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ค�าน�า

รั
ฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2550	กำาหนดใหว้ฒุสิภาประกอบดว้ยสมาชกิ
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งและมาจากการสรรหา	 โดยมีอำานาจหน้าที่สำาคัญหลายประการ	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำานาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย	 ซึ่งถือเป็นภารกิจท่ีมี 
ความสำาคัญมาก	 สมาชิกวุฒิสภาทุกคนท้ังท่ีมาจากการเลือกต้ังและมาจากการสรรหาต่างก็ได้
ตระหนักถึงความสำาคัญของการปฏิบัติภารกิจนี้	ตลอดระยะเวลา	3	ปีที่ผ่านมา	สมาชิกวุฒิสภา
ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายทุกฉบับด้วยความละเอียด
รอบคอบ	 เพื่อให้ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภามีความถูกต้องสมบูรณ์	 และเมื่อ 
ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว	ฝ่ายบริหารจะได้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำาหรับใช้ใน
การบริหารบ้านเมือง	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

โดยที่วาระการดำารงตำาแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาครบกำาหนด	 

3	ป	ีในวนัที	่18	กมุภาพนัธ์	2554	จงึไดม้กีารรวบรวมผลงานการพจิารณากลัน่กรองกฎหมาย
ของวุฒิสภาในรูปแบบของหนังสือ	 “วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย”	 ซึ่งเป็นการรวบรวม 
รายละเอยีดเกีย่วกบัการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูและรา่งพระราชบญัญตัิ
ที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับสังคม	 เศรษฐกิจ	 และการเมือง	 ของวุฒิสภา	 โดยในเนื้อหาของกฎหมาย
แต่ละฉบับนอกจากจะมีการสรุปสาระสำาคัญของการพิจารณาของวุฒิสภาในแต่ละวาระแล้ว	 
ยังมีสรุปคำาอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้สงวนคำาแปรญัตติ	 คำาอภิปรายของกรรมาธิการ 
ผู้สงวนความเห็น	 รวมทั้งคำาชี้แจงของคณะกรรมาธิการด้วย	 ซึ่งจะทำาให้ได้ทราบถึงเจตนารมณ์
และเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติในมาตราต่างๆ	 ของกฎหมายแต่ละฉบับ	
โดยหนังสือเล่มนี้ได้มีการนำาเสนอตัวอย่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา	จำานวน	
14	ฉบับ	จำาแนกเป็นร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมและสภาผู้แทนราษฎร
ลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาจำานวน	12	ฉบับ	ร่างพระราชบัญญัติที่สภา

ผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา	ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการร่วมกันจำานวน	 1	 ฉบับ	 และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ 
ตกไปจำานวน	1	ฉบบั	นอกจากนีย้งัมบีทความของสมาชกิวฒุสิภาทีไ่ดเ้ขยีนถา่ยทอดประสบการณ์
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ในการทำาหน้าที่กลั่นกรองกฎหมาย	 รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณากฎหมายของ
วุฒิสภาในระยะเวลา	 3	 ปีที่ผ่านมา	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการพิจารณากลั่นกรอง

กฎหมายของวฒุสิภา	อกีทัง้	เพือ่เปน็การถา่ยทอดความรูแ้ละประสบการณใ์นการพจิารณากลัน่
กรองกฎหมายใหแ้กผู่ท้ีส่นใจศกึษากฎหมายและสนใจศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูเกีย่วกบัวงงานรฐัสภา	
รวมทัง้ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเสนอและพจิารณารา่งกฎหมาย	ไดแ้ก	่หนว่ยงานทีม่หีนา้ทีเ่สนอ
รา่งกฎหมายและสมาชกิวฒุสิภาชดุตอ่ไป	ตลอดจนเพือ่เปน็การเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบักฎหมาย
ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ	ด้วย

คณะกรรมการจัดทำาหนังสือขอขอบพระคุณท่านประธานวุฒิสภา	 รองประธาน
วุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 และรองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 ที่กรุณาให้การสนับสนุนและให้ 

ความอนเุคราะหใ์นการจดัทำาหนงัสอื	รวมทัง้รว่มเขยีนบทความเสนอความเหน็และมมุมองทีเ่ปน็
ประโยชน์ต่อการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา	 รวมทั้งขอขอบคุณสมาชิกวุฒิสภา	 
และผู้บริหารสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำาหนังสือครั้งนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	หนังสือ	“วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย”	จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้อ่านและช่วยพัฒนางานกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภาสืบต่อไป

คณะกรรมการจัดทำา 
รายงานผลการพิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภา



นายเจริญ ภักดีวานิช

ประธานกรรมการ

นายสมัคร เชาวภานันท์

รองประธานกรรมการ

นายวิเชียร คันฉ่อง

กรรมการ

นายกฤช อาทิตย์แก้ว

กรรมการ

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

กรรมการ
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คณะกรรมการ 

จัดท�ารายงานผลการพิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภา



นายค�านูณ สิทธิสมาน

กรรมการ

นายมนตรี รูปสุวรรณ

กรรมการ

นายรพีพงศ์ ภูชฎาภิรมย์

กรรมการและเลขานุการ

นายตวง อันทะไชย

กรรมการ

นางมัลลิกา ลับไพรี

กรรมการ

นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายอนุรักษ์ นิยมเวช

กรรมการ

นางวรารัตน์ อติแพทย์

กรรมการ

นางสาวเทวินทร์ เกษตระกูล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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-	 คำาสั่งวุฒิสภาที่	38/2553	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำา	 477

	 รายงานผลการพิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภา





ส่วนที่หนึ่ง

บทบาทและอ�านาจหน้าที ่

ในการกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

และข้อบังคับการประชุม
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บทบาทและอ�านาจหน้าทีใ่นการกลัน่กรองกฎหมาย 

ของวฒุสิภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

และข้อบังคับการประชุม

ง
านตรากฎหมายถอืเปน็หวัใจของฝา่ยนติบิญัญตัซิึง่ประกอบดว้ยสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา	
ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการที่จะทำาให้ร่างพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ 

เปน็กฎหมาย	วฒุสิภาในฐานะสภาทีส่องมหีนา้ทีก่ลัน่กรองรา่งพระราชบญัญตัทิีผ่า่นการพจิารณา
จากสภาผู้แทนราษฎร	 ให้เป็นไปอย่างรอบคอบและถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	 
ซึง่เมือ่มผีลบงัคบัใชเ้ปน็กฎหมายแลว้	จะเปน็เครือ่งมอืสำาคญัใหฝ้า่ยบรหิารและองคก์รผูใ้ชอ้ำานาจ
รฐัทีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชบ้รหิารและปกครองประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสมัฤทธผิล	เพือ่ความ
ผาสุกและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำาคัญ

การทำาหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาตลอดจนกระบวนการและ 
ขั้นตอนการพิจารณา	 จะถูกกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา	 

โดยปกตแิลว้รฐัธรรมนญูจะบญัญตัขิัน้ตอนการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัไิวว้า่ใหเ้สนอตอ่สภา
ผูแ้ทนราษฎรกอ่น	เมือ่สภาผูแ้ทนราษฎรไดพ้จิารณาและลงมตเิหน็ชอบแลว้	ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎร
เสนอรา่งพระราชบญัญตันิัน้ตอ่วฒุสิภา	กระบวนการและเงือ่นไขการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ของวุฒิสภารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 และข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน	ได้กำาหนดขั้นตอนและวิธีการไว้ดังนี้

๑)	กรอบระยะเวลาการพิจารณา

๑.๑)	 กรณีร่างพระราชบัญญัติที่มิใช่ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย 

การเงิน๑

1	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 มาตรา	 143	 วรรคหนึ่ง	 ได้ให้ความหมาย	
“ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน”	ไว้ดังนี้
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วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน	 60	 วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้น 
มาถึงวุฒิสภา	และอาจขอขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษได้อีกซึ่งต้องไม่เกิน	30	วัน

๑.๒)	 กรณร่ีางพระราชบญัญตัเิป็นร่างพระราชบญัญตัเิกีย่วด้วยการเงนิ

วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน	 30	 วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้น 
มาถึงวุฒิสภา	และอาจขอขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษได้อีกซึ่งต้องไม่เกิน	30	วัน

กำาหนดวัน	 หมายถึง	 วันในสมัยประชุม	 และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติ
นั้นมาถึงวุฒิสภา

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาจะทราบได้ว่าร่างพระราชบัญญัติใด

เปน็รา่งพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิหรอืไมน่ัน้	เปน็ไปตามหนงัสอืนำาสง่ทีป่ระธานสภาผูแ้ทน
ราษฎรมีถึงประธานวุฒิสภาซึ่งจะแจ้งให้ทราบว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่

ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายในกำาหนดเวลาดังกล่าว	 ถือว่า
วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น

กรอบระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาให้นำามาใช้บังคับกับ

การพจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดว้ย	รวมถงึการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติด้วยเช่นกัน2

1	(ต่อ)	 “มาตรา	143	ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	
ดังต่อไปนี้
 (1)	การตั้งขึ้น	ยกเลิก	ลด	เปลี่ยนแปลง	แก้ไข	ผ่อน	หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร

(2)	การจัดสรร	รับ	รักษา	หรือจ่ายเงินแผ่นดิน	หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน
(3)	การกู้เงิน	การค้ำาประกัน	การใช้เงินกู้	หรือการดำาเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ
(4)	เงินตรา”	
2	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 มาตรา	 140	 วรรคสอง	 ได้บัญญัติให้นำาบทบัญญัติ

ในหมวด	 6	 ส่วนที่	 7	 การตราพระราชบัญญัติมาใช้บังคับกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วย 
โดยอนุโลม
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๒)	ขั้นตอนการพิจารณา

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ
วุฒิสภา	ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	ได้กำาหนดให้กระทำาเป็น	3	วาระตามลำาดับ	โดยมีขั้นตอน
และรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 	 ๑	 ขั้นพิจารณารับร ่ างพระราชบัญญัติหรือรับหลักการ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่	 1	 ของวุฒิสภาเป็นการพิจารณาเพื่อ 
ลงมติว่าจะรับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาหรือไม่	 สำาหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญในวาระที่	 1	 เป็นการพิจารณาเพื่อลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่	 ในวาระนี้สมาชิก
วุฒิสภาสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับข้อดี	 ข้อเสีย	 ประโยชน์	 หรือ 
ผลกระทบที่จะได้รับของร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่สภา
ผู้แทนราษฎรส่งให้วุฒิสภาพิจารณา	 โดยมีเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้เสนอหลักการและเหตุผล	 
และอาจมีรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเป็นผู้ตอบชี้แจง	หรืออธิบายในเนื้อหาสาระโดยสังเขป

การลงมติในวาระที่	 1	 นี้	 ในกรณีที่วุฒิสภาลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราช
บัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร	 หรือไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 

ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นก็จะถูกยับยั้งไว้ก่อน	และให้ 
สง่รา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนัน้คนืไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎร	
แตห่ากวฒุสิภาลงมตริบัรา่งพระราชบญัญตัหิรอืรบัหลกัการรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู	
กจ็ะดำาเนนิการตอ่ไปในวาระที	่2	ทัง้นี	้การออกเสยีงลงคะแนนในวาระที่	1	ใชเ้สยีงขา้งมากปกติ

อยา่งไรกต็ามยงัมกีฎหมายอกีกลุม่หนึง่ทีร่ฐัธรรมนญูกำาหนดวธิกีารและระยะเวลา
การพิจารณาของวุฒิสภาไว้เป็นการเฉพาะ	 คือ	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ 
งบประมาณ	ได้แก่	ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	ร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจา่ยเพิม่เติม	และร่างพระราชบัญญัตโิอนงบประมาณรายจ่าย	การพิจารณาของ
วฒุสิภาเกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วจะกระทำาเพยีงวาระเดยีวเพือ่ลงมตใิหค้วามเหน็ชอบ
หรอืไมใ่หค้วามเหน็ชอบเทา่นัน้	และตอ้งกระทำาภายใน	20	วนันบัแตว่นัทีร่า่งพระราชบญัญตันิัน้
มาถึงวุฒิสภา	 โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ	 มิได้	 ถ้าพ้นกำาหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้
ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น
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อนึ่ง	 การดำาเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาในทางปฏิบัติได้เริ่ม
ดำาเนินการมาตั้งแต่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนญูในวาระที	่1	ของสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้	หลกัการดงักลา่วไดถ้กูกำาหนดไวใ้น
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	136	ประกอบกับข้อ	132	โดยกำาหนดให้ประธาน

วุฒิสภาอาจพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาคณะใดคณะหนึ่งที่
เกีย่วขอ้ง	หรอืวฒุสิภาอาจตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหนึง่มจีำานวนไมเ่กนิ	15	คน	แลว้
แต่กรณี	 เพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ดังกล่าวเป็นเฉพาะกรณีไปก็ได้	และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่	3	แล้ว	คณะ

กรรมาธกิารดงักลา่วมหีนา้ทีร่ายงานตอ่ประธานวฒุสิภาเปน็การดว่น	ทัง้นี	้เพือ่เปน็ขอ้มลูประกอบ
การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นต่อไป

วาระที	่๒	ขัน้พจิารณาร่างพระราชบญัญตัหิรอืร่างพระราชบญัญตัปิระกอบ

รัฐธรรมนูญเรียงล�าดับมาตรา

เมื่อวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติหรือรับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญไว้พิจารณาในวาระที่	1	แล้ว	ลำาดับต่อไปคือการพิจารณาในวาระที่	2	การพิจารณา

รา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูในวาระที	่2	ของวฒุสิภา	เปน็การ
พิจารณาในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาได้รับไว้พิจารณาในวาระที่	 1	 โดยใน
วาระนี้จะกระทำาเป็น	 2	 ขั้นตอน	 คือ	 ขั้นตอนที่	 1	 ขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ	
และขั้นตอนที่	2	ขั้นตอนการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรม�ธิก�ร 

ในส่วนของขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ	 สามารถกระทำาได้เป็น	 
2	แนวทาง	คือ

แนวทางที่หนึ่ง	 ที่ประชุมวุฒิสภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง	

แนวทางที่สอง	 ที่ประชุมวุฒิสภามีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยกรรมาธิการเต็มสภา
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1. ก�รพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติโดยคณะกรรม�ธิก�รที่วุฒิสภ�ตั้ง

ตามปกติ	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญในขั้นคณะกรรมาธิการจะพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง	ทั้งนี้	 ในกรณี
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมาธิการ
ที่วุฒิสภาตั้งนั้น	 วุฒิสภาจะมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาหรือคณะ
กรรมาธิการวิสามัญ3	เป็นผู้พิจารณาก็ได้

ในกรณีวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะมีเงื่อนไขในการตั้ง	ดังนี้

1) กรณีร่�งพระร�ชบัญญัติหรือร่�งพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ4 

ที่คณะรัฐมนตรี ศ�ลรัฐธรรมนูญ ศ�ลยุติธรรม ศ�ลปกครอง หรือองค์กรอิสระต�ม

รัฐธรรมนูญ เป็นผู้เสนอ

การตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	คณะรัฐมนตรี	ศาลรัฐธรรมนูญ	ศาลยุติธรรม	ศาลปกครอง	 
หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ5	 ที่เกี่ยวข้อง	 สามารถเสนอรายชื่อในส่วนของตนได้ไม่เกิน	
1	ใน	5	ของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมด

3	คณะกรรมาธิการสามัญ	 คือ	 คณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งโดยเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นกรรมาธิการ	
คณะกรรมาธิการวิสามัญ	คือ	คณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งโดยเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือมิได้เป็นสมาชิก
วุฒิสภาเป็นกรรมาธิการ	 ส่วนคณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาเป็นคณะกรรมาธิการสามัญประเภทหนึ่งที่ได้
กำาหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ปัจจุบันมี	22	คณะ	

4	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	138	บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญู	จำานวน	9	ฉบบั	คอื	พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ	 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผน่ดนิ	พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ	และพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

5	องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญประเภทหนึ่ง	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการ
การเลอืกตัง้	ผูต้รวจการแผน่ดนิ	คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต	ิและคณะกรรมการตรวจเงนิ
แผ่นดิน	 ส่วนองค์กรตามรัฐธรรมนูญอีกประเภทหนึ่ง	 คือ	 องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	 ประกอบด้วย	 องค์กรอัยการ	 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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๒) กรณีร่�งพระร�ชบัญญัติที่ประช�ชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้�ชื่อเสนอ6

การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ	วุฒิสภาต้องตั้งกรรมาธิการที่มาจากผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่
เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นจำานวนไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมด

๓) กรณีร่�งพระร�ชบัญญัติที่ประธ�นวุฒิสภ�วินิจฉัยว่�มีส�ระสำ�คัญ 

เกี่ยวกับเด็ก เย�วชน สตรี และผู้สูงอ�ยุ หรือผู้พิก�รหรือทุพพลภ�พ

การพจิารณารา่งพระราชบญัญตัทิีป่ระธานวฒุสิภาวนิจิฉยัวา่มสีาระสำาคญัเกีย่วกบั
เด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 และผู้สูงอายุ	 หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 หากวุฒิสภามิได้พิจารณาโดย
กรรมาธิการเต็มสภา	 วุฒิสภาต้องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาร่าง 
พระราชบัญญัติดังกล่าว	 คณะกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นนี้ต้องประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชน 
เกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้น	มีจำานวนไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมด	ทั้งนี้	
โดยมีสัดส่วนหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน

ก�รพจิ�รณ�ร�่งพระร�ชบญัญตัหิรอืร�่งพระร�ชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู

ของคณะกรรม�ธิก�ร

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ
คณะกรรมาธิการ	 ในทางปฏิบัติคณะกรรมาธิการจะนำาหลักการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ในวาระที่	 2	 ของที่ประชุมวุฒิสภามาเป็นแนวทาง	กล่าวคือ	การพิจารณาจะเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	
คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงลำาดับมาตราจนจบร่าง	 ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ	 
หากกรรมาธิการผู้ใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการในข้อใด	 จะสงวนความเห็นของตน
ในข้อนั้นไว้เพื่อขอให้วุฒิสภาวินิจฉัยก็ได้	 นอกจากนี้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขั้นคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้ง สมาชิกวุฒิสภาที่มิได้
รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการในคณะนั้น	 เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ก็สามารถเสนอคำาแปรญัตติเพื่อให้คณะกรรมาธิการ
พิจารณา	 การยื่นคำาแปรญัตติต้องกระทำาภายในกรอบเวลาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา

6		รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2550	มาตรา	163	บญัญตัใิหป้ระชาชนมสีทิธเิขา้ชือ่เสนอ
กฎหมายได้เฉพาะร่างพระราชบัญญัติตามที่กำาหนดในหมวด	3	ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย	และหมวด	5	
ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	เท่านั้น
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กำาหนด	ตามปกติ	คือ	ภายในกำาหนด	7	วันนับถัดจากวันที่วุฒิสภารับร่างพระราชบัญญัติหรือ
รับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้พิจารณา	 เว้นแต่วุฒิสภาจะได้กำาหนดไว้
เป็นอย่างอื่น	 ทั้งนี้	 หากคณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วยกับคำาแปรญัตติ	 สมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอ 
คำาแปรญัตติสามารถสงวนคำาแปรญัตติของตนเพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาวินิจฉัยต่อไป	

เมือ่คณะกรรมาธกิารไดพ้จิารณารา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูตามทีว่ฒุสิภามอบหมายเสรจ็แลว้	คณะกรรมาธกิารตอ้งจดัทำารายงานแลว้เสนอตอ่
วุฒิสภา	ทั้งนี้	รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยสาระสำาคัญ	ดังนี้	

1)	ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญร่างเดิม	 
(ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่วุฒิสภารับไว้พิจารณาใน 
วาระที่	1)	และการแก้ไขเพิ่มเติม	

2)	การระบวุา่ไดม้หีรอืไมม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิในมาตราใดบา้ง	และถา้มกีารแปรญตัต	ิ
มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วยคำาแปรญัตตินั้นเป็นประการใด	 หรือมีการสงวนคำาแปรญัตติ
ของผู้แปรญัตติ	หรือมีการสงวนความเห็นของกรรมาธิการ	

นอกจากนี้ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ	 ถ้าคณะกรรมาธิการเห็นว่ามี 

ขอ้สงัเกตทีค่ณะรฐัมนตร	ีศาลรฐัธรรมนญู	ศาลยตุธิรรม	ศาลปกครอง	หรอืองคก์รตามรฐัธรรมนญู
ที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติ	 ก็สามารถบันทึกข้อสังเกตดังกล่าวไว้ในรายงานของ 
คณะกรรมาธิการเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณา	 ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะ

กรรมาธกิาร	ประธานวฒุสิภามหีนา้ทีส่ง่รายงานและขอ้สงัเกตไปยงัคณะรฐัมนตร	ีศาลรฐัธรรมนญู	
ศาลยุติธรรม	ศาลปกครอง	หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	ที่เกี่ยวข้อง

๒. ก�รพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติโดยกรรม�ธิก�รเต็มสภ�

การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาจะกระทำาได้ต่อเมื่อสมาชิกวุฒิสภา 
เสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า	 10	 คน	 และที่ประชุมวุฒิสภาอนุมัติ	 ในการพิจารณาร่าง 

พระราชบญัญตัโิดยกรรมาธกิารเตม็สภานั้น	วฒุสิภาจะตัง้คณะกรรมาธกิารเพื่อพจิารณาปัญหา
ใดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ได	้ ทั้งนี้	 ในกรณีที่วุฒิสภามีมติให้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา	ให้ถือว่าสมาชิกวุฒิสภาทุกคนในที่ประชุมประกอบกัน
เป็นคณะกรรมาธิการ	และประธานของที่ประชุมมีฐานะเป็นประธานคณะกรรมาธิการด้วย

การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภานี้เป็นทั้งการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการ
และการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในวาระที่สองเรียงลำาดับมาตรารวมกันไป
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ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนก�รพิจ�รณ�ของที่ประชุมวุฒิสภ� 

1. ก�รนำ�เสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภ�เพื่อพิจ�รณ�

เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญและรายงานของคณะกรรมาธิการแล้ว	 ประธานวุฒิสภาจะดำาเนินการบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน	เพื่อเสนอวุฒิสภาพิจารณาต่อไป

๒. ก�รพิจ�รณ�ของที่ประชุมวุฒิสภ� 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่

คณะกรรมาธกิารพจิารณาเสรจ็แลว้	วฒุสิภาจะพจิารณาเริม่ตน้ดว้ยชือ่รา่ง	คำาปรารภ	แลว้พจิารณา
เรียงลำาดับมาตรา	

ก�รอภปิร�ยร�่งพระร�ชบญัญตัหิรอืร�่งพระร�ชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู

ในว�ระที ่๒ ของทีป่ระชมุวฒุสิภ�	ขอ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภา	ไดก้ำาหนดแนวทางการใชส้ทิธิ
อภิปรายไว้ดังนี้

1)	กรณีร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะ
กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	มีการแก้ไขเพิ่มเติม

1.1)	สมาชิกวุฒิสภาทุกคนสามารถใช้สิทธิอภิปรายได้	 แต่จะอภิปรายได้
เฉพาะถ้อยคำาหรือข้อความที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น	

1.2)	สมาชิกวุฒิสภาผู้สงวนคำาแปรญัตติหรือกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น
สามารถใช้สิทธิอภิปรายที่ตนได้สงวนไว้

2)	กรณีร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 ไม่มีการแก้ไข 
เพิ่มเติม

ผู้ที่สามารถใช้สิทธิอภิปรายจะมีได้เฉพาะสมาชิกวุฒิสภาผู้สงวนคำาแปรญัตติหรือ
กรรมาธิการผู้สงวนความเห็นเท่านั้น	และสามารถใช้สิทธิอภิปรายเฉพาะที่ตนได้สงวนไว้

กรณีมีผู้ขอใช้สิทธิอภิปรายนอกเหนือจากแนวทางที่กำาหนดไว้ข้างต้นโดยหลักการ
แล้วจะกระทำามิได้	แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมวุฒิสภาที่จะลงมติเป็นอย่างอื่น	

ก�รชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�รต่อที่ประชุมวุฒิสภ� ในที่ประชุมวุฒิสภา	
คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง	ชี้แจง	หรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

หรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีต่นเสนอตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาได	้หรอืจะมอบหมาย
ให้บุคคลใดๆ	แถลงหรือชี้แจงแทนก็ได้
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เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนญูจนจบรา่งแลว้	วฒุสิภาจะพจิารณาทัง้รา่งเปน็การสรปุอกีครัง้หนึง่	และในการพจิารณา
ครัง้นีส้มาชกิวฒุสิภาอาจขอแกไ้ขเพิม่เตมิถอ้ยคำาไดแ้ตจ่ะขอแกไ้ขเพิม่เตมิเนือ้ความใดมไิด	้นอกจาก
เนือ้ความทีย่งัเหน็วา่ขดัแยง้กนัอยู่	ทัง้นี	้การออกเสยีงลงคะแนนในวาระที่	2	ใชเ้สยีงขา้งมากปกติ

วาระที่ 	 ๓	 ขั้ นพิจารณาให ้ความเห็นชอบหรือให ้ แก ้ ไข เพิ่ ม เติม 

ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใน
วาระที	่3	ของวฒุสิภาเปน็การพจิารณาเพือ่ลงมตใินขัน้สดุทา้ยวา่จะใหค้วามเหน็ชอบหรอืใหแ้กไ้ข
เพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นหรือไม่	 ทั้งนี้	 
การออกเสยีงลงคะแนนในวาระที	่3	สำาหรบัรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู	ตอ้งมคีะแนน
เสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา	 ขณะที่การออกเสียงลงคะแนนสำาหรับร่าง 
พระราชบัญญัติใช้คะแนนเสียงเห็นชอบข้างมากปกติ	

การลงมติในวาระที่	3	จำาแนกได้เป็น	2	กรณี	ดังนี้
1) กรณีก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ ๒ ของวุฒิสภ�ไม่มีก�รแก้ไข

ให้ที่ประชุมลงมติว่า	เห็นชอบด้วยหรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	

“เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร”	หมายความว่า	วุฒิสภาลงมติเห็นชอบด้วยกับ
สภาผูแ้ทนราษฎรในรา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนัน้ทัง้ฉบบั	
โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ	 หากวุฒิสภาลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	 ก็ถือว่า 
ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา

“ไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร”	หมายความว่า	วุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับ
สภาผู้แทนราษฎรในร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาและที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วโดยไม่มีการแก้ไข	 
ในกรณีนี้ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไว้ก่อน
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๒) กรณีก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ ๒ ของวุฒิสภ�มีก�รแก้ไขเพิ่มเติม

ให้ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติว่า	ให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่แก้ไขเพิ่มเติม	

“ให้แก้ไขเพ่ิมเติม”	หมายความว่า	ในการพิจารณาเรียงลำาดับมาตราข้ันคณะกรรมาธิการ 
และที่ประชุมวุฒิสภา	 วุฒิสภาเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความและได้ลงมติในวาระที่	 3	 ว่า	 
“ให้แก้ไขเพิ่มเติม”	ตามที่คณะกรรมาธิการหรือที่ประชุมวุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติม	

“ไม่แก้ไขเพิ่มเติม”	 หมายความว่า	 วุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร 
โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	

รา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีว่ฒุสิภาพจิารณา
และลงมตวิา่	“ใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ”	เมือ่สง่กลบัไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎร	และสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติ
เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา	ก็เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา	
ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบ

ของรฐัสภา	แตห่ากสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาแลว้ไมเ่หน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของวฒุสิภา	
ก็ให้แต่ละสภาต้ังบุคคลซ่ึงเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภาน้ันๆ	 มีจำานวนเท่ากันตามท่ีสภาผู้แทน 
ราษฎรกำาหนดประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือ 

รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนัน้	และเมือ่คณะกรรมาธกิารรว่มกนัพจิารณาเสรจ็แลว้
ต้องจัดทำารายงานพร้อมทั้งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ทีพ่จิารณาแลว้นัน้เสนอตอ่สภาทัง้สอง	และหากสภาทัง้สองเหน็ชอบดว้ยกบัรา่งพระราชบญัญตัิ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกันเสนอ	 จึงจะถือว่า 

ร่างพระราชบัญญัติหรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนัน้ไดร้บัความเหน็ชอบของรฐัสภา	
แต่ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยก็ให้ยับยั้งไว้ก่อน	

ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่วุฒิสภายับยั้ง 
ทั้ง	3	กรณี	คือ	กรณีที่	1	การพิจารณาในวาระที่	๑	ของวุฒิสภาและลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับ
สภาผู้แทนราษฎร	 กรณีที่	 2	การพิจารณาในวาระที่	 ๒	 ของวุฒิสภาไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและ
วุฒิสภาลงมติในวาระที่	๓	ไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	และกรณีที่	3	การพิจารณาใน

วาระที	่๒	ของวฒุสิภามกีารแกไ้ขเพิม่เตมิและวฒุสิภาลงมตใินวาระที	่๓	ใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ	ซึง่สภา
ผูแ้ทนราษฎรไมเ่หน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของวฒุสิภาเปน็เหตใุหม้กีารตัง้คณะกรรมาธกิาร
รว่มกนัพจิารณาและสภาใดสภาหนึง่ไมเ่หน็ชอบดว้ยกบัรา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการร่วมกันเสนอทั้ง	 ๓	 กรณีดังกล่าว	 สภาผู้แทนราษฎร
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จะยกพิจารณาใหม่ได้เมื่อพ้นเวลา	 180	 วันนับแต่วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร	 หรือนับแต่วันที่ 
สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย	 แล้วแต่กรณี	 แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงินสามารถยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที	 ทั้ง	 3	 กรณีเช่นว่านี้ 
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิม	 คือ	 ร่างที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบก่อนส่ง 
ให้วุฒิสภาพิจารณา	หรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา	แล้วแต่กรณี	ด้วยคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	 ให้ถือว่า 
ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบ
ของรัฐสภา	 เพื่อนายกรัฐมนตรีจะนำาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน	 20	 วันนับแต่วันที่ 
ได้รับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจากรัฐสภา	 เพื่อ 
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย	 และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 จะมีผล 
ใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป





ส่วนที่สอง

ประสบการณ์ 

และมุมมองการท�าหน้าที ่

การกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา
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บทความพิเศษ  

ปัญหาและอุปสรรค 

ในการกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา

โดย	ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช 

ประธานวุฒิสภา

รั
ฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒55๐	 ได้บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่
ในการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัซิึง่เปน็หนา้ทีส่ำาคญันอกเหนอืจากการควบคมุการบรหิาร

ราชการแผ่นดิน	 การให้ความเห็นชอบและการถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองระดับสูง	 
ซ่ึงเม่ือศึกษาจากเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ	(สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ	ชุด	พ.ศ.	2549	-	 
2550)	 แล้ว	 พบว่า	 ผู้ร่างรัฐธรรมนูญประสงค์ให้วุฒิสภาเป็นสภากลั่นกรองกฎหมายเพื่อให้
กฎหมายที่ตราออกมาใช้บังคับเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

บทบาทของวุฒิสภาในด้านการกลั่นกรองกฎหมายนี้ดูจะมีบทบาทคล้ายคลึงกับ 

สภาสูงของนานาอารยประเทศที่เราไปลอกเลียนแบบมา	อาทิ	สภาขุนนางของสหราชอาณาจักร	
(House	of	Lords)	แม้อำานาจหน้าที่ในด้านอื่นๆ	วุฒิสภาไทยจะมีอำานาจหน้าที่มากกว่าก็ตาม

การศึกษา	 บทบ�ทของวุฒิสภ�ชุดปัจจุบัน	 ตั้งแต่เริ่มเปิดสมัยประชุมเมื่อ
ปี	 พ.ศ.	 2551	 พบว่า	 มีผลงานมากไม่แตกต่างจากวุฒิสภาชุดที่ผ่านมา	 กล่าวคือ	 ทำาหน้าที่ 
ในการกลั่นกรองกฎหมายได้ดีและมีประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นอันมาก	

ในฐานะประธ�นในที่ประชุมของวุฒิสภ�	 อยากจะเล่าถึงปัญหาและอุปสรรค
ของการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา	ดังต่อไปนี้
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ประก�รแรก	เมือ่สภาผูแ้ทนราษฎรมมีตริบัหลกัการแหง่รา่งพระราชบญัญตัใินวาระ
ที่หนึ่งแล้ว	 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	 พ.ศ.	 2551	 ข้อ	 1361	 กำาหนดให้ในกรณีที่มี
ความจำาเปน็	ประธานวฒุสิภาอาจพจิารณามอบหมายใหค้ณะกรรมาธกิารสามญัประจำาวฒุสิภา
คณะใดคณะหนึ่งที่เกี่ยวข้อง	 หรือวุฒิสภาอาจแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง 
มจีำานวนไมเ่กนิสบิหา้คน	แลว้แตก่รณ	ีเพือ่พจิารณาศกึษารา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วเปน็เฉพาะ
กรณีไปก็ได้	 และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวาระที่สามแล้ว	 ให้คณะกรรมาธิการ 
ดงักลา่วรายงานตอ่ประธานวฒุสิภาเปน็การด่วน	ทัง้นี้	เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาของ
สมาชิกในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อไป	 ซึ่งในทางปฏิบัติคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กจิการวฒุสิภาจะทำาหนา้ทีใ่นการพจิารณาและมมีตมิอบหมายใหค้ณะกรรมาธกิารสามญัประจำา
วุฒิสภาเป็นผู้พิจารณา

ปญัห�ทีน่�่พจิ�รณ�	กค็อื	การใหค้ณะกรรมาธกิารสามญัศกึษารา่งพระราชบญัญตัิ
ทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรรบัหลกัการในวาระทีห่นึง่เปน็การศกึษารา่งพระราชบญัญตัทิีส่ภาผูแ้ทนราษฎร
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ	ซึ่งขาดการศึกษาในช่วงที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาผ่านวาระที่สามไป
แล้ว	จึงทำาให้การศึกษาของคณะกรรมาธิการดังกล่าวขาดความสมบูรณ์และมีข้อมูลไม่ครบถ้วน	
ประกอบกับคณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาส่วนใหญ่มักจะเน้นในเรื่องการควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดินมากกว่าการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย	 ดังนั้น	 คณะกรรมาธิการ
สามัญหรือคณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมวุฒิสภาที่ทำาการศึกษาร่างพระราช
บัญญัติดังกล่าวจำาเป็นต้องติดตามการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่
ต้นจนถึงขั้นการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม	 แล้วรายงาน 
ต่อประธานวุฒิสภาต่อไป

1	ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	136	กำาหนดว่า	“ในกรณีที่มีความจำาเป็นเกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะ	 เมื่อสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติใดในวาระที่หนึ่งแล้ว	 ประธานวุฒิสภาอาจ
พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาคณะใดคณะหนึ่งที่เกี่ยวข้อง	 หรือวุฒิสภาอาจตั้งคณะ
กรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหนึง่มจีำานวนไมเ่กนิสบิหา้คน	แลว้แตก่รณ	ีเพือ่พจิารณาศกึษารา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่ว
เปน็เฉพาะกรณไีปกไ็ด	้และเมือ่สภาผูแ้ทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบในวาระทีส่ามแลว้	ใหค้ณะกรรมาธกิารดงักลา่วรายงาน
ต่อประธานวุฒิสภาเป็นการด่วน	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกในการพิจารณาร่างพระราช
บัญญัตินั้นต่อไป”
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ประก�รที่สอง	การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง	ให้พิจารณาลงมติ

วา่	จะรบัรา่งพระราชบญัญตัไิวพ้จิารณา	หรอืไมเ่หน็ชอบดว้ยกบัสภาผูแ้ทนราษฎร	ตามขอ้	1372	

แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	 2551	นั้น	 ปัญหาที่พบบ่อยครั้ง	 ก็คือ	 สมาชิกวุฒิสภา 
มักจะอภิปรายเกี่ยวกับรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัตินั้นๆ	 มากเกินไป	 มิได้มุ่งเน้น 
การอภิปรายเชิงหลักการ	 สมาชิกวุฒิสภาบางท่านก็อภิปรายโดยใช้ข้อมูลที่เตรียมอย่างดี	 แต่ใน
บางครั้งก็อาศัยความรู้พื้นๆ	 หรืออาศัยจากแหล่งข้อมูลที่ล้าสมัย	 ทำาให้การอภิปรายในวาระที่
หนึ่งเป็นเรื่องที่เสียเวลามาก	

แนวท�งแก้ไข	 ก็คือ	 สมาชิกวุฒิสภาที่จะอภิปรายต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้า

มากกวา่ในปจัจบุนั	กลา่วคอื	สมาชกิวฒุสิภาตอ้งมขีอ้มลูสำาหรบัการพจิารณารา่งกฎหมายอยา่ง
ครบถว้นตัง้แตใ่นชัน้การพจิารณาของฝา่ยบรหิารและสภาผูแ้ทนราษฎร	และตอ้งมเีอกสารประกอบ
การพจิารณาทีม่คีวามสมบรูณท์นัสมยั	ซึง่สำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภาจะตอ้งดำาเนนิการปรบัปรงุ 
การจัดทำาเอกสารในลักษณะดังกล่าวเสียใหม่	

ประก�รที่ส�ม การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สอง	 ค่อนข้างมีปัญหา
อยู่หลายประการ	 เริ่มจากการตั้งคณะกรรมาธิการ	ก็พบว่า	วิธีการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็น

คณะกรรมาธกิารมกัจะใชว้ธิกีารสง่ตวัแทนจากคณะกรรมาธกิารสามญัแตล่ะคณะซึง่เปน็สดัสว่น
ที่ได้มีการจัดไว้ล่วงหน้าแล้ว	 จึงทำาให้ขาดกรรมาธิการที่มีความสนใจและเป็นผู้เชี่ยวชาญใน 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นๆ	 อย่างแท้จริง	 นอกจากนี้	 ในทางปฏิบัติมักจะไม่ได้รับความสนใจจาก 
เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นในการที่จะมาชี้แจงแสดงความคิด
เห็นประกอบในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเท่าที่ควร	 โดยมักจะส่งเจ้าหน้าที่ระดับต้นๆ	 
ที่ไม่มีอำานาจในการตัดสินใจมาชี้แจงแทน	 ทำาให้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับประเด็นใดใน 
ร่างพระราชบัญญัตินั้น	ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาในประเด็นนั้นได้ทันทีทำาให้เสียเวลาการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการและที่ประชุมวุฒิสภาอย่างมาก

2	ขอ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภา	พ.ศ.	2551	ขอ้	137	กำาหนดไวว้า่	“ขอ้	137	การพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ในวาระที่หนึ่ง	 ให้พิจารณาและลงมติว่าจะรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้พิจารณา	 หรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทน
ราษฎร”	
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ประก�รทีส่ี ่ในการพจิารณาในวาระทีส่อง	ตามขอ้	1463	แหง่ขอ้บงัคบัการประชมุ
วุฒิสภา	 พ.ศ.	 2551	 กำาหนดให้วุฒิสภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณา 
เรียงลำาดับมาตรา	 และให้อภิปรายได้เฉพาะถ้อยคำาหรือข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 หรือที่ 

ผูแ้ปรญตัตสิงวนคำาแปรญตัต	ิหรอืทีก่รรมาธกิารสงวนความเหน็ไว	้ทัง้นี	้เวน้แตท่ีป่ระชมุวฒุสิภา
จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น	ปัญหาที่พบบ่อยครั้ง	ก็คือ	สมาชิกวุฒิสภาผู้แปรญัตติ	หรือกรรมาธิการ
ทีส่งวนความเหน็เปน็กลุม่ๆ	มกัจะขอใชส้ทิธใินการอภปิรายทกุคนและไมน่ยิมใชว้ธิกีารใหส้มาชกิ
วุฒิสภาเพียงท่านเดียวอภิปรายแทน	จึงทำาให้เสียเวลาที่ประชุมวุฒิสภามาก

นอกจากนี้	บ่อยครั้งจะพบว่า	คณะกรรมาธิการขาดความเป็นเอกภาพ	และไม่กล้า

ตดัสนิใจ	จนตอ้งสัง่พกัการประชมุเพือ่หาขอ้ยตุใิหไ้ดเ้สยีกอ่น	หรอืในบางครัง้มกีารขอแกไ้ขถอ้ยคำา
ในระหว่างการพิจารณา	ซึ่งน่าเป็นห่วงเรื่องใช้ถ้อยคำาเพื่อให้สอดคล้องกัน	นอกจากนี้	 บางครั้ง
คณะกรรมาธิการก็ขาดผู้แทนจากสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการยกร่างกฎหมายที่จะช่วยแก้ไขถ้อยคำาในกฎหมายได้	 ดังนั้น	 ปัญหาเหล่านี้ 
ถือเป็นประสบการณ์สำาหรับวุฒิสภาชุดต่อไปที่ต้องหาทางแก้ไขให้ได้

ประก�รทีห่�้	จากประสบการณ	์พบวา่	ในการพจิารณารา่งกฎหมายในวาระทีห่นึง่	
และวาระทีส่อง	สมาชกิวฒุสิภาใชเ้วลาอภปิรายนานเกนิไป	สง่ผลใหส้มาชกิหลายทา่นเบือ่หนา่ย
ในการเข้าร่วมประชุม	สมาชิกวุฒิสภาบางท่านก็มีภารกิจภายนอกวุฒิสภา	ทำาให้เกิดปัญหาองค์
ประชมุบอ่ยครัง้ในชว่งเวลาบา่ย	นอกจากนี้	ยงัมกีารจดัการประชมุคณะกรรมาธกิารในวนัจนัทร์	
ซึง่ตรงกบัวนัประชมุวฒุสิภาทำาใหต้อ้งสัง่ใหพ้กัการประชมุคณะกรรมาธกิารเสยีกอ่น	เพือ่เขา้รว่ม

การพิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภา	
ปญัหาดงักลา่วขา้งตน้นี้	ไดพ้ยายามแกไ้ขโดยมกีารขอความรว่มมอืสมาชกิวฒุสิภา	

คณะกรรมาธกิาร	เพือ่ใหง้ดการประชมุคณะกรรมาธกิารและงดการเดนิทางไปศกึษาดงูานในวนั

3	ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	 พ.ศ.	 2551	 ข้อ	 146	 กำาหนดว่า	 “ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วให้วุฒิสภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงลำาดับมาตรา	
และให้อภิปรายได้เฉพาะถ้อยคำาหรือข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 หรือที่ผู้แปรญัตติสงวนคำาแปรญัตติ	 หรือ 
ที่กรรมาธิการสงวนความเห็นไว้	ทั้งนี้	เว้นแต่ที่ประชุมวุฒิสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น”
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ท่ีมีการประชุมวุฒิสภาแล้ว	แต่ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร	ท้ังน้ี	เน่ืองจากบางคณะกรรมาธิการ 
มีภารกิจมากและในบางครั้งจำาเป็นต้องเร่งดำาเนินการให้แล้วเสร็จตามกำาหนดเวลา	 เช่น	 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ	เป็นต้น	

ประก�รทีห่ก	ในกรณทีีว่ฒุสิภาไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิรา่งพระราชบญัญตัแิละสภาผูแ้ทน
ราษฎรได้ต้ังคณะกรรมาธิการร่วมกันตามมาตรา	147	(3)4	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
เมือ่สภาผูแ้ทนราษฎรไดแ้จง้จำานวนกรรมาธกิารรว่มกนัมาใหท้างวฒุสิภาแลว้ใหป้ระธานวฒุสิภา
ดำาเนินการเพื่อให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกัน

เมื่อคณะกรรมาธิการร่วมกันได้เสนอร่างพระราชบัญญัติที่ได้พิจารณาแล้ว	 พร้อม
กับรายงานของคณะกรรมาธิการให้ประธานวุฒิสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่อง
ด่วน	 และให้วุฒิสภาพิจารณาลงมติว่า	 เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินั้น	
ทั้งนี้	ตามนัยข้อ	1515	แห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551

4	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	147	(3)	บัญญัติไว้ว่า	
“มาตรา	147	ภายใต้บังคับมาตรา	168	เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว
ฯลฯ	 	 ฯลฯ
(3)	 ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม	 ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร	 ถ้าสภาผู้แทน

ราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม	ให้ดำาเนินการต่อไปตามมาตรา	150	ถ้าเป็นกรณีอื่น	ให้แต่ละสภาตั้งบุคคล
ซึง่เปน็หรอืมไิดเ้ปน็สมาชกิแหง่สภานัน้ๆ	มจีำานวนเทา่กนัตามทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรกำาหนด	ประกอบเปน็คณะกรรมาธกิาร
ร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างนั้น	 และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง	 ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน
ไดพ้จิารณาแลว้	ใหด้ำาเนนิการตอ่ไปตามมาตรา	150	ถา้สภาใดสภาหนึง่ไมเ่หน็ชอบดว้ย	กใ็หย้บัยัง้รา่งพระราชบญัญตัิ
นั้นไว้ก่อน

ฯลฯ	 	 ฯลฯ”
5	ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	151	กำาหนดไว้ว่า	
“ข้อ	151	ในกรณีวุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ	และสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งกรรมาธิการร่วมกัน

ตามมาตรา	 147	 (3)	 ของรัฐธรรมนูญ	 เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งจำานวนกรรมาธิการร่วมกันมาให้ทราบแล้ว	 
ให้ประธานวุฒิสภาดำาเนินการเพื่อให้วุฒิสภาตั้งกรรมาธิการร่วมกัน

เม่ือคณะกรรมาธิการร่วมกันได้เสนอร่างพระราชบัญญัติท่ีได้พิจารณาแล้วพร้อมกับรายงานของคณะกรรมาธิการ	 
ให้ประธานวุฒิสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน	 และให้วุฒิสภาพิจารณาลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินั้น”
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ปัญห�ที่พบอยู่บ่อยครั้ง ก็คือ สมาชิกวุฒิสภาบางท่านมักจะอภิปราย
นอกเหนือจากประเด็นที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณา	 ตัวอย่างเช่น	 การอภิปราย 
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	
วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	 ....	 สมาชิกวุฒิสภาบางท่านได้อภิปรายในประเด็น
อื่น	ทำาให้ใช้เวลาอภิปรายค่อนข้างมาก

แนวท�งแก้ไข	คือ	ประธานในที่ประชุมต้องควบคุมการอภิปรายของสมาชิกให้อยู่
ในประเด็นที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาเท่านั้น	 และการแก้ไขปัญหาควรดำาเนินการ 
ใน	2	แนวทางด้วยกัน	คือ

แนวทางที	่1	คอื	การกำาหนดระยะเวลาในการอภปิรายของสมาชกิรฐัสภาใหช้ดัเจน
ซึ่งจะมีประโยชน์ในแง่ที่ทำาให้การพิจารณาร่างกฎหมายใช้เวลาน้อยลง	 ในขณะเดียวกันก็เป็น 
การพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพในการอภิปรายเพิ่มมากขึ้น

แนวทางที่	2	คือ	การจัดให้มีการอบรมหรือดูงานด้านการอภิปรายอย่างมีคุณภาพ
ของสมาชิกรัฐสภาในต่างประเทศ	 ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาใหม่ๆ	 
ได้เรียนรู้วิธีการอภิปรายอย่างมีประสิทธิภาพ

ประก�รทีเ่จด็ รฐัธรรมนญูไดก้ำาหนดเงือ่นเวลาในการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ของวุฒิสภาไว้ในระยะเวลาที่จำากัด	กล่าวคือ	ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	
วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน	30	วัน	แต่ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่เกี่ยวด้วยการเงิน	
วุฒิสภา	ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน	60	วัน	แต่ทั้งนี้	วุฒิสภาสามารถลงมติให้ขยายเวลาการ
พิจารณาออกไปเป็นกรณีพิเศษได้อีกไม่เกิน	30	วัน	การที่รัฐธรรมนูญกำาหนดระยะเวลาในการ

พจิารณารา่งพระราชบญัญตัไิวเ้ชน่นี้	ทำาใหว้ฒุสิภาจำาเปน็ตอ้งเรง่รบีในการพจิารณารา่งพระราช
บัญญัติให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนด	 เพราะหากพิจารณาไม่เสร็จ	 รัฐธรรมนูญให้ถือว่า
วฒุสิภาไดใ้หค้วามเหน็ชอบในรา่งพระราชบญัญตันิัน้	ซึง่การเรง่รบีในการพจิารณาอาจทำาใหเ้กดิ
ข้อผิดพลาดขึ้นได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาและรายละเอียดที่มีจำานวน
หลายมาตรา	หลายหมวด	และมคีวามสลบัซบัซอ้น	หรอืมคีวามเกีย่วขอ้งกบักฎหมายหลายฉบบั	
จึงจำาเป็นที่ต้องอาศัยเวลาในการศึกษารายละเอียดมากกว่านี้	
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ประก�รที่แปด	 ปัญหาความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่เป็นฝ่ายสนับสนุนด้านการ
พิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายของวุฒิสภานั้น	พบว่า	 มีปัญหาเป็นอย่างมาก	ทั้งนี้	 เนื่องจาก
ร่างพระราชบัญญัติที่เข้ามาสู่การพิจารณาของวุฒิสภามักจะมีความหลากหลายในทุกๆ	 ด้าน	 

ไมไ่ดเ้ปน็รา่งกฎหมายเฉพาะดา้นใดดา้นหนึง่	ซึง่อาจจะถอืไดว้า่เปน็ปญัหา	อปุสรรคประการหนึง่
ในการพิจารณากลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา	 โดยเฉพาะในขั้นตอนการดำาเนินการ
ของฝ่ายสนับสนุนการทำาหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา	เช่น	ผู้เชี่ยวชาญประจำาตัว	ผู้ช่วยดำาเนินงาน
สมาชิกวุฒิสภา	 และเจ้าหน้าที่ประจำา	 เป็นต้น	 ที่ยังไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของ

สมาชกิวฒุสิภาไดอ้ยา่งเทา่ทีค่วร	ซึง่จะตอ้งมกีารอบรมและฝกึฝนเพือ่ใหบ้คุลากรดงักลา่วมคีวาม
เชี่ยวชาญในกฎหมายทุกๆ	ด้าน	เช่นเดียวกับนักกฎหมายกฤษฎีกา	พร้อมกับการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรดังกล่าว	เช่น	การให้ค่าตอบแทนพิเศษ	และการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ	เป็นต้น	

ประก�รทีเ่ก�้ ปญัหาฐานขอ้มลูเกีย่วกบัการพจิารณากลัน่กรองรา่งพระราชบญัญตัิ	
ที่ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมาย	 ได้แก่	 สำานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง	สำานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 รวมทั้งหน่วยงานภายในของ
สำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภาซึง่เปน็ผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัการพจิารณากลัน่กรองรา่งพระราชบญัญตัิ
กย็งัขาดการเชือ่มโยงขอ้มลูการพจิารณากลัน่กรองรา่งกฎหมายทีเ่ปน็รปูธรรม	ซึง่นบัเปน็อปุสรรค
ในการกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภาเช่นกัน

ในฐานะที่เป็นประมุขของวุฒิสภาได้พยายามผลักดันให้มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับวงงานรัฐสภาโดยการเปิดเว็บไซต์	 “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภ�” (The Senate 

Electronic Library)	แตก่ระนัน้กย็งัไมเ่พยีงพอทีจ่ะเปน็คลงัขอ้มลูสำาหรบัประกอบการพจิารณา
กลัน่กรองรา่งพระราชบญัญตัขิองวฒุสิภาได	้ดงันัน้	จงึเหน็ควรมกีารปฏริปูการเชือ่มโยงฐานขอ้มลู
การพิจารณาร่างกฎหมายทั้งระบบ

กลา่วโดยสรปุ	ปญัหาและอปุสรรคของการพจิารณากลัน่กรองกฎหมายของวฒุสิภา
ทีก่ลา่วมาทัง้หมด	เปน็เพยีงปญัหาบางสว่นในมมุมองของผูท้ำาหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชมุวฒุสิภา
เท่านั้น	 และเชื่อว่าหากมีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวแล้ว	 ก็จะทำาให้การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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ข้อสังเกตบางประการ 

ในการพิจารณาร่างกฎหมายชั้นวุฒิสภา

โดย	นายนิคม ไวยรัชพานิช

 รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	
และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

รั
ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 บัญญัติให้วุฒิสภามีอำานาจหน้าที่
ในการพจิารณากลัน่กรองกฎหมาย	เปน็ภารกจิหลกัของวฒุสิภา	ดงันัน้	ขอ้บงัคบัการประชมุ

วุฒิสภา	 พ.ศ.	 2551	 จึงได้กำาหนดกลไกที่ช่วยให้การพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 มีประสิทธิภาพ	 สมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	 โดยมุ่งเน้น 

การประสานความรว่มมอืระหวา่งสมาชกิวฒุสิภาทกุทา่น	คณะกรรมาธกิารสามญัประจำาวฒุสิภา
ทกุคณะ	ตลอดจนประสานกบัคณะรฐัมนตรี	ศาลทัง้ปวง	ตลอดจนองคก์รตามรฐัธรรมนญูตา่งๆ	
นั่นคือ	 “คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา”	 ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งที่ประชุม
วุฒิสภาแต่งตั้งขึ้นโดยมีอำานาจหน้าที่เป็นการเฉพาะ	 โดยมีองค์ประกอบจากผู้แทนของคณะ
กรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาทุกคณะ	 สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมวุฒิสภา	 และ
เลขาธิการวุฒิสภา	เป็นกรรมาธิการวิสามัญ	

ในโอกาสทีส่มาชกิวฒุสิภาทีม่าจากการสรรหาชดุแรกตามรฐัธรรมนญูนีจ้ะครบวาระ
การดำารงตำาแหน่ง	 ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากประธานวุฒิสภา	 ให้ทำาหน้าที่ทั้งประธานในที่
ประชุมวุฒิสภา	 และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	 ซึ่งจากการทำาหน้าที่ทั้ง
สองประการดังกล่าวข้างต้น	ทำาให้พบข้อสังเกตบางประการในการพิจารณาร่างกฎหมาย	ดังนี้	

ประก�รแรก	กลไกในการกลัน่กรองกฎหมายของวฒุสิภา	คณะกรรมาธกิารวสิามญั
กิจการวุฒิสภา	 ได้มุ่งเน้นบทบาทการประสานงาน	 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพิจารณากลั่น
กรองกฎหมายของวุฒิสภา	โดยปัจจุบันได้วางแนวทางการพิจารณากฎหมาย	เป็นสองช่วง	คือ

-	 ช่วงแรก	 เป็นการพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาในชั้นสภา
ผู้แทนราษฎรแล้ว	 เรียกว่า	 “เป็นการศึกษาร่างกฎหมายล่วงหน้าควบคู่ไปกับสภาผู้แทนราษฎร”	
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การพิจารณาศึกษากฎหมายในลักษณะนี้	 จะเกิดขึ้นต่อเมื่อสภาผู้แทนราษฎร	 ได้ลงมติรับหลัก

การแหง่รา่งกฎหมายฉบบัใดฉบบัหนึง่แลว้	และคณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการวฒุสิภาซึง่ไดร้บั
มอบหมายจากประธานวุฒิสภาก็จะพิจารณาว่า	 ร่างกฎหมายนั้นๆ	 มีผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะสมควรที่วุฒิสภาจะพิจารณาศึกษาล่วงหน้าหรือไม่	 ถ้าเข้าเงื่อนไขดังกล่าว	 คณะ
กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาก็ได้วางหลักไว้ว่า	 จะมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญ

ประจำาวฒุสิภาคณะใดคณะหนึง่ทีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งเปน็ผูพ้จิารณาศกึษาลว่งหนา้ควบคูไ่ปกบัการ
พิจารณาในชั้นสภาผู้แทนราษฎร	 และเมื่อร่างกฎหมายนั้น	 ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทน
ราษฎรและส่งมายังวุฒิสภาแล้ว	 คณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมายนั้น	 ก็จะเสนอรายงานการ

พจิารณาศกึษาตอ่ประธานวฒุสิภา	เพือ่เสนอตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเปน็ขอ้มลูประกอบการพจิารณา
ในวาระที่หนึ่งของที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป	ทั้งนี้	การมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจำา
วุฒิสภาพิจารณาศึกษาร่างกฎหมายล่วงหน้านั้น	เป็นไปตามข้อบังคับฯ	ข้อ	136	

-	 ช่วงที่สอง	 เป็นการพิจารณาร่างกฎหมายในชั้นกรรมาธิการของวุฒิสภา	 การ

พจิารณารา่งกฎหมายในชัน้วฒุสิภา	เมือ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาไดพ้จิารณาลงมตวิา่สมควรรบัรา่งหรอื
รับหลักการร่างกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแล้ว	 นั้น	 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาจะ
ทำาหนา้ทีป่ระสานงานระหวา่งคณะกรรมาธกิารสามญัประจำาวฒุสิภาทกุคณะวา่	สมควรทีว่ฒุสิภา
จะพจิารณาดว้ยคณะกรรมาธกิารวสิามญัซึง่ทีป่ระชมุวฒุสิภาตัง้ขึน้หรอืไม่	หรอืจะมอบหมายให้
คณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาคณะใดคณะหนึ่งเป็นผู้พิจารณา	 หรือจะพิจารณาโดย
กรรมาธกิารเตม็สภาซึง่กค็อืสมาชกิทกุคนในทีป่ระชมุวฒุสิภาเปน็กรรมาธกิารเลยนัน่เอง	อยา่งไร
กต็ามในทางปฏบิตัโิดยทัว่ไปทีป่ระชมุวฒุสิภาจะพจิารณาตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัซึง่ประกอบ
ด้วยสมาชิกและบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายใน
ชั้นวุฒิสภา	ตามข้อแนะนำาของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	80	
ประกอบ	ข้อ	81	(หรือเรียกว่า	“การพิจารณาร่างกฎหมายชั้นกรรมาธิการวุฒิสภา”)	ดังนั้น	เมื่อ

ทีป่ระชมุวฒุสิภาลงมตติัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัเพือ่ทำาหนา้ทีพ่จิารณารา่งกฎหมายใดๆ	แทนที่
ประชุมวุฒิสภา	 จึงอาจกล่าวได้ว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้น	 ได้รับฉันทานุมัติให้ทำาหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองกฎหมายแทนที่ประชุมวุฒิสภาทั้งหมด	

ประเด็นที่น่าพิจารณา	คือ	เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นจาก

ทีป่ระชมุวฒุสิภา	เพือ่ทำาหนา้ทีแ่ทนสมาชกิวฒุสิภาทกุทา่น	แตข่อ้เทจ็จรงิปรากฏวา่	การพจิารณา
ร่างกฎหมายชั้นกรรมาธิการของวุฒิสภามิอาจหาข้อยุติในการพิจารณาร่างกฎหมายได้ในหลาย
กรณ	ีนอกเหนอืจากการทีก่รรมาธกิารไดส้งวนความเหน็	หรอืมสีมาชกิวฒุสิภาสงวนคำาแปรญตัต	ิ
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ซึง่สง่ผลใหก้ารพจิารณาในวาระทีส่องของทีป่ระชมุวฒุสิภาตอ้งใชเ้วลาในการประชมุเพือ่พจิารณา
ประเด็นต่างๆ	 ที่ยังไม่ปรากฏข้อยุติในชั้นกรรมาธิการยาวนานขึ้น	 และโดยที่การพิจารณา 
ร่างกฎหมายของวุฒิสภาถูกจำากัดด้วยระยะเวลาในการพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ	 การแสวงหา
ข้อยุติการพิจารณาในชั้นพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภาจึงเป็น

แนวทางสำาคญัทีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการประชมุวฒุสิภาได	้เนือ่งจากทีป่ระชมุวฒุสิภาสามารถ
พจิารณาภาพรวมของรา่งกฎหมายฉบบันัน้ๆ	ไดอ้ยา่งครบถว้น	อกีทัง้สามารถเพิม่เตมิขอ้สงัเกต	
ข้อเสนอแนะได้ตามที่เห็นสมควร	 เนื่องจากมิได้ใช้เวลาของที่ประชุมวุฒิสภาในการพิจารณา
ประเด็นที่ยังไม่ปรากฏข้อยุติจากการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการได้อีกด้วย

ประก�รที่สอง	 ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างกฎหมาย	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	81	เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า	คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
วุฒิสภาพยายามอย่างยิ่งที่จะวางหลักการและแนวทางในการเสนอแนะที่ประชุมวุฒิสภา	 

เพือ่พจิารณาตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่งกฎหมาย	โดยคำานงึถงึทีม่าและองคป์ระกอบ
จากคณะกรรมาธกิารสามญัประจำาวฒุสิภาทกุคณะ	อนัเปน็เจตนารมณท์ีค่ำานงึถงึการมสีว่นรว่ม
ของคณะกรรมาธกิารสามญัประจำาวฒุสิภาทกุคณะเปน็อนัดบัแรก	โดยคณะกรรมาธกิารวสิามญั
กจิการวฒุสิภาตระหนกัดถีงึภารกจิ	อำานาจหนา้ที	่การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยอสิระของสมาชกิวฒุสิภา
และคณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาทุกคณะ	 ดังปรากฏว่า	 ในรอบก้าวเข้าสู่ปีที่สามของ
การปฏบิตัหินา้ทีข่องวฒุสิภา	นัน้	คณะกรรมาธกิารสามญัประจำาวฒุสิภา	สามารถพจิารณาศกึษา	
สอบสวน	เรือ่งตา่งๆ	อนัอยูใ่นอำานาจหนา้ทีแ่ลว้เสนอตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภา	หรอืเสนอตอ่สาธารณชน
มาเป็นระยะโดยตลอด	 อันเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจมุ่งมั่น	 ตลอดจนประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา	 และคณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาทุกคณะ 
ได้เป็นอย่างดียิ่ง

อย่างไรก็ตาม	 ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายอันเป็นภารกิจหลักของวุฒิสภา	

ซึง่ทีผ่า่นมาวฒุสิภาจะแตง่ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัเพือ่ทำาหนา้ทีแ่ทนวฒุสิภาในการพจิารณา
กลัน่กรองรา่งกฎหมายตา่งๆ	ดงันัน้	การแสวงหาแนวทางทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากสมาชกิวฒุสิภา	
และคณะกรรมาธกิารสามญัประจำาวฒุสิภา	โดยเฉพาะในประเดน็องคป์ระกอบและทีม่าของคณะ
กรรมาธกิารวสิามญัซึง่ทีป่ระชมุวฒุสิภาจะแตง่ตัง้ขึน้เพือ่พจิารณารา่งกฎหมายใหไ้ดร้บัการยอมรบั
จากทกุภาคสว่น	จงึเปน็ประเดน็ทีส่มควรจะไดร้บัความรว่มมอืเพิม่มากขึน้	ทัง้นี	้กเ็พือ่ประโยชน์
ในการพจิารณารา่งกฎหมายของวฒุสิภา	อนัจะสะทอ้นถงึประสทิธภิาพในการทำาหนา้ทีใ่นฐานะ
ผู้แทนปวงชนชาวไทยของวุฒิสภา	ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต่อไป
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การท�าหน้าทีป่ระธานของทีป่ระชมุวฒุสิภา 

ในกระบวนการตราพระราชบัญญัติ

โดย	รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง

รองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง

วุ
ฒิสภาเป็นองค์กรนิติบัญญัต	ิ ทำาหน้าที่หลักในการกลั่นกรองกฎหมายซึ่งผ่านการพิจารณา
แลว้จากสภาผูแ้ทนราษฎร	ทัง้นี	้เพือ่ใหร้า่งพระราชบญัญตัไิดร้บัการพจิารณาอยา่งละเอยีด

รอบคอบ	 และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคม	 ก่อนการบังคับใช้เป็นกฎหมาย	 ดังนั้น	 การ
ประชมุวฒุสิภา	จงึเปน็การประชมุลกัษณะพเิศษเปน็ไปในลกัษณะเดยีวกบัการประชมุสภาผูแ้ทน
ราษฎร	 ซึ่งมีความแตกต่างจากการประชุมโดยทั่วไป	 ทั้งในด้านรูปแบบ	 และกระบวนการ	 
นับตั้งแต่ผู้เข้าประชุม	ระเบียบวาระการประชุม	หัวข้อเรื่องที่จะประชุม	การอภิปราย	การลงมติ	
เป็นต้น	ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของการประชุม	ถือเป็นกฎ	กติกา	ซึ่งที่ประชุมของแต่ละ
สภาได้วางไว้ร่วมกัน	เพื่อใช้ในการควบคุม	และอำานวยการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	
มีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อถือได้	 ข้อบังคับของการประชุมของสภา	 จึงจำาเป็นต้องปฏิบัติตาม
โดยสมาชิกแห่งสภาโดยเคร่งครัด	 นอกจากนั้นแล้ว	 การประชุมวุฒิสภายังต้องคำานึงถึง	 แบบ
ธรรมเนียมปฏิบัติของสภามาประกอบด้วย	 ทั้งนี้	 โดยยึดประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ	 และ
ประชาชนเป็นหลัก

ในการดำาเนินการประชุมวุฒิสภานั้น	 โดยทั่วไปแล้วจะมีลำาดับขั้นตอนที่สำาคัญๆ	 
อยู่สามขั้นตอนกล่าวคือ	ก่อนการประชุม	ระหว่างการประชุม	และภายหลังการประชุม	การทำา

หนา้ทีป่ระธานของทีป่ระชมุวฒุสิภานัน้	จำาเปน็ตอ้งมคีวามเขา้ใจ	และแมน่ยำาในเรือ่งขอ้บงัคบัการ
ประชุม	ตลอดจนวิธีการในการควบคุม	และอำานวยการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ซึ่ง
นับเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการทำาหน้าที่ประธานการประชุม	 สำาหรับการดำาเนินการทั้งสาม
ขั้นตอนมีแนวทาง	ดังนี้
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ก่อนการประชุม	

การเตรียมตัวเพื่อทำาหน้าที่ประธานของการประชุม	 จำาเป็นต้องทำาการศึกษา
ระเบียบวาระการประชุม	 และจัดเตรียมขั้นตอนการประชุมไว้ล่วงหน้า	 เพื่อป้องกันปัญหาและ

อปุสรรคทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งการประชมุ	โดยเฉพาะการประชมุสภาเพือ่พจิารณารา่งพระราช
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรา่งพระราชบญัญตัิ	อนัเปน็การประชมุทีม่คีวามสำาคญัยิง่ประการ
หนึ่งในการทำาหน้าที่ของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ขอ้ควรคำานงึเปน็ประการแรกในการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
หรอืรา่งพระราชบญัญตัทิีส่ภาผูแ้ทนราษฎรไดล้งมตเิหน็ชอบแลว้ตามมาตรา	146	ของรฐัธรรมนญู	
คือเรื่องกำาหนดระยะเวลาการพิจารณาของวุฒิสภา	ดังนี้

1.	กรณทีีเ่ปน็รา่งพระราชบญัญตัไิมเ่กีย่วดว้ยการเงนิ	วฒุสิภาตอ้งพจิารณาใหเ้สรจ็
ภายในหกสิบวัน

2.	กรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จ
ภายในสามสิบวัน

โดยเริม่นบัระยะเวลาตัง้แตว่นัทีร่า่งพระราชบญัญตันิัน้มาถงึยงัวฒุสิภา	และนบัระยะ
เวลาเฉพาะวันที่อยู่ในสมัยประชุมของรัฐสภา

อย่างไรก็ตาม	วุฒิสภาอาจจะมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่
ไม่เกี่ยวด้วยการเงินและร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินออกไปเป็นกรณีพิเศษได้	แต่ต้อง
ไม่เกินสามสิบวัน	 ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เสร็จภายในระยะเวลาที่
กำาหนดไว้ดังกล่าว	ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้ว	

ระหว่างการประชุม	

เป็นการทำาหน้าที่ควบคุม	 และอำานวยการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย	 ซึ่งใน
กระบวนการตราพระราชบัญญัติ	จะแบ่งวาระการพิจารณาออกเป็น	3	วาระ	ดังนี้	

๑.	การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่หนึ่ง

เปน็การพจิารณาเพือ่ลงมตวิา่	วฒุสิภาจะรบัรา่งพระราชบญัญตันิัน้ไวพ้จิารณาหรอื

ไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	 การพิจารณาในวาระนี้จะเริ่มต้นโดยประธานการประชุม
มอบหมายให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้อ่านบันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติต่อ
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ท่ีประชุม	จากน้ันประธานของท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น	 

โดยสมาชกิผูท้ีม่คีวามประสงคจ์ะอภปิรายตอ้งยกมอืขึน้พน้ศรีษะ	(ในทางปฏบิตัจิะมกีารจดบนัทกึ
ลำาดับการยกมือของสมาชิก	 เพื่อให้ประธานของที่ประชุมได้ขานชื่อสมาชิกให้อภิปรายไปตาม
ลำาดับก่อนหลัง)	 ผู้ทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุมจะต้องควบคุมให้สมาชิกอภิปรายในภาพรวม
ของร่างพระราชบัญญัติหรือที่เรียกว่า	 “หลักการ”	 มากกว่าที่จะต้องลงรายละเอียดของแต่ละ

มาตรา	ในกรณทีีร่ฐัมนตรผีูร้กัษาการตามรา่งพระราชบญัญตัฉิบบันัน้หรอืรฐัมนตรผีูท้ีไ่ดร้บัมอบ
หมายจากคณะรฐัมนตรใีหเ้ปน็ผูช้ีแ้จงอยูใ่นทีป่ระชมุดว้ย	และมคีวามประสงคจ์ะตอบชีแ้จงคำาถาม
หรอืตอบขอ้สงสยัทีเ่กดิขึน้จากการอภปิรายของสมาชกิ	ประธานของทีป่ระชมุกจ็ะพจิารณาอนญุาต
ได้ตามความเหมาะสม	 และเมื่อการอภิปรายในวาระที่หนึ่งยุติลงไม่ว่าจะด้วยเหตุที่ไม่มีผู้ใด
ประสงค์จะอภิปราย	หรือที่ประชุมเห็นชอบให้ปิดการอภิปราย	ประธานของที่ประชุมก็จะขอมติ
จากที่ประชุมว่าจะรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นไว้พิจารณาหรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทน
ราษฎร	 หากที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	 ถือว่าวุฒิสภาได้ยับยั้ง 

รา่งพระราชบญัญตันิัน้ไว้	และรา่งพระราชบญัญตัฉิบบัดงักลา่วนัน้กจ็ะถกูสง่คนืไปยงัสภาผูแ้ทน
ราษฎร	แตห่ากทีป่ระชมุลงมตริบัรา่งพระราชบญัญตัไิวพ้จิารณา	กจ็ะตอ้งดำาเนนิการตอ่ไปในการ
พิจารณาวาระที่สอง	และสาม	ตามลำาดับ 

๒.	การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สอง

ในการพจิารณาวาระทีส่องนี้	ทีป่ระชมุสามารถทีจ่ะเลอืกมมีตไิดว้า่	จะใหพ้จิารณา
โดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา	 หรือจะส่งให้คณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาคณะใด 
คณะหนึ่งหรือหลายคณะร่วมกันพิจารณา	 หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง 
เพื่อพิจารณา	ก็ได้	

การพจิารณาวาระทีส่องโดยกรรมาธกิารเตม็สภานัน้	จะเกดิขึน้ในกรณทีีค่ณะรฐัมนตรี
เป็นผู้ร้องขอและที่ประชุมอนุมัติ	 หรือมีสมาชิกเสนอญัตติโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคนและ 
ที่ประชุมอนุมัติ	 โดยเป็นทั้งการพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการและการพิจารณาของสภาในวาระ 
ที่สองเรียงตามลำาดับมาตรารวมกันไป	 โดยถือว่าสมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกันเป็น 
คณะกรรมาธิการ	 และประธานของที่ประชุมมีฐานะเป็นประธานคณะกรรมาธิการด้วย	 ในการ
พิจารณาของกรรมาธิการเต็มสภาไม่มีการแปรญัตติ	เพราะถือว่าสมาชิกทุกคนเป็นกรรมาธิการ	
จึงมีสิทธิเสนอขอแก้ไขในฐานะที่เป็นกรรมาธิการได้อยู่แล้ว	และในการพิจารณาชั้นนี้	ที่ประชุม
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จะตัง้คณะกรรมาธกิารเพือ่พจิารณาปญัหาใดปญัหาหนึง่โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตัิ
นั้นๆ	ก็ได้	ซึ่งเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมของสภา

ในกรณีที่วุฒิสภามีมติให้พิจารณาโดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง	 ไม่ว่าจะเป็น 

การสง่รา่งพระราชบญัญตันิัน้ใหค้ณะกรรมาธกิารสามญัประจำาวฒุสิภาคณะใดคณะหนึง่พจิารณา
หรอืแตง่ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหนึง่เพือ่พจิารณา	เมือ่คณะกรรมาธกิารไดพ้จิารณา
ร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว	 ก็จะจัดทำารายงานผลการพิจารณา	 พร้อมทั้งร่างพระราชบัญญัติ
นัน้เสนอตอ่ประธานวฒุสิภา	เพือ่บรรจเุขา้ระเบยีบวาระการประชมุใหท้ีป่ระชมุวฒุสิภาพจิารณา
เป็นรายมาตราต่อไป	 และเมื่อประธานคณะกรรมาธิการได้รายงานผลการพิจารณาร่าง 
พระราชบญัญตัติอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาแลว้	ลำาดบัตอ่ไปจะเปน็การพจิารณาทีเ่รยีกวา่	“การพจิารณา
ขั้นเรียงลำาดับมาตรา”	 โดยเลขาธิการวุฒิสภาจะเป็นผู้อ่านร่างพระราชบัญญัติเริ่มตั้งแต่ชื่อร่าง	 
คำาปรารภ	 แล้วเรียงตามลำาดับมาตรา	 (ไปทีละมาตรา)	 ถ้ามาตราใดมีการแก้ไขหรือมีผู้สงวน 

คำาแปรญตัตหิรอืกรรมาธกิารสงวนความเหน็ไวก้จ็ะหยดุอยู	่เพือ่เปดิโอกาสใหท้ีป่ระชมุไดอ้ภปิราย
ในมาตรานั้น	 โดยให้อภิปรายได้เฉพาะแต่ถ้อยคำาหรือข้อความที่มีการแก้ไข	 หรือที่ผู้แปรญัตติ 
ได้สงวนคำาแปรญัตติไว้หรือที่กรรมาธิการสงวนความเห็นไว้เท่านั้น	 เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติ
เป็นอย่างอื่น

องค์ประกอบส�าคัญในการพิจารณาร่างกฎหมาย

ก�รอภปิร�ย เปน็องคป์ระกอบหนึง่ในการประชมุสภาทีม่คีวามสำาคญั	การอภปิราย
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 ในวาระสองนั้น	 จะเป็นการพิจารณาเรียงลำาดับมาตราเพื่อ
ใหท้ีป่ระชมุลงมตจิงึมคีวามสำาคญัมาก	ซึง่การดำาเนนิการในหอ้งประชมุวฒุสิภา	ผูท้ำาหนา้ทีป่ระธาน
ของที่ประชุมควรต้องพิจารณาจากรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเป็นสำาคัญ	 และ
ควบคุมการอภิปรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับการประชุม	กล่าวคือ

1)	กรณีคณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข	 ไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็นและไม่มี
สมาชิกสงวนคำาแปรญัตติ	สมาชิกจะอภิปรายไม่ได้

2)	กรณีคณะกรรมาธิการมีการแก้ไขแต่ไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็นและไม่มี
สมาชิกสงวนคำาแปรญัตติ	สมาชิกจะอภิปรายได้เฉพาะประเด็นที่คณะกรรมาธิการแก้ไข	

3)	กรณคีณะกรรมาธกิารไมม่กีารแกไ้ขแตม่กีรรมาธกิารขอสงวนความเหน็	สมาชกิ
สงวนคำาแปรญัตติจะอภิปรายได้เฉพาะประเด็นท่ีตนขอสงวนและผู้ขอสงวนมีสิทธิอภิปรายได้ก่อน
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4)	กรณคีณะกรรมาธกิารมกีารแกไ้ขและมกีรรมาธกิารสงวนความเหน็	สมาชกิสงวน
คำาแปรญตัตสิมาชกิจะอภปิรายไดเ้ฉพาะประเดน็ทีก่รรมาธกิารแกไ้ขและประเดน็ทีข่อสงวนและ
ผู้ขอสงวนมีสิทธิอภิปรายได้ก่อน

5)	กรณีคณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่	 สมาชิกจะอภิปรายได้เฉพาะประเด็นที่เพิ่ม
ขึ้นใหม่	

6)	ในกรณีที่มีผู้ขออภิปรายหลายคน	ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้	แต่ให้คำานึง

ถงึผูแ้ปรญตัต	ิกรณมีสีมาชกิสงวนคำาแปรญตัตหิรอืกรรมาธกิารสงวนความเหน็	ผูม้สีทิธอิภปิราย
ก่อนคือผู้สงวนคำาแปรญัตติหรือกรรมาธิการผู้สงวนความเห็นนั้น	 ถ้าในประเด็นนั้นมีผู้สงวน 
คำาแปรญตัตหิรอืกรรมาธกิารทีส่งวนความเหน็เปน็กลุม่	ในถอ้ยคำาหรอืขอ้ความเดยีวกนัหลายคน	
ประธานของทีป่ระชมุโดยความยนิยอมของผูแ้ปรญตัตหิรอืสงวนความเหน็อาจอนญุาตใหใ้ชส้ทิธิ
อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียวเพื่อเป็นการบริหารเวลาการประชุมได้

7)	หากผู้สงวนคำาแปรญัตติไม่อยู่ในที่ประชุมถือว่าคำาแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป
ก�รลงมติ	สำาหรับการลงมตินั้น	ข้อบังคับการประชุมจะกำาหนดในเรื่องของลำาดับ

การลงมติไว้ว่า	ลำาดับการลงมตินั้น	ให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อนแล้วย้อนเป็นลำาดับไปหาญัตติ

ตน้	แตม่ใิหถ้อืวา่ความผดิพลาดในการเรยีงลำาดบัดงักลา่วมานี	้เปน็เหตใุหม้ตทิีไ่ดล้งคะแนนและ
นับคะแนนเสร็จแล้วเป็นอันเสียไป	ฉะนั้น	ประธานของที่ประชุมจะต้องเป็นผู้สรุปข้อความหรือ
ประเดน็ทีจ่ะขอใหท้ีป่ระชมุลงมติ	ใหม้คีวามชดัเจนเปน็ทีเ่ขา้ใจของสมาชกิในหอ้งประชมุกอ่นจะ
ลงมต	ิเพือ่ปอ้งกนัความสบัสนของสมาชกิในทีป่ระชมุ	อนัอาจนำาไปสูก่ารลงมตทิีผ่ดิพลาดคลาด
เคลื่อนต่อเจตนาที่แท้จริง	และอาจส่งผลกระทบต่อสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติได้	

การลงมตขิองสมาชกิในแตล่ะมาตรา	อาจมปีญัหาทีผู่ท้ำาหนา้ทีป่ระธานตอ้งวเิคราะห	์
ดังนี้

1)	กรณีที่มีประเด็นเดียว	เช่น	คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข	และมีสมาชิกอภิปราย
ขอให้คงไว้ตามร่างเดิม	 ผู้ทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุมจะต้องถามมติว่า	 จะเห็นชอบด้วยกับ
การแก้ไขร่างฯ	ของคณะกรรมาธิการหรือให้คงไว้ตามร่างเดิม	เท่านั้น	

2)	กรณีที่มีประเด็นเดียว	ไม่มีสมาชิกอภิปรายขอให้คงไว้ตามร่างเดิม	แต่มีผู้สงวน

คำาแปรญตัตหิรอืกรรมาธกิารสงวนความเหน็หลายคนหรอืหลายกลุม่	ผูท้ำาหนา้ทีป่ระธานควรจะ
ตอ้งถามมตแิรกกอ่น	โดยใหย้ดึเอารา่งของคณะกรรมาธกิารเปน็หลกั	กลา่วคอื	ถามมตวิา่จะเหน็
ชอบด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการ	หรือจะเห็นชอบกับร่างของผู้สงวน	(ในภาพรวม)	
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หากทีป่ระชมุลงมตเิหน็ชอบดว้ยกบัรา่งของคณะกรรมาธกิาร	การพจิารณาในมาตรา
หรือในประเด็นน้ันๆ	เป็นอันยุติ	แต่หากผลการลงมติเป็นเห็นชอบกับร่างของผู้สงวน	(ในภาพรวม)	 
ผู้ทำาหน้าที่ประธานจะต้องถามมติว่าที่ประชุมจะเห็นชอบด้วยกับผู้สงวนคนใดเป็นลำาดับไป	

3)	ในกรณทีีร่า่งมาตราเดยีวมหีลายประเดน็ตอ้งพจิารณา	อาจเปน็กรรมาธกิารแกไ้ข
หลายประเดน็	หรอืมสีมาชกิสงวนคำาแปรญตัตหิรอืกรรมาธกิารสงวนความเหน็ในหลายประเดน็	
แม้จะอยู่ในร่างมาตราเดียวกัน	 ก็ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุมที่จะถาม
มติทีละประเด็นๆ	ก็ได้

หลังจากที่ได้พิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบทั้งร่างแล้ว	 ก็จะมีการพิจารณา

ถอ้ยคำาโดยรวมทัง้รา่ง	เปน็การสรปุอกีครัง้หนึง่	โดยสมาชกิอาจขอแกไ้ขเพิม่เตมิถอ้ยคำาได	้แตจ่ะ
ขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได้นอกจากเนื้อความที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู่	ถือว่าการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองได้เสร็จสิ้นลงแล้ว	ก็จะเข้าสู่การพิจารณาต่อไปในวาระที่สาม

๓.	การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สาม

การพิจารณาในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย	โดยที่ประชุมจะต้องลงมติดังนี้
1)	ในกรณทีีก่ารพจิารณาในวาระทีส่อง	ไมม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ	ทีป่ระชมุจะตอ้ง

ลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร
2)	ในกรณีที่การพิจารณาในวาระที่สองมีการแก้ไขเพิ่มเติม	 ที่ประชุมจะต้องลงมติ

ว่าจะเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่แก้ไขเพิ่มเติม
การลงมติในวาระที่สามนี้	 ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติทั่วไปให้ถือเสียงข้างมากเป็น

ประมาณ	 แต่หากเป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการ

ทีจ่ะใหอ้อกใชเ้ปน็พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูจะตอ้งมมีากกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนสมาชกิ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา	ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	

จากกระบวนการตรารา่งพระราชบญัญตัขิองวฒุสิภาขา้งตน้	เปน็ตวัอยา่งหนึง่ทีเ่หน็

ได้ว่าบทบาทของผู้ทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุมสภา	 ต้องดำาเนินการด้วยความระมัดระวัง	
ละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอน	 ต้องแก้ปัญหาในที่ประชุมที่อาจเกิดขึ้น	 รวมทั้งต้องมีการ
ประนีประนอมและหาทางออกเมื่อมีข้อขัดแย้ง	 หรือหาช่องทางประนีประนอมระหว่างสมาชิก 
ผู้แปรญัตติ	 และกรรมาธิการ	 เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคอันอาจเกิดจากกระบวนการพิจารณา	

ลงใหไ้ดม้ากทีส่ดุ	ทัง้นีเ้พือ่ใหร้า่งพระราชบญัญตัทิีผ่า่นการพจิารณาจากวฒุสิภาบงัเกดิประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
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ภายหลังการประชุม	

เป็นการดำาเนินการภายหลังจากที่วุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแล้ว	 
ซึง่มทีัง้การดำาเนนิการทีป่ระธานวฒุสิภาตอ้งเปน็ผูด้ำาเนนิการ	และเปน็ขัน้ตอนทีเ่ลขาธกิารวฒุสิภา
เป็นผู้ดำาเนินการ	 ซึ่งขั้นตอนภายหลังการประชุมนี้ยังนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 
ตราพระราชบัญญัติ	 และประธานวุฒิสภาต้องกำากับดูแลให้การดำาเนินการนั้นๆ	 เป็นไปด้วย 
ความถูกต้อง	สมบูรณ์	การดำาเนินการดังกล่าวประกอบด้วย	บันทึกการประชุมวุฒิสภา	รายงาน
การประชุม	การยืนยันมติของที่ประชุม	และบันทึกการออกเสียงลงคะแนน

บนัทกึก�รประชมุวฒุสิภ� จะเปน็การสรปุผลการประชมุวา่ทีป่ระชมุไดด้ำาเนนิการ
ประชมุเรือ่งใดบา้ง	มตหิรอืผลการประชมุในเรือ่งนัน้ๆ	เปน็อยา่งไร	และจะตอ้งดำาเนนิการอยา่งไร
ต่อไป	 โดยจะมีการบันทึกสรุปเฉพาะประเด็นสำาคัญเพื่อให้ทราบถึงผลการดำาเนินการในการ
ประชุมแต่ละครั้ง	บันทึกการประชุมนี้จะไม่มีการเสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภารับรอง	แต่เลขาธิการ
วุฒิสภาจะเป็นผู้ลงนามในบันทึกการประชุม	

ร�ยง�นก�รประชุมวุฒิสภ� เป็นการจดบันทึกการประชุมโดยละเอียด	 โดยเริ่ม
ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกระทั่งเลิกประชุม	 เป็นการจดบันทึกถ้อยคำาที่มีการอภิปราย	 ซักถาม	
ชี้แจง	แสดงเหตุผล	ตลอดจนการลงมติในร่างพระราชบัญญัติ	ในการประชุมวุฒิสภาแต่ละครั้ง	

การจัดทำารายงานการประชุมวุฒิสภา	 สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะรับผิดชอบ 
ในการจดชวเลข	พร้อมทั้งถอดข้อความ	เมื่อจัดพิมพ์เสร็จแล้วจะส่งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภาเป็นผู้ตรวจ	 เมื่อตรวจเสร็จแล้ว	 สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะจัดทำาสำาเนา	 
วางไว้ให้สมาชิกวุฒิสภาตรวจดู	 หากสมาชิกวุฒิสภาท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการ 
ประชุมนั้นๆ	 ต้องยื่นคำาขอแก้ไขเพิ่มเติมต่อประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	 

ถา้คณะกรรมาธกิารไมแ่กไ้ขตามทีส่มาชกิวฒุสิภารอ้งขอ	สมาชกิวฒุสิภาผูน้ัน้มสีทิธยิืน่คำาขอแกไ้ข
เพิ่มเติมเพื่อขอให้ที่ประชุมวุฒิสภาวินิจฉัย	 เมื่อวุฒิสภาได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว	
ประธานวุฒิสภาจะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ส่วนรายงานการประชุมลับ	 จะแยกต่างหากจากรายงานการประชุมเปิดเผยและ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	จะพิจารณาว่า	เห็นควรเปิดเผยรายงานการประชุมลับ

ครัง้นัน้หรอืไม	่จากนัน้ประธานวฒุสิภาจะใหบ้รรจรุะเบยีบวาระเพือ่ใหท้ีป่ระชมุวฒุสิภาพจิารณา
ลงมติว่าจะให้เปิดเผยรายงานการประชุมลับนั้นหรือไม่	(รายงานการประชุมลับนี้จะไม่มีการจัด
ทำาสำาเนาเพื่อไปวางให้สมาชิกวุฒิสภาตรวจดู)	 หากวุฒิสภามีมติให้เปิดเผยรายงานการประชุม
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ลับครั้งนั้นก็จะถูกบรรจุระเบียบวาระเพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณารับรองต่อไป	แต่หากวุฒิสภา
มีมติไม่ให้เปิดเผยรายงานการประชุมลับครั้งใด	 สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็จะจัดเก็บรักษา
รายงานการประชุมลับนั้นไว้ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการต่อไป

ก�รยืนยันมติ เป็นการแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร่างพระราชบัญญัติ	โดยประธาน
วุฒิสภาจะแจ้งไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร	 แต่หากเป็นผลการพิจารณาพระราชกำาหนด	
ประธานวุฒิสภาจะแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีและประธานสภาผู้แทนราษฎร

การยืนยันมติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้	ต้องกระทำาด้วยความรวดเร็ว	และต้อง

รอบคอบ	เพือ่ใหถ้กูตอ้งและชดัเจน	เพราะมเีงือ่นไขเงือ่นเวลาเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย	และบางเรือ่ง
ต้องมีการดำาเนินการต่อ	 เช่น	 การยืนยันมติเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติไปยังผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการ	 ซึ่งโดยปกติในหนังสือดังกล่าวมักจะ 
นัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรกด้วย	 หรือกรณีการยืนยันมติร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภา
พิจารณาเสร็จแล้วไปยังสภาผู้แทนราษฎร	ต้องรีบกระทำาหากพ้นกำาหนดเวลา	จะถือว่าวุฒิสภา
ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินั้น	(การจัดพิมพ์	แก้ไข	และตรวจทานต้องใช้เวลา)	ดังนั้น	
การยืนยันมติจึงต้องกระทำาในทันที	อย่างช้าที่สุดต้องกระทำาในวันรุ่งขึ้น

ก�รจดัทำ�บนัทกึก�รออกเสยีงลงคะแนน เปน็การบนัทกึการออกเสยีงลงคะแนน
ของสมาชกิวฒุสิภาทีเ่ปน็การออกเสยีงลงคะแนนโดยเปดิเผย	ซึง่เปน็กาจดัทำาตามบทบญัญตัขิอง
รัฐธรรมนูญฯมาตรา	126	วรรคสี่	ซึ่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	ข้อ	76	ให้เลขาธิการวุฒิสภา
จัดทำาบันทึกการลงมติการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคน	 และเปิดเผยไว้	 
ณ	สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 เพื่อให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้	 เว้นแต่กรณีการออกเสียง

