  บัดนี ้คณะกรรมาธิการวิสามัญไดพิจารณารางพระราชบัญญตัดิังกลาวเสร็จ

เรียบรอยแลว สรปุไดดงันี ้

  รางพระราชบัญญัตฉิบับนีม้จํีานวนทั้งส้ิน ๖๗ มาตรา คณะกรรมาธิการวิสามัญ 

ไดแกไขในสวนคาํปรารภเรือ่งของบทบญัญตัิจํากดัสิทธ ิและแกไขในเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติ 
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๘ 

สนช. ๕๐                   สุกญัญา  ๒/๔ 

 

ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันีจํ้านวน ๑๘ มาตรา คอื มาตรา ๕  มาตรา ๘  มาตรา ๑๓  มาตรา ๑๗  

มาตรา ๑๙  มาตรา ๒๐  มาตรา ๒๑  มาตรา ๓๐  มาตรา ๓๙  มาตรา ๔๐  มาตรา ๔๔   

มาตรา ๔๙  มาตรา ๕๑  มาตรา ๕๕  มาตรา ๕๙  มาตรา ๖๐  มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๖  5 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนีม้ีกรรมาธิการวิสามัญสงวนความเห็น ๕ คน และสมาชิก

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตเิสนอคําแปรญตัติ ๗ คน รายละเอียดปรากฏตามรายงานของ

คณะกรรมาธิการที่ไดนําเรียนทานสมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติทุกทานเรียบรอยแลว  

จึงกราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาติที่เคารพทุกทานไดโปรดพิจารณา

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญตอไป ขอบคุณครับ  10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชกิครบั ประธานคณะกรรมาธิการ  

คือทานพลเรือเอก วัลลภ  เกิดผล ไดแถลงรายงานการพิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิพ.ศ. .... เสนอตอทีป่ระชุมแลว  

โดยในการพิจารณารางพระราชบญัญตัิดงักลาวคณะกรรมาธกิารไดนํารายงานการรบัฟง 15 

ความคิดเหน็ของผูเกี่ยวของ และรายงานการวเิคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ 

ตรากฎหมายฉบบันี้มาประกอบการพิจารณาตามบทบัญญัตขิองมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทยดวยแลว ขณะเดียวกนัในการประชุมเพ่ือพิจารณารางพระราชบัญญตัฉิบับนี้ 

ของสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิทานสมาชิกก็ตองนําขอมูลดังกลาวมาประกอบการพิจารณาดวย  

คือขอมูลเกี่ยวกับการรบัฟงความเหน็ผูเกี่ยวของและรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ของ 20 

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้  

  ในการพิจารณารางพระราชบัญญตัิรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธมินุษยชน 

แหงชาต ิพ.ศ. .... ในชัน้ของคณะกรรมาธิการ ซึ่งรางกฎหมายฉบับนี้มีทัง้หมด ๖๗ มาตรา 

คณะกรรมาธิการมกีารแกไขทั้งหมด ๑๙ มาตรา เริม่ตัง้แตคําปรารภ และรายละเอียดมาตราทีแ่กไข

ตามทีป่ระธานคณะกรรมาธกิารไดแถลงตอทีป่ระชุมไปแลว มีผูสงวนความเหน็และสงวน 25 

คําแปรญตัติทั้งหมด ๔ มาตรา เพราะฉะนัน้ในการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ

วาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิพ.ศ. .... ในวาระท่ี ๒ ซึ่งจะเริม่ตนการพิจารณาดวย 
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๙ 

สนช. ๕๐                   สุกญัญา  ๒/๕ 

 

ชื่อราง คําปรารภ และพิจารณาเรียงลําดับมาตราไปจนกวาจะจบราง ผมจะดาํเนนิการพิจารณา 

เรียงลําดับมาตราไปกอนแลวลงมติในมาตราท่ีมีการแกไขในภายหลัง ยกเวนมาตราใดถาผม 

ฟงการอภิปรายแลวเห็นวาเพ่ือใหไดขอยุติในมาตรานั้น ๆ และจะเปนประโยชนตอการพิจารณา5 

อาจจะขอใหท่ีประชุมลงมตใินมาตราดังกลาวไปกอน จะมีทานสมาชกิทานใดมีความเหน็ 

เปนอยางอื่นหรือไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

 

          -  ๓/๑ 10 

    

 



๑๐ 

สนช. ๕๐                                                                                   สุพิชญลักษณ  ๓/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ถือวาท่ีประชมุเหน็ชอบ ผมจะใช

แนวทางดังกลาวเปนแนวทางในการดําเนนิการประชุมในระหวางการพิจารณารางพระราชบัญญัติ5 

ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี ้ 

  ตอไปจะเปนการพิจารณาในวาระที่ ๒ รางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิพ.ศ. .... เชญิเลขาธกิารดาํเนนิการครบั 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “รางพระราชบัญญัตปิระกอบ10 

รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิพ.ศ. .... ชื่อรางพระราชบญัญตัิ  

ไมมีการแกไข คําปรารภ มีการแกไข” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   คําปรารภคณะกรรมาธิการมกีารแกไข  

ไมมีผูสงวนความเห็นและไมมีผูสงวนคําแปรญตัต ิทานสมาชิกมีสิทธิอภิปรายได เชญิเลยครบั  15 

มีทานใดตดิใจอภิปรายคําปรารภหรือไมครบั  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมี เชญิเลขาธิการดําเนินการตอครบั 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธกิาร20 

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑ ถงึมาตรา ๔ ไมมีการแกไข 

มาตรา ๕ มกีารแกไข” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๕ คณะกรรมาธกิารมีการแกไข  

จัดเรียงลําดบักฎหมายลูกใหม จากเดิม “ประกาศ” แลวตามดวย “ระเบียบ หรือคําส่ัง” 25 

คณะกรรมาธิการแกไขใหมเปน “ระเบียบ ประกาศ หรอืคําสั่ง” ไมมีผูสงวนความเห็น 

และไมมีผูสงวนคําแปรญตัต ิทานอภิปรายไดในประเดน็นี้ เชญิครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 
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๑๑ 

สนช. ๕๐                                                                                   สุพิชญลักษณ  ๓/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมี เชญิดําเนนิการตอครับ 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ5 

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๖ และมาตรา ๗  

ไมมีการแกไข  หมวด ๑ คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาต ิไมมีการแกไข  มาตรา ๘  

มีการแกไข” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๘ คณะกรรมาธกิารมีการแกไข  10 

เรื่องกาํหนดระยะเวลาเกี่ยวกับประสบการณดานการทํางานท่ีกําหนดใหตองมีประสบการณ 

เปนเวลาไมนอยกวา ๑๐ ป ไมมีผูสงวนความเห็นและไมมีผูสงวนคําแปรญตัต ิทานอภิปรายได 

ในประเดน็นี ้เหน็ดวย เหน็ตาง เรื่องของระยะเวลามหีรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมี เชญิตอครับ 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๙ ถงึมาตรา ๑๑   

ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๒ มีการแกไข” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๑๒ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข  

ในวรรคแรก บทอางอิง จาก “มาตรา ๑๓ วรรคหก” แกไขเปน มาตรา ๑๓ วรรคหา ไมมผูีสงวน

ความเหน็และไมมีผูสงวนคําแปรญัตติ มีทานใดตดิใจหรอืไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 25 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมี เชญิตอครับ 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๓ มีการแกไข  

มีกรรมาธิการสงวนความเหน็” 
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๑๒ 

สนช. ๕๐                                                                                   สุพิชญลักษณ  ๓/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๑๓ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข  

โดยเพ่ิมเติมความในวรรคหนึ่ง แลวก็วรรคสาม (๓) และวรรคหก ของมาตรา ๑๓ มีกรรมาธิการ 5 

สงวนความเห็น คือทานจุร ี วิจิตรวาทการ ทานนรชิต  สิงหเสนี ทานอรรถสิทธิ์  กนัมล  

กรรมาธิการเสียงขางนอยขอสงวนความเห็น ใหคงวรรคสองของมาตรา ๑๓ ไวตามเดมิ  

และกลุมที่ ๒ คือทานพลเรอืเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชดิบญุเมอืง สงวนคําแปรญัตติในวรรคหนึง่ (๓)  

ผมจะใหกลุมของอาจารยจรุ ี วิจิตรวาทการ ไดอภิปรายชี้แจงกอน แลวหลังจากนั้นจะให 

กลุมของพลเรือเอก ศักดิสิ์ทธิ์  เชิดบุญเมือง ไดใชสิทธิอภิปราย เชญิครับ ใครเปนตวัแทนกลุม 10 

อาจารยจุร ี วิจิตรวาทการ ทานอรรถสิทธิ์  กันมล เชิญครับ  

  นายอรรถสิทธิ์  กันมล (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธานทีเ่คารพ 

กระผม นายอรรถสิทธิ ์ กันมล ในฐานะกรรมาธิการเสียงขางนอย คือในประเดน็นี้ทางกรรมาธิการ

เสียงขางนอยไดหารือกันแลวไมตดิใจ ขอถอนครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   กลุมที่ ๑ ไมตดิใจแลว ขอถอนคาํสงวน

ความเหน็ ไปทางดานสมาชกิบางครับ ทานพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชดิบญุเมือง ติดใจคําสงวน 

คําแปรญตัติอยูหรอืไมครับ 

  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง   :   ยังติดใจอยูครบัทานประธานครบั  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญอภิปรายเหตุผลนะครบั 

  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญัติ

แหงชาต ิทานกรรมาธิการและทานสมาชิกทกุทานครบั ผม พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง  

ผูสงวนคําแปรญัตติในมาตรา ๑๓ (๓) ผมเรียนทานประธานและทีป่ระชุมอยางนีว้า ในกฎหมาย

ฉบับนี้เปนกฎหมายเพ่ือคดัสรรใหไดกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่มีคุณสมบตัติามรัฐธรรมนญู  25 

มีวาระดํารงตําแหนงถึง ๗ ป เปนกรรมการที่จะมีผลในการทํางาน เชน ชื่อเสียงของประเทศชาต ิ

และมปีระโยชนตอสังคมและประชาชนโดยตรง กฎหมายฉบับนี้จึงระบไุววาคุณสมบตัิของผูไดรับ

การสรรหานั้น ตาม (๑) นี้ตองมีความรูในเรือ่งหนาทีแ่ละอํานาจของการทําหนาทีข่องกรรมการ 
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๑๓ 

สนช. ๕๐                                                                                   สุพิชญลักษณ  ๓/๔ 

 

สิทธิมนุษยชน ขณะเดียวกันใน (๓) ไดบรรจุไวในเรื่องของคุณสมบตัิอกี ๕ ประการ เชน  

มีความรับผิดชอบสูง มีความกลาหาญในการปฏิบัตหินาที่ มีพฤติกรรมทางจริยธรรม เปนตวัอยาง 

ที่ดีของสังคม และมทีัศนคตทิี่ดีในการปฏิบตัิงาน คุณสมบัติท่ีกาํหนดไวในมาตรา ๑๓ (๓)  5 

ทั้ง ๕ ประการนี ้เปนคุณสมบัติที่เราถอืวาอยูในสวนลึกของจิตใจของบคุคล ในทฤษฎีของ 

ทรัพยากรมนุษยเราถือวาเปนปจจัยที่อยูใตน้ํา และทฤษฎีภูเขาน้ําแขง็ท่ีเราเรียกวา ไอซเบริก เธียร ี

(Iceberg Theory) นั้นเปนส่ิงที่เราไมสามารถคาดการณหรือวารูไดทนัทีที่ประสบภัยของบุคคล 

ตาง ๆ เพราะไมวาจะเปนขอมูลหรอืเปนเนือ้หาทีเ่ราไมมีทางไดในเอกสาร หรือจากการกรอก

เอกสาร หรือจากขอมูลทีเ่ขานําเสนอ แตเปนส่ิงที่คณะกรรมการสรรหานัน้จะตองคนหาใหไดวา 10 

บุคคลที่เขามารับสมัครนั้นจะตองดําเนนิการอยางไรเพ่ือใหไดคุณสมบตัิท้ัง ๕ ประการ ดังท่ีวานี ้ 

ไมวาจะเปนการใชวธิีการสัมภาษณ การทําแบบสอบถามใหตรงประเด็น การตดิตามพฤติกรรม 

และสอบถามผูเกี่ยวของกับบุคคลผูนั้น เปนตน ซึ่งถาทําไดอยางนี ้สังคมและประเทศชาตกิ็จะไดคน

ดีเขามาทําหนาท่ีในตําแหนงสูงของบานเมอืงเชนนี ้จะเปนการขจัดระบบอุปถมัภ ขจัดการฝากฝง 

ขจัดการวิ่งเตน ขจัดการประจบสอพลอ ซึ่งปจจุบันในสังคมบานเรานัน้มีอยูมากมายในเรื่องเหลานี้ 15 

เมื่อผมมาดูในมาตรา ๑๓ (๓) ที่ไดสงวนคําแปรญัตติไวในครั้งนี้ ซึ่งเปนเรื่องของการดําเนินการ 

สรรหา ควรจะเปนขอความที่ระบุในมาตรา ๑๓ (๓) นีไ้ววาจะตองมกีารคาํนงึถึงการปฏิบัต ิ 

นั่นกค็ือมีคาํวา “ดําเนนิการ” อยูดวย เพราะจะตองเนนใหชัดเจนวา มาตรา ๑๓ (๓) นั้นเราตองการ

บุคคลที่จะมาสมคัรเปนกรรมการ กสม. นัน้เพ่ืออะไร ที่เขาไมรู มีความรู มีอํานาจหนาที่ของ กสม. 

ตาม (๑) นัน้ จะดําเนินการอยางไรใน (๓) ผมมองวา (๑) นัน้เปนวงเล็บที่บอกถึงการประกาศวา20 

ตองการคนท่ีจะมีความรู มอีํานาจหนาทีอ่ยางไร สวน (๓) นัน้เปนการบอกถงึวธิีการวาจะดําเนนิการ

อยางไร เพ่ือใหบุคคลเหลานัน้มาสมคัร แลวก็มาคัดเลือก แลวก็ไดรบัการประกาศใหเปนกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาต ิดงันัน้การที่มีถอยคําในมาตรา ๑๓ (๓) ที่ไมมีระบุคาํวา “ดําเนินการ” ไวนัน้ 

ผมจึงเหน็วายังไมมีความชัดเจน ผมจึงขอเสนอแปรญตัติเพ่ือใหเพ่ิมคาํวา “ดําเนนิการ” ไววรรคหนึ่ง 

เพ่ือใหเกิดความชดัเจนวา คณะกรรมการสรรหานั้นนอกจากจะมกีารปรึกษาหารือแลว มิใชเพียงแค25 

ปรึกษาหารอืแลวลงคะแนน แตปรกึษาหารือแลวตองปรึกษาวาจะดําเนินการอยางไร จะใชวธิีการ

สัมภาษณ จะใชวิธีการสงแบบสอบถามท่ีตรงประเด็น จะใชวิธกีารสอบถามจากคนใกลเคียง  

หรือคนที่เกี่ยวของกบับุคคลผูนั้นอยางไร ทั้งนี้ เพ่ือใหไดขอมูลที่ชดัเจนวาเราไดเลือกคนทีด่ี 

 

 30 



๑๔ 

สนช. ๕๐                                                                                   สุพิชญลักษณ  ๓/๕ 

 

กับบานเมอืงจรงิ ๆ และประการสําคัญก็คือวาในกฎหมายฉบับนี้น้ัน กรรมการสรรหาจะตอง 

สงขอมูลการพิจารณาไปใหสภาเพ่ือทราบดวยวาทานดาํเนินการมาอยางไร ประกอบกับ 

ในมาตรา ๑๓ นี้ เขียนคําวา “การดําเนนิการ” นัน้กต็องดําเนินการอยางมปีระสิทธภิาพ  5 

คําวา “ประสิทธิภาพ” นัน้ผมมองวาเปนประสิทธิภาพของการดําเนนิการ ไมใชประสิทธิภาพ 

ของการปรึกษาหารือ เพราะฉะนั้นผมถงึไดแปรญตัติโดยขอเพ่ิมถอยคําเพียงคําวา “การดาํเนนิการ” 

ไวใน ๒ จุด ทัง้นี ้เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ไมใหกฎหมายนี้เมื่อออกไปแลวตองมกีารตคีวามวา 

ใน (๑) เขียนไวแลว (๓) ไมตองปฏิบัต ิอยางนี้เปนตน เพราะฉะนัน้ผมถือวาในเรื่องนี้เปนเรื่อง 

ที่สําคัญมาก ในมาตราอื่น ๆ ผมไมเคยติดใจ แตการสรรหาบุคคลเขามาทาํงานใหกบับานเมือง 10 

ผมตดิใจมาก เพราะเนื่องจากวาถาเราไดบุคคลที่ดแีลว บานเมืองเรากด็ตีามไปดวย โดยเฉพาะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิซึ่งอยูถึง ๗ ป แลวก็จะตองมบีทบาทตอสังคมโลกดวย -------------- 

 

- ๔/๑ 

 15 

 

 



๑๕ 

สนช. ๕๐         ลลนา ๔/๑ 

 

ผมถึงอยากจะเสนอทานประธานและกรรมาธิการชวยกรุณาพิจารณาดวยวา ถาเพ่ิมคําวา 

“ดําเนนิการ” เพียงคําเพียงเทานัน้เอง ๒ จุดที่ผมเสนอนั้น ไมไดมีผลตอเนื้อหาของกฎหมาย  

ไมไดมีผลตอเจตนาของกฎหมายแตอยางใดเลย แตกลับเปนการเพ่ิมใหกฎหมายมีความชัดเจนขึ้น5 

ในทางปฏิบตัิ การปรึกษาหารือกนัไมตองมาโยงกันไประหวาง (๑) กับ (๓) วา (๑) เขียนไวแลว (๓) 

ไมมีประกอบกบักฎหมายทีผ่านสภาไป ๒ ฉบับ คือรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการ

แผนดิน พ.ศ. .... เขียนไวในมาตรา ๑๒ ชัดเจนถงึในเรือ่งของกระบวนการไมวาจะเปนเรือ่งของการ

ประกาศ คุณสมบัติการสรรหาและวธิีดาํเนนิการ แตทําไมกฎหมายฉบับนี้ถึงไดโยกไปโยกมาหรอื 10 

ไขวไปไขวมา เมื่อผมอานดแูลวผมถงึตดิใจใน (๓) วา ในเมื่อเปนวงเล็บทีต่องระบวุาคณะกรรมการ

สรรหาตองดําเนนิการดวยวธิีการอยางใด แลวทําไมไมเขียนใหชัดเจนวาการดําเนินการนัน้คืออะไร

นะครับ และจะตองสงรายงานและสงขอมูลในการดําเนนิการนั้นใหสภาเพ่ือรบัรองบุคคลผูนั้นตอไป 

ผมถึงวาการเขียนในเรื่องนี้นัน้จะเกดิความชัดเจนมากขึน้จึงไดแปรญัตติและขอสงวนคําแปรญัตติ 

ในครั้งนี้ครบั  15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชกิครบั เนื่องจากคณะกรรมาธิการ 

มีการแกไข ทานสมาชิกมีสิทธิอภิปรายไดในประเด็นท่ีคณะกรรมาธิการมกีารแกไข ในมาตรา ๑๓  

จะมีสมาชิกทานใดติดใจอภิปรายไหมครับ ๑ ทาน มีอีกไหม ไมมี มทีานเดียว เชญิครับ  

เฉพาะประเดน็ที่คณะกรรมาธิการแกไขนะครับ  20 

  พลเอก ดนัย  มีชูเวท   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติที่เคารพ  

ทานสมาชิกสภานติิบญัญตัแิหงชาติ ผูทรงเกียรต ิกระผม พลเอก ดนัย  มีชเูวท สมาชิก 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิกระผม ขออนญุาตกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานประธาน

กรรมาธิการวา ในมาตรา ๑๓ วรรคหนึง่ ทานเพ่ิมคําวา “ไมเลือกปฏิบัต”ิ เขามาในความเหน็ผม 

เมื่ออานภาษาไทยขอความเดิมระบไุววา “ในการสรรหากรรมการใหคณะกรรมการสรรหา 25 

ปฏิบัตหินาทีด่วยความเที่ยงธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง” ภาษาไทยพรอมมูลอยูแลวครับ  

ความเท่ียงธรรมคนไทยเขาใจ ปราศจากอคติท้ังปวงพอใสคําวา “ไมเลือกปฏิบตั”ิ เขามา  

ปฏิบัติอะไรครบั ผมวาใสมาแลวความชัดเจนจะลดถอยไปนะครับ ขอความชดัเจนจากทานประธาน

วาการเติมเขามานั้นไมจําเปนครบั ภาษาเกากะทัดรัดและมีใจความครบถวนสมบรูณแลว  
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๑๖ 

สนช. ๕๐         ลลนา ๔/๒ 

 

ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกทานอืน่อีกไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 5 

ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีแลวนะครับ ถาไมมีผมจะใหประธาน

กรรมาธิการไดตอบชีแ้จงท้ังขอสงวนคาํแปรญตัติของ พลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์  เชดิบุญเมือง  

และกป็ระเดน็คําถามของทานพลเอก ดนัย  มีชูเวท เชญิประธานคณะกรรมาธกิารตอบครบั 

  นายอรรถสิทธิ์  กันมล (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธาน  10 

กระผม นายอรรถสิทธิ ์ กันมล ในฐานะกรรมาธิการ ขออนุญาตเรียนชีแ้จงใน ๒ ประเดน็  

โดยในประเดน็แรกเกี่ยวกบัถอยคํา คําวา “ไมเลือกปฏิบัต”ิ ที่คณะกรรมาธิการไดมีมตเิพ่ิมขึ้น  

คือหลักการไมเลือกปฏิบตัิกเ็ปนหลักการท่ีรฐัธรรมนูญมาตรา ๒๗ ไดรบัรองและคุมครองเอาไว 

คณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นวา เพ่ือใหการทาํหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหามีหลักเกณฑ 

ที่ชัดเจน นอกจากวาตองปฏิบัติหนาทีด่วยความเที่ยงธรรม ไมมีอคติ แลวที่สําคัญกค็ือซึ่งเกี่ยวของ15 

กับหลักสิทธิมนุษยชนเปนอยางย่ิงก็คือหลักการไมเลือกปฏิบัต ิซึ่งมาตรา ๒๗ ของรฐัธรรมนูญ 

ไดบญัญตัิรบัรอง คุมครองเอาไวดวยเหตุนี้เองเพ่ือใหเกดิความชดัเจนจึงไดมมีติใหเพ่ิมถอยคํา

ดังกลาวขึ้น ซึ่งก็สอดคลองกบัหลักการและกบ็ทบญัญตัติามรัฐธรรมนญู สําหรับในสวนของการ 

เพ่ิมคําแปรญัตติที่ทานพลเรอืเอก ศักดิ์สิทธิ ์ขออนุญาตที่เอยนามทาน ขอใหเพ่ิมคําวา  

“การดาํเนนิการ” เขาไปใน (๓) โดยหลักการที่ทานเหน็วาในกระบวนการดําเนินการสรรหา 20 

ของคณะกรรมการสรรหาไมวาในขัน้ตอนใด ๆ กต็ามสมควรที่จะไดมีการปรึกษาหารอืกันพิจารณา

อยางจริงจัง ซึ่งโดยหลักการตรงนี้เองกรรมาธิการก็เห็นดวยกบัหลักการที่ทานเสนอ หากแตเพียงวา

กรรมาธิการไดพิจารณาแลวเห็นวาหลักใหญใจความก็คอืวาคณะกรรมการสรรหา โดยปกติก็คอื 

อยูในรูปขององคกรกลุม ซึง่ในการปฏิบัตหินาที่ของทาน ทานจะตองมีการประชมุ ซึง่ในการประชุม

โดยหลักก็คอืจะตองมกีารปรึกษาหารือ เพราะฉะนัน้แมจะมิไดกําหนดถอยคําวาจะตองมกีาร25 

ปรึกษาหารอื แตโดยลักษณะขององคกรอยางไรก็ตามคณะกรรมการไมวาจะในรปูแบบไหน  

ชื่ออะไร จําเปนจะตองมกีารแลกเปล่ียนปรึกษาหารือเพ่ือใหไดความเหน็และขอยุติในการดาํเนนิการ 
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๑๗ 

สนช. ๕๐         ลลนา ๔/๓ 

 

ตามหนาทีแ่ละอํานาจในเรือ่งใดใหเกดิขอยุติกอน อยางไรก็ดถีามวาแลวถาจะเพ่ิมเตมิเขาไปใน (๓)  

ตามคาํแปรญัตติจะเสียหายหรือไมอยางไร ก็ขออนญุาตกราบเรียนวาในการพิจารณาวาถอยคํา 

ตาม (๓) มีความเหมาะสมหรือไมประการใดคณะกรรมาธิการก็ไดพิจารณาแลวเหน็วาถอยคํา 5 

ตาม (๓) จะสอดคลองกบัถอยคําตามมาตรา ๒๐๓ ของรัฐธรรมนูญ ซึง่กําหนดบทบญัญตัิเกี่ยวกับ

กระบวนการสรรหากรรมการในองคกรอิสระเอาไว ซึ่งทกุองคกรจะตองนําไปใชใหเหมือนกันก็คือ

อนุโลมเอาไปใช เพราะฉะนัน้เมื่อเปนถอยคําทีร่ัฐธรรมนญูบัญญัตไิวแลวนํามากําหนดไวใน

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู ซึ่งในการใชถอยคาํในพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู 

ตาง ๆ ทุกฉบับที่ผานมาไดรบัความเห็นชอบจากสภาแหงนี้ก็จะใชถอยคาํในลักษณะนี้ที่วา “ในการ10 

สรรหาใหคณะกรรมการสรรหาปรกึษาหารือเพ่ือคัดสรรใหไดบุคคลซึง่มีความรับผิดชอบสูง” และก็

จะตอไปดวยลักษณะเฉพาะของแตละองคกร ถามวาแลวทําไมในบทบัญญัตมิาตรา ๑๓ จึงมีการ

เรียงลําดับตางไปจากองคกรอิสระอื่นซึ่งไดผานมาแลว ก็ตองขออนุญาตกราบเรียนวาในรฐัธรรมนูญ

เอง เนื่องจากองคกร กสม. มีลักษณะพิเศษ ซึง่กระบวนการเพ่ือใหไดมาซึง่ผูปฏิบตัหินาท่ีจะตอง

พิจารณาใหสอดคลองกับหลักการระหวางประเทศก็คือหลักการวาดวยสถานะและหนาที่ของสถาบัน15 

แหงชาตเิพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชน นะครับ ซึง่ในหลักการนัน้เองบอกวาการดาํเนินการเพ่ือให

ไดมาซึง่ กสม. ตอง คือมคีวามโปรงใส มีการประกันเพ่ือใหไดบุคคล 

ที่มีความหลากหลายในสาขาอาชีพ ดวยเหตนุี้เองกระบวนการสรรหาของ กสม. ตามราง

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้จึงไดวางกลไกเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการดงักลาว  

จึงมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางไปจากกระบวนการสรรหาขององคกรอิสระอื่น ดวยเหตุผลที่กระผม 20 

กราบเรียนคณะกรรมาธกิารจึงเหน็วาถอยคาํตามรางมาตรา ๑๓ ซึ่งไดเสนอตอสภาแหงนี ้

ประการแรก คือสอดคลองกบัหลักการท่ีทานพลเรอืเอก ศักดิ์สิทธิ์ไดกลาวมา 

  ประการที ่๒ คือสอดคลองกบัการใชถอยคําในรัฐธรรมนญู  

  ประการที ่๓ สอดคลองกบัการใชถอยคําในพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู 

ที่สภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบไปแลวครับ 25 

ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชกิครบั ขณะนีม้ีคณะอาจารย 

และนักศึกษาโครงการจัดการทางการเมืองภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต รุน ๑๔  
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๑๘ 

สนช. ๕๐         ลลนา ๔/๔ 

 

ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เขาเย่ียมชมการประชุมของสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ สภานิติบญัญตัิ

แหงชาต ิกําลังอยูระหวางการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... ในวาระที่ ๒ แลวจะตอดวยวาระท่ี ๓ ขอตอนรบั5 

คณะนกัศึกษาและอาจารยดวยความยินดีครับ มีผูสงวนคําแปรญตัติยังตดิใจไหมครบั  

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง เชญิครับ 

   

- ๕/๑ 

   10 

   



๑๙ 

สนช. ๕๐          ธนพงษ  ๕/๑ 

 

  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญัต ิ

แหงชาต ิทานกรรมาธิการ และทานสมาชิกทุกทานครบั ผม พลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง 

ผูสงวนคําแปรญัตติ ขอบคณุที่กรรมาธกิารไดกรุณาตอบในประเด็นของทานนะครบั แตเมื่อผมดูแลว 5 

ในการอางรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐๓  มาตรา ๒๐๓  

ก็พูดถึงคําวา “ดาํเนนิการ” เชนกนั มาตรา ๑๒ ของรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวย

ผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... ที่ผานสภาไปกม็ีคําวา “ดําเนินการ” เชนกนั แตคําวา “ดําเนินการ” 

นั้นผมไมไดพูดถึงวาดําเนินการที่หมายถึงวาเปนคํา ๆ เดยีวนะครับ คําวา “ดําเนินการ” ของผม

หมายถงึวา ดําเนนิการดวยวิธีการอะไร วธิีการท่ีใชที่เราตองการนี้ก็เขียนเอาไวใน พ.ร.ป. ที่ผาน10 

มาแลว ๒ ฉบับ คือวิธีการสัมภาษณ วธิีการตดิตามพฤตกิรรม วธิีการสงแบบสอบถามที่ตรงประเด็น

เพ่ือใหไดคุณสมบตัิเหลานั้น เพราะฉะนั้นคําวา “ดําเนนิการ” จึงมีความหมายแบบนั้นวาดาํเนนิการ

แลวเพ่ือใหเกดิประโยชนอะไร พ.ร.ป. ฉบับนี้ใน (๑) มาตรา ๑๓ บอกวาเพ่ืออะไร ตองการอะไร  

แตมาตรา ๑๓ (๓) คือจะดําเนินการอยางไรเพ่ือใหได (๑) ผมไมตองการที่จะไปแปรญัตติโดยการ

เขียนถอยคําใหมใหมากมายอะไร แตเพียงแตวาขอเพ่ิมคาํวา “ดําเนินการ” เพ่ือใหคณะกรรมการ15 

สรรหานัน้ปรกึษาหารือกนัวาจะดําเนนิการอยางไร ดวยวิธีการอยางไร แคกรอกแบบสอบถาม 

อยางเดียวหรือไม หรือวาเรยีกมาสัมภาษณอยางเดียวหรือไมแลวลงคะแนน เรามีหลาย ๆ 

เหตกุารณที่ผานมาในสภาแหงนีว้า ที่มีการลงคะแนนแลวชื่อบางทานลงซ้ําไมสามารถจะเลือกไดถงึ 

๒๐ กวาครั้ง เพราะวาไมสามารถแยกแยะจากคุณสมบตัิไดวาบุคคล ๒ คนนั้นที่ชื่อตองลงคะแนน 

ซ้ํากนัตัง้ ๒๐ กวาครั้งนั้นเปนอะไร เปนเพราะวาคนไหนดีเดนกวากนัอยางไร กรรมการสรรหาถึงยัง20 

ตกลงใจไมได เพราะฉะนั้นวธิีการที่จะแยกแยะใหเห็นจากการดําเนินการนี้จะเปนตัวบอกวาสุดทาย

ทานเลือกคนดีเพราะมคีวามกลาหาญใชไหม เพราะเขามคีวามรับผิดชอบสูงกวาใชไหม หรือวาเขามี

ทัศนคติท่ีดีตอการทาํงานหรอืมีสํานกึที่ดตีอประเทศชาตแิละประชาชนมากกวาใชไหม นัน่คือ

คําตอบสุดทายที่จะลงคะแนน แตการที่จะตดัสินใจลงคะแนนนัน้ตองมาจากการปรกึษาหารือใน

เรื่องการดําเนินการครับ ผมอยากจะเรียนเพ่ิมเติมวา ขออนุญาตเอยนาม ในวาระท่ี ๑ ผมอภิปราย25 

ทํานองนี้ ตอนท่ีคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูนาํเสนอ ทานประธานกรรมการรางรฐัธรรมนูญได

ตอบผมวาเหน็ดวยถาทําใหกฎหมายนี้เกดิความชดัเจน ทานกไ็มขดัของอยางไร ผมขออนญุาตพูด

เพียงเทานี ้นี่คอืที่มาวาทําไมผมถึงแปรญตัติในเรื่องนีน้ะครับ เพราะฉะนัน้การเพ่ิมถอยคําที่ผมเสนอ

นั้น 
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๒๐ 

สนช. ๕๐          ธนพงษ  ๕/๒ 

 

ผมถือวาไมไดทําใหเจตนาของกฎหมาย เนื้อหาของกฎหมายเปล่ียนไปเลย แตเกดิความชัดเจนวา

ใครทําอยางไร วงเล็บไหนใครทําอยางไร ในเมื่อคําวา “ดาํเนินการ” ก็อยูในรฐัธรรมนูญ  

คําวา “ดําเนินการ” ก็อยูในมาตรา ๑๒ ของ พ.ร.ป. ผูตรวจการแผนดิน แลวทําไมคาํวา 5 

“ดําเนนิการ” จะไปอยูใน พ.ร.ป. ฉบบันีไ้มไดครับ ผมอยากเสนอใหทานกรรมาธิการชวยกรุณา

พิจารณาทบทวน รวมทั้งทานสมาชิกดวย แลวท่ีผมพยายามเนนก็คือวาในการดําเนนิการนั้นดวย

วิธีการตาง ๆ ผมชื่นชมในกรรมการรางรฐัธรรมนูญทีเ่ขยีน พ.ร.ป. หลายฉบบัออกมาไดละเอียด ได

คุณสมบตัิไดวธิีการตาง ๆ หมายความวาอยางไร หมายความวาตอไปนี ้นบัจากนี้ไปรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ออกมาแลวเราจะไดคนด ีๆ มาทํางานใหบานเมือง  10 

ดวยคุณสมบตัิที่มาจากคุณสมบัติทีไ่ดมีการตรวจสอบอยางถองแทดวยวิธกีารตาง ๆ อยาง

หลากหลาย เราจะมั่นใจได สภาเองก็จะมีความสบายใจในการใหการรับรอง แตถาเผ่ือเราไมทําให 

กฎหมายชดัเจน แลวโดยเฉพาะอยางย่ิง พ.ร.ป. กกต.  พ.ร.ป. ของผูตรวจการแผนดิน และ พ.ร.ป. 

ฉบับนี้โดยเฉพาะมาตรา ๑๒ กับมาตรา ๑๓ ที่เกี่ยวโยงกนัและมีความสัมพันธกัน พูดถึงเรือ่งการ 

เลือกสรรบุคคลทั้งนัน้ กฎหมายที่ทําหนาที่ในเรื่องของการที่วาใหมาตราในการเลือกสรรบุคคล  15 

ในทํานองเดียวกนัควรจะไปในทางเดียวกนั ไมใชวา ๒ ฉบับนัน้เขียนแลวอานมาตรา ๑๒ ชัดเจน  

แตพอถงึฉบับนี้มาตรา ๑๓ คุณตองไขวไปไขวมาระหวาง (๑) กบั (๓) เพราะไมมีคําวา  

“ดําเนนิการ” อยู เพราะฉะนั้นกรรมการสรรหาอาจจะปรึกษาหารอืกันแลวก็ลงคะแนน  

ติ๊กถกู ติ๊กผิด ใหคะแนน ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ แลวประเทศชาติจะไดประโยชนอะไร เพราะเราไมสามารถ

คนหาคุณสมบัติท่ีอยูในใจของบุคคลคนนั้นไดใน ๗ คนที่จะมาสมคัรเปนกรรมการสรรหา  20 

ผมจึงแปรญัตติในเรื่องนี้ เพราะมัน่ใจวาคํานี้จะทําใหเกดิประโยชนตอราง พ.ร.ป. ฉบับนีแ้นนอน  

แลวผมก็เรียนทานประธานและกรรมาธกิารวา ผมยังขอยืนยันวาขอสงวนคําแปรญตัติเชนเดิมครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานประธานคณะกรรมาธิการวาอยางไร  

เชิญครับ 25 

  พลเรือเอก วัลลภ  เกดิผล (ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานทีเ่คารพ กระผม พลเรือเอก วัลลภ  เกดิผล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามญั  

ผมขออนุญาตเรียนนะครับวา การปฏิบตัิตาง ๆ ไดปรากฏอยูในมาตรา ๑๓ (๑) ซึ่งขออนุญาต 
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๒๑ 

สนช. ๕๐          ธนพงษ  ๕/๓ 

 

ใชเวลาส้ัน ๆ อานนะครบั การดําเนนิการนัน้ “ประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปถึง

กระบวนการสรรหากรรมการ โดยอยางนอยตองระบุจํานวนตําแหนงกรรมการที่จะสรรหา 

หลักเกณฑ วธิีการและระยะเวลาท่ีจะใชในการสรรหาทุกขั้นตอน และเพ่ือประโยชนแหงการนี้ 5 

ใหคณะกรรมการสรรหาใชวธิีการสัมภาษณหรือใหแสดงความคิดเหน็ในเรือ่งเกี่ยวกบัหนาที่ 

และอํานาจของคณะกรรมการ หรือวิธีการอืน่ใดที่เหมาะสม เพ่ือประกอบการพิจารณาดวย” 

คณะกรรมาธิการมคีวามเหน็วา วธิีการตาง ๆ ในการดําเนินการนั้นมปีรากฏที่ชัดเจนอยูในการ 

ตรารางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้อยูแลว จึงขอยืนครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   กรรมาธกิารยืนที่จะไมเพ่ิมเติมตามที ่

ทานพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง สงวนคําแปรญตัตนิะครับ ทานศักดิ์สิทธิ ์มอีะไรอีกครับ 

  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญัต ิ

แหงชาต ิทานกรรมาธิการ และสมาชิกทุกทานครับ พลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์  เชดิบุญเมือง  

สมาชิกผูแปรญัตตแิละผูสงวนคําแปรญัตติ ผมอยากจะเรียนแลวก็อยากจะใหโนมนาวที่ประชมุ 15 

นิดหนึ่ง ทานลองดูวาในกฎหมายฉบับนี้โดยเฉพาะมาตรา ๑๓ ผมเองกับกรรมาธิการยังเห็น 

ไมตรงกนัเลย ยังตองตคีวามกันเลย แลวถามวาเมื่อประกาศเอาไปใชแลวอะไรจะเกดิขึน้  

คือผมใหเกียรตกิรรมการสรรหา แตถาเผ่ือทานจะตีความวามบีางทาน ทานอาจจะบอกวาเรื่องนี ้

ไมจําเปนตองมาดาํเนนิการ เรื่องนี้ตองดาํเนนิการ หรือเรื่องนีไ้มจําเปนตองดําเนนิการแคปรกึษากนั 

ก็พอ แลวเราจะไดคนประเภทไหนเขามาทํางานใหบานเมือง กฎหมาย โดยเฉพาะอยางย่ิงกฎหมาย20 

ที่มีทํานองเดียวกนัควรจะเปนเนื้อหาที่อานแลวเขาใจและปฏิบตัิไดเหมือนกันนะครบั ผมมองวา 

มาตรา ๑๓/๓ (๓) เปนการดําเนินการเพื่อใหไดประโยชนตามมาตรา ๑๓ (๑) ที่ทานประธาน

คณะกรรมาธิการไดกรุณาตอบถึงเรื่องของ (๑) ที่ไดเขียนคําอธิบายหรือใหคําตาง ๆ ไวนี้ ผมมองวา

ไมใชเปนเรือ่งของการประกาศ เปนเรื่องของการบอกคณุสมบัต ิบอกวตัถุประสงควาราชการ

ตองการอยางไร แลวโดยเฉพาะอยางย่ิงคณุสมบตัิที่เขียนไวอยูดวยในมาตรา ๑๓ (๑) กบ็อกแตเรื่อง 25 

อํานาจหนาทีข่อง กสม. เทานั้นวาคนมาสมคัรตองรูเรื่องนี้ดี แตมาตรา ๑๓ (๓) บอกวาคุณสมบัติ

ของบคุคลนัน้ท่ีเราจะคัดสรรนี้ตองการบคุคลประเภทใด คือนอกจากจะรูเรือ่งหนาที่และอาํนาจของ  

กสม. แลวยังจะตองมคีุณสมบัติสวนตัวท่ีดีอยางนี้ เปนตน คือความกลาหาญ ความรบัผิดชอบ 
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๒๒ 

สนช. ๕๐          ธนพงษ  ๕/๔ 

 

ความมีสํานึก ความมีทัศนคติ พวกนีต้างหากทีเ่ปนประโยชนตอบุคคลผูนั้นและตอประเทศชาต ิ 

เพราะถาบอกวาอาํนาจหนาที่ของ กสม. ใคร ๆ ก็รูครับ ไปเปดกฎหมายหรือวาเปดหนังสือตาง ๆ  

ที่แพรหลายทัว่ไปก็สามารถเขาใจได สามารถมาอธิบายได สามารถตอบแบบสอบถาม  5 

สามารถกรอกใบสมคัรได แตส่ิงตาง ๆ ที่ตองดําเนนิการใน (๓) นี้คอืส่ิงที่เราจะไดคนดีมา 

เพ่ือบานเมือง ผมอยากจะเรยีนทานประธานคณะกรรมาธิการ แลวก็ทานสมาชิกทกุทานวา  

ขอใหทานลองอานดูที่ผมอภิปรายกลับไปกลับมาระหวาง (๑) กบั (๓) แลวผมแปรญตัตไิวใน (๓) 

ทานลองอานคําตอคําดูในกฎหมายฉบับนี้วาทานจะเขาใจอยางไร ถาทานอานคําตอคําทานจะเขาใจ

วา (๓) เขาหมายถงึการปฏิบัติ หมายถึงการดําเนินการ (๑) หมายถึงการประกาศหรือเจตนารมณ 10 

เพ่ืออะไรเทานั้นเอง ถาทานจะเอาเรื่องของประกาศหรอืเจตนารมณนี้มาพัวพันกบัเรื่องการปฏิบตั ิ

ผมคิดวาไมชดัเจน เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอรองทานประธานและทีป่ระชุมวาชวยกรุณาลองดู 

และกรรมาธกิารดวยวาจะทบทวนไดหรอืไม ถาเราจะปลอยใหกฎหมายฉบบันี้ออกไป 

โดยไมมีความชัดเจน โดยเฉพาะอยางย่ิงความชัดเจนท่ีเราตองการนัน้ คอืความชดัเจนที่จะไดบคุคล 

ที่ดีมาทํางานใหบานเมือง ขอบคุณครับ  15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   พอสมควรกระมงั ทานยืนอกีหรือไมครับ 

เชิญทานวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ ครบั 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ คนที่หนึ่ง)   :    

ทานประธาน ประโยคเดียวสั้น ๆ ครบั  20 

   ประเดน็ที่ ๑ ก็คอืวาพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดนิ

ก็ไดผานมาตราลักษณะเชนนี้ไปแลวจากที่ประชมุโดยไมมีคําวา “การดาํเนนิการ” เขามาเหมือนท่ี 

ทานศักดิ์สิทธิ์เสนอ  

  ประการที ่๒ ทานประธานหรือทานสมาชิกไดดูรฐัธรรมนูญคูกันระหวาง 

มาตรา ๒๐๓ กบัมาตรา ๒๐๔ ก็จะเขาใจส่ิงที่ทานประธานหรือทานศักดิ์สิทธชิี้แจงอยางชัดเจน 25 

วากระบวนการสรรหาจะม ี(๑) (๒) (๓) ไปเรื่อย แตหากกระบวนการสรรหาไมไดแลวคอยไป

ดําเนินการในมาตรา ๒๐๔ เพราะฉะนัน้คําวา “ดําเนินการ” เปนกระบวนการทีไ่ปใสใน 
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๒๓ 

สนช. ๕๐          ธนพงษ  ๕/๕ 

 

มาตรา ๒๐๔ ตามรฐัธรรมนญู เพราะฉะนัน้สิ่งทีค่ณะกรรมาธกิารไมไดเพ่ิมเตมิอยางท่ีทานศกัดิ์สิทธิ ์

ไดขอเสนอนัน้เปนส่ิงทีถู่กตองแลว คณะกรรมาธิการขอยืน ขอบคุณครับ     

          -  ๖/๑ 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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๒๔ 

สนช. ๕๐          วันสิร ิ ๖/๑ 

    

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชกิรับฟงเหตุผลทั้ง ๒ ฝาย  

ประกอบการตัดสินใจของทาน มีสมาชกิทานอืน่อีกหรอืไมครบั ทานพลเรอืเอก ศักดิ์สิทธิ ์  5 

เชิดบญุเมอืง คงพอแลวเหตผุลทานแนนแลวครบั 

   พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง   :   ขอความกรุณา ขอ ๑ นาทีครับ ก็คือวา 

ที่ทานวัลลภขออนุญาตเอยนามครับ พูดถงึมาตรา ๑๒ ในรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู

วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ผูตรวจการแผนดินเขยีนไวมีคําวา “ดําเนินการอยู” นั่นประเด็น

ที่ ๑  10 

   ประเดน็ที่ ๒ ขอความกรุณาทานประธานวาถาจะมมีติในเรื่องนี ้แลวสมาชกิเขามา

นั่งประชมุแลวผมขอสรุปอีกครั้งหนึ่งครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีหนึ่ง)   :   ครับ เชญิเลขาธิการดําเนินการตอครบั 

   นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ15 

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๔ ถึงมาตรา ๑๖  

ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๗ มีการแกไข” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๑๗ คณะกรรมาธิการวสิามัญ 

มีการแกไขนะครับ ไมมีผูสงวนความเหน็และไมมีสมาชกิสงวนคําแปรญตัต ิทานสมาชิกอภิปรายได20 

ในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการแกไขมีหรอืไมมาตรา ๑๗ ครบั 

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ เชญิเลขาธิการตอครับ 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ25 

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๘ ไมมกีารแกไข   

มาตรา ๑๙ มีการแกไข” 
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๒๕ 

สนช. ๕๐          วันสิร ิ ๖/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๑๙ คณะกรรมาธิการวสิามัญมกีาร

แกไขเพ่ิมเติมความในวรรคสอง ไมมีผูสงวนความเห็นและไมมีผูสงวนคาํแปรญตัติ มีสมาชิกตดิใจ5 

หรือไม มาตรา ๑๙ ครบั 

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ เชญิตอครับ 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ10 

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๒๐ มีการแกไข” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๒๐ คณะกรรมาธิการวสิามัญ 

มีการแกไขความในวรรคสาม ไมมีผูสงวนความเหน็และไมมีผูสงวนคําแปรญัตติ มีสมาชิก 

ติดใจหรือไมครบั 15 

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ เชญิตอครับ 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๒๑ มีการแกไข” 20 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๒๑ คณะกรรมาธิการวสิามัญ 

มีการแกไขในวรรคหนึ่ง ไมมีผูสงวนความเห็นและไมมผูีสงวนคําแปรญัตติ มีทานใดตดิใจหรอืไมครับ  

แกเรื่องอนุมาตรา 

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 25 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ เชญิตอครับ 
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๒๖ 

สนช. ๕๐          วันสิร ิ ๖/๓ 

 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๒๙  

ไมมีการแกไข  มาตรา ๓๐ มกีารแกไข” 5 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๓๐ คณะกรรมาธิการวสิามัญเพ่ิมความ 

ในวรรคสองขึ้นมาใหมทั้งวรรค ไมมีผูสงวนความเห็นและไมมีผูสงวนคําแปรญตัติ ทานสมาชกิ

อภิปรายไดในวรรคที่เพ่ิมเตมิ มีทานใดติดใจหรือไมครับ 

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 10 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ เชญิตอครับ 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒  

ไมมีการแกไข  หมวด ๒ การดําเนินการตามหนาที่ของคณะกรรมการ ไมมีการแกไข  มาตรา ๓๓  15 

ไมมีการแกไข  มาตรา ๓๔ ไมมีการแกไข มีกรรมาธกิารสงวนความเห็น”    

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๓๔ กรรมาธิการวิสามญัขางมาก 

ไมแกไข แตมกีรรมาธิการวสิามัญเสียงขางนอยสงวนความเหน็จะขอเพ่ิมเติมความในวรรคหนึ่ง 

ของมาตรา ๓๔ ผูสงวนความเหน็ไดแก ทานภิรมย  ศรปีระเสริฐ กับทานมณเฑียร  บุญตัน  20 

ไดขอสงวนความเหน็ จะมีการเพ่ิมเติมขอความ ทานจะขอฉายเพาเวอรพอยท (PowerPoint) 

ประกอบดวยใชหรือไมทานภิรมย  ศรีประเสริฐ ครบั 

   นางภิรมย  ศรีประเสริฐ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ใชคะ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   อนุญาตนะครบั เจาหนาที่เตรยีม 25 

เพาเวอรพอยทเฉพาะมาตรา ๓๔ กอน ใหทานภิรมย  ศรีประเสริฐ ดวย แลวก ็๒ ทาน  

จะใชสิทธิอภิปรายทั้ง ๒ ทานเลย หรืออภิปรายรวม ทานมณเฑียร  บญุตนั ไมอยู ถอืวา 

ทานภิรมย  ศรีประเสรฐิ อภิปรายแทนไปดวยเลยแลวกนั เชญิทานภิรมย  ศรปีระเสริฐ ครับ   
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๒๗ 

สนช. ๕๐          วันสิร ิ ๖/๔ 

 

    นางภิรมย  ศรีประเสริฐ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   เรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพและสมาชิกทกุทานนะคะ ขอความทีด่ิฉนัขอเพ่ิมเตมิในมาตรา ๓๔ 

จะปรากฏในรายงานของคณะกรรมาธิการในหนา (๘) เหตุผลในการเพ่ิมเติมกค็ือ 5 

   ประการที ่๑ คือเรือ่งของการไกลเกล่ียนัน้เปนกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือก 

ซึ่งเดิมกเ็คยกําหนดไวในพระราชบัญญตัิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ อยูแลว 

ซึ่งการระงับขอพิพาททางเลือกดวยการไกลเกล่ียจะชวยบรรเทาทุกขใหกับประชาชนไดรวดเร็ว 

แลวก็ลดการนําคดีขึน้สูศาล รวมท้ังจะเปนการยุติขอพิพาทดวยความสมานฉนัทดวย เพราะวา 

ในบางกรณีแลวความขดัแยงอาจจะไมใชเรือ่งของเนื้อหา แตวาอาจจะเปนเรื่องของความเขาใจผิด 10 

มีขอมูลไมครบถวน การระงบัขอพิพาทโดยกระแสหลักอาจจะใชเวลาและคาใชจายมากกวา 

การไกลเกล่ียจึงเปนเครื่องมอืที่จะชวยรวบรวมขอมูลเพ่ือที่จะมาจัดการความขัดแยงได  

แลวในกฎหมายที่เปนกระบวนการยุตธิรรมกระแสหลักนี้ กม็ักจะกําหนดเรื่องการไกลเกล่ีย 

ไวในตัวกฎหมายเลย เชน ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพงมาตรา ๑๙  มาตรา ๒๐   

มาตรา ๒๐ ทว ิเปนตน 15 

   ประการที ่๒ ก็คือวาตามหลักการปารีสทีก่ําหนดหลักการเกี่ยวกับเรื่องของอาํนาจ 

หนาทีข่องสถาบนัสิทธมินุษยชนแหงชาติ ก็จะวางหลักการไววาสถาบนัสิทธิมนุษยชนแหงชาตินี ้

ควรมีอํานาจหนาที่ที่ครอบคลุมถึงการคุมครองและสงเสริมสิทธมินุษยชนแหงชาติอยางกวางขวาง 

เทาที่จะเปนไปได และขอบเขตอํานาจหนาที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาตนิั้นควรจะบัญญัติ 

ไวอยางชัดเจน รับรองไวในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  20 

   ประการที ่๓ ก็คือจากการทีไ่ดไปศึกษาเปรียบเทียบอํานาจหนาที่ของสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแหงชาต ิอํานาจหนาที่ท่ีไดรับหรือแมนเดท (mandate) ของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แหงชาติในเอเชียแปซิฟก กจ็ะมีประเทศตาง ๆ หลายประเทศ เชน ออสเตรเลีย จะเปนฟจิ 

อินโดนีเซีย มองโกเลีย เนปาล นวิซแีลนด ฟลิปปนส เกาหลีใต ศรีลังกา แลวก็รวมท้ัง 

ประเทศไทยตามกฎหมายปจจุบันนีก้ําหนดใหมีอํานาจเรื่องการไกลเกล่ียไวท้ังส้ิน แลวเมื่อเราแปล 25 

เรื่องการไกลเกล่ียถาเราแปรบทบญัญตัิเปนภาษาองักฤษ ถาไมมีถอยคํานี้บรรจุไวในตวับทบญัญตั ิ

ก็จะทําใหในป ๒๐๑๗ กสม. ไทยเราจะบอกไมไดวาเรามอีํานาจหนาทีด่ังนี้ แมจะมีขอสังเกตของ 

คณะกรรมาธิการวิสามญั แตตามหลักการปารีสจะระบไุววาตองกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 

หรือกฎหมาย 
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๒๘ 

สนช. ๕๐          วันสิร ิ ๖/๕ 

 

   ประการที ่๔ ก็คือตามรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับนีเ้อง 

ไดกําหนดไวในมาตรา ๓๔ ถึงมาตรา ๓๙ วางกรอบหนาที่และอํานาจของ กสม. ไวในเรื่อง 

การพิจารณาเรื่องรองเรียน ซึ่งหมายถงึการรับเรื่องรองเรียนเปนรายกรณีดวย ซึ่งตามหลักการ 5 

ปารีสเอง เมือ่เรารับอํานาจเพ่ิมเติมในเรื่องการรับเรื่องรองเรียนไวก็จะมีแนวทาง ๔ ประการ ก็คือ 

   ๑. เรือ่งการหาทางการเจรจาไกลเกล่ียเพ่ือยุติขอพิพาท ซึ่งในราง พ.ร.ป. กสม. 

