
รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

ครั้งที ่๖๓/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที ่ ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

   5 

 

เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๒๐  นาฬิกา 

 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมท้ังหมด  ๒๒๙  คน 

 10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ ขณะนีม้ีสมาชิก 

มาประชุมจํานวน ๑๘๔ ทาน ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ 

ครั้งที ่๖๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

  ระเบียบวาระที ่๑  เรือ่งที่ประธานจะแจงตอทีป่ระชุม 

  ๑.๑ รับทราบผลการดาํเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามขอเสนอแนะของ15 

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน เรื่อง กลไกการกํากับดแูลการบรหิารราชการแผนดนิ

แบบประชารฐั 

   

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

   30 



๒ 
สนช. ๖๓         นัญนรีญ  ๑/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ดวยคณะรัฐมนตรไีดมีมตเิมื่อวันที ่๕ 

กนัยายน ๒๕๖๐ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรฐัมนตรีตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน เรื่อง กลไกการกํากับดแูลการบรหิารราชการแผนดนิ5 

แบบประชารฐั ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดวางใหทานสมาชกิแลว  

  ทานสมาชิกครับ ในวนันี้มเีรือ่งที่ประธานจะแจงตอท่ีประชุม ซึ่งไมปรากฏ 

ในระเบียบวาระการประชุม คือ  

  ๑.๒ คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง การแตงตั้ง10 

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ลงวนัที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๓ 
สนช. ๖๓         นัญนรีญ  ๑/๓ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ดวยหัวหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาติ 

โดยความเหน็ชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาต ิไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕  

วรรคสอง ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๔๔  5 

ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไดออกคําส่ังหวัหนา

คณะรกัษาความสงบแหงชาติ ที่ ๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง การแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดวางใหทานสมาชกิแลว    

  จึงขอแจงใหทีป่ระชุมทราบนะครับ  10 

  (ที่ประชมุรบัทราบ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ระเบียบวาระที่ ๒  รบัรองรายงาน 

การประชมุ 

  รับรองรายงานการประชมุสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิจํานวน ๔ ครั้ง คือ 

  ครั้งที ่๓๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ มิถนุายน ๒๕๖๐ 15 

  ครั้งที ่๓๙/๒๕๖๐ วันศกุรที ่๒๓ มถินุายน ๒๕๖๐ 

  ครั้งที ่๔๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ มิถนุายน ๒๕๖๐ และ 

  ครั้งที ่๔๑/๒๕๖๐ เปนพิเศษ วันศุกรที ่๓๐ มถิุนายน ๒๕๖๐ 

  ซึ่งไดจัดวางไวใหสมาชิกทานตรวจดูกอนแลว ตามขอบงัคับการประชมุ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอ ๒๙ จะมีสมาชิกทานใดขอแกไขเพ่ิมเตมิประการใดหรือไมครับ  20 

  (ไมมีสมาชิกยกมอื) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ถาไมมีผูใดขอแกไขเพ่ิมเติม ถือวาที่ประชุม

รับรองรายงานการประชมุทัง้ ๔ ครัง้ดงักลาวนะครบั  

  ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องดวน 

  เรื่องดวนที่ ๑ รางพระราชบญัญตัิระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 25 

คณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอ  

 

 

 

 30 



๔ 
สนช. ๖๓         นัญนรีญ  ๑/๔ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ดวยคณะรัฐมนตรไีดเสนอรางพระราชบัญญตัิ

ระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มายังสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิเพ่ือพิจารณา 

ตามมาตรา ๑๓๓ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  5 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดวางไวใหทานสมาชิกแลว  

  และนอกจากนี้คณะรฐัมนตรีไดนําเสนอรายงานการรับฟงความคิดเหน็ 

ของผูเกี่ยวของและรายงานการวเิคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมาย 

มาเพ่ือประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย ตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย ดวยแลว  10 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดวางไวใหทานสมาชิกทุกทานแลว 

  ในวันนี้ทานพลเอก อุดมเดช  สีตบุตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม 

ไดมารวมประชมุเพ่ือชี้แจงประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัฉิบับนี้ และในวนันี ้

ไดขออนญุาตใหผูแทนจากหนวยงานเขารวมประชมุเพ่ือชี้แจงประกอบการพิจารณา 

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้ ดงันี ้15 

  ๑. พลตรี รภิต  ประทุมชัย   ผูชวยเจากรมเสมียนตรา  

  ๒. พลตรี ธานนิทร  ทนุทุสวัสดิ ์  ผูชวยเจากรมพระธรรมนูญ  

  ๓. พันเอก เจนวิทย  เดด็แกว  รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

       ขาราชการกลาโหม กรมเสมยีนตรา  

  เพ่ือประโยชนในการพิจารณา ผมอนุญาตตามขอบงัคบัการประชุมสภานติบิญัญตัิ20 

แหงชาต ิขอ ๖๒ เชญิผูชีแ้จงเขาประจําที่ครบั 

  (ผูชี้แจงเขาประจําที่) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ถาทานพลเอก อดุมเดช  สีตบตุร พรอมแลว 

ขอเชิญทานชีแ้จงถึงหลักการและเหตุผลของรางพระราชบัญญตัฉิบับนี้ครับ  

  พลเอก อดุมเดช  สีตบุตร (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม)   :   กราบเรียน25 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตแิละทานสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติที่เคารพทุกทานครบั 

กระผม พลเอก อุดมเดช  สีตบตุร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม กระผมไดรับมอบหมาย

จากทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ในนามของคณะรัฐมนตรขีอเสนอรางพระราชบัญญตัิ 

ระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตอสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิโดยกระผมขอเรียน

หลักการและเหตุผลดังตอไปนี ้30 



๕ 
สนช. ๖๓         นัญนรีญ  ๑/๕ 

 

  สําหรบัหลักการ ก็ไดแกการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการทหาร 

พุทธศักราช ๒๕๒๑ ในสวนที่สมควรแกไขใน ๒ เรือ่ง ดงัตอไปนี ้ 

  เรื่องท่ี ๑ ขอแกไขเพ่ิมเติมบญัชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร 5 

ประเภทวิชาการ ในสถาบันการศกึษา สังกัดกระทรวงกลาโหม ทายพระราชบัญญัตริะเบียบ

ขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยไมนําชัน้ยศทางทหารมาเปนหลักเกณฑในการพิจารณาการ

แตงตั้งเขาสูตําแหนงทางวชิาการ สวนอัตราเงินประจําตาํแหนงนั้นก็ยังคงเดมิ  

  เรื่องท่ี ๒ ขอเพ่ิมเติมบัญชอีตัราเงินประจําตาํแหนงขาราชการทหาร ประเภท 

วิทยฐานะของขาราชการทหารผูทําหนาที่ดานการสอนใหมีสิทธไิดรับเงินวิทยฐานะเชนเดียวกบัครู10 

หรือบคุลากรทางการศึกษาในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ ในสังกดักระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

และกระทรวงวฒันธรรม  

  โดยท้ัง ๒ เรื่องนี ้กระทรวงกลาโหมมีเหตุผลที่จะนําเรียนใหกับทานสมาชิก 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตไิดพิจารณา ดังนี ้

  เหตุผล ก็คอืเนือ่งจากพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑  15 

ที่ใชอยูจนถึงปจจุบนั ไดกาํหนดบัญชีอัตราเงินประจําตาํแหนงขาราชการทหาร ประเภทวิชาการ  

ในสถาบนัการศึกษาสังกดักระทรวงกลาโหม โดยกําหนดใหขาราชการที่จะไดรับการแตงตั้ง 

ใหดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยตามลําดบั จะตองมีชั้นยศ

ตามท่ีกําหนด เชน ในตําแหนงผูชวยศาสตราจารยจะตองมีชั้นยศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตร ี

จนถึงชัน้ยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก  20 

 

          -  ๒/๑ 

 

 

25 



๖ 
สนช. ๖๓         ศรีอนงค  ๒/๑ 

 

  สําหรบัในสวนของตาํแหนงรองศาสตราจารยจะตองมีชัน้ยศในระดบัพันโทของ 

ทุกเหลาทัพจนถึงชั้นยศในระดับพันเอกพิเศษของทุกเหลาทัพ แลวก็ในตําแหนงศาสตราจารย 

จะตองมีชัน้ยศในระดบัพันเอกพิเศษของทุกเหลาทัพจนถึงชั้นยศพลโทของทุกเหลาทัพขึ้นไป  5 

ส่ิงท่ีทําใหขาราชการทหารทีม่ีตําแหนงทางวิชาการซึง่สอนในระดับปรญิญาในโรงเรียนนายรอย 

พระจุลจอมเกลา ในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิทยาลัยพยาบาลของเหลาทัพ 

และวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลาที่จะเขาสูตาํแหนงทางวิชาการ นอกจากจะตองมีผลงาน 

ทางวิชาการที่จะตองผานการประเมนิแลว ยังจะตองดํารงตาํแหนงในชั้นยศใหสอดคลองกบัชั้นยศ 

ตามท่ีกลาวขางตน เชน การดํารงตําแหนงศาสตราจารย ขาราชการทหารผูนัน้จะตองใชเวลา 10 

ในการเลือ่นยศตามหลักเกณฑการเลื่อนยศของกระทรวงกลาโหมไมนอยกวา ๑๔ ป สําหรับผูท่ี

สําเร็จการศึกษาในระดบัปรญิญาเอก หรือใชเวลาถึง ๒๐ ป สําหรับผูท่ีสําเร็จการศกึษาในระดับ 

ปริญญาตรีจึงจะสามารถประเมินและแตงตั้งเปนศาสตราจารยได ในขณะทีอ่าจารยในมหาวิทยาลัย 

อื่น ๆ ของรฐัการที่จะไดรับการประเมินและการแตงตัง้เปนศาสตราจารยจะใชเวลาประมาณ ๗ ป 

สําหรบัผูที่สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกหรือ ๑๔ ป สําหรับผูสําเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตร ี15 

คือชาเร็วกวากนัประมาณเปนเทาตัว ซึง่ความแตกตางดงักลาวสงผลใหขาราชการทหารทีม่ ี

ขีดความสามารถและมคีวามพรอมดานวิชาการ แตมีชัน้ยศทหารยังไมถงึตามเกณฑท่ีกําหนดนัน้ 

ไมสามารถจะเขาสูตาํแหนงทางวิชาการนัน้ได ทั้งนี้เพราะการที่ผูนั้นจะไดเล่ือนชั้นยศทหารสูงขึน้ 

นอกจากจะตองมรีะยะเวลาการครองยศแลว ก็จะตองมอีัตราตําแหนงทีว่างอีกดวยทําใหที่ผานมา 

เปนการจํากัดความกาวหนาของขาราชการทหารในสถาบันการศึกษาสังกดักระทรวงกลาโหม 20 

ไมสามารถขึ้นดํารงตําแหนงทางวิชาการในระยะเวลาที่เหมาะสมได ดวยเหตุดงักลาว 

กระทรวงกลาโหมจึงขอแกไขบัญชอีัตราเงนิประจําตําแหนงขาราชการทหารประเภทวิชาการ 

ในสถาบนัการศึกษาสังกดักระทรวงกลาโหมแนบทายพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการทหาร 

พุทธศักราช ๒๕๒๑ เพ่ือมิใหชั้นยศมาเปนเงื่อนไขความกาวหนาทางวิชาการ อันจะเปนการสงเสริม 

แลวก็สรางแรงจูงใจในการสรางผลงานทางวิชาการ รวมทั้งใหมีความเทาเทียมกับระยะเวลาท่ีมีสิทธ ิ25 

รับการประเมนิเขาดาํรงตําแหนงทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยของรฐั 

  สวนการกาํหนดอตัราการรบัเงินประจําตาํแหนงประเภทวิชาการกระทรวงกลาโหม 

ไดกาํหนดใหมีความสอดคลองกับการรับเงนิประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบนั 

อุดมศกึษา ที่กําหนดโดยคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาหรอืชื่อยอวา ก.พ.อ.  
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เชนเดิม ไดแก ตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยจะไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตรา ๓,๕๐๐ บาท  

และเมื่อไดรับเงนิเดอืนสูงขึน้ในระดับไมต่ํากวา ๑๙,๘๐๐ บาท ก็จะไดรับการปรับเพ่ิมเปน  

๕,๖๐๐ บาท สําหรบัตําแหนงรองศาสตราจารยก็จะไดรับเงนิประจําตําแหนง ๕,๖๐๐ บาท  5 

แลวเมื่อไดรับเงนิเดือนสูงขึน้ไปในระดับไมต่ํากวา ๒๔,๔๐๐ บาท ก็จะปรับเพ่ิมเปนไดรับ  

๙,๙๐๐ บาท และในสวนตําแหนงศาสตราจารยรับเงินประจําตําแหนง ๑๓,๐๐๐ บาท  

แลวก็จะไดรบัการรับเพ่ิมเปน ๑๕,๖๐๐ บาท ก็ตอเมื่อผานเกณฑการประเมินตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่กระทรวงกลาโหมกําหนด สวนหลักเกณฑการประเมินและการพิจารณาการแตงตัง้ 

เขาสูตําแหนงทางวิชาการนัน้ กระทรวงกลาโหมไดกําหนดไวในกฎหมายลําดบัรอง โดยคํานึงถึง 10 

มาตรฐานทั่วไปที่สอดคลองกับมาตรฐานทีค่ณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศกึษา 

หรือ ก.พ.อ. ไดกําหนดไว อนันี้กค็ือเรือ่งที่ ๑ ที่อยากจะขอนําเรียนเพ่ือพิจารณาสําหรับทานสมาชิก 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ 

  สําหรบัในเรือ่งที่ ๒ กค็ือการเพ่ิมบัญชีเงนิประจําตําแหนงของขาราชการทหาร 

ประเภทวิทยฐานะ ซึง่เดิมไมเคยมีการกาํหนดบัญชีอัตราเงินประจําตาํแหนงสําหรับขาราชการทหาร 15 

ประเภทนี้ไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. .... ๒๕๒๑ ทําใหขาราชการทหาร 

ที่ทําหนาที่สอนในระดับต่ํากวาปริญญาหรือการอาชวีศึกษา การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมธัยม 

และการศกึษาเฉพาะทางทางทหาร เชน โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนชางฝมือทหาร โรงเรียน 

นายสิบทหารบก หรือโรงเรยีนชุมพลทหารเรอื และโรงเรียนจาอากาศ โรงเรียนพรรคหรือเหลา 

สายวิทยาการของทางทหาร เชน โรงเรียนทหารราบ โรงเรียนเสนาธิการทหารทั้ง ๓ เหลาทัพ  20 

วิทยาลัยการทัพของทัง้ ๓ เหลาทัพ และวทิยาลัยเสนาธกิารทหารนั้นเปนตน เหลานีเ้ดิมถึงปจจุบัน 

ยังไมมีสิทธิไดรบัเงนิประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะสําหรบัผูที่มตีําแหนงและหนาที่ในการสอน 

ซึ่งแตกตางจากขาราชการครูท่ีสอนในโรงเรียนสังกดัของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น สังกดักระทรวงมหาดไทย วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยชางศิลป 

สังกัดกระทรวงวฒันธรรม แลวก็โรงเรียนกีฬาที่สังกดักระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ที่ครูเหลานี ้25 

เมื่อมีคุณสมบตัิครบและผานเกณฑการประเมนิที่คณะกรรมการขาราชการครแูละบุคลาการ 

ทางการศึกษากําหนดในแตละระดับวิทยฐานะ ก็จะมีสิทธิไดรับเงินประเภทวิทยฐานะในระดับนัน้ 

ดังนัน้เพ่ือเปนการลดความเหล่ือมลํ้าในระบบการศกึษาของประเทศไทยเราใหเกิดความเทาเทียม 
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ในเรื่องเงินประเภทวิทยฐานะของครูอันจะเปนการสรางขวัญ สรางกําลังใจ สอดคลองกับ

ภาระหนาทีข่องขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางการทหาร 

ดวยเหตุผลดังกลาวกระทรวงกลาโหมจึงขอเพ่ิมบัญชเีงินประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะ 5 

ใหแกขาราชการทหารที่ทําหนาท่ีสอนในสถาบนัการศึกษาดังกลาว ใหมีสิทธิไดรบัเงนิวิทยฐานะ

เชนเดียวกบัครูหรอืบุคลาการทางการศกึษา โดยกาํหนดระดบัวิทยฐานะเปน ๕ ระดบั ซึง่จะไดรับ

เงินประจําตําแหนง ดงันี ้ 

  ๑. ครูชํานาญการตน ไดรับเงินประจําตําแหนง จํานวน ๒,๕๐๐ บาท 

  ๒. ครูชํานาญการ ไดรับเงินประจําตําแหนง จํานวน ๓,๕๐๐ บาท 10 

  ๓. ครูชํานาญการพิเศษ ไดรบัเงินประจําตาํแหนง จํานวน ๕,๖๐๐ บาท 

  ๔. ครูเชี่ยวชาญ ไดรับเงินประจําตําแหนง จํานวน ๙,๙๐๐ บาท  

  ๕. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ไดรบัเงินประจําตําแหนง จํานวน ๑๓,๐๐๐ บาท  

และเมื่อผูมวีิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษไดรับเงินเดือนสูงถึง ๙๖,๐๔๐ บาท ก็จะไดรับเงนิ 

ประจําตําแหนงประเภทวิทยฐานะในอัตราที่สูงขึ้น ปรับเปน ๑๕,๖๐๐ บาท  15 

  ในสวนของครูชํานาญการขัน้ตน ผมขอชีแ้จงเพ่ิมเติมวา กระทรวงกลาโหม 

ไดกาํหนดเพ่ิมเปนระดับต่ําสุดเพ่ือรองรับอัตราครทูี่เปนระดบันายทหารชั้นประทวน  

อันนี้จะแตกตางจากกระทรวงศกึษาธกิารทีม่ี ๔ ระดบั เนื่องจากการเรียนการสอนในกระทรวง 

กลาโหมนัน้มีการจัดการศึกษาวิชาทางทหารท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยูในเกณฑที่มีอันตราย 

ตอผูสอนและผูรับการเรียนการสอนอยางย่ิง เชน วิชาวตัถุระเบดิ วิชาการยิงปนดวยกระสุนจริง  20 

และการฝกยุทธวธิีทางทหาร เปนตน จึงจําเปนจะตองจัดครูผูสอนในระดับนายทหารชั้นสัญญาบัตร 

และนายทหารชั้นประทวนเพ่ือใหเพียงพอในการเรียนการสอน และควบคมุการปฏิบัติของผูเรียน 

ใหเกิดความปลอดภัย โดยครูซึ่งเปนนายทหารชัน้ประทวนจะสามารถเล่ือนวิทยฐานะไดสูงสุด 

เพียงที่ระดับครูชํานาญการ ก็คือระดบัแรกทีต่่ําสุดทีก่ําหนดไวเดิมของพลเรือน สําหรับนายทหาร

สัญญาบัตรที่มีวทิยฐานะได ๔ ระดบัคือ ตั้งแตครูชาํนาญการจนถงึครเูชี่ยวชาญพิเศษ สวนนีก้็จะ25 

เชนเดียวกนักบัในสวนของพลเรือน  

 

          -  ๓/๑ 
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  สวนการประเมินและการพิจารณาใหมวีิทยฐานะ กระทรวงกลาโหมไดกาํหนด

ระดบัวิทยฐานะและหลักเกณฑการประเมนิใหมีวิทยฐานะและการเล่ือนวิทยฐานะ โดยเทียบเคียง

กับมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด แลวก็สําหรับการเสนอรางกฎหมายในครั้งนี้  5 

เมื่อสักครูตามท่ีทานประธานไดเรียนชี้แจงใหกบัทานสมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาตไิดทราบแลว 

กระทรวงกลาโหมไดดําเนินการตามแนวทางการจัดทําและการเสนอกฎหมายตามบทบัญญตั ิ

มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย ตามที่คณะรฐัมนตรไีดใหความเห็นชอบแลว 

เมื่อวนัที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ โดยจัดใหมกีารรับฟงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการจัดทํารางกฎหมาย

ในระดับพระราชบัญญัติผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานของรฐัจํานวน ๓ เวบ็ไซต 10 

(website) ไดแก เว็บไซตของกระทรวงกลาโหม เว็บไซตของสํานกังานปลัดกระทรวงกลาโหม  

และเว็บไซตกลางภาครฐัสําหรับการรับฟงความคิดเหน็ของกฎหมายไทยไวเรียบรอยแลว  

โดยในการรบัฟงความคิดเหน็นี้ไมมีผูใดใหขอคิดเห็นท่ีเปนการคดัคานรางกฎหมายฉบับนี้แตอยางใด 

ในนามของคณะรฐัมนตรี กระผมจึงขอเสนอสภานิตบิัญญัตแิหงชาติเพ่ือจะไดกรุณาพิจารณา 

ในประเดน็ที่ไดนําเสนอนีต้อไป ขอบคณุครบั  15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณทานรัฐมนตรคีรบั ตอไปขอเชิญ 

ทานสมาชิกท่ีประสงคจะอภิปรายกอนที่จะรับหลักการหรือไมรับหลักการรางพระราชบัญญตั ิ

ฉบับนี้ มีทานใดประสงคขอใหเขาชื่อไว ผมจะจํากดัแตเฉพาะผูที่ประสงคจะอภิปรายนะครบั 

ขณะนีม้ีทานวัลลภ  ตงัคณานุรักษ  ศาสตราจารยกิตติคณุภิรมย  กมลรตันกุล   

ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ มีทานใดอกีไหมครบั ถาไมมีผมขอปดการลงชือ่แคนี ้20 

เชิญทานวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ ๘ นาทคีรับ 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ กอนอืน่ตองขอบคุณรัฐบาลที่ไดนําเสนอกฎหมายฉบบันี้เขาสู 

การพิจารณาของสภา ที่พูดเชนนี้เพราะผมไปเทียบเคียงกับพระราชบญัญตัิครูและบคุลากร 

ทางการศึกษา ซึง่ไดเขาสูสภาและผานสภาเมื่อป ๒๕๔๗ ทานชาไป ๑๓ ป ในสมยันั้นในป ๒๕๔๗  25 

ที่เขามานี้เปนการไปปรับเรือ่งวิทยฐานะใหกับครูท้ังประเทศ ตามที่ทานไดเสนอกฎหมายฉบับนี ้

เขามา ฉะนัน้ที่พูดมานีไ้มไดพูดเอาใจทหาร แตพูดเอาใจครูและอาจารยที่อยูในหนวยทหาร  

เพราะทานละทิง้มา ๑๓ ปเต็ม ๆ ทานไปใชชั้นยศทําใหการกาวไปสูมฐีานะทางวิชาการ  
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ทางวิทยฐานะกด็ีมันชาไปดวย เพราะฉะนัน้การที่ทานปรับแบบนี้กระผมเห็นดวยอยางย่ิงวา 

เปนการดําเนินการทีด่ีมาก แมจะชาไป ๑๓ ปก็ตาม ทานประธานที่เคารพครับ พอดูกฎหมายฉบับนี ้

โดยหลักการไมเทียบกบัชั้นยศ แตไปดวูาทานมีผลงานทางวิชาการสูงกวาปริญญาตรีขึน้ไปก็ไปไล 5 

ผศ. รศ. ศ. อะไรกว็ากันไป แตถาต่าํกวาปริญญาตรีก็มาเปนผูชาํนาญการ ผูชํานาญการพิเศษ 

ตาง ๆ นานาตามที่มีการบัญญัตไิวในกฎหมาย ซึง่ไมคอยตางกบัระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสักเทาไรนัก แตส่ิงที่ผมกงัวลอยูมี ๒ เรือ่ง เมื่อทานประธานหรือทานรัฐมนตรีไปด ู

รางขอบังคับกระทรวงกลาโหมทั้ง ๒ ฉบบั ทีม่ีแนบอยูในกฎหมายฉบบันี ้ในรางฉบบัแรกเปน 

รางฉบับขอบงัคับกระทรวงกลาโหมวาดวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย 10 

สถาบนัการศึกษาสังกดักระทรวงกลาโหม และทานก็วางไปหมดวา เชน ผูชวยศาสตราจารย 

จะตองมีวฒุิการศกึษาปริญญาตรหีรือเทียบเทาไมนอยกวา ๖ ป ปริญญาโทหรอืเทยีบเทา 

ไมนอยกวา ๓ ป เปนตน ทานก็วางกรอบนี้ คาํถามที่ควรจะตองตอบกับสังคมคือวา รางขอบังคับ

ฉบับนี้ เมื่อไปเทียบกับ สกอ. ของมหาวิทยาลัยอืน่การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

ตาง ๆ กับสถาบนัการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมตางกันอยางไร อันนี้เปนขอที่ ๑ นะครบั  15 

ซึ่งผมไมคอยกังวลนัก เพราะเขาใจวาอาน ๆ ดูก็คงไมคอยตางกันนัก แตที่ผมกงัวลก็คือรางขอบังคบั

กระทรวงกลาโหมวาดวยวิทยฐานะสําหรับขาราชการทหารที่ทาํหนาที่สอน อนันี้คอืครู อนัแรกคือ

อาจารย อนันีค้ือครู ถาทานประธานจะไปดูในขอ ๔ ของรางขอบงัคับกระทรวงกลาโหมยกราง 

ฉบับนี้เขียนวา “ขาราชการทหารท่ีทาํหนาที่สอน จะตองมีใบอนญุาตประกอบวิชาชพีครู ตามที่

บัญญตัิไวในพระราชบัญญัตสิภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖” ปญหาอยูตรงนี ้ 20 

วาคนที่ทําหนาทีค่รูปจจุบันเมื่อกฎหมายฉบบันี้ผานแลว ขั้นตอนจะชวยใหทานทัง้หลายไปได

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะดําเนินการเชนไร อนันี้ตองคดิ ไดโดยอตัโนมตัิหรอืไม หรือตองไป

เรียนบางวชิาเพ่ิมเติมเพ่ือไปเทียบเคียงเอาใบนี้มา ทานถงึจะไดขยับไปสูวิทยฐานะอนันั้นได จึง

ตองการถามคาํถามในขอท่ี ๔ วาการไดใบประกอบวิชาชีพครูตามที่กฎหมายเขาบญัญตัิของสภาครู

และบคุลากรเมื่อป ๒๕๔๖ จะดําเนินการเชนไรกบัทหารท้ังหลายท่ีอยูในฐานะของความเปนคร ูเพ่ือ25 

จะไดใบประกอบวิชาชีพนี้ นี่เปนคําถาม ๒ คําถาม ขอบคุณทานประธานครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปทานศาสตราจารยกติตคิุณภิรมย 

กมลรตันกุล เชิญครบั 
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๑๑ 
  ศาสตราจารยกิตติคุณภิรมย  กมลรัตนกุล   :   กราบเรยีนทานประธานสภา 

ที่เคารพ กระผม ศาสตราจารยกิตติคุณภิรมย  กมลรตันกุล สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาติ 

กระผมก็เปนอีกทานหนึง่ที่เห็นดวยอยางย่ิงกบัหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัตฉิบับนี ้

ในการแกไขเพ่ิมเติมบัญชีอัตราเงนิประจําตําแหนงขาราชการทหารประเภทวิชาการ โดยไมมกีาร 

นําชั้นยศทางทหารมาเปนเกณฑในการพิจารณาการดํารงตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือเปนการ 5 

เสริมสรางและสรางแรงจูงใจในการสรางผลงานทางวชิาการใหเพ่ิมมากขึ้นในแวดวงการทหาร 

เนื่องจากกระผมเหน็วาตําแหนงทางวิชาการนัน้เปนการใหแกบคุคลท่ีมีความรูความสามารถ 

และมผีลงานทางวิชาการในระดบัที่สูงขึ้นและเปนทีป่ระจักษ จึงไมนาจะเกี่ยวกบัชั้นยศอยางใด

ทั้งส้ิน ดังนั้นการทีเ่ราไมผูกเรื่องนีก้ับชัน้ยศไวกบัการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการนั้น  

กระผมมีความเห็นวาเปนหลักการทีน่าจะถูกตองแลว อยางไรก็ตามกระผมมีขอสังเกต 10 

ที่อยากจะฝากทานประธานไปยังทานรฐัมนตรีในฐานะที่อยูในแวดวงการศกึษามานานพอสมควร 

ใน ๓ ประเดน็ดวยกนั 

  สําหรบัประเด็นท่ี ๑ นั้นแมวาไมควรนาํชั้นยศมาเปนหลักเกณฑหรือเงื่อนไข 

ในการขอตาํแหนงทางวิชาการจากชัน้สูงขึ้นกต็าม แตกระผมเห็นวานาจะตองมกีารพิจารณา 

ในทางกลับกันไปดวยวา หากผูนั้นไดรับตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึน้แลวจะกลายมาเปนเงื่อนไข 15 

ในการขอชั้นยศที่สูงขึ้นหรือไมในอนาคต  

  สําหรบัประเด็นท่ี ๒ เมื่อไดรับตาํแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นแลว ไมวาบคุคลนั้น 

จะไดรับชัน้ยศท่ีสูงขึ้นหรอืไมก็ตาม จะสามารถโอนกลับมาสูในแทรค็ (track) เดิมหรือตําแหนง 

ในสายที่ไมใชสายวิชาการไดหรือไม เพราะหากไมกาํหนดหรอืพิจารณาใหชัดเจนแลวอาจเกิด

ประเดน็วา บุคคลนัน้อาจจะเลือกที่จะไปอยูในตําแหนงทางสายวิชาการกอน เพราะมีการงาย 20 

ไมตองการรอชั้นยศ แลวหลังจากนัน้ก็อาจจะกลับเขามาสูในตําแหนงบริหาร หรือในตําแหนงอื่น ๆ  

ซึ่งอาจจะทําใหไดเปรียบกวาบุคคลธรรมดา  

   สําหรบัประเด็นสุดทาย กระผมคิดวาควรมีการพิจารณาในการกาํหนดเงื่อนไข 

และผลงานทางวชิาการที่บคุคลที่ไดรบัตําแหนงทางวชิาการที่สูงขึน้นัน้ จะตองมีการผลิตผลงาน 

ทางวิชาการอยางตอเนื่องตอไปอีก เพราะจากประสบการณในแวดวงของอุดมศึกษานั้น 25 

มีคณาจารยจํานวนหนึง่เมื่อไดรบัการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึน้หรือสูงสุด เชน 
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๑๒ 
ตําแหนงศาสตราจารยแลวจะหยุดในการผลิตผลงานทางวิชาการ ซึ่งบุคคลเหลานี้ก็ไดเงนิประจํา 