ลงคะแนนเปน็การลบั	บนัทกึการลงคะแนนนีจ้ะปรากฏรายละเอยีดวา่สมาชกิแตล่ะคนออกเสยีง
เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 งดออกเสียงหรือไม่ลงคะแนน	 ซึ่งบันทึกการออกเสียงลงคะแนนนี้จะไป
ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมของวุฒิสภาด้วย

การกำากบัดแูลการจดัทำาบนัทกึการออกเสยีงลงคะแนนดงักลา่ว	มคีวามสำาคญัและ
จำาเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากมีหลายครั้งที่เครื่องออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาบางท่าน
ขัดข้อง	จนต้องออกเสียงโดยวาจา	หรือกรณีการออกเสียงโดยวิธีอื่นๆ	ซึ่งมิได้ใช้เครื่องออกเสียง
ลงคะแนน	 เช่น	 การกำาหนดให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะพร้อมแสดงบัตรลงคะแนน	 หรือวิธีเรียกชื่อ

สมาชกิตามลำาดบัอกัษรใหอ้อกเสยีงลงคะแนนเปน็รายคนตามวธิทีีป่ระธานของทีป่ระชมุกำาหนด	
เป็นต้น	 ซึ่งความละเอียดรอบคอบและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	 จะช่วยมิให้ความผิดพลาด 
เกิดขึ้นได้
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กลา่วโดยสรปุ	ในกระบวนการตราพระราชบญัญตัจิะมปีระสทิธภิาพไดน้ัน้	นอกจาก
การทำาหน้าที่ของประธานของที่ประชุมวุฒิสภาแล้ว	 สมาชิกทุกท่านนับเป็นองค์ประกอบสำาคัญ
ที่ทุกท่านต้องมีความแม่นยำา	และปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุม	และสำาคัญที่สุดคือ	การศึกษา
ข้อมูลรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติที่นำาเข้าสู่การพิจารณาอย่างละเอียดโดยยึดประโยชน์
ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำาคัญ
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การท�าหน้าทีข่องคณะกรรมาธกิารร่วมกนั

 
โดย	นายสมัคร เชาวภานันท์

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาชีพ 
ประธานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำารวจ	วุฒิสภา

ค
ณะกรรมาธิการร่วมกัน	หมายถึง	กลุ่มบุคคลที่ประกอบด้วยตัวแทนของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา	 ซึ่งอาจเป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกของแต่ละสภา	 ที่แต่ละสภามีมติ 

แต่งตั้งขึ้นเพื่อทำาหน้าที่ร่วมกันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาได้ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแต่สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา

ที่มาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติของ
คณะกรรมาธกิารรว่มกนัเปน็ขัน้ตอนหนึง่ทีส่ำาคญัในกระบวนการตรากฎหมายของฝา่ยนติบิญัญตัิ	
ทั้งนี้	 เพื่อหาข้อยุติในการบัญญัติเนื้อหาของกฎหมายในบางมาตราที่ทั้งสองสภามีความเห็น 
ไมต่รงกนั	กระบวนการหรอืขัน้ตอนซึง่นำาไปสูก่ารพจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
หรือร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการร่วมกัน	มีดังนี้

รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรา่งพระราชบญัญตัทิีม่กีารเสนอใหฝ้า่ย
นิติบัญญัติพิจารณานั้นต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน	 เมื่อได้ผ่านความเห็นชอบ
ของสภาผูแ้ทนราษฎรแลว้	สภาผูแ้ทนราษฎรจะเสนอใหว้ฒุสิภาพจิารณาตอ่ไป	ซึง่ในการพจิารณา
ของวุฒิสภานั้น	 วุฒิสภาอาจลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรหรือลงมติ
ให้แก้ไขเพิ่มเติม	 เมื่อวุฒิสภาลงมติอย่างใดแล้วก็จะส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

หรอืรา่งพระราชบญัญตันิัน้คนืไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎร	ในกรณทีีว่ฒุสิภาไดล้งมตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ	
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรกจ็ะนำารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรา่งพระราชบญัญตัิ
ที่วุฒิสภามีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมนั้นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม	 เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎร
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พิจารณาลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา	 ถ้าสภาผู้แทน

ราษฎรลงมตเิหน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของวฒุสิภากถ็อืไดว้า่รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูหรอืรา่งพระราชบญัญตันิัน้ไดร้บัความเหน็ชอบของรฐัสภาแลว้	แตถ่า้สภาผูแ้ทนราษฎร
ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา	 สภาผู้แทนราษฎรก็จะกำาหนดจำานวน
บคุคลเพือ่ประกอบเปน็คณะกรรมาธกิารรว่มกนัเปน็จำานวนสภาละเทา่ๆ	กนั	แลว้จะดำาเนนิการ
ตั้งกรรมาธิการในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร	 ต่อจากนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรจะแจ้งผล 
การลงมติในเรื่องดังกล่าวให้วุฒิสภาทราบเพื่อจะได้มีการตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา

การตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา

เมือ่ประธานวฒุสิภาไดร้บัแจง้ผลการพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรทีล่งมตไิมเ่หน็
ชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ
ของวุฒิสภาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	ประธานวุฒิสภาก็จะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าระเบียบวาระ
การประชุม	 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมวุฒิสภาทราบและให้ที่ประชุมพิจารณาตั้งกรรมาธิการร่วมกัน
ฝ่ายวุฒิสภาต่อไป

ในการตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมาธิการร่วมกันในส่วนของวุฒิสภานั้น	 โดยปกติจะมี
การพิจารณาเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาก่อน	 โดยจะพิจารณา 
คัดเลือกจากสมาชิกวุฒิสภาหรือบุคคลภายนอกผู้ที่เคยเป็นกรรมาธิการในการพิจารณาร่าง 
พระราชบัญญัติในวาระที่สองของวุฒิสภา	 ซึ่งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญที่พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นจะเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่

เหมาะสมไปทำาหนา้ทีเ่ปน็กรรมาธกิารรว่มกนั	นอกจากนี	้สมาชกิวฒุสิภาผูส้งวนคำาแปรญตัตแิละ
กรรมาธกิารผูส้งวนความเหน็ซึง่ทีป่ระชมุวฒุสิภาลงมตเิหน็ชอบดว้ยกจ็ะไดร้บัการพจิารณาเสนอ
ชื่อให้ไปทำาหน้าที่เป็นกรรมาธิการร่วมกันด้วยเช่นกัน	เนื่องจากบุคคลดังกล่าวนี้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความเขา้ใจในเนือ้หาของรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรา่งพระราชบญัญตัทิีว่ฒุสิภา
แก้ไขเพิ่มเติม	 และเหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นอย่างดี	 ดังนั้น	 เมื่อถึงวันประชุมวุฒิสภา
ตวัแทนของคณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการวฒุสิภาหรอืในบางครัง้จะเปน็ประธานคณะกรรมาธกิาร
วสิามญัทีพ่จิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรา่งพระราชบญัญตัใินวาระทีส่อง	
จะเปน็ผูเ้สนอรายชือ่กรรมาธกิารรว่มกนัฝา่ยวฒุสิภาตามมตขิองคณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการ
วุฒิสภา	ซึ่งโดยมากที่ประชุมวุฒิสภาก็จะเห็นชอบด้วยตามนั้น	
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การท�าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการร่วมกัน

เมื่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้ลงมติตั้งบุคคลเป็นกรรมาธิการร่วมกันของ
แต่ละสภาแล้วกรรมาธิการร่วมกันของแต่ละสภาก็จะมาประชุมร่วมกัน	 ซึ่งในการประชุม 

คณะกรรมาธกิารรว่มกนันีจ้ะนำาเอาขอ้บงัคบัการประชมุของสภาผูแ้ทนราษฎร	ในสว่นทีเ่กีย่วกบั
กรรมาธิการมาใช้บังคับโดยอนุโลม	ซึ่งในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันจะมีการพิจารณา
เรื่องต่างๆ	โดยลำาดับ	ดังนี้

การประชุมครั้งแรก	 เมื่อมีกรรมาธิการมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว	 คือ	 
มีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมด	 ซึ่งโดยปกติจำานวน

กรรมาธกิารรว่มกนัจะมกีารตัง้จากแตล่ะสภาตามจำานวนทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรกำาหนด	คอื	จำานวน	
สภาละ	11	คน	รวมเป็น	22	คน	ในการประชุมครั้งแรกนี้ผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดจะได้รับเชิญมาทำา
หน้าที่เป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม	 เพื่อดำาเนินการเลือกตำาแหน่งประธาน	 รองประธาน	 
ที่ปรึกษา	 โฆษก	 เลขานุการ	 ผู้ช่วยเลขานุการ	 หรือตำาแหน่งอื่นใดตามแต่ที่ประชุมจะกำาหนด	 

ตอ่จากนัน้ทีป่ระชมุกจ็ะพจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรา่งพระราชบญัญตัิ
เพื่อหาข้อยุติในมาตราต่างๆ	ที่สภาทั้งสองมีความเห็นแตกต่างกัน	ทั้งนี้	มีข้อน่าสังเกตเกี่ยวกับ
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน	ดังนี้

1.	การพิจารณาในขั้นคณะกรรมาธิการร่วมกันนี้	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาไม่มีสิทธิเสนอคำาแปรญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม

2.	กรรมาธิการร่วมกันไม่มีสิทธิสงวนความเห็น	 เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากเป็นอย่างใดแล้ว	 ต้องถือเอาตามมติของที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกัน	

ฝา่ยเสยีงขา้งนอ้ยจะสงวนความเหน็ของตนมาเสนอตอ่ทีป่ระชมุแตล่ะสภาเพือ่ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา
ลงมติตามความเห็นของตนไม่ได้

3.	ไมม่รีะยะเวลากำาหนด	คณะกรรมาธกิารจะใชเ้วลาในการพจิารณายาวนานเทา่ใด
ขึ้นอยู่กับที่ประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันเป็นสำาคัญ	 แต่ทั้งนี้	 ย่อมขึ้นอยู่กับจำานวนเนื้อหา
บทบญัญตัมิาตราตา่งๆ	รวมทัง้ความจำาเปน็ในการบงัคบัใชก้ฎหมายแตล่ะฉบบัดว้ย	รา่งกฎหมาย
บางฉบับมีความจำาเป็นที่จะต้องใช้บังคับให้ทันต่อสภาวะเศรษฐกิจ	 การแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ที่ 
เกิดขึ้นในสังคม	 หรือเพื่อให้ทันต่อการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่	 และขึ้นอยู่กับ
ความจำาเป็นในการบังคับใช้กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย	 เช่น	 ร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจ

กระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิ	พ.ศ.	....	ทีย่งัคงคา้งการพจิารณาอยูใ่นชัน้การพจิารณา
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ของคณะกรรมาธกิารรว่มกนัในขณะนี	้เนือ่งจากรฐับาลเหน็วา่ไมม่คีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งบงัคบัใช้
กฎหมายฉบับนี้อีกต่อไป

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการร่วมกันในการพิจารณาร่างกฎหมาย

ในส่วนท่ีเก่ียวกับแนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน	คณะกรรมาธิการ 
มอีำานาจในการพจิารณาปรบัปรงุแกไ้ขรา่งกฎหมายไดม้ากนอ้ยเพยีงใดนัน้	มแีนวทางปฏบิตัขิอง
คณะกรรมาธิการร่วมกันไว้แล้ว	ดังนี้

คณะกรรมาธิการร่วมกันจะพิจารณาลงมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมเฉพาะความในร่างกฎหมาย 
ที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	 ซึ่งเป็นเหตุให้สภาทั้งสองมีความเห็นไม่ตรงกัน	 โดยคณะกรรมาธิการ 
ร่วมกันอาจจะลงมติ	เป็นดังนี้

1)	เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา	
2)	เห็นชอบด้วยตามร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎร
3)	เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาหรือตามร่างเดิมของสภาผู้แทน

ราษฎรบางเนือ้ความของกฎหมายในมาตรานัน้ๆ	รวมทัง้ไดม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขเพิม่เตมิเนือ้ความ
ในมาตราเดียวกันในส่วนอื่นด้วย	และอาจปรับปรุงแก้ไขความในมาตราอื่นๆ	ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับมาตราที่มีการแก้ไขให้มีความสอดคล้องกันด้วย	 เพื่อให้ร่างกฎหมายมีความถูกต้องสมบูรณ์
และสอดคล้องกันทั้งฉบับ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน

เมื่อคณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หรือร่างพระราชบัญญัติเสร็จแล้ว	 ก็จะจัดทำารายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเสนอต่อสภา 

ผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภา	โดยในรายงานของคณะกรรมาธกิารจะแสดงผลการพจิารณาของคณะ
กรรมาธิการว่า	 คณะกรรมาธิการเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรในมาตราใด	 หรือเห็นชอบ
ด้วยกับวุฒิสภาในมาตราใด	 หรือได้แก้ไขเพิ่มเติมในมาตราอื่นที่นอกเหนือจากร่างเดิมของสภา 
ผู้แทนราษฎรและการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา	 พร้อมทั้งจัดทำาร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณาเสร็จแล้ว	 นอกจากนี้	 หากคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่ามีข้อสังเกตที่

คณะรฐัมนตร	ีศาลรฐัธรรมนญู	ศาลยตุธิรรม	ศาลปกครอง	หรอืองคก์รตามรฐัธรรมนญูทีเ่กีย่วขอ้ง
ควรทราบหรือควรปฏิบัติ	ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวนั้นไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อ
ให้สภาทั้งสองพิจารณา
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การพิจารณาร่างที่คณะกรรมาธิการร ่วมกันพิจารณาเสร็จแล ้วของ 

ที่ประชุมสภา

เมือ่คณะกรรมาธกิารรว่มกนัไดเ้สนอรายงานตอ่สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาแลว้
ประธานของแต่ละสภาก็จะบรรจุร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วเข้าที่ประชุม
ของแตล่ะสภา	ซึง่ในสว่นของวฒุสิภาขอ้บงัคบัการประชมุฯ	ขอ้	151	วรรคสอง	กำาหนดใหป้ระธาน
วฒุสิภาบรรจเุขา้ระเบยีบวาระการประชมุเปน็เรือ่งดว่น	สว่นสภาใดจะพจิารณากอ่นหรอืหลงักไ็ด	้
ซึ่งวุฒิสภาอาจพิจารณาร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วก่อนสภาผู้แทนราษฎร	
หรือสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนวุฒิสภา	 ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับการกำาหนดวันประชุมของ 
แต่ละสภา	 และเรื่องที่จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมของแต่ละสภาว่ามีจำานวนมากน้อย 
หรือมีเรื่องสำาคัญอื่นใดที่จะต้องพิจารณาก่อนเป็นสำาคัญ

นอกจากนี้	 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้เสนอร่างกฎหมายที่คณะ
กรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วต่อสภาทั้งสอง	 คณะกรรมาธิการร่วมกันยังมีหน้าที่ที่จะ
ต้องรายงานให้ที่ประชุมของแต่ละสภาได้ทราบถึงผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน	

โดยประธานคณะกรรมาธกิารรว่มกนัหรอืผูท้ีป่ระธานคณะกรรมาธกิารรว่มกนัมอบหมายจะเปน็
ผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม	 ในการพิจารณาร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วนี	้
เป็นการพิจารณาร่างทั้งฉบับมิใช่เป็นการพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตรา	 ถ้าสมาชิกมีข้อสงสัย
หรือมีความเห็นอย่างใดเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกันก็สามารถอภิปราย 
ซักถามได้	 ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันจะต้องชี้แจงตอบข้อซักถาม	อย่างไรก็ตามกรณีที่สมาชิก

เห็นว่าร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วมีข้อบกพร่องที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน
ควรจะนำากลับไปพิจารณาใหม่	 การท่ีจะนำาร่างกลับไปพิจารณาใหม่หรือไม่เป็นอำานาจของ 
คณะกรรมาธิการร่วมกัน	 สมาชิกไม่มีสิทธิเสนอญัตติให้คณะกรรมาธิการร่วมกันนำาร่างกลับไป

พจิารณาใหมไ่ด	้ซึง่ถา้ไมเ่หน็ดว้ยกค็งทำาไดแ้ตเ่พยีงลงมตไิมเ่หน็ชอบดว้ยกบัรา่งทีค่ณะกรรมาธกิาร
ร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	 

ทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืทีป่ระชมุวฒุสิภาจะลงมตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิใดๆ	ใหแ้ตกตา่งไปจาก
ร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้	 ได้แต่ลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ด้วยกับร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วเท่านั้น
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มาตรฐานกับงานกลั่นกรองกฎหมาย

 
โดย	นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาการ 
ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	วุฒิสภา

รั
ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 กำาหนดให้วุฒิสภามีอำานาจหน้าที่
สำาคญัประการหนึง่	คอื	อำานาจหนา้ทีใ่นการพจิารณากลัน่กรองกฎหมายทีไ่ดผ้า่นความเหน็

ชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	 เหตุที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้เช่นนี้เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	

ก่อนจะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปต้องผ่านการพิจารณากล่ันกรองโดยวุฒิสภาอีกช้ันหน่ึง 
ก่อน	เน่ืองจากวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยมีความเพียบพร้อม 
ทั้งในด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ	 มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำางานจากสาขา
วิชาชีพแขนงต่างๆ	 ย่อมนำาความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ก่อน 
การประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

อำานาจหนา้ทีใ่นด้านการกลั่นกรองกฎหมายของวฒุสิภา	จงึเปน็หนา้ที่ทีส่ำาคญัเปน็
อย่างยิ่ง	 เพราะร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยวุฒิสภา	 เมื่อได้ผ่านกระบวนการ
พิจารณาในขั้นตอนต่างๆ	 จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา	 และประกาศใช้บังคับเป็น
กฎหมายแล้ว	 ย่อมต้องมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 ดังนั้น	 ในการพิจารณา
กลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภาจึงต้องมีกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาอย่างละเอียด

รอบคอบ	มมีาตรฐานเปน็ทีย่อมรบัและเชือ่ถอืได	้ทัง้มาตรฐานในเรือ่งของขัน้ตอนหรอืกระบวนการ
พิจารณาและมาตรฐานในการพิจารณากลั่นกรองแก้ไขเนื้อหาของกฎหมาย
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๑.	มาตรฐานในด้านขั้นตอนการพิจารณา

ขั้นตอนในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราช
บญัญตัขิองวฒุสิภาเปน็เรือ่งทีม่คีวามสำาคญัเปน็อยา่งยิง่	ซึง่วฒุสิภาจะตอ้งพจิารณารา่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติตามกระบวนการและขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญ
และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาฯ	กำาหนดไว้	เพราะหากกระบวนการหรือขั้นตอนการพิจารณา
ร่างกฎหมายของวุฒิสภาไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญ 
และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาฯ	 กำาหนดไว้	 จะมีผลเสียหายตามมาอย่างร้ายแรงด้วยเหตุ 
เพราะรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 141	 วรรคสอง1	 และมาตรา	 154	 วรรคสาม2	 กำาหนดไว้ว่า	 ร่าง
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรา่งพระราชบญัญตัทิีต่ราขึน้โดยไมถ่กูตอ้งตามบทบญัญตัิ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้เป็นอันตกไป

ดงันัน้	ในการดำาเนนิกระบวนพจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอื
ร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา	วุฒิสภาจึงต้องดำาเนินการด้วยความระมัดระวังและมีมาตรฐาน
ในการดำาเนินกระบวนการพิจารณาให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมฯ	 
ได้กำาหนดไว้	 เพื่อมิให้ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 รวมทั้งจะต้องคำานึงถึงเรื่อง 
ดังต่อไปนี้

1	มาตรา	141	วรรคสอง	บัญญัติว่า	“คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป	 ในกรณีที่วินิจฉัยว่า
ข้อความดังกล่าวเป็นสาระสำาคัญหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญ	ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป”

2	มาตรา	154	วรรคสาม	บัญญัติว่า	“ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสำาคัญ
ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป”	
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๑.๑	องค์ประชุม

รัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 1263	 กำาหนดให้การประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องวฒุสิภาจงึจะเปน็องคป์ระชมุ	ประกอบ
กับข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาฯ	 ข้อ	 19	 วรรคสอง	 กำาหนดว่า	 เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุม 

ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูจ่งึจะเปน็องคป์ระชมุ	ดงันัน้	เมือ่มสีมาชกิ
ลงชื่อมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่แล้ว	 ประธานวุฒิสภา 
จึงสามารถเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ	 ตามระเบียบวาระการประชุม	 
โดยเฉพาะในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติจะ

ตอ้งมสีมาชกิอยูค่รบองคป์ระชมุตลอดเวลาการพจิารณา	การทีส่มาชกิอยูใ่นทีป่ระชมุตลอดเวลา
ของการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง	 จะทำาให้สมาชิกวุฒิสภามีความรู้ความเข้าใจในหลักการและ
เหตุผล	รวมทั้งสาระสำาคัญของกฎหมายจากการที่ได้รับฟังหรืออภิปรายซักถาม	และรัฐมนตรีได้
ตอบชีแ้จงในทีป่ระชมุสภา	ซึง่ทำาใหไ้ดร้บัทราบขอ้มลูทีถ่กูตอ้งประกอบการตดัสนิใจในการพจิารณา
ลงมติว่าจะรับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาหรือไม่	 ส่วนในการพิจารณาในวาระที่สองนั้น	 
การทีส่มาชกิอยูใ่นทีป่ระชมุจะไดร้บัทราบถงึเหตผุลของการแกไ้ขเพิม่เตมิรา่งพระราชบญัญตัขิอง
คณะกรรมาธิการ	 ในกรณีที่มาตราใดมีกรรมาธิการสงวนความเห็นหรือมีสมาชิกวุฒิสภาสงวน 
คำาแปรญตัต	ิการไดฟ้งัการอภปิรายอยูใ่นทีป่ระชมุจะทำาใหท้ราบถงึเหตผุลของกรรมาธกิารผูส้งวน
ความเห็นและเหตุผลของสมาชิกผู้สงวนคำาแปรญัตติว่า	 เพราะเหตุใดจึงต้องการให้มีการแก้ไข
แตกต่างไปจากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ	รวมถึงได้รับทราบถึงเหตุผลจากคำาชี้แจงของ
คณะกรรมาธิการว่า	 เพราะเหตุใดจึงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมตามกรรมาธิการผู้สงวน
ความเห็นหรือสมาชิกผู้สงวนคำาแปรญัตติ	 ซึ่งข้อมูลที่ได้รับฟังจากการอภิปรายในที่ประชุม 
จะสามารถนำาไปพิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจได้ว่าจะลงมติเห็นชอบด้วยกับฝ่าย 

คณะกรรมาธกิารหรอืฝา่ยผูส้งวน	อกีทัง้การทีส่มาชกิอยูใ่นทีป่ระชมุตลอดเวลาการพจิารณาทำาให้
มีโอกาสในการอภิปรายเสนอความคิดเห็นในมาตราที่คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3	มาตรา	126	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติว่า	 “การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมา
ประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องแตล่ะสภา	จงึจะเปน็องคป์ระชมุ	เวน้แตใ่นกรณกีาร
พจิารณาระเบยีบวาระกระทูถ้ามตามมาตรา	156	และมาตรา	157	สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาจะกำาหนดเรือ่งองค์
ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได้”



56  วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย

ดงันัน้	ในวนัประชมุวฒุสิภาเพือ่พจิารณารา่งพระราชบญัญตั	ิคณะกรรมาธกิารตา่งๆ	
ไม่ควรจะกำาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการให้ตรงกับวันประชุมของวุฒิสภา	 เพราะสมาชิก
วฒุสิภาทีเ่ปน็กรรมาธกิารจะตอ้งมหีนา้ทีใ่นฐานะสมาชกิวฒุสิภาทีจ่ะตอ้งเขา้รว่มประชมุวฒุสิภา	
และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการในที่ประชุมคณะกรรมาธิการในเวลาเดียวกัน	 
ซึง่การกระทำาดงักลา่วอาจจะสง่ผลกระทบหรอืทำาใหเ้กดิความเสยีหายกบักระบวนการพจิารณา
ร่างพระราชบัญญัติได้	 เช่น	 ทำาให้องค์ประชุมในที่ประชุมสภาไม่ครบองค์ประชุมในขณะเมื่อถึง
เวลาที่จะต้องมีการลงมติ	หรือกรณีที่สมาชิกผู้สงวนคำาแปรญัตติไม่อยู่ในที่ประชุมเมื่อถึงวาระที่
ตนจะต้องชี้แจงต่อที่ประชุม	 หรือกรณีที่สมาชิกคนใดเสนอขอให้นับองค์ประชุมในระหว่างการ

ประชมุเพราะเหน็วา่องคป์ระชมุไมค่รบ	ซึง่ถา้มปีญัหาเกีย่วกบัองคป์ระชมุประธานสภาจะตอ้งสัง่
พักการประชุมเพื่อรอสมาชิกที่กำาลังอยู่ในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการให้เข้ามาประชุม
วุฒิสภาจนกว่าจะครบองค์ประชุม	 หรืออาจจะสั่งปิดประชุม	 ซึ่งส่งผลทำาให้การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติเกิดความล่าช้า

๑.๒	การเสนอญัตติอื่นในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของที่ประชุมวุฒิสภา	 เมื่อประธานในที่ประชุม
ไดน้ำาเขา้สูร่ะเบยีบวาระการพจิารณารา่งพระราชบญัญตั	ิซึง่อาจจะเปน็การพจิารณารา่งพระราช
บัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว	 โดยเป็นการพิจารณาในวาระที่หนึ่งของวุฒิสภา	 หรือ
เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ซึ่งเป็นการพิจารณา

ในวาระทีส่องและวาระทีส่ามแลว้แตก่รณี	ในการนี	้สมาชกิวฒุสิภาจะตอ้งระมดัระวงัในการเสนอ
ญัตติในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	ซึ่งในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	
สมาชิกอาจเสนอญัตติดังต่อไปนี้ได้

(1)	 ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องเดียวกัน	 ทำานองเดียวกัน	 
หรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อพิจารณาพร้อมกัน

(2)	 ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา
(3)	 ขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ
(4)	 ขอให้เลื่อนการปรึกษา
(5)	ขอให้ปิดอภิปราย
(6)	 ขอถอนคำาแปรญัตติของตน	
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นอกจากญตัตทิีก่ลา่วมาขา้งตน้แลว้	สมาชกิไมอ่าจเสนอญตัตเิรือ่งอืน่ขึน้ปรกึษาได้	
ถ้าสมาชิกเสนอญัตติเรื่องอื่นขึ้นปรึกษาโดยอาจจะไม่ตั้งใจที่จะทำาให้เกิดผลเสียหายแก่ 
ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม	 แต่อาจเป็นเพราะมีเรื่องอื่นใดที่ 

ตนเหน็วา่เปน็เรือ่งสำาคญัทีต่อ้งการหารอืตอ่ทีป่ระชมุใหพ้จิารณาโดยเรง่ดว่น	กรณหีากทีป่ระชมุ
เหน็ชอบตามญตัตทิีม่ผีูเ้สนอใหย้กเรือ่งอืน่ขึน้ปรกึษาในระหวา่งการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาในวาระใด	 จะมีผลทำาให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป	 ตามข้อ
บังคับการประชุมฯ	ข้อ	444

๑.๓	การชี้แจงค�าแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ

โดยทีส่มาชกิยอ่มมสีว่นรว่มในการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัซิึง่ทีป่ระชมุวฒุสิภา
ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาในวาระที่หนึ่งแล้วได้	 โดยการเสนอคำาแปรญัตติของ
ตนต่อประธานคณะกรรมาธิการภายในระยะเวลาที่สภากำาหนด	 ซึ่งในทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สอง	ขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ	เมื่อคณะ
กรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่างแล้ว	 ขั้นตอนต่อไป
คณะกรรมาธิการจะนัดประชุมเพื่อพิจารณาคำาแปรญัตติของสมาชิกแต่ละคน	 โดยเชิญสมาชิก

แตล่ะคนทีไ่ดเ้สนอคำาแปรญตัตมิาชีแ้จงเหตผุลประกอบคำาแปรญตัตใินทีป่ระชมุคณะกรรมาธกิาร	
โดยเลขาธกิารวฒุสิภาจะประกาศกำาหนดการประชมุคณะกรรมาธกิารไว	้ณ	สำานกังานเลขาธกิาร
วฒุสิภา	และมหีนงัสอืเชญิผูแ้ปรญตัตใิหม้าชีแ้จงประกอบคำาแปรญตัติ	โดยสมาชกิผูเ้สนอคำาแปร
ญัตติควรมาชี้แจงด้วยตนเอง	 แต่หากติดภารกิจสำาคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อาจมอบหมายเป็น
หนงัสอืใหส้มาชกิคนอืน่เปน็ผูช้ีแ้จงแสดงความคดิเหน็ประกอบคำาแปรญตัตติอ่คณะกรรมาธกิาร
แทนได้	 แต่ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการตามนัดจนเวลา 

4	ขอ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภา	พ.ศ.	2551	ขอ้	44	กำาหนดวา่	“ในกรณทีีท่ีป่ระชมุวฒุสิภาลงมตใิหย้กเรือ่งอืน่
ขึ้นปรึกษา	ญัตติเดิมเป็นอันตกไป”	

โดยที่ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ	 ข้อบังคับ 
การประชมุฯ	ขอ้	43	(2)	หา้มมใิหเ้สนอญตัตขิอใหย้กเรือ่งอืน่ขึน้ปรกึษา	ทัง้นี	้การเสนอญตัตขิอใหย้กเรือ่งอืน่ขึน้ปรกึษา
มีกำาหนดไว้ในข้อบังคับฯ	ข้อ	41	(7)	และข้อบังคับฯ	ข้อ	44	กำาหนดไว้ว่า	ในกรณีที่ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติให้ยกเรื่อง
อื่นขึ้นปรึกษา	ญัตติเดิมเป็นอันตกไป
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ล่วงไปเกินกว่า	 30	 นาที	 นับแต่เวลาที่คณะกรรมาธิการได้เริ่มพิจารณาคำาแปรญัตติใดคำาแปร
ญตัตนิัน้เปน็อนัตกไป	เวน้แตค่ณะกรรมาธกิารจะพจิารณาเหน็สมควรผอ่นผนัใหเ้ปน็กรณพีเิศษ
ก่อนเสร็จการพิจารณาเรื่องนั้น5

การทีข่อ้บงัคบัการประชมุฯ	กำาหนดใหผู้แ้ปรญตัตติอ้งมาชีแ้จงแสดงความเหน็หรอื
มอบหมายให้สมาชิกคนอื่นเป็นผู้ชี้แจงเสนอความคิดเห็นแทนนั้น	เพื่อให้สมาชิกผู้แปรญัตติและ 
คณะกรรมาธิการได้รับฟังเหตุผลของแต่ละฝ่าย	 ซึ่งหากผู้แปรญัตติได้รับฟังคำาชี้แจงและเหตุผล 
ของคณะกรรมาธิการแล้วอาจพอใจตามคำาชี้แจงของคณะกรรมาธิการและไม่ติดใจที่จะสงวน 
คำาแปรญัตติ	หรือในทางกลับกันถ้าคณะกรรมาธิการได้รับฟังคำาชี้แจงของผู้แปรญัตติแล้วเห็นว่า

มเีหตผุลสมควรทีน่า่รบัฟงัอาจจะเหน็ควรทีจ่ะแกไ้ขบทบญัญตัใินมาตราตา่งๆ	ตามทีผู่แ้ปรญตัติ
เสนอก็เป็นได้

ดังนั้น	 คณะกรรมาธิการทุกคณะควรจะต้องเคร่งครัดในการดำาเนินการให้เป็นไป

ตามขอ้บงัคบัการประชมุฯ	กลา่วคอื	กรณผีูแ้ปรญตัตไิมม่าชีแ้จงตอ่คณะกรรมาธกิารหรอืไมม่อบ
หมายใหส้มาชกิคนใดมาชีแ้จงแทนตามนดัจนลว่งเลยเวลาตามทีก่ำาหนดแลว้จะตอ้งถอืวา่คำาแปร
ญตัตนิัน้ตกไป	ถา้หากใหผู้แ้ปรญตัตสิามารถสงวนคำาแปรญตัตขิองตนไดถ้งึแมว้า่จะไมไ่ดม้าชีแ้จง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการก่อน	จะส่งผลทำาให้เป็นภาระกับการพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภา	
การพิจารณาในวาระที่สองของที่ประชุมวุฒิสภาจะมีความล่าช้า	 อีกทั้ง	 ถ้ามีการลงมติเห็นชอบ

ใหแ้กไ้ขตามผูส้งวนคำาแปรญตัตใินทีป่ระชมุวฒุสิภาโดยไมม่กีารชีแ้จงในทีป่ระชมุคณะกรรมาธกิาร
มากอ่นจะทำาใหร้า่งพระราชบญัญตันิัน้มโีอกาสเกดิความผดิพลาดขึน้ไดม้าก	โดยเฉพาะในความ
ผิดพลาดที่เกี่ยวกับถ้อยคำาของกฎหมายที่ไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน	 อีกทั้ง	 ถ้าการพิจารณา 
ของที่ประชุมล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาการพิจารณาที่รัฐธรรมนูญกำาหนด	 การพิจารณา 
ของวุฒิสภาที่ผ่านมาจะเป็นการเสียเปล่า	 เพราะต้องถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบใน 

รา่งพระราชบญัญตัินัน้ตามรา่งของสภาผูแ้ทนราษฎร	รวมทัง้การพยายามเร่งรดัพจิารณาให้แลว้
เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่ำาหนดจนขาดความละเอยีดรอบคอบโอกาสทีร่า่งพระราชบญัญตัจิะเกดิ 
ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนย่อมเป็นไปได้มาก	

5	ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	92	
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ขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการเองก็ควรทุ่มเทกับการทำาหน้าที่ในการพิจารณา 

ร่างกฎหมายด้วย	เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า	กรรมาธิการบางท่านในบางคณะไม่ทุ่มเท
กับการทำาหน้าที่	 และรับฟังผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐมากจนเกินไปโดยไม่รับฟังเหตุผลของ 
ผู้แปรญัตติ

๒.	มาตรฐานในด้านการพิจารณาในเนื้อหาของร่างกฎหมาย

2.1	 ในการพิจารณากลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติจะต้องไม่มีข้อความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ6	 ดังนั้น	 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สองของคณะกรรมาธิการ	
การเสนอคำาแปรญัตติของสมาชิกวุฒิสภา	 และการพิจารณาลงมติในวาระที่สองของที่ประชุม

วฒุสิภาจะตอ้งกระทำาดว้ยความระมดัระวงัและพจิารณาดว้ยความละเอยีดรอบคอบมใิหเ้นือ้หา
ของร่างกฎหมายในมาตราใดๆ	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 มิฉะนั้นจะทำาให้ข้อความที่ขัด 
หรอืแยง้นัน้เปน็อนัตกไป	หรอือาจทำาใหร้า่งกฎหมายนัน้เปน็อนัตกไปทัง้ฉบบั	หากขอ้ความทีข่ดั
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเป็นข้อความที่เป็นสาระสำาคัญ

2.2	 การพิจารณาร่างกฎหมายของสภานอกจากระมัดระวังไม่ให้มีบทบัญญัติที่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้ว	 ประการสำาคัญ	 เนื้อหาของร่างกฎหมายในแต่ละบทบัญญัติมาตรา

ต้องไม่ขัดหรือแย้งกันเองด้วย	ดังนั้น	หากจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในบทบัญญัติมาตราใด	ควรต้อง
พจิารณาถงึเนือ้หาในบทบญัญตัมิาตราอืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งสมัพนัธก์นัดว้ยวา่ตอ้งมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ
เพื่อให้สอดคล้องกันหรือไม่	 หรือควรใช้ถ้อยคำาอย่างไรเพื่อให้สอดรับกันเพื่อป้องกันปัญหาการ
ตคีวามในภายหลงั	การใชถ้อ้ยคำาจงึเปน็สว่นสำาคญัในการบญัญตัเินือ้หาของรา่งกฎหมายในแตล่ะ
มาตรา	 กล่าวคือ	 ถ้อยคำาที่ใช้ในการบัญญัติกฎหมายควรเป็นถ้อยคำาที่ชัดเจน	 รัดกุม	 และเป็น
ถ้อยคำาธรรมดาที่ทำาให้ผู้ใช้กฎหมายสามารถเข้าใจความหมายที่ต้องการนั้นได้อย่างถูกต้องและ

แนน่อนโดยไมต่อ้งตคีวาม	หรอืในกรณทีีต่อ้งการความหมายเหมอืนกนักค็วรตอ้งใชถ้อ้ยคำาอยา่ง
เดียวกันทั้งฉบับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย

6	รัฐธรรมนูญ	มาตรา	6	บัญญัติว่า	“รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ	บทบัญญัติใดของกฎหมาย	
กฎ	หรือข้อบังคับขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้	บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้”
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2.3	 โดยที่ฝ่ายนิติบัญญัติอันประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	 มีหน้าที่
ในการตรากฎหมายขึ้นบังคับใช้เป็นการทั่วไป	ดังนั้น	ร่างกฎหมายต่างๆ	ที่ได้ผ่านการพิจารณา
ของฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว	 ควรมีรูปแบบการบัญญัติเนื้อความที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกฉบับ	 
ทั้งมาตรฐานเรื่องเนื้อหาและการใช้ถ้อยคำา	 กล่าวคือ	 ถ้ากฎหมายฉบับใดที่รัฐสภาให้ความเห็น

ชอบแลว้มสีาระสำาคญัในการคุม้ครองสทิธ	ิหรอืจำากดัสทิธใินเรือ่งใด	หากในภายหลงัจะมกีารตรา
กฎหมายที่มีเนื้อหาสาระในลักษณะทำานองเดียวกันก็ควรจะพิจารณาในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ	
หรอืจำากดัสทิธ	ิใหเ้ปน็มาตรฐานเดยีวกนั	สว่นมาตรฐานในการใชถ้อ้ยคำาในบทบญัญตัขิองกฎหมาย
แตล่ะฉบบัทีม่เีจตนาใหม้คีวามหมายอยา่งเดยีวกนั	กฎหมายทีต่ราขึน้ภายหลงักค็วรบญัญตัถิอ้ยคำา
เหมือนกับกฎหมายที่ตราขึ้นไว้ก่อนหน้าแล้ว	ซึ่งผู้เขียนได้ให้ความสำาคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก	
และได้พยายามใช้สิทธิสงวนความเห็นหรือสงวนคำาแปรญัตติในร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่การ
พิจารณาทุกครั้ง	 หากพบเห็นความแตกต่างไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องดังกล่าว	 ทั้งนี้เพื่อให้ร่าง 
พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภามีมาตรฐานในเรื่องเนื้อหาอย่างเดียวกัน	 ขอยก
ตัวอย่างเช่น	 กรณีบทบัญญัติเกี่ยวกับการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการในกฎหมายฉบับต่างๆ	
เหตุผลของการมีบทบัญญัติการพ้นจากตำาแหน่งก็เพื่อให้มีการเลือกหรือแต่งตั้งผู้อื่นเข้าปฏิบัติ
หน้าที่เป็นกรรมการแทนได้ทันทีเมื่อมีเหตุตามที่กฎหมายกำาหนดขึ้น	 ไม่ต้องรอให้ครบวาระ 
เสียก่อน	 ซึ่งเหตุแห่งการที่ไม่สมควรให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับ 
จะกำาหนดเหตุแห่งการพ้นจากตำาแหน่งไว้แตกต่างกัน	 เนื่องจากต้องพิจารณาให้สอดคล้องและ 
เหมาะสมกับอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	แต่อย่างไรก็ตาม	การบัญญัติเหตุแห่งการพ้นจาก
ตำาแหน่งของคณะกรรมการด้วยเหตุในทำานองเดียวกันในกฎหมายทุกฉบับก็ควรบัญญัติให้ 

เปน็มาตรฐานเดยีวกนั	เชน่	ในการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน	พ.ศ.	....	ในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 วุฒิสภาได้พิจารณาลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มข้อยกเว้นกรณีผู้ที่ได้รับโทษ 

จำาคกุเนือ่งจากกระทำาความผดิฐานหมิน่ประมาทไมต่อ้งพน้จากตำาแหนง่กรรมการ	เนือ่งจากเหน็
วา่ความผดิฐานหมิน่ประมาทเปน็ความผดิทีม่โีทษจำาคกุนอ้ยกวา่โทษจำาคกุทีก่ระทำาความผดิโดย
ประมาท	ทั้งมิใช่ความผิดอาญาที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมร้ายแรง	ดังนั้น	เมื่อการกระทำาโดย
ประมาทซึ่งมีโทษจำาคุกมากกว่ากฎหมายกำาหนดให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องพ้นจากตำาแหน่ง
กรรมการ	 การกระทำาความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งมีโทษจำาคุกน้อยกว่าก็ควรได้รับการยกเว้น
ด้วยเช่นกันซึ่งกฎหมายในระยะหลังหลายฉบับก็กำาหนดไว้เช่นนี้	ดังนั้น	หากมีการตรากฎหมาย
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ในเรื่องเหตุแห่งการพ้นจากตำาแหน่งของกฎหมายฉบับหลังซึ่งมีบทบัญญัติในลักษณะทำานอง
เดียวกันนี้	วุฒิสภาก็ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

หากวุฒิสภาได้ทำาหน้าท่ีกล่ันกรองร่างกฎหมายท่ีเข้าสู่การพิจารณาได้อย่างมีมาตรฐาน 
ทัง้ในดา้นขัน้ตอนการพจิารณาและในดา้นเนือ้หาของรา่งกฎหมายแลว้กจ็ะเชือ่ไดว้า่	รา่งกฎหมาย
ที่ผ่านการกลั่นกรองของวุฒิสภาจะมีความถูกต้องสมบูรณ์
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กลั่นกรองกฎหมายอย่างไม่อ่อนซ้อม	:

ประสบการณ์ในการเตรียมตัว 

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

โดย	นายคำานูณ สิทธิสมาน 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาการ

ใ
นบรรดาหน้าท่ีหลักๆ	ของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมีอยู่	4	ประการ	คือ	กล่ันกรองกฎหมาย,	ตรวจสอบ
การทำางานของฝ่ายบริหาร,	 ให้ความเห็นชอบบุคคลในการเข้าดำารงตำาแหน่ง	 และถอดถอน

บุคคลออกจากการดำารงตำาแหน่ง	นั้น	สารัตถะที่เป็นพื้นฐานจริงๆ	คือหน้าที่ประการแรก

การกลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎร

เปน็หนา้ทีต่ามชือ่ตามอำานาจอธปิไตยสว่นทีว่ฒุสิภารว่มใชอ้ยู	่คอือำานาจนติบิญัญตั	ิ
แต่ดูเหมือนในระยะหลังๆ	 วุฒิสภาก็ดี	 สภาผู้แทนราษฎรก็ดี	 ดูเหมือนจะถูกจดจำาและติดตาม 
ในการทำาหน้าที่	 ประการที่สอง	 คือการตรวจสอบการทำางานของฝ่ายบริหารเสียเป็นส่วนใหญ่	 
การให้ความเห็นต่อสาธารณะก็มักจะเป็นไปในหน้าที่ประการนี้	

อาจจะเหมาะสมกับสภาผู้แทนราษฎรที่มีพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน	 

แตส่ำาหรบัวฒุสิภานัน้	แมห้นา้ทีด่า้นนีจ้ะยงัคงจำาเปน็	แตก่น็า่จะอยูบ่นพืน้ฐานทีไ่มท่ำาใหบ้ัน่ทอน
เวลาและสรรพกำาลังในการทำาหน้าที่ประการแรก

วุฒิสภามักจะถูกเรียกขานว่า	 “สภากลั่นกรอง”	 โดยหลักแล้วก็คือ	 “กลั่นกรอง
กฎหมาย”	เราจึงไม่ควร	“อ่อนซ้อม”	ต่อการปฏิบัติภารกิจนี้เป็นอันขาด	

........
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติถือเป็นภารกิจหลักสำาคัญของฝ่ายนิติบัญญัติ	

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติเมื่อมีผลบังคับใช้แล้วจะมีผลกระทบต่อประชาชนทุกคนในสังคม	
หากกฎหมายผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบการบังคับใช้กฎหมายก็จะเกิดประโยชน์ต่อ 



วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย  63

ประเทศชาติและคนในสังคม	 ในทางกลับกันหากกฎหมายดังกล่าวมีข้อบกพร่องและช่องว่าง 

ทีเ่อือ้ตอ่ผูท้จุรติไปใชใ้นทางทีม่ชิอบแลว้จะเกดิผลรา้ยตอ่บคุคลและสงัคมโดยรวมอยา่งหลกีเลีย่ง
มิได้	

การเตรียมตัวในการทำาหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้การ

พจิารณารา่งพระราชบญัญัตเิปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิสมัฤทธผิลตรงตามเจตนารมณ์
ของกฎหมาย	จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง	

ชาวบา้นทีเ่ปน็ฐานทีม่าแหง่สมาชกิวฒุสิภาทกุประเภทสง่พวกเราขึน้มาบนเวทนีีแ้ลว้	
เราก็ต้องทำาตัวให้ฟิตอยู่เสมอ

อย่า	“อ่อนซ้อม”	บนเวทีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะสมาชิกธรรมดา,	 กรรมาธิการเสียงข้างมาก,	 กรรมาธิการ

เสียงข้างน้อย	หรือสมาชิกผู้สงวนคำาแปรญัตติ	ล้วนมีความสำาคัญทั้งสิ้น

จากประสบการณเ์กอืบ	3	ปเีตม็ในการทำาหนา้ทีส่มาชกิวฒุสิภา	และอกี	1	ปใีนการ
ทำาหน้าที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ใคร่ขอข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดบางประการ
อันจะยังประโยชน์และเป็นแนวทางต่อการทำาหน้าที่ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและช่อง
ทางการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในทุกสถานะของการเป็นสมาชิก
วุฒิสภา

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาโดยปกติจะกระทำาเป็น	 3	 วาระ	 
เว้นแต่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณจะกระทำาเป็นเพียงวาระเดียวเพื่อ 
ลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบภายใน	20	วันนับแต่วันที่วุฒิสภารับร่างดังกล่าว	

การพจิารณารา่งพระราชบญัญตัโิดยปกตทิีก่ระทำาทัง้	3	วาระนี	้รฐัธรรมนญูกำาหนด
กรอบเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ัวไปไว้	60	วันนับแต่วันท่ีวุฒิสภารับร่างพระราชบัญญัติ	 
แต่ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะมีระยะเวลาการพิจารณา	 30	 วันนับแต่วันที่
วฒุสิภารบัรา่งพระราชบญัญตัเิชน่เดยีวกนั	ทัง้นี	้กรอบระยะเวลาการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ทั้ง	2	ประเภทดังกล่าววุฒิสภาสามารถขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกิน	30	วัน	
การพิจารณาในวาระที่	 1	 และวาระที่	 2	 จะมีช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมากน้อยตามลำาดับและขึ้นอยู่กับบทบาทที่
สมาชิกวุฒิสภาได้รับมอบหมาย	 ส่วนวาระที่	 3	 เป็นเพียงการลงมติว่าจะเห็นชอบหรือให้แก้ไข
เพิ่มเติมหรือไม่เท่านั้น	วาระที่	3	นี้จะไม่มีการอภิปราย
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การพิจารณาในวาระที่	 1	 ขั้นพิจารณารับร่างไว้พิจารณา	 การพิจารณาในวาระนี้ 
จะเป็นวาระให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายเพื่อแสดงความเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทน
ราษฎรใหค้วามเหน็ชอบแลว้นัน้	วฒุสิภาสมควรจะรบัไวพ้จิารณาหรอืไม	่การพจิารณาจะมลีกัษณะ
ชีใ้หเ้หน็โดยภาพรวมถงึความจำาเปน็ทีต่อ้งมรีา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วและความเหมาะสมของ
เนื้อหาร่างพระราชบัญญัติ	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารปกครองประเทศหรือไม่	

การเตรียมตัวในวาระที่	๑

การเตรียมตัวของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที	่ 1	
สามารถศึกษาข้อมูลได้จากแหล่งต่างๆ	ดังนี้

๑)	เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	ส�านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาเป็นผู้จัดท�า	

เอกสารฉบับน้ีจะนำาเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภา 
เมื่อร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้
ความเห็นชอบแล้วและได้รับการบรรจุในระเบียบวาระ 

การประชมุวฒุสิภาเพือ่จะพจิารณาในวาระที	่1	เอกสารฉบับ
น้ีได้ประมวลและรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ	 ในกระบวนการ 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ 
เห็นชอบแล้ว	โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ประกอบด้วย	

ส่วนที่	 1	 ความเป็นมา	 สาระสำาคัญ	 ประเด็นที่มีการอภิปรายของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรที่สำาคัญๆ	 ในวาระที่	 1	 และผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับร่าง 
พระราชบัญญัติในวาระที่	1	วาระที่	2	และวาระที่	3	

ส่วนที่	 2	 ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับในปัจจุบัน	 กับร่าง
พระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ความเห็นชอบแล้ว

ส่วนที่	 3	 ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 ซึ่งเป็นข้อมูลที่สรุป
จากข่าว	บทความวิชาการ	งานวิจัย	ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน

ภาคผนวก	 พระราชบัญญัติที่ใช้บังคับในปัจจุบัน	 ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทน
ราษฎรรับหลักการในวาระที่	 1	 รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ	
สภาผู้แทนราษฎร	และร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
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๒)	เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ	ส�านกังานเลขาธกิาร

สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้จัดท�า	

เอกสารฉบับนี้จะนำาเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อร่าง
พระราชบญัญตัไิดร้บัการบรรจใุนระเบยีบวาระการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่พจิารณาในวาระ

ที่	1	โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ประกอบด้วย
ส่วนที่	1		หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ	 และสรุปสาระสำาคัญ

ของร่างพระราชบัญญัติ

ส่วนท่ี	2		ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติฉบับต่างๆ	ในกรณีร่างพระราชบัญญัติ
นั้นมีผู้เสนอตั้งแต่	2	ฉบับขึ้นไป

ส่วนที่	3		สรุปความเป็นมาของร่างพระราชบัญญัติ	

ส่วนที่	4		เอกสารและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง	โดยรวบรวมขอ้มลู	สถติ	ิขอ้เทจ็จรงิ	บทความ	
ข่าว	และงานวิจัย

๓)	เอกสารบทวเิคราะห์ร่างพระราชบญัญตั	ิสถาบนัพระปกเกล้าเป็นผูจ้ดัท�า	

เอกสารฉบับนี้จะนำาเสนอต่อสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อร่าง
พระราชบญัญตันิัน้ไดน้ำาเสนอตอ่สภาผูแ้ทนราษฎร	ซึง่เอกสารบทวเิคราะหร์า่งพระราชบญัญตัทิี่
จัดทำาโดยสถาบันพระปกเกล้านี้จะเป็นเอกสารเชิงวิชาการที่ทำาการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
หรอืนกัวชิาการ	แตจ่ะจดัทำาเฉพาะรา่งพระราชบญัญตัทิีม่คีวามสำาคญัและมผีลกระทบตอ่สงัคม	
หรือเศรษฐกิจในวงกว้าง

๔)	 การฟังประเด็นการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติใน 

วาระที่	๒	ของสภาผู้แทนราษฎร	

เนื่องจากการพิจารณาในวาระที่	 2	 เป็นการพิจารณาเรียงลำาดับมาตรา	 ซึ่งเป็น 
ขั้นตอนการให้รายละเอียดและเหตุผลในกรณีสภาผู้แทนราษฎรมีการแก้ไข	 หรือในกรณีที่ไม่มี
การแก้ไขด้วยเหตุผลใดหากมาตราดังกล่าวได้มีผู้สงวนที่จะให้มีการแก้ไข	 รวมทั้งมุมมองและ

เหตผุลของกรรมาธกิารผูส้งวนความเหน็หรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรผูส้งวนคำาแปรญตัต	ิเหตผุล
และมุมมองหรือความเห็นดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใช้เป็นข้อมูล
และเปิดมุมมองต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา
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๕)	การค้นคว้าศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ	ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์และ 

ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	

๖)	การสอบถามข้อมูลหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ	

โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติเฉพาะทางหรือร่างพระราชบัญญัติทางเทคนิค	 
ซึ่งเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติอาจทำาความเข้าใจยากเนื่องจากเป็นกฎหมายเกี่ยวกับแวดวง
วิชาชีพเฉพาะหรือเป็นกฎหมายที่มีความซับซ้อนมาก

การเตรียมตัวในวาระที่	๒

การพิจารณาในวาระที่	2	ขั้นพิจารณาเรียงลำาดับมาตรา	โดยแบ่งเป็น	2	ขั้นตอน	
ขั้นตอนที่หนึ่ง	 เป็นขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ	 เป็นขั้นตอนการ

พจิารณาของสมาชกิวฒุสิภาทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้เปน็กรรมาธกิารเพือ่พจิารณารา่งพระราชบญัญตัทิีไ่ด้
รับมอบหมายจากที่ประชุมวุฒิสภาอย่างละเอียด	 ถ้าท่านสนใจร่างพระราชบัญญัติใดเป็นพิเศษ
น่าจะเสนอตัวเข้าไปเป็นกรรมาธิการ	 โดยผ่านทางประธานคณะกรรมาธิการสามัญที่ท่านสังกัด
อยู่	 เพื่อนำาไปเสนอชื่อผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	ที่มักเรียกย่อๆ	กันติดปาก
ว่า	“วิปวุฒิฯ”	นั่นเอง

เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจะต้องเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภา 
ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สอง	 การพิจารณาในวาระที่	 2	 นี้เป็นวาระที่ใช้เวลาการพิจารณามากที่สุด 
โดยเฉพาะการพิจารณาในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการ	 เพราะเป็นการศึกษาโครงสร้างและ
เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติทีละมาตรา	 รวมทั้งแบบการร่างกฎหมายอย่างละเอียด	 เพื่อให้ 
เกิดความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

หากสมาชกิวฒุสิภาทา่นใดไดร้บัแตง่ตัง้เปน็กรรมาธกิารดว้ยแลว้นอกจากการศกึษา
และการทำาความเขา้ใจรา่งพระราชบญัญตัจิากแหลง่ขอ้มลูทีต่นไดศ้กึษาคน้ควา้ในวาระที่	1	แลว้	
สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการต้องทำาการบ้านและศึกษาค้นคว้าในเชิงลึกมากขึ้น	 เพื่อทำา
หนา้ทีก่รรมาธกิารในการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัใินขัน้ตอนของคณะกรรมาธกิาร	พรอ้มทัง้
รับฟังและชี้แจงสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอคำาแปรญัตติที่ได้ยื่นคำาแปรญัตติร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้	
รวมทั้งการเตรียมตัวเพื่อตอบประเด็นซักถามหรือชี้แจงต่อบุคคลดังต่อไปนี้	
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1)	กรรมาธิการผู้สงวนความเห็นซึ่งเป็นกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นด้วยกับ
มติของกรรมาธิการเสียงข้างมาก	หรือ

2)	สมาชกิวฒุสิภาผูส้งวนคำาแปรญตัตซิึง่ไมไ่ดเ้ปน็กรรมาธกิารแตเ่ปน็สมาชกิวฒุสิภา
ทีไ่ดย้ืน่คำาแปรญตัตไิวแ้ละเมือ่คณะกรรมาธกิารไดเ้ชญิเขา้รว่มพจิารณารา่งพระราชบญัญตั	ิสมาชกิ
วุฒิสภาที่ได้ยื่นคำาแปรญัตตินั้นไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการ	ตลอดจน...	

3)	สมาชิกวุฒิสภาทั่วไป	ในที่ประชุมวุฒิสภาของการพิจารณาวาระที่	2	ด้วย	
ส่วนสมาชิกวุฒิสภาท่านใดที่มิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการ	 หากเห็นควรแก้ไข 

เพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ	 ก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกับ

คณะกรรมาธกิารไดใ้นระดบัหนึง่	โดยเสนอเปน็คำาแปรญตัติ	ซึง่การแปรญตัตนิัน้จะตอ้งแปรเปน็
รายมาตราตามทีท่า่นเหน็วา่มาตรานัน้มคีวามไมส่มบรูณห์รอืไมเ่หมาะสม	และเมือ่เหน็ควรแกไ้ข
เป็นอย่างไรก็ให้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นมาตราๆ	ไป	ทั้งนี้	การแปรญัตตินั้นต้องกระทำาภายในกำาหนด
เวลาตามทีท่ีป่ระชมุวฒุสิภากำาหนด	แลว้เสนอตอ่คณะกรรมาธกิารทีไ่ดร้บัมอบหมายใหพ้จิารณา
ร่างพระราชบัญญัตินั้น	

การทำาหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอ 
คำาแปรญัตตินี้	 สมาชิกวุฒิสภาต้องศึกษาและทำาความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติอย่างถ่องแท้ 
ไม่ยิ่งหย่อนหรือแตกต่างจากการทำาหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการเช่นกัน	 เพราะนอกจากการยื่น 

คำาแปรญัตติแล้วสมาชิกวุฒิสภาต้องไปช้ีแจงเหตุผลประกอบคำาแปรญัตติของตนต่อคณะกรรมาธิการ 
ตามวนัเวลาทีค่ณะกรรมาธกิารกำาหนด	การชีแ้จงดงักลา่วสมาชกิวฒุสิภาผูเ้สนอคำาแปรญตัตติอ้ง
แสดงเหตุผลและชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของบทบัญญัติที่เป็นอยู่พร้อมทั้งเสนอเหตุผลประกอบ
ประเดน็ทีต่นไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิวา่ดกีวา่หรอืเหมาะสมกวา่เพยีงใด	ถา้สมาชกิวฒุสิภาผูเ้สนอคำาแปร
ญัตติไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการ	สมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นก็สามารถใช้สิทธิสงวนคำาแปร
ญตัตขิองตนเพือ่ขอใหท้ีป่ระชมุวฒุสิภาพจิารณาวนิจิฉยัอกีครัง้หนึง่	ดงันัน้สมาชกิวฒุสิภาผูส้งวน
คำาแปรญตัตกิต็้องเตรยีมตวัในการชีแ้จงพร้อมทั้งเหตุผลเพือ่โน้มนา้วสมาชกิวฒุสิภาในที่ประชมุ
ให้เห็นด้วยกับตนอีกครั้งหนึ่ง

การพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งก็มีบ่อยครั้งที่ผู้สงวนคำาแปรญัตติจะได้รับ 
เสียงโหวตเห็นด้วยจากเพื่อนสมาชิก	 หากสามารถชี้แจงแสดงเหตุผลได้กระจ่างแจ้ง	 ในขณะที่
สมาชิกผู้ทำาหน้าที่กรรมาธิการชี้แจงแสดงเหตุผลได้ไม่กระจ่างแจ้งเท่า
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อย่างไรก็ตาม	 สมาชิกวุฒิสภาที่มิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการ	 หรือมิได้ยื่น 
คำาแปรญตัตไิว	้กย็งัคงมสีทิธทิีจ่ะรว่มพจิารณารา่งพระราชบญัญตันิัน้ไดใ้นวาระที	่2	ของทีป่ระชมุ
วุฒิสภา	หากปรากฏว่าคณะกรรมาธิการได้มีการแก้ไขถ้อยคำาหรือข้อความในมาตราใด	สมาชิก
วฒุสิภากม็สีทิธริว่มอภปิรายพจิารณารา่งพระราชบญัญตัใินถอ้ยคำาหรอืขอ้ความทีค่ณะกรรมาธกิาร
มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้	ถือว่าสมาชิกวุฒิสภาได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อีกทางหนึ่ง	

นอกจากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ	 ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว	 สมาชิก
วุฒิสภาจึงยังคงต้องติดตามผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการว่ามีการ

แกไ้ขเพิม่เตมิในประเดน็ใดบา้ง	เพือ่มสีว่นรว่มในการพจิารณาวา่ประเดน็ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ
นั้นมีความถูกต้องและเหมาะสมมากน้อยเพียงใด	

จึงอาจกล่าวได้ว่าสมาชิกวุฒิสภาต้องมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อย่างถ่องแท้และต่อเนื่องสม่ำาเสมอ	 เพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	

และเมื่อร่างพระราชบัญญัตินั้นได้ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาแล้วจะเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติที่ถูกต้อง	 สมบูรณ์ที่สุด	 และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น 
อย่างแท้จริง

........
ทำาได้เช่นนี้	 ท่านก็จะเป็นสมาชิกวุฒิสภาผู้ได้ชื่อว่าทำาหน้าที่	 “กลั่นกรองกฎหมาย

อย่างไม่อ่อนซ้อม”	ด้วยประการฉะนี้
จึงใคร่ขอเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมาเป็นสังเขป
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แปรญัตติอย่างไรให้สัมฤทธิผล

 
 

โดย	นายตวง อันทะไชย 
สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาชีพ

“
แปรญัตติ”	พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2542	ให้ความหมายว่า	“แปรญัตติ”	
เปน็คำากรยิา	หมายความวา่	แกถ้อ้ยคำาหรอืเนือ้ความในรา่งกฎหมายทีส่ภารบัหลกัการแลว้1 

ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ดำาเนินการหลังจากการพิจารณาในวาระที่	 1	 แล้ว	 ดังนั้น	 จึงกล่าวได้ว่า	 
การแปรญตัต	ิคอื	การใหส้ทิธแิกส่มาชกิแหง่สภาทีไ่มไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็กรรมาธกิารพจิารณา
ร่างพระราชบัญญัติ	หากสมาชิกพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านวาระที่	1	มาแล้ว 
มีความไม่สมบูรณ์และประสงค์ขอแก้ไขเพิ่มเติมตามความเห็นของตน	 คำาขอแก้ไขเพิ่มเติมนี้ 
เรียกว่า	“คำาแปรญัตติ”	

การแปรญัตติจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำาคัญของกระบวนการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติในขั้นของคณะกรรมาธิการ	 เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดความหลากหลายทาง 

ความคดิและสะทอ้นปญัหาไดอ้ยา่งชดัเจน	เพือ่หาขอ้สรปุของบทบญัญตัแิหง่รา่งพระราชบญัญตัิ
ที่เหมาะสมแก่การบังคับใช้มากที่สุด	 โดยผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
ผู้ทำาหน้าที่แปรญัตติ	 แม้มติของที่ประชุมคณะกรรมาธิการหรือที่ประชุมสภาจะไม่เห็นด้วยกับ 
ผู้แปรญัตติ	แต่ผลจากการชี้แจงในหลักการและเหตุผลในคำาขอแก้ไขก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเจตนา
และความต้องการที่มีอยู่จริงบนความแตกต่างของบริบทในสังคม

การขอแปรญัตติ	ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ได้กำาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการ	ดังนี้

1	“รับหลักการ”	เป็นข้อความที่ใช้ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่	1	ของสภาผู้แทนราษฎร	ตาม
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	2551	ส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่	1	ของวุฒิสภาใช้
ข้อความว่า	“รับร่าง”	ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551
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1) แบบและระยะเวล�ก�รเสนอคำ�แปรญัตติ การเสนอคำาแปรญัตติต้องเสนอ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบร่างพระราชบัญญัตินั้น	 ภายใน
กำาหนด	 7	 วันนับถัดจากวันที่วุฒิสภารับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา	 เว้นแต่วุฒิสภาจะได้

กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น2	ทั้งนี้	การเสนอคำาแปรญัตติดังกล่าวต้องมีสมาชิกวุฒิสภารับรองไม่น้อย
กว่า	5	คน3

๒) ลักษณะก�รแปรญัตติ การแปรญัตติ	ต้องแปรเป็นรายมาตรา	และให้เป็นไป
ตามแบบที่เลขาธิการวุฒิสภากำาหนด4 

แบบก�รแปรญัตติ

เขียนที่	..........................................

วันที่	........	เดือน	........................	พ.ศ.	............

เรื่อง	ขอแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ	.......................................................................................................................

เรียน	ประธานคณะกรรมาธิการ

ข้าพเจ้าขอแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ	.......................................................................................
...........................................................................................	ดังต่อไปนี้

1.	ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา	..........	ดังนี้

“มาตรา	..........	.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................”

2	ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	142	
3	ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	35
4	ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	142
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2.	ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา	..........	ดังนี้

“มาตรา	..........	.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................”

3.	ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา	..........	ดังนี้

“มาตรา	..........	.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................”

เหตุผลและรายละเอียดข้าพเจ้าจะได้ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)	

(......................................................)
สมาชิกวุฒิสภา

ผู้เสนอคำาแปรญัตติ
ผู้รับรอง

1.	...................................................	 2.	...................................................
			(.................................................)	 	 (.................................................)

3.	...................................................	 4.	...................................................
			(.................................................)	 	 (.................................................)

5.	...................................................
			(.................................................)
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๓) ก�รถอนหรือก�รขอแก้ไขเพิ่มเติมคำ�แปรญัตติ การถอนคำาแปรญัตติจะ
กระทำาเมื่อใดก็ได้	 แต่การขอแก้ไขเพิ่มเติมคำาแปรญัตติจะกระทำาได้เฉพาะภายในกำาหนดเวลา

แปรญตัต5ิ	กลา่วคอื	ภายใน	7	วนันบัแตว่นัถดัจากวนัทีว่ฒุสิภารบัรา่งพระราชบญัญตัไิวพ้จิารณา
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาฯ	หรือที่ประชุมวุฒิสภาจะได้กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น	

๔) ก�รชี้แจงแสดงคว�มเห็นประกอบคำ�แปรญัตติต่อคณะกรรม�ธิก�ร  

ผู้แปรญัตติมีสิทธิชี้แจงแสดงความเห็นประกอบคำาแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการได้เฉพาะที่ 
แปรญัตติไว้6	 ทั้งนี้	 เลขาธิการวุฒิสภาจะเป็นผู้ประกาศกำาหนดการประชุมคณะกรรมาธิการไว	้
ณ	สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา	และมีหนังสือนัดผู้แปรญัตติให้มาชี้แจงประกอบคำาแปรญัตต7ิ

5) ก�รมอบหม�ยใหส้ม�ชกิวฒุสิภ�อืน่ชีแ้จงแทน การชีแ้จงแสดงความเหน็นัน้	
หากผูแ้ปรญตัตไิมส่ามารถมาชีแ้จงแสดงความเหน็ประกอบคำาแปรญตัตติอ่คณะกรรมาธกิารดว้ย
ตนเองได้ในวันและเวลาที่กำาหนด	 ผู้แปรญัตติสามารถมอบหมายเป็นหนังสือให้สมาชิกวุฒิสภา
อื่นกระทำาแทนได้	โดยยื่นต่อประธานคณะกรรมาธิการ8

5 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	48	
6 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	90	
7 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	91
8 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	90
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แบบหนังสือมอบหม�ยให้สม�ชิกวุฒิสภ�อื่นชี้แจงประกอบคำ�แปรญัตติแทน

เขียนที่	.......................................

	 	 วันที่	......	เดือน	......................	พ.ศ.	............

เรื่อง	มอบหมายให้ชี้แจงประกอบคำาแปรญัตติ

เรียน	ประธานคณะกรรมาธิการ

ตามที่ข้าพเจ้าได้เสนอคำาแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ	.........................................................
........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................และคณะกรรมาธิการได้เชิญ
ข้าพเจ้ามาชี้แจงประกอบคำาแปรญัตติ	ในวัน	............	ที่	.....	เดือน	.....................	พ.ศ.	.........	เนื่องจาก
ข้าพเจ้าไม่สามารถมาชี้แจงประกอบคำาแปรญัตติด้วยตนเองได้	จึงขอมอบหมายให้	.........................
......................................	เป็นผู้กระทำาแทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

(.................................................)
สมาชิกวุฒิสภา

ผู้เสนอคำาแปรญัตติ
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๖) ก�รตกไปของคำ�แปรญัตติ ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่มาชี้แจงต่อ
คณะกรรมาธิการตามนัดจนเวลาล่วงไปเกินกว่า	 30	 นาทีนับแต่เวลาที่คณะกรรมาธิการได้เริ่ม
พิจารณาคำาแปรญัตติใด	 คำาแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป	 เว้นแต่คณะกรรมาธิการจะพิจารณา 
เห็นสมควรผ่อนผันให้เป็นกรณีพิเศษก่อนเสร็จการพิจารณาเรื่องนั้น9

7) ก�รสงวนคำ�แปรญัตติ ในการชี้แจงแสดงความเห็นของผู้แปรญัตติต่อ
คณะกรรมาธิการ	 ถ้าผู้แปรญัตติหรือผู้รับมอบหมายไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาธิการ 

ในขอ้ใด	ผูแ้ปรญตัตมิสีทิธสิงวนคำาแปรญตัตขิองตนในขอ้นัน้ไวเ้พือ่ขอใหว้ฒุสิภาวนิจิฉยัในวาระ 
ที่	2	ขั้นการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาก็ได1้๐

จากหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารการแปรญตัตทิีข่อ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภาฯ	ไดก้ำาหนด
ไว้ข้างต้น	 ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาผู้ที่ประสงค์แปรญัตติจะต้องพึงปฏิบัติเพื่อกระบวนการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว	 การแปรญัตติที่มีประสิทธิภาพและ 
เกิดสัมฤทธิผลที่จะช่วยให้การทำาหน้าที่กลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาเป็นไปด้วย 

ความรอบคอบและมมีมุมองทีห่ลากหลายซึง่จะเปน็ประโยชนต์อ่การพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ของคณะกรรมาธิการและที่ประชุมวุฒิสภา	 ข้อควรคำานึงเพิ่มเติมบางประการที่สำาคัญใน 
การแปรญัตติ	มีดังนี้

1.	 มีการเตรียมตัวศึกษาร่างพระราชบัญญัติ	 และมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ 

รา่งพระราชบญัญตันิัน้เปน็อยา่งดี	เพือ่ใหก้ารแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืแปรญตัตขิองสมาชกิวฒุสิภานัน้ 
ช่วยให้กลไกและเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัตินั้นมีความถูกต้อง	 สมบูรณ์	 และเกิดสัมฤทธิผล
สูงสุดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

9	ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	92
10	 การสงวนคำาแปรญัตติ	 คือ	 กรณีที่สมาชิกเสนอคำาขอต่อคณะกรรมาธิการให้แก้ไขข้อความอย่างหนึ่ง

อย่างใดในร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ	 แล้วกรรมาธิการไม่เห็นด้วยกับ 
การขอให้แก้ไขนั้น	สมาชิกผู้ยื่นคำาขอ	ซึ่งเรียกว่า	“ผู้ขอแปรญัตติ”	หรือ	“ผู้แปรญัตติ”	ยังติดใจ	จึงสงวนไว้เพื่อนำากลับ
มาอภิปรายในที่ประชุมสภา	เพื่อให้สภาตัดสินอีกครั้งหนึ่ง	เรียกว่า	“การสงวนคำาแปรญัตติ”	สำาหรับคำาว่า	“การสงวน
ความเห็น”	 หมายถึง	 การพิจารณาในคณะกรรมาธิการ	 แล้วมีกรรมาธิการคนหนึ่งหรือหลายคน	 ไม่เห็นด้วยกับมติ 
ของคณะกรรมาธกิาร	จงึสงวนความเหน็ไวเ้พือ่นำากลบัมาเสนอในทีป่ระชมุสภา	เพือ่ใหส้ภาตดัสนิ	ผูส้งวนคำาแปรญตัต	ิ 
หรือกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น	 ต้องได้รับโอกาสให้อภิปรายเมื่อที่ประชุมพิจารณาถึงมาตราหรือเรื่องที่แปรญัตติ	
หรือสงวนไว้
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2.	มคีวามรูเ้กีย่วกบัการรา่งกฎหมาย	เกีย่วกบัแบบการรา่งกฎหมาย	ความสอดคลอ้ง
และเชื่อมโยงกับบทบัญญัติอื่น	 และการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาทางกฎหมาย	 อย่างไรก็ตาม
ความรูเ้กีย่วกบัการรา่งกฎหมายนี	้สำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภาไดจ้ดัเจา้หนา้ทีอ่ำานวยความสะดวก
ในการให้บริการยกร่างคำาแปรญัตติให้ถูกต้องตามการร่างกฎหมายในเบื้องต้น11	 ซึ่งจะช่วยให้
การแปรญัตติของสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

3.	 แปรญัตติเกินหลักการของร่างพระราชบัญญัติได้หรือไม่	 เนื่องจากหลักการ	 
คือ	 กรอบเพื่อให้ผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทราบถึงขอบเขตในการมีหรือแก้ไขเพิ่มเติม 

พระราชบญัญตันิัน้ๆ	โดยเฉพาะกรณทีีเ่ปน็พระราชบญัญตัฉิบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ	หลกัการทีก่ำาหนด
ขึน้และแสดงไวจ้ะเปน็ขอ้ผกูมดัและขอบเขตของการแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายทัง้ในขัน้การพจิารณา
ของสภาผู้แทนราษฎร	 คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 และคณะกรรมาธิการ
ของวฒุสิภา	เมือ่พจิารณาบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูในสว่นการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัขิอง
วุฒิสภามิได้ใช้ถ้อยคำา	 “รับหลักการ”	 เหมือนกรณีของสภาผู้แทนราษฎร	 ประกอบกับข้อบังคับ 
การประชมุวฒุสิภาฯ	ใชถ้อ้ยคำา	“รบัรา่ง”	ตา่งจากกรณขีองขอ้บงัคบัการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎรฯ	
ใช้ถ้อยคำา	 “รับหลักการ”	 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 ข้อบังคับการประชุม 
วุฒิสภาฯ	 จึงเปรียบเสมือนเปิดช่องให้วุฒิสภาสามารถแก้ไขเพิ่มเติมเกินหรือขัดกับหลักการ 
ร่างพระราชบัญญัติได้	

อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องประเด็นดังกล่าวนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่า	 ในทางปฏิบัติ 

ฝา่ยบรหิารผูเ้สนอรา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิจะพจิารณาวา่	การแกไ้ขเพิม่เตมิดงักลา่วนัน้
เมือ่นำาไปบงัคบัใช	้จะขดัตอ่นโยบายและการบรหิารราชการของตนหรอืไม่	ซึง่สว่นใหญฝ่า่ยบรหิาร
จะไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิตินโยบายในลักษณะนี้	 เนื่องจากวัตถุประสงค์ของ
การเสนอรา่งพระราชบญัญตัิ	เพือ่ใชเ้ปน็เครือ่งมอืบรหิารราชการและปกครองประเทศ	ฝา่ยบรหิาร
ได้พิจารณาและออกแบบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมาแล้วอย่างรอบคอบและ
เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ีจ่ะนำามาบงัคบัใชบ้รหิารราชการแผน่ดนิในชว่งเวลาและ

11	 สมาชกิวฒุสิภาสามารถขอรบับรกิารการแปรญตัต	ิตลอดจนงานบรกิารทางกฎหมาย	งานบรกิารทางวชิาการ	
และงานบริการอื่น	ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานราชการวุฒิสภา	ชั้น	1	อาคารรัฐสภา	2
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สถานการณ์ของสังคมในขณะนั้น	 รวมทั้งความพร้อมของรัฐบาลที่จะรองรับการบังคับใช้ของ 
รา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่ว	หากมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิทีเ่ปลีย่นแปลงไปผูท้ีจ่ะนำาเครือ่งมอืดงักลา่ว 
ไปใชย้อ่มไมเ่หน็ดว้ย	กลา่วคอื	รฐับาลทีม่เีสยีงขา้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎรกจ็ะลงมตไิมเ่หน็ชอบ
ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติในลักษณะดังกล่าวของวุฒิสภา	 เป็นเหตุให้ต้อง 
ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อหาข้อยุติหรือประนีประนอมเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมและ 
ถูกต้องในขั้นต่อไป	 อย่างไรก็ตามหากการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคทางกฎหมายโดยมี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ใหร้ปูแบบและเนือ้หาของรา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิมคีวามสมบรูณแ์ละ
ถูกต้อง	 เพื่อให้กลไกหรือมาตรการที่กำาหนดไว้ตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมสามารถ
ดำาเนนิการไดใ้นทางปฏบิตัิ	หรอืเพือ่ใหเ้นือ้หาของรา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิไมข่ดัหรอืแยง้
ตอ่บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูและสอดคลอ้งกบักฎหมายแม่	ในทางปฏบิตัฝิา่ยบรหิารจะไมข่ดัขอ้ง
และสภาผู้แทนราษฎรจะเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาดังกล่าว



วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย  77

การอภิปรายและการพิจารณาร่างกฎหมาย 

ในที่ประชุมของวุฒิสภา

โดย	นายอนุรักษ์ นิยมเวช 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาชีพ 
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน	วุฒิสภา

วุ
ฒสิภาเปน็องคก์รหนึง่ของฝา่ยนติบิญัญตั	ิซึง่มหีนา้ทีห่ลกัในการตรากฎหมายและการควบคมุ
การทำางานของฝา่ยบรหิาร	หากพจิารณาตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร

ไทยสามารถจำาแนกงานของวุฒิสภาออกได้เป็น	 5	 ด้าน	 คือ	 งานด้านการกลั่นกรองกฎหมาย	 
งานด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	 งานด้านการพิจารณาให้บุคคลดำารงตำาแหน่ง
ต่างๆ	งานด้านการถอดถอนบุคคลออกจากตำาแหน่ง	และงานด้านอ่ืนๆ	เช่น	การให้ความเห็นชอบ 
ในเรื่องสำาคัญ	 โดยเฉพาะงานด้านการกลั่นกรองกฎหมายซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่มีความสำาคัญ

มาก	เนือ่งจากรา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีไ่ดร้บัการพจิารณา
อยา่งมปีระสทิธภิาพจากฝา่ยนติบิญัญตัหิรอืรฐัสภาแลว้	ฝา่ยบรหิารจะไดม้เีครือ่งมอืทีม่คีณุภาพ
ในการบริหารปกครองประเทศชาติ	 บทความนี้ผู้เขียนได้นำาเสนอแนวทางการอภิปรายและ 
การพิจารณาร่างกฎหมายที่ควรจะเป็น	 รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาร่างกฎหมาย	 ตลอดจน 

ขอ้สงัเกตหรอืมมุมองจากประสบการณใ์นการทำาหนา้ทีง่านดา้นการกลัน่กรองกฎหมายในฐานะ
สมาชิกวุฒิสภา	โดยในส่วนแรกจะกล่าวถึงหลักเกณฑ์และการเตรียมตัวการอภิปราย

การอภิปราย	 หมายถึง	 การกล่าวถ้อยคำาในเชิงแสดงความคิดเห็นและปรึกษา	 
ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	เพื่อแสดงความคิดเห็น	ให้ความรู้	 เสนอแนะ	โต้แย้ง	
หรือสนับสนุน	 ด้วยข้อมูล	 เหตุผล	 หลักการ	 ตัวอย่าง	 เพื่อโน้มน้าวให้สมาชิกในที่ประชุมสภา 
มีความเห็นคล้อยตามหรือลงมติตามท่ีตนต้องการ	หรือเพ่ือให้สมาชิกในท่ีประชุมได้คิด	ช่ังน้ำาหนัก	 
ไตร่ตรอง	ฉุกคิด	หรือตอกย้ำาความเชื่อในแง่มุมเดิม	หรือเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ก็ได้	โดยถือว่า
สมาชิกแต่ละคนมีความรู้	 มีสิทธิ์	 และมีโอกาสอภิปรายได้โดยเท่าเทียมกัน	 โดยมีข้อบังคับ 



78  วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย

การประชมุเปน็กรอบกตกิาบงัคบัการอภปิราย	และมปีระธานในทีป่ระชมุสภาเปน็ผูค้วบคมุดแูล
ให้การอภิปรายเป็นไปโดยเรียบร้อย	 โดยปกติเมื่อเสร็จสิ้นการอภิปรายหรือเรียกว่าปิดอภิปราย
แล้ว	 ก็จะมีการลงมติอย่างใดอย่างหนึ่งสุดแล้วแต่จะได้ระบุไว้ในญัตติที่เสนอต่อสภาเพื่อให้ 
มีการอภิปรายเกิดขึ้น	 ในการประชุมในแต่ละสภาจะมีข้อบังคับการประชุมสภา	 เพื่อเป็น 

หลกัเกณฑว์ธิกีารปฏบิตัติามประเภทของสมาชกิในการประชมุสภา	ทัง้นี	้เพือ่ใชบ้งัคบัและควบคมุ
ในการประชุมให้ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย	 อันได้แก่	 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	และข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

ขอ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภา	พ.ศ.	2551	ซึง่ตราขึน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 มาตรา	 134	 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน 
การอภิปรายซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการประชุมวุฒิสภา	 ซึ่งผู้อภิปรายจำาต้องศึกษาและ 
พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดำาเนินการของที่ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ	ดังนี้

ผู้มีสิทธิอภิปรายและลำาดับการอภิปราย	 ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อน	 คือ	 ผู้เสนอญัตติ	 
แต่ถ้าผู้เสนอญัตติมีหลายคน	 ประธานของที่ประชุมจะเป็นผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิอภิปรายก่อนได้
เพียงคนเดียว	 กรรมาธิการซึ่งได้สงวนความเห็น	 กรรมาธิการผู้รับมอบหมายจากกรรมาธิการ 
ซึ่งได้สงวนความเห็น	 ผู้แปรญัตติซึ่งได้สงวนคำาแปรญัตติ	 หรือสมาชิกผู้รับมอบหมายจาก 
ผู้แปรญัตติซึ่งได้สงวนคำาแปรญัตติไว้ในขั้นคณะกรรมาธิการ	ซึ่งบุคคลทั้ง	4	ประเภทดังกล่าวนี้
มีฐานะเสมือนเป็นผู้เสนอญัตติด้วย1

เมื่อผู้มีสิทธิอภิปรายก่อนได้อภิปรายแล้ว	 การอภิปรายในลำาดับต่อไปจะต้องเป็น 
การอภิปรายสลับกันระหว่างฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุน	 เว้นแต่ในวาระของฝ่ายใดไม่มี 

ผูอ้ภปิรายอกีฝา่ยหนึง่จงึอภปิรายซอ้นได	้การอภปิรายไมส่นบัสนนุและไมค่ดัคา้นยอ่มกระทำาได้
โดยไม่ต้องสลับ	และมิให้นับเป็นวาระอภิปรายของฝ่ายใด2

1 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	52
2 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	53
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อย่างไรก็ตามหากปรากฏว่ามีผู้ขออภิปรายหลายคน	ประธานของที่ประชุมจะเป็น

ผูพ้จิารณาและมสีทิธใิหค้นใดอภปิรายกไ็ด้	แตก่ารใชอ้ำานาจของประธานนัน้กต็อ้งคำานงึถงึผูเ้สนอ
ญตัต	ิผูแ้ปรญตัต	ิผูร้บัรองญตัตหิรอืผูร้บัรองคำาแปรญตัต	ิและผูซ้ึง่ยงัไมไ่ดอ้ภปิรายดว้ย3	นอกจาก
นีป้ระธานของทีป่ระชมุมอีำานาจอนญุาตใหบ้คุคลใดๆ	ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภากไ็ด้4

คุณลักษณะและลักษณะต้องห้ามของการอภิปราย5 มีดังนี้	
1)	ต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กำาลังปรึกษากันอยู่
2)	ต้องไม่ฟุ่มเฟือย	 วนเวียน	 ซ้ำาซาก	 หรือซ้ำากับผู้อื่น	 หรือใช้ภาษาต่างประเทศ 

โดยไม่จำาเป็น	

3)	หา้มมใิหน้ำาเอกสารใดๆ	มาอา่น	หรอืนำาวตัถใุดๆ	เขา้มาแสดงในทีป่ระชมุวฒุสิภา	
เว้นแต่ประธานของที่ประชุมจะอนุญาต	 แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิสมาชิกวุฒิสภาที่จะเขียน 
คำาอภิปรายของตนและอ่านคำาอภิปรายนั้นในที่ประชุมวุฒิสภา

4)	ห้ามมิให้ผู้อภิปรายแสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ	 ใส่ร้ายหรือเสียดสี 
บุคคลใด	

5)	ห้ามมิให้กล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์	 หรือออกชื่อสมาชิกวุฒิสภาหรือ 
บุคคลใด	โดยไม่จำาเป็น

6)	ห้ามมิให้อภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่น	 หรือเรื่องอื่นใดอันเป็น 
ที่เสียหายแก่บุคคลนั้น

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้อภิปรายจะมิได้ฝ่าฝืนคุณลักษณะและลักษณะต้องห้าม 

การอภปิรายดงักลา่ว	ขอ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภา	ไดใ้หอ้ำานาจประธานของทีป่ระชมุหากเหน็วา่
ผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว	ประธานของที่ประชุมจะให้ผู้นั้นยุติการอภิปรายก็ได6้

การประทว้งผูอ้ภปิราย หากผูใ้ดมคีวามประสงคป์ระทว้งเพราะเหน็วา่การอภปิราย
ของผูใ้ดในทีป่ระชมุวฒุสิภาเปน็การฝา่ฝนืคณุลกัษณะและลกัษณะตอ้งหา้มการอภปิรายดงักลา่ว	

3 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	54
4 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	62
5 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	55	และ	57
6 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	60
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ซึง่ถอืเปน็การฝา่ฝนืขอ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภา	กใ็หย้นืและยกมอืขึน้พน้ศรีษะ	เพือ่ประธานของ
ที่ประชุมให้โอกาสผู้ประท้วงชี้แจง	 แล้วประธานของที่ประชุมจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืน 
ข้อบังคับตามที่ประท้วงนั้นหรือไม่	 คำาวินิจฉัยของประธานของที่ประชุมดังกล่าวถือเป็นเด็ดขาด	

แตถ่า้การประทว้งการอภปิรายดงักลา่วเกดิจากไดม้กีารอภปิรายพาดพงิถงึเรือ่งสว่นตวัหรอืเรือ่ง
อืน่ใดอนัเปน็ทีเ่สยีหายแกบ่คุคลอืน่ดว้ยนัน้	และเมือ่ประธานของทีป่ระชมุวนิจิฉยัวา่การอภปิราย
นั้นเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ	 ประธานของที่ประชุมมีอำานาจสั่งให้ผู้อภิปรายถอนคำาพูด	 และ 
ผู้อภิปรายต้องปฏิบัติตามคำาสั่ง	

การยุติอภิปราย การอภิปรายเป็นอันยุติ7	เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง	ดังนี้
(1)	 ไม่มีผู้ใดอภิปราย
(2)	 ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติให้ปิดอภิปราย
(3)	 ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา
เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว	 ห้ามมิให้ผู้ใดอภิปรายอีก	 นอกจากในกรณีที่ที่ประชุม

วฒุิสภาจะตอ้งลงมติในเรื่องทีก่ำาลงัปรกึษากนัอยู่	จงึใหผู้ม้ีสิทธอิภปิรายกอ่นอภปิรายสรุปได้อกี
ครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะลงมติ	 เมื่อการอภิปรายได้สิ้นสุดแล้ว	 ประธานของที่ประชุม 
จะเป็นผู้ให้สัญญาณแจ้งสมาชิกวุฒิสภาที่มาประชุมทราบก่อนลงมต8ิ

นอกจากนี้ถ้าประธานของที่ประชุมให้สัญญาณด้วยการเคาะค้อนหรือยืนขึ้น	 
ผู้ที่กำาลังพูดอยู่ต้องหยุดพูดและนั่งลงทันท	ี และทุกคนต้องนั่งฟังประธานของที่ประชุม	 รวมทั้ง

กรณมีกีารอา่นพระบรมราชโองการหรอืกระแสพระราชดำารสั	ผูอ้ยูใ่นทีป่ระชมุวฒุสิภาตอ้งยนืฟงั
ด้วยอาการสำารวมตลอดเวลาที่อ่าน9

อย่างไรก็ตามการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญู	นอกจากตอ้งปฏบิตัติามหลกัการอภปิรายดงักลา่วขา้งตน้ซึง่เปน็หลกัการทีใ่ชบ้งัคบั
กบัการอภปิรายเรือ่งใดๆ	ในทีป่ระชมุวฒุสิภาแลว้	ขอ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภาไดก้ำาหนดลกัษณะ
เฉพาะสำาหรับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

7 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	59
8 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	61
9 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	63
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ทีค่ณะกรรมาธกิารพจิารณาเสรจ็แลว้ไวเ้ปน็พเิศษ	คอื	การอภปิรายจะอภปิรายไดเ้ฉพาะถอ้ยคำา
หรือข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	หรือที่ผู้แปรญัตติสงวนคำาแปรญัตติ	หรือที่กรรมาธิการสงวน
ความเห็นไว้	ทั้งนี้	เว้นแต่ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติเป็นอย่างอื่น10

การเตรียมตัวในการอภิปรายและการพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
วาระการประชุม	 เนื่องจากร่างกฎหมายนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้