ฉบับนี้ก็จะไมม ี

   ๒. เรือ่งการแจงสิทธิใหผูรองเรียนทราบในเรื่องการเยียวยาแกไขการสงเสรมิ 

ใหผูรองไดเขาถึงสิทธิ ซึ่งก็จะปรากฏอยูในรางแลวในมาตรา ๒๗ (๑)  มาตรา ๓๔   มาตรา ๓๘ 10 

แลวกเ็รื่องการพิจารณาเรื่องรองเรียนทีก่รรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติจะตองพิจารณา แลวก ็

สงเรื่องตอไปยังหนวยงานท่ีมีอํานาจซึ่งปรากฏอยูในรางมาตรา ๖  มาตรา ๓๔ แลวก็เรื่องของ

หลักการปารีสกไ็ดวางไวดวยวา เมื่อพิจารณาเรื่องรองเรียนแลวกต็องมีขอเสนอแนะใหหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหาการละเมิด เพราะฉะนั้นการท่ีไมมีกฎหมายรองรบัไวชดัเจน 

นอกจากไมสอดคลองกบัหลักการปารีสอยางสมบูรณแลว ก็จะทําใหอาจจะถกูโตแยง แลวถาหากวา 15 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมาดําเนนิการในภายหลัง ตามขอสังเกตกค็ือจะอาศยัอํานาจ 

ในการออกระเบียบภายในเพ่ือทําเรื่องนี้ก็อาจจะถกูโตแยงไดวาเปนการดําเนินการตามอําเภอใจ  

แลวประชาชนก็จะไมเกดิความมั่นใจในการทําหนาที่ของ กสม. ขอบคุณคะ  

    ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชิญกรรมาธิการวิสามัญทานใดเปนคนชี้แจง 20 

เชิญครับ 

   พลเรอืเอก วลัลภ  เกดิผล (ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานทีเ่คารพ กระผม พลเรือเอก วัลลภ  เกดิผล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ 

วิสามญั ขออนญุาตกราบเรยีนวาการที่คณะกรรมาธิการไมเพ่ิมเรื่องอํานาจของการไกลเกล่ียเขาไป

ในตัวบทบญัญตัิก็เนื่องจากวาตามวตัถุประสงคของการรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 25 

วาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิพ.ศ. ....  ฉบับใหมนีม้ีการเปล่ียนแปลงอํานาจหนาที่  

รวมทัง้เปล่ียนแปลงคุณลักษณะ คุณสมบตัิของผูที่เปนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
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๒๙ 

สนช. ๕๐          วันสิร ิ ๖/๖ 

 

คอนขางมากทั้งนี้เนื่องจากวาตองการท่ีจะใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตนิัน้ทํางานในเชงิ

ระบบเพ่ือที่จะสามารถจะทาํในฐานะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติในเรื่องใหญ ๆ เปนหลัก ------- 

 5 

- ๗/๑ 



๓๐ 

สนช. ๕๐         พชร  ๗/๑ 

 

อยางไรก็ตามกไ็มไดละเลยในเรื่องของการท่ีจะตองไปดแูล ในกรณีที่มีผูไดรับความเดือดรอน  

หรือถูกละเมิด ซึง่ในกระบวนการหรือการดําเนินการนั้นจะมีระบบของการเยียวยา 

ที่ใหมีการดําเนนิการไดอยูแลว เพราะฉะนัน้ขออนญุาตเรียนวาการเยียวยานี้โพรเซส (process) 5 

กระบวนการที่เขาไปสูการเยียวยานั้นหลีกหนไีมพน ก็คอืเรื่องการไกลเกล่ีย เพราะฉะนั้นจุดประสงค 

ที่กําหนดใหกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติทาํไดคือการเยียวยานั้น การที่จะกําหนดวา 

ตองมหีรอืไมมีการไกลเกล่ียนั้นไมมีความจําเปนที่จะตองระบุอยูในตวับทกฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจากวา

คณะกรรมาธิการมคีวามเหน็วาไมจําเปนที่จะตองเขียนลงไปในรายละเอียดของกระบวนการ

ดําเนินการ เพ่ือไปสูวัตถุประสงคเรื่องการเยียวยากับอีกอันหนึ่ง ก็คือในเรื่องของการที่ไดกําหนด 10 

ในมาตรา ๒๗ (๕) ใหออกระเบียบได ซึง่ตรงนีข้ออนุญาตเรียนวาการจะไปออกระเบียบอยางไร 

ก็ตามการไกลเกล่ียนัน้เปนกระบวนการที่จะเกดิขึน้ไดกต็อเมือ่คูกรณีทั้ง ๒ ฝายยินยอม ดงันั้น 

การที่จะไกลเกล่ียเพ่ือใหเกิดไปสูการเยียวยานั้น กต็องเกดิจากการยินยอมทั้ง ๒ ฝาย เพราะฉะนั้น

ประเดน็ตรงนีค้ณะกรรมาธกิารจึงมีความเห็นวาไมมีความจําเปนท่ีจะตองไปกําหนดอยูใน 

ตัวกฎหมายเพ่ือจะชี้ลงไปถงึเรื่องการไกลเกล่ีย เพราะอาจจะตองมีการใสเรื่องของการดําเนินการ 15 

ในเรื่องตาง ๆ ลงไปอีกจนมากครบั เพราะฉะนัน้คณะกรรมาธิการจึงเห็นวาไมจําเปนตองเพ่ิมหนาที่

เรื่องการไกลเกลี่ยลงไป โดยมองถงึประเด็นของการสําเรจ็ของงาน คือการเยียวยา ซึง่การไดมา 

ซึ่งการเยียวยานั้นการเจรจาหรือการไกลเกล่ียนั้นเปนหนึ่งในกระบวนการที่เขาไปสูการเยียวยา 

อยูแลวครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานภิรมย  ศรปีระเสรฐิ ยังติดใจไหม 

กรรมาธิการฟงคาํชี้แจงของประธานคณะกรรมาธกิารแลว ก็จริง ๆ ก็ตรงกบัทาน เพียงแตตางกัน 

ตรงทีว่าไมตองเพ่ิมเติมก็สามารถทาํไดอยูแลว เปนหนึง่ในกระบวนการเยียวยาและสามารถ 

ไปออกเปนกฎหมายลําดบัรองตอไปได ทานภิรมย  ศรปีระเสริฐ ยังตดิใจไหมครับ  

  นางภิรมย  ศรีประเสริฐ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   จริง ๆ กค็ือยังติดใจ ก็คือ 25 

จะถือวาถาไมบรรจุไวก็จะถอืวาทําไมได เพราะวาปจจุบนัทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

ไดออกระเบียบวาดวยการไกลเกล่ียไวอยางชัดเจน ซึ่งระเบียบวาดวยการไกลเกล่ียในขณะนี้ 

ไดอาศัยความตามมาตรา ๒๗ ของพระราชบญัญตัิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการออกระเบียบ ถาหากวาไมมีการบรรจุ 
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๓๑ 

สนช. ๕๐         พชร  ๗/๒ 

 

ถอยคํานี้ไวแลวอาศัยอาํนาจทั่วไปในมาตรา ๒๗ (๕) แลวก็มาตรา ๔๙ ทีว่าอยูในขอสังเกต 

จะเปนอํานาจท่ัวไปที่ออกเพ่ือการทําหนาที ่ควบคมุการปฏิบัตหิรอืกําหนดแนวปฏิบัติของ

ขาราชการหรือเจาหนาที่ภายในสํานักงานเทานัน้เอง แตวาในทางปฏิบัตหิรือหลักการไกลเกล่ีย 5 

ในระบบสากล แลวก็ในเรื่องหลักการของการไกลเกล่ียโดยท่ัวไป การไกลเกล่ียจะตองกําหนดกติกา

หรือแนวทางท่ีไปกระทบกับผูรองหรือผูถกูรองที่อาจจะตองปฏิบัตติามแนว เชน มบีันทึกขอตกลง

ตามแบบที่กําหนดมีการลงนาม มีพยานอะไรอยางนี้เปนตน ตองมไีปกําหนด ทีนีถ้าหากวา 

ไมไดเพ่ิมเติมจะไมตดิใจ แตจะถือวาคณะกรรมการไมมอีํานาจหนาทีน่ี้ แลวก็ในการไปประชุม

ระหวางประเทศ เราไมสามารถบอกไดเลยวาเรามีอํานาจหนาทีน่ี้ ถาหากวาไมเพ่ิมเติมทาง กสม.  10 

ก็คงตองถือวา กสม. ไมมีอาํนาจหนาทีน่ี้ แลวกค็งไมกลาท่ีจะไปออกระเบียบ ขอบคณุคะ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสงวนความเหน็ไว ทานกรรมาธกิาร 

วาอยางไรครับ 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ คนที่หนึ่ง)   :    15 

ทานประธานทีเ่คารพ ผม วลัลภ  ตงัคณานุรักษ สมาชกิสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิกรรมาธิการ 

ก็ขอยืนวาไมตองเพ่ิม เพราะวานัยทานสามารถดําเนนิการไดอยูแลว ทีนี้ทางเลขาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพูดวาถอืวาไปดําเนินการไมไดอยางนี้จะทําใหทานปดกัน้ตวั

ทานเอง ยืนยันแคนัน้วาดําเนินการไดขอบคุณครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   สมาชิกจะเปนคนตัดสินใจหลังจากฟงเหตผุล 

ของทั้ง ๒ ฝายแลว เชิญเลขาธิการดาํเนนิการตอครบั  

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิปฏิบัติหนาทีเ่ลขาธิการสภานติบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๓๕  

ถึงมาตรา ๓๘ ไมมกีารแกไข  มาตรา ๓๙ มกีารแกไข” 25 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๓๙ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข  

ไมมีผูสงวนความเห็นและไมมีผูสงวนคําแปรญตัต ิเพ่ิมเตมิถอยคํา ภายใตบงัคับมาตรา ๖ เขาไป 

นะครับ มีสมาชกิทานใดติดใจอภิปรายหรือไมครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 30 



๓๒ 

สนช. ๕๐         พชร  ๗/๓ 

 

   ผูปฏิบตัิหนาท่ีแทนประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ (นายสุรชัย  เล้ียงบญุเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ เชญิดําเนนิการตอครับ  

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ 5 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิปฏิบัติหนาทีเ่ลขาธิการสภานติบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๔๐  

มีการแกไข” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๔๐ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข  

ไมมีผูสงวนความเห็นและไมมีผูสงวนคําแปรญตัต ิเปนการปรบัถอยคํา ทานสมาชิกติดใจอภิปราย 10 

ยกมือเลย เชิญทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ครบั  

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตั ิ

แหงชาตทิี่เคารพ ผม พลเรอืเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ในมาตรา ๔๐  

สําหรบัวรรคหนึ่ง “ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานผลการประเมนิสถานการณดานสิทธิมนุษยชน 

ของประเทศประจําปใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวนันบัตัง้แตวันสิน้ปงบประมาณ” ทนีี้ทานตดัคําวา 15 

“งบประมาณ” ทิ้ง แลวกไ็ปเติมเปน “ปปฏิทิน” ไป ผมไดไปอานรายงานประจําป โดยเฉพาะ 

แยกเลมกัน ก็คือวารายงานการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ป ๒๕๕๘ แลวก ็

รายงานประจําปมา ๒ เลม ก็คือมีความสัมพันธกับมาตรา ๔๕ ดวย ก็คือรายงานผลการปฏิบตัิงาน

ประจําป ๒๕๕๘ ของคณะกรรมาธิการสิทธมินุษยชนแหงชาต ิผมก็จะมีคาํถามวาในปปฏิทิน  

ที่ตองทาํรายงานประจําปเปน ๑๐ ปแลว ผมคิดวาเปนแบบมาตรฐาน ประจําปทั้ง ๒ ฉบบันี้เลย  20 

ผมคิดวาดีอยูแลวเพราะอะไร ในมาตรา ๔๕ ถาเราไปอานคํานําหรืออานในบททาย ๆ รายงาน 

ผลการปฏิบัติงานประจําป อันนีต้ามมาตรา ๔๕ ที่จะตองทํา จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงผลการดําเนนิการ

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นบัตัง้แตวนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จนถงึวนัที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๘ ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและก็อยางนีค้รับ ปกตแิลวรายงานประจําป  

อันนี้ทําดีมาก เพราะเนื่องจากในเรือ่งเกี่ยวกบัประสิทธผิล คุณภาพ ประสิทธิภาพ การพัฒนาองคกร25 

มีครบเลย ซึ่งตรงนี้จะแสดงวาในสวนที ่๒ ของรายงานประจําปของทาน กําหนดไววา 

ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ สํานกังาน กสม. มีผลดาํเนนิงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปที่กําหนดไว

ตามพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายขางตนตามตวัชี้วัด แลวก็จะมีรายละเอียดมากมาย  
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๓๓ 

สนช. ๕๐          พชร  ๗/๔ 

 

ผมคิดวาดีอยูแลว เพราะฉะนั้นในมาตรา ๔๐ ที่ทานไมแก ก็คอืวาไปใชคาํวา “ปฏิทิน” มา ผมคดิวา 

๒ เลมมาคูกันอนันี้อยูในมือผม แลวทานไปแก เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับวันท่ีตาง ๆ อาจจะเพ้ียน 

ไปจากเดมิ ก็เลยมีคําถามวาทานมีเหตผุลเปนประการใด แตความเห็นสวนตัวผมคดิวาไมควรแก 5 

ขอบพระคุณครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกทานอืน่อีกหรือไม 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีแลวนะครับ เชญิกรรมาธิการตอบชีแ้จง

ครับ  

  นางภิรมย  ศรีประเสริฐ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิดฉินั ภิรมย  ศรีประเสริฐ กรรมาธิการขอเรียนชี้แจงในเรื่องของการที ่

แกไขมาตรา ๔๐ จาก “ปงบประมาณ” เปน “ปปฏิทิน” คือเนื่องจากวารายงานของ กสม.  15 

ที่ทําประจําปจะมีอยู ๒ ประเภท กค็ือรายงานประเมนิสถานการณประจําป ซึ่งเปนรายงาน 

ที่สถาบนัสิทธมินุษยชนแหงชาติทัว่โลก ก็จะมีการทํากนั ซึ่งตางก็ยึดถือเปนปปฏิทิน แตสวนรายงาน

ที่ทานกลาวถงึวาเปนปงบประมาณนั้น คือรายงานผลการปฏิบตัิงานประจําป ซึ่งแสดงถงึ 

การปฏิบตัิงานในการใชจายงบประมาณ ซึ่งจะปรากฏอยูในรางมาตรา ๔๕ เปนคนละประเภทกนั  

ทีนี้เนื่องจากวาเราจะตองไปรายงานประเมนิสถานการณเปนสวนหนึง่ของการที่เราจะถูกประเมนิ20 

สถานะที่วาจาก A เปน B หรืออะไร เขาจะพิจารณาเรื่องการตอบสนองตอสถานการณสิทธิ ซึ่งก็คือ

รายงานประเมนิสถานการณ ซึ่งทัว่โลกจะยึดถือเปนปปฏิทิน เรากเ็ลยคิดวาแลวรายงานที่เราเสนอ

ทานที่เสนอสภามา ก็เปน ๒ ประเภทนัน้ 

  ประเภทหนึง่ คอืรายงานประเมินสถานการณก็ยังยึดถือปปฏิทิน ปจจุบนันี ้

เราก็ทําปปฏิทนิ และ 25 

  รายงานอีกประเภทหนึง่ คอืรายงานผลการปฏิบตัิงาน ซึง่จะอยูในรางมาตรา ๔๕ 

เปนคนละประเภทกัน ก็เลยคิดวาถาเพ่ือใหสอดคลองกบัสากลที่เขาปฏิบตัิกนั เรากเ็ลยคิดวา 

การกําหนดเปนปปฏิทินนาจะมีความเหมาะสม ขอบคณุคะ 
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๓๔ 

สนช. ๕๐         นัญนรีญ  ๘/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เพ่ือความเปนสากล สรุปทางคณะกรรมาธิการ

ชี้แจงอยางนัน้นะครบัทานธราธร มีทานใดอีกไหม  5 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีแลวนะครับ เชญิเลขาธกิารตอครับ  

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๔๓  10 

ไมมีการแกไข  มาตรา ๔๔ มีการแกไข”  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๔๔ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข

เพ่ิมเติมขอความ ไมมีผูสงวนความเห็นและไมมีสงวนคําแปรญัตติ ทานสมาชิกอภิปรายได  

มีทานใดตดิใจไหมครบั  15 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ เชญิตอครับ  

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖  20 

ไมมีการแกไข  หมวด ๓ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิไมมีการแกไข   

มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ ไมมกีารแกไข  มาตรา ๔๙ มีการแกไข” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๔๙ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข  

ในการกาํกับดแูลใหคณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบและประกาศเรื่องตาง ๆ แลวก็ (๓)  25 

เพ่ิมเรื่องการอทุธรณและการลงโทษ ไมมีผูสงวนความเห็นและไมมีผูสงวนคําแปรญตัต ิมีสมาชิก 

ติดใจอภิปรายไหม ในประเด็นทีม่ีการเพ่ิมเติม 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 
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๓๕ 

สนช. ๕๐         นัญนรีญ  ๘/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ เชญิตอครับ   

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ5 

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๕๐ ไมมกีารแกไข   

มาตรา ๕๑ มีการแกไข” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๕๑ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข  

โดยตัดคาํออกคําหนึ่งในวรรคสามจากเดมิ “คาเบี้ยประชุม” ตดัเหลือคําวา “เบี้ยประชุม” เทานัน้  10 

มีทานใดตดิใจไหมครบั  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ เชญิตอครับ  

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ15 

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๕๒ ถึงมาตรา ๕๔  

ไมมีการแกไข  มาตรา ๕๕ มีการแกไข” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๕๕ แกไขเล็กนอย จากเดิมมาตรา ๕๕ 

วรรคหนึ่ง คําวา “ที่เกี่ยวของกับ” แกไขเปน “ที่เกี่ยวกบั” มีทานใดตดิใจไหมครับ 20 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ เชญิตอครับ  

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๕๖ ถึงมาตรา ๕๘  25 

ไมมีการแกไข  หมวด ๔ บทกําหนดโทษ ไมมีการแกไข  มาตรา ๕๙ มีการแกไข” 
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๓๖ 

สนช. ๕๐         นัญนรีญ  ๘/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๕๙ คณะกรรมาธิการมกีารเพ่ิมเติม 

ความในวรรคแรก ไมมีผูสงวนความเห็นและไมมีผูสงวนคําแปรญตัติ มีทานใดตดิใจไหม  5 

เติมมาตรา ๔๔ เขาไปครบั  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีนะครับ เชญิตอครับ  

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ10 

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “บทเฉพาะกาล ไมมีการแกไข  

มาตรา ๖๐ มีการแกไข มีกรรมาธกิารสงวนความเห็นและสมาชิกสงวนคําแปรญตัติ” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มาตรา ๖๐ บทเฉพาะกาล เกี่ยวกับ 

การดํารงตําแหนงของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ15 

ที่ดํารงตําแหนงอยูในวนักอนวนัที่ประกาศใชกฎหมายฉบับนี ้คณะกรรมาธิการมีการแกไข 

ใหประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตแิละกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาตซิึ่งดํารงตําแหนง 

อยูในวันกอนวันท่ีพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนีใ้ชบังคับ ยังคงอยูในตาํแหนงตอไป 

จนกวาจะครบ ๓ ป นับแตวนัที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งหรือพนจากตาํแหนงตามมาตรา ๒๐  

เวนแตกรณีตาม (๓) ในสวนที่เกี่ยวกบัการขาดคุณสมบตัติามมาตรา ๘ มิใหนํามาใชบังคับ  20 

นี่คือความหลักในวรรคแรกของมาตรา ๖๐ ทีค่ณะกรรมาธิการมกีารแกไข แลวก็ยังมีการแกไข 

ความในวรรคสอง ตัดความในวรรคสามของมาตรา ๖๐ ออก มีผูสงวน ๒ กลุม  

  กลุมที่ ๑ คือกรรมาธิการเสียงขางนอย ประกอบดวย ๑. นางจุรี  วิจิตรวาทการ  

๒. นายนรชติ  สิงหเสนี และ ๓. นายอรรถสิทธิ ์ กนัมล สงวนความเห็นไวใหคงตามรางเดิม 

คือไมแกไข 25 

  กลุมที่ ๒ คือกลุมที่สงวนความเหน็และมีการสงวนคําแปรญตัตดิวย ประกอบดวย 

นางภิรมย  ศรีประเสริฐ กรรมาธกิารเสียงขางนอย ขอสงวนความเห็นแกไขเพ่ิมเติมความ 
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๓๗ 

สนช. ๕๐         นัญนรีญ  ๘/๔ 

 

ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง และตัดความในวรรคสามของมาตรา ๖๐ ออก ผมจะไมอานรายละเอียด  

เดี๋ยวใหทานอภิปรายเอาเอง แลวก็ทานกลานรงค  จันทกิ และอาจารยนรนติิ  เศรษฐบุตร  

สงวนคําแปรญัตติ แกไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึง่ วรรคสอง ตัดความในวรรคสามของมาตรา ๖๐ 5 

ออก และยังมีนายธานี  ออนละเอียด สงวนคําแปรญตัติแกไขเพิ่มเตมิความในวรรคหนึง่ วรรคสอง 

และตดัความในวรรคสามของมาตรา ๖๐ ออก นายวรพล  โสคติยานรุักษ สงวนคาํแปรญตัต ิ 

แกไขเพ่ิมเติมความในวรรคหนึ่ง ตดัความในวรรคสอง วรรคสาม ออก และเพ่ิมเติมความเปน 

วรรคสองขึ้นมาใหม ทั้งหมดคือรายชื่อและขอมูลเกี่ยวกบัการสงวนความเห็นและสงวนคาํแปรญตัติ

ของมาตรา ๖๐ ทัง้หมด ซึง่เกี่ยวของกับเรื่องของบทเฉพาะกาล วาระการดํารงตาํแหนงของประธาน10 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตแิละกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่อยูในตําแหนงกอนวันที่

กฎหมายใหมจะมีผลใชบังคบั ผมจะใหกลุมของอาจารยจุรี  วิจิตรวาทการ ที่สงวนความเห็น 

ใหคงไวตามรางเดิม ถาคงไวตามรางเดิมก็คือใหพนตําแหนงท้ังหมด นับจากวันท่ีกฎหมายนี้ 

มีผลใชบังคบั เชญิกลุมอาจารยจุรีกอนครบั ใครจะเปนผูอภิปรายเหตุผล เดี๋ยวอาจารยจุรี  

กลุมของทานจะอภิปรายท้ัง ๓ ทานเลยหรือมอบทานทานเดียว    15 

  นางจุร ี วิจิตรวาทการ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ คนที่สอง)   :   ๒ คะ 

ดิฉนัและคุณอรรถสิทธิ ์ กนัมล  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานอาจารยกับทานอรรถสิทธิ ์๒ ทาน  

เชิญครับ  20 

  นางจุร ี วิจิตรวาทการ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ คนที่สอง)   :    

ทานประธานทีเ่คารพ ทานสมาชิก สนช. ผูทรงเกียรติ อยางที่ไดปรากฏวาเรื่องของกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาตเิปนกฎหมายที่มีความแตกตางจากฉบบัอื่น ๆ เกี่ยวกับองคกรอิสระและ 

เรื่องอืน่ ๆ  ทั้งหลาย เปนเพราะวาเรามีพันธผูกพันกับตางประเทศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

นั้นตองทํางานกับองคกรในเวทีสากล และเปนภาคขีองหลักการปารีสซึง่มีเงื่อนไขหลายอยาง 25 

ที่เราไมสามารถจะกําหนดขึน้เองตามลําพัง ในเมื่อภาครีวมมือกับเขา ทนีี้ในประเดน็ของเหตกุารณ 

ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกบักรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิก็คอืวาเราไดถูกดาวนเกรด (downgrade)  

ลดขัน้ลําดบั A B มาเปน B อันนี้เหตุการณนี้เกิดขึ้นแลว ในการรางกฎหมายประกอบฉบบันี ้
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๓๘ 

สนช. ๕๐         นัญนรีญ  ๘/๕ 

 

เรามีการหารือรับฟงความเห็นจากคนมากมายที่เกี่ยวของกับเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง 

เจาหนาที่ของสหประชาชาติดวย ทีนี้ประเด็นกค็ือวาส่ิงที่เขาติดใจ คางคาใจมากก็คอืกระบวนการ

สรรหากรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติในชดุที่ผานมามองวาไมมคีวามหลากหลาย ไมไดตรงตาม5 

หลักการของปารีส บคุคลที่เลือกมากไ็มมคีวามหลากหลายเพียงพอ แลวก็ในเวลาเดยีวกันนี้

กระบวนการสรรหารวบรัดเรงรีบเกนิไป ไมไดเปดโอกาสใหสังคมไดรับรูรับทราบ ไมมีโอกาส 

ใหการมสีวนรวมจากภาคประชาชน ภาคสังคมแสดงความคิดเหน็วาใครควรจะเปน ไมเปนอยางไร 

เหตุผลตาง ๆ เหลานีเ้รารับไวพิจารณา แลวเราก็ตระหนกัดีวาในการที่เราจะอัพเกรด (upgrade) 

สถานะของเราขึ้นมาใหเปนเกรด A เราจําเปนจะตองใหกฎหมายของกรรมการสิทธมินุษยชน10 

แหงชาตเิขมแขง็แข็งแรงสอดคลองกับหลักการของปารสี และพยายามมองถึงขอทวงติงของเขา 

ตอนทีด่าวนเกรดเราดวย เพราะฉะนั้นเหตุผลเหลานี้ทําใหเราก็คิดวา เราจําเปนจะตองมีอะไร 

ที่ผิดไปจากองคกรอิสระอื่น ๆ อยางกระบวนการสรรหายาวนาน อนันีก้็เปนสวนหนึง่ เปดกวาง 

มีการใหมีคนเขามามีสวนรวมมาก ในหลักเกณฑนัน้เราไดรวมใหคนที่คิดวามาจากหลากหลาย 

ของสังคม มีสวนรวมเปนกรรมการได จากภาคประชาสังคม จากวงการทนายความ สภาทนายความ15 

มีสวนรวมมาเปนกรรมการสรรหา ความหลากหลายท่ีเขาตองการมี ๒ ระดบั ระดบักรรมการสรรหา 

ตองหลากหลาย และกรรมการตองหลากหลายดวย ไมใชเฉพาะอนัใดอนัหนึ่ง -------------------------  

    

          -  ๙/๑ 

 20 

 



๓๙ 

สนช. ๕๐         ศรีอนงค  ๙/๑ 

 

เพราะฉะนัน้ทั้งหมดที่ทํามา ออกแบบมาเพ่ือพยายามตอบโจทยเหลานี ้นอกจากนีแ้ลวในเดือน 

ที่แลวทีด่ฉิันไปประชุมเปนผูแทนใหกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไปที ่

สหประชาชาติที่กรุงเจนีวาไปตอบคําถามของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัตติอสตรีในทุก5 

รูปแบบ เขาก็ยังถามเรื่องนี้ เปนคาํถามแรก ๆ เลยทีถ่ามวา ทําไมกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ

ของเราถกูดาวนเกรด (downgrade) ทําไมกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตเิคยเปนที่ยอมรับ ทําไม

หลัง ๆ มปีญหาตาง ๆ เมื่อไรเราจะพรอมที่จะอัพเกรด (upgrade) กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ของเราเพราะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติถือวามคีวามสําคญัมากในการสนบัสนนุการทํางาน

เรื่องสิทธิมนุษยชนในดานตาง ๆ เพราะฉะนัน้คําถามขอนี้ดฉิันเปนคนตอบไปเอง ดิฉนับอกวาเรา10 

กําลังรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอยู กําลังอยูในกระบวนการพิจารณาและมีความมัน่ใจวา

กฎหมายฉบับใหมนีม้ีขอหลักประกันตาง ๆ ที่สอดคลองกับส่ิงที่เขาตองการ และในเวลาเดียวกนั

กรรมการเรากจ็ะเริ่มกระบวนการสรรหา เพราะวาตรงนีเ้ปนการแสดงถึงเจตนารมณที่แนวแนวาเรา

จริงจังจรงิใจมีความเอาจรงิเอาจังกับการท่ีจะทําอะไรใหสอดคลองกับกฎหมายใหม ดวยเหตุผลอันนี้

ดิฉนัคดิวาเราตองการใหประเทศชาติเรามศีักดิศ์รีเทาเทยีมกับประเทศอื่น ๆ สามารถที่จะอยูใน15 

กระบวนการเจรจาตอรองในเรื่องราวตาง ๆ เกีย่วกับสิทธิมนุษยชน ไมใชอยูในฐานะที่เปนออบเซอร

เวอร  (observer) ออบเซอรเวอร คอืเปนผูสังเกตการณ ไมมสิีทธิในการออกเสียง ไมมีสิทธิในการ

แสดงความคดิเห็น โหวตไมได อะไรไมได เพราะฉะนัน้ดวยเหตุผลอันนี้ทําอยางไรที่เราจะเรงรบี

ชวยกันขจัดเงื่อนไขตาง ๆ เพ่ือใหเราสามารถจะกลับเขาไปสูการเปนที่ยอมรับ ใหกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาตเิรามศีักดิม์ีศรเีทียบกบัประเทศอืน่ ๆ ดฉิันก็คดิวามีความจําเปนและสําคญั 20 

ดวยเหตุผลอันนี้ก็ขอยืนวาขอใหเปนไปตามรางของ กรธ. ทั้งนี้ทัง้นัน้ไมใชเปนเรื่องสวนตัว อันที่จริง

แลวเราก็ทําไปดวยความยากลําบากใจ เพราะวากรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติปจจุบันหลายทาน

ก็เปนเพ่ือนเปนคนที่รูจักมาดี แตไมใชเปนเรื่องสวนตัว แตดิฉนักม็ีความมัน่ใจวาการทําอะไรเพ่ือ

ประเทศชาตินัน้ ทานเหลานัน้คงจะเขาใจและเขาใจถงึเหตุผลวา ทําไมเราจําเปนตองทําอยางนั้น

และเราทํากันเพ่ือสวนรวม ไมใชเรื่องของสวนตวัหรอืเพ่ือใครคนใดคนหนึ่ง ดวยเหตผุลอันนีด้ิฉนัขอ25 

ยืนยันวารางที่เรายกมานั้นนาจะสมเหตุสมเผล เปนการแสดงเจตนารมณท่ีแนวแนวากฎหมาย 

จะนํามาใชแลวก็จะเริ่มกระบวนการสรรหาใหมใหสอดคลองกบัหลักการทีเ่ขาตองการ  

ขอบพระคุณคะ 
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๔๐ 

สนช. ๕๐         ศรีอนงค  ๙/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชกิครบั ผมจะสรปุใหทานฟง 

การติดตามการอภิปรายของผูสงวนแตละกลุม ขณะนี้มทีั้งหมด ๓ รปูแบบ  5 

  รูปแบบเดิม คือกลุมทานอาจารยจุรี  วิจิตรวาทการ ซึ่งทานเพ่ิงอภิปรายเสร็จไป 

กลุมอาจารยจุรี  วิจิตรวาทการ ทานสงวนความเห็นไวใหคงไวตามรางเดิม ก็คอืประธาน 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตแิละกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตติองพนจากตาํแหนงทั้งหมด 

หรือที่เรียกวา เซต็ ซีโร (set zero) เมื่อกฎหมายฉบับนีม้ีผลใชบังคบั  

  กลุมที่ ๒ คือกลุมของทานภิรมย  ศรีประเสริฐ และกลุมของทานกลานรงค จันทิก  10 

อาจารยนรนติิ  เศรษฐบตุร ทานธานี  ออนละเอียด ทานวรพล  โสคติยานุรกัษ นีอ่ยูในกลุมหนึ่ง 

สงวนคําแปรญัตติมาในลักษณะหลักการเดียวกัน อาจจะมีรายละเอียดบางวรรคทีต่างกัน  

แตหลักการใหญเหมือนกัน คือสงวนคําแปรญตัติใหอยูจนครบวาระ นี่เปนรูปแบบที ่๒  

  รูปแบบที ่๓ คือรปูแบบที่กรรมาธกิารเสียงขางมากเปนคนแกไขเอง คือใหอยู 

ในตําแหนงตอไป ๓ ป นับจากวนัที่ไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง  15 

  เพราะฉะนัน้ขณะนีป้ระเดน็ปญหาการดํารงตําแหนงของกรรมการสิทธมินุษยชน

แหงชาตชิุดปจจุบันมีแนวความคดิเสนอมาท้ังหมด ๓ แนวความคิด คือแนวความคดิที่ ๑ เซ็ต ซโีร  

แนวความคดิที่ ๒ คืออยูตอจนครบวาระ แนวความคดิท่ี ๓ คือแนวความคดิท่ีกรรมาธิการ 

เสียงขางมากเสนอ คือใหอยู ๓ ป นบัจากวันทีไ่ดรับการโปรดเกลาฯ ทานจะไดตดิตามฟงเหตุผล 

ของแตละฝาย สมาชิกทีไ่มตดิภารกิจอะไรผมอยากจะเชญิใหเขามารับฟง เพราะเรื่องนี้เปนประเด็น 20 

สําคัญแลวก็สังคมใหความสนใจ เชิญผูแทนกลุมที ่๑ ทานท่ี ๒ ทานอรรถสิทธิ์ และตอไปผมจะให 

กลุมที่ ๒ ไดอภิปรายนะครบั  

  นายอรรถสิทธิ์  กันมล (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธาน 

ที่เคารพ กระผม นายอรรถสิทธิ์  กันมล ในฐานะกรรมาธิการเสียงขางนอย ขออนญุาตเรียน 

ประเดน็การพิจารณาเชือ่มโยงกันระหวางมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ ซึง่เปนผลตอเนื่องกันครับ  25 

ทางทานอาจารยจุรี  วิจิตรวาทการ ไดเรียนชี้แจงถงึเหตผุลของกรรมการรางรัฐธรรมนูญท่ีไดยกราง 

บทเฉพาะกาลตามแนวทางที่ใหกรรมการซึง่ดํารงตําแหนงอยูตองพนจากตาํแหนงแลวก็กําหนด 

กระบวนการสรรหา แนวคดิหรือหลักคดิในการกาํหนดบทเฉพาะกาล ในเรื่องนี้ผมคดิวาก็มีอยู 
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๔๑ 

 

ดวยกนั ๒ หลักใหญ หลักแรกที่ทางกรรมการรางรฐัธรรมนูญคิด ก็คดิวาแมบทเฉพาะกาล 

ที่กําหนดขึ้นจะมีผลกระทบตอสิทธขิองผูซึ่งดํารงตําแหนงอยูในปจจุบัน แตโดยท่ีองคกรอิสระ 

ตามรัฐธรรมนญู โดยเฉพาะ กสม. ประกอบกับขอสังเกตในเวทีระหวางประเทศซึ่งมีผลกระทบ 

โดยตรงตอประเทศไทยมีนัยสําคัญประการหนึ่ง กค็ือในเรื่องของกระบวนการไดมาซึง่ผูปฏิบัตหินาที่ 5 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดวยเหตุนี้ในชวงนี้เปนการรางรฐัธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป  

เพ่ือการเปล่ียนแปลงก็เปนจุดเริม่ตนท่ีจะนําประเทศไทยกลับไปสูเวทีในเรื่องสิทธมินษุยชน 

ระหวางประเทศอยางภาคภูมิ กรรมการรางรฐัธรรมนูญมองเห็นจุดนี้เปนจุดที่สําคัญ แมจําเปน 

จะตองรางกฎหมายหรอืกําหนดบทเฉพาะกาล ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอผูซึ่งดํารงตาํแหนงอยู 

แตเมื่อคํานึงถึงประโยชนทีค่ดิวาเปนประโยชนสวนรวม คือประโยชนของประเทศชาติ ก็จึงมีความ 10 

จําเปนที่จะตองดําเนินการในลักษณะอยางนี ้ดวยเหตนุีเ้องทางกรรมาธิการเสียงขางนอยจึงเห็นวา

รางบทเฉพาะกาลในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ ตามทีก่รรมการรางรัฐธรรมนญูไดเสนอรางมานี้  

จึงเปนแนวทางที่คดิวาเหมาะสมและจําเปนตองกระทบตอสิทธขิองกรรมการ ซึ่งทานดํารงตําแหนง 

อยูในปจจุบัน อยางไรก็ดโีดยที่กรรมาธิการเสียงขางมากไดมีการแกไขเพ่ิมเตมิราง คือเปล่ียนแปลง 

หลักการจากการใหพนจากตําแหนงเปน ยังคงใหดํารงตําแหนงตอไป แตวาก็ไดกําหนดระยะเวลา 15 

ใหดํารงตาํแหนงเพียงกึ่งหนึง่ของวาระ ซึ่งทานสามารถที่จะดํารงตําแหนงไดตามกฎหมายเกา  

ก็คือ ๓ ปจาก ๖ ป กรรมาธกิารเสียงขางมากทานก็พิจารณาแนวคิดท้ัง ๒ ฝง ฝงหนึง่ก็คือเปน 

ฝงท่ีทางกรรมการรางรัฐธรรมนูญยึดหลัก อีกฝงหนึ่งซึ่งกม็ีทานสมาชิกไดกรุณาแปรญัตติก็คือวา 

ยังคงรบัรองสิทธขิองผูซึ่งดํารงตาํแหนงอยูในปจจุบนัเตม็วาระหรือครบวาระ กค็ือ ๖ ป -------------- 

 20 

          -  ๑๐/๑ 



๔๒ 
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กรรมาธิการเสียงขางมากทานก็เห็นความจําเปนของประเทศที่จะตองรีบท่ีจะกลับเขาสูเวท ี

ในทางระหวางประเทศในดานสิทธมินุษยชนอยางสมภาคภูมิ ทานจึงกาํหนดวาระเพียงกึ่งหนึ่ง 

ของวาระเดมิ กค็ือ ๓ ป ใน ๖ ป อยางไรกต็ามโดยผลของการที่กําหนดวาระดังกลาว เมื่อพิจารณา 5 

แลวปรับรางออกมาเปนรางมาตรา ๖๑ ผมอยากจะกราบเรียนถึงผลในทางปฏิบัติทีจ่ะเกดิขึน้จาก 

การดําเนนิการตามรางมาตรา ๖๑  

   ประการแรก ก็คอืวาในปจจุบันนีม้ีกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งดํารง

ตําแหนงอยู ๖ ทาน แตจํานวนซึ่งเต็มตามจํานวนมทีั้งหมด ๗ ทาน เพราะฉะนั้นส่ิงแรกทีต่ามมา 

ก็คือวาจะตองมกีระบวนการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพ่ิมเติมอีก ๑ ทาน ซึ่งจะ10 

ดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดเอาไวในมาตรา ๖๑ คือจะกําหนดขัน้ตอนและระยะเวลา 

ไวเปนพิเศษ ตางจากบทหลักในราง พ.ร.ป. นัน่คือส่ิงที่ตองดําเนนิการ ประการที่ ๑ คือนับแต 

พ.ร.ป. ฉบับนี้ผลใชบังคับ ส่ิงแรกท่ีตองเริม่ดาํเนนิการ กค็ือวาเริ่มดําเนินการสรรหากรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาติทีว่างอยู ๑ ตําแหนง ขึ้น ๑ ทาน โดยดําเนนิการตามมาตรา ๖๑ ซึ่งเปน 

บทเฉพาะกาล อยางไรกด็ีในการกลับไปตรวจสอบการมีคุณสมบตัหิรือลักษณะตองหาม 15 

ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิซึง่ทานดํารงตําแหนงอยูในปจจุบัน ปรากฏวามีกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาติทานหนึ่งอาจเขาขายทีม่ีลักษณะตองหาม นัน่หมายความวาเมื่อไรก็ตาม 

ที่ พ.ร.ป. นี้ใชบงัคับ ก็จะตองนํามาสูกระบวนการในการวินิจฉัยวากรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ทานนัน้มีลักษณะตองหามจริงหรือไม ถาจริงทานก็จะพนจากตําแหนง เพราะเหตุทีม่ีลักษณะ

ตองหามตามกฎหมาย สิ่งทีต่ามมาก็คอืวาจะตองมกีระบวนการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชน20 

แหงชาตซิึ่งพนจากตําแหนง เนื่องจากมีลักษณะตองหามตามราง พ.ร.ป. ฉบับนี้ โดยกระบวนการ

สรรหาจะไมไดใชกระบวนการสรรหาตามรางมาตรา ๖๑ แตจะตองกลับไปใชกระบวนการสรรหา 

ใน ราง พ.ร.ป. เพราะฉะนัน้ในกระบวนการ ซึ่งจะเกดิขึน้โดยเรว็ภายหลังจากราง พ.ร.ป. ฉบบันี ้

มีผลใชบังคบั หากรางที่ผานความเหน็ชอบของสภาแหงนี้ยังคงเปนไปตามรางมาตรา ๖๑ จะตอง

เกิดกระบวนการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ๑. คือที่วางอยู ๒. คือซึง่ทานพนจาก25 

ตําแหนงไปในระยะเวลาใกลเคียงกนั ถามวาการที่จะตองสรรหาอีก ๒ ทานกระทบอยางไรหรือไม 

ผมขออนุญาตกราบเรียนวา ถาหากทานจะไดกรุณากลับไปดมูาตรา ๘ ซึ่งเปนการกําหนดคุณสมบัต ิ
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ความเชี่ยวชาญของกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งท้ังหมดม ี๗ ทาน แตกาํหนดลักษณะ 

ความเชี่ยวชาญไว ๕ ดาน ซึง่อยางนอยจะม ี๒ ดานท่ีจะมีกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาต ิ

ซึ่งเชี่ยวชาญในดานนั้น ๒ ทาน คราวนี้ในกรณีที่จะตองมีการสรรหาเพ่ิมเติม อยางแรกที่จะตองทาํ 5 

ก็คือวา กรรมการสรรหาตองชี้เสียกอนวากรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ ๖ ทาน จะถือวาทาน

เชี่ยวชาญในดานใดตามมาตรา ๘ ตองชี้กอน เหตุทีต่องชี้ก็เพ่ือที่วาในกระบวนการสรรหาจะได 

หาผูซึง่มีความเชี่ยวชาญในดานที่ยังไมม ีหรอืยังมไีมครบตามจํานวน คือไมเกนิ ๒ ทาน เขามาเตมิ 

ใหเต็ม อันนี้คือส่ิงทีต่องดําเนินการ แตถาหากจะกลับไปพิจารณารางที่กรรมการรางรัฐธรรมนญู 

ไดเสนอมา คือใหพนจากตําแหนงทั้งหมด ๖ ทาน แตระหวางนี้กค็ือใหทานยังคงปฏิบัติหนาท่ีตอไป 10 

และกระบวนการสรรหากด็าํเนินการควบคูกันไป ถามวาการสรรหาทั้งหมดจํานวน ๗ ทานพรอมกนั  

กับการสรรหาเพ่ิมเตมิอีก ๒ ทาน โดยยังไมแนใจวาจะไดดานไหน กรณีที่สรรหาพรอมกันทัง้ ๗ ดาน 

จะทําใหกรรมการสรรหาทานสามารถพิจารณาความรู ความเชี่ยวชาญตามที่กําหนดไวในมาตรา ๘ 

(๑) ถงึ (๕) ทานจะสามารถพิจารณาคดัสรรบุคคลท่ีมีความเหมาะสมในภาพรวมประกอบกัน 

จํานวน ๗ ทานไดทั้งหมด ซึง่อันนี้ผมคดิวานาจะเปนแนวทางที่จะเปนประโยชนตอการสรรหา 15 

ตัวกรรมการใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ ตามดานทีก่ําหนดแลวนํามาประกอบกนั คือมอง 

ทั้งภาพรวม สรรหาครั้งแรกใหครบ พิจารณาความเชี่ยวชาญที่ทานเหน็วาจะเปนประโยชน 

แกการปฏิบตัิหนาที ่แตขอจํากัดของการทีต่องสรรหาเพ่ิมเตมิเปน ๒ ชวงเวลาตามบทเฉพาะกาล 

ตามรางกรรมาธกิารเสียงขางมาก ตรงนีเ้องก็จะทําใหดุลพินิจในการสรรหาบคุคลใหเหมาะสม 

เพ่ือใหเกิดความหลากหลายตามเจตนารมณของรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญฉบบันี ้ 20 

ซึ่งไปสอดคลองกับรฐัธรรมนูญ ก็จะกระทําไดโดยยาก โดยเหตุผลทีก่ระผมไดกราบเรยีน 

เพ่ือประกอบการพิจารณาของที่ประชุมกรรมาธกิารเสียงขางนอย จึงเหน็วารางมาตรา ๖๐  

และรางมาตรา ๖๑ ตามที่กรรมการรางรฐัธรรมนูญไดนาํเรียนเสนอตอที่ประชมุเพ่ือพิจารณา  

จึงเปนแนวทางที่คิดวาจะเปนประโยชนตอสวนรวม และจะเปนประโยชนตอการดาํเนินการ 

ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตติอไปในอนาคต ขอบพระคุณครับ 25 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ตอไปจะเปนกลุมที่ ๒ นะครับ เริ่มที่ทานภิรมย 

ศรีประเสริฐ กลุมที่ ๒ ก็จะประกอบดวยทานภิรมย  ศรีประเสรฐิ ทานกลานรงค  จันทิก  
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อาจารยนรนติิ  เศรษฐบตุร เดี๋ยวผมจะใหอภิปรายเรียงลําดับตามนี้เลยนะครับ ทานธานี   

ออนละเอียด ทานวรพล  โสคติยานุรักษ กลุมนี้คือทานสงวนคําแปรญัตติ หลักการอาจจะม ี

รายละเอียดตางกนั แตหลักการตรงกัน ก็คือไมเซ็ต ซโีร (set zero) ใหทั้งหมดอยูตามวาระเดิม 5 

ในสวนของทานภิรมย  ศรีประเสรฐิ ทานขออนญุาตฉายเพาเวอรพอยท (PowerPoint) 

ประกอบดวย ผมอนญุาตนะครับ เชิญทานภิรมย  ศรีประเสริฐ กอน แลวเดี๋ยวจะตอดวย 

ทานกลานรงค  จันทกิ อาจารยนรนิต ิ เศรษฐบตุร เชิญทานภิรมย  ศรีประเสรฐิ ครบั 

   นางภิรมย  ศรีประเสริฐ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิและสมาชิกที่เคารพทุกทานนะคะ ดิฉนั ภิรมย  ศรีประเสรฐิ ในฐานะ 10 

กรรมาธิการทีไ่ดสงวนความเห็นไวในมาตรา ๖๐ ซึง่มีรายละเอียดการสงวนความเหน็ปรากฏ 

อยูในรายงานของคณะกรรมาธิการในหนา (๑๑) นะคะ โดยหลักการทีข่อสงวนความเหน็ก็คือวา  

ใหกรรมการอยูครบวาระ จะขออนุญาตนําเรียนขอมูลเพ่ือเปนการทําความเขาใจขอมูลเกี่ยวกับ 

เรื่องหลักการปารีสที่เกี่ยวของกับเรื่องสถานะของ กสม. ตามหลักการปารีสทีไ่ดรับการรับรองจาก

ทางสมัชชาสหประชาชาติเมือ่ป ๒๕๓๖ ไดเปนเอกสารอางอิงสําหรบัการดําเนนิงานของสถาบนั 15 

สิทธิมนุษยชนแหงชาติท่ัวโลก ซึง่จะมเีนื้อหาสาระประกอบดวยขอบเขตอํานาจหนาท่ี องคประกอบ 

แลวกห็ลักประกันความเปนอิสระ และความหลากหลาย วิธดีําเนินการ แลวกห็ลักการเพ่ิมเติม

เกี่ยวกบัการรับเรื่องรองเรียน ในกระบวนการประเมนิสถานะของ กสม. นั้น จะพิจารณาในเรื่อง

ความสอดคลองกบัหลักการปารีส สถานะ A หมายถึงสอดคลองกับหลักการปารีสอยางสมบรูณ

ครบถวน สถานะ B จะหมายถึงสอดคลองกับหลักการปารีสบางสวน โดยผูทําหนาทีป่ระเมินสถานะ 20 

โดยหลักก็คอืเครอืขายพันธมิตรสถาบนัสิทธิมนุษยชนแหงชาติท่ัวโลก หรือท่ีเรียกวาโกลบอล  

อัลไลแอนซ ออฟ เนชัน่แนล ฮิวแมน ไรท อินสติวชัน่ (Global Alliance Of National Human 

Rights Institutions) หรือเรียกยอวากานฮรี (GANHRI) แลวเขาไดตั้งคณะอนุกรรมการประเมิน

สถานะ ซึ่งในท่ีนี้จะเรียกวาเอสซีเอ (SCA) ซึ่งเอสซีเอจะมีสํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชน 

แหงสหประชาชาติเปนฝายเลขานกุาร โดยมีขัน้ตอนการประเมินสถานะ ก็คือการประเมินสถานะ 25 

จะมีทุก ๕ ป ซึ่ง กสม. ไทยจะถูกลดสถานะในการประเมินในรอบการประเมินเมื่อป ๒๕๕๗  

โดยเอสซีเอถาจะมีการทบทวนสถานะเอสซีเอจะจัดประชุมปละ ๒ ครัง้ ในชวงเดือนมีนาคมและ 
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๔๕ 

สนช. ๕๐             ศรญัญา  ๑๐/๔ 

 

เดือนพฤศจิกายน ถาหากสมาชิกจะขอทบทวนสถานะจะตองสงเอกสารประกอบการพิจารณา

ทบทวนใหเอสซีเอกอนการประชมุลวงหนา ๔ เดือนนะคะ ---------------------------------------------- 

 5 

            -  ๑๑/๑ 



๔๖ 

สนช. ๕๐         สุชาดา  ๑๑/๑ 

 

ซึ่งในรอบการประเมินปกตคิือทุก ๕ ป กสม. จะสามารถสงเอกสารเพ่ือไปขอทบทวนสถานะ 

เพ่ือใหฟนจาก B เปน A ไดในเดอืนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ แตอยางไรกต็ามในกรณีท่ีมีการแกไข