ตําแหนงไปเรียบรอยแลว เพราะฉะนัน้มหาวิทยาลัยหลาย ๆ แหงจึงพยายามที่จะสรางมาตรการ 

ในการที่จะมารองรบัปญหาดังกลาว เชน มีการกาํหนดภาระงานรวมกบัมีการประเมินผลงาน

ประจําปโดยมีการกําหนดเคพีไอ (Key Performance Indicator : KPI) ที่มีสวนของการผลิต

ผลงานวิชาการ หรือมีการสรางมาตรการในการจายเงนิ เมื่อมีผลงานทางวิจัยมาใหแสดงเปน5 

ประจักษ อยางนี้เปนตน ฉะนั้นกระผมจึงขออนญุาตฝากทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรี 

เพ่ือเตรียมมาตรการตาง ๆ เพ่ือรองรับความทาทายตาง ๆ ที่อาจจะเกดิขึน้ ๓ ประการ  

เมื่อพระราชบญัญตัิฉบับนี้มีผลบังคับใชเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบญัญตัิฉบบันี ้ 

ก็คือการสรางแรงจูงใจเพ่ือใหมีการผลิตผลงานวิชาการเพ่ิมมากขึน้ ขอบพระคุณครบั  

 10 

          -  ๔/๑ 
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  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปทานผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย 

บุญยะลีพรรณ เชญิครับ 

  ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ   :   กราบเรียนทานประธาน 5 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม นายแพทยเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ สมาชกิสภานิตบิัญญัติ

แหงชาต ิตองขอกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานรัฐมนตรีนะครบัวา ผมเห็นดวยในหลักการ 

ของรางพระราชบัญญตัฉิบบันี้ ดวยเหตุผลท่ีสําคญัก็คอื อันนี้เปนเรื่องการลดความเหล่ือมลํ้าของ

เจาหนาที่ของรฐัซึ่งทําหนาที ่ถาดูเฉพาะการทําหนาทีแ่ลวก็คือทาํหนาที่ทางวิชาการ ทําหนาที่

ทางดานการสอนเชนเดียวกนั เพียงแตอยูกันคนละสวนงาน คือเปนขาราชการทหารไมควรจะ 10 

มีความเหล่ือมลํ้าในเรื่องความกาวหนาทางวิชาการ ในเรื่องเงนิประจําตําแหนงทางวิชาการ 

หรือเงินวิทยฐานะของขาราชการทหารท่ีทาํการสอน ฉะนั้นรางพระราชบัญญตัิฉบบันี้จึงเปนเรื่องที่

ถูกตองแลวที่เราจะทาํใหขาราชการทหารที่ทํางานเรื่องวิชาการในระดบัอดุมศกึษาและทําการสอน

ในระดับท่ีต่ํากวาอดุมศกึษาไดรบัความเทาเทียมกับขาราชการพลเรือน เมื่อหลักการเปนอยางนั้น 

ในเชิงที่จะเปนผลสรางแรงจูงใจก็เหน็ดวย แตเมื่อเพ่ิมแรงจูงใจในสัดสวนท่ีใกลเคียงกนัแลว 15 

มาตรฐานที่จะเปนในเรื่องทางวิชาการและขาราชการทหารท่ีทาํการสอนนั้น ก็ควรจะเปนมาตรฐาน

เดียวกันดวย ตรงนี้ผมจะเสนอแนะความเหน็ไววา เฉพาะขาราชการทหารประเภทวิชาการ 

ผมไมมขีอกงัวลเหตุเพราะวาในรางขอบงัคับกระทรวงกลาโหมที่เสนอมาวาดวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารย เขียนไวคอนขางดีมากในขอ ๑๑  ในขอ ๑๑ ของ 

รางขอบังคับอนันี้เขียนวาใหสถาบนัการศึกษาสังกดักระทรวงกลาโหม โดยความเหน็ชอบของ 20 

สภาสถาบนั กําหนดมาตรฐาน ผลการสอน และอืน่ ๆ ใหเปนไปตามขอบังคบั ตรงนีค้ือความสําคญั 

ซึ่งผมเหน็วาดีมาก “โดยคํานึงถงึมาตรฐานโดยทัว่ไปที่สอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษากําหนด” ผมวาอันนี้เปนการเขียนทีด่ีมาก แลวสามารถท่ีจะ

ทําใหมาตรฐานของอดุมศึกษาไทย ไมวาผูที่ทําหนาทีก่ารสอนนั้นจะอยูในสังกดัของกระทรวงใด 

ก็ตาม ไมใชเฉพาะกระทรวงศึกษาธกิาร เวลาเอยชื่อวาเปนศาสตราจารย รองศาสตราจารย  25 

หรือผูชวยศาสตราจารยในประเทศไทยแลวทุกคนจะยอมรับวาเปนมาตรฐานเดียวกนั ฉะนัน้ 

ในสวนนี้ไมมีขอกังวล ขอกังวลของผมไปอยูที่รางขอบังคับฉบับถดัไป เปนรางขอบงัคับวาดวย 

วิทยฐานะสําหรบัขาราชการทหารที่ทาํหนาที่สอน เมื่อสักครูนี้เปนตําแหนงวิชาการ ผศ. รศ. ศ.  

ในระดับมหาวิทยาลัยเขียนไวดแีลว ใชเกณฑมาตรฐานของอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร 
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แตพอมากลาวถงึวิทยฐานะสําหรบัขาราชการทหารที่ทําหนาท่ีสอน อันนี้จะเปนในระดบัที่ต่าํกวา

อุดมศกึษาจะเหน็ไดวาไปเทยีบเคียงกบัคร ู๕ ระดับดวยกันคือ ครชูํานาญการตน ครูชํานาญการ 

ครูชํานาญการพิเศษ ครเูชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ แลวผมกด็ูแลววาก็เปนธรรมท่ีจะกําหนด5 

ชั้นแบบนี ้มีลักษณะใบประกอบวชิาชีพคร ูมีเงินประจําตําแหนงที่เทาเทียมกนั แตเทาที่ผมดู 

โดยละเอียดถาเกดิหลงหหูลงตาตองขออภัย ผมคิดวายังขาดถอยคําในทํานองเดียวกบัขอ ๑๑  

ของรางขอบังคับทีว่าดวยเรือ่งตําแหนงทางวชิาการของ ผศ. รศ. ศ. ผมจึงเรียนเสนอตอ 

ทานประธานฝากไปยังทานรัฐมนตรีผูชี้แจงวา ถาเปนไปไดรางขอบงัคับฉบบัที่ ๒ ถาจะไดมกีาร

เพ่ิมเติมถอยคําใหการไดวิทยฐานะเงนิประจําตําแหนงวทิยฐานะทั้ง ๕ ระดับของครปูระเภทตาง ๆ 10 

ไปเทียบเคียงใหสอดคลองกบัมาตรฐานท่ีคณะกรรมการขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 

เขากําหนดไว และในอนาคตเรื่องเหลานี้เปนเรื่องที่มีพลวัต เมื่อมีการปรบัมาตรฐานของฝง

ขาราชการครูก็จําเปนอยูเองที่มาตรฐานของฝงวิทยฐานะของขาราชการทหารท่ีทําการสอนนั้น  

ถาเราเขียนไววาใหสอดคลองกับมาตรฐานนัน้ก็จะมีการปรับตัวตามไปดวย เชนเดียวกับที่ทานได

เขียนเอาไวแลวสําหรับขาราชการทหารท่ีมีตาํแหนงทางวิชาการเปน ผศ. รศ. และ ศ. ผมก็ฝากไว15 

เพียงประเดน็เดียวเพ่ือใหมาตรฐานการศกึษาไทยทีเ่จาหนาที่ของรฐัทําหนาท่ีนั้น ไมวาจะอยูในสังกดั

กระทรวง ทบวง กรมใดก็จะมีมาตรฐานเดียวกัน ไดรับการยอมรบัเหมือนกัน ขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานรฐัมนตรหีรือคณะผูชีแ้จง 

ตอบคาํถามหรือขอสังเกตของทานสมาชิก เชญิทานรัฐมนตรีครบั 

  พลเอก อดุมเดช  สีตบุตร (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม)   :   กราบเรียน20 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตแิละทานสมาชิกครบั ผมตองขอขอบคุณเปนอยางย่ิงสําหรับ 

ทั้ง ๓ ทานท่ีไดกรุณาใหขอคิดเห็น โดยทุกทานไดแสดงความเหน็ดวยกับรางพระราชบัญญตัิที่ทาง

กระทรวงกลาโหมไดเสนอ แตวาไดมีขอหวงใยและขอคดิเห็นตามลําดบั ไมวาจะเปนทานวัลลภ   

ตังคณานุรกัษ ทานภิรมย  กมลรตันกุล และทานเฉลิมชัย  บญุยะลีพรรณ ผมขอกราบขอบพระคุณ

เปนอยางย่ิง ผมขออนุญาตตอบขอซกัถาม กอนอืน่อาจจะตองยอนกลับมาในกรณีของท้ัง ๒ ทาน  25 

ดูแลวนาจะเปนฝากใหเพ่ิมเติม เพ่ือใหถอยคาํในขอบังคบัของกระทรวงกลาโหมที่เขยีนไวนั้น  

มีความสมบรูณมากย่ิงขึน้ ซึง่ผมขออนุญาตรับส่ิงเหลานี้ เพ่ือที่จะเพ่ิมเติมไดในระดบัของการทาํ

ขอบังคับของกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวของนัน้ตอไป เพ่ือใหไดมาตรฐานตามท่ีทานมคีวามกังวล 
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๑๕ 
สนช. ๖๓                                                                                      สุชาดา  ๔/๓ 

 

และหวงใยไว เรียนอีกนดิหนึ่ง เพราะวาเมื่อสักครูอาจจะมีความเขาใจคลาดเคล่ือน จริง ๆ แลว 

ในสวนของทางฝายพลเรอืนที่กําหนดไวเดิมของทางกระทรวงศึกษาธิการ ไดกาํหนดในสวนของ

ระดบัวิทยฐานะไว ๔ ระดบัดวยกนั แตในสวนของทางทหารมาเพ่ิมในระดับต่ํากวาผูท่ีเปน 5 

ปริญญาตรีกค็ือในระดบัชั้นประทวน เนือ่งจากที่ผมไดชีแ้จงไปแลววา ในสวนของทางทหารนัน้ 

มีการสอนในวิชาที่อาจเกดิเปนอนัตรายและมีความจําเปนที่จะตองมีครูในระดบัชั้นประทวน 

ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนการปฏิบัติงานจรงิในการรบหรือวารับการฝกสอน

อบรมทีม่ีประสบการณแลวก็ตามมาชวยกํากบัดแูล ยกตัวอยางเชน วิชาที่เกี่ยวกบัเรื่องของ 

วัตถุระเบดิ วิชาที่เกี่ยวกบัการยิงปนดวยกระสุนจริง วิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของยุทธวธิซีึ่งจะตอง10 

ประกอบทั้งกระสุนจรงิและวัตถุระเบดิ แลวกก็ระสุนซอมรบ เหลานี้เปนตน เราจึงขอกําหนด

เพ่ิมเติมในระดับของทางกระทรวงกลาโหม ในการเพ่ิมบัญชีของอตัราทีก่ําหนดไวจากเดมิ ๔ ระดบั 

ก็เปนผูชํานาญการตน ซึ่งอนันี้ของทางกระทรวงศกึษาธิการไมมี แตวาในสวนนี้เงนิก็จะลดต่ําลงไป 

เพราะวาในเรื่องของผูชํานาญการทีเ่ริ่มปฏิบตัิกันอยูในปจจุบันนี้จะเริ่มที ่๓,๕๐๐ บาท แตวา 

พอเปนชัน้ประทวนเราก็ใหกําหนดเปนผูชาํนาญการตนก็มีเงนิต่าํลงไปคือ เพียงแค ๒,๕๐๐ บาท 15 

แลวก็ผูชํานาญการตนนี้ไมสามารถจะปรับ สมมตุิวาไดรบัเลื่อนเปนสัญญาบตัรกต็าม ซึง่อาจจะ 

ไมไดรบัปรญิญา แตวามีการเลื่อนชัน้ยศตามทีห่ลักเกณฑของกระทรวงกลาโหมกําหนดก็จะ 

ไมสามารถไดรับเงินสูงไปกวา ๓,๕๐๐ บาท คือผูชํานาญการ ซึ่งดูแลวไมเกดิการเอาเปรียบอะไร  

แตวาเปนเรื่องของความจําเปนที่จะตองมีครูในระดบัชั้นประทวนทีม่ีประสบการณและ

ความสามารถในการสอน เพ่ือควบคมุการสอนใหเกดิความปลอดภัย อนันีผ้มขอเรยีนชี้แจง 20 

และขอขอบคุณนายแพทยเฉลิมชัยไวดวย ในสวนของทานภิรมย ทานไดใหขอหวงใยในเรื่องของ 

ปญหาวาจะตองพิจารณาในเรื่องเงื่อนไขในการขอยศวา ถาเกดิเขาทําผลงานและไดรบัการปรับจาก

ผูชวยศาสตราจารยไปเปนรองศาสตราจารย ไปเปนศาสตราจารยแลว แตอาวโุสปอาจจะยังนอย 

แลวก็จะมาขอในลักษณะท่ีวาเมื่อเขาไดศาสตราจารยเขาควรจะเปนยศนั้นยศนี้ในระดับสูงขึน้ 

ไปเรว็กวาปกต ิอันนี้ผมขอเรียนวาจะไมเกี่ยวกัน ในเรื่องของชัน้ยศกค็งยังเปนไปตามกฎเกณฑของ25 

กระทรวงกลาโหมในเรื่องของการแตงตั้งยศขาราชการทหาร จะตองมีในลักษณะปประจําชั้นยศ 

หรือปรวมที่เปนไปตามกฎกติกา จะไมสามารถที่จะเอาตําแหนงทางวิชาการนั้นมาเทียบเคียงได  

อันนี้กร็ะมัดระวังจะไมใหเกดิปญหาเชนนี้ก็คงคลายความกังวลใจของทาน  
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๑๖ 
สนช. ๖๓         สํารวม  ๕/๑ 

 

  สําหรบัการโอน ทานไดใหขอหวงใยเกี่ยวกบัเรือ่งการโอนอะไรตาง ๆ เหลานี ้

ถาเกดิเขาไมอยูในแทงของเขาแลวเขาโอนกลับไปกลับมา แลวจะทําใหไดรบัความไดเปรียบ 

อะไรตาง ๆ กข็อเรียนคราว ๆ วา หากมกีารโอน หมายความวาการรบัราชการนั้นมีความเปนไปได 5 

ที่จะปรบัตําแหนงและมีตาํแหนงทีว่างอีกทางสายหนึ่งกส็ามารถจะโอนได แตวาสิทธิในเรือ่งของ 

เงินนั้นก็จะไมไดรับ เพราะวาตําแหนงที่ระบไุมใช เมื่อตาํแหนงทีร่ะบไุมใช ในตาํแหนงใหม 

ก็ไมสามารถท่ีจะเอาการรบัเงินในอตัราเดมินั้นมาใชประโยชนในเรื่องของการรับเงินได สวนการโอน

ในแนวทางรับราชการอาจเปนไปไดที่เมือ่มีความสามารถไมจาํเปนตองเปนเรือ่งการสอนอยางเดียว 

ในเชิงบริหารก็สามารถจะขามไปอยูในอีกสวนหนึง่ที่ไมใชสวนของการศกึษาสายวิชาการกเ็ปนไปได 10 

หรือจะไปอยูในสวนของสายวิทยฐานะหรือในสวนของฝายบริหารก็สามารถเปนไปไดเมื่อโตขึ้นไป

เรือ่ย ๆ ตามระดบั และมีความรูความสามารถที่เหมาะสม ถาสามารถเปนไปไดก็อาจเปนไปได  

แตสิทธิตาง ๆ เหลานี้จะไมไดตดิตามไป โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรือ่งของเงนิทีน่าจะเปนปญหา 

ในเรื่องนั้น 

  สําหรบัเรื่องของการผลิตผลงานทางวิชาการโดยตอเนื่องที่ทานไดใหความหวงใยมา 15 

ทางกระทรวงกลาโหมไดกําหนดใหมีคณะกรรมการการประเมิน ซึง่จะเปนทัง้ในสวนของ 

สวนการศกึษานัน้ ๆ ดวย และอีกระดบัก็คือถาเปนในภาพของระดบัสูงขึน้ไป ผมขอพูดคราว ๆ วา 

ก็จะมีคณะกรรมการที่ทางเหลาทัพจะแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน โดยเฉพาะอยางย่ิงยกตวัอยาง 

เชน ในระดับของศาสตราจารย เปนตน ก็จะเชิญผูทีม่ีความรูความสามารถในองคกรภายนอก

กระทรวงกลาโหมมารวมในการประเมินดวย และผูประเมินแตละระดับนั้นจะตองมวีิทยฐานะ 20 

ไมต่าํกวาผูที่ไดรบัการประเมินในระดบัตาง ๆ อนันีก้็จะไดคลายความหวงใยในสวนของที่ทาน 

ไดฝากมา และสวนใดที่เปนรายละเอียดผมจะไดนําไปกาํชับใหกบัในสวนของกระทรวงกลาโหม

ไดรบัขอคิดเหน็ของทานไวตามที่ทานไดใหขอคิดเห็นดวย  

  สวนของทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ ผมตองขอขอบคุณ เพราะท้ัง ๓ ทานก็เหน็ดวย

ทั้งหมดอยูแลว แตทานวัลลภไดมขีอหวงใยเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะตองมีใบอนุญาตประกอบ25 

วิชาชีพสําหรับบุคลากรผูสอนทางทหาร ซึง่ไดระบุไวในกฎเกณฑที่ทาง ก.พ.อ. กําหนดไว  

เราก็พยายามที่จะตองใหไดมาตรฐานตามนัน้ ก็ตองมีการสงเสริมและการสนบัสนนุในเรื่องของ 

การไปสอบเทียบเพ่ือใหเกิดความถูกตองและความชดัเจนเพ่ือไมใหผิดตอกฎระเบียบท่ีไดเกดิขึน้  
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สนช. ๖๓         สํารวม  ๕/๒ 

 

ไมวาจะเปนในสวนของพระราชกฤษฎีกากต็าม ในสวนของขอบังคับที่กระทรวงกลาโหมจะกําหนด 

ซึ่งถอืวาเปนกฎหมายลําดบัรองของพระราชบญัญตัิที่จะขอแกไขในลําดบันีต้อไป ผมจึงขออนุญาต

เรียนชีแ้จงใหกับทานสมาชกิสภานิตบิัญญัตแิหงชาติเพ่ือกรุณาทราบตามนี้ ขอขอบพระคุณ 5 

เปนอยางสูงครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีสมาชิกทานใดยังตดิใจคําชีแ้จง 

ของทานรฐัมนตรหีรือไมครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีแลว ผมขอปดการอภิปรายนะครับ 10 

ตอไปจะเปนการลงมติในวาระที่ ๑ วาจะรับหลักการหรอืไมรบัหลักการแหงรางพระราชบญัญตั ิ

ระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไวพิจารณา ผมขอตรวจสอบองคประชุมนะครับ 

ทานสมาชิกครับ เปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชุมกอนที่จะลงมติในวาระที่ ๑ วาจะรับ

หลักการหรือไมรับหลักการแหงรางพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

เชิญทานสมาชกิเสียบบัตรลงคะแนนและกดปุมแสดงตน ขอทราบจํานวนผูเขาประชุมครบั 15 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๙๗ คน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๑๙๗ คน  

ครบองคประชมุนะครบั ตอไปผมขอถามมต ิสมาชิกทานใดเห็นสมควรรับหลักการ 

แหงรางพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กดปุม เห็นดวย   

ทานใดไมเห็นควรรับหลักการกดปุม ไมเห็นดวย  ทานใดประสงคงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง 20 

เชิญทานสมาชกิลงคะแนนครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

 

          -  ๖/๑ 
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๑๘ 
สนช. ๖๓              สิริพรรณ  ๖/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนน จํานวนผูเขารวมประชมุ 

๒๐๗ คน มีมติเห็นดวย ๒๐๓ ไมเหน็ดวย ไมมี งดออกเสียง ๔ เปนอันวาท่ีประชมุลงมตริับหลักการ 

แหงรางพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไวพิจารณานะครับ  5 

ผมขอเรียนปรึกษาเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณารางกฎหมายฉบบันี้ ทานสมชาย  แสวงการ  

เชิญครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ กระผม นายสมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวสิามัญ 

กิจการสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอเสนอทานประธานและที่ประชุมเพ่ือตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 10 

ขึ้นพิจารณารางพระราชบญัญัตฉิบับนี้ จํานวน ๒๒ คน ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ ขอเสนอตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบญัญตัฉิบับนี ้๒๒ คน โดยมีผูรับรองถูกตอง  

มีทานใดจะมคีวามเหน็เปนอยางอื่นหรือไมครับ  15 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมี ถอืวาทานสมาชิกเหน็ชอบดวยอยางนี ้

นะครับ โดยทีข่อบงัคับการประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอ ๘๓ วรรคสาม กาํหนดสัดสวน 

ของกรรมาธิการในสัดสวนคณะรัฐมนตรี เมื่อกรรมาธกิารมี ๒๒ คน ใหเทากับจํานวนไมเกิน ๔ คน 

เชิญทานรัฐมนตรเีสนอรายชื่อกรรมาธิการ ๔ คนครบั  20 

  พลเอก อดุมเดช  สีตบุตร (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม)   :   ในสวนของ

คณะรฐัมนตร ีผมใครขอเสนอจํานวน ๔ ทาน ดังนี ้

  ๑. พลตรี ธรีะยุทธ  ศรีฟา        ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

            ขาราชการกลาโหม กรมเสมยีนตรา 

  ๒. พลตรี  ธานินทร  ทุนทุสวัสดิ ์      ผูชวยเจากรมพระธรรมนูญ 25 

  ๓. พันเอก เจนวิทย  เดด็แกว        รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

            ขาราชการกลาโหม กรมเสมยีนตรา 
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๑๙ 
สนช. ๖๓              สิริพรรณ  ๖/๒ 

 

  ๔. นางพรพิมล  สัมฤทธิ์ผอง       ผูอํานวยการฝายกฎหมาย 

       การบริหารราชการแผนดนิ สํานักงาน 

            คณะกรรมการกฤษฎีกา 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปขอเชญิเสนอสัดสวนของสมาชิก  

ทานสมชาย  แสวงการ  

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ  

สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภานิติบญัญตัิแหงชาต ิ

ขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดสวนของสมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ จํานวน ๑๘ ทาน  10 

ดังนี ้

    ๑. พลเรือเอก กฤษฎา  เจริญพานิช 

    ๒. พลเอก คณิต  สาพิทกัษ 

    ๓. พลเอก จิระเดช  โมกขะสมิต 

    ๔. พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ 15 

    ๕. พลเอก ไพชยนต  คาทนัเจรญิ 

    ๖. ศาสตราจารยกติตคิุณภิรมย  กมลรตันกุล 

    ๗. พลเรือเอก วีระพันธ  สุขกอน 

    ๘. พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตรโกศล 

    ๙. พลตร ีวฒุิชัย  นาควานิช 20 

  ๑๐. ผูชวยศาสตราจารยวุฒศิักดิ ์ ลาภเจริญทรัพย 

  ๑๑. พลเอก สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล 

  ๑๒. พลเอก สมหมาย  เกาฏีระ 

  ๑๓. พลเอก สุชาติ  หนองบวั 

  ๑๔. พลโท สุรใจ  จิตตแจง 25 

  ๑๕. พลเอก สุวโรจน  ทิพยมงคล 

  ๑๖. พลเอก อกัษรา  เกดิผล 

  ๑๗. พลเอก อดุมชัย  ธรรมสาโรรชัต 

  ๑๘. พลเอก อูด  เบื้องบน 
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๒๐ 
สนช. ๖๓              สิริพรรณ  ๖/๓ 

 

  ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ เสนอรายชื่อสัดสวน 5 

ของสมาชิก ๑๘ คน ครบถวนแลวนะครบั มีสมาชิกทานใดจะเสนอรายชื่ออยางอืน่อกีหรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ)         

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีแลวนะครบั เชิญเลขาธิการอานรายชื่อ 

คณะกรรมาธกิาร 

  นายนฑั  ผาสุข (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธกิารสภานติิบัญญตัแิหงชาติ)   10 

:   รายชื่อกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที ่..)  

พ.ศ. ....  จํานวน ๒๒ คน ดงันี ้

    ๑. พันเอก เจนวิทย  เด็ดแกว 

    ๒. พลตร ี ธานนิทร   ทุนทุสวัสดิ ์

    ๓. พลตร ี ธีระยุทธ  ศรีฟา 15 

    ๔. นางพรพิมล  สัมฤทธิ์ผอง 

    ๕. พลเรือเอก กฤษฎา  เจริญพานิช 

    ๖. พลเอก คณิต  สาพิทกัษ 

    ๗. พลเอก จิระเดช  โมกขะสมิต 

    ๘. พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ 20 

    ๙. พลเอก ไพชยนต  คาทันเจรญิ 

  ๑๐. ศาสตราจารยกิตติคุณภิรมย  กมลรตันกุล 

  ๑๑. พลเรือเอก วรีะพันธ  สุขกอน 

  ๑๒. พลเอก วีรัณ  ฉนัทศาสตรโกศล 

  ๑๓. พลตรี วุฒชิัย  นาควานิช 25 

  ๑๔. ผูชวยศาสตราจารยวุฒศิักดิ ์ ลาภเจริญทรัพย  

  ๑๕. พลเอก สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล  

  ๑๖. พลเอก สมหมาย  เกาฏีระ 
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๒๑ 
สนช. ๖๓              สิริพรรณ  ๖/๔ 

 

  ๑๗. พลเอก สุชาติ  หนองบวั 

  ๑๘. พลโท สุรใจ  จิตตแจง 

  ๑๙. พลเอก สุวโรจน  ทิพยมงคล 5 

  ๒๐. พลเอก อกัษรา  เกดิผล 

  ๒๑. พลเอก อดุมชัย  ธรรมสาโรรชัต 

  ๒๒. พลเอก อูด  เบื้องบน 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปผมขอปรึกษาเรื่องกําหนดเวลา 

แปรญัตตแิละกาํหนดเวลาทาํงานของคณะกรรมาธกิารชดุนี้ ทานสมชาย  แสวงการ ครับ 10 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญัติ

แหงชาต ิขอเสนอทานประธานเพื่อกําหนดเวลาแปรญัตติราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ภายใน ๗ วนั 

กําหนดเวลาดําเนินงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๓๐ วนั ขอผูรับรองครบั 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ เสนอกําหนดเวลา 

แปรญตัตภิายใน ๗ วัน ตามขอบังคับการประชมุสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิกําหนดเวลาการพิจารณา 

ภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัที่สภามีมตแิตงตัง้ มีผูรับรองถูกตอง จะมีสมาชิกทานใดมีความเหน็ 

เปนอยางอื่นหรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ถาไมม ีถือวาที่ประชุมเห็นชอบตามนี้นะครบั 

ขอบคุณทานรัฐมนตรีและผูชี้แจง ผมมีเรื่องที่จะเรยีนแจงเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมาธิการชุดนี ้

เนื่องจากระยะนีม้ีกฎหมายพิจารณาในวาระที ่๒ และวาระที ่๓ มากนะครับ และกฎหมายฉบับนี ้

สภามีมติใหพิจารณาภายใน ๓๐ วนั ดังนัน้ทางคณะกรรมาธิการจึงขอนดัประชมุครัง้แรก 

ในวันศุกรท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ 25 

หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ขอใหทานกรรมาธิการไปรวมประชมุโดยพรอมเพรียงกัน 

สําหรบักรรมาธิการที่ผมอานชื่อไปเมื่อสักครูนี้ จบการพิจารณาเรื่องดวนที ่๑  
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๒๒ 
สนช. ๖๓              สิริพรรณ  ๖/๕ 

 

  ตอไปเรื่องดวนที ่๒ การใหความเห็นชอบบคุคลผูไดรับการคดัเลือกใหดํารงตําแหนง 

เลขาธกิารคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

   (ตามมาตรา ๕๑/๑ แหงพระราชบัญญตัิมาตรการของฝายบริหารในการปองกนั 5 

และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัตมิาตรการของ 

ฝายบริหารในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙) 

  คณะรฐัมนตรไีดมีหนังสือแจงวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติ

ในภาครัฐ ไดดาํเนนิกระบวนการคัดเลือกบคุคลเพ่ือดํารงตาํแหนงเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

เรียบรอยแลว โดยไดคัดเลือก พันโท กรทิพย  ดาโรจน รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท.  10 

ใหเปนผูสมควรไดรบัการแตงตั้งเปนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งคณะกรรมการปองกนั 

และปราบปรามการทุจรติแหงชาติไดรบัทราบแลว และไดเสนอชื่อ พันโท กรทิพย  ดาโรจน  

ตอนายกรัฐมนตรเีพ่ือเสนอสภานิตบิัญญตัแิหงชาติใหความเห็นชอบตอไป ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

มาตรการของฝายบรหิารในการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแกไขเพ่ิมเตมิ 

โดยพระราชบัญญตัิมาตรการของฝายบรหิารในการปองกันและปราบปรามการทุจรติ (ฉบับที ่๒) 15 

พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕๑/๑ กําหนดให “เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึง่นายกรัฐมนตรีนําความกราบบงัคมทูลเพ่ือโปรดเกลาฯ 

แตงตั้ง ตามผลการคดัเลือกของคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยความเหน็ชอบของวุฒิสภา” โดยที่

มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึง่ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยบญัญตัวิา ในระหวางที่ยังไมมี

วุฒิสภา ใหสภานติิบญัญตัิแหงชาติทีต่ั้งขึน้ตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) 20 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงทาํหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวฒุิสภาตอไป ดังนั้นการให 

ความเหน็ชอบในเรื่องนี้จึงเปนหนาทีข่องสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ โดยทีข่อบงัคับการประชุม 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอ ๑๓๑ วรรคหนึง่ กาํหนดวา “เมื่อมีกรณีทีส่ภาจะตองพิจารณาใหบคุคล

ดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญัตขิองรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย สภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ 

ขึ้นคณะหนึ่ง มีจํานวนไมเกนิย่ีสิบเอด็คน เพ่ือทําหนาทีต่รวจสอบประวัต ิความประพฤติ  25 

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดาํรงตําแหนงนั้น รวมทั้งรวบรวม