เปน็กฎหมายแลว้จะตอ้งใชบ้งัคบัและมผีลกระทบตอ่คนทกุคนในสงัคม	ดว้ยเหตนุีส้มาชกิวฒุสิภา
จำาต้องให้ความสำาคัญและปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายด้วยความเอาใจ
ใสอ่ยา่งยิง่	ดงันัน้	เมือ่สมาชกิวฒุสิภาผูใ้ดจะอภปิรายเพือ่พจิารณารา่งกฎหมายฉบบัใดฉบบัหนึง่	
ควรมีการเตรียมตัวมาอย่างดี	 กล่าวคือ	 ควรศึกษาหาข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ	 เกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าวให้กว้างขวางรอบด้าน	รู้จักต้นตอหรือสาเหตุปัจจัยที่ทำาให้เกิดปัญหา	ข้อเสนอ
ที่ได้มีการปฏิบัติไปแล้ว	หรือข้อเสนอ	ข้อคิดเห็นต่างๆ	ที่ได้มีการพูดหรืออภิปรายมาก่อนหน้านี้	

ผลของการปฏบิตัหิรอืการยอมรบั	หรอืความเปน็ไปไดข้องขอ้เสนอเหลา่นัน้	ขอ้มลูรอบดา้นทีเ่ปน็
ประเด็นปัญหา	เหตุการณ์รอบด้าน	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ฯลฯ

เมื่อเข้าใจสภาพปัญหาและข้อคิดเห็นที่มีอยู่ก่อนแล้ว	 พยายามคิดหาเหตุผลด้วย
กรอบคิดหรือมุมมองที่แตกต่างในการเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาหรือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ	
ทั้งนี้	 เพื่อว่าความคิดของเราจะได้ไม่ซ้ำาซ้อนหรือเป็นความคิดธรรมดาๆ	 ทั่วไปที่คนรู้แล้ว	 
ผู้อภิปรายไม่เพียงแต่ตอกย้ำาข้อมูล	 ความคิด	 ความเชื่อเดิมเท่านั้น	 หากต้องเสนอแนวคิดใหม่ 
ที่น่าสนใจ	เป็นไปได้	และคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลใหม่หรือทางออกใหม่ที่ดีให้แก่ที่ประชุมด้วย

กลั่นกรองความคิด	เหตุผล	และข้อมูลเพื่อให้เกิดความแน่ใจและมั่นใจอย่างเต็มที่	
จากนั้นนำาความคิด	 เหตุผล	 และข้อมูล	 มาเรียงลำาดับเพื่อความเป็นเหตุเป็นผล	 จากนั้นก็หา

ตวัอยา่งประกอบเพือ่ใหผู้ฟ้งัเขา้ใจไดง้า่ย	สัน้และชดัเจน	ทัง้นี	้เนือ่งจากการอภปิรายมเีวลาจำากดั
การเตรยีมตวัของสมาชกิผูอ้ภปิรายทีต่อ้งเตรยีมตวัมาอยา่งดตีามทีก่ลา่วมาขา้งตน้

แล้ว	ข้อควรปฏิบัติประการต่อมา	คือ	การรักษาเวลาในการอภิปราย	ผู้อภิปรายต้องรักษาเวลา
ในการอภิปรายอย่างเคร่งครัด	 โดยเฉพาะการอภิปรายในที่ประชุมวุฒิสภาเนื่องจากการประชุม
ของที่ประชุมวุฒิสภาจะมีเวลาจำากัดและมีระเบียบวาระที่ต้องพิจารณาเรื่องอื่นเป็นจำานวนมาก	

10 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	146
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ดังนั้นการใช้เวลาในที่ประชุมวุฒิสภาจึงมีความสำาคัญและควรใช้อย่างคุ้มค่า	การใช้ภาษาในการ
อภิปราย	 ภาษาที่อภิปรายควรเป็นภาษาระดับทางการที่ยังต้องรักษามารยาทในการใช้ภาษา 
ค่อนข้างมาก	ภาษาที่ใช้ต้องมีความกะทัดรัด	ชัดเจน	ถูกต้องเหมาะสม	อาจจะมีการใช้ศัพท์ทาง
กฎหมาย	ศัพท์เฉพาะเรื่อง	หรือศัพท์ทางวิชาการบ้างตามลักษณะของเนื้อหาที่อภิปราย	รวมทั้ง
การรักษามารยาทที่ดีในการอภิปราย	 ผู้อภิปรายควรให้ความสำาคัญ	 เช่น	 กิริยาท่าทาง	 สีหน้า	 
น้ำาเสียง	และการควบคุมอารมณ์	เป็นต้น

สมาชิกวุฒิสภาผู้อภิปรายควรเตรียมตัวในการอภิปรายและพิจารณาให้สอดคล้อง
กับวาระการพิจารณาร่างกฎหมาย	โดยในส่วนที่สองของบทความนี้จะกล่าวถึงการพิจารณาร่าง
กฎหมายในขั้นการพิจารณาของวุฒิสภา	ซึ่งโดยปกติจะกระทำาเป็น	3	วาระ	ภายใต้กรอบเวลาที่
รัฐธรรมนูญกำาหนด	กล่าวคือ	กรณีเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ	ที่มิได้เกี่ยวด้วยการเงิน11	วุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน	60	วัน
นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา	และอาจขอขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษได้

อกีซึง่ตอ้งไมเ่กนิ	30	วนั	หากเปน็รา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู	
ที่เกี่ยวด้วยการเงิน	 วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน	30	 วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติ
นั้นมาถึงวุฒิสภา	 และอาจขอขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษได้อีกซึ่งต้องไม่เกิน	 30	 วัน	 
เว้นแต่การพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณ	 ได้แก่	 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	 และร่าง 

พระราชบญัญตัโิอนงบประมาณรายจา่ย	วฒุสิภาจะตอ้งใหค้วามเหน็ชอบหรอืไมใ่หค้วามเหน็ชอบ
ภายใน	 20	 วัน	 และในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณนี้จะกระทำาเพียง
วาระเดียวเพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เท่านั้น	

หากวฒุสิภาพจิารณารา่งกฎหมายดงักลา่วไมเ่สรจ็ภายในกำาหนดเวลาดงักลา่ว	ถอืวา่
วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างกฎหมายนั้น	

11	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	143	วรรคหนึ่ง	ให้ความหมาย	“ร่างพระ
ราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน”	 หมายความถึง	 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	 ดังต่อไปนี้	 (1)	 การตั้งขึ้น	
ยกเลิก	ลด	เปลี่ยนแปลง	แก้ไข	ผ่อน	หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร	(2)	การจัดสรร	รับ	รักษา	
หรือจ่ายเงินแผ่นดิน	 หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน	 (3)	 การกู้เงิน	 การค้ำาประกัน	 การใช้เงินกู้	 หรือ 
การดำาเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ	(4)	เงินตรา
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ส่วนการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจะกระทำาโดยการประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภา12	 มิได้แยกพิจารณาแต่ละสภาเหมือนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	

อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ	หรือร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม	จะพิจารณาเป็น	3	วาระเช่นเดียวกัน	กล่าวคือ	
วาระที่	 1	 ขั้นพิจารณารับร่างพระราชบัญญัติ	 (ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและ 

รา่งรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิม่เตมิ	จะเปน็การพจิารณารบัหลกัการ)	วาระที	่2	ขัน้พจิารณาเรยีงลำาดบั
มาตรา	 ทั้งสองวาระนี้จะเป็นวาระการพิจารณาที่เปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย 
ร่างกฎหมาย	 ส่วนวาระที่	 3	 ขั้นพิจารณาให้ความความเห็นชอบหรือให้แก้ไขเพิ่มเติม 
ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 สำาหรับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข 
เพิ่มเติมเป็นการลงมติให้ความเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ	 วาระนี้ 
จะไม่มีการอภิปราย	 ทั้งนี้	 การพิจารณาร่างกฎหมายแต่ละประเภท	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติ	 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 และร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม	 อาจมีรายละเอียด
บางประการในการพิจารณาที่แตกต่างกัน	 แต่โดยหลักการแล้วการเตรียมตัวและการอภิปราย 
ในการพิจารณาร่างกฎหมายจะมีแนวทางที่เหมือนกัน	 ดังนั้นการอภิปรายเพื่อพิจารณา 
ร่างกฎหมายของสมาชิกวุฒิสภาควรอภิปรายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการพิจารณาของ
แต่ละวาระ	ดังนี้

วาระที่	๑	ขั้นพิจารณารับร่างกฎหมาย	

การพจิารณารา่งพระราชบญัญตัใินวาระที่	1	ของวฒุสิภา	จะเปน็การพจิารณาเพือ่
ลงมตวิา่จะรบัรา่งไวพ้จิารณาหรอืไม	่สว่นกรณกีารพจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ในวาระที่	 1	 ของวุฒิสภา	 จะเป็นการพิจารณาเพื่อลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม	่ โดยคะแนน
เสยีงทีจ่ะรบัรา่งพระราชบญัญตัหิรอืรบัหลกัการรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู	ใชเ้สยีง
ข้างมากเป็นประมาณ	กล่าวคือ	ใช้เสียงข้างมากของสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าร่วมประชุมปกติ	

12	 กรณีการพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา	สมาชิกวุฒิสภาจะมีฐานะเป็นสมาชิกรัฐสภา
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สำาหรบัการพจิารณารา่งรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิม่เตมิในวาระที	่1	ซึง่ตอ้งเปน็การประชมุ
ร่วมกันของรัฐสภา	 จะเป็นการพิจารณาเพื่อลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่	 โดยคะแนนเสียง 
เหน็ชอบดว้ยในการแกไ้ขเพิม่เตมินัน้ตอ้งไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนสมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียู่
ของทั้งสองสภา	การออกเสียงลงคะแนนใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ
วุฒิสภา	 หรือร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาหรือ
สมาชิกรัฐสภา	 แล้วแต่กรณี	 พิจารณาและลงมติว่าจะรับร่างพระราชบัญญัติหรือรับหลักการ	 
แล้วแต่กรณี	 ไว้พิจารณาหรือไม่	 โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายเกี่ยวกับภาพรวม
ของร่างพระราชบัญญัติ	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 หรือร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข 
เพิ่มเติมเพื่อแสดงถึงข้อดี	 ข้อบกพร่อง	 ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากร่างพระราชบัญญัติ	

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	หรือร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม	มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย	 
รวมทั้งประโยชน์ที่สังคมจะได้รับมีมากน้อยเพียงไร	 ประเด็นการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา 
ดังกล่าวจะเป็นข้อมูลแก่สมาชิกวุฒิสภาใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจว่าจะรับ 

รา่งพระราชบญัญตัิ	หรอืรบัหลกัการรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรา่งรฐัธรรมนญู
แก้ไขเพิ่มเติมไว้พิจารณาและให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปหรือไม่	

ดงันัน้การเตรยีมตวัของสมาชกิวฒุสิภา	จงึควรตดิตามและศกึษาเอกสารและขอ้มลู
ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่สภาผู้แทน
ราษฎรลงมตใิหค้วามเหน็ชอบแลว้	รายงานการศกึษารา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญล่วงหน้าที่ประธานวุฒิสภาพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญ
ประจำาวุฒิสภาคณะใดคณะหนึ่งที่เกี่ยวข้อง	 หรือวุฒิสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 

เพือ่พจิารณาศกึษา	เอกสารประกอบการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ	รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ	 หรือร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่จัดทำาโดยสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา	 
หรือสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นต้น	 รวมท้ังบทวิเคราะห์ทางวิชาการหรือบทความ
ต่างๆ	ทั้งที่ปรากฏในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส	์ ตลอดจนข่าว	 และงานวิชาการ

ตา่งๆ	เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัรา่งกฎหมายนัน้และใชเ้ปน็ขอ้มลูในการพจิารณาหรอื
อภิปรายร่างกฎหมายดังกล่าว	 สำาหรับการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาในวาระนี้ควรมีลักษณะ
เป็นการอภิปรายในภาพรวม	 และชี้ให้เห็นเป็นประเด็นที่ชัดเจนในแต่ละประเด็น	 โดยมีข้อมูล
สนับสนุนที่มีเหตุผลและน่าเชื่อถือที่กระชับและตรงประเด็น
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วาระที่	๒	ขั้นพิจารณาร่างกฎหมายเรียงล�าดับมาตรา	

การพิจารณาในวาระที่	 2	 จะเป็นการพิจารณาทีละรายมาตรา	 เพื่อให้เกิดความ 
ถูกต้องและสมบูรณ์ทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาของร่างกฎหมาย13	 ซึ่งการพิจารณาจะมีลักษณะ
ลงรายละเอียดถึงความถูกต้อง	 และความสมบูรณ์ของเนื้อหา	 การใช้ภาษา	 และแบบการร่าง
กฎหมาย	การพิจารณาในวาระที่	 2	จะแบ่งการพิจารณาเป็น	2	ขั้นตอน	คือ	การพิจารณาใน 
ขั้นตอนของคณะกรรมาธิการ	 เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 จะเสนอต่อที่ประชุม
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไปในขั้นตอนที่	2	

การพิจารณาในวาระที่	 2	 เป็นวาระการพิจารณาที่ละเอียดลึกซึ้งและใช้เวลาการ

พจิารณามากกวา่วาระอืน่	โดยเฉพาะในขัน้ตอนการพจิารณาของคณะกรรมาธกิาร	ซึง่ในขัน้ตอน
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการนี้เอง	 ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาที่มิได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมาธิการหากมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายก็สามารถกระทำาได้	โดยสามารถยื่น
คำาแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบร่างกฎหมายนั้นภายในกำาหนดเวลา 

ทีข่อ้บงัคบัการประชมุกำาหนด	เพือ่เขา้ไปมสีว่นรว่มพจิารณารา่งกฎหมายในประเดน็ทีต่นไดเ้สนอ 
คำาแปรญัตติไว้	 ดังนั้นการพิจารณาในวาระนี้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการ	
หรือสมาชิกวุฒิสภาที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการก็ยังคงมีหน้าที่ติดตามและศึกษา 

รา่งพระราชบญัญตัแิละหากพบขอ้บกพรอ่งหรอืความไมส่มบรูณก์ส็ามารถแปรญตัตหิรอืเพือ่เปน็
ขอ้มลูทีจ่ะอภปิรายในทีป่ระชมุวฒุสิภาตอ่ไป	นอกจากตอ้งตดิตามและศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง

ตามที่กล่าวในวาระที่	 1	 แล้ว	 สมาชิกวุฒิสภายังต้องศึกษาข้อมูลหรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับร่างกฎหมายหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นอย่างดีเพิ่มเติม	 
เพื่อให้การทำาหน้าที่ของตนต่อการพิจารณาร่างกฎหมายมีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์ต่อ 
มหาชนอย่างแท้จริง	

อย่างไรก็ตามในการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาเนื่องจากมีเวลาพิจารณาจำากัด

กว่าการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ	การพิจารณาหรือการอภิปรายจึงควรมีความชัดเจนและ
ตรงประเด็น	 กล่าวคือ	 การพิจารณาในวาระที่	 2	 ของที่ประชุมวุฒิสภาจะพิจารณาเรียงลำาดับ

13	 การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่	2	รัฐธรรมนูญกำาหนดให้ต้องจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วย
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มาตราและใช้ขอ้บังคับการประชุมดำาเนินการพจิารณาทีเ่ครง่ครดั	ประกอบกับการพจิารณาหรือ
การอภิปรายจะมีขอบเขตและประเด็นที่ชัดเจน	คือ	เฉพาะมาตราที่กำาลังพิจารณาหรืออภิปราย
เท่านั้น	 แต่อาจเชื่อมโยงมาตราอื่นบ้างก็เป็นเพียงการอภิปรายที่อ้างถึงเพื่อแสดงถึงความเชื่อม
โยงทางโครงสร้างหรือเกี่ยวข้องกันอย่างไร	 การพิจารณาหรือการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา 
จึงควรมีลักษณะเป็นการอภิปรายในเชิงลึกของเนื้อหา	 การใช้ภาษา	 และแบบการร่างกฎหมาย	
และชี้ให้เห็นเป็นประเด็นที่ชัดเจนในแต่ละประเด็น	 โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผลและ 

นา่เชือ่ถอืทีก่ระชบัและตรงประเดน็	ทัง้นี	้ผูท้ีม่สีทิธอิภปิรายรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
หรือร่างพระราชบัญญัติในวาระที่	 2	 ของที่ประชุมวุฒิสภา	 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
ได้วางหลักไว้	ดังนี้

กรณทีีห่นึง่	กรณรีา่งพระราชบญัญตัทิีค่ณะกรรมาธกิารมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ	ผูม้สีทิธิ
อภปิรายได	้ม	ี3	กลุม่	คอื	กลุม่ทีห่นึง่	สมาชกิวฒุสิภาทกุคนซึง่สามารถใชส้ทิธอิภปิรายไดเ้ฉพาะ
ถอ้ยคำาหรอืขอ้ความทีค่ณะกรรมาธกิารไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ	กลุม่ทีส่อง	สมาชกิวฒุสิภาสงวนคำาแปร
ญัตติ	 กลุ่มที่	 3	 กรรมาธิการสงวนความเห็น	 ซึ่งทั้งสมาชิกวุฒิสภาผู้สงวนคำาแปรญัตติและ
กรรมาธิการผู้สงวนความเห็น	สามารถใช้สิทธิอภิปรายได้เฉพาะถ้อยคำาหรือข้อความที่ตนสงวน	

กรณีที่สอง	 กรณีร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 ผู้มี

สทิธอิภปิรายได	้ม	ี2	กลุม่	คอื	กลุม่ทีห่นึง่	สมาชกิวฒุสิภาสงวนคำาแปรญตัต	ิกลุม่ทีส่อง	กรรมาธกิาร
สงวนความเห็น	 ซึ่งทั้งสมาชิกวุฒิสภาผู้สงวนคำาแปรญัตติและกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น	
สามารถใช้สิทธิอภิปรายได้เฉพาะถ้อยคำาหรือข้อความที่ตนสงวน	

การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่	2	นี้ใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณ

วาระที่	๓	ขั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมาย	

การพิจารณาร่างกฎหมายในวาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อลงมติในขั้นสุดท้ายว่า 
จะให้ความเห็นชอบหรือให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายนั้นหรือไม่	ซึ่งจะไม่มีการอภิปราย	การลง
คะแนนเสียงจะมีความแตกต่างระหว่างร่างพระราชบัญญัติกับร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนญู	กลา่วคอื	รา่งพระราชบญัญตักิารลงมตใิหค้วามเหน็ชอบหรอืใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิใชเ้สยีง
ข้างมากโดยประมาณ	 ส่วนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการลงมติให้ความเห็นชอบ
ดว้ยในการทีจ่ะใหอ้อกใชเ้ปน็พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูตอ้งใชเ้สยีงมากกวา่กึง่หนึง่ของ
จำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา	
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สำาหรับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่	 3	 จะสามารถลงมติ 
ในวาระนี้ได้ต้องรอไว้	15	วัน	 เมื่อพ้นกำาหนดนี้แล้วรัฐสภาจึงจะสามารถพิจารณาในวาระที่	 3	
การออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญต้องมีคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

กรณรีา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีว่ฒุสิภามมีติ
ใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิและสง่คนืไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎรหากสภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาแลว้ไมเ่หน็ชอบ
ดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของวฒุสิภา	กใ็หแ้ตล่ะสภาตัง้บคุคลซึง่เปน็หรอืมไิดเ้ปน็สมาชกิแหง่สภา
นั้นๆ	 มีจำานวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำาหนดประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกัน 
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น	 และเมื่อ 
คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วต้องจัดทำารายงานพร้อมทั้งร่างพระราชบัญญัติหรือ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่พิจารณาแล้วนั้นเสนอต่อสภาทั้งสอง	 และหากสภา 
ทั้งสองเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ทีค่ณะกรรมาธกิารรว่มกนัเสนอ	จงึจะถอืวา่รา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา	 แต่ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยก็ให้ยับยั้ง
ไว้ก่อน	

ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่วุฒิสภายับยั้ง 

ทัง้	3	กรณ	ีคอื	กรณวีฒุสิภาลงมตไิมเ่หน็ชอบดว้ยกบัสภาผูแ้ทนราษฎรในวาระที	่1	กรณใีนวาระ
ที่	 2	 ของวุฒิสภาไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและวุฒิสภาลงมติในวาระที่	 3	 ไม่เห็นชอบด้วยกับสภา 
ผู้แทนราษฎร	 และกรณีในวาระที่	 2	 ของวุฒิสภามีการแก้ไขเพิ่มเติมและวุฒิสภาลงมติในวาระ 
ที่	3	ให้แก้ไขเพิ่มเติม	ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาเป็น
เหตุให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาและสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยกับ 

รา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีค่ณะกรรมาธกิารรว่มกนัเสนอ 
ทั้ง	3	กรณีดังกล่าว	สภาผู้แทนราษฎรจะยกพิจารณาใหม่ได้เมื่อพ้นเวลา	180	วันนับแต่วันที่
วฒุสิภาสง่รา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนัน้คนืไปยงัสภาผูแ้ทน
ราษฎร	หรือนับแต่วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย	แล้วแต่กรณี	 แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชบัญญัติหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงินสามารถยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที	 
ทั้ง	 3	 กรณีเช่นว่านี้ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิม	 คือ	 ร่างที่สภาผู้แทนราษฎร 
ให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้วุฒิสภาพิจารณา	 หรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา	 
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แล้วแต่กรณี	 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ 
สภาผู้แทนราษฎรแล้ว	ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา	 เพื่อนายกรัฐมนตรีจะนำาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายภายใน	 20	 วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นจากรัฐสภา	 เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย	 และเมื่อประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว	จะมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

นอกจากการทำาหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายแล้ว	 ยังมีกฎหมายอีกประเภทหนึ่ง 
ซึ่งรัฐธรรมนูญให้อำานาจฝ่ายบริหารออกและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารปกครองประเทศ	 
แต่การใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นการให้อำานาจใช้ชั่วคราว	 ฝ่ายบริหารจะต้องนำาเครื่องมือหรือ
กฎหมายเช่นว่านั้นมาให้ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ใช้อำานาจในการตรากฎหมายที่แท้จริงเป็นผู้ให้

ความเห็นชอบจึงจะมีฐานะเป็นกฎหมายถาวรใช้บังคับต่อไป	กฎหมายดังกล่าว	คือ	พระราชกำาหนด	 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีสามารถตราพระราชกำาหนดแบ่งได้เป็น	2	ประเภท	คือ

ประเภททีห่นึง่	การตราพระราชกำาหนดเพือ่ประโยชนใ์นอนัทีจ่ะรกัษาความปลอดภยั
ของประเทศ	 ความปลอดภัยสาธารณะ	 ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ	 หรือป้องปัด 
ภัยพิบัติสาธารณะ	และเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำาเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้	

พระราชกำาหนดประเภทที่หนึ่งคณะรัฐมนตรีต้องนำาเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณา
โดยไม่ชักช้าในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป	 ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิด 
สมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า	 คณะรัฐมนตรีต้องดำาเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภา 
สมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำาหนดโดยเร็ว

ประเภทที่สอง	 พระราชกำาหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา	 และเห็นว่ามี 
ความจำาเป็นต้องมีซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน
และอยู่ในระหว่างสมัยประชุม

พระราชกำาหนดประเภทที่สองคณะรัฐมนตรีต้องนำาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 
ภายใน	3	วันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ตราพระราชกำาหนดใช้บังคับ	 คณะรัฐมนตรีจะต้องนำา 
พระราชกำาหนดเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณา

ผลการพิจารณาพระราชกำาหนด การพิจารณาพระราชกำาหนดของรัฐสภาจะมิได้
กระทำาเป็น	 3	 วาระเหมือนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปกติ	 แต่จะกระทำาเพียงวาระเดียว
เพื่อลงมติอนุมัติหรือไม่อนุมัติโดยจะแยกการพิจารณาในแต่ละสภา	ผลการพิจารณามี	ดังนี้
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1)	ถา้สภาผูแ้ทนราษฎรไมอ่นมุตัิ	หรอืสภาผูแ้ทนราษฎรอนมุตัแิตว่ฒุสิภาไมอ่นมุตัิ
และสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิก
ทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร	พระราชกำาหนดนัน้มผีลตกไป	แตท่ัง้นีไ้มก่ระทบกระเทอืน
กิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำาหนดนั้น

2)	ถา้สภาผูแ้ทนราษฎรหรอืวฒุสิภาอนมุตัพิระราชกำาหนด	หรอืถา้วฒุสิภาไมอ่นมุตัิ
และสภาผูแ้ทนราษฎรยนืยนัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนสมาชกิทัง้หมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	พระราชกำาหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป

อยา่งไรกต็ามจากประสบการณใ์นการทำาหนา้ทีส่มาชกิวฒุสิภาไดม้ขีอ้สงัเกตในการ
พิจารณาร่างกฎหมายในขั้นการพิจารณาของวุฒิสภา	ดังนี้

1.	ขัน้ตอนการเตรยีมตวัของสมาชกิวฒุสิภาในการอภปิรายและพจิารณารา่งกฎหมาย
ในวาระที่	1

1.1	 เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	ร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนญู	หรอืรา่งรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิม่เตมิ	ทีจ่ดัทำาโดยสำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภา	
หรือสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ที่จัดส่งให้สมาชิกวุฒิสภาใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาในวาระที่	1	ของวุฒิสภา	หรือของรัฐสภา	แล้วแต่กรณี	นั้น	สมาชิกวุฒิสภาจะได้รับ 
ในช่วงเวลาที่จำากัดมาก	คือ	ได้รับเอกสารก่อนวันพิจารณาร่างกฎหมายเพียง	2	-	3	วันเท่านั้น	 
ส่งผลให้สมาชิกวุฒิสภามีเวลาศึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมน้อยมาก	

1.2	 รายงานการศกึษารา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญล่วงหน้าที่ประธานวุฒิสภาพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญประจำา
วุฒิสภาคณะใดคณะหนึ่งที่เกี่ยวข้อง	 หรือวุฒิสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 เพื่อพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่สภาผู้แทนราษฎรรับ 
หลักการในวาระที่	1	ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	136	เพื่อเป็นข้อมูลให้

แก่สมาชิกวุฒิสภาใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าจะรับร่างพระราชบัญญัติหรือรับหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้พิจารณาในวาระที่	 1	 หรือไม่	 การพิจารณาศึกษา 
ร่างดังกล่าวควรศึกษาติดตามร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวาระที	่ 3	 ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ 

ความเหน็ชอบ	เพือ่ใหร้ายงานการพจิารณาศกึษาของคณะกรรมาธกิารทีไ่ดร้บัมอบหมายใหศ้กึษา
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ล่วงหน้านั้นมีความสมบูรณ์และเป็นข้อมูลการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน	 อันยังประโยชน์ต่อสมาชิก
วุฒิสภาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่	1

1.3	 การจดัใหม้เีอกสารเปรยีบเทยีบรา่งพระราชบญัญตัทิีส่ภาผูแ้ทนราษฎร
รับหลักการในวาระที่	 1	 และร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในวาระที่	 3	 โดยเฉพาะประเด็นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 พร้อมเหตุผล	 เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาชิก
วุฒิสภาได้ทราบถึงประเด็นพร้อมเหตุผลการแก้ไขเพิ่มเติมของสภาผู้แทนราษฎรว่ามีความ 
เหมาะสมหรือถูกต้องหรือไม่	 อันจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อสมาชิกวุฒิสภาใช้ประกอบ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่	 1	 และ
วาระที่	2

1.4	 การเตรียมตัวของสมาชิกวุฒิสภาในการแปรญัตติ	 เนื่องจากเวลา 
การแปรญัตติตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภากำาหนดให้ดำาเนินการภายใน	 7	 วันนับถัดจาก 
วันที่วุฒิสภารับร่างไว้พิจารณาในวาระที่	 1	 หรือที่ประชุมวุฒิสภากำาหนดเป็นอย่างอื่น	 ซึ่งเป็น

ระยะเวลาคอ่นขา้งจำากดั	แตด่ว้ยการแปรญตัตเิปน็กลไกหนึง่ทีม่คีวามสำาคญัตอ่ระบบกระบวนการ
พจิารณารา่งพระราชบญัญตัเิพือ่ใหร้า่งพระราชบญัญตันิัน้เกดิความสมบรูณย์ิง่ขึน้	จงึควรมรีะบบ
การแจ้งเตือนสมาชิกวุฒิสภาให้ใช้สิทธิแปรญัตติภายในเวลาที่กำาหนด	เช่น	การส่งข้อความ	sms	
(Short	Message	Service)	เตือนให้สมาชิกวุฒิสภาใช้สิทธิในการแปรญัตติล่วงหน้า	2	-	3	วัน
ก่อนวันครบกำาหนด

1.5	 ในการประชุ มของคณะกรรมาธิ การวิ สามัญ เพื่ อพิ จารณา 

รา่งพระราชบญัญตัิ	ซึง่มกีารกำาหนดใหส้มาชกิวฒุสิภามาชีแ้จงคำาแปรญตัตติามวนัเวลาทีก่ำาหนด	
ตามขอ้	92	ของขอ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภา	พ.ศ.	2551	แตใ่นบางกรณเีกดิการประชมุซอ้นกบั
การประชุมของวุฒิสภาหรือการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญต่างๆ	 หรือสมาชิก
วฒุสิภาทีอ่ยูต่า่งจงัหวดัไมส่ามารถเดนิทางมาไดต้ามกำาหนดวนัเวลาเนือ่งจากปญัหาเหตสุดุวสิยั	
เช่น	เครื่องบินโดยสารที่เดินทางมาถึงล่าช้ากว่าที่กำาหนด	ทำาให้ไม่สามารถมาแปรญัตติได้ในวัน
เวลาตามทีค่ณะกรรมการวสิามญัเพือ่พจิารณารา่งพระราชบญัญตักิำาหนดไวจ้งึทำาใหค้ำาแปรญตัติ
ของสมาชิกวุฒิสภาตกไป	 จึงเห็นควรจะมีการเปิดช่องให้สมาชิกวุฒิสภาที่มีเหตุจำาเป็นดังกล่าว	
อย่างน้อยสามารถสงวนคำาแปรญัตติได้เพื่อไปชี้แจงในการประชุมของวุฒิสภา	 เพื่อให้ที่ประชุม
วุฒิสภาวินิจฉัย
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1.6	 ควรต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ในการสนับสนุนการทำางานของสมาชิกวุฒิสภาในการช่วยเรียบเรียงถ้อยคำาภาษาทางกฎหมาย
ในการแปรญัตติในแต่ละคราวในร่างพระราชบัญญัติต่างๆ	 ซึ่งจะทำาให้การแปรญัตติดังกล่าว 
มีความสมบูรณ์ขึ้น

2.	การพิจารณาร่างกฎหมายในวาระที่	2	ของที่ประชุมวุฒิสภา	
2.1	 การบรรจุระเบียบวาระการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ 

คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จเพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาในวาระที่	 2	 และการจัดส่ง
รายงานและร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาใช้
ประกอบในการพิจารณาในวาระที่	 2	 ในที่ประชุมวุฒิสภา	 การบรรจุระเบียบวาระพิจารณา 

รา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีค่ณะกรรมาธกิารพจิารณาเสรจ็	
ซึ่งส่วนใหญ่จะกระชั้นชิดกับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาที่จะหมดลง	 ประกอบกับสมาชิก
วุฒิสภาได้รับเอกสารดังกล่าวในช่วงเวลาอันสั้นก่อนวันพิจารณาเพียง	2	 -	3	วัน	ส่งผลให้การ

พจิารณาศกึษาประเดน็ทีค่ณะกรรมาธกิารแกไ้ขเพิม่เตมิ	กรรมาธกิารสงวนความเหน็	หรอืสมาชกิ
วุฒิสภาสงวนคำาแปรญัตติ	ได้ไม่ครอบคลุมทุกประเด็นหรือไม่ละเอียดลึกซึ้งเพียงพอ	โดยเฉพาะ
หากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีเนื้อหาซับซ้อน	คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมมาก	กรรมาธิการ
สงวนความเห็นหรือสมาชิกวุฒิสภาสงวนคำาแปรญัตติมาก

2.2	 สมาชิกวุฒิสภาผู้สงวนคำาแปรญัตติและกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น
ควรศึกษาเปรียบเทียบประเด็นที่ตนสงวนกับประเด็นที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเห็นชอบว่า 
มีความแตกต่างกันอย่างไร	 ประเด็นที่ตนสงวนมีข้อดีกว่าด้วยเหตุผลใด	 เพื่อโน้มน้าวให้สมาชิก
วุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภามีความเห็นคล้อยตามเหตุผลของตน	 นอกจากนี้สมาชิกวุฒิสภา 

ผูส้งวนคำาแปรญตัตแิละกรรมาธกิารผูส้งวนความเหน็ควรศกึษาทบทวนคำาสงวนของตนวา่มคีวาม
เชื่อมโยงหรือขัดหรือแย้งกับมาตราอื่นในร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูทีต่นสงวนไวห้รอืไม	่กรณเีปน็รา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหรอืรา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต้องพิจารณาด้วยว่าขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่หรือไม่ด้วย	
รวมทั้งการใช้ภาษาทางกฎหมายในคำาสงวนของตน	 เนื่องจากการพิจารณาในที่ประชุมวุฒิสภา 
มีเวลาการพิจารณาค่อนข้างจำากัด	 หากที่ประชุมวุฒิสภาเห็นด้วยกับคำาสงวนที่ผู้แปรญัตติหรือ
กรรมาธิการที่สงวนไว้ที่ยังไม่ได้ใช้ภาษาทางกฎหมาย	 อาจทำาให้การพิจารณาถึงความเชื่อมโยง
หรือการขัดหรือแย้งกับร่างมาตราอื่นหรือกฎหมายแม่ขาดความรอบคอบ	ส่งผลให้การพิจารณา
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ร่างกฎหมายเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายเป็นเหตุให้การพิจารณาร่างกฎหมายเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพและร่างกฎหมายขาดความสมบูรณ์	

2.3	 ในกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม	 ถ้าสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดต้องการที่จะคงร่างมาตราเดิมของสภาผู้แทนราษฎร 

ซึง่แตกตา่งกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่งพระราชบญัญตั	ิสมาชกิ
วุฒิสภาผู้นั้นต้องยกมือขออภิปรายต่อประธานวุฒิสภาเพื่อขอลงมติในที่ประชุมวุฒิสภา 
เพื่อคงร่างมาตราเดิมของสภาผู้แทนราษฎรไว้กับร่างของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

รา่งพระราชบญัญตัทิีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ	มฉิะนัน้รา่งมาตราเดมิของสภาผูแ้ทนราษฎรจะไมไ่ดร้บั 
การพิจารณาลงมติ	

2.4	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญควรให้ถูกต้องตามแบบและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่างกฎหมาย	 และ 
การพิจารณาร่างกฎหมายในเรื่องเดียวกันควรต้องมีมาตรฐาน	ตัวอย่างเช่น	

การเขียนบทนิยามศัพท์ของร่างพระราชบัญญัติต่างๆ	 ควรเป็นการกำาหนด
ความหมายของบทนิยามศัพท์ที่จะใช้ในกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญในร่างกฎหมายนั้น	และให้มีที่

ใชใ้นเนือ้หาของกฎหมายโดยตอ้งใชถ้อ้ยคำาตามบทนยิามศพัทน์ัน้ในสว่นของบทบงัคบัใหเ้หมอืน
กันทั้งหมด	เพื่อให้แปลความหมายเหมือนกันทั้งร่างพระราชบัญญัติ	

การกำาหนดคณุสมบตัหิรอืลกัษณะตอ้งหา้มของบคุคลทีจ่ะเขา้เปน็กรรมการ
ตามพระราชบญัญตัติา่งๆ	ทีม่กีารกำาหนดคณุสมบตัไิวต้อ้งมกีารตรวจสอบคณุสมบตัใิหส้อดคลอ้ง
กับเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายนั้น	 และการกำาหนดเหตุให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำาแหน่ง
ควรต้องมีข้อความรับกับเรื่องการขาดคุณสมบัติของกรรมการในพระราชบัญญัตินั้นๆ	

2.5	 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการในวาระที่	 2	 รวมถึงในคราวประชุมที่เชิญสมาชิกวุฒิสภา 
ผู้แปรญัตติเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ	 ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจ 

เกีย่วกบัเรือ่งหรอืประเดน็ทีก่ำาลงัพจิาณา	เพือ่ใหข้อ้มลูหรอืความคดิเหน็ซึง่จะชว่ยใหก้รรมาธกิาร
และผูแ้ปรญตัตมิคีวามเขา้ใจและสามารถหาขอ้ยตุซิึง่จะเปน็ประโยชนต์อ่การพจิารณารา่งกฎหมาย
อย่างน้อย	 2	 ประการ	 กล่าวคือ	 ประการที่หนึ่ง	 ช่วยลดประเด็นความเห็นแย้งที่อาจนำาไปสู่ 
การสงวนของทั้งสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ	 ทำาให้ประหยัดเวลาในการพิจารณา 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติในที่ประชุมวุฒิสภาและลด 

ขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้กบัรา่งกฎหมายนัน้ได้	ประการทีส่อง	ชว่ยใหก้ารพจิารณารา่งกฎหมาย
มมีมุมองรอบดา้นบนพืน้ฐานขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง	อนัจะชว่ยใหก้ารพจิารณารา่งกฎหมายเปน็ไปอยา่ง
รอบคอบและเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2.6	 การทำาหนา้ทีข่องประธานในทีป่ระชมุวฒุสิภาเกีย่วกบัการขอใหท้ีป่ระชมุ
วุฒิสภาลงมติในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	
โดยเฉพาะการพจิารณาในวาระที	่2	ขัน้เรยีงลำาดบัมาตรา	เพือ่ใหท้ีป่ระชมุวฒุสิภาลงมตใินประเดน็
ทีค่ณะกรรมาธกิารมกีารแกไ้ข	กรรมาธกิารสงวนความเหน็	หรอืสมาชกิวฒุสิภาสงวนคำาแปรญตัต	ิ
การใชข้อ้ความของประธานในทีป่ระชมุทีจ่ะขอใหท้ีป่ระชมุลงมตแิละการจดัลำาดบักลุม่หรอืเรือ่ง
ทีจ่ะลงมตนิัน้ควรมคีวามชดัเจนและทำาความเขา้ใจกบัสมาชกิวฒุสิภาในทีป่ระชมุกอ่นการลงมต	ิ
เพื่อมิให้เกิดความสับสน	 หรือเข้าใจประเด็นผิดหรือคลาดเคลื่อน	 จนส่งผลให้สมาชิกวุฒิสภา 
ลงมติผิดจากเจตนาที่แท้จริงของตน	 อันอาจเป็นเหตุให้การพิจารณาร่างกฎหมายนั้นเกิดความ
ผิดพลาดได้

2.7	 การชี้แจงของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือ 

รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาในวาระที่	2	กรณรีา่งพระราชบญัญตั ิ
ที่มีความซับซ้อนหรือเป็นร่างพระราชบัญญัติทางเทคนิค	 ที่ต้องอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคล
ภายนอกหรือสมาชิกวุฒิสภาที่มิได้เป็นกรรมาธิการ	 แต่อาจได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะ

กรรมาธกิารหรอืเปน็ผูท้ีค่ณะกรรมาธกิารไดเ้ชญิเขา้รว่มประชมุชีแ้จงกบัคณะกรรมาธกิาร	ซึง่เปน็
บคุคลทีม่คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเรือ่งนัน้เปน็อยา่งดี	คณะกรรมาธกิารควรขออนญุาตประธาน
ตอ่ทีป่ระชมุใหบ้คุคลดงักลา่วเขา้รว่มประชมุเพือ่ชว่ยคณะกรรมาธกิารชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภา	
เพื่อให้การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
เป็นประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจในการลงมติของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อสมาชิกวุฒิสภาจะได้ข้อมูล
รอบด้านก่อนการลงมติ

2.8	 การพิจารณาแก้ไขถ้อยคำาเพื่อให้ร่างกฎหมายเกิดความเรียบร้อย	 
โดยปกติแล้วในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ในวาระท่ี	2	ของท่ีประชุมวุฒิสภา	เป็นการพิจารณาเรียงลำาดับมาตรา	เม่ือการพิจารณามาตราใด 
ผ่านพ้นไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาพิจารณามาตรานั้นได้	 อย่างไรก็ตามข้อบังคับการประชุม
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วุฒิสภาก็ยังเปิดช่องให้สามารถกระทำาได้อีกครั้งหนึ่งภายหลังการพิจารณาเรียงลำาดับครบทุก
มาตราแลว้	วฒุสิภาสามารถพจิารณาทัง้รา่งเปน็การสรปุอกีครัง้หนึง่	และในการพจิารณาขัน้ตอน
นี้เองที่สมาชิกวุฒิสภาจะขอแก้ไขเพิ่มเติมได้	แต่ต้องเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำาเท่านั้น	จะขอ
แกไ้ขเพิม่เตมิเนือ้ความใดมไิด	้นอกจากเนือ้ความทีย่งัเหน็วา่ขดัแยง้กนัอยู	่ทัง้นี	้เพือ่ลดขอ้บกพรอ่ง
ทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งการพจิารณารายมาตรา	และเพือ่ใหก้ารพจิารณารา่งกฎหมายเปน็ไปดว้ย
ความเรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด

3.	การพจิารณาภายหลงัวาระที	่3	ของทีป่ระชมุวฒุสิภาในเรือ่งขอ้สงัเกตทา้ยรายงาน
ของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับ	 
คณะกรรมาธิการอาจเห็นควรมีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี	 ศาลรัฐธรรมนูญ	 ศาลยุติธรรม	 

ศาลปกครอง	หรอืองคก์รตามรฐัธรรมนญูทีเ่กีย่วขอ้ง	ควรทราบหรอืควรปฏบิตัิ	กส็ามารถบนัทกึ
ข้อสังเกตดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้วุฒิสภาพิจารณา	

การพจิารณาขอ้สงัเกตของคณะกรรมาธกิารดงักลา่วจะกระทำาภายหลงัจากทีป่ระชมุ
วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่	 3	
เสร็จเรียบร้อยแล้ว	การพิจารณาข้อสังเกตนี้สมาชิกวุฒิสภาสามารถอภิปรายและแก้ไขข้อสังเกต
ดังกล่าวได้	 ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ	 หรือตามที่ที่ประชุม
วฒุสิภามกีารแกไ้ข	ประธานวฒุสิภากจ็ะมหีนา้ทีส่ง่ขอ้สงัเกตไปยงัคณะรฐัมนตร	ีศาลรฐัธรรมนญู	
ศาลยตุธิรรม	ศาลปกครอง	หรอืองคก์รตามรฐัธรรมนญูทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พจิารณาดำาเนนิการตอ่ไป

การทำาหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาและบทบาทอำานาจหน้าที่ของวุฒิสภาในด้านการ
พิจารณากฎหมายที่นำาเสนอในบทความนี้	 ทางผู้เขียนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือ

ผูเ้กีย่วขอ้งในฝา่ยนติบิญัญตัเิพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการพจิารณารา่งกฎหมาย
ของวุฒิสภาตลอดจนการทำาหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในขั้นตอนต่างๆ	 รวมทั้งเป็นแนวทาง 
ต่อการทำาหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาต่อการพิจารณาร่างกฎหมายในภายภาคหน้าต่อไป
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ปัญหาและอุปสรรค 

ในการกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา

 
โดย	สมาชิกวุฒิสภา

ปั
ญหาและอปุสรรคในการพจิารณากฎหมายของวฒุสิภา	เปน็บทความทีน่ำาเสนอประสบการณ์
และมมุมองของสมาชกิวฒุสิภาทีเ่กดิจากการทำาหนา้ทีฝ่า่ยนติบิญัญตัเิกีย่วกบัการพจิารณา

กลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา	 โดยแต่ละท่านได้ถ่ายทอดปัญหาและอุปสรรคในมุมมองและ
ประสบการณ์ของตนเพื่อเป็นแนวทางและประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องในวงงาน
รัฐสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงพัฒนางานด้านนิติบัญญัติในโอกาสต่อไป

ความส�าคัญขององค์ประชุม	และการแต่งตั้งกรรมาธิการจากบุคคลภายนอก

องค์ประชุมมีความสำาคัญในทางกฎหมาย	กล่าวคือ	หากมีการลงมติหรือให้ดำาเนิน
การใดๆ	ลงไปโดยอาศยัมตขิองทีป่ระชมุในขณะทีอ่งคป์ระชมุไมค่รบนัน้	จะสง่ผลใหม้ตหิรอืการ
ใดที่ทำาลงไปนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ความสำาคัญขององค์ประชุมอีกประการหนึ่ง	คือ	เพื่อเป็น
ทีร่บัฟงัความคดิเหน็หรอืการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนัระหวา่งสมาชกิเพือ่ใหเ้รือ่งที่
พจิารณาเปน็ไปอยา่งรอบคอบและเกดิประโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิจนไดข้อ้สรปุเปน็ทีย่ตุจิากเสยีงสว่น
ใหญ่ของที่ประชุมเพื่อดำาเนินการใดๆ	 โดยปกติองค์ประชุมจะถูกกำาหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อ
บงัคบัขององคก์รวา่เหน็ควรใหม้อีงคป์ระชมุเปน็จำานวนเทา่ใด	รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	
พุทธศักราช	2550	มาตรา	126	บัญญัติเป็นหลักการไว้ว่าให้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและ
การประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของแต่ละสภาจึงจะเป็นองค์ประชุม	 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	 2551	ข้อ	84	

กำาหนดใหก้ารประชมุคณะกรรมาธกิารตอ้งมกีรรมาธกิารมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวน
กรรมาธกิารทัง้หมดเทา่ทีม่อียูจ่งึเปน็องคป์ระชมุ	ตามเจตนารมณข์ององคป์ระชมุยอ่มหมายความ
วา่ในการพจิารณาและการลงมตคิวามเปน็องคป์ระชมุตอ้งอยูค่รบตลอดเวลา	ดงันัน้การพจิารณา
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ร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการหรือที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ 
อยา่งยิง่ทัง้ตอ่ตนเอง	สงัคม	และประเทศชาติ	สมาชกิวฒุสิภาหรอืกรรมาธกิารควรใหค้วามสำาคญั
และเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในคณะกรรมาธิการหรือที่ประชุมวุฒิสภาอย่าง 
พรอ้มเพรยีงกนั	โดยเฉพาะในขัน้การพจิารณาของคณะกรรมาธกิารซึง่เปน็ขัน้ตอนทีม่คีวามสำาคญั
อย่างยิ่งต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพราะเป็นขั้นตอนที่ทำาการศึกษาลงในรายละเอียด
เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติรายมาตราอย่างละเอียดลึกซึ้งและใช้เวลาการพิจารณามากกว่า
ขั้นตอนใด	 กรรมาธิการควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้งและร่วมพิจารณาตลอดการประชุม	 รวมถึง 

การใหค้วามสำาคญัในการรบัฟงัเหตผุลประกอบคำาแปรญตัตขิองผูเ้สนอคำาแปรญตัตเิพือ่ใชป้ระกอบ
การพจิารณาในมาตราหรอืประเดน็ทีผู่เ้สนอคำาแปรญตัตไิวว้า่ประเดน็ดงักลา่วมขีอ้บกพรอ่งหรอื 
ไม่สมบูรณ์ตามนั้นหรือไม่	 และมาตราหรือประเด็นที่เสนอแก้ไขมานั้นมีความเหมาะสมหรือ
สมบูรณ์เพียงใด	 คณะกรรมาธิการต้องร่วมกันรับฟังและพิจารณาแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกัน 

และกนัเพือ่ใหก้ารพจิารณารา่งพระราชบญัญตันิัน้เกดิความสมบรูณท์ีส่ดุหรอืบกพรอ่งนอ้ยทีส่ดุ	
และการลงมติในมาตราใดแต่ละครั้งควรตรวจสอบองค์ประชุมให้ครบก่อนลงมติทุกครั้ง	 
เพือ่ใหก้ารลงมตแิละการพจิารณาเปน็ไปอยา่งรอบคอบและถกูตอ้ง	องคป์ระชมุจงึมคีวามสำาคญั
อย่างยิ่งด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

นอกจากนี้	 ในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 
ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในวาระที่	2	ของวุฒิสภา	ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	81	

วรรคสอง	กำาหนดใหค้ณะรฐัมนตร	ีศาลรฐัธรรมนญู	ศาลยตุธิรรม	ศาลปกครอง	หรอืองคก์รอสิระ
ตามรฐัธรรมนญู	ทีเ่กีย่วขอ้ง	เสนอรายชือ่ไดไ้มเ่กนิ	1	ใน	5	ของจำานวนกรรมาธกิารทัง้หมด	เพือ่
เขา้รว่มเปน็กรรมาธกิารวสิามญักบัสมาชกิวฒุสิภาประกอบเปน็คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา
ร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา	 ในทางปฏิบัติกรรมาธิการวิสามัญที่มาจากบุคคลภายนอกจาก
องค์กรที่เกี่ยวข้องตามสัดส่วนที่กำาหนดนั้นจะเป็นบุคคลคนเดียวกับที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่งพระราชบญัญตัใินชัน้สภาผูแ้ทนราษฎร	ซึง่จะชว่ยใหก้ารพจิารณา
ร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาเกิดความต่อเนื่อง	 เพราะกรรมาธิการดังกล่าวในฐานะเป็น 
หนว่ยงานเจา้ของรา่งพระราชบญัญตัหิรอืเปน็ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการยกรา่งหรอืพจิารณารา่งมา
ตั้งแต่ต้น	 สามารถให้ข้อมูลหรือชี้แจงถึงเหตุผลความจำาเป็นตลอดจนที่มาหรือเจตนารมณ์ของ
ร่างพระราชบัญญัตินั้นได้อย่างชัดเจน	 รวมถึงเหตุผลของการแก้ไขในชั้นสภาผู้แทนราษฎรเพื่อ
เป็นข้อมูลให้แก่สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภาใช้ประกอบการพิจารณาได้
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เป็นอย่างดี	 อย่างไรก็ตามการทำาหน้าที่ของกรรมาธิการวิสามัญจากบุคคลภายนอกดังกล่าว 

บางครัง้จะเปน็การปกปอ้งรา่งพระราชบญัญตัขิองตนมใิหม้กีารแกไ้ขทีเ่ปน็การเปลีย่นแปลงเนือ้หา
หรือสาระของกฎหมาย	 โดยอาจให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือให้ข้อมูลเพียงด้านเดียวเพื่อโน้มน้าว
กรรมาธิการวิสามัญที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเห็นคล้อยตาม	 อันเป็นเหตุให้ร่างพระราชบัญญัติ 
บางฉบับที่สมควรได้รับการแก้ไขในสาระสำาคัญแต่ไม่สามารถกระทำาได้หรือแก้ไขได้น้อยมาก	 
ส่งผลให้การทำาหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมายในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการของ
วุฒิสภาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

โดย	นายเจริญ ภักดีวานิช 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพัทลุง

การใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในที่ประชุมวุฒิสภา	และการแต่งตั้ง

กรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

1.	การกลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ
ของวฒุสิภาทีผ่า่นมาใชเ้วลานานมาก	เนือ่งจากขัน้ตอนการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภากำาหนดให้ต้องกระทำาเป็น	
3	วาระ	แต่วุฒิสภาใช้เวลาพิจารณาในวาระที่	1	มากเกินไป	ระยะเวลาที่เหมาะสมในวาระที่	1	
ไม่ควรเกิน	 1	 ชั่วโมงต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราช

บญัญตั	ิ1	ฉบบั	โดยกำาหนดใหร้ฐัมนตรหีรอืผูเ้สนอกฎหมายใชเ้วลาเสนอไดไ้มเ่กนิ	20	นาท	ีเวลา
ที่เหลือควรให้สมาชิกวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
หรอืรา่งพระราชบญัญตัเิทา่นัน้ทีม่สีทิธอิภปิรายไดค้นละไมเ่กนิ	10	นาท	ีสำาหรบัสมาชกิวฒุสิภา
ผู้ที่เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติแล้ว 
ไม่ควรอภิปรายเพื่อประหยัดเวลาของที่ประชุมวุฒิสภา	 เนื่องจากระเบียบวาระการประชุมของ
วุฒิสภาแต่ละครั้งมีเรื่องที่รอการพิจารณาจำานวนมาก	 นอกจากนั้นสมาชิกสามารถใช้สิทธิ 

แปรญตัตแิกไ้ขเพิม่เตมิรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรา่งพระราชบญัญตัไิดอ้ยูแ่ลว้
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ในวาระที่	 2	 ขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ	 จึงไม่ควรใช้เวลาของที่ประชุมวุฒิสภา 
ในการอภิปรายในวาระที่	1	มากเกินควร

2.	สมาชกิวฒุสิภาทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้เปน็กรรมาธกิารเพือ่พจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติในวาระที่	2	ขั้นคณะกรรมาธิการ	ควรแต่งตั้งจาก 
ผู้ที่มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	 ประสบการณ์	 หรือมีความสนใจในร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัตินั้นอย่างแท้จริง	 ไม่ควรใช้ระบบเวียน	จับฉลาก	หรือเกณฑ์

มาจากกรรมาธกิารสามญัชดุตา่งๆ	เพราะกรรมาธกิารทีแ่ตง่ตัง้จากการเวยีน	จบัฉลาก	หรอืเกณฑ์
มานั้น	อาจไม่มีความรู้	ความเชี่ยวชาญ	หรือประสบการณ์เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติน้ันโดยตรง	 หรือมีภารกิจมากจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	 
ส่งผลให้การพิจารณาร่างกฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

3.	การทำาหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภานอกจากต้องปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมวุฒิสภา
แล้ว	 การทำาหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการก็มีความสำาคัญยิ่งเช่นเดียวกัน	 เนื่องจากการพิจารณา 
ในที่ประชุมวุฒิสภาจะถูกจำากัดด้วยเวลาหรือแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา	 จึงมี 
ความจำาเป็นต้องตั้งคณะกรรมาธิการ	 เพื่อไปทำาหน้าที่ศึกษาหรือกระทำาการใดๆ	 เกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ	 อย่างละเอียดรอบคอบ	 เมื่อเสร็จแล้วให้เสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	
การทำางานของคณะกรรมาธิการจึงใช้เวลามากกว่าในที่ประชุมวุฒิสภาเป็นอย่างมาก	 ไม่ว่าจะ
เป็นการทำาหน้าที่กรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาที่ต้องตรวจสอบการทำางานของฝ่ายบริหาร	
ซ่ึงข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาปัจจุบันกำาหนดให้สมาชิกวุฒิสภาคนหน่ึงเป็นกรรมาธิการสามัญได้ 

ไมเ่กนิ	2	คณะ	เวน้แตผู่ด้ำารงตำาแหนง่ประธานคณะกรรมาธกิารสามญัเปน็กรรมาธกิารสามญัได้
เพยีงคณะเดยีว	นอกจากนีส้มาชกิวฒุสิภายงัตอ้งปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณา
ร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็นภารกิจหลักสำาคัญของฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องกระทำาเมื่อร่างกฎหมาย
ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	 ซึ่งเป็นภารกิจที่รัฐธรรมนูญกำาหนดให้เป็นหน้าที่ 
ที่ต้องกระทำาภายในระยะเวลาที่กำาหนด	 ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างยิ่งเพื่อให้ร่าง 
พระราชบัญญัติผ่านการพิจารณาเป็นกฎหมายที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

อยา่งแทจ้รงิ	รวมถงึการทำาหนา้ทีใ่นฐานะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาญตัตหิากทีป่ระชมุ
วุฒิสภาลงมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	 การปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะกรรมาธิการแต่ละประเภทตามที่กล่าวมานั้นล้วนต้องใช้ความรู้ความสามารถและเวลา
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เปน็อยา่งมาก	วฒุสิภาจงึควรกำาหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภาวา่สมาชกิวฒุสิภาคนหนึง่
สามารถดำารงตำาแหน่งกรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญในขณะเดียวกันได้ไม่เกิน	 
4	คณะ	มิฉะนั้นแล้วสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนจะไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุมได้อย่างเต็มที่	ซึ่งส่งผล
ให้ประสิทธิภาพในการทำาหน้าที่กรรมาธิการและผลงานที่ได้รับมีคุณภาพลดลง

โดย	ดร.ธนู กุลชล 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาการ

ความต้องการข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและ 

เวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมีน้อย

ในการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรา่งพระราชบญัญตัขิอง
วฒุสิภายงัขาดเอกสารทางวชิาการทีจ่ะชว่ยวเิคราะหส์าระสำาคญัของรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูหรอืรา่งพระราชบญัญตั	ิเพือ่ใหท้ราบถงึขอ้ดหีรอืประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัและขอ้บกพรอ่ง
หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ
มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย	ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกวุฒิสภามีข้อมูลเชิงลึกประกอบการพิจารณาร่าง

ไดอ้ยา่งถอ่งแทแ้ละรอบดา้น	นอกจากขอ้มลูพืน้ฐานทัว่ไปทีไ่ดร้บัจากเอกสารประกอบการพจิารณา
ร่างกฎหมายของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ได้จัดเตรียมไว้ในปัจจุบัน

นอกจากนี้	 ด้วยในปัจจุบันสมาชิกวุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว	 หรือ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณา 

รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรา่งพระราชบญัญตัพิจิารณาเสรจ็แลว้	มาพรอ้มกบั
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาในวาระที่	1	และวาระที่	2	ของ
ที่ประชุมวุฒิสภา	แล้วแต่กรณี	นั้น	ค่อนข้างกระชั้นชิด	กล่าวคือ	สมาชิกวุฒิสภาจะได้รับร่างล่วง

หนา้เพยีง	2	-	3	วนั	จะเหน็ไดว้า่สมาชกิวฒุสิภามเีวลาในการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติน้อยมาก	 หากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
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ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีความซับซ้อนหรือเป็นร่างทางเทคนิคที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะทาง	 
ซึ่งต้องใช้เวลาพิจารณาศึกษาและทำาความเข้าใจพอสมควร	 แต่ถูกจำากัดด้วยเวลาที่มีน้อยเช่นนี้
จะส่งผลให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติของ
วุฒิสภาขาดความรอบคอบ

โดย	นายทวีศักดิ์ คิดบรรจง 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดบุรีรัมย์

การขาดข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภายังขาดข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่จะช่วย
ในการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ	โดยเฉพาะขอ้มลูทีช่ว่ยชีป้ระเดน็เกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตัิ
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบแล้ว	 ที่มีเนื้อหากระทบกระเทือนสาระสำาคัญ 
แห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 มีความจำาเป็นเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ	 หรือให้อำานาจ 
แก่หน่วยงานของรัฐเกินความจำาเป็น	 เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาใช้ประกอบการพิจารณาว่า 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีความจำาเป็นและก่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมากน้อยเพียงใด	 
อันยังประโยชน์ต่อการตัดสินใจที่จะรับร่างนั้นไว้พิจารณาในวาระที่	 1	 หรือไม่	 รวมทั้งช่วยเป็น
ข้อมูลประกอบการแปรญัตติและการพิจารณาทั้งในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการและที่ประชุม
วุฒิสภาในวาระที่	2

โดย	นายสุริยา ปันจอร์ 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสตูล
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การขาดข้อมูลสนับสนุนในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและการแปรญัตติ

ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่วุฒิสภามีมติ 
ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร	 ในมาตราที่วุฒิสภาแก้ไขหาก 
สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาก็จะตั้งคณะกรรมาธิการ 

รว่มกนัในการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วในมาตราทีว่ฒุสิภามมีตแิกไ้ข	เพือ่ใหก้รรมาธกิาร
ร่วมกันซึ่งเป็นตัวแทนจากวุฒิสภามีข้อมูลประกอบการพิจารณา	 สำานักกฎหมายของสำานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาควรจัดเตรียมข้อมูลโดยสรุปประเด็นการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในที่ประชุมวุฒิสภาและในขั้นคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา	รวมทั้ง

ประเดน็การอภปิรายของผูแ้ปรญตัตหิรอืกรรมาธกิารผูส้งวนความเหน็	ขอ้มลูดงักลา่วจะชว่ยเปน็
แนวทางประกอบการชี้แจงของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน

ส่วนกรณีร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่าน 
การพิจารณาในวาระที่	 3	 ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	 สำานักกฎหมายของสำานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาควรจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกวุฒิสภาในการแปรญัตติ	ดังนี้

1.	เหตุผลของมาตราที่คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือในที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรตัดออก

2.	เหตุผลของมาตราที่คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นมาใหม่

3.	มาตราที่กระทบสิทธิเสรีภาพประชาชน	หรือเกี่ยวกับความยุติธรรมหรือกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ

4.	จัดทำาร่างการแปรญัตติเพื่อบริการแก่สมาชิกวุฒิสภาโดยอาจแปรญัตติกลับไป
ตามร่างของคณะรัฐมนตรี	แปรญัตติในส่วนที่สภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่หรือที่ตัดออก	
หรือแปรญัตติมาตราที่กระทบกับสิทธิเสรีภาพประชาชนหรือกระทบกับความยุติธรรม

โดย	พลตำารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์ 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี
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การขาดข้อมูลในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่	 1	 บางฉบับ 
ขาดเนื้อหาที่สนับสนุนหลักการและเหตุผลที่เพียงพอในการเสนอกฎหมาย	 ซึ่งหากมีเนื้อหาที่
สนับสนุนหลักการ	 เหตุผล	และความจำาเป็น	หรือทฤษฎีหรือหลักอ้างอิงใด	อย่างเพียงพอที่ใช้
เป็นแนวทางในการพิจารณาในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร	 และได้ส่งให้วุฒิสภาเพื่อ
ใช้ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว	สมาชิกวุฒิสภาก็จะสามารถมีข้อมูลที่จำาเป็นและตรงประเด็น

อยา่งเพยีงพอทีจ่ะชว่ยใหก้ารพจิารณารา่งพระราชบญัญตัเิปน็ไปอยา่งถกูตอ้ง	สะดวกและรวดเรว็	
นอกจากนี้ร่างพระราชบัญญัติบางฉบับที่มีสาระและความสำาคัญมากแต่วุฒิสภามีเวลาในการ
พิจารณาที่จำากัด	เช่น	ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	รัฐธรรมนูญ
กำาหนดให้วุฒิสภาต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน	20	 วันนับแต่

วนัทีร่า่งพระราชบญัญตันิัน้มาถงึวฒุสิภา	หากเปรยีบเทยีบรายละเอยีดของเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ระยะเวลาเพียง	 20	 วันแล้วนับว่าเป็นเรื่องที่ยากในการที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งบทบาทของวุฒิสภาต่อ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณกระทำาได้เพียงแต่ตั้ง
ขอ้สงัเกตเทา่นัน้	ไมส่ามารถแกไ้ขเพิม่เตมิใดๆ	ได	้หรอืหากลงมตไิมเ่หน็ชอบกเ็ปน็เพยีงยบัยัง้ใน
ชว่งระยะเวลาอนัสัน้เทา่นัน้	เนือ่งจากสภาผูแ้ทนราษฎรสามารถยกรา่งพระราชบญัญตัขิึน้พจิารณา
ใหม่ได้ทันทีเพราะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 และหากลงมติยืนยันด้วยคะแนน
เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ได้ก็ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็น
อันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา	 ซึ่งในบางครั้งวุฒิสภาก็พบเห็นข้อบกพร่องต่างๆ	 จากการ

จดัสรรเงนิงบประมาณของรฐับาลใหแ้กห่นว่ยงานตา่งๆ	เชน่	การจดัสรรงบประมาณไมส่อดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์	นโยบายของรัฐบาล	หรือภาระหน้าที่ของกระทรวง	ทบวง	กรม	วุฒิสภาก็กระทำา
ได้แต่เพียงตั้งข้อสังเกต	ซึ่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะนำาไปปฏิบัติหรือไม่ก็ได้

โดย	นายสุพจน์ เลียดประถม 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราด
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กฎหมายงบประมาณกับการพิจารณาที่ยาวนานและความพร้อมของ

กรรมาธิการ

จากประสบการณ์การทำ าหน้ าที่ ก ร รมาธิ การวิ สามัญพิ จารณาศึ กษา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณของวุฒิสภา	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2552	-	พ.ศ.	2554	เปน็เวลา	3	ป	ีรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยไดก้ำาหนดใหว้ฒุสิภา
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จด้วยเวลาจำากัดเพียง	 20	 วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึง
วุฒิสภา	 เพื่อพิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบเท่านั้น	 โดยจะแก้ไข

เพิม่เตมิใดๆ	มไิด	้กระทำาไดแ้ตเ่พยีงตัง้ขอ้สงัเกตหรอืความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาพจิารณาเพือ่
ให้สมาชิกวุฒิสภาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ
ร่างดังกล่าว	

ดว้ยเวลาการพจิารณารา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำาปงีบประมาณ
ของวุฒิสภาที่มีจำากัดดังกล่าว	 จึงเป็นที่มาของข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาที่กำาหนดให้เมื่อ 
สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 

รา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ	หรอืรา่งพระราชบญัญตัโิอนงบประมาณรายจา่ย
แลว้	ใหว้ฒุสิภาตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหนึง่มจีำานวนตามทีท่ีป่ระชมุวฒุสิภากำาหนด	
เพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 เมื่อวุฒิสภารับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	หรือร่างพระราช

บญัญตัโิอนงบประมาณรายจา่ยจากสภาผูแ้ทนราษฎร	ใหป้ระธานวฒุสิภาสง่รา่งพระราชบญัญตัิ
นั้นไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวเป็นการด่วน	 และให้คณะกรรมาธิการพิจารณา 
และรายงานความเห็นต่อประธานวุฒิสภาให้แล้วเสร็จภายใน	 30	 วันนับแต่วันที่ได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	

การพจิารณารา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำาปงีบประมาณจะพจิารณา
ศึกษาควบคู่ไปกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำาปงีบประมาณของสภาผูแ้ทนราษฎร	แตภ่ารกจิจะเสรจ็สิน้ชา้กวา่หรอืหลงัจากการพจิารณา
ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสิ้นลง	ประมาณ	3	สัปดาห์	จะเห็นได้ว่าการทำา
หนา้ทีข่องคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษารา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำา
ปงีบประมาณของวฒุสิภามรีะยะเวลาทีย่าวนานประมาณกวา่	3	เดอืน	ตามปกตคิณะกรรมาธกิาร
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณของวุฒิสภาจะ
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ประชุมสัปดาห์ละอย่างน้อย	 3	 วัน	 โดยจะเชิญหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับ 

คณะกรรมาธกิารตลอดทัง้วนัของการประชมุ	การปฏบิตัหินา้ทีก่รรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษา
รา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำาปงีบประมาณจงึเปน็ภารกจิทีค่อ่นขา้งเหนด็เหนือ่ย
และต้องอุทิศเวลาต่อการทำาหน้าที่ดังกล่าวเป็นอย่างมาก	 อันเป็นเหตุให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม	

นอกจากนีร้า่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำาปงีบประมาณมเีอกสารประกอบพจิารณา
จำานวนมากและเอกสารแต่ละฉบับมีรายละเอียดมาก	 สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการจึงต้อง 
ใช้เวลาศึกษาและทำาความเข้าใจ	 ดังนั้นสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการถ้ามิได้มี

การเตรยีมตวัหรอืตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณของหนว่ยงานตา่งๆ	หรอืทีต่นสนใจมาลว่งหนา้
พอสมควรแลว้	จะไมส่ามารถวเิคราะหภ์าพรวมการจดัสรรงบประมาณทัง้งบประมาณรายรบัและ
งบประมาณรายจ่าย	 ตลอดจนวัตถุประสงค	์ กิจกรรม	 แผนงาน	 โครงการในแต่ละรายการของ 
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ	 ได้อย่างชัดเจน	 การซักถามหรือการอภิปรายของ
กรรมาธิการที่มิได้มีการเตรียมตัวที่ดีพอจึงมีลักษณะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องเฉพาะกลุ่มหรือเกี่ยวกับ
ท้องถิ่นของตน	 มิได้เป็นเรื่องของการตรวจสอบเชิงนโยบาย	 แผนงาน	 หรือโครงการขนาดใหญ่
ของรัฐบาลหรือหน่วยงาน	ที่มีผลต่อการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ความคุ้มค่าของเงินงบประมาณ	
และผลกระทบที่มีต่อประชาชนส่วนรวมเป็นสำาคัญเท่าที่ควร	 การประชุมพิจารณาจึงมีลักษณะ
เป็นการสนทนาธรรมที่เกี่ยวกับปัญหาการทำางานระหว่างกรรมาธิการและหัวหน้าส่วนราชการ
หรือหน่วยงานต่างๆ	 ส่งผลให้การทำาหน้าที่ของคณะกรรมาธิการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	 
ด้วยเหตุนี้จึงควรมีการปรับรูปแบบการทำาหน้าที่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

รา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำาปงีบประมาณของวฒุสิภา	กลา่วคอื	สมาชกิวฒุสิภา
ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการควรมาจากตัวแทนของคณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภา
ซึง่มหีนา้ทีต่ดิตามการทำางานรายกระทรวงและหนว่ยงานของรฐัตา่งๆ	ผูแ้ทนดงักลา่วตอ้งมขีอ้มลู
และมีความสนใจตลอดจนมีเวลาเพียงพอในการทำาหน้าที่กรรมาธิการ	 เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมาธกิารแลว้ในการพจิารณางบประมาณของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณะกรรมาธกิารสามญั
ของตน	 ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการสามัญคณะนั้นจะต้องเป็นกรรมาธิการหลักในการซักถาม
ตรวจสอบการใชเ้งนิงบประมาณของหนว่ยงานดงักลา่ว	ประมาณ	2	-	3	ประเดน็	สว่นกรรมาธกิาร
อืน่อาจมปีระเดน็ซกัถามเพิม่เตมิในแผนงานหรอืโครงการขนาดใหญท่ีส่ำาคญัหรอืมปีญัหาเทา่นัน้	



วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย  105

หรือตั้งเป็นคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณรายกระทรวงโดยมี
ระยะเวลาการทำางาน	ประมาณ	10	-	15	วัน	เสร็จแล้วเสนอต่อคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา
ในภาพรวมอีกครั้ง	 หากยังคงมีความสงสัยในประเด็นใดก็สามารถเชิญหน่วยงานนั้นมาชี้แจง 
เพิ่มเติมได้

โดย	นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุรินทร์

ข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ
วฒุสิภา	เปน็การพจิารณารา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีเ่สนอ
มาจากสภาผู้แทนราษฎร	 โดยวุฒิสภาจะเป็นองค์กรที่ทำาหน้าที่เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง 
รา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรใหค้วามเหน็
ชอบแลว้	ซึง่การทำาหนา้ทีพ่จิารณากลัน่กรองรา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูของวฒุสิภานัน้	หากวฒุสิภาไมเ่หน็ดว้ยกบัรา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน	 วุฒิสภามีสิทธิ 
ในการท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ันๆ	 
ของสภาผูแ้ทนราษฎรได้	และหากวฒุสิภาเหน็ชอบดว้ยกบัสภาผูแ้ทนราษฎรกใ็หด้ำาเนนิการเสนอ
ไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนำาขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป	หากไม่เห็นชอบ
ด้วยวุฒิสภาก็ใช้สิทธิในการที่จะยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน	 และส่งร่างพระราชบัญญัติ
นั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร	ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

สำาหรับประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอำานาจหน้าที่ 
ในการพิจารณากลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ 
ผ่านมานั้น	พบปัญหาและอุปสรรคที่สำาคัญๆ	ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง การขอแปรญัตติของสมาชิกวุฒิสภาไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควร	
เพราะเป็นการแปรญัตติล่วงหน้า	 โดยที่คณะกรรมาธิการอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาของ 
ร่างพระราชบัญญัติในส่วนนั้นๆ	ไปแล้ว
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ประเด็นที่สอง	 การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของแต่ละสภาและของ
คณะกรรมาธิการมักจะประสบปัญหาเรื่องไม่ครบองค์ประชุมอยู่เสมอ	 เพราะสมาชิกวุฒิสภา
สามารถเป็นกรรมาธิการสามัญได้ไม่เกิน	 2	 คณะ	 แต่เป็นกรรมาธิการวิสามัญได้โดยไม่จำากัด
จำานวนคณะ	และมีการนัดประชุมในวันและเวลาเดียวกันอีกด้วย	รวมทั้งวันเวลาที่มีการประชุม
สภากับการประชุมคณะกรรมาธิการบางคณะก็อาจตรงกันหรือซ้ำาซ้อนกัน

ประเด็นที่ส�ม	 การอภิปรายในที่ประชุมของแต่ละสภาไม่มีการจำากัดเวลาและ
จำานวนคน	ทำาให้ใช้เวลานานเกินความจำาเป็น	การอภิปรายเยิ่นเย้อ	ซ้ำาซาก	ไม่ตรงประเด็น	และ
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม	ถ้าเป็นการอภิปรายในวาระที่	2	ขั้นพิจารณาเรียงตามลำาดับ

มาตรา	กจ็ะใชเ้วลามากและมกีารอภปิรายลว่งล้ำาไปในสว่นทีเ่ปน็หลกัการของรา่งพระราชบญัญตั	ิ
และไม่ตรงประเด็นกับที่มีการเสนอข้อสงวนความเห็นหรือข้อสงวนคำาแปรญัตติ	

ประเดน็ทีส่ี่	สมาชกิบางสว่นมกัไมค่อ่ยใหค้วามสำาคญัตอ่การอภปิรายในวาระที่	2	
ขั้นการพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตรา	 โดยไม่อยู่ในห้องประชุมและเมื่อถึงเวลาที่ประธานของ 
ที่ประชุมเรียกให้มีการลงมติก็มักจะลงมติเห็นชอบตามมติของคณะกรรมาธิการหรือลงมติตาม

ผูส้งวนคำาแปรญตัตโิดยไมท่ราบเหตผุลหรอืคำาชีแ้จงของแตล่ะฝา่ย	ทำาใหก้ารพจิารณากลัน่กรอง
รา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูไมม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
เท่าที่ควร

ประเดน็ทีห่�้	การพจิารณารา่งพระราชบญัญตัขิองสมาชกิวฒุสิภาเปน็ไปอยา่งลา่ชา้	
แม้จะมีกำาหนดเวลาในการพิจารณาแต่ก็มีการขอขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษอยู่เสมอ	 
และในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลายฉบับมีการแก้ไขเพิ่มเติมมากเกินไป	 จนบางครั้ง
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการของร่างพระราชบัญญัติ	แต่ในมุมมองของสมาชิกวุฒิสภาเองแล้ว

กม็คีวามเหน็วา่	การพจิารณากลัน่กรองอยา่งละเอยีดรอบคอบยอ่มทำาใหเ้สยีเวลาไปบา้ง	เพราะ
ต้องการให้กฎหมายออกมาดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด

สำาหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวข้างต้นนั้น	ผู้เขียนมีความคิด
เห็น	ดังนี้ 

(1)	 เกี่ยวกับการขอแปรญัตติของสมาชิกสภานั้นควรเปลี่ยนวิธีการในการกำาหนด 
การแปรญัตติใหม่	 กล่าวคือ	 ควรให้คณะกรรมาธิการที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นใน 
วาระที่	 2	 เป็นผู้กำาหนดระยะเวลาในการแปรญัตติแทนการกำาหนดโดยที่ประชุมสภา	 และควร
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กำาหนดเวลาการแปรญัตติภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ
นั้นๆ	เสร็จแล้ว	ซึ่งจะทำาให้การแปรญัตติของสมาชิกเกิดผลในทางรูปธรรมมากยิ่งขึ้น	ทั้งนี้	ควร
มีการกำาหนดระยะเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการไว้โดยชัดเจน
ด้วย

(2)	 การกำาหนดวันนัดประชุมคณะกรรมาธิการไม่ควรกำาหนดให้ตรงกับกำาหนด 
วันนัดประชุมสภาในการพิจารณากลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติ	 เพราะสมาชิกสภาที่เป็น

กรรมาธกิารจะมคีวามกงัวลอยูก่บัการปฏบิตัหินา้ทีท่ัง้ในฐานะสมาชกิสภาและในฐานะกรรมาธกิาร
ในเวลาเดยีวกนั	หลายครัง้ทำาใหอ้งคป์ระชมุของสภากด็	ีหรอืแมแ้ตอ่งคป์ระชมุของคณะกรรมาธกิาร
กอ็าจไมค่รบได้	ในบางคราวสมาชกิผูส้งวนคำาแปรญตัตไิมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุเมือ่ถงึวาระทีต่นจะตอ้ง
ชี้แจงต่อที่ประชุม	

(3)	 ในส่วนของการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนที่พบปัญหา	 คือ	 

การอภปิรายทีย่ดืเยือ้	ไมเ่ขา้ประเดน็คอ่นขา้งมาก	ตลอดจนการไมเ่ขา้ฟงัการอภปิรายของสมาชกิ
วุฒิสภาในวาระที่	 2	 ขั้นตอนการพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตรานั้น	 ควรแก้ไขปัญหาโดย 
การกำาหนดระยะเวลาในการอภปิรายของสมาชกิวฒุสิภาใหช้ดัเจนซึง่จะมปีระโยชนใ์นแงท่ีท่ำาให้
การพิจารณาร่างกฎหมายใช้เวลาน้อยลง	 ในขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาสมาชิกวุฒิสภาให้มี
คุณภาพในการอภิปรายเพิ่มมากขึ้น	และการจัดให้มีการอบรมหรือดูงานด้านการอภิปรายอย่าง
มีคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาในต่างประเทศ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาโดยเฉพาะสมาชิก 
วุฒิสภาใหม่ๆ	ได้เรียนรู้วิธีการอภิปรายอย่างมีประสิทธิภาพ

จากประสบการณ์ ในการพิจารณากลั่ นกรองร่ างพระราชบัญญัติหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามทัศนะของผู้เขียนดังกล่าวข้างต้น	 หวังว่า	 จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณากลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญของวุฒิสภาในอนาคตได้ตามสมควร

โดย	นายสมัคร เชาวภานันท์ 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาชีพ
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ปัญหาเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติล่วงหน้าของวุฒิสภา	

และการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

1.	ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา	 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาฯ	
ได้กำาหนดให้มีขั้นตอนการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่สภาผู้แทน
ราษฎรลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ	คือ	เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัติใดแล้ว	 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ประธานวุฒิสภา	จะพิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการนั้นเป็น

รา่งพระราชบญัญตัทิีม่ผีลกระทบตอ่ประโยชนส์าธารณะ	สมควรทีว่ฒุสิภาจะดำาเนนิการพจิารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นการล่วงหน้าหรือไม่และสมควรมอบหมายให้คณะกรรมาธิการ
สามัญคณะใดหรือสมควรที่วุฒิสภาจะได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณาศึกษา
เป็นการล่วงหน้า	

ในกรณีที่มีการมอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญคณะใดเป็นผู้พิจารณาศึกษา	

คณะกรรมาธกิารสามญัควรพจิารณาศกึษาดว้ยตนเอง	ทัง้นี	้เพือ่สมาชกิวฒุสิภาในคณะกรรมาธกิาร
สามัญทุกคนได้รับทราบข้อมูล	ข้อเท็จจริง	และความคิดเห็นเพิ่มเติมจากบุคคลและหน่วยงานที่
คณะกรรมาธิการได้เชิญให้มาชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้น	
ซ่ึงจะทำาให้สมาชิกวุฒิสภาทุกคนในคณะกรรมาธิการสามัญมีความรู้ความเข้าใจ	 และจะได้ช่วยกัน 
พิจารณาอภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตต่างๆ	 เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินั้น	 เพื่อจัดทำา

รายงานผลการพจิารณาศกึษาเสนอตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาตอ่ไป	แตถ่า้คณะกรรมาธกิารสามญัมไิด้
พจิารณาศกึษารา่งพระราชบญัญตัดิว้ยตนเองโดยตรง	แตต่ัง้คณะอนกุรรมาธกิารขึน้มาพจิารณา
ศึกษาอีกต่อหนึ่ง	 การดำาเนินการในลักษณะเช่นนี้จะไม่เกิดประโยชน์กับกระบวนการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาเท่าที่ควร	 เพราะในการพิจารณาศึกษาโดยคณะอนุกรรมาธิการ
นั้นโดยมากแล้ว	 จะมีการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นกรรมาธิการสามัญเป็นอนุกรรมาธิการใน
คณะอนุกรรมาธิการ	จำานวน	2	คน	เท่านั้น	ถึงแม้ว่าคณะอนุกรรมาธิการจะต้องจัดทำารายงาน
ผลการพิจารณาศึกษาต่อคณะกรรมาธิการสามัญก็ตาม	 แต่รายงานที่จัดทำาขึ้นมิได้เป็นผลจาก

การพจิารณารว่มกนัโดยตรงของสมาชกิวฒุสิภาทกุคนในคณะกรรมาธกิารสามญั	สมาชกิวฒุสิภา
ในคณะกรรมาธิการสามัญที่มิได้เป็นอนุกรรมาธิการจึงไม่มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลและ 
รายละเอียดต่างๆ	 ในเชิงลึกเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ	 รวมทั้งไม่มีโอกาสได้พิจารณาแสดง 
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ความคิดเห็น	 หรือตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติได้โดยตรง	 คงได้แต่รับทราบ 
รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการที่จะเสนอวุฒิสภาต่อไปเท่านั้น

2.	ตลอดระยะเวลา	3	ป	ีทีไ่ดท้ำาหนา้ทีใ่นการพจิารณากลัน่กรองกฎหมาย	ไดม้สีว่น
ร่วมในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภาและติดตามผล 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมของสภาผู้แทนราษฎร	 มีความเห็นว่า	 
การดำาเนินกระบวนการพิจารณาและการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติบางฉบับของสภา 
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอาจจะไม่สอดคล้องกับหลักการหรือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	 

ดงัตวัอยา่งการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัขิองสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาทีม่ปีญัหาเกีย่วกบั
เรื่องดังกล่าว	ดังนี้	

2.1	 ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 กรณีการกำาหนด 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	 อาจจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ

โดยที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	 
(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	โดยมีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการกำาหนดให้ 
ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนจากรัฐ	 เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาลงมติ 
เห็นชอบในวาระที่	 3	 แล้ว	 จึงเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป	 โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ที่เสนอต่อวุฒิสภา	มีสาระสำาคัญ	ดังนี้	

(1)	 กำาหนดให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติมีอำานาจหน้าที่กำาหนด 

ระเบยีบเกีย่วกบัการพจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิเพือ่การคุม้ครอง	การสง่เสรมิ	การสนบัสนนุ	และ
การจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ

(2)	 กำาหนดให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึง 
และเป็นธรรม

(3)	 กำาหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอำานาจหน้าที่อนุมัติ 
การจ่ายเงินเพื่อการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ

วุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
เฉพาะในประเด็นตามข้อ	(2)	โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้จ่ายเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มี
รายได้เพียงพอแก่การยังชีพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	 แต่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติไม่เห็นชอบ

ดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิในประเดน็ดงักลา่วของวฒุสิภา	จงึตัง้คณะกรรมาธกิารรว่มกนัประกอบ



110  วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย

ด้วยตัวแทนของแต่ละสภามาร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวคณะกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณาแล้วมีมติให้แก้เป็นว่า	 “การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	ทั้งนี้	
โดยคำานึงถึงรายได้และความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ”	 ต่อมาวุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยกับร่างฯ	 
ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วแต่สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบด้วยกับร่างฯ	

ทีค่ณะกรรมาธกิารรว่มกนัพจิารณาเสรจ็แลว้	และลงมตยินืยนัตามรา่งเดมิของสภาผูแ้ทนราษฎร	
กล่าวคือ	ลงมติยืนยนัในสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติที่กำาหนดให้ผู้สงูอายุทกุคนมีสทิธิได้
รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนเท่ากันทุกคนไม่ว่าผู้สูงอายุผู้นั้นจะมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ 
หรือไม่	กรณีจึงมีปัญหาว่าการกำาหนดไว้เช่นนั้นเกินกว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่	โดย
รัฐธรรมนูญ	มาตรา	53	บัญญัติว่า	“บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอ

แกก่ารยงัชพี	มสีทิธไิดร้บัสวสัดกิาร	สิง่อำานวยความสะดวกอนัเปน็สาธารณะอยา่งสมศกัดิศ์รแีละ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ”

การที่ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	ที่ผ่านความเห็นชอบ

ของรฐัสภาแลว้กำาหนดใหจ้า่ยเบีย้ยงัชพีใหแ้กผู่ส้งูอายทุกุคนในจำานวนทีเ่ทา่กนันัน้	อาจจะเปน็การ
กำาหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัสวสัดกิารใหค้วามชว่ยเหลอืผูส้งูอายเุกนิกวา่หลกัเกณฑท์ีร่ฐัธรรมนญู
กำาหนด	 อีกทั้งทำาให้เป็นภาระแก่การจัดสรรงบประมาณของประเทศชาติที่มาจากเงินภาษีของ
ประชาชน	นอกจากนีถ้า้กำาหนดใหจ้า่ยเบีย้ยงัชพีใหแ้กผู่ส้งูอายทุีไ่มม่รีายไดเ้พยีงพอแกก่ารยงัชพี
เท่านั้น	 จะทำาให้มีเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพแต่ละคนในจำานวนที่
มากขึน้	อยา่งไรกต็ามรฐับาลไดม้คีวามเหน็ในประเดน็ดงักลา่ววา่รา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วไมม่ี
ประเดน็ปญัหาวา่จะทำาใหข้ดัหรอืแยง้กบัรฐัธรรมนญู	เพราะถงึแมว้า่รา่งพระราชบญัญตัผิูส้งูอายุ	
(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	ไดก้ำาหนดหลกัเกณฑใ์นการใหส้วสัดกิารชว่ยเหลอืผูส้งูอายเุกนิกวา่หลกัเกณฑ์
ทีร่ฐัธรรมนญูกำาหนดแตเ่ปน็การกำาหนดหลกัเกณฑข์องกฎหมายเกนิกวา่บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู	
ในทางที่เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ	จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่ประการใด

2.2	 กรณีการแก้ไขจำานวนเงินในร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

รา่งพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิเปน็รา่งพระราชบญัญตัทิีม่คีวามสำาคญั	
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน	 ซึ่งย่อมต้องมีผลกระทบต่อ
ฐานะทางการเงนิการคลงัของรฐั	รฐัธรรมนญูจงึกำาหนดวา่	ในกรณทีีม่กีารเสนอรา่งพระราชบญัญตัิ
ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาถา้ผูเ้สนอนัน้มใิชค่ณะรฐัมนตรี	และเปน็การเสนอรา่งพระราชบญัญตัิ
เกี่ยวด้วยการเงินจะต้องส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อน	 ทั้งนี้	 เพื่อให้
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ฝ่ายบริหารซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินได้พิจารณาก่อนว่าสมควรที่รับรองให้มี 

การตรากฎหมายทีเ่กีย่วดว้ยการเงนิหรอืไม	่เมือ่นายกรฐัมนตรใีหก้ารรบัรองแลว้จงึจะดำาเนนิการ
ตามกระบวนการในการพิจารณาร่างกฎหมายนั้นต่อไปได้

โดยทีว่ฒุสิภาเปน็สภาทีม่หีนา้ทีใ่นการกลัน่กรองกฎหมายเพือ่ใหร้า่งกฎหมาย
ทีผ่า่นความเหน็ชอบของสภาผูแ้ทนราษฎรมคีวามถกูตอ้งสมบรูณม์ากยิง่ขึน้	อยา่งไรกต็ามในการ
พิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา	สมควรหรือไม่ที่วุฒิสภาจะแก้ไขเพิ่มเติมจำานวนเงินใน
รา่งกฎหมายเพราะจะทำาใหเ้กดิเปน็ภาระแกร่ฐับาลในการจดัเกบ็ภาษหีรอืในการใชจ้า่ยเงนิแผน่ดนิ	
ดังเช่นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	
(มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ)	 ของวุฒิสภา	 โดยที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
กำาหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้	 สามีหรือภรรยา	 บุตรชอบด้วย

กฎหมายหรอืบตุรบญุธรรมของผูม้เีงนิได้	รวมทัง้บดิามารดาหรอืบตุรชอบดว้ยกฎหมายของสามี
หรือภรรยาของผู้มีเงินได้	ซึ่งเป็นคนพิการ	สามารถนำาค่าอุปการะเลี้ยงดูดังกล่าวมาหักลดหย่อน
ในการคำานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้คนละสามหมื่นบาท	 วุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติม 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 โดยเฉพาะได้มีการแก้ไขจำานวนเงินจากสามหมื่นบาทเป็น 
หกหมื่นบาท	 ซึ่งส่งผลทำาให้รัฐจัดเก็บภาษีได้น้อยลง	 เกิดเป็นภาระแก่รัฐบาลในการหารายได้ 
เข้ารัฐ

2.3	 กรณีสภาผู้แทนราษฎรไม่ยืนยันร่างเดิมที่ได้ผ่านความเห็นชอบของ 
สภาผู้แทนราษฎรมาก่อนแล้ว	

รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ	พ.ศ.	....	
ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	23	ปีที่	2	ครั้งที่	15	
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพุธที่	7	ตุลาคม	2552	และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปมีสาระ
สำาคัญเกี่ยวกับการกำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	กำาหนดหลักเกณฑ์