กฎหมายเกี่ยวกบักระบวนการสรรหา แลวก็เรื่องการคุมกันหรือเรือ่งประเดน็ตาง ๆ ตามท่ีเอสซเีอ 5 

(SCA) ไดตั้งขอสังเกตไวและมีสาระสําคัญที่จะมีผลใหมีการทบทวนสถานะ ทาง กสม. ก็สามารถ 

ที่จะขอใหทบทวนได ซึ่ง กสม. ไดวางแนวทางไววาจะขอทบทวนสถานะภายในเดือนพฤศจิกายน 

ป ๒๕๖๑ เพราะวาตามรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับนีก้็ไมไดมีหลายประเด็น 

ที่ไดมกีารดําเนินการตามขอสังเกตของเอสซีเอ สําหรบัขอสังเกตของเอสซีเอก็จะมปีระเด็นหลักอยู  

๓ ประการ 10 

  ประการที ่๑ ก็คือกระบวนการไดมา ซึ่ง กสม. ยังขาดหลักประกันในเรื่อง 

ความหลากหลายของกรรมการ เนื่องจากกฎหมายที่เกีย่วของ เขาจะเนนกฎหมายที่เกี่ยวของ  

ก็คือรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ ไมมีบทบญัญตัิที่ระบถุึงเรือ่ง 

การปรึกษาหารืออยางกวางขวาง การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในกระบวนการรับสมัคร  

การคดักรอง และกระบวนการสรรหา เพราะวาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  15 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ การสรรหา กสม. จะตองดําเนินการตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๐๖ ซึง่องคประกอบของกรรมการสรรหามีฝายตุลาการ ๕ ทาน  

ที่เหลือก็จะเปนประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคาน อันนี้ก็จะเหน็วาเขาก็มองวา 

องคประกอบของกรรมการสรรหายังไมประกันความหลากหลาย นอกจากนี้ในรฐัธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๖ เอง กก็ําหนดใหสรรหาภายใน ๖๐ วนั 20 

ตองเสร็จ เพราะฉะนั้นจะมกีระบวนการปรกึษาหารือหรือการประกาศอยางกวางขวางหรือการม ี

สวนรวมขององคกรภาคประชาสังคมกไ็ม คือชวงเวลาทีก่ําหนดไมเปดโอกาส ก็เลยทําใหการสรรหา 

ถูกเอสซีเอตั้งขอสังเกตในเรือ่งที่วาขาดการปรกึษาหารือ ขาดการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม 

หรือเรื่องการเผยแพรตําแหนงวางอยางกวางขวาง  

  นอกจากนัน้ขอสังเกตประการที่ ๒ ของเอสซีเอก็จะเปนเรื่องของพระราชบัญญัต ิ25 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ยังไมมีบทบญัญตัิรองรบัเกี่ยวกบัหลักความ 

คุมกันในการปฏิบตัิหนาที่ไมใหถูกฟองทางแพงและทางอาญา ซึ่งจะทําใหกรรมการตองขาดความ

มั่นคงในการปฏิบัติหนาท่ี เพราะวาอาจจะถูกโตแยงไดตลอดเวลา ซึง่ก็กระทบตอความเปนอิสระ 
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๔๗ 

สนช. ๕๐         สุชาดา  ๑๑/๒ 

 

  ประการที ่๓ คือเรือ่งที่ กสม. ตอบสนองตอสถานการณสิทธิมนุษยชนลาชา  

ซึ่งเปนเรื่องของท่ีเขามขีอกงัวลอยางชดัเจน กค็ือเปนในชวง กสม. ชุดที ่๒ ไดมีการทํารายงาน 

ตรวจสอบเหตกุารณการสลายการชุมนุมเมื่อป ๒๕๕๓ กสม. ทําเสร็จเมื่อป ๒๕๕๖ ซึ่งใชเวลา ๓ ป 5 

ซึ่งเขามองวาตอบสนองลาชา ซึง่ชวงนัน้เปนชวง กสม. ชุดที่ ๒ ไมใช กสม. ชดุปจจุบันนะคะ  

ทีนี้เราจะเสนอทานพิจารณาเรื่องของการไดมา ซึ่ง กสม. ชดุปจจุบนั ซึ่ง กสม. ชุดปจจุบันไดมา 

โดยการสรรหาตามประกาศคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ฉบับที ่๔๘/๒๕๕๗ ซึ่งกําหนดให 

นํารฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาใชในการสรรหา แตวาอยางไรก็ตาม

ในการสรรหาทางสํานักงานในชวงนั้นไดพยายามดําเนนิการใหเปนไปตามขอสังเกตของเอสซีเอ  10 

ก็คือไดมีการจัดสัมมนากอนการสรรหาเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมเขามารวมรับทราบ  

รับรูวาเราจะมีการสรรหาไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธการสรรหาอยางกวางขวาง ทางส่ือ  

ทางหนังสือพิมพ ทางวทิยุ ทางโทรทัศนอยางตอเนื่อง แลวกม็ีการประกาศรับสมัครในชวงเวลา 

ที่คิดวาเต็มท่ีในชวงเวลา ๓๐ วนัทีต่องดําเนินการ ก็คือใชเวลา ๑๕ วนัทําการ ในทีสุ่ดมีผูสมคัร 

เขารบัการสรรหา ๑๘๔ ทานและทําใหไดมาซึง่กรรมการ ซึง่ตอนนีก้็อาจจะถือวามคีวามหลากหลาย 15 

เราสรรหาได ทานวัส  ติงสมิตร ทานเปนอดตีผูพิพากษาอาวโุสในศาลฎีกา ทานเคยเปนอดีต 

อาจารยพิเศษในสถาบนัอดุมศึกษาดวย ทานฉตัรสุดา  จันทรดีย่ิง ทานเปนอดีตผูประกอบธรุกิจ 

ดานการจัดการศึกษา กค็ือโรงเรียนอนบุาลทานเปนอดตีผูพิพากษาสมทบศาลเยาวชนและ

ครอบครัว ทานประกายรัตน  ตนธีรวงศ เปนอดีตนายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย และก็อดตี

ประธานมูลนธิิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแยงดวยสันตวิิธี สําหรับทานอังคณา   20 

นีละไพจิตร ทานเปนพยาบาลมากอนและทานเปนผูทํางานดานสิทธิในภาคประชาสังคม  

ทานเตือนใจ  ดเีทศน เปนอดีต ส.ว. และก็เปนผูทํางานดานสิทธิในภาคประชาสังคม ทานชาติชาย   

สุทธิกลม ทานเปนอดตีอธิบดีกรมราชทณัฑ และก็อดีตเลขาธกิาร กสม. ซึง่จะเห็นไดวามีความ

หลากหลายอยู ดังนั้นเหตุผลที่เห็นวาควรจะให กสม. ชดุปจจุบนัดาํรงตําแหนงจนครบวาระก็คือ 

  ประการที ่๑ ก็คือเอสซีเอขอสังเกตถือมุงเนนทีต่ัวบทบญัญตัิของกฎหมาย 25 

ที่การแกไขกฎหมายเกี่ยวกบัการไดมา ซึ่งการสรรหาเพ่ือใหมีหลักประกนัในเรือ่งความเปนอิสระ 

ความหลากหลาย ซึ่งก็บรรจุอยูในรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับนีอ้ยูแลว เอสซีเอ 

ไมไดมุงหมายไปทีต่ัวบุคคลที่มีฐานะเปนกรรมการวาถาเซ็ต ซโีร (set zero) แลว คอืขอสังเกต 
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๔๘ 

สนช. ๕๐         สุชาดา  ๑๑/๓ 

 

ไมมีในเรื่องตวับุคคลแตอยางใด นอกจากนัน้เอสซีเอยังไดขอให กสม. รณรงคอยางตอเนื่อง 

เพ่ือใหมีการแกไขขอกาํหนดเกี่ยวกบัการสรรหา ซึ่ง กสม. ก็ไดพยายามดําเนินการจนในที่สุด 

ไดมีปรากฏอยูในรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูฉบบันีแ้ลว ในเรื่องเกณฑวิธีการสรรหา 5 

ที่ไดแกไขส่ิงตาง ๆ ตามที่เอสซีเอมขีอกงัวลไว และการถูกลดสถานะจาก A เปน B ของ กสม.  

ก็เกิดจาก กสม. ในชดุที่แลวไมใชชุดปจจุบนั 

  ประการที ่๓ การปฏิบัตหินาที่ของ กสม. ชดุปจจุบนักไ็ดรับการยอมรับพอสมควร 

ในเวทีในประเทศและระหวางประเทศ โดยเฉพาะในเรือ่งการขับเคลื่อน ในเรื่องหลักการชีแ้นะ 

ของสหประชาชาตวิาดวยธรุกิจกับสิทธิมนุษยชน เรื่องของการที่จะแกไขปญหาสถานะบคุคล  10 

และกค็วามเปนพลเมืองของรัฐไทย ซึง่มีปญหาในเชิงโครงสรางอยูดวย เพราะฉะนัน้ กสม.  

ชุดปจจุบันไดเนนการดําเนนิการตามยุทธศาสตรท่ีเนนการทํางานเชิงรกุ และก็การแกไขปญหา 

ในเชิงโครงสราง การขบัเคล่ือนงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกบัเจตนารมณ 

ของรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ ในมาตรา ๓๓ กาํหนดให กสม. ปฏิบัตหินาที่สงเสรมิ

และคุมครองสิทธิอยางเปนระบบ  15 

  สวนเหตุผลประการตอมากค็ือวา กสม. ชดุปจจุบนัไดรบัการสรรหามาโดยชอบ 

ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ซึ่งใหนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาใช และไดพยายามมีกระบวนการในการสรรหาที่เปดกวางมากขึ้น แตกตาง

จากการสรรหา กสม. ในชุดที่ ๒ แลวก็ไดผานความเห็นชอบของที่ประชุมสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ

ชุดนี ้เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึง่บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 20 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๙ ไดรบัรองใหการปฏิบตัิตามประกาศและ

คําส่ัง คสช. มีผลใชบังคับโดยชอบดวยรัฐธรรมนญูตอไป ดวยเหตุนี้จึงมีความเหน็วาควรใหกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติในชุดปจจุบันดํารงตาํแหนงตอไปจนครบวาระ ขอบคุณคะ 

  (การประชมุดาํเนนิมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ไดกลับมาขึน้บัลลังก ทาํหนาท่ีประธานของที่ประชมุตอไป) 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถัดไปทานกลานรงค  จันทิก เชญิครบั  

  นายกลานรงค  จันทิก   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ผม นายกลานรงค  จันทิก สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ซึ่งเปนผูขอแปรญัตติในมาตรา ๖๐  
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๔๙ 

สนช. ๕๐         สุชาดา  ๑๑/๔ 

 

โดยขอแปรญตัติตดัขอความและเพิ่มขอความในวรรคหนึ่ง วรรคสองก็เชนเดียวกนั วรรคสาม 

ตัดขอความออกทั้งหมด รวมทั้งมาตรา ๖๑ กข็อตดัขอความดวย ------------------------------------- 

 5 

          -  ๑๒/๑ 



๕๐ 

สนช. ๕๐         สํารวม  ๑๒/๑ 

 

สรุปประเด็นการแปรญตัตขิองผมซึง่จะไมรบกวนใหเสียเวลากบัสภา เพราะกระผมไดอภิปราย 

ในประเดน็อยางนี้มาทกุองคกรนะครบั สรปุประเด็นการแปรญัตติก็คือตองการใหประธาน 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตแิละกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งดํารงตาํแหนงอยู 5 

ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญใชบังคับยังคงดํารงตาํแหนงตอไปจนครบวาระ 

หรือพนจากตาํแหนงตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ กระผมมีเหตุผลครับ ความจรงิกระผมกไ็มใชคนดื้อดึง ไดฟงความเหน็ของ 

กรรมการรางรัฐธรรมนญู ทานอาจารยจุรี  วิจิตรวาทการ ขออนญุาตเอยชื่อทาน ทานไดชี้แจง 

ใหฟงวา ทาํไมคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูจึงไดเซต็ ซโีร (set zero) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน10 

แหงชาตมิา ทานไดช้ีใหเหน็ถึงการสรรหา ระยะเวลาการสรรหากรรมการชดุนี ้ที่ผานมามรีะยะเวลา 

กระชัน้ชดิ ไมหลากหลาย มปีระเดน็เกี่ยวกับเรื่องตางประเทศ กระผมไดฟงคาํอภิปรายของ 

คุณภิรมย  ศรปีระเสริฐ ซึง่เปนกรรมาธิการเสียงขางนอย ทานกไ็ดชี้ใหเห็นถึงความเหมาะสม 

ของตัวบคุคลทีด่ํารงตาํแหนงอยูในปจจุบนั ทานไดชี้ใหเห็นถงึรางพระราชบญัญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิพ.ศ. .... วา มีความครอบคลุมอยางไร  15 

แลวกท็านไดแยงในเรื่องขององคกรตางประเทศ มีเหตมุีผล 

ดวยกนัท้ัง ๒ ฝาย แตส่ิงที่สําคัญที่สุดผมไมเขาใจกรรมาธิการเสียงขางมาก ที่ทานใหอยูแคครึ่งวาระ 

ผมไมทราบทานเอามาจากไหน ทานอาจจะเอาจากทีก่รรมการรางรัฐธรรมนูญเขารางมา  

คือเซต็ ซีโร เอาจากผูแปรญตัต ิอยางกลุมพวกผมคือใหอยู ๑๐๐ เปอรเซ็นต ทานกเ็ลยผาครึ่ง 

ใหเหลือ ๕๐ เปอรเซ็นต ถาทานเอาตรรกะตรงนีม้าคดิคงจะไมใชตรรกะท่ีถูกตอง และคงจะเปน20 

เหตุผลทีต่อบไมได ส่ิงทีก่ระผมตองการใหอยูตอไปก็คือ ผมก็ยํ้าวาอยางไรกก็ระทบสิทธ ิ 

ก็เปนกฎหมายยอนหลังซึง่ทานไปตั้งคุณสมบัติที่สูงขึน้ แลวในท่ีสุดก็ไปกระทบสิทธิเขา แตประเดน็

ตรงนี้ของกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติอาจจะไมไดขาดคุณสมบตัิ แตเปนเหตุเปนผล 

อีกลักษณะหนึง่ ซึ่งไมเกี่ยวกับคุณสมบัต ิไมเกี่ยวกับกรรมการการเลือกตั้ง ไมเกี่ยวกับเรื่องของ

ผูตรวจการแผนดนิ ที่ทานเอาคุณสมบตัิมาจับ แตนี่ทานไมไดเอาคุณสมบตัิมาจับ แตทานเอาเหตุ 25 

เอาผลที่อาจารยจุรี  วิจิตรวาทการ ทานไดกรุณาชี้แจงวา ทําไมถึงเซต็ ซีโร  

  สวนของผมก็มีประเดน็เดียวที่ไมเซ็ต ซโีร ก็คือเขามีสิทธ ิเขาคงมีสิทธิ เขาไดรับ 

ผลประโยชนอยูโดยถูกตองตามรัฐธรรมนญูและตามกฎหมาย ในขณะที่แตงตั้งเขา แลวเขายังคง 

จะตองอยูในตาํแหนงอีก ยังไมหมดวาระ แตเราไปตัดใหเขาออก เพราะฉะนัน้กระผมก็ยืนยันวา 

เห็นควรที่ใหเขาคงอยูตอไป อยางเหตุผลทีไ่ดกราบเรียนมาแลวทั้งหมด ขอบพระคุณครับ  30 



๕๑ 

สนช. ๕๐         สํารวม  ๑๒/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถัดไปทานอาจารยนรนติิ  เศรษฐบตุร ครบั 

  นายนรนติิ  เศรษฐบตุร   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายนรนติ ิ เศรษฐบตุร สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ผูแปรญตัติ ความจริง 5 

ในการแปรญตัตนิี้ เหตุผลทานกลานรงค  จันทิก พูดไปหมดแลว ผมจะพยายามไมพูดอะไรมากเลย 

เผอิญความเหน็คอนขางจะตรงกัน แตไมไดลอกกนัมา แลวกก็ระผมแปรญัตติมาหลายฉบับแลว 

กระผมเสมอตนเสมอปลาย แลวกเ็มื่อสักครูนี้ฟงอภิปรายเหมือนพูดวา บางคณะมหีลัก คนอื่นมีหลัก 

หรือเปลา ไมใช เรียนวาพวกที่แปรญตัตกิ็มหีลักเหมือนกัน และหลักอนันีแ้ปรญตัตมิา ๓ ฉบับแลว 

กรรมาธิการทีม่าจากกรรมการรางรัฐธรรมนญูคงทราบด ีเพราะฉะนั้นก็ขอยืน ไมวาผลจะเปน10 

อยางไรก็ตาม แตเรียนเนนวามีหลัก ไมใชหลักลอย ขอบคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปทานธานี  ออนละเอียด อยูไหมครบั 

ไมอยู ก็ผานไปนะครับ ถัดไปทานวรพล  โสคติยานุรักษ เชิญครับ 

  นายวรพล  โสคติยานุรกัษ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ ผม วรพล  โสคติยานุรักษ สมาชกิสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิกระผมไดแปรญตัตไิว 15 

สอดคลองกับหลายทานที่กาํลังอภิปรายอยูในขณะนี้ โดยรวมกลุมที่ ๑ กค็ือใหพนทัง้หมด  

โดยเหตุผลวา ไมหลากหลาย เปนการกระชั้นชดิ การสรรหาตาง ๆ รวมไปถงึเรือ่งไมสอดคลองกบั 

ตางประเทศ  กลุมที่ ๒ ก็คอืมีความเหมาะสมดแีลวและสอดคลองกับตางประเทศควรจะใหคงตอไป 

ในเหตุผลนัน้ แตในประเดน็ของผมแสดงความเหน็ไววา ที่จําเปนตองคงไวเพราะเนื่องจากวา 

เปนการรกัษาสิทธิและถูกตองที่เคยไดรบัมา ซึง่เราก็ยึดหลักนีม้าเสมอและที่สําคญัก็คือสภาแหงนี้20 

เปนผูพิจารณากรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทกุทาน ที่ไดผานการพิจารณาและลงมตไิป 

เมื่อสักระยะหนึง่มาแลวนี้ เพราะฉะนัน้ผมคดิวาก็จําเปนตองสงวนคาํแปรญตัติไวในสวนนี้ 

อยางไรก็ตามเนื่องจากทั้ง ๓ แนวทาง คอืกรรมาธิการเสียงขางมากเองก็พบกันครึ่งทางวา 

ใหคงไวครึ่งวาระ ผมคิดวาทัง้ ๓ สวนนี้มหีลักการบนพ้ืนฐานท่ีเขาใจไดท้ัง ๓ ฝาย ผมคิดวา 

จะเสนอทานประธานใหพักสัก ๑๕ นาที และคุยกันนอกหองอาจจะจบลงไดดวยดี ขอบพระคุณครับ 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานวรพล  โสคตยิานุรักษ จะเสนอให 

พักการประชมุหรอืวาอยางไร เมือ่สักครูนี้ผมไมไดยิน ขอโทษทีครบั 

  นายวรพล  โสคติยานุรกัษ   :   ผมคิดวาทั้ง ๓ ประเดน็นี้อภิปรายกันมาตัง้แต 

ในคณะกรรมาธกิารแลว แลวก็สงวนกันมาแบบนีท้ั้งหมด ผมคิดวาถงึเวลาสุดทายแลวก็คิดวา 

 30 



๕๒ 

สนช. ๕๐         สํารวม  ๑๒/๓ 

 

คงจะตองอภิปรายอยูหลักการนี ้ก็เลยคดิวาอยากจะเสนอใหทานประธานพักสัก ๑๕ นาที  

หารือนอกหองแลวก็อาจจะจบลงไดดวยด ีขอบพระคุณครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กรรมาธิการวาอยางไรครับ  5 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ คนที่หนึ่ง)   :    

ทานประธาน โดยหลักการขอพักผมคิดวาตองพูดภายหลังจากกรรมาธิการชีแ้จงกอน ตามขอบังคับ 

การประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติตองใหสิทธิเขาครบั ตัดบทอยางนี้ไมถูก คือตองใหกรรมาธิการ 

ชี้แจงกอนแลวคอยพัก ไมตดิใจครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กรรมาธิการจะชีแ้จงเลย ทานสมชาย  10 

แสวงการ มปีระเดน็อะไร  

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพครบั สมชาย   

แสวงการ สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ผมเปนผูแปรญัตติแลวก็กรรมาธกิารไดมมีติเห็นชอบ 

ดวยเสียงขางมากตามท่ีผมแปรญตัต ิอันนี้ขออนญุาตอธบิายที่มาวา ผมเปนคนแปรญัตติ 

ใหกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ ซึ่ง สนช. เพ่ิงสรรหาไปไดประมาณปเศษนั้นอยูครึ่งวาระ 15 

แลวกทํ็าใหกรรมาธิการซึ่งไดเหน็ชอบอยางที่ทานกลานรงคไดเอยถึงวา ทานเอาเหตุผลอะไรมา 

ก็คงขออนญุาตวาเปนเหตุผลที่ผมเปนคนแปรญตัต ิแตอยางไรก็ดมีีส่ิงที่สภาตองพิจารณารวมกนั 

ในขณะนี้ ฟงเหตุผลจากทานกรรมการรางรฐัธรรมนูญ จากทานอาจารยจุรี  วิจิตรวาทการ 

กับทานอรรถสิทธิ์  กันมล แลวก็มีเหตุผล ฟงจากทานผูแทนจากสํานกังานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาต ิรวมถึงทานอาจารยกลานรงค  จันทิก อาจารยนรนิต ิ เศรษฐบุตร  20 

และอาจารยวรพล  โสคติยานุรักษ มีเหตุผลท้ังส้ิน เพียงแตวาประเด็นที่ตองคดิก็คือวาประเด็น 

ที่จะใหอยูตอไปทัง้หมดนี้จนครบวาระเปนปญหาหรือไม ซึ่งผมเองกอนท่ีจะขอแปรญตัติเปน 

ใหอยู ๓ ป ๓ ปนี้นบัจากวันท่ีไดรบัแตงตั้ง นัน่คือวันที่สภาตั้งและกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาต ิ

ก็เปนมาแลวปกวาก็จะเหลืออีกปกวา มิไดเปนไปตามที่ส่ือเขาใจผิดวา ๓ ปนบัจากวนัที่กฎหมาย 

ประกอบรฐัธรรมนูญบังคบัใช อันนั้นจะไปไกล ก็คืออยูไปอีก ๓ ปเทากบัเบด็เสร็จแลวอาจจะอยู 25 

๔ – ๕ ป อันนั้นไมใช ใน ๓ ปที่ผมแปรญัตติใหอยูนับแตวันที่เปนมานี ้ก็จะเหลือประมาณปเศษนั้น 

ใหดําเนินกระบวนการสรรหากรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติใหมขึน้มาทดแทนเสียดวย 

ซึ่งนบัวนัแลวจะไปครบวันที ่๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อนันี้คือเหตุผลที่เราตองตอบในเรื่องหลักการ 
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๕๓ 

สนช. ๕๐         สํารวม  ๑๒/๔ 

 

ที่เราไปเปนพันธสัญญากับขอตกลงปารีสดวยวา กรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ ซึง่อยางที ่

ทานผูแทนของสํานักงานอาจจะชี้แจงที่เราโดนลดเกรด (grade) จาก A ลงมา B แลวก็เนน 

ความเปนอิสระหลากหลายผมคิดวา ผมเขาใจดีท่ีทานผูแทนชีแ้จง แตวาฟงจากกรรมการ 5 

รางรฐัธรรมนูญก็เขาใจ แลวเรากต็องเอาประโยชนประเทศชาตเิปนหลัก เราคงไมอยากจะใหอยู 

ในสถานะ B ลงไปเรื่อย ๆ หรืออาจจะถูกลดเกรดลงไปอกี อันนี้เปนส่ิงท่ีผมคํานึง เพราะฉะนั้น 

การใหอยูตอไปจนครบวาระ ผมตองกราบเรียนดวยความเคารพวา คิดแลวคิดอีกวาไปไมได  

พอไปไมไดก็เลยจึงเสนอเรื่องใหอยูตอไปอกีประมาณปเศษ นบัจากวันท่ีคณะพิจารณากฎหมาย 

บวกกับส่ิงที ่กรธ. เสนอในบทเฉพาะกาล เวลาก็ตางกนัอยูในการสรรหาทั้งกระบวน ตางกันอยู10 

ประมาณสัก ๑๐๐ กวาวนั ------------------------------------------------------------------------------- 

   

          -  ๑๓/๑ 



๕๔ 

สนช. ๕๐               สิริพรรณ  ๑๓/๑ 

 

นั่นหมายความวาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดนี้เซต็ ซีโร (set zero) ไปเลยนบัจาก 

วันท่ีกฎหมายมผีลบังคับใชแลวก็ใหรกัษาการตอไปใหมีการสรรหาไปเสร็จส้ินอาจจะอีกสัก  

๒๖๐ วนั ก็จะไปตกราว ๆ ปเศษหรือใกล ๆ ปเหมือนกนั ตรงนี้ผมไมตดิใจฟงเหตุผล 5 

ทานอาจารยจุร ี วิจิตรวาทการ ทัง้ทานอรรถสิทธิ์  กันมล เรือ่งการท่ีตองกลับเขาสูเวทีโลก 

ในเรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทีต่องมีความหลากหลายและตองเขาสูกระบวนการ 

ตามท่ีกติกาซึง่เราตกลงกับเขาไวอันนี้เปนส่ิงสําคัญ ดวยความเคารพคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แหงชาตทิุกทาน ผมชื่นชมหลายทานมากเลยนะครับ อยางที่ทานผูแทนเลขาธิการสํานักงาน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดชีแ้จงมา ความจริงถารัฐธรรมนูญไมไดเขียนวาไมใหผูท่ีเคย 10 

ดํารงตําแหนงมาสมคัรอีก ผมยังอยากใหทานสมัครเลยครับ แตดวยขอจํากัดกเ็ปนปญหา  

ทานก็อาจจะเปนประเดน็วาสมัครไมไดตัง้แตวันที่รฐัธรรมนูญประกาศใชมา แตก็ตองเอาประโยชน

ประเทศชาติเปนหลักครบัวาเราจะดําเนนิการใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดนี้พนไป

ทันทีดวยการเซต็ ซีโร ตามที่กรรมการเสียงขางนอยคือ กรธ. ซึ่งเปนคนจัดทํารางมาหรอืไม  

ถาเปนกต็องรักษาการและสรรหาใหเสร็จภายในเวลาท่ีจะตองกําหนดโดยสภาก็จะเกดิความชดัเจน 15 

อันนี้ผมรับไวเปนเหตุผลพิจารณา สวนของผมซึง่แปรญตัตไิปแลว ทานกรรมาธิการเสียงขางมาก 

เห็นพองไปแลว แตสภายังไมไดพิจารณาวาจะเห็นดวยหรือไม เพราะยังมีเสียงทีเ่หน็ตางอยางทาน 

ผูแปรญัตติอกี ๒ กลุม แลวสภาตองชีข้าด ผมก็เหน็พองกับทานวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ครับวา 

ฟงกรรมาธกิารชีแ้จง ฟงเสรจ็แลวสภาควรหาทางออกรวมกนั ผมไมอยากเห็นการแพชนะดวยการ

โหวต (vote) ผมคิดวาการทีส่ภาไดดําเนินการ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบบัมาดวยความ20 

รอบคอบรวมกนั เปนส่ิงท่ีสมควรอยางย่ิง ทานประธานสภาก็ไดกรุณาเขารวมในการประชุมคณะ 

ที่ตองพักการประชมุและตกลงหารอืรวมกนัโดยยึดประโยชนประเทศชาต ิดาํรงถึงความเปนสภา 

ที่มีเอกภาพ แลวก็นําราง พ.ร.ป. นี้ไปใชกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอยางสมภาคภูมิ  

เปนประโยชนสูงสุด ประเทศชาตเิปนส่ิงสําคญั ก็ขออนญุาตวาหลังจากที่ฟงกรรมาธิการชี้แจง 

แลวกเ็หน็พองกบัทานอาจารยวรพล  โสคติยานุรักษ ครบัวาสมควรที่จะมีการพักประชุมเพ่ือจะได25 

หารือขอตกลงรวมกันและจะไดเปนมตขิองสภาไปในแนวทางเดียวกัน กราบขอบพระคุณครับ  

ทานประธาน 
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๕๕ 

สนช. ๕๐               สิริพรรณ  ๑๓/๒ 

 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตกลงวากรรมาธิการจะชีแ้จงกอนพัก 

การประชมุหรอืหลังพักการประชมุ 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ คนที่หนึ่ง)   :   5 

ทานประธานทีเ่คารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานุรักษ สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิไดรับฉันทามติ

จากคณะกรรมาธิการใหเปนผูช้ีแจงในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ ขอประทานอนญุาตทานประธาน

ใชเวลาไมยาวนัก ผมมีเหตุผล ๓ – ๔ ประการดวยกันทีจ่ะขอชีแ้จง ยอมรบัวาชี้แจงดวยความ

ลําบากใจ เหตุที่ลําบากใจเพราะวาผมเปนผูแปรญตัตริวมกันกบัทานกลานรงค  จันทิก  

กับทานนรนิต ิ เศรษฐบตุร มาตลอดวาองคกรอิสระใดเขามาเราจะใหอยูจนครบวาระไปตลอด  10 

แตเมื่อกรรมาธิการมมีตมิอบหมายใหผมชีแ้จง ผมกต็องทําหนาที่สุดความสามารถ เรื่องสวนตัวละไว

ภายหลังคอยวากนัทีหลังได ทานประธานทีเ่คารพครับ กรรมาธิการท่ีคดิหลักการตรงกับที่ทาน

สมชาย  แสวงการ ไดดําเนนิการใหแกไขกฎหมายฉบบันี้ใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

อยูกึ่งวาระก็คือ ๓ ป นับแตวันท่ีไดรับโปรดเกลาฯ เปนตนมาก็จะเหลือเวลาประมาณปเศษ ๆ  

ถามวาทําไมกรรมาธิการเสียงขางมากจึงออกมารปูแบบนั้น 15 

  ประการที ่๑ ทานประธานทีเ่คารพครับ ในสภาแหงนี้ไดพิจารณาพระราชบญัญตั ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญไว ๒ ฉบับ กค็ือเกี่ยวกบัเรื่อง กกต. กับคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน  

ซึ่งรปูแบบในคราวนัน้มีท้ังเซ็ต ซโีร กกต. และอนัที่ ๒ คือใหอยูครบวาระ ม ี๒ รูปแบบ  

นี่เปนสวนที่ ๑ ที่กรรมาธิการนํามาพิจารณาวาไฉนสภาจึงมีมติที่แตกตางกันเชนนั้น ก็พบวา 

แตละองคประกอบของแตละองคกรนัน้มีท่ีมาที่ไปและมหีลักปรัชญาท่ีตางกนั เพราะฉะนั้น 20 

ผลการลงมตขิองสภาจึงเคารพไดในความเหน็ทีต่างนั้น อันนี้เปนเหตุผลประการที่ ๑  

  เหตุผลประการท่ี ๒ เปนเหตุผลที่เราพิจารณาจากผูแปรญัตติ ซึ่งเหมอืนกบั 

ที่ทานรองประธานท่ีมานัง่ทําหนาที่ประธานแทนทานประธานในชวงแรกไดสรุปแลววา 

มีผูที่แปรญตัตเิขามาสูสภา ๓ ลักษณะดวยกนั 

  ลักษณะที่ ๑ เปนคาํแปรญตัติแตดัง้เดิมของชดุทานอาจารยกลานรงค  จันทิก 25 

กับของทานนรนิต ิ เศรษฐบตุร แลวบังเอิญพองตองกันกับของทานวรพล  โสคติยานุรักษ 

และทานธาน ี ออนละเอียด ก็คือใหอยูไปตลอดไมเซต็ ซีโร เหมือนกับทุกครัง้ท่ีผานมา  

อันนี้คอืกลุมท่ี ๑  
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๕๖ 

สนช. ๕๐               สิริพรรณ  ๑๓/๓ 

 

กลุมที่ ๒ เปนของทานสมชาย  แสวงการ ซึง่ทานไดอรรถาธิบายไปแลววา 

ทานก็เห็นวาทีน่าเหมาะนาควรก็จะอยูกึง่สมัยก็พอคอืนบัแตวนัท่ีไดรับโปรดเกลาฯ ซึ่งปจจุบัน 

อยูไปปเศษ ๆ แลวก็จะอยูอกีสักปกวา ๆ เทานัน้นีเ่ปนกลุมที่ ๒ 5 

  กลุมที่ ๓ ก็เปนความคดิเหน็ ความจรงิก็เปนความคิดเหน็ของกรรมาธิการ 

สวนหนึ่งทีน่ั่งคุยกันกอนจะเขาสูกรรมาธิการก็คอืทานพลเรือเอก วลัลภ  เกิดผล ก็ไปมองวา 

จะไปขยับเวลาในมาตรา ๖๐ ใหไดอยางไร ใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพอจะมีเวลาทํางาน

ไปอีกพักหนึง่เพ่ือใหงานตอเนื่องไปได กจ็ะม ี๓ แนวนี้ทีจ่ะเขามาสูที่ประชมุของคณะกรรมาธิการ 

เราเอาทั้งหมดรวมกับทีป่ระชุมใหญอภิปรายในวาระรบัหลักการไปเปนขอมูลทั้งส้ินในการพิจารณา10 

ของคณะกรรมาธิการนีเ่ปนเหตุผลประการที ่๒  

  เหตุผลประการท่ี ๓ ก็เปนเรือ่งหลักการปารีส ซึง่ก็เคารพใน กรธ. พอสมควร 

โดยเฉพาะของผม ซึง่เปนหลักในเรื่องสิทธมินุษยชนมาโดยตลอด เราเคารพ เราก็เหน็พองตองกนัวา

หลักการปารีสก็สําคัญ เนื่องจากเปนหลักการสากลที่บงบอกส่ิงที่ผานมา ไมวาจะเปนขั้นตอน 

ของกรรมการ ขัน้ตอนของกระบวนการสรรหาทั้งหลายทั้งปวง ไมไดเนนและครอบคลุมถึง 15 

ความหลากหลายไมตรงตามหลักการของปารีส เราเคารพ ดวยเราเคารพเชนนัน้เอง  

เราจึงจะไปใหอยูไปจบครบคงไมได อนันี้กเ็ปนเหตุผลท่ีนํามาประกอบกันดวย นี่เปนเหตุผล 

ประการที ่๓  

  เหตุผลประการท่ี ๔ ซึง่เปนหลักสําคญัมากก็คอืคําวา “กรรมการสิทธิมนุษยชน 

แหงชาต”ิ กรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติมหีนาท่ีในการปกปองคุมครองสิทธมินุษยชนหรือสิทธ ิ20 

ชองปวงชนทั้งหลายทั้งปวง การที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะถูกละเมดิสิทธเิสียเอง 

ทั้งท่ีมาถูกหลักกด็ูกระไรอยู ดวยเหตุผล ๓ – ๔ ประการนี้ กรรมาธิการกม็าถกกันลงมติ ๒ ครั้ง  

ครั้งแรกลงมติวาจะ เซต็ ซีโร หรือไม เซ็ต ซโีร ที่ประชุมเสียงขางมากเหน็วาไม เซต ซีโร เราก็มอง

ตอไปอีกถาไม เซ็ต ซโีร ถาใหอยูไปตลอดก็ไมถกูหลักการปารีสซึ่งตองการเนนความหลากหลาย

พอสมควร ตองดูกระบวนการสรรหาทีม่าถกูตองดวย เราเคารพตรงนีเ้หมอืนกนั เราก็มองวา 25 

ถาเชนนัน้เมื่อไมอยูครบจะอยูเทาไรกันดี เราก็เอาตวัเลขมาดูครับ ตวัเลขนี้คือตารางทั้งหมด 

ของวันเวลาที่กรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติเขาไปนั่งทํางานอยู กรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาต ิ
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๕๗ 

สนช. ๕๐               สิริพรรณ  ๑๓/๔ 

 

ชุดปจจุบันเขารบัตําแหนง ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สภาแหงนี้เปนคนลงมติเลือกเขาไปเอง  

ไมใชแคเลือกใหเรากรรมการสรรหาพิจารณามาผานเรา เขาใจวาวนันัน้ตตีกไป ๑ คน แลวเพ่ิม 

เขามาอีก ๑ คน ไดคุณเตือนใจ  ดีเทศน เขามาแทน ถาผมจําไมผิดจะเปนอยางนั้นคือ  5 

๑. เขามารับตําแหนง ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถาอยูครบวาระโดยไม เซต็ ซโีร จะอยูถึง 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประมาณนัน้ ถาครบ ๓ ปจะอยู ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี่คือ ๓ ป 

เราก็เอาตวัเลขนี้มาด ูพอมาดูเสร็จก็ไปผนวกกับมาตรา ๖๑ ซึ่งบอกกระบวนการสรรหาวา 

ขั้นตอนที ่๑ กี่วนั และกี่วนัก็มาเทียบตารางเวลาดู พบอยางนี้ครับ ทานประธานที่เคารพ  

ถาเอาตามรางที่มาจาก กรธ. ตวัเลขทีอ่อกมา ๒๖๕ วนั หมายถงึวาเมื่อกฎหมายบังคับใช 10 

กรรมการชดุนี้ก็ทําหนาที่รักษาการไปอยางนัน้คลาย ๆ อยางนัน้ก็ได ๒๖๕ วนั ทนีี้ในมาตรา ๖๑  

เรากไ็ปดูวาบางเวลาสัน้ บางเวลายาว บางเวลาไมนาจะพอเราก็ขยับในมาตรา ๖๑ ถาทานสมาชกิ

จะดตูอไปก็จะเหน็วาในส่ิงทีเ่รารางมาคือ ๓๒๐ วนั ---------------------------------------------------- 

 

          -  ๑๔/๑ 15 

 



๕๘ 

สนช. ๕๐         มิ่งขวัญ  ๑๔/๑ 

 

รางเดิมของ กรธ. ๒๖๕ วนั รางใหมตามกฎหมายฉบับนี ้๓๒๐ วัน กระบวนการอยู ๓๒๐ วนั  

ถาใหอยู ๓ ปนับแตวนัโปรดเกลาฯ ก็จะอยูไปประมาณ ๓๖๐ กวาวนั ตัวเลขอยูตรงนี้ เราก็เห็นวา 

ไมคอยตางกันนักในเชิงตวัเลขของกึ่งสมัยกับตัวเลขตามมาตรา ๖๑ เพราะฉะนัน้ประเด็นปญหา5 

ตอนนี้เรียนทานประธานดวยความเคารพ อยูที่ตวัเลขเทานั้นวาขั้นตอนกระบวนการทั้งหมด 

เปนอยางไร เชน ถาไมเซ็ต ซีโร (set zero) เลยก็อยูยาวไปจนถงึ ๖ ปเต็ม อันนี้กแ็นวหนึ่ง  

เดี๋ยวเราพักการประชุมไปคยุกันได กบั ๒. จะใหอยู ๓ ป เหมือนรางของเราหรือ ๓. ใชมาตรา ๖๑ 

เปนตัวตั้งแลวดูวนัเวลาเอาก็จะเหน็ความตางวา อะไรเหมาะ อะไรควร เพราะฉะนัน้กรรมาธิการ 

ไมตดิใจที่จะพักการประชมุเพ่ือหาทางออก ไมไดดื้ออะไรเลยครบั เพราะทํางานดวยกัน ขอบคุณ10 

ทานประธานครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตกลงผมขอพักการประชุม ๑๕ นาท ี

ขอเชิญผูเกี่ยวของ กรรมาธกิารทั้งหมด เพราะตองใชเสียงกรรมาธกิารในการแกไข แลวก ็

ทานผูแปรญัตติ ผูสงวนความเหน็ทุกทานเชญินะครบั พักการประชุม เขาประชุมที่หองนัน้  

สวนสมาชิกขอความกรุณาไปรับประทานอาหารนะครบั 15 

 

พักประชมุเวลา  ๑๒.๒๕  นาฬิกา 

 



๕๙ 

สนช. ๕๐         อรอุมา  ๑๕/๑ 

 

เริ่มประชมุตอเวลา  ๑๒.๕๐  นาฬิกา 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมขอเปดประชุมตอ ขอเชญิ5 

คณะกรรมาธิการเขาประจําที่ครับ หลังจากคณะกรรมาธิการไดไปประชุมปรึกษาหารือกันแลว  

ขอเชิญประธานคณะกรรมาธิการแถลงวาไดมีขอมติอยางไรครับ 

  พลเรอืเอก วลัลภ  เกดิผล (ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก วลัลภ  เกิดผล สมาชิก 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบญัญตัิ10 

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... ขออนุญาตกราบเรียนวา 

ในชวงเวลาท่ีพักการประชุมคณะกรรมาธกิารไดรวมกนัหารอืแลวมมีตวิา ในรางมาตรา ๖๐ 

คณะกรรมาธิการขอกลับไปสูรางเดิมโดยจะขอแกไขเพ่ิมเตมิเล็กนอยในมาตรา ๖๑  

ในเรื่องของเวลาครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กรรมาธิการโดยเสียงขางมากใชไหมครับ  15 

กรรมาธิการโดยเสียงขางมากขอกลับคนืมาตรา ๖๐ ไปสูรางเดิม อันนี้รางเดิมไมมีการแกไข  

สมาชิกที่สงวนคําแปรญตัตไิว แลวมีสงวนความเห็นไวยังคงยืนยันอยูใชไหมครบั  

เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิในฐานะผูแปรญตัต ิมาตรา ๖๐  20 

ดังกลาว ซึ่งเดมิกรรมาธิการเสียงขางมากไดเหน็ชอบตามรางทีป่รับปรงุแกไขไปแลวเดิม  

โดยมคีวามเหน็ของกรรมาธกิารเสียงขางนอยทีข่อสงวนความเหน็ใหคงไวรางเดมิ หลังจากที่ไดม ี

การประชมุหารือถงึเหตแุละผลขอจํากดัทุกประการ รวมถึงเพ่ือใหประเทศชาติเดินตอไปได 

ในเรื่องที่จะใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิซึง่จะตองทําหนาที่ในการเปนหนาเปนตา 

ในการดูแลสิทธิ เสรีภาพของพ่ีนองประชาชนไทย แลวกไ็ดรบัการยอมรบัในสากลตามหลักการ 25 

ปารีส ผมไมตดิใจที่คณะกรรมาธกิารไดหารือกนัแลวก็มมีติที่จะกลับไปใชรางเดิมตามมาตรา ๖๐ 

ครับ  

 

          -  ๑๖/๑ 
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๖๐ 

สนช. ๕๐         ละไม  ๑๖/๑ 

 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีทานผูใดท่ีสงวนความเหน็ 

หรือสงวนคําแปรญัตติ ทานกลานรงค  จันทกิ ทานขอแปรญตัติใชไหมครบั เชญิครบั 

   นายกลานรงค  จันทิก   :   ผมขอแปรญัตติเอาไว ใหคงอยูตอไป  5 

ขอสงวนคาํแปรญตัติครบั  

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คือทานกลานรงคก็ยังคงแปรญตัต ิ

คําแปรญตัติของทานไวพรอมคณะใชไหมครับ คือตอนนีม้ีประเดน็เฉพาะวารางเดิมมาตรา ๖๐ 

ตามรางที่เสนอตอที่ประชมุนี้ คณะกรรมาธิการโดยเสียงขางมากมีมติใหกลับไปสูรางเดมิ คราวนี ้

ผูที่มีสวนเกี่ยวของดวย ก็มทีานสมชาย  แสวงการ คนเดียวใชไหมครับ แลวทานไมติดใจ ดังนั้น 10 

รางมาตรา ๖๐ จึงกลับไปใชรางเดิม ซึ่งรางเดมิไมมีการแกไข ก็ไมมีผูใดแสดงความเหน็ได 

สวนในประเดน็ที่มีผูสงวนคาํแปรญตัตแิละสงวนความเห็น ผมก็ไดใหทานอธิบายไปหมดแลว 

ยังขาดทานใดอีกไหมครับ คอืมีทานภิรมย ทานสงวนความเหน็ ก็อภิปรายไปแลว ทานกลานรงค 

อภิปรายไป แลวทานนรนติอิภิปรายแลว ทานวรพลอภิปรายแลว ทานธานทีานสละสิทธิ์เมื่อสักครูนี้

ไมทราบทานจะอธิบายไดอีกหรือเปลา ไมไดแลวนะครบั เพราะวาไดผานไปแลว ดงันั้นจึงหมด 15 

ขออภิปรายแลวใชไหมครบั มีทานใดอีกหรือไมครบั ไมมแีลวนะครับที่สงวนคําแปรญัตติไว  

ก็จบการพิจารณารางมาตรา 60 เชิญทานเลขาธกิารตอครับ 

   นางวรารัตน  อตแิพทย (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธิการสภานติิบัญญตัิ

แหงชาต)ิ   :   “มาตรา 61 มีการแกไข มีกรรมาธิการสงวนความเหน็และมีสมาชิกขอสงวน 

คําแปรญตัติ” 20 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา 61 กลุมที ่1 กรรมาธิการ 

สงวนความเห็น กลุมที ่2 แปรญตัต ิแตกรรมาธกิารจะมีการแกไขกอนอยางไรหรอืไม เชิญครับ 

เพราะเมื่อสักครูนีแ้จงกบัผมวากรรมาธิการมกีารแกไขหลังการประชุมดวย เชิญแถลงกอน เพราะวา

สมาชิกที่เขาสงวนความเห็นอาจจะเปล่ียนใจ เชญิครับ 

   พลเรอืเอก วลัลภ  เกดิผล (ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ)   :   กราบเรียน 25 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก วลัลภ  เกิดผล ในฐานะประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามญั ขออนุญาตกราบเรียนในมาตรา 61 คณะกรรมาธิการขอแกไข 

ในวรรคหนึ่ง จากรางที่กรรมาธิการเสนอ ขอนาํความในวรรคหนึ่งเดมิทั้งหมดกลับมาคือ 
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๖๑ 

สนช. ๕๐         ละไม  ๑๖/๒ 

 

“ในวาระเริ่มแรก ใหการดําเนินการเกี่ยวกบัการสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตัง้เปนประธาน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตแิละกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตติามพระราชบญัญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ นอกจากตองดําเนินการตามหมวด 1” เพ่ิมเติมคาํวา “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน5 

แหงชาต”ิ ซึ่งมีชื่อหมวด “แลวใหดาํเนนิการตามกระบวนการและกําหนดเวลาดงัตอไปนี”้  

ใน (1) (2) (3) คงเปนไปตามรางเดิมที่เสนอไว ใน (4) บรรทัดที่ 2 “ใหแลวเสร็จภายในสิบวนั” 

กรรมาธิการขอแกไขเปน “ย่ีสิบวัน” เพ่ือใหเหมาะสมกบัเวลาในการดําเนนิการ ใน (4/1) ตัดออกท้ัง

อนุมาตราครบั ใน (๕) ในบรรทัดสุดทาย “ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน” ขอแกไขเปน  

“ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน” ใน (6) ขอแกไขขอความเปนดังนี้ “ใหกรรมการสรรหาดาํเนนิการ10 

สรรหาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวนันบัแตพนกําหนดเวลาตาม (5)”  

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   สรปุแลวมาตรา 61 ตามทีฉ่ายใหดูในจอนี ้

คณะกรรมาธิการไดปรับใหมจากรางที่มกีารปรับมาแลวในชั้นตน เชญิทานสมาชกิดูนะครบั ก็จะขอ

ถามผูสงวนความเห็นกลุมแรก มทีานจุรี  วิจิตรวาทการ  ทานนรชิต  สิงหเสนี  และทานอรรถสิทธิ์  

กันมล จะมคีวามเหน็อยางไรครับ 15 

   นายอรรถสิทธิ์  กันมล (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรยีนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม นายอรรถสิทธิ ์ กนัมล ในฐานะกรรมาธกิารเสียงขางนอย

ทั้ง 3 ทานที่ไดขอสงวนความเหน็ไว ไมตดิใจครบั 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมติดใจทัง้ 3 ทานนะครับ ทั้งทานจุรี ทานนร

ชิตดวยนะครบั  20 

   กลุมที่ 2 กลุมที่สงวนคําแปรญัตติ โดยตดัความมาตรา 61 ออกท้ังมาตรา 

มีทานกลานรงค  จันทิก และทานนรนิต ิ เศรษฐบุตร เชญิทานอภิปรายไดครับ  

   นายกลานรงค  จันทิก   :  กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ      

กระผม นายกลานรงค  จันทิก สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ กระผมขอแปรญตัตติัดมาตรา 61  

ไวท้ังหมด เหตุผลที่ตัดก็เพราะเหตวุาผมใหยืนตามมาตรา 60 ก็คือใหยังดาํรงตําแหนงตอไป  25 

ฉะนั้นกไ็มมคีวามจําเปนตองดําเนินการตามมาตรา 61 ใหตัดมาตรา 61 ออกท้ังหมดครบั 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ทานอาจารยนรนติิ เชญิครับ 
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๖๒ 

สนช. ๕๐         ละไม  ๑๖/๓ 

 

   นายนรนติิ  เศรษฐบตุร   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายนรนติ ิ เศรษฐบตุร สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ เหตุผลของการ 

สงวนคําแปรญัตตินีก้็เนื่องมาจากไดสงวนคําแปรญัตติมาตรา 60 เอาไว ดวยเหตุผลเชนเดียวกบั 5 

ที่ทานกลานรงคแถลงไวแลว ขอบพระคุณครับ 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   อีกทาน ทานวรพล  โสคติยานุรักษ  

ทานวรพลไมอยูนะครับ คําสงวนคําแปรญัตติทานตกไปนะครับ เนื่องจากมาตรานีค้ณะกรรมาธิการ

มีการแกไข สมาชิกอภิปรายไดในประเดน็ที่คณะกรรมาธกิารมกีารแกไข สวนใหญเกีย่วกับกาํหนด

วัน เวลาตาง ๆ มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรอืไมครับ เชิญทานประธานคณะกรรมาธิการ  10 

  พลเรอืเอก วลัลภ  เกดิผล (ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก วลัลภ  เกิดผล ในฐานะประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามญั ใน (5) ของมาตรา 61 ขออนญุาตมีการแกไขนิดหนึง่ จาก  

“เมื่อพนกําหนดเวลาตาม (4)” เดมิ “ตาม (4/1)” ขออนุญาตตดัคาํวา “(4/1)” ออก กลับไปใช 

คําวา “(๔)” เชนเดิม ขอบคณุครับ 15 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กฤษฎีกาฟอรม (form) ถูกแลวนะครับ  

กรรมาธิการจากกฤษฎีกายืนยันวาถูกแลว มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายในมาตรา 61  

ที่คณะกรรมาธิการมกีารแกไขหรือไมครบั สวนใหญเกี่ยวกับกําหนดเวลา เชญิทานสมชาย   

แสวงการ ครับ  

 20 

          -  ๑๗/๑ 

 

 



๖๓ 

สนช. ๕๐                 อมลวันท  ๑๗/๑ 

 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิตองขออนญุาตเรียนถาม 

ในมาตรา ๖๑ เพ่ือใหเกดิความเขาใจชดัเจนในท่ีประชมุแหงนี้ ซึ่งทานสมาชิกไดรับฟงแลวกผู็ที่รับฟง5 

อยูทางบานจะไดเขาใจดวย ในมาตรา ๖๑ ซึง่เราใหเซต็ ซีโร (set zero) ตามมาตรา ๖๐ ไปแลว 

จากนี้เปนเรื่องของขั้นตอนตามบทเฉพาะกาลที่จะสรรหากรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติใหม  

ซึ่งกรรมาธิการไดช้ีแจงแลวก็มีการปรบัระยะเวลาใน (๑) (๒) (๓) ใหรอบคอบขึ้นจาก ๒๐ วนั 

เปน ๓๐ วนันบัแตวนัที่รางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้ใชบงัคับ แลวกม็กีารขยายเวลา