ขอเท็จจรงิและพยานหลักฐานอันจําเปนสําหรับตําแหนงนั้นเปนกรณี ๆ ไป” ดังนั้นผมขอหารือวา 
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๒๓ 
สนช. ๖๓              สิริพรรณ  ๖/๖ 

 

จะเหน็สมควรใหมีการแตงตัง้คณะกรรมาธกิารสามัญเพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบประวัต ิความประพฤติ

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดาํรงตําแหนงเลขาธกิารคณะกรรมการ

ปองกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือไมอยางไร เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ  5 

 

          -  ๗/๑ 



๒๔ 
สนช. ๖๓         มิ่งขวัญ  ๗/๑ 

 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ กระผม สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามัญกิจการ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอเสนอทานประธานเพ่ือตั้งคณะกรรมาธิการสามญัเพ่ือทําหนาทีต่รวจสอบ 5 

ประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรบัการคดัเลือกใหดํารงตําแหนง 

เลขาธกิารคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จํานวน ๑๗ คน ตามขอบังคับ 

การประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอผูรับรองครบั 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ ขอเสนอแตงตัง้ 10 

คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือพิจารณาเรื่องนี้จํานวน ๑๗ คน มีผูรับรองถูกตอง มีสมาชิกทานใด 

จะมีความเห็นเปนอยางอืน่หรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมม ีก็ถอืวาทีป่ระชุมเหน็ชอบตามนี ้

โดยขอบังคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอ ๑๓๒ กาํหนดวา “การตั้งกรรมาธิการสามัญ 15 

ตามขอ ๑๓๑ ใหตั้งจากสมาชิกที่คณะกรรมาธิการวิสามญักิจการสภานติิบญัญตัิแหงชาติเสนอชื่อ 

มีจํานวนไมเกนิหาคน จํานวนนอกจากนั้นใหทีป่ระชุมสภาตั้งจากรายชื่อสมาชิกทีค่ณะกรรมาธิการ 

สามัญประจําสภาเสนอจากกรรมาธิการคณะนัน้ ๆ คณะละหนึ่งคน” ดังนัน้สัดสวนจึงตอง 

เปนไปตามขอบังคับการประชุมดังกลาว ขอเชญิเสนอรายชื่อกรรมาธิการ เชญิทานสมชาย   

แสวงการ ครับ 20 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ ผม สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอเสนอรายชือ่กรรมาธิการจํานวน ๑๗ ทาน ดงันี ้

    ๑. พลเรือเอก กฤษฎา  เจริญพานิช 

    ๒. นางสาวจินตนนัท ชญาตร  ศุภมติร 25 

    ๓. นายเจน  นําชัยศิร ิ

    ๔. พลตร ีณรงคพันธ  จิตตแกวแท 

    ๕. พลเอก ไตรรตัน  รังคะรัตน 

    ๖. พลเอก ทรงกิตติ  จักกาบาตร 
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๒๕ 
สนช. ๖๓         มิ่งขวัญ  ๗/๒ 

 

    ๗. พลเอก ธีระวฒัน  บุณยะประดับ 

    ๘. นางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา 

    ๙. พลตํารวจเอก พิชติ  ควรเดชะคุปต 5 

  ๑๐. พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ 

  ๑๑. พลเอก วินัย  สรางสุขด ี

  ๑๒. รองศาสตราจารยสรณ  บญุใบชัยพฤกษ 

  ๑๓. พลเอก สรรชยั  อจลานนท 

  ๑๔. พลเอก สุนทร  ขําคมกลุ 10 

  ๑๕. พลเอก สุรพงษ  สุวรรณอัตถ 

  ๑๖. นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช 

  ๑๗. พลเอก อูด  เบื้องบน 

  ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 15 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชายเสนอกรรมาธิการสามัญ 

จํานวน ๑๗ คน มีผูรบัรองถกูตองแลว จะมีทานใดเสนอรายชื่อเปนอยางอื่นอกีหรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ขอเชญิเลขาธิการอานรายชือ่ 

กรรมาธิการสามัญชดุนี ้20 

  นายนฑั  ผาสุข (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธกิารสภานติิบัญญตัแิหงชาติ) 

:   รายชื่อกรรมาธกิารสามญัเพ่ือทําหนาทีต่รวจสอบประวตัิ ความประพฤติ และพฤติกรรม 

ทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตาํแหนงเลขาธิการคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการทุจรติในภาครฐั จํานวน ๑๗ คน ดงันี ้

    ๑. พลเรือเอก กฤษฎา  เจริญพานิช 25 

      ๒. นางสาวจินตนนัท ชญาตร  ศุภมติร 

    ๓. นายเจน  นําชัยศิร ิ

    ๔. พลตร ีณรงคพันธ  จิตตแกวแท 
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๒๖ 
สนช. ๖๓         มิ่งขวัญ  ๗/๓ 

 

    ๕. พลเอก ไตรรตัน  รังคะรัตน 

    ๖. พลเอก ทรงกิตติ  จักกาบาตร 

    ๗. พลเอก ธีระวฒัน  บุณยะประดับ 5 

    ๘. นางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา 

    ๙. พลตํารวจเอก พิชติ  ควรเดชะคุปต 

  ๑๐. พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ 

  ๑๑. พลเอก วนิยั  สรางสุขด ี

  ๑๒. รองศาสตราจารยสรณ  บญุใบชัยพฤกษ 10 

  ๑๓. พลเอก สรรชยั  อจลานนท 

  ๑๔. พลเอก สุนทร  ขําคมกลุ 

  ๑๕. พลเอก สุรพงษ  สุวรรณอัตถ 

  ๑๖. นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช 

  ๑๗. พลเอก อูด  เบื้องบน 15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   รายชื่อกรรมาธกิารครบแลวนะครบั 

ตอไปขอใหกําหนดเวลาการดําเนินงานของคณะกรรมาธกิาร เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ ผม สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ

แหงชาต ิขอเสนอทานประธานเพ่ือกําหนดเวลาการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการชุดนี้ภายใน 20 

๔๕ วันนับแตวันท่ีสภาแตงตั้ง ขอผูรบัรองครบั 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ เสนอใหเวลา

ดําเนินงานภายใน ๔๕ วนันบัแตวนัที่แตงตั้งตามขอบงัคบัการประชุมสภานติิบัญญตัแิหงชาต ิ 

มีสมาชิกทานใดเสนอกําหนดเวลาเปนอยางอื่นหรือไมครับ 25 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมี ถอืวาท่ีประชมุเหน็ชอบตามนี ้

จบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๒ เรือ่งนีก้็เปนเรือ่งดวนเชนกัน ดังนั้นจึงขอแจงใหทราบวา 
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๒๗ 
สนช. ๖๓         มิ่งขวัญ  ๗/๔ 

 

คณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวตัิ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม 

ของบคุคลผูไดรบัการคดัเลือกใหดํารงตําแหนงเลขาธกิารคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจรติในภาครัฐ ที่ตัง้เมือ่สักครูนี้จะนัดประชุมครั้งแรกวนัศุกรที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  5 

เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒  

  ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องดวนท่ี ๓  รางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูเปนผูเสนอ 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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๒๘ 
สนช. ๖๓         มิ่งขวัญ  ๗/๕ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ดวยคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูไดเสนอ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... 

มายังสภานติิบญัญตัิแหงชาติ เพ่ือพิจารณาตามมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 5 

แลวพรอมกนันี้ไดมหีนงัสือขออนุญาตขอแกไขถอยคาํและคําตกหลนในรางพระราชบัญญตัิ 

ฉบับนี้ดวย ดังนั้นทานสมาชกิกรุณาตรวจดเูอกสารที่ไดจัดไวใหสมาชิกทุกทาน รวมทัง้หนงัสือ 

ขออนญุาตแกไขถอยคําและคําตกหลน ขอใหพิจารณาเอกสารทัง้ ๒ ฉบับควบคูกันไปดวย  

ทั้งนี้ ผมขอเรียนใหทานสมาชิกทราบดวยวาคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูไดนาํเสนอรายงาน 

การรบัฟงความคดิเห็นของผูเกี่ยวของ และรายงานการวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ 10 

จากการตรากฎหมายมาเพ่ือประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายตามมาตรา ๗๗ 

วรรคสอง ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดวยแลว  

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่จัดวางใหทานสมาชกิทุกทานแลว 

  โดยท่ีรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๗ วรรคส่ี

กําหนดวา เมื่อไดรบัรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญจากคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญแลว 15 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตติองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลา ๖๐ วนันบัแตวนัที่ไดรับ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูแตละฉบบั ซึ่งสภาไดรบัรางพระราชบญัญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญฉบบันี ้เมื่อวันองัคารที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนัน้จะครบกําหนดการพิจารณา 

ของสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิในวนัศุกรที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ กเ็รียนใหทราบลวงหนาวา

คณะกรรมาธิการกม็ีเวลาท่ีจะพิจารณาและผมก็ตัง้ใจจะกําหนดใหพิจารณาวาระที่ ๒ 20 

วาระที่ ๓ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ และสํารองวันศุกรที ่๒๙ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ไวนะครบั  

   ในวันนี้คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูไดเขามารวมประชมุเพ่ือชี้แจง 

ประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี ้ดงันี ้ 

   ๑. นายมีชัย  ฤชุพันธุ  ประธานกรรมการ 

   ๒. นายสุพจน  ไขมุกด  รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 25 

   ๓. นายอภิชาต  สุขัคคานนท รองประธานกรรมการ คนทีส่อง 

   ๔. นางกรีะณา  สุมาวงศ  กรรมการ 

   ๕. นางจุร ี วิจิตรวาทการ กรรมการ 

   ๖. นายอัชพร  จารุจินดา กรรมการ 

   ๗. นายภัทระ  คําพิทกัษ  กรรมการ 30 



๒๙ 
สนช. ๖๓         มิ่งขวัญ  ๗/๖ 

 

  ขอเชิญทานประธานกรรมการและกรรมการรางรฐัธรรมนูญทุกทาน 

เขาประจําทีค่รับ 

  (คณะกรรมการเขาประจําที)่ 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ สําหรบัรางพระราชบญัญตั ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี ้ทานกลานรงค  จันทิก ไดพิจารณาศกึษารางพระราชบญัญตัิประกอบ 

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... ซึ่งผมจะขอใหทานเปนผูแทน 

ในการแถลง เนื่องจากวารางพระราชบัญญตัิฉบบันีป้ระธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตไิดมีคําสั่ง 

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาเตรียมพรอมไวลวงหนา ก็จะไดมีการนําเสนอหลังจาก 10 

ทีท่านประธานคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูไดแถลงหลักการและเหตผุลแลว ถาทานประธาน

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูพรอมแลว ก็ขอเชิญแถลงตอที่ประชมุไดครบั 

 

          -  ๘/๑ 

 15 

 

   



๓๐ 
สนช. ๖๓         อรอุมา  ๘/๑ 

 

  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (ประธานกรรมการ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิทานสมาชกิผูทรงเกียรติ ผม นายมีชัย  ฤชุพันธุ ประธานกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญ ขอประทานอนุญาตเสนอรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวย 5 

การปองกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... โดยมีหลักการดังตอไปนี ้ 

 

“บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. .... 10 

___________________ 

 

หลักการ 

 

ใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ  15 

 

เหตุผล 

 

   เนื่องจากรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดเปล่ียนแปลงคุณสมบัต ิ

และลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง และหนาที่และอาํนาจของคณะกรรมการปองกนั 20 

และปราบปรามการทุจรติแหงชาติ ประกอบกับรฐัธรรมนูญไดบญัญตัิใหมีมาตรการหรือแนวทาง 

ที่จะทําใหการปฏิบตัหินาทีม่ีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเรว็ สุจริต และเที่ยงธรรม จึงเปน 

การสมควรบัญญัตกิฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ 

ขึ้นใหมใหสอดคลองกับบทบัญญตัิของรฐัธรรมนูญ จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญตั ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญนี”้  25 
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๓๑ 
สนช. ๖๓         อรอุมา  ๘/๒ 

 

   กอนอืน่ตองขอประทานโทษตอสภาที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดสงหนังสือ 

ขอแกไขคําผิด คาํบกพรองมาคอนขางจะยาว อันนี้ก็เปนความบกพรองของคณะกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญทีไ่มไดดูใหรอบคอบมาแตตน เหตุท้ังนี้กเ็ปนเพราะวาเมือ่เวลาอันจํากัด 5 

เราไดสงรางกลับไปให ป.ป.ช. ด ูแลว ป.ป.ช. มีขอเสนอแนะกลับมามาก เรากก็ลับมาพิจารณา 

แลวกเ็ปล่ียนแปลงแกไขตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอในหลายสวน เมื่อแกแลว 

ก็ไมไดกลับไปดมูาตราอืน่ ๆ ทําใหเกดิการขดักนับาง เกดิการขาดตกบกพรองบาง กเ็ลยตอง 

ขอเสนอแกไขมาเปนการลวงหนาเพ่ือกรรมาธิการจะไดไมตองไปแกในชั้นกรรมาธกิาร ซึง่จะทําให

เปนภาระในการลงคะแนนของสภา นัน่กเ็ปนเบื้องตนทีอ่ยากจะกราบเรียนชีแ้จง  10 

  ประการที ่๒ ทีอ่ยากจะกราบเรียนชี้แจงก็คือวา ในการจัดทํารางพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันีไ้ดมุงเนนที่จะทําใหการทํางานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

เกิดประสิทธิภาพ รวดเรว็ และเปนที่เชื่อถือไววางใจได ส่ิงใดที่คดิวาจะเปนอปุสรรคในการท่ีทาํให 

การทํางานนั้นลาชา มีขัน้ตอนมาก เรากไ็ดปรับเปลี่ยนแกไขใหม เชน ในระบบที่เคยใชการตัง้

คณะอนกุรรมการเปนหลักในการพิจารณาตั้งแตเริ่มการไตสวน การตรวจสอบขอเทจ็จริง  15 

เรากไ็ดความจริงจากสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. และทานประธาน ป.ป.ช. วาไดมีการฝกอบรม 

เจาหนาที่ใหเปนพนกังานไตสวนใหมีขดีความรูความสามารถสูงขึน้ แลวก็ไดกําหนดคุณสมบตัิ 

เอาไวคอนขางจะสูง ซึง่อยูในฐานะท่ีจะสามารถลงมือทาํการไตสวนไดเองแลวโดยไมตองตั้ง 

คณะอนกุรรมการในทุกเรื่องไป ซึ่งการตั้งคณะอนุกรรมการในทกุเรื่องทําใหเกิดความลาชา  

เพราะไมสามารถทาํงานทุกวันได แลวตองทํางานเปนคณะ การทํางานก็ตองทําในลักษณะ 20 

ของการประชมุ แตถาใหพนกังานไตสวนของ ป.ป.ช. เปนผูทําเสียเอง การทํางานก็จะสามารถ

ทํางานไดตลอดเวลาตราบเทาที่เปนเวลาทําการของทางราชการ ในขณะเดียวกนัเพ่ือปองกนั 

มิใหเจาหนาทีถู่กครหาวาใชดุลพินิจหรือดอูะไรแตละเรือ่งโดยลําพังตวัเอง จึงไดกําหนดเอาไววา 

ในการทํางานของเจาหนาทีที่่เปนพนกังานไตสวนนัน้ใหประกอบไปดวยพนักงานไตสวนหัวหนา  

ซึ่งเปนหัวหนาคนหนึ่ง แลวพนักงานไตสวนธรรมดาคนหนึ่ง แลวเจาหนาที่อีกคนหนึ่งเปนชดุไป  25 

ชุดละ ๓ คน เพ่ือวาจะไดชวยเหลือซึง่กนัและกัน แลวในขณะเดียวกันก็จะไดคดิอานใหรอบคอบ 

ใหเกิดความเปนธรรมขึ้น นัน่ก็เปนประการที่ ๑ ในการที่ปรับปรุงระบบการทํางาน 
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๓๒ 
สนช. ๖๓         อรอุมา  ๘/๓ 

 

  นายตวง  อนัทะไชย   :   ทานประธานครับ ผมขออภัยอาจารย ทานประธาน 

บอกเจาหนาที่หนอยครบั เสียงขางหลังไมไดยินเลยครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ปรบัเสียงไมโครโฟนหนอย แลวก ็5 

ขอความกรุณาทานประธานคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูชวยขยับไมโครโฟนตรงหนานดิหนึ่งครับ 

  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (ประธานกรรมการ)   :   ตองขอประทานโทษนะครบั  

ในประการที ่๒ ที่จะทําใหการทํางานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกดิความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ และไมถูกครหาอยางทีก่ําลังเกดิกันอยู กค็ือเรื่องการตัง้สํานกังาน ป.ป.ช. จังหวดั  

ที่เอาเจาหนาที่ท่ีทําหนาทีไ่ตสวนไปอยูที่จังหวดัทุกจังหวดั การทํางานของ ป.ป.ช. นัน้ไมใชเปน 10 

การทํางานแบบตรวจสอบเปนประจําอยาง สตง. ซึง่เขาตองมีหนาที่ในการตรวจสอบทุกหนวย

ราชการเปนประจํา เพราะฉะนั้นเขาก็มีหนวยงานที่อยูทีจั่งหวดัเปนประจํา หรือหนวยงานอืน่ ๆ  

ที่จะตองบรกิารประชาชนเขาก็จะตองมหีนวยงานไปตัง้อยูที่นั่น แต ป.ป.ช. นัน้ตรวจสอบเมื่อมีการ

ทุจริตหรือเมื่อมกีารสงสัยวาจะทุจริต ถาเอาคนไปกองไวที่จังหวดัเฉล่ียกนัไปก็ไดจังหวัดละไมกี่คน 

แลวเมื่อถงึเวลาจะทํางานคนก็จะไปติดอยูทีน่ั่น เพราะฉะนั้นเราก็คดิวาสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวดั15 

ควรจะทําหนาที่อืน่ในสวนทีเ่กี่ยวกบัการดแูลเรือ่งบญัชทีรัพยสินและการประชาสัมพันธ รวมทัง้ 

การชักชวนประชาชนใหมามีสวนรวมหรือการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนเล็ก ๆ นอย ๆ  

เพ่ือเปนหูเปนตาใหกบั อบจ. สวนพนักงานไตสวนที่จะทาํหนาที่ในการไตสวนจรงิ ๆ นั้น 

ก็ใหไปรวมไวท่ีภาค แลวก็เพ่ือท่ีจะใหมีความหลากหลายกระจัดกระจายก็กาํหนดเอาไววาใหมีไดถงึ 

๑๒ ภาค มากกวาภาคใด ๆ ของสวนราชการทุกสวน แลวก็ไปอยูที่นัน่ เมื่อถงึคราวจะตองตรวจสอบ20 

ก็จะไดสามารถระดมกาํลังไปทํางานในแตละจังหวดัไดตามความจําเปน ดวยวธิีนีก้็จะไมเสียกําลังคน

ไปนัง่อยูเฉย ๆ ที่สําคญัก็คอืเมื่อเจาหนาที่ ป.ป.ช. ทีท่ําหนาทีต่รวจสอบไปอยูที่จังหวัด ความคุนเคย 

ความเปนกันเองระหวางขาราชการดวยกนัเองก็ยอมจะเกิดขึ้น แลวก็ยอมจะเปนท่ีครหานินทาไดวา

อาจจะทําใหทํางานไมไดเตม็ที่ จรงิ ๆ อาจจะไมไดเปนอยางนัน้ แตก็อดไมไดท่ีจะถกูครหานนิทา 

เราก็คดิวาเอาไปรวมไวเสียที่ภาค อยางนอยที่สุดหวัหนาภาคก็จะไดกํากบัดแูลไดโดยใกลชิด  25 

แลวกข็ึ้นตรงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. อันนั้นกเ็ปนเรื่องท่ี ๒ ที่ทาํใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ

สูงขึ้น 
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๓๓ 
สนช. ๖๓         อรอุมา  ๘/๔ 

 

  ประการที ่๓ ก็คือเรื่องการกาํหนดระยะเวลา เราก็พยายามดวูาในการตรวจสอบ

การทํางานหรือการไตสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ควรจะใชเวลาไมเกินสักเทาไร เราก็คิดวา

สูงสุดนาจะประมาณ ๒ ป แลวก็ถาจําเปนอยางไรก็ตอได แตไมไดหมายความวาเมือ่ครบ5 

กําหนดเวลาเหลานั้นแลวจะทําให ป.ป.ช. หมดอํานาจในการตรวจสอบ ป.ป.ช. ก็ยังตองตรวจสอบ

ตอไปตามกําหนดอายุความท่ีมีอยูเทาที่จะทําได เพียงแตวาถาเกินเวลาเหลานั้นกอ็ยากให

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปสํารวจตรวจสอบดูวาเกดิอะไรขึ้น เจาหนาที่ไปปลอยปละละเลยหรอืเปลา 

หรือเกิดความจําเปนอืน่ใด สําหรบัระยะเวลาที่กําหนดไวเปนขัน้เปนตอน ซึ่งจะมีอยูใน 

แตละมาตรานั้นทางคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญกค็ิดตามประสาคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ 10 

วาเทานั้นนาจะพอ แตถาทานสมาชกิ สนช. และทานผูทรงคุณวุฒซิึ่งเคยเกี่ยวของกบั ป.ป.ช. คิดวา

แคนัน้ไมพอ จะเปลี่ยนแปลงขยับขยายอยางไร ทาง กรธ. กไ็มมขีอขดัของ ขอเพียงอยางเดียววา  

ใหมีระยะเวลาพอที่ชาวบานจะไดรูวาเมื่อเรื่องไปถึง ป.ป.ช. แลวจะจบส้ินเมื่อไร แลวก็ถาพน

กําหนดเวลาทีค่วรจะเสร็จแลวไมเสร็จ ชวยบอกใหชาวบานเขารูดวยไดไหมวาเกดิอะไร ตดิขดั

อยางไร เขาก็จะไดอุนใจไดวาเรื่องราวท่ีเกดิขึน้ในบานในเมืองแลวไมถกูตอง จะไดมีการดําเนินการ15 

ใหถูกตองภายในเวลาอนัรวดเรว็ตามเทาที่จะทําได อันนั้นกเ็ปนประการที่ ๓ ในเรือ่งของ 

การพยายามทําใหเกดิความรวดเรว็  

 

          -  ๙/๑ 

20 



๓๔ 
สนช. ๖๓         ละไม  ๙/๑ 

 

  ในอีกสวนหนึ่งทีดู่ออกจะเปนปญหาที่คงจะตองใชเวลาถกเถียงกันอยูนาน  

ก็คือเรือ่งของการถกูตรวจสอบการถวงดุล ทานสมาชกิผูทรงเกียรติจะสังเกตเห็นวา  

หนวยราชการทกุหนวย รวมทั้งองคกรอิสระ แมแตศาลรัฐธรรมนูญและศาลยุตธิรรม  5 

จะถูกตรวจสอบโดยหนวยตรวจสอบ ๒ หนวยเสมอ หนวยที่ ๑ ก็คือ ป.ป.ช. และหนวยที่ ๒ กค็ือ 

สตง.  สตง. เองเมื่อเปนคนตรวจสอบเรื่องการเงิน ปญหาก็จะตองถามวาแลวใครจะเปนคน

ตรวจสอบเรื่องการเงินของ สตง. ในกฎหมาย สตง. จึงตองกําหนดใหมีองคกรขึน้มาอีกองคกรหนึ่ง

เพ่ือที่จะเปนคนไปตรวจสอบการเงินของ สตง. สวนเรื่องการทุจริตนั้น ป.ป.ช. เปนผูตรวจสอบ  

สตง. อยูแลว เมื่อมาถึง ป.ป.ช. เราก็ตัง้คําถามถามวาแลวใครจะตรวจสอบ ป.ป.ช. จริงอยูในตัว10 

รัฐธรรมนูญนั้นไดกําหนดไววา ถาเปนคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนผูกระทาํความผิด สมาชิกสภา

อาจจะเขาชื่อกนัเพ่ือที่ไปย่ืนตอศาลฎีกาเพ่ือใหตั้งคณะกรรมการไตสวนอิสระขึ้นเพ่ือดําเนินการได 

อันนัน้ก็เบาใจไปได แตถาเจาหนาท่ีของ ป.ป.ช. เปนผูกระทํา แลวใครจะเปนคนไตสวน ทางเดียว 

ที่จะหลีกเล่ียงไดกค็ือกรรมการ ป.ป.ช. ตองไตสวนเอง แตถาทาํอยางนั้นจะเปนภาระจนเกนิไป

หรือไม เรากเ็ปดชองวาให สตง. สามารถตรวจสอบได แลวเมื่อตรวจสอบแลวเวลาจะชี้วาผิด 15 

หรือไมผิด สตง. อยาชี้ ไปใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนผูช้ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็จะไดสบายใจ

วาคนที่ทํางานอยูในสํานักงาน ป.ป.ช. ไมไดถูกกล่ันแกลง ไมไดถูกเพงเล็งไปในทางทีไ่มสมควร  

ไมเที่ยงธรรม เพราะคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเปนคนชี้เอง และถา สตง. ตรวจสอบแลว 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาการไตสวนนัน้ยังไมสมบรูณ ยังไมเปนธรรม คณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ก็ยังสามารถทําการตรวจสอบเพ่ิมเตมิได อนันีก้็เปนหลักประกนัของการถวงดุลระหวางกันและกัน  20 

ก็คงจะตองเปนเรื่องที่จะไปพูดคุยกันในคณะกรรมาธกิารวาจะทําอยางไร ถาไมใชวธิีนี้จะใชวิธีใด 

ที่จะทําใหเกิดความอุนใจวามีการถวงดุลเหมือนกนัทุกหนวยราชการ นี่ก็เปนสาระสําคัญใหญ ๆ  

ที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดใสเขาไปในกฎหมายฉบับนี ้มีเรื่องหนึ่งซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. อาจจะรูสึกติดขัดอยูก็คือเราไดตดัไปหมวดหนึ่ง คือหมวดวาดวยการจัดทํายุทธศาสตร 

ป.ป.ช. ซึ่งเราคิดวาการจัดทาํยุทธศาสตรชาตนิั้นไมใชเรือ่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะตอง 25 

เปนคนทํา โดยท่ีเรามีกฎหมายจัดทํายุทธศาสตรชาติ มคีณะกรรมการปฏิรูปในดานการปองกนั 

และปราบปรามการทุจรติอยูแลว ควรจะเปนเรื่องที่จะใหชุดเหลานั้นเขาทํา แลวเมือ่ยุทธศาสตรชาติ

ออกมาอยางไร คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็สามารถนํายุทธศาสตรชาตินัน้ไปวางแผนรายละเอียด 

ของตัวเองได เพ่ือที่จะไดปฏิบัติใหตรงตามยุทธศาสตรชาติเหมือนทุกหนวยราชการที่อยูภายใต 
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๓๕ 
สนช. ๖๓         ละไม  ๙/๒ 

 

อาณัตขิองกฎหมายวาดวยยุทธศาสตรแหงชาติ อนันี้เปนเรื่องท่ีจะกราบเรียนเปนเบื้องตน 

ใหทานสมาชิกไดทราบ ขอบพระคุณครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานกลานรงค  จันทิก กอน เนื่องจากวา5 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตไิดตัง้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาศึกษาและเตรียมความพรอมลวงหนา

กอนที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูจะไดเสนอรางพระราชบญัญตัิฉบับนีต้อสภานติิบัญญตัิแหงชาติ 

บัดนีค้ณะกรรมการไดเสนอรายงานการพิจารณาศกึษาความเหน็และขอสังเกตตอ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้มาเพ่ือประกอบการพิจารณาแลว  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีจัดวางใหทานสมาชกิแลว ขอเชิญทานกลานรงค   10 

จันทิก และผูแทนของคณะกรรมการพิจารณาศกึษารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวย

การปองกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... ไดชวยแถลงชีแ้จงใหทานสมาชิกทราบ  

  นายกลานรงค  จันทิก (กรรมการ)   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญัติ

แหงชาต ิกระผม นายกลานรงค  จันทกิ สมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิในฐานะกรรมการพิจารณา

ศึกษารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....  15 

โดยที่ทานประธานสภานิตบิญัญตัิแหงชาติไดมคีําส่ังสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิที่ ๑๑๙/๒๕๖๐  

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... ขึ้น เพ่ือพิจารณาศกึษาและเตรียมความพรอมลวงหนานั้น   

ในการนี ้คณะกรรมการไดมกีารประชุมจํานวน ๙ ครัง้ โดยไดเชิญผูแทนสํานกังานคณะกรรมการ

ปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเขารวมประชมุชี้แจง  20 

  บัดนี ้คณะกรรมการไดพิจารณาศึกษารางพระราชบญัญัตดิังกลาวเสร็จส้ินแลว  

เปนรางฉบับของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญทีเ่สนอตอคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจรติแหงชาต ิเมือ่วนัที ่๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งในรางพระราชบัญญตัิดังกลาวนัน้มีทั้งหมด  

๑๘๘ มาตรา แตในรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญฉบบันี้มีทั้งหมด ๑๙๓ มาตรา 

คณะกรรมการไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะสงไปยังคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูจํานวน ๓ ครั้ง 25 

รวม ๕ ประเดน็ ซึ่งผมขอสรปุสั้น ๆ  

  ขอสังเกตในประเดน็ที่ ๑ กจ็ะเปนเรื่องของการไตสวนสาธารณะ ซึ่งคณะกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญไดตดัทิ้งทั้งหมด จากรางของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติ

แหงชาต ิซึง่ในเรื่องนี้คณะกรรมการมคีวามเห็นวา ควรจะวางเรื่องการไตสวนสาธารณะไวเปน 
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๓๖ 
สนช. ๖๓         ละไม  ๙/๓ 

 

มาตรการในเชิงปองกัน โดยการรบัฟงความคดิเห็นสาธารณะ ยังมีประเด็นการยึด อายัดทรัพยสิน 

ซึ่งคงจะตองมเีรื่องของการเยียวยา ยังมปีระเดน็กรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. วาการกาํหนดกรอบระยะเวลานั้นจะมีผลกระทบตอการทํางานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 5 

หรือไม  

  ประเดน็ที่ ๒ กไ็ดเสนอแนะในบทนิยามศัพทของคําวา “ผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมือง” ในเรือ่งการเปดเผยขอมูล ในเรื่องประเดน็การแกตาง ในเรื่องประเดน็การตรวจสอบ

การปฏิบตัหินาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

  ประเดน็ที่ ๓ เปนเรือ่งขอสังเกตเกี่ยวกบัเรือ่งของผูชวยพนักงานไตสวน  10 

เรื่องของการย่ืนบัญชแีสดงทรัพยสินและหนี้สิน ซึ่งยังมปีระเดน็เรื่องการขาดกรอบระยะเวลาที่จะ