การสรรหา	การแตง่ตัง้	และการพน้จากตำาแหนง่ของคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิและผูว้า่การ
ตรวจเงนิแผน่ดนิ	กำาหนดใหม้คีณะกรรมการวนิยัทางการเงนิและการคลงัทีเ่ปน็อสิระ	และกำาหนด
ให้คดีพิพาทเกี่ยวกับคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังเป็นคดีที่อยู่ใน
อำานาจของศาลปกครอง	 โดยในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ของวุฒิสภาในวาระที่	2	มีสมาชิกวุฒิสภาได้สงวนคำาแปรญัตติไว้ในหลายมาตรา	โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ได้ให้อำานาจในการตรวจสอบสืบสวนเรื่อง
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การเงินและการบัญชีของรัฐ	 ซึ่งหากตรวจพบการทุจริตสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถ
สง่สำานวนฟอ้งไปยงัอยัการ	แตถ่า้อยัการมคีวามเหน็แยง้	คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิมอีำานาจ
ฟ้องคดีได้เอง	 จึงเห็นว่าสาระสำาคัญของกฎหมายดังกล่าวเป็นการให้อำานาจแก่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำาหนด	อย่างไรก็ตามในการพิจารณาลงมติในวาระที่	2	

ของวฒุสิภา	วฒุสิภามไิดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิมาตราใดๆ	ในรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ฉบบันี	้และในการประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่16	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	วนัจนัทรท์ี	่23	พฤศจกิายน	
2552	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 3	 เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	140	วรรคสอง	(2)	ซึ่งมีผลเป็น 
การยับยั้งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้ตามมาตรา	147	(2)	ของรัฐธรรมนูญ

โดยที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติ 
เกี่ยวด้วยการเงิน	สภาผู้แทนราษฎรจึงยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที	ซึ่งในการยกขึ้นพิจารณาใหม่
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	23	ปีที่	3	ครั้งที่	8	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพฤหัสบดี

ที	่9	กนัยายน	2553	สภาผูแ้ทนราษฎรไดล้งมตยินืยนัรา่งเดมิซึง่สภาผูแ้ทนราษฎรเหน็ชอบแลว้
ด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	
จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เป็นอันไม่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา	 
ตามมาตรา	148	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญ	

การทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรลงมตยินืยนัตามรา่งเดมิทีเ่คยผา่นความเหน็ชอบของ
สภาผู้แทนราษฎรมาก่อนแล้วด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ง	 แสดงให้เห็นว่าสภาผู้แทน
ราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับหลักการ	 แนวคิด	 หรือมติเดิมของตนที่เคยมีมติเห็นชอบแล้ว	 ดังนั้น	 

ในการพจิารณากลัน่กรองรา่งพระราชบญัญตัขิองวฒุสิภา	การทีว่ฒุสิภายบัยัง้รา่งพระราชบญัญตัิ
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร	 ทำาให้สภาผู้แทนราษฎรได้คิดพิจารณาทบทวน 
หลักการหรือสาระสำาคัญในร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นอีกครั้งหนึ่ง	 ซึ่งหากสภาผู้แทนราษฎร

พจิารณาเหน็วา่รา่งพระราชบญัญตัฉิบบันัน้ยงัมจีดุบกพรอ่ง	ยงัไมถ่กูตอ้งสมบรูณห์รอืยงัไมส่มควร
ที่ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรอาจลงมติไม่ยืนยันร่างเดิมของตนก็ได้	 ซึ่งจะ
ทำาให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป

โดย	นายวิเชียร คันฉ่อง 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง
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ปัญหาและอปุสรรคในการกลัน่กรองหรอืการตราพระราชบญัญตัขิองวฒุสิภา

๑.	ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของกระบวนการพิจารณา

1.1	 การที่ผู้เสนอร่างกฎหมายหรือร่างพระราชบัญญัติมีสัดส่วนในขั้น
กรรมาธิการ	ในสัดส่วนที่มากเกินไป	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในกรณีขององค์กรอิสระ	เช่น	ในกรณี
ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการตรวจเงินแผ่นดิน	 ทำาให้ในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขแม้แต่คำาเดียว

1.2	 การที่รัฐมนตรีหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรตามรัฐธรรมนูญเข้ามา

เปน็กรรมาธกิารในการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัดิว้ยตนเอง	ทำาใหเ้กดิความเกรงใจของสมาชกิ
วุฒิสภา	 ทำาให้ร่างพระราชบัญญัติได้รับอิทธิพลของผู้เสนอ	 หรือเป็นไปตามที่ผู้เสนอต้องการ 
มากเกินไป	ร่างพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นจึงไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง

1.3	 วุฒิสภามีเวลาไม่เพียงพอในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 ทำาให้มี
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอย่างเร่งรีบ	ทั้งในชั้นของกรรมาธิการและในชั้นของวุฒิสภาเอง

1.4	 ควรจะได้มีการจัดทำาคู่มือสำาหรับสมาชิกวุฒิสภา	 ในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ	 ทั้งในชั้นของกรรมาธิการและในชั้นของวุฒิสภา	 เพื่อที่สมาชิกจะได้เข้าใจ 
ในกระบวนการพิจารณาต่างๆ	อย่างครบถ้วน

๒.	ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติ

2.1	 การตราหรือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น	 เนื้อหาของ 
ร่างพระราชบัญญัติจะต้องอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งจะกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของ
แต่ละองค์กรไว้	 ร่างพระราชบัญญัติจึงไม่สามารถตราขึ้น	 โดยให้อำานาจหน้าที่ขององค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐมีอำานาจหน้าที่เกินกว่าขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้ได้

2.2	 เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติจะต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม	 ทั้งใน
เรื่องของกระบวนการพิจารณา	(DUE	PROCESS)	และเนื้อหา	ทั้งยังต้องยึดหลักสิทธิเสรีภาพ	
ความเสมอภาค	หลักการแบ่งแยกอำานาจอธิปไตย	(SEPERATION	OF	POWERS)	โดยเฉพาะ

หลกัแยกอำานาจอธปิไตยนัน้	รา่งพระราชบญัญตัหิรอืพระราชบญัญตัขิองประเทศไทยทีม่กีารตรา
ขึน้	มหีลายฉบบัทีไ่มไ่ดย้ดึหลกัการดงักลา่ว	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	การใหอ้ำานาจตลุาการหรอืองคก์ร
อิสระในการตรากฎหมายวิธีบัญญัติขึ้นเอง	 เช่น	 ในกรณีของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มี 
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การออกระเบียบว่าด้วยการสืบสวน	 สอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดขึ้นเอง	 ทั้งที่ระเบียบดังกล่าว	 
ควรที่จะได้มีการตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัต	ิ ในทำานองเดียวกันกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
ของศาลต่างๆ	 หรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา	เป็นต้น

2.3	 การตรากฎหมายโดยไมค่ำานงึถงึหลกัการสมเหตสุมผลหรอืการไดส้ดัสว่น	
ให้ความสำาคัญกับรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไป	 ในขณะที่หลักการสำาคัญของกฎหมาย 
ถูกละเลย	เช่น	การไม่ยื่นบัญชีรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนให้ตรงตามกำาหนดเวลา	ก็อาจจะ

ถกูยบุพรรคได	้ทัง้ๆ	ทีโ่ทษดงักลา่วนา่จะเปน็โทษในทางแพง่	ในลกัษณะของการชำาระคา่เสยีหาย
เทา่นัน้	หรอืกรณทีีม่กีารกำาหนดเงือ่นเวลาตา่งๆ	ทีไ่มส่มเหตสุมผล	เชน่	หากไมย่ืน่คำารอ้งตอ่ศาล
ภายใน	15	วัน	ก็ถือว่าคดีขาดอายุความ	เป็นต้น

โดย	นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษ

กฎหมายล้าสมัยและการบังคับใช้ขาดประสิทธิภาพ

จากการทำาหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม	 ในคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลและ 
ข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชนและเรื่องที่คณะอนุกรรมาธิการฯ	 ได้หยิบยกให้
พิจารณาเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่จริงจัง	 กฎหมายล้าสมัย	 ขาดงบประมาณและ 

ขาดจติสำานกึของหนว่ยงานหรอืบคุคลผูม้หีนา้ทีก่ำากบัดแูล	สว่นแนวทางการแกไ้ขปญัหาดงักลา่ว
สามารถดำาเนินการโดยสร้างจิตสำานึกให้กับหน่วยงานหรือบุคคลผู้มีหน้าที่กำากับดูแลให้ 
ปฏบิตังิานโดยคำานงึถงึประโยชนข์องประเทศชาตแิละประชาชนเปน็สำาคญั	ควรมกีารแกไ้ขกฎหมาย
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพปจัจบุนั	รฐัสนบัสนนุงบประมาณอยา่งเหมาะสม	รวมทัง้บงัคบัใชก้ฎหมาย
อย่างจริงจัง

โดย	นางภารดี จงสุขธนามณี 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย
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ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภาและ 

ในที่ประชุมรัฐสภา

จากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมวุฒิสภาและในที่ประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภา	มีความเห็นว่ายังมีปัญหาบางประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการประชุม	ดังนี้	

ประการแรก	สมาชกิวฒุสิภาไมไ่ดอ้ยูร่ว่มประชมุฟงัรายละเอยีดและสาระสำาคญัของ
ร่างพระราชบัญญัติตลอดเวลาการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา	 โดยสมาชิกส่วนใหญ่ต้องไป 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการ	 หรือมีความจำาเป็นต้องไปปฏิบัติภารกิจสำาคัญอื่นๆ	 จึงทำาให้
สมาชิกวุฒิสภาจำานวนมากขาดการรับรู้ข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ	 ซึ่งส่งผลต่อ
การตัดสินใจลงมติในทิศทางที่ถูกต้องว่าควรจะลงมติเห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	หรืองดออกเสียง

ประการทีส่อง	การบรรจเุรือ่งเขา้ระเบยีบวาระการประชมุรว่มกนัของรฐัสภา	มกีาร
แจง้ใหส้มาชกิรฐัสภาไดร้บัทราบในระยะเวลาทีก่ระชัน้ชดิ	ทำาใหส้มาชกิรฐัสภาไมม่เีวลาเพยีงพอ
ในการศึกษาข้อมูลในเรื่องที่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมรัฐสภา	อีกทั้งในการพิจารณาก็ไม่
เป็นไปตามลำาดับในระเบียบวาระการประชุม	 ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนชัดเจน	 มีการเลื่อน

ระเบยีบวาระการประชมุบอ่ยครัง้เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ	ตามเหตผุลทางการเมอืง	จงึทำาใหฝ้า่ย
ที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านการประชุมเกิดความวุ่นวายไร้มาตรฐาน	 การประชุมจึงไม่มีประสิทธิภาพ 
เท่าที่ควร

โดย นางนฤมล ศิริวัฒน์ 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุตรดิตถ์

ความคิดเห็นของวุฒิสภาในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายไม่ ได้น�าไปใช้ให้เกิด 

ผลบังคับในทางกฎหมาย

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา	 สมาชิกวุฒิสภาพยายามเสนอ 
คำาแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับให้เกิด 
ความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกคน	 รวมทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยรวม	 ซึ่งการ

แปรญตัตใินบางมาตราไดร้บัความเหน็ชอบของทีป่ระชมุวฒุสิภา	แตเ่มือ่รา่งพระราชบญัญตัผิา่น
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การพจิารณาของวฒุสิภาและสง่ไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎรๆ	กลบัลงมตไิมเ่หน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ข
เพิ่มเติมของวุฒิสภา	 และตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันประกอบด้วยตัวแทนของแต่ละสภามา
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 แต่ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกันส่วนใหญ่จะเห็น
ชอบตามร่างที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วทำาให้การพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของ
วุฒิสภาไร้ความหมาย

	 โดย	นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี 

ความส�าคัญของการตั้งกรรมาธิการและการเพิ่มบทบาทของสตรีใน 

คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

รา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูเมือ่พระมหากษตัรยิ์
ทรงลงพระปรมาภิไธย	และประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว	ย่อมมี
ผลบังคับใช้กับคนทุกคนในสังคม	 ทุกเพศ	 และทุกวัย	 อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	 ดังนั้น 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยหลักการแล้ว
ควรเปิดโอกาสให้คนทุกภาคส่วน	 ทุกเพศ	ทุกวัย	 ที่มีศักยภาพ	 และมีความรู้	 เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้อย่างเต็มที่	

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ
คณะกรรมาธิการเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติที่มีความ

สำาคญัมาก	เนือ่งจากเปน็ขัน้ตอนการพจิารณาในรายละเอยีดของเนือ้หาแตล่ะมาตราและใชเ้วลา
ในการพิจารณานานที่สุดกว่าขั้นตอนใดของกระบวนการตรากฎหมาย	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึง
ความถกูตอ้งเหมาะสมทัง้ดา้นรปูแบบ	โครงสรา้ง	และเนือ้หาของรา่งกฎหมาย	เมือ่มผีลบงัคบัใช้
เป็นกฎหมายแล้วให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด	 ด้วยเหตุนี้การทำาหน้าที่กรรมาธิการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง	 
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เพราะคณะกรรมาธิการจะมีบทบาทสำาคัญในการช้ีนำาให้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญมีลักษณะเช่นใด	 ถ้าคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างเป็นบุคคลที่มีความรู้	 
มีมุมมองครอบคลุมที่หลากหลาย	 ก็จะส่งผลให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสมตามเจตนารมณ์และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาในทางปฏิบัติ 
ที่ผ่านมาพบว่าการตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญของวุฒิสภา	 สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการพิจารณา 
ร่างกฎหมายยังขาดความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ันอย่างดีพอ	หรือมีภารกิจมากจนไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ 
หรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากปัจจุบันโดยปกติระบบการตั้ง 
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจะประกอบด้วยกรรมาธิการที่มาจากผู้แทน 
คณะกรรมาธิการสามัญที่มีอำานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับร่างพระราชบัญญัติ	 ผู้แทน 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	 ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญแต่ละคณะ	 และผู้แทน
หน่วยงานเจ้าของร่างไม่เกิน	1	 ใน	5	ของจำานวนกรรมาธิการ	ซึ่งกรรมาธิการที่เป็นผู้แทนของ

คณะกรรมาธกิารบางทา่นมไิดม้าเพราะมคีวามสนใจหรอืมคีวามรูเ้กีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตันิัน้
โดยแท้จริง	 แต่เป็นเพราะถึงลำาดับของตนที่คณะกรรมาธิการนั้นจัดเรียงลำาดับไว้	 (จัดคิวไว้)	 
โดยมิได้คำานึงถึงความรู้	 ความสนใจ	 หรือความพร้อมของสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นกรรมาธิการ	
ประกอบกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ

วฒุสิภา	จะมกีรอบเวลาการพจิารณาตามทีร่ฐัธรรมนญูกำาหนด	กลา่วคอื	กรณรีา่งพระราชบญัญตัิ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมิได้เกี่ยวด้วยการเงินวุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จ
ภายใน	 60	 วันนับแต่วันที่ร่างมาถึงวุฒิสภา	 กรณีร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวด้วยการเงินวุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน	 30	 วันนับแต่วันที่ 
ร่างมาถึงวุฒิสภา	 ทั้งนี้	 แต่ละกรณีวุฒิสภาสามารถขอขยายได้เป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกิน	 
30	 วัน	 ด้วยระยะเวลาการทำางานที่จำากัดและถ้ากรรมาธิการไม่มีเวลาหรือไม่มีความรู้ 

ความเชีย่วชาญเกีย่วกบัรา่งอยา่งดเีพยีงพอดว้ยแลว้	ยอ่มสง่ผลใหก้ารทำางานของคณะกรรมาธกิาร
ด้อยประสิทธิภาพซึ่งเป็นเหตุให้ร่างที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเกิดข้อผิดพลาดได้และ 
ไม่สมประโยชน์ที่แท้จริง	
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นอกจากนี้องค์ประกอบของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือ 
รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูควรเพิม่บทบาทของกรรมาธกิารสตรเีขา้ไปมสีว่นรว่มใน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 แม้ปัจจุบัน 
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาจะกำาหนดให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประธานวุฒิสภา

วนิจิฉยัวา่มสีาระสำาคญัเกีย่วกบัเดก็	เยาวชน	สตร	ีและผูส้งูอาย	ุหรอืผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพ	หาก
วุฒิสภามิได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา	 วุฒิสภาจะต้องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้น	มีจำานวนไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของ
จำานวนกรรมาธิการทั้งหมด	 ทั้งนี้	 โดยมีสัดส่วนหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน	 เกณฑ์ดังกล่าวก็ใช้

บังคับกับเฉพาะร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับเด็ก	เยาวชน	สตรี	และผู้สูงอายุ	หรือ
ผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพ	เทา่นัน้	มไิดม้หีลกัประกนัใหใ้ชเ้กณฑด์งักลา่วกบัการตัง้คณะกรรมาธกิาร
พจิารณารา่งพระราชบญัญตัทิัว่ๆ	ไป	ซึง่โดยหลกัการตามทีก่ลา่วมาขา้งตน้การตัง้คณะกรรมาธกิาร
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติควรให้มีสมาชิกวุฒิสภาสตรีเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมาธิการอย่างน้อยคณะละ	 2	 -	 3	 คน	 เนื่องจากเพศหญิงจะมีมุมมองหรือความคิดเห็น 
บางลักษณะที่ละเอียดอ่อนหรือแตกต่างจากเพศชาย	 ซึ่งมีส่วนช่วยให้การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการมีความละเอียดรอบคอบและพิจารณาอย่างรอบด้าน
มากขึ้น	

แตเ่นือ่งจากสมาชกิวฒุสิภาชดุปจัจบุนัทีเ่ปน็สตรมีนีอ้ย	จากจำานวนสมาชกิวฒุสิภา	
150	คน	สมาชิกวุฒิสภาสตรีมีเพียง	24	คน	คิดเป็นร้อยละ	16	ซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญประการ
หนึง่ทีท่ำาใหก้ารตัง้คณะกรรมาธกิารพจิารณารา่งพระราชบญัญตัขิองวฒุสิภามสีดัสว่นกรรมาธกิาร
ที่เป็นสตรีน้อยมากหรือบางคณะไม่มีกรรมาธิการสตรีเลย	ดังนั้น	จึงควรให้ความสำาคัญและเพิ่ม
บทบาทของสตรีทั้งในเวทีการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น	กล่าวคือ	การส่งเสริมให้สตรีได้
รับเลือกเป็นนักการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นในสัดส่วนที่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น	
นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับที่รัฐบาลของประเทศไทยได้ให้คำามั่นในการประชุมสุดยอดแห่ง

สหสัวรรษ	(Millennium	Summit)	ขององคก์ารสหประชาชาตทิีน่ครนวิยอรก์	เมือ่เดอืนกนัยายน	
พ.ศ.	2543	ซึ่งผู้นำาประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	189	ประเทศ	ได้ให้คำารับรองปฏิญญาแหง่สหัสวรรษ
ของสหประชาชาติโดยปฏิญญาดังกล่าวเป็นที่มาของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	ในการ
ประชมุครัง้นีผู้น้ำารฐัไดต้กลงตัง้เปา้หมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ	(Millennium	Development	
Goals	:	MDGs)	ในการพัฒนาที่ทุกประเทศจะต้องบรรลุให้ได้ภายใน	พ.ศ.	2558	ซึ่งเป้าหมาย
สำาคัญ	 1	 ใน	 8	 ข้อ	 คือ	 การส่งเสริมบทบาทสตรีและความเท่าเทียมทางเพศ	 โดยมุ่งหวังให้มี
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นักการเมืองสตรีมีที่นั่งในฝ่ายนิติบัญญัติทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นคิดเป็นสัดส่วน 
อย่างน้อยร้อยละ	30	

	 โดย	นางกีระณา สุมาวงศ์ 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาคอื่น

ค�าแปรญัตติและระยะเวลากับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

คำาแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ	 คือ	 การแสดงความจำานงขอแก้ไขเพิ่มเติม 
ร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาท่ีมิได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 
ความจำานงหรือคำาแปรญัตติดังกล่าวจะต้องเสนอต่อประธานคณะกรรมาธิการพิจารณา 
รา่งพระราชบญัญตัเิพือ่ขอใชส้ทิธเิขา้รว่มประชมุกบัคณะกรรมาธกิารในการชีแ้จงเหตผุลประกอบ 
คำาแปรญตัต	ิเพือ่โนม้นา้วใหก้รรมาธกิารเหน็ดว้ยกบัความเหน็และแกไ้ขตามคำาแปรญตัตขิองตน	
หรือเพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับกรรมาธิการร่วมกันในการหาข้อยุติในประเด็นที่ตนได้
แปรญัตติไว้	และหากคณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วยกับคำาแปรญัตติ	ผู้แปรญัตติสามารถขอสงวน
คำาแปรญัตติของตนในข้อนั้นไว้เพื่อขอให้ที่ประชุมสภาวินิจฉัยต่อไป

การแปรญัตติจึงถือเป็นกลไกหรือเครื่องมือสำาคัญหนึ่งที่ช่วยให้การพิจารณา 

รา่งพระราชบญัญตัเิปน็ไปอยา่งรอบคอบและเกดิความสมบรูณม์ากขึน้	การรบัฟงัความเหน็หรอื 
การชีแ้จงเหตผุลประกอบคำาแปรญตัตนิอกจากจะชว่ยประหยดัเวลาในทีป่ระชมุวฒุสิภาเนือ่งจาก
ผูแ้ปรญตัตพิอใจไมข่อสงวนคำาแปรญตัตทิีจ่ะตอ้งอภปิรายคำาแปรญตัตขิองตนแลว้	สิง่สำาคญัทีจ่ะ
ไดร้บัจากผูแ้ปรญตัต	ิคอื	ความเหน็หรอืมมุมองทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ของคณะกรรมาธิการ	เพราะคณะกรรมาธิการจะได้รับข้อมูลที่หลากหลายและรอบด้านมากขึ้น	
ดว้ยเหตนุีใ้นการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัโิดยเชญิผูแ้ปรญตัตเิขา้รว่มประชมุกบัคณะกรรมาธกิาร	
กรรมาธิการควรเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 
ผู้แปรญัตติด้วยเหตุผลและข้อมูลบนพื้นฐานเจตนารมณ์ของกฎหมาย	 เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนและประเทศชาติ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและให้มีกฎหมายที่สมบูรณ์และก่อประโยชน์ที่แท้จริง
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ปัญหาเรื่องการมีเวลาน้อยในการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทน
ราษฎรมมีตใิหค้วามเหน็ชอบแลว้และสง่ใหว้ฒุสิภาพจิารณาเพือ่ลงมตริบัรา่งไวพ้จิารณาในวาระ
ที่	 1	 เนื่องจากโดยปกติสมาชิกวุฒิสภาจะได้รับร่างพระราชบัญญัติตามที่สำานักงานเลขาธิการ
วฒุสิภาจดัสง่ใหล้ว่งหนา้ประมาณ	3	-	4	วนักอ่นวนัประชมุวฒุสิภาพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ในวาระที่	 1	 ซึ่งวุฒิสภาจะกำาหนดให้มีการประชุมวุฒิสภาทุกวันจันทร์ของสัปดาห์	 และ 
บางครั้งจะได้รับร่างพระราชบัญญัติล่วงหน้าเพียง	2	-	3	วันก่อนวันประชุม	ระยะเวลาดังกล่าว

ไมเ่พยีงพอตอ่การเตรยีมตวัและการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่ว	โดยเฉพาะ
ร่างพระราชบัญญัติที่มีความซับซ้อนหรือมีประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน	เศรษฐกิจ	หรือสังคม	โดยรวม	ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลหรือ
สอบถามผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบางครั้งจึงมีลักษณะเร่งด่วน	 
ไม่ได้รับการเตรียมตัวหรือไม่มีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ดีเพียงพอในการตัดสินใจรับ 
ร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา	 ส่งผลให้กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	เสมือนหนึ่งว่าให้รับร่างพิจารณาไว้ก่อน	เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอน

ของกระบวนการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัขิองฝา่ยนติบิญัญตัิ	แลว้คอ่ยเริม่ตน้พจิารณาอยา่ง
จริงจังในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการและที่ประชุมวุฒิสภาในวาระที่	2	ในลำาดับต่อไป

	 โดย	นายวิทวัส บุญญสถิตย์ 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาการ 

การให้ความส�าคัญต่อการเข ้าร ่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ 

คณะกรรมาธิการร่วมกัน

การพจิารณารา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูในชัน้
การพจิารณาของคณะกรรมาธกิารรว่มกนัเปน็ขัน้ตอนหนึง่ของกระบวนการตรากฎหมายของฝา่ย
นติบิญัญตั	ิขัน้ตอนนีเ้กดิขึน้กรณทีีร่า่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาแล้วมีการแก้ไขเพิ่มเติมและสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับการ
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แก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงกำาหนดให้ทั้งสภาผู้แทนราษฎร

และวฒุสิภาตัง้บคุคลซึง่เปน็หรอืมไิดเ้ปน็สมาชกิแหง่สภานัน้ๆ	มจีำานวนเทา่กนัตามทีส่ภาผูแ้ทน
ราษฎรกำาหนด	 ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างนั้น	 การทำาหน้าที่ของ 
คณะกรรมาธกิารรว่มกนัจงึมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พจิารณารา่งพระราชบญัญตัหิรอืรา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญในประเด็นที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วย	
เพื่อหาข้อยุติร่วมกันทั้งในเชิงนโยบายและข้อกฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

และถกูตอ้งสมบรูณท์ีส่ดุ	บทบาทของกรรมาธกิารรว่มกนัจงึมคีวามสำาคญัอยา่งยิง่	สมาชกิวฒุสิภา
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการร่วมกันในสัดส่วนของวุฒิสภาจึงควรตระหนักและให้ความ
สำาคญัตอ่การทำาหนา้ทีด่งักลา่ว	โดยเขา้รว่มประชมุกบักรรมาธกิารในสดัสว่นของสภาผูแ้ทนราษฎร	
เพือ่ชีแ้จงเหตผุลของวฒุสิภาทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิประเดน็ตามรา่งทีผ่า่นความเหน็ชอบของสภาผูแ้ทน
ราษฎร	โดยชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องหากคงประเด็นเดิมตามที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ	
และเสนอเหตุผลถึงข้อดีหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา	 เพื่อให้

กรรมาธกิารรว่มกนัในสดัสว่นของสภาผูแ้ทนราษฎรเหน็ความสำาคญัหรอืประโยชนจ์ากการแกไ้ข
เพิ่มเติมของวุฒิสภา	ถ้ากรรมาธิการร่วมกันในสัดส่วนของวุฒิสภาไม่เข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วม
ประชมุไมต่อ่เนือ่งแลว้อาจสง่ผลใหป้ระเดน็การแกไ้ขเพิม่เตมิของวฒุสิภาไมไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
เนื่องจากกรรมาธิการร่วมกันในสัดส่วนของสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้รับทราบคำาชี้แจงถึงเหตุผล
ของการแก้ไขอย่างพอเพียง	 เป็นเหตุให้กรรมาธิการร่วมกันในสัดส่วนของสภาผู้แทนราษฎร 

ไมส่ามารถตดัสนิใจทีจ่ะเหน็ดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของวฒุสิภาได	้นอกจากนีก้ารพจิารณาของ
คณะกรรมาธิการร่วมกันก็จะมิได้เป็นการพิจารณาร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิด
เห็นและหาฉันทานุมัติร่วมกันที่แท้จริง	 ส่งผลให้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกันไม่ได้รับการพิจารณา 
ที่ก่อประโยชน์อย่างแท้จริง		 	

โดย	พลโท สุจินดา สุทธิพงศ์ 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาครัฐ
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การกลับมติในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการที่วุฒิสภาตั้งในวาระที่	 2	
ขอ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภามไิดก้ำาหนดหลกัเกณฑห์รอืขัน้ตอนการพจิารณาไวอ้ยา่งชดัเจนเหมอืน
กรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที	่ 2	 ของที่ประชุมวุฒิสภาที่กำาหนดไว้ว่า	 ในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 วุฒิสภาจะต้องพิจารณา 
เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงลำาดับมาตรา	 และให้อภิปรายได้เฉพาะถ้อยคำา
หรือข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 หรือที่ผู้แปรญัตติสงวนคำาแปรญัตติ	 หรือที่กรรมาธิการ 
สงวนความเห็นไว้	ทั้งนี้	เว้นแต่ที่ประชุมวุฒิสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ 
จะนำาหลักเกณฑ์การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในที่ประชุมวุฒิสภาตามที่กล่าวข้างต้นมาเป็น
แนวทางในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการเช่นเดียวกัน	โดยการพิจารณา
จะเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงลำาดับมาตรา	 จนจบร่าง	 การพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการจะใช้เวลาในการพิจารณาแต่ละมาตรามากหรือน้อยขึ้นอยู่ความซับซ้อน 
ของเนื้อหาในแต่ละมาตรานั้นๆ	 ซึ่งการประชุมครั้งหนึ่งอาจพิจารณาได้เพียง	 1	 -	 2	 มาตรา	 
การพิจารณาจึงแตกต่างจากการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งโดยปกติการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติฉบับหนึ่งจะพิจารณาให้เสร็จภายในการประชุมครั้งเดียวหรือภายในวันเดียว	 
เว้นแต่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีเนื้อหามากหรือมีความซับซ้อนการพิจารณาอาจใช้เวลามากกว่า

การประชุม	 1	 ครั้งหรือการประชุม	 1	 วัน	 จะเห็นได้ว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ของคณะกรรมาธิการจะใช้เวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในแต่ละมาตราค่อนข้างมาก	 

รา่งพระราชบญัญตัแิตล่ะฉบบัจงึมกีารประชมุมากกวา่หนึง่ครัง้	เมือ่มกีารประชมุพจิารณามาตรา
หรือประเด็นใดผ่านพ้นไปแล้ว	การประชุมครั้งต่อไปจึงควรเป็นการพิจารณามาตราลำาดับถัดไป	
แตม่กีารประชมุบางครัง้ทีค่ณะกรรมาธกิารหยบิยกมาตราหรอืประเดน็ทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมาธกิาร
ได้มีมติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว	 เช่น	 ให้คงไว้ตามร่างเดิม	 หรือให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 และมีมติ
เปลี่ยนแปลงมติเดิม	 ซึ่งกรรมาธิการที่เห็นด้วยกับมติเดิมแต่ในการประชุมครั้งใหม่นี้มิได้อยู่ร่วม
ประชุมด้วยจึงไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมติ	 ปัญหาที่เกิดขึ้น	 คือ	 หากการประชุมครั้งใหม่นี้
เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายหรือมิได้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก็ตาม	แต่กรรมาธิการที่เห็นชอบ
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กับมติครั้งแรกอาจไม่ได้เข้าประชุมในครั้งต่อๆ	 ไปเนื่องจากติดภารกิจ	 และไม่ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงมติที่ตนได้เห็นชอบไปก่อนหน้านั้น	เพราะหากกรรมาธิการบุคคลดังกล่าวทราบถึง

การเปลีย่นแปลงมตอิาจไมเ่หน็ชอบแลว้ขอสงวนความเหน็เพือ่ใชส้ทิธอิภปิรายใหท้ีป่ระชมุวฒุสิภา
พิจารณาวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง	 ด้วยสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเห็นว่า	 เพื่อให้การพิจารณา 
รา่งพระราชบญัญตัเิกดิความรอบคอบและเปน็การเคารพความเหน็ของกรรมาธกิารตามทีท่ีป่ระชมุ
คณะกรรมาธิการที่ได้มีมติเห็นด้วยในครั้งแรก	 การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ 
คณะกรรมาธิการควรยึดแนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อ 
ให้การทำางานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เกิดความสับสน	 กล่าวคือ	 การพิจารณา 
ควรเรียงลำาดับมาตราๆ	 ใดที่ลงมติเป็นประการใดแล้ว	 ระหว่างการพิจารณาที่ยังไม่เสร็จสิ้น 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่ควรมีการย้อนกลับไปพิจารณามาตราหรือประเด็นที่ได้มีมติไปแล้ว	 

แตอ่าจจะสามารถกระทำาไดก้ต็อ่เมือ่รา่งพระราชบญัญตันิัน้ไดพ้จิารณาเสรจ็แลว้และอยูใ่นวาระ
ทบทวนความสมบูรณ์ของร่างพระราชบัญญัติซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอาจกลับมติ
ของมาตราทีไ่ดม้มีตไิปกอ่นหนา้นัน้	แตก่ค็วรแจง้วาระการพจิารณาทบทวนดงักลา่วใหก้รรมาธกิาร
ทกุทา่นไดร้บัทราบและเขา้รว่มประชมุโดยพรอ้มเพรยีงกนั	และหากในการประชมุพจิารณามาตรา
หรือประเด็นดังกล่าวใหม่นั้นกรรมาธิการที่ได้มีมติเห็นชอบด้วยในครั้งแรกไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุพจิารณาครัง้ใหมน่ีไ้ดเ้พราะตดิภารกจิจำาเปน็	คณะกรรมาธกิารยงัคงควรใหส้ทิธกิรรมาธกิาร 
ดังกล่าวได้สงวนความเห็นหากที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้มีมติเปลี่ยนแปลงมติครั้งก่อน	 
นอกจากนีก้ารพจิารณารา่งพระราชบญัญตัทิกุครัง้ควรแจง้กรรมาธกิารทกุทา่นใหเ้ขา้รว่มประชมุ
ครบองค์ประชุม	 โดยเฉพาะก่อนการลงมติใดๆ	 ควรตรวจสอบกรรมาธิการให้ครบองค์ประชุม	
เพื่อให้กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติชอบด้วยกฎหมายและได้รับการพิจารณา 
อย่างละเอียดรอบคอบ

	 โดย	นายกฤช อาทิตย์แก้ว 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกำาแพงเพชร 
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การออกเสียงลงคะแนนควรเปิดเผยหรือไม่

ปัจจุบันการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภา	 รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ประธาน
รัฐสภา	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	และประธานวุฒิสภา	ต้องจัดให้มีการบันทึกการออกเสียงลง
คะแนนของสมาชิกแต่ละคน	 และเปิดเผยบันทึกดังกล่าวไว้ในที่ที่ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้	

เวน้แตก่รณกีารออกเสยีงลงคะแนนเปน็การลบั	การออกเสยีงลงคะแนนของสมาชกิสภานีถ้อืเปน็
เอกสทิธิโ์ดยเดด็ขาด	ผูใ้ดจะนำาไปเปน็เหตฟุอ้งรอ้งวา่กลา่วสมาชกิผูน้ัน้ในทางใดมไิด้	หลกัการที่
รฐัธรรมนญูกำาหนดไวด้งักลา่วไดเ้ปน็หลกัประกนัและใหค้วามเปน็อสิระในทางกฎหมายแกส่มาชกิ
สภาในการออกเสยีงลงคะแนน	แตใ่นทางปฏบิตักิารออกเสยีงลงคะแนนโดยเปดิเผยเชน่วา่นีอ้าจ
มไิดเ้ปน็หลกัประกนัหรอืใหค้วามอสิระแกส่มาชกิสภาทีจ่ะออกเสยีงลงคะแนนทีแ่ทจ้รงิ	เนือ่งจาก
การออกเสยีงลงคะแนนในบางเรือ่งหรอืบางประเดน็ของรา่งพระราชบญัญตัทิีม่ผีลกระทบกระเทอืน
สาระสำาคญัแหง่สทิธแิละเสรภีาพของประชาชน	เศรษฐกจิ	สงัคม	หรอืการใชอ้ำานาจรฐั	และสงัคม
ให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง	 ซึ่งการตัดสินใจออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาต่อเรื่องหรือ
ประเด็นดังกล่าวเกิดจากมุมมองบนพื้นฐานความคิดเห็นหรือเหตุผลที่แตกต่างกัน	 มิได้มีเรื่อง 

ผลประโยชนห์รอืการกระทำาทีข่ดัตอ่กฎหมาย	แตห่ากการตดัสนิใจออกเสยีงลงคะแนนนัน้ไมเ่ปน็
ไปตามกระแสสังคมในขณะนั้น	หรือไม่ถูกใจคนในท้องถิ่นตน	สมาชิกสภาผู้ออกเสียงลงคะแนน
ท่านนั้นอาจถูกต่อต้านหรือถูกตำาหนิจากสังคมหรือคนในท้องถิ่นตน	 การออกเสียงลงคะแนน 
จึงมิได้เป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงของสมาชิกสภาผู้ออกเสียงลงคะแนนแต่กลับอยู่บนพื้นฐาน 

ภายใตค้วามกดดนัจากกระแสสงัคมหรอืคนในทอ้งถิน่ของตน	ซึง่หากพจิารณาตามหลกัวชิาการ
ในประเทศเสรีที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายต้องเคารพความเห็นซึ่งกันและกัน
ไม่ว่าจะเป็นความเห็นของฝ่ายข้างมากหรือฝ่ายข้างน้อย	 ประเด็นเหตุผลที่สนับสนุนแต่ละฝ่าย 
จึงเป็นประเด็นสำาคัญที่ควรได้รับการพิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม	 สมาชิกสภา 
ผู้ออกเสียงลงคะแนนจึงจะมีความเป็นอิสระและมีหลักประกันในการออกเสียงลงคะแนนที่ 
เกิดจากเจตนาที่แท้จริงบนพื้นฐานผลประโยชน์ของมหาชน

	 โดย	นายขวัญชัย พนมขวัญ 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดแพร่
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การพิจารณาหาข้อยุติร่วมกันในชั้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ 

คณะกรรมาธิการเพื่อประหยัดเวลาในที่ประชุมวุฒิสภา

วัตถุประสงค์หลักของการตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
เพื่อให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการได้ใช้ความรู้ความสามารถพิจารณากลั่นกรอง 

รา่งพระราชบญัญตัดิว้ยความรอบคอบและใหเ้กดิความสมบรูณท์ัง้ดา้นรปูแบบและเนือ้หา	เนือ่งจาก
การพจิารณาในคณะกรรมาธกิารเปน็การพจิารณาลงรายละเอยีดเรยีงมาตรา	นอกจากนีป้ระโยชน์
ที่จะได้รับจากคณะกรรมาธิการ	 คือ	 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู	้ ความคิดเห็น	 เพื่อหาข้อยุติ 
ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติโดยผ่านเครื่องมือหรือกฎหมายที่ฝ่ายบริหาร 
จะนำาไปใช้ในการบริหารประเทศ

อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในชั้นการพิจารณาของคณะ

กรรมาธกิารปจัจบุนัพบวา่ไดม้กีรรมาธกิารสงวนความเหน็และสมาชกิวฒุสิภาสงวนคำาแปรญตัติ
คอ่นขา้งมาก	และบางประเดน็ดเูสมอืนหนึง่วา่ความเหน็หรอืประเดน็ทีผู่ส้งวนไดส้งวนไวก้บัคณะ
กรรมาธิการเสียงข้างมากไปในทำานองเดียวกันแต่ผู้สงวนก็ยังคงสงวนประเด็นต่างๆ	เหล่านั้นไว้
เพือ่ประสงคแ์สดงทศันคตหิรอืความคดิเหน็ของตนตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ใหป้รากฏตอ่สาธารณะ	
ซึ่งลักษณะดังกล่าวเช่นนี้ทำาให้การใช้เวลาในที่ประชุมวุฒิสภาสูญเปล่าหรือไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร	
เนือ่งจากหากพจิารณาเรือ่งทีบ่รรจอุยูใ่นระเบยีบวาระการประชมุวฒุสิภาหรอืรอบรรจรุะเบยีบวาระ
ยังมีเรื่องสำาคัญที่รอการพิจารณาอีกเป็นจำานวนมาก	 อาทิ	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณา 
เสร็จแล้ว	กระทู้ถาม	

	 โดย	นายภิญโญ สายนุ้ย 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่
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ระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและการแปรญัตติมีจ�ากัด

การจดัสง่รา่งพระราชบญัญตัแิละเอกสารประกอบการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ	
เพื่อสมาชิกวุฒิสภาใช้ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่	 1	 และวาระที่	 2	 
ของวุฒิสภา	 ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับเอกสารดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันพิจารณาเพียง	
3	 -	4	วัน	การศึกษาและการทำาความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงมีน้อย	ส่งผลให้การ

พจิารณารา่งพระราชบญัญตัขิองสมาชกิวฒุสิภาขาดความละเอยีดและรดักมุ	กอปรกบัการพจิารณา
รา่งพระราชบญัญตัขิองวฒุสิภามเีวลาจำากดั	กลา่วคอื	รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยไดก้ำาหนด
กรอบเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาไว้ว่า	 ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติทั่วไป
วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน	 60	 วัน	 แต่ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน	30	วัน	ด้วยปัจจัยทั้ง	2	ประการดังกล่าวได้เป็นอุปสรรค
ต่อการทำาหน้าที่กลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา

ระยะเวลาการแปรญัตติมีน้อย	 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภากำาหนดให้สมาชิก
วุฒิสภาที่ประสงค์จะแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัต	ิ ให้แปรญัตติภายใน	 7	 วันนับ 
ถัดจากวันที่วุฒิสภารับร่างไว้พิจารณาในวาระที่	 1	 เว้นแต่วุฒิสภาจะได้กำาหนดเป็นอย่างอื่น	 
ตามปกติที่ประชุมวุฒิสภาจะกำาหนดให้แปรญัตติภายใน	7	วันตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	

แตเ่นือ่งจากรา่งพระราชบญัญตับิางฉบบัมคีวามสำาคญัและมสีาระทีซ่บัซอ้น	สมาชกิวฒุสิภาตอ้ง
ใชเ้วลาศกึษาและคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิ	แตด่ว้ยเวลาทีม่จีำากดัอาจสง่ผลใหก้ารแปรญตัตขิาดความ

รอบคอบหรอืไมม่สีมาชกิวฒุสิภาแสดงความจำานงแปรญตัต	ิทำาใหก้ารพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ของวุฒิสภาขาดมุมมองหรือประเด็นรอบด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

	 โดย	นายสมชาติ พรรณพัฒน์ 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครปฐม



วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย  127

ข ้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับป ัญหาและอุปสรรคต่อการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติ

การพจิารณารา่งพระราชบญัญตัขิองวฒุสิภาทัง้ในขัน้การพจิารณาในวาระที	่1	และ
วาระที่	2	ยังขาดข้อมูลวิเคราะห์ทางวิชาการ	โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติทางเทคนิคหรือที่มี
ความซับซ้อน	 และเป็นร่างที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 
และการใช้อำานาจรัฐ	 อย่างกว้างขวาง	 สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสถาบันพระปกเกล้า 

ควรจดัใหม้ขีอ้มลูวเิคราะหเ์ชงิลกึเกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตัทิีส่ภาผูแ้ทนราษฎรไดม้มีตเิหน็ชอบ
แล้วและส่งให้วุฒิสภาพิจารณา	 ทั้งการวิเคราะห์ภาพรวมและรายมาตราหรือประเด็นที่มี 
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และการใช้อำานาจรัฐดังกล่าว	 
รวมทั้งระยะเวลาการจัดส่งร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วหรือ 
ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว	พร้อมข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา	สมาชิกวุฒิสภาได้รับเอกสารดังกล่าวเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งในวาระที่	1	

และในวาระที่	2	แลว้แตก่รณ	ีกอ่นวนัประชมุวฒุสิภาเพยีง	3	-	4	วนั	และหากรา่งพระราชบญัญตัิ
นั้นมีสาระสำาคัญมาก	จะส่งผลให้สมาชิกวุฒิสภามีเวลาเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลได้น้อย	อันจะ
ทำาให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

นอกจากนีส้ำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภาควรมทีมีงานศกึษารา่งพระราชบญัญตัทิีส่ภา
ผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	 โดยเฉพาะมาตราหรือประเด็นที่สภาผู้แทนราษฎรมีการแก้ไข

เพิม่เตมิ	การแกไ้ขเพิม่เตมิดงักลา่วมคีวามเหมาะสมและถกูตอ้งหรอืไม	่หากพบขอ้บกพรอ่งควร
จัดทำาคำาแปรญัตติเสนอพร้อมให้คำาแนะนำาแก่สมาชิกวุฒิสภาประกอบการพิจารณาแปรญัตติ	
เนือ่งจากการแปรญตัตเิปน็กลไกสำาคญัประการหนึง่ทีจ่ะชว่ยใหก้ารพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 รวมทั้งควรมีระบบแจ้งเตือนให้สมาชิก
วุฒิสภาใช้สิทธิแปรญัตติก่อนวันครบกำาหนดล่วงหน้า	2	-	3	วัน	เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการแปรญัตติและเป็นการช่วยเตือนสมาชิกวุฒิสภาอีกทางหนึ่ง

สว่นเรือ่งการเชญิผูแ้ปรญตัตเิขา้รว่มชีแ้จงประกอบคำาแปรญตัตกิบัคณะกรรมาธกิาร	
ตามขอ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภากำาหนดวา่ถา้ผูแ้ปรญตัตหิรอืผูร้บัมอบหมายไมม่าชีแ้จงตอ่คณะ
กรรมาธกิารตามนดัจนเวลาลว่งไปเกนิกวา่	30	นาทนีบัแตเ่วลาทีค่ณะกรรมาธกิารไดเ้ริม่พจิารณา
คำาแปรญัตติใด	 คำาแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป	 เว้นแต่คณะกรรมาธิการจะพิจารณาเห็นสมควร
ผ่อนผันให้เป็นกรณีพิเศษก่อนเสร็จการพิจารณาเรื่องนั้น	 เนื่องจากการแปรญัตติเป็นการแสดง
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ถึงความตั้งใจของสมาชิกวุฒิสภาที่มิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	
ประกอบกบัการแปรญตัตชิว่ยใหค้ณะกรรมาธกิารพจิารณารา่งพระราชบญัญตัไิดร้บัทราบขอ้มลู
และความเหน็ของผูแ้ปรญตัตซิึง่จะชว่ยใหก้ารพจิารณารา่งพระราชบญัญตัขิองคณะกรรมาธกิาร
เป็นไปอย่างรอบคอบและรอบด้านมากขึ้น	 หากผู้แปรญัตติไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะ
กรรมาธกิารตามนดัดว้ยเหตสุดุวสิยัแลว้	และผูแ้ปรญตัตดิงักลา่วยงัคงมคีวามประสงคข์อเขา้ชีแ้จง
คำาแปรญตัตขิองตนกอปรกบัคณะกรรมาธกิารยงัไมเ่สรจ็สิน้การพจิารณารา่งพระราชบญัญตันิัน้	
จึงควรให้โอกาสผู้แปรญัตติเข้าร่วมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่ง	

	 โดย	นายอนุรักษ์ นิยมเวช 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาชีพ

ปัญหาบางประการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การกลัน่กรองกฎหมายเปน็หนา้ทีห่ลกัของวฒุสิภาซึง่ถอืวา่มคีวามสำาคญัเปน็ลำาดบั
แรกเนื่องจากวุฒิสภาเป็น	1	ใน	2	ของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นอำานาจอธิปไตย	1	ใน	3	แม้จะมี
ความสำาคัญไม่เท่ากับสภาผู้แทนราษฎรเพราะไม่มีอำานาจในการออกกฎหมายก็ตาม	 แต่ในช่วง	
3	 ปีที่ผ่านมา	 วุฒิสภาก็ได้ทำาหน้าที่นี้ได้อย่างเข้มแข็ง	 กฎหมายหลายฉบับมีการเปลี่ยนแปลง 

รายละเอยีดมากมายในชัน้วฒุสิภา	เชน่	พระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2553	หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ....	 ตลอดจนกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับ	 ถือว่าวุฒิสภา 
ทำาหน้าที่ได้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ได้ให้อำานาจไว้ในระดับหนึ่ง	 อย่างไรก็ตามยังมีปัญหา 
ที่จะต้องแก้ไขเพื่อให้การทำาหน้าที่ของวุฒิสภาดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

ปัญหาหนึ่งคือวุฒิสภาใช้เวลาของสภาไปกับการพิจารณากฎหมายแต่ละฉบับ 

คอ่นขา้งมาก	ในวาระแรกสภาเสยีเวลาไปมากในการพจิารณาเกีย่วกบัรายละเอยีดในแตล่ะมาตรา
แทนที่จะให้น้ำาหนักไปกับหลักการและเหตุผล	 วาระนี้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนไปอย่าง
น่าเสียดาย	 การพิจารณาของคณะกรรมาธิการซึ่งใช้กรรมาธิการประจำาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
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นั้นเป็นผู้พิจารณาแบบคู่ขนานในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติอยู่ระหว่างพิจารณาของสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นสิ่งที่ดี	 แต่ปัญหาคือวุฒิสภาหรือแม้แต่สภาผู้แทนราษฎรมีเวลาน้อยเกินไปที่จะเชิญ 
ผู้เกี่ยวข้องมาให้รายละเอียดและถกเถียงกันในร่างมาตราต่างๆ	 ในเวลาที่จำากัดเช่นนี้ควรมี 
การใช้สื่อต่างๆ	ทั้งสิ่งพิมพ์,	วิทยุ,	โทรทัศน์	โดยเฉพาะทางเว็บไซต์ของวุฒิสภาให้เป็นประโยชน์	
เพื่อให้ประชาชนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ	 ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์มาก
สำาหรับการพิจารณากฎหมายของสมาชิกวุฒิสภา

ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการทั้งก่อนพิจารณาวาระแรกหรือในระหว่าง 

วาระ	2	ทีก่รรมาธกิารเปน็คนละชดุ	(ในวาระ	2	ใชก้รรมาธกิารสามญัเดมิรว่มกบัสมาชกิวฒุสิภา 
จากกรรมาธิการสามัญแต่ละคณะจำานวนเฉลี่ยประมาณ	11	คน)	ความเข้มข้นในการพิจารณา
ยังมีน้อยเกินไป	 สาเหตุอาจมาจากภาระงานของสมาชิกวุฒิสภามีมาก	 ไม่สามารถให้เวลาได้ 

เตม็ทีก่บัรา่งกฎหมายทีต่นเองเปน็กรรมาธกิาร	การพจิารณาถกเถยีงกนัในคณะกรรมาธกิารกย็งั
เป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย	 เพราะผู้เชี่ยวชาญมักมาจากข้าราชการประจำาซึ่งยังมีความเกรงใจ
สมาชิกวุฒิสภา	 (หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)	 อยู่มาก	 การพิจารณาจึงไม่เข้มข้นเหมือนใน 

บางประเทศ	เชน่	สหรฐัอเมรกิา	หรอืสหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมน	ีทีผู่เ้ชีย่วชาญในคณะกรรมาธกิาร
จะถกเถียงกันในประเด็นของกฎหมายอย่างเต็มที่จนตกผลึก	เมื่อเข้าไปพิจารณาในวุฒิสภาแล้ว
จึงใช้เวลาน้อยลง

การทีส่มาชกิวฒุสิภาไมไ่ดร้บัความรูเ้ตม็ทีก่อ่นการพจิารณากฎหมาย	เปน็อปุสรรค
หนึ่งในการพิจารณากฎหมาย	การให้ความรู้และเวลาในการพิจารณากฎหมายจึงมีความจำาเป็น	
ไมว่า่จะมาจากหอ้งสมดุ	จากงานวจิยั	จากนกัวชิาการ	จากขอ้มลูและความคดิเหน็ของขา้ราชการ	
จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายโดยตรง	จากประชาชนทัว่ไป	จากสือ่ทกุชนดิแมเ้วลาจะเปน็อปุสรรค
เนือ่งจากบญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญู	แตถ่า้วางแผนดแีลว้กส็ามารถพฒันากระบวนการออกกฎหมาย
ให้ดียิ่งขึ้นได้	 ข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลจากผู้ เกี่ยวข้องจึงเป็นหัวใจของการพัฒนา 
การกลั่นกรองกฎหมายของสมาชิกวุฒิสภา

	 โดย	นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาครัฐ 
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องค์ประกอบส�าคัญในการพิจารณาร่างกฎหมายของวุฒิสภา

ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา	ก่อนการพิจารณาร่างกฎหมายใน
แตล่ะวาระ	สมาชกิวฒุสิภาจะตอ้งศกึษาทำาความเขา้ใจรา่งกฎหมายเปน็การลว่งหนา้	โดยจะตอ้ง
อ่านทำาความเข้าใจเนื้อหาในบทบัญญัติแต่ละมาตรา	 อย่างไรก็ตามการอ่านเพื่อทำาความเข้าใจ
ในเนื้อหาบทบัญญัติแต่ละมาตราในร่างกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ	 จำาเป็น 
อย่างยิ่งจะต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายอย่างละเอียดลึกซึ้ง	 เพื่อจะได้ทราบถึง
ความเป็นมาของกฎหมาย	 เจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะนำาไปใช้บังคับเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ	 
ที่เกิดขึ้นในสังคม	 ผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย	 
ตลอดจนความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหากฎหมายในแต่ละมาตรา	 แต่กรณีมีปัญหาว่าสมาชิก

วฒุสิภาไมส่ามารถคน้หาขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัรา่งกฎหมายทีเ่ขา้สูก่ารพจิารณาของวฒุสิภาในเชงิ
ลกึได	้การทีส่ำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภาไดจ้ดัทำาเอกสารประกอบการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
เพื่อให้สมาชิกได้อ่านทำาความเข้าใจในเนื้อหาสาระสำาคัญของร่างกฎหมายทุกฉบับที่เข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภา	 โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องที่มาของ
กฎหมาย	รายละเอียดของการพิจารณา	รวมทั้งคำาอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการ

พจิารณารา่งกฎหมายในแตล่ะวาระ	และมกีารรวบรวมขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัรา่งกฎหมาย
จากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	 ไว้ในเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 จึงทำาให้สมาชิก
วุฒิสภาได้ศึกษาทำาความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างกฎหมายได้ในระดับหนึ่ง	 
ซึ่งเป็นประโยชน์กับการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของสมาชิกวุฒิสภามากพอสมควร	

ในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่	2	ของวุฒิสภา	
ภายหลังจากที่ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติในวาระที่	 1	 รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาแล้ว	 

ขัน้ตอนการพจิารณาในลำาดบัตอ่ไปเปน็ขัน้ตอนทีส่ำาคญัมากเพราะเปน็ขัน้ตอนของการพจิารณา
ในรายละเอียดทุกถ้อยคำาของกฎหมาย	 ตั้งแต่ชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วเรียงลำาดับมาตรา	 ตั้งแต่ 
ในมาตรา	 1	 ถึงมาตราสุดท้าย	 ดังนั้น	 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติในวาระที่	 2	 จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ	 และมีความเข้าใจใน 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอย่างดี	 เพื่อจะได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ

ใหม้คีวามถกูตอ้งสมบรูณ	์และจะไดน้ำาไปใชบ้งัคบัใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระเทศชาตแิละประชาชน 
ต่อไป	 แต่ปรากฏว่าในการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระ
ที่	 2	 ได้มีการกำาหนดให้ใช้ระบบหมุนเวียนสมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมาธิการสามัญแต่ละ 
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คณะไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 จึงทำาให้กรรมาธิการวิสามัญ 
บางคนมิได้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในร่างพระราชบัญญัติ	ดังนั้น	ในการพิจารณาแต่งตั้ง

บคุคลเพือ่ทำาหนา้ทีเ่ปน็กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่งพระราชบญัญตัคิวรพจิารณาเลอืกจาก
บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในร่างพระราชบัญญัติเป็นสำาคัญ

โดยที่ระบบกฎหมายของประเทศไทยเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร	ร่างกฎหมาย

ทีเ่สนอใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรและวฒุสิภาพจิารณาจงึมถีอ้ยคำาซึง่เปน็ศพัทใ์นทางกฎหมายมากมาย	
ซึ่งยากที่เข้าใจได้	แม้แต่นักกฎหมายเองในบางครั้งยังเข้าใจไม่ตรงกัน	จึงทำาให้เกิดปัญหาในการ
ตีความตัวบทกฎหมาย	เมื่อร่างกฎหมายผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาและประกาศใช้บังคับกับ
ประชาชนโดยทั่วไป	 จึงยากที่ประชาชนโดยทั่วไปจะเข้าใจความหมายของกฎหมายได	้ ดังนั้น 

ในการพจิารณารา่งกฎหมายของวฒุสิภาควรหลกีเลีย่งการใชถ้อ้ยคำาซึง่เปน็ศพัทใ์นทางกฎหมาย
ที่เข้าใจยาก	 แต่ควรใช้ถ้อยคำาภาษาที่ประชาชนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจ	 เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายได้	

	 โดย	นายแพทย์จตุรงค์ ธีระกนก 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดร้อยเอ็ด

ปัญหาการตั้งบุคคลภายนอกประกอบเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ในการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัใินวาระที่	2	ของวฒุสิภา	กรณทีีท่ีป่ระชมุวฒุสิภา
มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้พิจารณา	 โดยปกติวุฒิสภาจะกำาหนดจำานวนบุคคล
ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ	จำานวน	29	ถึง	31	คน	มีความเห็นว่าเป็นการกำาหนด

จำานวนกรรมาธกิารวสิามญัทีม่ากเกนิไป	สง่ผลทำาใหก้ารประชมุไมค่ลอ่งตวั	มคีวามลา่ชา้ตอ้งเสยี
เวลายาวนานในการรอกรรมาธกิารใหม้าครบองคป์ระชมุจงึจะเริม่เปดิประชมุได้	ถา้กำาหนดจำานวน
กรรมาธิการวิสามัญให้น้อยลงจะทำาให้การดำาเนินกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการมี
ความคล่องตัว	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก็จะสามารถดำาเนินการให้แล้วเสร็จได้รวดเร็ว 
ยิ่งขึ้น
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นอกจากนี้	 การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระ 
ที่	 2	 จะต้องประกอบด้วยบุคคลภายนอกตามจำานวนที่กำาหนดในข้อบังคับการประชุมฯ	 โดย 
ข้อบังคับการประชุมฯ	 ข้อ	 81	 กำาหนดว่า	 ในการเลือกคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา 

รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรา่งพระราชบญัญตัใิหค้ณะรฐัมนตร	ีศาลรฐัธรรมนญู	
ศาลยุติธรรม	ศาลปกครอง	หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง	เสนอรายชื่อได้ไม่เกิน
หนึง่ในหา้ของจำานวนกรรมาธกิารทัง้หมด	ถา้วฒุสิภามมีตใิหต้ัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญั	จำานวน	
29	คน	 จะมีสัดส่วนของกรรมาธิการที่เป็นบุคคลภายนอกที่มาจากการเสนอโดยคณะรัฐมนตรี	
ศาล	หรือองค์กรอิสระ	จำานวนไม่เกิน	5	คน	ซึ่งโดยปกติจะมีการเสนอครบจำานวน	5	คน	ซึ่งเป็น
จำานวนทีม่ากเกนิไปทำาใหก้รรมาธกิารวสิามญัทีเ่ปน็บคุคลภายนอกมอีำานาจครอบงำาความคดิของ
สมาชิกวุฒิสภาให้คล้อยตาม	ถึงแม้ว่าสมาชิกวุฒิสภาจะมีจำานวนที่มากกว่า	แต่ทุกคนมีอิสระใน
การตัดสินใจลงมต	ิ ไม่มีพรรคการเมืองควบคุมกำากับทิศทางในการลงมติเหมือนเช่นสภาผู้แทน
ราษฎร

ในประการสำาคัญถ้าร่ างพระราชบัญญัติที่พิจารณาในวาระที่ 	 2	 เป็น 

รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีเ่สนอโดยองคก์รอสิระ	การใหต้วัแทนขององคก์รอสิระ 
เขา้มาเปน็กรรมาธกิารวสิามญัดว้ย	จะทำาใหก้ารพจิารณาแกไ้ขเพิม่เตมิรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญทำาได้ยากลำาบาก	เพราะสมาชิกวุฒิสภาจะรู้สึกเกรงใจประธานองค์กรอิสระในฐานะ
ที่เป็นผู้สรรหาสมาชิกวุฒิสภา

	 โดย	นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช

บทบาทของกรรมาธิการวิสามัญซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

ในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 โดยกำาหนดให้มี
สัดส่วนของคณะกรรมาธิการที่มาจากบุคคลภายนอก	 ทำาให้เกิดปัญหาในชั้นการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ	ในวาระที่	2	ดังนี้
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1.	กรรมาธกิารทีเ่ปน็ตวัแทนในสดัสว่นของรฐับาล	หรอืตวัแทนทีม่าจากหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับร่างพระราชบัญญัติ	 หรือตัวแทนจากสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 
จะอภิปรายชี้แจงปกป้องร่างเดิมของตนจนอาจจะลืมที่จะรับฟังเหตุผลที่ดีของกรรมาธิการ 
คนอื่นๆ	ที่เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ

2.	จากประสบการณ์ที่ได้ร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับความมั่นคง	
โดยคณะกรรมาธิการจะเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ	 ถ้ามีกรณี
สมาชิกวุฒิสภาเสนอคำาแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ	 ผู้ชี้แจงจะใช้บทบาทชี้นำา 
เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีเนื้อความในบทบัญญัติมาตราต่างๆ	ตามที่ตนต้องการ	ทั้งๆ	ที่การ 
คงความในบทบัญญัติมาตราต่างๆ	 ไว้เช่นนั้น	 อาจสุ่มเสี่ยงต่อการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน

	 โดย	นายวรวิทย์ บารู 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปัตตานี

ปัญหาอุปสรรคในการกลั่นกรองกฎหมาย	และข้อเสนอแนะ

เปา้หมายเชงิอดุมคตขิองสมาชกิรฐัสภาในฐานะผูร้บัมอบอำานาจหนา้ทีแ่ทนประชาชน
ในด้านนิติบัญญัติ	 นั่นคือ	ก�รทำ�ให้มีกฎหม�ยและก�รบังคับใช้กฎหม�ยที่ครอบคลุมวิถี

ชีวิตอย่�งรอบด้�นของประช�ชนในประเทศ โดยคำ�นึงถึงบทเรียนในอดีต สถ�นก�รณ์

ปัจจุบัน และวิสัยทัศน์ในก�รมองปัญห�ร่วมกันในอน�คต เพื่อให้ม�ตรฐ�นคุณภ�พชีวิต

ของประช�ชนได้รับก�รพัฒน�ดีขึ้นอย่�งทันกับยุคสมัย	 ปัญหาขั้นต้นของสมาชิกรัฐสภา
ต่อภารกิจนี้	 ก็คือ	คว�มล่�ช้�ในก�รออกและก�รกลั่นกรองกฎหม�ย	 ซึ่งมีสาเหตุมาจาก	

การมคีว�มรูค้ว�มเข�้ใจทีไ่มเ่ท�่เทยีมกนั	ในกรอบเวลาทีม่อียูจ่ำากดัในแตล่ะชว่งสมยัและวาระ
ของรฐัสภา	จงึจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งปรบัฐ�นคว�มรูแ้ละทศันคตใิหใ้กลเ้คยีงกนัยิง่ขึน้	มกี�รจดัลำ�ดบั

คว�มสำ�คัญของประเด็นปัญห�กฎหมายที่ตกค้างหรือมีความจำาเป็นเร่งด่วน	มีการจัดหมวด

หมูแ่ละกลุม่ภ�รกจิ	(กรรมาธกิารหรอือนกุรรมาธกิาร)	ทีร่บัผดิชอบในแตล่ะเรือ่ง	โดยสำ�นกัง�น

เลข�ธกิ�รวฒุสิภ�ซึง่เปน็ฝา่ยประจำาตอ้งมกีารประมวลขอ้มลูพืน้ฐานถงึสถ�นะของกฎหม�ย
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แตล่ะฉบบั	และกำาหนดแผนงาน	และสนบัสนนุใหส้มาชกิสภาทำาก�รประชมุสมัมน�	เพือ่สรปุ

บทเรียนในแต่ละช่วงเวลาที่กำาหนด	เช่น	สมัยประชุม	หรือปีปฏิทิน	และเรียนรู้ร่วมกันกำ�หนด

ทิศท�งในก�รกลั่นกรองกฎหม�ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิผล 
เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

	 โดย	ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาคอื่น

การเตรียมตัว	การสร้างความเข้าใจและการท�าหน้าที่ในคณะกรรมาธิการ

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการในวาระที่	2	ร่างพระราช
บัญญัติบางมาตราคณะกรรมาธิการอาจมีการแก้ไข	 สมาชิกวุฒิสภาสงวนคำาแปรญัตติ	 หรือ

กรรมาธกิารสงวนความเหน็	คณะกรรมาธกิารควรมกีารเตรยีมตวัและศกึษาประเดน็หรอืมาตรา
ดังกล่าวในการหาเหตุผลและข้อยุติร่วมกัน	เพื่อกรรมาธิการทุกคนในคณะกรรมาธิการมีความรู้
และความเข้าใจตรงกันและสามารถชี้แจงแก่บุคคลภายนอกเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 รวมทั้ง
คณะกรรมาธิการควรเตรียมตัวและพิจารณามอบหมายกรรมาธิการให้เป็นตัวแทนของคณะ

กรรมาธกิารในการตอบชีแ้จงสมาชกิวฒุสิภา	สมาชกิวฒุสิภาผูส้งวนคำาแปรญตัต	ิหรอืกรรมาธกิาร
ผู้สงวนความเห็น	 แล้วแต่กรณี	 ต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระที่	 2	 เพื่อให้การชี้แจงของ 
คณะกรรมาธกิารมคีวามชดัเจน	ไมม่เีหตผุลหรอืความเหน็หลายแนวทางซึง่อาจสรา้งความสบัสน
แกส่มาชกิวฒุสิภาในการรบัฟงัหรอืการตดัสนิใจตอ่ประเดน็หรอืมาตรานัน้	สำาหรบัการทำาหนา้ที่
กรรมาธิการในการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณควรตรวจสอบการทำางานและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณในโครงการ	 แผนงาน	 หรือนโยบายสำาคัญของหน่วยงานต่างๆ	 ที่มีผลต่อ 

สว่นรวม	โดยควรมอบหมายใหก้รรมาธกิารทีเ่ปน็ผูแ้ทนจากคณะกรรมาธกิารสามญัประจำาวฒุสิภา
คณะต่างๆ	นำาผลการพิจารณาศึกษา	สอบสวน	หรือตรวจสอบ	เกี่ยวกับความโปร่งใสหรือการ
ทจุรติของโครงการ	แผนงาน	หรอืนโยบายของหนว่ยงานตา่งๆ	ทีอ่ยูใ่นความสนใจของสือ่มวลชน	
หรอืสาธารณชน	ซึง่คณะกรรมาธกิารสามญัแตล่ะคณะไดต้ดิตามและดำาเนนิการอยูน่ัน้	มาพจิารณา
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ศกึษารว่มกนักบัหนว่ยงานตา่งๆ	ทีเ่ขา้รว่มชีแ้จงกบัคณะกรรมาธกิารพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
งบประมาณ	 เพื่อให้การตรวจสอบและการทำางานของคณะกรรมาธิการเกิดความชัดเจนและ 
ตรงประเด็นในห้วงเวลาที่มีจำากัด

	 โดย นายโชติรัส ชวนิชย์ 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาการ

ปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณากฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณากฎหมายของสมาชิกวุฒิสภาในห้วงเวลาตั้งแต	่
พ.ศ.	2551	-	2553	ในมุมมองของผม	มีดังต่อไปนี้

1.	เวลาประชุมของวุฒิสภาที่จัดไว้เพียงสัปดาห์ละ	 1	 ครั้งนั้นน้อยเกินไป	 ทำาให้
สมาชิกวุฒิสภาไม่มีเวลาที่จะทำาความเข้าใจในสาระของกฎหมายแต่ละฉบับโดยละเอียดว่า 

ผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบตอ่ประชาชน	รวมทัง้ผลกระทบตอ่หนว่ยงานทีต่อ้งนำากฎหมาย
ดงักลา่วไปบงัคบัใชว้า่สามารถจะดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายดงักลา่วไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
หรอืไม	่ทีส่ำาคญักฎหมายบางฉบบัไดถ้กูสมาชกิวฒุสิภาแปรญตัตมิากจนเกอืบเปน็การเปลีย่นแปลง
หลักการและเหตุผลที่กฎหมายดังกล่าวได้ถูกตราขึ้นมา

2.	สมาชกิวฒุสิภาหลายทา่นยงัเปน็มอืใหม	่มปีระสบการณใ์นการกลัน่กรองกฎหมาย
ไม่มาก	 (รวมทั้งตัวผมเอง)	 ความแม่นยำาในเรื่องตัวบทกฎหมายยังน้อย	 หลายท่านยังติดยึดอยู่
กบัแนวความคดิและเงือ่นไขทีต่อ้งใชเ้วลาในสภาหาเสยีงใหแ้กต่นเอง	แยกไมอ่อกวา่ผลประโยชน์
ของชาติกับผลประโยชน์ส่วนตนแตกต่างกันอย่างไร

3.	ระบบการเมอืงการปกครองของประเทศไทยยงัไมม่มีาตรการและมาตรฐานทีจ่ะ
สะท้อนขีดความสามารถในการทำาหน้าที่พิจารณากฎหมายของสมาชิกวุฒิสภา

โดย	พลเรือเอก ดร.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาชีพ
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ปัญหาและอุปสรรคในการกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา

บทบาทหน้าที่หลักของวุฒิสภาประการหนึ่ง	 คือ	 การกลั่นกรองกฎหมายที่ผ่าน 
ความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร	 แต่จากประสบการณ์ในการทำางานเกือบ	 3	 ปีในหน้าที่นี้	 
ผมเห็นว่า	มีปัญหา	อุปสรรค	และข้อจำากัดหลายประการ	กล่าวคือ

1.	การปรับปรุงกฎหมายภายใต้ข้อจำากัดของหลักการและเหตุผลของกฎหมาย 

ทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรไดใ้หค้วามเหน็ชอบและวฒุสิภาไดร้บัหลกัการไว	้ซึง่ในหลายๆ	ครัง้	กฎหมาย
ดังกล่าวมีการแก้ไขเพียงบางประเด็นที่ฝ่ายบริหารต้องการ	 แต่ไม่ครอบคลุมถึงประเด็นอื่นๆ	 
ที่ควรมีการปรับปรุงด้วย	วุฒิสภาทำาได้เพียงการตั้งข้อสังเกตได้เท่านั้น

2.	ข้อจำากัดในประเด็นของเงื่อนเวลาที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน	
30	วัน	สำาหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน	หรือ	60	วัน	สำาหรับกฎหมายทั่วไป	(แม้จะต่อได้อีก
ฉบับละ	30	วันก็ตาม)	เนื่องจากกฎหมายทุกฉบับเป็นเรื่องสำาคัญที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน	 จึงจำาเป็นที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและฟังความคิดเห็นจากรอบ
ด้าน	แต่ก็ติดขัดด้วยเงื่อนเวลาดังกล่าว

3.	ข้อจำากัดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมาธิการในขั้นแปรญัตติ	

เนือ่งจากสมาชกิวฒุสิภาหรอืคณะกรรมาธกิารสามญัทีไ่ดร้บัมอบใหพ้จิารณากฎหมายตา่งๆ	มใิช่
เปน็ผูร้อบรูใ้นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายนัน้	แมว้า่ขอ้บงัคบัจะเปดิโอกาสใหต้ัง้เปน็กรรมาธกิาร
วิสามัญที่สามารถจะเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมเป็นกรรมาธิการได้	 แต่ส่วนใหญ่ไม่เคย 

ไดด้ำาเนนิการ	จะมกีแ็ตเ่พยีงตวัแทนของรฐับาล	หรอืการตัง้บคุคลภายนอกทีเ่ขา้ใจวา่รูเ้รือ่งนัน้ๆ	
เข้ามาช่วยงานเท่านั้น	

4.	ในกรณีที่วุฒิสภาไม่เห็นด้วยกับกฎหมายใด	 อำานาจในการยับยั้งกฎหมายของ
วุฒิสภา	 มิใช่อำานาจยับยั้งที่เด็ดขาด	 ควรจะได้มีการปรับปรุงให้เหมือนกับกรณีการพิจารณา 
พระราชกำาหนด	ที่ให้อำานาจที่ชัดเจนกว่าและมีการคานอำานาจกับสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วย

โดย	นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาชีพ
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ความส�าคัญของการท�าหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมาย

รฐัธรรมนญูไดใ้หอ้ำานาจวฒุสิภามอีำานาจเลอืกสมาชกิของตนตัง้เปน็คณะกรรมาธกิาร
สามญั	และมอีำานาจเลอืกบคุคลผูเ้ปน็สมาชกิหรอืมไิดเ้ปน็สมาชกิตัง้เปน็คณะกรรมาธกิารวสิามญั
เพื่อกระทำากิจการ	 พิจารณาสอบสวน	 หรือศึกษาเรื่องใดๆ	 อันอยู่ในอำานาจหน้าที่ของวุฒิสภา	
แล้วรายงานต่อวุฒิสภา	 เมื่อจะเริ่มทำางานคณะกรรมาธิการแต่ละคณะจะมีการเลือกตำาแหน่ง
ต่างๆ	 เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการทำาหน้าที่ให้การทำางานของคณะกรรมาธิการสัมฤทธิผล	 
โดยเฉพาะการเลือกตำาแหน่งประธานคณะกรรมาธิการไม่ว่าจะเป็นประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญประจำาวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ตำาแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาเป็นตำาแหน่งที่สมาชิก
วุฒิสภาจำานวนหนึ่งมีความประสงค์	 เนื่องจากประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภา
เป็นตำาแหน่งที่ได้รับสิทธิประโยชน์สูงกว่าตำาแหน่งอื่น	 เช่น	 การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 
รวมถึงความภาคภูมิใจและเกียรติประวัติในเชิงสัญลักษณ์ในฐานะประธาน	 สมาชิกวุฒิสภา 
ผู้อาวุโสที่ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงานจำานวนหนึ่งก็จะหลีกให้สมาชิกวุฒิสภาผู้อาวุโส
น้อยได้แสดงความรู้ความสามารถในตำาแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญ

สำาหรับตำาแหน่งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่ง

เป็นอีกตำาแหน่งหนึ่งที่มีความสำาคัญมากเพราะนอกจากผู้ที่จะมาดำารงตำาแหน่งนี้ต้องเป็นบุคคล
ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่งของรา่งพระราชบญัญตันิีเ้ปน็อยา่งดแีลว้	จะตอ้งมคีวามรูด้า้น

กฎหมายเป็นอย่างดีด้วยโดยเฉพาะความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	 ข้อบังคับ 
การประชุมสภา	 ตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 ในทางปฏิบัติ 
จะมีสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการและประสงค์ที่จะดำารงตำาแหน่งประธาน 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	ได้วิ่งเต้น	(lobby)	ให้ตนได้เป็นประธาน	
แต่เมื่อได้เข้าทำาหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการแล้วกลับไม่สามารถนำาพาร่างพระราชบัญญัติ

เปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย	รวมทัง้การทำาหนา้ทีก่รรมาธกิารรว่มกนัพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ	
ยงัคงมสีมาชกิวฒุสิภาหลายคนไมเ่ขา้ใจบทบาทและไมส่ามารถชีแ้จงประเดน็หรอืเหตผุลทีว่ฒุสิภา
ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิรา่งพระราชบญัญตัติอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมาธกิารรว่มกนัหรอืทีป่ระชมุสภาผูแ้ทน
ราษฎร	สง่ผลใหค้วามเหน็หรอืประเดน็ทีว่ฒุสิภาแกไ้ขเพิม่เตมิไมไ่ดร้บัความเหน็ชอบในทีป่ระชมุ 
คณะกรรมาธิการร่วมกันหรือที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
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ขา้พเจา้จงึมคีวามปรวิติกตอ่การพจิารณารา่งพระราชบญัญตัขิองวฒุสิภาวา่	จะขาด
ประสิทธิภาพอันสะท้อนถึงการทำาหน้าที่ด้านนิติบัญญัติที่อ่อนแอของวุฒิสภา	ด้วยเหตุนี้สมาชิก
วุฒิสภาที่ได้รับเลือกเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือกรรมาธิการ 
ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหากตนไม่มีความรู้เรื่องของร่างพระราชบัญญัติและความรู้
ด้านกฎหมายดังกล่าว	 ควรสนับสนุนกรรมาธิการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง	 รวมทั้งกรรมาธิการในคณะนั้น 

ควรพเิคราะหแ์ละใหก้ารสนบัสนนุกรรมาธกิารทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมใหไ้ดร้บัเลอืกเปน็ประธาน	
ไมค่วรเลอืกเพราะความเกรงใจ	เนือ่งจากรา่งพระราชบญัญตัเิมือ่มผีลบงัคบัใชเ้ปน็กฎหมายแลว้	
จะมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม	มิได้จำากัดเฉพาะตนหรือกลุ่มตนเท่านั้น

นอกจากนี้จากประสบการณ์ในการทำาหน้าที่กรรมาธิการร่วมกันพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกเป็นกรรมาธิการร่วมกันในสัดส่วน 
ของสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนหนึ่งยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

เก่ียวกับอำานาจหน้าท่ีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา	เช่น	การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 หลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้	 
คือ	แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	พ.ศ.	2539	เพื่อกำาหนดให้
ผู้รับบำานาญสามารถนำาสิทธิในบำาเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินได้	 
ในการพจิารณาของวฒุสิภาไดล้งมตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิรา่งพระราชบญัญตักิองทนุบำาเหนจ็บำานาญ
ข้าราชการ	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	ที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งลงมติเห็นชอบแล้ว	โดยแก้ไขการคำานวณ
บำานาญให้คำานวณจากอัตราเงินเดือนเฉลี่ยยี่สิบสี่เดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการหารด้วย 
ห้าสิบ	แต่ต้องไม่ต่ำากว่าร้อยละเก้าสิบห้าของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยยี่สิบสี่เดือนสุดท้าย	การแก้ไข
เพิ่มเติมของวุฒิสภาดังกล่าว	 กรรมาธิการร่วมกันในสัดส่วนของสภาผู้แทนราษฎร	 และสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรจำานวนหนึ่ง	 มองว่าเป็นการแก้ไขเกินหลักการของกฎหมายที่มิได้บัญญัติไว้ 

ในรา่งพระราชบญัญตัทิีเ่สนอใหว้ฒุสิภาพจิารณาตลอดจนอาจมผีลกระทบตอ่ฐานะทางการคลงั
ของรฐับาลทีย่งัไมพ่รอ้มตอ่ภาระดงักลา่ว	การทำาหนา้ทีพ่จิารณากลัน่กรองกฎหมายของวฒุสิภา
จึงดูเสมือนหนึ่งว่ามีอำานาจในการเสนอกฎหมายได้เอง	
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ข้าพเจ้าจึงได้ชี้แจงและทำาความเข้าใจไปว่า	 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในส่วนการ

พจิารณารา่งพระราชบญัญตัขิองวฒุสิภามไิดใ้ชถ้อ้ยคำา	“รบัหลกัการ”	เหมอืนกรณขีองสภาผูแ้ทน
ราษฎร	 ประกอบกับวุฒิสภาได้มีการแก้ไขข้อบังคับการประชุมโดยใช้คำาว่า	 “รับร่าง”	 จวบจน 
ขอ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภา	พ.ศ.	2551	ซึง่เปน็ขอ้บงัคบัทีใ่ชใ้นปจัจบุนัยงัคงใชถ้อ้ยคำา	“รบัรา่ง”	
ตา่งจากกรณขีองขอ้บงัคบัการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ใชถ้อ้ยคำา	“รบัหลกัการ”	เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาจึงเปรียบเสมือนเปิดช่องให้วุฒิสภา
สามารถแกไ้ขเพิม่เตมิเกนิหรอืขดักบัหลกัการรา่งพระราชบญัญตัไิด้	นอกจากนีป้ระเดน็การคำานวณ
บำานาญที่วุฒิสภาแก้ไขซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมองว่าเป็นการแก้ไขเกินหลักการ	 เป็นประเด็นที่ 
เกิดจากข้อเรียกร้องของครูทั่วประเทศส่วนใหญ่ที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับค่าครองชีพจึงได้
ส่งความเห็นมาให้วุฒิสภาพิจารณา

การสะทอ้นความประสงคข์องประชาชนผา่นวฒุสิภาในฐานะผูแ้ทนปวงชนชาวไทย
จึงเป็นเพียงการสะท้อนความประสงค์หรือความเห็นของครูในฐานะประชาชนเพื่อให้รัฐบาลใน
ฐานะผู้มีอำานาจได้ตัดสินใจและพิจารณา	วุฒิสภาจึงไม่สามารถปิดกั้นความคิดของประชาชนได้	

เกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่วนีต้อ้งขอขอบคณุสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	และกรรมาธกิารรว่มกนัในสดัสว่น
ของสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพความเห็นของวุฒิสภาและประชาชนโดยไม่นำาประเด็นดังกล่าว 
ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

จากเหตผุลตามทีก่ลา่วขา้งตน้บคุคลทีจ่ะมาดำารงตำาแหนง่ประธานคณะกรรมาธกิาร
พจิารณารา่งพระราชบญัญตั	ินอกจากตอ้งมคีวามแจม่แจง้ในเรือ่งของรา่งพระราชบญัญตันิัน้แลว้	
จะต้องแจ่มแจ้งในรัฐธรรมนูญ	 ข้อบังคับการประชุมสภา	 ตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการ
นติบิญัญตั	ิหากผูท้ีจ่ะมาเปน็ประธานคณะกรรมาธกิารพจิารณารา่งพระราชบญัญตัไิมม่คีณุสมบตัิ
ดังกล่าวแล้วไซร้	 ข้าพเจ้าขอบิณฑบาตเพื่อให้วุฒิสภามีความสง่างามและรักษาเกียรติภูมิของ 
สภาบันแห่งนี้	

โดย นายจำานงค์ สวมประคำา 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาการ
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ปัญหาการกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา

การพจิารณากฎหมายของวฒุสิภา	เปน็การพจิารณากฎหมายทีผ่า่นความเหน็ชอบ
จากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	 ซึ่งเป็นการกลั่นกรองให้ละเอียดถี่ถ้วน	 ให้ดีขึ้นและเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนและประเทศชาติมากที่สุดนั่นเอง

ปัญหา	 อุปสรรค	 ที่สำาคัญต่อการพิจารณากฎหมายจากมุมมองและประสบการณ์	
มีด้วยกัน	2	ประการ	คือ

1. ก�รข�ดขอ้มลูเชงิวเิคร�ะหป์ระเดน็กฎหม�ยทีม่กี�รแกไ้ขจ�กร�่งกฎหม�ย

ที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�ของสภ�ผู้แทนร�ษฎรหรือร่�งกฎหม�ยที่ผ่�นคณะรัฐมนตรี

ข้อเสนอแนะ

-	 ควรมตีวัแทนจากสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาทีม่คีวามรูแ้ละความชำานาญ
ในพระราชบญัญตัทิีก่ลัน่กรองและพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งเขา้เปน็ทีป่รกึษาทกุรา่ง	เพือ่สามารถ
ให้ข้อมูลเชิงลึกและครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒. ก�รพจิ�รณ�กลัน่กรองร�่งกฎหม�ยหรอืเพิม่เตมิในบ�งม�ตร�ทีม่สีม�ชกิ

วุฒิสภ�สงวนคำ�แปรญัตติ หรือกรรม�ธิก�รสงวนคว�มเห็น เกี่ยวกับก�รพิจ�รณ�ร่�ง

กฎหม�ยเป็นไปได้ย�ก เนื่องจ�กเกรงว่�ก�รแก้ไขเพิ่มเติมของผู้สงวนคำ�แปรญัตติหรือ 

ผูส้งวนคว�มเหน็ดงักล�่วจะทำ�ใหก้ระบวนก�รพจิ�รณ�ร�่งกฎหม�ยของวฒุสิภ�เกดิคว�ม

ล่�ช้� และก�รอภิปร�ยประเด็นดังกล่�วทำ�ให้เสียเวล�ก�รพิจ�รณ� ก�รปฏิรูปกฎหม�ย

ให้เหม�ะกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบันจึงเป็นไปได้ค่อนข้�งน้อย

ข้อเสนอแนะ

-	 การเสนอชื่อสมาชิกวุฒิสภาเป็นกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายควรให้ 
ผู้ที่มีประสบการณ์ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากกว่าการจับฉลาก	 และสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นควรมี
เวลาเข้าร่วมพิจารณาไม่น้อยกว่าร้อยละ	9o

-	 ควรใหว้ฒุสิภาสามารถเสนอรา่งกฎหมายไดถ้า้รา่งกฎหมายนัน้ไดผ้า่นการศกึษา
พิจารณาจากคณะกรรมาธิการแล้ว

โดย รองศาสตราจารย์อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาชีพ
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บทบาทและการท�าหน้าที่ของวุฒิสภาในการพิจารณากฎหมาย

ภารกจิในการตรากฎหมายของรฐัสภาเปน็การแบง่หนา้ทีร่ะหวา่งสภาผูแ้ทนราษฎร
กับวุฒิสภา	 ในส่วนของวุฒิสภาด้านการทำาหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายเมื่อรับร่างที่ผ่าน 
ความเหน็ชอบของสภาผูแ้ทนราษฎร	จากนัน้วฒุสิภาจงึมอีำานาจแกไ้ข	เปลีย่นแปลง	เนือ้หาสาระ
ของร่างกฎหมายได้ถ้าร่างกฎหมายนั้นไม่อาจธำารงไว้ซึ่งความยุติธรรมหรือไม่เป็นธรรมาภิบาล
ภายใตก้รอบหลกัการและเหตผุลของรา่งกฎหมายแตล่ะฉบบันัน้	มใิชต่อ้งเหน็ดว้ยกบัสภาผูแ้ทน
ราษฎรเป็นทุกกรณีไป	 การอ้างว่าวุฒิสภาไม่มีสิทธิแก้ไขกฎหมายเท่ากับลดฐานะของวุฒิสภา 
เป็นพนักงานตรวจสอบพิสูจน์อักษรเท่านั้น	

สามปีที่ผ่านมาวุฒิสภาได้แก้ไขร่างกฎหมายสำาคัญของประเทศหลายฉบับ	 จึงเป็น
คุณูปการจากการทำาหน้าที่ของวุฒิสภา	แต่ถ้าลงรายละเอียดแล้วจะพบว่าความเข้าใจในอำานาจ

วฒุสิภาและการตรากฎหมายยงัคลาดเคลือ่นอยูม่าก	จงึตอ้งอาศยัเวลาและการเพิม่วสิยัทศันข์อง
สมาชิกวุฒิสภา	

โดย	นายวรินทร์ เทียมจรัส 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาคเอกชน

ข้อจ�ากัดด้านเวลาในการกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 146	 ได้บัญญัติให้วุฒิสภาพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบแล้วให้เสร็จภายใน	60	วัน	แต่ถ้า

เปน็รา่งพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการเงนิ	ตอ้งพจิารณาใหเ้สรจ็ภายใน	30	วนั	ทัง้นี	้เวน้แตว่ฒุสิภา
จะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกิน	 30	 วัน	 โดยให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา

ข้อจำากัดเรื่อง	 “เวลา”	 นี้	 เป็นปัญหาสำาคัญที่มีผลต่อความละเอียดรอบคอบของ
สมาชิกวุฒิสภาในการกลั่นกรองสาระของกฎหมายเป็นอย่างมาก	 หากไม่มีการบริหารจัดการ 
ด้านเวลาที่ดี	
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เนื่องจากในสมัยประชุม	 สภาผู้แทนราษฎรมีการประชุมวันพุธและวันพฤหัสบดี	
ทำาให้ตามปกติสภาผู้แทนราษฎรจะส่งร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบแล้วให้วุฒิสภา 
ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป	ซึ่งเวลาการพิจารณาของวุฒิสภาจะเริ่มนับตั้งแต่วันนั้น	

จากการปฏิบัติที่ผ่านมา	 ในขั้นแรกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	 
(วิปวุฒิสภา)	 จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนั้นมาชี้แจงในการประชุมที่มีทุกวัน

พธุ	โดยเชญิสมาชกิวฒุสิภาทีส่นใจเขา้รบัฟงั	และกำาหนดจำานวน	ตลอดจนสดัสว่นของกรรมาธกิาร
วิสามัญพิจารณาฯ	เพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ต่อมา	ซึ่งจะเห็นว่า
ต้องใช้เวลาทางธุรการในช่วงแรกถึง	8	วัน	ร่างพระราชบัญญัติจึงจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ของวุฒิสภาในวาระ	1	

เมื่อร่างพระราชบัญญัติผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาในวาระ	 1	 แล้วข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิสภาฯ	 กำาหนดให้มีการแปรญัตติภายใน	 7	 วัน	 ในช่วงนี้คณะกรรมาธิการ 
ที่ได้รับการแต่งตั้งอาจประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรกเพื่อเลือกตำาแหน่งต่างๆ	 ซึ่งโดยมาก 
คณะกรรมาธิการจะกำาหนดวันประชุมคณะกรรมาธิการครั้งแรกภายหลังจากที่ประชุมวุฒิสภา 

มมีตติัง้คณะกรรมาธกิารฯ	3	ถงึ	4	วนั	ดงันัน้	ถา้นบัเวลาตัง้แตร่า่งพระราชบญัญตัมิาถงึวฒุสิภา
แล้ว	การดำาเนินการในขั้นตอนต่างๆ	จะใช้ประมาณ	12	วัน

ต่อมาเม่ือคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 

จะจดัทำาเอกสารรายงานสรปุผลการพจิารณานำาเรยีนประธานวฒุสิภา	เพือ่บรรจเุขา้ระเบยีบวาระ
การประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ต่อไป	จึงเห็นได้ว่า	จะเสียเวลาในช่วงนี้อีก	6	วัน	 เมื่อรวมเวลา
ดำาเนินการในทางธุรการทั้งหมด	18	วัน	(12+6)	

จากที่กล่าวมาเมื่อพิจารณาวันทางปฏิทินแล้ว	 ถ้าเริ่มต้นนับวันที่รับร่างพระราช
บัญญัติจากสภาผู้แทนราษฎรในวันจันทร์ที่	1	วุฒิสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระ	1	
ในวันจันทร์ที่	 8	 และกรรมาธิการประชุมครั้งแรกในวันศุกร์ที่	 12	หากเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินคณะกรรมาธิการฯ	ต้องพิจารณาให้เสร็จในวันอังคารที่	23	เพื่อวุฒิสภาจะได้
พิจารณาในวาระที่	 2	 และลงมติในวาระที่	 3	 ในวันจันทร์ที่	 29	 จึงทำาให้คณะกรรมาธิการฯ	 
มีเวลาในการกลั่นกรองกฎหมายเพียง	12	วันเท่านั้น	(ตั้งแต่วันศุกร์ที่	12	ถึงวันอังคารที่	23)	

ซึง่ถา้พจิารณาตามขอ้มลูดงักลา่ว	จะเหน็วา่	เปน็สาเหตทุีท่ำาใหร้า่งพระราชบญัญตัเิกีย่วดว้ยการ
เงินทุกฉบับต้องขอขยายเวลาการพิจารณาอีก	30	วันอยู่เสมอ
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นอกจากนั้น	 ในกรณีพิจารณากฎหมายอื่นๆ	 ที่ต้องเสร็จในสมัยประชุมเดียวกัน	

คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทุกคณะ	มีเวลาพิจารณากล่ันกรองร่างพระราชบัญญัติ 
นานที่สุดเพียง	42	วันเท่านั้น

ดังนั้น	แนวทางในการพัฒนากระบวนการกลั่นกรองกฎหมายให้มีคุณภาพ	จึงควร

พจิารณาเพิม่เวลาในการกลัน่กรองใหก้บัคณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ	โดยลดเวลาทีใ่ชใ้นงานธรุการ
ลง	และปรบัปรงุวธิกีารบรหิารจดัการเพือ่ใหก้รรมาธกิารฯ	มโีอกาสไดท้ำางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ	
ตามแนวทาง	ดังนี้

1)	ประสานกับวิปรัฐบาลขอทราบกำาหนดเวลาที่ร่างพระราชบัญญัติจะผ่าน 
สภาผู้แทนราษฎร	 เพื่อจัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ระหว่างสมาชิกวุฒิสภาที่สนใจจะเสนอแปรญัตติและคณะกรรมาธิการฯ	 ที่ได้รับมอบหมายให้
ศึกษากฎหมายกับผู้แทนหน่วยงานที่จัดทำาร่างพระราชบัญญัติในวันศุกร์หลังจากผ่านสภา 

ผูแ้ทนราษฎร	และบรรจเุขา้ระเบยีบวาระการประชมุวฒุสิภาในวนัจนัทรต์อ่มาทนัที	ซึง่จะชว่ยให้
มีเวลาในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของคณะกรรมาธิการฯ	มีเพิ่มขึ้นอีก	7	วัน

2)	สมควรเปลีย่นวธิกีารจดักรรมาธกิารฯ	จากเดมิทีใ่ชร้ะบบผูแ้ทนคณะกรรมาธกิาร
สามัญ	 22	 คณะ	 เป็นการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาที่สนใจสาระของกฎหมายและต้องการ 
แปรญัตติแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนั้นไปเป็นกรรมาธิการฯ	 แทน	 โดยอาจปรับลดจำานวน 
กรรมาธิการฯ	ลงให้เหลือเท่าที่จำาเป็น	และควรจำากัดให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นกรรมาธิการวิสามัญ
ได้ไม่เกิน	 2	 คณะ	 เพื่อให้มีเวลาร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจนได้ข้อยุติใน 
คณะกรรมาธิการฯ	 ในประเด็นที่ความเห็นไม่ตรงกันมากขึ้น	 ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดการสงวนคำาแปร
ญัตติและสงวนความเห็นที่เคยต้องใช้เวลาอภิปรายในวาระ	2	ลงได้มาก

3)	ในกรณีที่เป็นร่างพระราชบญัญัติที่สมาชิกฯ	มีความเห็นแตกต่างกันมาก	ในการ
สัมมนาร่วมกับหน่วยงานจัดทำาร่างพระราชบัญญัติตาม	 ข้อ	 1)	 ประธานคณะกรรมาธิการ 
พิจารณาฯ	ควรเพิ่มวันประชุมพิจารณาเป็น	2	-	3	วันต่อสัปดาห์	เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจนได้ข้อยุติที่ทุกคนพอใจ

จากแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการกลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภาดังกล่าว
จะสามารถเพิ่มเวลาในการประชุมกลั่นกรองกฎหมายปกติเป็น	 49	 วัน	 และกฎหมายเกี่ยวกับ	
เงินเป็น	19	วัน	และถ้าสามารถปรับวันประชุมวุฒิสภาเป็นทุกวันอังคารได้	จะช่วยการดำาเนินงาน 
ด้านธุรการสะดวกขึ้น	อีกทั้งจะทำาให้มีเวลายืดหยุ่นตัวในการบริหารได้มากขึ้นด้วย
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นอกจากนัน้	จากการปฏบิตัทิีผ่า่นมาพบวา่	เอกสารประกอบการพจิารณาทีส่ำานกังาน 
เลขาธกิารวฒุสิภาจดัทำามสีาระทีเ่ปน็ประโยชนใ์นการพจิารณาแปรญตัตกิฎหมายมาก	แตส่มาชกิ
วุฒิสภามักจะได้รับในวันประชุมพิจารณาวาระ	 1	ทำาให้ไม่มีเวลาศึกษารายละเอียด	 จึงสมควร
ปรับปรุงการจัดทำาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	โดยแจกให้สมาชิกวุฒิสภาได้ศึกษาล่วงหน้าก่อนการสัมมนา
ตามข้อ	 1)	 (อาจตัดร่างกฎหมายที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรออกและแจกเอกสารเพิ่มเติมให้ 
ภายหลัง)	จะช่วยให้การกลั่นกรองกฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดย	พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาชีพ

ความรู	้ความเข้าใจ	และระยะเวลาเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัการพจิารณาร่างกฎหมาย

ของวุฒิสภา

วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาจำานวน	150	คน	มีหน้าที่สำาคัญประการหนึ่ง
ตามบทบัญญัติมาตรา	 146	 ของรัฐธรรมนูญ	 คือ	 การพิจารณากลั่นกรองกฎหมายซึ่งเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว	

การกลัน่กรองกฎหมายในชัน้วฒุสิภาสว่นใหญไ่ดผ้า่นไปตามหลกัเกณฑท์ีร่ฐัธรรมนญู
กำาหนดทั้งเรื่ององค์ประชุมและการลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ	 แต่ก็ยังมีข้อควรพิจารณา 
ในเรื่องปัญหาและอุปสรรคตามมาบ้าง	 ปัญหาที่พบก็อาจจะเป็นการขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในร่างกฎหมายที่กำาลังพิจารณา	 จึงทำาให้การกลั่นกรองเป็นเพียงการยกมือลงคะแนนเท่านั้น	 
ซึ่งบางครั้งร่างกฎหมายที่มีหลักการเหมือนกันแต่วุฒิสภากลับลงมติไปในทางที่ไม่สอดคล้องกัน	
เช่น	ร่างกฎหมายสองฉบับเกี่ยวกับการนำาบำาเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกัน	เป็นต้น	

สำาหรบัอปุสรรคนัน้	อาจเกดิจากกรอบเวลาในการพจิารณากลัน่กรองกฎหมายและอำานาจในการ
แก้ไขเพิ่มเติม	เช่น	ร่างกฎหมายงบประมาณมีระยะเวลาให้วุฒิสภาพิจารณาเพียงยี่สิบวันโดยไม่
สามารถแปรญตัตแิกไ้ขเพิม่เตมิได้	หรอือปุสรรคทีเ่กดิจากสมาชกิวฒุสิภาเองไมเ่ขา้ใจขอ้กฎหมาย
อย่างชัดแจ้ง	เช่น	การแปรญัตติในร่างกฎหมายอัยการโดยขัดแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	
และต้องเสียเวลาพิจารณากันในช้ันของวุฒิสภาจนเกือบพ้นระยะเวลาตามท่ีรัฐธรรมนูญกำาหนดไว้	
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ดังนั้น	 วุฒิสภาแม้จะทำาหน้าที่ไปได้เกือบสามปีแล้ว	 แต่ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรค
เกิดขึ้นบ้าง	 ซึ่งควรจะได้มีการนำามาพิจารณาแก้ไขเพื่อให้งานของวุฒิสภามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

อกีทัง้ไมเ่ปน็ทีค่รหาจากประชาชนและสือ่มวลชนดงัทีส่ะทอ้นออกมาสูส่าธารณะ	ซึง่เสยีงสะทอ้น
นัน้ควรนำามาพจิารณาแกไ้ข	เพือ่รกัษาสิง่ทีท่ำาไดด้เีอาไว	้อนัจะเกดิประโยชนต์อ่ประเทศชาตแิละ
สังคมต่อไป

โดย	นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาคเอกชน

บทบาทและการท�าหน้าที่ของวุฒิสภาในการพิจารณากฎหมาย

๑.	ปัญหาวิธีการท�างานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง	พ.ร.ป.	หรือ	

พ.ร.บ.	กับการแปรญัตติของสมาชิกวุฒิสภาในชั้น	กมว.