เพ่ือใหครบ ใหสามารถดําเนนิการใหได ผมมีประเด็นทีอ่ยากใหทานกรรมาธิการไดอธิบายใหชดัเจน10 

อีกครัง้ในมาตรา ๖๑ ระยะเวลาทั้งหมดในแตละหวงรวมกันแลว ผมไดรบัทราบจากในหองประชุม

รวมกันวาเปน ๓๒๐ วนั กค็อื ๒๖๕ วัน ตามท่ี กรธ. อธบิายมาเดิม แลวกข็ยายตาม (๑) (๒) (๓)  

ไปอีก อยางละ ๑๐ วนั เปน ๓๐ วนั แลวกม็ีสวนที่กรรมาธิการปรบัเพ่ิมขึน้เปนอกี ๒๕ วนั  

จึงเปน ๓๒๐ วัน ประเด็นของทานอธิบายใหชัดเจนวาจะเกดิกระบวนการอยางนี ้ส่ือมวลชน 

ไดส่ือสารออกไปดวยวาหลังจากเซต็ ซีโรแลวกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตชิุดนี้กจ็ะรักษาการ15 

ตอไปเทานี้ไมเกิน ๓๒๐ วัน แลวก็จะไดเกดิการจัดอันดบัเครดติ (credit) ที่ถูกตองไมใช 

ลดเกรด (grade) เราลงไปอกี แลวก็อธิบายตอสากลได อันนี้คอืเหตุผลที่ผมยอม อนันี้ก็อยากให

อธิบายใหชัดเจนในสภาอกีครั้ง รวมถึงวาถาเกดิกรณีที่สรรหาเมื่อครบ ๓๒๐ วันแลวไมได 

หรือขาดไปบางคนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตชิุดนีจ้ะรักษาการตอไปอีกเทาใด หรือจบแค 

๓๒๐ วนัตองทําใหสําเร็จ อนันี้ขออนญุาตนําเรียนเพ่ือใหเกดิความชดัเจนในสภาครบั 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คือทานสมชาย  แสวงการ อภิปราย  

คําอภิปรายของทานไดอธิบายกําหนดเวลาหมดแลว ๓๒๐ วัน คงไมตองใหกรรมาธิการอธบิายซ้ํา 

แตมีคําถามทีน่าสนใจคอืวาถากรรมการสรรหาดําเนนิการไมได เมือ่ครบ ๓๒๐ วนัแลวไมได

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติครบจํานวนจะมีกระบวนการอยางไร เชิญชีแ้จงครบั 

  นายอรรถสิทธิ์  กันมล (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธานครับ 25 

กระผม นายอรรถสิทธิ ์ กันมล ในฐานะกรรมาธิการ คอืกระบวนการสรรหาตามท่ีกาํหนดไว 

ในรางมาตรา ๖๑ ขออนุญาตกราบเรียนชีแ้จงวากระบวนการโดยหลักจะเปนไปตามที่กําหนดไว 

ใน (๑) ถงึ (๖) ซึง่กระบวนการท้ังหมดเทาที่บญัญตัิไวในรางมาตรานี้จะจบอยูเพียงแคชั้นกรรมการ 

 

 30 



๖๔ 

สนช. ๕๐                 อมลวันท  ๑๗/๒ 

 

สรรหา แตในการเกิดขึ้นของกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาต ิเมื่อคณะกรรมการสรรหาดําเนินการ

สรรหาจนไดรายชื่อแลวจะตองเสนอวฒุิสภาเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ เพราะฉะนั้นเมื่อบวก

ตัวเลขกนัตามรางมาตรา ๖๑ จรงิ ๆ จะบวกกันได ๒๖๐ วนั แตวาตัวเลข ๓๒๐ วนั มาจากไหน คือ5 

เปนระยะเวลาอกี ๖๐ วันท่ีวุฒิสภาจะพิจารณาใหความเห็นชอบ อันนี้ถามวาในกระบวนการ 

ถาดาํเนนิการในแตละขั้นตอนจนถงึ (๖) ทีก่รรมการสรรหาทานดําเนนิการสรรหาใหแลวเสร็จ

ภายใน ๙๐ วนั กรณีถายังไมสามารถที่จะสรรหาไดก็จะตองกลับไปใชบทหลักก็คอืความในหมวด  

๑ คือกลับไป คอืระยะเวลา ๙๐ วันก็คือกรอบท่ีกําหนดใหกรรมการสรรหาตองดําเนนิการใหแลว

เสร็จ แตหากเกิดกรณีทีไ่มสามารถที่จะดําเนินการใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวก็จะตอง10 

กลับไปใชบทหลักในหมวดหนึ่ง นั่นหมายความวาตองมกีารลงคะแนน ถาลงคะแนน ๒ ครั้งไมไดก็

ตองสรรหาใหม 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอถามตอนดิหนึ่ง เพราะยังตอบไมจบ  

แลวถาวฒุิสภาไมใหความเหน็ชอบตองดําเนินการอยางไรตอครับ 

  นายอรรถสิทธิ์  กันมล (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธานครับ 15 

กระผม นายอรรถสิทธิ ์ กันมล ในฐานะกรรมาธิการ คอืถาในกรณีที่วฒุิสภาไมใหความเหน็ชอบ 

ก็ตองกลับไปเริ่มกระบวนการสรรหาใหม ก็คอืกลับไปหมวด ๑ ในบทหลัก ก็คือจะตองดําเนนิการ

จนกวาจะไดกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิซึง่ถามวาแลวชวงระยะเวลาถาเกิดกระบวนการ 

สรรหาไมแลวเสร็จตามรางมาตรา ๖๑ ระหวางนั้นบทบญัญตัิมาตรา ๖๐ กรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาต ิซึง่ยังคงตองอยูปฏิบัติหนาทีต่อไป ทานก็ยังคงอยูตอไปจนกวาประธานกรรมการ 20 

สิทธิมนุษยชนแหงชาตแิละกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทีแ่ตงตัง้ขึน้ใหมจะเขารบัหนาท่ี 

ตรงนั้นเองกค็ือเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัตงิานครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานประธานคณะกรรมาธิการวิสามญั 

เชิญครับ 

  พลเรอืเอก วลัลภ  เกดิผล (ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ)   :   กราบเรียน 25 

ทานประธานครับ ผมขออนญุาตเรียนตัวเลข ๖๐ วนัที่เปนกระบวนการในสภา ขออนุญาตเรียนวา

นํามาจากขอบังคบัการประชุมสภานติิบัญญตัิแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกําหนดวาจะตองดําเนนิการ

ใหการรับรองใหแลวเสรจ็ภายใน ๔๕ วนั กเ็อาเวลา ๔๕ วันนี้บวกเวลาทางธุรการทัง้หัวและทายมา

รวมเปน ๖๐ วนัครับ 
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๖๕ 

สนช. ๕๐                 อมลวันท  ๑๗/๓ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีทานใดประสงคจะอภิปรายอกีหรือไม  

หรือจะมีขอซักถามประการใด 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ)  5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีแลวนะครบั เชิญทานเลขาธิการตอครบั 

  นางวรารัตน  อตแิพทย (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธิการสภานติิบัญญตัิ

แหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๖๒ ถึง มาตรา ๖๕ ไมมีการแกไข  มาตรา ๖๖ มกีารแกไข” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   มาตรา ๖๖ มีการแกไข มาตรา ๖๖  

เปนบทเฉพาะกาล เติมคําวา “ขอกําหนด” เขาไปเทานัน้นะครับ ไมมีผูสงวนความเห็น 10 

และไมมีผูสงวนคําแปรญตัต ิสมาชิกอภิปรายไดในประเด็นทีค่ณะกรรมาธิการมกีารแกไข  

มีทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไม  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั เชญิเลขาธกิารตอครับ 

  นางวรารัตน  อตแิพทย (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธิการสภานติิบัญญตัิ15 

แหงชาต)ิ   :   “มาตรา ๖๗ ไมมกีารแกไข” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๖๗ ไมมีการแกไข จบรางแลวนะครบั 

ทานสมาชิกครับที่ประชมุไดพิจารณาเรียงตามลําดบัมาตราจนจบรางแลว แตยังไมไดลงมติ 

ในมาตราท่ีคณะกรรมาธิการมีการแกไข หรือในมาตราที่มีผูสงวนคําแปรญตัต ิ 

    ดังนัน้ ตอไปผมจะขอถามมติวาจะเห็นชอบกับการแกไขของคณะกรรมาธกิาร20 

หรือไม หรือจะเหน็ชอบการแกไขของผูสงวนคาํแปรญัตติหรอืไม ดงันัน้กอนที่จะลงมติ  

ผมขอตรวจสอบองคประชมุกอนนะครับ เปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชุมครับ ทานสมาชิก

กรุณาเสียบบัตรลงคะแนนและกดปุมแสดงตนนะครบั เชิญทานสมาชกิแสดงตน ขอทราบจํานวน

องคประชมุครบั 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๒๐๓ คน) 25 

 

          -  ๑๘/๑ 
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๖๖ 

สนช. ๕๐         วินัย  ๑๘/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขณะนี้มีจํานวนผูเขาประชุม ๒๐๓ คน 

ครบองคประชมุ ตอไปผมจะขอถามมตติั้งแตคาํปรารภเรื่อยไปเรียงตามลําดับมาตรา หลักการ 

ก็คือถาทานเหน็ดวยกับคณะกรรมาธิการที่มีการแกไขกค็ือกดปุม เหน็ดวย ถาทานเห็นควรคงไว 5 

ตามรางเดิมก็กดปุม ไมเหน็ดวย เวนแตบางมาตราที่จะถามเมื่อมีการสงวนคําแปรญัตติจะถาม 

ใหทานเขาใจชัดเจน เปนการลงมติในคําปรารภคณะกรรมาธกิารมีการแกไขเพ่ิมเตมิคําปรารภ 

ทานเห็นดวยหรือไม เชิญลงมติครับ มีทานใดยังไมไดลงมติหรือไม ไมมแีลว ขอทราบผลครับ  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในคําปรารภ 10 

จํานวนผูเขาประชุม ๒๐๔ มมีติเห็นดวย ๒๐๐ ไมเห็นดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓  

ไมลงคะแนนเสียง ๑ เปนอนัวาท่ีประชุมเห็นชอบดวยกบัคําปรารภที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข 

  ตอไปเปนการลงมติในมาตรา ๕ คณะกรรมาธกิารมีการแกไข เชิญทานลงมต ิ

มีทานใดยังไมลงมติหรือไม ขอทราบผลครบั  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๔ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๕ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๒๐๗ มีมติเห็นดวย ๒๐๔ ไมเหน็ดวยไมมี งดออกเสียง ๓ เปนอันวาทีป่ระชมุเหน็ชอบ 

ดวยกบัการแกไขเพ่ิมเตมิความในวรรคสองของมาตรา ๕  

  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๘ คณะกรรมาธิการมีการเพ่ิมเตมิความในวรรคหนึ่ง 

(๑) (๒) (๔) และ (๕) เชิญทานลงมติไดครับ มีทานใดยังไมไดลงมตหิรือไม ตรวจสอบหนาจอ 20 

สักเล็กนอย ๒ ทาน ยังไมไดลงมต ิปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี)  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๘  

จํานวนผูเขาประชุม ๒๐๖ มติเหน็ดวย ๒๐๓ ไมเหน็ดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ เปนอนัวาท่ีประชุม 

เห็นชอบดวยกบัมาตรา ๘ ทีค่ณะกรรมาธิการมกีารแกไข  25 

  ตอไปเปนการลงมติในมาตรา ๑๒ คณะกรรมาธิการมีการแกไขเพ่ิมเตมิความ 

ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๒ เชิญทานลงมตไิดครับ มีทานใดยังไมไดลงมติอกีหรือไม  

ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๒ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี)  
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๖๗ 

สนช. ๕๐         วินัย  ๑๘/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๒ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๒๐๖ มีมติเห็นดวย ๒๐๒ ไมเหน็ดวย ไมมี งดออกเสียง ๓ ไมลงคะแนนเสียง ๑ 

เปนอนัวาที่ประชุมเหน็ชอบดวยกบัมาตรา ๑๒ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข  5 

  ตอไปเปนการลงมติในมาตรา ๑๓ ซึง่มีการแปรญัตติ คงเหลือผูแปรญัตต ิ

คือทานพลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ ์ เชดิบญุเมือง คณะกรรมาธิการมีการแกไขเพ่ิมเติมความในวรรคหนึง่ 

ตอนตน วรรคหนึง่ (๓) ของมาตรา ๑๓ มีผูสงวนคาํแปรญัตติคือทานพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์  

เชิดบญุเมอืง สงวนคําแปรญตัตแิกไขเพ่ิมความในวรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๑๓ ดังนัน้ผมเห็นควร

ถามทีละวรรค ผมกําลังดอูยู เพราะวาผมไมไดดูตอนท่ีทานอภิปรายไว เอาเฉพาะท่ีเปนปญหาคือ 10 

มาตรา ๑๓ วรรคหนึง่ (๓) ของมาตรา ๑๓ เฉพาะอันนัน้ถามอันนี้กอน สวนตอนอืน่นั้นไมมีผูสงวน

คําแปรญตัติ ผมถามอนันีก้อน ยกเวนวรรคหนึง่ (๓) แคนั้น ผมถาม (๓) กอน วรรคหนึง่ (๓)  

ของมาตรา ๑๓ ทานพลเรอืเอก ศกัดิ์สิทธิ์  เชดิบญุเมือง ขอแปรญัตติ แลวทานจะขอชี้แจง 

อีกครัง้หนึ่ง เชิญครับ  

  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญัติ15 

แหงชาตทิี่เคารพ ทานกรรมาธิการ แลวก็สมาชกิทุกทานครับ ผม พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์   

เชิดบญุเมอืง สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาตแิละผูสงวนคําแปรญตัติ ผมไดสงวนคําแปรญัตต ิ

ในมาตรา ๑๓ (๓) ไวก็เนื่องจากวายังไมเหน็ความชดัเจนในเรือ่งถอยคํา เพราะเนื่องจากผมมอง 

แลววาในมาตรา ๑๓ ทานสมาชิกครับ ชวยกรุณาดูและลองไลถอยคําดู (๑) เปนเรื่องของ 

การประกาศ คือเจตนาตองการอะไร (๓) คือเปนเรื่องของการดําเนนิการเพ่ือใหไดตาม (๑) 20 

วาเราจะดําเนินการอยางไรใหไดตาม (๑) เพราะฉะนั้นใน (๑) ไดพูดถึงคุณสมบตัิในการประกาศ 

วาผูที่จะไดรับการสมคัรตองมีคุณสมบตัิในเรื่องของรูในเรื่องหนาทีแ่ละอาํนาจของ กสม. 

แตพอมา (๓) ไดพูดถึงเรื่องการมคีวามรับผิดชอบ ความกลาหาญและการปฏิบัตหินาที ่

ความสํานึก หมายถงึวาเปนคุณสมบตัิท่ีเพ่ิมเขามาอีก ๕ ประการ อยูใน (๓) นั่นก็คอืวา 

กรรมการสรรหานัน้จะตองมีการดําเนินการตาม (๓) ใหไดบุคคลที่เขามาสมคัรและมีคุณสมบัต ิ25 

ทั้ง ๕ ประการนีว้าใครดีเดนกวากนัอยางไรจึงจะลงคะแนนเลือกใหเปน กสม. ๗ คน ซึ่งจะมีผลตอ

ประเทศชาติในภายหนาเปนอยางมาก เพราะวา กสม. จะตองอยูถึง ๗ ป แลวก็เปนผูอํานวย 
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๖๘ 

สนช. ๕๐         วินัย  ๑๘/๓ 

 

ความยุติธรรมใหเกดิขึน้ภายในสังคม ทางกรรมาธกิารไดตอบผมวาในมาตรา ๒๐๓ ของรฐัธรรมนญู 

ไดลอกมาวาวรรคสุดทายวาในการสรรหาใหคณะกรรมการสรรหาปรกึษาหารืออะไรตาง ๆ  

อันนี้เปนถอยคําอยูใน ๔ บรรทัด ในมาตรา ๒๐๓ วรรคสุดทายของรฐัธรรมนูญ------------------------ 5 

 

          -  ๑๙/๑ 

 

 

10 



๖๙ 

สนช. ๕๐             มยุรี สุทธิ  ๑๙/๑ 

 

ซึ่งทานใสไวใน (๑) ไมไดใสไวใน (๓) นี่คือทีม่าท่ีไปท่ีไขวกันอยู แลวผมก็เรียนวาที่ผมอภิปรายนี้ 

แลวก็สงวนคําแปรญตัตนิี้ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในกฎหมายนีเ้มื่อประกาศใชออกไปวากรรมการ 

สรรหานัน้ เมือ่ปรกึษาหารือแลว ปรกึษาหารือเพ่ือดําเนนิการอะไร ดวยวิธกีารสัมภาษณ ดวยวธิีการ 5 

สงแบบสอบถามทีต่รงประเด็น ดวยวธิีการตดิตามพฤตกิรรม ดวยวธิีการอยางหนึง่อยางใดกแ็ลวแต 

ที่ดําเนินการเพ่ิมเติม มิใชวาใหผูสมัครสงใบสมัคร กรอกประวัต ิแลวก็ใหคะแนน ไมเพียงพอ 

ซึ่งสภาแหงนี้กไ็ดดําเนินการ ไดผลมาแลวในเรื่องของการตรวจสอบจริยธรรมในชวง ๒ ปครึง่ 

ที่ผานมา มีผูท่ีไมผานจริยธรรม เพราะเราตรวจสอบเจอวามีปญหาในทางที่มดิีมิรายท่ีเกิดขึ้น 

แลวสภาแหงนี้กไ็ดปฏิเสธบคุคลผูนัน้ไป เพราะฉะนัน้ในเรื่องนี้ในเมือ่กฎหมาย ๒ ฉบับที่ผานไป 10 

เปนเรื่องของ กลต. เปนเรื่องของผูตรวจการแผนดินเขียนไวชัดเจนในเรื่องของการตองการ

คุณสมบตัิอยางไร และวธิีการอยางอืน่ใดทีต่องการเพ่ือใหไดมาซึ่งคนท่ีผานการคดัเลือกที่ด ี

มาทํางานใหบานเมือง เพราะฉะนั้นในราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ก็เชนกนัก็ควรจะตองเขียน และการเขียน 

ที่ดีที่สุดก็คือวาตองเพ่ิมคําวา “ดําเนินการ” เขาไป มิใชวามีเพียงแคการปรึกษาหารอื ผมดูแลว 

ในรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๐๓ วรรคสุดทาย ในคําท่ีวา “ใหกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจาก 15 

บุคคลที่มีความเหมาะสมทัว่ไป” ไดดวย อนันีห้มายถึงวาถาคนที่ไมสมัครแตกรรมการสรรหาเห็นวา 

บุคคลนั้นมคีวามรูความสามารถควรจะชวน ควรจะเชญิมาทํางานใหบานเมือง ก็สามารถดําเนินการ 

เพ่ิมเติมได ผมมองอยางนัน้ แตในมาตรา ๑๓ (๓) นี ้หมายถึงวาผูท่ีเขามาสมัครแลวมาดําเนนิการ 

คัดเลือกดวยวธิีการอะไร ดําเนินการอยางไร ถาได ๕ คณุสมบัตนิั้นท่ีตองการ คือความกลาหาญ 

ความรับผิดชอบ ความมีทัศนคต ิสิ่งตาง ๆ เหลานีต้อบไมไดจากเอกสาร เพราะฉะนัน้ตองมี 20 

การปรึกษาหารือเพ่ือดําเนนิการ และประกอบกับ พ.ร.ป. ผูตรวจการแผนดินที่ผานไปก็ม ี

ความชัดเจนในมาตรา ๑๒ ที่พูดถึงเรื่องคุณสมบตัิ และพูดถึงวิธดีําเนินการอยูเชนกนั 

เพราะฉะนัน้ผมมองวาในการที่กรรมาธิการไดตอบผมวาในรัฐธรรมนญู มาตรา ๒๐๓ มีถอยคํานี้อยู 

ผมทราบและอานดแูลว แตไปอยูใน (๑) ไมอยูใน (๓) ตอนผมแปรญัตติผมก็อานละเอียด ผมถึงได 

ขอเพ่ิม คําวา “ดําเนนิการ” ไวใน (๓) อีกคําเดียวเทานัน้เอง ทั้งนี้ เพ่ือใหกฎหมายไดมีความชัดเจน 25 

ในทางปฏิบตัิ แลวกฎหมายนี้เมื่อเราไปมองถงึกฎหมายอื่นที่ผานสภาไป เชน ผูตรวจการแผนดนิ 

จะไดรูวากรรมการสรรหาจะตองดําเนนิการอยางไรใหสอดคลองกัน เพราะฉะนัน้นีค้ือเหตุผลท่ีวา 
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๗๐ 

สนช. ๕๐             มยุรี สุทธิ  ๑๙/๒ 

 

ทําไมผมถึงแปรญตัตแิละขอสงวนคําแปรญัตติไว ผมอยากจะขอรองทีป่ระชุมแหงนี้วาเรากาํลัง 

จะผานกฎหมายออกไป ผมแปรญัตติครั้งนี้และขอสงวนคําแปรญตัติครัง้นีไ้มไดตองการเอาชนะ  

ไมไดตองการเลย ทีว่าหมายถึงวากรรมาธิการตองตามใจผม เพียงแตวาผมขอใหกฎหมายท่ีออกไป 5 

มีความชดัเจนในทางปฏิบัต ิทานฟงผมอภิปรายมาตัง้แตครั้งแรกจนครั้งนีค้ือการสรปุ ทานจะไดรูวา

ขนาดผมกบัทานยังเห็นไมเหมือนกันเลย กรรมาธิการกบัผมยังตีความไมเหมือนกันเลยใน (๑) กบั 

(๓) เพราะฉะนัน้ทานกําลังมองวา (๑) นัน้เพียงพอแลว เพราะมีคาํประกาศ แลวกต็องมีหมายถงึ

วิธีการ แตผมกําลังมองวา (๑) นัน้คือการประกาศเจตนาและความตองการของกฎหมาย แต (๓)  

คือการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ผมถงึแปรญัตติแลวเพ่ิมคาํวา “ดาํเนนิการ” เทานัน้เอง 10 

เพราะฉะนัน้ผมอยากจะเรียนท่ีประชุมวาอยากใหกฎหมายฉบับนี้ผานสภาไปดวยความชัดเจน

ในทางปฏิบตัิ แลวโดยเฉพาะอยางย่ิง มาตรา ๑๓ เปนมาตราท่ีเกี่ยวกับการสรรหาบคุคล  

ซึ่งในการสรรหาบุคคลตามกฎหมาย ๒ ฉบับ คือรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการ

แผนดนิ พ.ศ. .... เราก็มคีวามชัดเจน 15 

ในมาตรา ๑๒ ไมวาจะเปนเรื่องของการประกาศ หลักเกณฑ วธิีการ รวมถึงการดาํเนินการ แตอันนี้

มาตรา ๑๓ (๓) ไมมคีําวา “ดําเนินการ” เพราะฉะนัน้การดําเนนิการ นั่นกค็ือวาตองสอดคลองกบั 

(๑) วาดวยเรือ่งการดาํเนนิการดวยวธิีการตาง ๆ เพ่ือใหมีคุณสมบตัติาง ๆ เหลานี้ขึน้มา ผมถงึเรียน

ที่ประชมุและทานประธานวา อันนี้คือความชัดเจนที่ผมขอที่ประชุมวาหากจะมีการลงมต ิผมคดิวา

การดําเนนิการที่ผมขอเพียง ๒ คํา ในบรรทัดแรกกับบรรทัดท่ี ๔ ผมคดิวานาจะทําใหกฎหมายนี ้20 

มีความชดัเจนและคลองจองกับกฎหมายอื่นทีเ่คยออกไปแลว และไมมีผลในทางปฏิบตัิครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กรรมาธิการชี้แจงครับ 

  พลเรือเอก วัลลภ  เกดิผล (ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิกระผม พลเรือเอก วัลลภ  เกดิผล ในฐานะประธาน 

คณะกรรมาธิการ ขออนุญาตกราบเรียนวาในประเด็นทีท่านผูแปรญัตติ ไดขอแปรญัตติในการเพ่ิม 25 

คําวา “การดําเนินการ” ตอจากคําวา “ปรึกษาหารือ” ใน (๓) ของมาตรา ๑๓ คณะกรรมาธกิาร 

ไดพิจารณาและเหน็วาคํานีจ้ะเปนคําท่ีเกินมาจากความจําเปนในกรณีทีว่า คําทีน่ํามาใชอยูใน 

นอกจากของรัฐธรรมนญูฉบบันี้ แลวก็เปนคําที่ใชอยูในรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 

ที่ผานสภาไปแลว ก็คือเรื่องของผูตรวจการแผนดนิใชคําเดียวกัน ใชคําวา “ในการสรรหาให 

 30 



๗๑ 

สนช. ๕๐             มยุรี สุทธิ  ๑๙/๓ 

 

คณะกรรมการสรรหาปรกึษาหารอืเพ่ือคดัสรรใหไดบุคคลซึ่งมคีวามรับผิดชอบสูง” ซึ่งจะเปน 

คําเดียวกนัหมดในรัฐธรรมนญูและในพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู ๒ ฉบับนีท้ี่ผานสภา 

ไปแลว ๑ ฉบับ แลวกาํลังพิจารณาวนันี้ ๑ ฉบับ การที่จะเพ่ิมคําลงไปในคําใดคําหนึง่นั้น อาจจะ 5 

ดูเหมือนเปนการขยายความเพ่ือใหเกิดความชดัเจน แตอาจจะเกดิความสับสนในการตีความในการ

ปฏิบัต ิเพราะวารัฐธรรมนญูเขียนเปนแบบนี้ พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูทีผ่านไปแลวก็

เขียนแบบนี้ ถารางพระราชบัญญตัินีม้ีการเขียนคําใดเพ่ิมเตมิลงไปจะมกีารตีความวาตองมีการ 

กระทําอะไรอีกหรือทีน่อกเหนือจากท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญและในพระราชบญัญตัปิระกอบ

รัฐธรรมนูญที่ผานไปแลว ดงันั้นกรรมาธิการจึงขอยืนครบั 10 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปจะเปนการถามมตท่ีิคณะกรรมาธิการ 

มีการแกไขเพ่ิมเติมความวรรคหนึ่ง ตอนตนวรรคหนึง่ (๑) ทานพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ ครับ นาจะ 

พอแลวนะครับ เพราะวาสมาชิกนาจะเขาใจแลว ทานอภิปราย ๒ ครั้งแลวนะครับ 

  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง   :   ขออนญุาต ๑ นาทีครับ คือมาตรา ๑๒ 

ที่ทานประธานคณะกรรมาธกิารอธิบายเปนมาตรา ๑๒ ที่บอกวาคณะกรรมการสรรหา 15 

โดยดําเนนิการสรรหากับบคุคลทั่วไปที่มีความเหมาะสม แลวก็ในมาตรา ๑๒ บอกวาเพ่ือประโยชน 

แหงการนี้ใหใชวิธีการสัมภาษณ หรือแสดงความคิดเหน็ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับหนาทีแ่ละอํานาจของ 

ผูสมัคร แตผมกาํลังพูดถึง (๓) ของราง พ.ร.บ. นี้วาเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบตัิทีต่องการเพ่ิมเตมิ  

๕ ประการ คุณสมบตัิท่ีตองการเพ่ิมเติม ๕ ประการ จะดําเนินการอยางไร ในมาตรา ๑๒ นี ้

ของรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... 20 

ไดบอกถงึเรื่องของอํานาจหนาที่ของผูสมัครเทานั้นวาคณะกรรมการจะใชวิธกีารดําเนินการอยางไร 

นอกจากวธิีการที่กรอกใบสมัครแลวกม็ีการสัมภาษณ แสดงความคิดเหน็ แตกเ็ปนแค ๒ ประการ

เทานัน้เอง ซึง่คงนํามาพิสูจน หรือนาํมาแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบ ความกลาหาญ การมี

ทัศนคติไมไดเลย หากไดปรกึษาแลวจะไดกําหนดวิธกีารวา 

จะดําเนินการอยางไร ผมยังอยากจะขอยํ้าท่ีประชุมและสมาชิกทุกทานวา มาตรา ๑๓/๓  25 

เปนการดําเนินการเพ่ือใหเกดิผลประโยชน เพ่ือใหไดบุคคลที่ดตีามมาตรา ๑๓/๑ แลวก็มคีุณสมบตัิ 

๕ ประการ ตามที่เขียนไวครบั 
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๗๒ 

สนช. ๕๐             มยุรี สุทธิ  ๑๙/๔ 

 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกอยาเพ่ิงลงคะแนนนะครบั 

เพราะวาคําถามมาตรานี้ของทานศกัดิ์สิทธิ์ที่สงวนคําแปรญัตติไวจะตองถาม ๒ ครัง้ 

คณะกรรมาธิการมกีารแกไขเพ่ิมเติมความในวรรคหนึ่ง ตอนตน วรรคหนึง่ (๓) ของมาตรา ๑๑  5 

ซึ่งมาตรานีค้ณะกรรมาธกิารก็แกไขดวย ดงันัน้การถามมติครั้งแรกจึงเปนการถามวาทานเห็นดวย 

กับการแกไขของคณะกรรมาธิการและเหน็ดวยกบัการแกไขของผูสงวนคําแปรญตัต ิคือตอง

พิจารณารวมกนัไปกอน อยางนี้กดปุม เห็นดวย แตถาทานเหน็ควรไวคงรางเดิมกดปุม ไมเห็นดวย 

เขาใจนะครบั เชญิลงมติในครั้งแรกนะครับ 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ คนที่หนึ่ง)   :   10 

ทานประธานทีเ่คารพครับ ผมคิดวาถาถามแบบนี้สมาชกิจะสับสนในการลงคะแนนได  

เมื่อกลับไปรางเดิมหมดจะมปีญหา เพราะวามีการแกไขคณะกรรมาธิการเรื่องของสังคมอยูดวยครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เอาใหม ลบไป คือรางนีร้างเดมิไมมีใคร 

ตองการแลว ทานกรรมาธิการก็ไมไดตองการ ทานศกัดิสิ์ทธิ์ก็ไมไดสงวนคาํแปรญัตติใหกลับไป 

รางเดิมอธิบายชีน้ําแลว ดงันั้นครั้งแรกจะเปนการลงมตวิาถาทานเห็นดวยกับคณะกรรมาธกิาร 15 

มีการแกไขกด็ี ทานเห็นดวยกับที่ พลเรอืเอก ศักดิ์สิทธิ์ แกไขกด็ี ตอนนี้เปนพวกเดียวกันทาน 

ตองลงมตเิหน็ดวย แตถาไมเห็นดวยกบัทั้ง ๒ ฝายเลย อยากใชรางเดิมทานก็ลงมติ ไมเหน็ดวย  

พอไปไหวนะครับ ลงมติใหม เชิญครับ     

 

     - ๒๐/๑ 20 



๗๓ 

สนช. ๕๐         เปลงฉว ี ๒๐/๑ 

 

  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง   :   ทานประธาน ขออนุญาตครับ  

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง สมาชิกครับ ลงอยางนี้ไมไดครบั เพราะเนื่องจากวาอนันี้ 

เปนแคประเดน็ของผมเทานัน้ครบั  5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เดี๋ยวคอยถามครั้งที่ ๒ ครับ 

  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง   :   แตหมายถึงวาประเดน็ที่คณะกรรมาธิการ 

ที่ไมไดแกไขประเด็นของผมครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เอาใหม ทานจะใหถามอยางไรครับ  

  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง   :   คือขออนุญาตใหทานประธานชวยถามวา 10 

เห็นดวยกับการที่ผมเสนอ หรือเห็นดวยใหคงรางเดิมตามคณะกรรมาธิการครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เดี๋ยวจะถามอนันัน้ครบั คือลบไปกอน  

คือที่เขาทําแบบฟอรม (form) ที่ใชโดยปกตทิี่ถามครัง้แรก เขาบอกวาทานเหน็ดวยกับการแกไข

โดยรวมหรือไม ใหกดปุม เหน็ดวย ทีนีโ้ดยรวม โดยรวมอะไร ผมถึงอธิบายกบัทานวามาตรานี้  

รางเดิมคณะกรรมาธิการเขาไมเอาแลว และรางนีท้านพลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ก็ไมไดเอา 15 

ดังนัน้ถาทานเหน็ดวยกับคณะกรรมาธิการกด็ี เห็นดวยกับทานพลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง  

ตองลง เห็นดวย กอน เมื่อทกุคนเห็นดวยแลว จากนั้นจึงคอยไปแยกวาจะเหน็ดวยกบั

คณะกรรมาธิการหรือ พลเรอืเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชดิบญุเมอืง ทหีลัง ๒ ครั้ง ครัง้แรก ทานเห็นดวยกบั

คณะกรรมาธิการ ทานกต็องลง เห็นดวย ทานเหน็ดวยกับ พลเรอืเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบญุเมือง  

ทานกต็องเห็นดวย แตถาทานไมเห็นดวยกับทัง้ ๒ ฝาย ทานลง ไมเหน็ดวย คือใชรางเดมิ จากนั้น 20 

จึงจะมีคาํถามที่ ๒ คําถามโดยรวมยุงอยางนี้ เอาใหม เขาใจตรงกนันะครบั มีใครยังไมเขาใจหรือไม

ครับ โอ.เค. ครั้งแรกเปนการถามวาทานเห็นดวยโดยรวมคือการแกไขของคณะกรรมาธิการและของ

ทานพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง กดปุม เห็นดวย ถาทานเห็นควรคงไวตามรางเดมิกดปุม  

ไมเห็นดวย เชิญทานลงมตคิรับ มทีานใดยังไมไดลงมติหรือไมครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผล 

นะครับ  25 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ๑ คะแนน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมติ จํานวนผูเขาประชมุ ๒๐๕  

มีมตเิหน็ดวย ๒๐๐ ไมเห็นดวย ๑ งดออกเสียง ๔ เขาใจหมดแลวครบั ผลคะแนนออกมาอยางนี ้
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๗๔ 

สนช. ๕๐           เปลงฉวี  ๒๐/๒ 

 

แสดงวาเขาใจหมดแลว ไมมใีครหลงแลว ดงันัน้จึงไปถามคําถามที่ ๒ วาทานเหน็ดวยกับการแกไข

ของคณะกรรมาธิการหรือไม ถาทานเห็นดวยกดปุม เหน็ดวย ถาทานเหน็ดวยกับการแกไขของ  

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง กดปุม ไมเหน็ดวย ไมไดหรือครับ  5 

  นายวัลลภ  ตงัคณานุรักษ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ คนที่หนึ่ง)   :   

ถาถามแบบนีเ้กดิเหน็ดวยกบั พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชดิบุญเมือง พหุสังคมตกไปเลยครับ ทานตอง

ถามวา ถาเปนผม ขออภัยทานประธานนะครับ ถามวาการแกไขตาม (๓) เห็นดวยกบัการเพ่ิมของ

ทานพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง หรือไม 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมหมายถงึมาตรานี้อยูแลว  10 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ คนที่หนึ่ง)   :   

ใชครับ แตวาตองถามวาเหน็ดวยกับที่ทานพลเรอืเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชดิบญุเมือง ขอเพ่ิมหรือไม  

ถาไมเหน็ดวยกต็กไปเลยครบั ของเราก็ไดอยูแลว ขอบคณุครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทําไมทําฟอรมมาใหผมอยางนี้ ขออนุญาต

ใหมนะครบั เนื่องจากตอนนีเ้หลือรางของคณะกรรมาธิการ รางของคณะกรรมาธิการท่ีทานเหน็ดวย15 

ยืนพ้ืนแลว ดังนั้นเมื่อ พลเรอืเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชดิบญุเมอืง เสนอขอสงวนคําแปรญตัต ิจึงตองมมีติ

ถามวาทานเหน็ดวยกบั พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมอืง หรือไม ถาทานเหน็ดวยกับทาน  

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง กดปุม เห็นดวย ถาทานไมเหน็ดวยกบัการแปรญัตติของ  

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธ  เชิดบญุเมือง กดปุม ไมเหน็ดวย เชิญทานลงมติวาทานเหน็ดวยกับ  

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง หรือไม ถามไมผิด ครูหยุยบอกใหผมถามอยางนี ้เขาใจตรงกัน20 

นะครับ คือถาทานพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง กดปุม เหน็ดวย ถาทานไมเหน็ดวยก็กดปุม  

ไมเห็นดวย เชิญครับ ลบไปกอน  

  นายธานี  ออนละเอียด   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพครบั ผม ธานี   

ออนละเอียด สมาชกิสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ในมาตรา ๑๓ มีการแกไขวรรคแรกไมเลือกปฏิบัต ิ

โดยคณะกรรมาธิการเขาเพ่ิมเตมิเขามา แลวก็ในอนุมาตรา ๓ นี้ก็มีการแกไข  25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คือขออนญุาตยังไมถึง เดี๋ยวผมตองถามอกี  

๒ เรือ่ง  
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๗๕ 

สนช. ๕๐            เปลงฉว ี ๒๐/๓ 

 

  นายธานี  ออนละเอียด   :   ใชครับ ในวรรคแรกยังไมไดถาม  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   แตตอนนีเ้กี่ยวกับประเดน็เรื่องที ่

ทานพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง ในวรรคหนึ่ง (๓) ที่ทานแปรญัตติเฉพาะขอนี้เทานั้น  5 

ที่จะตองลงมติ ๒ ครั้ง ครัง้แรก ผมถามโดยคณะกรรมาธกิารนาํ ทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ ก็บอกวา

ไมถกู  

  นายธานี  ออนละเอียด   :   ตองเรียงตามลําดบัวรรคแรกกอน กราบเรียนดวย

ความเคารพครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   วรรค ผมถกูแลว ตอนนี้อยูที่วรรค 10 

ที่ผูแปรญตัต ิยังไมเกี่ยวกับวรรคอืน่นะครบั วรรคอื่นจะเห็นดวยกบัคณะกรรมาธิการหรือรางเดิม

เทานัน้ วรรคที่มีปญหาที่ถาม ๒ ครัง้ คือวรรคหนึ่ง ตอนตน วรรคหนึ่ง (๓) ของมาตรา ๑๓ นะครับ  

ตอนนี้อยูที่นีแ่คนั้น และเมื่อสักครูนี้ลงมติกนัถูกตองหมดแลว ๒๐๐ เสียง บอกวา กลับไปรางเดิม

ไมได ตองใชรางของคณะกรรมาธกิาร หรือวาใชของทานพลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์  เชดิบุญเมอืง  

ปญหาอยูวาจะถามของใครกอนเทานัน้ ผมก็เปล่ียนใหทั้ง ๒ ทาง เอาใจทานพลเรอืเอก ศักดิ์สิทธิ ์ 15 

เชิดบญุเมอืง ดีกวาทานจะถามใครกอน เพราะบางฟอรมเขาบอกวาตองถามวาจะเอาของ 

คณะกรรมาธิการ หรือวาจะเอาของทาน เชญิครบั  

  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง   :   กราบขอบคุณทานประธานทีก่รุณาถาม 

ผมขอเลือกกอนครบั คอืทานวัลลภ  ตงัคณานุรักษ  ผมขอบคุณทาน ทานอธิบายชดัเจนแลวครบั 

และทานประธานไดเขาใจชดัเจนแลววาถึงแมจะมีแกทั้งวรรคแรก แลวก็ (๓) ที ่๒ จุดกแ็ลวแต  20 

แตเพ่ือเคลียร (clear) ที่ผมขอสงวนคาํแปรญตัติไวใหจบไปกอน เพราะฉะนั้นก็คือทานประธาน 

จะถามวา ถาเผ่ือสมมตุวิา (๓) ที่ประชุมเหน็ดวยกบัผม ในการเพ่ิมเตมิเพ่ือความชดัเจน ก็จะกดปุม

อยางไร แลวกห็ากไมเห็นดวยจะกดปุมอยางไร จากนั้นแลว (๓) ก็อาจจะตองถามอกีครั้งหนึ่ง  

เปนเรื่องของทีค่ณะกรรมาธกิารแกไขเพ่ิมเติมครับ ขออนุญาตผมเห็นดวยตรงนีค้รับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เอาละครบั วันนี้จะเปนขอยกเวน  25 

ถือวาตามใจทานพลเรอืเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชดิบญุเมอืง ผมจะถามคําถามท่ี ๒ เมื่อสักครู ๒๐๐ ทาน 

วางถูกแลว ลางเครื่องเมื่อสักครู ผมถามคําถามที ่๒ ในมาตราขอเดียวกันที่ทานสมาชิก ๒๐๐ ทาน 
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๗๖ 

สนช. ๕๐           เปลงฉวี  ๒๐/๔ 

 

ลงมตเิหน็ดวย เมื่อทานเหน็ดวยแลว ทานเหน็ดวยกับ พลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์  เชดิบุญเมือง หรอืไม 

หรือเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการ ถาทานเหน็ดวยกับทาน พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชดิบุญเมือง  

ในการสงวนคําแปรญตัติกดปุม เห็นดวย ถาทานเห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการกดปุม 5 

ไมเห็นดวย เขาใจตรงกัน เชญิครบั มีทานใดยังไมไดลงคะแนนหรือไมครับ ยังขาดอกีหลายทาน  

เชิญทานกลานรงค  จันทิก ครับ   

  นายกลานรงค  จันทิก   :   กราบเรียนทานประธานครบั ผม กลานรงค  จันทิก  

นิดเดียวครับ คือเมื่อสักครูนีเ้ราพูดกนัถงึเรือ่งมาตรา ๑๓ (๓) ในบรรทัดแรก ใชหรือไม  

เพราะทานพลเรือเอก ศักดิสิ์ทธิ์  เชิดบุญเมือง แกไขในบรรทดัแรก คือบรรทัดแรก ทานเพ่ิมคาํวา 10 

“การดาํเนนิการ” เขาไป  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ใชครับ 

  นายกลานรงค  จันทิก   :   ทีนี้พอทานประธานถามวาจะเหน็ดวยกับ

คณะกรรมาธิการหรือเห็นดวยกับ พลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง  เพราะของคณะกรรมาธิการ

เขาแกไขในบรรทดัที่ ๔  15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   โหวต (vote) ครั้งแรกไปแลวครับ คือเรื่องนี้

มาตรานี ้คณะกรรมาธิการแกไขดวย โหวตครัง้แรกไปแลวครบั แลวกล็งมติกนั ๒๐๐ เสียง ครบถวน 

ขาดไป ๑ ทานเอง  

  นายกลานรงค  จันทิก   :   ตอนนี้ขณะนี้ทานกถ็าม 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถามคําถามที่ ๒ ครับ  20 

  นายกลานรงค  จันทิก   :   ถามคาํถามที่ ๒ เพียงเฉพาะบรรทัดแรกใชหรือไม  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ใชครับ  

  นายกลานรงค  จันทิก   :   วาจะเพ่ิมคําวา “การดาํเนนิการ” ของ 

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง หรือไม  

 25 

         -  ๒๑/๑ 



๗๗ 

สนช. ๕๐              โสรยา  ๒๑/๑ 

 

    ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ใชครับ เลยถามใหทานพลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์ 

เชิดบญุเมอืง กอนถูกหรือไมครับ ใจตรงกันนะครับ ปดการลงคะแนนขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๓๖ คะแนน  ไมเหน็ดวย ๑๖๓ คะแนน) 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนจํานวนสมาชิก ๒๐๕  

นะครับ เหน็ดวยกับพลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์  เชดิบุญเมือง มีมตเิหน็ดวย ๓๖ นะครับ ไมเหน็ดวย  

๑๖๓ เปนอันวาตองยึดรางของคณะกรรมาธิการในประเด็นที่ผมถามนะครบั วรรคหนึ่ง (๓)  

แกไขของมาตรา ๑๓ คราวนี้มาตรานี้มีปญหาอีก ๒ เรือ่ง คือคณะกรรมาธกิารมีการแกไขตัดความ 

ในวรรคสองของมาตรา ๑๓ ออก แตวามีผูสงวนความเห็น แตวาผูสงวนความเห็นไดถอนแลว 10 

นะครับ แกไขตัดความในวรรคสองของมาตรา ๑๓ ออกมีผูสงวนความเห็นคือทานจุรี  วิจิตรวาทการ  

ทานนรชิต  สิงหเสนี ทานอรรถสิทธิ์  กันมล คณะกรรมาธิการเสียงขางนอยสงวนความเห็นไว 

แตถอนแลวถูกหรือไมครับ ดังนัน้ไมมีประเดน็แลว แลวก็คณะกรรมาธกิารยังแกไขเพิ่มเติมความ 

ในวรรคหกของมาตรา ๑๓ อีก ไมมีผูสงวนความเห็นและไมมีผูสงวนคําแปรญตัติแลวนะครบั 

๒ เรือ่งนีว้รรคสองมาตรา ๑๓ และเพ่ิมเติมความในวรรคหกของมาตรา ๑๓ ผมถามรวมกนัวา 15 

ทานเห็นดวยกบัที่คณะกรรมาธิการมกีารแกไข เชิญครบั 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ (รองประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ คนท่ีหนึ่ง)   :    

ทานประธานตองถามทัง้มาตราแลวนะครับ เพราะวาในวรรคแรกคําวา “ไมเลือกปฏิบัติ”  

ก็มีการเพ่ิมครับ ทานประธานจะถามวาในมาตรา ๑๓ ทีเ่หลือทั้งหมดเห็นดวยกบัการแกไขของ

คณะกรรมาธิการหรือไม 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   รวม ๓ เรือ่งนะครบั ใชครบั วรรคแรก

ตอนตนครับ ๓ เรือ่งดวยกนั วรรคแรกตอนตนของมาตรา และวรรคสองของมาตรา ๑๓  

แลวกว็รรคหกของมาตรา ๑๓ ถามรวมเลยนะครับ ทานเห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ 

หรือไม ถาทานเหน็ดวยกดปุม เหน็ดวย ถาทานเห็นควรคงไวตามรางเดิมกดปุม ไมเห็นดวย 

มีทานใดยังไมไดลงคะแนนหรือไมครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 25 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ๓ คะแนน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๓ ทั้ง ๓ วรรค 

นะครับ จํานวนผูเขารวมประชุม ๒๐๑ มมีติเห็นดวย ๑๙๐ ไมเห็นดวย ๓ งดออกเสียง ๘ นะครบั  

เปนอนัวาที่ประชุมเหน็ดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการนะครบั  
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๗๘ 

สนช. ๕๐              โสรยา  ๒๑/๒ 

     

  ตอไปเปนลงมติในมาตรา ๑๗ นะครบั คณะกรรมาธิการมีการแกไขเพ่ิมเติม 

ความในมาตรา ๑๗ ไมมีผูสงวนความเห็นและไมมีผูสงวนคําแปรญัตตนิะครับ ขอเชญิลงมติครบั  

ถาทานไมเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการกดปุม เห็นดวย เห็นควรคงไวตามรางเดิมกดปุม ไมเห็นดวย 5 

เชิญทานลงมติครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี)   

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๑๗ นะครบั 

คณะกรรมาธิการมกีารแกไข จํานวนผูเขารวมประชุม ๒๐๒ มีมตเิหน็ดวย ๒๐๐ ไมเห็นดวย  ไมมี 

งดออกเสียง ๒ เปนอันวาทีป่ระชมุเหน็ชอบดวยกับการแกไขมาตรา ๑๗ ของคณะกรรมาธิการ 10 

นะครับ  

ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๑๙ ครับ คณะกรรมาธิการมีการเพ่ิมเติมความ 

ในวรรคสองของมาตรา ๑๙ เชิญทานลงมตคิรับ มีทานใดยังไมลงคะแนนอกีหรือไมครับ ตรวจสอบ 

หนาจอเล็กนอยครบั ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๘ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมตใินมาตรา ๑๙ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๒๐๑ มีมติเห็นดวย ๑๙๘ ไมเหน็ดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ เปนอันวาท่ีประชมุ 

เห็นชอบดวยกบัคณะกรรมาธิการในการแกไขมาตรา ๑๙ 

  ตอไปเปนการลงมติในมาตรา ๒๐ นะครบั เชิญลงมตคิรบั คณะกรรมาธิการ 

มีการแกไขเพ่ิมเติมความในวรรคสามครับ มีทานใดยังไมไดลงมติหรือไมครับ ตรวจสอบหนาจอ 20 

เล็กนอยนะครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี)    

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๒๐ นะครบั 

จํานวนผูเขารวมประชุม ๒๐๓ มีมติเห็นดวย ๒๐๐ ไมเหน็ดวย ไมมี งดออกเสียง ๓ เปนอนัวา 

ที่ประชมุเหน็ชอบดวยกับมาตรา ๒๐ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไขทานสมาชิกครับ ขณะนี ้25 

คณะอาจารยและนกัศึกษาสาขาวชิารฐัศาสตร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร จํานวน ๖๐ คน เขาเย่ียมชมการพิจารณาของสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอตอนรับ

นะครับ   
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๗๙ 

สนช. ๕๐              โสรยา  ๒๑/๓ 

 

  ตอไปเปนการลงมติในมาตรา ๒๑ คณะกรรมาธิการมีการแกไขเพ่ิมเตมิ 

ความในวรรคหนึง่ของมาตรา ๒๑ เชญิทานลงมติไดครับ มีใครยังไมไดลงคะแนนหรอืไม  

ปดการลงคะแนน ขอทราบผลนะครับ  5 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๑ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๒๑ จํานวนผูเขา 

รวมประชุม ๒๐๓ มติเห็นดวย ๒๐๑ งดออกเสียง ๒ เปนอันวาที่ประชมุเหน็ชอบดวยกับมาตรา ๒๑ 

ที่คณะกรรมาธิการมกีารแกไข  

  ตอไปเปนการลงมติในมาตรา ๓๐ ครับ คณะกรรมาธกิารมีการแกไขเพ่ิมเติม 10 

ความเปนวรรคสอง เชญิทานลงมติ มีทานใดยังไมไดลงคะแนนหรือไมครับ ปดการลงคะแนน  

ขอทราบผลครบั 

   (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๘ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี)  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมตใินมาตรา ๓๐ ครบั จํานวน 

ผูเขารวมประชุม ๒๐๒ มีมตเิห็นดวย ๑๙๘ งดออกเสียง ๓ ไมลงคะแนนเสียง ๑ เปนอันวาที่ประชมุ15 

เห็นชอบดวยกบัการแกไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๓๐ นะครบั  

ตอไปเปนการลงมติในมาตรา ๓๔ นะครบั คณะกรรมาธกิารไมมีการแกไขนะครบั 

มีผูสงวนความเห็นคือทานภิรมย  ศรีประเสริฐ และทานมณเฑียร  บุญตัน ขอสงวนความเห็นแกไข

เพ่ิมเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๓๔ ผมขอถามมตนิะครับ ถาทานเห็นดวยกบั

คณะกรรมาธิการท่ีเห็นควรคงไวตามรางเดิมกดปุม เห็นดวย ถาทานเห็นดวยกบัการแกไขของ 20 

ผูสงวนความเห็นคอืทานภิรมย  ศรีประเสริฐ และทานมณเฑียร  บญุตนั ซึ่งเปนคณะกรรมาธิการ 

เสียงขางนอยกดปุม ไมเห็นดวย เชิญทานลงมตนิะครับ มีทานใดยังไมไดลงมติหรือไมครับ  

ปดการลงคะแนนขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ๑ คะแนน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมตใินมาตรา ๓๔ จํานวนผูเขา 25 

ประชมุ ๒๐๔ นะครบั เห็นดวย ๒๐๐ ไมเหน็ดวย ๑ งดออกเสียง ๓ เปนอนัวาที่ประชุมเหน็ดวย 

กับคณะกรรมาธิการใหคงไวตามรางเดิมครับ 
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๘๐ 

สนช. ๕๐              โสรยา  ๒๑/๔ 

 

  ตอไปเปนการลงมติในมาตรา ๓๙ ครับ คณะกรรมาธกิารมีการแกไขเพ่ิมเติม 

ความในวรรคหนึง่ของมาตรา ๓๙ เชญิทานลงมติครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๘ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 5 

 

                                                                                                     - ๒๒/๑ 

 

             