กําหนดเอาไว  

  ประเดน็ที่ ๔ เปนเรือ่งของขอเสนอแนะตอองคกรอิสระอื่น ๆ เชน หามไมให 

อัยการสูงสุดแกตางใหจําเลยหากผูถกูกลาวหาเปนผูดาํรงตาํแหนงทางการเมือง ตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนญู หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ กรณีเกิดความเหน็ตาง อัยการสูงสุด 15 

เห็นควรไมฟองคด ีแตกรรมการ ป.ป.ช. ฟองเอง องคกรอิสระควรรับทราบ อัยการสูงสุดไมสามารถ 

แกตางได  

  ประเดน็ที่ ๕ เปนเรือ่งขอเสนอแนะตอสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

ในเรื่องของการใหเลขาธิการเปนผูเก็บรักษาและจัดการทรัพยสิน  

  ทั้งนี้ รายละเอียดทัง้หมดจะอยูในรายงานของคณะกรรมการ ซึง่ไดนําเสนอ 20 

ตอที่ประชมุสภานติิบัญญตัแิหงชาติในครัง้นีแ้ลว การเสนอของคณะกรรมการก็เพ่ือประโยชน 

ในการพิจารณาของสมาชกิในขั้นรับหลักการรางพระราชบัญญตัฉิบับนี้ ในขั้นการพิจารณา 

ของคณะกรรมาธิการวิสามญั และในขั้นของการแปรญตัตขิองสมาชิก ฉะนัน้คณะกรรมการ 

จึงขอจัดทํารายงานการศึกษาเรื่องดังกลาวเสนอตอทีป่ระชุมสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิเพ่ือใชเปน 

ประโยชนในการประกอบการพิจารณาตอไป ขอบพระคณุครับ  25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณครับทานกลานรงค  จันทกิ  

ตอไปจะเปนการอภิปรายกอนที่จะลงมตวิาจะรับหลักการหรอืไมรับหลักการ ขอเชญิทานสมาชิก 

ที่ประสงคจะอภิปรายไดกรณุาเขาชือ่ไว ตอนนี้มดีังนี ้
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๓๗ 
สนช. ๖๓         ละไม  ๙/๔ 

 

  ๑. พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   

  ๒. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชดิบุญเมือง   

  ๓. นายกิตติ  วะสีนนท   5 

  ๔. พลโท จเรศกัณ์ิ  อานุภาพ   

  ๕. พลเอก สกล  ชื่นตระกูล   

  ๖. นางสุรางคณา  วายุภาพ   

  ๗. นายสมชาย  แสวงการ  

  กําหนดเวลาทานละ ๘ นาที เชิญทานพลเรอืเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ  10 

กอนครับ  

 

           -  ๑๐/๑ 
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๓๘ 
สนช. ๖๓            อมลวันท  ๑๐/๑ 

 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ 

กระผมมีอยู ๒ ประเดน็  5 

    ประเดน็แรก เปนประเดน็เกีย่วกับเรื่องการตรวจสอบถวงดุลขององคกรอิสระ

โดยเฉพาะกรรมการ ป.ป.ช. โดยสภาของเรานั้นใหความสําคัญอยางมาก ผมขออนุญาตวา 

เกี่ยวกบัรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตัิหนาที่ประจําปนั้นไมปรากฏอยูในกฎหมาย 

ฉบับนี้คือในราง แตกม็ีคําปรากฏอยูบางเรื่อง เฉพาะเรือ่ง แตผมจะขออนญุาตวาในกฎหมายเดมิ 

หรือในมาตรา ๑๙ (๑๐) นัน้ อํานาจหนาที่ ป.ป.ช. ในการรายงานผลการตรวจสอบและ 10 

ผลการปฏิบตัหินาที่พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาทุกป  

ทั้งนี้ ใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณชนทราบ อันนี ้

ไมปรากฏอยูในกฎหมายฉบบันี้ แตในกฎหมายฉบับนี้ไดปรากฏตามมาตรา ๑๔๙ เฉพาะเรื่อง  

เชน ใหสํานกังานจัดทํางบดลุ งบการเงิน และบัญชีทําการ สงผูสอบบญัชีภายใน ๙๐ วนันบัแต 

วันส้ินปบญัชี แลวใหสํานกังานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสํานกังาน โดยใหทําการ15 

ตรวจสอบรบัรองบญัชีและการเงนิทุกประเภทของสํานักงาน โดยแสดงใหเห็นดวยวาการใชจาย

ดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด ไดผลตามเปาหมาย มีประสิทธิภาพ เกดิผลสัมฤทธิ ์ 

และความคุมคาเพียงใด และทํารายงานเสนอผลการตรวจสอบบญัชตีอรฐัสภาและคณะรฐัมนตร ี

โดยไมชักชา บางสวนกค็ือวาในเลมที่อยูทีม่ือของผม เปนรายงานประจําป ซึ่งทานไดมารายงาน

ประจําปตอรัฐสภาทกุป อันนี้ก็จะตกขอความตามที่ผมไดชี้แจงเมื่อสักครูนี้กม็ีความเห็นวาสมควร 20 

ที่จะใหมี ผมอานอาจจะไมชดัเจน เพราะวาไดรับรายงานผลการสรุปวิเคราะหคอนขางจะมี 

เวลาจํากัด ถาหากไมม ีผมกม็ีขอเสนอแนะวาควรจะเปนไปตามเดิมกค็ือวา ใหมีการจัดทํา 

รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตัิหนาที่ประจําปนั้นเอง แลวก็มคีวามเหน็เพ่ิมเติมวา

คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยทานประธานนาจะมาใหเกียรติสภาในการรายงานผลการตรวจสอบ 

และผลการปฏิบัตหินาทีป่ระจําปดวย อันนี้ก็เปนเหมือนท่ีกฎหมายที่ผานมา เชน กฎหมาย 25 

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิ กฎหมายเกี่ยวกบัเรื่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาต ิเปนตน อันนี้ก็เปนประเดน็แรก 
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๓๙ 
สนช. ๖๓            อมลวันท  ๑๐/๒ 

  

  สวนประเดน็ที่ ๒ ผมดูแลวในเรื่องกองทุน โดยเฉพาะในมาตรา ๑๕๔  

ถึงมาตรา ๑๕๘ หมวด ๑๐ ก็จะมีคาํถามวาในมาตรา ๑๕๕ ของกองทุนประกอบไปดวยเงิน  

ซึ่งไมเคยปรากฏมากอน ก็จะมีอยางในมาตรา ๑๕๕ ฉบบันี้ กองทนุ ป.ป.ช. ประกอบดวยเงิน 5 

และทรัพยสินดงัตอไปนี้ โดยเฉพาะ (๒) ก็คือเงินอดุหนนุที่รัฐบาลจัดสรรเพ่ือสมทบเขากองทุน 

ป.ป.ช. และใน (๔) เงินอดุหนุนตามมาตรา ๑๑๖ ที่เหลือจายในแตละป คลาย ๆ กบักฎหมาย

เกี่ยวกบัการตรวจเงินแผนดนิท่ีเมื่อ ๒ สัปดาหท่ีผานมาก็จะมีคาํถาม ซึ่งผมดแูลว ผมเหน็ดวย 

ในหลักการ เพราะวาในมาตรา ๑๕๔ การจัดตั้งกองทุน ป.ป.ช. โดยเฉพาะใน (๒) ของมาตรา ๑๕๔ 

ก็จะเปนคาใชจายในการจัดใหมีมาตรการคุมครองชวยเหลือคาทดแทนตามมาตรา ๑๒๘  10 

แลวก็ใน (๓) ของมาตรา ๑๕๔ ใชจายในการคุมครองการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กรรมการ หวัหนาพนักงานไตสวน พนกังานไตสวน และพนักงานเจาหนาทีต่ามมาตรา ๔๐  

อันนี้ผมก็มีคําถามวากองทนุตรงนี้จะมีขนาดใหญโตแคไหนในอนาคตหรือวาตอนตั้งตน เปนตน 

  สําหรบัประเด็น ๒ ประเดน็นี้ ผมขออนุญาตตัง้คําถามและมีขอเสนอแนะ 

ขอบพระคุณครับ 15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถัดไป พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชดิบญุเมือง 

แลวตามดวยทานกติติ  วะสีนนท นะครับ 

  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญัติ

แหงชาต ิทานประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู ทานสมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาติทกุทาน 

ผม พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง สมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิกระผมเปนสวนหนึ่ง 20 

คือเปนกรรมการศกึษาราง พ.ร.ป. ฉบับนี้ แลวก็ไดทราบการเสนอในเรื่องของผลการศึกษา 

ของคณะกรรมการวาไดเสนอไป ๓ ครั้ง ใน ๕ ประเดน็ ซึ่งในการเสนอไปนัน้จากการประชุมวิป 

เมื่อวนัที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทางคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูก็บอกวา ในการเสนอไป 

ในครั้งสุดทายไมสามารถจะแกไขหรือเพ่ิมเติมไดทนั แตคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูก็ไดกรุณา

แกไขเพ่ิมเติมใหในความเหน็ที่ทางคณะกรรมการเสนอไปในหลาย ๆ ประเด็นอยูแลว กเ็ปนที่25 

นายินดีที่ทางทานกลานรงค  จันทกิ ขออนญุาตเอยนาม ทานบอกวาเรือ่งนีก้็เปนเรือ่งของ 

การท่ีรวมอยูในการรับหลักการในวาระที่ ๑ ของวนันีด้วย หมายถงึวากรรมาธกิารวสิามัญ 

คงไปใชประโยชนตอไป  
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๔๐ 
สนช. ๖๓            อมลวันท  ๑๐/๓ 

 

  ผมมีเรื่องที่จะเรียนทานกรรมการรางรัฐธรรมนญู ในเรื่องความสําคญัของ 

การทุจรติและประพฤติมิชอบในวงราชการ เกดิจากปญหาสังคมไทย เกดิจากกิเลสของคน  

เกิดจากปญหาคานิยมสังคมไทย ท่ีเราชอบยกยองนบัถือคนร่ํารวย คนมีเงนิ มีอํานาจ จึงเกดิ 5 

การอุปถัมภเกื้อกูลกนัในสังคม โดยเฉพาะสังคมขาราชการ เพ่ืออะไร เพ่ือไดผลประโยชนรวมกัน 

มาแบงปนกนั เพราะฉะนัน้นี่คือตนทางของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ผูท่ีดํารงตาํแหนง

ระดบัสูงตองวางคนไวในตําแหนงระดบัต่าํ ก็เพ่ือจะใหดาํเนินการในกระบวนการที่จะตองทํา 

การทุจรติมิชอบ เพราะวาการประพฤติทุจรติมิชอบนัน้ทําคนเดียวไมได ตองทําเปนกระบวนการ  

นั่นกค็ือทั้งผูอนุมตัิ ผูเสนอ ผูพิจารณา ลวนแตมีสวนทั้งนั้น เพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาในเรื่องนี้10 

แลวเอาผิดหรือวาตรวจสอบในเรื่องของการบันทกึหลักฐานอะไรตาง ๆ ตองตรวจสอบรวมกันหมด

ไมวาจะเปนเรื่องของการอนมุัติ หรือการเสนอการพิจารณาตาง ๆ ผมอยากจะยกตัวอยาง พ.ร.บ. 

จัดซื้อจัดจางท่ีไดผานสภาไป เราไดมีการระบถุึงการบนัทึกเหตุผลของการพิจารณาไววา ในระดับ 

การเสนอ เสนออยางไร บนัทึกเหตุผลอยางไร ระดับการอนุมตัิ อนุมตัิอยางไร ดวยเหตุผลอยางไร 

พวกนี้จะเปนขอมลูที่สําคญัที่มีสวนเกี่ยวกับราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ถาเรามองเรื่องของการเมือง  15 

คนมองวาเมื่อมีการเมืองแลวมีการเลือกตั้ง แลวกม็าซึ่งการถอนทุนหรือการทุจรติอะไรก็แลวแต  

แตอยาลืมวาที่ผมบอกเรือ่งการทุจรตินัน้คนคนเดียวทําไมได บุคคลคนเดียวทาํไมได ตองเปน

ขบวนการ เพราะฉะนั้นภาคการเมอืงกต็องมาสัมพันธกบัภาคขาราชการในการทุจรติ  

ทีนี้ขาราชการในสวนของการเสนอโครงการ เสนองบประมาณในการใชจาย แลวมีการทุจรติมิชอบ

สวนใหญจะเปนโครงการที่มีมูลคาสูง ๆ ผมจึงสนใจในราง พ.ร.ป. ฉบับนี้ โดยเฉพาะมาตรา ๘๖  20 

ที่พูดถึงเรื่องจริยธรรมของผูที่เกี่ยวของ อันนี้เปนเรื่องท่ีดี แตถาเผ่ือทานดูใหละเอียดในมาตรา ๘๖ 

ไมไดครอบคลุมบุคคลในภาคราชการทั้งหมด ทานจะพูดถึงแตขาราชการท่ีเปนนักการเมอืงสูง ๆ 

หรือศาล หรือองคกรอิสระเทานั้น แลวเมือ่ไปดูมาตรา ๒๘ เรื่องหนาที่และอํานาจของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการไตสวนซึง่ใหอํานาจ โดยเฉพาะใน (๑) ที่ใหอํานาจไวในเรื่องของ

จริยธรรมในการไตสวน เพราะตรงนีเ้ปนตนทางของการนํามาซึ่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ  25 

ตองหาใหไดวาทําไมถงึเกดิขบวนการนี้ข้ึน ในมาตรา ๒๘ (๑) ก็ไมไดพูดถงึขาราชการของรฐั 

ทุกประเภทและขาราชการในทุกระดบัที่เกี่ยวของ เพราะฉะนั้นไปพูดถึงในมาตรา ๒๘ (๒)  
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๔๑ 
สนช. ๖๓            อมลวันท  ๑๐/๔ 

 

ที่พูดถึงเรื่องจริยธรรมของขาราชการอยูบาง แตก็ไมไดพูดถึงไดครอบคลุม ทีนี้ถาไปดูในขาราชการ

ทุกประเภท ขาราชการทุกระดับทีม่ีสวนในการตองปฏิบตัิตามกฎหมายฉบับนี้ อยางกรณีของ 

การจํานําขาวที่ผานมา จะเห็นวาเมือ่ศาลวินิจฉัยและลงโทษไปแลว ผูเกี่ยวของกเ็กิดขึน้มาเรียกวา5 

เปนขบวนการอยางมากมายเห็นไดชดั ตั้งแตเจาหนาที ่ผูบริหารในองคกรของภาครฐั ผูบรหิาร 

ทางพรรคการเมือง ผมจึงชืน่ชมวาราง พ.ร.ป. ฉบับนี้พูดถึงเรื่องจริยธรรมไว คือผมไมไดให

ความสําคัญกับเรื่องของการทุจริตประพฤติมิชอบที่ทานทํามาในอํานาจ ป.ป.ช. ที่เคยมีมาตัง้แต 

พ.ร.ป. ป ๒๕๔๒ ผมเขาใจดีวาทานทํางานตามหนาที่ของทานอยูแลว ป.ป.ช. แตผมพูดถึงวา 

เรื่องนี้เปนเรือ่งสําคญั เพราะฉะนั้นควรจะเนนเรื่องนี้ในราง พ.ร.ป. ฉบบันี้ใหได เพราะฉะนัน้ 10 

ในเรื่องของการทีม่ีจริยธรรมอยูในราง พ.ร.ป. ฉบับนี้จึงเปนเรือ่งทีด่ี แตจะทําอยางไรที่ใหเกดิผล 

ในการบังคบัใชกฎหมายที่เนนเฉพาะเรื่องนี้ในทางปฏิบตัิ ซึ่งในเบื้องตนผมก็อานในราง เพราะเปน

กรรมการศึกษาเรื่องนี้ก็เห็นอยูจุดเดียวเทานั้นเอง ก็คือวาตองระบุประเภทและตาํแหนงของบุคคล 

ที่เกี่ยวของในภาครัฐใหครบ หมายถึงวาสวนราชการทุกประเภท ขาราชการภาครัฐระดบัสูง  

และระดบัที่มีผลตอการพิจารณาและเกี่ยวของกับการใชจายงบประมาณ จึงเหน็วาการเสนอ15 

ลักษณะนีน้าจะเปนประโยชน ซึง่จะตองไปเสนอในชัน้กรรมาธิการตอไป มีอกีประเด็นหนึ่งที่ผม 

ขอชื่นชมในราง พ.ร.ป. ฉบบันี้ คือรางมาตรา ๓๒ ที่พูดถึงการที่สงเสริมใหประชาชนตางมีการ 

แจงขอมูลเบาะแสและใหการคุมครอง อันนี้เปนเรื่องทีด่เีพราะสังคมไทยปจจุบนันี้เรารูอยูแลววา

สภาพปญหาสังคมไทยคืออะไร เรายกยองคนรวย คนมอีํานาจ คนมีอิทธิพล เราไมยกยองคนดี 

เพราะฉะนัน้ปญหาอันนี้ก็คอืเกิดขึ้นวา ถาคนดีเขามามสีวนกบัทางราชการในการตรวจสอบ 20 

จะเปนเรื่องที่ด ีผมจึงขอชืน่ชม แตในทางปฏิบตัิจะมีปญหาอยางไร จะคุมครองอยางไร  

อันนี้กเ็ปนอีกเรื่องหนึง่ซึง่เรามาพูดกนั ก็ขออนุญาตเสนอความคดิเหน็ไวเพียงเทานีค้รับ 

 

           - ๑๑/๑ 
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๔๒ 
สนช. ๖๓         วินัย  ๑๑/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานกติติ  วะสีนนท แลวก็ถดัไป 

พลโท จเรศักณ์ิ  อานุภาพ ครับ 

  นายกติต ิ วะสีนนท   :   กราบขอบพระคุณทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงขาต ิ5 

ที่เคารพ กระผม นายกติต ิ วะสีนนท สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาติ กอนอื่นตองขอขอบคุณ 

ทานประธานคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ ขออนญุาตเอยนาม ทานอาจารยมีชัย  ฤชุพันธุ 

ที่ไดกรุณามาเลาใหเราฟงถึงภาพรวมซึ่งมคีวามชัดเจนแลวก็ใหเห็นถึงความตัง้ใจของทาง กรธ.  

ที่จะใหกฎหมายมีประสิทธภิาพ ประสิทธิผลสมกับที่รฐัธรรมนญูฉบับนีไ้ดชื่อวาเปนรัฐธรรมนูญ 

ฉบับปรับปรงุ แลวก็ยังไดชี้ใหเหน็ถงึโอกาสท่ีจะชวยกนัปรับปรุงในระดับคณะกรรมาธิการอีกตอไป 10 

กระผมขออภิปรายในฐานะที่ผมไดมีโอกาสเปนประธานคณะกรรมาธิการวิสามญัตอนที่ปรบัปรงุ 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู ป.ป.ช. เมื่อป ๒๕๕๘ ซึ่งเปนความพยายามทีจ่ะปรบัปรงุ 

ใหสอดรบักับยูเอ็นซีเอซี (United Nations Convention Against Corruption : UNCAC)  

หรืออนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจรติ ซึ่งไมใชแตเปนการที่จะทําใหเกดิอนวุัต

ตามพันธกรณีเทานั้น แตวาเปนการแกไขเพ่ือใหเปนผลประโยชนของประเทศไทยเอง ก็คือใหมี15 

กฎหมายที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวมท้ังในการที่จะใหความรวมมือกับนานาประเทศในการ

จัดการกับปญหาทุจรติประพฤติมิชอบซึง่มีความซับซอนมากขึ้น แลวกม็ีลักษณะขามชาตมิากขึ้น  

ซึ่งอนันี้กค็งจะสอดคลองกบัที่ทานอาจารยมีชัย  ฤชุพันธุ ไดพูดถึงการที่พยายามท่ีจะทําใหกฎหมาย

ฉบับนี้มปีระสิทธิภาพรวดเรว็แลวก็เปนที่เชื่อถือ ซึง่คงหมายถึงวาเปนที่เชื่อถือระหวางประเทศดวย 

ในการปรับครั้งนั้นมีการปรบัปรุงอยู ๔ – ๕ ประเด็น คอืใหมีความชดัเจนเรื่องการท่ี ป.ป.ช.  20 

เปนหนวยงานหลักหรือคอมพิเท็นต ออทอรติี (competent authority) ตามยูเอ็นซเีอซี  

แลวกเ็รื่องอายุความสะดดุหยุดลงในกรณีจําเลยหลบหน ีแลวก็กรณีความผิดการใหและรบัสินบน 

ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรฐัตางประเทศ องคการระหวางประเทศ แลวก็รวมทั้งเอกชน 

แลวกน็ติิบุคคล  

  อีกประเดน็หนึ่งก็คือการรบิทรัพยสินตามมูลคาซึง่ผมคดิวาทานก็ไดพิจารณา 25 

เรื่องเหลานี้เขาไปอยูหมดแลว แลวก็พยายามที่จะใหมปีระเดน็ที่ครอบคลุมมากขึ้นดวยซ้ํา  

แตจากที่กระผมไดมีโอกาสอานดูในเนือ้หา ผมเห็นวาจะยังมีความไมชดัเจน อาจจะเปนลักษณะที่

ภาษาอังกฤษเรียกนูวองซ (nuance) ในเรื่องถอยคําอยูบาง โดยเฉพาะในประเด็นทีจ่ะให ป.ป.ช.  
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๔๓ 
สนช. ๖๓         วินัย  ๑๑/๒ 

 

เปนหนวยงานที่มีอํานาจหรอืหนวยงานหลักคอมพิเทน็ต ออทอรติี ตามมาตรา ๑๓๓ หมวด ๘ 

ความรวมมือกบัตางประเทศที่ปรากฏอยูในรางปจจุบนัซึ่งไมไดใชภาษาตาม พ.ร.บ. เดมิ  

ตามมาตรา ๑๙ (๑๔) และ (๑๔/๑) อันนี้ก็เปนสาเหตุหนึ่ง เนื่องมาจากวาเปนการเขียนโดยใช5 

โครงสรางใหมท้ังหมดดวยกทํ็าใหเปนการเขียนใหมขึ้นมา ผมเขาใจวาเราจะยังมโีอกาสที่จะดถูอยคํา

กันอีกในระดับคณะกรรมาธกิารวิสามญัซึ่งแนนอนกต็องคํานึงถึงการที่จะไมไปกระทบกระเทือน 

ถึงผูประสานงานกลางตามกฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญาหรือตาม

อนุสัญญาเอม็แลท มวิชวล ลีเกิล แอสซิสแทนซ ทรติี (Mutual Legal Assistance Treaty : 

MLAT)  หรือกฎหมายเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดน แตแนนอนก็มีความไมชดัเจนทีทํ่าใหเกดิ 10 

ความสับสนเหมอืนกนั เชน กรณีโรลส – รอยซ (Rolls – Royce)  ซึ่งเกดิขึ้นเมือ่เรว็ ๆ นี้ แลวก ็

มีความพยายามของหลายหนวยที่เกี่ยวของกบัการปองกันและปราบปรามการทุจรติพยายามที่จะ 

ใหไดมาซึง่ขอมูล ซึ่งทําใหฝงตางประเทศเองกเ็กดิความสับสนอาจจะทําใหส่ิงที่เราอยากไดไมได 

ในที่สุด อนันีก้็คงเปนประเดน็ที่จะขออนญุาตไปพูดคุยกนัตอไปในระดับกรรมาธกิาร  

อีกเรื่องหนึ่งกค็ือเรือ่งกรณีสินบนเจาหนาทีร่ัฐตางประเทศและองคการระหวาง 15 

ประเทศ ซึ่งกอ็ยูในอํานาจหนาที่ของ ป.ป.ช. ตามรางใหมนี ้หรอืตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 

แลวกไ็ปเกี่ยวถึงมาตรา ๑๓๔ ซึง่อาจจะระบุแควาเมื่อมกีารรองขอ อนันี้ผมคิดวาอาจจะยังมีความ 

ไมชดัเจนของถอยคํา แลวกอ็าจจะถกูมองไปไดวาถอยหลังจากใน พ.ร.ป. ฉบบักอนไป ในแงของ

ภาคตางประเทศ แตผมเขาใจดีวาในแงของผูรางก็คดิวาสามารถท่ีจะตีความอยางกวางใหครอบคลุม

ไดหมดแลว ผมคิดวาประเดน็นี้ก็อาจจะตองเปนประเดน็ที่จะตองพูดคุยกันตอไป  20 

  ทีนี้ประเด็นที่มผูีฝากมา ๒ เรื่อง ซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายแลวก็การปฏิบตั ิ

ดวยกค็ือในไกดไลน (guideline) ของยูเอน็โอดซีี (United Nations Office on Drugs and 

Crimes : UNODC) ซึง่ดแูลเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาต ิแลวก็ดแูลเรื่อง 

ยูเอ็นซเีอซอีนุสัญญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานทุจริตดวย มีเรือ่งที่เกี่ยวกบัเรือ่งการสงเสรมิ 

ซึ่งอาจจะอยูในอํานาจหนาที่ตามกฎหมายใหม ตามมาตรา ๓๒ ที่ทางยูเอ็นโอดีซีใชเขาใจวา 25 

เรียกอีโฟรเจ (E4J) หรือเอดดูเคชนั ฟอร จัสตสิซ (Education for Justices) ซึ่งอนันี้จะเปน 

การปูทางในเชิงที่จะชวยสงเสริมปองกัน แตกค็งจะตองดูกันตอไปวาจะใหเกดิความชัดเจน 

ในประเดน็เหลานี ้ในอํานาจหนาทีข่อง ป.ป.ช. ดวยหรือไม  
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๔๔ 
สนช. ๖๓         วินัย  ๑๑/๓ 

 

   และอกีเรื่องหนึ่งซึ่งกเ็ปนเรือ่งท่ีสําคญัและผมกค็ิดวาทาง ป.ป.ช. และหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของไดปฏิบัติอยูแลวก็คือ การท่ีจะสรางเครือขายแลวก็พยายามที่จะใหภาคเอกชนเขามามี

บทบาทซึ่งผมก็คดิวาจะเกี่ยวของกับเรื่องอาํนาจหนาท่ี แนนอนสวนหนึง่เปนเรือ่งของการปฏิบตั ิ5 

แตบางทีประเทศไทยชอบใหมีการพูดถงึไวในกฎหมายเพ่ือประโยชนในการท่ีจะปฏิบัติหนาทีต่อไป 

หรือวาการท่ีจะของบประมาณและการสนับสนุนอืน่ ๆ จากภาครฐัดวย ผมขออนุญาตอภิปรายแคนี้ 

ขอบคุณครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปทานพลโท จเรศักณ์ิ  อานภุาพ 

และตามดวยทานพลเอก สกล  ชืน่ตระกูล เชญิครับ 10 

  พลโท จเรศักณ์ิ  อานุภาพ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ ผม พลโท จเรศักณ์ิ  อานุภาพ สมาชกิสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ กอนอืน่ผมตอง 

ขอขอบคุณทานประธานกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ทีม่าเปนผูนําเสนอ 

รางฉบับนี้ไดมีการนําเสนอในหลายประเดน็ซึง่ผมไดมคีวามสนใจ ถาสรุปคราว ๆ ตามที่ทาน 

ไดนําเสนอในวาระแรก เรื่องของ พ.ร.บ. ฉบับนีไ้ดมีการพัฒนาในเรื่องของกรรมการไตสวน  15 

โดยที่จะไมใชคณะอนุกรรมการเพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว ใหมีการไตสวนที่ ป.ป.ช. จังหวดั  

การรนระยะเวลาหรือการกาํหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในหลายเรื่อง ในเรื่องของการถวงดุล  

การตรวจสอบ ประเดน็ตาง ๆ เหลานีเ้ปนประเดน็ที่อยูในความสนใจของพ่ีนองประชาชน 

โดยเฉพาะในเรื่องนี้ปจจุบันเรากําลังรอกฎหมายซึ่งจะเปนเครือ่งมือสําคญัของภาครฐั  

ซึ่งตามที่เราไดรบัทราบจากส่ือโดยทัว่ไปวา ประเทศของเรายังคงอยูในระดับตน ๆ ซึ่งมกีารทุจริต 20 

เพราะฉะนัน้ในเรื่องนี้กระบวนการและเครื่องมือตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราง พ.ร.ป. ฉบบันี้จะเปน 

เครื่องยืนยันวารฐับาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งประเทศของเราทุก ๆ คนมคีวามตัง้ใจจรงิ 

ในการที่จะแกไขปญหาทุจรติใหเกดิขึน้ใหได แตอยางไรก็ตามกฎหมายฉบบันีไ้ดใหเครื่องมือ  

ไดใหอาํนาจหลาย ๆ เรื่องกบัองคกรอิสระนี ้ในตัวผมเองนั้นก็มีความหวงใย  
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๔๕ 
สนช. ๖๓             มยุรี สุทธิ  ๑๒/๑ 

 

  ในเรื่องแรก เมื่อเราใหอํานาจกับสวนงานนีเ้ปนอยางมากแลว ทําอยางไรท่ีจะม ี

การถวงดุล ไมเกิดการกลัน่แกลง ใหเกดิความเปนธรรมตอผูสุจรติ ซึ่งเราจะเหน็ไดวามีหลายครั้ง 

ในอดตีที่ผานมาที่คดีขึน้สูศาลยุติธรรมแลวยกฟอง ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟอง ถอนฟองก็ม ี5 

ในขณะท่ีผูถูกกลาวหาไดเสียชื่อเสียงไปแลว แตอยางไรก็ตามในเรื่องนีเ้ปนเรื่องของการถวงดุล 

ซึ่งเปนความหวงใยของผมนัน้ ผมไดไปดูในราง พ.ร.ป. ฉบับนี ้กข็อขอบคุณทานกรรมการราง 

ที่ไดมีการคํานงึในเรื่องนี้ไวแลว ผมไดเหน็ในมาตรา ๖๓ และมาตรา ๙๗ บางสวนก็ตองขอขอบคณุ 

ที่ไดเล็งเหน็แนวทางในการแกไขไดมีการเตรียมไว โดยในมาตรา ๖๓ บญัญตัิไววา ใหคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. พิจารณาวาเรือ่งที่กลาวหาใดที่ไมใชเรื่องที่เปนความผิดรายแรง หรือเรื่องกลาวหาไมไดอยู 10 

ในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหสงเรื่องใหผูบังคับบัญชา หรือผูมอีํานาจแตงตั้ง 