การทำางานของกรรมาธกิารวสิามญั	(กมว.)	หรอืกรรมาธกิารสามญั	(กมธ.)	พจิารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 (พ.ร.ป.)	 หรือร่างพระราชบัญญัติ	 (พ.ร.บ.)	 ส่วนใหญ่ 
คณะกรรมาธกิารฯ	จะเริม่ตน้พจิารณารา่ง	พ.ร.ป.	หรอื	พ.ร.บ.	เปน็รายมาตรา	พจิารณาเดนิหนา้
ไปเรื่อยๆ	 จนเกือบเสร็จ	 หรือเสร็จทุกมาตรา	 ซึ่งอาจจะมีค้างบางมาตราที่สำาคัญ	 หรือยังหา 
ขอ้สรปุชดัเจนยงัไมไ่ดว้า่จะปรบัปรงุแกไ้ขอยา่งไร	หรอืไมบ่า้งเลก็นอ้ย	แลว้จงึนดัสมาชกิวฒุสิภา 
ผู้แปรญัตติมาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อการแปรญัตติรับฟังความคิดเห็นของผู้แปร
ญตัตเิปน็รายมาตรา	เพือ่พจิารณาวา่	คณะกรรมาธกิารฯ	จะคงตามรา่งเดมิของสภาผูแ้ทนราษฎร
หรือตามที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขแล้ว	 หรือจะปรับเปลี่ยนไปตามคำาแปรญัตติของสมาชิก 
ที่มีเหตุผลเหมาะสม	 โดยอาจจะพิจารณาเฉพาะมาตรานั้นทีละมาตรา	 โดยให้ผู้แปรญัตติแสดง
เหตุผลในมาตรานั้นทุกท่านในคราวเดียวกัน	 หรืออาจพิจารณาเป็นรายบุคคลกับทุกมาตราที่
สมาชิกผู้นั้นขอแปรญัตติไว้	เพื่อให้การแปรญัตติเสร็จสิ้นเป็นรายบุคคลก็ได้

แต่ในการทำางานของคณะกรรมาธิการฯ	 บางคณะมีวิธีการทำางานที่เป็นปัญหากับ

การแปรญตัตขิองสมาชกิมาก	เชน่	คณะกรรมาธกิารยงัมไิดพ้จิารณารา่ง	พ.ร.ป.	หรอื	พ.ร.บ.	เปน็
รายมาตราและหาขอ้สรปุของคณะกรรมาธกิารฯ	เองเลย	แตเ่ชญิผูแ้ปรญตัตทิัง้หมดทยอยกนัมา
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แปรญัตติเลย	 โดยขณะแปรญัตติคณะกรรมาธิการฯ	 ก็ไม่สามารถมีข้อสรุปให้ผู้แปรญัตติได้ว่า	
เหน็ดว้ยกบัผูแ้ปรญตัตหิรอืไมอ่ยา่งไร	เพยีงแตแ่จง้วา่	รบัทราบเหตผุลและรบัไวพ้จิารณา	ซึง่เมือ่
เปน็ดงันัน้	ผูแ้ปรญตัตกิต็อ้งแจง้วา่	ขอสงวนคำาแปรญตัตขิองตนไวก้อ่น	อกีทัง้คณะกรรมาธกิารฯ	
มกีารเชญิผูแ้ปรญตัตแิตล่ะรายมาประชมุดว้ยหลายครัง้	หลายวนั	ครัง้ละไมก่ีม่าตรา	ทำาใหผู้แ้ปร
ญัตติต้องยุ่งยากในการจัดเวลามาแปรญัตติในร่างกฎหมายฉบับเดียว	อาจ	2	ถึง	4	ครั้ง	สุดท้าย
จดัเวลาไมล่งตวั	ผูแ้ปรญตัตกิต็อ้งหาทางออกโดยการแจง้วา่	ตนขอสงวนคำาแปรญตัตไิวท้กุมาตรา	
เหตุการณ์เหล่านั้น	เป็นปัญหาอุปสรรคในการพิจารณากฎหมายมากพอควร	และเป็นการสร้าง
ภาระ	 ต้องใช้เวลามากในการประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่าง	 พ.ร.ป.	 หรือ	 พ.ร.บ.	 วาระที่	 2	 โดย
สมาชิกต้องใช้เวลาแปรญัตติส่วนใหญ่ในวุฒิสภา	แทนที่จะสรุปจบลงได้ในชั้นของกรรมาธิการ

เหตุการณ์และวิธีการทำางานเช่นนี้	อาจสร้างความขัดแย้งระหว่างสมาชิกวุฒิสภาที่

เป็นกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภาท่ีเป็นผู้แปรญัตติ	อีกท้ังเป็นอุปสรรคในการพิจารณาร่างกฎหมาย	 
ทำาให้วุฒิสภาไม่สามารถพิจารณาร่างกฎหมายได้อย่างรวดเร็วพอสมควร	 และประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลไม่ดีเท่าที่ควร

๒.	บทบาทของกรรมาธิการที่มาจากตัวแทนผู้เสนอร่างกฎหมาย	 (บุคคล

ภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา)	 ในการท�างานร่วมกันพิจารณาร่าง	พ.ร.ป.	หรือ	

พ.ร.บ.	ในชั้นกรรมาธิการ

ในการตัง้กรรมาธกิารวสิามญัเพือ่พจิารณารา่ง	พ.ร.ป.	หรอื	พ.ร.บ.	ซึง่ตอ้งประกอบ
ด้วยตัวแทนผู้เสนอกฎหมาย	 เช่น	 ตัวแทนคณะรัฐมนตรี	 หน่วยงานของรัฐ	 องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญนั้น	 กรรมาธิการตัวแทนดังกล่าวนี้	 จะมีบทบาทและช่วยทำางานเป็นประโยชน์ต่อ 
การพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตามอาจมีกรรมาธิการตัวแทนบางท่านที่พยายามมากเกินความจำาเป็น 
ในการปกป้องรักษาร่าง	 พ.ร.ป.	 หรือ	 พ.ร.บ.	 เดิมของผู้เสนอร่างกฎหมาย	 หรือรักษาร่างของ 
สภาผู้แทนราษฎรไว้	 (ถึงแม้นร่างฯ	เดิมของตนจะถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยสภาผู้แทนราษฎรก็ตาม)	
จนเสียโอกาสในการที่คณะกรรมาธิการฯ	 ของวุฒิสภา	 จะได้ปรับปรุงร่างมาตรานั้นให้มีเนื้อหา 

ทีด่แีละเปน็ประโยชนต์อ่ประชาชน	และประเทศชาตมิากยิง่ขึน้	อกีทัง้บางครัง้กรรมาธกิารตวัแทน
อาจใหข้อ้มลูเพยีงบางสว่นหรอืเพยีงทีต่นคดิวา่จะชว่ยทำาใหต้นสามารถรกัษารา่งเดมิไวไ้ดเ้ทา่นัน้	
ซึง่อาจทำาใหค้ณะกรรมาธกิารเกดิความเข้าใจผดิหรอืสบัสน	ทำาใหก้ารแกไ้ขปรบัปรงุสาระสำาคญั
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ไมส่ามารถกระทำาไดด้เีทา่ทีค่วร	หรอืมกีารแกไ้ขปรบัปรงุนอ้ยมาก	ไมคุ่ม้คา่ในการเขา้สูก่ระบวนการ
กลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา

ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมาธิการซึ่งประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเป็นส่วนใหญ	่ และ 

ทีป่ระชมุใหญว่ฒุสิภาจะตอ้งแสวงหาขอ้เทจ็จรงิโดยตนเองตอ้งพจิารณารา่งกฎหมายอยา่งรอบคอบ	
และอย่าหลงไปกับการให้ข้อมูลเพียงบางส่วนหรือด้านเดียวเท่านั้นของกรรมาธิการตัวแทน	 
มิฉะนั้นประชาชนจะเสียโอกาสที่จะได้กฎหมายที่ดีมีความสมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม	
ประเทศชาติ	ออกมาใช้งาน

๓.	การเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาร่าง	พ.ร.ป.	หรือ	พ.ร.บ.	ในวาระ

ที่	๒	การพิจารณาเรียงตามมาตราและวาระที่	๓	ของวุฒิสภา

ในการพิจารณาร่างกฎหมายของที่ประชุมใหญ่วุฒิสภา	ในวาระที่	2	การพิจารณา
เรยีงตามมาตรา	มรีา่ง	พ.ร.บ.	บางฉบบั	สมาชกิบางสว่นจะไมค่อ่ยใหค้วามสำาคญัตอ่การอภปิราย
ชีแ้จงแสดงเหตผุลของกรรมาธกิาร	หรอืของกรรมาธกิารเสยีงขา้งนอ้ยผูส้งวนความเหน็	หรอืของ
สมาชิกวุฒิสภาผู้แปรญัตตินัก	 โดยมักจะไม่อยู่ในห้องประชุม	 ซึ่งอาจจะไปฟังคำาอภิปรายทาง
โทรทศันว์งจรปดิในบรเิวณขา้งหอ้งประชมุ	หรอืประชมุคณะกรรมาธกิารเรือ่งอืน่	หรอืแมน้กระทัง่
ไปทำาภารกิจอื่น	 แต่พอถึงเวลาที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาเรียกให้ลงมต	ิ สมาชิกดังกล่าวก็
จะรบีเขา้มาใชส้ทิธลิงมตเิหน็ชอบตามคณะกรรมาธกิารเอาไวก้อ่น	โดยอาจไมท่ราบเหตผุล	หรอื
คำาชี้แจงของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย	 หรือผู้แปรญัตติซึ่งบางครั้งมีหลักการและเหตุผลดีมาก	
สมควรที่ที่ประชุมวุฒิสภาจะแก้ไขตาม

ลกัษณะการพจิารณาดงักลา่วทำาใหพ้ลาดโอกาสของทีป่ระชมุวฒุสิภาเองในการจะ
ร่วมกันปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับนั้นให้ดีเหมาะสม	สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	นั้นหมายความว่า	ประชาชน
และประเทศชาติก็จะเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับไปด้วย	 ดังนั้น	 ควรเพิ่มประสิทธิภาพของ 
การพิจารณาร่าง	พ.ร.ป.	หรือ	พ.ร.บ.	ของวุฒิสภา	โดยการให้ความสนใจต่อรายละเอียดเหตุผล
และคำาชี้แจงของทุกท่านในการพิจารณารายมาตรา	ในวาระที่	2	มากขึ้น	ก็จะเป็นการทำาหน้าที่
และใช้สิทธิของตนอย่างเต็มความสามารถ

โดย	นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาคเอกชน
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ก าร เป ็ นกรรม าธิ ก ารหล ายคณะส ่ งผลกร ะทบต ่ อก ารพิ จ ารณา	 

ร่างพระราชบัญญัติ

อำานาจหนา้ทีใ่นการพจิารณากลัน่กรองรา่งพระราชบญัญตัเิปน็อำานาจหนา้ทีป่ระการ
หนึง่ของวฒุสิภาทีม่คีวามสำาคญัเปน็อยา่งยิง่	โดยเฉพาะการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัใินวาระ
ที	่2	โดยคณะกรรมาธกิารทีส่ภาตัง้	ซึง่อาจจะเปน็คณะกรรมาธกิารสามญัหรอืคณะกรรมาธกิาร
วิสามัญ	เนื่องจากการพิจารณาในวาระที่	2	นี้	 เป็นการพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตรา	โดยใน
การพจิารณาในแตล่ะมาตราจะตอ้งพจิารณาในรายละเอยีดทกุถอ้ยคำาของกฎหมาย	ซึง่นอกจาก
จะต้องพิจารณาความหมายของถ้อยคำาตามตัวอักษรแล้วยังต้องพิจารณาถึงความสมบูรณ์ของ
เนื้อหา	การใช้ภาษากฎหมายที่ถูกต้อง	รวมทั้งความเกี่ยวพันสอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา
อื่นๆ	 ด้วย	 เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีความถูกต้องสมบูรณ์ทั้งฉบับ	 ซึ่งการพิจารณาในวาระ 
ที่	 2	 นี้	 คณะกรรมาธิการต้องกำาหนดเวลาในการพิจารณาไว้อย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อให้การ

พจิารณาของวฒุสิภาแลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีร่ฐัธรรมนญูกำาหนด	ดงันัน้	สมาชกิวฒุสิภาทีไ่ด้
รบัการแตง่ตัง้เปน็กรรมาธกิารจงึตอ้งทุม่เทเวลา	ใชค้วามรูค้วามสามารถอยา่งเตม็ทีใ่นการปฏบิตัิ
หน้าที่กรรมาธิการ	 แต่ในขณะเดียวกันสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราช
บัญญัติ	 ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภา	
กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งที่ประชุมวุฒิสภามีมติให้ตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาศึกษา
ปัญหาเรื่องใดที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประเทศและประชาชน	 อีกทั้งอาจได้รับการ
แต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการอีกหลายคณะ	 และอาจได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการสามัญ 

ตรวจสอบประวตัฯิ	ของบคุคลผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ใหด้ำารงตำาแหนง่ใดตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู	
ซึง่การปฏบิตัหินา้ทีก่รรมาธกิารในคณะกรรมาธกิารตา่งๆ	ดงักลา่วลว้นแลว้แตเ่ปน็หนา้ทีท่ีส่ำาคญั
ที่มิอาจละเลยเสียได้	 ดังนั้นการที่สมาชิกวุฒิสภาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมาธิการในคณะ
กรรมาธิการหลายคณะจึงเป็นอุปสรรคที่สำาคัญประการหนึ่งที่ทำาให้สมาชิกวุฒิสภาไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้อย่างเต็มกำาลังความสามารถ

นอกจากนี้การที่รัฐธรรมนูญได้กำาหนดระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ของวุฒิสภาไว้โดยจำากัด	 ทำาให้วุฒิสภาต้องเร่งรีบพิจารณาให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำาหนด	 
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อกีทัง้การกำาหนดใหว้ฒุสิภาตอ้งสง่รา่งพระราชบญัญตัคินืไปยงัสภาผูแ้ทนราษฎรภายในกำาหนด
เวลาพจิารณาดว้ย	ยิง่ทำาใหว้ฒุสิภามเีวลาในการพจิารณารา่งพระราชบญัญตันิอ้ยลง	การทีว่ฒุสิภา
มีเวลาในการพิจารณาไม่มากพอ	อาจทำาให้เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนขึ้นได้

โดย	พลตำารวจโท มาโนช ไกรวงศ์ 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการนิติบัญญัติของวุฒิสภา

วุฒิสภาไทยถูกออกแบบให้เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ	 โดยปลอดจากการเกี่ยวข้องกับ
พรรคการเมอืง	แตไ่มอ่าจตรวจสอบและถว่งดลุอำานาจฝา่ยบรหิารในกระบวนการนติบิญัญตัดิว้ย
การเสนอร่างกฎหมาย	อันเป็นการถ่วงดุลอำานาจสภาล่าง	ทำาให้อำานาจเสนอร่างกฎหมายตกอยู่
ภายใตพ้รรครฐับาลเทา่นัน้	กระผมเหน็วา่ควรแกไ้ขรฐัธรรมนญูใหว้ฒุสิภาสามารถถว่งดลุอำานาจ
สภาผู้แทนราษฎรได้อย่างเท่าเทียมกัน	 ด้วยการมีอำานาจเสนอร่างกฎหมายและจัดตั้ง 
คณะกรรมาธกิารตรวจสอบความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูของรา่งกฎหมายรว่มกบัสภาลา่ง	กอ่นนำา
เข้าสู่วาระการพิจารณารับร่างกฎหมายต่อไป

โดย	นายประวัติ ทองสมบูรณ์ 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม

ปัญหาและอุปสรรคของการกลั่นกรองกฎหมาย

เท่าที่ผมได้สังเกตในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายของวุฒิสภา	 ได้เห็นปัญหา 
ซึ่งผมเห็นว่าน่าจะเป็นประเด็นสำาคัญอยู่สี่ประการคือ
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1.	ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายหลังจาก
ผา่นขัน้รบัหลกัการในวาระทีห่นึง่	รา่งกฎหมายบางฉบบัมสีาระทีอ่าจคาบเกีย่วกบัคณะกรรมาธกิาร
สามัญมากกว่าหนึ่งคณะ	 แต่การตั้งกรรมาธิการที่มาจากคณะกรรมาธิการสามัญที่มีสาระ 
คาบเกี่ยวนั้นถูกให้ความสำาคัญน้อยมาก	 โดยให้ความสำาคัญเท่ากับกรรมาธิการที่มาจากคณะ
อื่นๆ	ที่ไม่ได้มีสาระเกี่ยวข้องเลยซ้ำาร้ายหากจับฉลากไม่ได้ก็จะไม่มีผู้แทนจากคณะกรรมาธิการ

ทีม่สีาระคาบเกีย่วนัน้เขา้มาเปน็กรรมาธกิารเลย	ขอ้ควรแกไ้ขในโอกาสตอ่ไปกค็อืหากรา่งกฎหมาย
ฉบับใดมีสาระที่คาบเกี่ยวกับกรรมาธิการสามัญคณะอื่นด้วย	 ก็ควรให้สิทธิแก่กรรมาธิการที่มา
จากคณะทีม่สีาระคาบเกีย่วนัน้จำานวนไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของกรรมาธกิารทีม่าจากคณะหลกั
ซึ่งได้รับมอบหมายให้พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนั้นก่อนพิจารณารับหลักการในวาระที่หนึ่ง

2.	คณะกรรมาธิการสามัญที่ผ่านการจับฉลากให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการ
วสิามญัพจิารณารา่งกฎหมายบอ่ยครัง้ทีส่ง่ผูแ้ทนทีอ่าจไมส่นัทดัในเรือ่งนัน้ๆ	เขา้เปน็กรรมาธกิาร
เพราะเป็นการคัดเลือกโดยพิจารณาตามลำาดับคิวทั้งๆ	 ที่อาจมีผู้อื่นในคณะกรรมาธิการสามัญ 
ที่อาจสันทัดหรือสนใจในเรื่องนั้นๆ	 มากกว่าก็ไม่มีโอกาสได้เข้ามาทำาหน้าที่เพราะไม่ใช่คิวของ
ตนเอง	เมื่อผู้ที่ถึงคิวนั้นต้องเข้ามาทำาหน้าที่ก็จึงทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

3.	ร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมานั้น	 บางครั้งอาจมี
ประเด็นที่เป็นการผ่านมติมาโดยมีนัยแฝงเร้นทางการเมืองอยู่	อาจจะเป็นการเมืองระหว่างฝ่าย
ค้านกับฝ่ายรัฐบาล	 ระหว่างพรรคร่วมในรัฐบาล	 หรือระหว่างกลุ่มต่างๆ	 หรืออาจมีนัยแห่งผล
ประโยชน์ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ	อยู่ด้วย	ซึ่งเมื่อนำากฎหมายไป
บังคับใช้หรือนำาไปปฏิบัติก็อาจเกิดผลเสียแก่ประชาชน	 สาธารณชนหรือส่วนรวมโดยทั่วไป	 

รวมทัง้ในบางครัง้อาจมปีระเดน็ทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรอาจไมไ่ดพ้จิารณาหรอืเหน็วา่ไมเ่ปน็ประเดน็
ทีส่ำาคัญจึงถูกมองข้ามไปทำาให้ส่วนรวมเสียประโยชน์ในการพิจารณาของวุฒิสภา	ท้ังในช้ันกรรมาธิการ	 
การแปรญตัตแิละการพจิารณารายมาตราในวาระทีส่อง	วฒุสิภามกัจะใหค้วามสำาคญักบันยัแฝง
เร้นที่จงใจและไม่จงใจเหล่านี้ในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร	 เพราะสมาชิกวุฒิสภา 
จะเปน็ผูท้ีป่ลอดจากนยัแฝงเรน้เหลา่นีแ้ละใหค้วามสำาคญักบัผลประโยชนข์องสว่นรวมเปน็หลกั	 
ดังนั้นในการพิจารณาในวาระที่สองทั้งในชั้นกรรมาธิการ	 การแปรญัตติ	 และการพิจารณา 
รายมาตรา	สมาชกิวฒุสิภาจงึอาจมขีอ้คดิเหน็ทีแ่ตกตา่งจากกรรมาธกิารทีเ่ปน็ผูแ้ทนของรฐับาล
อยู่ค่อนข้างจะมากและด้วยเหตุนี้เองร่างกฎหมายหลายฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภา 
ในวาระที่สามไปแล้ว	 สภาผู้แทนราษฎรจึงไม่เห็นชอบกับการแก้ไขของวุฒิสภา	 และนำาไปสู่ 
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การตั้งกรรมาธิการร่วมซึ่งเป็นเหตุให้การตรากฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นไปด้วยความล่าช้า	 
หรืออาจตกไปในที่สุด

4.	ในการพจิารณามาตราในวาระทีส่อง	เมือ่มมีตปิระเดน็ทีต่อ้งลงมตเิพราะมคีวาม
เหน็ตา่งระหวา่งสภาผูแ้ทนราษฎรกบัคณะกรรมาธกิารหรอืกรรมาธกิารหรอืคณะกรรมาธกิารกบั
ผู้แปรญัตติเกิดขึ้น	 การลงมติในบางครั้งสมาชิกวุฒิสภาดำาเนินการโดยที่ไม่ได้มีการรับฟังหรือ
พิจารณาการอภิปรายของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย	 หรือผู้แปรญัตติที่สงวนคำาแปรญัตติเพราะ

ไมไ่ดอ้ยูใ่นหอ้งประชมุหรอืในบรเิวณทีม่กีารถา่ยทอดดว้ยเหตตุดิภารกจิอืน่ๆ	ทำาใหก้ารตดัสนิใจ
ในการลงมติเกิดขึ้นจากความเห็นส่วนตัว	 ความเชื่อมั่นในกรรมาธิการหรือการสอบถามผู้ที่นั่ง
ข้างเคียงโดยไม่ได้นำาข้ออภิปรายที่อาจมีประเด็นหรือข้อคิดเห็นที่ดีๆ	 ของกรรมาธิการเสียงข้าง
น้อย	ผู้สงวนคำาแปรญัตติหรือผู้อภิปรายอื่นๆ	มาประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด

โดย	รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา

การจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาให้สมาชิก

วุฒิสภาพิจารณากระชั้นชิด

การจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่สมาชิก
วุฒิสภาในแต่ละครั้ง	 สมาชิกวุฒิสภาจะได้รับล่วงหน้าก่อนวันประชุมวุฒิสภาเพียง	 2	 -	 3	 วัน	 

ในขณะที่ระเบียบวาระการประชมุแต่ละครั้งสว่นใหญ่มีเรื่องเสนอพิจารณาและเอกสารประกอบ
การพจิารณาจำานวนมาก	โดยเฉพาะระเบยีบวาระใดทีบ่รรจรุา่งพระราชบญัญตัเิขา้สูก่ารพจิารณา
ในวาระที่	1	เพือ่รบัรา่งไวพ้จิารณา	หรอืวาระที่	2	ทีค่ณะกรรมาธกิารพจิารณาเสรจ็แลว้	สมาชกิ
วุฒิสภาต้องใช้เวลาเพื่อศึกษาและทำาความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติแต่ละฉบับและหาก 
ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีเนื้อหาสาระที่ซับซ้อนและกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน	 เศรษฐกิจ	สังคม	หรือการใช้อำานาจรัฐ	อย่างกว้างขวางด้วยแล้ว	ยิ่งต้องใช้เวลาเพื่อ
ศึกษาและทำาความเข้าใจร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอย่างมาก	วุฒิสภาและสำานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาจึงควรร่วมกันหาแนวทางหรือมาตรการในการปรับปรุงระเบียบวาระการประชุมและ 
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การจัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้แก่สมาชิกวุฒิสภา	 เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภามีเวลาเตรียมตัว
ศกึษาเรือ่งตามระเบยีบวาระการประชมุไดอ้ยา่งเพยีงพอและเตม็ทีซ่ึง่จะสง่ผลใหก้ารปฏบิตัหินา้ที่
มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามที่มุ่งหวัง

โดย	นายประสิทธิ์ โพธสุธน 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรี

ควรเพิ่มวันประชุมวุฒิสภา

ปจัจบุนัวฒุสิภาจะกำาหนดใหม้กีารประชมุวฒุสิภาสปัดาหล์ะ	1	วนั	คอื	ทกุวนัจนัทร์
ของสัปดาห์	 แต่เนื่องจากเรื่องที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมของวุฒิสภาในแต่ละครั้งมีมาก 
และเวลาที่จัดสรรให้สมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนอภิปรายในแต่ละเรื่องค่อนข้างน้อยหรือมีจำากัด	 

โดยเฉพาะการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัซิึง่เปน็เรือ่งทีม่คีวามสำาคญัมาก	รวมทัง้การพจิารณา
รายงานการศกึษาเรือ่งตา่งๆ	ของคณะกรรมาธกิาร	ควรใหเ้วลาแกส่มาชกิวฒุสิภาในการพจิารณา
อภปิรายไดอ้ยา่งเตม็ที	่วฒุสิภาจงึควรเพิม่วนัประชมุวฒุสิภาอกี	1	วนั	รวมเปน็	2	วนั	เพือ่ใหก้าร
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือรายงานการศึกษาดังกล่าวเป็นไปอย่างรอบคอบและรอบด้าน	

โดย	นายแพทย์สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล 

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรี

ปัญหาและอุปสรรคบางประการต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

1.	การทำาหนา้ทีพ่จิารณากลัน่กรองรา่งพระราชบญัญตัขิองสมาชกิวฒุสิภาในวาระ
ที่	1	ขั้นรับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา	ควรมีการจำากัดเวลาการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา	
และประเด็นการอภิปรายควรให้เหตุผลถึงข้อดีข้อเสียในภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติ 
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เพื่อประกอบการพิจารณาว่าควรจะรับไว้พิจารณาหรือไม่	 สมาชิกวุฒิสภาไม่ควรอภิปราย 

ลงรายละเอยีดหรอืใชเ้วลาการอภปิรายในวาระนีม้ากเกนิไป	สมาชกิวฒุสิภาควรใชเ้วลาพจิารณา
และอภิปรายเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติอย่างละเอียดในวาระที	่ 2	 และในขั้นตอนการพิจารณา
ของคณะกรรมาธกิาร	โดยในขัน้ตอนการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารนีค้วรเปดิโอกาสใหส้มาชกิ
วุฒิสภาทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณากลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติได้อย่างเต็มที่	 
เพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาเกิดความรอบคอบบนพื้นฐานความคิดเห็น

หลากหลายทีเ่ปน็ประโยชน	์ทัง้นี	้เพือ่ใหร้า่งพระราชบญัญตันิัน้เกดิความสมบรูณแ์ละกอ่ประโยชน์
อย่างแท้จริง

2.	การทำาหนา้ทีพ่จิารณากลัน่กรองรา่งพระราชบญัญตัขิองคณะกรรมาธกิาร	สมาชกิ
วุฒิสภาที่จะเสนอตนเพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ	 ควรเป็นผู้มีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินั้น	 รวมทั้ง 

มีเวลาเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกับคณะกรรมาธิการตลอดจนเสร็จสิ้นภารกิจ	
นอกจากนี้เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	
กรรมาธกิารสามญั	หรอืกรรมาธกิารในเรือ่งอืน่ใดไดอ้ยา่งเตม็กำาลงัความรูค้วามสามารถและอทุศิ
เวลาให้แก่คณะกรรมาธิการที่ตนรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่แล้ว	 ควรจำากัดการดำารงตำาแหน่ง
กรรมาธิการของสมาชิกวุฒิสภา	กล่าวคือ	สมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนควรเป็นกรรมาธิการวิสามัญ	
รวมกันแล้วคนหนึ่งเป็นกรรมาธิการวิสามัญได้ไม่เกิน	 2	 คณะ	 เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการ 
ทำาหน้าที่กรรมาธิการ	 รวมทั้งควรเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาผู้แปรญัตติและสมาชิกวุฒิสภา 
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมและชี้แจงแสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลาการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการ	เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการได้ใช้เวลา
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระนี้ได้อย่างละเอียดรอบคอบและคุ้มค่า	 และเพื่อมิให้ 
การใช้เวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่	 2	 ของที่ประชุมวุฒิสภามากเกินควร 
อันส่งผลให้เรื่องต่างๆ	ที่รอการพิจารณาของวุฒิสภาค้างเป็นจำานวนมาก	

โดย	นายไพบูลย์ นิติตะวัน 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาครัฐ
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นโยบายของรัฐบาลและองค์ความรู ้ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ส�าหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา

ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องสมาชกิวฒุสิภา	ซึง่มหีนา้ทีส่ำาคญัตามทีร่ฐัธรรมนญูกำาหนด
ไว้หลายประการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านความเห็น
ชอบจากสภาผู้แทนราษฎร	ในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำาเป็น
อย่างยิ่งที่สมาชิกวุฒิสภาจะต้องมีความรู้	 ความเข้าใจในสาระสำาคัญและรายละเอียดของ 
ร่างพระราชบัญญัติที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภา	 จึงจะสามารถอภิปรายเสนอ 
ความคิดเห็นได้ว่า	 ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอให้วุฒิสภาพิจารณานั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไร	 

เหมาะสมกบัการนำาไปใชบ้งัคบักบัสภาพการณข์องสงัคมในปจัจบุนัหรอืไม	่สามารถนำาไปใชบ้งัคบั
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมหรือไม่	 หรือมีจุดบกพร่องอย่างใดที่สมควรจะปรับปรุงแก้ไข	 แต่ใน 
ความเป็นจริงสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนไม่มีใครที่จะมีความรู้ความเข้าใจในร่างกฎหมายทุกๆ	 
เรื่อง	 เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอให้วุฒิสภาพิจารณามีมากมายหลายด้าน	 เช่น	 
ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการศึกษา	การแรงงาน	การคมนาคม	การยุติธรรม	เศรษฐกิจการ
คลัง	 การบริหารราชการแผ่นดิน	 ฯลฯ	สมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนย่อมจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเกี่ยวกับอาชีพที่เคยปฏิบัติหรือประสบการณ์ที่เคยสั่งสมมา	 ดังนั้น	 การขาดความรู้ 
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติในแต่ละฉบับที่เสนอให้วุฒิสภาพิจารณา 
จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำาคัญประการหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาในอันที่จะเสนอความเห็น 

ในการปรบัปรงุแกไ้ขเพิม่เตมิรา่งพระราชบญัญตัใิหม้คีวามถกูตอ้งสมบรูณ	์จำาเปน็อยา่งยิง่ทีส่มาชกิ
วุฒิสภาจะต้องทุ่มเทเอาใจใส่ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติ
แตล่ะฉบบั	โดยอาจจะศกึษาตดิตามขอ้มลูจากรา่งพระราชบญัญตัทิีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณาของ
สภาผู้แทนราษฎร	 จากเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สำานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรจัดทำาขึ้น	 เอกสารรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการที่ได้รับมอบหมาย 
ให้พิจารณาศึกษาล่วงหน้าตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	

รา่งพระราชบญัญตัแิละบนัทกึวเิคราะหส์รปุสาระสำาคญัของรา่งพระราชบญัญตัทิีส่ภาผูแ้ทนราษฎร
เสนอใหว้ฒุสิภาพจิารณา	รวมทัง้เอกสารประกอบการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัขิองสำานกังาน
เลขาธิการวุฒิสภา	 ตลอดจนเอกสารทางวิชาการ	 หรือข้อมูลข่าวสารในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	 ซึ่ง 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารดังกล่าวจะทำาให้สมาชิกวุฒิสภามีความรู้ความเข้าใจใน 
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ร่างพระราชบัญญัติที่พิจารณา	 และจะสามารถปฏิบัติหน้าที่สำาคัญในการพิจารณากลั่นกรอง
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

นอกจากนี้ยังมีปัญหาสำาคัญอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรอง

กฎหมายของวฒุสิภา	คอืนโยบายทางการเมอืงของฝา่ยบรหิารทีต่อ้งการใหม้กีฎหมายเปน็เครือ่ง
มอืในการปกครองประเทศ	โดยทีว่ฒุสิภาเปน็สว่นหนึง่ขององคก์รนติบิญัญตัมิหีนา้ทีใ่นการตรวจ
สอบถ่วงดุลการใช้อำานาจของฝ่ายบริหาร	 เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้อำานาจโดยถูกต้องและเป็นธรรม
ตามครรลองในระบอบประชาธปิไตย	ในการตรากฎหมายกเ็ชน่เดยีวกนั	กฎหมายสำาคญัในระดบั
พระราชบัญญัติฝ่ายบริหารจะนำาร่างกฎหมายไปประกาศใช้บังคับได้ต้องผ่านความเห็นชอบของ
รัฐสภาเสียก่อน	 โดยที่รัฐธรรมนูญได้กำาหนดให้คณะรัฐมนตรีมีอำานาจในการเสนอกฎหมาย	
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหารย่อมรู้ดีว่าในสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานั้นจำาเป็น
ต้องตรากฎหมายใดมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศ	 อีกทั้งในการบริหารราชการ 
แผ่นดินคณะรัฐมนตรีต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดนโยบายของรัฐบาลเพื่อ
นำาไปสู่ภาคปฏิบัติ	ดังนั้น	คณะรัฐมนตรีจึงมีบทบาทในการพิจารณาเสนอร่างกฎหมาย	ซึ่งในชั้น 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่	 1	 ของวุฒิสภาจะต้องมีรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม 

พระราชบญัญตั	ิรฐัมนตรผีูร้บัผดิชอบหรอืรฐัมนตรผีูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายมาตอบชีแ้จงถงึความจำาเปน็
ในการตรากฎหมาย	และจะต้องตอบชี้แจงข้อซักถามและข้อสงสัยของสมาชิกวุฒิสภาที่เกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาพิจารณานั้น	 ในกรณีที่ที่ประชุมได้ลงมติให้รับร่างพระราชบัญญัต ิ
ไว้พิจารณา	 ส่วนมากที่ประชุมจะมีมติให้พิจารณาในวาระที่	 2	 โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 
ซึ่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	81	กำาหนดให้มีสัดส่วนกรรมาธิการวิสามัญที่

เปน็บคุคลภายนอกโดยการเสนอของคณะรฐัมนตรมีจีำานวนไมเ่กนิ	1	ใน	5	ของจำานวนกรรมาธกิาร
ทัง้หมด	ซึง่ในการพจิารณาในวาระที่	2	ของคณะกรรมาธกิารนี้	กรรมาธกิารวสิามญัจากสดัสว่น
ตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติที่
ได้รับเชิญจากคณะกรรมาธิการวิสามัญให้มาชี้แจงให้ข้อมูล	ข้อเท็จจริง	เหตุผลและความจำาเป็น
ต่างๆ	 ในการเสนอกฎหมาย	การบัญญัติถ้อยคำาของกฎหมายในแต่ละมาตรา	ทั้งนี้	 เพื่อให้การ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในชั้นคณะกรรมาธิการเป็นไปด้วยความรัดกุม	 ถูกต้อง	 ซึ่งในการ

ชีแ้จงของกรรมาธกิารซึง่เปน็ตวัแทนของฝา่ยรฐับาล	รวมทัง้ตวัแทนจากหนว่ยงานทีไ่ดร้บัเชญิให้
มาชีแ้จง	จะพยายามชีแ้จงโนม้นา้วใหเ้หตผุลรวมทัง้ความจำาเปน็ในการตรากฎหมายเพือ่ใหเ้นือ้หา
ของรา่งพระราชบญัญตัเิปน็ไปตามนโยบายของรฐับาล	และโดยมากคณะกรรมาธกิารจะเหน็ดว้ย
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ตามนัน้	ซึง่อาจจะไมต่รงกบัความตอ้งการของสมาชกิวฒุสิภาผูเ้สนอคำาแปรญตัต	ิหรอืกรรมาธกิาร
เสยีงขา้งนอ้ยทีเ่สนอความเหน็ใหม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิรา่งพระราชบญัญตัใินเนือ้หาสาระทีม่คีวาม
แตกต่างไปจากนโยบายของรัฐบาล	 ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเป็นปัญหาอุปสรรคอีกประการหนึ่ง 
ในการทำาหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายของสมาชิกวุฒิสภา

อย่างไรก็ดี	 ในการทำาหน้าที่พิจารณากลั่นกรองกฎหมายของสมาชิกวุฒิสภา 
มีข้อพิจารณาที่สมาชิกวุฒิสภาพึงคำานึงถึงดังนี้	

1.	มาตรฐานของกฎหมายในเรื่องเดียวกันที่มีการประกาศใช้ในต่างประเทศ
2.	เนื้อหาสาระรวมถึงรูปแบบของกฎหมายภายในประเทศมีบทบัญญัติในเรื่อง

เดียวกันไว้อย่างไร
3.	ข้อผูกพันระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ทำาไว้กับรัฐต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

หรืออาจเกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายที่พิจารณา	มีบทบัญญัติอย่างไร
4.	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายในเรื่องนั้นมีผลกระทบอย่างไร 

หรือไม่
หากสมาชิกวุฒิสภาได้ทำาหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายโดยคำานึงถึงข้อพิจารณาต่างๆ	

ดงักลา่ว	กเ็ชือ่ไดว้า่กฎหมายทีผ่า่นการพจิารณาจากวฒุสิภาจะเปน็ไปโดยมมีาตรฐานและจะเปน็
เครือ่งมอืในการบรหิารประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	และลดขอ้จำากดัทีเ่กดิขึน้	จากปญัหาและ
อุปสรรคดังกล่าวได้เป็นอย่างมาก

โดย	นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาการ



ส่วนที่สาม

ตัวอย่างการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
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ตัวอย่าง 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา

(๑)	ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ

ด้วย	กับการแก้ไขเพิ่มเติม	๑๒	ฉบับ

	 ๑.	ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	....

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	....	เสนอโดยคณะรัฐมนตรี	
นายวิชาญ	มีนชัยนันท์	กับคณะ	และนายธนา	ชีรวินิจ	กับคณะ	โดยสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ

เหน็ชอบดว้ยกบัรา่งพระราชบญัญตัฉิบบันี	้ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่23	ปทีี	่3	ครัง้
ที่	 6	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันพุธที่	 10	กุมภาพันธ์	2553	และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป 
ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	มาตรา	146	สาระสำาคญัแหง่รา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่ว	 
คอื	โดยทีก่รงุเทพมหานครเปน็เมอืงหลวงขนาดใหญ	่และเปน็องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบ
พิเศษที่เป็นศูนย์รวมของความเจริญทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 ศิลปะ	 วัฒนธรรม	 การปกครอง	
อุตสาหกรรม	 และการคมนาคมขนส่งที่สำาคัญ	 ดังนั้น	 จึงสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยในกำากับ
กรุงเทพมหานครขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อให้มีการศึกษา	 ส่งเสริมวิชาการ	 การวิจัย	

และวชิาชพีชัน้สงู	พฒันาองคค์วามรูด้า้นการแพทย	์สาธารณสขุ	และสาขาอืน่ๆ	โดยเนน้ทางดา้น
เวชศาสตรเ์ขตเมอืง	เพือ่ตอบสนองความตอ้งการดา้นสขุภาพของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร	
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นและพัฒนามหานคร	 รวมทั้งให้โอกาสทาง 
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเขตเมือง	 บริการทางวิชาการและร่วมมือกับ
ชุมชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการฝึกและพัฒนาอาชีพ	 การบำารุงรักษาศิลปะ	
วัฒนธรรม	จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 วุฒิสภาต้อง

พจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บั	โดยวฒุสิภาไดร้บัเมือ่วนัที	่15	กมุภาพนัธ	์
2553	ซึ่งครบกำาหนดสามสิบวัน	ในวันที่	16	มีนาคม	2553
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ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่หนึ่งของวุฒิสภ�

โดยที่ในคราวเมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	....	แล้วลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้น	
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	 โดยอาศัยอำานาจประธานวุฒิสภา	 ได้มอบหมายให้ 
คณะกรรมาธิการการศึกษาเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า	
และให้คณะกรรมาธิการรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาของสมาชิกต่อไป	ทั้งนี้	ตามข้อบังคับการประชุมฯ	ข้อ	136	

ในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	 9	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่	 22	กุมภาพันธ์	
2553	ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	....	ในวาระ
ที่หนึ่ง	 ในการนี้	 ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา	 (นายสิริวัฒน์	 ไกรสินธุ์)	 ได้รายงานผล 

การพจิารณาศกึษารา่งพระราชบญัญตัฯิ	ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏตามรายงานทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุ
วุฒิสภา	 โดยคณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตบางประการที่สำาคัญ	 คือ	 กรณีเจตนารมณ์แห่ง
กฎหมายเพื่อสนองต่อความต้องการของประชากรกรุงเทพมหานคร	และการกำาหนดรายได้ของ
มหาวิทยาลัย	 เห็นว่า	 เมื่อรายได้ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายเป็นรายได้ที่มาจาก 
เงินอุดหนุนของรัฐบาล	อันเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินที่ประชาชนทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง	ดังนั้น	 

หากจะนำางบประมาณแผน่ดนิเพือ่ใหก้ารอดุหนนุสำาหรบัการจดับรกิารสาธารณะ	เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของคนเมือง	 หรือคนกรุงเทพมหานครเท่านั้น	 จะเกิดความไม่เป็นธรรมสำาหรับ
ประชาชนอีกจำานวนมากที่อยู่ในต่างจังหวัด	หรือชนบท	อีกทั้ง	ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้
กำาหนดสัดส่วนเกี่ยวกับงบประมาณตามมาตรา	14	(1)	และ	(6)	ไว้ให้ชัดเจน	ซึ่งอาจส่งผลให้

รฐัตอ้งผกูพนัภาระดา้นงบประมาณแผน่ดนิทีร่ฐัตอ้งรบัภาระเพิม่ขึน้	จงึขอเสนอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิ
ความในมาตรา	14	

โดยที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	หากมีผลใช้บังคับแล้วก็จะมีการตั้งมหาวิทยาลัย
กรงุเทพมหานครขึน้ตามเจตนารมณแ์หง่กฎหมาย	ซึง่จะเปน็มหาวทิยาลยัภายใตก้ำากบัขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศ	 และอาจจะเป็นบรรทัดฐานให้แก่องค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่อืน่เสนอขอตัง้สถาบนัอดุมศกึษาในอนาคต	จงึมคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งพจิารณา
ใหช้ดัเจนและรอบคอบ	โดยเฉพาะความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้ง	งบประมาณ	และการบรหิารจดัการ	
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 กับมหาวิทยาลัย	 แม้ว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิ
พ.ศ.	2542	มาตรา	41	บัญญัติว่า	“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด
ระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม	 ความเหมาะสม	 และความต้องการภายในท้องถิ่น”	 
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แตม่เีงือ่นไขวา่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	นัน้	จะตอ้งมคีวามพรอ้ม	โดยเฉพาะความพรอ้มดา้น
งบประมาณ	 แต่โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร	 ขาดความพร้อมในเรื่องดังกล่าว	
เนือ่งจากยงัตอ้งของบประมาณอดุหนนุจากรฐับาล	ตามทีป่รากฏในรา่งพระราชบญัญตัฯิ	มาตรา	
14	 (6)	ที่บัญญัติว่า	 รายได้ของมหาวิทยาลัย	 เป็นรายได้ที่มาจาก	 “เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาล
จัดสรรให้ตามความจำาเป็นและเหมาะสม”	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรุงเทพมหานคร	 ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ	 ขาดความพร้อม	 เนื่องจากไม่สามารถจัดสรร 
งบประมาณสนับสนุนได้	100	เปอร์เซ็นต์”

จากนั้น	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร	 

พ.ศ.	....	แลว้ลงมตริบัรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วซึง่สภาผูแ้ทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแลว้ไวพ้จิารณา	
และตัง้กรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหนึง่เพือ่พจิารณาในวาระทีส่อง	จำานวน	29	คน	โดยมกีำาหนด
เวลาการแปรญัตติภายในเจ็ดวัน	 ตามข้อบังคับการประชุมฯ	 ข้อ	 142	 กรรมาธิการดังกล่าว
ประกอบด้วย

	 1.	นางสาวเกศสิณี	แขวัฒนะ	 2.	พันตำารวจโท	จิตต์	ศรีโยหะ	มุกดาธนพงศ์

	 3.	นายจิตติพจน์	วิริยะโรจน์		 4.	นายเจริญ	ภักดีวานิช

	 5.	นายเจริญรัตน์	ชูติกาญจน์		 6.	นายโชติรัส	ชวนิชย์

	 7.	พลอากาศเอก	ณพฤษภ์	มัณฑะจิตร	

	 8.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ	บูรณสมภพ

	 9.	นายตวง	อันทะไชย	 10.	นายทวีศักดิ์	คิดบรรจง

11.	นายธนู	กุลชล	 12.	นางนฤมล	ศิริวัฒน์

13.	นายประดิษฐ์	ตันวัฒนะพงษ์	 14.	รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	ชิตพงศ์

15.	นายพรพจน์	กังวาน	 16.	นายพีระพงษ์	สายเชื้อ

17.	นายภิญโญ	สายนุ้ย	 18.	นายวรวิทย์	บารู

19.	นายวราสิทธิ์	กาญจนสูตร	 20.	นายวันชัย	แสงสุขเอี่ยม

21.	ศาสตราจารย์วิจิตร	ศรีสอ้าน	 22.	พันตำารวจเอก	สนธยา	แสงเภา

23.	นายสิริวัฒน์	ไกรสินธุ์	 24.	นางสาวสุมล	สุตะวิริยะวัฒน์

25.	นายสุเมธ	แย้มนุ่น	 26.	พลเรือเอก	สุรศักดิ์	ศรีอรุณ

27.	นายสุริยา	ปันจอร์	 28.	นายอนันต์	อริยะชัยพาณิชย์

29.	รองศาสตราจารย์อัจฉรา	เตชฤทธิพิทักษ์
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ตอ่มาคณะกรรมาธกิารไดข้อใหว้ฒุสิภาขยายเวลาการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 30	 วัน	 โดยในคราวประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 14	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 
วันจันทร์ที่	8	มีนาคม	2553	ที่ประชุมได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 30	 วัน	 นับแต่วันที่	 17	 มีนาคม	 2553	 ซึ่งครบกำาหนด	 30	 วัน 
ในวันที่	15	เมษายน	2553

เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว	 จึงได้เสนอ
รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อประธานวุฒิสภา	 เมื่อวันที่	 30	 มีนาคม	 2553	 

สรุปผลการพิจารณาได้ว่า	คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ	ในมาตรา	6	
มาตรา	7	มาตรา	14	มาตรา	38	และมาตรา	68	และไดต้ัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตัิ
ไว้บางประการ	โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคำาแปรญัตติ	จำานวน	9	คน	ดังนี้	

1.	นายอนันต์	วรธิติพงศ์		 	 	 2.	นายสมชาย	แสวงการ

3.	นางจิตร์ธนา	ยิ่งทวีลาภา		 	 	 4.	นางสุอำาภา	คชไกร

5.	นางสมพร	จูมั่น		 	 	 6.	นางสาวศรีสกุล	มั่นศิลป์

7.	นางสาวรสนา	โตสิตระกูล		 	 	 8.	นายเจตน์	ศิรธรานนท์

9.	รองศาสตราจารย์กอบกุล	พันธ์เจริญวรกุล

และมีกรรมาธิการสงวนความเห็น	จำานวน	9	คน	ดังนี้

1.	พันตำารวจโท	จิตต์	ศรีโยหะ	มุกดาธนพงศ์	2.	นายเจริญ	ภักดีวานิช

3.	นายทวีศักดิ์	คิดบรรจง		 	 	 4.	นายธนู	กุลชล

5.	นางนฤมล	ศิริวัฒน์	 	 	 6.	นายประดิษฐ์	ตันวัฒนะพงษ์

7.	รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	ชิตพงศ์		 	 8.	นายภิญโญ	สายนุ้ย

9.	นายสุริยา	ปันจอร์
โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ขอสงวนคำาแปรญัตติและกรรมาธิการได้สงวนความเห็นไว้ 

ในมาตรา	5	มาตรา	6	มาตรา	7	มาตรา	13	มาตรา	14	มาตรา	19	และมาตรา	44

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่สองของวุฒิสภ�

ในคราวประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่21	(สมยัสามญัทัว่ไป)	วนัจนัทรท์ี	่5	เมษายน	2553	
ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วเรียงตามลำาดับมาตรา 
จนจบร่าง	
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ประเดน็สำ�คญัทีส่ม�ชกิวฒุสิภ�ขอแปรญตัตแิละกรรม�ธกิ�รสงวนคว�มเหน็

ให้แก้ไขเพิ่มเติม คือ ในม�ตร� 1๔ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับที่ม�ของร�ยได้ของ

มห�วิทย�ลัย ซึ่งมีอยู่ 7 ประเภท	โดยที่ความในมาตรา	14	นี้	คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
เพิ่มเติมความในวรรคสาม	ดังนี้

“มาตรา	14	รายได้ของมหาวิทยาลัย	มีดังต่อไปนี้
(1)	 เงินอุดหนุนที่กรุงเทพมหานครจัดสรรให้เป็นรายปี
(2)	 ค่าธรรมเนียม	 ค่าบำารุง	 ค่าตอบแทน	 เบี้ยปรับ	 และค่าบริการต่างๆ	 ของ

มหาวิทยาลัย
(3)	 เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
(4)	 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการดำาเนินการตามมาตรา	 13	 (4)	 และ	

(7)	และจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
(5)	รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ใน 

ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง	ดูแล	ใช้	หรือจัดหาประโยชน์
(6)	 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความจำาเป็นและเหมาะสมผ่าน

กรุงเทพมหานคร
(7)	รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
เงินอุดหนุนตาม	 (1)	นั้น	 ให้กรุงเทพมหานครจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป

แกม่หาวทิยาลยัโดยตรงเปน็จำานวนทีเ่พยีงพอสำาหรบัคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิการตามวตัถปุระสงค์

ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา
เงินอุดหนุนทั่วไปตาม	 (6)	 ให้กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปงีบประมาณเปน็รายการสว่นหนึง่ของงบประมาณรายจา่ยทีจ่ดัสรรใหแ้กก่รงุเทพมหานคร
ตามภารกิจที่รัฐบาลมอบหมายหรือเห็นชอบ

รายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นรายได้ที่ต้องนำาส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	 และไม่ต้องนำาส่งเป็นเงินรายรับของ
กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ในกรณีท่ีรายได้ตามวรรคหน่ึงมีจำานวนไม่เพียงพอสำาหรับค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ 
ของมหาวิทยาลัยและค่าภาระต่างๆ	ที่เหมาะสม	และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่ง
อื่นได้	 กรุงเทพมหานครพึงจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจำาเป็นของ
มหาวิทยาลัย”
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โดยมีสมาชิกวุฒิสภาสงวนคำาแปรญัตติและมีกรรมาธิการสงวนความเห็น	
(กรรมาธกิารเสยีงขา้งนอ้ย)	ขอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิความในมาตรา	14	เนือ่งจากผูส้งวนคำาแปรญตัติ
และกรรมาธกิารเสยีงขา้งนอ้ยเหน็วา่	ความใน	(1)	รายไดท้ีม่าจากเงนิอดุหนนุทีก่รงุเทพมหานคร
จดัสรรใหม้หาวทิยาลยัเปน็รายปนีัน้ควรกำาหนดสดัสว่นเปน็ตวัเลขทีแ่นน่อนเพือ่ใหม้คีวามชดัเจน
ว่ากรุงเทพมหานครต้องจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยเป็นจำานวนเท่าไรของงบประมาณรายจ่าย
ประจำาปีของมหาวิทยาลัย	

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ และกรรม�ธิก�รผู้สงวน

คว�มเห็น

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	มีดังนี้

1)	น�งสุอำ�ภ� คชไกร	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 ความในมาตรา	 14	 (1)	
เงินอุดหนุนที่กรุงเทพมหานครจัดสรรให้เป็นรายปีนั้น	 เห็นว่าควรกำาหนดจำานวนเงินอุดหนุนที่
กรุงเทพมหานครต้องจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของงบประมาณ 
รายจ่ายประจำาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความชัดเจน	เนื่องจากถ้ามิได้กำาหนดไว้	หากผู้บริหาร

กรงุเทพมหานคร	หรอืสภากรงุเทพมหานคร	ไมเ่หน็ความสำาคญัในภารกจิของมหาวทิยาลยัเรือ่ง
การศกึษาดา้นการแพทยแ์ละพยาบาล	อาจจดัสรรงบประมาณใหน้อ้ยหรอืจะจดัสรรใหเ้ทา่ไรกไ็ด้	
ดังนั้น	จึงควรกำาหนดสัดส่วนที่แน่นอน

2)	น�งจติรธ์น� ยิง่ทวลี�ภ�	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	ความในมาตรา	14	(1)	
เงินอุดหนุนที่กรุงเทพมหานครจัดสรรให้เป็นรายปีนั้น	 เห็นว่าควรกำาหนดสัดส่วนเงินอุดหนุนให้
ชดัเจนวา่เงนิอดุหนนุทีก่รงุเทพมหานครตอ้งจดัสรรใหแ้กม่หาวทิยาลยันัน้ตอ้งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
แปดสบิของงบประมาณรายจา่ยประจำาของมหาวทิยาลยัเพือ่เปน็บรรทดัฐานและเปน็ตน้แบบของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ทีต่อ้งการตัง้มหาวทิยาลยัในทอ้งถิน่วา่	หากจะจดัตัง้มหาวทิยาลยั	
ทอ้งถิน่ตอ้งมคีวามพรอ้มดา้นเงนิอดุหนนุใหก้บัมหาวทิยาลยัดว้ย	เพราะการทีไ่มก่ำาหนดจำานวน
ไว้หากผู้บริหารคนใหม่เข้ามานโยบายในการสนับสนุนอาจเปลี่ยนแปลงไปทำาให้การดำาเนินการ
ของมหาวิทยาลัยมีปัญหาเรื่องงบประมาณ

3)	น�งกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล	ได้ช้ีแจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	ความในมาตรา	14	(1)	

เงนิอดุหนนุทีก่รงุเทพมหานครจดัสรรใหเ้ปน็รายป	ีเหน็วา่ควรกำาหนดเงนิอดุหนนุทีก่รงุเทพมหานคร
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ต้องจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละห้าสิบของงบประมาณ	 หรือถ้าจะสามารถให้ 
สูงกว่านั้นขึ้นอยู่กับกำาลังของกรุงเทพมหานครในชั้นนี้ขอเสนอไว้ร้อยละห้าสิบเป็นอย่างน้อย	 

เพือ่เปน็หลกัประกนัวา่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งจดัสรรใหเ้ปน็จำานวนทีแ่นน่อน	ดว้ยเหตผุล
เช่นเดียวกับกลุ่มสมาชิกที่เสนอร้อยละเจ็ดสิบหรือร้อยละแปดสิบ	 ทั้งนี้	 เนื่องจากเคยทำางาน 
รว่มกบัวทิยาลยัเกือ้การณุยม์าเปน็เวลา	10	กวา่ปี	ทราบปญัหาเรือ่งงบประมาณวา่	แตล่ะปตีอ้ง
ต่อสู้เพ่ือให้ได้งบประมาณเพ่ือรองรับเร่ืองการจัดการศึกษาด้วยความยากลำาบากต้องมีการล๊อบบ้ี	 
(Lobby)	 เพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร	 ซึ่งที่ผ่านมางบประมาณของ 

คณะแพทยศ์าสตรห์รอืของมหาวทิยาลยัพยาบาลเกือ้การณุยจ์ะไดม้ากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัผูบ้รหิาร
ของกรงุเทพมหานคร	จงึจำาเปน็ตอ้งกำาหนดใหช้ดัเจนวา่กรงุเทพมหานครตอ้งจดัสรรใหม้หาวทิยาลยั
เป็นจำานวนอย่างน้อยร้อยละห้าสิบของงบประมาณทั้งหมด

กรรม�ธิก�รผู้สงวนคว�มเห็น (กรรม�ธิก�รเสียงข้�งน้อย) ได้อภิปร�ย 

แสดงคว�มเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภ�เพื่อชี้แจงประกอบคว�มเห็น มีดังนี้

1)	น�ยธนู กุลชล	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

ถอืเปน็ตน้แบบของมหาวทิยาลยัทีจ่ดัตัง้โดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	ซึง่การจดัตัง้มหาวทิยาลยั
นั้น	ท้องถิ่นที่จะจัดตั้งควรมีความพร้อมในทุกๆ	ด้าน	โดยเฉพาะทางด้านการเงิน	เพราะรัฐบาล
ไมม่หีนา้ทีต่อ้งจดัสรรเงนิใหใ้นภารกจิทีร่ฐับาลมไิดม้อบหมายภารกจิพเิศษให้	กรรมาธกิารจงึได้
เพิม่ความไวใ้นวรรคสามวา่	เงนิอดุหนนุทัว่ไปทีร่ฐับาลจดัสรรใหแ้กก่รงุเทพมหานครนัน้	ใหจ้ดัสรร

เฉพาะแต่ภารกิจที่รัฐบาลมอบหมายหรือเห็นชอบเท่านั้น	 ไม่ใช่กรุงเทพมหานครจะดำาเนินการ
โครงการใดๆ	 แล้วจะบังคับรัฐบาลต้องให้เงินอุดหนุนในทุกเรื่อง	 ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง	 สำาหรับ

กรณตีามวรรคหนึง่	(1)	เงนิอดุหนนุทีก่รงุเทพมหานครจดัสรรใหม้หาวทิยาลยัรายปี	เหน็วา่	หาก
มไิดก้ำาหนดสดัสว่นทีช่ดัเจน	เมือ่มกีารเปลีย่นผูบ้รหิารชดุใหมซ่ึง่ไมเ่หน็ชอบดว้ยกบัโครงการของ
มหาวิทยาลัย	 หรือให้ความสำาคัญน้อย	 การจัดสรรเงินอุดหนุนก็จะน้อยลง	 ดังนั้น	 จึงควรเพิ่ม
ความในวรรคสองเพือ่กำาหนดใหก้รงุเทพมหานครจดัสรรเงนิอดุหนนุรายปใีหก้บัมหาวทิยาลยัเปน็
จำานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละเจด็สบิของงบประมาณรายจา่ยประจำาปขีองมหาวทิยาลยั	เพือ่ประกนั
คุณภาพการศึกษา	อีกท้ัง	หากมิได้กำาหนดสัดส่วนไว้มหาวิทยาลัยอาจต้องเก็บค่าเล่าเรียนท่ีสูงข้ึน

2)	น�งนฤมล ศิริวัฒน์	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 ต้องการให้กำาหนดไว้อย่าง
ชัดเจนว่า	 งบประมาณที่กรุงเทพมหานครได้รับอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลจะจัดสรรให้แก่
มหาวิทยาลัยเป็นจำานวนเท่าไร	 เพื่อเป็นการวางแนวทางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
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จังหวัดอื่นที่จะมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น	และเป็นการป้องกันการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง	
เนื่องจากนโยบายแต่ละพรรคการเมืองไม่เหมือนกัน	หากพรรคการเมืองใหม่ที่เข้ามาบริหารนั้น
ไม่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่ตั้งโดยพรรคการเมืองเดิมที่ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยไว้ก่อนแล้ว	
ถ้าไม่กำาหนดภารกิจที่แน่ชัดในการจัดสรรเงินอุดหนุนแก่มหาวิทยาลัยการสนับสนุนอาจน้อยลง	

จะกอ่ใหเ้กดิความไมม่ัน่คงในการจดังบประมาณของมหาวทิยาลยั	และเกรงวา่จะมผีลตอ่อนาคต
ของนักศึกษา	เมื่อกำาหนดไว้ชัดเจนแล้วความรับผิดชอบก็จะไม่ถูกผลักไปสู่นักศึกษา

3)	น�ยสรุยิ� ปนัจอร	์ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	การกำาหนดเปน็ตวัเลขใหช้ดัเจน
วา่กรงุเทพมหานครตอ้งจดัสรรเงนิอดุหนนุใหม้หาวทิยาลยัเปน็จำานวนเทา่ใดนัน้	เพือ่ไมใ่หก้ระทบ
กับงบประมาณแผ่นดินในกรณีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมีงบประมาณไม่เพียงพอและ
ทำาให้รัฐบาลต้องเข้ามาสนับสนุนเงินให้กับมหาวิทยาลัย	 ซึ่งเงินงบประมาณแผ่นดินนั้นมาจาก

ภาษทีีเ่กบ็จากประชาชนทัง้ประเทศ	ในขณะทีอ่กีหลายจงัหวดัยงัไมม่สีถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ตอ้งเดนิทางมาศกึษาในกรงุเทพมหานคร	ถา้กรงุเทพมหานครมคีวามพรอ้มทีจ่ะตัง้มหาวทิยาลยั
กรงุเทพมหานครตอ้งเปน็ผูท้ีม่เีงนิทนุพอสมควร	โดยรฐับาลไมต่อ้งสนบัสนนุมากนกั	การกำาหนด
ให้กรุงเทพมหานครต้องจัดสรรเงินไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบทำาให้รัฐบาลต้องสนับสนุนให้กับ
มหาวิทยาลัยน้อยลงไม่เกินร้อยละสามสิบจึงเป็นธรรมในสังคม

4)	น�ยเจริญ ภักดีว�นิช	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 หากไม่กำาหนดว่า

กรงุเทพมหานครตอ้งจดัสรรงบประมาณใหก้บัมหาวทิยาลยัจำานวนเทา่ไรแลว้	ถา้ในปแีรกๆ	ของ
การจัดตั้งมหาวิทยาลัย	 กรุงเทพมหานครได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับมหาวิทยาลัยมากเพียงพอ
ตอ่การดำาเนนิการ	แตใ่นปตีอ่ๆ	ไป	เมือ่เปลีย่นผูบ้รหิารหรอืผูบ้รหิารเปลีย่นนโยบายโดยเหน็ควร
ใหก้ารสนบัสนนุดา้นอืน่หรอืใหค้วามสำาคญัในเรือ่งอืน่มากกวา่	อาจใหเ้งนิอดุหนนุแกม่หาวทิยาลยั
น้อยลง	 ก็จะทำาให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณไม่เพียงพอ	 จะเป็นภาระแก่รัฐบาลที่ต้องเข้ามา 
สนับสนุน	 ก็จะส่งผลกระทบกับงบประมาณแผ่นดินโดยรวม	 และทำาให้จังหวัดอื่นเสียโอกาสใน

การของบประมาณเพือ่พฒันาจงัหวดั	จงึเหน็วา่ควรกำาหนดใหก้รงุเทพมหานครจดัสรรเงนิอดุหนนุ
ทั่วไปแก่มหาวิทยาลัยโดยตรง	 ซึ่งจะต้องกำาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของงบประมาณ 
รายจ่ายประจำาปีของมหาวิทยาลัย

5	น�ยทวีศักดิ์ คิดบรรจง	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 แม้กฎหมายฉบับนี้
ได้กำาหนดไว้ชัดเจนว่า	 กรุงเทพมหานครต้องจัดสรรงบประมาณอย่างพอเพียงในการบริหาร
มหาวิทยาลัย	 แต่เนื่องจากว่าสภาพการเมืองนั้นไม่มีความแน่นอน	 เมื่อเปลี่ยนผู้บริหารการ
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สนบัสนนุในปถีดัไปอาจลดนอ้ยลง	จะเปน็ภาระแกร่ฐับาลทีต่อ้งเขา้มาชว่ยเหลอืเนือ่งจากรฐับาล
ตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัดำาเนนิการตอ่ไปไดซ้ึง่ไมเ่ปน็ธรรมในการจดัสรรงบประมาณ	เพราะฉะนัน้
จึงจำาเป็นจะต้องกำาหนดไว้ให้ชัดเจนว่าท้องถิ่นควรที่จะรับภาระเป็นจำานวนเท่าใด	ซึ่งเห็นว่าควร
เป็นจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำาปีของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
มหาวิทยาลัยสามารถดำาเนินการไปได้	 อีกทั้งจะเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดต่างๆ	 ที่จะจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นขึ้นใหม่ด้วย

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	14	มีดังนี้	
1)	พลอ�ก�ศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 เห็นด้วยกับ

กรรมาธิการเสียงข้างน้อยและผู้สงวนคำาแปรญัตติในการกำาหนดสัดส่วนที่มาของรายได้ของ

มหาวทิยาลยัในมาตรา	14	วา่ทอ้งถิน่หรอืรฐับาลควรใหก้ารสนบัสนนุแกม่หาวทิยาลยัในสดัสว่น
เท่าไร	 เพื่อให้มีความชัดเจน	 แต่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้เพิ่มไว้ในแต่ละอนุมาตรา	 คือใน	 (1)	
(2)	หรือ	 (6)	 เนื่องจากร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎรนั้น	การกำาหนดเงื่อนไขในการดำาเนินการ
เกี่ยวกับรายได้แต่ละประเภทนั้นจะเขียนไว้ในวรรคสอง	 วรรคสาม	 และวรรคสี่	 ดังนั้น	 การจะ
กำาหนดสัดส่วนเรื่องใดเป็นจำานวนเท่าไรนั้นควรกำาหนดไว้ในวรรคสอง	 วรรคสาม	 หรือวรรคสี่ 
ที่ว่าด้วยเรื่องนั้น	สำาหรับเรื่องใดควรมีสัดส่วนเท่าไรแล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นชอบ

2)	น�ยเจริญรัตน์ ชูติก�ญจน์	ตอบช้ีแจงสรุปได้ว่า	ในมาตรา	14	เป็นเร่ืองรายได้

ของมหาวิทยาลัยไม่ใช่เป็นเร่ืองงบประมาณรายรับรายจ่ายของมหาวิทยาลัย	เพราะเม่ือมหาวิทยาลัย 
มรีายไดส้ภามหาวทิยาลยัจะดำาเนนิการอนมุตักิารตัง้งบประมาณรายรบัและงบประมาณรายจา่ย
ของมหาวิทยาลัยตามมาตรา	20	(12)	ซึ่งในมาตรา	14	(1)	มีกระบวนการชัดเจนตามมาตรา	
44	จงึไมส่ามารถกำาหนดสดัสว่นได	้เนือ่งจากรายไดม้คีวามผนัแปรไปตามแหลง่ทีม่าของรายได้
ตามมาตรา	 14	 (1)	 ถึง	 (7)	 หากกำาหนดไว้ใน	 (1)	 ให้กรุงเทพมหานครจัดสรรเงินอุดหนุน 
เปน็รายปใีหเ้จด็สบิเปอรเ์ซน็ต	์จงึตอ้งเปน็เจด็สบิเปอรเ์ซน็ตข์องรายไดไ้มใ่ชเ่จด็สบิเปอรเ์ซน็ตข์อง 
รายจ่ายประจำาปีของมหาวิทยาลัย	 เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องเอารายได้ที่มาจากทุกแหล่ง 
รายได้ตามมาตรา	 14	 (1)	 ถึง	 (7)	 ไปจัดทำาเป็นงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย	

เพราะฉะนั้นการกำาหนดว่ารายได้ตาม	(1)	ต้องจัดสรรให้มหาวิทยาลัยจำานวนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์	
จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติและจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผันแปรตามรายได้ใน	(1)	ถึง	(7)
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อีกทั้ง	 ความในวรรคสองของมาตรา	 14	 ก็ได้บัญญัติแล้วว่า	 ให้กรุงเทพมหานคร
จัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไปแก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นจำานวนท่ีเพียงพอสำาหรับค่าใช้จ่าย 
ในการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกัน

คณุภาพการศกึษา	และความในวรรคทา้ยยงักำาหนดวา่	หากรายไดข้องกรงุเทพมหานครมจีำานวน
ไม่เพียงพอสำาหรับค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ	 กรุงเทพมหานครพึงจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม 
ให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย	 บทบัญญัติทั้งสองวรรคดังกล่าวได้แสดงให้เห็นเจตนารมณ์ชัดเจน 
แล้วว่ากรุงเทพมหานครต้องรับผิดชอบมหาวิทยาลัยในกำากับของตน

3)	น�ยพีระพงษ์ ส�ยเชื้อ	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 เห็นว่าการกำาหนดสัดส่วนเงิน

อดุหนนุทีก่รงุเทพมหานครตอ้งจดัสรรใหแ้กม่หาวทิยาลยัเปน็การบงัคบัรฐับาลและกรงุเทพมหานคร
ว่าจะต้องจัดสรรให้เป็นจำานวนที่แน่นอน	จะเป็นภาระผูกมัดในทางปฏิบัติและกระทบกับวิธีการ
งบประมาณ	 ประกอบกับหากเป็นกรณีที่ดำาเนินการไม่ได้ตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ก็จะเป็นการ
กระทำาที่ผิดกฎหมายด้วย	 สำาหรับความกังวลว่ามหาวิทยาลัยจะมีเงินไม่เพียงพอในการดำาเนิน
การนั้น	เห็นว่าความในมาตรา	14	วรรคท้ายได้กำาหนดไว้ชัดเจนแล้วว่า	หากมหาวิทยาลัยมีเงิน
ไม่เพียงพอกรุงเทพมหานครต้องจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้อีกด้วย

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๔

ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามกรรมาธิการเสียงข้างน้อย	
มติ	เห็นด้วย	40	เสียง	ไม่เห็นด้วย	42	เสียง	งดออกเสียง	5	เสียง	ไม่ลงคะแนน	

3	เสียง
บทบัญญัติในมาตรา	14	ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว	เป็นดังนี้
“มาตรา	14	รายได้ของมหาวิทยาลัย	มีดังต่อไปนี้
(1)	 เงินอุดหนุนที่กรุงเทพมหานครจัดสรรให้เป็นรายปี
(2)	 ค่าธรรมเนียม	 ค่าบำารุง	 ค่าตอบแทน	 เบี้ยปรับ	 และค่าบริการต่างๆ	 ของ

มหาวิทยาลัย
(3)	 เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย
(4)	 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการดำาเนินการตามมาตรา	 13	 (4)	 และ	

(7)	และจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
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(5)	รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ใน 
ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง	ดูแล	ใช้	หรือจัดหาประโยชน์

(6)	 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความจำาเป็นและเหมาะสมผ่าน
กรุงเทพมหานคร

(7)	รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
เงินอุดหนุนตาม	 (1)	นั้น	 ให้กรุงเทพมหานครจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป

แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำาปี
ของมหาวิทยาลัยเป็นจำ�นวนที่เพียงพอสำาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา

เงินอุดหนุนทั่วไปตามม�ตร� ๑๔	 (6)	 ให้กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำาปีงบประมาณเป็นรายการส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้แก่
กรุงเทพมหานครตามภารกิจที่รัฐบาลมอบหมายหรือเห็นชอบ

รายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นรายได้ที่ต้องนำาส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	 และไม่ต้องนำาส่งเป็นเงินรายรับของ
กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ในกรณีที่รายได้ตามวรรคหนึ่งมีจำานวนไม่เพียงพอสำาหรับค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน
การของมหาวิทยาลัยและค่าภาระต่างๆ	 ที่เหมาะสม	 และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจาก

แหลง่อืน่ได้	กรงุเทพมหานครพงึจดัสรรเงนิอดุหนนุเพิม่เตมิใหแ้กม่หาวทิยาลยัตามความจำาเปน็
ของมหาวิทยาลัย”

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ส�มของวุฒิสภ�

ในคราวประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่21	(สมยัสามญัทัว่ไป)	วนัจนัทรท์ี	่5	เมษายน	2553	
ทีป่ระชมุไดล้งมตใินวาระทีส่าม	ใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิรา่งพระราชบญัญตัซิึง่สภาผูแ้ทนราษฎรเหน็ชอบ
แล้ว	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	147	(3)

ผลก�รลงคะแนน	เห็นด้วย	92	เสียง	ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	งดออกเสียง	4	เสียง	
ไม่ลงคะแนน	ไม่มี

ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่23	ปทีี	่3	ครัง้ที	่14	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	 
วันพุธท่ี	29	กันยายน	2553	ท่ีประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร	 
พ.ศ.	….	ซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	แล้วลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา
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ทั้งนี้	ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	....	มีผลใช้บังคับเป็น
กฎหมายแล้ว	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	127	ตอนที่	69	ก	วันที่	12	พฤศจิกายน	
2553

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้	

พ.ศ.	....

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้	 พ.ศ.	 ....	 เสนอโดย
คณะรัฐมนตรี	 นายนิพนธ์	 บุญญามณี	 กับคณะ	นายแวมาฮาดี	 แวดาโอะ	กับคณะ	นายวิรัตน์	 
กัลยาศิริ	 กับคณะ	 นางรัชฎาภรณ์	 แก้วสนิท	 กับคณะ	 และนายชวลิต	 วิชยสุทธิ์	 กับคณะ	 
โดยสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	23	ปีที่	3	ครั้งที่	1	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพุธที่	4	สิงหาคม	2553	
และเสนอให้วุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 146	 

โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสำาคัญเป็นการกำาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อกำาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง 
บูรณาการเป็นระบบ	 มีเอกภาพ	 ทั้งในเรื่องการกำาหนดนโยบาย	 การกำาหนดองค์กรขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์	 การบังคับบัญชา	 และการจัดตั้งหน่วยงาน	 โดยให้สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็น 
ผู้จัดทำานโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	้ มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 (กพต.)	 และมีศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้	“ศอ.บต.”	เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือทบวง	มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล	 และเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ	 อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและขึ้นตรงต่อ 
นายกรัฐมนตรี	 โดยให้มีอำานาจหน้าที่สำาคัญ	 เช่น	 การจัดทำายุทธศาสตร์	 แผนปฏิบัติการ 
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	 มีเลขาธิการ	 ศอ.บต.	 รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ	 ศอ.บต.	 
นอกจากนี้	ยังกำาหนดให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้วย

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 วุฒิสภาต้อง

พจิารณาใหเ้สรจ็ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บั	โดยวฒุสิภาไดร้บัเมือ่วนัที่	9	สงิหาคม	2553	
ซึ่งครบกำาหนดสามสิบวัน	ในวันที่	7	กันยายน	2553	
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ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่หนึ่งของวุฒิสภ�

โดยทีใ่นคราวเมือ่สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณารา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 พ.ศ.	 ....	 แล้วลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้นั้น	 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	 โดยอาศัยอำานาจของประธานวุฒิสภา	 
ได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม	 เร่งรัด	 ประเมินผลการแก้ไขปัญหา	 และ 
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และคณะกรรมาธิการการปกครอง	 เป็นผู้พิจารณาศึกษา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า	 และให้คณะกรรมาธิการทั้งสองคณะรายงาน 
ผลการพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกต่อไป	 ทั้งนี้	
ตามข้อบังคับการประชุมฯ	ข้อ	136	

ในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	3	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	16	สิงหาคม	
2553	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้	 

พ.ศ.	....	ในวาระทีห่นึง่	ในการนีค้ณะกรรมาธกิารทีไ่ดร้บัมอบหมายใหพ้จิารณาศกึษารา่งพระราช
บัญญัติดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า	 ได้ชี้แจงผลการพิจารณาศึกษาซึ่งเป็นไปตามรายละเอียด 
ที่ปรากฏในรายงานการพิจารณาตามข้อบังคับการประชุมฯ	 ข้อ	 136	 โดยมีผลการพิจารณา	 
สรุปได้ดังนี้

1.	 คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม	 เร่งรัด	ประเมินผลการแก้ไขปัญหา	และการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งหกฉบับดังกล่าว	ตามข้อบังคับ 
การประชุมฯ	 ข้อ	 136	 แล้ว	 ซึ่งถือเอาร่างที่คณะรัฐมนตีเสนอเป็นหลักในการพิจารณาศึกษา	 
โดยมีความเห็นและข้อสังเกต	ดังนี้

-	 ประเด็นคำานิยามคำาว่า	“จังหวัดชายแดนภาคใต้”	ในมาตรา	3	ที่ให้หมายความ
ว่า	จังหวัดนราธิวาส	จังหวัดปัตตานี	จังหวัดยะลา	จังหวัดสตูล	จังหวัดสงขลา	และจังหวัดอื่น
หรือบางพื้นที่ของจังหวัดอื่นในภาคใต้ตามที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด	 นั้น	 เห็นว่า	 การกำาหนดให้

จงัหวดัสตลู	และจงัหวดัสงขลา	เป็นจงัหวดัชายแดนภาคใต้	เหมาะสมแล้ว	เนือ่งจาก	จงัหวดัสตลู	
ถอืเป็นจงัหวดัทีช่่วยป้องกนัไม่ให้เกดิการขยายตวัของปัญหาความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน
ภาคใต้ไปยังพื้นที่ด้านใน	 อีกทั้งเป็นเขตติดต่อกับพื้นที่พัฒนาพิเศษของประเทศมาเลเซีย	 
จงึควรให้ความสำาคญัและสนบัสนนุเพือ่มุง่เน้นการพฒันาจงัหวดัสตลูเป็นกรณพีเิศษด้วย	สำาหรบั
จงัหวดัสงขลานัน้	เหน็ว่า	เป็นพืน้ทีห่นึง่ทีเ่กดิเหตกุารณ์ความไม่สงบ	จำาเป็นต้องเน้นงานด้านการ
พฒันาซึง่ต้องดำาเนนิการควบคูก่บังานด้านความมัน่คง	ซึง่หากไม่รวมจงัหวดัสงขลา	กไ็ม่สามารถ
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ที่จะปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ดังกล่าวได้	 ในการนี้	 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 จึงได้
แก้ไขเพิ่มเติม	 โดยให้มีความหมายครอบคลุมเพียง	 5	 จังหวัด	 ดังนี้	 “จังหวัดชายแดนภาคใต้”	
หมายความว่า	จังหวัดนราธิวาส	จังหวัดปัตตานี	จังหวัดยะลา	จังหวัดสตูล	และจังหวัดสงขลา	
และจังหวัดอื่นหรือบ�งพื้นที่ของจังหวัดอื่นในภ�คใต้ต�มที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด”

-	 ประเด็นนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ในมาตรา	 4	 

ทีก่ำาหนดใหส้ภาความมัน่คงแหง่ชาตเิสนอแนะตอ่คณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณาทบทวนและปรบัปรงุ
นโยบายเสรมิสรา้งสนัตสิขุในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้กุรอบระยะเวลาหา้ป	ีนัน้เหน็วา่	ระยะเวลา
ในการพิจาณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายเสริมสร้างสันติสุขนั้น	 เป็นระยะเวลาที่นานเกินไป	
ซึง่อาจจะไมส่ามารถตอบสนองความเปน็จรงิได้	ควรทีจ่ะมกีารพจิารณาทบทวนปรบัปรงุนโยบาย
ดังกล่าวในทุกรอบ	3	ปี

-	 ประเด็นองค์ประกอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้	 (กพต.)	 ในมาตรา	 6	 มีจำานวนมากเกินไป	 อาจทำาให้การขับเคลื่อน 
การดำาเนินงานของ	 กพต.	 เป็นไปได้ลำาบาก	 และทำาให้เกิดความซ้ำาซ้อนของอำานาจ	 ระหว่าง 
อำานาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
กับอำานาจในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	 ซึ่งได้กำาหนดให้เป็นอำานาจของนายกรัฐมนตรี	 

และรฐัมนตรนีัน้	โดยเหน็วา่ในชัน้การแปลงนโยบายไปสูก่ารปฏบิตัคิวรบญัญตัใิหม้สีดัสว่นมาจาก
ปลัดกระทรวงซึ่งเป็นผู้กำากับดูแลการปฏิบัติราชการประจำาจะเหมาะสมยิ่งกว่า	

-	 ประเด็นอำานาจหน้าที่ของสภาเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 
ในมาตรา	 20	 โดยบัญญัติให้มีอำานาจหน้าที่ในการให้คำาแนะนำาในการจัดทำายุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น	 ควรที่จะเพิ่มอำานาจในการติดตาม	 เร่งรัด	 
และประเมินผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ	 ที่ได้วางไว้	 ให้แก่สภาเสริมสร้างสันติสุขใน 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย	เพื่อให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

2.	 คณะกรรมาธิการการปกครอง	 วุฒิสภา	 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

ทั้งหกฉบับดังกล่าว	ตามข้อบังคับการประชุมฯ	ข้อ	136	แล้ว	ซึ่งถือเอาร่างที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 
เป็นหลักในการพิจารณาศึกษา	 เห็นควรรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว	 และ 
เห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมในประเด็น	ดังนี้

-	 คำานิยามคำาว่า	“จังหวัดชายแดนภาคใต้”	ในมาตรา	3	ควรนิยามรวมถึงจังหวัด
สตูลและจังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดด้วย	 โดยคำานึงถึงเรื่องอัตลักษณ์	ขนบธรรมเนียม	วิถีชีวิตของ
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ประชาชนใน	5	จังหวัดดังกล่าวในการพิจารณาคำานิยามของจังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยจังหวัด
ใดทีม่อีาณาเขตตดิตอ่กบัชายแดนภาคใตก้ต็อ้งเปน็จงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามคำานยิามดงักลา่ว
ด้วย	ซึ่งพื้นฐานแล้วควรมี	5	จังหวัด	อีกทั้งกฎหมายดังกล่าวก็มิใช่มีเจตนารมณ์ที่จะปราบปราม
ผู้ก่อการร้าย	แต่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

-	 คณะกรรมการยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ตามมาตรา	6	
เหน็วา่	มอีงคป์ระกอบคณะบคุคลจำานวนมากเกนิไป	ควรทีจ่ะมจีำากดัเฉพาะตำาแหนง่ทีเ่กีย่วขอ้ง	
ที่สำาคัญ	และเท่าที่จำาเป็น	เนื่องจากอาจเกิดปัญหาในเรื่องขององค์ประชุมได้	

-	 ในการบริหารศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 หรือ	 ศอ.บต.	 