  10 



๘๑ 

สนช. ๕๐                วลัยภรณ  ๒๒/๑ 

 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมติในมาตรา ๓๙ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๒๐๓ เหน็ดวย ๑๙๘ งดออกเสียง ๓ ไมเหน็ดวย ไมมี ไมลงคะแนนเสียง ๒ เปนอันวา 

ที่ประชมุเหน็ดวยกบัคณะกรรมาธิการในการแกไขมาตรา ๓๙  5 

  ตอไปเปนการลงมติในมาตรา ๔๐ คณะกรรมาธิการแกไขเพ่ิมเติมความในวรรคหนึ่ง

และวรรคสอง เชิญทานลงมติ มีทานใดยังไมลงมติหรือไมครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๙ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๔๐ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๒๐๔ มีมติเห็นดวย ๑๙๙ ไมเหน็ดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ ไมลงคะแนนเสียง ๒  10 

เปนอนัวาที่ประชุมเหน็ชอบดวยกบัมาตรา ๔๐ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข  

  ตอไปเปนการลงมติในมาตรา ๔๔ คณะกรรมาธิการแกไขเพ่ิมเติมความ 

ในมาตรา ๔๔ เชิญทานลงมติครบั มีทานใดยังไมลงคะแนนหรือไมครับ ปดการลงคะแนน  

ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๙ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 15 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๔๔ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๒๐๓ มีมติเห็นดวย ๑๙๙ ไมเหน็ดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ ไมลงคะแนนเสียง ๑ 

เปนอนัวาที่ประชุมเหน็ชอบดวยกบัมาตรา ๔๔ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข  

  ตอไปเปนการถามมตใินมาตรา ๔๙ คณะกรรมาธิการแกไขเพ่ิมเติมความ 

ในวรรคหนึ่ง (๓) เชิญทานลงมตไิดครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั 20 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๑ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๔๙ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๒๐๔ มมีติเห็นดวย ๒๐๑ ไมเหน็ดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ เปนอันวาท่ีประชมุเหน็ชอบ

ดวยกบัมาตรา ๔๙ ที่มีการแกไขโดยคณะกรรมาธิการ 

  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๕๑ คณะกรรมาธิการมกีารแกไขความในวรรคสาม25 

ของมาตรา ๕๑ โดยตัดคําวา “คา” ออก เชญิทานลงมติได มีทานใดยังไมลงมติหรอืไมครับ            

ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 
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๘๒ 

สนช. ๕๐                วลัยภรณ  ๒๒/๒ 

 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๕๑ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๒๐๓ มีมติเห็นดวย ๒๐๐ ไมเหน็ดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ เปนอันวาท่ีประชมุเหน็ชอบ

ดวยกบัมาตรา ๕๑ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข  5 

  ตอไปเปนการลงมติในมาตรา ๕๕ คณะกรรมาธกิารมกีารแกไขความในวรรคหนึง่

ของมาตรา ๕๕ โดยตัดคําวา “ของ” ออก เชิญทานลงมติครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๑ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๕๕ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๒๐๔ มีมติเห็นดวย ๒๐๑ ไมเหน็ดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ ทีป่ระชุมเหน็ชอบดวย 10 

กบัมาตรา ๕๕ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข 

  ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๕๙ คณะกรรมาธิการมกีารแกไขเพ่ิมเตมิความ 

ในมาตรา ๕๙ เชิญทานลงมติ มีทานใดยังไมไดลงมติหรอืไมครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนจํานวนผูเขาประชุม ๒๐๓  15 

มีมตเิหน็ดวย ๒๐๐ ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๓ เปนอันวาที่ประชุมเห็นชอบดวยกับมาตรา ๕๙ 

ที่คณะกรรมาธิการมกีารแกไข  

   สําหรบัตอไปมาตรา ๖๐ เปนมาตราสําคัญผมตองขออธบิายนดิหนึ่งนะครับ  

มาตรา ๖๐ คณะกรรมาธกิารมีการปรบัปรงุแกไขในตอนพักการประชมุ โดยใหกลับไปสูรางเดมิ 

คณะกรรมาธิการเสียงขางมากมีมติใหกลับไปสูรางเดมิ ทานสมาชิกตองพิจารณารางเดมินะครบั  20 

รางเดิมความหมายก็คือใหเซ็ต ซโีร (set zero) คือใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพนจาก

ตําแหนงเมือ่กฎหมายมีผลใชบังคบั มาตรานีม้ีผูสงวนคาํแปรญัตติ คือทานกลานรงค  จันทิก  

ทานนรนติิ  เศรษฐบตุร  ทานธานี  ออนละเอียด  ทานวรพล  โสคติยานุรกัษ ทั้ง ๔ ทานนีก้็คือวา 

สงวนคําแปรญัตตวิาไมใหเซต็ ซีไร ใหกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติทีด่ํารงตําแหนงอยู 

ดํารงตําแหนงตอไป ผมสรุปถูกหรือไมครบั กอนที่ทานจะขอใชสิทธิอภิปรายเพ่ิมเตมิหรือเปลาครับ 25 

หรือเขาใจตรงกนัหมดแลว ไมมีทานใดประสงคจะอภิปรายแลว จึงจะตองเปนการถามมติวา 

ทานเห็นดวยกบัผูแปรญัตติ ผมถามอยางไรเดี๋ยวทานวาผมอีก ถาทานเหน็ดวยกบัรางเดมิที่ให 

เซ็ต ซโีร ก็กดปุม เห็นดวย ถาทานเหน็ดวยกับผูแปรญตัติที่ใหกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาต ิ
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๘๓ 

สนช. ๕๐                วลัยภรณ  ๒๒/๓ 

 

อยูตอไปกดปุม ไมเหน็ดวย ประสงคงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชิญทานลงมต ิมีทานใด 

ยังไมไดลงมตหิรือไมครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

   (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๗๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ๒๐ คะแนน) 5 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนจํานวนผูเขาประชุม ๒๐๕  

มีมตเิหน็ดวย ๑๗๗ ไมเห็นดวย ๒๐ งดออกเสียง ๘ เปนอันวาที่ประชุมเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการ

ที่คงไวตามรางเดิมคงมาตรา ๖๐ ไวตามรางเดิม คือเซ็ต ซีโร  

    ตอไปเปนการถามมติในมาตรา ๖๑ อธิบายเพ่ิมเตมิกอนนะครับ มาตรา ๖๑

คณะกรรมาธิการมกีารแกไขปรับปรุงในชั้นพิจารณาเมื่อมีการพักการประชมุ เดิมมีผูสงวน 10 

คําแปรญตัติของทานไมไดรบัการสนองตอบ เชญิทานกลานรงค  จันทิก ครับ 

 

           -  ๒๓/๑ 

 

 15 

   

   

 



๘๔ 

สนช. ๕๐            นิจกานต  ๒๓/๑ 

 

  นายกลานรงค  จันทิก   :   กราบเรียนทานประธานครบั ผม กลานรงค  จันทิก 

เมื่อมาตรา ๖๐ ผมแพ มาตรา ๖๑ ขอถอนครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานนรนิต ิ เศรษฐบุตร กถ็อนนะครบั มีทาน 5 

ผูสงวนคําแปรญัตติทานใดยังตดิใจหรือไมครับ ทานธาน ี ออนละเอียด อยูหรือไมครบั 

  นายธานี  ออนละเอียด   :   กราบเรียนทานประธานครบั ผม ธานี  ออนละเอียด 

เนื่องจากหลักการในมาตรา ๖๐ นี้ เสียงสวนใหญเหน็ไปตามคณะกรรมาธิการแลวกไ็มตดิใจครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   รูสึกวาทานธานี  ออนละเอียด ไมได 

สงวนคําแปรญัตติอนันีไ้วนะครับ ผมถามเอง ขอโทษ มี ๒ ทานที่สงวนคาํแปรญตัตมิาตรา ๖๑ 10 

ขอประทานโทษ ความผิดผมเองครับ ผมไปถามทานธานี 

ออนละเอียด เพราะเมื่อสักครูนี้ทานธาน ี ออนละเอียด ทานสงวนคําแปรญตัตมิาตรา ๖๐  

ทานไมไดสงวนคาํแปรญตัตมิาตรา ๖๑ นะครับ ตกลงผูสงวนคําแปรญัตติมาตรา ๖๑ ทั้ง ๒ ทาน 

คือทานกลานรงค  จันทิก และทานนรนิต ิ เศรษฐบุตร ถอนแลวนะครับ  

  นายวรพล  โสคติยานุรกัษ   :   ทานประธานครับ ทานถามผิดคน ผมขอสงวน 15 

คําแปรญตัติไว ขอถอนครบั ขอบคุณครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จริงดวย มีทานวรพล  โสคติยานรุักษ 

แตทานสงวนคําแปรญัตติอกีแบบหนึ่ง ไมติดใจนะครับ ทานวรพล  โสคติยานรุักษ  

ทานสงวนคําแปรญัตติอีกแบบหนึ่ง  

  นายวรพล  โสคติยานุรกัษ   :   ไมตดิใจครับ  20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ดังนั้น ขอบคุณทานวรพล  โสคติยานุรกัษ  

เพราะวาเดี๋ยวถามไปโดยที่ยังไมไดถอนคําสงวนคาํแปรญตัติแลวยุง ตกลงเหลือประเดน็เดียววา 

ทานเห็นชอบดวยกับมาตรา ๖๑ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไขหรือไมหรือเหน็ควรคงไวตามรางเดิม 

ถาทานเหน็ดวยกับที่คณะกรรมาธิการมีการแกไขกดปุม เหน็ดวย ถาทานเหน็ควรคงไวตามรางเดมิ

กดปุม ไมเห็นดวย ทานใดประสงคงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชิญทานลงมต ิปดการลงคะแนน  25 

ขอทราบผล 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๑ คะแนน  ไมเห็นดวย ๒ คะแนน) 
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๘๕ 

สนช. ๕๐            นิจกานต  ๒๓/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๖๑ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๒๐๔ มีมติเห็นดวย ๑๙๑ ไมเหน็ดวย ๒ งดออกเสียง ๑๑ เปนอันวาทีป่ระชมุเหน็ชอบ

ดวยกบัมาตรา ๖๑ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข  5 

  ตอไปเปนการลงมติในมาตรา ๖๖ บทเฉพาะกาล คณะกรรมาธิการมีการแกไข

เพ่ิมเติมความเล็กนอย เชิญทานลงมต ิขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ๒ คะแนน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๖๖ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๒๐๕ มีมติเห็นดวย ๑๙๗ ไมเหน็ดวย ๒ งดออกเสียง ๕ ไมลงคะแนนเสียง ๑ 10 

เปนอนัวาที่ประชุมเหน็ชอบดวยกบัมาตรา ๖๖ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไขเพ่ิมเตมิ  

  ทานสมาชิกครับ ทีป่ระชุมไดพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราและมีมติในมาตรา 

ที่คณะกรรมาธิการมกีารแกไขหรือท่ีสมาชิกมกีารสงวนคําแปรญตัติไวครบแลว จบรางแลว ตอไป

ขอใหที่ประชมุนี้พิจารณาทั้งรางเปนการสรปุอีกครั้งหนึง่ และในการพิจารณาครั้งนี้ สมาชิกอาจ 

ขอแกไขเพ่ิมเตมิถอยคําได แตจะขอแกไขเนื้อความใดมไิด นอกจากเนื้อความทีเ่หน็วายังขดัแยงกนั15 

อยู ท้ังนีเ้ปนไปตามขอบงัคบัการประชุมสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิขอ ๑๒๓ มีหรือไมครับ สมาชกิ 

ทานใดประสงคแกไขขอความคณะกรรมาธกิารมีหรอืไม เชิญครับ    

  พลเรอืเอก วลัลภ  เกดิผล (ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทีิ่เคารพ กระผม พลเรือเอก วลัลภ  เกิดผล ในฐานะประธาน 

คณะกรรมาธิการ ขออนุญาตแกในหนา ๒๒  ๒ มาตรา คอืมาตรา ๕๖ กบัมาตรา ๕๗ โดยขอแกไข 20 

เพ่ิมเติมคําวา “งบประมาณ” ตอจากคําวา “รางพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําป” 

ตอคําวา “งบประมาณ” ไปในมาตรา ๕๖ ในบรรทดัที่ ๓ กบัมาตรา ๕๗ ในบรรทดัท่ี ๓ 

เชนเดียวกนั เพ่ือใหสมบรูณตามคาํที่ใชอยูในรฐัธรรมนญูในมาตรา ๑๔๑ กับมาตรา ๑๔๔ ครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานอางวาเพ่ือความสมบรูณ แตเพ่ิมอีก

ประเภทหนึง่ไมใชหรือครับ เปนการแกไขถอยคําหรือเปลา กรรมาธิการชวยชีแ้จงนดิหนึ่ง  25 

เพราะวาเปนคําใหมเพ่ิมขึ้นมา เปนอยางไร ทําไมไมเขียนไวแตแรก  

  นายอรรถสิทธิ์  กันมล (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธานสภา 

ที่เคารพครับ กระผม นายอรรถสิทธิ์  กันมล ในฐานะกรรมาธกิาร คือถอยคําทีค่ณะกรรมาธิการ 
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๘๖ 

สนช. ๕๐            นิจกานต  ๒๓/๓ 

 

ไดเรียนเสนอเพ่ิมขึ้นเปนการเพ่ิมเตมิถอยคําใหสอดคลองกับที่ใชอยูในมาตรา ๑๔๑ ถึงมาตรา ๑๔๔ 

ของรฐัธรรมนูญ คือวาเขาจะใชคํายาววา “พระราชบัญญัติรายจายประจําปงบประมาณ” คือเติม

เขาไป อนันี้ทางเซ็นเซอร (censor) ของสภาไปพบเขา คณะกรรมาธิการเห็นดวยกแ็กไขเพ่ิมเติม5 

ถอยคําใหสอดคลองกบัถอยคําที่ใชอยูในรฐัธรรมนูญครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   อันนี้โดยปกติจะเปนคําทีเ่รียกเต็มวา 

“พระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ” ใชหรือไมครับ เปนคําที่ใชอยางนัน้ 

ผมนึกวาเปนคาํอีกคาํหนึ่งทีเ่พ่ิมขึ้นมา แลวอกีอันหนึง่กถ็ูกแลวนะครับ “รางพระราชบัญญตั ิ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเตมิ” อนันีไ้มตอง “ประจําป” ถอยคําถกูตองตรงตามนี้ มีอกีหรือไมครับ 10 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมม ีถือวาจบการพิจารณาในวาระที่ ๒ 

ตอไปจะเปนการลงมติในวาระที่ ๓ เชญิครับ 

  พลเอก ดนัย  มีชูเวท   :   ขออนุญาตครับ กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัติ

แหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเอก ดนัย  มีชเูวท ขออนญุาตเรียนใหพิจารณานิดหนึง่ครับ ในหนา ๓ 15 

มาตรา ๕ เรามีการเขียนอนบุัญญตัิ มีระเบียบ ประกาศ คําสั่ง พอมาตรา ๖๖ เรามีขอกําหนดเขามา 

เพราะฉะนัน้เราจะมีระเบียบ ขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่ง ๔ ประเภท หรือจะมี ๓ ประเภท 

ถูกตองแลวใชหรือไมครบั ในมาตรา ๕ ถาผมเปรียบเทยีบกับมาตรา ๖๖  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๕ เรียงตามลําดบั ระเบียบ ประกาศ 

หรือคาํส่ัง แลวอยางไรครับ 20 

  พลเอก ดนัย  มีชูเวท   :   แตมาตรา ๖๖ มรีะเบียบ ขอกําหนด ประกาศ คาํสั่ง 

คลุม ๔ แบบ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีขอกําหนดเพ่ิมขึน้มา ชวยชีแ้จงวา 

เพราะเหตุใด เชญิครับ 

  พลเอก ดนัย  มีชูเวท   :   ขอบคุณครับ 25 

  พลเรอืเอก วลัลภ  เกดิผล (ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก วลัลภ  เกิดผล ขออนุญาต 

เรียนวา เดิมไมมขีอกาํหนดนะครับ แตวาขอกาํหนดนี้เกิดขึน้ในรางพระราชบัญญัตปิระกอบ 
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๘๗ 

สนช. ๕๐            นิจกานต  ๒๓/๔ 

 

รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิพ.ศ. .... ในครัง้นี ้ก็เลยตองไปเติมคาํวา 

“ขอกําหนด” ไว จากเดิมที่ไมมี ใชของเกาไปแลวก็มขีองใหม คือ “ขอกาํหนด” ไปใสไวตอนสุดทาย

ครับ เพราะเกดิขึน้ใหมครับ กราบเรียนทานประธานครบั ขอกําหนดจะถกูเพ่ิมขึน้ในมาตรา ๕๒  5 

คือขอกาํหนดทางจริยธรรมครับ 

   

         -  ๒๔/๑  



๘๘ 

สนช. ๕๐         สงา  ๒๔/๑  

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานบอกวาขอกําหนดเพ่ิมขึน้โดยมาตรา ๕๒ 

อาศัยอํานาจอะไรครับ อํานาจกฎหมายนี้เองนะครบั พลเอก ดนัย คงไมเปนไรนะครับ 

  พลเอก ดนัย  มีชูเวท   :   ถาทุกทานไมมีขอสังเกต ผมกเ็ห็นวาถกูตอง  5 

เพราะกอนหนานั้นยังไมมขีอกําหนดตามท่ีชี้แจงมาถูกตองหรอืไมครับ แลวจึงไมมกีารกลาวถงึ  

ตอนมาตรา ๕ พูดถึงเรื่องเดมิที่ผานมา ผมเขาใจอยางนัน้นะครับ ถาเปนไปตามที่ทานประธานชีแ้จง

ก็เหน็ดวยครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีเรือ่งไหนอีกหรือไมครบั ถอยคําไหนอีก

หรือไมครับ ถาไมมแีลว ก็ถอืวาการจบการพิจารณาในวาระที ่๒ ตอไปจะเปนการลงมติในวาระที ่๓ 10 

วาจะเห็นชอบดวยกบัรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แหงชาต ิพ.ศ. .... หรือไม ผมขอตรวจสอบองคประชมุกอนนะครบั เปนการตรวจสอบองคประชุม 

กอนจะลงมติในวาระที่ ๓ เชิญทานสมาชกิแสดงตนนะครับ ขอทราบองคประชมุครับ  

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๙๘ คน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ๑๙๘ สมาชิกครบองคประชมุ ผมเรียนให15 

ทานสมาชิกทราบวาโดยที่รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๒ (๑) กําหนดวา 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระที ่๓ ในการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ 

ตองมคีะแนนเสียงเหน็ชอบมากกวากึง่หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของรฐัสภา ซึ่งขณะนี ้

มีสมาชิกทัง้หมดจํานวน ๒๔๙ การออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบตองมากกวากึ่งหนึง่ของ ๒๔๙  

คือ ๑๒๕ คะแนนขึน้ไป ตอไปผมขอถามมติ สมาชิกทานใดเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญตัิ20 

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... กดปุม เห็นดวย  

สมาชิกทานใดไมเห็นชอบดวยกดปุม ไมเห็นดวย ทานใดประสงคงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง 

เชิญทานสมาชกิลงมติได มทีานใดยังไมไดลงมตไิหมครบั ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๙ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมติในวาระที่ ๓ จํานวนผูเขาประชุม 25 

๒๐๔ มีมติเห็นดวย ๑๙๙  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๔  ไมลงคะแนนเสียง ๑ เปนอนัวา 

ที่ประชมุลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึง่ของจํานวนสมาชกิทั้งหมดทีม่ีอยูของ 

สภาเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการสิทธมินุษยชน 
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๘๙ 

สนช. ๕๐         สงา  ๒๔/๒  

 

แหงชาต ิพ.ศ. .... ซึ่งกระบวนการตอไปสภานิติบญัญตัแิหงชาติจะไดสงรางพระราชบัญญตัิฉบับนี ้

ไปใหองคกรอิสระที่เกี่ยวของ คือคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาตแิละคณะกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญ เพ่ือพิจารณาตอไปตามรฐัธรรมนูญมาตรา ๒๖๗ โดยที่คณะกรรมาธกิารมขีอสังเกต 5 

บางประการเกี่ยวกบัรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี ้และไดบันทึกขอสังเกต 

ไวในรายงานดวยแลว หากที่ประชมุเหน็ดวยกบัขอสังเกตคณะกรรมาธิการจะไดดาํเนินการ 

สงใหคณะรัฐมนตรแีละหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป เชิญทานพิจารณา

ขอสังเกตของคณะกรรมาธกิารนะครับ จะมีสมาชิกทานใดมีความเหน็เปนอยางอื่นหรือไมเกี่ยวกับ

ขอสังเกต 10 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมี ถอืวาทีป่ระชมุเหน็ชอบดวยกับขอสังเกต

ของคณะกรรมาธิการ พลเรอืเอก ธราธร เชญิครบั 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาตทิี่เคารพครับ ผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ15 

เกี่ยวกบัรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี ้ผมจะขออนญุาตเปรียบเทียบ ซึง่ผมเคย 

ไดแปรญัตติ โดยเฉพาะกฎหมายฉบบันี ้ผมไดแปรญัตติในมาตรา ๔๐ ก็คือวาในวรรคหนึง่นัน้ 

คณะกรรมการจะตองมาสภามาแถลงรายงานดงักลาวตอรัฐสภาดวยตนเอง อนันีท้านก็ไดกรุณา

แกไขให คราวนี้ในกฎหมายซึ่งผานสภาไปไมนาน กค็ือรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... ผมก็ไดมีการแปรญัตตแิลวกม็ีการสงวนคาํแปรญตัติไป ๓ ประเด็น  20 

  ประเดน็แรก ก็คือวาผูตรวจการแผนดินจะตองมาสภาทานใดทานหนึ่งทานกแ็กไข

ใหก็เปนกฎหมายไปแลว  

   แตสําหรบัประเด็นที ่๒ นั้นก็คือวาเกี่ยวกับการจัดทํารายงานประจําป ซึ่งบดันี ้

ทางสภานติิบญัญตัิแหงชาตใิหความสําคญัเปนอยางย่ิง กอนที่จะมีรายงานประจําปมาสูสภาของ

องคกรอิสระตาง ๆ ทางทานประธานกไ็ดกรุณาใหคณะกรรมาธิการ โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการ25 

การเมอืงกไ็ดไปตรวจแลวกต็ั้งคณะทํางาน ก็เห็นวารายงานประจําปมีความสําคญัเปนอยางย่ิง  

ซึ่งแบบการรายงานประจําปนั้นก็อาจจะเหมือนกนับาง ไมเหมอืนกนับาง ในองคกรอสิระตาง ๆ 
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ผมก็มีความเหน็วาในการตรวจรายงานประจําปของสภาควรจะมีมาตรฐานสากล ซึง่คราวที่แลว 

ในประเดน็ตรงนี้ ผมไดเสนอในแบบจีเอส (GS) ก็คือรายงานแบบบูรณาการของภาครัฐ ทานก็กรุณา 

แกใหเปนขอสังเกตเปนดังนี ้ก็คือการจัดทํารายงานประจําป ผมขออนุญาตยกอางของผูตรวจการ 5 

แผนดิน ของผูตรวจการแผนดนิตามมาตรา ๓๙ ซึ่งตรงนี้ในการจัดทาํรายงานประจําปจะเกี่ยวเนื่อง 

กบัมาตรา ๔๕ กค็ือวาควรคาํนึงถึงมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐทีต่อง

พัฒนารอบดานและตอเนื่อง ในการพัฒนาองคกรใหเทาเทียมมาตรฐานสากลดวย เขาใชคําวา 

“มาตรฐานสากล” เปนหลัก อันนี้กระผมขอเสนอวาอยากจะตัง้ขอสังเกตเปนประเดน็แรกกอน 

สวนประเดน็ที่ ๒ นั้น 10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เดี๋ยวครบั ทานจะขอใหแกไขขอสังเกต

เกี่ยวกบัราง พ.ร.ป. ฉบับนีห้รือเปลา ผมไมคอยไดยิน ทานพูดใหชดัเจน 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   ครับ ก็เกี่ยวกับเรื่องขอสังเกต กค็ือวาอยากจะ

ทําใหคลาย ๆ กับรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดนิ ซึ่งไดผานสภา

ไปเรียบรอยแลว อันนี้เปนขอแรกกอน 15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   แลวทานจะตัง้ขอสังเกตวาอยางไรครบั  

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กต็ั้งขอสังเกตวา การจัดทาํรายงานประจําป 

ของผูตรวจการแผนดนิตามมาตรา ๔๕ ควรคํานึงถงึมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการ

ภาครัฐทีต่องพัฒนารอบดานและตอเนื่องในการพัฒนาองคกรใหเทียบเทามาตรฐานสากลดวย  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอนี้คณะกรรมาธกิารวาอยางไร เตมิได20 

หรือไม เชิญกอนครับ   

  พลเรอืเอก วลัลภ เกดิผล (ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพครับ สําหรบัขอสังเกตของคณะกรรมาธิการในขอ ๘.๒ 

เปนขอสังเกตทีอ่าจจะตางจากที่ทานธราธรไดกลาวถึง คือขอสังเกตของคณะกรรมาธิการในเรื่องนี้ 

เปนการเขียนขอสังเกต เพ่ือใหเปนขอเตือนใจวารายงานตาง ๆ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน25 

แหงชาติจะมปีรากฏอยูในราง พ.ร.ป. ฉบับนี้ ยกเวนรายงานประจําปที่เปนรายงานที่สงตางประเทศ  

เปนการชี้ใหเหน็วาถึงแมจะไมมีการกาํหนดวาตองมกีารสงรายงานในตางประเทศ ก็จะตอง 
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มีการจัดทํา เพราะเปนการจัดทําที่เปนไปตามสนธิสัญญา แลวก็เปนไปตามการปฏิบัติของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทําอยูโดยเปนปกติอยูแลว อาจจะมคีวามตางกันตรงนี้ครบั 

 5 

      - ๒๕/๑ 



๙๒ 

สนช. ๕๐         ทิพวรรณ  ๒๕/๑ 

 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ  

ติดใจอะไรหรือไมครับ   

   พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กไ็มติดใจครับ ผมมีอีกประเด็นหนึง่ 5 

ก็คือวาคราวทีแ่ลวรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... กม็ี

สมาชิกทานหนึ่งตั้งขอสังเกต โดยเฉพาะเกี่ยวกบัรัฐธรรมนูญ อยางเชน รัฐธรรมนูญมาตรา ๔ คือ

ศักดิศ์รีความเปนมนุษย สิทธ ิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรบัความคุมครอง  

แลวกไ็ปพันกับในรัฐธรรมนญู มาตรา ๕๙ คือรฐัตองเปดเผยขอมูลขาวสาร คราวท่ีแลวมทีานสมาชิก

สภาทานหนึ่งมาตัง้ขอสังเกตวา ซึง่ผมก็สงวนคําแปรญตัตไิว แตวาผมตัง้ขอสังเกตอะไรประมาณนั้น 10 

ก็เหน็วาในมาตรา ๔๐ ของกฎหมายฉบับนี้ก็คอืวาคณะกรรมการพอจัดทํารายงานผลการประเมิน 

สถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศประจําปใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วนั นบัตั้งแตส้ินป 

ปฏิทินเพ่ือเสนอตอรัฐมนตรแีละคณะรฐัมนตร ีและเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทัว่ไป 

ตรงนี้ผมอยากจะใหตั้งขอสังเกตวา คือตลอดจนคนพิการและผูสูงอายุสามารถเขาถงึ อันนี้กค็ิดวา 

การใหตรงหรอืวาคลายคลึงกับรางพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิ 15 

พ.ศ. .... ก็จะมีความสัมพันธกันได แลวก็ตรงนี้มาตรา ๔๐ ในกฎหมายฉบับนี้ ในมาตรา ๔๕ แยกกัน

อยู แตในกฎหมายของผูตรวจการแผนดนิคือพระราชบญัญตัิประกอบอันนั้นไดรวมกัน คือไมมี

เกี่ยวกบัการจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ แตผมคดิวากฎหมาย ๒ มาตรามีความ

เกี่ยวเนื่อง และสัมพันธกนัอยางมาก ก็เรียนทานประธานเพ่ือกรุณาครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กรรมาธิการวาอยางไรครับ  20 

  พลเรอืเอก วลัลภ  เกดิผล (ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก วลัลภ  เกิดผล ประธาน 

คณะกรรมาธิการ จริง ๆ ผมเห็นดวยในหลักการ แตไมแนใจวาขอสังเกตนี้ปรากฏอยูใน 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดินหรือยังครับ  

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธาน ตรงนี้ไดปรากฏ 25 

แตผมยังไมไดเหน็แบบเขาเรยีกเอกสาร เพราะวาผมไดสงวนคําแปรญัตติ แลวก็ไดแปรญตัตอิยูดวย 

จากการสรุปคราวที่แลวที่ผมจําไดใน ๒ ขอสังเกต ทางคณะกรรมาธิการไดแกไขใหตามที่ผม 

ไดนําเสนอ ขอบคุณครบั 
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  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คอืผมจําไดแลว คอืทานแปรญัตติเกี่ยวกบั

เรื่องเอกสาร พ.ร.ป. วาดวยผูตรวจการแผนดนิ แลวกรรมาธิการกเ็อาไปใสไวในขอสังเกต แตคราวนี ้

ถาในสวนท่ีเกี่ยวกบัขอสังเกตในเรือ่งการจัดทํารายงานเหลานี้ทานพอใจแลวใชไหมครับ 5 

หรือทานมขีอสังเกตประการใด ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ  

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาตทิี่เคารพ คือขอความผมคดิวาถาไดแกไขตามทีผ่มไดนําเสนอก็จะตรงกบักฎหมายฉบับแรก 

ก็คือรางพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิก็จะทําใหชดัเจนมากขึ้น  

ขอบคุณครบั 10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   อยากจะใหเติม  

  พลเรอืเอก วลัลภ  เกดิผล (ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานครับ ผมขออนญุาตเรียนวาในขอ ๘.๒ จะขออนุญาตวาคงแกไขไมได เพราะวา 

เปนเรื่องของรายงานคูขนาน ไมใชรายงานประจําป แตวาเห็นดวยในหลักการที่ทาน 

พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ พูด ถาจะเพ่ิมตองเพ่ิมเปนขอหนึง่เลย เพราะวาอนันี้เปนเรื่องของ15 

การจัดทํารายงานคูขนาน รายงานคูขนานนี้คือรายงานท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

จะตองจัดทําคูกับรายงานของรัฐบาล เพราะฉะนั้นตรงนี้ถาไปแตงเตมิจะเปลี่ยนความหมายไปเลย  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คิดวาหลักการที่ทานพลเรือเอก ธราธร 

ขจิตสุวรรณ อภิปรายไวก็คงจะเปนส่ิงที่ใหทางสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรบัไว

ในตอนนี้ก็ไดไมจําเปนตองเขียนไวในนี ้แตทานพูดแถลงไวก็ดีแลววาการจัดทํารายงานประจําปกด็ี 20 

รายงานอะไรกด็ีจะตองทําอยางไรบาง ใหทางผูแทนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรบัไว 

แลวก็ฝากทางคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูวา ถามีองคกรอืน่ ๆ จะตองทํารายงานเชนนี้กน็ึกถงึ

ขอสังเกตของทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ไวกแ็ลวกนัเพ่ือทําขอสังเกตนะครับ  

ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ โอ.เค. นะครับ ก็ถอืวาที่ประชมุเหน็ชอบตามขอสังเกต 

ของรายงานฉบบันี ้แลวก็จะไดสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตอไป  25 

ขอบคุณคณะกรรมาธกิารนะครับ จบการพิจารณาเรือ่งดวนที่ ๑  

   ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๒ เรียนเชญิทานสุรชยั  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง  

 

 30 



๙๔ 

สนช. ๕๐         ทิพวรรณ  ๒๕/๓ 

 

  (การประชุมดาํเนนิมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารยพรเพชร  วิชิตชลชัย  

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง ปฏิบตัิหนาที่แทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ)   5 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชกิครบั ตอไปเปนการพิจารณา  

เรื่องดวนที่ ๒  รางพระราชบัญญตัิวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขดักันระหวางประโยชนสวนบุคคล 

กับประโยชนสวนรวม พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ  

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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๙๕ 

สนช. ๕๐         ทิพวรรณ  ๒๕/๔ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดวยคณะรัฐมนตรไีดเสนอรางพระราชบัญญัติ

วาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกนัระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม พ.ศ. ....  5 

มายังสภานติิบญัญตัิแหงชาตเิพ่ือพิจารณาตามมาตรา ๑๓๓ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 

รายละเอียดของรางกฎหมายฉบับนี้ปรากฏตามเอกสารที่แจกใหทานสมาชิกแลวนะครับ  

   นอกจากนี้คณะรฐัมนตรียังไดเสนอรายงานการรบัฟงความเหน็ของผูเกี่ยวของ 

และรายงานการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายฉบับนี้ เพ่ือประกอบ 

การพิจารณาตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยแลว รายละเอียดปรากฏ10 

ตามเอกสารที่แจกใหกับทานสมาชกิ  

   ในการพิจารณารางกฎหมายฉบับนี้จะมทีานรองนายกรฐัมนตรีทานวิษณุ  เครืองาม 

เปนผูเขารวมประชุมเพ่ือชีแ้จงขอมูลประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตฉิบบันี้ ขอเชิญ 

ทานรองนายกรัฐมนตรีเขาประจําทีไ่ดครับ 

  (รองนายกรฐัมนตรเีขาประจําที่) 15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานรองนายกรัฐมนตรีเขาประจําที่เรียบรอย 

นะครับ เรียนเชิญทานแถลงหลักการและเหตุผลการเสนอรางกฎหมายฉบับนีต้อที่ประชุม 

   นอกจากนี้ทานรองนายกรัฐมนตรีไดขออนญุาตใหผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ  

เขารวมประชมุเพ่ือชีแ้จงขอมูลประกอบการพิจารณารางดวย ไดแก  20 

  

   -  นายวรกร  โอภาสนันท    นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ  

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

   

   -  นายอุทิศ  บวัศร ี    ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ผูแทนจากสํานกังานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ

  

  -  นายประสาท  พงษสุวรรณ   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  

ผูแทนจากสํานกังานศาลปกครอง  25 

  

  -  นายอภิพงษ  ศานติเกษม   ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจําสํานักงาน   

       ประธานศาลฎีกา  

ผูแทนจากสํานกังานศาลยุตธิรรม  
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๙๖ 

 สนช. ๕๐         ทิพวรรณ  ๒๕/๕ 

 

  เพ่ือประโยชนในการพิจารณา อนญุาตนะครบั เชญิทานผูแทนตามรายชือ่ที่ผมอาน 

ไปเมือ่สักครูนี้ประจําที่ไดครบั 

  (ผูชี้แจงเขาประจําที่) 5 

    

          -  ๒๖/๑ 



๙๗ 

สนช. ๕๐          สมบรูณ  ๒๖/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทุกทานประจําที่เรียบรอย กราบเรียนเชิญ 

ทานรองนายกรัฐมนตรแีถลงไดครับ  5 

  นายวิษณุ  เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี)   :   ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ คณะรัฐมนตรีขอเสนอรางพระราชบญัญตัิวาดวยความผิดเกี่ยวกบัการขดักนัระหวาง 

ประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม พ.ศ. .... มายังสภานิตบิัญญัตแิหงชาติเพ่ือกรุณารับไว 

พิจารณา  

  หลักการของรางพระราชบญัญตัิฉบบันีไ้ดเขียนไวอยางกวางเพ่ือเปดโอกาสใหมี 10 

การแกไขเพ่ิมเติมใหสมบูรณย่ิงขึ้น โดยกําหนดหลักการไวเพียงวาใหมีกฎหมายวาดวยความผิด 

เกี่ยวกบัการขดักันระหวางประโยชนสวนบุคคลกบัประโยชนสวนรวม  

  สําหรบัเหตุผลของการเสนอรางพระราชบัญญัตฉิบับนี้เปนไปตามท่ีปรากฏในบนัทึก 

หลักการและเหตุผลประกอบรางทีไ่ดนํากราบเรียนทานประธานและสมาชกิสภาไปแลว โดยสรุป 

ก็คือวา คณะรฐัมนตรไีดคํานึงถงึสถานการณที่เคยเปนมาและเปนอยูในปจจุบันวา ในการบริหารงาน 15 

ของรฐันัน้จําเปนจะตองมีความโปรงใส มีธรรมาภิบาล มคีวามนาไวเนื้อเชือ่ใจ นาเชือ่ถือ 

ในความสุจรติของเจาหนาทีข่องรฐัทุกคน ทุกตาํแหนง ทุกหนาที่ท่ีปฏิบตัิภารกิจตาง ๆ ที่จริงในเรื่อง 

อยางนี้กม็ีกฎหมายอยูหลายฉบับแลวกําหนดไววา การกระทําอยางไรเปนความผิด การกระทํา

อยางไรไมเปนความผิด ถาจะอุปมาเหมือนทีเ่ปนภาษาพูดใชกันอยูก็คือ ส่ิงใดสีดํา ส่ิงใดสีขาว แตใน 

ทามกลางระหวางสีดํากบัสีขาวคือสิ่งใดควรเปนความผิดและส่ิงใดไมควรเปนความผิดนัน้มีสีเทา 20 

แทรกอยูตรงกลางเหมือนกบัเรื่องอื่น ๆ หลายเรื่อง จะวาผิดก็ไมแน จะวาถูกกไ็มชดั แตอยางนอย 

สังคมกม็ีความเคลือบแคลงสงสัยและไมอยากเหน็ส่ิงเหลานี้ เราจึงเรียกมนัวาเปนปรากฏการณ 

สีเทา ๆ มวั ๆ ในกฎหมายเองก็มีคาํวา “ทุจรติ” คําหนึง่ แลวกม็ีคําวา “ประพฤติมชิอบ” อีกคาํหนึ่ง 

เรื่องท่ีทุจริตนั้นคอนขางเหน็ไดชดั เปนสีดําเสียเปนสวนใหญ แตพอมาถงึเรือ่งที่เรียกกันวาประพฤติ 

มิชอบนั้นบางครั้งไมถงึขนาดผิดกฎหมายโดยตรง และบางครั้งกไ็มไดถึงขนาดวาทจุริต แตสังคม 25 

คลางแคลงใจ ซึ่งก็ทําใหเกิดเปนปญหามาโดยตลอดวาตกลงสีดาํหรอืสีขาว หรือสีเทากันแน  

ปรากฏการณสีเทาท่ีวานั้นกค็ือส่ิงท่ีเรียกกนัวาการประพฤติมชิอบ แลวก็หนึ่งในการประพฤติมิชอบ 

 

 

 30 



๙๘ 

สนช. ๕๐          สมบรูณ  ๒๖/๒ 

 

ก็คือส่ิงท่ีเรียกกนัวาผลประโยชนขดัแยงกัน ทับซอนกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับ 

ผลประโยชนสวนรวมหรอืประโยชนสาธารณะ เรื่องอยางนี้มีตัวอยางที่ยกไดหลายแบบ แลวก็เคยม ี

คําวนิิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ด ีและของศาลเองก็ด ีวาเปนการประพฤติมิชอบไปแลวก ็5 

หลายเรื่อง เพราะฉะนั้นจึงมคีวามคิดวาควรจะเอาส่ิงที่เปนสีเทานั้นขึ้นมาใหปรากฏวาตกลงดํา 

หรือขาวกันแน เราจะปลอยใหเทา ๆ มวั ๆ อยางนี้อยูตอไปไมได แตคณะรัฐมนตรีกย็อมรับวา 

แมจะใชความพยายามทําใหส่ิงเหลานี้ชดัเจนขึ้นมาวาผิดหรือไมผิดโดยการยกรางพระราชบัญญตัิ 

เสนอมาในวนันีก้็ยังมีสวนทีอ่าจจะยังเทาอยูในการตคีวาม ซึ่งเรื่องอยางนี้กค็งจะตองอาศัย 

ทานสมาชิกสภานติิบญัญตัแิหงชาติที่จะชวยปรับปรุงแกไขใหชัดเจนวาแลวตกลงควรจะดาํหรือควร 10 

จะขาว หรือควรจะปลอยท้ิงไวใหเปนปรากฏการณสีเทา ๆ คลุม ๆ เครือ ๆ อยูตอไป เหตุผลก็มี 

อยางนี ้จึงไดยกรางพระราชบัญญตัิเสนอมาในวนันี ้ผมขอประทานอนุญาตใชเวลาอกีนิดเดียวท่ีจะ 

กราบเรียนเบื้องตนถึงความเปนมา ในสวนของรายละเอยีดเนื้อหานั้นถาหากวาสภามีคําถาม ผมและ 

ผูแทนก็จะกราบเรียนชีแ้จงในโอกาสตอไป รางพระราชบัญญตัิฉบับนี้มีความเปนมาท่ีแปลกแลวก็ 

ยาวนาน เมื่อประมาณ ๑๐ ปที่ผานมาไดเคยมีความพยายามที่จะเสนอรางพระราชบัญญตัิอยางนี ้15 

มาแลวครัง้หนึ่งตอสภานติิบญัญตัิแหงชาติในสมัยรัฐบาลทานนายกรฐัมนตร ีพลเอก สุรยุทธ   

จุลานนท สภารบัหลักการและเมื่อถึงขัน้แปรญัตตแิกไขจนกระทั่งไปถงึวาระที ่๓  

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้ก็ตกไปในครั้งนัน้ เพราะวาไดคะแนนเสียงไมถึงจํานวนทีป่รากฏและ 

ตองการ ตอจากนัน้เรือ่งนีก้็เงียบหายไป แตสังคมก็มีเสียงเรียกรองวาอยากจะเห็นส่ิงเหลานี ้

ปรากฏเปนกฎบัตรกฎหมายใหชัดเจน ในระยะเวลาที่ทิ้งชวงไปประมาณ ๑๐ ปนัน้มตีัวอยาง 20 

ที่ปรากฏขึ้นมากมายวา มีพฤติกรรม พฤติการณที่เปนเรือ่งผลประโยชนทับซอนกันอยูวา 

เปนเรื่องของผลประโยชนสวนตนกบัผลประโยชนสวนรวม ตกลงจะเลือกอยางไรกนัแน  

ความพยายามที่จะจัดทํากฎหมายขึน้ใหมนั้นไดมีมาตลอด แตก็ไมใชเรื่องที่ทําไดโดยงาย จังหวะ 

เวลา โอกาส และสถานการณทางการเมืองเองก็ไมอํานวย สภาเองก็ยังประสบปญหาหลายอยาง 

ความขัดแยงในสังคมก็ยังสูง เรื่องเหลานี้กเ็ลยเก็บเงียบเอาไว ถามวาเหตุใดจึงตองมคีวามพยายาม 25 

เหลานี ้กต็องกราบเรียนยอนไปตั้งแตกอนท่ีจะมกีารเสนอรางกฎหมายเมื่อ ๑๐ ปที่แลววา ที่จริงก็ม ี

อนุสัญญาที่เราไปลงนามไวกับองคการสหประชาชาติเกีย่วกับการปองกนัและปราบปรามการทุจริต 
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๙๙ 

สนช. ๕๐          สมบรูณ  ๒๖/๓ 

 

ในอนุสัญญาฉบับนั้นซึ่งเรียกกันวาอนุสัญญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทจุริต  

ค.ศ. ๒๐๐๓ ไดระบเุอาไวชัดเจนในอนุสัญญา ขอ ๘ 

ขอ ๑๘ ขอ ๓๔ เปนอาทวิา รัฐทีเ่ปนสมาชิกจะตองไปออกกฎหมายกําหนดในเรื่องผลประโยชน 5 

ทับซอนใหชดัเจน แลวก็ยังจะมีบทบัญญตัิในอนุสัญญาท่ีบอกวา สัญญาสัมปทานใด ๆ ที่เอกชนทาํ 

กับรัฐถาเขาขายวาเปนทุจรติแลวสัญญานัน้จะตองโมฆะ รวมทัง้ไดมีบทบัญญัติเขียนเอาไวดวยใน 

อนุสัญญาดงักลาววา รฐัจะตองออกกฎหมายกําหนดโทษทางอาญาในกรณีกระทําการทุจรติตามท่ี 

ไดเขียนเอาไวในอนุสัญญานัน้ เหลานีเ้ปนที่มาท่ีทาํใหตองมีความคดิที่จะตองจัดทาํกฎหมาย 

ไมกฎหมายผลประโยชนทับซอนก็กฎหมายอะไรสักอยางหนึง่ และในที่สุดเมื่อมีการจัดตัง้สภาปฏิรูป 10 

ประเทศ หรือทีเ่ราเรียกกนัวา สปท. จนกระทัง่สภานัน้ส้ินสุดลง เกดิสภาใหมตอมาเรียกวา 

สภาขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ หรอื สปช. สภาทั้งสองก็ไดรับชวงภารกิจนี้กนัมา จนกระทั่ง 

ในท่ีสุดมาถึงยุคของ สปช. ซึ่งเปนสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศชุดสุดทายกอนที่จะเพ่ิงส้ินสุดไป 

เมื่อไมนานนี ้สภาแหงนั้นกไ็ดจัดทาํรางพระราชบญัญตัิขึน้ คือรางพระราชบัญญตัิเดยีวกับที่มา 

นําเสนอในวนันี้ละครับ สปช. ก็ไดมมีติใหสงรางพระราชบัญญตัดิังกลาวพรอมกับกฎหมายอื่นทีอ่ยู 15 

ในชุดเดียวกันอกี ๒ – ๓ ฉบับ เชน รางพระราชบัญญตัจัิดตัง้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

แลวก็ยังจะมอีีกฉบับหนึง่ท่ีอยูในชุดเดียวกันคอืรางพระราชบญัญตัิที่เกี่ยวกับการใหอํานาจรัฐติดตาม 

ทรัพยที่ไดมาจากการกระทาํความผิดหรือกระทําความผิด โดยไดเสนอรางพระราชบัญญตัิเหลานีต้อ 

ทานนายกรฐัมนตร ีทานนายกรัฐมนตรีกน็ําเรือ่งนีเ้ขาสูที่ประชมุคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ 

ทั้ง ๓ ฉบับ แลวก็สงใหคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษไปจัดการตรวจ ซึง่คณะกรรมการ 20 

กฤษฎีกาคณะพิเศษไดตรวจรางฉบับแรกเสร็จคือรางพระราชบัญญตัิท่ีเกี่ยวกบัการจัดตัง้ศาลอาญา 

คดีทุจรติและประพฤติมิชอบสําเร็จเสร็จออกมากอน เสนอตอสภานี้ สภานี้ใหความเห็นชอบ 

จนกระทั่งจัดตัง้ศาลนั้นไปเรยีบรอยแลวในบดันี ้กม็าถงึฉบับที ่๒ ที่อยูในชดุเดียวกนัคือ 

รางพระราชบัญญัตวิาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบคุคลกับ 

ผลประโยชนสวนรวมนี้เอง ซึ่งกน็ําเสนอคณะรฐัมนตร ีคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ ตรวจแลวกไ็ด 25 

มีการนําไปรบัฟงความคดิเหน็จากหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ ซึ่งกม็ีหนวยงานตาง ๆ ใหความเห็นมา 

๘๕ หนวย แลวกน็ําไปรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนโดยวิธกีารทีส่ะดวกที่สุดในขณะนั้น  

คือขึ้นเวบ็ไซต (website) ใหประชาชนแสดงความคดิเห็นมา ใชเวลาอยูประมาณ ๒ เดือน ก็ม ี
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ความคิดเหน็เขามาหลากหลาย ความคดิเห็นท้ังหมดนีค้ณะรัฐมนตรีก็มอบใหคณะกรรมการ

กฤษฎีกาคณะพิเศษนําไปตรวจปรบัปรงุแกไข ซึ่งกไ็ดปรบัปรุงใหเปนไปตามสิ่งทีไ่ดเสนอมาบาง  

ไมสามารถจะปรับปรุงตามไดบาง จนกระทั่งเสร็จส้ินนําเขาสูที่ประชมุคณะรัฐมนตรอีีกครัง้หนึ่ง -----5 

---------- 

 

         -  ๒๗/๑ 

 

10 



๑๐๑ 

สนช. ๕๐          วิภาริน ี ๒๗/๑ 

 

คณะรฐัมนตรีใหความเห็นชอบเปนครัง้ท่ี ๒ แลวจึงนําเสนอตอสภานติิบัญญตัิแหงชาติในวันนี้  

ซึ่งโดยสรปุก็คือวาถือวาเปนกฎหมายท่ีมปีระวตัิอันยาวนาน เปนกฎหมายที่ทําเพ่ือใหสอดคลองกบั 

อนุสัญญาท่ีเราไปตกลงไวกบัสหประชาชาต ิถงึแมวาอนุสัญญานัน้จะไมไดผูกมัดชดัเจนมากมาย  5 

แตเราก็จําเปนท่ีจะตองทาํใหใกลเคียงกับเจตนารมณทีสุ่ด แลวกม็ีอยางอื่นทีไ่มอยูในอนุสัญญา  

แตในการจัดทํากฎหมายเขาก็เหน็กันวาควรจะใสเตมิเสียใหสมบูรณ ก็เลยปรากฏเปน 

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้นาํเสนอตอสภาแหงนี้ คณะรฐัมนตรขีอใหทานสมาชิกสภานิตบิัญญัต ิ

แหงชาตทิั้งหลายไดกรุณารบัทราบความหวงใยของคณะรัฐมนตรีอยู ๒ – ๓ ขอเหมือนกนั 

   ประการแรก ก็คือรางพระราชบัญญัตฉิบบันี้เกี่ยวพันกับบุคคลเปนจํานวนมาก 10 

โดยเฉพาะกค็ือเจาหนาท่ีของรัฐ คําวา “เจาหนาท่ีของรฐั” นั้น อาศัยนิยามตามกฎหมาย ป.ป.ช.  