หรือถอดถอนผูนั้นดําเนินการทางวินัยและอํานาจหนาทีก่็ได อันนี้ก็เปนสวนหนึง่ที่ยืดหยุนให  

แตขณะเดียวกันในมาตรา ๙๗ ไดบัญญัตวิา การพิจารณาลงโทษทางวนิัยตามคําวนิิจฉัยของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. หากผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนมีพยานหลักฐานอันแสดง

ไดวาผูถกูกลาวหามิไดมีการกระทําความผิดตามที่กลาวหาหรือกระทําความผิดในฐานความผิด 15 

ที่แตกตางจากทีถู่กกลาวหา ใหผูบังคับบญัชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน สามารถมีหนังสือ 

พรอมเอกสารและพยานหลักฐานยืนยันถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดภายใน ๓๐ วนั เรื่องนี้ตอง

ขอขอบคุณจรงิ ๆ ในหลายเรื่องที่ทานประธานคณะกรรมการไดเสนอในเรื่องของการถวงดุลก็ด ี 

ในเรื่องของการกําหนดความชัดเจน เรื่องของเวลาก็ด ีหลาย ๆ เรื่องทีไ่ดมกีารกําหนดเวลาที่ชดัเจน  

เรื่องตอไปในเรื่องของความชัดเจนของเวลาในเรือ่งของความลาชาในการพิจารณา หลาย ๆ ครั้ง 20 

ที่เราติดตามในเรื่องนี้จะเหน็วา การทํางานรวมกนัระหวางอัยการก็ด ีป.ป.ช. ก็ด ีอัยการจะตอง 

เปนผูดําเนินการฟองหลังจากท่ีไดรับขอมูลจาก ป.ป.ช. ปรากฏวาหลายครัง้อัยการรองขอหลักฐาน 

เพ่ิมเติม แตไดรบัการปฏิเสธจาก ป.ป.ช. ซึ่งโดยสวนตัวแลวทราบวา ป.ป.ช. ก็คิดวามีพยานหลักฐาน

เพียงพอแลว แตอยางไรกต็ามในราง พ.ร.ป. ฉบับนี้ไดมกีารแกไขในเรื่องนี้ โดยกําหนดชดัเจนวา 

หากอัยการสูงสุดเห็นวาสํานวนการไตสวนมขีอไมสมบรูณที่จําเปนตอการดําเนินการแลวใหแจง25 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๙๐ วนั ขณะเดียวกัน ป.ป.ช. เมื่อไดรบัเรื่องแลวจะตองตอบกลับ

ภายใน ๙๐ วนั อนันัน้ก็เปนเรื่องที่ชดัเจนในหลาย ๆ เรือ่ง ในเรื่องของความรวดเร็ว ขณะเดียวกัน 
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๔๖ 
สนช. ๖๓             มยุรี สุทธิ  ๑๒/๒ 

 

ในกรณีทีข่อมูลไมสมบูรณเปนปญหาเกี่ยวกับความผิด หรือเปนปญหาวาการกระทํานั้น 

เปนความผิดหรือไม หรือควรฟองหรอืไม ฟองผูใด อัยการสูงสุด และคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

สามารถตัง้คณะกรรมการพิจารณารวมกนัได ตองขอขอบคุณในหลายเรื่องท่ีไดมีการทํางาน 5 

รวมกัน  

  สุดทายผมขออนญุาตมีประเด็นที่อยากจะนําเสนอวา ในเรื่องของการตรวจสอบ 

บัญชีทรัพยสิน ในราง พ.ร.ป. นีก้ําหนดวากรรมการตรวจสอบทรัพยสินของผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองและผูบรหิารระดับสูงคงเปนไปตามเดมิ แตอยางไรกต็ามใน พ.ร.ป. ฉบับนีไ้ดม ี

การกําหนดใหขาราชการ เจาหนาที่รัฐทกุระดับตองแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอหนวย 10 

ตนสังกัดตั้งแตเริ่มเขาทาํงาน สวนผูทํางานแลวจะตองย่ืนภายในเวลาที่กําหนด ในประเด็นนี้ 

ซึ่งเกี่ยวของกบัสํานกังาน ป.ป.ช. กค็งจะตองมีการรายงานทรัพยสินใหกับกรรมการ ป.ป.ช. ตรงนี้

เปนไปตามที่ทานกรรมการรางไดกลาวไวขัน้ตนหรือไมวา ในการตรวจสอบบญัชีทรพัยสินของ

ขาราชการของ ป.ป.ช. นั้น ทานตรวจสอบกนัเอง หรือสงใหคณะกรรมการ ป.ป.ง. ตรวจสอบ 

หรืออะไรอยางไร ถาอยางไรชี้แจงใหสภาแหงนี้รับทราบ ก็จะเปนประโยชนกับหลาย ๆ สวน 15 

ซึ่งกําลังรบัฟงอยูขณะนี ้

  สุดทายในเรื่องของหลักการในประเดน็สุดทายก็คือวา เกี่ยวกับการกลาวหา

เจาหนาที่ของรฐัตาม พ.ร.ป. นี้ในมาตรา ๖๐ กําหนดใหอยางนอยจะตองมีรายละเอยีด 

ตามท่ีกําหนด ซึง่แตกตางกบักฎหมายวาดวยมาตรการของฝายบริหารในการปองกนัและ

ปราบปรามการทุจรติของสํานักงาน ป.ป.ท. ระบุไวในมาตรา ๒๔ ซึ่งไมเหมือนกัน ขอไดม ี20 

การตรวจสอบในเรื่องนี้ดวย โดยรวมแลวในหลักการผมเห็นชอบดวยในราง พ.ร.ป. ฉบับนี้  

ขอบคุณครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานพลเอก สกล  ชื่นตระกูล และตามดวย 

ทานสุรางคณา  วายุภาพ ครับ 

  พลเอก สกล  ชืน่ตระกูล   :   กราบเรียนทานประธานทีเ่คารพ กระผม  25 

พลเอก สกล  ชืน่ตระกูล หมายเลข ๑๔๔ ประเดน็ที่กระผมจะอภิปรายในครั้งนี้ คอืราง พ.ร.ป.  

ฉบับนี้สอดคลองครบถวนตามบทบญัญตัิ ตามเจตนารมณของรฐัธรรมนูญหรือไม ดวยมาตรา ๒๖๗ 

ที่คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูตองจัดทํารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูระบุไววา  

ใหสอดคลองกบับทบญัญตัิและเจตนารมณของรฐัธรรมนญู และตองมุงหมายใหมกีารขจัดการทุจริต 
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๔๗ 
สนช. ๖๓             มยุรี สุทธิ  ๑๒/๓ 

 

และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบในกระบวนการทีต่รวจสอบวาบทบญัญตัิและเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญกําหนดไวอยางไร ในหมวด ๕ วาดวยหนาทีข่องรฐั มาตรา ๖๓ บัญญัตไิววา รัฐตอง

สงเสริม สนบัสนนุ ใหความรูแกประชาชนถึงอนัตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมชิอบ 5 

ทั้งในภาครฐัและภาคเอกชน ตองจัดใหมีมาตรการและกลไกท่ีมปีระสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ 

ขจัดการทุจรติและประพฤตมิิชอบดังกลาวอยางเขมงวด ตองใหมีกลไกสงเสรมิใหประชาชน 

รวมตัวกันในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐ  

จากราง พ.ร.ป. รฐัธรรมนูญที่กระผมไดอานและไดอภิปรายมานี้ กระผมเหน็วายังมหีลายสวน 

ที่ยังไมครบถวน หรือไมชดัเจน รวมทัง้เรื่องของการที่เราจะตองรบัขอผูกพันจากภาคีตางประเทศ 10 

โดยในยูเอน็ซเีอซ ี๒๐๐๓ (UNCAC 2003) ที่วาดวยสวนของภาคธรุกิจเอกชน องคการ

สหประชาชาตไิดกาํหนดใหรัฐภาคตีองมีมาตรการสําหรบัการปองกนัการทุจรติคอรรัปชัน 

ในการดําเนินธุรกิจ และใหมีบทลงโทษทางแพง ทางปกครอง และทางอาญาตามความเหมาะสม 

เพ่ือปองปรามการกระทาํทจุริต รวมถึงกําหนดใหการยักยอกทรัพยสินในภาคธรุกิจเอกชน  

การใหหรือการเรียกรบัสินบนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของเอกชนเปนความผิดทางอาญา  15 

ประเทศไทยไดใหสัตยาบันไวแลวในกระบวนการทีเ่ราราง พ.ร.ป. ฉบับนี้ กระผมเหน็วาเรา 

ควรจะรางใหครบถวนตามเจตนารมณของรฐัธรรมนูญที่กําหนดไวตามบทบญัญตัิของรัฐธรรมนญู 

ที่มีไว ในสวนที่เราพูดถึงนั้นมักจะเกี่ยวกบัเจาหนาที่รัฐเปนสวนใหญ แลวก็ในบทบญัญตัิท่ีเกี่ยวกับ

ภาคเอกชนนัน้มนีอยมาก กระผมขออนญุาตอภิปรายเพียงเทานีค้รับ  

 20 

              - ๑๓/๑ 



๔๘ 
สนช. ๖๓         เปลงฉว ี ๑๓/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสุรางคณา  วายุภาพ และตามดวย 

ทานสมชาย  แสวงการ ครับ  

  นางสุรางคณา  วายุภาพ   :   ขอบพระคุณคะ กราบเรียนทานประธาน 5 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิดฉินั สุรางคณา  วายุภาพ กอนอื่นดิฉนัตองชืน่ชมทางทานประธาน กรธ. 

และ กรธ. ถาเราสังเกตเห็น เราจะพบวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูเกอืบทุกฉบบันั้น 

ไดมีความพยายามในการปฏิรูปโครงสรางพ้ืนฐานทางกฎหมายรองรับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจริง  

แลวกเ็ปล่ียนโฉมหนาไปคอนขางมาก แตดิฉนัยังมขีอสังเกตอยู ๒ – ๓ ประเด็น เกี่ยวกับ 

เรื่องการย่ืนบัญชทีรัพยสิน ในการย่ืนบญัชีทรัพยสินนั้นถาเราดูในมาตรา ๑๐๓ โดยหลัก ๆ  10 

ทาง กรธ. ก็ไดพยายามเขียนกฎหมายรองรับส่ิงท่ีกําลังจะเกดิขึน้ในอนาคต ยืดหยุนพอสมควร

ทีเดียววาย่ืนบัญชทีรัพยสินแลวจะตองคํานึงถึงเรื่องของวิวฒันาการทางเทคโนโลยีในการย่ืนดวย 

เพราะในวรรคแรกของมาตรานี ้ดฉิันจะพูดโยงไปยังเรื่องของการยืน่ที่อิงอยูกับระบบกระดาษ  

การลงลายมือชื่อ การรับรองเอกสาร เปนตน แตวรรคสองก็เขียนยืดหยุนเอาไวให แตส่ิงท่ี 

ดิฉนัเปนหวงกค็ือวา เอาเขาจริง ๆ เราจะเหน็วาวันนี้เรากําลังเจอภาวะเทคโนโลยีท่ีปนปวนมาก 15 

หรือภาษาองักฤษเรียกวา ดสิรัฟทีฟ เทคโนโลยี (disruptive technology) ส่ิงท่ีดิฉนั 

อยากจะเรียนกค็ือวา ดังนัน้สหประชาชาติกเ็ลยพยายามทํากฎหมายกลางฉบับหนึง่ เปนกฎหมาย 

ที่พูดถึงเรื่องของการดําเนินการใด ๆ ก็ตามที่เปนเอกสาร และเปนเอกสารอเิล็กทรอนิกส  

กฎหมายไทยก็ลอตาม ชื่อวากฎหมายธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส จะพูดถึงเนื้อหา 

ของความเปนเอกสาร ความเปนตนฉบบั การสรางลายมอืชื่อ การใชลายมือชื่อ การอางอิง 20 

เปนพยานหลักฐาน และบังคับใหใชกับทุกศาลดวยซ้ํา ในกฎหมายฉบบัดงักลาว จะมีการออก

กฎหมายลูกทีว่างเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐาน เชน เอกสาร ถาเปนเอกสารอเิล็กทรอนิกส 

จะตองสามารถแสดงผลบนหนาจอและอานออก ไมวาจะเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไป 

อยางไรก็ตาม ลายมือชื่อ อะไรคือลายมือชื่อ เพราะมวีวิัฒนาการท่ีคอนขางรวดเรว็  

และเปล่ียนแปลงไปคอนขางมาก ส่ิงสําคัญท่ีสุดก็คอืวา วันนี้ระบบโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญของ25 

ประเทศหลายระบบยังไมเกดิ หรือเปนไปไมได หรือยังไมไปถึงไหน ดวยเหตุผลวาเวลาทําเปนระบบ

อิเล็กทรอนิกสแลวไมสามารถสอดคลองกบัมาตรฐานกลาง ทําใหเชื่อมโยงกนัไมได ดงึขึ้นบนหนาจอ 

แสดงผลแลวเพี้ยน เปนตน ดังนัน้ในกฎหมายหลายฉบบัที่เสนอเขา สนช. เอง แลว สนช.  
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๔๙ 
สนช. ๖๓         เปลงฉว ี ๑๓/๒ 

 

ผานความเห็นชอบ ก็เลยบอกวาแมจะมีการออกกฎหมายลูก แลวบอกวาใหไปกําหนดรายละเอียด

เอาเอง แตเพ่ือปองกนัปญหาทํานองนัน้ทํานองนี ้ก็เลยพยายามจะโยงไปยังเรื่องกฎหมายธรุกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกสวา อยางไรก็ตามขอใหมีความสอดคลองในการดําเนนิการกับกฎหมายธุรกรรม5 

ทางอิเล็กทรอนิกสดวย กฎหมายฉบับดังกลาวพูดเรื่องแพงและพาณิชย พูดเรื่องการดําเนนิงาน 

ของรฐั ถามวาทําไม เพราะเพ่ือปองกนัปญหาเรื่องของส่ิงซึ่งเปนประเดน็ทางเทคโนโลยี 

ในรายละเอียด แลวไมตองใหหนวยงานของรฐัเสียเวลาในการไปดําเนินการหรือคิดเกี่ยวกับ 

เรื่องเหลานี้ กเ็อาของเขามาใชเลย อันนี้เปนส่ิงทีด่ิฉนัเองไมแนใจวา ถาเติมเขาไปจะสอดคลอง 

และจะสมบรูณครบถวนหรอืไม  10 

  ประเดน็ตอมา คือประเด็นในมาตรา ๑๐๔  ประเด็นในมาตรา ๑๐๔ นัน้  

ตองขอบคุณทาง กรธ. ทีม่ีความพยายามในการแกไข แลวก็ทําใหเหน็ชัดถึงการเปล่ียนแปลง 

จากรางเดมิ มาตรานี้พูดเรื่องอะไร มาตรานี้พูดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ

ทรัพยสินและหนี้สิน อยางไรก็ตามการย่ืนบัญชีทรัพยสินในอดตีที่ผานมานั้น พอย่ืนปบ ทาง ป.ป.ช. 

ก็จะประกาศใหสาธารณชนไดรับทราบ ใหไปตรวจสอบ แลวก็ในวันนี้ก็มีการประกาศทางเว็บไซต 15 

(website) ขอด ีก็คือทําใหประชาชนมีสวนรวมในการเขาไปตรวจสอบ แตก็เกดิผลกระทบดวย

เชนเดียวกนักค็ือ กม็ีคนที่อาจจะไมหวงัดเีอาขอมูลสวนตัวของผูที่ชีแ้จงหรือย่ืนบญัชีทรัพยสิน

เหลานัน้ ไปใชในทางที่ไมถกูตองหรือไมควร กอใหเกิดการคุกคามความเปนสวนตวัอยางมาก  

ในรางกฎหมายฉบบันี้ไดมคีวามพยายามแกเรียบรอยแลว โดยเขียนตอนทายวา การย่ืนบัญช ี 

ดังกลาวขอมูลโดยสรปุดงักลาวตองไมระบุถึงรายละเอยีดทางทะเบียนของทรัพยสินหรอืขอมูล 20 

สวนบคุคลโดยไมจําเปนหรอืที่อาจกอใหเกดิอันตรายตอเจาของขอมูลได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด ดิฉนัตองขอบคุณทาง กรธ. ที่เพ่ิมตรงนี้เขาไป แตดิฉนัยังม ี

ขอหวงใยอยูด ีมี ๒ กรณีทีห่วงใย  

  กรณีแรก ก็คือวา ในเรื่องการกําหนดเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลนั้น ถาเราไปดูทีม่า

ของมาตรานี ้ที่มาของมาตรานี้เราเขียนลอตามอนุสัญญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานการทุจรติ 25 

ในป ๒๐๐๓ ขอ ๑๐ ซึ่งพูดกวางกวา เพราะเขาบอกวา ตองไมกระทบ คํานึงถึงความเปนธรรม 

ตอความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล ขอมูลสวนบคุคลเปนสวนหนึ่งของความเปนสวนตัว  

ดิฉนัไมแนใจวาหลักการจะครบถวนหรือไม นั่นกรณีที ่๑ 
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  กรณีที่ ๒ พอเราดตูอนทายสุดท่ีเขียนวา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด จรงิอยูเราไมสามารถเขียนรายละเอียดในกฎหมายได เราจึงตองใหหนวยงานเขาไป

กําหนดรายละเอียด ขอเท็จจริงเปนอยางนี้คะ เมื่อเรว็ ๆ นีเ้ราจะพบปรากฏการณอันหนึ่งกค็ือวา  5 

มีการเอาขอมูลสวนตัวของสมาชิกผูทรงเกียรตหิรือของอดีตนายกรัฐมนตรี หรืออดตี ครม.  

ไปเปดเผยหรือวาไปคลาย ๆ กับไปทําใหเกดิเฮท สปช (hate speech) หรือการเกลียดชัง  

หรือเรื่องการโจมตกีันทางโลกออนไลน (online) ป.ป.ช. ก็นารักมาก สํานกังาน ป.ป.ช. กไ็ดแกไข

โดยการออกระเบียบ ออกระเบียบแลวก็บอกวาใหคนท่ีย่ืนมาแลวสามารถท่ีจะไปเอาออกได  

และยกตัวอยางเลยวา เอาอะไรออกไดบาง ที่จะทําใหความเปนสวนตัวหรือขอมูลสวนบคุคลนั้น10 

นํามาซึ่งอนัตรายกบัตวัเองและครอบครวั แตส่ิงทีด่ิฉนัหวงกค็ือวา ในระเบียบฉบับดงักลาว  

ไดบอกใหคนที่ย่ืนเปนคนดําเนินการ ประเด็นของดิฉนัอยูตรงนี้วา เมือ่เกดิภัยคุกคามเสียแลว  

การดําเนนิการใด ๆ บางครัง้คนย่ืนก็ไมรู เพราะอยูบนโลกออนไลน หรอืขอมูลในอดีตนานมาแลว  

ก็ยังปรากฏอยูนัน่ ยังไมไดเอาลง ส่ิงที่เกดิขึน้ก็คอืวา สํานักงาน ป.ป.ช. เองเหน็วามสีภาพปญหา

แบบนี้เขาสามารถดําเนินการเอาออกใหได สําหรบัขอมลูสวนบคุคลซึ่งกอใหเกดิอนัตราย  15 

แตในทางกลับกนัเขาอาจจะคิดวาเปนธรรมที่สุด คือใหคนย่ืนนัน่แหละเปนคนเอาออก ดฉิันเอง 

ก็ไมคอยสบายใจวา ถาเรายังเขียนหลักเกณฑทํานองนี ้แลวเราเห็นอยูแลวสภาพปญหาเปนแบบนี ้

แลวโยนใหเปนภาระของผูย่ืนตองเอาออก หรือตองไมแสดงขอมูลเหลานัน้ ซึ่งระบคุวามเปนสวนตัว 

และกอใหเกดิอนัตราย การเขียนขอความทํานองวา ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนดจะยังเปนประโยชนอยูหรือไม หากแมนวายังจําเปนตองเขียนทาํนองนี ้ดฉิันก็รองขอวา  20 

อยากฝากไปถงึคณะกรรมาธิการที่จะพิจารณารางกฎหมายฉบบันีว้า ดังนั้นสภาพปญหาที่ยังเกดิอยู 

ทานชวยไปเขียนในบทเฉพาะกาลดวยไดหรือไม ที่จะเขยีนถึงเรื่องนี้วา ใครก็ตามท่ีย่ืนมาแลว  

ถือวาย่ืนแลวตามกฎหมายฉบับใหมที่จะประกาศใชบังคบั หากแตวาอะไรกต็ามที่เกดิผลกระทบ 

จะมีการดาํเนนิการแกไขอยางไรไดหรือไม ท่ีไมใชเปนภาระของผูที่ย่ืนแตเพียงฝายเดียวนะคะ  

  ในมาตราตอมา คือมาตรา ๑๐๖ ทานบอกวา บัญชีทรพัยสินและหนี้สินที่ผูย่ืนตอ25 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหสํานักงานจัดใหมมีาตรการปองกันเพ่ือมิใหมกีารเปล่ียนแปลงขอความ 

หรือเอกสาร มาตรานี้เปนมาตราที่ดฉิันยืนยันอีกมาตราหนึ่งวา ลอกับมาตรา ๑๐๓ เมื่อสักครู 

ที่พูดไปแลววา หากเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส มาตรการปองกันการเปล่ียนแปลงแกไข  
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สํานักงาน ป.ป.ช. อาจจะมขีอจํากดัในการคดิไปถึงเรื่องของทางเทคโนโลยีหรือมาตรฐานของมนั 

เพราะฉะนัน้นาจะโยงไปยังกฎหมายบางฉบับทีเ่ขาเขียนและคิดไวใหแลวในภาพใหญทั้งประเทศ

เพ่ือใหทํางานเชื่อมโยงกันได ตวัดฉิันเองกค็งมปีระเดน็แตเพียงเทานี้  5 

สุดทายนีก้็คงตองขออนุญาตขอบคุณทางทานประธาน กรธ. และ กรธ. ที่ไดรบัฟง 

ความคิดเหน็อยางกวางขวาง เพราะดฉิันเหน็เอกสารประกอบเยอะมาก ขอบพระคณุคะ  

  (การประชมุดาํเนนิมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายสุรชัย  เลี้ยงบญุเลิศชัย รองประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง ปฏิบตัิหนาทีแ่ทนประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาติ) 10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ตอไปทานสมชาย  แสวงการ เชิญครบั  

 

          -  ๑๔/๑ 

 15 

 



๕๒ 
สนช. ๖๓         โสรยา  ๑๔/๑ 

 

   นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ 

กระผม นายสมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิกต็องเหน็ดวยอยางย่ิงกับ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้ แลวกท็ราบวาทานประธานกรรมการ กรธ.  5 

และ กรธ. ทกุทาน รวมถงึ ป.ป.ช. ซึ่งเปนผูที่ตองปฏิบตังิานนั้นใชความพยายามอยางย่ิงในการ 

ที่จะทํากฎหมายฉบับนี้ใหออกมาดีที่สุดสอดคลองกบัส่ิงที่รัฐธรรมนูญฉบบันีไ้ดชือ่วาเปนรฐัธรรมนูญ

ปราบโกงและสงเสรมิคนดีใหเขามาปกครองบานเมือง ผมเหน็ดวยในหลายประเดน็ซึ่งจาก

ประสบการณเองก็ด ีในฐานะที่เคยเปนกรรมาธกิารพิจารณา พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวย 

ป.ป.ช. ในครัง้เปน สนช. ในอดีตเมื่อ ๑๐ ปท่ีแลว วนันีก้เ็ห็นความกาวหนาแลวกค็วามคืบหนา 10 

ในการดําเนินงานของกรรมการ ป.ป.ช. กด็ี สํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. กด็ี แตอยางไรกต็าม 

ก็ขออนุญาตกราบเรียนวา ไลไมคอยทนัครบั โจรทีโ่กงแผนดนิรวมมือกัน นักการเมอืงขีฉ้อ ผมยืนยัน 

นะครับวานกัการเมืองที่ดมีมีาก แตนักการเมืองขี้ฉอเขามีรูปแบบ แลวเขาปรับปรุงไมตางกบัโจร

สมัยกอนใชอาวธุปนจ้ีชิงวนันี้ก็แฮก (hack) เอาขอมูลหรือปลนในอินเตอรเนต็ตาง ๆ นกัการเมือง 

ที่ขี้ฉอก็ทําแบบเดียวกันขาราชการทีฉ่อฉลกต็ามไปแบบเดียวกัน ส่ิงที่ประเทศไทยโชคดี วนันี้เราตดิ15 

อันดบัประเทศจากอนัดบัท่ี ๔๖ ขึ้นมาอันดับที ่๒๖ ขึ้นมา ๒๐ อันดับ เพราะวาเราแกกฎหมาย

หลายอยางที่จะทําใหเราเปนประเทศทีน่าลงทุน แตปญหาใหญเพราะเราแกกฎหมายในเรื่องของ

การปราบปรามทุจรติหลายเรื่อง รวมถึงการสงเสรมิใหประชาชนตระหนกัรู สําหรบัวันนี้ที่ผมคดิวา

เปนผลงานของรัฐบาลและแมน้ํา ๕ สายรวมกันไมวาจะเปนการตัง้ศาลอาญาคดีทุจรติและประพฤติ

มิชอบ การดําเนินคดีทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเหน็ภาพชัดเจนหรอื พ.ร.บ. ตาง ๆ ที่ออกมาเรื่อง20 

อํานวยความสะดวก เรื่องของการลดขั้นตอนตาง ๆ อันนี้ก็เปนอนัหนึ่ง แตวาถาจะใหดีกวานี้ 

ถาประเทศไทยเปนเหมือนกบันานาชาติเขา เราแพในอาเซียน (ASEAN) อยูคือประเทศสิงคโปรกับ

ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปรไมตองพูดถงึ ดัชนทีีไอ (Transparency International : TI) 

ทานอาจารยจุรียกด็ูแลอยูเห็นชดัวาสิงคโปรเปนประเทศที่ขึ้นไปอยูอนัดบัโลกความโปรงใสได  

เพราะเขาปราศจากทุจรติ เขาปลอดได ประเทศไทยไมใชเราไมสามารถทําได เรากพั็ฒนามาเปน25 

อันดบั แตวาปญหาหมกัหมมมากก็ใหกําลังใจนะครับ ผมเหน็ดวยกับกรรมการรางรฐัธรรมนูญเรื่อง

ของการปรับโครงสรางเรื่อง ป.ป.ช. จังหวดั มาเปน ป.ป.ช. ภาค มี ป.ป.ช. จังหวดัอยู แตทําหนาที่

บางอยาง 
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ในเรื่องไตสวน เรือ่งดําเนินคดีเหน็ดวยอยางย่ิงที่จะมาอยูกับภาค เพราะวาจะแบบเดยีวกับท่ีคดี 

ป.ป.ช. ใหญทําในสวนกลาง เพราะฉะนั้นการวิ่งเขาไปทาํในแตละคดีไมควรจะผูกพันเฉพาะพ้ืนที่

แลว ธรรมดาครับอยูในจังหวัด อยูในอะไร สักพักก็เกรงใจ และท่ีสําคัญคือเสียมือดี ๆ ในการไตสวน5 

ไปมาก อนันี้เทาที่ทราบความเปนมา และคดบีางครั้งก็มาในสวนความเห็นดวย 

ประเดน็ที่ ๒ ผมกเ็คยเรียนหารือหลายครั้งมากวา ป.ป.ช. มีปญหาที่ถูกโจมตีอยู 

ตลอดวาคดขีาดอายุความ หลายกรณีไมตองเอยถึง ขาดอายุความในชั้น ป.ป.ช. กด็ี ขาดอายุความ

พอมาถึงศาลแลวกด็ีจําเลยหลบหนีไปเสียหมด อยางนีท้ําใหที่ผานมาเราเปล่ียนประเทศไมได แมเรา

จะมีรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 10 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ จนถึงรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เราก็เกดิ 

ความขัดแยง ทั้งหมดตอสูกนัทางความคดิ ทางการเมือง การพาประชาชนออกมาบนทองถนน  

การเกดิเหตกุารณเผาบานเผาเมือง ยึดสถานทีร่าชการ ยึดสนามบิน รวมถึงการฆากนัตาย ทั้งหมด 

มาจากการตอสูกนัทางกลุมความคิดและประชาชนก็เปนมวลชนทีถู่กชักจูงใหออกมา แตทายสุด 

คนที่อยูบนยอดขางบนทีไ่มกี่พันคนทุจริตคอรรัปชนั กเ็ห็นดวยในการกาํหนดเรื่องระยะเวลา 15 

ที่ชัดเจน แลวถาจะตออายุกต็องมเีหตุ ผมคิดวาเรื่องนี้เดนิมาถูกแลวนะครับ  

ประเดน็ที่ ๓ ที่เห็นดวยอกีกค็ือเรื่องการถวงดุลระหวาง ป.ป.ช. ซึ่งใน พ.ร.ป.  