ควรกำาหนดใหก้ระทรวงมหาดไทยมสีว่นรว่มในการกำาหนดยทุธศาสตรก์ารบรหิารงาน	การบรหิาร
พืน้ทีข่อง	ศอ.บต.	ดว้ย	โดยกำาหนดใหน้ายกรฐัมนตรแีตง่ตัง้รองนายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 มีอำานาจ
หน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ	 ศอ.บต.	 และในกรณีที่แต่งตั้งให้รองนายกรัฐมนตรีเป็น	
ผอ.ศอ.บต.	ให้แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น	รอง	ผอ.ศอ.บต.

-	 ในการยา้ยเจา้หนา้ทีข่องรฐัฝา่ยพลเรอืนทีม่พีฤตกิรรมไมเ่หมาะสมออกจากพืน้ที่	
ควรกำาหนดให้	ผอ.ศอ.บต.	มีอำานาจสั่งย้ายด้วย	โดยแบ่งแยกการใช้อำานาจอย่างชัดเจนระหว่าง	
ผอ.ศอ.บต.	กับเลขาธิการ	เนื่องจากข้าราชการมีบุคคลหลายระดับ	โดยให้	ผอ.ศอ.บต.	มีอำานาจ
สั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งเป็นข้าราชการดำารงตำาแหน่งประเภทบริหารออกจากพื้นที่	
ส่วนเลขาธิการมีอำานาจสั่งข้าราชการซึ่งดำารงตำาแหน่งประเภทอำานวยการลงมาออกจากพื้นที่	 
อีกทั้ง	 ควรกำาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับคำาสั่งให้ออกจากพื้นที่สามารถอุทธรณ์คำาสั่งของ	
ผอ.ศอ.บต.	 ต่อนายกรัฐมนตรี	 หรืออุทธรณ์คำาสั่งของเลขาธิการต่อ	 ผอ.ศอ.บต.	 แล้วแต่กรณีได้	 

ซึง่ตอ้งกระทำาภายในสามสบิวนันบัแตว่นัทีร่บัทราบคำาสัง่	นอกจากนีเ้มือ่มกีารยา้ยเจา้หนา้ทีข่อง
รฐัออกจากพืน้ทีแ่ลว้	ควรกำาหนดใหเ้ลขาธกิารมอีำานาจในการแตง่ตัง้บคุคลทีเ่หมาะสมเขา้มาทำา
หน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวทดแทนด้วย	ดังนี้

“มาตรา	11	ในการดำาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน	หากมีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือความไม่สงบ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ให้	 ผอ.ศอ.บต.	 หรือเลขาธิการเป็นผู้มีอำานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผูน้ัน้ออกจากพืน้ทีท่ีก่ำาหนดและใหแ้จง้หนว่ยงานของรฐัทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ัน้สงักดัทราบพรอ้ม
ด้วยเหตุผล	ดังต่อไปนี้
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(1)	 ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งเป็นข้าราชการดำารงตำาแหน่งประเภท
บรหิาร	ใหเ้ลขาธกิารเสนอ	ผอ.ศอ.บต.	มอีำานาจสัง่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ัน้ออกจากพืน้ทีท่ีก่ำาหนด
และให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทราบพร้อมด้วยเหตุผล

(2)	 ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งเป็นข้าราชการดำารงตำาแหน่งประเภท
อำานวยการลงมา	ให้เลขาธิการ	มีอำานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นออกจากพื้นที่ที่กำาหนดและ
ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทราบพร้อมด้วยเหตุผล

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับคำาสั่งให้ออกจากพื้นที่ตามวรรคหนึ่งให้ไปรายงานตัวยัง

หนว่ยงานของรฐัทีต่นสงักดัภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด	แตต่อ้งไมเ่กนิเจด็วนันบัแตว่นัทีร่บัทราบ
คำาสั่ง	 ในการนี้ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัดดังกล่าวดำาเนินการออกคำาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นพ้นจากตำาแหน่งหน้าที่หรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว

มิให้นำาบทบัญญัติว่าด้วยมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยการจัด

ตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครองมาใชบ้งัคบัแกค่ำาสัง่ของเลขาธกิารตามวรรคหนึง่	ทัง้นี	้
ไม่ตัดสิทธิเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับคำาสั่งให้ออกจากพื้นที่ในกรณีดังกล่าวที่จะอุทธรณ์คำาสั่งของ	
ผอ.ศอ.บต.	 ต่อนายกรัฐมนตรีหรืออุทธรณ์คำาสั่งของเลขาธิการต่อ	 ผอ.ศอ.บต.	 แล้วแต่กรณี	 
ซึ่งต้องกระทำาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำาสั่งดังกล่าว

ในการบรหิารงานบคุคลของเจา้หนา้ทีข่องรฐัฝา่ยพลเรอืนใหเ้ลขาธกิารมอีำานาจแจง้
ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมให้มาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทดแทนบุคคลตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัดนับแต่วันที่มีคำาสั่งดังกล่าว”

-	 กรณีการแต่งตั้งเลขาธิการและรองเลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 เดิมกำาหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำาความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ	 

แตง่ตัง้	แตเ่นือ่งจากรฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยเปน็รองประธานคณะกรรมการยทุธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จึงเห็นควรให้มีบทบาทในการเสนอแนะนายกรัฐมนตรี	
เกี่ยวกับการแต่งตั้งเลขาธิการและรองเลขาธิการด้วย	 จากการแก้ไขดังกล่าวส่งผลให้ต้องแก้ไข
โดยตัดความในมาตรา	 27	 ออกด้วย	 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการเสนอเลขาธิการและ 
รองเลขาธิการในวาระเริ่มแรกซึ่งให้เป็นอำานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ควรที่จะให้ 
เป็นผู้เสนอต่อไปตลอดเพื่อการบริหารงานในพื้นที่

-	 กรณกีารวางระเบยีบการเงนิ	การพสัด	ุเบีย้เสีย่งภยั	คา่ชดเชย	และงานสารบรรณ
ขึ้นใช้เป็นการเฉพาะในพื้นที่	 เห็นควรให้ตัดคำาว่าเบี้ยเสี่ยงภัย	 และค่าชดเชยออก	 เนื่องจาก	 
เบื้ยเสี่ยงภัยและค่าชดเชยจะอยู่ในหมวดเกี่ยวกับการเงินซึ่งบัญญัติไว้แล้ว
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จากนัน้	ทีป่ระชมุไดพ้จิารณารา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารราชการจงัหวดัชายแดน
ภาคใต	้พ.ศ.	....	แลว้ลงมตริบัรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วซึง่สภาผูแ้ทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแลว้
ไวพ้จิารณา	และตัง้กรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหนึง่เพือ่พจิารณา	ในวาระทีส่อง	จำานวน	35	คน	
โดยมีกำาหนดเวลาการแปรญัตติภายใน	7	วัน	ตามข้อบังคับการประชุมฯ	ข้อ	142	กรรมาธิการ
ดังกล่าว	ประกอบด้วย

	 1.	พันโท	กมล	ประจวบเหมาะ		 2.	นายกฤช	อาทิตย์แก้ว	

	 3.	พลตรี	กลชัย	สุวรรณบูรณ์	 4.	นายกิตติ	กิตติโชควัฒนา	

	 5.	พลเอก	เกษมศักดิ์	ปลูกสวัสดิ์	 6.	นายคำานูณ	สิทธิสมาน	

	 7.	นางจิราพร	บุนนาค	 8.	นายเจริญ	ภักดีวานิช

	 9.	นายฐิระวัตร	กุลละวณิชย์		 10.	พลเรือเอก	ณรงค์	ยุทธวงศ์	

11.	นายดิเรก	ถึงฝั่ง		 12.	นายต่วนอับดุลเล๊าะ	ดาโอ๊ะมารียอ

13.	นายบุณยสิทธิ์	สุวรรณรัตน์	 14.	นายประดิษฐ์	ยมานันท์

15.	นายประสงค์	นุรักษ์	 16.	รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	ชิตพงศ์	

17.	นายภาณุ	อุทัยรัตน์	 18.	นายภิญโญ	สายนุ้ย

19.	นายรุสดี	บินหะยีสะมะแอ	 20.	นายวรวิทย์	บารู

21.	นายวิชัย	ศรีขวัญ		 22.	นายวิทวัส	บุญญสถิตย์	

23.	นายแวดือราแม	มะมิงจิ	 24.	นายศิวะ	ศิริเสาวลักษณ์	

25.	นายสงคราม	ชื่นภิบาล	 26.	นายสมพงษ์	อนุยุทธพงศ์	

27.	นายสมศักดิ์	บุญเปลื้อง	 28.	นายสมัคร	เชาวภานันท์

29.	นายสรศักดิ์	สร้อยสนธิ์	 30.	พลตำารวจเอก	สุนทร	ซ้ายขวัญ

31.	นายสุพจน์	เลียดประถม	 32.	นายสุริยา	ปันจอร์

33.	นายหะยีอับดุลรอซัค	อาลี	 34.	นายอนุศาสน์	สุวรรณมงคล

35.	รองศาสตราจารย์อัจฉรา	เตชฤทธิพิทักษ์	
ต่อมาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ได้ขอให้วุฒิสภาขยายเวลาการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 30	 วัน	 โดยในคราวประชุมวุฒิสภา	 

ครัง้ที	่5	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	วนัจนัทรท์ี	่30	สงิหาคม	2553	ทีป่ระชมุไดล้งมตใิหข้ยายเวลา
การพิจารณาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 30	 วัน	 ตามความในมาตรา	 146	 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	นับแต่วันท่ี	8	กันยายน	2553	ซ่ึงจะครบกำาหนดสามสิบวันท่ีขยายเวลาไว้	 
ในวันที่	7	ตุลาคม	2553



176  วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย

เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว	 
จึงได้เสนอรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อประธานวุฒิสภา	เมื่อวันที่	28	กันยายน	
2553	 สรุปผลการพิจารณาได้ว่า	 คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ	 
ในมาตรา	3	มาตรา	4	มาตรา	6	มาตรา	8	มาตรา	9	มาตรา	12	มาตรา	13	และมาตรา	21	
ตัดออกจำานวน	 2	 มาตรา	 คือมาตรา	 17	 และมาตรา	 32	 และได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติไว้บางประการ	โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคำาแปรญัตติ	จำานวน	18	คน	ดังนี้

	 1.	พลอากาศเอก	วีรวิท	คงศักดิ์	 2.	นายจำานงค์	สวมประคำา	

	 3.	นายประสาร	มฤคพิทักษ์	 4.	นายอนุรักษ์	นิยมเวช

	 5.	นายวรินทร์	เทียมจรัส	 6.	นายทวีศักดิ์	คิดบรรจง

	 7.	นายวิเชียร	คันฉ่อง	 8.	นายจตุรงค์	ธีระกนก

	 9.	นายเจตน์	ศิรธรานนท์	 10.	นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย

11.	นายสุรจิต	ชิรเวทย์	 12.	นายสมชาย	แสวงการ

13.	นางสาวรสนา	โตสิตระกูล	 14.	นายพีระ	มานะทัศน์

15.	นายอนุศักดิ์	คงมาลัย	 16.	นายมณเฑียร	บุญตัน

17.	นายอนันต์	วรธิติพงศ์	 18.	นางนฤมล	ศิริวัฒน์
และมีกรรมาธิการสงวนความเห็น	จำานวน	3	คน	ดังนี้

1.	นายกฤช	อาทิตย์แก้ว	 	 2.	นายคำานูณ	สิทธิสมาน
3.	นายสมัคร	เชาวภานันท์
โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ขอสงวนคำาแปรญัตติไว้	 จำานวน	 20	 มาตรา	 ในมาตรา	 3	

มาตรา	 4	 มาตรา	 6	 มาตรา	 7	 มาตรา	 8	 มาตรา	 9	 มาตรา	 10	 มาตรา	 12	 มาตรา	 13	 
มาตรา	14	มาตรา	15	มาตรา	16	มาตรา	18	มาตรา	19	มาตรา	20	มาตรา	21	มาตรา	24	
มาตรา	 29	 มาตรา	 31	 และมาตรา	 32	 และกรรมาธิการได้สงวนความเห็นไว้	 จำานวน	 4	 
มาตรา	ในมาตรา	10	มาตรา	12	มาตรา	18	และมาตรา	19	

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่สองของวุฒิสภ�

ในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	10	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	4	ตุลาคม	

2553	และครัง้ที	่11	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	เปน็พเิศษ	วนัองัคารที	่5	ตลุาคม	2553	ทีป่ระชมุ
ได้พิจารณาในวาระที่สอง	เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	คำาปรารภ	แล้วเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง



วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย  177

ประเด็นสำ�คัญที่สม�ชิกวุฒิสภ�และกรรม�ธิก�รได้อภิปร�ยและแสดง 

คว�มเห็นในชั้นกรรม�ธิก�รและในก�รประชุมวุฒิสภ� สรุปได้ดังนี้	
1. เหตุผลของร่�งพระร�ชบัญญัติ	 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติมเหตุผล	 เนื่องจากเห็นว่า	 หากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเหตุผลจะทำาให้เกิดความไม่ชัดเจน

ของบทนยิามคำาวา่	“จงัหวดัชายแดนภาคใต”้	ในมาตรา	3	ทีก่ำาหนดใหห้มายถงึ	จงัหวดันราธวิาส	
จงัหวดัปตัตานี	จงัหวดัยะลา	จงัหวัดสตูล	และจังหวัดสงขลา	ซึ่งเหตุผลเดิมจะเป็นกรณเีรือ่งของ
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 แต่โดยที่จังหวัดสตูลและ	 12	 อำาเภอของ
จังหวัดสงขลามิได้มีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นแต่อย่างใด	 จึงไม่สอดคล้องกัน	 และใน 
การมีกฎหมายฉบับนี้ควรมีเหตุผลทางด้านการพัฒนา	 วัฒนธรรม	 และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศด้วย	โดยตั้งเป็นข้อสังเกตไว้	ความเป็นดังนี้

“โดยทีพ่ืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตเ้ปน็พืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะพเิศษในดา้นเศรษฐกจิ	สงัคม
และวฒันธรรม	และเชือ่มโยงสมัพนัธก์บัตา่งประเทศทีม่ปีระชากรสว่นใหญน่บัถอืศาสนาอสิลาม	
อีกทั้งมีสถานการณ์ความไม่สงบในบางพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบตอ่ความสงบสขุของประชาชนและการพฒันาของประเทศ	จงึสมควรกำาหนดใหม้กีฎหมาย
วา่ดว้ยการบรหิารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต้	เพือ่ใหม้หีนว่ยง�นปฏบิตังิานหลกัเพือ่ทีส่ามารถ
ดำาเนนิการบรูณาการเกีย่วกบัในการพฒันาและแกไ้ขปญัหาในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตใ้หเ้ปน็
ระบบ	มีเอกภาพและประสิทธิภ�พ	ทั้งในเรื่องนโยบาย	ยุทธศาสตร์	การบังคับบัญชา	และการ
ปฏิบัติ	 รวมทั้งการให้ความสำาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	 อันจะส่งผลให้
เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงจำาเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้”

ซึ่งในการประชุมวุฒสิภาเพือ่พิจารณาร่างพระราชบัญญัตใินวาระที่สองและวาระที่
สาม	 มีสมาชิกวุฒิสภา	 และกรรมาธิการได้อภิปรายแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม
เหตุผล	ดังนี้

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�

น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	 ได้แสดงความเห็นสรุปได้ว่า	 กฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องที่

เกีย่วขอ้งกบัความมัน่คงและการพฒันา	ซึง่เหน็วา่อาจจะไมส่อดคลอ้งกบัหลกัการและเหตผุลเดมิ
ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น	 อีกทั้ง	 บทนิยามคำาว่า	
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“จังหวัดชายแดนภาคใต้”	 ที่ให้หมายความว่า	 จังหวัดนราธิวาส	 จังหวัดปัตตานี	 จังหวัดยะลา	
จังหวัดสตูล	และจังหวัดสงขลา	ก็ไม่สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลเดิมเช่นกัน	โดยในจังหวัด
สงขลามบีางพืน้ทีเ่ทา่นัน้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากปญัหาความไมส่งบ	คอื	อำาเภอจะนะ	อำาเภอเทพา	
อำาเภอนาทวี	และอำาเภอสะบ้าย้อย	ดังนั้น	จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมเหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกัน	

คำ�อภิปร�ยของคณะกรรม�ธิก�ร

1)	รองศ�สตร�จ�รย์ประเสริฐ ชิตพงศ์	ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	หลักการและ
เหตุผลที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร	 ยังมีความไม่ชัดเจน	 ไม่สอดคล้องกับปัญหา 
ที่แท้จริงของภาคใต้	 และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการที่จะใช้การพัฒนาเป็น 
ว่านำาในการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จึงควรเน้นถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

การเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ 
ตา่งประเทศทีม่ปีระชากรสว่นใหญน่บัถอืศาสนาอสิลาม	และการใหค้วามสำาคญัในการมสีว่นรว่ม
ของภาคประชาชน	 ทั้งนี้	 เพื่อให้สอดคล้องกับบทนิยาม	 คำาว่า	 “จังหวัดชายแดนภาคใต้”	 ใน 
มาตรา	 3	 ด้วย	 ที่ให้หมายความรวมถึงจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา	 ซึ่งส่วนใหญ่ในพื้นที่ 
ทั้ง	2	จังหวัดดังกล่าวมิได้มีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น

2)	น�ยคำ�นณู สทิธสิม�น	ไดช้ีแ้จงเหตผุลสรปุไดว้า่	สมควรแกไ้ขเหตผุลเพือ่รองรบั
คำานิยามในมาตรา	3	คำาว่า	“จังหวัดชายแดนภาคใต้”	ที่ให้หมายความถึง	5	จังหวัด	คือ	จังหวัด
นราธิวาส	 จังหวัดปัตตานี	 จังหวัดยะลา	 จังหวัดสตูล	 และจังหวัดสงขลา	 ซึ่งคำานิยามดังกล่าว 
ได้มีการแก้ไขในชั้นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร	 ให้เพิ่มจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา 
ทั้งจังหวัด	 โดยมีเหตุผลว่า	 ประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลมีความต้องการที่จะ 
เข้าร่วมในองค์กรบริหารพิเศษนี้	เพื่อให้มีความเท่าเทียมกันในการพัฒนา	ดังนั้น	เมื่อมีการรวม

จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาทั้งจังหวัด	จำาเป็นต้องมีการแก้ไขเหตุผลของร่างพระราชบัญญัตินี้	
มิใช่มีเหตุผลเฉพาะความไม่สงบเท่านั้น	 แต่ให้ครอบคลุมเหตุผลทางด้านการพัฒนา	 ด้านมิติ 
ทางวัฒนธรรม	ด้านมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีชายแดนติดกัน	

ผลก�รพิจ�รณ�

คณะกรรมาธิการได้ตั้งไว้เป็นข้อสังเกต	ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการ
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๒. ม�ตร� ๓ บทนิย�มคำ�ว่� “ฝ่�ยพลเรือน”	 คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข
เพิ่มเติม	ดังนี้

““ฝ่ายพลเรือน”	 หมายความว่า	 เจ้�หน้�ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งที่ไม่ใช่ฝ่ายทหาร 
ประจำ�ก�ร พนักง�นฝ่ายอัยการ	ดะโต๊ะยุติธรรม ผู้พิพ�กษ� และหรือฝ่ายตุลาการ	และเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร	ฝ่ายอัยการ	หรือฝ่ายตุลาการ”

โดยในการแกไ้ขเพิม่เตมิดงักลา่วคณะกรรมาธกิารมเีจตนารมณเ์พือ่มใิหก้ระทบตอ่
เอกภาพในการบังคับบัญชาของฝ่ายทหารในสถานการณ์พิเศษและพื้นที่พิเศษ	 และเพื่อมิให้ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 ในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอิสระขององค์กรอัยการและตุลาการ	 อีกทั้ง
เพื่อมิให้ขัดต่อหลักนิติรัฐที่แบ่งแยกอำานาจอธิปไตยออกเป็นสามฝ่าย	 โดยองค์กรดังกล่าวเป็น
องค์กรที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการเพื่อความสงบเรียบร้อย 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้จงึตอ้งมกีารยกเวน้มใิหห้มายความรวมถงึทกุหนว่ยงานและเจา้หนา้ที่
ทุกคนที่อยู่ในองค์กรดังกล่าว	ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแตกต่างจากสภาผู้แทนราษฎร	โดยในชั้น
สภาผูแ้ทนราษฎร	ฝา่ยพลเรอืนจะหมายความถงึเจา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่ไมใ่ชท่หารประจำาการ	พนกังาน
อัยการ	ดะโต๊ะยุติธรรม	ผู้พิพากษา	และตุลาการ	

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�

โดยที่ในการพิจารณาบทนิยามคำาว่า	“ฝ่ายพลเรือน”	ดังกล่าว	ไม่มีสมาชิกวุฒิสภา
ขอแปรญัตติ	 และไม่มีกรรมาธิการสงวนความเห็น	 แต่มีสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความ
เห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ	ดังนี้	

1)	น�ยสมัคร เช�วภ�นันท์	กรรมาธิการ	ได้แสดงความเห็นไว้ในชั้นการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการสรุปได้ว่า	นิยามของคำาว่าฝ่ายพลเรือน	ในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทน
ราษฎรได้บัญญัติยกเว้นมิให้รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่ทหารประจำาการ	 พนักงานอัยการ	 
ดะโต๊ะยุติธรรม	 และตุลาการ	 โดยควรที่จะนิยามยกเว้นถึงหน่วยงานและบุคคลทุกคนที่อยู่ใน
องค์กรทหาร	 อัยการ	 และตุลาการด้วย	 ไม่ควรกำาหนดยกเว้นไว้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งใน

องคก์ร	เพราะเปน็ขา้ราชการตามพระราชบญัญตัเิฉพาะอยูแ่ลว้	เชน่	อยัการ	กจ็ะมคีณะกรรมการ
อัยการ	ตุลาการ	จะมีคณะกรรมการตุลาการ	ดังนั้น	ในการนิยามศัพท์ดังกล่าว	ควรจะมีความ
หมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของแต่ละองค์กรที่ยกเว้นด้วย	 เนื่องจากจะกระทบกับการใช้
อำานาจของเลขาธิการ	 ศอ.บต.	 ตามมาตรา	 12	 ในการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนผู้มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือ 
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ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	หรือกระทำาการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือ
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน	ออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งหาก
ไม่ยกเว้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของแต่ละองค์กร	 จะทำาให้เลขาธิการอาจใช้อำานาจไม่ชอบด้วย

กฎหมายได	้เนือ่งจากในแตล่ะองคก์รจะมผีูบ้งัคบับญัชาทีร่บัผดิชอบ	มอีำานาจสัง่การ	และพจิารณา
ความดีความชอบเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการอยู่แล้ว	

2)	น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	 สมาชิกวุฒิสภา	 ได้แสดงความเห็นในที่ประชุมวุฒิสภา

สรุปได้ว่า	นิยามศัพท์ที่จะใช้ต้องมีความชัดเจนว่ามีความหมายครอบคลุมเพียงใด	เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาในการตีความ	เนื่องจากจะมีความต่อเนื่องกับการใช้อำานาจของเลขาธิการ	ศอ.บต.	ตาม
มาตรา	 12	 ในการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนผู้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้

เกดิความเดอืดรอ้นหรอืไมเ่ปน็ธรรมแกป่ระชาชนหรอืความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้หรอื
กระทำาการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน	 ออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต	้ โดยเห็นว่าในการนิยามยกเว้นนี้ควรจะยกเว้น

ฝา่ยนติบิญัญตั	ิและองคก์รอสิระอืน่ดว้ยหรอืไม	่เนือ่งจากฝา่ยตลุาการและฝา่ยนติบิญัญตั	ิถอืวา่
เป็นผู้ใช้อำานาจอธิปไตยเหมือนกัน	 ส่วนอัยการหากมองว่าเป็นองค์กรอิสระ	 จะมีการยกเว้น
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	ป.ป.ช.	กกต.	และผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยหรือไม่	เนื่องจากเป็น
องค์กรอิสระเช่นกัน	นอกจากนี้ควรนิยามศัพท์ให้ตรงกับกฎหมายที่รองรับอยู่ด้วย

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	3	บทนิยามคำาว่า	“ฝ่ายพลเรือน”	มีดังนี้
น�ยประดิษฐ์ ยม�นันท์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	คำาว่า	“ฝ่ายพลเรือน”	ที่มีการแก้ไข

แตกต่างไปจากในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรนั้น	 กรรมาธิการใช้หลักในการพิจารณาอยู	่ 2	 หลัก	

คอื	หลกัเรือ่งเอกภาพในการบงัคบับญัชาในสถานการณพ์เิศษและพืน้ทีพ่เิศษ	และหลกัทีอ่าจจะ
ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	ซึ่งนำาไปสู่การแก้ไขคำาว่า	“ฝ่ายพลเรือน”	

โดยหลกัแรกเรือ่งเอกภาพในการบงัคบับญัชานัน้เปน็เรือ่งของทหาร	ซึง่ในการแกไ้ข
ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อันเป็นพื้นที่พิเศษ	 บางครั้งจำาเป็นต้องมีการใช้กำาลังทหาร 
ในระดับยุทธการ	 เพื่อดำาเนินการที่ต่อเนื่อง	 โดยในชั้นสภาผู้แทนราษฎรได้แยกทหาร 
ออกเป็น	 2	 ประเภท	 คือ	 ทหารประจำาการกับทหารไม่ประจำาการ	 ซึ่งทหารไม่ประจำาการ 
หมายความรวมถึง	 ทหารเกณฑ์กับทหารพรานด้วย	 โดยเห็นว่าการใช้อำานาจของเลขาธิการ	 
ศอ.บต.	 ตามมาตรา	 12	 นั้น	 อาจจะกระทบต่อเอกภาพในการบังคับบัญชา	 แต่อย่างไรก็ตาม	 
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ในการใช้อำานาจของเลขาธิการตามมาตรา	12	ยังต้องคำานึงถึงหลักการที่จะดูแลความเป็นธรรม
ใหก้บัประชาชน	จงึไดเ้พิม่ความเปน็วรรคทา้ยในมาตรา	12	วา่	ในกรณทีีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่ไมใ่ช่
เจา้หนา้ทีข่องรฐัฝา่ยพลเรอืนผูใ้ดมพีฤตกิรรมหรอืกระทำาการตามวรรคหนึง่	ใหเ้ลขาธกิาร	ศอ.บต.	
ส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น	 เพื่อพิจารณาดำาเนินการตามกฎหมาย 
ต่อไป	

สำาหรับกรณีที่จะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น	 ได้มีการพิจารณาตาม
รัฐธรรมนูญ	มาตรา	223	และมาตรา	255	ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอัยการ	มาตรา	197	ซึ่งเป็น
เรื่องเกี่ยวกับศาล	 โดยเดิมในชั้นสภาผู้แทนราษฎรได้มีการแบ่งประเภทของข้าราชการตุลาการ	
และอัยการ	ออกเป็น	2	ประเภท	คือ	ผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งผู้พิพากษาหรือตุลาการ	หรือพนักงาน

อัยการ	อีกประเภทหนึ่งคือ	ข้าราชการฝ่ายพลเรือน	ที่สังกัดอยู่ในองค์กรของตุลาการผู้พิพากษา
และอัยการ	ซึ่งในชั้นสภาผู้แทนราษฎรมองว่า	หากเป็นการย้ายข้าราชการพลเรือน	เป็นสิ่งที่น่า
จะทำาได้	 แต่ในชั้นกรรมาธิการของวุฒิสภาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า	 หากบัญญัติให้ย้ายแม้แต่
ข้าราชการพลเรือนในสังกัดขององค์กรเหล่านั้นได้	 ก็อาจทำาให้มีการโต้แย้งว่าเป็นการเข้าไป
เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระขององค์กรเหล่านั้น	 จึงได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการใช้อำานาจของ
เลขาธิการในมาตรา	 12	 ว่าจะไม่ใช้อำานาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับทั้งพนักงานอัยการ	 ตุลาการ	 
ผู้พิพากษา	รวมทั้งข้าราชการพลเรือนในสังกัดขององค์กรเหล่านั้นด้วย	และเพื่อความเป็นธรรม	
และความมั่นคงของรัฐ	 ก็ได้มีการบัญญัติไว้ในวรรคท้ายของมาตรา	 12	 เช่นเดียวกันกับทหาร	

เพือ่ใหห้นว่ยงานผูบ้งัคบับญัชาเปน็ผูด้ำาเนนิการตามกฎหมายตอ่ไป	โดยเลขาธกิาร	ศอ.บต.	เพยีง
แต่ส่งรายงานและเอกสารพร้อมความเห็นเพื่อดำาเนินการต่อไปเท่านั้น

นอกจากนี้	องค์กรอิสระอื่นๆ	ที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการ
นี้	เลขาธิการ	ศอ.บต.	มีอำานาจสั่งให้ออกจากพื้นที่ได้รวมทั้งข้าราชการรัฐสภา	แต่ถ้าเป็นสมาชิก

สภานติบิญัญตัหิรอืสมาชกิรฐัสภาซึง่ไมไ่ดเ้ปน็ขา้ราชการ	ไมไ่ดอ้ยูใ่นนยิามของกฎหมายทีเ่ลขาธกิาร	
ศอ.บต.	จะใช้อำานาจได้	และสำาหรับคำาว่า	 “ฝ่ายตุลาการ”	ได้มีการชี้แจงในชั้นการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎกีาวา่	ใหห้มายถงึทัง้ผูพ้พิากษาศาลยตุธิรรม	ทัง้ฝา่ยศาลปกครอง	และรวม
ทั้งดะโต๊ะของศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๓ บทนิย�มคำ�ว่� “ฝ่�ยพลเรือน”

ทีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของคณะกรรมาธกิาร	โดยไมม่กีารลงมติ	
ความเป็นดังนี้
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““ฝ่ายพลเรือน”	 หมายความว่า	 เจ้�หน้�ที่หน่วยงานของรัฐซึ่งที่ไม่ใช่ฝ่ายทหาร 
ประจำ�ก�ร พนักง�นฝ่ายอัยการ	ดะโต๊ะยุติธรรม ผู้พิพ�กษ� และหรือฝ่ายตุลาการ	และเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร	ฝ่ายอัยการ	หรือฝ่ายตุลาการ”

๓. ม�ตร� ๔ วรรคห้� ก�รพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นนโยบ�ยก�รบริห�รและ 

ก�รพัฒน�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ของสภ�ที่ปรึกษ�ก�รบริห�รและก�รพัฒน�จังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้

กำาหนดให้ในการจัดทำานโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต	้
ให้สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พิจารณาให้ความเห็นด้วย	 
ซึ่งคณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพิ่มเติม	เป็นดังนี้

“ให้สภ�ที่ปรึกษ�ก�รบริห�รและก�รพัฒน�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้พิจ�รณ�ให้ 
คว�มเห็นในนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามวรรคสี่ที่สำานักงาน

สภาความมัน่คงแห่งชาตจิดัทำาหรอืปรบัปรงุ	ต้องให้สภาทีป่รกึษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้พิจารณาให้ความเห็นและให้เพื่อเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินำาความเห็น
ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาดำ�เนินก�รต่อไปด้วย”	

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	ดังนี้

น�ยสุรจิต ชิรเวทย์	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	ควรให้สภาที่ปรึกษาการบริหาร

และการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตม้อีำานาจพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ	มใิชเ่พยีงใหค้วามเหน็
ประกอบในนโยบายเท่านั้น	ทั้งนี้	เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริง	และเพื่อให้มีสภาพบังคับ	
เนื่องจากการให้ความเห็นชอบจะก่อให้เกิดภาระในการร่วมคิด	 ร่วมทำา	 และร่วมรับผิดชอบ 

ดว้ยกนั	ในการแกป้ญัหาความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ทีม่คีวามหลากหลายในการบรหิาร	
การปกครอง	เศรษฐกิจ	วิถีชีวิต	สังคม	วัฒนธรรม	เอกลักษณ์	อัตลักษณ์	และวัฒนธรรม

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�

สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา	ดังนี้
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1)	น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	 ได้แสดงความเห็นสรุปได้ว่า	 ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
น้อยในการจัดทำานโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ในวรรคห้าจึงควร
กำาหนดให้มีอำานาจพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย	 เนื่องจากในการกำาหนดนโยบายดังกล่าว 
จะกระทบกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที	่ จึงควรให้ผู้ที่อยู่ในชั้นล่างสุด	 คือสภาที่ปรึกษาการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้ความเห็นชอบกับนโยบายดังกล่าวด้วย	เพื่อสะท้อน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน	

2)	น�งนฤมล ศิริวัฒน์	ได้แสดงความเห็นสรุปได้ว่า	ควรจะต้องให้เป็นในลักษณะ
ที่ระดับล่างได้มีโอกาสแสดงบทบาทในการกำาหนดนโยบายการบริหารพัฒนาจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้	 ไม่ควรเป็นไปในลักษณะระดับบนลงสู่ระดับล่าง	 เนื่องจากจะทำาให้การดำาเนินงาน 
ไม่ประสบผลสำาเร็จและสูญเสียงบประมาณ	จึงควรให้ระดับล่างได้มีบทบาทมากขึ้น	

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	4	วรรคห้า	มีดังนี้
1)	น�ยประดิษฐ์ ยม�นันท์	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 กระบวนการจัดทำานโยบาย	

เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร	 โดยนโยบายที่ฝ่ายบริหารกำาหนดนั้นจะต้องสะท้อนถึงเอกลักษณ์	
วัฒนธรรมของพื้นที่	 และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	 จึงได้กำาหนดให้สภาที่ปรึกษา 

การบรหิารและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หค้วามเหน็ในนโยบายดงักลา่ว	ซึง่สภาความมัน่คง
แห่งชาติจะต้องนำาความเห็นของสภาที่ปรึกษาฯ	ไปประกอบการพิจารณาด้วย	

2)	น�ยคำ�นูณ สิทธิสม�น	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมความใน
วรรคสี่ให้มีความชัดเจน	และรัดกุมขึ้น	โดยกำาหนดให้สภาความมั่นคงแห่งชาตินำาความเห็นของ
สภาที่ปรึกษาฯ	มาประกอบพิจารณาด้วย	อีกทั้งในการจัดทำานโยบาย	การทบทวนและปรับปรุง	

ตอ้งรบัฟงัความคดิเหน็จากภาคประชาชนทกุภาคสว่น	ไมใ่ชเ่ฉพาะสภาทีป่รกึษาในวรรคหา้เทา่นัน้	
ซึง่จะเหน็ไดว้า่เปน็การใหค้วามสำาคญักบัความเหน็ของประชาชนมากขึน้	ถงึแมว้า่สภาทีป่รกึษาฯ	
จะมอีำานาจเพยีงใหค้วามเหน็เทา่นัน้กต็าม	แตก่ไ็ดก้ำาหนดบงัคบัใหน้ำาความเหน็ของภาคประชาชน
ไปใช้ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	

3)	น�ยอนุศ�สน์ สุวรรณมงคล	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 อำานาจหน้าที่ของสภา
ที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 คือ	 การให้คำาปรึกษา	 ให้คำาแนะนำา	 
ให้คำาแนะแนว	ให้คำาท้วงติง	และให้คำาเสนอแนะต่อนโยบายเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติต่อไป	แต่ไม่มี
อำานาจให้ความเห็นชอบ	 ซึ่งหากกำาหนดให้สภาที่ปรึกษามีอำานาจให้ความเห็นชอบในนโยบาย
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การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาจากสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยไม่ต้อง 
รบัผดิชอบนัน้	จะเปน็การขดัตอ่หลกัการและอนัตรายตอ่หลกัการในพืน้ที่	ประกอบกบักฎหมาย
ฉบับนี้ได้สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โดยผ่านทางสภาที่ปรึกษาฯ	 ซึ่งเป็น 
การให้ความสำาคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน	

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๔ วรรคห้�

คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำาในวรรคห้าตามผู้สงวนคำาแปรญัตติ	 โดยที่
ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ	โดยไม่มีการลงมติ	

บทบัญญัติในมาตรา	4	วรรคห้า	ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว	เป็นดังนี้
“ให้สภ�ที่ปรึกษ�ก�รบริห�รและก�รพัฒน�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้พิจ�รณ�ให้ 

คว�มเห็นในนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามวรรคสี่ที่สำานักงาน

สภาความมัน่คงแห่งชาตจิดัทำาหรอืปรบัปรงุ	ต้องให้สภาทีป่รกึษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้พจิารณาให้ความเหน็และเพือ่เสนอต่อสภาความมัน่คงแห่งชาตต้ิองนำาความเหน็
ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาดำ�เนินก�รต่อไป จัดทำาหรือปรับปรุงด้วย”

๔. ม�ตร� ๖ คณะกรรมก�รยุทธศ�สตร์ด้�นก�รพัฒน�จังหวัดช�ยแดน 

ภ�คใต้ “กพต.” คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมในองค์ประกอบของคณะกรรมการ	กพต.	
และเพิ่มเติมเงื่อนไขการเป็นกรรมการของผู้แทนภาคประชาชน	ดังนี้

“มาตรา	 6	 ให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	
เรียกโดยย่อว่า	 “กพต.”	 ประกอบด้วย	 นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	 เป็นรองประธาน	 รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่ง
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา	รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน	รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
คนหนึ่ง	 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย	 ผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�รบริห�ร
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จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ รองผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (ถ้�มี) 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เลขาธิการสภาความมั่นคง 
แห่งชาติ	 ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	 เลขาธิการกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร	 ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ประธานสภาที่ปรึกษาการบริหาร

และการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	และผูแ้ทนภาคประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้จงัหวดั 
ละหนึ่งคนซึ่งได้รับการคัดเลือก	 โดยสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้	เป็นกรรมการ

ผู้แทนภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติและ

ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา	21	มวีาระการดำารงตำาแหนง่คราวละสามป	ีและใหด้ำารงตำาแหนง่
ได้เพียงวาระเดียว

ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ	และรองเลขาธิการคนหนึ่งซึ่งเลขาธิการ
มอบหมายเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”

โดยในมาตราดังกล่าวนี้	 มีสมาชิกวุฒิสภาสงวนคำาแปรญัตติขอให้แก้ไขเพิ่มเติม 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ	กพต.	ที่ได้กำาหนดให้รัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงเป็นกรรมการ	
กพต.	นอกจากนี้	ยังมีสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการกำาหนดให้
ผู้แทนภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ	กพต.	ด้วย	ดังนี้

๔.1 กรณีก�รแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมก�ร กพต. 

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผู้สงวนคำาแปรญัตติ	 ได้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา	 เพื่อชี้แจง
ประกอบการแปรญัตติ	มีดังนี้

1)	พลอ�ก�ศเอก วีรวิท คงศักดิ	์ ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 การที่สภาผู้แทน
ราษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติม	 โดยกำาหนดให้รัฐมนตรีเป็นกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	“กพต.”	นั้น	เห็นว่าอาจขัดต่อหลักการบริหารราชการแผ่นดิน	
โดยในการบริหารราชการแผ่นดิน	 ข้าราชการฝ่ายการเมือง	 จะเป็นผู้กำาหนดนโยบาย	 เพื่อให้

ขา้ราชการประจำาเปน็ผูป้ฏบิตั	ิและขดัตอ่แนวทางในการเลอืกคนทีเ่หมาะสมในการทำางาน	ซึง่ไม่

ตรงกับเหตุผลที่ต้องการแบ่งแยกระดับการดำาเนินการ	 เป็นระดับนโยบาย	 และระดับปฏิบัติ 
ซึง่เปน็เรือ่งของยทุธศาสตร์	โดยทีฝ่า่ยการเมอืงจะเปน็ผูด้ำาเนนิการในระดบันโยบาย	สว่นในการ
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ดำาเนินการยุทธศาสตร์น้ันจะต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามนโยบาย	 โดยผู้ที่เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จะต้อง 
เป็นผู้ที่มีความรู้	ความเข้าใจ	มีความสามารถ	และมีทัศนคติที่ถูกต้องในปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต	้หรอืเปน็ผูท้ีท่ำางานดา้นนีโ้ดยเฉพาะ	รวมถงึนกัวชิาการทีม่คีวามรูใ้นเรือ่งนีด้ว้ย	เนือ่งจาก
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน	 และทวีความรุนแรงขึ้น 
ตลอดเวลา	อกีทัง้ยงัเปน็เรือ่งทีม่คีวามละเอยีดออ่น	นอกจากนี	้ฝา่ยการเมอืงอาจไมม่เีสถยีรภาพ
ทางการเมือง	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	ซึ่งจะทำาให้การทำางานไม่ต่อเนื่อง	และรัฐมนตรี
ทีร่บัผดิชอบอาจไมม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นนี้	อกีทัง้อาจมผีลประโยชนเ์ขา้มาเกีย่วขอ้ง	จงึไมเ่หน็
ดว้ยทีก่ำาหนดใหร้ฐัมนตรเีปน็กรรมการในคณะกรรมการยทุธศาสตรฯ์	(กพต.)	โดยในองคป์ระกอบ
หลักควรให้ข้าราชการประจำาเป็นผู้ทำางานในระดับยุทธศาสตร์	 ซึ่งเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม
ของคณะกรรมาธกิารทีม่กีารเพิม่เตมิใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัในพืน้ทีเ่ขา้มาเปน็กรรมการยทุธศาสตร	์
และมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่รู้สถานการณ์จริงๆ	เข้ามามีส่วนร่วม

2)	น�ยเจตน์ ศิรธร�นนท์	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	มาตรา	6	เป็นการกำาหนด
ให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 “กพต.”	 ซึ่งองค์ประกอบ
ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยรัฐมนตรีเกือบทุกกระทรวง	 แต่ไม่ครอบคลุมทุกรัฐมนตรี	 โดยตาม

รา่งเดมิทีไ่ดเ้สนอนัน้	กรรมการใน	กพต.	จะประกอบดว้ยปลดักระทรวง	ไมม่รีฐัมนตรเีปน็กรรมการ	
แต่ได้มีการเปลี่ยนจากปลัดกระทรวงเป็นรัฐมนตรีในชั้นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร	 
ซึ่งการกำาหนดให้รัฐมนตรีเป็นกรรมการใน	 กพต.	 นั้น	 เห็นว่ารัฐมนตรีอาจจะมีภารกิจประจำา 
ที่ต้องดำาเนินการทำาให้มีเวลาไม่เพียงพอ	 และฝ่ายการเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	ทำาให้งาน
ไม่ต่อเนื่อง	ประกอบกับงานใน	5	จังหวัดชายแดนภาคใต้	เป็นงานที่จะต้องอาศัยความรู้	ความ
เข้าใจเป็นอย่างดี	 และงานโดยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างๆ	 เป็นงานของข้าราชการ
ประจำาอยู่แล้ว	จึงควรให้ข้าราชการประจำาดำาเนินการ

นอกจากนี้ในการดำาเนินการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมนั้น	

จะมสีภาความมัน่คงแหง่ชาตแิละนโยบายเสรมิสรา้งสนัตสิขุ	จชต.	ซึง่ประกอบดว้ยนายกรฐัมนตรี
และคณะรัฐมนตร	ี โดยดูแลในระดับนโยบาย	 ส่วนในระดับยุทธศาสตร	์ จะดูแลโดยกองอำานวย
การรกัษาความมัน่คงภายใน	(กอ.รมน.)	กบั	กพต.	โดย	กอ.รมน.	คมุยทุธศาสตรด์า้นความมัน่คง	
กพต.	คุมยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา	ซึ่งจะเห็นได้ว่า	กพต.	จะทำาหน้าที่เพียงระดับยุทธศาสตร์
ไม่ใช่ระดับนโยบาย	 มีหน้าที่กำากับดูแลและพิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์และ 
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แผนการปฏิบัติ	 ซึ่งมีลักษณะการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ	 จึงเห็นควรให้ข้าราชการประจำา	
คือปลัดกระทรวง	 เป็นกรรมการ	 จะเหมาะสมยิ่งกว่า	 ทั้งนี้	 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่ดี 
ของการบริหารราชการแผ่นดิน	และเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ	

3)	น�ยจตรุงค ์ธรีะกนก	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	ระบบบรหิารจดัการเปน็เรือ่ง
ทีส่ำาคญัในการดำาเนนิการบรหิารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ซึง่ประกอบไปดว้ย	3	หนว่ยงาน
ใหญ่	 คือ	 คณะรัฐมนตรี	 ในฐานะเป็นผู้บริหารใหญ่ของประเทศ	 มีหน้าที่กำาหนดกรอบนโยบาย 
ในการทำางาน	คณะกรรมการยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต	้(กพต.)	เปน็ผูน้ำา
กรอบนโยบายไปแปลงสูแ่นวทางการปฏบิตัหิรอืยทุธศาสตรข์องการทำางาน	และศนูยอ์ำานวยการ
บรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต	้(ศอ.บต.)	เปน็หนว่ยงานสำาคญัในการเปน็ผูป้ฏบิตั	ิซึง่จะเหน็ไดว้า่	
กพต.	 เป็นหน่วยงานที่มีความสำาคัญ	เป็นตัวเชื่อมระหว่างแนวทางการบริหารกำากับดูแลเพื่อนำา
ไปสู่การปฏิบัติ	 ดังนั้น	การที่กำาหนดให้คณะรัฐมนตรีเข้ามามีบทบาทในการกำาหนดยุทธศาสตร์	
ทำาให้แนวทางการบริหารไม่ถูกต้อง	 โดยผู้บริหารจะมีหน้าที่ในการกำากับดูแลให้ดำาเนินการ 
ตามกรอบนโยบาย	 ถ้า	 กพต.	 ซึ่งเป็นผู้แปลงนโยบายเพื่อกำาหนดยุทธศาสตร์ไม่สามารถทำาได้	
คณะรัฐมนตรียังสามารถใช้ระบบการบริหารลงมาดำาเนินการกับ	 กพต.	 ได้ง่ายขึ้น	 แต่ถ้ามี 
คณะรัฐมนตรีเป็นกรรมการใน	กพต.	ด้วย	อาจแก้ไขลำาบาก	เนื่องจากเป็นระดับเดียวกัน	จึงเห็น
ว่าไม่ควรที่จะเป็นเรื่องของนักการเมืองโดยตรง	 แต่หากให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี	 
นั่งเป็นประธานในการกำากับ	ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้	แต่ผู้ที่ทำาหน้าที่ในการแปลงนโยบายเพื่อเป็น
ยุทธศาสตร์นั้น	ควรใช้ข้าราชการประจำาเหมือนร่างเดิมที่เคยเสนอมา

4)	น�งนฤมล ศริวิฒัน	์ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	ฝา่ยการเมอืงมกีารเปลีย่นแปลง
บอ่ย	สง่ผลใหต้ำาแหนง่ผูบ้รหิารมคีวามไมต่อ่เนือ่ง	ซึง่หากกำาหนดใหเ้ปน็กรรมการมหีนา้ทีใ่นการ
แปลงนโยบายเปน็ยทุธศาสตร์	จะทำาใหก้ารทำางานไมต่อ่เนือ่ง	รวมถงึการขาดความรูค้วามเขา้ใจ
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้	 อีกทั้ง	 ไม่สอดคล้องกับหลักการบริหาร
ราชการ	 ที่คณะรัฐมนตรีจะมีหน้าที่ในการกำากับดูแลและกำาหนดนโยบายเพื่อปฏิบัติ	 โดยใน 
การดำาเนินการเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ	 

และจะตอ้งไมม่เีรือ่งผลประโยชนข์องการเมอืงเขา้ไปแทรก	ดงันัน้	จงึไมค่วรใหฝ้า่ยการเมอืงเปน็
กรรมการในคณะกรรมการยทุธศาสตรฯ์	(กพต.)	แตอ่าจกำาหนดใหฝ้า่ยการเมอืงเขา้มามสีว่นรว่ม
เป็นกรรมการได้เฉพาะที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
กระทรวงศึกษาธิการ	และกระทรวงกลาโหม	
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5)	น�ยอนศุกัดิ ์คงม�ลยั	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	โดยทีบ่รบิทของการบรหิาร
ราชการของประเทศไทยท่ีพัฒนามาโดยลำาดับ	ประกอบกับภาวะการเมืองท่ีมีการผันผวนตลอดมา	 
ทำาใหส้ว่นหนึง่ของการพฒันามขีอ้บกพรอ่ง	มปีญัหาจนกระทัง่ไมส่ามารถทำาใหก้ระบวนการของ
การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาได้	 ซึ่งคณะกรรมาธิการก็ได้ให้ความสำาคัญ
กบับรบิทของการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต	้โดยเนน้ในเรือ่งของการใหค้วามสำาคญัในลกัษณะ
ที่เป็นพื้นที่พิเศษมีลักษณะพิเศษด้านเศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	ประกอบกับในช่วงที่ผ่าน
มานั้นได้เกิดภาวะด้านเศรษฐกิจและสังคมที่แปรเปลี่ยนไป	มีเทคโนโลยี	มีการเปลี่ยนแปลงการ
บริหารจัดการ	 มีการกระจายอำานาจลงสู่ท้องถิ่น	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนทำาให้ปัญหาดังกล่าวยังคง 
มีตลอดมาและสั่งสมขึ้นเรื่อยๆ	

ดังนั้น	 ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง	 ได้เข้ามามีส่วนร่วม	 และเห็นควรให้บุคคลที่เป็น

ระดบัผูน้ำาในดา้นเศรษฐกจิของประเทศไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในคณะกรรมการยทุธศาสตรฯ์	(กพต.)	
ด้วย	 เช่น	 ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ประธานสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย	 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ประธานสภาอุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	ประธานสภาพฒันาการเมอืง	และประธานสภาองคก์รชมุชน	ทัง้นี	้
เพื่อเป็นการเปิดมิติของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหว 
ของภูมิภาค	 การขับเคลื่อนเมกะโปรเจ็กต	์ ที่จะทำาให้กระบวนการ	 กลไกต่างๆ	 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 และสามารถแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างจริงจัง	 และ 
เพื่อให้มีวิสัยทัศน์	 และมีกระบวนการของการวางเชิงยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนาจังหวัดอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	 โดยควรมองว่าเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานของสังคม	 เป็นพื้นฐานของการเมือง	 
เป็นพื้นฐานของความสงบเรียบร้อย

	 นอกจากนีใ้นการแปลงนโยบายเปน็ยทุธศาสตรน์ัน้	ควรใหข้า้ราชการประจำาเปน็
ผู้ดำาเนินการ	เนื่องจากฝ่ายการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	ทำาให้การทำางานไม่ต่อเนื่อง	อีกทั้ง	
ในการใหป้ระชาชนในพืน้ทีเ่ขา้มามสีว่นรบัผดิชอบในการบรหิารบา้นเมอืงมจีำานวนทีน่อ้ยเกนิไป	
ควรให้มีส่วนร่วมมากกว่านี้	

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร 

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	 6	 กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของ 
คณะกรรมการ	กพต.	มีดังนี้
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1)	น�ยประดิษฐ์ ยม�นันท์	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 การกำาหนดให้รัฐมนตรีเป็น
กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ	 (กพต.)	 ได้มีการเปลี่ยนแปลงในชั้นการพิจารณาของ

สภาผูแ้ทนราษฎร	ซึง่แตเ่ดมิจะเปน็ผูด้ำารงตำาแหนง่ปลดักระทรวง	โดยมเีหตผุลในการเปลีย่นแปลง	
ดังนี้

-	 จากการศึกษาพัฒนาการของคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	โดยในขั้นแรกจะเป็นข้าราชการประจำา	ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยตั้งรัฐมนตรีเข้าไป
ดูแลแก้ไข	 และในปัจจุบันได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ	 5	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	ซึ่งมีองค์ประกอบคล้ายกับ	กพต.	ตามร่างพระราชบัญญัตินี้	เพื่อดูแลและแก้ไข
ปัญหา	 ซึ่งที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้น	 อย่างเช่น	 ในเรื่องการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับครูในจังหวัดชายแดนภาคใต้	

-	 อำานาจหนา้ทีข่อง	กพต.	ตามรา่งพระราชบญัญตันิีม้ไิดม้หีนา้ทีเ่พยีงแตก่ารวางแผน
เท่านั้น	 แต่ถือว่าเป็นองค์กรที่มีอำานาจตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	และเป็นองค์กรที่จะเป็นปัจจัยชี้ขาดในการแก้ไขปัญหาทั้งหมด	จึงมีความจำาเป็นจะต้อง
เปลี่ยนจากปลัดกระทรวงมาเป็นรัฐมนตรี

-	 พัฒนาการของเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 มีความรุนแรงและ 
ความซับซ้อนมากขึ้น	 ซึ่งปลัดกระทรวงไม่อาจจะรับภาระในการแก้ปัญหานี้ได้	 จำาเป็นที่ 
นักการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะต้องมารับภาระและรับผิดชอบอย่างเต็มตัว	
เนื่องจากเป็นปัญหาที่สำาคัญที่ต้องรีบแก้ไข

-	 ปจัจบุนัปลดักระทรวงมภีารกจิเปน็จำานวนมาก	จงึมกีารมอบหมายใหเ้จา้หนา้ที่
ระดับรองลงมา	 จนบางครั้งเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่อาจจะตัดสินใจในเชิงนโยบายและงบประมาณ	
เพื่อแก้ไขปัญหาได้	

ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 จึงมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ดำารงตำาแหน่งจากข้าราชการ

ประจำาเปน็ฝา่ยการเมอืง	รวมทัง้ใหภ้าคประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มดว้ย	เพือ่สามารถแกไ้ขปญัหา
ได้ตรงกับความต้องการของประชาชน	สำาหรับปลัดกระทรวงก็สามารถช่วยเหลือหรือปฏิบัติงาน
ของ	กพต.	 ได้	 โดยในมาตรา	7	 (7)	กพต.	สามารถตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำางานเพื่อ 
ช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานได้	 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัด

ชายแดนภาคใตไ้ดด้ำาเนนิการมา	คอื	อาจจะมกีารตัง้ปลดักระทรวง	รวมทัง้ตวัแทนจากภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะอนุกรรมการหรือคณะทำางานเพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานได้	
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2)	น�ยดิเรก ถึงฝั่ง	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	กฎหมายปกติไม่สามารถที่จะแก้ปัญหา
ใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได	้ ทำาให้ฝ่ายทหารต้องเข้ามาร่วมแก้ปัญหา	 ในรูปของ	 กอ.รมน.	 
แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้	 จึงจำาเป็นต้องมีกฎหมายพิเศษที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน	 
ทั้งภาคการเมือง	 ภาคราชการ	 และภาคประชาชน	 จึงก่อให้เกิดรูปแบบกฎหมายของ	 ศอ.บต.	 

ขึน้มา	โดยในการดำาเนนิการจะแบง่เปน็	3	สว่น	คอื	นโยบาย	ซึง่นายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตรี
จะเปน็ผูก้ำาหนด	เมือ่มนีโยบายแลว้	กจ็ะตอ้งมกีารแปลงมาเปน็ยทุธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบันโยบาย
ของรัฐบาลโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์	จึงกำาหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์	 
(กพต.)	เพื่อให้แปลงนโยบายเป็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง	ซึ่งหากกำาหนดให้ปลัดกระทรวง	หรือ
ข้าราชการประจำา	 เป็นกรรมการใน	 กพต.	 แล้วภาคการเมืองไม่ให้การสนับสนุน	 จะทำาให้เกิด
ปัญหาที่ไม่สามารถนำายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได	้ โดยเห็นว่าปลัดกระทรวงจะต้องเป็นตัวขับ
เคลื่อนนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ	 นอกจากนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 และสภาพัฒน์ฯ	 ยังมี
บทบาทสำาคัญในการกำาหนดยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์	 (กพต.)	 ซึ่งกฎหมาย 
ฉบับนี้ก็ได้ให้ความสำาคัญกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3)	น�ยวรวิทย์ บ�รู	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 ปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 เห็นว่าเป็นปัญหาทางการปกครอง	 การจะแก้ปัญหาได้นั้นจะต้องมีการวางนโยบายที่ดี	
และต้องมีนักปกครองที่ดีในการบริหารจัดการ	 โดยนักปกครองที่ว่านี้คือผู้ที่เป็นตัวแทนของ
ประชาชน	 ซึ่งก็คือนักการเมือง	 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากส่วนกลาง	 นักการเมือง 
จึงเป็นตัวแทนที่ประชาชนมีความไว้วางใจ	 และสามารถเข้าถึงได้	 ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม	 

ซึง่ขา้ราชการประจำาไมส่ามารถทีจ่ะดำาเนนิการหรอืทำางานในพืน้ทีด่งักลา่วได้	เนือ่งจากประชาชน
ไม่ไว้วางใจ	

4)	รองศ�สตร�จ�รยป์ระเสรฐิ ชติพงศ์	ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	ในฐานะทีอ่ยูใ่นพืน้ที่	
และเคยร่วมในการปฏิบัติงานของภาครัฐ	ในฐานะเป็นกรรมการของสภาที่ปรึกษา	ของ	ศอ.บต.	
และมีโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ	 ศอ.บต.	 
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 โดยที่คณะกรรมการชุดนั้นประกอบด้วย	 ปลัดกระทรวง 
ทุกกระทรวงเป็นกรรมการ	 ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งพบว่าผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที ่
ปลัดกระทรวงมอบหมายให้เข้าประชุม	 และในการประชุมก็มิได้ประชุมกันในพื้นที่ที่มีปัญหา 
อย่างแท้จริง	 จึงทำาให้ไม่ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นได	้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา	 จึงเห็นว่าในการ

กำาหนดนโยบาย	กำาหนดยทุธศาสตร	์ควรใชร้ะดบัคณะรฐัมนตรเีปน็หลกั	สว่นระดบัปลดักระทรวง



วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย  191

ควรใช้ในการเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนที่จะต้องดูแลเรื่องการปฏิบัติ	 ซึ่งการกำาหนดให้ 
คณะรฐัมนตรเีปน็หลกั	กเ็พือ่ชว่ยใหก้ารกำาหนดยทุธศาสตรส์ามารถกระทำาไดโ้ดยใชก้ารเมอืงนำา	
เพราะภาคการเมืองนั้นเป็นภาคที่อยู่กับประชาชน	 มีความเข้าใจ	 และเข้าถึงประชาชนได้	 
ส่วนระดับข้าราชการประจำานั้นอาจมีความเชื่อมโยงกับประชาชนก็จริง	 แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ที่มี
ความรับผิดชอบสูงสุด	คือ	รัฐมนตรี

ผลก�รพิจ�รณ� กรณีองค์ประกอบของคณะกรรมก�ร กพต.

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ	
มติ	 เห็นด้วย	 (การแก้ไขของคณะกรรมาธิการ)	58	 เสียง	 ไม่เห็นด้วย	 (การแก้ไข

ของผู้สงวน)	28	เสียง	งดออกเสียง	6	เสียง	ไม่ลงคะแนน	ไม่มี	

๔.๒ กรณีกำ�หนดให้ผู้แทนภ�คประช�ชนในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ เป็น

กรรมก�ร กพต.	 ซึ่งผู้แทนภาคประชาชนดังกล่าว	 จะต้องเป็นผู้แทนภาคประชาชนในจังหวัด

ชายแดนภาคใตจ้งัหวดัละหนึง่คนซึง่ไดร้บัการคดัเลอืกโดยสภาทีป่รกึษาการบรหิารและการพฒันา
จังหวัดชายแดนภาคใต้	อันเป็นการกำาหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในการนี้	 คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยเพิ่มความเป็นวรรคสอง	 เกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	รวมทั้งวาระการดำารงตำาแหน่ง	ความเป็นดังนี้

“ผู้แทนภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติและ

ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา	21	มวีาระการดำารงตำาแหนง่คราวละสามป	ีและใหด้ำารงตำาแหนง่
ได้เพียงวาระเดียว”	

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�

สมาชกิวฒุสิภาไดอ้ภปิรายแสดงความเหน็เกีย่วกบัการกำาหนดใหผู้แ้ทนภาคประชาชน
เป็นกรรมการ	กพต.	และการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ	ดังนี้

1)	น�ยตวง อันทะไชย	 ได้แสดงความเห็นสรุปได้ว่า	การเพิ่มเติมความเป็นวรรค
สอง	 กำาหนดให้ผู้แทนภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา	21	มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสามปี	และให้ดำารงตำาแหน่งได้เพียง

วาระเดยีวนัน้	หากพจิารณาในมาตรา	21	แลว้	จะเหน็วา่เปน็การจำากดัสทิธขิองบคุคล	โดยเฉพาะ
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ใน	(6)	ที่คณะกรรมาธิการได้เพิ่มเติมว่า	ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจำาคุก	
เว้นแต่ในความผิดลหุโทษหรือความผิดซึ่งกระทำาโดยประมาทนั้น	 อาจจะมีบุคคลที่ต่อสู้ทาง
ทางการเมืองที่มีความคิดแตกต่างกันแล้วถูกจับกุมคุมขัง	ถูกศาลพิพากษาลงโทษ	หากไปจำากัด
สิทธิไว้	 ทำาให้บุคคลเหล่านี้ที่มีความคิดแตกต่างกันไม่มีโอกาสเข้ามาเป็นกรรมการได้	 ซึ่งบุคคล

เหลา่นีส้ว่นใหญแ่ลว้จะเปน็แกนหลกัในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้ซึง่เปน็ผูท้ีม่คีวามรู	้ความเชีย่วชาญ	
และมปีระสบการณ	์เกีย่วกบัจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ปน็อยา่งด	ีซึง่สามารถชว่ยแกป้ญัหาในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ได้	จึงไม่ควรปิดโอกาสบุคคลเหล่านี้

2)	น�ยอนรุกัษ ์นยิมเวช	ไดแ้สดงความเหน็สรปุไดว้า่	สดัสว่นในสว่นของขา้ราชการ
มีจำานวนมาก	เมื่อเทียบกับสัดส่วนของผู้แทนภาคประชาชน	ซึ่งมีเพียง	5	คนเท่านั้น	และในการ
เพิ่มเติมความเป็นวรรคสอง	 ให้ผู้แทนภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	21	มีวาระการดำารงตำาแหน่ง	3	ปี	ได้เพียงวาระเดียวนั้น	
อาจจะไม่สอดคล้องกับวาระการดำารงตำาแหน่งของสมาชิกสภาที่ปรึกษาที่กำาหนดคราวละ	 3	 ปี	

แตไ่มเ่กนิ	2	วาระ	อกีทัง้	เมือ่ไดก้ำาหนดคณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของผูแ้ทนภาคประชาชน
เหมอืนกบัสมาชกิสภาทีป่รกึษาการบรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ลว้	ควรกำาหนด
ในเรื่องของการพ้นจากตำาแหน่งด้วย	เหมือนเช่นที่กำาหนดไว้ในมาตรา	23	เกี่ยวกับการพ้นจาก
ตำาแหน่งของสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งการพ้น
จากตำาแหน่งของสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ	ตามความในมาตรา	23	นั้น	ยังมีการบัญญัติที่ไม่ครบ
ถ้วน	โดยยังขาดในเรื่องของการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	21	ซึ่งเห็นว่า

หากสมาชกิสภาทีป่รกึษาฯ	ขาดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา	21	แลว้ควรจะพน้
จากตำาแหน่งด้วย1 

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธกิารผูต้อบชีแ้จงในมาตรา	6	กรณกีำาหนดใหผู้แ้ทนภาคประชาชนในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้	 เป็นกรรมการ	 กพต.	 และการเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ	 ลักษณะต้องห้าม	 
และวาระการดำารงตำาแหน่ง	มีดังนี้

1	โดยที่การพ้นจากตำาแหน่งของสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามมาตรา	 23	 นั้น	 คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่นายอนุรักษ์	 นิยมเวช	 ได้อภิปรายแสดงความเห็นไว้	 
โดยเพิ่มความเป็น	(4)	ดังนี้

“(4)	ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	21	(1)	(3)	(3/1)	(4)	(4/1)	หรือ	(5)”	



วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย  193

น�ยประดิษฐ์ ยม�นันท์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	การกำาหนดให้ผู้แทนภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ	 กพต.	 นั้น	 มีกรอบในการพิจารณาอยู่	 2	 ส่วน	 คือ	 
กรอบจำานวนที่เหมาะสม	 กับองค์ประกอบที่ให้มีทั้ง	 3	 ส่วน	 คือ	 ภาคการเมือง	 ฝ่ายประจำา	 
ซึ่งเป็นฝ่ายประจำาในทางยุทธศาสตร์	 และฝ่ายประจำาซึ่งมีความรู้ความเข้าใจปัญหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	และตัวแทนภาคประชาชน	ร่วมกันดำาเนินการแก้ไขปัญหา

โดยในชั้นแรกคณะกรรมาธิการได้แก้ไขให้สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและ 
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาเป็นกรรมการแทนภาคประชาชน	แต่ต่อมาได้แก้ไข	โดย

เปดิโอกาสใหภ้าคประชาชนซึง่อาจจะไมใ่ชส่มาชกิสภาทีป่รกึษาฯ	เขา้มาดำารงตำาแหนง่	เพือ่สรา้ง
กระบวนการมสีว่นรว่มในการจดัทำานโยบาย	ประกอบกบัไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิความใน	(1)	ของ
มาตรา	9	อำานาจหน้าที่ของ	ศอ.บต.	โดยกำาหนดให้	ศอ.บต.	จัดทำายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
จงัหวดัชายแดนภาคใต้	นัน้	จะตอ้งใหส้ภาทีป่รกึษาฯ	เปน็ผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็กอ่นทีจ่ะเสนอ	
กพต.	ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า	กระบวนการจัดทำายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต	้เปน็การสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มทัง้ความเหน็จากสภาทีป่รกึษาฯ	รวมทัง้ภาคประชาชน	

สำาหรับประเด็นการดำารงตำาแหน่งเพียงวาระเดียว	 เนื่องจากอาจมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติ	 และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่มีส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด	 โดยเป็นคนละส่วนกับการดำารงตำาแหน่งของสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ	 
จึงไม่จำาเป็นต้องสอดคล้องกัน	

นอกจากนี้ในการเพิ่มเติมความเป็นวรรคสองดังกล่าว	 เห็นด้วยที่ไม่ควรตัดสิทธิ
บุคคลที่ถูกศาลมีคำาพิพากษาเนื่องจากการมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับรัฐบาล	 ฉะนั้นจึงควร 
เปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการสรรหาเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษา	 
คณะกรรมาธิการจึงได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยตัด	 (6)	ที่ได้เพิ่มเติมในมาตรา	21	ออก	คือ	 “ไม่เป็น
บุคคลซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจำาคุก	 เว้นแต่ในความผิดลหุโทษหรือความผิดซึ่งกระทำา 
โดยประมาท”	 ทั้งนี้	 เพื่อไม่เป็นการตัดสิทธิบุคคลในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลก�รพิจ�รณ� กรณีก�รเพิ่มเติมเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะ 

ต้องห้�ม และว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของผู้แทนภ�คประช�ชน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ	 โดยไม่มี 
การลงมติ	
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5. ม�ตร� ๘ ผูอ้ำ�นวยก�รศนูยอ์ำ�นวยก�รบรหิ�รจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต ้“ผอ.

ศอ.บต.”	คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม	ความเป็นดังนี้	
“มาตรา	 8	 ให้มีศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เรียกโดยย่อว่า	 

“ศอ.บต.”	 เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะที่ไม่สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี	 กระทรวง	 หรือทบวง	 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี	 มีอำานาจหน้าที่ปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี้	ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งรองน�ยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นผู้อำานวยการ
ศนูย์อำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้	เรยีกโดยย่อว่า	“ผอ.ศอ.บต.”	มอีำานาจหน้าทีก่ำากบั
ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ	 ศอ.บต.	 และอาจแต่งตั้งรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งเป็นรอง	 ผอ.ศอ.บต.	 
มีอำานาจหน้าที่ตามที่	ผอ.ศอ.บต.	มอบหมายก็ได้

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้	 ผอ.ศอ.บต.	 มีอำานาจ 
สั่งการ	 เร่งรัด	 ติดตาม	 และประสานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนและ 
หน่วยงานของรัฐ

การบริหารราชการของ	ศอ.บต.	ถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้	

หรอืคณะรฐัมนตรมีไิดก้ำาหนดไวเ้ปน็อยา่งอืน่	ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการ
แผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน”

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

โดยที่มีสมาชิกวุฒิสภาได้สงวนคำาแปรญัตติ	 ขอให้ตัดความในวรรคสองเกี่ยวกับ 

การแตง่ตัง้	ผอ.ศอ.บต.	และวรรคสามเกีย่วกบัอำานาจหนา้ทีข่อง	ผอ.ศอ.บต.	ในการสัง่การ	เรง่รดั	
ติดตาม	 และประสานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานของรัฐ	 
ในมาตรา	8	ออก	ซึง่ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จง
ประกอบการแปรญัตติ	มีดังนี้

1)	น�งนฤมล ศริวิฒัน	์ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	เนือ่งจากมาตรา	14	ไดก้ำาหนด
ให้มีเลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง	
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ	ศอ.บต.	อยู่แล้ว	และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	พนักงาน
และลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานของ	ศอ.บต.	ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี	 ซึ่งเมื่อ	ศอ.บต.	 เป็นหน่วยงาน

ปฏบิตัทิีท่ำาหนา้ทีด่ำาเนนิการตามแผนและนโยบาย	ซึง่กำาหนดโดยคณะรฐัมนตรแีละนายกรฐัมนตร	ี
โดยนายกรฐัมนตรมีอีำานาจควบคมุกำากบัดแูลรบัผดิชอบในฐานะทีเ่ปน็คณะรฐัมนตรี	และในฐานะ
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ที่เป็นประธาน	 กพต.	 ประกอบกับในการเป็นผู้อำานวยการศูนย์จะต้องใช้เวลาในการดูแลอย่าง

ใกล้ชิด	เพื่อให้การทำางานมีเอกภาพ	และประสิทธิภาพ	จึงไม่มีความจำาเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้อำานวยการศูนย์อีก

2)	น�ยเจตน ์ศริธร�นนท	์ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	ในการดำาเนนิการเพือ่บรหิาร
ราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต้	จะมกีารกำาหนดนโยบายเพือ่ปฏบิตัโิดยคณะรฐัมนตรี	ซึง่มนีายก
รฐัมนตรเีปน็หวัหนา้	มกีารแปลงนโยบายเปน็ยทุธศาสตรเ์พือ่ปฏบิตัโิดยคณะกรรมการยทุธศาสตร์
ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	(กพต.)	ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	โดยเห็นว่า	หาก
กำาหนดใหน้ายกรฐัมนตรเีปน็ผูอ้ำานวยการ	ศอ.บต.	ซึง่ในการปฏบิตัหินา้ทีข่อง	ศอ.บต.	กม็เีลขาธกิาร
ศนูยอ์ำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใตร้บัผดิชอบอยูแ่ลว้	ทำาใหม้กีารทำางานทีท่บัซอ้นกนั	
ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการบ้านเมือง	

ตัวอย่างของหน่วยงานราชการที่มีเลขาธิการเพียงคนเดียวรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หนา้ที	่และสามารถทำางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	เชน่	สำานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	
(สปสช.)	สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(สช.)	

3)	น�ยจตุรงค์ ธีระกนก	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 โดยที่มาตรา	 6	
มีคณะรัฐมนตรีซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า	 และเป็นผู้กำาหนดกรอบนโยบาย	 มี	 กพต.	 ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานทำาหน้าที่แปลงนโยบายเป็นยุทธศาสตร์	 แต่การที่หน่วยปฏิบัติ	 คือ	
ศอ.บต.	 กำาหนดให้มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำานวยการอีกนั้น	 เห็นว่าเป็นระบบการบริหารที่ไม่
สอดคล้อง	 เนื่องจากเป็นกรณีที่มีหัวหน้าควบคุมดูแลในแต่ละหน่วยงานเป็นบุคคลคนเดียวกัน	
อีกทั้งในมาตรา	 14	 ได้กำาหนดให้มีเลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของ	ศอ.บต.	อยู่แล้ว	

4)	น�ยทวีศักดิ์ คิดบรรจง	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	กพต.	ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน	 มีรัฐมนตรีรวมทั้งข้าราชการประจำาอีกส่วนหนึ่งเป็นกรรมการของ	 กพต.	 มีหน้าที่
กำาหนดกรอบยุทธศาสตร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ	คือ	ศอ.บต.	ทำางานต่อไป	ดังนั้น	หาก

กำาหนดใหฝ้า่ยการเมอืงเขา้มามสีว่นรว่มใน	ศอ.บต.	ไมว่า่จะเปน็นายกรฐัมนตร	ีรองนายกรฐัมนตร	ี
หรอืรฐัมนตร	ีอาจจะขดักบัหลกัการบรหิารทัว่ไปทีฝ่า่ยการเมอืงจะเปน็ฝา่ยกำาหนดนโยบาย	และ
ฝ่ายข้าราชการประจำาเป็นผู้ถือปฏิบัติ	 จึงไม่ควรให้ฝ่ายการเมืองมาเป็นผู้ปฏิบัติเอง	 ซึ่งจะทำาให้
ขาดเอกภาพในการทำางาน	และในระดับปฏิบัติควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายข้าราชการประจำา	จึงเห็น
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ควรให้ตัดวรรคสองออก	 โดยให้มีผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 
มีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงทำาหน้าที่นี้

คำ�อภิปร�ยของกรรม�ธิก�รเสียงข้�งน้อย

กรรมาธิการเสียงข้างน้อย	ได้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา	ดังนี้

น�ยกฤช อ�ทติยแ์กว้	ไดแ้สดงความเหน็สรปุไดว้า่	ไมม่คีวามจำาเปน็ทีน่ายกรฐัมนตรี
จะดำารงตำาแหน่งใดๆ	 ในกฎหมายนี้	 เพราะนายกรัฐมนตรีมีภาระหน้าที่ที่สำาคัญคือกำากับดูแล
ประเทศชาติบ้านเมือง	 และไม่สมควรที่จะนำารัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทำางานในฐานะ 

ผูอ้ำานวยการศนูยฯ์	ซึง่ควรเปน็งานของขา้ราชการประจำา	เนือ่งจากอาจมคีวามเชีย่วชาญไมเ่ทา่กบั
ขา้ราชการประจำาทีอ่ยูใ่นพืน้ทีน่ัน้	โดยผูท้ีจ่ะทำางานใน	ศอ.บต.	ตอ้งเปน็ผูท้ีม่คีวามรู	้มปีระสบการณ	์
และมคีวามชำานาญ	อกีทัง้นกัการเมอืงสามารถกำาหนดนโยบายเพือ่ปฏบิตัแิลว้	ดงันัน้	ผอ.ศอ.บต.	
จึงควรมาจากข้าราชการประจำา	ไม่ใช่นักการเมือง

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	8	มีดังนี้
น�ยดิเรก ถึงฝั่ง	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 เดิมไม่เห็นด้วยที่ให้เอารัฐมนตรีมาเป็น	

ผอ.ศอ.บต.	 เนื่องจากจะทำาให้การบริหารขาดความบริสุทธิ์และยุติธรรม	 ซึ่งในการประชุม 
คณะกรรมาธิการได้มีมติให้ตัดออก	แต่เมื่อรัฐบาลได้ชี้แจงว่าจำาเป็นที่จะต้องมีรัฐมนตรีไปกำากับ

ดแูลนโยบาย	เพือ่ให	้ศอ.บต.	ปฏบิตัติามนโยบายของรฐับาลและตามยทุธศาสตรท์ีค่ณะกรรมการ
ยทุธศาสตรไ์ดต้ัง้เอาไว	้จงึไดเ้สนอใหน้ายกรฐัมนตรดีำารงตำาแหนง่เปน็	ผอ.ศอ.บต.	ดว้ย	เนือ่งจาก
มีความเชื่อมั่นในความเป็นนายกรัฐมนตร	ี เพื่อที่จะทำาให้นโยบาย	 ยุทธศาสตร	์ และการปฏิบัติ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 โดยในปัจจุบันมีกฎหมาย	 กอ.รมน.	 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีดูแลเรื่อง 
ความมั่นคงอยู่แล้ว	 หากมาดูแลเรื่องการพัฒนาด้วย	 ก็จะทำาให้ทั้งนโยบายของความมั่นคงและ

นโยบายของการพฒันา	มคีวามสอดคลอ้งกนั	และกำากบัใหเ้กดิการปฏบิตัขิึน้	โดยไมม่ใีครแทรกแซง

ผลก�รพิจ�รณ�ในม�ตร� ๘

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับผู้สงวนคำาแปรญัตติที่ให้ตัดความในวรรคสองออก	
มติ 
ม�ตร� ๘ วรรคสอง	เห็นด้วย	(ให้คงไว้ตามร่างเดิม)	32	เสียง	ไม่เห็นด้วย	(ให้ตัด

ความในวรรคสองออก)	53	เสียง	งดออกเสียง	6	เสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี
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ม�ตร� ๘ วรรคส�ม	ไม่มีการลงมติ	เนื่องจากการลงมติในวรรคสองที่ประชุมเห็น
ชอบให้ตัดออก	 ซึ่งส่งผลถึงวรรคสามทำาให้ไม่มีผลอีกต่อไป	 โดยต้องตัดความในวรรคสามออก	
ทำาให้ไม่ต้องลงมติอีก

บทบญัญตัใินมาตรา	8	ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยตดัความในวรรคสอง	และวรรคสามออก	
เป็นดังนี้

“มาตรา	 8	 ให้มีศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เรียกโดยย่อว่า	 
“ศอ.บต.”	 เป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะที่ไม่สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี	 กระทรวง	 หรือทบวง	 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี	 มีอำานาจหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พรราชบัญญัตินี้	ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ให้น�ยกรฐัมนตรแีต่งตัง้รองน�ยกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรคีนหนึง่เป็นผูอ้ำ�นวยก�รศนูย์
อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ เรียกโดยย่อว่� “ผอ.ศอ.บต.” มีอำ�น�จหน้�ที่กำ�กับดูแล
ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ ศอ.บต. และอ�จแต่งตั้งรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งเป็นรอง ผอ.ศอ.บต.  
มีอำ�น�จหน้�ที่ต�มที่ ผอ.ศอ.บต. มอบหม�ยก็ได้

เพื่อประโยชน์ในก�รปฏิบัติก�รต�มพระร�ชบัญญัตินี้ ให้ ผอ.ศอ.บต. มีอำ�น�จ 
สั่งก�ร เร่งรัด ติดต�ม และประส�นก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐฝ่�ยพลเรือนและ 
หน่วยง�นของรัฐ

การบริหารราชการของ	ศอ.บต.	ถ้ามิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้	

หรอืคณะรฐัมนตรมีไิดก้ำาหนดไวเ้ปน็อยา่งอืน่	ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการ

แผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน”
โดยที่เมื่อตัดความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา	8	ออกแล้ว	จะทำาให้ไม่มี

ตำาแหน่ง	 ผอ.ศอ.บต.	 อีกต่อไป	 ซึ่งมีผลกระทบต่อความในมาตรา	 14	 ที่กำาหนดให้เลขาธิการ 
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ปฏิบัติหน้าท่ีของ	ศอ.บต.	โดยข้ึนตรงต่อ	ผอ.ศอ.บต.	 
จะต้องแก้ไขเป็น	“ให้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี”	ทั้งนี้	เพื่อให้มีความสอดคล้องกัน

๖. ม�ตร� 1๐ วรรคสี่ ก�รจัดทำ�แผนง�นหรือโครงก�รในกรณีฉุกเฉินหรือ 

มีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วน

โดยทีม่าตรา	10	กำาหนดใหใ้นกรณจีำาเปน็เพือ่ประโยชนใ์นการแกไ้ขปญัหาในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต	้ศอ.บต.	โดยความเหน็ชอบของ	กพต.	อาจกำาหนดใหเ้ขตพืน้ทีใ่ดในจงัหวดัชายแดน
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ภาคใตเ้ปน็เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิและกำาหนดกรอบแนวทางการบรหิารและการพฒันาในเขต
พื้นที่นั้นได้	 โดยในการของบประมาณ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำาโครงการและแผนงาน
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	แต่หากในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำาเป็นเร่งด่วน	และ
ในขณะนั้นยังไม่มีแผนงาน	 โครงการหรืองบประมาณรองรับ	 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาจัดทำาแผนงานหรือโครงการเร่งด่วนเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติได้	 ซึ่งใน

มาตราดงักลา่วคณะกรรมาธกิารไมม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ	แตม่สีมาชกิวฒุสิภาไดส้งวนคำาแปรญตัต	ิ
และมีกรรมาธิการสงวนความเห็นไว้	 โดยให้ตัดความในวรรคสี่	 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดแผน
งานหรือโครงการในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำาเป็นเร่งด่วนออก	

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผูส้งวนคำาแปรญตัต	ิไดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	มีดังนี้

น�ยจำ�นงค์ สวมประคำ�	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	ความในมาตรา	10	วรรคสี่	

เปน็การกำาหนดใหห้นว่ยงานสามารถจดัทำาแผนงานหรอืโครงการเรง่ดว่นเสนอนายกรฐัมนตรเีพือ่
พจิารณาอนมุตัไิด้	โดยไมต่อ้งเสนอขอตัง้งบประมาณรายจา่ยประจำาป	ีอาจเปน็ชอ่งทางใหม้กีาร
ฉ้อฉล	และทุจริต	หรือมีการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบได้	และก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน
ในการบริหารราชการแผ่นดินในทั่วประเทศ	 เนื่องจากในภาคใต้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ที่มากกว่าภาคอื่นๆ	

คำ�อภิปร�ยของกรรม�ธิก�รผู้สงวนคว�มเห็น

กรรมาธิการผู้สงวนความเห็น	 ได้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
เพื่อชี้แจงประกอบความเห็น	มีดังนี้

น�ยกฤช อ�ทิตย์แก้ว	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 สถานการณ์ของ	 5	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	ณ	ปัจจุบันนี้	 ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนได้ทุกวัน	ซึ่งอาจ

ทำาใหม้กีารขอใชเ้งนิในกรณฉีกุเฉนิหรอืมคีวามจำาเปน็เรง่ดว่นไดโ้ดยไมต่อ้งผา่นวธิกีารงบประมาณ	
หรือขั้นตอนระเบียบของกฎหมายใดๆ	ประกอบกับในปัจจุบันหากกรณีที่มีความจำาเป็นเร่งด่วน	
ส่วนราชการใน	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถที่จะขออนุมัติเงินโดยผ่าน	 กอ.รมน.	 ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่กำากับดูแลอยู่ได้	ซึ่งเรียกว่าเป็นเงินที่มีความจำาเป็นเร่งด่วน	อีกทั้ง	อาจเป็นช่องทาง
ที่ก่อให้เกิดการทุจริตงบประมาณแผ่นดินได้ง่าย	 เพราะไม่ต้องมีแผนงานหรือโครงการ	 ไม่ต้อง 
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ได้รับความเห็นชอบจากสภา	 ไม่มีการตรวจสอบงบประมาณที่ขอใช้ฉุกเฉินหรือจำาเป็นเร่งด่วน	
นอกจากนี้อาจทำาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันกับส่วนราชการอื่นๆ	ที่อยู่ในท้องที่อื่นด้วย	

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	10	วรรคสี่	มีดังนี้

น�ยประดษิฐ ์ยม�นนัท	์ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	ความในมาตรา	14	เปน็การกำาหนด
ให้ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำาเป็น	ศอ.บต.	โดยความเห็นชอบของ	กพต.	ซึ่ง	กพต.	ประกอบ
ด้วย	ฝ่ายการเมือง	ข้าราชการประจำาที่เกี่ยวข้อง	และองค์กรภาคประชาชน	หากเห็นสมควรจะมี
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเขตพัฒนาพิเศษ	ก็สามารถที่จะกำาหนดกรอบแนวทางการบริหารและการ

พฒันาในเขตพืน้ทีน่ัน้ได	้ซึง่เมือ่กำาหนดกรอบแลว้	ในการของบประมาณ	แตล่ะหนว่ยงานจะตอ้ง
จัดทำาโครงการและแผนงาน	 เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	 การที่ในวรรคสี่ 
ได้กำาหนดให้ในกรณีที่มีความจำาเป็นเร่งด่วน	สามารถดำาเนินการจัดทำาแผนและโครงการ	เสนอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติได้	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุดช่องว่างกรณีมีความจำาเป็น 
เร่งด่วน	โดยจะต้องมีแผนงานและโครงการ	และความรอบคอบในการอนุมัติของนายกรัฐมนตรี	
ประกอบกับเมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศใช้	 ศอ.บต.	 ก็จะแยกออกจากพระราชบัญญัติ 
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 2551	 ซึ่งเป็นผลให้ไม่สามารถจะนำาเงินของ	

กอ.รมน.	มาใชไ้ด	้ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา	29	แหง่รา่งพระราชบญัญตันิี	้ทีใ่หโ้อนบรรดากจิการ	
ทรัพย์สิน	 สิทธิ	 หน้าที่ทั้งหมด	 ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	
พ.ศ.	2551	มาเป็นของ	ศอ.บต.	ตามพระราชบัญญัตินี้

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๐ วรรคสี่

คณะกรรมาธิการเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยตัดวรรคสี่ของมาตรา	 10	 
ออก	ตามผู้สงวนคำาแปรญัตติและกรรมาธิการสงวนความเห็น	

บทบัญญัติในมาตรา	10	ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว	เป็นดังนี้
“มาตรา	 10	 ในกรณีจำาเป็นเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้	 ศอ.บต.	 โดยความเห็นชอบของ	 กพต.	 อาจกำาหนดให้เขตพื้นที่ใดในจังหวัดชายแดน 

ภาคใตเ้ปน็เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิและกำาหนดกรอบแนวทางการบรหิารและการพฒันาในเขต
พื้นที่นั้นได้
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กรอบแนวทางการบรหิารและการพฒันาตามวรรคหนึง่	อยา่งนอ้ยตอ้งมสีาระสำาคญั
ครอบคลมุ	ในดา้นการเมอืง	เศรษฐกจิ	สงัคม	ศาสนา	วฒันธรรม	การศกึษา	สาธารณสขุ	ทรพัยากร	
เทคโนโลยี	 การต่างประเทศ	 การปฏิบัติการเชิงจิตวิทยา	 การบริหารจัดการ	 และด้านอื่นๆ	 ที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ทั้งนี้	 ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อนโยบาย 
ตามมาตรา	4	และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่	กพต.	ให้ความเห็นชอบแล้ว

เมือ่	กพต.	ใหค้วามเหน็ชอบกรอบแนวทางการบรหิารและการพฒันาตามวรรคหนึง่
แล้ว	ให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการจัดทำาคำาเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำาปี
และให้ดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า

ในกรณีฉุกเฉินหรือมีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วน และในขณะนั้นยังไม่มีแผนง�น โครงก�ร
หรืองบประม�ณรองรับกรณีดังกล่�ว ให้หน่วยง�นของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจ�รณ�จัดทำ�แผนง�นหรือ
โครงก�รเร่งด่วนเสนอน�ยกรัฐมนตรีเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ”

7. ม�ตร� 1๒ อำ�น�จก�รสั่งให้ออกจ�กพื้นที่ของเลข�ธิก�ร ศอ.บต.