เขาวาอยางไรกว็าอยางนัน้ตามไป ก็คอืเจาหนาที่ท้ังหลาย ผูดํารงตาํแหนงทางการเมอืง  

สมาชิกรฐัสภา สมาชิกสภาทองถิน่ จนกระทั่งรวมถึงกรรมการของหนวยงานของรฐัดวย  

เปนเจาหนาที่ของรฐั เมื่อครอบคลุมแผขยายไปถงึบคุคลจํานวนมากอยางนั้น ก็จําเปนอยูเอง 

ที่จะตองสรางความรบัรู ความเขาใจ มิใหเกิดความรูสึกตื่นตระหนกกังวล หรอืมิฉะนั้นในที่สุด 15 

พอดีพอรายก็คอืทําส่ิงทีเ่ราเรียกกันในภาษาพูดวา “เขาเกียรวาง” คือนิ่งเสียตําลึงทอง คืออยาทํา 

อะไรเลยดีกวา เพราะขนืทําจะเส่ียงตอการกระทําที่เปนความผิด รัฐบาลไมประสงคที่จะเหน็ 

สภาวะอยางนัน้เกดิขึน้ เพราะถึงอยางไรก็เชื่อวาสุจรติคอืเกราะบังศาสตรพอง คนทีสุ่จริตนั้น 

ไมนาจะมีเหตุตองระแวงระวังอะไร แตแนนอนครับ ถอยคําภาษาท่ีใชอาจจะทาํใหนาวติกกงัวล  

หรืออาจจะทําใหแปลออกไปไดเปนอยางอืน่เหมือนกัน เพราะถงึเวลาแลวผูที่จะใชกฎหมาย 20 

อาจจะไมใชผูที่ออกกฎหมายในวันนี้ ตรงนี้รฐับาลจึงใครขอใหทานสมาชิกสภานิตบิญัญตัิแหงชาติ 

ไดกรุณาใชความละเอียดรอบคอบพิจารณา หากรับหลักการแลวพบวามีเรื่องใดที่สมควรทําให 

ชัดเจน หรือจะปรบัปรงุ แกไข ตัดทอน หรือจะเพ่ิมเตมิอยางไรก็เปนส่ิงที่สามารถจะทําได  

เพราะหลักการนัน้ไดกําหนดเอาไวกวางที่จะสามารถเขยีนอยางไรกต็ามก็อยูในหลักการได 

โดยไมยากลําบากอะไร 25 

   ประการที ่๒ แมวาคณะรฐัมนตรีจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นมาแลว 

อยางหลากหลาย แตในบรรยากาศที่รบัฟงในวันนั้นสังคมอาจจะยังไมไดตื่นตัวเทาไรถึงความหมาย 

ของมาตรา ๗๗ ในรัฐธรรมนูญ อาจจะยังไมตระหนักถงึความสําคญัของการรับฟงความคิดเหน็ 
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เพราะฉะนัน้เปนทีน่าแปลกวาแมกฎหมายนี้จะกระทบตอการปฏิบัตงิานของเจาหนาท่ีของรฐั 

เปนจํานวนมาก คอืวาไปแลวท้ังประเทศเชียว แตปฏิกิรยิาความคิดเหน็ที่เสนอแนะกลับมา 

กลายเปนการเสนอแนะใหปรับปรงุแกไขในถอยคําสํานวนภาษามากกวาจะเปนเรื่องหลักการ  5 

จนกระทั่งนาสงสัยอยูเหมือนกันวา เจาหนาทีข่องรัฐนั้นเขาใจหลักการตามรางพระราชบัญญัต ิ

ฉบับนี้พอหรือไม เพราะฉะนั้นแมจะฟงความเห็นมาแลว ๘๕ หนวยงานใหความเหน็มาแลว  

ประชาชนใหความเห็นมาแลว เจาหนาที่ของรฐัใหความเหน็เปนสวนตวัมาแลว ก็ยังไมแนใจวา 

สุดทายแลวจะมีความเขาใจไดเพียงพอหรือไม มาถงึวนันี้ เวลานี ้บรรยากาศของมาตรา ๗๗  

อาจจะชดัเจน มีการกลาวขวัญถงึมาก เพราะฉะนั้นถาหากวามาถงึชั้นของสภานิตบิญัญตัิแหงชาต ิ10 

จะกรุณาใชเวลานี้ในการรบัฟงความคิดเหน็ใหหลากหลายก็นาจะเปนประโยชน แลวก็ทําให 

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้เกดิความรบัรู ความเขาใจ และการยอมรับไดมากกวาท่ีไดเคยทํามา 

ในอดตี ซึ่งคณะรฐัมนตรกี็คิดวาสภาอาจจะใชโอกาสนี้ทาํในนามของฝายนติิบญัญตัอิาจจะไดผลกวา 

ที่จะทําในนามของฝายบริหาร ซึ่งรฐับาลจึงไมไดมีขอขดัของประการใด  

   ประการที ่๓ รางพระราชบญัญตัิฉบบันีเ้ปนรางพระราชบัญญตัิ ไมใช 15 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู ขณะเดียวกันแมจะพูดถึงเรื่องการปองกัน 

และการปราบปรามในกรณีผลประโยชนทบัซอนหรือขดัแยงกัน แตจะตองมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง 

เกิดขึ้นในไมชา กค็ือรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปราม 

การทุจรติ พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยูในชั้นยกรางของ กรธ. หรือคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู  

หนาตากฎหมายฉบับนั้นจะออกมาเปนอยางไรก็ไมทราบ เนือ้หาอาจจะใกลเคียงเฉยีดฉวิหรอืทับ20 

ซอนกัน หรอือาจจะเหล่ือมลํ้ากันอยู ก็เปนเรื่องของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญจะไปจัดทํา 

รัฐบาลไดประสานภายในดวยการสงรางพระราชบัญญัตฉิบับทีเ่สนอในวนันี้ใหทาง กรธ. หรือ

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูเอาไปศกึษาควบคูกับการจัดทํากฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญแลว 

เพราะฉะนัน้ถาหากวารางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับนัน้ตามมาในไมชาในอนาคตก็

เปนส่ิงที่สภาอาจจะเกดิความรูสึกกงัวลอยูเหมอืนกนั เหมือนกบัที่คณะรัฐมนตรีกเ็กดิความรูสึกกังวล25 

วาจะเหล่ือมลํ้าทับซอน หรอืซ้ําซอน หรืออาจจะขดัแยงกันหรือไม เพราะฉะนั้นถาหากวาสภานี้จะ

ใชจังหวะเวลาและโอกาสในการที่จะประสานเพ่ือใหกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ คือฉบับทีม่าในวนันีแ้ละจะ

ตามมาในวนัหนาเดนิไปในทศิทางเดียวกันไดก็นาจะเปนความสะดวก เปนความปลอดภัย และเปน 

 

 30 



๑๐๓ 

สนช. ๕๐          วิภาริน ี ๒๗/๓ 

 

การสรางความมั่นใจใหแกผูปฏิบัต ิท้ังหมดนี้จึงเปนส่ิงทีข่อนํากราบเรียนตอทานประธาน 

และสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ในสวนของรายละเอยีดอื่น ๆ นั้นก็จะไดกราบเรยีนเมื่อมคีําถาม 

ในโอกาสตอไป ขอบพระคณุครับ 5 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานรองนายกรัฐมนตรีไดแถลงเหตุผล  

ความจําเปน หลักการของรางพระราชบญัญตัิฉบับนี้ตอสภาแลว พรอมท้ังมีขอสังเกต ๓ ประการ 

ที่เสนอใหสภานําไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนการพิจารณารางกฎหมายฉบับนี้ ทั้งในเรื่องของ 

การปรับปรุงแกไข เรื่องของกระบวนการรับฟงความคดิเห็น และเรื่องของการพิจารณาใหสอดคลอง 10 

กับกฎหมายอีก ๑ ฉบบัที่จะตองเขาสูการพิจารณาของสภาตอไปในอนาคต กค็ือกฎหมายประกอบ 

รัฐธรรมนูญวาดวย ป.ป.ช. ขั้นตอนตอไปผมจะใหทานสมาชิกไดใชสิทธิอภิปรายในวาระที ่๑  

ชั้นรับหลักการหรือไมรบัหลักการของรางพระราชบัญญตัิฉบับนี ้เชญิทานสมาชกิแสดงความจํานง 

เพ่ือผมจะไดจัดลําดบั เชิญแสดงความจํานงเลยครบั ตอนนี้ ๖ ทานแลว มีอีกหรือไมครับ  

ลําดับจะเปนดงันีน้ะครบั 15 

   ๑. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ 

   ๒. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชดิบุญเมือง    

   ๓. นางสุรางคณา  วายุภาพ 

   ๔. พลเอก อูด  เบื้องบน 

   ๕. นายสาธติ  ชาญเชาวนกลุ 20 

   ๖. นายเจน  นาํชัยศิร ิ

   ๗. นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา  

   ตอนนี้ ๗ ทานแลว เดี๋ยวผมจะใหอภิปรายสักระยะหนึ่ง แลวจะถามอีกวา 

มีใครสนใจอีกหรอืไมกอนจะปดรับรายชื่อ ทานละไมเกนิ ๘ นาทกีอนนะครับ  

เชิญผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ ครับ 25 

   ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ   :   กราบเรยีนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม นายแพทยเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ สมาชกิสภานิตบิัญญัติ 

แหงชาต ิขอกราบเรียนใน ๑ หลักการ ๓ รายละเอียด และ ๓ ขอเสนอแนะ เพ่ือใหกระชับ 

แลวกเ็ขาใจงายนะครบั 
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๑๐๔ 

สนช. ๕๐          วิภาริน ี ๒๗/๔ 

 

   ประการแรก ตองขอเรียนทานประธานผานไปยังทานรองนายกรัฐมนตร ี

และผูที่มีสวนรวมในกฎหมายฉบับนี้วา ในหลักการนัน้ผมเหน็ดวย แลวกต็องขอบคณุเปนอยางย่ิง 

ที่คณะรฐัมนตรไีดกรุณาใหความสําคัญในเรื่องของการดแูลเรื่องการปราบปรามทุจรติ 5 

ประพฤติมิชอบ แลวก็ออกกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งสอดคลองกับความตองการของพ่ีนองประชาชน  

แลวกร็ัฐธรรมนญู การทุจริตประการหนึ่ง ซึง่อาจหมายรวมถงึเรื่องฉอราษฎรและบังหลวง  

ก็คือฉอฉล ฉอโกง หรือเรียกจากราษฎร และบังหลวงคือเบียดบงั หรือเอามาซึ่งทรัพยสินของรัฐ --- 

 

           -  ๒๘/๑ 10 



๑๐๕ 

สนช. ๕๐         ราตรี  ๒๘/๑ 

 

ทั้ง ๒ อันนี้เปนส่ิงที่ทาํใหประเทศเรามคีวามเจรญิกาวหนาชาลงกวาที่ควรเปนอยางมาก 

เพราะฉะนัน้ในหลักการ การออกกฎหมายเพ่ือท่ีจะทําใหปองปราม ปราบปราม ตลอดจนลงโทษ 

ผูที่กระทาํการทุจรติและประพฤติมชิอบนั้นจึงเปนส่ิงท่ีถกูตอง และควรทําดวยความเขมงวด 5 

หรือเขมขน แตหลักการที่ผมอยากจะเพ่ิมเตมิตรงนี้ที่สําคัญมากก็คือควรจะตองมีดุลยภาพ  

ระหวางผลดีที่จะไดจากกฎหมายฉบับนี้ และผูที่ออกกฎหมายจําเปนที่จะตองรับผิดชอบอยางสูง

รวมกันระหวางฝายบรหิารและฝายนติิบญัญตัิ ในการที่จะตองระวังผลคางเขียงหรือผลลบ 

โดยเฉพาะผลขางเคียงและผลลบที่พออาจจะมองเห็นได ณ ออกกฎหมายวาควรจะทําใหเกดิขึน้

นอยที่สุด และจะดีมากถาไมเกิดขึ้นเลย ผมจะขออนญุาตใชเหตุการณทางการแพทยประกอบ 10 

ใหเห็นชัดเจนนะครับวา ในกรณีที่รางกายเราเจ็บปวยมไีข เหมอืนกบัประเทศกําลังมีผลเสีย 

จากคอรรัปชนั เรามมีาตรการหลายอยางที่จะลดไขอนันั้นลงได และคงไมมีใครปฏิเสธวาจะตอง 

ลดไข ขณะนีเ้ราอาจจะใชการเชด็ตวัอยู ทาํใหการมีไขของประเทศนั้นลดลงไมเปนท่ีนาพอใจ  

เราจึงใชมาตรการขัน้ตอไปคอืออกกฎหมายฉบับนี้ อนัเปรียบเทียบไดกับยาพาราเซตามอล 

(paracetamol) พอเราใชแลวเราจะรูสึกวาไขนั้นจะดขีึน้กวาการเชด็ตวั แตถาผูท่ีใชยานั้นเชื่อมัน่ 15 

ในยาวาถาเราเพ่ิมขนาดยาเขาไป ทานใหถีข่ึ้น ใชยาใหแรงมากขึน้ น้าํหนักตอกโิลกรมัใหมากขึ้น  

เราจะทาํใหไขนัน้ลดลง ซึ่งเปนความจริงแตไมทั้งหมด เพราะในระหวางทีไ่ขกําลังลดลงจากยา 

ที่เราใหไวนั้น ยาจะมีผลทําลายตับไปดวยพรอม ๆ กนั จนถึงจุดหนึ่งประโยชนทีไ่ดจากยาที่ทําใหไข

ลดลงมากกวาการเช็ดตวัเกดิมีผลนอยกวาความเสียหายที่เกิดขึ้นกบัรางกายคอืประเทศ คือตับนัน้ 

เสียหายไป ดวยหลักการอันนี้นั่นเอง ผมจึงเสนอหลักการเพ่ิมเตมิวา กฎหมายนี้ควรจะมีดุลยภาพ20 

ระหวางผลดีที่เกิดขึ้นจากการปองปราม ปราบปราม และลงโทษผูกระทําผิดอยางเขมขนนั้น  

ใหพอเหมาะ พอดีอยาใหเกดิผลเสียเกดิขึน้ตอเจาหนาท่ีของรฐัหรือผูเกี่ยวของ ซึ่งมคีวามตั้งใจ 

ปฏิบัตหินาทีโ่ดยสุจริต แตมผูีรองเรียน เปนความขดัแยงตามธรรมชาต ิตามธรรมดาของโลกที่จะ 

มีคนไมชอบ แลวก็ใชชองทางกฎหมายฉบบันีม้าทําใหผูท่ีปฏิบัตหินาทีโ่ดยชอบเสียกาํลังใจ  

แมกฎหมายภายหลังจะตัดสินพิสูจนกันในกระบวนการยุติธรรมวาคนที่ถูกรองเรียนนัน้ไมผิด  25 

แตผูทีถู่กรองเรียนนัน้กไ็ดรบัผลเสียจากกฎหมายฉบับนีไ้ปแลว อาจจะทําใหเกดิเกียร (gear) วาง

หรือไม อยางที่ทานรองนายกรัฐมนตรีกลาวถงึก็เปนไปได ผมจะขออนญุาตยกตวัอยางประกอบ 
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๑๐๖ 

สนช. ๕๐         ราตรี  ๒๘/๒ 

 

คําพูดหลักการนัน้เรว็ ๆ ใน ๓ รายละเอียดดวยกัน ประการแรกอยูท่ีมาตรา ๓ ในคาํวา “ยาก” 

ยากนั้นไดพูดถงึไวในหลายลําดับดวยกัน แตส่ิงที่จะยกวาเปนประเดน็ที่จะตองทําความชัดเจน

เพ่ิมขึ้นกค็ือใน (๑) ผูบุพการขีองเจาหนาที่ของรฐั และ (๒) คือผูสืบสันดานของเจาหนาที่ของรฐั  5 

ในคํานิยามเทาทีเ่ราสืบคนมาจากพจนานุกรมและผูที่เขาใจโดยทั่วไป แตถากฎหมายฉบับนี ้

จะมีการลงรายละเอียดแลวคงจะเปนสิง่ที่ดวีาบุพการีนัน้ มไิดหมายถึงเฉพาะบิดามารดา  

แตขึ้นไปถงึในชัน้ปู ยา ตา ยาย และทวดไดดวย และผูสืบสันดานก็มิไดหมายถงึเฉพาะบตุรเทานัน้ 

สามารถลงไปถงึหลาน เหลน ไดดวย เมื่อญาตถิูกคาํนิยามของผูบุพการีและผูสืบสันดาน ซึง่มิได

บัญญตัิในกฎหมายนี้ใหชัดวาจะอยูในชัน้ใด ลงไป ขึน้ไปสูมากแคใด และลงมาลึกขนาดใด บุพการี 10 

และผูสืบสันดานในมาตรา ๓ ของคําวา “ญาต”ิ จึงเปนถอยคําที่ควรจะทําความเขาใจใหตรงกันวา

ตองการจะไปถึงมากนอยเพียงใด ในมาตรา ๓ นี้เอง ประโยชนอื่นใดอันอาจจะคํานวณเปนเงนิได 

มีหลายประเด็น แตเวลาไมพอจะขออนุญาตพูดเฉพาะ (๑๒) เรื่องการใหบรกิารวิชาชีพอิสระ เชน 

แพทย ทันตแพทย พยาบาล สถาปนิก วศิวกร กฎหมาย หรือบัญช ีโดยไมคิดคาใชจาย หรอืคิด

คาใชจายนอยกวาทีค่ิดแกบคุคล ผมคิดวากรณีนีก้ฎหมายจําเปนจะตองลงรายละเอยีด  15 

ณ ตรงนี้ใหรอบคอบ รดักุม เพราะมฉิะนั้นแลวจะทําใหการประกอบวชิาชีพ ซึ่งมไิดกระทบตอ 

ผูประกอบวิชาชีพเทานั้น แตกระทบถึงประชาชนทัว่ไป และวฒันธรรมไทยทีค่นรูจักกันไปมาหาสูกัน  

ญาติพ่ีนองกนั เพ่ือนฝูงกนั ตรวจรักษาแลวก็อาจจะไมคดิเงนิคารักษา ใหยาฟรีกม็ี เอ็กซเรยฟรีก็ม ี

ถากฎหมายฉบับนี้มาไมสามารถปองกนัการทุจรติ แตกลับกลายทําใหวฒันธรรมเอื้ออารีกนัระหวาง

ระบบสุขภาพของเราเสียหายไป มาตรา ๑๒ จึงเปนมาตราที่ควรจะไดรับการทบทวนอยางละเอียด  20 

  ในประเดน็ถดัไปคือมาตรา ๕ ในสวนของ (๒) ทีว่าดวยเรื่องของนติิบคุคลที่ม ี

การถอืหุนเกนิกวา ๕ เปอรเซ็นต อนันี้จะเปนเรือ่งของการตดัเสื้อโหลหรือไม เพราะวาจรงิ ๆ แลว

นิติบคุคลนั้นมขีนาดไมกีห่มืน่บาท กี่แสนบาท จนไปถึงนับพันลานบาท หมื่นลานบาท ในกรณีที่เปน

นับพันลานบาท หมื่นลานบาท กําหนด ๕ เปอรเซน็ต ยังไมเหมาะเลยครับ อาจจะเปนแคเปอรเซ็นต

เดียวก็ควรจะตองกําหนดแลว แตที่เปนไมโคร (micro) หรอืเปนสมอลล (small) มีเดียม  25 

เอ็นเทอรไพรส (medium enterprise) เปนวิสาหกิจชมุชน เปนคนทาํมาหากนิตวัเล็กตัวนอย  

ผมคิดวากาํหนดรอยละ ๕ ถึงแมเขาถือหุนถึงรอยละ ๕๐ แตเขาเปนบริษัทเล็ก ๆ เปนนติิบคุคล 
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๑๐๗ 

สนช. ๕๐         ราตรี  ๒๘/๓ 

 

เล็ก ๆ กรณีอยางนี้ก็เปนความชัดเจนนะครับวา กฎหมายถาเขียนในลักษณะประมาณการวัน ไซด 

ฟต ออล (one side fit all) อยางนี้ก็อาจจะมีผลกระทบทําใหการทํางานตาง ๆ ไมสามารถเกดิขึน้

ได พูดงาย ๆ วาตับไดรับความเสียหาย แตการลดไขนั้นลดไมสําเร็จอยางนีเ้ปนตน 5 

  ในประการถัดไปกค็ือในมาตรา ๗ วรรคสาม อันนี้ไดพูดถึงเรือ่งการรบัของขวัญ 

ของที่ระลึก เงนิ ทรัพยสินไปกลาวถึงเรื่องญาติ พอเราไมไดใหคําจํากัดความเรือ่งบพุการีวา

ผูสืบสันดานไววาลงไปถึงแคไหนนั้นก็จะมผีลกระทบ  

  ๓ รายละเอียดผมชีไ้ปแลวนะครับ มาตรา ๓  มาตรา ๕  มาตรา ๗ อันนี้เปน 

อาทิเทานั้น เปนตวัอยางเทานั้น คดิวาในรายละเอียดขัน้คณะกรรมาธกิารคงจะตองวากนัใหละเอียด10 

ตอไป ๓ ขอเสนอแนะสั้น ๆ ครับ  

  ประการที ่๑ การกลาวหาหรือการดําเนนิการตามพระราชบัญญัตฉิบบันี ้ตองแสดง 

ใหเห็นถึงเจตนาพิเศษของผูท่ีถูกกลาวหา และควรจะเปนภาระของผูกลาวหาในการพิสูจนถึงเจตนา

พิเศษนั้น  

  ประการที ่๒ ควรจะมมีาตราใดมาตราหนึง่ท่ีกอใหเกดิดลุยภาพในกฎหมายฉบับนี้15 

ตามท่ีอภิปรายไปแลว เพ่ือใหเกดิผลดีทางดานการปฏิบตัิหนาที่ของเจาหนาที่ของรฐัที่จะสามารถ

ปฏิบัตไิดดี ไมใชระวังตวัจนไมกลาสรางงานใหมเปนผลเสีย  

  ประการสุดทาย ควรจะตองมีระบบปองกนัหรอืลดผลกระทบจากผูท่ีจะใชชองวาง

ของกฎหมายนี้มากล่ันแกลง ฟองรองเจาหนาทีข่องรัฐ ซึง่มิไดมีเจตนาพิเศษในขอเสนอแนะขอท่ี ๑ 

ยังไมเห็นในกฎหมายฉบบันีท่ี้จะมีมาตรการที่จะทําใหสบายใจหรือทาํหนาที่ของรฐัสามารถปฏิบตัิ20 

หนาทีไ่ด ขอบพระคุณครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ตอไปทานท่ี ๒ เชญิ พลเรอืเอก ศักดิ์สิทธิ ์  

เชิดบญุเมอืง ครับ 

  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง   :  กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญัติ25 

แหงชาต ิทานรองนายกรัฐมนตร ีทานสมาชกิทุกทานครบั ผม พลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติครับ ผมขออภิปรายวาผมสนับสนุนตอรางพระราชบญัญัติฉบบันี ้

ของรฐับาล ผมมัน่ใจวาดวยเนื้อหาแลวจะทําใหสังคมมคีวามโปรงใส โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคม 

ระบบราชการ บานเมืองเรานี้ตองตกต่ําหรือวาตองเสียโอกาสมาเยอะแลวกบัเรือ่งการทุจรติ 
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๑๐๘ 

สนช. ๕๐         ราตรี  ๒๘/๔ 

 

คอรรปัชัน ในฐานะที่ผมเคยเปนประธานคณะกรรมาธิการศึกษาปญหาระบบอุปถัมภในระบบ

ราชการไทยของสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิส่ิงหนึง่ที่เปนความเสียหายใหญหลวงที่เราไดพบ 

นอกเหนือจากการแตงตั้ง นอกเหนือจากเรื่องการบรกิารประชาชน คือเรื่องการทุจริตคอรรปัชัน  5 

เรากไ็ดพบวาการทุจรติคอรรัปชันนั้นมีความเชื่อมโยงมาจากการวางพรรคพวกของตัว กลุมคน 

ของตัวเอง ซึ่งเรื่องตาง ๆ เหลานี้เปนเรื่องที่แกไดยากในวิถขีองสังคมไทย ผมถึงเหน็วาการท่ีเรา 

มีกฎหมายไวชัดเจนเชนนี ้จะทําใหเราสามารถสืบสาวราวเรื่อง หรือวาดูวาถาการแตงตั้ง 

หรือการบริหารงานบคุคลมคีวามบกพรองก็นาํมาซึ่งความเสียหาย เชน เรื่องเชนนี้ เปนตน 

ผลประโยชนทําไมถึงจะตองวางคนของตัวเองไว กเ็พ่ือรบัผลประโยชนรวมกนั กเ็พ่ือแบงปน10 

ผลประโยชนรวมกัน หรือวาเพ่ือจะตองมีการวางโครงการหรือวาวางส่ิงท่ีไดรบัรวมกนัตอไป 

ในภายหนา แลวกว็างตอไปโดยไมมีที่ส้ินสุด สังคมไทยโดยเฉพาะสังคมราชการก็ตองตกอยูในวังวน

แบบนี้ไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นการท่ีไดมกีฎหมายตวันี้ออกมาก็จะแกปญหาในเรื่องการทุจรติ 

ตองมคีนรับโทษแลว อาจจะสามารถไปตดัตอนทําใหการวางผลประโยชน หรือการวางบุคคล  

เพ่ือศึกษาในเรื่องของผลประโยชน หรือศึกษาในเรือ่งของการกระทํามดิีมริาย หรือกระทําการทุจริต 15 

ตอบานเมอืงตองลดนอยลงไปได ผมมคีวามสนใจอยูเพียงมาตราเดียว เพราะวาจากการศกึษา 

ของผมในเรื่องของการแกปญหาระบบอุปถัมภ -------------------------------------------------------------- 

 

          -  ๒๙/๑ 

 20 

 

 



๑๐๙ 

สนช. ๕๐         มยุรี  ๒๙/๑ 

 

นั่นกค็ือวาส่ิงหนึ่งทีไ่ดเสนอตอสาธารณชนไปแลว ก็คือวาผูที่พนจากตําแหนง โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ผูเกษียณอายุไปแลวอยางนอย ๒ ปหามเปนกรรมการ หรือหามไปทํางานในองคกรเอกชนใด ๆ  

เพ่ือมิใหเอาความผูกพัน เอาเรื่องของอิทธิพลที่ตวัเองเคยสะสมมาไปเอือ้ประโยชนใหกับภาคเอกชน 5 

หรือวาเอาอิทธิพลนัน้ไปบีบบังคับใหกับขาราชการในสวนท่ียังรบัราชการอยู ผมจึงมคีวามสนใจมาก 

ในมาตรา ๙ ทีไ่ดเขียนมาเขยีนไววา “หามมิใหเจาหนาที่ของรฐัซึง่พนจากตําแหนงหนาที่ยังไมถึง 

สองปกระทําการดังตอไปนี”้ ม ี(๑) (๒) ผมอยากจะเสนอทานรองนายกรัฐมนตรีและกรรมาธิการ 

ที่จะตั้งขึ้นวาอยากใหเพ่ิมถอยคําใหความชดัเจน ใหเกดิผลในทางทีว่าเขาใจและไมกลากระทาํผิด 

เชนนีอ้ีก นาจะเปน “หามมใิหเจาหนาที่ของรฐัซึง่พนจากตําแหนงหนาท่ีดวยการโยกยาย 10 

หรือดวยการลาออก หรือเกษียณอายุยังไมถึงสองปกระทําการดังตอไปนี”้ ผมจึงคดิวาความท่ีผม 

เสนอนัน้นาจะมคีวามชัดเจนมากขึ้น แลวกน็าจะครอบคลุม มฉิะนั้นแลวเดี๋ยวจะเกดิการตีความ 

อีกวากฎหมายทีอ่อกไปนี้ใหเขาใจปฏิบตัิอยางไร เพราะการพนจากตําแหนงหนาที่มหีลายลักษณะ 

ดวยกนั เชน ยายจากตําแหนงนีไ้ป ไปอยูทีอ่ื่นกไ็ปทาํอกีในที่อื่น ไปสรางอิทธิพล สรางผลประโยชน 

หรือสรางคอนเนคชนั (connection) ตอไปอกี อยางนีเ้ปนตน เพราะฉะนั้นนาจะระบุใหชดัเจน 15 

ไปเลยในกฎหมาย เพราะผมคิดวาในกรณีของขาราชการตาง ๆ ท่ีจะเกดิขึ้นนั้นก็คงหนีไมพน 

๓ กรณีดงันี้ ไมวาจะเปนการโยกยาย หรือถูกยายออกจากตําแหนงเดิม หรือวาลาออกจากราชการ 

เพราะทานลาออกจากราชการทานอาจจะลาออกกอนครบอายุ ๖๐ ปกไ็ด เพ่ือไปทาํงาน 

ในรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน สุดทายคือการเกษียณอายุตามระบบราชการ เพราะฉะนัน้อยากจะระบ ุ

ในมาตรา ๙ นี้ไวใหชดัเจน ก็ฝากไวกบักรรมาธิการดวย แลวผมจะไปแปรญตัติเพิ่มเติมในเรื่องนี้ 20 

ตอไป ขอบคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานตอไป ทานสุรางคณา  วายุภาพ 

แลวจะตอดวย พลเอก อูด  เบื้องบน  เชญิทานสุรางคณา  วายุภาพ ครบั 

  นางสุรางคณา  วายุภาพ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิ25 

ดิฉนั สุรางคณา  วายุภาพ  ดิฉนัมีขอสังเกตหลาย ๆ ขอดวยกนั แตกอนอื่นตองกราบขอบพระคุณ 

ผานทานประธานไปยังทานรองนายกรฐัมนตรเีกี่ยวกับขอหวงใยของรัฐบาลที่พวกเราไดยินท่ีวา 

ตอนทีร่ับฟงความคิดเหน็นัน้ดูเหมือนเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งนาจะไดรับผลกระทบดูจะยังไมแสดงออก 
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๑๑๐ 

สนช. ๕๐         มยุรี  ๒๙/๒ 

 

ซึ่งความคิดเหน็วาผลกระทบที่เขาไดรับนั้นเปนอยางไร ความคิดเหน็จึงอาจจะยังไมหลากหลายพอ 

ในเบื้องตนดฉิันขอกราบเรียนอยางนี้คะวา เมื่อเราอางองิอนุสัญญาของสหประชาชาติ ดิฉนัก็ลอง 

ไปอานด ูอนุสัญญานัน้พูดแตเพียงหลักการใหญ ๆ เอาไว แลวกบ็อกวารายละเอียดของตัวกฎหมาย 5 

ทํานองนี้ใหไปเขียนเปนกฎหมายภายในของตัวเอง ส่ิงที่หวงใยกค็ือวาในการเขียนกฎหมายภายใน 

ของรางกฎหมายฉบับนี ้ดิฉนัคิดวาเปนการเขียนท่ีขยายความไปคอนขางมาก และอาจจะกอใหเกดิ 

ผลกระทบซึง่มีนัยสําคัญตอไปในอนาคตก็เปนได ดิฉนัขออนุญาตยกตัวอยางหลาย ๆ มาตราดวยกัน 

ยกตัวอยางตั้งแตมาตราแรกคือมาตรา ๓ ในรางมาตรา ๓ (๘) เราจะเห็นไดวาเจาหนาท่ีของรฐั 

ตามความหมายตามกฎหมายฉบับนี้นัน้ ในกรณีทีด่ํารงตาํแหนงอืน่ใหเปนไปตามที ่ป.ป.ช. ประกาศ 10 

กําหนด ส่ิงทีด่ิฉนัหวงกค็ือวาปกติเราก็รูสึกกันอยูแลวนะคะวา อํานาจ ป.ป.ช. คอนขางมาก 

และอาจจะมีเพ่ิมมากขึ้นดวยซ้ําโดยการอาศัยการไปออกกฎหมายลูกนี่เอง ก็เปนขอหวงใย 

ประการแรก  

  ประการที ่๒ ดฉิันตั้งขอสังเกตเกี่ยวกบัคําวา “คูสมรส” ดฉิันพูดคํา ๆ นี ้

จะวิพากษวิจารณคํา ๆ นี้ไมใชประสงคจะเรียกรองสิทธสิตรแีตอยางใด ดฉิันเชื่อในศักยภาพ 15 

ของสตรีไทยและสภาพแวดลอมของสังคมไทยวาเราใหเกียรติสตรมีากพอ แตคํา ๆ นี้อานอยางนี้วา 

“คูสมรส” หมายความรวมถึง ผูซึ่งอยูกินฉันสามีภรรยาโดยมไิดจดทะเบียนสมรสกบัเจาหนาท่ีของ

รัฐ ดิฉนัสะดดุตากับคาํวา “โดยมไิดจดทะเบียนสมรส” แลวเราใหหมายความรวมถงึ และบอกวา 

เปนคูสมรส อันนี้เปนรปูแบบการเขียนกฎหมายที่แมส่ิงนั้นจะไมไดหมายความวาเปนเรื่องนัน้จริง 

แตเราอยากใหขยายความถงึเราจึงเอารูปแบบการเขียนกฎหมายวาใหหมายความรวมถงึดวย 20 

ถาเปนกฎหมายอื่นดฉิันคงไมรูสึกเซนซิทีฟ (sensitive) และเปราะบาง แตดิฉนัรูสึกวาเหมือน 

เวลาเราอานกฎหมายฉบับนี ้คํานิยามคํานี้เหมือนเรากําลังยกฐานะของสุภาพสตรีซึง่อาจจะไมได

เปนคูสมรสที่จดทะเบียนสมรสใหมาเทากนั คลาย ๆ อยางนัน้ ประกอบกบัถาเราดูหลักการ 

ของกฎหมายและดูธรรมชาติของความเปนไปของบานเมืองในวันนี้เราก็จะพบวาชายรักชาย  

หญิงรักหญิงมากมายไป นัน่แปลวาเรากําลังเขียนกฎหมายฉบับนี้ขดักนัเองหรอืเปลา เพราะเรา 25 

กําลังพูดถึงคูสมรสและผูหญงิซึ่งไมไดจดทะเบียนสมรส และเวลาอธิบายคําวา “ญาติ” เราลง 

รายละเอียดมาก ไปถงึปู ยา ตา ยาย ไปถงึหลาน เหลน โหลนโนน ตามความหมายที่ 

ทานอาจารยเฉลิมชัยพูดถึงเมื่อสักครู ขออนญุาตที่พาดพิงนะคะ แปลวาคนบางกลุม บางประเภท 
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อาจจะหลุดออกไปจากกฎหมายฉบบันีต้ามเจตนารมณของทานก็เปนได เชน ชายรักชาย  

หญิงรักหญิง เปนตน ดฉิันไปดูคาํนิยามคํานีว้าใชในมาตราใดบาง ก็พบวาใชอยูประมาณ  

๔ มาตราดวยกัน คือมาตรา ๓  มาตรา ๕  มาตรา ๖ และมาตรา ๒๑ ดฉิันเชื่อวาการเขียนกฎหมาย5 

ตามแนวปฏิบตัิเดิม ๆ นั้นก็เปนส่ิงท่ีพึงปฏิบัตเิพราะเขาใจไดงายดี แลวก็เขียนส้ันกระชับดี แตดิฉนั

เชื่อวาโดยกลไกการเขียนกฎหมายเราก็สามารถปฏิรูปการเขียนในแนวใหมไดดวยเชนกันถามี

ความสําคัญดวยเจตนารมณที่ดิฉนัพูดเมื่อสักครู ดิฉนัลองเสนอดูนะคะวาหากเราตองการใหคลุม

มากกวานี้จะลองใชเปนทาํนองวา “ผูซึ่งอยูกินฉันสามีภรรยาแตมิใชคูสมรส หรือชาย หรือหญงิ 

ซึ่งอยูกนิกนัฉนัสามีภรรยาแตมิใชคูสมรส” แทนไดหรือไมตรงนิยามคําวา “คูสมรส” นี้ เพ่ือให 10 

กินความครอบคลุมทัง้หมด  

  ในประเดน็ตอมาทีด่ิฉนัมขีอสังเกต ในมาตราเดียวกนันีเ้องก็จะมีการอธบิายไว 

ในวงเล็บตาง ๆ มากมายเลยคะ ในลักษณะอาทิเชน (๕) วา การขายหรือการใหเชาซื้อทรัพยสิน 

ต่ํากวามูลคาที่เปนจรงิ หรือสูงกวามูลคาทีเ่ปนจริงตามทีป่รากฏในทองตลาด ดฉิันขออนุญาต 

ยกตรงต่ํากวาแลวกัน ถาเขาขายทรัพยสินซึ่งเปนทีด่ินเพราะรอนเงิน เพียงเพราะตองการไปรกัษา 15 

พอแม ดูเหมือนวาวรรคตอมาก็จะพยายามอธบิายเอาไวนะคะวา นาจะเปนไปได เพราะมี 

การอธิบายวาปกตปิระเพณีนิยมถาเปนการใหความชวยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบตัิกันในสังคม 

วรรคนี้เหมือนจะไปคลุมได แตดิฉนัไมแนใจวาเอาเขาจรงิ ๆ เวลาตคีวามจะเปนไปอยางนั้น 

หรือเปลา และที่สังเกตเราตองยอมรบัวาสภาพสังคมเราบางครั้งลากคนไปอยูในกระบวนการ

ยุติธรรมดวยการฟองแกลงกนั จะทาํใหคนดเีขาสูการทํางานของรฐัไดอยางไร  20 

  ในมาตราตอมาทีเ่ปนมาตราที่ดิฉนัมขีอสังเกตคือมาตรา ๕ (๖) (จ) กําหนดให 

เจาหนาที่ของรฐัตองรับผิดถาไมฟองคด ีไมอทุธรณ ไมฎีกา ไมดาํเนนิคดี หรือไมดําเนินการอืน่ใด 

เกี่ยวกบัคดี หรือใหถอนคํารองทุกข ใหถอนฟอง ใหถอนอุทธรณ หรือใหถอนฎีกาไมวาจะเปน 

คดีประเภทใด ดิฉนัเขาใจวาแนวปฏิบัติในอดีตที่ผานมาที่เรารูสึกไมสบายใจกับเจาหนาที ่

ซึ่งไมฟอง ไมอุทธรณ ไมฎีกา ทําใหคดนีั้นกห็ลุดไปเลย ประเดน็ก็คือวาแปลวาเจาหนาที่ตองทํา 25 

เพราะเขียนตรงตอนทายวาไมวาจะเปนคดีประเภทใด ถาเรานึกในทางกลับกนัในความเปนจริง 

คดีบางประเภทนั้นมแีนวปฏิบัติทํานองวา แมขึ้นสูศาลฎีกาศาลก็ยังคงตดัสินตามศาลชั้นตน 

และศาลอุทธรณ ปวยการทีจ่ะเสียเวลา เสียโอกาส เสียคาใชจาย เสียทรัพยากรมนษุยในการไป 
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๑๑๒ 

สนช. ๕๐         มยุรี  ๒๙/๔ 

 

ฟองรองกนั เจาหนาทีข่องรฐัคนนั้นอาจจะตัดสินใจไมอทุธรณ ไมฎีกาก็เปนได อันนีเ้ปนตัวอยาง 

แปลวาเขากําลังถูกฟอรซ (force) หรอืถูกบังคบัใหตองทํางานในส่ิงซึ่งอาจจะเสียคาใชจาย 

เสียทรัพยากร เสียเวลา เสียคาโอกาส อยางนัน้หรือเปลา ดฉิันก็ฝากเปนขอสังเกตเอาไวดวยคะ 5 

  ในประเดน็ตอมาในมาตราเดียวกนั ในวรรคทายทีเ่ขียนวา กรณีมกีารใชทรัพยสิน 

ตาม (๕) เชน ยานพาหนะ เครื่องมือส่ือสาร อาคารสถานที่ วัสดุอปุกรณ เครื่องใชสํานักงาน 

สิ่งสาธารณูปโภค เหมือนกบัจะใหหัวหนาหนวยงานไปกําหนดเอาไดวาใชแคไหนถงึเหมาะสม 

เหมาะควร แตตองมีมาตรฐานไมต่ํากวาระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ดิฉนัเขาใจวา 

เปนเพราะวาเรามีสภาพปญหาที่อาจจะเกดิขึน้ เชนยกตวัอยางนะคะ อาจจะไมเกดิอยางนัน้ก็ได 10 

มีการเบิกเอาวัสดุอปุกรณเครื่องใช เชน ดนิสอ ปากกาไปใชสวนตัว เปนตน ดฉิันกไ็มแนใจวา 

คณะรฐัมนตรนีาจะกําหนดนโยบายในภาพใหญ ๆ เรื่องนี้เปนเรื่องจุกจิกลงไปในรายละเอียด 

และอาจจะนาํมาซึ่งปญหาตาง ๆ มากมายกายกอง ก็ฝากไวดวยนะคะ 

  มาดูมาตรา ๙ อกีมาตราหนึง่ เราหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐซึง่พนจากตําแหนง 

หนาที่ยังไมถึง ๒ ปกระทําการดงัตอไปนี้ (๑) เปนกรรมการ ทีป่รึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจาง 15 

ผูรับจาง หรือดาํรงตําแหนงอื่นในธรุกิจของเอกชนซึ่งเคยอยูภายใตอํานาจหนาที่ของตน 

ในการกาํกับดแูล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี ดฉินัมีขอสังเกต ๒ – ๓ ประการในเรื่องนีค้ะ 

วันนี้เรากําลังเขาสูสังคมเอจิง โซไซต ี(aging society) ประสบการณของคนหรือสังคมผูสูงวัย –----- 

 

          -  ๓๐/๑ 20 

   



๑๑๓ 

สนช. ๕๐        นนทศกัดิ ์ ๓๐/๑ 

 

คนทํางานมีจํานวนนอยลงทกุประเภทเลย บางเรื่องนั้นเปนเรือ่งท่ีมคีวามจําเปนมากที่จะตองจางคน

เหลานีเ้ขาทาํงาน เชน ดฉิันดูองคกรทีดู่แลดานไอท ี(IT) ดานซเีคียวริต ี(security) เราก็พบวา

ประสบการณในหลายประเทศเขาจางฝายความมั่นคง เขาจางคนที่ทําหนาที่ดแูลงานทางดาน5 

กฎหมายเพ่ือไปดูวาการสืบสวนพิสูจนพยานหลักฐานทางดิจิทัล (digital) นั้นเปนอยางไร ถาเปน

อยางนัน้ปบก็แปลวาเขาจะทําหนาที่นีไ้มไดเลย แลวเขาจะไปทาํงานอะไรโดยที่เขามคีวามชํานาญใน

เรื่องนั้น เปนตน ในประเดน็ตอมาเปนประเดน็สุดทายมาตรา ๑๘ ตรงวรรคแรกทอนทายเขียนวา 

ให ป.ป.ช. ตั้งสวนงานทีด่ําเนินการรณรงคเสริมสรางคณุธรรมและจริยธรรมเพ่ือปองกันการกระทาํ

ความผิดในเรื่องทาํนองนี ้ดฉิันมขีอสังเกตนดิเดียววา อนันี้เขียนดี แตวามขีอสังเกตนิดหนึ่งวา 10 

เวลาเรานกึถึง ป.ป.ช. เรานกึถึงตํารวจ ถาเขาใหความเห็นวาคดีตคีวามวาอยางนั้น อยางนี ้แนะนํา

วาจะตองทาํอยางไร อันนั้นอาจจะ โอ.เค. อาจจะเปนไปได แตดิฉนันึกถึงธรรมชาตวิาถาเขาเลนอกี

บทบาทหนึ่งในเชิงรุกซึ่งดูเหมือนดี แตรณรงคเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกบางเรื่องจะไมไดผล ควรจะเปน

หนวยงานอื่นหรือเปลาที่มหีนาที่เกี่ยวของกนั ยกตัวอยางเชน กองทุนส่ือปลอดภัยและสรางสรรค 

คําวา “สรางสรรค” ตีความไดกวาง และความเปนกลางของเขานี้จะทําใหคนรูสึกยอมรับได ดฉิัน 15 

ก็คงมปีระเดน็แตเพียงเทานี ้ขอบพระคุณคะ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานตอไป พลเอก อูด  เบือ้งบน แลวจะตอ

ดวยทานสาธิต  ชาญเชาวนกุล เชญิพลเอก อูด  เบื้องบน 

  พลเอก อูด  เบื้องบน   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติที่เคารพ  20 

ผม พลเอก อูด  เบื้องบน สมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาติ ผมขออนุญาตพูดสัน้ ๆ เพราะวาบาง

ประโยคหรือวาบางถอยคาํผูที่กลาว ๓ ทานแรกไดกลาวไปแลว ผมขอพูดสั้น ๆ แตเพียงวา กฎหมาย

ฉบับนี้ยังมไิดสรางกลไกในการปองกันเจาหนาทีข่องรฐัท่ีสุจริตจากการถูกกล่ันแกลงโดยใชกฎหมาย

ฉบับนี้เปนเครื่องมือ ดังนั้นควรมบีทบญัญตัิที่ใหการคุมครองเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบตัิหนาท่ีโดย

สุจริต โดยใหถือวาเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมายและไดรบัความคุมครองโดยผลของกฎหมาย25 

ทันที ซึ่งจะสงผลด ีดกีวาใหเจาหนาที่ของรฐัที่ดนีั้นไปตอสูคดีเพ่ือพิสูจนความบริสุทธิ์ตาม

กระบวนการยุติธรรม ซึ่งตองใชเวลานานและสงผลกระทบตอความเจรญิกาวหนาในหนาที่ราชการ

และบัน่ทอนขวัญกาํลังใจในการปฏิบตัิงานของเจาหนาที่ของรฐัดงักลาว ขอบพระคณุครับ 
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๑๑๔ 

สนช. ๕๐        นนทศกัดิ ์ ๓๐/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ตอไปเชญิทานสาธติ  ชาญเชาวนกุล แลวจะ

ตามดวยทานเจน  นําชัยศิริ เชิญทานสาธติ  ชาญเชาวนกุล กอนครบั 5 

  นายสาธติ  ชาญเชาวนกุล   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล สมาชกิสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิทานประธานครบั 

ตามทีร่ัฐบาลไดเสนอรางพระราชบัญญตัวิาดวยความผิดเกี่ยวกบัการขดักันระหวางประโยชน 

สวนบคุคลกบัประโยชนสวนรวม พ.ศ. .... ในวนันีน้ั้นก็เปนที่เขาใจดีวารัฐจําเปนที่จะตองมกีารออก

กฎหมายเพ่ือที่จะหามผูที่ดาํรงตาํแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่องรัฐปฏิบตัหินาที่ในลักษณะที่10 

จะเอื้อประโยชนใหกับตนเองหรือเขาไปมีสวนรวม มสีวนไดเสียในผลประโยชนท้ังทางตรง 

และทางออม หรือการใชตําแหนงหนาทีข่องตนนั้นนํามาซึ่งไดประโยชนโดยกระทําการทุจรติหรือ

ประพฤติมิชอบ ซึ่งสิง่เหลานี้นั้นถือวาเปนปญหาวิกฤตขิองประเทศและกลไกนีก้็จะเปนกลไกสําคญั

ในการที่จะสรางแกไขปญหาคอรรปัชนัของประเทศตอไป ดงันัน้โดยรวมแลวกเ็ปนความจําเปนที่รัฐ

จะตองมี แลวก็มีกฎหมาย ขอบังคบัตาง ๆ ท้ังขอหามทีห่ามกระทําการใด ๆ และการลงโทษ 15 

ที่จะเกดิขึน้ แตประเดน็ที่ผมอยากจะอภิปรายในวันนี้กม็ีประเดน็คือวาในราง พ.ร.บ. ฉบับนี ้

มีขอหามท่ีครอบคลุมบคุคลก็คือทั้งผูทีอ่ยูในตําแหนงหนาที่และผูที่พนจากหนาทีแ่ลว ซึ่งประเด็นที่

ผมตองการจะอภิปรายก็คือวาประเด็นขอหามผูที่พนจากหนาที่แลวก็คอืตามมาตรา ๙ ซึ่งตาม

มาตรา ๙ นัน้กเ็ขียนไวดังนีว้า รัฐจะหามมิใหเจาหนาท่ีของรฐันี้เพ่ิงพนตาํแหนงหนาที่ไมถึง ๒ ป  

ซึ่งโดยสวนใหญก็คงจะหมายถึงผูท่ีเกษียณแลวไปเปนกรรมการ หรือเปนตวัแทน หรือเปนพนักงาน20 

ลูกจางกบัในกิจการซึ่งเคยอยูภายใตอํานาจกํากับดแูล ควบคมุ ตรวจสอบ หรือดําเนนิคด ีซึง่ในกรณี

นี้ก็จะเห็นวาการเขียนตาม (๑) นัน้เปนการเขียนที่กวางมากแลวครอบคลุมเกอืบทั้งหมด ซึง่ผม 

จะอธบิายตอไป รวมทั้งการรับเงนิมากเกนิกวาที่ควรจะเปน ในประเดน็นีก้็อยากจะเรียนวาปกติแลว 

เจาหนาที่ของรฐัถาเทียบเคยีงกรณีแรกอนันีเ้ราบอกวาหาม ๒ ป ถาเทียบเคียงกบัเอกชน เอกชน 

ก็มีการหามไมใหผูที่เคยทํางานเอกชนนั้นไปทํางานทีบ่รษัิทอื่นเปนเวลาระยะหนึ่งอาจจะเปน ๒ ป 25 

หรือ ๓ ป แตเหตุผลของเอกชนนัน้คือเหตุผลของการเอาความลับของบริษัทหนึ่งไปใหอีกกิจการ

หนึ่ง แตกรณีของรัฐนั้นไมมีเหตุผลในเรื่องของความลับ เพราะฉะนัน้ผมกเ็หน็ประเดน็วาไมนาจะมี

เหตุผลในกรณีนี้ แลวถาหากมีความลับเราก็มีในมาตรา ๑๐ อยูแลววาใครท่ีเอาความลับของราชการ 
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๑๑๕ 

สนช. ๕๐        นนทศกัดิ ์ ๓๐/๓ 

 

ไปเผยแพรก็จะมีความผิด จะมีโทษตามความผิดซึ่งกําหนดไวในมาตรา ๑๐ อยูแลววามีความผิด 

ซึ่งจะตองจําคุกไวไปดวยเชนกัน เพราะฉะนัน้กรณีนี้กไ็มใชเรื่องของความลับที่จะมอียู ผมก็เห็นวา 

ไมเห็นเปนประเดน็ สวนมาตรา ๙ (๑) ทีเ่ขียนวา หามไปเปนกรรมการ เปนทีป่รึกษาในธุรกิจเอกชน5 

ที่เคยอยูภายใตอํานาจและอทิธิพลของตนนั้น ที่เคยอยูในกํากบัดแูลควบคมุนัน้ อนันี้ผมคดิวาเปน

การเขียนที่กวางขวางมากเกนิไป ยกตวัอยางเชน ถาทานเปนขาราชการของกระทรวงการคลังหรอื

อยูกรมสรรพากร ทุกกิจการจะตองอยูในการกํากับดูแลทั้งหมด ๕ แสนกวาบริษัท ทานอยูกระทรวง

พาณิชยทุก ๆ บริษัทจะตองมาจดทะเบียนอยูในการกํากบัดแูลของทาน ทานอยูกระทรวงแรงงาน

ทุก ๆ บริษัทท่ีมีการจางงานก็ตองอยูในกํากับดูแลของทาน ทานอยูสาธารณสุข ทกุ ๆ บริษัทที่ม ี10 

การจดทะเบียนยากค็ือกํากบัดแูลของทาน หรือถาทานอยูกระทรวงอุตสาหกรรม ทกุโรงงานท่ีขึน้

ทะเบียนก็ตองอยูในกาํกับดแูล การลักษณะนี้เปนการดแูลเนือ่งจากกฎหมายบังคบัวาใครประกอบ

กิจการใด ๆ จะตองไปขึ้นทะเบียนอยูที่ไหน เพราะฉะนัน้ก็จะมีกิจการหนึ่งก็จะอยูภายในใตกฎหมาย 

มากกวา ๑ ฉบับมากมายทีเดียว แตประเด็นทานลองคิดดูวาผูทีอ่ยูในหนาที่กาํกับดูแลตามตําแหนง

ที่ ป.ป.ช. กําหนด เชน อยางนอยที่สุดก็เปนระดบัอธบิดขีึ้นไป ถามวากิจการเขาดูแลทั้งหมด  15 

๕ แสนบริษัทนัน้เขาจะรูจักทั้ง ๕ แสนบริษัทหรอื เปนไปไมได แลวเขาก็ไมไดเปนคนอนุมัติ เชนกัน

กระทรวงอื่นกเ็หมือนกันคนท่ีอนุมตัิก็คือหนวยงานที่อยูตางจังหวัด ผอ. สํานกั ผอ. เขต หรือวา

เจาหนาที่ในระดบัลางลงไป เพราะวาเปนการกระจายอํานาจลงไป เพราะฉะนั้นประเด็นทีบ่อกวา

เขาควบคมุนัน้กไ็มใชเขาจะมีอิทธิพลใด ๆ โดยตรงโดยทั่ว ๆ ไปไมเปนเชนนั้น เพราะฉะนัน้ผมคดิวา 

การเขียนเชนนี้จะเหมือนกับการที่เราเขียนที่บอกวาหามขาราชการการเมืองมีหุนสวนในกิจการท่ี20 

ไดรบัสัมปทานของรัฐ เขียนแบบนี้กวางมากซึ่งเราก็ทราบดี มีเพียงหุนเดียวหรือเพียง ๑๐ กวาหุน 

เปนเงินแคไมกีร่อยบาทหรือไมกี่พันบาทกห็ามไมถูกตองตามกฎหมายแลว ซึง่อันนี้ผมคิดวากอ็ยาก

จะตองขอใหพิจารณากนัใหชัดเจนถาเขียนลักษณะนี้  

  อีกประการหนึ่งกค็ือในราง พ.ร.บ. ทีน่ําเสนอตอสภาฉบบันี้มแีนวคดิที่วา 

ขาราชการของรัฐซึ่งกระผมก็หมายถึงขาราชการประจํามีพฤติกรรมหรอืมีโอกาสที่จะประพฤตมิิชอบ25 

หรือมโีอกาสที่จะทําใหเกดิผลประโยชนทบัซอน ดังนั้นจึงตองมีบทหามทัง้ในระหวางท่ีอยูในหนาที ่

และหลังจากที่พนหนาที่ไปแลว เชน การหามเขาไปมีสวนรวมกับเอกชนในระหวางที่ปฏิบัติในหนาที่