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองกม็ีเรื่องของการไตสวนอิสระท่ีตั้งขึน้ มีเรื่อง

ของ ป.ป.ช. ย่ืนบัญชีทรัพยสินกับสมาชิกวุฒิสภาอันนี้กเ็ปนเรื่องเดิมทีม่ีอยู เพียงแตวาทําอยางไรที่

วุฒิสภาสมัยนี้ สมัยใกล ๆ นีไ้มเปนปญหา ในอนาคตจะทําอยางไร ถา ป.ป.ช. กับวฒุิสภาเปน20 

อันหนึ่งอนัเดียวกนัแบบเดิมอีก ก็ทําให ป.ป.ช. อยูใตอนัเดอร (under) วุฒิสภาที่จะสามารถกําหนด 

แมกระท่ังเคยกําหนดตัว ป.ป.ช. เขามา อันนี้เปนประเดน็ปญหา การให สตง. เขามาตรวจสอบใน

ระดบัหนึ่ง ซึ่งสภาไดลงมติไปแลว ก็เปนในระดับหนึง่ แตอยางไรกต็ามก็กลับมาที่อาํนาจของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนันีก้็ถูกแลว ป.ป.ช. เองก็ควรมอีํานาจในการตรวจสอบ สตง. เชนกนั 

องคกรใดที่มีอาํนาจในการตรวจคนอื่นเขามาก สอบเขามากกต็ามมาดวยการใชดุลพินิจมาก 25 

แลวทายที่สุดหลายองคกรเราผิดหวังไมวาจะเปนกรมสอบสวนคดีพิเศษในอดีตที่เราอยากหวังใหเปน 

เอฟบีไอ (Federal Bureau of Investigation : FBI) ของเมืองไทย ไมวาจะเปนคณะกรรมการ 

ดานกิจการตาง ๆ ผมไมเอย รวมถึงตอนนี้เราตองการปฏิรูปทุกอยาง ก็จําเปนที่ตองตรวจสอบ

ถวงดุลกนัได  
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๕๔ 
สนช. ๖๓         โสรยา  ๑๔/๓ 

 

อีกประการหนึ่งท่ีผมเหน็ดวยคือ เรือ่งของการที่ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม 

การชวยกันเปนหูเปนตา รวมถึงในการที่จะแจงเบาะแสทุจริต ซึ่งรวมถึงกรณีที่จะตองมีการ

ดําเนินการหลาย ๆ เรื่องในการสงเสริม ซึ่งขออนุญาตยกตัวอยางไปเล็กนอย ประเทศจีน  5 

๑,๔๐๐ ลานคนทํายากกวาประเทศไทย แตวนันีไ้มหมดหรอกครับเรื่องทุจรติในจีน แตเขาทํา

จนกระทั่งหลายส่ิงหลายอยางไดเปล่ียนไปมาก กอนหนานั้นประเทศฮองกง ประเทศสิงคโปร 

ประเทศเกาหลี ประเทศญี่ปุนก็เปนแบบเดียวกับประเทศไทย วันนี้เราจะกาวจากอนัดับ ๒๖ ขึ้นมา 

อยูในอันดับตน ๆ หรือแมกระทั่งขึ้นมาอยูอันดับความโปรงใสต่าํใหพนจากขดีอันดบั ๑๐๐ ขึ้นมา 

อยูสักอันดับ ๕๐ ผมวายังมคีวามหวงัท่ีอยากจะเห็นในชวีิตนี้ ความหวังของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ก็มีสวน10 

สําคัญ ผมมีประเดน็เล็กนอยท่ีอยากจะขออนญุาตเรียนถามและเปนประเดน็อยูก็คอื ๓ เรื่อง 

  เรื่องแรก ก็คอืเรื่องความสัมพันธระหวาง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญู ป.ป.ช. 

ฉบับนี้ กับ พ.ร.บ. ที่อยูในรฐัธรรมนูญที่ใหตามการสงเสริมคุมครองประชาชนในการตอตาน 

การทุจรติประพฤติมิชอบ ซึง่อยูในมาตรา ๖๓ กเ็รียนฝากวาจะตองสัมพันธกนัอยางไร รวมถึง 

พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกับการขดักันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 15 

อันนี้เปนประเดน็เพราะวามหีลายเรื่องที่กฎหมายออกมา บางทีออกมาเพ่ือจัดการโจร จัดการคนผิด 

แตก็ไปทาํใหคนดไีมกลาเขามาทํางานในบานเมือง อันนีเ้ปนประเดน็ใหญ ทราบเมื่อวานนี้วา 

หลายทานปฏิเสธที่จะไมรับตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจกด็ี แมกระท่ังจะเขามาทําหนาที่

ทางการเมืองกด็ี ไมแนใจวาองคกรอิสระทั้งหลายจะเปน กกต. จะรบัสมัครไดครบไหม องคกรอิสระ 

อื่น ๆ ที่จะเกดิขึน้ตามรฐัธรรมนญูซึง่คุณสมบัติสูงจะมคีนสมัครหรอืไม เพราะมีการตรวจสอบกนั20 

มากขึน้ ซึ่งเปนเรื่องดี แตวาบุคคลอยางที่ทานสมาชกิหลายทานพูด เรื่องของการย่ืนบัญชทีรัพยสิน 

ก็ดี หรือเรื่องของการตรวจสอบก็ด ีคนเลวไมไดกลัว คนเลวไมไดกลัวกฎหมาย โจรปลนธนาคาร

ไมไดกลัวตาํรวจ ผูกอการรายไมไดกลัวทหาร ตํารวจ เขาจึงกระทําการ เพราะฉะนัน้โจรไมไดกลัว 

ในการที่จะเขาสูการเมืองแลวก็หวังวาจะใชอาํนาจรัฐหรอืใชการปดปากพยานอะไรตาง ๆ ก็ดี 

ดําเนินการใหไมสามารถตดิคุกตดิตารางได วันนี้นายกรฐัมนตร ีคสช. รวมถงึแมน้ํา ๕ สายกําลังทํา25 

เรื่องนี้ใหดาํเนนิการไปในชัน้ศาล แตกถ็ูกประวิงเวลาอยูตลอดเวลา  

   ผมมีอีก ๒ ประเดน็เล็กนอย ขออนุญาตทานประธานใชเวลาไมเกนิ ๒ นาทีครบั  

คือเรื่องการย่ืนบญัชีทรัพยสินท่ีเอยถงึนี้เปนเครื่องมือของบุคคลบางสวน จรงิอยูครบัภาคประชาชน 

ผมเองก็ใชเครื่องมือนี้ในการตรวจสอบนักการเมอืงที่ไมดกี็ตรวจสอบดูบญัชีทรัพยสิน แตวามี 
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๕๕ 
สนช. ๖๓         โสรยา  ๑๔/๔ 

 

หลายเรื่องที่ กรธ. เขาชวยปรับแกแลว การแสดงวาปกปดเทาที่จําเปนอะไรตาง ๆ แตมีคําถามวา

ตองอยูถาวรแคไหน อยางไร ตรวจสอบยอนไปตอนนี้ก็ ๒๔ ชัว่โมง แลวบางทีก็เอาขอมูลท่ีเปน

ประโยชนเฉพาะสวนตนก็ไปตั้งคาํถามกับ ป.ป.ช. หรือย่ืนไปทีอ่ื่นโดยประสงคตอขาวอยางเดียว  5 

แตวาผูทีถู่กไปดําเนนิคดีก็เสียหายไปแลว แลวกต็องใชเวลาในศาลหรือใน ป.ป.ช. ซึ่งอันนัน้กว็าไป 

เพียงแตวาประเดน็จะทําอยางไรท่ีผูไปรองก็มักจะใชแงมุมทางกฎหมายเปนคําถามอยางนี้จะตี 

ใหตกไปหรือไม หรือดําเนินการในภายหลังถาไมมีมูล อนันี้กเ็ปนกรณีหนึง่ที่ตองมีทัง้ระบบตรวจสอบ

ภาคประชาชนดแีลว แตระบบท่ีจะตองตรวจกลับในการรองเท็จ ในการดําเนินการเพ่ือกล่ันแกลง

ทางการเมืองก็จําเปน ในนีม้บีางประเด็นที่ยังมขีอสงสัยคือเรื่องคูสมรส ขออนญุาตใน ป.ป.ช. ก็เขียน10 

ไวชดั ความจริงชดัมาตัง้หลายครั้งแลว เรื่องทรัพยสินท่ีตองใหแสดงบญัชีทรัพยสินก็คือตวัของบคุคล

คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ แตที่ผมสงสัยแลวก็เปนประเด็นปญหาไปศาลรัฐธรรมนูญ  

ไปกรณีย่ืนตอหลายเรื่องที่ไป ป.ป.ช. เพราะรัฐธรรมนญูวาดวยการขดักนัแหงผลประโยชน 

มาตรา ๑๘๔ ไมไดระบุเรื่องบุตรทีบ่รรลุหรอืไมบรรลุนติภิาวะ อันนี้มีหลายกรณีทีบ่คุคลนํามาย่ืน 

เพราะฉะนัน้ผมวาเรื่องนี้จําเปนตองเคลียรวา ถาสมาชกิสภา ครม. หรืออะไรก็ตามถาจะย่ืนกค็ือ 15 

แคไหน เพียงใด เพราะวาการขดักันแหงผลประโยชนลุกลามไปถึงบุตรที่บางทาน ขออภัยทาน

สมาชิก บางทานอายุ ๙๐ ป แลวลูก ๖๐ กวาปแลว พ.ร.บ. ป.ป.ช. บอกอยางนี ้แตวาในรัฐธรรมนญู 

ไมไดบอก ตามหลักกต็องถือตามรัฐธรรมนญูใหญกวา อนันี้เปนประเดน็ตองเขียนใหเคลียร  

 

- ๑๕/๑ 20 

 

 

          



๕๖ 
สนช. ๖๓                  วลัยภรณ  ๑๕/๑ 

 

  มีอีกนดิเดียวกค็ือเรื่องของการแจงบัญชีทรัพยสิน ซึ่งเขยีนวา บตุร คูสมรส  

ผมเขาใจวากฎหมาย ป.ป.ช. พยายามรวมไปถึงบุคคลที่เปนคูสมรสแตแกลงหยา หรอืไมไดเปน 

คูสมรสทางกฎหมาย แตทางนิตนิัยไมไดเปน แตพฤตนิยัอยูบานกนัทุกวัน หรือสงไวใหภรรยาคนที ่๒  5 

คนที่ ๓ หรือกิก๊ หรืออะไรตาง ๆ คือการทาํบัญชีเท็จผมคิดวากฎหมายฉบับนี้ตองเขาไปใหถึง  

   แลวสวนสุดทายก็ยังเปนประเดน็ที่มีเวลานอยก็คอืเรื่องของกรรมการที่จะมาเปน 

ป.ป.ช. คุณสมบัตแิมสูงแตทานก็ยังมีบางประการที่ทําใหไปรวมกนัได นับอายุรวมกัน ๕ ปได  

ไมวาจะเปนอธิบดี ๕ ป ผูบญัชาการเหลาทัพ ๕ ปหรืออะไรตาง ๆ อธิบดีศาล ซึ่งผมไปตรวจสอบ

แลวอธิบดีศาลทีเ่ปน ๕ ป ไมมีเลยครบั เปนกันคนละป ๒ ปแลวขึ้นประธานศาลอทุธรณ  10 

แลวนับผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกาไมนับ เพราะฉะนั้นผูพิพากษา ๕ ป ไมม ีแตถาเอามารวม

อยางนี้ความจริงถา พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนูญอื่นกอนหนานีไ้ดเขียนแบบนีไ้วก็จะสามารถหาคน

มาได ตอนนี้จะเหลืออยูเทาที่ตรวจสอบจะเหลือแคกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงการตางประเทศ

เปนหลัก อันนั้นผูวาไดเทาอธิบดี แลวกก็ระทรวงการตางประเทศ ที่เหลือนัน้แทบจะหาไมได  

แตพอมารวมอยางนี้พอไปได อยางไรก็ตามกไ็ปถงึบทเฉพาะกาล ซึ่งเราคงตองไปดูอกีทีวา คงตองใช15 

สิทธิตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ วาเราจะดําเนินการรเีซ็ท (reset) หรอืใหอยูตอไปอยางไร  

ก็ขออนุญาตนาํเรียนเปนประเดน็แลวกห็ารอื ถาเผื่อบางเรื่องเปนขอที่กรรมการรางรฐัธรรมนูญ 

จะชวยกรุณาตอบตองขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย   

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานสมาชกิครบั มีสมาชิกแจงความจํานง 20 

เพ่ิมอีกทานหนึ่ง เดี๋ยวผมขออนุญาตถามเสียเลยนะครับ มีทานใดประสงคอภิปรายอกีหรือไมครับ  

นายแพทยเจตน  ศริธรานนท มีทานอื่นอกีหรือไมครบั ถาตดิใจรีบแสดงความจํานงเลยนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย   

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมีแลวนะครับ ผมปดไมรบัรายชื่อแลว 25 

เพราะฉะนัน้จะเหลือ ๒ ทานสุดทาย ทานมณเฑียร  บญุตนั และปดทายดวยนายแพทยเจตน 

ศิรธรานนท เชิญทานมณเฑียร  บญุตนั ครบั 
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๕๗ 
สนช. ๖๓                  วลัยภรณ  ๑๕/๒ 

 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายมณเฑียร  บญุตนั สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิทานประธานที่เคารพครับ 

โดยทัว่ไปแลว โดยหลักการผมใหการสนับสนุนรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญฉบบันี ้แลวก็5 

ไดมโีอกาสรวมกับคณะกรรมาธิการซึ่งเปนคณะกรรมาธกิารที่ศึกษา แลวก็รวบรวมขอเสนอแนะ

เกี่ยวกบัการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ แลวเรากด็ูเรื่อง พ.ร.ป. ตาง ๆ มาดวยตลอด มีประเดน็ที่ผมรูสึก

หวงใยอยูบาง แลวก็คงจะตองขออนุญาตทานประธานอภิปรายสนบัสนนุสมาชกิที่ไดอภิปรายไปแลว

ในบางสวน เชน ผมคิดวาใน พ.ร.ป. บางฉบบัไดใหน้าํหนักกับเรื่องของการท่ีประชาชนจะตอง

สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย ไดสะดวก คําวา ประชาชน เราหมายถงึประชาชนท่ัวไปทุกคน ทุกกลุม 10 

ในยุคที่เราเรียกวา ยุคดิจิทัล คําวา ประชาชน โดยทั่วไปจะตองหมายรวมถงึประชาชนท่ีตองอาศัย

จะตองพ่ึงเทคโนโลยีในการเขาถึงขอมูลขาวสารดวย ซึง่ผมก็เหน็วาใน พ.ร.ป. คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนเขียนไวดี แตมี พ.ร.ป. อื่นท่ีผมไมแนใจวาเปนไปในลักษณะในทาํนองเดียวกัน 

หรือเปลา เพราะแมแตรางกฎหมายฉบับนี้ผมก็ยังเขาถึงไมไดจนถึงปจจุบันนี้ อนันีก้็เปนเรือ่งหนึ่ง  

  เรื่องท่ี ๒ ผมคดิวาการปราบปรามทุจรติเราใหน้าํหนักกับการที่เราไปจัดการ 15 

กับคนท่ีทําผิดแลวคอนขางมาก ซึ่งก็ไมไดเปนส่ิงที่เสียหายอะไร แตในขณะเดียวกันสังคมเราก็ยัง

นิยมยกยองระบบอุปถัมภ ซึง่หลายทานก็บอกวาอุปถัมภไดถาไมโกง โดยสวนตัวแลวผมไมเชื่อ  

คือสังคมที่อุปถัมภกนัดาษดืน่อยางไรกต็องโกงหนไีมพน เพราะฉะนั้นเพ่ือให ป.ป.ช. ทํางานไมหนัก

เกินไปเพราะมีเรื่องเต็มไปหมด จะตองมบีทบัญญตัิหรอืจะตองมีสวนใดสวนหนึง่ท่ีเขาไปจัดการใหมี

การยกระดับความรู ความคดิ หรือเปนการปฏิรูปในเชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการนิยมยกยองผูมีอํานาจ20 

บารมหีรือมีอิทธิพล หรอืมีความมัง่คั่ง อยางนี้เปนตน ซึง่เราคดิวา ๒ เรือ่งคนละเรื่อง แตผมเชือ่วา

เปนเรื่องเดียวกัน ผมคดิวาตราบใดทีเ่ราไมสามารถจะจัดการในเรื่องความคดิเกี่ยวกบัการอปุถมัภได 

เราก็จะเหนื่อยหนัก เราจะเพ่ิมความเขมขนในการปราบมากขึ้น ในขณะเดียวกนัเราก็ไมสามารถที่ไป

จัดการกับตนทางได ผมเห็นดวยกบัสมาชกิทานหนึ่ง ผมขอประทานโทษ ผมจําไมไดวาทานใด 

ทานพูดถึงเรือ่งการมีสวนรวมของประชาชนท่ีผมมองวาอาจจะยังขาดความเขมขนและขาดน้ําหนกั 25 

ไมวาเราจะจัดระบบโครงสรางอํานาจรฐัที่เพ่ิมการตรวจสอบถวงดลุกันเองขนาดไหนก็ตาม  

แตถาประชาชนไมไดใสใจ ไมไดสนใจ ไมตืน่ตวั แลวไมไดมีสวนรวมหรือมีสวนรวมยากเย็น  
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๕๘ 
สนช. ๖๓                  วลัยภรณ  ๑๕/๓ 

 

การเขาถงึยาก มีสวนรวมยาก การจัดการกนัเองในระหวางโครงสรางอํานาจรัฐกไ็มอาจจัดการ 

ปญหาเหลานี้ได แมกระทั่งการที่จะเขามาเปนกรรมการ ป.ป.ช. ก็ตาม ในสวนท่ีมาจาก 

ภาคประชาสังคม ผมก็คดิวายากที่จะหาใครที่มคีุณสมบตัิที่จะมโีอกาสไดเขามาทํางาน ทําหนาที่นีไ้ด 5 

อันนี้กเ็ปนเรื่องที่ยังนาเปนหวงอยูนะครับ ถามโีอกาสผมก็จะขอเสนอใหมีการแกไขปรับปรงุ 

ถาเปนไปได ถาไมไดก็คงตองรอโอกาสตอไป  

  ในทายที่สุดผมคิดวาเรื่องทีน่าเปนหวงซึ่งหลายทานก็พูดไปแลววา การเปดเผย

ขอมูลกด็ี อนันีก้ารเปดเผยกบัการเขาถึงผมแยกกนัคนละเรื่อง การเปดเผยตนทางสามารถจะ

กําหนดไดวาสวนใดควรเปดเผย สวนใดไมควรเปดเผย ซึง่พวกเราหลายคนกต็กเปนเหยื่อของ 10 

การใชขอมูลสาธารณะไปในทิศทางทีไ่มเหมาะสม แลวกเ็ปนการทําใหเกดิความเสียหาย ทําใหเกดิ 

ความเดือดรอนได ผมก็ยังหวังวาเราจะสามารถปองกันการที่ขอมูลสวนบคุคลไมถกูนําไปเปดเผย 

โดยไมจําเปน แลวก็ทําใหเกดิความเสียหายได ซึ่งกรณีแบบนี้เปนเสนแบงทีค่อนขางจะพูดไมงาย

เทาไร เพราะวาขอมูลบางอยางถาไมเปดเผยเลย ก็อาจจะเปนอุปสรรคตอการตรวจสอบ  

แตวาเนื่องจากสังคมไทยเรานิยมเรื่องสวนตัว แลวก็เอาไปขยายผลทํานองเดียวกันกบัที่เรานิยม 15 

ละครน้ําเนาแบบนั้น แลวก็เกิดความสะใจ เกดิการวิพากษวิจารณ สุดทายก็คอืกลายเปนเรื่องท่ี 

ไมจริง อนันี้กเ็กดิขึ้นเยอะ เพราะฉะนัน้เราจะตองหาทางแกไขและปองกนัไมใหส่ิงเหลานี้เกิดขึ้น 

ทานประธานครับ โดยทั่วไปแลวผมสนับสนุน แลวก็ยินดท่ีีจะมีสวนรวมในการเสนอใหมีการแกไข

ปรับปรุงในชั้นกรรมาธกิารตอไป ขอบคุณครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย   20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบคุณครบั ทานสุดทายนายแพทยเจตน   

ศิรธรานนท เชิญครับ 

 

           -  ๑๖/๑ 

 25 
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๕๙ 
สนช. ๖๓            นิจกานต  ๑๖/๑ 

 

  นายเจตน  ศริธรานนท   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม นายแพทยเจตน 

ศิรธรานนท สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิทานประธานครบั กอนอืน่ผมกค็งจะตอง

ขอขอบพระคุณทาง กรธ. ซึ่งเปนผูเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แลวก ็5 

เขียนกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ ตองเขียนทั้งหมด ๑๐ ฉบับ แลวอนันีค้ือ ๑ ใน ๑๐ ฉบับนัน้ 

แลวกป็ระเดน็กค็ือวารัฐธรรมนูญฉบบันี้เปนฉบบัปราบโกง เมื่อเปนฉบับปราบโกงแลวกลไกที่ผานมา

ก็ตอบโจทยวาส่ิงที่รฐัธรรมนญูปราบโกงจะมีองคประกอบอะไรไดบาง ซึ่งกม็ีรายละเอียด แลวอนันี้

คือนาจะเปนจิกซอว (jigsaw) ตัวสุดทาย เพราะวาปญหาเรือ่งของคอรรัปชันหรือทุจริตและ

ประพฤติมิชอบอยูคูเมืองไทยมาอยางยาวนาน แลวก็เปนปญหากบัทุกรัฐบาล เพราะฉะนั้น 10 

ผมคิดวาเปนนิมติหมายที่ด ีผมก็ตองขอบคุณทีว่าทาง กรธ. เขียนรางพระราชบัญญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญฉบบันีไ้ดคอนขางสมบูรณ แลวกต็อบโจทยในความคดิผมอยางมาก เพราะเราคิดวา 

เรากว็างกลไกไวหลายอยางหลายแบบ แลวก็มีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิอบ  

หรือศาลคอรรัปชนั ซึ่งก็เกดิขึ้นมากอนแลว แตวามีพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี

พิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งศาลตาง ๆ เหลานีก้็ใชวิธกีารไตสวน  15 

ซึ่งผมคิดวากต็อบโจทยเชนเดียวกบัรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี ้ซึ่งก็ใชวิธกีาร 

ไตสวนเชนเดียวกัน ผมคดิวาจากนีไ้ปก็จะเปนส่ิงท่ีจะยืนยันอนาคตของประเทศชาติวา ถาเรา

สามารถจัดการกบัคนที่ตัง้ใจมาโกง ไมวาจะโดยเจตนาหรือไมเจตนาก็ตาม ผมคดิวาในสวนนั้น 

จะทําใหอนาคตของประเทศเรารุงโรจน เพราะวาในรายละเอียดที่ผมจะยกขึ้นมากม็ีสวนทีด่ี 

หลายประการ ที่ผมชอบมากคือในมาตรา ๓๒ (๑) ทีบ่อกวา “การสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกนั20 

เพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครอง รวมทัง้ 

จัดใหมีชองทางการแจงขอมลู เบาะแสหรือพยานหลักฐาน สําหรับการกระทําความผิดที่อยูในหนาท่ี 

และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยชองทางดงักลาวตองมวีิธกีารท่ีงาย สะดวก ไมมขีั้นตอน

ยุงยาก และไมกอผลรายกบัผูแจงดังกลาว” ซึ่งตรงนี้พูดงาย ๆ ก็คอืการมีสวนรวมของประชาชน 

ที่ชี้เบาะแส แลวการคุมครองประชาชนที่ชี้เบาะแสก็จะมีกฎหมายท่ีจะตามมาอีกฉบับหนึ่งกค็ือ 25 

ในมาตรา ๒๗๘ ที่กาํหนดกรอบระยะเวลาในการทํางานของผูยกรางกฎหมาย แลวทาง สนช. เอง 

ที่จะตองพิจารณากฎหมายใหเสร็จตามกรอบเวลา คือ ๒๔๐ วนั แลวก ็๖๐ วัน แลวก็มีฉบับ 

ที่มาโยงถึงมาตรา ๓๒ (๑) ซึ่งจะตามมาในรัฐธรรมนญู มาตรา ๖๓ ผมก็อยากจะทราบวา 
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๖๐ 
สนช. ๖๓            นิจกานต  ๑๖/๒ 

 

ในกฎหมายที่จะตามมานี้ กค็ือสวนที่มาเสริมในมาตรา ๓๒ (๑) นี้ใชหรอืไม เพราะผมคิดวา 

เปนส่ิงท่ีด ีแลวถาหากวาเรามีการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกขัน้ตอน แลวก็เรามีการ

คุมครองประชาชน อันนั้นคอืส่ิงที่บอกไดเลยวาประชาชนจะชวยการทํางานของ ป.ป.ช.  5 

เพราะวาในการทํางานของ ป.ป.ช. แนนอนครบั ตองอาศัยเครือขายที่กวางและประชาชน 

ก็มีสวนที่จะมาชวยไดอยางดี  

  ประเดน็ที่ ๒ ก็คอืวาในกรณีที่จะมีกฎหมายที่เรียกวา ๔ ชั่วโคตรหรือ ๗ ชั่วโคตร 

ก็ตาม ในประเดน็ของการรบัทรัพยสิน ซึ่งโยงไปถึงญาต ิไมวาจะเปนทางสายที่สูงกวาหรือวา 

ต่ํากวาซึ่งเราก็เรียกวากฎหมาย ๔ ชัว่โคตรหรือ ๗ ชัว่โคตรกต็าม แตวาในรางพระราชบัญญตั ิ10 

ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันีไ้มไดครอบคลุมถึงขนาดนัน้ ผมก็เลยอยากจะถามทาง กรธ. วา  

เราจะยึดรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนหลักไดใชหรือไม เพราะวาในขณะนี้ 

รางพระราชบัญญัต ิ๗ ชัว่โคตรหรือ ๔ ชัว่โคตร ยังอยูในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

วิสามญัอยู เพราะฉะนัน้ถาหากวาศักดิข์องกฎหมายฉบบันี้เปนพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 

แตฉบบันั้นเปนพระราชบญัญัติเฉย ๆ ถงึจะเกิดกอนก็ตาม แตก็ยังไมเสร็จส้ินกระบวนการ เพราะวา15 

ยังไมไดเขาสูการพิจารณาของสภาในวาระที ่๒ วาระที ่๓ เราจะใชการเทียบ โดยใชกฎหมายฉบับนี้

เปนหลัก แลวใชกฎหมายฉบับนัน้มาเทียบวาไมเกินจากที่เขียนไวในพระราชบัญญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญ ป.ป.ช. ฉบบันี้ไดหรอืไม เพราะวาผมเองก็มสีวนในการแปรญตัติในฉบบันั้นไป แตวา

ทางคณะกรรมาธิการก็ยังไมไดเรียกใหไปแปรญัตติ ผมกค็ิดวาในหลักของการแปรญตัติผมก็คือ  

จะใชหลักของรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้เปนหลัก แลวก็อะไรที่เขียนเกนิฉบับนี้ 20 

ผมคิดวาไมนาจะใช เพราะวาศักดิข์องกฎหมายตางกัน ผมเพียงแตขอใหยืนยันเพ่ือความมั่นใจตรงนี ้

  ประเดน็สุดทายที่ผมอยากจะถามก็คือวา ในมาตรา ๓๑ วาคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีหนาที่และอํานาจเสนอมาตรการ ความเหน็ และขอเสนอแนะตอคณะรฐัมนตร ีรฐัสภา ศาล 

องคกรอิสระ หรือองคกรอัยการในเรื่องตอไปนี ้ 

  (๒) จัดใหมีมาตรการและกลไกที่มปีระสิทธิภาพเพ่ือปองกันและขจัดการทุจรติและ 25 

ประพฤติมิชอบทั้งในภาครฐัและภาคเอกชนอยางเขมงวด  
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๖๑ 
สนช. ๖๓            นิจกานต  ๑๖/๓ 

 

  ผมตดิใจตรงท่ีวา “ภาครฐัและภาคเอกชนอยางเขมงวด” กค็ือวาภาคเอกชน  

ถาหากวาไปทาํความผิดที่โยงไปถึงภาครัฐกค็งไมใชปญหาอะไร แตถาหากวาเปนความผิดของทาง

ภาคเอกชนเขาแลว สามารถที่จะใชมาตรานี้มาใชไดหรอืไม ถาหากวาในภาครัฐ ผมไมตดิใจวา 5 

ถาโยงถึงภาคเอกชนก็สามารถที่จะทําไดอยูแลว แตวาถาภาคเอกชนเขาเกดิการทําทุจริต  

แลวทาง ป.ป.ช. จะไปยุงเกีย่วไดอยางไร หรือวายุงเกี่ยวไดเฉพาะในสวนที่สนับสนนุหรอืวา 

มาเกี่ยวของเทานั้น ผมตองการตรงนี้ใหเกิดความมั่นใจ ขอบคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ขอบคุณครบั ตอไปเชญิทาง กรธ. ตอบชี้แจง 10 

ทานประธาน  กรธ. จะตอบเองไหม เชญิครบั  

  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (ประธานกรรมการ)   :   ทานประธานที่เคารพ  

ทานสมาชิกผูมีเกียรติครบั กอนอืน่ตองขอขอบพระคุณทุกทานท่ีแสดงความเหน็ดวยกับ 

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้ในภาพรวม สวนรายละเอียดก็คงมปีญหาท่ีมีความคดิแตกตางกัน  

ซึ่งอาจจะไปแกไขในชั้นกรรมาธิการได ผมขออนญุาตตอบทานสมชาย  แสวงการ เปนภาพรวม15 

กอนที่พูดถึงวาการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ ไมวาจะเปน 

เรื่องของการตรวจสอบทรัพยสินหรือการดแูลเรื่องการร่าํรวยผิดปกติ ทาํใหคนที่มีความรู

ความสามารถและขยาดตอสิ่งเหลานี้ไมอยากเขามาสมคัร อนันัน้กต็องยอมรับวาเปนความจริง 

อยางหนึ่งซึ่งหลีกเล่ียงไมได แตวาคณะกรรมการไดพยายามคํานงึถงึสวนนีค้อนขางจะมาก แลวก็

พยายามจะทําใหเกิดดุลยภาพ ไมใหนากลัวจนเกินไป แตในขณะเดียวกนักไ็มใหมชีองโหวที่จะทําให20 

คนคดิไมดีใชโอกาสในการทีม่ีตําแหนงไปทุจรติได จะเหน็วาแนวทางของโครงสรางในกฎหมายใหม

จะมีอะไรทีดู่จะเหมอืนนิด ๆ หนอย ๆ แตจะแปลกไปจากปจจุบนั คือในแงมุมของการทําหนาที่ 

เพ่ือปองกนัและปราบปรามการทุจรติ เราก็เปลี่ยนบทบาทจากการรบัเปนหลักมาเปนการรุก เชน 

เดิมเคยรอแตเพียงวาจะตองมีคนรอง คนรองจะตองแสดงชื่อเสียงที่อยู ซึง่เราก็คดิวาการท่ีใครจะ 

มารองนี้ไมใชเรื่องสําคญั สําคัญอยูวาส่ิงที่เขารองนัน้เปนจริงหรือมขีอมูลหลักฐานเพียงพอที่จะ25 

ดําเนินการตรวจสอบตอไปไดหรอืไม เพราะฉะนัน้ชื่อของผูรองจึงไมใชเรื่องสําคัญ เราจึงเริม่ตน

ประโยคของมาตรานีว้า เมื่อความปรากฏตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมวาจะมีผูรองเรยีนหรือไม 

ก็ตาม กแ็ปลวาถา ป.ป.ช. สําเหนียกอะไรไหว ๆ ท่ีไหนกล็งมือทํางานได ในขณะเดียวกันเราก็ 
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๖๒ 
สนช. ๖๓            นิจกานต  ๑๖/๔ 

 

อยากจะบอกให ป.ป.ช. รูวา ในแงของการสงสัยที่จะไปทํางานก็สงสัยไป แตก็ตองนกึถึงคนสุจรติ 