โดยกำาหนดให้	เลขาธิการ	ศอ.บต.	มีอำานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือ 

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	หรือกระทำาการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือ
ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืสวสัดภิาพของประชาชน	ออกจากพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	ซึง่ความ
ในมาตรา	12	นี้	คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคห้า	ดังนี้

“มาตรา	 12	 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏแก่เลขาธิการหรือโดยการเสนอของสภา 
ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนผู้ใด 
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือ 

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	หรือกระทำาการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือ
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน	 ให้เลขาธิการมีอำานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดทราบพร้อมด้วยเหตุผล

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับคำาสั่งให้ออกจากพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง	 ให้ไปรายงานตัวยัง

หนว่ยงานของรฐัทีต่นสงักดัภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด	แตต่อ้งไมเ่กนิเจด็วนันบัแตว่นัทีร่บัทราบ
คำาสั่ง	 ในการนี้ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัดดังกล่าวดำาเนินการออกคำาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นพ้นจากตำาแหน่งหน้าที่หรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว	 และ
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ในกรณีที่มีมูลความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
พิจารณาดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นต่อไป	 และเมื่อดำาเนินการได้ผลประการใดแล้ว	
ให้แจ้งให้เลขาธิการทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีคำาสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่ได้มี 
คำาวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดทางวินัย

มิให้นำาบทบัญญัติว่าด้วยมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยการจัด
ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับแก่คำาสั่งของเลขาธิการตามวรรคหนึ่ง	 
แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับคำาสั่งให้ออกจากพื้นที่ตามวรรคหนึ่งในการอุทธรณ์ 
คำาสั่งของเลขาธิการต่อ	ผอ.ศอ.บต.	ซึ่งต้องกระทำาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำาสั่ง

การสัง่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัออกจากพืน้ทีแ่ละการกลบัเขา้มาดำารงตำาแหนง่หนา้ทีห่รอื
ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	
เงื่อนไข	และระยะเวลาที่	กพต.	ประกาศกำาหนด

ในกรณทีีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่ไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัฝา่ยพลเรอืนหรอืซึง่เปน็ผูบ้รหิาร
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ผูใ้ดมพีฤตกิรรมหรอืกระทำาการตามวรรคหนึง่	ใหเ้ลขาธกิารสง่รายงาน
และเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้มีอำานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผูน้ัน้หรอืผูท้ีม่อีำานาจหนา้ทีก่ำากบัดแูล	แลว้แตก่รณ	ีเพือ่พจิารณาดำาเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ย
การนั้นภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน”

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	มีดังนี้

1)	น�ยอนรุกัษ ์นยิมเวช	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	ควรตดัมาตรา	12	ออก	ดว้ย
เห็นว่า	บทบัญญัติ	ในมาตรา	12	วรรคหนึ่ง	วรรคสอง	และวรรคสาม	เป็นการใช้บังคับกับเจ้า
หนา้ทีข่องรฐัฝา่ยพลเรอืน	และในวรรคทา้ยเปน็การใชบ้งัคบักบัเจา้หนา้ทีข่องรฐัทีไ่มใ่ชเ่จา้หนา้ที่
ฝา่ยพลเรอืน	กลา่วคอื	หากเจา้หนา้ทีข่องรฐัฝา่ยพลเรอืนมพีฤตกิรรมไมเ่หมาะสมจนเปน็เหตใุห้
เกดิความเดอืดรอ้นหรอืไมเ่ปน็ธรรมแกป่ระชาชนหรอืความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต	้หรอื
กระทำาการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน	เลขาธิการ	ศอ.บต.	สามารถสั่งให้ออกจากพื้นที่ได้เลย	แต่หากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนหรือซึ่งเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เลขาธิการ	

ศอ.บต.	ไมม่อีำานาจสัง่ใหอ้อกจากพืน้ที่	เพยีงแตส่ง่รายงานและเอกสารพรอ้มความเหน็ไปยงัผูม้ี
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อำานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือผู้มีอำานาจหน้าที่กำากับดูแล	 เพื่อพิจารณา
ดำาเนนิการตามกฎหมายทีม่อียู่	ซึง่เปน็การปฏบิตัทิีม่ี	2	มาตรฐาน	อนัเปน็ผลสบืเนือ่งมาจากการ
นยิามศพัทค์ำาวา่	“ฝา่ยพลเรอืน”	ทีใ่หห้มายถงึเจา้หนา้ทีข่องรฐัทกุประเภท	แตไ่มร่วมถงึเจา้หนา้ที่
ของรัฐฝ่ายอัยการ	ฝ่ายตุลาการ	และฝ่ายทหาร	ทำาให้ฝ่ายบริหารสามารถแทรกแซงองค์กรอิสระ
อื่นซึ่งมิใช่องค์กรอัยการ	รวมทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ	อีกทั้ง	ไม่เห็นด้วยกับความในวรรคสามที่บัญญัติ
ตดัสทิธขิองเจา้หนา้ทีข่องรฐัทีถ่กูใหอ้อกจากพืน้ทีไ่มใ่หใ้ชม้าตรการวธิกีารชัว่คราวตามกฎหมาย	
โดยควรให้สิทธิอย่างเสมอภาคกัน	

2)	น�ยวรินทร์ เทียมจรัส	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	ศอ.บต.	และ	กพต.	 เป็น

องคก์รพเิศษทางปกครองทีจ่ะโอนอำานาจบรหิารทัง้หมดไวใ้นตวัคณะกรรมการ	เปน็การใชอ้ำานาจ
ทางปกครองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด	 กระบวนการตรวจสอบต่างๆ	 ถูกลดขั้นตอนลง	 ซึ่งโดย 
หลักการของอำานาจอธิปไตยจะต้องมีการดุลอำานาจ	 มีการคานอำานาจ	 การงดเว้นไม่ให้ศาล 
ซึ่งเป็นดุลอำานาจหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยตรวจสอบได้นั้น	 ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง	 
โดยเห็นว่า	 จะต้องมีการควบคุมดุลยพินิจในการใช้อำานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ทั้งนี้เพื่อมิให้มี
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	 โดยควรแก้ไขเพิ่มเติม

ความในวรรคสาม	ของมาตรา	12	ใหส้ามารถใชว้ธิกีารชัว่คราวหรอืวธิกีารฉกุเฉนิไดแ้ตต่อ้งผา่น
ขั้นตอนการอุทธรณ์	เพื่อให้มีการวินิจฉัยชี้ขาดในเบื้องต้น

3)	น�งนฤมล ศริวิฒัน์	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	ควรแกไ้ขเพิม่เตมิโดยตดัคำาวา่	
“ผอ.ศอ.บต.”	 ออก	 และเติมคำาว่า	 “นายกรัฐมนตรี”	 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา	 8	 และได้ตั้ง 
ข้อสังเกตเกี่ยวกับความในวรรคสามไว้ว่า	 เป็นการจำากัดสิทธิของข้าราชการฝ่ายพลเรือน	 และ
จำากัดอำานาจศาล	 ทำาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งเลขาธิการมีคำาสั่งให้ออกจากพื้นที่นั้น	 
ไม่สามารถใช้มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและ 

วธิพีจิารณาคดปีกครองได	้โดยในการใชอ้ำานาจของเลขาธกิารจะตอ้งไมล่ะเมดิรฐัธรรมนญู	ละเมดิ
อำานาจศาล	 และละเมิดอำานาจของข้าราชการฝ่ายพลเรือน	 ในการจำากัดสิทธิไม่ให้ดำาเนินการ 
ทางศาลปกครอง	ดังนั้นจึงไม่ควรใช้อำานาจไปในทางที่ไม่เป็นคุณต่อข้าราชการฝ่ายพลเรือน	

คำ�อภิปร�ยของกรรม�ธิก�รผู้สงวนคว�มเห็น

กรรมาธิการผู้สงวนความเห็นได้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
เพื่อชี้แจงประกอบความเห็น	มีดังนี้
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น�ยคำ�นูณ สิทธิสม�น	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	การใช้อำานาจของเลขาธิการ	
ศอ.บต.	ตามมาตรา	12	ทีส่ามารถสัง่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัฝา่ยพลเรอืนผูม้พีฤตกิรรมไมเ่หมาะสม
จนเปน็เหตใุหเ้กดิความเดอืดรอ้นหรอืไมเ่ปน็ธรรมแกป่ระชาชนหรอืความไมส่งบในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต	้หรอืกระทำาการอนัอาจเปน็ภยัตอ่ความมัน่คงของรฐัหรอืความสงบเรยีบรอ้ยหรอืสวสัดภิาพ
ของประชาชน	 ออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เห็นว่า	 เป็นอำานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและ
เป็นการจำากัดสิทธิเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยและการทำางานของบุคคล	อีกทั้งในมาตรา

ดงักลา่ว	ยงัไดบ้ญัญตัยิกเวน้มใิหน้ำาบทบญัญตัวิา่ดว้ยมาตรการหรอืวธิกีารชัว่คราวตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับแก่คำาสั่งของเลขาธิการ	
ถือว่าเป็นการกระทำาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ	 ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายพิเศษอื่นที่มีการยกเว้นอำานาจ
ศาลปกครองไว้	 เช่น	 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 2551	 

พระราชกำาหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ	พ.ศ.	2548	ซึง่ไดบ้ญัญตัมิใิหข้อ้กำาหนด	
ประกาศ	คำาสัง่หรอืการกระทำา	ไมอ่ยูใ่นบงัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง	
และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองก็ตาม	 แต่ก็ไม่สามารถ
รับรองได้ว่าจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่	 เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้มีคดีที่จะวินิจฉัย
ว่าการใดหรือตัวบทกฎหมายใดชอบหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	

โดยในการขอใช้วิธีการชั่วคราว	 ศาลปกครองจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยว่าสมควรที่

จะกำาหนดวธิกีารชัว่คราวหรอืไม	่ประกอบกบัในการทีเ่ลขาธกิาร	ศอ.บต.	จะมคีำาสัง่ยา้ยเจา้หนา้ที่
ของรัฐผู้ใดออกจากพื้นที่	ต้องปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนพอสมควร	ดังนั้น	จึงไม่ควรตัดสิทธิของ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรอนสิทธิที่ถูกสั่งให้ออกจากพื้นที่	 ซึ่งทำาให้ผู้นั้นไม่สามารถใช้สิทธิ 
ที่มีตามรัฐธรรมนูญและตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครองได้	 โดยควรให้เป็นดุลยพินิจหรืออยู่ในอำานาจวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะกำาหนด 
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	12	มีดังนี้
น�ยประดิษฐ์ ยม�นันท์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	

1)	รา่งพระราชบญัญตัฉิบบันีม้คีวามมุง่หมายทีจ่ะดแูลเฉพาะขา้ราชการฝา่ยพลเรอืน	
ตามที่ปรากฏในมาตรา	9	จึงจำาเป็นต้องบัญญัติให้สอดคล้องกัน	มิได้เป็นการเลือกปฏิบัติ	
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2)	สำาหรับกรณีการยกเว้นอำานาจศาลปกครองนั้น	 ที่ผ่านมามีกฎหมาย	3	ฉบับที่
ได้บัญญัติยกเว้นไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีทางปกครอง	คือ

-	 พระราชกำาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย	พ.ศ.	2544	มาตรา	11	ที่กำาหนด
ไม่ให้นำากฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมาใช้บังคับแก่ 
การดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ	บสท.

-	 พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	มาตรา	

16	บญัญตัไิวว้า่	ขอ้กำาหนด	ประกาศ	คำาสัง่หรอืการกระทำาตามพระราชกำาหนดนี	้ไมอ่ยูใ่นบงัคบั
ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง

-	 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	2551	มาตรา	
23	บญัญตัไิวว้า่	บรรดาขอ้กำาหนด	ประกาศ	คำาสัง่หรอืการกระทำาการตามหมวดภารกจิการรกัษา
ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	ไมอ่ยูใ่นบงัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง	
โดยการดำาเนินคดีใดๆ	อันเนื่องมาจากข้อกำาหนด	ประกาศ	คำาสั่งหรือการกระทำาดังกล่าว	ให้อยู่
ในอำานาจของศาลยุติธรรม

ซึ่งอย่างไรก็ตามในมาตรา	12	วรรคสามนี้	ให้อำานาจศาลปกครองทบทวนคำาสั่งได้

อยูแ่ลว้	และผูซ้ึง่ไดร้บัผลกระทบสามารถใชส้ทิธไิด	้เพยีงแตบ่ญัญตัหิา้มไวเ้ฉพาะกรณกีารคุม้ครอง
ชั่วคราวเท่านั้น

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๒

คณะกรรมาธิการเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยตัดความในวรรคสามเกี่ยวกับการ
ยกเว้นมิให้นำาบทบัญญัติว่าด้วยมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 

ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครองมาใชบ้งัคบัแกค่ำาสัง่ของเลขาธกิาร	ออก	ตามกรรมาธกิาร 
ผู้สงวนความเห็น	

แตเ่นือ่งจากมสีมาชกิวฒุสิภาผูส้งวนคำาแปรญตัต	ิไดแ้ปรญตัตใิหต้ดัมาตรา	12	ออก
ทั้งมาตรา	จึงได้มีการลงมติ	ดังนี้

มติ	 เห็นด้วย	 (ให้แก้ไขเพิ่มเติมตามคณะกรรมาธิการ)	 49	 เสียง	 ไม่เห็นด้วย	
(ให้ตัดมาตรา	12	ออก	ตามผู้สงวนคำาแปรญัตติ)	25	เสียง	งดออกเสียง	7	เสียง ไม่ลงคะแนน	
ไม่มี
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บทบัญญัติในมาตรา	12	ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว	เป็นดังนี้
“มาตรา	 12	 ในกรณีที่ข้อเท็จจริงปรากฏแก่เลขาธิการหรือโดยการเสนอของสภา 

ที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนผู้ใด 
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือ 

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	หรือกระทำาการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือ
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน	 ให้เลขาธิการมีอำานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นออกจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และให้แจ้งหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดทราบพร้อมด้วยเหตุผล

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับคำาสั่งให้ออกจากพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง	 ให้ไปรายงานตัวยัง

หนว่ยงานของรฐัทีต่นสงักดัภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด	แตต่อ้งไมเ่กนิเจด็วนันบัแตว่นัทีร่บัทราบ
คำาสั่ง	 ในการนี้ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัดดังกล่าวดำาเนินการออกคำาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นพ้นจากตำาแหน่งหน้าที่หรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว	 และ
ในกรณีที่มีมูลความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
พิจารณาดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นต่อไป	 และเมื่อดำาเนินการได้ผลประการใดแล้ว	
ให้แจ้งให้เลขาธิการทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีคำาสั่งลงโทษทางวินัยหรือวันที่ได้มี 
คำาวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดทางวินัย

มิให้นำ�บทบัญญัติว่�ด้วยม�ตรก�รหรือวิธีก�รชั่วคร�วต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�ร 
จดัตัง้ศ�ลปกครองและวธิพีจิ�รณ�คดปีกครองม�ใช้บงัคบัแก่คำ�สัง่ของเลข�ธกิ�รต�มวรรคหนึง่ แต่
ทัง้นีไ้ม่ตดัสทิธเิจ้าหน้าทีข่องรฐัซึง่ได้รบัคำาสัง่ให้ออกจากพืน้ทีต่ามวรรคหนึง่ในก�รมสีทิธอิทุธรณ์
คำาสั่งของเลขาธิการต่อ	 ผอ.ศอ.บต. นายกรัฐมนตรี	 ซึ่งต้องกระทำาภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่รับทราบคำาสั่ง

การสัง่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัออกจากพืน้ทีแ่ละการกลบัเขา้มาดำารงตำาแหนง่หนา้ทีห่รอื
ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	
เงื่อนไข	และระยะเวลาที่	กพต.	ประกาศกำาหนด

ในกรณทีีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่ไมใ่ชเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัฝา่ยพลเรอืนหรอืซึง่เปน็ผูบ้รหิาร
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ผูใ้ดมพีฤตกิรรมหรอืกระทำาการตามวรรคหนึง่	ใหเ้ลขาธกิารสง่รายงาน
และเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้มีอำานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผูน้ัน้หรอืผูท้ีม่อีำานาจหนา้ทีก่ำากบัดแูล	แลว้แตก่รณ	ีเพือ่พจิารณาดำาเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ย
การนั้นภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน”
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๘. ม�ตร� 1๓ ก�รไม่ได้รับคว�มเป็นธรรมจ�กก�รสอบสวนคดีอ�ญ� 
คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพิ่มเติม	ดังนี้

“ในกรณทีีผู่เ้สยีหาย	ผูต้้องหา	สามี	ภรยิา	ผูบ้พุการี	ผูส้บืสนัดานหรอืญาตสินทิของ
บุคคลดังกล่าวร้องเรียนว่า	 ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสอบสวนคดีอาญา	 ให้เลขาธิการ 
มีอำ�น�จอาจให้พนักงานสอบสวนหรือหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมาชี้แจงพร้อมด้วย
สำ�นวนก�รสอบสวน	หากเหน็ว่าผูต้้องหาหรอืผูเ้สยีหายไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากการสอบสวน
คดีอาญาจริง	 ให้เลขาธิการแจ้งหัวหน้าของพนักงานสอบสวนนั้นพิจารณาดำาเนินการให้เกิด 
ความเป็นธรรมต่อไป”

โดยในมาตราดังกล่าว	 ได้มีการอภิปรายแสดงความเห็นในชั้นการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการ	 เกี่ยวกับการให้อำานาจเลขาธิการในการเรียกพนักงานสอบสวนหรือหัวหน้า

พนกังานสอบสวนผูร้บัผดิชอบมาชีแ้จงพรอ้มดว้ยสำานวนการสอบสวน	โดยเหน็วา่ไมค่วรใหอ้ำานาจ
เลขาธิการในการเรียกสำานวนการสอบสวนมาแสดง	ดังนี้

1)	น�ยสมัคร เช�วภ�นันท์	ได้แสดงความเห็นสรุปได้ว่า	สำานวนการสอบสวนนั้น	
ถือว่าเป็นความลับในทางการสอบสวนของพนักงานสอบสวน	หากให้อำานาจเลขาธิการ	ศอ.บต.	
สามารถเรียกสำานวนการสอบสวนมาดูได้นั้น	 จะทำาให้สำานวนอาจจะรั่วไหลออกไปซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่ทนายจำาเลยในการต่อสู้คดีในศาล	 ซึ่งจะทำาให้สำานวนการสอบสวนขาดน้ำาหนัก	 
ศาลอาจจะยกประโยชน์ของความสงสัยให้จำาเลยและยกฟ้องในที่สุดได้	และอีกประการหนึ่งคือ	
จะเป็นการชี้นำาพนักงานสอบสวน	 เนื่องจากสำานวนการสอบสวน	 พนักงานสอบสวนได้ทำาการ
สอบสวนผู้ต้องหามาอย่างดีแล้ว

2)	พลตำ�รวจเอก สนุทร ซ�้ยขวญั	ไดแ้สดงความเหน็สรปุไดว้า่	การทีม่าตรา	13	
กำาหนดใหห้วัหนา้พนกังานสอบสวนมาชีแ้จงพรอ้มสำานวนการสอบสวนจะทำาใหก้ารปฏบิตัหินา้ที่
ของพนักงานสอบสวนไม่เป็นอิสระจะทำาให้กระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นขาดความน่าเชื่อถือ

3)	น�ยเจรญิ ภกัดวี�นชิ	ไดแ้สดงความเหน็สรปุไดว้า่	มาตรา	13	เปน็การบญัญตัิ
ใหอ้ำานาจแกเ่ลขาธกิารซึง่มอีำานาจกวา้งเกนิไป	โดยจะมผีลกระทบกบัอำานาจหนา้ทีข่องพนกังาน
สอบสวน	และกระทบกบัพืน้ทีท่ีไ่มม่ปีญัหาดา้นความไมส่งบ	ซึง่การพจิารณาสำานวนการสอบสวน
จากพนักงานสอบสวน	 ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำาเภอก็ยังมีอำานาจตรวจดูอยู่	 จึงไม่ควรให้
เลขาธิการมีอำานาจเรียกสำานวนการสอบสวนมาตรวจดู	



วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย  207

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๓

ทีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของคณะกรรมาธกิาร	โดยไมม่กีารลงมติ

๙. ม�ตร� 17 ก�รว�งระเบียบเกี่ยวกับก�รเงิน ก�รพัสดุ เบี้ยเสี่ยงภัย  

ค่�ชดเชย และง�นส�รบรรณขึ้นใช้เป็นก�รเฉพ�ะ	 เป็นการให้อำานาจ	 ศอ.บต.	 สามารถ
วางระเบียบดังกล่าวได้	 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับภารกิจของ	ศอ.บต.	รวมทั้ง

เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพและลดขัน้ตอนในการปฏบิตัหินา้ที่	ซึง่คณะกรรมาธกิารไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ
โดยให้ตัดมาตรา	17	ออกทั้งมาตรา	

โดยในมาตราดังกล่าว	 ได้มีการอภิปรายแสดงความเห็นในชั้นการพิจารณาของ 
คณะกรรมาธิการ	 เกี่ยวกับการให้อำานาจ	 ศอ.บต.	 วางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน	 การพัสดุฯ	 
โดยเห็นว่าไม่ควรให้มีอำานาจดังกล่าว	ดังนี้

1)	น�ยคำ�นูณ สิทธิสม�น	 ได้แสดงความเห็นสรุปได้ว่า	 การให้อำานาจ	 ศอ.บต.	
สามารถวางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน	การพัสดุ	เบี้ยเสี่ยงภัย	ค่าชดเชย	และงานสารบรรณขึ้นใช้
เป็นการเฉพาะได้นั้น	 เห็นว่าเป็นการใช้ระเบียบพิเศษที่แตกต่างจากกระทรวง	ทบวง	กรมอื่นๆ	

ซึง่จะทำาใหก้ารปฏบิตัขิองสว่นราชการไมเ่ปน็ไปในแนวทางเดยีวกนั	และยงัไมม่คีวามจำาเปน็ทีใ่ห้	
ศอ.บต.	 มีอำานาจดังกล่าว	 ซึ่งเป็นการให้อำานาจที่มากเกินไป	 อาจทำาให้เกิดการรั่วไหลของ 
งบประมาณได้	 เนื่องจากองค์กรดังกล่าวรับงบประมาณได้โดยตรง	ประกอบกับถึงแม้ว่าจะไม่มี
มาตรา	 17	 นายกรัฐมนตรีสามารถออกเป็นมติในการวางระเบียบดังกล่าวได	้ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอยู่แล้ว	 นอกจากนี้การให้อำานาจดังกล่าวแก่	 ศอ.บต.	 
อาจจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย	 เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนภารกิจของ	 ศอ.บต.	

ใหค้รอบคลมุถงึการพฒันาดว้ย	มใิชเ่ฉพาะเรือ่งความไมส่งบเทา่นัน้	จงึไมค่วรให	้ศอ.บต.	มอีำานาจ
ในการออกระเบียบมาใช้เป็นการเฉพาะ

2)	น�ยเจริญ ภักดีว�นิช	 ได้แสดงความเห็นสรุปได้ว่า	 ในการออกระเบียบ
เกี่ยวกับการงบประมาณหรือการเงิน	การพัสดุ	เบี้ยเสี่ยงภัย	ค่าชดเชย	และงานสารบรรณขึ้นใช้

เปน็การเฉพาะ	เพือ่ใชใ้นพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตน้ัน้	ควรตอ้งใชด้ว้ยความรอบคอบ	ระมดัระวงั	
โปร่งใสและดำารงไว้ซึ่งธรรมาภิบาล	 เนื่องจากเป็นระเบียบพิเศษที่แตกต่างจากส่วนราชการอื่น	
นอกจากนีเ้หน็วา่คณะรฐัมนตรสีามารถออกเปน็มตใินการวางระเบยีบเกีย่วกบัการเงนิ	การพสัด	ุ
เบี้ยเสี่ยงภัย	 ค่าชดเชย	 และงานสารบรรณขึ้นใช้เป็นการเฉพาะในการดำาเนินงานของ	 ศอ.บต.	 
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ได้อยู่แล้ว	จึงไม่จำาเป็นต้องให้อำานาจแก่	ศอ.บต.	ในการออกระเบียบที่เกี่ยวกับการเงิน	การพัสดุ
ดังกล่าวได้อีก	

นอกจากนี้	 ในการพิจารณามาตราดังกล่าวมีสมาชิกวุฒิสภาได้ขอแปรญัตติให้ตัด
มาตรา	 17	 ออกทั้งมาตรา	 ดังนี้	 นายอนุรักษ์	 นิยมเวช	 นายเจตน์	 ศิรธรานนท์	 นายจตุรงค์	 

ธรีะกนก	นายอนนัต	์วรธติพิงศ	์และนางนฤมล	ศริวิฒัน	์โดยมเีหตผุลสรปุไดว้า่	เพือ่มใิหเ้ปน็การ
เปิดช่องทางให้เป็นองค์กรที่มีอำานาจมากเกินไป	 และเพื่อมิให้มีความพิเศษกว่าหน่วยงานอื่นๆ	
ที่สามารถออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน	 การพัสดุ	 เบี้ยเสี่ยงภัย	 ค่าชดเชย	 และงานสารบรรณ 
ขึ้นใช้เป็นการเฉพาะ	 ซึ่งอาจส่งผลให้หน่วยงานอื่นๆ	 ดำาเนินการเช่นเดียวกันนี้ได้	 จะกระทบ 
ต่อการใช้งบประมาณ	 โดยควรดำาเนินการในวิธีปกติเหมือนเช่นกับหน่วยงานอื่นๆ	 ซึ่งมีความ
เหมาะสมกว่า

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 17

ทีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของคณะกรรมาธกิาร	โดยไมม่กีารลงมติ

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ส�มของวุฒิสภ�

ในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	 11	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 เป็นพิเศษ	 วันอังคาร 
ที่	 5	 ตุลาคม	 2553	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่สามให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ 
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	147	(3)

ผลก�รลงคะแนน	 เห็นด้วย	 (ให้แก้ไขเพิ่มเติม)	 70	 เสียง	 ไม่เห็นด้วย	 (ไม่แก้ไข
เพิ่มเติม)	5	เสียง	งดออกเสียง	15	เสียง	ไม่ลงคะแนน	3	เสียง

ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่23	ปทีี	่3	ครัง้ที	่24	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	
วนัพธุที	่3	พฤศจกิายน	2553	ทีป่ระชมุไดพ้จิารณารา่งพระราชบญัญตักิารบรหิารราชการจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	 ....	 ซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	 แล้วลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม
ของวุฒิสภา

ทั้งนี้	 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้	 พ.ศ.	 ....	 มีผล 
ใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว	 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 127	 ตอนที่	 80	 ก	 วันที่	 
29	ธันวาคม	2553
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	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ	 

พ.ศ.	….

รา่งพระราชบญัญตัอิงคก์รอยัการและพนกังานอยัการ	พ.ศ.	....	เสนอโดยคณะรฐัมนตร	ี
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 ในคราวประชุมสภาผู้
แทนราษฎร	ชดุที	่23	ปทีี	่3	ครัง้ที	่7	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	วนัพฤหสับดทีี	่2	กนัยายน	2553	
และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	146	สาระ
สำาคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	คือ	ยกเลิกพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ	พ.ศ.	2498	
และกำาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ	 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	255	ได้บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญ	 พร้อมทั้งกำาหนดให้พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและปฏิบัติ

หนา้ทีใ่หเ้ปน็ไปโดยเทีย่งธรรม	นอกจากนี	้รฐัธรรมนญูไดก้ำาหนดใหอ้งคก์รอยัการมหีนว่ยธรุการ
ที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล	การงบประมาณ	และการดำาเนินการอื่น	โดยมีอัยการสูงสุด
เป็นผู้บังคับบัญชา	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ	ดังนั้น	จึงจำาเป็นต้องตรากฎหมายเพื่อกำาหนด

ให้มีองค์กรอัยการ	และให้สำานักงานอัยการสูงสุดเป็นหน่วยธุรการขององค์กรอัยการตามรัฐธรรมนูญ	 
โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา	เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 วุฒิสภาต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ	โดยวุฒิสภาได้รับเมื่อวันที่	6	กันยายน	
2553	ซึ่งจะครบกำาหนดสามสิบวัน	ในวันที่	5	ตุลาคม	2553	

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่หนึ่งของวุฒิสภ�

โดยทีใ่นคราวเมือ่สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณารา่งพระราชบญัญตัอิงคก์รอยัการและ
พนักงานอัยการ	พ.ศ.	....	แล้วลงมติในวาระที่หนึ่ง	รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้น	
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	 โดยอาศัยอำานาจประธานวุฒิสภา	 ได้มอบหมายให้ 

คณะกรรมาธกิารกจิการองคก์รตามรฐัธรรมนญูและตดิตามการบรหิารงบประมาณเปน็ผูพ้จิารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า	 และให้คณะกรรมาธิการฯ	 รายงาน 
ผลการพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกต่อไป	 ทั้งนี้	 
ตามข้อบังคับการประชุมฯ	ข้อ	136	
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ในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	7	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	13	กันยายน	
2553	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ	 พ.ศ.	 ....	 
ในวาระที่หนึ่ง	 ในการนี้	 ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตาม 

การบรหิารงบประมาณ	(นายจติตพิจน	์วริยิะโรจน)์	ไดเ้สนอรายงานตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภา	สรปุได้
ว่า	“คณะกรรมาธิการฯ	ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	ดังนี้	

1.	ร่างพระราชบัญญัตินี้ประกอบไปด้วย	 2	 ส่วน	 คือ	 ส่วนขององค์กรอัยการ 
และส่วนของพนักงานอัยการ	 โดยในส่วนขององค์กรอัยการเป็นการอนุวัติการตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญที่กำาหนดให้องค์กรอัยการมีสถานะเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	 โดยในร่าง
มาตรา	7	บัญญัติให้สำานักงานอัยการสูงสุดเป็นนิติบุคคล	และอัยการสูงสุด	พนักงานอัยการอื่น	
และข้าราชการฝ่ายอัยการอื่นสังกัดสำานักงานอัยการสูงสุดซึ่งทำาให้เกิดองค์กรที่ชัดเจน	 แต่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาที่ต้องตีความในอนาคตว่า	 องค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่น	 เช่น	 คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นนิติบุคคลหรือไม่
สำาหรับในส่วนของพนักงานอัยการนั้น	 เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยพนักงานอัยการ 
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

2.	คณะกรรมาธิการฯ	 เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พจิารณารา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วของสภาผูแ้ทนราษฎร	ทีก่ำาหนดใหอ้ยัการสงูสดุเปน็ผูร้กัษา
การตามพระราชบญัญตั	ิเนือ่งจากอยัการสงูสดุเปน็ประธานกรรมการอยัการ	(ก.อ.)	โดยตำาแหนง่
จงึยอ่มทราบเกีย่วกบัการดำาเนนิงานขององคก์รอยัการเปน็อยา่งด	ีและจะชว่ยปอ้งกนัการแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอัยการจากฝ่ายบริหารได้	 แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีระบบการตรวจสอบ
และถ่วงดุลการปฏิบัติหน้าที่ของอัยการสูงสุดโดยรัฐสภาที่เพียงพอ

3.	บทบัญญัติเกี่ยวกับอำานาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการตามร่างมาตรา	 14	

มไิดบ้ญัญตัใิหช้ดัเจนวา่กรณใีดเปน็	“อำานาจ”	ทีพ่นกังานอยัการจะกระทำาหรอืไมก่ระทำากไ็ด	้หรอื
กรณใีดเปน็	“หนา้ที”่	ทีก่ำาหนดใหพ้นกังานอยัการตอ้งกระทำา	และหากไมท่ำากอ็าจเปน็การละเวน้
การปฏิบัติหน้าที่ได้	ดังนั้น	จึงไม่ควรใช้คำารวมว่า	“อำานาจและหน้าที่”	

4.	การกำาหนดให้พนักงานอัยการมีอำานาจและหน้าที่ในการสอบสวนเช่นเดียวกับ
พนักงานสอบสวนตามร่างมาตรา	 17	 ทำาให้พนักงานอัยการมีอำานาจในการออกหมายเรียก 

และอาจมอีำานาจควบคมุตวัในระหวา่งการสบืสวนสอบสวนดว้ย	แตใ่นทางปฏบิตัเิชือ่วา่พนกังาน
อัยการจะไม่ทำาด้วยตนเองและจะต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำารวจเป็นผู้ดำาเนินการ	 ดังนั้น	 
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จึงไม่จำาเป็นที่จะกำาหนดให้พนักงานอัยการมีอำานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน	 รวมทั้ง

สำานักงานอัยการสูงสุดยังไม่มีความพร้อมเรื่องสถานที่คุมขังผู้ต้องหาด้วย	นอกจากนี้	ไม่มีความ
จำาเป็นต้องบัญญัติให้พนักงานอัยการเป็นตำารวจชั้นผู้ใหญ่	 ซึ่งจะมีอำานาจจับหรือค้นโดยไม่ต้อง
มีหมาย	เพราะปัจจุบันนี้อำานาจในการอนุญาตให้จับหรือค้นเป็นอำานาจของศาลเท่านั้น

5.	การที่ร่างมาตรา	21	กำาหนดเกี่ยวกับกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดี

อาญาจะไมเ่ปน็ประโยชนแ์กส่าธารณะชน	หรอืจะมผีลกระทบตอ่ความปลอดภยัหรอืความมัน่คง
ของชาติ	หรือต่อผลประโยชน์อันสำาคัญของประเทศ	ให้เสนอต่ออัยการสูงสุด	และอัยการสูงสุด
มีอำานาจสั่งไม่ฟ้องได้	 ซึ่งการกำาหนดเช่นนี้อาจกระทบกระเทือนต่อระบบการตรวจสอบและ 

ถ่วงดุลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาตามอาญาที่ให้อำานาจผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติหรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถแย้งคำาสั่งของพนักงานอัยการดังกล่าวได้	จากนั้นจึงจะส่งสำานวนไป
ใหอ้ยัการสงูสดุชีข้าดตอ่ไป	ดงันัน้	จงึควรใหเ้ปน็ไปตามระบบเดมิทีก่ำาหนดไวใ้นประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญา	และควรใหเ้ปน็หนา้ทีข่องศาลยตุธิรรมทีจ่ะพจิารณาพพิากษาวา่คดอีาญา
ใดจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของ
ชาติหรือไม่	โดยไม่ควรให้ยุติก่อนเสนอคำาฟ้องต่อศาล

6.	การที่ร่างมาตรา	26	บัญญัติว่า	 “ในกรณีที่มีกฎหมาย	กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	
หรือประกาศกำาหนดให้กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี	 หรือได้รับการ

ยกเวน้	หรอืผอ่นผนัการปฏบิตัติามกฎหมายในเรือ่งใด	ใหส้ำานกังานอยัการสงูสดุไดร้บัการยกเวน้
หรือผ่อนผันตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย”	 ฉะนั้น	 ข้อความว่า	 “หรือผ่อนผันการปฏิบัติตาม
กฎหมายในเรื่องใด”	 มีความหมายกว้างเกินไปและครอบคลุมทุกกรณี	 ดังนั้น	 จึงควรกำาหนด
สถานะของอัยการสูงสุดในเรื่องนี้ให้ชัดเจน”	

จากนัน้	ทีป่ระชมุไดพ้จิารณารา่งพระราชบญัญตัอิงคก์รอยัการและพนกังานอยัการ	
พ.ศ.	 ....	 แล้วลงมติรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา	
และตั้งกรรมาธิการวิสามัญคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาในวาระที่สอง	จำานวน	29	คน	โดยมีกำาหนด
เวลาการแปรญัตติภายในเจ็ดวัน	 ตามข้อบังคับการประชุมฯ	 ข้อ	 142	 ซึ่งกรรมาธิการดังกล่าว	
ประกอบด้วย

1.	พลตำารวจตรี	เกริก	กัลยาณมิตร 

2.	พันตำารวจโท	จิตต์	ศรีโยหะ	มุกดาธนพงศ์

3.	นายจิตติพจน์	วิริยะโรจน์	 4.	นายจุลสิงห์	วสันตสิงห์
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	 5.	นายชูชัย	เลิศพงศ์อดิศร		 6.	พลอากาศเอก	ณพฤษภ์	มัณฑะจิตร

	 7.	นายตวง	อันทะไชย	 8.	นายต่วนอับดุลเล๊าะ	ดาโอ๊ะมารียอ

	 9.	นายถาวร	พานิชพันธ์		 10.	นายทวีศักดิ์	คิดบรรจง

11.	นายธนพิชญ์	มูลพฤกษ์		 12.	นายธวัช	บวรวนิชยกูร

13.	นายบวรศักดิ์	คณาเสน		 14.	นายบุญส่ง	โควาวิสารัช

15.	นายประสิทธิ์	โพธสุธน		 16.	นางพรพันธุ์	บุณยรัตพันธุ์

17.	นายยุทธนา	ยุพฤทธิ์		 18.	นายรักพงษ์	ณ	อุบล

19.	นายเรืองไกร	ลีกิจวัฒนะ		 20.	นายแวดือราแม	มะมิงจิ

21.	พันตำารวจเอก	สนธยา	แสงเภา	 22.	นายสมชาติ	พรรณพัฒน์

23.	นายสมัคร	เชาวภานันท์		 24.	นายสัตยา	อรุณธารี

25.	พลตำารวจเอก	สุนทร	ซ้ายขวัญ		 26.	นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย

27.	นางสุอำาภา	คชไกร		 28.	นายเสริมเกียรติ	วรดิษฐ์

29.	พลตำารวจเอก	อำานวย	เพชรศิริ	 
ต่อมาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ได้ขอให้วุฒิสภาขยายเวลาการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 30	 วัน	 โดยในคราวประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 10	 

(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	วนัจนัทรท์ี	่4	ตลุาคม	2553	ทีป่ระชมุไดล้งมตใิหข้ยายเวลาการพจิารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 30	 วัน	 นับแต่วันที่	 6	 ตุลาคม	 2553	 
ซึ่งจะครบกำาหนด	30	วัน	ในวันที่	4	พฤศจิกายน	2553	

เมือ่คณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ	พจิารณารา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วเสรจ็แลว้จงึได้
เสนอรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อประธานวุฒิสภา	เมื่อวันที่	22	ตุลาคม	2553	
สรุปผลการพิจารณาได้ว่า	 คณะกรรมาธิการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในมาตรา	5	 
มาตรา	 10	 มาตรา	 21	 และมาตรา	 22	 และได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติไว้ 
บางประการ	โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคำาแปรญัตติ	จำานวน	16	คน	ดังนี้

1.	นายจำานงค์	สวมประคำา		 	 2.	นายสุรจิต	ชิรเวทย์

3.	นายวรินทร์	เทียมจรัส		 	 4.	นางสาวสุมล	สุตะวิริยะวัฒน์

5.	นายเจริญ	ภักดีวานิช		 	 6.	นายสิริวัฒน์	ไกรสินธุ์

7.	นายชรินทร์	หาญสืบสาย		 	 8.	นางกีระณา	สุมาวงศ์

9.	นายวิเชียร	คันฉ่อง		 	 10.	นางสาวรสนา	โตสิตระกูล
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11.	นายวันชัย	แสงสุขเอี่ยม		 	 	 12.	นางนฤมล	ศิริวัฒน์

13.	นายอนุรักษ์	นิยมเวช		 	 	 14.	นายเจตน์	ศิรธรานนท์

15.	นายประดิษฐ์	ตันวัฒนะพงษ์		 	 	 16.	นางรสสุคนธ์	ภูริเดช

และมีกรรมาธิการสงวนความเห็น	จำานวน	3	คน	ดังนี้

1.	พันตำารวจโท	จิตต์	ศรีโยหะ	มุกดาธนพงศ์	

2.	นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย

3.	นายสมัคร	เชาวภานันท์
โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ขอสงวนคำาแปรญัตติและกรรมาธิการได้สงวนความเห็นไว้ 

ในมาตรา	14	มาตรา	21	มาตรา	22	มาตรา	23	มาตรา	24	และมาตรา	27	

ก�รพิจ�รณ�ว�ระที่สองของวุฒิสภ�

ในคราวประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่14	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	วนัจนัทรท์ี	่1	พฤศจกิายน	
2553	ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาในวาระที่	2	เริม่ตน้ดว้ยชือ่รา่ง	คำาปรารภ	แลว้เรยีงตามลำาดบัมาตรา
จนจบร่าง

ประเดน็สำาคญัทีส่มาชกิวฒุสิภาขอแปรญตัตแิละกรรมาธกิารสงวนความเหน็ใหแ้กไ้ข
เพิ่มเติม	คือ	

1. ม�ตร� 1๔ อำ�น�จและหน�้ทีข่องพนกัง�นอยัก�ร	ซึง่มาตรานีค้ณะกรรมาธกิาร
ไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติม	โดยมีความดังนี้	

“ม�ตร� 1๔	พนักงานอัยการมีอำานาจและหน้าที่	ดังต่อไปนี้
(1)	 อำานาจและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

(2)	 ในคดอีาญา	มอีำานาจและหนา้ทีต่ามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา
และตามกฎหมายอืน่ซึง่บญัญตัวิา่เปน็อำานาจและหนา้ทีข่องสำานกังานอยัการสงูสดุหรอืพนกังาน
อัยการ

(3)	 ในคดีแพ่ง	 หรือคดีปกครอง	 มีอำานาจและหน้าที่ดำาเนินคดีแทนรัฐบาล	 

หนว่ยงานของรฐัทีเ่ปน็องคก์รตามรฐัธรรมนญู	ราชการสว่นกลาง	หรอืราชการสว่นภมูภิาคในศาล	
หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวง	 กับมีอำานาจและหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 
ซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำานาจและหน้าที่ของสำานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
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(4)	 ในคดีแพ่ง	 คดีปกครอง	 หรือคดีอาญา	 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกฟ้องในเรื่อง 
การที่ได้กระทำาไปตามหน้าที่ก็ดี	หรือในคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดถูกฟ้องในเรื่อง

การทีไ่ดก้ระทำาตามคำาสัง่ของเจา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่ไดส้ัง่การโดยชอบดว้ยกฎหมาย	หรอืเขา้รว่มหรอื
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำาการในหน้าที่ราชการก็ดี	 เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการ 
จะรับแก้ต่างให้ก็ได้

(5)	 ในคดีแพ่ง	คดีปกครอง	หรือกรณีมีข้อพิพาทท่ีต้องดำาเนินการทางอนุญาโตตุลาการ 
ท่ีหน่วยงานของรัฐซ่ึงมิได้กล่าวใน	(3)	หรือนิติบุคคลซ่ึงมิใช่หน่วยงานของรัฐ	แต่ได้มีพระราชบัญญัติ 
หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นเป็นคู่กรณีและมิใช่กรณีที่เป็นข้อพิพาทกับรัฐบาลหรือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง	เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับว่าต่างหรือแก้ต่างให้ก็ได้

(6)	 ในคดทีีร่าษฎรฟอ้งเองไมไ่ดโ้ดยกฎหมายหา้ม	เมือ่เหน็สมควรพนกังานอยัการ
มีอำานาจเป็นโจทก์ได้

(7)	ในคดทีีศ่าลชัน้ตน้ลงโทษบคุคลใดโดยลำาพงั	ถา้ศาลอทุธรณพ์พิากษาใหป้ลอ่ย
ผู้นั้น	เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะฎีกาก็ได้

(8)	ดำาเนนิการตามทีเ่หน็สมควรเกีย่วกบัการบงัคบัคดอีาญาเฉพาะในสว่นของการ
ยดึทรพัยส์นิใชค้า่ปรบัตามคำาพพิากษา	ในการนีม้ใิหเ้รยีกคา่ฤชาธรรมเนยีมจากพนกังานอยัการ

(9)	 ในกรณทีีม่กีารผดิสญัญาประกนัจำาเลย	หรอืประกนัรบัสิง่ของไปดแูลรกัษาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 มีอำานาจและหน้าที่ดำาเนินคดีในการบังคับให้เป็นไป
ตามสัญญานั้น	ในการนี้มิให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ

(10)	 อำานาจและหน้าที่อื่นตามที่ 	 ก .อ . 	 ประกาศกำาหนดหรือเห็นชอบ 
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	หรือมติคณะรัฐมนตรี

(11)	 ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีก่ฎหมายกำาหนดใหเ้ปน็อำานาจและหนา้ทีข่องพนกังาน
อัยการ

(12)	 ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีก่ำาหนดใหเ้ปน็อำานาจและหนา้ทีข่องสำานกังานอยัการ
สูงสุด	ตามที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด

ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องพนกังานอยัการตามมาตรา	14	(3)	(4)	และ	(5)	พนกังาน
อัยการจะออกคำาสั่งเรียกบุคคลใดๆ	ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำาก็ได้	แต่จะเรียกคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
มาให้ถ้อยคำาโดยคู่ความฝ่ายนั้นไม่ยินยอมไม่ได้	

พนักงานอัยการตำาแหน่งใดมีอำานาจดำาเนินการตามวรรคหนึ่งได้เพียงใดให้เป็นไป
ตามระเบียบที่สำานักงานอัยการสูงสุดกำาหนดโดยความเห็นชอบของ	ก.อ.”	
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สมาชกิวฒุสิภาไดส้งวนคำาแปรญตัตแิละกรรมาธกิารไดส้งวนความเหน็	(กรรมาธกิาร
เสียงข้างน้อย)	ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมอำานาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา	14	ดังนี้

1.1 ม�ตร� 1๔ (๖) อำ�น�จและหน้�ที่ในก�รฟ้องคดีที่ร�ษฎรฟ้องเองไม่ได้ 

ผูส้งวนคำ�แปรญตัต ิไดอ้ภปิร�ยแสดงคว�มเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภ�เพือ่ชีแ้จง

ประกอบก�รแปรญัตติ ดังนี้	
น�งส�วสุมล สุตะวิริยะวัฒน์	ขอแก้ไขความในมาตรา	14	(6)	เป็นดังนี้	

“(6)	ในคดทีีร่าษฎรฟอ้งเองไมไ่ดโ้ดยกฎหมายหา้มเมือ่เหน็สมควรใหพ้นกังานอยัการ
มีอำานาจเป็นโจทก์ได้”	 และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 โดยปกติแล้วพนักงานอัยการมักจะเป็น 
ผูย้ืน่ฟอ้งใหแ้กภ่าครฐัหรอืเปน็ตวัแทนใหแ้กร่าชการ	แตบ่างกรณปีระชาชนถกูฟอ้งรอ้งแมท้ำางาน
เพื่อบ้านเมืองและไม่มีเงินจ้างทนาย	ดังนั้น	เมื่ออัยการเป็นทนายของแผ่นดินได้ก็ควรเป็นทนาย
ให้แก่คนยากจนหรือประชาชนที่ได้รับความลำาบากด้วย	 และหากยังกำาหนดให้เป็นดุลพินิจของ

พนกังานอยัการ	พนกังานอยัการกอ็าจไมเ่หน็สมควร	จงึไมท่ำาการเปน็โจทกฟ์อ้งคดใีหก้บัประชาชน
ก็ได้

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงมาตรา	14	(6)	มีดังนี้

น�ยสมเกยีรต ิวรดษิฐ์	ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	เรือ่งทีร่าษฎรฟอ้งเองไมไ่ดน้ัน้มเีพยีง
กรณีเดียวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	1562	คือ	คดีอุทลุม	ที่ห้ามมิให้ลูก
ฟอ้งพอ่แม	่แตก่ฎหมายกเ็ปดิโอกาสใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัคอือยัการสามารถใชด้ลุพนิจิไดว้า่จะฟอ้ง
แทนราษฎรหรอืไม่	ซึง่เหตทุีก่ฎหมายใหอ้ยัการมดีลุพนิจิไดน้ัน้	เนือ่งจากสงัคมไทยยอมรบักนัมา
ช้านานว่าหากให้ลูกฟ้องพ่อแม่ได้จะเป็นเรื่องอกตัญญู	แต่อย่างไรก็ตาม	ในความเป็นจริงก็มีพ่อ
แม่ที่เป็นคนไม่ดีและสมควรถูกฟ้อง	กฎหมายจึงต้องกำาหนดให้เป็นดุลพินิจของพนักงานอัยการ
และดุลพินิจนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องชอบธรรมและสังคมยอมรับได้	 นอกจากนี้	 
หากบังคับให้พนักงานอัยการต้องฟ้องในกรณีที่ลูกเป็นคนไม่ดี	แต่มาฟ้องพ่อแม่ที่ดี	ก็อาจทำาให้
พนักงานอัยการตกเป็นเครื่องมือของคนไม่ดีได้	 ซึ่งในทางปฏิบัติมีน้อยมากที่พนักงานอัยการใช้

ดุลพินิจไม่ดำาเนินคดีให้	และการที่ไม่ดำาเนินคดีให้นี้	พนักงานอัยการก็ต้องให้เหตุผลกับสังคมได้	
มใิชเ่ปน็การไมร่บัคดตีามอำาเภอใจซึง่จะกลายเปน็ใชด้ลุพนิจิไมถ่กูตอ้งและอาจถกูดำาเนนิคดอีาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	157	ด้วย
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1.๒ ม�ตร� 1๔ (7) อำ�น�จและหน�้ทีใ่นก�รฎกี�คดทีีศ่�ลชัน้ตน้ลงโทษบคุคล

โดยลำ�พัง 

กรรม�ธกิ�รผูส้งวนคว�มเหน็ ไดอ้ภปิร�ยแสดงคว�มเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภ� 

เพื่อชี้แจงประกอบคว�มเห็น ดังนี้ 

1) พันตำ�รวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกด�ธนพงษ์	 ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมความ
ในมาตรา	14	(7)	เป็นดังนี้

“(7)	ในคดทีีศ่าลชัน้ตน้ลงโทษบคุคลใดโดยลำ�พงัฐานละเมดิอำานาจศาลถา้อทุธรณ์
พิพากษาให้ปล่อยผู้นั้น	 เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะฎีกาก็ได้”	 และได้ชี้แจงเหตุผลสรุป 
ไดว้า่	การขอแกไ้ขดงักลา่วนีเ้พือ่ใหเ้ปน็ฐานความผดิตามทีป่รากฏในประมวลกฎหมายอาญาหรอื
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 เนื่องจากคำาว่า	 “ลำาพัง”	 เป็นคำาพูดที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบความหมาย	 
จะมีแต่เฉพาะคนในวงการกฎหมายเท่านั้นที่อ่านแล้วเข้าใจ	 จึงอยากให้แก้ไขเพื่อให้เป็นสากล
และเพื่อให้คนทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจได้ทันที	ไม่ต้องตีความ

๒) น�ยสมคัร เช�วภ�นนัท	์ไดข้อใหต้ดัมาตรา	14	(7)	ออกทัง้หมด	และไดช้ีแ้จง
เหตผุลสรปุไดว้า่	ในการพจิารณาชัน้กรรมาธกิาร	ผูช้ีแ้จงของอยัการไดม้าชีแ้จงตอ่คณะกรรมาธกิาร
ว่า	คดีที่ศาลชั้นต้นลงโทษบุคคลใดโดยลำาพังนั้นมีอยู่กรณีเดียว	คือ	เรื่องการละเมิดอำานาจศาล	
ซ่ึงในเบ้ืองต้นต้องเข้าใจก่อนว่าศาลช้ันต้นท่ีจะลงโทษในเร่ืองละเมิดอำานาจศาลน้ี	ศาลเป็นผู้เสียหาย 
และเป็นผู้สอบสวนเอง	 เมื่อสอบสวนแล้วท่านก็จะลงโทษ	 ซึ่งโดยปกติแล้วในการสอบสวนผู้ที่
กระทำาความผดิฐานละเมดิอำานาจศาล	ศาลกต็อ้งสอบสวนขอ้เทจ็จรงิทีเ่ปน็ประโยชนท์ีจ่ะลงโทษ
หรือวินิจฉัยว่าการกระทำานั้นเป็นการละเมิดอำานาจศาล	ดังนั้น	มีประเด็นที่จะต้องพิจารณา	คือ	

ประเด็นแรก	 การที่ศาลเป็นผู้สอบสวนเองและพิพากษาเองจะเป็นการชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่

ประเดน็ทีส่อง	เมือ่ศาลชัน้ตน้พพิากษาลงโทษผูท้ีล่ะเมดิอำานาจศาลแลว้	ตอ่มาศาล
อุทธรณ์ยกฟ้อง	 ซึ่งศาลอุทธรณ์ก็เป็นหน่วยงานเดียวกันกับศาลชั้นต้นและการพิจารณายกฟ้อง
ของศาลอุทธรณ์	ศาลอุทธรณ์ก็ต้องพิจารณาจนปราศจากข้อสงสัย	และทางปฏิบัติจะมีการกลั่น
กรองตรวจสอบคำาพพิากษาของศาลอทุธรณอ์ยา่งละเอยีดรอบคอบกอ่นทีจ่ะสง่มาใหศ้าลชัน้ตน้
อ่าน	ซึ่งถือว่าคำาพิพากษาของศาลชั้นต้นได้มีการตรวจสอบโดยองค์กรศาลซึ่งเป็นองค์กรภายใน
ดว้ยกนัแลว้	ศาลชัน้ตน้กต็อ้งยอมรบัคำาพพิากษาของศาลอทุธรณ์	จงึไมม่เีหตผุลทีพ่นกังานอยัการ
จะต้องฎีกา
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ประเด็นที่สาม	 ความผิดฐานละเมิดอำานาจศาลเป็นเรื่องระหว่างศาลซึ่งเป็น 
ผู้เสียหายกับผู้กระทำาการละเมิดอำานาจศาล	 ดังนั้น	 หากศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องแล้วควร

จะจบ	แตกตา่งจากกรณทีีคู่ค่วามพพิาทกนั	2	ฝา่ย	จะตอ้งมกีารตรวจสอบการพจิารณาของศาล
ทั้ง	3	ชั้น	คือ	ศาลชั้นต้น	ศาลอุทธรณ์	และศาลฎีกา	นอกจากนี้บางคดีกฎหมายก็ไม่ได้กำาหนด
ว่าจะต้องพิจารณาถึงสามศาล	เช่น	คดีแรงงาน	คดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ	คดีศาลภาษีอากร	
หรือคดียาเสพติด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นกรณีที่พนักงานอัยการถูกศาลชั้นต้นพิพากษา
ลงโทษฐานละเมิดอำานาจศาล	 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง	 ก็ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้ยาก 

ทีพ่นกังานอยัการจะฎกีา	แตโ่ดยปกตแิลว้พนกังานอยัการจะไมถ่กูศาลลงโทษเรือ่งละเมดิอำานาจ
ศาล	เพราะจะมีขั้นตอนของการเจรจาไกล่เกลี่ยจนกระทั่งคดีเลิกกัน	โดยที่ไม่รอให้ศาลอุทธรณ์
พิพากษา	ดังเช่นเรื่องที่เกิดระหว่างศาลกับอัยการที่จังหวัดลพบุรี	

ประเด็นสุดท้าย	 ความผิดฐานละเมิดอำานาจศาลเป็นคดีเล็กน้อยที่ผู้กระทำาอาจ 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์	และเป็นคดีที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน	พนักงานอัยการจึงไม่ควรเข้าไปยุ่ง	
และสอดคล้องกับร่างมาตรา	 21	 ที่กำาหนดให้พนักงานอัยการมีดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องในคดีอาญา 
ที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะด้วย

๓) น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	 ได้ขอให้ตัดมาตรา	 14	 (7)	 ออกทั้งหมด	 และ

ไดช้ีแ้จงเหตผุลสรปุไดว้า่	รา่งมาตรา	14	เปน็บทบญัญตัทิีก่ลา่วถงึอำานาจและหนา้ทีข่องพนกังาน
อัยการ	 โดยได้กำาหนดไว้ทั้งหมด	 12	 อนุมาตรา	 แต่ในความเป็นจริงนั้นอำานาจและหน้าที่ 
ของพนักงานอัยการตามที่ปรากฏในร่างมาตรา	 14	 มีมากกว่านี้	 เนื่องจากบางอนุมาตรา	 เช่น	
มาตรา	14	(12)	กำาหนดให้อัยการมีอำานาจหน้าที่ตามที่สำานักงานอัยการสูงสุดกำาหนด	ซึ่งเป็น 

กรอบอำานาจทีก่วา้งขวางมาก	ดงันัน้	สมาชกิวฒุสิภาซึง่ทำาหนา้ทีก่ลัน่กรองกฎหมาย	จงึตอ้งรว่ม
กนัพิจารณาวา่	อำานาจหนา้ทีใ่ดซึ่งเปน็อำานาจหนา้ทีท่ีถ่กูกำาหนดไวแ้ตไ่ม่มคีวามจำาเป็นทีจ่ะตอ้ง
กำาหนดให้เป็นกรอบอำานาจหน้าที่ของพนักงานอัยการแล้วนั้น	 สมควรที่จะต้องคงไว้หรือไม่	 
ซึ่งเห็นว่าควรจะคงอำานาจหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้เท่าที่จำาเป็น	เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	 
ต่อประชาชนและประเทศชาติ	 เพื่อให้พนักงานอัยการได้ทำาหน้าที่อย่างดีที่สุดและนำาพาองค์กร
และกระบวนการยุติธรรมของไทยไปสู่ความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

นอกจากนี้	คดีตามมาตรา	14	(7)	มีอยู่ประเภทเดียว	คือ	คดีเรื่องละเมิดอำานาจ
ศาล	 ซึ่งเป็นฐานความผิดที่ยังคงจำาเป็นต้องให้มีอยู่	 และเป็นคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างบุคคล 
ที่ถูกกล่าวหาว่าไปละเมิดอำานาจศาลกับศาลที่ถูกกระทำาละเมิด	 ซึ่งเมื่อมีคดีอยู่ประเภทเดียว 
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จึงต้องพิจารณาว่า	 สมควรที่จะกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือไม่	 อีกทั้ง	
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	มาตรา	33	ได้กำาหนดบทลงโทษสำาหรับความผิด
ฐานละเมิดอำานาจไว้	คือ	จำาคุกไม่เกิน	1	 เดือน	หรือปรับไม่เกิน	500	บาท	ซึ่งเป็นอัตราโทษ
ประเภทความผิดลหุโทษ	 คือ	 คดีที่มีความผิดเล็กน้อย	 ซึ่งคดีความผิดประเภทนี้ตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาไดว้างหลกัไวว้า่	หา้มอทุธรณห์รอืฎกีา	ดงันัน้	การทีใ่หพ้นกังาน
อัยการมีสิทธิยื่นฎีกาคดีความผิดฐานละเมิดอำานาจศาลซึ่งเป็นคดีเล็กน้อยได้	จึงขัดกับหลักการ
ของกฎหมายทีต่อ้งการใหค้ดปีระเภทความผดิลหโุทษหรอืคดซีึง่มอีตัราโทษไมเ่กนิคดลีหโุทษนัน้	
ใหจ้บทีศ่าลเดยีว	เวน้แตศ่าลชัน้ตน้ตอ้งตดัสนิลงโทษจำาคกุจำาเลย	จงึจะใหส้ทิธเิฉพาะฝา่ยจำาเลย
ยืน่อทุธรณไ์ดเ้พราะกฎหมายใหค้วามสำาคญัเกีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลทีต่อ้งคำาพพิากษา
ให้จำาคุก	แต่การที่มาตรา	14	(7)	กำาหนดให้ในกรณีที่ศาลชั้นต้นตัดสินลงโทษจำาคุกฐานละเมิด
อำานาจศาล	แลว้ศาลอทุธรณพ์พิากษาใหป้ลอ่ยผูน้ัน้	ใหพ้นกังานอยัการมอีำานาจยืน่ฎกีากไ็ดน้ัน้	
ขัดกับหลักการของกฎหมายในเรื่องการเคารพสิทธิและเสรีภาพ	 ที่ให้อำานาจอัยการฎีกายืนยัน
เอาผิดกับคนที่ศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าไม่ผิดไปแล้วได้	จึงควรให้คดีเช่นนี้ยุติลง	และจะเป็นการลด
ปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาลฎีกาให้น้อยลงด้วย	โดยให้คงไว้เฉพาะคดีที่มีความสำาคัญจริงๆ	เท่านั้น	

แม้ตัวแทนของอัยการจะให้ความเห็นว่า	 กรอบอำานาจหน้าที่นี้เป็นกรอบอำานาจที่
ปรากฏอยู่ในกฎหมายเก่า	คือ	พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ	พ.ศ.	2498	และปัจจุบันยังใช้

บงัคบัอยูก่ต็าม	แตข่ณะนีเ้รากำาลงัชว่ยกนัพฒันากฎหมายใหด้กีวา่ทีเ่ปน็อยูเ่ดมิ	และหากไมแ่กไ้ข
กฎหมายเกา่กจ็ะขดักบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูในหมวด	5	ซึง่วา่ดว้ยหมวดเกีย่วกบัแนวนโยบาย
พืน้ฐานแหง่รฐั	มาตรา	81	ทีก่ำาหนดใหร้ฐัตอ้งดำาเนนิการปฏริปูกฎหมายและปฏริปูกระบวนการ
ยุติธรรม	ซึ่งร่างมาตรา	14	(7)	นี้	ไม่เป็นสาระสำาคัญที่ควรจะต้องกำาหนดให้เป็นกรอบอำานาจ
หน้าที่ของพนักงานอัยการอีกต่อไป	และหากมีการแก้ไขแล้ว	ไม่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์ต่อการ
พฒันากฎหมายของประเทศและกระบวนการยตุธิรรมเทา่นัน้	แตย่งัจะเกดิประโยชนต์อ่การปฏบิตัิ
หนา้ทีข่องพนกังานอยัการทัง้ประเทศดว้ย	คอื	จะไดใ้ชเ้วลาไปทำางานทีม่คีวามสำาคญัมากกวา่มา
อยูก่บังานฐานละเมดิอำานาจศาลซึง่เปน็คดเีลก็นอ้ย	และแมก้ารกระทำาความผดิฐานละเมดิอำานาจ
ศาลอาจมีการกระทำาที่มีลักษณะร้ายแรง	 เช่น	 เปลี่ยนตัวผู้ต้องหา	หรือใช้หลักฐานเท็จไปแสดง
ตอ่ศาลกต็าม	แตก่ารกระทำานัน้กเ็ปน็ความผดิในตวัเองตามประมวลกฎหมายอาญาในขอ้หานัน้ๆ	
อยูแ่ลว้	ไมไ่ดแ้ปลวา่คดลีะเมดิอำานาจศาลเปน็คดเีบด็เสรจ็	ซึง่มาตรา	14	(7)	นี	้จำากดัแตเ่ฉพาะ
ความผิดฐานละเมิดอำานาจศาลเพียงอย่างเดียวไม่ได้รวมไปถึงการกระทำาที่มีความรุนแรงอย่าง
อืน่	แมจ้ะประพฤตใินบรเิวณศาลกเ็ปน็เรือ่งทีจ่ะตอ้งไปดำาเนนิคดตีา่งหากตามความผดิฐานนัน้ๆ	
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คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงมาตรา	14	(7)	มีดังนี้	
1) น�ยจิตติพจน์ วิริยะโรจน์	 ตอบช้ีแจงสรุปได้ว่า	 การท่ีขอให้เปล่ียนข้อความท่ีว่า	

คดีที่ศาลลงโทษบุคคลใดโดยลำาพัง	เป็นคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดอำานาจศาลนั้น	เป็นการเปลี่ยน

เฉพาะขอ้ความแตค่วามหมายเหมอืนเดมิ	เนือ่งจากตามขอ้สงัเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ	
ก็ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า	 คดีที่ศาลลงโทษบุคคลใดโดยลำาพังตามบทบัญญัติในร่างมาตรา	 14	
(7)	 ในปัจจุบันมีอยู่กรณีเดียว	 คือ	 คดีละเมิดอำานาจศาล	 และเป็นการคงความเดิมไว้ตาม 
พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ	 พ.ศ.	 2498	 ซึ่งเป็นคำาพูดที่เป็นภาษากฎหมายที่เข้าใจกัน 
โดยทั่วไป

๒) น�ยประสิทธิ์ ปทุม�รักษ์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	

ประเดน็แรก	กรณทีีข่อเปลีย่นถอ้ยคำาจาก	“โดยลำาพงั”	เปน็“คดคีวามผดิฐานละเมดิ
อำานาจศาล”	นั้น	ในขณะนี้ยังไม่มีความสับสนเกิดขึ้นกับข้อความเดิมและเป็นถ้อยคำาที่ใช้มาเป็น
เวลานานแลว้จงึเหน็วา่นา่จะยงัคงใชต้อ่ไป	นอกจากนี	้กรณทีีศ่าลชัน้ตน้ลงโทษโดยลำาพงันัน้อาจ
จะมีหลายสาเหตุ	ไม่เฉพาะกรณีที่ประพฤติตัวไม่เรียบร้อยในบริเวณโรงศาล	แต่อาจเป็นกรณีที่
มกีารเปลีย่นตวัผูต้อ้งหาหรอืเปลีย่นพยานหลกัฐาน	และการทีศ่าลชัน้ตน้ลงโทษกล็งโทษไปตาม
ขอ้เทจ็จรงิ	ซึง่ศาลอาจจะพจิารณาไปดว้ยความรวดเรว็และอาจจะไมไ่ดแ้ยกประเดน็ทีช่ดัเจนหรอื
ไม่มีการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น

ประเด็นที่สอง	กรณีที่ขอให้ตัดมาตรา	14	(7)	ออกนั้น	เห็นว่า	ควรคงไว้	เนื่องจาก
กรณีนี้เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นได้ลงโทษไปฝ่ายเดียว	 ซึ่งทางพนักงานอัยการจะไม่ทราบเกี่ยวกับ

เรือ่งทีศ่าลสัง่ลงโทษฐานละเมดิอำานาจศาลวา่ลงโทษดว้ยเหตปุระการใด	แตถ่า้ตอ่มาศาลอทุธรณ์
พิพากษายกฟ้อง	 และหากศาลชั้นต้นที่เกี่ยวข้องไม่ส่งเรื่องมาที่อัยการที่อยู่ในพื้นที่นั้น	 อัยการ 
ก็จะไม่ทราบและไม่มีข้อมูลที่จะพิจารณา	 แต่ถ้าศาลชั้นต้นส่งเรื่องมา	 อัยการก็คงจะใช้ดุลพินิจ
พิจารณาไปตามข้อเท็จจริง	 รวมทั้งคำานึงถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่อง
การที่จะพิจารณาฎีกาหรือไม่ด้วย	 และถ้าผู้ต้องคำาพิพากษาคดีละเมิดอำานาจศาลเป็นพนักงาน
อัยการเอง	 ถ้าหากศาลชั้นต้นลงโทษมาแล้ว	 ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องโดยเหตุผลที่เพียงพอก็คงไม่มี
การฎีกา	 นอกจากนี้	 การที่มีผู้เห็นว่าคดีความผิดฐานละเมิดอำานาจศาลเป็นคดีเล็กน้อยนั้น	 

เมือ่พจิารณาโดยนำาโทษไปเปรยีบเทยีบกบัคดลีหโุทษแลว้	จะเหน็วา่	คดลีะเมดิอำานาจศาล	กำาหนด
โทษจำาคุกไม่เกิน	 6	 เดือน	 หรือปรับไม่เกิน	 500	 บาท	 ส่วนคดีลหุโทษนั้น	 กำาหนดโทษจำาคุก 
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ไม่เกิน	 1	 เดือน	 หรือปรับไม่เกิน	 1,000	 บาท	 ซึ่งโทษจำาคุกในคดีละเมิดอำานาจศาลสูงกว่า 
ความผิดลหุโทษ

๓) น�ยเสรมิเกยีรต ิวรดษิฐ	์ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	ประเดน็แรก	เกีย่วกบัเรือ่งถอ้ยคำา
ทีจ่ะขอแกไ้ขจาก	“ศาลลงโทษโดยลำาพงั”	เปน็	“ศาลลงโทษฐานละเมดิอำานาจศาล”	มทีัง้ขอ้ดแีละ
ข้อเสีย	ข้อดี	คือ	เกิดความชัดเจน	ส่วนข้อเสีย	คือ	คำาว่า	“ละเมิดอำานาจศาล”	เป็นฐานความผิด	
ซึ่งทำาให้ไม่ทราบว่ามีกระบวนการดำาเนินการลงโทษแบบพิเศษ	 ไม่ใช่แบบปกติที่เป็นการดำาเนิน

คดโีดยราษฎรหรอืโดยพนกังานอยัการ	เนือ่งจากเรือ่งละเมดิอำานาจศาลนีไ้มไ่ดผ้า่นกระบวนการ
การร้องทุกข์	การไต่สวนมูลฟ้อง	หรือการสอบสวน	มาก่อน	แต่มีการพิจารณาลงโทษเลย	ดังนั้น	
หากใช้คำาว่า	“ลงโทษโดยลำาพัง”	จะทำาให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่า	เป็นการลงโทษนอกเหนือจาก

ระบบปกติ	และเหน็วา่ความผดิฐานละเมดิอำานาจศาลเปน็ความผดิทีจ่ำาเปน็ตอ้งมอียู่	เพือ่ใหก้าร
พิจารณาคดีเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเกิดความเป็นระเบียบในศาล	

ส่วนประเด็นที่สอง	หากการกระทำาที่เป็นการละเมิดอำานาจศาลเป็นความผิดอย่าง
อื่นด้วย	เมื่อศาลลงโทษฐานละเมิดอำานาจศาลแล้ว	การกระทำาที่เป็นความผิดอย่างอื่นนั้นก็มิได้
ยุติไปด้วย	 ต้องไปว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึ่ง	 และหากเกิดกรณีที่ละเมิดอำานาจศาลอย่างรุนแรง	 
เช่น	จะเอาปืนหรือมีดทำาร้ายศาล	ศาลชั้นต้นลงโทษจำาคุก	1	เดือน	ซึ่งก็น่าจะเป็นการเหมาะสม	
แต่เมื่ออุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์	ศาลอุทธรณ์	 ไม่ได้อยู่ในห้องพิจารณาขณะเกิดเหตุ	 ไม่เห็นว่า
เป็นเรื่องร้ายแรง	 จึงกลับคำาพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ลงโทษไปแล้ว	 ดังนั้น	 กรณีเช่นนี้หากมี 
ศาลฎีกามาช่วยพิจารณาว่า	 ศาลชั้นต้นลงโทษถูกต้องหรือศาลอุทธรณ์ปล่อยถูกต้องย่อมเป็น 

สิง่ทีด่กีวา่	และตามระบบของอยัการ	อยัการจะฎกีาไดจ้ะตอ้งมกีารรอ้งขอจากศาลชัน้ตน้	อยัการ
ไม่มีสิทธิไปดำาเนินการด้วยตนเองโดยตรง	 และแม้ตามความเป็นจริงคดีประเภทนี้เกิดขึ้น 
ไม่บ่อยครั้งนัก	 แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วและมีความจำาเป็นต้องนำาคดีขึ้นสู่การพิจารณาศาลฎีกา	 
หากไม่มีบทบัญญัติเช่นนี้ก็จะไม่มีช่องทางให้คดีขึ้นสู่ศาลฎีกาได้ซึ่งจะทำาให้เกิดปัญหา

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๔ (7)

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามกรรมาธิการเสียงข้างน้อย	 (นาย
สมัคร	เชาวภานันท์	และนายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย)	ที่ให้ตัด	(7)	ของมาตรา	14	ออกทั้งหมด	

มติ	เห็นด้วย	47	เสียง	ไม่เห็นด้วย	40	เสียง	งดออกเสียง	4	เสียง	ไม่ลงคะแนน	
1	เสียง
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1.๓ ม�ตร� 1๔ (๘/1) อำ�น�จและหน้�ที่ในก�รบังคับคดีต�มคำ�พิพ�กษ� 

ของศ�ลปกครอง 

ผูส้งวนคำ�แปรญตัตไิดอ้ภปิร�ยแสดงคว�มเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภ� เพือ่ชีแ้จง

ประกอบก�รแปรญัตติ ดังนี้	
น�งส�วรสน� โตสิตระกูล	ได้ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็น	(8/1)	ของมาตรา	14	

ดังนี้	

“(8/1)	ใหม้หีนา้ทีบ่งัคบัคดใีหเ้ปน็ไปตามคำาพพิากษาของศาลปกครองในทรพัยส์นิ
ทีเ่ปน็สาธารณสมบตั”ิ	และไดช้ีแ้จงเหตผุลสรปุไดว้า่	โดยปกตแิลว้ศาลปกครองจะไมม่กีารบงัคบั
คดีจึงทำาให้เกิดปัญหาดังเช่นกรณีที่ประชาชนได้ฟ้องคดีเกี่ยวกับเรื่องการคืนทรัพย์สินของ	ปตท.	
ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำาพิพากษาให้มีการคืนทรัพย์สินที่ได้มาโดยอำานาจมหาชน	 ซึ่งรวมถึง
ระบบท่อต่างๆ	 และทรัพย์สินที่ได้มาจากการเวนคืนและการรอนสิทธิ	 แต่ในความเป็นจริง 
มีการคืนเฉพาะทรัพย์สินที่ได้มาจากการเวนคืน	แต่ไม่มีการคืนท่อส่งก๊าซในทะเล	ซึ่งสำานักงาน 

การตรวจเงนิแผน่ดนิ	กร็ะบวุา่ยงัคนืทรพัยส์นิไมค่รบ	และกระทรวงการคลงัในฐานะทีเ่ปน็เจา้หนี้
ที่จะต้องรับมอบทรัพย์สินก็ไม่ได้ใช้สิทธิทักท้วงว่ายังไม่มีการคืนทรัพย์สินให้ครบถ้วน	 และเมื่อ
ศาลปกครองไม่มีการบังคับคดีจึงทำาให้ทรัพย์สินซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไม่ได้ถูกบังคับคดีให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน	ดังนั้น	เมื่ออัยการเป็นทนายของแผ่นดินและกฎหมายเปิดโอกาสให้อัยการสามารถ
ไปดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจได้	 พนักงานอัยการก็ควรมีหน้าที่สำาคัญเกี่ยวกับ 
การบังคับคดีเพื่อติดตามทรัพย์สินที่เป็นของรัฐด้วย	

นอกจากนี	้ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่กไ็มไ่ดร้ะบหุา้มไวแ้ตป่ระการ
ใดว่า	หากไม่ได้เป็นผู้ว่าความแล้ว	จะไม่สามารถเป็นผู้บังคับคดีได้	เพราะฉะนั้นการเพิ่มอำานาจ
หนา้ทีข่องอยัการในเรือ่งดงักลา่วเขา้ไปยอ่มไมเ่ปน็การขดัตอ่กฎหมายและกอ่ใหเ้กดิประโยชนก์บั
แผ่นดินเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากจะมีเจ้าภาพในการเรียกทรัพย์สินคืนกลับมาเป็นของแผ่นดิน 
ซึ่งเป็นการทำาให้คำาพิพากษานั้นบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	14	(8/1)	มีดังนี้
1) น�ยจุลสิงห์ วสันตสิงห์	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 ตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณา

คดีปกครองและคดีแพ่ง	ผู้ที่จะมีอำานาจบังคับคดีคือเจ้าหนี้หรือโจทก์เท่านั้น	ถ้าอัยการไม่ได้เป็น 
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คูค่วามผูฟ้อ้งคด	ีอยัการกจ็ะไมเ่กีย่วขอ้งและไมม่อีำานาจทีจ่ะเขา้ไปบงัคบัคด	ีซึง่การทีศ่าลปกครอง
ตัดสินให้รัฐวิสาหกิจคืนทรัพย์สินให้เป็นของสาธารณะนั้น	 เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลัง 
ที่มีหน้าที่รับมอบทรัพย์สิน	 โดยไปตกลงกับผู้ที่จะมอบเพื่อให้เป็นไปตามคำาพิพากษา	 และหาก
เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์เห็นว่าการรับมอบไม่เป็นไปตามคำาพิพากษาก็ชอบที่จะขอให้ศาลปกครอง
ดำาเนินการได้ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 มาตรา	 72	 มิใช่อำานาจของอัยการ	
เพราะอัยการไม่ได้เข้าไปเป็นโจทก์ในเรื่องนี้

๒) น�ยจิตติพจน์ วิริยะโรจน์	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 ตัวแทนของรัฐและประชาชน
ที่มีหน้าที่ในการรักษาทรัพย์สินของประเทศชาติในคดี	 ปตท.	 คือ	 กระทรวงการคลัง	 ซึ่งเมื่อ 

ศาลตดัสนิแลว้	ไมม่กีารปฏบิตัติามคำาพพิากษา	กต็อ้งไปเรยีกรอ้งตอ่กระทรวงการคลงัเพือ่ใหไ้ป
เรียกร้องให้เป็นไปตามคำาพิพากษาและจะเป็นช่องทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเพราะหากกำาหนด
ให้อัยการมีหน้าที่ดังกล่าวด้วยก็จะเกิดปัญหา

๓) น�ยถ�วร พ�นชิพนัธ	์ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	โดยทัว่ไปแลว้ในรา่งมาตรา	23	(4)	
กำาหนดให	้สำานกังานอยัการสงูสดุมอีำานาจและหนา้ทีใ่นการดำาเนนิการเกีย่วกบัการบงัคบัคดแีพง่
หรอืคดปีกครองแทนรฐับาลหรอืหนว่ยงานของรฐัซึง่พนกังานอยัการไดร้บัดำาเนนิคดใีห	้ซึง่ถา้หาก
หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดจำาเป็นจะต้องให้อัยการบังคับคดีให้ก็สามารถยื่นเรื่องต่ออัยการ
เพื่อพิจารณาดำาเนินการตามมาตรา	23	 (4)	นี้ได้	 เช่น	กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้เป็นโจทก์ 
มาแต่แรก	 แต่จะต้องมีการบังคับคดีก็สามารถมาร้องขอให้อัยการดำาเนินการ	 และอัยการก็มี
อำานาจดำาเนินการได้

๔) น�ยเสริมเกียรติ วรดิษฐ์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	อำานาจและหน้าที่ของพนักงาน
อัยการในการบังคับคดีนั้น	ปรากฏอยู่ในมาตรา	14	(1)	มาตรา	14	(12)	และมาตรา	23	(4)	
แต่ประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่า	 หากหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นตัวความไม่ร้องขอให้อัยการบังคับคดีให้	
เนื่องจากได้มีการสมยอมกันกับลูกหนี้	 จะทำาอย่างไร	 ปัญหาหนี้แก้ไขได้โดยต้องไปดำาเนินการ

แกไ้ขประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่และวธิพีจิารณาคดปีกครอง	โดยกำาหนดใหอ้ยัการ
ในฐานะที่เป็นทนายของแผ่นดินมีอำานาจหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐในกรณีที่รัฐซึ่งเป็น 
ตัวความไม่ร้องขอก็จะสามารถเพิ่มบทบาทของพนักงานอัยการในเรื่องดังกล่าวได้

5) น�ยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 การพิจารณาบทบัญญัติ

ในการรา่งกฎหมายใดกต็าม	ควรจะตอ้งคำานงึถงึบทกฎหมายทีม่อียูแ่ลว้วา่ขดัหรอืแยง้กนัหรอืไม่
ด้วย	 เมื่อศาลปกครองมีอำานาจบังคับคดีเพื่อให้เป็นไปตามคำาพิพากษาตามมาตรา	 72	 แห่ง 
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พระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง	พ.ศ.	2542	แลว้	จงึตอ้งพจิารณา
ว่า	 มีความจำาเป็นจะต้องเขียนอำานาจหน้าที่ที่ซ้ำากันไว้ในร่างกฎหมายฉบับนี้อีกหรือไม่	 เพราะ
หากบัญญัติไว้ซ้ำากันอาจทำาให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๔ (๘/1)

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามร่างเดิม	
มติ	เห็นด้วย	43	เสียง	ไม่เห็นด้วย	32	เสียง	งดออกเสียง	3	เสียง	ไม่ลงคะแนน	

ไม่มี
1.๔ ม�ตร� 1๔/1 ก�รห้�มพนักง�นอัยก�รที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 

ในรัฐวิส�หกิจหรือหน่วยง�นของรัฐรับผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้สงวนคำ�แปรญัตติได้อภิปร�ยแสดงคว�มคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภ�  

เพื่อชี้แจงประกอบก�รแปรญัตติ ดังนี้

น�ยสุรจิต ชิรเวทย์	ได้ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็นมาตรา	14/1	ดังนี้
“มาตรา	 14/1	 พนักงานอัยการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการใน

รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทำานองเดียวกัน	 ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเบี้ยประชุม	
โบนัส	หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน	หรือประโยชน์อื่นใดจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของ

รฐัทีต่นเปน็กรรมการ”	และไดช้ีแ้จงเหตผุลสรปุไดว้า่	รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	
2550	มาตรา	255	วรรคหก	ไดว้างหลกัการไวว้า่	หา้มพนกังานอยัการเปน็กรรมการในรฐัวสิาหกจิ
หรือกิจการอื่นของรัฐในทำานองเดียวกัน	 เว้นแต่	 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ	 (ก.อ.)	 
ซึ่งการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเช่นนี้นั้นโดยหลักเป็นการห้ามมิให้เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ	 
เว้นแต่	 ก.อ.	 อนุมัติ	 เนื่องจากพนักงานอัยการเป็นทนายของแผ่นดิน	 หากไปเป็นกรรมการใน 
หน่วยงานของรัฐเหล่านั้น	 อัยการก็อาจอยู่ในสถานะที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นจำาเลยเมื่อ 
ศาลรับฟ้อง	 และในขณะเดียวกันองค์กรอัยการก็ต้องทำาหน้าที่ทั้งกล่าวหาและแก้ต่างด้วย	 และ

เมือ่อยัการเปน็อาชพีทีม่รีายไดป้ระจำาในอตัราทีส่งูเทา่กบัตลุาการซึง่เปน็หนึง่ในอำานาจอธปิไตย
อยู่แล้ว	 หากเปิดโอกาสให้มีการรับค่าตอบแทนจากหน่วยงานที่เข้าไปเป็นกรรมการได้	 จะเกิด
ปัญหาว่า	 อัยการจะรักษาประโยชน์ของหน่วยงานท่ีตนเข้าไปน่ังเป็นกรรมการหรือจะรักษา 
ผลประโยชน์ของแผ่นดินในฐานะที่อัยการเป็นทนายของแผ่นดินด้วย	 ดังนั้น	 จึงต้องมีการแก้ไข
เพื่อให้อัยการเลือกเส้นทางชีวิตว่าจะยังคงรับราชการเป็นอัยการต่อไปหรือจะไปเป็นกรรมการ
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รัฐวิสาหกิจซึ่งมีค่าตอบแทนสูงกว่า	 เพื่อให้องค์กรอัยการซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐธรรมนูญกำาหนด 
รูปแบบให้ปลอดจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองเกิดความสง่างาม	 และเมื่อเปรียบเทียบกับ
องค์กรตุลาการแล้ว	 รัฐธรรมนูญไม่ได้มีบทบัญญัติห้ามตุลาการไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ	

แตต่ลุาการกไ็มไ่ดเ้ขา้ไปเปน็	เพือ่ใหป้ราศจากความเคลอืบแคลงสงสยัในการอำานวยความยตุธิรรม	
และเมือ่รายไดข้องพนกังานอยัการเทยีบเทา่กบัตลุาการแลว้	จงึตอ้งเรยีกรอ้งมาตรฐานคณุธรรม
และจริยธรรมในระดับเดียวกันด้วย

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	14/1	มีดังนี้

1) น�ยสมช�ต ิพรรณพฒัน	์ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	การทีร่ฐัวสิาหกจิไมไ่ดเ้ชญิอยัการ
เข้ามาเป็นกรรมการ	 แต่ใช้นิติกรของรัฐวิสาหกิจนั้นดูแลเรื่องกฎหมายหรือสัญญานั้น	 บางกรณี
กอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย	เนือ่งจากผูท้ีเ่ปน็กรรมการไมไ่ดม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเกีย่วกบักฎหมาย	
เมื่อฟังคำาชี้แจงต่างๆ	 แล้ว	 อาจคิดว่าเป็นประโยชน์กับรัฐวิสาหกิจ	 แต่ในความเป็นจริงทำาให้
รัฐวิสาหกิจได้รับความเสียหาย	 ดังนั้น	 จึงควรให้มีอัยการซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
กฎหมายเข้าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจด้วย	 และเมื่อไปปฏิบัติงานก็ควรมีสิทธิที่จะได้รับ 

ค่าตอบแทนเพื่อความเป็นธรรม	ซึ่งไม่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	แต่ประเด็นที่ควร
พิจารณาคือบุคคลเหล่านั้นได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือปกป้องประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนหรือไม่

๒) น�ยจิตติพจน์ วิริยะโรจน	์ ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติห้าม
พนักงานอัยการเข้าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ	 โดยสามารถเป็นได้หาก	 ก.อ.	 มีมติอนุมัติ	 
ซึ่งการที่จะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจนั้น	มาตรา	67	ของร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการอัยการ	พ.ศ.	....	ได้กำาหนดว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่	ก.อ.	กำาหนด	ดังนั้น	ก.อ.	

ตอ้งไปกำาหนดหลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนและใหม้กีระบวนการทีต่รวจสอบไดว้า่มคีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้ง
ตัง้อยัการเปน็กรรมการในรฐัวสิาหกจิหรอืไม	่สว่นในเรือ่งของการรบัคา่ตอบแทนหรอืผลประโยชน์
นั้น	การที่กฎหมายบัญญัติห้ามอัยการรับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ	อาจเป็นการจำากัดสิทธิของ
บุคคลจนเกินขอบเขตซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญได้	และอาจขัดกับหลักความเสมอภาคด้วย	เนื่องจาก
ผู้เป็นกรรมการที่มาจากหน่วยงานอื่น	 เช่น	 กระทรวงต่างๆ	 สามารถรับค่าตอบแทนได้	 ดังนั้น	
หากจะมีการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวจริงจะต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา	255
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๓) น�ยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
จะต้องมองภาพรวมทั้งระบบ	 เนื่องจากในรัฐวิสาหกิจหนึ่งๆ	 นั้น	 ผู้ที่เป็นกรรมการก็มาจาก 
หลายหน่วยงาน	ดังน้ัน	ต้องให้เกิดความเป็นธรรมท้ังระบบ	หากจะกำาหนดให้ได้รับค่าตอบแทนได้ 
ก็ต้องได้ทั้งหมด	หากไม่ได้ก็ต้องไม่ได้ทั้งหมด	 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	และการที่กำาหนด

ใหพ้นกังานอยัการทีม่าเปน็กรรมการในรฐัวสิาหกจิไมม่สีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนในขณะทีก่รรมการ
จากหน่วยงานอื่นๆ	 ได้รับค่าตอบแทนนั้น	 อาจก่อให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติได้	 เพราะอาจจะไม่มีที่ปรึกษามาให้ความเห็นทางด้านกฎหมายในที่ประชุมของ 
คณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจนั้น

๔) น�ยจลุสงิห ์วสนัตสงิห	์ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	รฐัวสิาหกจิในประเทศไทยทกุแหง่
นั้นมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจทั้งสิ้น	 ซึ่งทุกคนก็มีผลประโยชน์
ร่วมกันคือทำาเพื่อรัฐและประชาชน	และตามกฎหมายบริษัทมหาชนนั้น	การกำาหนดค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีขั้นตอนเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
กำาหนดค่าตอบแทนและเป็นไปตามผลการประชุมของผู้ถือหุ้น	 หากรัฐวิสาหกิจแห่งใดมีผลการ

ประกอบกจิการทีไ่ดก้ำาไรมากผลตอบแทนกไ็ดม้ากตามไปดว้ย	สว่นรฐัวสิาหกจิทีไ่มใ่ชเ่ปน็บรษิทั
มหาชน	กระทรวงการคลงัจะเปน็ผูก้ำาหนดวา่ใครควรจะไดเ้ทา่ไร	ดงันัน้	หากกฎหมายจะกำาหนด
ใหข้า้ราชการสว่นอืน่ทีเ่ปน็กรรมการรฐัวสิาหกจิมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนแตอ่ยัการไมม่สีทิธไิดร้บั
นั้น	 จะขัดกับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ	 และเมื่อไม่ให้รับค่าตอบแทน	 ในทางปฏิบัติ 
ก็ไม่มีผู้ใดอยากเข้าไปเป็นกรรมการ	 ส่วนจำานวนของค่าตอบแทนจะมากเกินไปหรือไม่นั้น	 
เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณา

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๔/1

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการที่ให้คงไว้ตามร่างเดิม
มติ	เห็นด้วย	54	เสียง	ไม่เห็นด้วย	25	เสียง	งดออกเสียง	12	เสียง	ไม่ลงคะแนน	

1	เสียง

๒. ม�ตร� ๒1 ก�รพิจ�รณ�สั่งคดีและก�รปฏิบัติหน้�ที่ของพนักง�นอัยก�ร 

ซึ่งมาตรานี้คณะกรรมาธิการได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	โดยมีความดังนี้	
“มาตรา	 21	 พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ 

ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
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ถา้พนกังานอยัการเหน็วา่การฟอ้งคดอีาญาจะไมเ่ปน็ประโยชนแ์กส่าธารณชน	หรอื
จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ	 หรือต่อผลประโยชน์อันสำาคัญของ
ประเทศ	 ให้เสนอต่ออัยการสูงสุด	 และอัยการสูงสุดมีอำานาจสั่งไม่ฟ้องได้	 ทั้งนี้	 ตามระเบียบ
ที่สำานักงานอัยการสูงสุดกำาหนด	โดยความเห็นชอบของ	ก.อ.