นั้น อันนี้เปนส่ิงที่เขาใจไดวาเขายังทาํอยูในหนาที ่การหามเขาไปรวมกบัเอกชนในส่ิงที่ไมอนัควรนั้น 
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๑๑๖ 

สนช. ๕๐        นนทศกัดิ ์ ๓๐/๔ 

 

อันนัน้เปนส่ิงที่ยอมรับได แตการท่ีมีบทลงโทษถาจะหามคนท่ีพนเกษียณหนาทีแ่ลว แลวหามใหเขา

ไมไปอยูในเอกชนเปนเวลา ๒ ปอนันี้ผมคดิวาตองพิจารณาใหด ีเพราะวาคนทีไ่มอยูตรงนั้นแลว

โอกาสผลประโยชนทบัซอนที่เกิดขึ้นกม็ีนอยมาก หรือโอกาสท่ีเขาเคยเอื้อประโยชนในอดตีนั้นแลว5 

จะสงผลตอเขานี้ เราก็ตองพิจารณาดูถาการเอื้อประโยชนนั้นเปนการผิดกฎหมายเขาก็จะตอง 

ถูกกระทําความผิด ไมวาเขาจะไปอยูหรือไมอยูก็ตาม หรอืไมวากี่ปก็ตาม เพราะฉะนัน้ผมคดิวา 

มีบทพิสูจน มีบทลงโทษของตัวเองอยูแลว ไมจําเปนวาเราจะตองกลัววาเขาจะใชประโยชนเพราะวา

เปนส่ิงท่ีเกดิขึน้อยางไรกเ็ปนความจรงิที่เกดิขึน้  

 10 

         -  ๓๑/๑ 



๑๑๗ 

สนช. ๕๐        จิตตมิา มวง  ๓๑/๑ 

 

  ทานประธานอกีประการหนึง่ทานลองดวูาผมเชื่อวาคนทีอ่ยูราชการนัน้มี ๒ พวก 

พวกที่ ๑ ก็คอืพวกทีม่ีอาจจะมีลักษณะมีนิสัยหรือมีพฤตกิรรมทีต่องการที่จะประพฤติมิชอบ  

ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ตองการทีจ่ะควบคุมและมีบทลงโทษ แตอกีกลุมหนึง่ก็คอืกลุมขาราชการ 5 

ที่มีความมุงมั่นทาํงานดวยความสุจริต ยุตธิรรม ยึดมั่นในผลประโยชนของสวนรวมและของประเทศ 

และผมคิดวากลุมนี้จะเปนกลุมท่ีใหญที่สุด ใหญกวากลุมแรกเสียอีก เพราะฉะนั้นแลวก็เปนส่ิงที่

พิสูจนวาประเทศชาติสามารถอยูไดจนวันนี้ก็เพราะวาเรามีกลุมทีด่ีมากกวากลุมที่ไมดี เพราะฉะนัน้ 

ถาหากวาขอหามตามมาตรา ๙ ผมคดิวาจะเปนการลิดรอนสิทธิเกนิความจําเปน แลวก็ 

ไมเปนธรรมตอขาราชการท่ีสุจริตในกลุมนี ้นอกจากนั้นอยางที่ทานอื่นกก็ลาวแลววาคนอายุ ๖๐ ป 10 

ยังแขง็แรง ยังทํางานได สามารถที่จะใชโอกาส ใชความรูความสามารถและประสบการณท่ีเปน

ประโยชนตอภาคเอกชนและจะสงผลตอประเทศโดยรวม  

  แลวอกีประการหนึ่งกค็ือความจําเปนของการดาํรงชีพ ทานก็ทราบดวีาระบบ

ราชการนัน้เงนิบําเหน็จ บาํนาญท่ีเขาไดรับไมเพียงพอตอการเล้ียงชีพ เขาจําเปนตองมีอาชีพ 

เพ่ิมเขาไปหรือตองมรีายไดเพ่ิมขึ้น ถาหากไมกลับมาทํางานกบัเอกชนจะใหเขาไปเริม่ตนธุรกิจใหม15 

โอกาสท่ีจะลมเหลวในการเริม่ธุรกิจเมื่ออายุ ๖๐ มคีอนขางสูงมากทีเดียว เพราะฉะนัน้ถาเปนอยางนี้

แลวผมคิดวาอาจจะเปนการผลรายเสียอีก การที่เรามีกฎหมายลักษณะนี้อาจจะเปนการบั่นทอน

ขวัญกําลังใจของขาราชการที่ดี ขาราชการที่ทุมเทใหกับราชการและขาราชการทีไ่มไดยึดประโยชน

ของสวนตน หรอืหาประโยชนในส่ิงท่ีมคิวรได ถามมีาตรานี้ออกมาอาจจะมีผลทําใหเขาเหลานัน้ 

ออกจากราชการกอนเวลาอนัควร เพราะความไมมั่นใจในชีวติหลังเกษียณ หรอือาจจะแปลง 20 

กลับกลายเปนวาคดิจะประโยชนใหกับตนเอง เพราะไมแนใจวาหลังเกษียณแลวจะเปนอยางไร  

แลวที่สําคัญก็คือวาจะทาํใหคนรุนใหมทีม่ีคุณภาพ มอีุดมการณนั้นไมอยากเขามาในระบบราชการ 

เพราะมขีอจํากดัมากมาย ผมคิดวาสิ่งเหลานี้เปนเหตุผลที่อยากจะเสนอทานคณะกรรมาธกิาร 

พิจารณาใหด ีมีผลกระทบตอเนื่องที่กระผมวาถาเราเขียนแลวไมตรงประเด็นจะกลายเปนผลราย

มากกวาผลดี ขอขอบคุณครบั 25 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชกิครบั ขณะนีร้ายชื่อผูอภิปรายเหลือ

อีก ๒ ทาน จะมีสมาชิกทานใดประสงคอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรอืไม แสดงความจํานงเลยผมจะให 
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๑๑๘ 

สนช. ๕๐        จิตตมิา มวง  ๓๑/๒ 

 

โอกาสอกีรอบเดียวแลว ๒ ทาน มีทานอิสระ  วองกุศลกิจ  ทานศริิพล  ยอดเมอืงเจริญ มีอีกหรือไม  

มีเพ่ิม ๒ ทาน ไมมแีลว เพราะฉะนัน้ผมปดรบัรายชือ่แลว ทั้งหมดจะเหลืออยู ๔ ทาน ลําดับตามนี ้

ทานเจน  นําชัยศริิ  ทานนพัิทธา  อมรรัตนเมธา  ทานอิสระ  วองกุศลกิจ และจะปดทายดวย 5 

ทานศริิพล  ยอดเมืองเจรญิ เชิญทานเจน  นําชัยศริิ ๘ นาที เชญิครบั  

  นายเจน  นําชัยศริิ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติบิัญญตัิแหงชาติทีเ่คารพ 

กราบเรียนทานรองนายกรฐัมนตรี ทานสมาชิกสภานิตบิญัญตัิแหงชาติ กระผม นายเจน  นําชัยศริิ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ กอนอืน่ตองขอเรียนวาเรื่องของการขดักนัของผลประโยชนสวนตวั

และสวนรวมเปนส่ิงที่ผมถือมากในชวีิตการทาํงานของผม ผมไดเขามาทํางานในสวนของ 10 

เพ่ือสวนรวมมาประมาณได ๒๐ ป โดยการเขาไปเปนกรรมการสมาคม ไปเปนกรรมการ 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กเ็ปนส่ิงที่ผมยึดถือมาตลอดวาเรือ่งของการขดักันระหวาง

ผลประโยชนของสวนตัวและสวนรวมเปนส่ิงทีไ่มสามารถท่ีจะทําได จริง ๆ แลวก็มคีวามยินดี 

ที่มีกฎหมายฉบบันีน้ําเสนอเขามา แลวกห็ลาย ๆ เรื่องผมก็มีความเหน็ดวย แตผมมขีอสังเกตอยู  

๒ - ๓ ประเดน็ จริง ๆ แลวก็มีแค ๒ ประเด็นนั่นเอง  15 

  ประเดน็แรก คือเรื่องของคําจํากัดความ ซึ่งกม็ีเพ่ือนสมาชิกหลายทานไดอภิปราย

ไปแลว ไมวาจะเปนเรื่องของเจาหนาทีข่องรฐัที่มคีวามหมายครอบคลุมไปถึงเจาหนาท่ีที่อยูในองคกร 

อิสระดวย แลวก็อาจจะหมายถึงองคกรภาครัฐทีเ่ปนองคการมหาชนอีกดวย ซึ่งตรงนีถ้าเรามองไปวา 

เปนนโยบายภาครัฐโดยเฉพาะทานนายกรัฐมนตรี วาส่ิงที่จะนําประเทศพัฒนาไปในอนาคต  

คือเรื่องของประชารัฐ ก็จะมีทางภาคเอกชนกับภาครฐัมารวมทํางานอยูดวยกัน แตขณะเดียวกัน 20 

ผมเรียนตรง ๆ เลยวาการทีท่างภาคเอกชนจะเขามาทาํงานในดานนี้เรื่องของกฎระเบียบ 

เปนส่ิงที่ทางภาคเอกชนไมสามารถที่จะมคีวามชดัเจน ไมสามารถท่ีจะมีความแจมแจงเหมอืนกบั

เจาหนาที่ภาครัฐ เพราะฉะนั้นการท่ีเราใหคาํจํากดัความซึ่งรวมคลุมไปหมดอยางนีอ้าจจะทําใหเกดิ

ความไมมั่นใจ แลวก็ลังเลในการที่ทางภาคเอกชนทีไ่มมคีวามสันทดัในดานนี้จะมาทํางานรวมกัน 

ในลักษณะประชารัฐ  25 

  ดานที ่๒ ก็คือเรื่องของญาต ิผมคดิวาคําจํากัดความเรื่องของญาติก็มี 

เพ่ือนสมาชกิไดอภิปรายไปแลว ผมก็เห็นดวยกับทานวาคําจํากดัความคอนขางกวางและก็ลงลึก  

ตรงนี้ยังไมเห็นชดัเจนวาจะไปสิ้นสุดตรงไหน มฉิะนั้นถาจะเปนไปไดขอใหมีความชดัเจนวา 
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๑๑๙ 

สนช. ๕๐        จิตตมิา มวง  ๓๑/๓ 

 

เอาแคไหนแลวกค็วรจะเปนกลุมบุคคลที่สามารถท่ีจะตรวจสอบไดโดยผูท่ีถูกกลาวหา ไมใชวา 

หางกนัจนกระทั่งไมสามารถที่จะตรวจสอบไดแตวามีคนไปขดุคุยขึน้มา ถาอยางนี้ผมคิดวาก็เปน 

การไมยุตธิรรมเหมือนกัน 5 

  อันท่ี ๓ คือเรื่องของประโยชนอื่นใดที่อาจคาํนวณเปนเงินได ในบทในมาตราตาง ๆ  

หลาย ๆ มาตราทางดานหลังที่พูดถึงผลกระทบหรือทําใหเกดิผลตอโครงการของรฐัหรืออะไรตาง ๆ  

ก็พูดถึงคําวา “นัยสําคัญ” แตวาผมดคูําจํากดัความตรงนี้และประโยชนอื่นใด หลาย ๆ เรื่องดแูลว 

ไมมีทางที่จะเปนนัยสําคญัไดเลย อยางท่ีทานเพ่ือนสมาชิกก็ไดอภิปรายไวไมวาจะเปนเรือ่งของ   

การใหการรกัษาพยาบาลอยางนี้เปนตน เพราะฉะนัน้ผมก็มองวาในสวนนี้อาจจะขดักันอยูในสวน    10 

ที่เราคดิวาควรจะกลาวถึงเฉพาะเรื่องของผลประโยชนทีเ่ปนนัยสําคญั แตขณะเดียวกันเรามาให 

คําจํากดัความส่ิงที่เปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ผมคดิวาอันนีอ้าจจะตองไปแกไขเพ่ือใหมคีวามชัดเจน

แลวกม็ีความสอดคลองกนัใหมากขึ้น 

  ประเดน็สุดทายทีอ่ยากจะพูดถึงก็คือมาตรา ๑๒ เรื่องของโครงการหรือวาสัญญา 

ที่ภาครัฐทาํกับภาคเอกชน ในสวนนี้มเีรื่องของการขัดกนัระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกบั15 

ประโยชนสวนรวม ตรงนี้สวนหนึง่ก็เห็นดวย คือถามกีารรูเหน็เปนใจ มีการรวมมือกนัในการที่จะทํา

ใหภาครัฐเกดิความเสียหาย แตขณะเดียวกันโครงการในลักษณะนีเ้ราตองยอมรับวามีบุคคลที ่๓  

ที่เขามาเกี่ยวของ ไมวาจะโครงการขนาดใหญนี่กต็องเกีย่วของกับเรื่องของซับคอนแทร็กเตอร 

(subcontractor) คนที่มีเขามารวมกระบวนการ ไมวาจะเปนผูรวมคาก็ดหีรือวาผูที่มารับงาน

ตอเนื่องไปกด็ี ถาบคุคลเหลานี้ถูกเขามารวมในนี้โดยที่อาจจะไมมีโอกาสไดรูเลยวาเขามี 20 

การมาตกลงกนัหรอืวามีการรวมหาผลประโยชนกัน ตรงนี้จะทําใหโครงการของรฐัจะมีคน 

ที่จะเขามารวมนอยลง สถาบันการเงนิอยางนี้เปนตนก็จะมีความลังเล ไมกลาท่ีจะเขามาสนบัสนนุ

ทางการเงนิอยางนี้เปนตน เพราะฉะนัน้ในสวนนี้ผมคดิวาตองจํากดัวงใหชัดเจนวาใครที่เกี่ยวของ 

ใครท่ีสมควรที่จะตองไดรบัโทษอยางนี้เปนตน ตรงนี้ถาเราไมทาํผลก็คอืวาโครงการของรฐัก็จะเดนิ 

ไปดวยความชกัชา เพราะวาจะมีการรองเรียน มกีารตั้งเรื่องขึน้มาฟองรองกัน แลวกจ็ะทําใหเกิด25 

ความลาชา คือถาเปนอยางนี้ผมก็เกรงวาการพัฒนาของบานเราอาจจะสูประเทศเพ่ือนบานเรา 

หลาย ๆ ประเทศไมได เพราะฉะนัน้ประเด็นตรงนี้ผมคดิวาเรื่องของโครงการตาง ๆ เปนสิ่งที ่
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๑๒๐ 

สนช. ๕๐        จิตตมิา มวง  ๓๑/๔ 

 

ควรจะตองมาจํากดัความใหชัดเจนแลวก็บคุคลทีไ่มไดรูเห็นเปนใจหรือวาไมเกี่ยวของกับการรบั

ผลประโยชนก็ไมควรจะไดรบับทลงโทษหรือวาไดรับโทษจากเหตุการณเหลานี ้เพราะมฉิะนัน้ 

ส่ิงท่ีเกดิขึน้ก็คือวาผูท่ีจะเขามาก็จะตองคํานวณความเส่ียง คือภาคเอกชนเขาสามารถที่จะแปลง5 

เรื่องตาง ๆ เหลานี้ใหเปนตนทุนกลายเปนความเส่ียงท่ีมากขึน้เขากต็องคดิราคาที่สูงขึ้น 

เพราะฉะนัน้นอกจากโครงการจะไมเดินหรือวาเดินชาแลวก็ยังมตีนทุน มีราคาที่สูงขึ้น  

ก็กราบเรียนมาดวยความเคารพก็เปนประเด็นขอหวงใย ผมมีเทานี ้ขอบคุณครับ 

 

         -  ๓๒/๑ 10 



๑๒๑ 

สนช. ๕๐           ลัดดาวัลย  ๓๒/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานตอไป ทานนิพัทธา  อมรรตันเมธา และ

ตามดวยทานอิสระ  วองกุศลกิจ เชญิทานนิพัทธา  อมรรัตนเมธา ครับ  5 

  นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ

และทานรองนายกรัฐมนตร ีดิฉนัก็ฟงจากหลายทานมาแลวก็จะพูดไมกี่เรื่อง  

  เรื่องแรก ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกบัเรื่องคําจํากัดความ เรื่องเกี่ยวกับคูสมรสที่บอกวา 

หมายความถึงผูซึ่งอยูกนิฉันสามีภรรยา โดยที่จดทะเบียนสมรสกับเจาหนาที่ของรัฐหรือไมจดก็ได 

อะไรอยางนั้น ทนีี้อนันี้อยูกนิฉนัสามีภรรยา แตคนบางคนเขาเปนกิ๊กกันเขาไมไดอยูกินฉนัสามี10 

ภรรยา อนันีร้วมดวยหรอืไมคะ คอืไมไดอยูกินฉันสามีภรรยา แตเขาก็มีความสัมพันธกัน ก็สามารถ

จะเขามายุงกบัเรือ่งนีไ้ด ในขณะเดียวกันคาํจํากดัความทั้งหลายกม็ีปญหาวา ทั้งนีไ้มวาจะเปน 

ความเกี่ยวพันโดยทางนิตนิยัหรือพฤตินัย คือหมายความวารวมถึงญาตทิั้งหลาย ซึ่งญาติผูสืบสันดาน  

คูสมรสของใคร ซึง่ปกติสามภีรรยาบางทีเราเองก็บังคับภรรยาเราไมได บังคับลูกเราก็ไมได บังคับ

ลูกสะใภก็ไมได ขอรองอยามาเกี่ยวของก็ไมได แตเราตองไปยุงกับญาติหรอืผูที่เกี่ยวของกับญาต ิ15 

หรือวาอะไรยิ่งหนกัเขาไปใหญ ดฉิันกไ็มทราบ แลวบางทีคนเปนญาตดิวยกันเขากไ็มถูกกนั เพราะวา

สามารถเขามายุงแลวก็แกลงโดยหาเรื่องใหเราเดือดรอนก็เปนได อันนี้ก็นาํเรียนใหทราบไวในทาง

ปฏิบัตวิาสามารถเปนไปได  

  อีกอันหนึง่ก็คือ ไมชัดทัง้พฤตินัยหรือนิตนิัย ทั้งญาติ ทั้งสามี ภรรยาอยูกินฉนัสามี 

ภรรยากําหนดไวอยางนั้น แตคนที่ไมไดอยูกินแตก็เปนจะนับหรือไม แลวก็คาํวา “โดยพฤตนิัย” 20 

หรือ “นิตนิัย” ทางพวกญาติจะวาอยางไร หมายถึงแคไหนอยางไร อีกอยางหนึ่งก็คอืขวญัและ

กําลังใจของเจาหนาทีค่ือทําไวดีมาก สําหรับการแกไขปญหาการทุจริต แตอะไรทีม่ากเกนิไป 

แลวกท็ําไดยากทาํแลวมีปญหาสามารถจะถกูกล่ันแกลง ทําใหขาดขวัญกําลังใจ เกิดความไมมั่นใจ 

เกิดความไมวางใจมีความทกุขใจ มคีวามระแวงอยูตลอดเวลา คนที่ทํางานมีความทอแท มีความ

วิตกจริต เกดิความเบื่อหนายไมกลาตัดสินใจ จะทํางานไมประสบความสําเร็จ แลวก็ไมเปนผลดี 25 

ตอทางราชการ ไป ๆ มา ๆ จะเปนโรคจิตเสียดวยซ้ําไป อันนี้ก็อยากจะฝากเอาไววาจะเปนปญหา 

ในอนาคต  
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๑๒๒ 

สนช. ๕๐           ลัดดาวัลย  ๓๒/๒ 

 

อีกอันกค็ือการที่ปลดเกษียณไปแลว หรือใหออกพนไปแลว ๒ ป หามไปเปน 

ตําแหนงโนน ตําแหนงนี้ ทัง้ ๆ ทีม่ีกฎหมายหามไวแลววา หามเอาความลับของราชการไป 

เปดเผย คือส่ิงที่เปนประโยชน มกีฎหมายหามไวแลว แตยังไปหามเขาอีกเทากับไปจํากัดสิทธิ 5 

เขา ซึ่งเขาสามารถที่จะทาํมาหากนิหรือทํางานได คนที่เกษียณแลวทาํงาน ทําใหเขามีความแข็งแรง 

ทําใหเขาไมเปนโรคอัลไซเมอร ทําใหเขาสามารถมเีศรษฐกิจดขีึ้น แลวก็ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ก็จะสามารถชวยเขาได แตเราไปหามเขาจะถกูตองสมควรหรือไมอีกอยางหนึ่ง อีกอยางหนึง่ก็คอื 

จะกระทบอํานาจของศาล ของอัยการ ของอะไรอกีหรือไม หลายคนบอกวา ป.ป.ช. ใหอํานาจ 

ป.ป.ช. มากเกินไปหรือไม ดฉิันมมีากกวานี้แตเห็นพูดกันมากแลว ขออนุญาตพูดแคนี้ ขอบคุณคะ  10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบคุณครบั ทานอิสระ  วองกศุลกิจ ปดทาย

ดวยทานศริิพล  ยอดเมืองเจริญ เชิญทานอิสระ  วองกศุลกิจ ครับ 

  นายอิสระ  วองกุศลกิจ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  

ผม นายอิสระ วองกุศลกิจ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ เนื่องจากเพ่ือนสมาชกิผมไดอภิปราย 15 

ไปหลายเรื่องแลว ผมอยากจะเหน็วาเปนเรื่องที่สําคญักค็ือในมาตรา ๙ ซึง่ปจจุบนัเราก็ทราบแลว 

วาเรากําลังยางเขาสูสังคมผูสูงอายุ แลวก็อายุของคนปจจุบันของเรา ถึงแมวา ๖๐ ปไปแลวก็ยัง

สามารถที่จะทํางานตอไดอยางมากมาย แลวก็มีการพูดถงึเรื่องการตอสัญญาอายุการทํางาน แมแต 

ในหนวยราชการหรือในบรษัิทตาง ๆ ในคณะกรรมการของประชารัฐทางดานสังคม เราไดพูดถึง 

กลุมผูสูงอายุทีเ่ปนประโยชนที่จะนํามาใชในกิจกรรมตาง ๆ ยกตวัอยางคือเรื่องของการทองเที่ยว 20 

ซึ่งประเทศของเราขาดบคุลากร ขาดไกด (guide) ที่มีคุณภาพ ทานที่เกษียณอายุไปแลวหลายทาน 

ก็มีประโยชนมาก มอีงคความรู มคีวามนาเชื่อถือ เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะที่อยูในหนวยราชการ 

มีการบมเพาะมา จริง ๆ แลวมีคนดีอยูมาก คนไมดีก็มอียูสวนหนึ่ง ฉะนัน้ผมคดิวาในมาตรา ๙ 

ที่เขียนเอาไว ในเรื่องของจะเปนตัวแทนทีป่รกึษาหรือเปนลูกจางหรือรับจางอะไรตาง ๆ ผมคดิวา 

ตัวอยางที่จะเหน็ไดท่ีวาเปนประโยชนมาก ๆ ยกตวัอยางวา ทูตานุทตูตาง ๆ ที่ในแตละประเทศ 25 

ซึ่งเกษียณอายุแตละทานก็จะผานประสบการณมาหลายประเทศมาก ๆ แลวรฐับาลกําลังสงเสริม 

ใหบริษัท หางรานเอกชนไปลงทุนในตางประเทศ ซึ่งทานเหลานั้นก็มีประสบการณ มีขอมูล 
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๑๒๓ 

สนช. ๕๐           ลัดดาวัลย  ๓๒/๓ 

 

ที่เปนประโยชนแลวก็บางทานก็พูดภาษาทองถิ่นไดดวย ซึ่งผมคดิวานาจะมีขอยกเวน เพราะวา 

คงไมไดขดัผลประโยชน เพราะออกไปทําประโยชนรวมกนัใหประเทศชาติ อนันี้ก็เปนสวนหนึ่ง  

คือในหลักการอยางเรื่องของดานกฎหมายก็เหมือนกนั กฎหมายระหวางประเทศกจ็ะเปนประโยชน 5 

นาจะเปนการเสริมซึ่งกนัและกัน ผูท่ีมีประสบการณในดานของการควบคุมงานออกแบบตาง ๆ  

เรื่องของการกอสรางก็สามารถไปถึงตางประเทศได เพราะฉะนัน้ผมกเ็ลยอยากจะใหพิจารณาวา 

มีวิธีใด ขอยกเวนใดที่อาจจะใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองประกาศใหชัดเจนวากลุมอาชีพใด 

ที่จะตองขออนุมตัิ ไมใชวาคลุมไปทกุอาชีพ แลวก็ตําแหนงที่ทําไมไดนาจะระบุใหชัดเจนวา 

เปนตําแหนงอะไรบาง แตวาถาหากมคีวามจําเปนอาจจะตองใหมาขอหรือวาเพ่ือผานการอนุมตั ิ10 

ผมคิดวาขึน้อยูกบัเจตนาของบริษัท หางรานที่จะรับวาจาง หรือวาเชญิทานมาเปนทีป่รึกษา 

กับบุคคลที่จะออกไปทํางานที่จะเปนประโยชนหลังเกษียณเจตนารมณอันนีน้าจะมคีวามสําคัญ 

ก็อยากจะขอใหทานประธานชวยสงตอไปยังรัฐบาลเพ่ือพิจารณาในจุดนีด้วย ขอบคณุครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานตอไป ทานศิริพล  ยอดเมอืงเจรญิ ครับ 15 

  นายศิริพล  ยอดเมืองเจรญิ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ

ที่เคารพ ผม ศริิพล  ยอดเมอืงเจรญิ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ผมตองขออนญุาตกราบเรียน 

ทานประธานสภาผานไปยังทานรองนายกรัฐมนตร ีวิษณุ  เครืองาม และทางรฐับาลวาผมพูดใน

ฐานะที่เปนอดีตขาราชการคนหนึง่ สมัยท่ีรับราชการเรามีความภูมิใจมากที่จะรบัราชการใหเกิด 

ผลประโยชนตอแผนดิน แลวก็จะมีความภูมิใจเปนพิเศษที่ตอบตอเพ่ือน ซึ่งในชัน้นัน้มีเงนิเดือน 20 

ไมตางกนัมากนัก ผลสําเร็จของเราคือนอกจากเงนิเดือนแลวไดกลอง แลวจิตสํานกึตอนผม 

รับราชการใหม ๆ นั้น ไมมีใครวากลาวขาราชการทุจรติคอรรปัชัน เพียงแตเควสชัน่ (question) 

วาตกลงเอากลองหรอืเอาเงนิ เงนิหมายถงึเงนิเดือน นัน่คือส่ิงที่เรามีความรูสึกและผมอยากจะ 

กราบเรียนไปยังพ่ีนองประชาชนดวยวาขาราชการดี ๆ ยังมีอีกมาก แลวเสียสละเพ่ือสวนรวม 

คอนขางมาก ----------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

 

     - ๓๓/๑ 



๑๒๔ 

สนช. ๕๐              อารวีรรณ  ๓๓/๑ 

 

สําหรบัประเด็นท่ีผมอยากจะเสนอความเห็นออกมาในครั้งนี้ในรางพระราชบัญญตัินี ้เนื่องจากวา 

ผมรูวาเจตนาดีของประเทศชาติเราเปนเรื่องสําคัญ แลวก็เหน็ดวยในหลักการ แตอยางไรก็ตาม 

จากการที่เราบอกวาการบรหิารของรฐัจะตองเปนไปดวยความโปรงใส เปดเผย และเกดิประโยชน5 

สูงสุดตอประชาชน ประกอบตองการใหประชาชนปราศจากการเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย

สุจริตและความรับผิดชอบ หลักการนี้ผมเหน็ดวยสําหรบับานเมืองท่ีมีความเขาใจ ๒ ฝง ฝงผูกระทํา

ก็ควรจะเปนอยางนัน้ ฝงที่เฝาดูหรือฝงประชาชนท่ีตดิตามก็มคีวามเขาใจในมิตเิดียวกัน คงไมได

เขาใจมติิอื่น แตที่ผมพูดเรื่องนี้ขึน้มาถึงแมกฎหมายเราจะคอนขางดีกวาหลายประเทศ แตวา 

จากนิสัยของผูที่เกี่ยวของตางกันโดยส้ินเชิง ผมจําไดวาตวัเราออกกฎหมายวาดวยเรือ่งของขอมูล10 

ขาวสารตองการเกดิความโปรงใส เรากเ็อาหลักกฎหมายนี้มาจากตางประเทศ ๆ พอลูกสอบ 

คะแนนไมดีก็ขอดคูะแนนเฉพาะลูกตวัเอง สําหรับประเทศไทยนอกจากขอดูคะแนนลูกตวัเองแลว 

ไมไวใจครขูอดคูะแนนผูสอบทั้งหมด นี่กเ็ปนเหตุผลที่เทียบเคียงวาถงึแมเราจะเอาหลักกฎหมาย

เดียวกันมาความที่เกี่ยวของกับความวุนวายตางกนัโดยส้ินเชิง อันนี้ก็เปนประเดน็อนัหนึง่ที่อยากจะ

หยิบยกขึน้มา สําหรับตอนนีก้ฎหมายไทยกฎหมายฉบบันี้ถือวาเปนกฎหมายที่คอนขางวิเศษสุด  15 

ก็หวงัวาไมเกิดปญหาอยางทีผ่มไดเรียน ส่ิงที่ผมอยากจะขออนญุาตกราบเรียนตอสภานิตบิัญญัติ

แหงชาตแิหงนี ้ผมอยากจะเรียนผูรับผิดชอบวาในโลกของการแขงขนัหลังจากเกิดขอตกลง 

ดับเบิ้ลยูทีโอ (WTO) เขตการคาเสรีทุกประเทศในโลกนีต้องการขาราชการที่มีความรูความสามารถ

อยางมาก มฉิะนั้นไมสามารถทันการเปล่ียนแปลงตอโลกที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเรว็ หลายประเทศ

เขาถอืวาผูที่จะนาํการเปล่ียนแปลง ผูที่จะประสานความเชื่อมตอประโยชนของชาตกิ็ควรจะมาจาก20 

ขาราชการหรือผูนําทีม่ีความสามารถสูง ไมอยางนั้นจะตามเหตุการณนี้ไมได สมมุตวิาเด็กรุนใหม

สมัยกอนรุนผมตองการไดเงนิและกลอง เงนิอาจจะนอย กลองหรือเกียรติยศ เด็กรุนใหมบอกวา

กรณีนีเ้งินก็อาจจะนอยเมื่อเทียบกับโลกท่ีเปล่ียนไป กลองก็ไมชัดเจน แตวาที่แน ๆ คือมีส่ิงทีเ่กิดขึ้น

วาเขาตองมปีญหาตามมาในเรื่องอืน่ ไมวาตวัเอง ไมวาจะเปนพอแม ไมวาลูกหลาน หรือญาติพ่ีนอง 

อันนี้ก็จะเปนไปไดวาคนที่มีความรูความสามารถที่จะเขามารบัราชการส่ิงเหลานี้ก็จะเกดิประเด็น25 

ปญหาตัง้แตแรก ท้ัง ๆ ท่ีขอเท็จจริงของโลกใบนีเ้วลานี้ตองการคนทีม่ีความรูความสามารถ 

มาประสานเชื่อมตอใหการเดินทางของประเทศเราบรรลุเปาหมายหรืออยางนอยเกดิการเทาเทียม  
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๑๒๕ 

สนช. ๕๐              อารวีรรณ  ๓๓/๒ 

 

ผมมั่นใจดวยตัวผมเองวาขาราชการสุจรติยังมีอีกมาก แลวผมกม็ั่นใจวาถาเปนกระบวนการ 

ที่สามารถตอบสนองตอความเปนธรรมแบบสากล เชน ผูท่ีกระทําผิดปรากฏชดัผมกค็ิดวา 

ขอใหลงโทษอยางรุนแรง ในขณะเดียวกันกระบวนการทีเ่กี่ยวของกบัการกลาวหา รองทุกข5 

กลาวโทษ หรือจะเปนกระบวนการท่ีจะทําใหขาราชการสุจริตใจหรือขาราชการสุจรติสวนใหญ 

ไมเดือดรอน กระบวนการเหลานีต้องชัดเจน ถาไมชัดเจนปญหาพวกนี้จะมีปญหารนุแรงกวาเดิม

อยางมาก เราไมเพียงแตจะทําใหคนทีป่ระสงคอยากจะเสียสละมารบัราชการหรือประสงคเสียสละ

ที่มาชวยบริหารบานเมือง ส่ิงเหลานี้จะหายไปโดยปริยาย ย่ิงพอลงดรูายละเอียดหลายขอผมยอมรับ

วาเขียนดแีละผมเองสนับสนุนโดยสุจรติเลย แตวาสิง่ที่เขียนไวหลายเรื่องมีโอกาสตคีวามได เชน  10 

ผมถูกถามวา สมมตุิไปพักโรงแรมลดราคาไป ๓๐ เปอรเซ็นต เพ่ือนที่อยูใน สนช. ดวยกันถามผมวา 

ทางคาปกตหิมายความวาอยางไร ถามผมในฐานะที่ผมอยูกระทรวงพาณิชยมากอนอยางนี ้ 

ถามวามีความผิดไหม ผมกต็อบดวยขอกฎหมายทีม่ีอยู ผมตอบชัดเจนวา สมมุตวิาโรงแรมนี้ 

เคยลดปกตชิวงไฮ ซีซัน (high season) ลดไปเทากับแคไมเกิน ๒๐ เปอรเซ็นต แลวถาเกิด 

ชวงโล ซซีนั (low season) ลดไป ๕๐ เปอรเซน็ต แนนอนขาราชการคนนีไ้ปพักหรอืคนนีไ้ปพัก 15 

ถาไฮ ซซีันลด ๒๐ เปอรเซ็นต กไ็มมคีวามผิดอะไร ถาลดต่ํากวานัน้ก็มีความผิดตามเกณฑ  

นี่เปนตวัอยาง ที่ผมตอบเพราะผมตอบจากความเขาใจท่ีพยายามตีความใหเกดิประโยชน 

ตอกฎหมายฉบับนี้ แตเปนไปไดวาบุคคลทีเ่กี่ยวของในการบังคับใชกฎหมาย บุคคลท่ีเกี่ยวของ 

กับกระบวนการรองเรียน บคุคลที่เกี่ยวของอีกมากมายกายกองตีความคนละแบบกไ็ด  

เมื่อมีการตีความคนละแบบ ผลสุดทายบุคคลเหลานี้อาจจะถูกตั้งประเดน็ขึน้มาอกีมากมาย  20 

นี่คือตัวอยางงาย ๆ ซึ่งผมเองก็รูวาในบทบัญญัตคิํานิยามนี้มหีลายกิจกรรม ย่ิงไปดูในมาตรา ๕  

ผมยอมรับวาเขียนไดดี เสรจ็แลวบางเรื่องก็เปนเรื่องที่ตคีวามไดเหมือนกัน อยางกรณีเราบอกวา

มาตรา ๕ ใน (๔) การริเริม่เสนอจัดทาํหรอือนมุัตโิครงการของรัฐ หรือของหนวยงานรัฐโดยทุจริต 

หรือเพ่ือเอื้ออํานวยตอประโยชนเองหรือบุคคลหนึง่บุคคลใดโดยเฉพาะไมวาทางตรงหรือทางออม 

อันนี้ผมเขาใจวาเราใสดีกรี (degree) วาโดยทุจรติ แตขอเท็จจริงจะทําใหคนที่มคีวามคิดริเริม่ 25 

ที่สุจริต ความคดิริเริ่มท่ีจะเปนประโยชนตอชาติบานเมอืงที่มีความจําเปนอยางใหญย่ิง 

สําหรบัเหตุการณของโลกใบนี้ที่เปล่ียนไปมหาศาล ตรงนีร้อคนอื่นเสนอเพ่ือจะใหส่ิงเหลานี้

ตอบสนองมาวาตวัเองไมใชเปนตวัเริ่มตนกไ็ด แลวแตกรณี ทานประธานสภาที่เคารพครับ 
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๑๒๖ 

สนช. ๕๐              อารวีรรณ  ๓๓/๓ 

 

เมื่อสักครูผมประชมุคณะกรรมาธกิารวิสามัญผมเขามาชาผมไมแนใจวามบีุคคลใดพูดอะไรไปบาง 

แตผมพูดทั้งหมดนี่ผมพูดดวยความรูสึกวาเปนอดีตขาราชการ อยากจะใหการบรหิารราชการ

แผนดินของเราเต็มไปดวยคนท่ีมีความรูความสามารถไมตองพะวงหนาพะวงหลังจนเกินไป ผมมั่นใจ5 

วากฎหมายฉบับนี้ถาชัน้กรรมาธิการมกีารดูถงึความชดัเจนของเนื้อหากฎหมาย เงื่อนไขการบังคบั

ของการตคีวามของกฎหมายพูดถึงเรื่องของกระบวนการดําเนินการในทางปฏิบัตขิองกฎหมาย เชน

เรื่องอะไรควรจะมีการพิจารณา เรื่องอะไรไมควรเปนการพิจารณาแลวปญหาจะคลีค่ลายลงไปบาง 

ส่ิงเหลานี้ผมในฐานะที่เปนอดีตขาราชการเกาก็เจตนาทีจ่ะใหขาราชการรุนใหมเราไดคนดีมคีวามรู

ความสามารถ น้ําหนกัที่เราตองการไดนั้นเราตองการไดประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 10 

ที่มีการแขงขนัรนุแรง ประเทศไทยไมใชยุคเมื่อ ๔๐ ปเศษ สมัยกอนที่ผมรับราชการ  

ประเทศไทยเวลานี้เปนยุคทีท่ันสมัยมากจะตองอาศัยคนท่ีมีความรูความเขาใจในมิตติาง ๆ  

มากมายทัง้เทคโนโลยีโน ฮาว (know how) แลวก็อินโนเวชัน (innovation) ใหม ๆ แลวก ็

เปนความรูทั้งระบบราชการ อันนี้เปนประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะขออนุญาตกราบวงิวอน  

สวนที่เปนเรื่องผลประโยชนขัดแยงอะไรหรือไมนั้นเปนกระบวนการทีข่อใหมกีารพิจารณา 15 

ในชั้นกรรมาธิการดวยความชัดเจน รดักมุ แลวกม็ีการใหน้ําหนกัที่เปนประโยชนกบัทุกฝาย  

ขออนญุาตกราบขอบคุณทานประธานสภาครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีหนึ่ง)   :   ทานนิพัทธามีอะไรครับ 

  นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   กราบเรียนทานประธานผานไปยัง 20 

ทานรองนายกรัฐมนตรคีะ คอืในกฎหมายเราพูดถึงผูท่ีเกีย่วของกับขาราชการ เชน ญาต ิเหลานี้ 

เปนตน ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                         - ๓๔/๑    
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๑๒๗ 

สนช. ๕๐                                                                                ชรินทรทิพย ๓๔/๑ 

 

แตขอเท็จจริงทาน เพ่ือน รุนพ่ี รุนนองมีความเกี่ยวของสําคัญมาก ๆ ดวยซ้ําไปที่จะทําใหเกดิ 

ความเสียหายเหลานี้ แลวอกีอยางหนึ่งสมมตุิวาญาติทํางานทีบ่ริษัทหนึ่ง คนในบริษัทเหลานั้น 

ก็มีผลกระทบตามไปดวยอยางกวางขวาง ดิฉนัอยากจะเรียนปรกึษาวา ถาหากเรารบัหลักการไป 5 

จะมีปญหาในทางพิจารณาในขั้นตอไปไหมในวาระที ่๒ วาระที่ ๓ ถาเราจะรอใหกฎหมายแม 

ที่ทานจะสงมาพรอมกนัแลวก็พิจารณาพรอมกันจะไดไมมีอะไรขดักนัจะดีไหมคะ ขอเรียนถามคะ 

เพราะถาหากวาเรารอสักหนอยใหกฎหมายแมท่ีจะมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขามาแลวก็มาพิจารณารวมกนั 

ก็จะไมเกดิปญหาการขัดแยงกัน อาจจะมีอะไรที่สามารถเสริมกันได ขอบคุณคะ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานนิพัทธากฎหมายแมที่ทานพูดถึง 

คือพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติใชไหม  

   นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   ถามทานคะ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เดี๋ยวใหรองนายกรัฐมนตรตีอบนะครับ  15 

ทานสมาชิกครับ หมดรายชือ่สมาชิกผูอภิปรายแลว คุณหญิงทรงสุดามีอะไรครบั  

  คุณหญงิทรงสุดา  ยอดมณี   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ

ที่เคารพ ทรงสุดา  ยอดมณี นะคะ ดิฉนัเชนเดียวกบัทานศิริพลคือประชมุคณะกรรมาธิการวิสามญั

พิจารณารางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก็เลยไมทราบวา

มีทานผูใดถามอะไรบาง แตมีนิดเดียวคะ คือผูสืบสันดานของเจาหนาทีข่องรัฐ หมายถึง ลูกหรือเลย20 

ไปถงึหลานดวย  

   แลวกอ็ีกประเด็นหนึง่ก็คอืเรือ่งที่เจาหนาทีข่องรัฐรับของขวัญ อนันี้กเ็ปนที่เขาใจได 

หรือแมแตคูสมรสก็ยังเขาใจได แตวาญาติประเด็นนี้จะหมายความวาเวลาที่พ่ีนองเขารับของขวัญ

หรืออะไรนี่ก็จะเปนปญหาหรือวาจะตองไปคอยดูอยูวาใครรับอะไรบาง อะไรอยางนัน้หรอืเปลา 

ไมทราบ อนันี้จะเปนการขดัตอสิทธมินุษยชนหรือไม ขอบพระคุณคะ  25 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   หมดหรือยังครับ  

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 
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  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   หมดแลวนะครับ ผมจะไดให 

ทานรองนายกรัฐมนตรรีวมตอบทกุคําถามที่ทานสมาชกิอภิปรายตั้งคาํถามมา  5 

เชิญทานรองนายกรัฐมนตรชีี้แจงครับ 

   นายวิษณุ  เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี)   :   ทานประธานทีเ่คารพครับ รัฐบาล

ตองขอบพระคุณทานสมาชกิสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ๒ ประการ  

   ประการแรก ก็คอืเมื่อฟงจากคําอภิปรายของทานสมาชกิทุกทานก็ไดเห็นตรงกัน 

กับที่รฐับาลเห็นและเขาใจ คือมีเจตนารมณที่จะใหมกีฎหมายเปนเครื่องมือในการทีจ่ะปองปราม 10 

ระงบัยับย้ังการกระทํา ซึง่เราเคยเรียกกันครั้งหนึง่วาเปนเรื่องเทา ๆ คลุมเครือ ก็ใหรูวาอยางนี้ 

เปนความผิด เพราะวากรณีของผลประโยชนทบัซอนนัน้บางครั้งเราก็พูดกนัวาทับซอน ขดัแยง 

ภาษาอังกฤษเรียกวาคอนฟลิคท ออฟ อนิเทอเรสท (conflict of interest) แตถามตอไปแลว 

ผิดอะไร หลายเรื่องจับไมไดไลไมทนัหาความผิดไมได วนันี้ก็จะบอกใหรูวาส่ิงทีเ่รียกกันวา

ผลประโยชนทบัซอนหรือขดัแยงหรือเปนคอนฟลิคท ออฟ อินเทอเรสทนั้นผิดนะ ถาเปนดังตอไปนี ้15 

ซึ่งคําอภิปรายของทานสมาชิกทุกทานกต็รงกัน แลวกต็รงกับความตองการของรฐับาลที่อยากใหเห็น

วาส่ิงเหลานี้เปนความผิด  

   ประการที ่๒ ตองขอบพระคุณวาทานสมาชิกทุกทานไดมีขอสังเกต มีขอเสนอแนะ 

มีขอทักทวง ซึง่ก็สะทอนใหเห็นวาขณะที่เรากําลังทําหนาที่นิตบิัญญัติในการออกกฎหมาย 

เรายังเขาใจอยางนี้ แลวถาออกไปเปนกฎหมายคนทีไ่มไดอยูในกระบวนการอยางนีจ้ะเขาใจผิด20 

หรือไม ตรงนี้เปนการสงสัญญาณแลวก็เปนการตรวจสอบไดดี ผมถงึไดปรารภในตอนตนครบั 

ทานประธานวารฐับาลเองกห็วงใยเหมือนกนัวาเจาหนาท่ีของรฐั ขาราชการท่ีจะตองถูกนํากฎหมาย

นี้ไปใชเขาจะเขาใจอยางไรวาสุดทายแลวอะไรทําได อะไรทําไมได พอดีพอราย ปองกันเอาไวกอน 

คืออยาทําอะไรเลยดกีวา เกยีรวาง แลวก็จะเกดิปญหากระทบตอประเทศชาติ ในทางตรงกันขาม 

ในท่ีสุดเจาหนาท่ีเองเขาใจอยางไรก็เรื่องหนึ่ง ปญหาวาหนวยที่จะตองปฏิบัตติรวจสอบจะเปน25 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) จะเปนผูตรวจการ

แผนดิน จะเปนผูตรวจเงนิแผนดนิ จะเปนเจาหนาทีต่ํารวจ จะเปนอะไรกต็ามท่ีเราเรียกกันวา 

หนวยตรวจสอบนั้น เขาใจกฎหมายนีว้าอยางไร แลวสุดทายจะใชไปตรงกับเจตนารมณ 
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ของฝายนิตบิัญญตัหิรือไม เพราะฉะนัน้ส่ิงที่ทานแสดงความกงัวลออกมาแลวก็ลงทายทุกทาน 

เสมอเหมือนกันหมดวาจะตองนําไปสูการปรับปรุงแกไขนั้น รัฐบาลขอบพระคุณตรงนี้ แลวก ็

ฝากฝงวาถาทานรับหลักการชวยกรุณาปรับปรุงแกไขใหออกมาในทิศทางทีถู่กตองเหมาะสม  5 

รัฐบาลไดเหน็รายงานการศกึษาของคณะกรรมาธกิารการเมืองของสภานติิบญัญตัิแหงชาติแลว  

ซึ่งกต็องขอบพระคุณที่ทานไดทําการบานวิเคราะหออกมาไดอยางดีละเอียดลออ แลวก็หวังวา 

จะนําไปใชเปนแนวทางของคณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณารางพระราชบญัญตัินีต้อไป 

เพราะฉะนัน้ขอบพระคุณทั้ง ๒ ขอ ขอบพระคุณที่เขาใจเหตุผลและความตองการของประเทศ  

และขอบพระคุณที่มขีอเสนอแนะ แตอยางไรกต็ามเนื่องจากครั้งนีเ้ปนการถายทอดการออกอากาศ10 

ออกเสียงกนัออกไปทัว่ แลวก็ทําใหคนที่ฟงซึง่อาจจะไมไดมีรางพระราชบัญญตัิอยูในมือ อาจจะ

เขาใจผิด เจาหนาท่ีของรัฐเองอาจจะฟงแลวตืน่ตระหนกตกใจวาเขาจะเอาถงึขนาดนี้หรอื  

คนที่นัง่อยูในหองนี้ทานพูดบนพ้ืนฐานของความเขาใจ เพราะทานมีรางพระราชบญัญัติ  

ทานจึงปรารภ ทานจึงหวงใย แตท่ีฟงกันอยูทางบานไมมีรางอยูในมือกอ็าจจะไมใชแคหวงใย 

อาจจะไปถึงขั้นตื่นตระหนกและพอดีพอรายก็จะเปนหอกกลับมาทิ่มแทงรฐับาลวาทาํไมรฐับาล 15 

คิดอะไรเลวทรามต่ําชา กล่ันแกลง เอาผิดเจาหนาทีก่ันถึงขนาดนัน้ ไมใชครบั กข็ออนุญาต 

ทานประธานใชเวลาไมนานนักที่จะกราบเรียนวาการยกรางกฎหมายนีข้องผูที่ยกรางไมวาจะเปน

สภาขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศกด็ี หรือแมแตเมื่อสงมาถึงรฐับาล รฐับาลสงตอใหคณะกรรมการ

กฤษฎีกาคณะพิเศษเปนผูไปตรวจและแกไขก็ด ีทานจะทรงคุณวุฒอิยางไร ทานจะมีประสบการณ

อยางไร แมกระท่ังหนวยงานที่ทําหนาทีต่รวจสอบเชิญมาทานก็มาวิพากษวิจารณไมวาจะสํานกังาน20 

คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไมวาจะสํานกังานคณะกรรมการ

ปองกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ไมวาจะเปนสํานักงานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (ปปง.) จนกระทั่งถึงสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ (สตง.) ทานมาแนะ ทานมาแก 

ทานมาเตมิ ทานมาแตงอยางไร สุดทายออกมาก็เขียนยากจริง ๆ ครบั ทานประธานกฎหมายนี้ 

เขียนยากก็เลยอานยาก อานยากก็เลยเขาใจยาก เขาใจยาก และทีนีก้็จะแปลกนัไปคนละอยาง  25 

๒ อยาง ยอมรับครับบางมาตราก็เขียนยืดยาว ทานดูมาตรา ๕ หนาครึง่ แลวก็มีวงเล็บซอนวงเล็บ  

มีขอซอนขอ มี (๑) ก ข ค ง จ ฉ แลวก็ยังจะมีอะไรตออะไรยืดยาวออกไป เพราะเขยีนยาก  
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ตรงนี้กต็องมาอาศัยประสบการณของสภานี้ ซึง่ไดตรวจสอบกฎหมายมาหลายฉบับ และทานอาจจะ

รูวาเขียนมายาวหนาครึง่อยางนี้มาตราเดียวไปแยกออกเปน ๕ มาตรา ซึ่งอาจจะงายกวามาก  

ไมเปนไร ตรงนี้ทานมีประสบการณทานชวยกรณุา แตอยางไรก็ตามขออนุญาตกราบเรียน 5 

ยกเปนตัวอยางวาหลายคําท่ีอยูในรางพระราชบัญญัตนิี้เวลาทานยกขึน้มาอาจจะมองประหนึ่งวา 

เปนปญหา แตถาหากวาพินจิพิจารณาไปใหดีฝนทนอานใหหมดทั้งมาตราหนาครึ่งแลวอาจจะเหน็

ความกระจางแจงขึ้น แตความที่ยาวตั้งหนาครึง่พออานไปขางหลังก็ลืมขางหนา พออานวรรคสาม

ลืมไปแลววรรคหนึ่งวาอยางไร พออานวรรคหาเขาบอกใหนําบทบญัญตัิวรรคสองมาใชก็โยงกนั

ระหวางวรรคสอง วรรคหายากย่ิงไปถึงวรรคแปดโยงไมถกูเลยทีนี้ ก็ยอมรบัครับ เขียนยากก็เลย10 

ออกมาอยางนี ้ออกมาอยางนี้ก็เลยนาจะใชยากเหมอืนกนั กต็องไปปรับปรุงแกไข แตความเปนจริง

ถอยคําแตละคํา ถายกขึ้นมาโดด ๆ มปีญหา ถาอานทั้งหมดจะเขาใจครบั  

 

             - ๓๕/๑ 
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ยกตัวอยางทานประธานทีเ่คารพ อยางเชน เวลาพูดถึงคําวา “ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณ 

เปนเงินได” ถายกคาํนีข้ึ้นมาคําเดียวนี้ แลวเขาก็อธิบายไวหมดวา ประโยชนอื่นใดอนัอาจคํานวณ

เปนเงินได แปลวาอะไร เชน แปลวาไปรบัเงนิ ไปรบัประโยชน แปลวาเปนเรื่องทีไ่ปรบัสวนลด  5 

ไปปลดหนี้ ไปใหบริการทางการแพทย แลวอยางนี้ตอไปหมอจะใหบรกิารทางการแพทย  

ลดราคาหนอย รูจักกนัเวทนาเพราะยากจน จะไมได จะยุง จะไปกนัใหญ ถาเราอานคําวา 

“ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได” ก็ทําใหงงไดจริง ๆ แตคําเหลานี้เมือ่เอาไปปรากฏ 

อยูในมาตราใดก็ตาม มีคําอืน่อีกที่มาขยาย เชน ไปปรากฏอยูในบางมาตรา เขาก็จะประกบ 

ดวยคาํวา “โดยทุจริต” เพราะฉะนัน้การรับประโยชนอืน่ใดอันอาจคํานวณเปนเงนิไดจะผิด 10 

ก็ตอเมื่อกระทําโดยทุจริต เรือ่งอยางนี้ไดมาจากขอเสนอแนะขององคกรตรวจสอบ ป.ป.ช. ปปง. 