ที่เขาถกูกลาวหา ตองเปดโอกาสใหเขาไดมีโอกาสไดชีแ้จงจะเมือ่ไรก็ได ถาความจริงปรากฏวา 

เขาไมไดทําหรือเขาทําในส่ิงซึ่งไมใชตรงกบัที่ถูกกลาวหาก็นํามาพิจารณาดวย เพราะฉะนัน้ 5 

ในมาตรา ๔๕ เราจึงเขียนเอาไววา ในการไตสวนใหไตสวนเพื่อหาความจริง และความจริงนั้น 

ไมวาจะเปนคุณหรอืเปนโทษตอผูกลาวหา ก็ใหนํามารวมไวในสํานวน คือเปนการสะกิดใจ 

ผูไตสวนวาอยาไปมุงแตเพียงวา ไมรูละฉันจะเอาแกผิด เพราะฉะนัน้อะไรท่ีจะทําใหแกดูเหมือน 

ไมผิด ฉนัก็จะทิ้งไป อนันีก้็พยายามจะสะกิดเพ่ือใหรูนะครับ 

 10 

          -  ๑๗/๑ 



๖๓ 
สนช. ๖๓         สงา  ๑๗/๑ 

 

  อีกประเดน็หนึ่งก็คือวา เราจะเขียนไวคอนขางจะละเอยีดวาในการเปดเผยของ 

ป.ป.ช. กรุณาอยาเปดเผยชือ่ผูรองและพยาน และไมควรจะเปดเผยเรื่องตั้งแตทันทท่ีีไดรบัเรือ่ง 

ยังไมทนัรูอโิหนอิเหนกโ็หมประโคมขาว ทําใหคนทีถู่กกลาวหานัน้เสียหายได ใหสอบไป 5 

สักพักหนึง่กอน ถาพอดวูาทาํทาจะเขาทาเขาเคาจะเปดเผยขอมูลก็เปดเผย แตอยาไปเปดเผยชื่อ 

ผูรองและพยาน เพ่ือใหคนทีเ่ขารูเหน็อะไรแลวเขามขีอมลู เขาจะไดเอามาบอกกบั ป.ป.ช. ได  

อันนี้กค็ือความระมัดระวงัทีพ่ยายามจะมอง ๒ ดาน เพ่ือที่จะใหกลไกในการปองกนัและ 

ปราบปรามการทุจรติเดนิหนาไปไดอยางสมดุลกนั  

    สําหรบัประเด็นปญหาของแตละทาน คําถามของทานพลเรือเอก ธราธร   10 

ขจิตสุวรรณ ที่ถามวาแลวกองทุนจะมีขนาดใหญโตแคไหน อันนั้นกค็งตอบไมได เพราะวา 

ก็ขึ้นอยูกับวาเงนิเหลือจายของแตละปท่ี ป.ป.ช. ไดรับสนับสนนุจากงบประมาณมมีากนอยแคไหน  

และมรีายไดอืน่มากนอยแคไหน ถาไมเพียงพอก็ตองไปของบประมาณอดุหนุนจากรัฐเปน 

คราว ๆ ไป เปนแตละปไป ซึ่งรฐัก็คงจะตองเจียดมาใหตามสมควร เขาจะไมมีรายไดเปนกอบเปนกํา  

เดิมทาง ป.ป.ช. เสนอมาวาในเวลาท่ีไปยึดทรัพยร่ํารวยผิดปกติอะไรมาได ก็จะใหหักเปอรเซ็นต 15 

เอามาเขากองทนุ ทาง กรธ. ก็คดิวาถาทําอยางนั้นจะทําใหเกิดขอครหานินทา เหมือนอยางที่เวลานี้

เขากําลังนนิทา ก.ล.ต. อยู ซึ่งกไ็มนาจะปลอยใหเกดิอยางนัน้ได เราก็คดิวาประเทศไทยเรา 

ก็ไมถึงกบัยากจน ถาจําเปนจะตองใชเงนิสัก ๑๐๐ – ๒๐๐ ลานบาท เพ่ือมาทําในการนี้กน็าจะ 

อยูในวิสัยที่จะสามารถจัดงบประมาณใหไปได  

  สําหรบัคําถามของทานพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมอืง ท่ีถามวาการทุจรติ 20 

ไมไดทําคนเดียว ก็จะมีพรรคพวกไลเลียงกนัลงไป แลวก็จะทําใหจับไดยาก อันนี้เราก็ตระหนักดีวา

ถาเรากวดขนัตั้งแตหัวขบวนลงมาทายขบวน แลวในที่สุดทายขบวนจะเปนคนสุดทาย เปนคนที่

ไดรบัโทษทัณฑมากกวาหัวขบวน เพราะหลักฐานท้ังหลายจะไปอยูท่ีตัวทาย ๆ ขบวนที่เปนคนทํา 

แตวาคาํสั่งมาจากใคร ตรงนัน้ที่มักจะสาวไปไมถงึ เพราะฉะนั้นเราก็จะมเีขียนเอาไวอยูใน 

มาตรา ๓๒ วาถาผูนอยท่ีไปรับคําส่ังเขามา ถาไดทาํหนังสือแจง ป.ป.ช. ไว หรือทาํหนังสือทบทวน 25 

คําส่ัง หรือใหยืนยันคําส่ังไว แลวเก็บหลักฐานนี้ไว คนนัน้ก็จะพนผิด คือเปดชองทางวาคนท่ีไดรบั

คําสั่งมาโดยไมชอบแลวมกัจะสั่งกนัดวยวาจา แลวในที่สุดคนสัง่ก็พนผิด แตคนทาํซึง่ไมไดอะไร 
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๖๔ 
สนช. ๖๓         สงา  ๑๗/๒  

 

ก็จะผิดไปอยูวันยังค่ํา เพราะฉะนั้นก็จะไดมีชองทางใหเขาสามารถมีทางออกได โดยไมถูกเพงเล็ง 

เสียตั้งแตตอนนัน้ คือทางทีด่ีที่สุดก็คือทําหนงัสือหลักฐานท้ังปวงแลวสงมา ป.ป.ช. แลว ป.ป.ช.  

ตองปดเปนความลับ ตรงนีก้จ็ะเปนมาตรการอยางหนึ่งทีจ่ะทําให ป.ป.ช. จะไดขอมูลที่ดีขึน้  5 

     ของทานกติต ิ วะสีนนท ที่ถามวา รูสึกจะกงัวลวาเรือ่งความผิดของเจาหนาที ่

ของรฐัตางประเทศ จะให ป.ป.ช. ทําไดตอเมื่อมกีารรองขอ ดูจะไมสอดคลองกับกตกิาที่ไปผูกพัน 

กันมา อันนี้ กรธ. กค็ิดหนกั เพราะวาอยู ๆ เราไปเขียนความผิดของเจาหนาท่ีของรัฐตางประเทศ 

ทั่วโลก บอกใครไมรู โกงกันที่ไหนก็ไมรู ถือวาเปนความผิดในประเทศไทย แลว ป.ป.ช. มีหนาที ่

และอํานาจในการไปตรวจสอบ เขาโกงกนัอยูที่ประเทศฟลิปปนส แลว ป.ป.ช. อยูทางนี้  10 

และมหีนาที่จะตองไปตรวจสอบกับเขาดวย เราก็เหน็วาถาขืน่ปลอยไปอยางนั้น ป.ป.ช. ถูกแจง

ความตามมาตรา ๑๕๗ ตาย ไมไดทํางานแน ๆ เพราะฉะนั้นถาเขาโกงกนัท่ีไหน แลวมาเกี่ยวของ 

กับประเทศไทย แลวเจาของประเทศเขาขอใหเราทํา เราก็คอยทํา ไมตองไปขยายแวดวงออกไป 

ถึงขนาดท่ีจะติดตามไป ในท่ีสุดจะตองไปตั้ง ป.ป.ช. ประจําสหรฐัอเมริกา ประจําลอนดอน  

อะไรพวกนัน้ ก็จะไปไกลเกนิไป แลวก็จะเปนภาระมากกวาที่จะเปนประโยชนกับประเทศไทย  15 

แตอยางนอยที่สุดกไ็ดเขียนบทบัญญัตไิววา การกระทําเหลานีถ้ือวาเปนความผิดตามกฎหมายไทย 

เพียงแตวา ป.ป.ช. จะลงมือทําก็ตอเมื่อไดรับการรองขอ แนนอน ถาเจาหนาที่ของรฐัตางประเทศ

เขามาเปนผูใหสินบนเจาหนาที่ของไทย กก็ลายเปนตัวการผูสนบัสนนุ ซึ่ง ป.ป.ช. สามารถ 

ตรวจสอบเปนหนาที่ของเขาอยูแลว ไมมีปญหาอะไรในเรื่องนัน้  

  สําหรบัของทานพลโท จเรศกัณ์ิ  อานุภาพ ทีก่ังวลในเรือ่งที่คนจะถกูกล่ันแกลง20 

หรือไมไดรบัความเปนธรรมจากการตรวจสอบของ ป.ป.ช. อันนี้เราก็ไดมบีทบญัญตัิเติม  

อยางที่ทานไดกรุณาพูดถงึอยูแลววา ผูบังคบับัญชาสามารถจะขอทบทวนได แตแนนอนวา 

เมื่อ ป.ป.ช. เปนองคกรอิสระอยูในรัฐธรรมนูญ เราก็ตองใหอํานาจสุดทายอยูท่ี ป.ป.ช. คือ 

เมื่อขอทบทวนไปแลว ถา ป.ป.ช. ยังเหน็วาการชีมู้ลของ ป.ป.ช. ถกูตองแลว ก็ยืนยันได 

ผูบังคับบัญชากต็องทําไปตามนั้น สวนคนถูกลงโทษเขาก็ไปดําเนินการทางโรงทางศาล  25 

ซึ่งจะเปนหนทางสุดทายของเขาตอไป  
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๖๕ 
สนช. ๖๓         สงา  ๑๗/๓  

 

  พลเอก สกล  ชืน่ตระกูล   :   พูดถึงเรื่องการที่ยังไมรวมถึงภาคเอกชน อนันี้ก็จะ

ตรงกันขามกบัของคุณหมอเจตน  ศริธรานนท ทีบ่อกวาไปรวมภาคเอกชน แลวจะไปทําอยางไร 

กับเขาได อนันีก้็เปนความจริง เราไปยุงกบัเอกชนมากนกัก็ไมได เพราะเขาไมใชเจาหนาท่ีของรัฐ  5 

แตถาเมือ่ไรเขาเขามาเกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรฐั ก็จะถูกโยงเขามาในฐานะเปนตวัการผูสนบัสนนุ

หรือผูใช ซึ่งก็โดนกนัมาอยูเปนประจําอยูแลว แตในมาตราทีว่าใหเสนอมาตรการเขมงวดในเรื่อง 

การปองกนัการทุจรติทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หมายถึงวา ป.ป.ช. อาจจะเสนอมาตรการ 

เพ่ือใหรัฐและภาคเอกชนนาํไปด ูเพ่ือที่จะสรางกลไกในการที่จะปองกันมิใหเกดิการทุจริตขึ้น 

ในภาคของตวั ซึ่งกเ็ปนเรื่องที่ไมไดบงัคับอะไรใคร ถาเขาเห็นดีเห็นงามเขากไ็ปทาํ หรือวา 10 

ใชการรณรงคเพ่ือที่จะใหเกดิความรวมมือคําสัตยปฏิญาณตอกนัอยางที่ทาํ ๆ กนัอยู อันนั้นก็ 

เปนการใหอํานาจ ป.ป.ช. เพ่ิมขึ้น เพ่ือวาเวลาทีค่ิดอะไรออกในสวนที่จะเกี่ยวกับการปองกันได  

ก็ใหเสนอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ และใหหนวยงานเหลานัน้เขารับไปทาํตอ ถาเขาไมเหน็ดวย

หรือทําไมได ก็ใหบอกกลับมายัง ป.ป.ช. เพ่ือ ป.ป.ช. จะไดทบทวน คือเปนการรวมมือระหวางกนั 

ไมใชวาใครไปชี้ใหใครทําแตเพียงอยางเดียว 15 

   

          -  ๑๘/๑  



๖๖ 
สนช. ๖๓        ทิพวรรณ  ๑๘/๑ 

 

  สวนของทานสุรางคณา  วายุภาพ นั้นกต็องยอมรบัวากลไกที่เราวางไวไดคํานึงถึง

การใชเครื่องอเิล็กทรอนิกส ในระยะหลังนี้จะเห็นวาในกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูท่ีเสนอมา 

จะหลีกเล่ียงคําวา “ใบ” ใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะนอยได เพราะพอขึ้นชือ่วาใบนี้จะไปนึกถงึ5 

กระดาษอยูเสมอ เราก็พยายามจะเปล่ียนถอยคําเพ่ือจะไดคลุมไปถงึกระบวนการและวธิีการที่ใช 

ทางอิเล็กทรอนิกสซึง่จะไมมใีบ แตแนนอนวากลไกทางอเิล็กทรอนิกสก็พัฒนาของมนัไปเรื่อย  

ซึ่งสุดปญญาที่เราจะเขียนอะไรลงไปใหชัดเจนแนนอนได กต็องปลอยใหเปนไปตามกลไกที่เขา 

จะไปกําหนดขึ้นในวนัขางหนา แตสวนท่ีทานพูดถึงเรื่องขอมูลที่ไปเปดเผยทีเ่ปนสวนบุคคลนัน้  

อันนัน้กต็องเรียนไว ณ ทีน่ี้วา อันนี้ก็เปนการรับฟงความคิดเห็น แลวเปนการรับฟงความคดิเห็น 10 

จากคุณสุรางคณา  วายุภาพ เองโดยตรงดวยซ้ําไปที่มาบนเรื่องนี้ใหฟง เราก็คดิไดวาก็จริงนะ  

ถาเอาขอมูลรายละเอียดปลีกยอย โฉนด เลขบตัรประจําตัวประชาชนอะไรไปเปดเผยหมด  

คนก็เอาไปใชได เพราะฉะนัน้ก็พยายามเขียนวาใหเปดเผยโดยสรปุ แลวตองไมไปทาํใหเขาเกดิ 

ความเสียหาย และตองไมใชเอาเรื่องสวนบคุคลเขาไปเปดเผย นี่ก็พยายามทําทั้งนัน้ สวนที่เขียน 

ตบทายวา ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด กเ็พ่ือใหคณะกรรมการเขาไป 15 

วางหลักเกณฑเอง ก็นาเปนหวงอยูเหมือนกนัวา ถาเขาวางหลักเกณฑไปในทศิทางที่จะทําใหคนที่

แสดงทรัพยสินแลวเกิดความเสียหายแลวจะทําอยางไร ผมคิดวาในเรื่องอยางนี้ในยุคสมัยปจจุบนั 

ทุกคนมีสิทธแิละมีสวนที่จะสามารถบอกกลับไปยังหนวยที่เขาออกกฎนัน้ ๆ วากฎที่คุณออกนี้ 

ยังไมสอดคลองกับเจตนารมณ ใหเขาเปล่ียนแปลง เพราะในท่ีสุดถาเขาดึงดนัก็ยังสามารถไป 

ฟองศาลปกครองได ซึ่งอยูในอํานาจของศาลปกครองทีจ่ะบังคบัใหเขาเปลี่ยนกฎใหตรงตาม20 

เจตนารมณใหได ผมตองขอประทานโทษเปนหวัดอยางแรง อาจจะไมครบถวนตามที่ทานไดถาม  

คงตองขออนญุาตแตเพียงเทานี้ ขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานท่ีอภิปรายไปแลวมีทานใดยังติดใจ 

คําชี้แจงของทาน กรธ. อีกหรือไมครับ ทานสมชาย  แสวงการ มีอะไรเพ่ิมเติม เชญิครับ 25 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ทานประธานที่เคารพครบั สมชาย  แสวงการ  

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ผมขออนุญาตเรียนถามทานประธาน กรธ. คือเรือ่งความสัมพันธ

ระหวาง พ.ร.บ. ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวย ป.ป.ช. แลวเรื่องรางพระราชบญัญตัิทีก่ําลังจะสง 
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๖๗ 
สนช. ๖๓        ทิพวรรณ  ๑๘/๒ 

 

ตามมาคือรางพระราชบัญญตัิการสงเสริมและคุมครองประชาชนในการตอตานการทจุริต 

และประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ซึ่งอยูในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๘ ซึ่งรัฐบาลจะตองสงมาภายใน  

๒๔๐ วนั แลว สนช. จะตองพิจารณาใหเสรจ็ลุลวงใน ๖๐ วนัดวย คืออันนี้เปนไปตามรัฐธรรมนญู5 

บัญญตัิไว กับอีกอันหนึ่งคือเรื่องราง พ.ร.บ. วาดวยความผิดเกี่ยวกบัการขดักันระหวางประโยชน

สวนบคุคลและประโยชนสวนรวม คอื ๓ ฉบับนี้จะตองทําทั้งหมดหรืออยางไร หรือจะตดับางสวนได 

หรือจะทําแคบางฉบับ ก็ขออนุญาตเรียนถาม เพราะความสัมพันธมีทั้งเปนไปดวยกนั แลวขดัแยงกนั 

ก็อาจจะเกิดปญหาดลุพินิจหรือเกิดปญหาการวนิิจฉัยในวนัหนา กข็ออนุญาตเรียนถามครับ 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เชญิหมอเจตน  ศิรธรานนท ครับ 

  นายเจตน  ศริธรานนท   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผมขออนุญาต 

กราบเรียนถามทานอาจารยมีชัย  ฤชุพันธุ นดิเดียวครับวา ในกรณีสารบญัญตัิของกฎหมายฉบับนี ้

จะใชเปนหลักอางองิสําหรับกฎหมาย ๗ ชัว่โคตรนัน้ไดหรือไมไดเทานัน้เอง ขอบคุณครับ 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนทีห่นึ่ง)   :   รบกวนทานประธาน กรธ. ตอบเพ่ิมเตมิครบั 

  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (ประธานกรรมการ)   :   ขออนุญาตเรียนรวมกนั 

ทั้ง ๒ ทานวา กฎหมายที่ทานเรียกวากฎหมาย ๗ ชัว่โคตร จะมีลักษณะเปนกฎหมายสารบัญญัต ิ

ที่กําหนดกระบวนการวาทําอะไรได ทําอะไรไมได และผูกพันใครไปถึงที่ไหน อยางไร ซึง่จะเปน 

สวนหนึ่งแยกไปตางหากจากกฎหมาย ป.ป.ช. เพราะตวักฎหมาย ป.ป.ช. มีทั้งสารบัญญตัิและ 20 

วิธีสบญัญตัิอยูในตัว สารบญัญตัิของมันก็คือ สารบัญญตัิท่ีบญัญตัิเอาไวในรัฐธรรมนูญวา ป.ป.ช.  

ทําเรื่องอะไรไดบาง เชน เรือ่งการทุจรติ การจงใจไมปฏิบัตติามกฎหมายประเภทนัน้ แตถามวา 

แลวอยางไรจึงเปนทุจริตกต็องไปดูท่ีกฎหมายสารบญัญตัิ ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาบาง  

กฎหมายอืน่ ๆ บาง รวมทั้งกฎหมาย ๗ ชัว่โคตรที่วานัน้ เพราะฉะนั้นถากฎหมาย ๗ ชั่วโคตร 

จะมาบอกวาใหเอาเทาท่ี ป.ป.ช. กาํหนดก็จะไมมี ในนัน้จะไมมีกําหนดอะไรมากไปกวาท่ีเขาเขียน25 

เอาไวเพ่ือประโยชนในการทาํงานของ ป.ป.ช. สวนมาตรการตามมาตรา ๖๓ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ 

บทเฉพาะกาลบังคบัใหทํานัน้ คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญไดใสไวแลวในมาตรา ๓๒ ซึ่งเปน

บทบัญญัติทีว่าดวยเรื่องการทําใหประชาชนเขามามีสวนรวม และมีกลไกในการที่จะปองกนั 
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๖๘ 
สนช. ๖๓        ทิพวรรณ  ๑๘/๓ 

 

และปราบปรามการทุจรติ ทั้งหมดจะอยูในกฎหมาย ป.ป.ช. นี้เสียเปนสวนใหญแลว ผมก็ยังไมเหน็

รางของ ป.ป.ท. ไดทราบวาเขากําลังสงไปท่ีกฤษฎีกา ก็ดเูหมือนวาเขาจะสงใหคณะผมดดูวย  

ก็กําลังจะไปดูอยูเหมือนกนัวา ถาไมจําเปนก็อาจจะตัดลดทอน แลวกม็าใช ป.ป.ช. เปนหลัก  5 

หรือถา ป.ป.ช. ยังขาดเขามแีนวความคดิอะไรทีด่ีกวาทีม่ีอยูแลวใน ป.ป.ช. ก็อาจจะไปเพ่ิมเตมิ 

ตรงนั้น แลวก็สงกลับมายัง สนช. เพ่ือที ่สนช. จะไดเอามาดแูลวก็ประกอบกัน เพ่ือไมใหซ้ําซอนกัน

เทานัน้ แลวก็จะไดมกีารดูแลตรงนี้ใหดี ขอบพระคุณครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   หมดแลวนะครับ พลเรือเอก ธราธร   10 

ขจิตสุวรรณ มีอะไรเพ่ิมเติมครับ  

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาตทิี่เคารพครับ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ มีคําถามซึง่ผมอยากจะถามซ้ํา 

ก็คือเรือ่งเกี่ยวกบัรายงานประจําปทีผ่มเสนอแนะวา ทําไมไมมีอยูในกฎหมายฉบับนี ้ไมทราบวา 

ทานประธานคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญทานมคีวามเห็นประการใด ขอบคุณครับ 15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถามเรื่องรายงานประจําปของ ป.ป.ช. เชิญครับ 

  นายมีชัย  ฤชุพันธุ (ประธานกรรมการ)   :   ทานประธานที่เคารพครบั 

ขอประทานโทษทีไ่มไดตอบคําถามนัน้ จรงิ ๆ เราเขียนเอาไวในมาตรา ๓๑ แตวาไมใชในลักษณะ

ของจัดทํารายงาน ที่บอกวาตองทํารายงานมายังสภาอยางท่ีเคยมอียู อนันี้อาจจะเปนความ 20 

พล้ังเผลอหลุดรอดไปก็ได เพราะฉะนัน้ถาคณะกรรมาธกิารจะไปเติมก็อาจจะสมบูรณย่ิงขึ้น 

ขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ  

ไปใชสิทธแิปรญตัตเิพ่ิมเตมิไดเรื่องรายงานประจําป เปนอันหมดคาํอภิปราย แลวกไ็ดรับฟงคําชีแ้จง 25 

จากทานประธาน กรธ. เรียบรอยแลว ผมขอปดการอภิปราย  

  ตอไปจะเปนการขอมติในวาระที่ ๑ วาที่ประชมุแหงนี้จะมีมตริับหลักการ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... 

หรือไม กอนขอมติผมขอตรวจสอบองคประชมุกอนครบั เชิญทานสมาชิกกรุณากดปุมแสดงตน 
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๖๙ 
สนช. ๖๓        ทิพวรรณ  ๑๘/๔ 

 

เพ่ือตรวจสอบองคประชมุครับ ขณะนี้เปนขัน้ตอนของการขอตรวจสอบองคประชมุกอนลงมติ 

ในวาระท่ี ๑ สําหรบัการพิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูเปนผูเสนอ เชญิทานสมาชิก5 

แสดงตนครบั มทีานใดยังไมไดแสดงตนหรือไม ทุกทานแสดงตนหมดแลว ขอทราบองคประชมุ 

ครับ  

   (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๒๐๕ คน)  

 

          -  ๑๙/๑ 10 

   



๗๐ 
สนช. ๖๓        สมบูรณ  ๑๙/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องคประชุม ๒๐๕ ทาน ครบเปนองคประชุม 

  ตอไปจะเปนการขอมติในวาระที่ ๑ รางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ 5 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... สมาชิกทานใดเห็นควรรับหลักการของ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....  

ฉบับนี้ทานกดปุม เหน็ดวย ทานใดเห็นวายังไมสมควรรบัหลักการกดปุม ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

กดปุม งดออกเสียง เชิญทานลงคะแนนครับ มีสมาชิกทานใดยังไมไดลงคะแนนหรือไม  

ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 10 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๒๐๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีหนึ่ง)   :   ผลการลงมติในวาระที่ ๑ สําหรบั 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....  

ฉบับนี้ องคประชมุ ๒๐๔ ทาน มติทีป่ระชมุเห็นดวย ๒๐๐ ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๔  15 

เปนอนัวาที่ประชุมมีมติเหน็ชอบใหรบัหลักการของรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... ไวพิจารณาตอไป  

  ตอไปผมขอใหที่ประชมุพิจารณาวาจะเห็นสมควรใหคณะกรรมาธิการคณะใด 

เปนผูพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ  

พ.ศ. .... ฉบับนี้ในวาระที่ ๒ เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ 20 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญัติ 

แหงชาต ิขอเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... ฉบับนี ้จํานวน ๓๕ คน ขอผูรับรองครบั  

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 25 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีสมาชิกเสนอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

ขึ้นคณะหนึ่ง มีจํานวน ๓๕ ทานเปนผูพิจารณารางพระราชบญัญตัิฉบับนี ้มีผูรับรองถูกตอง  

จะมีสมาชิกทานใดเสนอจํานวนเปนอยางอืน่หรือไมครบั  
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๗๑ 
สนช. ๖๓        สมบูรณ  ๑๙/๒ 

 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ถือวาที่ประชมุเหน็ชอบตั้ง 5 

คณะกรรมาธิการวิสามญั ๑ คณะ จํานวน ๓๕ ทาน เมือ่เปนเชนนี้โดยบทบญัญตัิของขอบังคบั 

การประชุมสภานติิบญัญตัิแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในขอ ๑๓๐ สัดสวนของคณะรฐัมนตร ี 

ของศาลรัฐธรรมนญู หรือองคกรอิสระอืน่ที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจะมี 

สัดสวนในคณะกรรมาธิการคณะนีไ้ดไมเกินหนึง่ในหา เพราะฉะนัน้จะเทากับ ๗ ทาน ผมขอเชญิ 

ทานประธานคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญหรือผูแทนเสนอรายชือ่กรรมาธิการในสัดสวนของ กรธ.  10 

จํานวน ๓ ทาน เชิญครับ 

  นายสุพจน  ไขมุกด (รองประธานกรรมการ คนทีห่นึง่)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิกระผม นายสุพจน  ไขมุกด รองประธานคณะกรรมการ 

รางรฐัธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ขอเรียนรายชื่อกรรมาธิการวสิามัญพิจารณารางพระราชบัญญตั ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... ในสัดสวนของ 15 

คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู ดงันี ้

  ๑. นายภัทระ  คําพิทกัษ 

  ๒. ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ  

  ๓. รองศาสตราจารยเจษฎ  โทณะวณิก 

  ขอบพระคุณครับ 20 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   คณะกรรมการรางรฐัธรรมนญูเสนอรายชื่อ 

กรรมาธิการในสัดสวนของคณะกรรมการรางรฐัธรรมนญู ๓ ทานตอท่ีประชุมเรียบรอยแลว  

ตอไปผมขอใหที่ประชมุเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดสวนของสมาชิก ในสัดสวนของ ครม.  

และในสัดสวนของคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือ ป.ป.ช. รวมทัง้ส้ิน  25 

อีก ๓๒ ทาน เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครบั 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมชาย   

แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามญักจิการสภานติิบญัญตัแิหงชาติ ขอเสนอ 

รายชื่อกรรมาธิการในสัดสวนของสมาชกิสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิคณะรัฐมนตร ีคณะกรรมการ 

ปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จํานวน ๓๒ ทาน ดังนี ้30 



๗๒ 
สนช. ๖๓        สมบูรณ  ๑๙/๓   

 

    ๑. พลเรือเอก กฤษฎา  เจริญพานิช 

    ๒. นายกลานรงค  จันทิก 

    ๓. นายกิตติ  วะสีนนท 5 

    ๔. พลตํารวจเอก จักรทิพย  ชัยจินดา 

    ๕. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ 

    ๖. พลตํารวจเอก ชชัวาลย  สุขสมจิตร 

    ๗. นายปกรณ  นิลประพันธ 

    ๘. พลอากาศเอก ทรงธรรม  โชคคณาพิทักษ 10 

    ๙. พลอากาศเอก ธงชัย  แฉลมเขตร 

  ๑๐. พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ 

  ๑๑. นายนวิัตไิชย  เกษมมงคล 

  ๑๒. ศาสตราจารยคลินกินิเวศน  นันทจิต 

  ๑๓. พลตํารวจโท บุญเรือง  ผลพานิชย 15 

  ๑๔. นายประมุท  สูตะบุตร 

  ๑๕. พลเอก โปฎก  บนุนาค 

  ๑๖. รอยตํารวจตร ีพงษนวิฒัน  ยุทธภัณฑบริภาร 

  ๑๗. พลตํารวจเอก พัชรวาท  วงษสุวรรณ 

  ๑๘. พลตํารวจเอก พิชิต  ควรเดชะคุปต 20 

  ๑๙. ศาสตราจารยพิเศษภัทรศักดิ์  วรรณแสง 

  ๒๐. นายภาณุ  อุทัยรตัน 

  ๒๑. พลเอก มารตุ  ปชโชตะสิงห 

  ๒๒. พลเอก วลิต  โรจนภักด ี

  ๒๓. พลตํารวจเอก วชัรพล  ประสารราชกิจ 25 

  ๒๔. ผูชวยศาสตราจารยวุฒศิักดิ ์ ลาภเจริญทรัพย 

  ๒๕. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบญุเมือง 

  ๒๖. พลเอก สรรชยั  อจลานนท 

  ๒๗. พลเอก สิงหศกึ  สิงหไพร 
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๗๓ 
สนช. ๖๓        สมบูรณ  ๑๙/๔ 

 

  ๒๘. นายสีมา  สีมานนัท 

  ๒๙. พลอากาศเอก สุทธิพงษ  อินทรียงค 

  ๓๐. พลอากาศเอก สุทธิพันธ  กฤษณคปุต 5 

  ๓๑. นางสาวสุภา  ปยะจิตต ิ

  ๓๒. พลเอก อกนษิฐ  หมื่นสวสัดิ์ 

  ขอผูรับรองครับ 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีผูเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดสวนของ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ในสัดสวนของคณะรฐัมนตร ีและในสัดสวนของ ป.ป.ช. รวมทัง้หมด 

๓๒ ทานตอที่ประชุมแลว โดยรายชื่อ ๓๒ ทานท่ีเสนอมีผูรับรองญตัติถูกตอง ในจํานวน ๓๒ ทานนี ้

มีนายปกรณ  นิลประพันธ และนายนวิัตไิชย  เกษมมงคล เปนรายชือ่ที่ถกูเสนอขึ้นมาในสัดสวน 

ของคณะรฐัมนตร ีสวนพลตาํรวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ กับนางสาวสุภา  ปยะจิตติ ไดรบั 15 

การเสนอชื่อเขามาในสัดสวนของ ป.ป.ช. ๒ ทาน รวมทัง้ส้ินก็จะเปนสัดสวนของ กรธ. สัดสวนของ 

ครม. สัดสวนของ ป.ป.ช. รวมกนั ๗ ทานอยูในกรอบของขอบังคบัการประชุมสภานิติบญัญตั ิ

แหงชาต ิขอ ๑๓๐ คือไมเกนิ ๑ ใน ๕ ของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด จะมีสมาชกิทานใดเสนอ 

รายชื่อเปนอยางอื่นหรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 20 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ถือวาที่ประชมุเหน็ชอบ  

เพราะฉะนัน้ขอใหเลขาธกิารอานรายชื่อกรรมาธกิารทัง้ ๓๕ ทานตอท่ีประชุมอีกครัง้ครับ 

 

         -  ๒๐/๑ 25 

 

 



๗๔ 
สนช. ๖๓          วิภาริน ี ๒๐/๑ 

 

    นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน 

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   รายชื่อกรรมาธิการ 

วิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปราม 5 

การทุจรติ พ.ศ. .... จํานวน ๓๕ คน ดังนี ้

     1. รองศาสตราจารยเจษฏ  โทณะวณิก 

     ๒. นายภัทระ  คําพิทักษ 

    ๓. ศาสตราจารยพิเศษวิชา  มหาคุณ 

     ๔. พลเรือเอก กฤษฎา  เจริญพานิช 10 

     ๕. นายกลานรงค  จันทิก 

     ๖. นายกิตติ  วะสีนนท 

     ๗. พลตาํรวจเอก จักรทิพย  ชัยจินดา 

     ๘. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ  

     ๙. พลตํารวจเอก ชชัวาลย  สุขสมจิตร 15 

   ๑0. นายปกรณ  นิลประพันธ 

   ๑๑. พลอากาศเอก ทรงธรรม  โชคคณาพิทักษ 

   ๑๒. พลอากาศเอก ธงชัย  แฉลมเขตร 

   ๑๓. พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ 

   ๑๔. นายนวิัตไิชย  เกษมมงคล 20 

   ๑๕. ศาสตราจารยคลินกินิเวศน  นันทจิต 

   ๑๖. พลตํารวจโท บุญเรือง  ผลพานิชย 

   ๑๗. นายประมุท  สูตะบุตร 

   ๑๘. พลเอก โปฎก  บนุนาค 

   ๑๙. รอยตํารวจตร ีพงษนวิฒัน  ยุทธภัณฑบริภาร 25 

   ๒๐. พลตํารวจเอก พัชรวาท  วงษสุวรรณ 

   ๒๑. พลตํารวจเอก พิชิต  ควรเดชะคุปต 

   ๒๒. ศาสตราจารยพิเศษภัทรศักดิ์  วรรณแสง 

   ๒๓. นายภาณุ  อุทัยรตัน 
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๗๕ 
สนช. ๖๓          วิภาริน ี ๒๐/๒ 

 

  ๒๔. พลเอก มารตุ  ปชโชตะสิงห 

   ๒๕. พลเอก วลิต  โรจนภักด ี

   ๒๖. พลตํารวจเอก วชัรพล  ประสารราชกิจ 5 

   ๒๗. ผูชวยศาสตราจารยวุฒศิักดิ ์ ลาภเจริญทรัพย 

   ๒๘. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบญุเมือง 

   ๒๙. พลเอก สรรชยั  อจลานนท 

   ๓๐. พลเอก สิงหศกึ  สิงหไพร 

   ๓๑. นายสีมา  สีมานนัท 10 

   ๓๒. พลอากาศเอก สุทธิพงษ  อินทรียงค 

   ๓๓. พลอากาศเอก สุทธิพันธ  กฤษณคปุต 

   ๓๔. นางสาวสุภา  ปยะจิตต ิ 

   ๓๕. พลเอก อกนษิฐ  หมื่นสวสัดิ์ 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   รายชื่อทั้ง ๓๕ ทานถกูตองนะครับ  

    ตอไปขอใหทีป่ระชุมพิจารณากําหนดเวลาแปรญตัตแิละกําหนดเวลาทํางานของ 

คณะกรรมาธิการคณะนี ้เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

   นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัิ 20 

แหงชาต ิขอเสนอกําหนดเวลาแปรญตัตริางพระราชบัญญัตฉิบับนี้ภายใน ๗ วัน กําหนดเวลา 

การดําเนนิงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๕๘ วนั ขอผูรับรองครบั 

   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   มีผูเสนอกําหนดเวลาแปรญตัต ิ25 

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้ภายใน ๗ วนันับจากวนันี ้กําหนดเวลาทํางานของคณะกรรมาธิการคณะนี้ 

๕๘ วันนับจากวนันี ้ก็ ๖๐ วันพอด ีรวมกนัแลวนับจากวันรบัรางนะครบั มีผูรับรองถูกตอง  

จะมีผูเสนอกําหนดเวลาเปนอยางอื่นหรือไมครับ  

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 
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๗๖ 
สนช. ๖๓          วิภาริน ี ๒๐/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ถือวาที่ประชมุเหน็ชอบ เพราะฉะนัน้ 

ทานสมาชิกชวยกันศึกษานะครับ แลวจะแปรญตัติภายใน ๗ วันนับจากวนันี ้ใชเอกสารการศึกษา 5 

ลวงหนาของคณะกรรมการที่แจกใหกับทานแลวเปนขอมูลประกอบจะชวยยนระยะเวลาการศกึษา 

ของทานไดมาก แลวก็การทํางานของคณะกรรมาธกิารคณะนี้ภายใน ๕๘ วนันบัจากวันนี้นะครบั 

แตอยางไรกต็ามขอความรวมมือคณะกรรมาธิการคณะนี้ทํางานใหเสร็จกอน ๕๘ วนั จะไดบรรจุ 

เขาสูวาระการประชุมไดทนัในกรอบ ๖๐ วัน และเพื่อความรวดเรว็ผมขอกําหนดวนัประชมุ 

คณะกรรมาธกิารคณะนีเ้ลยนะครบั นดัประชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญัพิจารณารางพระราชบญัญตัิ10 

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... นดัแรกวันศกุรที ่๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ หองประชมุรับรอง ๑ – ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 

ขอเชิญผูที่มีรายชื่อกรรมาธกิารทั้ง ๓๕ ทานท่ีประกาศไปแลวเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกนั 

เปนอนัจบการพิจารณาเรื่องดวนที่ ๓ ขอกราบขอบพระคุณทานประธาน กรธ. และคณะ เชิญครับ  

    ระเบียบวาระที ่๓  กระทูถาม  ไมมี 15 

  ระเบียบวาระที ่๔  เรือ่งที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสรจ็แลว  ไมม ี

   ระเบียบวาระที ่๕  เรือ่งที่คางพิจารณา  ไมม ี

   ระเบียบวาระที ่๖  เรือ่งที่เสนอใหม 

   ๖.๑ ขอใหสภานิตบิัญญัตแิหงชาติพิจารณาเพ่ือมีมติมิใหเปดเผยบนัทึกการประชมุ 

ของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญัติภาษีทีด่ินและสิง่ปลูกสราง พ.ศ. ....  20 

จํานวน ๒ ครั้ง คือ  

   ครั้งที ่๓๓ วนัพุธที่ ๒๐ กนัยายน ๒๕๖๐ และ 

   ครั้งที ่๓๕ วนัพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  

   (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย)  

 25 
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๗๗ 
สนช. ๖๓          วิภาริน ี ๒๐/๔ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดวยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

รางพระราชบัญญตัิภาษีทีด่นิและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. .... ไดมมีตมิิใหมีการเปดเผยบันทึกการประชุม 5 

ของคณะกรรมาธิการ จํานวน ๒ ครัง้ โดยไดมีหนงัสือกราบเรียนมายังประธานสภานติิบัญญตั ิ

แหงชาต ิเพ่ือขอใหสภานติบิัญญตัิแหงชาติพิจารณาเพ่ือมีมตมิิใหเปดเผยบันทกึการประชุม 

ของคณะกรรมาธิการทั้ง ๒ ครั้งดังกลาว โดยอาศัยบทบญัญตัิของมาตรา ๑๒๙ วรรคหก  

ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

    ผมจะใหประธานคณะกรรมาธิการไดแถลงชีแ้จงเหตุผล เชิญทานประธาน 10 

คณะกรรมาธิการคณะนี้ชีแ้จงเหตุผล ประธานคณะกรรมาธิการหรือผูแทนครับ ทานใดจะเปน 

คนชีแ้จงเหตุผล เชิญพลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม ครบั 

   พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพครับ กระผม พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม  

ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญ จะขออนญุาตกราบเรียนอยางนี้ เนื่องจากวาในบนัทึกการประชมุ 15 

ทั้ง ๒ ครัง้นีไ้ดมีขอมูลที่ยังไมเปนขอยุติ แตจะเปนขอมลูที่อาจจะสงผลกระทบทําใหเกดิ 

ความเขาใจผิดและสับสนไดในเรื่องของอตัราการจัดเก็บภาษี รวมท้ังในเรื่องของอัตราการเสียภาษี 

ตามรางพระราชบัญญัตฉิบบันี้ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมาธิการยังอยูในระหวางการประชุมพิจารณา  

จึงไมอยากใหเปดเผย  เปดเผยแลวเกรงวาจะเกดิความเขาใจผิดครับ 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   เปนเหตุผลที่ทานพลเรือเอก ยุทธนา   

ฟกผลงาม ในฐานะกรรมาธกิารวิสามญัในคณะนี้ไดแถลงชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอที่ประชุม  

เนื่องจากการประชุมพิจารณารางพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. .... ยังไมไดขอยุติ  

หากเปดเผยไประหวางนี้กอนอาจจะทาํใหเกดิความเขาใจผิดและสับสนในขอมูล คณะกรรมาธิการ 

จึงมีมติเหน็ควรยังไมเปดเผยจนกวาการดําเนินการของท่ีประชมุจะแลวเสร็จ เพราะฉะนั้น 25 

ทานสมาชิกตองใชดุลพินิจพิจารณาวาทานจะเห็นชอบดวยกับมติของคณะกรรมาธิการหรอืไม  

มีทานใดประสงคอภิปรายหรือประสงคซักถามทานพลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม เพ่ิมเติม 

หรือไมครับ  

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 
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๗๘ 
สนช. ๖๓          วิภาริน ี ๒๐/๕ 

 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ผมปดการอภิปรายนะครับ และโดยที่ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๒๙ วรรคหก บัญญัตไิววา ในกรณีที่จะไมเปดเผย 5 

บันทึกการประชุม รายงานการดําเนนิการ รายงานการสอบขอเท็จจริง หรือรายงานการศกึษา 

ของคณะกรรมาธิการ แลวแตกรณี จะดําเนินการไมเปดเผยการประชมุดงักลาวได  

สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี จะตองมีมติเหน็ชอบไมใหเปดเผย ซึ่งสภานิติบัญญตัิ 

แหงชาติในฐานะทีเ่ปนผูปฏิบัติหนาทีแ่ทนสภาทั้งสองดงักลาวจึงจะตองเปนผูพิจารณาและมีมต ิ

ในเรื่องดังกลาววา ที่ประชุมจะเหน็สมควรมิใหเปดเผยบนัทึกการประชุมของคณะกรรมาธกิาร 10 

วิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญตัิภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. .... ตามท่ีคณะกรรมาธิการ 

รองขอมาหรือไม คือขอมติยังไมเปดเผยบันทึกการประชมุของคณะกรรมาธกิาร ครัง้ที่ ๓๓  

เมื่อวนัพุธท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ และครั้งท่ี ๓๕ วนัพุธที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ กอนขอมต ิ

จากที่ประชุมผมขอตรวจสอบองคประชุม ขอเชญิทานสมาชิกแสดงตนครบั เปนขั้นตอน 

การขอตรวจสอบองคประชมุกอนท่ีจะลงมติในระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง ขอใหสภานิตบิัญญัต ิ15 

แหงชาติพิจารณาเพ่ือมมีตมิใิหเปดเผยบันทึกการประชมุของคณะกรรมาธกิาร สมาชิกทานใด 

ยังไมไดแสดงตน ขอความกรุณาแสดงตนดวยนะครับ ทกุทานแสดงตนแลว ขอทราบองคประชุม

ครับ  

   (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๘๕ คน) 

 20 

           -  ๒๑/๑ 

    

 



๗๙ 
สนช. ๖๓         ราตรี  ๒๑/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องคประชุม ๑๘๕ ทาน ครบเปนองคประชุม 

แลวนะครับ 5 

  ตอไปจะเปนการขอมติจากท่ีประชมุ สมาชิกทานใดเหน็ชอบวาไมสมควรใหเปดเผย

บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญัติภาษีทีด่ินและ 

สิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... ทั้ง ๒ ครั้ง คือครั้งที ่๓๓ และครั้งท่ี ๓๕ ทานกดปุม เหน็ดวย ทานใดเห็นวา 

ควรเปดเผยทานกดปุม ไมเห็นดวย งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชิญลงคะแนนครับ  

มีทานใดยังไมลงคะแนนหรอืไม เดี๋ยวจบจากนี้ระเบียบวาระที่ ๖.๒ ก็มีการลงมติอยาเพ่ิงไปไหน 10 

ทุกทานลงคะแนนหมดแลว ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๖ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ผลการลงมติองคประชมุ ๑๘๘ มติท่ีประชุม 

เห็นดวย ๑๘๖ ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๒ เปนอันวาที่ประชุมมมีติเห็นชอบไมเปดเผยบนัทึก 15 

การประชมุของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

พ.ศ. .... จํานวน ๒ ครั้ง คือการประชมุ ครั้งที ่๓๓ วนัพุธที่ ๒๐ กนัยายน ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๓๕  

วันพุธที ่๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปนอนัจบการพิจารณาระเบยีบวาระที่ ๖.๑ 

  ๖.๒ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญตัตติั้งกรรมาธกิารวิสามญัในคณะกรรมาธิการวิสามญั 

พิจารณารางพระราชบญัญตัิสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา  พ.ศ. .... เพ่ิมเติม  20 

พลอากาศเอก ชาลี  จันทรเรือง เปนผูเสนอ  

 

 

 

 25 
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๘๐ 
สนช. ๖๓         ราตรี  ๒๑/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   โดยทานพลอากาศเอก ชาลี  จันทรเรือง  

ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติสงเสริมมาตรฐาน 5 

ผูฝกสอนกีฬาและผูตดัสินกฬีา พ.ศ. .... ไดเสนอญัตติ โดยอาศัยขอบังคับการประชมุสภานิตบิัญญัติ

แหงชาต ิขอ ๓๗ เรื่อง ขอเสนอญตัตติั้งกรรมาธกิารวิสามัญเพ่ิมเติมในคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบญัญตัิสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา พ.ศ. ....  

เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณา เชิญพลอากาศเอก ชาลี  จันทรเรือง แถลงเหตุผลในการเสนอญตัตินี้

ครับ 10 

  พลอากาศเอก ชาลี  จันทรเรือง (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั)   :    

กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ กระผม พลอากาศเอก ชาลี  จันทรเรือง  

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ขอเสนอญตัต ิ

ตั้งกรรมาธิการวิสามญัเพ่ิมเติม ดังนี้  15 

  ตามที่ท่ีประชุมสภานิติบญัญัตแิหงชาติ ครั้งที่ ๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม 

๒๕๖๐ ไดลงมตริับหลักการแหงรางพระราชบัญญตัิสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกีฬาและผูตัดสินกีฬา 

พ.ศ. .... ไวพิจารณา และตั้งกรรมาธิการวิสามญัขึน้คณะหนึ่ง เพ่ือพิจารณานั้น จากการประชุม 

ของคณะกรรมาธิการวิสามญัหลายครั้งที่ผานมา ที่ประชุมพิจารณาเห็นวารางพระราชบัญญัต ิ

ฉบับนี้มีเนื้อหาสาระท่ีตองพิจารณาดวยความละเอียดรอบคอบ เกี่ยวของกับหลายหนวยงานและ 20 

มีผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง ประกอบกับการพิจารณาเห็นวา การกีฬาแหงประเทศไทย 

เปนองคกรที่มวีัตถุประสงคหลักในการสงเสริมกีฬาและเปนศนูยกลางในการประสานในดานตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกบัการกีฬา อนึ่ง หากที่ประชุมใหความเห็นชอบ กระผมใครขอเสนอใหนายอะคราว   

แสงสิทธิ์ ผูทรงคุณวุฒดิานกฬีา การกีฬาแหงประเทศไทย เปนกรรมาธิการวิสามัญเพ่ิมเติม 

ในคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณารางพระราชบญัญตัิสงเสริมมาตรฐานผูฝกสอนกฬีาและ 25 

ผูตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ตอไป ขอผูรับรองครบั  

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  พลอากาศเอก ชาลี  จันทรเรือง (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั)   :    

ขอบคุณครับ 
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๘๑ 
สนช. ๖๓         ราตรี  ๒๑/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ทานพลอากาศเอก ชาลี  จันทรเรือง  

ไดแถลงญตัตแิละเหตุผลในการเสนอญตัติดังกลาวตอทีป่ระชมุแลว มีผูรับรองถูกตอง จะมีสมาชกิ5 

ทานใดประสงคอภิปรายหรอืซักถามพลอากาศเอก ชาลี  จันทรเรอืง เพ่ิมเตมิหรือไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ผมขอปดการอภิปราย  

  ตอไปจะเปนการขอมติจากท่ีประชมุวา ที่ประชมุจะเหน็ชอบใหตั้งกรรมาธิการ10 

วิสามญัเพ่ิมเติมตามทีข่อไดหรือไม คือขอมา ๑ ตําแหนง ที่ประชุมตองพิจารณากอนวาจะอนญุาต 

ใหตั้งเพ่ิมไดหรอืไม ถาอนุญาตใหตั้งเพ่ิมไดก็คอยพิจารณาตัวบุคคล ถาไมเหน็ชอบ คือไมอนุญาต 

ก็ไมตองพิจารณาเรือ่งตัวบคุคล กอนขอมติผมขอตรวจสอบองคประชุมครบั เชิญทานสมาชกิ 

แสดงตน มีทานใดยังไมไดแสดงตนหรือไม ทุกทานแสดงตนหมดแลว ขอทราบองคประชมุครบั  

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๘๘ คน) 15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องคประชุม ๑๘๘ ทาน ครบเปนองคประชุม 

  ตอไปจะเปนการขอมติจากท่ีประชมุ สมาชิกทานใดเหน็สมควรอนุญาตใหตั้ง

กรรมาธิการวิสามญัเพ่ิมเติมได ๑ ตําแหนง ในคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญตัิ

สงเสรมิมาตรฐานผูฝกสอนกฬีาและผูตัดสินกีฬา พ.ศ. .... ได ตามที่พลอากาศเอก ชาลี  จันทรเรือง  20 

ย่ืนญัตติรองขอทานกดปุม เห็นดวย ทานใดเหน็วาไมควรอนญุาตใหตัง้เพ่ิมกดปุม ไมเห็นดวย  

งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชญิลงคะแนนครับ มีสมาชิกทานใดยังไมลงคะแนนหรอืไม  

ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  25 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องคประชุม ๑๘๙ ทาน มติทีป่ระชุม 

เห็นดวย ๑๘๗ ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๒ เปนอันวาที่ประชุมเห็นชอบใหตั้งกรรมาธกิาร 

วิสามญัเพ่ิมเติมตามทีร่องขอได ๑ ตําแหนง และโดยทีพ่ลอากาศเอก ชาลี  จันทรเรือง ไดแถลงไววา 

 

 30 



๘๒ 
สนช. ๖๓         ราตรี  ๒๑/๔ 

 

หากที่ประชมุเห็นชอบใหตั้งเพ่ิมได ทานขอเสนอตั้งนายอะคราว  แสงสิทธิ ์เปนกรรมาธิการวิสามญั 

ในตําแหนงที่เพ่ิมนี้ จะมีสมาชิกทานใดขดัของหรือไมครบั หรือประสงคเสนอรายชื่อเปนอยางอื่น 

มีหรือไมครับ  5 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ถือวาที่ประชมุเหน็ชอบตั้งนายอะคราว  

แสงสิทธิ์ เปนกรรมาธกิารวสิามัญในตําแหนงที่เพ่ิมเตมิ เปนอนัจบการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี ๖ 

  ระเบียบวาระที ่๗  เรือ่งอืน่ ๆ  10 

  ๗.๑ ขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขอขยายเวลา ครั้งที ่๒ ออกไปอีก ๖๐ วนั)    

            

          -  ๒๒/๑ 

15 



๘๓ 
สนช. ๖๓        นนทศกัดิ ์ ๒๒/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีหนึ่ง)   :   ดวยทานพันตาํรวจโท พงษชัย  วราชิต  

ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง5 

และขนาดยอม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไดมีหนงัสือแจงวา ระยะเวลาการดําเนินงานของ

คณะกรรมาธิการคณะนี้จะครบกาํหนดในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แตเนื่องจากยังมีกรณี 

ที่ตองใชเวลาในการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขเพ่ิมเติมหลักการของรางพระราชบญัญตัิฉบบันี ้ 

โดยที่ประชมุคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานติิบญัญตัิแหงชาติไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ

ใหเสนอเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการประสานงานของสภานิตบิัญญตัแิหงชาติพิจารณาตอไป 10 

ดังนัน้ คณะกรรมาธกิารจึงมคีวามจําเปนที่จะตองขอขยายเวลาการทํางานออกไปอกี ๖๐ วนั  

ซึ่งเปนการขอครัง้ที่ ๒ แตโดยที่ขอบังคบัการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอ ๙๘ กําหนดวา  

ในกรณีที่คณะกรรมาธิการคณะใดที่พิจารณารางพระราชบัญญตัิไมแลวเสร็จภายในเวลาที่กาํหนด 

ประธานคณะกรรมาธกิารตองรายงานใหประธานสภาทราบ แลวใหประธานสภาเสนอเรื่องตอ 

ที่ประชมุสภา ในการนี้ ทีป่ระชุมสภาอาจลงมติใหขยายเวลาไดไมเกนิ ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกนิ ๓๐ วนั 15 

แตการขอของคณะกรรมาธกิารคณะนีข้อมา ๖๐ วัน จึงเปนการขอท่ีเกนิกวากรอบเวลาที่ขอบังคับ

การประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอ ๙๘ กําหนดไว ดังนัน้ เบื้องตนผมตองใหท่ีประชมุพิจารณา

และมมีตเิสียกอนวาจะเหน็ชอบตามที่ขอหรอืไม ถาท่ีประชุมเหน็ชอบก็จําเปนท่ีจะตองขอมติจาก 

ที่ประชมุใหงดใชขอบังคบัการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิขอ ๙๘ เปนการชัว่คราวเฉพาะกรณีนี ้

เพ่ือที่จะไดสามารถขยายเวลาใหคณะกรรมาธกิารตามท่ีรองขอไดคือ ๖๐ วนั สําหรับการงดใช20 

ขอบังคับการประชมุสภานติบิัญญตัิแหงชาตเิปนการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขอบังคบัการประชมุสภา

นิติบัญญตัแิหงชาต ิขอ ๒๑๓ กําหนดใหสภาตองลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึง่

ของจํานวนสมาชกิในหองประชุม จึงจะงดเวนการใชขอบังคับการประชุมสภานิติบญัญตัิแหงชาติ 

ขอดงักลาวได เพราะฉะนั้นผมตองถามที่ประชุมมีทานใดไมเหน็ดวยกับการที่จะขยายเวลา 

ใหคณะกรรมาธกิารคณะนี ้๖๐ วันหรือไม สําหรับการพิจารณารางพระราชบญัญตัิสงเสริมวิสาหกิจ25 

ขนาดกลางและขนาดยอม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ซึ่งขอขยายเวลา ๖๐ วนั เปนการขอครั้งท่ี ๒ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 
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๘๔ 
สนช. ๖๓        นนทศกัดิ ์ ๒๒/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ถาไมมี ก็จําเปนที่จะตองขอมตเิพ่ืองดเวน 

การใชขอบังคบัการประชุมสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอ ๙๘ เปนการชัว่คราวเฉพาะกรณีนี ้ 5 

กอนขอมติผมขอตรวจสอบองคประชมุอีกครั้ง เชิญทานสมาชกิแสดงตนครับ ทุกทานแสดงตนแลว  

ขอทราบองคประชุมครับ  

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๘๘ คน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องคประชุม ๑๘๘ ทาน ครบเปนองคประชุม  10 

  ตอไปเปนการขอมติจากท่ีประชุม สมาชกิทานใดเห็นควรอนญุาตใหงดเวนการใช

ขอบังคับการประชมุสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิขอ ๙๘ เปนการชั่วคราวเฉพาะกรณีนี้ได ทานกดปุม 

เห็นดวย ทานใดเห็นวาไมควรยกเวนใหกดปุม ไมเหน็ดวย งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง  

เชิญลงคะแนนครบั มีสมาชกิทานใดยังไมลงคะแนนหรอืไม ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๕ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนทีห่นึ่ง)   :   ผลการลงคะแนน องคประชมุ ๑๘๘ ทาน  

มติท่ีประชมุเหน็ดวย ๑๘๕  ไมเห็นดวย ไมมี  งดออกเสียง ๓  เปนอนัวาท่ีประชุมเหน็ชอบ 

ใหงดเวนการใชขอบงัคับการประชุมสภานิตบิัญญตัแิหงชาติ ขอ ๙๘ เปนการชั่วคราวเฉพาะกรณีนี ้

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชกิในหองประชุม และอนญุาตใหขยายเวลา 20 

การพิจารณารางพระราชบญัญตัิสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ออกไปเปนครัง้ที่ ๒ ไดอีก ๖๐ วัน เปนอันจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗.๑  

  ๗.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

 (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอกี ๖๐ วัน) 

 25 

 

 

 

 

 30 



๘๕ 
สนช. ๖๓        นนทศกัดิ ์ ๒๒/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ดวยทานวรพล  โสคติยานุรกัษ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณารางพระราชบัญญตัิลมละลาย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  5 

มีหนงัสือแจงวา ระยะเวลาการดําเนนิงานของคณะกรรมาธิการคณะนี้จะครบกําหนดในวนัอาทติย 

ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แตเนื่องจากรางพระราชบัญญัตดิังกลาวมเีนื้อหาสาระสําคัญทีต่อง

พิจารณาดวยความละเอียดรอบคอบ คณะกรรมาธิการจึงมีความจําเปนท่ีตองขอขยายเวลา 

การพิจารณาออกไปอีก ๖๐ วัน เปนการขอครัง้ที่ ๑ แตโดยที่ขอบังคับการประชมุสภานิติบญัญตัิ

แหงชาต ิขอ ๙๘ ไดกาํหนดไววา ในกรณีทีค่ณะกรรมาธกิารที่ไดรบัมอบหมายใหพิจารณา 10 

รางพระราชบัญญัติคณะใดพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา ประธานคณะกรรมาธิการ 

ตองรายงานประธานสภาเพ่ือบรรจุเปนระเบียบวาระการประชุมเสนอตอที่ประชุมสภา  

ในการนี้ ที่ประชุมสภาอาจขยายเวลาการทํางานใหไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกนิ ๓๐ วนั  

แตเมื่อคณะกรรมาธิการคณะนี้ขอมา แมจะเปนการขอครั้งที่ ๑ แตขอมา ๖๐ วนั จึงเปนการ 

ขอขยายเวลาเกินกวากรอบที่กําหนดไวในขอบงัคับการประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอ ๙๘ 15 

เบื้องตนผมหารือที่ประชมุกอน มีสมาชิกทานใดเหน็วาไมสมควรอนุญาตตามทีข่อมา ๖๐ วนั 

หรือไมครบั  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   ไมมี ถือวาทีป่ระชุมเห็นชอบ เมื่อเปนเชนนี้ 20 

จึงมีความจําเปนที่จะตองงดเวนการใชขอบังคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ขอ ๙๘  

เปนการชัว่คราวเฉพาะกรณี ซึ่งขอบงัคับการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอ ๒๑๓ บัญญตัไิววา 

ตองไดมติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชกิในหองประชุม 

เพราะฉะนัน้กอนลงมติผมขอตรวจสอบองคประชมุอีกครั้ง เชิญทานสมาชิกแสดงตนครับ  

มีทานใดยังไมไดแสดงตนหรอืไม ทกุทานแสดงตนแลว ขอทราบองคประชมุ  25 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๘๘ คน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องคประชุม ๑๘๘ ทาน ครบเปนองคประชุม  

ตอไปเปนการขอมติจากท่ีประชุม สมาชกิทานใดเห็นสมควรอนุญาตใหงดเวนการใชขอบังคับ 
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๘๖ 
สนช. ๖๓        นนทศกัดิ ์ ๒๒/๔ 

 

การประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอ ๙๘ เปนการชั่วคราวเฉพาะกรณีนี้ได ทานกดปุม  

เห็นดวย ทานใดเห็นวาไมสมควรอนญุาตกดปุม ไมเหน็ดวย งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง  

เชิญลงคะแนนครบั ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 5 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๕ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่หนึ่ง)   :   องคประชุม ๑๘๗ ขาดไป ๑ มติที่ประชุม 

เห็นดวย ๑๘๕  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๒  เปนอนัวาท่ีประชุมลงมตเิหน็ชอบใหงดเวน 

การใชขอบังคบัการประชุมสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอ ๙๘ เปนการชัว่คราวเฉพาะกรณีนี ้ 10 

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชกิในหองประชุม อนญุาตใหคณะกรรมาธิการ

วิสามญัคณะนี้ขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญตัิลมละลาย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ออกไปได

อีก ๖๐ วัน เปนอันจบระเบยีบวาระที่ ๗  

  ทานสมาชิกครับ วันพรุงนี้สภานิติบญัญตัแิหงชาตงิดการประชุมสภานิตบิัญญตัิ

แหงชาต ิแตยังคงมกีารประชุมคณะกรรมาธกิารคณะตาง ๆ ตามท่ีนดัหมายไวเดิม สําหรับวนันี้ 15 

หมดระเบียบวาระการประชมุแลว ผมขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทาน ปดการประชมุสําหรบัวนันี้

เพียงเทานี้ครับ  

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  นาฬิกา 

 20 

 