ป.ป.ท. ก็ด ีมาใหขอเสนอแนะตอรัฐบาลหรือกรรมการที่จะทํากฎหมายนีว้า การทจุริตนัน้ 

มีวิธมีาก บางทีนกัธุรกิจพอคาวาณิชทานจะใหสินบาทคาดสินบนเจาหนาท่ีของรฐันัน้ไมไดเอาเงิน 

ใสซองมาใหหรอกครับ ชวนไปเลนกอลฟแลวกแ็กลงทําเปนพนนักอลฟแลวแพกอลฟ แลวเงินนั้น

แหละครบัคือประโยชนอืน่ใดอันอาจคํานวณเปนเงนิได ทีนี้ถาเกิดไปเลนกอลฟกนัแพกอลฟ  15 

แลวเขาก็จายเงนิกันธรรมดารับไมไดเชียวหรอื เปนประโยชนอืน่ใดอนัอาจคาํนวณเปนเงนิได  

แตจะรับได รบัไมไดไปอยูในมาตราที่บอกวารับไวโดยทุจริต รับไวโดยอาศัยตําแหนงหนาที ่ 

รับไวเพราะวาเปนการตอบแทนทีไ่ดทาํอะไรใหเขา พอไปเจอคําขยายเหลานัน้ก็จะรูวา ถาอยางนี้ 

รับได อยางนีร้ับไมได เรื่องอยางนี้เคยสอบถามกนั คณะรัฐมนตรีเคยถามผูชี้แจงในคณะรฐัมนตรี

มาแลววา รฐัมนตรไีปตางจังหวดั ประชาชนเอาผาขาวมามาผูกคาดเอวให ๒ ผืน ๓ ผืน ๕ ผืน  20 

รับไดไหม หรอืจะใหรัฐมนตรีเปล้ืองผา ปลดผาขาวมาวางตรงนัน้แลวเอาคืนไปเถอะปา  

คําตอบที่ผูชีแ้จงไดชีแ้จงแลวคือรบัได เขาไมไดวาหามรบั เขาใหรบัไดถามูลคานอยรับได  

ทีนี้อยางไรเรียกวานอย เขาให ป.ป.ช. ไปกาํหนด ป.ป.ช. ก็กําหนดสิครับ ๓,๐๐๐ บาท   

๕,๐๐๐ บาท  ๗,๐๐๐ บาท จะกําหนดอยางไรก็กําหนดมา หามรบัผาขาวมา เกิน ๗ ผืนกบ็อกมาสิ 

ป.ป.ช. ไปกําหนด เพราะฉะนั้นพอเวลาจะใชงานเขาจริงจะรูวามตีัวไหนมาประกบประกอบ 25 

มาขยายอีก แลวจนถึงที่สุดรับเอาไวจริง ๆ ราคาสูง จะคืนไปก็ลําบากเสียกําลังใจ รบัได ผาหุมไหม

ตาดทองอะไรมาผูกผืนหนึ่งสัก ๒๐,๐๐๐ บาทรบัได แตรับแลวสงมอบใหแกหนวยงานที่ตนสังกัด 

ไมใชเอากลับบานแลวเอาไปใช เขาก็จะเอาไปลงทะเบียนไวเพราะฉะนั้นส่ิงเหลานีม้ท่ีีใช 
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๑๓๒ 

สนช. ๕๐                        นมิมดิา  ๓๕/๒ 

 

 และเมื่อเอาไปใชในมาตราใดก็จะเหน็ แตบังเอญิเขียนยืดยาวก็เลยชุลมนุกนั แลวกเ็ลยนากลัวไป

เลย หรอืตวัอยางท่ีจะยกตอไป ทานประธานครับ ที่บอกวาเปนเจาหนาที่ของรัฐแลวพบการกระทํา

ความผิดไมแจง หรือแจงแลวไมดําเนินคด ีหรือฟองแลวไปถอนฟอง มีพฤติกรรมทุจริตอยางนัน้ 5 

จริง ๆ อยู ๆ ไปถอนฟอง ศาลตัดสิน อยู ๆ ไมอุทธรณ ถาเปนเพราะรูปคด ีเปนเพราะเหตุ  

เปนเพราะผลทีร่ับกนัไดกไ็มมีปญหา เราไมไดบงัคับใหเจาหนาท่ีของรัฐตองคาความ แตเวลาเขียน 

ถึงมาตราเหลานีว้าไปถอนฟอง ไปยอมตามอนุญาโตตุลาการนัน้เขาตามดวยถอยคําอืน่ตอไปอกี  

เชน คําวา “โดยทุจรติ” คําวา “ประโยชนมิชอบ” คําวา “ขัดกันผลประโยชน” เพราะเปนเรื่อง

เกี่ยวกบัตวัหรือญาตขิองตัว พอไปเจออยางนัน้เขา อยู ๆ ไปถอนฟองก็ไมได  อยู ๆ ไปยอม 10 

ตามอนุญาโตตุลาการโดยไมดําเนินคดตีอกไ็มได เพราะวามีประโยชนสวนตวัเขาไป  

ทีนี้ถาคณะกรรมาธกิารที่จะตั้งขึน้ตอไปเหน็วา เจตนาอยางนั้นหรอื แตที่เขียนมาไมไดแปลอยางนัน้ 

ชวยกรุณาทําใหแปลอยางนีท้ีเถอะครับ นีค่ือส่ิงผมกราบเรียนทานประธานวา เวลาเอาไปใช 

แลวจะเหน็เหตุเห็นผลวาใชอยางนี ้คําวา “ญาต”ิ เรื่องนี้เปนเรื่องที่สืบเนื่องมาจากกฎหมาย 

ที่เสนอสภาเมื่อ ๑๐ ปที่แลว ฉบบันัน้รนุแรงกวาครั้งนี้มาก ฉบับนั้นถาเราเอาตัวขาราชการคนหนึ่ง15 

เปนตัวตั้ง ยืนอยูไมมโีคตร ไมมีเหงาคืออยาเพ่ิงนับ แตถาหากวาโคตรเหงาศกัราชของขาราชการ 

คนนัน้นบัขึน้ไปขางบน นบัลงขางลาง นับออกขางจนไปถึงเขย ถึงสะใภ รวมแลวไปทําอะไรเขา

ขาราชการคนนี้รับผิดดวย นั่นคือเมื่อ ๑๐ ปทีแลวนะครับ จึงเปนที่มาของการเรียกชื่อกฎหมายฉบบั

นั้นเมื่อ ๑๐ ปท่ีแลววา กฎหมายเจ็ดชัว่โคตร เพราะวาขาราชการยืนอยู พอแมทําตวัก็ตองรับผิด 

ปูยาทําตวัรบัผิด ตายายทําตัวรับผิด ตัวนี่คือขาราชการ ลูกทําตัวรับผิด หลานทําตวัรับผิด เมียทาํ20 

ตัวรับผิด สามทีําตวัรบัผิด พ่ีทํา นองทํา เขยทํา สะใภทําตัวรับผิด เขียนอยางนัน้เมื่อ ๑๐ ป แรง  

เร็วเกินไปที่จะไปเขียนอยางนั้น แลวก็กล่ันแกลงไดงาย คงเพราะอยางนี้สภานติิบญัญัตแิหงชาติ 

ชุดนัน้เมือ่ ๑๐ ปที่แลวจึงคว่ํารางพระราชบญัญตัิฉบับนั้นในสภาในวาระท่ี ๓ แตสําหรับครัง้นี ้

เรามบีทเรียน สภาขับเคลือ่นการปฏิรูปประเทศเขาไปปรับปรงุออกมา จนกระทัง่เหลือนอย 

โคตรลงคอืไมถึงเจ็ดโคตร ลงมาเหลือสี่โคตร สามโคตร จริง ๆ แลวสามโคตรเทานั้น แลวก็ไมใช 25 

โคตรในความหมายเหมอืนที่เคยเขาใจเมื่อ ๑๐ ปท่ีแลวครับ เมื่อ ๑๐ ปทีแ่ลวนั้นเจ็ดชั่วโคตร 

ใชกับความผิดทุกอยางหมด ใหบรกิารทางการแพทยกอ็ยูในเจ็ดชัว่โคตร ขาราชการ 

ไมไดไปใหบริการลดราคา ไมไดไปปลดหนี ้ไมไดไปสละหนี้ ไมไดไปซื้อในราคาถูก ราคาแพง  
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๑๓๓ 

สนช. ๕๐                        นมิมดิา  ๓๕/๓ 

 

เขย สะใภไปซื้อถูกซื้อแพงขาราชการกโ็ดนดวย อยางนัน้คือส่ิงทีเ่กดิเมื่อ ๑๐ ปทีแ่ลว วนันีค้ําวา 

“ญาต”ิ ซึง่จะเขามาอยูในสามโคตร ใชกับเรื่องเดียวเทานั้น คือการรบัของขวัญ รับเงิน รับประโยชน

นี่แปลวาจะกี่โคตรกต็าม กี่โคตรนับอยางไร สามโคตรตามราง พ.ร.บ. วนันี ้เอาขาราชการยืนอยู 5 

โคตรที่ ๑ บุพการีคือพอแม  โคตรท่ี ๒ คือพ่ีนองรวมบดิา มารดา หรือรวมบดิาและมารดา   

โคตรที่ ๓ คือผูสืบสันดารซึง่หมายถงึบตุร ไมลงไปถึงหลาน รวมแลวก็สามโคตร สามโคตรนี้ไมใชวา

พ่ีนองไปรับเงิน รับของขวญั สมมตุิวานองจัดงานแตงงาน คนมาใหของขวญัรบัไมได ไมใช เขาเอา

คําวา “ญาติ” ไปใชกับกรณีเดียวคือรับเงนิ รบัของขวัญซึ่งผิดประเพณี ถาใหกันตามประเพณี 

งานศพ งานเมร ุงานแตงงาน แลวก็สนนราคาพอสมควรไมเปนไร แลวอยางไรที่เรียกวา สนนราคา10 

พอสมควร ป.ป.ช. ไปชวยกาํหนดใหหนอยสิ แลวถาเกนิสมควรผมกราบเรียนแลววาก็สงคืนใหกับ

หนวยงาน แลวการไปรบัอยางนัน้มา สมมตุิวาพ่ีนองหรอืลูกไปรับเงิน รับรางวัล รับของขวัญ รบั

อะไรก็ชั่ง เฉพาะผูที่รบัเทานัน้ผิด ขาราชการไมไดผิดดวย ผมยํ้าอีกครั้งหนึง่นะครบั ขาราชการคน

หนึ่งเปนอธบิด ีแลวนองหรอืพ่ีไปรับเงิน รบัอะไรกต็ามเปนของขวัญมาสักลานหนึ่ง ถาจะผิด 

ก็คือคนที่รับ ไมใชขาราชการ ขาราชการจะรับผิดดวยกต็อเมือ่ขาราชการนัน้รูเหน็เปนใจในการรับ 15 

เพราะวามีการเบี่ยงบายเกิดขึ้นแลวในสังคมนี้ท่ีตัวไมรบั แตไปใหพ่ี ใหนอง ใหพอ ใหแม ใหลูกแทน 

เพราะฉะนัน้กฎหมายเขาถงึมีคําวา “ญาต”ิ ซึ่งเรามาแปลวาสามโคตร ไปใชในมาตราที่เกี่ยวของ 

คอืมาตรา ๗ มาตราเดียว กฎหมายนีม้ี ๒๙ มาตรา ญาติใชกับมาตราเดียวคือมาตรา ๗ เทานัน้  

แลวกม็าตรานี้เปนเรือ่งรบัเงนิ แลวไมใชวารับเงินในโอกาสอะไรก็ไมไดท้ังนั้น ไมใชรบัไดหมด 

ทุกโอกาส เขาไมใหรบัเพราะวาเปนการตอบแทนเนื่องจากการปฏิบตัิหนาที่ของเจาหนาทีข่องรัฐ --- 20 

 

          -  ๓๖/๑ 



๑๓๔ 

สนช. ๕๐         จันทรตรี  ๓๖/๑ 

 

เพราะฉะนัน้ทนีี้จะหาทางออก จะหาชองวางอยางไรก็อกีเรื่องหนึง่ ถาหากวาเอาเงนิมาใหพ่ี  

มาใหนอง มาใหลูก เพราะวาพอคุณซึ่งเปนอธบิด ีเปนปลัดกระทรวง เปนรัฐมนตร ีไดชวยเหลือ

อยางนี ้ไมรูจะตอบแทนอะไร มาตอบแทนคุณ อยางนี้ละที่จะผิด แตถาแยกเหตุการณกันออกมา 5 

เขาจัดงานของเขา มนัเรือ่งของเขามนัก็ไมผิด ตรงนี้เปนเรื่องของอธบิายคําวา “ญาติ”  

ทานประธานท่ีเคารพครับ เมื่อพูดถงึคูสมรส กฎหมายเขาก็ปดชอง โดยอาศัยกฎหมายแคนาดา 

เปนแบบอยาง นั่นแปลวาถาเราบอกวาคูสมรสก็คอืคูสมรสตามกฎหมาย ก็หมายถงึแตเฉพาะ 

ที่จดทะเบียน แตวนันีม้ีกรณีที่ไมจดทะเบียนแตอยูกนิกนัฉันทสามีภรรยา เราก็เขียนลงไปใหชัดวา 

รวมถึงอยูกนิกนัฉนัสามีภรรยาแมจะไมจดทะเบียน ไมไดหมายความวาจะยกเอาสามีหรือภรรยา 10 

ที่ไมจดทะเบียนขึน้มาเปนคูสมรส ไมใช เปนการตั้งนิยามเฉพาะในกฎหมายนี ้ไมสามารถนําไปใช 

ในกฎหมายอืน่ได ซึ่งจริง ๆ ทานผูท่ีไดปรารภเรื่องนี้ ทานก็คงเขาใจ แตวาที่จะพูดกนัตอไปไดอกี 

ก็คือวาเมื่อจะเอาเฉพาะเรื่องคูสมรสแลว อนันี้เปนขอสังเกตทีด่ีวา ในสังคมวันนี้จะมผูีกระทําที่ไมใช

คูสมรสแตเปนกิ๊ก จะมไีมใชคูสมรส ไมไดอยูกินกนัฉันทสามีภรรยาแตเปนพวกที่เภทเดียวกัน  

จะมีคนที่เปนเพ่ือน พวกเหลานี้บางทีชักนําไปในทางทีผิ่ด เห็นกงจักรเปนดอกบวัย่ิงกวาคูสมรสอีก 15 

ซึ่งจรงิครบั แตส่ิงนี้ที่ผูรางเขาไดอดุชองเอาไวแลวมันมี คลุมหมดแลวละครับ กิ๊กก็ด ีเพ่ือนก็ด ี 

ใครก็ดีทีไ่มใชคูสมรส ไมใชใครกด็ี ใครท่ีไมดีท่ีเปนคูสมรส เพราะวาไปเขียนเอาไวในอีกมาตราหนึง่ 

ก็คือในมาตรา ๕ วรรคหา โดยใชคําวา “บุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตร” บุคคลอืน่จะเปนเพ่ือน 

เปนกิก๊ เปนแฟนกนัก็ใชท้ังนั้น หลุดจากคูสมรสกม็าเขาบุคคลอืน่ในมาตรา ๕ วรรคหา อยางนีค้รับ 

พออานไปอานมากเ็จอวาหนีตรงนีก้็ไปเจอตรงโนน ทนีีห้นีไปหนีมา อดุไปอดุมาก็เลยนากลัว  20 

อุดไปหมด จนกระทั่งสุดทายกระดิกกระเดี้ยทําอะไรไมได ตรงนี้กต็องไปปรับปรุงเหมือนกนั 

ที่ใหดูงายเขา ขออภัยที่จะกราบเรียนตอไปวา เรื่องหามไปทําธุรกิจเอกชนหลังจากพนตําแหนง 

เวนแตจะพนไป ๒ ป กราบเรียนนะครบัวา ถาคดิวาหลักการนี้ไมถูก ทานจะปรับปรุงแกไขอยางไร

นั้นไมไดมีความขดัของ แตหลักนี้ผูที่ไดรางมานั้น ทานยืนอยูบนพืน้ฐาน ๓ ประการถึงไดเกดิ 

มาตรานีข้ึ้นคือ มาตรา ๙ ทีบ่อกวา เจาหนาที่ของรฐัซึง่พนจากตาํแหนงหนาที่ไปจะไปเปนลูกจาง  25 

ที่ปรึกษา กรรมการ ธุรกิจเอกชนไมได เวนแตตวัเองจะพนจากตําแหนงหนาทีไ่ปแลวเกิน ๒ ปนัน้  

ยืนอยูบนพ้ืนฐาน ๓ ประการ 
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๑๓๕ 

สนช. ๕๐         จันทรตรี  ๓๖/๒ 

 

  ประการแรก หลัก แมวาไมตรงเปะ ๑๐๐ เปอรเซน็ต หลักนั้นไมใชของใหมเลย 

สมมุตวิาไมมรีางพระราชบญัญตัิวาดวยความผิดเกี่ยวกบัการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล 

กับประโยชนสวนรวม พ.ศ. .... ในวนันี ้หลักนี้กม็ีอยูในรางพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวา5 

ดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... มาตรา ๑๐๐  

และมาตรา ๑๐๑ แลวในวันนี้ แลวก็ใชมาตัง้ ๑๐ ปแลวดวย จึงไมใชหลักที่ใหม แตไหนแตไร 

แลวครับ คนเปนนายกรัฐมนตร ีคนเปนรฐัมนตร ีคุมกระทรวงไหน กํากบักิจการใด ดูแลเรื่องใด  

พนจากตาํแหนงไปจะไปเปนที่ปรกึษา กรรมการของกิจการเอกชนใน ๒ ปหลังจากพนจากตาํแหนง

ไมได หามมานานแลวครับ คนเปนรฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลังพนจากตาํแหนงจะเปน 10 

กรรมการธนาคารไมได เวนแตจะเกนิ ๒ ป หามมานานแลว เพราะฉะนั้นหลักอยางเดียวกัน 

ก็มาถายทอดใสลงไปตรงนี้ แตยอมรับวาไมไดตรงกันเปะนัก อยางนอยก็มคีวามแตกตางกันในเรื่อง

ถอยคํา ภาษา เลยทําใหตคีวามอาจจะตางกนัออกไป แตเปนหลักเดียวกนัท่ีใชอยูในมาตรา ๑๐๐ 

และมาตรา ๑๐๑ ในพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวาดวย ป.ป.ช. ซึ่งกาํลังจะถูกยกเลิก 

และมกีฎหมาย ป.ป.ช. ฉบบัใหมมา ทีนีร้ะหวางฉบับใหมยังไมมา ท่ีคุณนิพัทธาบอกวาเปนกฎหมาย15 

ลูก ที่จรงิก็ไมใชลูก เปนญาติ เปนอกีโคตรหนึง่ของกฎหมายฉบบันี ้ยังไมมาไมถึง กไ็มรูวาจะมา

อยางไรก็เลยตองเขียนดักไว ถาวันนั้นกฎหมาย ป.ป.ช. ฉบับใหมมาแลวไปซ้ําซอนกนัก็คงจะตอง 

คิดอานปรับปรุงวาจะเลือกเขียนที่ไหน อยางไรสักที่หนึ่ง หรือจะเขียนทั้งคูอยางไรกสุ็ดแทแต 

ประโยชนที่จะตองพิจารณาโดยรอกฎหมาย ป.ป.ช. ก็มีเหตุผลอยูอยางที่วานี้เหมือนกัน  

  หลักขอท่ี ๒ เรือ่งหามไปทําธุรกิจเอกชนภายใน ๒ ป ยืนอยูบนหลักขอที่ ๒  20 

วา ไมใชวาเจาหนาทีข่องรัฐทุกตําแหนงจะไปทาํธรุกิจเอกชนไมไดภายใน ๒ ป เพราะมาตรา ๙  

วรรคทายบอกไววาตําแหนงอะไรนั้นใหเปนไปตามท่ี ป.ป.ช. ประกาศกาํหนด เหมือนกับทีว่ันนี้ 

ป.ป.ช. ไดประกาศกําหนดแลววาตําแหนง ๔ ตําแหนงตอไปนีไ้มได นายกรัฐมนตร ีรฐัมนตร ี 

สมาชิกสภาทองถิน่ ผูบริหารทองถิน่ เขายังไมไดเคยออกหามอะไรไปจนถึงอธิบดี ถงึอะไรเลย  

แตวาเปนอํานาจ ป.ป.ช. จะไปประกาศกําหนดในอนาคตได หลักเดียวกนั เพราะฉะนั้น 25 

ตําแหนงอะไรกแ็ลวแตที่ ป.ป.ช. จะไปประกาศกําหนด  

  หลักประการที่ ๓ ตรงนี้เจตนาของมนัมีดงันี ้แตถาเขียนแลวไมเห็นมนัส่ือเจตนาเลย 

ก็แปลวาเขียนมาไมดตีองเขยีนใหม มาตรา ๙ นั้น ผมขออภัยครับทานประธานจะขออนุญาตอาน

ตรงถอยคําคํานี ้เพราะวาไดทราบวารางนัน้เขาไดถกเถียงกันมาหนักแลวเหมือนกนั มาตรา ๙  
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๑๓๖ 

สนช. ๕๐         จันทรตรี  ๓๖/๓ 

 

ใชคําวา “หามมิใหเจาหนาท่ีของรฐัซึง่พนจากตําแหนงหนาท่ียังไมถึงสองปกระทําการดังตอไปนี”้ 

พนจากตาํแหนงหนาที่ยังไมถึง ๒ ป เจตนาของผูท่ีรางนัน้เขายืนยันชดัเจนวาอยาไปแปลวา ๒ ป 

นับจากเกษียณ ไมใช อยาไปแปลวา ๒ ปนบัจากลาออก ไมใช แตหมายถงึพนจากตําแหนงหนาที่ 5 

ยกตวัอยางเชน นาย ก เปนอธิบดีกรมสรรพากร หนาท่ีคือตรวจภาษี กรมสรรพากรอยูใน

กระทรวงการคลัง ถา นาย ก ยังไมเกษียณครับ อายุเพ่ิง ๔๘ ปเอง พนจากตําแหนงหนาที่อธบิดี

กรมสรรพากรไปเปนอธิบดกีรมบญัชีกลาง ของอยางนีโ้ยกยายกันได ถือวาวนัที่พนจากตําแหนง

อธิบดีกรมสรรพากรนั้นพนจากตําแหนงหนาที่เรื่องภาษีแลว แลวแกก็ไปนัง่เปนอธบิดีกรมบัญชีกลาง

อยู ๓ ป ๒ ปนั้นผานพนแลวครบั ทั้งท่ีอยูอีกตั้ง ๑๐ ปกวาจะเกษียณ เพราะฉะนัน้ ๒ ปไมไดนับจาก10 

วันเกษียณ แตนับจากวนัพนจากตําแหนงหนาที่ หนาทีอ่ะไร กต็ัวมหีนาที่อะไร แลวไปกํากบัดแูล

เรื่องอะไร แลววันหนึ่งจะกลับไปอยูในธุรกิจเอกชนนั้นไดอยางไร เพราะฉะนัน้เวลาเขยีนเขาถึง 

เขียนไดแคคาํวา “พนจากตาํแหนงหนาที”่ เขาไมไดเขียนวา ๒ ป นับจากเกษียณ ยกตัวอยางตอไป

ก็ไดวา คนซึ่งเปนอธิบดีกรมศุลกากร หรืออธิบดีกรมอะไรสักกรมหนึ่งในกระทรวงพาณิชย  

แลววันหนึง่ก็ถกูยายไปเปนปลัดกระทรวงการทองเท่ียว แลวก็เปนปลัดกระทรวงอยูตั้ง ๗ ป  15 

แตเขาพนจากอธิบดีกรมที่เกี่ยวของกับภาษีหรือศุลกากรมาเกนิ ๒ ปแลวเกษียณจากปลัดกระทรวง

เมื่อไร รุงขึน้ก็ไปเปนที่ปรึกษาบริษัทนัน้ได เพราะตัวไดพนเกิน ๒ ป เจตนามีอยางนี้ ทีนีเ้จตนา 

อยางนี้กบัที่เขียนไมเหน็จะตรงกนัเลย จะชวนใหเขาใจผิด ชวยกรุณาพิจารณาเถอะครับ  

ทานประธานท่ีเคารพครับ รฐับาลตองกราบเรียนยืนยันอีกครัง้หนึ่งวาเจตนาก็คือ ---------------------- 

 20 

          -  ๓๗/๑ 

 



๑๓๗ 

สนช. ๕๐          จิตตมิา  ๓๗/๑ 

 

ตองการที่จะมีมาตรการในการตอตานการทุจรติซึง่มีมาทุกรูปแบบ หลายรูปแบบ ของอยางนี้จับ 

ไมคอยจะได ไลไมคอยจะทนั ชองโหว ชองวางมาก ผูกระทําผิดกับเจาหนาทีข่องรัฐไมมวีันไล 

ตามกนัทนัหรอก แตอุดไดแคไหนก็อุดแคนัน้ ทําไดแคไหนกแ็คนั้น ผมประทับใจ แลวก็ขอบพระคุณ5 

มากที่ทานไดอภิปรายมาบอกวาจะจับใคร เอาใครมารับผิดก็ทําไปเถอะ แลวคนด ีๆ ละ คนที่สุจริต

ละ เรามีมาตรการอะไรปองกัน มาตรการอะไรเยียวยา มาตรการอะไรคุมครอง มาตรการอะไรที่จะ

ไมใหถกูกล่ันแกลง สมัยนี้นกัรองมาก พอถึงฤดูเทศกาลแตงตั้งโยกยายก็จะมีการรองกันหมดคนนั้น

เปนอยางนี ้คนนี้เปนอยางนัน้ เอาใหมีมลทินกนัไปทั้งหมดก็จะเปนปญหาจริง ๆ เหมือนกนั ทีนี้ 

ทําอยางไรที่จะใหกฎหมายนี้มีทุกมาตรการทั้งปอง ทัง้ปราม ท้ังปราบ แลวก็ทัง้เยียวยา แลวก็ทัง้10 

คุมครองผูสุจรติใหสามารถทําหนาที่ไดโดยไมหวัน่ไหว ครั่นครามตอการถูกกล่ันแกลง กลาวหา 

โดยไมเปนธรรม ขอสําคัญ ขอบพระคุณมากเลยท่ีทานสมาชิกบางทานขออภัยที่เอยนาม คุณศิริพล  

ยอดเมืองเจรญิ แลวก็อีกบางทานไดบอกวาระวงัที่เคลือบคลุม เขียนไวไมชดัเจน จะมีปญหา จริง ๆ 

คงจะมีจริง ๆ ก็คงจะเปนเพราะอยางนีแ้หละ ดังนั้นจึงไดเขียนเอาไวในมาตรา ๑๘ ผมถือวาเปน 

มาตราสําคญั เพราะกลัวอยางท่ีทานไดวามา จึงไดเขียนบังคับใหสํานกังาน ป.ป.ช. ตั้งหนวยงานขึ้น 15 

เพราะถาไมเขียนบังคบัไปแนะนาํเดี๋ยวเขาไมตัง้ ตั้งหนวยงานขึน้เพ่ือตอบขอหารือของเจาหนาท่ี 

ของรฐั ถาเจาหนาที่คนใดสงสัยวานี่ญาติหรือเปลา อยางนี้เปนประโยชนอืน่ใดอนัอาจคํานวณเปน

เงินไดหรือเปลา ผมทําอยางนี้ผิดหรือเปลา ขอสงสัยมีได เขียนใหดีอยางไร วิเศษอยางไรก็สงสัยได

ทั้งนั้น แลวเมื่อสงสัยแลวจะทําอยางไร ในกฎหมายอื่นของประเทศไทยไลเอาผิดคนมากแลว  

แลวกทํ็าใหคนสงสัยไปมาก กฎหมายเลือกตัง้เขียนไวหมด อนันัน้ก็ไมได อนันีก้็ไมได แตทีนี้ 20 

ประเภทเทา ๆ แลวอยางนีเ้ขาขอหามไหม ไปถาม กกต.  กกต. บอกเราไมใชที่ปรึกษากฎหมาย  

ลองทํากอนซแิลวจะบอก กทํ็าเสร็จผิดไปแลว หารือกฤษฎีกา กฤษฎีกาก็บอกปญหาสมมตุ ิ

จะไมตอบตองไปทาํมาใหผิดหรือไมผิด แลวถามแลวจะบอก ถาตอนถามตอบเขาวาไมผิดกแ็ลวไป 

ตอบไปวาทําไมไดผิด แตขอประทานโทษทํามาแลว ๗ เดือน วนันีม้าตรา ๑๘ ในราง พ.ร.บ. นี ้

จึงบังคบัใหสํานักงาน ป.ป.ช. ตั้งสํานักงานหนวยงานขึน้เพื่อประชาสัมพันธ ตรวจสอบและตอบ 25 

ขอหารือเจาหนาท่ีของรัฐ กลัวอีกวาตัง้แลวเวลาถามไปเดี๋ยวจะไมยอมตอบ มาตรา ๑๘ บอกตอง

ตอบภายในกี่วัน และจะปฏิเสธไมตอบไมได ทีนีต้องตอบแลว แลวเกิดเขาตอบมาวาทําไดไมผิด 

เจาหนาที่กไ็ปทําแลววันหลังเกดิผิดขึ้นมาวาอยางไร มาตรา ๑๘ เขียนวาเจาหนาทีข่องรฐัคนใด 
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๑๓๘ 

สนช. ๕๐          จิตตมิา  ๓๗/๒ 

 

ปฏิบัตไิปตามคาํแนะนําหรือการตอบขอหารือของหนวยงานนี้แลวหากทําไปตามนั้นโดยสุจรติไมเปน

ความผิด ตรงนีก้็จะชวยคุมครองไปไดมาก ทีนี้พอไหมเขียนแคนี ้จะเขียนใหมบอกใหยอนกลับไป 

เอาโทษ เอา ป.ป.ช. มาตดิคกุแทนก็แลวแตจะเตมิกนั ตรงนีก้็ฝากเอาไวถาหากวาสภานี้รับหลักการ5 

ก็กรุณาชวยพิจารณาในส่ิงเหลานี้เพ่ือใหเราไดกฎหมายที่ดีออกมา ก็ขออนุญาตกราบเรียนเพียง

เทานี้ครับ ขอบพระคุณครับ  

  (การประชมุดาํเนนิมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย   

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ไดกลับมาขึน้บัลลังก ทําหนาท่ีประธานของที่ประชมุตอไป)  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีทานสมาชกิยังตดิใจคําชีแ้จงของ 10 

ทานรองนายกรัฐมนตรหีรือไมครบั มีทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซกัถาม ทานสมชาย  แสวงการ 

เชิญครับ  

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ขอบคุณครบั ทานประธานครับ สมชาย  แสวงการ  

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ คงรบกวนเวลาทานประธานและทานรองนายกรฐัมนตรเีพียง

เล็กนอย ก็ขอบคุณทานรองนายกรฐัมนตรีท่ีไดรับขอสังเกตของทานสมาชกิสภานติบิัญญตัิแหงชาติ15 

หลากหลายความเห็น แลวทานไดกรุณาชีแ้จงท่ีผมเองก็คิดวาเปนประเดน็ที่เคลียร (clear) 

พอสมควร แลวก็จะมขีั้นตอนตอไปที่จะให ป.ป.ช. ชวยดําเนินการในการอธิบาย โดยหลักการ

เห็นชอบดวยกบักฎหมายนีอ้ยางย่ิง ในประเดน็ที่สงสัยตาง ๆ ทานรองนายกรฐัมนตรีกไ็ดกรุณาให

โอกาสกบัคณะกรรมาธิการของสภาที่จะไปปรับแก ซึง่ตองกราบเรียนวาเห็นดวยวาจะตองปรับแก 

ในหลาย ๆ เรื่องเพ่ือใหเกดิความชัดเจน เพราะวาถาไปเกิดขอสงสัย เกดิความกงัวลแลวกฎหมาย 20 

ก็จะบังคับใช แทนท่ีจะเปนเครื่องมือในการปองกนัคนไมดีไมใหมีอาํนาจบางทอีาจจะกลายเปน

เครื่องมือกล่ันแกลงสําหรบับุคคลที่ทํางานใหกับบานเมอืงในลักษณะกระตกุขา เหมือนวันนี ้

ก็มีคนพยายามไปยืน่เรือ่งรองรัฐมนตรี รอง สนช. อะไรตาง ๆ มากมาย  ในทางการเมืองโหดราย

กวาความเปนจริงมาก แลวก็เขาตั้งใจจะทาํอยางนั้น เพราะฉะนั้นคนทุจรติเขาไมสนใจกฎหมาย  

ใหมีกี่มาตราใหมกีี่ฉบบัเขากไ็มสนใจ เพราะฉะนั้นไมสามารถไปดําเนินการได เขาจะใช 25 

นอมิน ี(nominee) ใชอะไรตาง ๆ แตวาคนท่ีเดนิบนเสนทางปกตทิี่ตั้งใจทาํงานใหบานเมือง  

เรากต็องปองกนัดวย ไมใหกลายเปนถูกรังแกเสียจนไมมีคนกลามาทาํงานใหกบัแผนดนิ อนันี้ 

ผมขอเรียน แลวก็เขาใจเจตนาของผูยกรางด ีผมเองกเ็คยสนับสนนุราง แมจะเปนตอน ๗ ชัว่โคตร  
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๑๓๙ 

สนช. ๕๐          จิตตมิา  ๓๗/๓ 

 

มาถึง ๔ ชั่วโคตรกต็าม แตวาหลักการกฎหมายนั้นจะตองใชเหมาะสมกับสถานการณกับความเปน

จริงของประเทศไทย แลวก็ใชได มีผลบงัคับใชไดจริง อันนี้ขออนุญาตขอบพระคุณทานรอง

นายกรฐัมนตรี แลวกก็ราบเรียนวากฎหมายนี้จะสอดรับกับพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริต5 

และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยวธิีพิจารณาคดีอาญา

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ แลวก็สําคัญคือรางพระราชบัญญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... ซึ่งจะขอความกรณุาวาตอนนี ้

รออยูที่คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญยังไมไดสงมา เขาใจวาคงประมาณเดือนหนาจะสงเขามา  

ซึง่สภาจะมเีวลาพิจารณาประมาณ ๖๐ วนั กฎหมายฉบบันี้กน็าจะตองรอพิจารณาในชั้น10 

คณะกรรมาธิการแลวมเีวลาพอสมควรอาจจะหลายเดือนหนอยเพ่ือพิจารณาใหรอบคอบ แลวให

สอดรบักับกฎหมาย ป.ป.ช. ก็ขอความกรุณาเรียนเพ่ือทราบ 

  สวนที ่๒ คือเรือ่งที่ผมฟงทานรองนายกรัฐมนตรีก็พยายามเขาใจเรื่องบุพการ ี

และผูสืบสันดาน แลวก็พยายามเทียบเคียงกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตวายังมคีวามใน 

รายละเอียดที่แตกตางอยูบางประการ อนันี้ถาผมอาจจะยังไมเขาใจเพียงพอ ก็อาจจะดวูา 15 

ถาทานรองนายกรัฐมนตรีจะอธิบายใหชดัเจน เพราะวาคนยังสงสัย เพราะวาดูจากแพงแลวแตกตาง

ไปมากพอสมควร หรอืทางคณะกรรมาธิการจะพิจารณาชวงของการพิจารณาเรื่องของผูสืบสันดาน

ตาง ๆ ท่ีแบงชั้นแบงอะไรไวใหเกิดความชดัเจนวาจะใชแบบไหน จะใชแบบรางนีห้รอืจะใชแบบ

ประมวลกฎหมายแพง อนันีก้็นาจะตองเปนส่ิงที่จะตองพิจารณาไมอยางนัน้กฎหมายก็จะขดักันเอง  

ก็ขออนุญาตนาํเรียนความเห็น ขอบคุณครบั  20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีสมาชิกทานใดอกีหรือไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ)  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีแลวนะครบั ผมขอปดการอภิปราย 

  ตอไปจะเปนการลงมติในวาระที่ ๑ วาจะรับหลักการหรอืไมรบัหลักการ 

แหงรางพระราชบัญญตัิวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขดักนัระหวางประโยชนสวนบคุคลกับประโยชน25 

สวนรวม พ.ศ. .... ผมขอตรวจสอบองคประชมุกอนนะครับ ทานสมาชิกครับ ขณะนีเ้ปนขั้นตอน 

การตรวจสอบองคประชมุ ขอใหทานเสียบบตัรลงคะแนนและกดปุมแสดงตน --------------------- 

 

          -  ๓๘/๑  
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๑๔๐ 

สนช. ๕๐         นุชณิชา  ๓๘/๑ 

 

เปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชุม ขอเชิญทานสมาชิกแสดงตนดวยการเสียบบตัรลงคะแนน 

และกดปุมแสดงตน ขอทราบองคประชุมครับ 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๕๘ คน) 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุขณะนี้ ๑๕๘  

ครบองคประชมุนะครบั   

  ตอไปผมขอถามมต ิสมาชิกทานใดเห็นควรรับหลักการแหงรางพระราชบัญญตั ิ

ฉบับนี้กดปุม เห็นดวย ทานใดไมเห็นควรรับหลักการกดปุม ไมเห็นดวย ทานใดประสงค 

งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชญิทานสมาชิกใชสิทธเิลยครับ มีทานใดยังไมไดใชสิทธิลงคะแนน 10 

หรือไมครับ หลังจากลงคะแนนฉบับนี้แลวจะมีการขอขยายระยะเวลาที่จะตองลงมติอีกครั้งหนึ่ง 

มีทานใดยังไมไดลงมติหรือไมครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๕๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนน จํานวนผูเขาประชุม ๑๕๗ 

มีมตเิหน็ดวย ๑๕๐ ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๗ เปนอันวาที่ประชุมลงมตริับหลักการแหงราง 15 

พระราชบัญญัตวิาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน

สวนรวม พ.ศ. .... ผมขอเรียนปรกึษาวาที่ประชุมจะมอบหมายใหคณะกรรมาธิการชดุใด 

เปนผูพิจารณา ขอเชญิทานสมชาย  แสวงการ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายสมชาย  แสวงการ สมาชกิสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ในฐานะเลขานกุาร 20 

คณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิขอเสนอทานประธานและทีป่ระชมุเพ่ือตัง้ 

คณะกรรมาธิการวิสามญัขึ้นพิจารณารางพระราชบญัญตัิฉบับนี ้จํานวน ๒๙ คน ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ ขอเสนอตั้ง 

คณะกรรมาธิการวิสามญัจํานวน ๒๙ คน มีผูรับรองถูกตอง จะมีสมาชกิทานใดมคีวามเหน็ 25 

เปนอยางอื่นหรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 
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๑๔๑ 

สนช. ๕๐         นุชณิชา  ๓๘/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมี ถอืวาท่ีประชมุเหน็ชอบตามนี ้

โดยที่ขอบังคับการประชมุสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิขอ ๘๓ วรรคสาม กําหนดสัดสวนของ

คณะรฐัมนตรีใหไมเกิน ๑ ใน ๕ ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด ดงันัน้สัดสวนของคณะรฐัมนตร ี5 

ตอนนี้เทากับ ๕ คน เชิญทานรองนายกรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกรรมาธกิารในสัดสวนของ

คณะรฐัมนตรคีรับ 

  นายวิษณุ  เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี)   :   ทานประธานทีเ่คารพ รัฐบาล 

ขอเสนอกรรมาธิการวิสามัญในสัดสวนของคณะรัฐมนตร ี๕ คน ดังตอไปนี ้

  ๑. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 10 

  ๒. นายปรีชา  เลิศกมลมาศ 

  ๓. นายประสาท  พงษสุวรรณ 

  ๔. นายชาญณรงค  ปราณีจิตต และ 

  ๕. นายวรกร  โอภาสนันท 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปขอเชญิสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาธกิาร 15 

จํานวน ๒๔ คน เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  

สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภานติิบญัญตัิแหงชาติ  

ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามญัในสัดสวนของสมาชกิสภา จํานวน ๒๔ ทาน ดังนี้ 

    ๑. นายกลานรงค  จันทิก 20 

    ๒. พลเอก กิตติ  อินทสร 

    ๓. นายเจริญศักดิ์  ศาลากจิ 

    ๔. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ 

    ๕. พลตํารวจเอก ชชัวาลย  สุขสมจิตร 

    ๖. นายนิรวัชช  ปุณณกันต 25 

    ๗. พลอากาศเอก บญุยฤทธิ์  เกิดสุข 

    ๘. นายปรีชา  วัชราภัย 
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๑๔๒ 

สนช. ๕๐         นุชณิชา  ๓๘/๓ 

 

  ๙. พันตาํรวจโท พงษชัย  วราชติ 

๑๐. รอยตํารวจตร ีพงษนวิฒัน  ยุทธภัณฑบริภาร 

  ๑๑. ศาสตราจารยพิเศษภัทรศักดิ์  วรรณแสง 5 

  ๑๒. นายมหรรณพ  เดชวิทักษ 

  ๑๓. พลเรือเอก วัลลภ  เกิดผล 

  ๑๔. นายศักดิ์ชัย  ธนบญุชัย 

  ๑๕. พลเอก ศุภรัตน  พัฒนาวิสุทธิ ์

  ๑๖. พลเอก สมเจตน  บญุถนอม 10 

  ๑๗. นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล 

  ๑๘. พลเอก สิงหศกึ  สิงหไพร 

  ๑๙. นายสีมา  สีมานนัท 

  ๒๐. นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข 

  ๒๑. พลเอก อกนษิฐ  หมื่นสวสัดิ์ 15 

  ๒๒. นายธนพิชญ  มูลพฤกษ 

  ๒๓. นายนาวี  สกุลวงศธนา และ 

  ๒๔. พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ ์

  ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ เสนอรายชื่อใน

สัดสวนสมาชกิ ๒๔ คน ครบจํานวนแลวนะครับ มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอรายชือ่เปนอยางอืน่ 

หรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั เชญิเลขาธกิารอานรายชื่อ 25 

คณะกรรมาธกิาร 

 

 

 

 30 



๑๔๓ 

สนช. ๕๐         นุชณิชา  ๓๘/๔ 

 

  นางสาววราภรณ  มเีปรมปรีดิ์ (ที่ปรกึษาดานระบบงานนิติบญัญตัิ ปฏิบตัิหนาที่

แทนเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาท่ีเลขาธิการสภานติบิัญญตัิแหงชาติ)   :   รายชือ่กรรมาธกิาร 

วิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญตัวิาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล 5 

กับประโยชนสวนรวม พ.ศ. .... จํานวน ๒๙ คน 

    ๑. นายชาญณรงค  ปราณีจิตต 

    ๒. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 

    ๓. นายประสาท  พงษสุวรรณ 

    ๔. นายปรีชา  เลิศกมลมาศ 10 

    ๕. นายวรกร  โอภาสนันท 

    ๖. นายกลานรงค  จันทิก 

    ๗. พลเอก กิตติ  อินทสร 

    ๘. นายเจริญศักดิ์  ศาลากจิ 

    ๙. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ 15 

  ๑๐. พลตํารวจเอก ชัชวาลย  สุขสมจิตร 

  ๑๑. นายนริวัชช  ปุณณกนัต 

  ๑๒. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์  เกิดสุข 

  ๑๓. นายปรีชา  วัชราภัย 

  ๑๔. พันตํารวจโท พงษชัย  วราชติ 20 

  ๑๕. รอยตํารวจตร ีพงษนวิฒัน  ยุทธภัณฑบริภาร 

  ๑๖. ศาสตราจารยพิเศษภัทรศักดิ์  วรรณแสง 

  ๑๗. นายมหรรณพ  เดชวิทักษ 

  ๑๘. พลเรือเอก วัลลภ  เกิดผล 

  ๑๙. นายศักดิ์ชัย  ธนบญุชัย 25 

  ๒๐. พลเอก ศุภรัตน  พัฒนาวิสุทธิ ์

  ๒๑. พลเอก สมเจตน  บญุถนอม 
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๑๔๔ 

สนช. ๕๐         นุชณิชา  ๓๘/๕ 

 

๒๒. นายสาธิต  ชาญเชาวนกุล 

  ๒๓. พลเอก สิงหศกึ  สิงหไพร 

  ๒๔. นายสีมา  สีมานนัท 5 

  ๒๕. นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข 

  ๒๖. พลเอก อกนิษฐ  หมืน่สวัสดิ ์

  ๒๗. นายธนพิชญ  มูลพฤกษ 

  ๒๘. นายนาวี  สกุลวงศธนา และ 

  ๒๙. พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ ์10 

 

 - ๓๙/๑ 



๑๔๕ 

สนช. ๕๐         อรวรรณ  ๓๙/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปขอปรกึษาเรือ่งกําหนดเวลาแปรญัตติ

และกาํหนดเวลาดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ทานสมชาย  แสวงการ เชิญครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ5 

ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ

แหงชาต ิขอเสนอกําหนดเวลาแปรญตัตริางพระราชบัญญัตฉิบับนี้ภายใน ๑๕ วนั กาํหนดเวลา

ดําเนินงานของคณะกรรมาธกิารภายใน ๖๐ วนั ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ เสนอกําหนดเวลา10 

แปรญตัตภิายใน ๑๕ วนั กาํหนดเวลาการดําเนนิงานของคณะกรรมาธกิารภายใน ๖๐ วนันะครบั  

มีผูรับรองถกูตอง จะมีสมาชกิทานใดเสนอเปนอยางอืน่หรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ถอืวาที่ประชมุเหน็ชอบตามนี ้

ขอบคุณทานรองนายกรฐัมนตรคีรบั จบการพิจารณาเรือ่งดวนที ่๒  15 

  ระเบียบวาระที ่๓  กระทูถาม  ไมมี 

  ระเบียบวาระที ่๔  เรือ่งที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสรจ็แลว  ไมม ี

  ระเบียบวาระที ่๕  เรือ่งที่คางพิจารณา  ไมม ี

  ระเบียบวาระที ่๖  เรือ่งที่เสนอใหม  ไมม ี

  ตอไปเปนระเบียบวาระที่ ๗  เรือ่งอืน่ ๆ  20 

  -  ขอขยายเวลาการปฏิบตัิงานของคณะกรรมาธกิารสามญัพิจารณาศกึษา 

เสนอแนะ และรวบรวมความเหน็เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทํารางรัฐธรรมนญู (ขอขยายเวลา  

ครั้งที ่๙ ออกไปอีก ๑๒๐ วนั) 

 

 25 
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๑๔๖ 

สนช. ๕๐         อรวรรณ  ๓๙/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ดวยเลขานุการคณะกรรมาธิการสามญั

พิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเหน็เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทํารางรัฐธรรมนญู 

ซึ่งไดรบัมอบหมายจากประธานคณะกรรมาธกิาร มีหนงัสือแจงวาระยะเวลาดําเนินงานของ5 

คณะกรรมาธิการจะครบกําหนดในวนัจันทรท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ แตเนื่องจากรัฐธรรมนญู 

แหงราชอาณาจักรไทยไดกําหนดใหสภานติิบัญญตัิแหงชาติเปนผูพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูจํานวน ๑๐ ฉบับ ทีค่ณะกรรมาธกิารรางรฐัธรรมนูญจะตอง

จัดทําขึน้ภายใน ๒๔๐ วนั โดยสภานติิบัญญตัิแหงชาตติองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วนั 

ดังนัน้เพ่ือใหการปฏิบัตหินาที่ของสภานิตบิัญญตัแิหงชาติเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 10 

คณะกรรมาธิการจึงจําเปนตองตดิตอประสานงานและตดิตามผลการพิจารณาศึกษาของ

คณะกรรมาธิการ ที่ทําหนาที่ในการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูแตละคณะ 

เพ่ือใหการพิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญของสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

มีความสอดคลองเชื่อมโยงกนั และไมขัดแยงกันเองในทุกฉบบั และเปนไปตามเจตนารมณ 

ของรฐัธรรมนูญ คณะกรรมาธิการจึงขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอกี ๑๒๐ วนั ซึง่เปนการ 15 

ขอขยายเวลา ครัง้ที่ ๙ ซึง่การขอขยายเวลาครัง้นีค้ณะกรรมาธิการไดเสนอรายงานผล 

การดําเนนิงานที่ผานมาพรอมดวยแผนการดําเนินงานตอไปเพ่ือใชประกอบการพิจารณาดวยแลว 

แตเนื่องจากเปนการขอขยาย ครั้งท่ี ๙ ออกไปอกี ๑๒๐ วัน เกนิกําหนดเวลาตามขอบังคบั 

การประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอ ๙๘ (๒) (ก) ดังนั้นผมขอเรียนปรึกษาท่ีประชุมไดเสนอ 

ใหขอใหงดใชขอบังคับการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอ ๙๘ เปนการชัว่คราวเฉพาะกรณี  20 

โดยเสนอใหงดใชขอบังคับการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาตเิฉพาะกรณี เพ่ือใหคณะกรรมาธิการ

สามัญสามารถขยายเวลาการพิจารณาศกึษา ครั้งที ่๙ ออกไปอกี ๑๒๐ วนั จะมีสมาชิกทานใด

ขัดของหรือมคีวามเห็นเปนอยางอื่นหรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ตอไปผมจะใหที่ประชมุลงมตวิา25 

จะใหมีการงดใชขอบังคบัการประชุมสภานิตบิัญญตัแิหงชาติ ขอ ๙๘ เปนการชั่วคราวเฉพาะกรณี

หรือไม อยางไร สําหรบัการงดใชขอบังคบัการประชุมสภานิติบญัญตัแิหงชาตเิปนการชั่วคราวเฉพาะ

กรณีนีข้อบงัคับการประชุมการประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอ ๒๑๓ กําหนดใหที่ประชมุ 
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๑๔๗ 

สนช. ๕๐         อรวรรณ  ๓๙/๓ 

 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตติองลงมตเิหน็ชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึง่ของจํานวนสมาชิก 

ในท่ีประชุมสภา ก็ใหงดใชขอบังคบัการประชุมสภานิตบิญัญตัิแหงชาตินัน้ได ดังนั้นผมจะขอถามมต ิ

กอนถามมติขอตรวจสอบองคประชุมครับ ทานสมาชิกกรุณาเสียบบัตรลงคะแนน กดปุมแสดงตน 5 

เพราะเปนขัน้ตอนการตรวจสอบองคประชุม มีสมาชิกทานใดยังไมไดแสดงตนหรือไม  

ขอทราบองคประชุมครับ 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๔๕ คน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๑๔๕ คน  

ครบองคประชมุนะครบั ตอไปผมขอถามมติ สมาชิกทานใดเห็นชอบใหงดใชขอบังคบัการประชุม10 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอ ๙๘ เปนการชัว่คราวเฉพาะกรณีกดปุม เห็นดวย สมาชกิทานใด 

ไมเห็นชอบกดปุม ไมเหน็ดวย ทานใดประสงคงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชญิทานลงคะแนน 

ไดเลยครับ มีทานใดยังไมไดลงมติอกีหรือไม ปดการลงคะแนนขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๔๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมตินะครับ จํานวนผูเขาประชมุ 15 

๑๕๐ ทาน มีมติเห็นดวย ๑๔๗ ทาน ไมมีเหน็ดวย ไมมี งดออกเสียง ๓ ทาน เปนอันวาที่ประชมุ 

ลงมตเิหน็ชอบใหงดใชขอบงัคับการประชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ ขอ ๙๘ เปนการชั่วคราว 

เฉพาะกรณี โดยใหคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็น 

เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทํารางรฐัธรรมนูญ สามารถขยายเวลาการพิจารณาศึกษา ครัง้ที่ ๙ 

ออกไปอีก ๑๒๐ วนัได จบการพิจารณาระเบียบวาระที ่๗ 20 

  ทานสมาชิกครับ วันนี้หมดระเบียบวาระการประชุมแลว ผมขอขอบคุณทุกทาน 

ที่มาประชุม ผมขอปดประชมุครับ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๐๐  นาฬิกา 

 25 