ใหน้ำาความในวรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณทีีพ่นกังานอยัการไมย่ืน่คำารอ้ง	ไมอ่ทุธรณ	์
ไม่ฎีกา	ถอนฟ้อง	ถอนคำาร้อง	ถอนอุทธรณ์	และถอนฎีกาด้วยโดยอนุโลม”

ผู้สงวนคำ�แปรญัตติได้อภิปร�ยแสดงคว�มคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภ� 

เพื่อชี้แจงประกอบก�รแปรญัตติ ดังนี้

1) น�ยวันชัย แสงสุขเอี่ยม	 ได้ขอแปรญัตติตัดความในวรรคสองและวรรคสาม	
ของมาตรา	 21	 ออกทั้งหมด	 และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 ในขณะที่ตนแปรญัตติขอตัดความ 
ในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา	21	ออกนี้	 คณะกรรมาธิการยังไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ความในมาตรา	 21	 และเมื่อคณะกรรมาธิการได้แก้ไขความในมาตรา	 21	 วรรคหนึ่งและ 
วรรคสองแล้ว	จึงมีประเด็นที่ต้องการสอบถามกรรมาธิการ	2	ประเด็น	ดังนี้	

ประเด็นที่	 1	 การที่กรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา	 21	 
เป็นว่า	“ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีอาญาจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะมี

ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัหรอืความมัน่คงของชาตหิรอืตอ่ผลประโยชนอ์นัสำาคญัของประเทศ	
ให้เสนอต่ออัยการสูงสุด	และอัยการสูงสุดมีอำานาจสั่งไม่ฟ้องได้	ทั้งนี้	ตามระเบียบที่สำานักงาน
อัยการสูงสุดกำาหนดโดยความเห็นชอบของ	ก.อ.”	นั้น	 ในส่วนของระเบียบที่กล่าวถึงนี้จะหมาย

ถงึระเบยีบวา่ดว้ยการทีพ่นกังานอยัการเสนอเรือ่งตอ่อยัการสงูสดุหรอืหมายถงึระเบยีบเกีย่วกบั
อำานาจการสั่งไม่ฟ้องคดี	หรือหมายถึงทั้งสองกรณี

ประเด็นที่	 2	 การที่กำาหนดว่า	 ระเบียบที่สำานักงานอัยการสูงสุดกำาหนดจะต้องได้
รับความเห็นชอบของ	ก.อ.	นั้น	จะหมายถึงว่า	ให้	ก.อ.	เห็นชอบกับระเบียบ	หรือหมายความว่า	
ก.อ.	เห็นชอบกรณีที่อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องคดี	หรือหมายถึงทั้งสองกรณี

นอกจากนี้	ควรมีการบัญญัติไว้ในมาตรา	21	วรรคสอง	ให้ชัดเจนด้วยว่า	ระเบียบ
ดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เพื่อให้ระเบียบนี้เป็นที่เปิดเผยและมีความชัดเจน	
เนื่องจากเป็นระเบียบที่มีความสำาคัญ

๒) น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	 ได้ขอแปรญัตติเพิ่มความในวรรคสองของมาตรา	 21	
ดังนี้
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“ถา้พนกังานอยัการเหน็วา่การฟอ้งคดอีาญาจะไมเ่ปน็ประโยชนแ์กส่าธารณชน	หรอื
จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ	 หรือต่อผลประโยชน์อันสำาคัญของ
ประเทศ	 ให้เสนอต่ออัยการสูงสุด	 และอัยการสูงสุดมีอำานาจสั่งไม่ฟ้องได้	 การใช้ดุลพินิจสั่ง
ไม่ฟ้องดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบและวิธีการที่	ก.อ.	กำาหนด”	และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	

ผูแ้ปรญตัตเิหน็ดว้ยกบัการทีค่ณะกรรมาธกิารเพิม่เตมิใหก้ารพจิารณาสัง่คดโีดยอสิระของพนกังาน
อยัการ	นอกจากจะใหเ้ปน็ไปตามรฐัธรรมนญูและกฎหมายโดยเทีย่งธรรมแลว้	จะตอ้งเปน็ไปโดย
สุจริตด้วย	 เพราะนอกจากจะสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา	 255	 วรรคสอง	
แล้ว	การที่เพิ่มคำาว่า	 “สุจริต”	 เข้าไปในมาตรา	21	วรรคหนึ่ง	ยังทำาให้กฎหมายมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้นด้วย

ส่วนร่างมาตรา	21	วรรคสอง	นั้น	เป็นการนำาเรื่องการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่มีสาระ
สำาคญั	4	ประเภท	คอื	คดทีีไ่มเ่ปน็ประโยชนแ์กส่าธารณชน	คดทีีจ่ะมผีลกระทบตอ่ความปลอดภยั
ของชาต	ิคดทีีจ่ะมผีลกระทบตอ่ความมัน่คงของชาต	ิและคดทีีจ่ะมผีลกระทบตอ่ผลประโยชนอ์นั
สำาคัญของประเทศ	 ที่ได้มีการกำาหนดไว้ในระเบียบสำานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำาเนินคดี
ของพนักงานอัยการ	 พ.ศ.	 2547	 ข้อ	 78	 ซึ่งเป็นระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติอัยการ 
ฉบับเดิม	 มาบัญญัติให้มีความชัดเจนในร่างกฎหมายฉบับนี้	 และถ้อยคำาที่คณะกรรมาธิการ 
เพิ่มเติมให้การเสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดพิจารณาสั่งคดีทั้ง	 4	 ประเภทดังกล่าวให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่สำานักงานอัยการสูงสุดกำาหนด	 โดยความเห็นชอบของ	 ก.อ.	 นั้น	 ระเบียบดังกล่าว 

จะตอ้งมกีารประกาศในราชกจิจานเุบกษาตามรา่งมาตรา	5	และการกำาหนดระเบยีบนีก้ส็อดคลอ้ง
กับร่างมาตรา	 19	 วรรคหนึ่ง	 ที่กำาหนดให้อัยการสูงสุดมีอำานาจทำาคำาสั่งเฉพาะเรื่องหรือ 
วางระเบียบเรื่องการใช้อำานาจหรือการกระทำาหน้าที่ของพนักงานอัยการได้	ดังนั้น	จึงเห็นด้วยที่
กำาหนดใหร้ะเบยีบทีส่ำานกังานอยัการสงูสดุกำาหนดนัน้จะตอ้งผา่นความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
อัยการอีกชั้นหนึ่ง	 และเห็นว่าระเบียบที่สำานักงานอัยการสูงสุดกำาหนดนี้ควรจะมีสาระสำาคัญที่
กำาหนดวา่	คดปีระเภทใดไมเ่ปน็ประโยชนต์อ่สาธารณชนหรอืคดปีระเภทใดเกีย่วกบัความปลอดภยั	
พร้อมทั้งควรกำาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการด้วยเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชนในการที่จะสามารถตรวจสอบแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาสั่งคดีของ
พนักงานอัยการตามระเบียบดังกล่าวได้

๓) น�งนฤมล ศิริวัฒน์	 ขอแปรญัตติตัดความในวรรคสองและวรรคสามของ
มาตรา	21	ออกท้ังหมด	และได้ช้ีแจงเหตุผลสรุปได้ว่า	หากให้มีการคงร่างมาตรา	21	วรรคสอง	ไว้	 
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อาจก่อให้เกิดปัญหาว่าจะเป็นการเพิ่มอำานาจให้อัยการสูงสุดมากขึ้นกว่าที่ประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความอาญากำาหนดไวห้รอืไม่	และจะเปน็การตดัทอนอำานาจของผูว้า่ราชการจงัหวดั
หรอืผูบ้ญัชาการตำารวจแหง่ชาตใินเรือ่งการตรวจสอบการใชอ้ำานาจสัง่ไมฟ่อ้งของพนกังานอยัการ
หรอืไม	่นอกจากนี	้การทีก่ำาหนดใหน้ำาวรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณทีีพ่นกังานอยัการไมย่ืน่คำารอ้ง	 
ไมอ่ทุธรณ	์และไมฎ่กีานัน้	ลว้นแลว้แตเ่ปน็ลกัษณะของการไมส่ัง่ฟอ้ง	ซึง่จะเกดิปญัหาวา่พนกังาน
อัยการทั้งหมดจะมีอำานาจในส่วนนี้หรือไม่	 และยังจะเกิดปัญหาในการตีความว่า	 คดีอาญาใด 
จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือไม่ด้วย	 เน่ืองจากการตีความน้ันอาจแตกต่างกันและก่อให้เกิด 
ความไม่เป็นธรรม	ดังนั้น	จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบครอบและตีความอย่างระมัดระวัง

๔) น�ยเจตน์ ศิรธร�นนท์	ขอแปรญัตติตัดความในวรรคสอง	และวรรคสาม	ของ
มาตรา	 21	 ออกทั้งหมด	 และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 ปัจจุบันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญากำาหนดให้	 การสั่งไม่ฟ้องคดีของอัยการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการ
ตำารวจแห่งชาติหรือผู้ว่าราชการจังหวัด	 และหากมีความเห็นแย้งจะต้องส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด

เปน็ผูช้ีข้าด	และคำาสัง่ของอยัการสงูสดุเปน็ทีส่ดุ	เพือ่เปน็การตรวจสอบดลุพนิจิยตุคิดขีองพนกังาน
อยัการ	แตร่า่งมาตรา	21	วรรคสองนีร้ะบใุหอ้ยัการสงูสดุเปน็ผูส้ัง่ไมฟ่อ้งคดตีัง้แตแ่รก	ทำาใหไ้มม่ี
การคานอำานาจกันดังเช่นที่เคยมีมา	 ซึ่งการให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมีอำานาจเบ็ดเสร็จ	 โดยไม่มี
การคานอำานาจระหว่างกันนั้น	มักก่อให้เกิดปัญหา	และร่างมาตรา	21	นี้	จะก่อให้เกิดปัญหาใน
ทางปฏิบัติว่าจะบังคับใช้กฎหมายอัยการนี้หรือจะใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
เนื่องจากกฎหมายทั้ง	2	ฉบับ	มีความขัดแย้งกันอยู่	นอกจากนี้	คดีอาญาประเภทที่ได้มีการระบุ

ไวใ้นรา่งมาตรา	21	นี	้กบ็ญัญตัไิวอ้ยา่งกวา้งในลกัษณะเปน็รปูธรรม	ทำาใหต้คีวามไดห้ลากหลาย	
และไม่มีหลักประกันว่าการคานอำานาจพนักงานอัยการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้บัญชาการ
ตำารวจแหง่ชาตจิะยงัคงมอียูห่รอืไม่	หากมกีารตคีวามวา่ทกุกรณเีปน็เรือ่งทีต่อ้งสง่ใหอ้ยัการสงูสดุ
ทัง้หมด	การคานอำานาจกจ็ะไมเ่กดิขึน้	และแมโ้ดยหลกัการพนกังานอยัการตอ้งมคีวามเปน็อสิระ	
แต่สำาหรับประเทศไทยควรจะต้องมีระบบตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของอัยการที่มีความเข้มข้น
มากขึน้ทัง้การตรวจสอบจากภายในองคก์รและการตรวจสอบจากภายนอกองคก์ร	ดงัเชน่ประเทศ
ฝรั่งเศส	ญี่ปุ่น	หรืออเมริกา	ที่มีการตรวจสอบทั้งจากองค์กรภายใน	องค์กรภายนอก	และจาก
ศาลด้วย	เพื่อให้องค์กรอัยการมีความโปร่งใส	และสังคมให้ความเชื่อมั่นและยอมรับ

5) น�งส�วรสน� โตสิตระกูล	 ขอแปรญัตติเพิ่มเติมความในวรรคสาม	 ของ
มาตรา	21	ดังนี้
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“ใหน้ำาความในวรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณทีีพ่นกังานอยัการไมย่ืน่คำารอ้ง	ไมอ่ทุธรณ	์
ไม่ฎีกา	ถอนฟ้อง	ถอนคำาร้อง	ถอนอุทธรณ์	และถอนฎีกาด้วยโดยอนุโลม	และต้องระบุเหตุผล
ประกอบการกระทำานั้น”	 และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 การที่ต้องกำาหนดให้อัยการระบุเหตุผล

ประกอบการใชด้ลุพนิจิไมอ่ทุธรณ	์ไมฎ่กีา	ถอนฟอ้ง	ถอนคำารอ้งหรอือืน่ๆ	นัน้	กเ็พือ่ใหเ้กดิความ
ชดัเจนวา่อยัการไดก้ระทำาไปอยา่งมเีหตผุลเหมอืนเชน่การพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลปกครอง
ที่ตุลาการศาลปกครองแต่ละคนจะต้องเขียนเหตุผลส่วนตนประกอบด้วย	 เพราะหากมิได้มี 
การให้เหตุผลที่ชัดเจนแล้วจะทำาให้สังคมเกิดความสงสัยเหมือนดังเช่นคดีธัมมชโยที่ถูกอัยการ
เลิกคดีไป	 และการให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรนี้จะทำาให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่า	
ความเห็นของพนักงานอัยการเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	21	มีดังนี้
1) น�ยเข็มชัย ชุติวงศ์	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 การที่ร่างมาตรา	 21	 กำาหนดให้	

ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าการฟ้องคดีอาญาจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะมี 

ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัหรอืความมัน่คงของชาตหิรอืตอ่ผลประโยชนอ์นัสำาคญัของประเทศ	
ให้เสนอต่ออัยการสูงสุด	และอัยการสูงสุดมีอำานาจสั่งไม่ฟ้องได้	ทั้งนี้	ตามระเบียบที่สำานักงาน
อัยการสูงสุดกำาหนด	 โดยความเห็นชอบของ	 ก.อ.	 นั้น	 ระเบียบที่สำานักงานอัยการสูงสุดจะไป

กำาหนดจะเปน็เรือ่งกระบวนการในการทีจ่ะเสนอเรือ่งใหอ้ยัการสงูสดุพจิารณาสัง่ไมฟ่อ้ง	เพราะ

ดุลพินิจในการสั่งคดีของพนักงานอัยการนั้นตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	255	ได้บัญญัติรับรองไว้
แล้วว่าพนักงานอัยการมีอิสระในการสั่งคดี	 ซึ่งโดยปกติอัยการสูงสุดก็จะใช้อำานาจสั่งไม่ฟ้อง 
ตามร่างมาตรา	21	นี้	โดยอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	คือ	ใช้ดุลพินิจโดยอิสระ	
ส่วนการที่กฎหมายกำาหนดว่า	ระเบียบดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบของ	ก.อ.	นั้น	หมายถึง	
ก.อ.	ควรจะเห็นชอบในระเบียบที่ได้กำาหนดขึ้นนี้เพื่อให้ระเบียบมีผลใช้บังคับได้

๒) น�ยถ�วร พ�นิชพันธ์	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 ปัจจุบันนี้สำานักงานอัยการสูงสุด
มีระเบียบเกี่ยวกับกรณีที่จะสั่งไม่ฟ้องกรณีคดีที่ไม่เป็นประโยชน์สาธารณหรือมีผลกระทบต่อ 
ความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศอยู่แล้ว	 คือ	 ระเบียบสำานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วย 

การดำาเนินคดขีองพนักงานอัยการ	พ.ศ.	2547	ซึง่มสีาระสำาคญัเกีย่วกบัการกำาหนดวา่	กรณีคดี
ลักษณะใดบ้างที่จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน	 หรือกระทบต่อความปลอดภัยหรือ
ความมัน่คงของประเทศฯ	และกำาหนดเกีย่วกบัขัน้ตอนการเสนอเรือ่งตอ่อยัการสงูสดุเพือ่พจิารณา
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สั่งคดี	ดังนั้น	คำาว่า	“ระเบียบ”	ตามร่างมาตรา	21	จึงหมายถึงระเบียบที่กำาหนดว่าคดีลักษณะ
ใดเป็นคดีที่จะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของ
ประเทศฯ	 และกำาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนของการเสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุด	 และการที่กำาหนดว่า
ระเบียบต้องได้รับความเห็นชอบของ	 ก.อ.	 นี้	 หมายถึง	 การเห็นชอบตามระเบียบที่สำานักงาน
อัยการสูงสุดกำาหนด	 มิใช่ว่า	 ก.อ.	 ต้องเห็นชอบในดุลพินิจการสั่งคดีของอัยการ	 และระเบียบ 
ดังกล่าวนี้ต้องประกาศราชกิจจานุเบกษาตามร่างมาตรา	 5	 ด้วยเพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบ
ได้ด้วย

๓) น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	การที่ร่างมาตรา	21	วรรค

แรก	ไดม้กีารเพิม่เตมิถอ้ยคำา	คำาวา่	“สจุรติ”	เขา้ไปนัน้เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจน	เนือ่งจากมกีารถก
เถียงกันในชั้นกรรมาธิการว่า	 คำาว่า	 “เที่ยงธรรม”	มีความหมายรวมถึงความสุจริตอยู่ในตัวแล้ว
หรอืไม่	เพราะคำาวา่	“สจุริต”	หมายถงึ	การกระทำาทีป่ราศจากอคตทิัง้ปวง	โดยรวมถงึการกระทำา
ที่ปราศจากการแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ชอบ	 ส่วนคำาว่า	 “เที่ยงธรรม”	 คือ	 ความถูกต้อง	 ดังนั้น	 
จงึอาจเปน็ไปไดว้า่	คำาวา่	“เทีย่งธรรม”	อาจมคีวามพลัง้เผลอในเรือ่งความสจุรติไปได	้กรรมาธกิาร
จึงเพิ่มเติมคำาว่า	“สุจริต”	เข้าไป	เพื่อให้มีถ้อยคำาที่ชัดเจนมากขึ้น	

ส่วนประเด็นที่ขอให้ตัดความในวรรคสองของมาตรา	 21	 ออกนั้น	 กรอบอำานาจ

หน้าที่ของพนักงานอัยการที่ปรากฏอยู่ในร่างมาตรา	14	ส่วนหนึ่งคือการใช้อำานาจหน้าที่ในการ
สั่งคดีตามที่กำาหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 ซึ่งอัยการต้องใช้ดุลพินิจ 
ในตรวจสอบพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำานวนการสอบสวนตามที่พนักงานสอบสวนได้ทำา 
ความเห็นเสนอต่อพนักงานอัยการ	 และการใช้ดุลพินิจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญานี้จะเอาเรื่องความได้เสียหรือประโยชน์ของสาธารณะมาประกอบการใช้ดุลพินิจ 
ไม่ได้	ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานในสำานวนปรากฏว่าคดีมีมูล	พนักงานอัยการก็ต้องสั่งฟ้อง	แต่ถ้า
เห็นว่าคดีไม่มีมูลก็สั่งไม่ฟ้อง	 และเพื่อมิให้การใช้ดุลพินิจสั่งคดีของพนักงานอัยการเป็นการใช้
อำานาจเสร็จเด็ดขาดและปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุล	กฎหมายจึงกำาหนดให้มีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลโดยฝ่ายปกครองอีกชั้นหนึ่ง	 โดยหากอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ทำา 

ความเหน็วา่เหน็ชอบหรอืไมเ่หน็ชอบกบัคำาสัง่ของพนกังานอยัการ	สว่นกรณอียูใ่นกรงุเทพมหานคร
ให้เป็นอำานาจของผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติที่จะเป็นผู้ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและทำา 
ความเห็นแย้งได้	แต่ในที่สุดอัยการสูงสุดจะเป็นผู้ชี้ขาดทั้งสองกรณี
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ดังนั้น	 การตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำานาจดุลพินิจของพนักงานอัยการตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังคงมีอยู่เช่นเดิม	 โดยมิได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือ

ตดัทอนไปโดยรา่งมาตรา	21	วรรคสอง	เนือ่งจากรา่งมาตรา	21	วรรคสอง	เปน็การแกไ้ขปญัหา
ในเชงิสงัคมมากกวา่	คอื	บางคดแีมม้พียานหลกัฐานวา่ผูต้อ้งหากระทำาความผดิจรงิ	แตก่ารฟอ้ง
เพื่อเอาผู้ต้องหาไปลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมนั้นอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่
ได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคม	 หรือกลับเป็นการเพิ่มเติมปัญหาให้สังคมได้	 เช่น	 คดีที่ผู้ต้องหา 

ลกัซาลาเปาในหา้งสรรพสนิคา้เพือ่นำาไปใหน้อ้งชายกนิประทงัชวีติ	พนกังานอยัการไดใ้ชด้ลุพนิจิ
สั่งไม่ฟ้อง	 โดยอาศัยอำานาจตามระเบียบฯ	 ปี	 2547	 เนื่องจากเห็นว่า	 การฟ้องคดีจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ	 ซึ่งหากจะใช้ดุลพินิจสั่งสำานวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา	 เมื่อผลการสอบสวนชัดเจนว่าผู้ต้องหากระทำาความผิดจริง	 อัยการไม่มีช่องทางอื่นเลย 

ทีจ่ะสัง่ไมฟ่อ้ง	ดงันัน้	หากไมม่รีะเบยีบดงักลา่วนี้	ผลกจ็ะกลายเปน็วา่ในทีส่ดุคนหนึง่คนทีท่ำามา
หากินโดยสุจริตเป็นลูกค้าขายของอยู่ในห้างสรรพสินค้า	 นำาเอาซาลาเปาที่เหลือจากการขาย 
ในวนันัน้ออกจากหา้งไปใหน้อ้งชายกนิจะตอ้งตดิคกุ	ทัง้ๆ	ทีไ่มส่มควรจะตอ้งถกูลงโทษถงึจำาคกุ	
ดังนั้น	 จึงเห็นด้วยที่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะยกระดับระเบียบของสำานักงานอัยการสูงสุดในการที่
จะเปดิชอ่งใหอ้ยัการสงูสดุไดม้โีอกาสใชด้ลุพนิจินอกเหนอืไปจากดลุพนิจิในการสัง่คดตีามสำานวน
หรือตามรูปคดี	จากกฎเกณฑ์ในระดับระเบียบมาเป็นระดับพระราชบัญญัติ	 เพื่อมิให้เกิดปัญหา
วา่ระเบยีบเปน็กฎหมายลำาดบัรองจากประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	และจะขดัหรอื
แยง้กบัประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาไดห้รอืไม	่และเมือ่เปน็ดลุพนิจิของอยัการสงูสดุ	
อยัการทัง้ประเทศหากประสงคจ์ะใชช้อ่งทางดงักลา่วนีก้ต็อ้งเสนอสำานวนมาใหอ้ยัการสงูสดุเปน็
ผู้สั่ง	และคำาสั่งของอัยการสูงสุดตามร่างมาตรา	21	วรรคสองนี้	เป็นที่สุด

ส่วนการที่ร่างมาตรา	 21	 วรรคสาม	 ให้นำาหลักเกณฑ์ในวรรคสองมาใช้กับกรณีที่
พนักงานอัยการจะไม่ยื่นคำาร้อง	จะไม่ยื่นอุทธรณ์	จะไม่ฎีกา	หรือในทางกลับกันจะถอนอุทธรณ์	
ถอนฎีกา	 ด้วยนั้น	 หมายความว่า	 หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า	 คดีที่ดำาเนินไปแล้วนั้น 
ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	 หรือหากดำาเนินคดีต่อไปอาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของ

ประเทศหรอืกระทบตอ่ประโยชนอ์นัสำาคญัของประเทศกใ็หส้ทิธพินกังานอยัการโดยอยัการสงูสดุ
อาจสัง่ถอนคดใีนภายหลงั	หรอืถอนอทุธรณ	์ถอนฎกีาได	้ซึง่อำานาจนีจ้ะเปน็ประโยชนก์บัประเทศ
ชาติและประชาชนมากกว่ากฎหมายที่มีอยู่เดิม	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพนักงานอัยการมีอำานาจ
ตามร่างมาตรา	 21	 นี้แล้วจะต้องใช้บทบาทนี้ให้เกิดความเป็นธรรม	 และเกิดประโยชน์สุขกับ
ประชาชนอย่างแท้จริงด้วย
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๔) น�ยจุลสิงห์ วสันตสิงห์	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 บทบัญญัติในร่างมาตรา	 21	
ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา	145	คือ	คำาสั่งไม่ฟ้อง
ของอัยการยกเว้นที่เป็นคำาสั่งไม่ฟ้องของอัยการสูงสุดนั้น	 ยังคงต้องไปผ่านการตรวจสอบจาก 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัหรอืผูบ้ญัชาการตำารวจแหง่ชาตอิยูเ่ชน่เดมิ	แตถ่า้เปน็คำาสัง่ไมฟ่อ้งของอยัการ
สูงสุดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้กำาหนดไว้ชันเจนว่าให้เป็นที่สุด	 นอกจากนี	้
หากเทยีบกบัหนว่ยงานอืน่ทีใ่กลเ้คยีงกนั	เชน่	ในกรณขีองศาล	หากเปน็เรือ่งทีม่คีวามสำาคญัหรอื
จำาเป็นต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว	 กฎหมายก็มีการกำาหนดให้ไปศาลฎีกาได้โดยไม่ต้องผ่านศาล
อุทธรณ์เช่นกัน	 แต่อย่างไรก็ตาม	 การสั่งไม่ฟ้องของอัยการสูงสุดก็จะต้องมีกรอบแห่งการใช้
ดุลพินิจด้วย	 คือ	 อัยการสูงสุดต้องใช้ดุลพินิจภายใต้กรอบคือระเบียบที่สำานักงานอัยการสูงสุด
กำาหนดโดยความเห็นชอบของ	 ก.อ.	 ซึ่งระเบียบนี้ก็จะกำาหนดรายละเอียดในเรื่องต่างๆ	 เช่น	
กำาหนดความหมายของคดีอาญาตามที่ระบุไว้ในร่างมาตรา	 21	 หรือกำาหนดขั้นตอนหรือ
กระบวนการในการเสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุด	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 คดีอาญาทั่วไปก็จะยังคงผ่าน
กระบวนการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา	 145	 ที่มีกระบวนการ 

กลั่นกรองการใช้อำานาจของพนักงานอัยการตามปกติ	แต่ร่างมาตรา	21	นี้จะใช้เฉพาะคดีอาญา
บางประเภทตามทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้	และอยัการสงูสดุจะไมไ่ดใ้ชอ้ำานาจตามมาตรา	21	อยา่งพร่ำาเพรือ่	
เพราะการใช้อำานาจต้องเป็นไปตามระเบียบที่สำานักงานอัยการสูงสุดกำาหนด	โดยความเห็นชอบ
ของ	 ก.อ.	 พร้อมทั้งต้องมีเหตุผลประกอบการทำาคำาสั่งที่ชัดเจน	 ประกอบด้วยข้อเท็จจริง	 
ข้อกฎหมาย	คำาพิพากษา	หรือประโยชน์ต่อสังคมและประโยชน์สาธารณะด้วย

5) น�ยจติตพิจน ์วริยิะโรจน์	ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	การทีร่า่งมาตรา	21	วรรคสอง	
กำาหนดใหต้อ้งมกีารออกระเบยีบกเ็พือ่มใิหพ้นกังานอยัการใชด้ลุพนิจิโดยไมม่กีตกิาหรอืกฎเกณฑ	์
และร่างมาตรา	 5	 กำาหนดให้ต้องนำาระเบียบดังกล่าวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบด้วย

นอกจากนี้	การที่คณะกรรมาธิการมิได้ระบุในร่างมาตรา	21	วรรคสาม	ว่า	อัยการ

ตอ้งระบเุหตผุลประกอบการกระทำาดว้ยนัน้	เนือ่งจากอยัการสงูสดุและขา้ราชการอยัการชัน้ผูใ้หญ่
ทีอ่ยูใ่นกรรมาธกิารไดช้ีแ้จงวา่สำานกังานอยัการสงูสดุจะมกีารแกไ้ขระเบยีบสำานกังานอยัการสงูสดุ
ว่าด้วยการดำาเนินคดีอาญา	 คดีปกครอง	 หรือคดีแพ่ง	 ให้มีความครอบคลุม	 เป็นไปตามหลัก
นติธิรรม	สจุรติ	และเทีย่งธรรม	และสามารถตรวจสอบได้	จงึไมจ่ำาเปน็ตอ้งระบขุอ้ความดงักลา่ว
ไว้	และในทางปฏิบัติของพนักงานอัยการ	ไม่ว่าจะพนักงานอัยการจะมีคำาสั่งฟ้องคดีหรือไม่ก็จะ
มีการระบุเหตุผลประกอบการทำาคำาสั่งด้วย
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ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๒1

ทีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของคณะกรรมาธกิาร	โดยไมม่กีารลงมติ

๓. ม�ตร� ๒๒ ก�รคุม้ครองดลุพนิจิในก�รพจิ�รณ�สัง่คดแีละก�รปฏบิตัหิน�้ที่

ของพนักง�นอัยก�ร	ซึ่งมาตรานี้คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพิ่มเติม	โดยมีความดังนี้	
“มาตรา	22	ดลุพนิจิของพนกังานอยัการในการพจิารณาสัง่คดีหรือและการปฏบิตัิ

หน้าที่ตามมาตรา	21	ย่อมได้รับความคุ้มครอง”

ผู้สงวนคำ�แปรญัตติได้อภิปร�ยแสดงคว�มคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภ� 

เพื่อพิจ�รณ�ประกอบก�รแปรญัตติ ดังนี้

1) น�งส�วสุมล สุตวิริยะวัฒน์	ขอแปรญัตติตัดความในมาตรา	22	ออก	ทั้งหมด	
และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 บุคคลทุกอาชีพเมื่อได้ใช้ดุลพินิจไปแล้วไม่จำาเป็นต้องมีเอกสิทธิ์
หรอืกฎหมายมาคุม้ครอง	ซึง่พนกังานอยัการกเ็ชน่กนั	การใชด้ลุพนิจิสัง่ฟอ้ง	สัง่ไมฟ่อ้ง	หรอืถอน
ฟ้อง	 ของอัยการสูงสุดจะต้องเป็นการใช้ดุลพินิจอย่างละเอียดรอบคอบ	 ชัดเจน	 และโปร่งใส	 
ดังนั้น	ไม่ควรนำากฎหมายมาเป็นเครื่องกำาบัง	แต่ถ้าหากต้องการให้เกิดความชัดเจนควรกำาหนด 

ให้ดุลพินิจของพนักงานอัยการท่ีจะได้รับความคุ้มครองน้ัน	ต้องระบุเหตุผลประกอบการกระทำาด้วย
๒) น�ยเจรญิ ภกัดวี�นชิ	ขอแปรญตัตใิหต้ดัความในมาตรา	22	ออกทัง้หมด	และ

ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	ร่างมาตรา	21	มีความเกี่ยวพันกับร่างมาตรา	22	และจากการสืบค้น
ขอ้มลูพบวา่	ในบางครัง้พนกังานอยัการกอ็าจมคีวามผดิพลาดในการใชด้ลุพนิจิสัง่ฟอ้งไดเ้ชน่กนั	
เช่น	 คดีเชอรี่	 แอนด์	 มีการฟ้องคดีจนทำาให้ผู้บริสุทธิ์ต้องติดคุกอยู่หลายปี	 หรือคดีที่มีการฟ้อง
ร้องอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ที่จังหวัดสมุทรปราการ	 ซึ่งอัยการฟ้องคดี 
ผิดศาลจนคดีขาดอายุความ	ทั้งนี้	พนักงานอัยการที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องก็มีอยู่ไม่มาก	แต่หาก

กฎหมายใหค้วามคุม้ครองทัง้หมดกอ็าจสง่ผลตอ่ความเปน็ธรรมและความรอบคอบในการดำาเนนิ
คดีของพนักงานอัยการได้	 และต้องไม่ลืมว่าผลกระทบจากการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการ
อาจทำาให้บุคคลต้องถูกประหารชีวิตได้	ดังนั้น	หากจำาเป็นที่จะต้องบัญญัติให้ความคุ้มครองการ
ใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการไว้จะต้องพิจารณาปัญหา	3	ประเด็น	ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง	ตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมพนักงานอัยการได้รับความคุ้มครองการใช้
ดุลพินิจหรือไม่
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ประเดน็ทีส่อง	คดทีีป่ระชาชนฟอ้งวา่พนกังานอยัการฟอ้งคดผีดิพลาดมหีรอืไม	่และ
ประเดน็ทีส่าม	หากพนกังานอยัการไมไ่ดร้บัความคุม้ครองจะเกดิผลเสยีหายอยา่งไร
นอกจากนี้	 การที่ให้อำานาจอัยการไปออกระเบียบเกี่ยวกับการฟ้องคดีได้ตามร่าง

มาตรา	 21	 นั้น	 หากระเบียบที่ออกมาเป็นระเบียบที่ไม่ดี	 การปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ 
ก็จะเกิดปัญหา	 เช่น	 ในปัจจุบันสังคมไทยเกิดความขัดแย้งกันอย่างมากทำาให้เกิดคดีเกี่ยวกับ 
ความมั่นคง	 บางกรณีพนักงานอัยการสั่งฟ้อง	 แต่บางกรณีสั่งไม่ฟ้อง	 ซึ่งอาจทำาให้สังคมเกิด 
ความคลางแคลงใจได้

๓) น�ยวันชัย แสงสุขเอี่ยม	ขอแปรญัตติให้ตัดความในมาตรา	22	ออกทั้งหมด	
และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	ในเบื้องต้นต้องพิจารณาก่อนว่าการห้ามมิให้ฟ้องพนักงานอัยการ
เป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาในกรณีที่พนักงานอัยการสั่งคดีโดยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและตาม

กฎหมาย	จะมคีวามเหมาะสมหรอืไม	่และจะแนใ่จไดอ้ยา่งไรวา่การใชด้ลุพนิจิของพนกังานอยัการ
จะไมม่คีวามผดิพลาดและสมควรไดร้บัความคุม้ครอง	และในปจัจบุนัรฐัธรรมนญูกม็ไิดม้บีทบญัญตัิ
ระบุให้เอกสิทธิ์เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการไว้แต่อย่างใด	

นอกจากนี้	การที่รัฐธรรมนูญมาตรา	255	วรรคสอง	กำาหนดให้	พนักงานอัยการ
มีอิสระในการพิจารณาสั่งคดี	และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม

นัน้	ความมอีสิระหรอืความเทีย่งธรรมนีก้ไ็มเ่กีย่วกบัเอกสทิธิแ์ตอ่ยา่งใด	ซึง่หากใหค้งมบีทบญัญตัิ
ตามร่างมาตรา	22	เอาไว้	อาจเป็นการให้เอกสิทธิ์พนักงานอัยการอย่างสมบูรณ์เกินไป

๔) น�ยเจตน์ ศิรธร�นนท์	 ขอแปรญัตติให้ตัดความในมาตรา	 22	 ออกทั้งหมด	
และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการให้ความคุ้มครองแก่พนักงานอัยการ 
ที่จะไม่ต้องถูกฟ้องทั้งทางแพ่ง	 ทางอาญา	 และทางปกครอง	 โดยไม่ได้กำาหนดขอบเขตไว้ว่า	 

จะคุม้ครองถงึการกระทำาโดยเจตนา	โดยประมาท	โดยสจุรติ	หรอืโดยทจุรติ	ดว้ยหรอืไม่	อยา่งไร	
ซึง่การทีไ่มไ่ดก้ำาหนดรายละเอยีดไวน้ัน้	คงจะตอ้งตคีวามวา่ครอบคลมุทัง้หมด	คอื	จะฟอ้งพนกังาน
อยัการไมไ่ดไ้มว่า่กรณใีด	ในขณะทีศ่าลจะมหีลกัเรือ่งความคุม้กนั	(Judicial	Immunity	Doctrine)	
ที่ทำาให้ไม่ต้องรับผิดทางแพ่งเป็นการส่วนตัว

นอกจากนี้	 พนักงานอัยการมีจำานวนมาก	 ซึ่งเป็นธรรมดาที่จะต้องมีทั้งคนดีและ 

คนไมด่ี	ดงันัน้	จงึไมค่วรตดัอำานาจของประชาชนในการทีจ่ะฟอ้งพนกังานอยัการทีท่ำาผดิ	เพราะ
อาจขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	ตามมาตรา	81	ของรัฐธรรมนูญที่
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิดท้ังโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐและบุคคลอ่ืน
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อีกทั้ง	 หากเป็นกรณีที่พนักงานอัยการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตแต่มีความประมาท
ด้วยจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่

5) น�ยวรินทร์ เทียมจรัส	ขอแปรญัตติเพิ่มเติมความในมาตรา	22	ดังนี้

“มาตรา	22	ดลุพนิจิของพนกังานอยัการในการพจิารณาสัง่คดหีรอืการปฏบิตัหินา้ที่
ตามมาตรา	 21	 และกรณีอื่นๆ	 ถ้าได้กระทำาโดยสุจริตและปราศจากการกระทำาโดยทุจริตย่อม
ได้รับความคุ้มครอง”	 และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 มาตรา	22	ครอบคลุมการดำาเนินงานของ
พนักงานอัยการและคุ้มครองความรับผิดใน	3	ส่วน	คือ	ความรับผิดทางแพ่ง	ความรับผิดทาง

อาญา	และความรบัผดิทางปกครอง	ซึง่คำาวา่	“สจุรติ”	จะคุม้ครองอยัการใหไ้มต่อ้งรบัผดิทางแพง่	
สว่นคำาวา่	”ทจุรติ”	จะเปน็การคุม้ครองทางอาญา	เนือ่งจากการทจุรติเปน็องคป์ระกอบความผดิ
ทางอาญา	สว่นการพจิารณาถงึประโยชนส์าธารณะกเ็ปน็การคุม้ครองการใชอ้ำานาจทางปกครอง	
โดยการที่พนักงานอัยการจะพ้นจากความรับผิดได้จะต้องมีการพิสูจน์ในเรื่องหลักความสุจริต
และหลกัการกระทำาโดยปราศจากการทจุรติเสยีกอ่น	เนือ่งจากพนกังานอยัการนัน้ไมไ่ดม้เีฉพาะ
อำานาจในการสั่งฟ้องคดีอย่างเดียวเท่านั้น	แต่ยังมีอำานาจตรวจสำานวน	สั่งให้พนักงานสอบสวน
สอบสวนเพิม่เตมิ	เรยีกพยานมาสอบสวนเพิม่เตมิ	ซึง่เปน็การใชอ้ำานาจทางปกครองไดด้ว้ย	และ
อำานาจตา่งๆ	นี	้พนกังานอยัการตอ้งกระทำาโดยสจุรติและปราศจากการกระทำาโดยทจุรติเชน่กนั	
แต่อย่างไรก็ตาม	 การที่กำาหนดให้พนักงานอัยการไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญานั้น	 
ไม่ได้เป็นการยกเว้นความรับผิดในการเยียวยาเหยื่อในคดีอาญา	 หากพนักงานอัยการสั่งคดี 
ผิดพลาดด้วย

๖) น�งนฤมล ศิริวัฒน์	ขอแปรญัตติเพิ่มเติมความในมาตรา	22	ดังนี้

“มาตรา	22	ดลุพนิจิของพนกังานอยัการในการพจิารณาสัง่คดหีรอืการปฏบิตัหินา้ที่
โดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา	 21	 ย่อมได้รับความคุ้มครอง”	 และได้ชี้แจงเหตุผลสรุป
ได้ว่า	การปฏิบัติหน้าท่ีหรือการส่ังคดีโดยประมาทเลินเล่อ	ไม่ควรจะได้รับความคุ้มครอง	โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งหากการกระทำานั้นทำาให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นและประเทศชาติ

7) น�ยวิเชียร คันฉ่อง	ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา	22	ดังนี้	
“มาตรา	 22	 ดุลพินิจของพนักง�นให้กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบยีบข้าราชการฝ่ายอยัการ	มาตรา	18	(3)	มใีนก�รพจิ�รณ�สัง่คดหีรอืก�รปฏบิตัหิน้าที่
ต้องตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการตามมาตรา	 21	 ย่อมได้รับคว�มคุ้มครอง”	 
และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 การขอแก้ไขเพิ่มเติมเช่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีคณะกรรมการ



236  วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย

คณะหนึง่	ทำาหน้าทีต่รวจสอบสำานวนทีอ่ยัการสัง่ไม่ฟ้อง	สัง่ไม่อทุธรณ์	หรอืสัง่ไม่ฎกีา	และแม้ว่า
ที่ปรึกษาของอัยการสูงสุดจะได้ชี้แจงว่า	 การตรวจสอบมีอยู่แล้วตามระเบียบของอัยการก็ตาม	 
กเ็หน็ควรให้มกีารแก้ไขเพือ่ให้มสีภาพบงัคบัอย่างแท้จรงิ	มใิช่เป็นเพยีงระเบยีบทีเ่ป็นเรือ่งภายใน
เท่านัน้	และการทีใ่ห้กรรมการอยัการผูท้รงคณุวฒุมิาช่วยตรวจสอบสำานวนนีถ้อืเป็นการคานอำานาจ 
กนัภายในองค์กรอยัการด้วย	มใิช่ให้อำานาจสัง่ฟ้องหรอืสัง่ไม่ฟ้องเบด็เสรจ็เดด็ขาดทีอ่ยัการสงูสดุ
เสียทีเดียว

นอกจากนี	้ในกรณทีีพ่นกังานอยัการปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยไมส่จุรติ	แมผู้เ้สยีหายทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากการปฏบิตัหินา้ทีข่องพนกังานอยัการจะสามารถดำาเนนิการฟอ้งรอ้งดำาเนนิคดกีบั
พนักงานอัยการได้ก็ตาม	 แต่หากเป็นกรณีที่เป็นเรื่องที่ชาวบ้านธรรมดาฟ้องเองไม่ได้เพราะรัฐ
เป็นผู้เสียหาย	อัยการต้องฟ้องคดีแทน	เช่นนี้ใครจะต้องเป็นผู้ดำาเนินคดี

๘) น�งส�วรสน� โตสิตระกูล	ขอแปรญัตติเพิ่มเติมความในมาตรา	22	ดังนี้	

“มาตรา	22	ดลุพนิจิของพนกังานอยัการในการพจิารณาสัง่คดหีรอืการปฏบิตัหินา้ที่
ตามมาตรา	21	ย่อมได้รับความคุ้มครอง	เว้นแต่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าได้ดำาเนินการโดยไม่
เทีย่งธรรม	ไมส่จุรติ	และทำาใหป้ระโยชนข์องประเทศชาตเิสยีหาย”	และไดช้ีแ้จงเหตผุลสรปุไดว้า่	
ดลุพนิจิของพนกังานอยัการทีค่วรจะไดร้บัความคุม้ครองจะตอ้งเปน็ดลุพนิจิทีม่เีหตผุลอนัสมควร	
และควรมกีารเปดิชอ่งไวด้ว้ยวา่	หากมหีลกัฐานอนัควรเชือ่ไดว้า่เปน็ดลุพนิจิทีท่จุรติหรอืจะทำาให้
ประโยชน์ของประเทศชาติเสียหายแล้ว	 จะไม่ได้รับความคุ้มครอง	 หรืออาจกำาหนดให้ดุลพินิจ 
ของพนักงานอัยการในการพิจารณาสั่งคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา	 21	 ที่จะได้รับ 
ความคุ้มครองจะต้องเป็นดุลพินิจซึ่งได้แสดงเหตุผลประกอบด้วย	

๙) น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	 ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา	 22	 ไว้	
ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นด้วยกับผู้แปรญัตติและได้แก้ไขแล้ว	 ได้อภิปรายแสดงเหตุผลสรุปได้ว่า	
มาตรา	 22	 นี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการให้ความคุ้มครองแต่เพียงอย่างเดียว	 เพราะหากอัยการ 

ใชด้ลุพนิจิโดยไมช่อบแลว้กส็ามารถดำาเนนิการตามมาตรา	157	ของประมวลกฎหมายอาญาได	้
นอกจากนี้	รัฐธรรมนูญยังได้มีบทบัญญัติที่ว่าด้วยการตรวจสอบอำานาจรัฐไว้หลายประการ	เช่น	
ให้สมาชิกวุฒิสภา	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	หรือประชาชน	เข้าชื่อเพื่อขอให้ถอดถอนบุคคลได้	
ดังนั้น	 โดยหลักแล้วในเรื่องของสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการดำาเนินการของพนักงานอัยการก็มี
ตัวกำากับอยู่แล้วว่าต้องเป็นไปในลักษณะที่สุจริตและเที่ยงธรรม	
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คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในร่างมาตรา	22	มีดังนี้
1) น�ยจิตติพจน์ วิริยะโรจน์	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 บทบัญญัติในร่างมาตรา	22	

นั้น	 เป็นบทคุ้มครองเฉพาะการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสั่งคดีตามร่างมาตรา	 21	 เท่านั้น	 
ไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่น	และการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามร่างมาตรา	21	ก็จะต้องเป็นการ
กระทำาที่สุจริต	เที่ยงธรรม	และเป็นไปตามหลักนิติธรรม	ซึ่งหากไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว
ข้างต้นนี้ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง	 และการที่ร่างมาตรา	 21	 วรรคหนึ่ง	 กำาหนดให้พนักงาน
อัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและตาม
กฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้น	 ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการทุกกรณ	ี
รวมทั้งกรณีตามร่างมาตรา	21	วรรคสอง	และวรรคสามด้วย

นอกจากนี้	บทบัญญัติมาตรา	22	มิใช่เป็นบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ฟ้องร้องดำาเนินคดี

กบัพนกังานอยัการ	ดงันัน้	ผูเ้สยีหายทีป่ระสงคจ์ะฟอ้งรอ้งดำาเนนิคดตีอ่พนกังานอยัการยงัสามารถ
กระทำาได้	 และหากเป็นกรณีพนักงานอัยการโดยความเห็นชอบของอัยการสูงสุดมีคำาสั่งไม่ฟ้อง	
ผู้เสียหายโดยตรงก็สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๒) น�ยจุลสิงห์ วสันตสิงห์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	เหตุผลที่ต้องกำาหนดให้พนักงาน
อัยการมีดุลพินิจอิสระในการสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมนั้น	

เนือ่งจากงานของพนกังานอยัการเปน็งานทีต่อ้งมสีองฝา่ยเสมอ	ฝา่ยหนึง่ตอ้งการใหฟ้อ้ง	แตอ่กี
ฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการให้ฟ้อง	 และการปฏิบัติหน้าที่ก็มีความเสี่ยงที่จะต้องมีผู้ที่ไม่พอใจอยู่เสมอ	
ดังนั้น	 พนักงานอัยการทั่วประเทศจึงต้องการให้มีบทบัญญัติคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของตน
เพื่อให้รัฐธรรมนูญ	มาตรา	255	มีผลบังคับในทางปฏิบัติได้จริง

นอกจากนี้	บทบญัญตัเิกีย่วกบัการคุม้ครองการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีม่ไิดเ้กดิขึน้
เปน็ครัง้แรกในรา่งกฎหมายฉบบันี้	เพราะไมว่า่จะเปน็กฎหมายเกีย่วกบัคณะกรรมการการเลอืก
ตั้งหรือกฎหมายว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน	ก็มีบัญญัติเพื่อคุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ไว้เช่นกัน	อีกทั้ง	บทบัญญัติในมาตรา	22	นี้	ก็คุ้มครองเฉพาะกรณีที่พนักงานอัยการสั่งคดีตาม

มาตรา	21	โดยสจุรติและเทีย่งธรรม	หากไมส่จุรติและไมเ่ทีย่งธรรมกไ็มไ่ดร้บัความคุม้ครอง	และ
ประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการสั่งคดีหรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ	
ย่อมสามารถฟ้องร้องพนักงานอัยการได้	 แต่พนักงานอัยการมีหน้าที่ที่จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็น
ว่า	 ตนสั่งคดีโดยสุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครอง	 และเป็นหน้าที่ของศาลที่จะ
พิจารณาต่อไป
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๓) น�ยถ�วร พ�นิชพันธ์	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 กรณีที่พนักงานอัยการสั่งคดี
โดยไมส่จุรติ	ผูเ้สยีหายในคดนีัน้ยอ่มมอีำานาจทีจ่ะฟอ้งไดอ้ยูแ่ลว้	แตส่ำาหรบัคดทีีเ่ฉพาะรฐัเทา่นัน้
ที่เป็นผู้เสียหายได้	 เช่น	คดียาเสพติด	ถ้าอัยการสั่งไม่ถูกต้อง	บุคคลใดก็เป็นผู้กล่าวหาได้	และ 
ในกรณเีชน่นีเ้จา้หนา้ทีข่องรฐั	เจา้หนา้ที่	ป.ป.ส.	หรอืตำารวจทีไ่ปทำาการจบักมุกเ็ปน็ผูเ้สยีหายทีม่ี
สิทธิมายื่นฟ้องคดีได้

๔) น�ยสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั	ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	ทีป่ระชมุวฒุสิภาเหน็พอ้งตอ้ง
กันในเรื่องที่กำาหนดให้การใช้ดุลพินิจและการกระทำาของพนักงานอัยการที่จะได้รับการคุ้มครอง
นัน้	จะตอ้งเปน็การใชด้ลุพนิจิหรอืการปฏบิตัหินา้ทีท่ีเ่ปน็ไปดว้ยความสจุรติและเทีย่งธรรม	แตก่็
มไิดห้มายความวา่	การทีพ่นกังานอยัการไดร้บัความคุม้ครองนัน้จะเปน็การตดัสทิธผิูท้ีไ่ดร้บัความ
เสียหายในการที่ฟ้องร้องดำาเนินคดี	 และแม้ไม่มีบทบัญญัติตามมาตรา	 22	 พนักงานอัยการที่
กระทำาการโดยสุจริตและเที่ยงธรรมก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอยู่แล้ว	 เนื่องจาก
กฎหมายจะไม่ลงโทษคนสุจริตหรือคนที่กระทำาการโดยเที่ยงธรรม

สำาหรับในส่วนที่มีผู้แปรญัตติเพื่อให้การคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

อยัการใหส้มบรูณข์ึน้นัน้	คณะกรรมาธกิารกเ็หน็สมควรกำาหนดกรอบของการใหเ้อกสทิธิค์ุม้ครอง
พนักงานอัยการเพิ่มเติมขึ้นมาอีก	 1	 องค์ประกอบ	 นอกเหนือจากการที่พนักงานอัยการต้อง
กระทำาโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	คือ	การกระทำานั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจหรือเรื่อง
ของการปฏิบัติหน้าที่	 พนักงานอัยการจะต้องแสดงเหตุผลประกอบด้วย	 และเหตุผลประกอบ 
นี้เองจะเป็นเครื่องมือในการที่จะใช้ตรวจสอบว่า	 ที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องภายใต้
เหตุผลเช่นนั้น	พนักงานอัยการได้กระทำาโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่

ส่วนเรื่องประเด็นปัญหาว่า	 หากพนักงานอัยการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเที่ยง
ธรรมแล้ว	 แต่มีความประมาทด้วย	พนักงานอัยการจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่นั้น	 หากเป็น
เรื่องของความประมาทซึ่งเป็นกรณีที่สามารถใช้ความระมัดระวังได้	 แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง

เทา่ทีต่นสามารถจะใชไ้ดแ้ลว้	พนกังานอยัการจะไมไ่ดร้บัความคุม้ครอง	เพราะกฎหมายคุม้ครอง
แต่เฉพาะเรื่องการกระทำาโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเท่านั้น

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๒๒

คณะกรรมาธิการเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 22	 ตามคำาแปรญัตติของ

นางสาวรสนา	โตสติระกลู	ซึง่ไดข้อแปรญตัตไิวใ้นมาตรา	21	โดยมาตรา	22	ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิแลว้	
เป็นดังนี้
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“มาตรา	22	ดลุพนิจิของพนกังานอยัการในการพจิารณาสัง่คดีหรือและการปฏบิตัิ
หน้าที่ตามมาตรา	21	ซึ่งได้แสดงเหตุผลอันสมควรประกอบแล้วย่อมได้รับความคุ้มครอง”

๔. ม�ตร� ๒๓ อำ�น�จและหน้�ที่ของสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด ซึ่งมาตรานี้
คณะกรรมาธิการไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติม	โดยมีความดังนี้

“มาตรา	23	สำานกังานอยัการสงูสดุ	นอกจากมอีำานาจและหนา้ทีเ่กีย่วกบังานธรุการ
และงานวิชาการ	 เพื่อสนับสนุนและอำานวยความสะดวกให้แก่พนักงานอัยการแล้ว	 ให้มีอำานาจ
และหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย

(1)	 ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำาเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งใน 

การคุม้ครองปอ้งกนัสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน	และการใหค้วามรูท้างกฎหมายแกป่ระชาชน
(2)	 ให้คำาปรึกษา	และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่รัฐบาลและ

หน่วยงานของรัฐ
(3)	 ให้คำาปรึกษา	 และตรวจร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายให้แก่นิติบุคคล 

ซ่ึงมิใช่หน่วยงานของรัฐแต่ได้มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังข้ึน	ท้ังน้ี	ตามท่ีเห็นสมควร
(4)	ดำาเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง	หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล	หรือหน่วย

งานของรัฐซึ่งพนักงานอัยการได้รับดำาเนินคดีให้	
(5)	ดำาเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ	 เว้นแต่การดำาเนินการนั้นจะขัดต่องาน

ในหน้าที่หรืออาจทำาให้ขัดต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ
(6)	 ดำาเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการฝ่าย

อัยการ
(7)	ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการอำานวยความยุติธรรม	 การรักษา 

ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

(8)	ตดิตอ่และประสานงานกบัองคก์รหรอืหนว่ยงานตา่งประเทศเกีย่วกบัเรือ่งทีอ่ยู่
ในอำานาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการหรือสำานักงานอัยการสูงสุด

(9)	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจและหน้าที่ของพนักงาน
อัยการหรือสำานักงานอัยการสูงสุด

ในการตรวจร่างสัญญาตาม	(2)	และ	(3)	ให้สำานักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษา
ประโยชน์ของรัฐ	 ในการนี้สำานักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รายงานรัฐบาล	 หรือหน่วยงานของรัฐ
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ตาม	(2)	หรอืนติบิคุคลตาม	(3)	ทีเ่ปน็คูส่ญัญาใหท้ราบถงึขอ้ทีค่วรปรบัปรงุหรอืแกไ้ขใหส้มบรูณ์	
ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ”

๔.1 ม�ตร� ๒๓ (1)

ผู้สงวนคำ�แปรญัตติได้อภิปร�ยแสดงคว�มคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภ�  

เพื่อพิจ�รณ�ประกอบก�รแปรญัตติ ดังนี้

1) น�ยวรินทร์ เทียมจรัส	 ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความใน	 (1)	 ในวรรคหนึ่ง	
ของมาตรา	23	ดังนี้

“(1)	ให้ความช่วยเหลือประชาชนในก�รดำ�เนินก�รท�งกฎหม�ยรวมตลอดทั้งใน
ด้วยการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่

ประชาชน”	และไดช้ีแ้จงเหตผุลสรปุไดว้า่	การทีข่อตดัขอ้ความวา่	“ในการดำาเนนิการทางกฎหมาย
รวมตลอดทั้งใน”	 ออก	 เนื่องจากในทางหนึ่งนั้นอัยการเป็นทนายแผ่นดินซึ่งเป็นทนายโจทก์	 
หากมาว่าความให้ฝ่ายจำาเลยหรือชาวบ้านจะทำาให้เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน	 และในทาง

มารยาทของทนายความ	เมือ่ทนายความไดรู้ข้อ้เทจ็จรงิจากคูค่วามฝา่ยหนึง่แลว้	ไปเปน็ทนายความ
ของอีกฝ่ายหนึ่ง	ถือว่าเป็นการผิดมารยาททนายความ

นอกจากนี้	 การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนั้น	 เนติบัณฑิตยสภา	 

สภาทนายความ	หรอืสมาคมกฎหมายทัง้หมดทีม่อียูก่ไ็ดป้ฏบิตัหินา้ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืประชาชน

อยูแ่ลว้	และบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู	มาตรา	81	กม็เีจตนารมณใ์หป้ระชาชนและองคก์รวชิาชพี
มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	ไม่ใช่ให้เป็นอำานาจ
หน้าที่ของพนักงานอัยการ	 ดังนั้น	 เพื่อมิให้เกิดความซ้ำาซ้อนในเรื่องของภาระงาน	 จึงควรตัด
ข้อความดังกล่าวออก	หรือมิฉะนั้นก็ควรแก้ไขให้สำานักงานอัยการสูงสุดมีอำานาจหน้าที่ให้ความ

ชว่ยเหลอืประชาชนในการดำาเนนิการทางกฎหมายเทา่ทีม่กีฎหมายบญัญตัไิวโ้ดยชดัแจง้	คอื	เรือ่ง
ใดที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้งว่าให้เป็นอำานาจของพนักงานอัยการ	พนักงานอัยการก็มีหน้าที่
ต้องปฏิบัติ	 หากไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งก็ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรเอกชน	 เพื่อให้ 
ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างแท้จริง

๒) น�ยวันชัย แสงสุขเอี่ยม	 ขอแปรญัตติแก้ไขความใน	 (1)	 ในวรรคหนึ่ง	
ของมาตรา	23	ดังนี้
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“(1)	ใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชนในก�รดำ�เนนิก�รท�งกฎหม�ยรวมตลอดทัง้ในการ
คุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”	
และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	การที่กำาหนดให้พนักงานอัยการมีอำานาจหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในการดำาเนินการทางกฎหมายนั้น	หากประชาชนใช้สิทธิตามมาตรา	22	(1)	เพื่อให้
พนักงานอัยการให้ความช่วยเหลือในการดำาเนินการทางกฎหมายจะส่งผลให้พนักงานอัยการ 

มฐีานะเปน็ทัง้โจทกแ์ละจำาเลยไดใ้นขณะเดยีวกนั	และหากพนกังานอยัการไมร่บัดำาเนนิการทาง
กฎหมายคอืเปน็ทนายใหก้บัประชาชน	ประชาชนจะใชส้ทิธฟิอ้งศาลปกครองไดห้รอืไมว่า่พนกังาน
อัยการไม่ปฏิบัติตามมาตรา	23	(1)	แห่งร่างพระราชบัญญัตินี้	

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	23	มีดังนี้
1) น�ยสัตย� อรุณธ�รี	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 ไม่สามารถตัดข้อความใน

มาตรา	23	(1)	ทีว่า่	“ในการดำาเนนิการทางกฎหมายรวมตลอดทัง้ใน”	ออกได	้เนือ่งจากขอ้ความ
ดังกล่าวเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	 การดำาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ของสำานักงานอัยการสูงสุดโดยพนักงานอัยการนั้น	 เป็นอำานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 
ฉบับนี้	 เพราะมีกฎหมายหลายฉบับที่บัญญัติเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ	 
เช่น	รัฐธรรมนูญ	หรือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นอกจากนี	้สำานกังานคุม้ครองสทิธแิละชว่ยเหลอืทางกฎหมายแกป่ระชาชน	สำานกังาน
อัยการสูงสุด	ได้ดำาเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมาเป็นเวลากว่า	20	ปีแล้ว	
โดยผูข้อความชว่ยเหลอืไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยใหพ้นกังานอยัการแตอ่ยา่งใด	อกีทัง้การทีน่ำาขอ้ความ
ดังกล่าวมาบัญญัติไว้ในมาตรานี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 81	 (1)	 ที่รัฐต้องดำาเนินนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม	 
โดยดแูลใหม้กีารปฏบิตัแิละบงัคบัการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายอยา่งถกูตอ้ง	รวดเรว็	เปน็ธรรมและ
ทั่วถึง	รวมตลอดทั้งส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนด้วย

๒) น�ยถ�วร พ�นชิพนัธ	์ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	การชว่ยเหลอืประชาชนในการดำาเนนิ
การทางกฎหมายตามมาตรา	23	นี้	มีหลักเกณฑ์สำาคัญ	2	ประการ	คือ	ประการแรก	คดีใดที่
พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดี	 พนักงานอัยการจะไม่รับแก้ต่างให้	 และประการที่สอง	 คือ	

ประชาชนทีจ่ะไดร้บัความชว่ยเหลอืจะตอ้งเปน็ผูท้ีไ่มไ่ดเ้ปน็ผูก้ระทำาความผดิและมคีวามยากจน
จรงิๆ	เพือ่มใิหอ้ำานาจหนา้ทีข่องพนกังานอยัการซ้ำาซอ้นกบัอาชพีอืน่	และมคีวามจำาเปน็ทีจ่ะตอ้ง
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คงอำานาจหนา้ทีน่ีไ้วเ้พือ่ใหป้ระชาชนทีย่ากจนมชีอ่งทางและโอกาสดำาเนนิคดไีด	้ซึง่หากประชาชน
ได้มาร้องขอให้พนักงานอัยการช่วยเหลือในการดำาเนินการทางกฎหมาย	 แล้วพนักงานอัยการ 
ไม่ให้ความช่วยเหลือ	ประชาชนก็จะได้รับการคุ้มครองตามระเบียบในการคุ้มครองช่วยเหลือประชาชน

๓) น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	
มาตรา	23	(1)	กลา่วถงึอำานาจหนา้ทีข่องสำานกังานอยัการสงูสดุ	ดงันี	้ประการแรก	

คอื	ใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชนในการดำาเนนิการทางกฎหมาย	ประการทีส่อง	คอื	คุม้ครองสทิธิ
และเสรีภาพของประชาชน	และประการสุดท้าย	คือ	ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	ซึ่งเมื่อ
พิจารณาอำานาจหน้าที่ทั้งสามประการดังกล่าวข้างต้นนั้น	 จะเห็นว่าอำานาจหน้าที่ประการแรก	
คือ	 การให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำาเนินการทางกฎหมายนี้เป็นการประมวลเอาสิ่งที่

กฎหมายกำาหนดใหพ้นกังานอยัการเปน็คนตอ้งทำา	มาบญัญตัใิหเ้ปน็อำานาจหนา้ทีข่องสำานกังาน
อัยการสูงสุด	 เพื่อให้เชื่อมโยงกับอำานาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามมาตรา	 14	 โดยเฉพาะ
มาตรา	14	(12)	ทีก่ำาหนดใหพ้นกังานอยัการมอีำานาจหนา้ทีอ่ืน่ตามทีก่ำาหนดใหเ้ปน็อำานาจและ
หนา้ทีข่องสำานกังานอยัการสงูสดุ	คอื	สำานกังานอยัการสงูสดุมอีำานาจสัง่ใหพ้นกังานอยัการปฏบิตัิ
ตามมาตรา	 23	 นี้ได้	 ส่วนกรอบอำานาจหน้าที่ประการที่สอง	 คือ	 เรื่องการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน	และประการที่สาม	คือ	เรื่องการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนนั้น	
ทุกคนเห็นควรให้คงไว้

นอกจากนี้	 รัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 81	 ไม่ได้บัญญัติห้ามพนักงานอัยการทำางาน 
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	 และไม่ได้จำากัดว่างานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายต้อง

เปน็หนา้ทีข่องภาคประชาชนหรอืองคก์รวชิาชพีเพยีงอยา่งเดยีว	การทีร่ฐัธรรมนญูกำาหนดใหภ้าค
ประชาชนและองคก์รวชิาชพีมสีว่นรว่มนัน้	หมายความวา่	หนว่ยงานของรฐัตอ้งไมเ่ปน็หนว่ยงาน
เดียวที่ผูกขาดในการเข้าไปทำาหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	 แต่ต้องให้ภาคประชาชน
หรือองค์กรวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการทำาหน้าที่ดังกล่าวด้วย	 โดยมีภาครัฐสนับสนุนเรื่อง 
งบประมาณในรูปของเงินอุดหนุน	แต่ในทางปฏิบัติรัฐให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรวิชาชีพต่างๆ	เช่น	
สภาทนายความหรือเนติบัณฑิตยสภา	 ในจำานวนที่ไม่เพียงพอกับภาระงานที่องค์กรเหล่านี้ 
ต้องปฏิบัติ

ดงันัน้	แมอ้งคก์รวชิาชพีจะมสีว่นรว่มในการใหค้วามชว่ยเหลอืประชาชนทางกฎหมาย	
กไ็มไ่ดห้มายความวา่สำานกังานอยัการสงูสดุจะทำาหนา้ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืประชาชนทางกฎหมาย
ไม่ได้	เพราะสามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้	และไม่ขัดต่อมาตรา	81	ของรัฐธรรมนูญ
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๔) น�ยสมัคร เช�วภ�นันท์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	การให้ความช่วยเหลือประชาชน
ทางกฎหมายนั้น	 หากมีหน่วยงานหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน	 เข้ามาร่วมดำาเนินการ 
จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชน	 แต่ควรมีการทำาความตกลงแบ่งแยกอำานาจหน้าที่ 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายระหว่างแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน	 เช่น	
อำานาจหน้าที่ของสำานักงานอัยการสูงสุดกับสภาทนายความ	 อาจมีการกำาหนดลักษณะหรือ
ประเภทของคดีว่า	คดีลักษณะอย่างไรให้พนักงานอัยการเป็นคนทำา	หรือคดีลักษณะอย่างไรจะ

มอบใหส้ภาทนายความเปน็คนทำา	เชน่	ในปจัจบุนันีเ้รือ่งการขอเปน็ผูจ้ดัการมรดกทัว่ไป	อยัการ
ในต่างจังหวัดก็รับดำาเนินการให้ประชาชน	 ทั้งๆ	 ที่โดยปกติแล้วเป็นกรณีที่ต้องจ้างทนายความ 
ไปทำา	ดังนั้น	จึงควรมีการตกลงกันให้ชัดเจนเพื่อมิให้เกิดความซ้ำาซ้อนและแย่งงานกันทำา

5) น�ยจุลสิงห์ วสันตสิงห์	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 การที่กำาหนดให้องค์กรทุก

ภาคสว่นไดเ้ขา้มสีว่นรว่มในการชว่ยเหลอืประชาชนนัน้เปน็เรือ่งทีด่ี	เพราะทำาใหป้ระชาชนมทีาง
เลือกที่มีความหลากหลาย	 แต่ในส่วนของพนักงานอัยการนั้น	 นอกจากจะเป็นการปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่กฎหมายกำาหนดแล้ว	ยังเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็น

ผูย้ากไร	้สว่นประชาชนทีม่คีวามสามารถทางการเงนิควรจะไปขอความชว่ยเหลอืจากภาคเอกชน	
ดังนั้น	พนักงานอัยการจึงไม่ได้แย่งหน้าที่ของภาคเอกชน

๖) น�งสุอำ�ภ� คชไกร	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 การให้ความช่วยเหลือประชาขน
ในการดำาเนินการทางกฎหมายนี้	 หากมองในมุมของประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ 
กับประชาชนเป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เป็นคนยากจน

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๒๓ (1)

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการที่ให้คงไว้ตามร่างเดิม
มติ	เห็นด้วย	69	เสียง	ไม่เห็นด้วย	12	เสียง	งดออกเสียง	4	เสียง	ไม่ลงคะแนน	

3	เสียง
๔.๒ ม�ตร� ๒๓ (๒) (๓) และม�ตร� ๒๓ วรรคสอง

ผู้สงวนคำ�แปรญัตติได้อภิปร�ยแสดงคว�มคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภ�  

เพื่อพิจ�รณ�ประกอบก�รแปรญัตติ ดังนี้

น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	ขอแปรญัตติตัดความใน	(2)	และ	(3)	ในวรรคหนึ่ง	ของ
มาตรา	23	ออก	และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	เดิมสำานักงานอัยการสูงสุดอยู่ในกำากับของฝ่าย
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บรหิาร	และในขณะทีก่ฎหมายอยัการฉบบันีย้งัไมป่ระกาศใช	้โดยหลกัแลว้ทีป่รกึษากฎหมายของ
รัฐ	 ได้แก่	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 มีอำานาจหน้าที่รับปรึกษาและให้ความเห็นทาง
กฎหมายแกห่นว่ยงานของรฐัหรอืตามคำาสัง่ของนายกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรี	และเมือ่สำานกังาน
อัยการสูงสุดแยกออกมาเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ขึ้นกับฝ่ายบริหาร	 บทบาทหน้าที่ 
ในเรือ่งการใหค้ำาปรกึษากฎหมายแกห่นว่ยงานของรฐัหรอืรฐับาลจะซ้ำาซอ้นกบัหนา้ทีข่องสำานกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่	เพราะหากซ้ำาซ้อนกันก็จะไม่เกิดประโยชน์

นอกจากนี้	 สำานักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่ตรวจร่างสัญญาและให้คำาปรึกษาแก่
รัฐบาล	 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นทนายให้แก่รัฐบาล	 ดังนั้น	 เมื่อมีการแยกสำานักงานอัยการสูงสุด

ออกมา	จะทำาใหผ้ลประโยชนข์องรฐักบัประชาชนขดัแยง้กนัหรอืไม่	และจะมหีลกัประกนัอยา่งไร
ว่า	การเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐนั้น	สำานักงานอัยการสูงสุดจะดูแลผลประโยชน์ของ
ประชาชนมากกว่าดูแลผลประโยชน์ของรัฐบาล	เช่น	สำานักงานอัยการสูงสุดเป็นที่ปรึกษาในการ
ร่างสัญญาให้กับรัฐวิสาหกิจ	 เช่น	ทางด่วน	หรือรถไฟฟ้า	แต่ขณะเดียวกันก็มีเรื่องผลประโยชน์

ของประชาชนในเรือ่งคา่โดยสารและคา่สาธารณปูโภคตา่งๆ	เขา้มาเกีย่วขอ้ง	ซึง่เปน็ผลประโยชน์
ที่ขัดกัน

อกีทัง้	ไดข้อแปรญตัตติดัความในวรรคสอง	ของมาตรา	23	ออก	และไดช้ีแ้จงเหตผุล
สรุปได้ว่า	การที่มาตรา	23	วรรคสอง	กำาหนดให้	ในการตรวจร่างสัญญาตาม	(2)	และ	(3)	ให้
สำานักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของรัฐ	 ในการนี้	 สำานักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่
รายงานรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐตาม	(2)	หรือนิติบุคคล	(3)	ที่เป็นคู่สัญญาให้ทราบถึงข้อที่
ควรปรับปรุงหรือแก้ไขให้สมบูรณ	์ ข้อเสียเปรียบหรือข้อที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายของรัฐนั้น	

กลา่วถงึเฉพาะกรณกีารตรวจรา่งสญัญาตามมาตรา	23	(2)	และ	(3)	เทา่นัน้	ทีส่ำานกังานอยัการ
สูงสุดมีหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	 โดยมิได้กล่าวถึงการให้คำาปรึกษาแก่รัฐบาลหรือหน่วยงาน 
ตา่งๆ	ของรฐัวา่	สำานกังานอยัการสงูสดุมหีนา้ทีต่อ้งรกัษาผลประโยชนข์องรฐัดว้ยหรอืไม่	ซึง่เหน็
ว่า	 กรณีนี้จะต้องใช้หลักการเดียวกัน	 คือ	 การให้คำาปรึกษาแก่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ	
สำานกังานอยัการสงูสดุกต็อ้งมหีนา้ทีต่อ้งรกัษาผลประโยชนข์องรฐัดว้ยไมเ่ฉพาะเกีย่วกบัเรือ่งการ
ตรวจร่างสัญญาเท่านั้น

ดังนั้น	 จึงอยากเสนอข้อสังเกตว่า	 ในการที่สำานักงานอัยการสูงสุดจะให้คำาปรึกษา

หรอืตรวจรา่งสญัญาตามรา่งมาตรา	23	โดยเฉพาะการตรวจรา่งสญัญาของรฐัวสิาหกจิทีม่ลีกัษณะ
เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	นั้น	อาจจะมีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
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ของรฐัวสิาหกจิกบัผลประโยชนข์องประชาชนในเรือ่งคา่สาธารณปูโภคตา่งๆ	ทีป่ระชาชนจะตอ้ง
จ่าย	 ดังนั้น	 สำานักงานอัยการสูงสุดซึ่งเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นอิสระต้อง
พยายามดูแลผลประโยชน์ของประชาชน	 โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภคที่อาจจะ
เกิดขึ้นและมีผลกระทบกับประชาชนด้วย

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธกิารผูต้อบชีแ้จงในรา่งมาตรา	23	(1)	(2)	และมาตรา	23	วรรคสอง	มดีงันี้
น�ยเข็มชัย ชุติวงศ์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	
1.	การใหค้ำาปรกึษาหรอืตรวจรา่งสญัญาของสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาและ

สำานกังานอยัการสงูสดุมคีวามแตกตา่งกนั	คอื	สำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาจะไมต่รวจรา่ง
สัญญาที่รัฐทำากับเอกชน	 เว้นแต่	 การทำาสัญญากู้เงินจากต่างประเทศ	 และการให้คำาปรึกษานั้น
จะให้คำาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย	 ในขณะที่สำานักงานอัยการสูงสุดจะให้ 

คำาปรกึษาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายซึง่เปน็เรือ่งในทางปฏบิตั	ิเชน่	หนว่ยงานจะตอ้งปฏบิตัิ
ตามสัญญาอย่างไร	หรือมีการปฏิบัติผิดสัญญาหรือไม่	ดังนั้น	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และสำานักงานอัยการสูงสุดจึงไม่ได้ทำาหน้าที่ซ้ำาซ้อนกัน

2.	ก่อนรัฐธรรมนูญปี	2550	สำานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหาร	

และในการตรวจรา่งสญัญากใ็ชค้วามเปน็กลางตามสมควรและยดึประโยชนข์องประเทศชาตเิปน็
หลกั	แตใ่นบางกรณกีอ็าจจะตอ้งยดึนโยบายของภาครฐั	แตเ่มือ่แยกเปน็องคก์รอืน่ตามรฐัธรรมนญู

ที่มีความเป็นอิสระแล้ว	การตรวจร่างสัญญาและให้คำาปรึกษาจะทำาได้อย่างเป็นกลางมากยิ่งขึ้น	
ดังนั้น	 โครงการต่างๆ	 ที่มีผลประโยชน์ของประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง	 สำานักงานอัยการสูงสุด 
ก็ต้องพิจารณาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

3.	แม้ว่ามาตรา	23	วรรคสอง	จะไม่ได้บัญญัติให้	การให้คำาปรึกษาของสำานักงาน

อยัการสงูสดุจะตอ้งยดึประโยชนข์องรฐั	แตใ่นทางปฏบิตัสิำานกังานอยัการสงูสดุยดึประโยชนข์อง
รฐัอยูแ่ลว้	แตส่ิง่ทีม่าตรา	23	วรรคสอง	ตอ้งการเนน้คอื	ใหส้ำานกังานอยัการสงูสดุมหีนา้ทีร่ายงาน
รฐับาลหรอืหนว่ยงานของรฐัตามมาตรา	23	(2)	หรอืนติบิคุคลตาม	(3)	ทีเ่ปน็คูส่ญัญา	ไดท้ราบ
ถงึขอ้ทีค่วรปรบัปรงุหรอืแกไ้ขใหส้มบรูณ	์ขอ้เสยีเปรยีบหรอืขอ้ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายของ
รัฐ	 ซึ่งปัจจุบันนี้สำานักงานอัยการสูงสุดก็ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว	 โดยแจ้งในลักษณะที่เป็นข้อสังเกต 
ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของสัญญาทราบ	 เพื่อนำาไปปรับปรุงแก้ไขข้อเสียเปรียบในสัญญา
ให้หมดไป
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ผลก�รพิจ�รณ�ร่�งม�ตร� ๒๓ (1) (๒) และม�ตร� ๒๓ วรรคสอง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการที่ให้คงไว้ตามร่างเดิมโดยไม่มี 
การลงมติ

5. ม�ตร� ๒๔ ก�รเสนองบประม�ณร�ยจ่�ยของสำ�นักง�นอัยก�รสูงสุด 

เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน	ซึ่งมาตรานี้คณะกรรมาธิการไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติม	โดยมีความดังนี้	
“มาตรา	24	ให้สำานักงานอัยการสูงสุดเสนองบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรี	

เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนสำานักงานอัยการสูงสุดไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปงีบประมาณ	หรอืรา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิ	หรอืรา่งพระราชบญัญตัิ
โอนงบประมาณรายจ่าย	แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่สำานักงานอัยการสูงสุดเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให ้
ไม่เพียงพอ	 ให้สำานักงานอัยการสูงสุดเสนอคำาขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณา 
งบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง

ผู้สงวนคำ�แปรญัตติได้อภิปร�ยแสดงคว�มคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภ�  

เพื่อประกอบก�รแปรญัตติ ดังนี้

น�ยวรินทร์ เทียมจรัส	 ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของ
มาตรา	24	ดังนี้

“ในกรณีที่สำานักงานอัยการสูงสุดเห็นว่า	งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้

ไมเ่พยีงพอ	ใหส้ำานกังานอยัการสงูสดุเสนอคำาแปรญตัตติอ่คณะกรรมาธกิารพจิารณางบประมาณ
ของวุฒิสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง”	และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	มาตรา	24	นี้	เป็นเรื่องการ
เสนองบประมาณ	 ซึ่งโดยหลักการในการเสนองบประมาณนั้น	 กฎหมายห้ามแปรญัตติเพิ่มเติม
งบประมาณ	แต่ทำาได้เฉพาะกรณีการปรับลดงบประมาณเท่านั้น	การเพิ่มงบประมาณทำาได้ทาง
เดียว	 คือ	 การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	 ไม่ใช่เสนอเป็นคำาขอ 

แปรญตัตเิพิม่เตมิงบประมาณ	แตเ่มือ่มาตรา	24	สรา้งหลกัการใหมใ่หส้ามารถเสนอญตัตขิอเพิม่ 
งบประมาณได้	 ก็ควรให้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณากลั่นกรอง	 เนื่องจากวุฒิสภาเป็นองค์กร 
ที่ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ตำาแหน่ง	การอยู่ในตำาแหน่ง	และการถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่ง
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คำ�ตอบชี้แจงของกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในร่างมาตรา	24	มีดังนี้
1) น�ยชูชัย เลิศพงศ์อดิศร	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	168	

วฒุสิภามอีำานาจพจิารณารา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำาปงีบประมาณ	ไดเ้ฉพาะ
วา่จะเหน็ชอบดว้ยหรอืไมเ่หน็ชอบดว้ยกบัสภาผูแ้ทนราษฎร	หรอืไมเ่ทา่นัน้	โดยจะแกไ้ขเพิม่เตมิ
ใดๆ	 มิได	้ ดังนั้น	 หากกำาหนดให้สำานักงานอัยการสูงสุดเสนอคำาแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณของวุฒิสภาได้โดยตรงจะเป็นการขัดกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้	รัฐธรรมนูญ	มาตรา	168	วรรคท้าย	ได้กำาหนดให้	ในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภานั้น	หากศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	เห็นว่า	
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอให้สามารถเสนอคำาแปรญัตติต่อ 
คณะกรรมาธิการได้โดยตรง	ซ่ึงการเสนอคำาแปรญัตติเป็นการปฏิบัติตามท่ีรัฐธรรมนูญได้กำาหนดไว้

๒) น�ยจิตติพจน์ วิริยะโรจน์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	การที่จะกำาหนดให้สำานักงาน
อัยการสูงสุดสามารถเสนอคำาขอแปรญัตติเพิ่มเติมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ไม่เพียงพอ	 
ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของวุฒิสภานั้น	 เป็นการกระทำาที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ	
มาตรา	 168	 เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญ	 วุฒิสภาไม่มีอำานาจแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัต ิ
งบประมาณ

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๒๔

ทีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยกบัคณะกรรมาธกิารทีใ่หค้งไวต้ามรา่งเดมิ	โดยไมม่กีารลงมติ

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ส�มของวุฒิสภ�

ในคราวประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่14	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	วนัจนัทรท์ี	่1	พฤศจกิายน	
2553	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 3	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและ
พนักงานอัยการ	พ.ศ.	....	ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	147	(3)

ผลก�รลงคะแนน	เห็นด้วย	80	เสียง	ไม่เห็นด้วย	3	เสียง	งดออกเสียง	5	เสียง	
ไม่ลงคะแนน	ไม่มี

ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่23	ปทีี	่3	ครัง้ที	่29	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	
วันพฤหัสบดีที่	18	พฤศจิกายน	2553	ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ
และพนักงานอัยการ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	 แล้วลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข 
เพิ่มเติมของวุฒิสภา
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ทั้งนี้	ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ	พ.ศ.	....	มีผลใช้บังคับ
เป็นกฎหมายแล้ว	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	127	ตอนที่	75	ก	วันที่	7	ธันวาคม	
2553	

	 ๔.	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	....

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	....	เสนอโดยคณะรัฐมนตรี	
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินี้	 ในคราวประชุมสภาผู้แทน
ราษฎร	ชุดที่	23	ปี่ที่	3	ครั้งที่	7	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพฤหัสบดีที่	2	กันยายน	2553	
และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	146	สาระ

สำาคญัของรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่ว	คอื	ปรบัปรงุกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการฝา่ยอยัการ
ใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู	เนือ่งจากรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	
2550	มาตรา	255	ได้บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	และกำาหนดให้
องคก์รอยัการมหีนว่ยธรุการทีเ่ปน็อสิระในการบรหิารงานบคุคล	การงบประมาณ	และการดำาเนนิ
การอืน่	รวมทัง้บญัญตัใิหม้กีารตรากฎหมายกำาหนดหลกัเกณฑใ์หพ้นกังานอยัการดำารงตำาแหนง่
ได้จนถึงอายุครบ	70	ปี	นอกจากนี้	ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังเป็นการนำาหลักเกณฑ์การแต่ง
ตัง้และการดำารงตำาแหนง่อยัการอาวโุส	รวมทัง้อตัราเงนิเดอืนและเงนิประจำาตำาแหนง่ของขา้ราชการ
อัยการมากำาหนดรวมไว้ในพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน	 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับ
ข้าราชการประเภทต่างๆ	และเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายอัยการมีประสิทธิ
มากขึ้น

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 วุฒิสภาต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ	โดยวุฒิสภาได้รับเมื่อวันที่	6	กันยายน	
2553	ซึ่งจะครบกำาหนดสามสิบวันในวันที่	5	ตุลาคม	2553

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่หนึ่งของวุฒิสภ�

โดยทีใ่นคราวเมือ่สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณารา่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการ
ฝ่ายอัยการ	 พ.ศ.	 ....	 แล้วลงมติในวาระที่หนึ่ง	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้น	 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	 โดยอาศัยอำานาจประธานวุฒิสภา	 ได้มอบหมายให้ 

คณะกรรมาธกิารกจิการองคก์รตามรฐัธรรมนญูและตดิตามการบรหิารงบประมาณเปน็ผูพ้จิารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า	 และให้คณะกรรมาธิการฯ	 รายงานผล 



วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย  249

การพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภา	 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกต่อไป	 ทั้งนี้	 
ตามข้อบังคับการประชุมฯ	ข้อ	136

ในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	7	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	13	กันยายน	
2553	ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	....	ในวาระ

ที่หนึ่ง	ในการนี้	ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหาร
งบประมาณ	 (นายจิตติพจน์	 วิริยะโรจน์)	 ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภา	 สรุปได้ว่า	 
“ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	 พ.ศ.	 ....	 เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 รวมท้ัง	 ได้นำา 

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำารงตำาแหน่งอัยการอาวุโส	และนำาอัตราเงินเดือนและเงินประจำา
ตำาแหน่งของข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำาตำาแหน่งข้าราชการ
อยัการมากำาหนดรวมไวใ้นพระราชบญัญตัเิดยีวกนั	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายเกีย่วกบัขา้ราชการ
ประเภทต่างๆ	โดยคณะกรรมาธิการฯ	ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	ดังนี้

1.	คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่าย
อัยการ	 พ.ศ.	 ....	 ของสภาผู้แทนราษฎร	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้อัยการสูงสุดเป็นผู้รักษาการตาม 

พระราชบญัญตันิีแ้ทนนายกรฐัมนตร	ีเชน่เดยีวกบัรา่งพระราชบญัญตัอิงคก์รอยัการและพนกังาน
อัยการ	พ.ศ.	....

2.	การทีร่า่งมาตรา	7	วรรคสาม	กำาหนดใหส้ามารถตราพระราชกฤษฎกีาปรบัอตัรา
เงินเดือนของข้าราชการอัยการได้	 โดยไม่ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติเดียวกันกับองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญอ่ืนน้ัน	ควรต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วย	และอำานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา 
เป็นอำานาจของฝ่ายบริหาร	ดังนั้น	อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระขององค์กรอัยการได้

3.	ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการอัยการ	
(ก.อ.)	 โดยให้อัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการโดยตำาแหน่ง	 และกำาหนดให้การประชุม	 ก.อ.	
ต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า	 8	 คน	 จึงจะเป็นองค์ประชุม	 ไม่ว่าในขณะนั้นจะมี

กรรมการอยูเ่ปน็จำานวนเทา่ใด	ทีก่ำาหนดเชน่นีเ้นือ่งจาก	ก.อ.	มอีำานาจในการแตง่ตัง้โยกยา้ยหรอื
พิจารณาโทษทางวินัยของพนักงานอัยการ	 ดังนั้น	 จึงเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการฉวยโอกาส
โยกยา้ยหรอืแตง่ตัง้พนกังานอยัการในขณะทีก่รรมการอยัการบางสว่นพน้จากตำาแหนง่	บทบญัญตัิ
เกี่ยวกับการกำาหนดจำานวนองค์ประชุมของ	 ก.อ.	 จึงมีความเหมาะสมแล้ว	 ไม่ควรให้จำานวน 
องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งตามหลักทั่วไป
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นอกจากนี้	 เมื่อองค์กรอัยการได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรเลียนแบบศาลยุติธรรม	
โดยมี	 ก.อ.	 ที่มีอำานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับ	 ก.ต.	 จึงควรกำาหนดให้กรรมการอัยการพ้นจาก
ตำาแหน่งได้หากวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนเช่นเดียวกับกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมด้วย

4.	คณะกรรมการอยัการ	(ก.อ.)	เปน็องคป์ระกอบทีส่ำาคญัขององคก์รอยัการ	เนือ่งจาก
มีอำานาจหน้าที่ในการบรรจุ	 แต่งตั้ง	 โยกย้าย	 และพิจารณาโทษทางวินัยของพนักงานอัยการ	 
รวมทัง้มอีำานาจอนมุตัใิหพ้นกังานอยัการไปดำารงตำาแหนง่เปน็กรรมการในรฐัวสิาหกจิหรอืกจิการ
อื่นของรัฐ	 ดังนั้น	 จึงควรแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างและองค์ประกอบของ	 ก.อ.	 ตามความ 
ในร่างมาตรา	18	ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	ดังนี้

(1)	 ลดจำานวนกรรมการอัยการโดยตำาแหน่ง	 คือ	 รองอัยการสูงสุด	 จาก	 4	 คน	 
เป็น	2	คน

(2)	 เพิ่มจำานวน	 กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามความใน	 (3)	 จาก	 7	 คน	 
เป็น	9	คน

(3)	 ไม่ควรมีกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง	 แต่ควรแก้ไข 
ให้มีกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภา	 จำานวน	 3	 คน	 เพื่อให้	 ก.อ.	 
ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง

5.	การพิจารณาความผิดทางวินัยของอัยการสูงสุดตามร่างมาตรา	27	วรรคสี่	(1)	
ของ	ก.อ.	ที่แม้จะมีการกำาหนดห้ามมิให้อัยการสูงสุด	ซึ่งเป็นประธาน	ก.อ.	โดยตำาแหน่งเข้าร่วม
พิจารณาด้วยนั้น	 ยังไม่เป็นหลักประกันว่ากรรมการอัยการซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชาของ

อยัการสงูสดุจะไดร้บัความคุม้ครองหากลงมตใินทางทีไ่มเ่ปน็คณุกบัอยัการสงูสดุซึง่เปน็ผูบ้งัคบั
บญัชา	โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากมตทิีไ่มเ่ปน็คณุกบัอยัการสงูสดุนัน้เปน็เสยีงสว่นนอ้ย	และอยัการ
สูงสุดยังคงดำารงตำาแหน่งอยู่ต่อไป	จึงควรหามาตรการป้องกันปัญหาดังกล่าว

6.	รา่งพระราชบญัญตันิีไ้มม่บีทบญัญตัคิุม้ครองการปฏบิตัหินา้ทีข่องพนกังานอยัการ
จากการถกูโยกยา้ยโดยไมไ่ดร้บัความยนิยอมจากพนกังานอยัการนัน้	จงึควรมบีทบญัญตัคิุม้ครอง
เชน่เดยีวกบัขา้ราชการตลุาการศาลยตุธิรรม	โดยสมควรกำาหนดใหก้ารโยกยา้ยแตง่ตัง้ขา้ราชการ
อัยการจะกระทำาได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากข้าราชการอัยการผู้นั้น	 เว้นแต่	 การโยกย้าย
แต่งตั้งตามวาระการเลื่อนตำาแหน่งให้สูงขึ้น	 หรืออยู่ในระหว่างการถูกดำาเนินการทางวินัย	 
หรือตกเป็นจำาเลยในคดีอาญา	 หรือกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการดำาเนินคดีหรือ 
มีเหตุสุดวิสัย	 หรือเหตุจำาเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้	 ทั้งนี้	 ตามระเบียบที่	 ก.อ.	 กำาหนด	 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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7.	 การที่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	 พ.ศ.	 ....	 มีบทบัญญัติ

กำาหนดใหอ้ยัการประจำากองหรอือยัการจงัหวดัผูช้ว่ยตอ้งถวายสตัยป์ฏญิาณตอ่พระมหากษตัรยิ์
กอ่นเขา้รบัหนา้ทีน่ัน้	เปน็กรณทีีย่งัไมเ่คยมกีารบญัญตัเิชน่นีม้ากอ่น	เนือ่งจากโดยปกตริฐัธรรมนญู
กำาหนดใหเ้ฉพาะผูพ้พิากษา	สมาชกิรฐัสภา	หรอืคณะรฐัมนตร	ีในฐานะองคก์รผูใ้ชอ้ำานาจอธปิไตย	
3	 องค์กรเท่านั้น	 ที่ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่	 ดังนั้น	 
จึงอาจเป็นตัวอย่างให้องค์กรหนึ่งองค์กรใดที่ไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกำาหนดให้ต้อง 
ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่เสนอกฎหมายเพื่อให้มีบทบัญญัติ 
ในลักษณะดังกล่าวด้วยเช่นกัน

8.	การกำาหนดใหป้รบัอตัราเงนิเดอืนขา้ราชการอยัการสงูหนึง่ขัน้ทกุปี	จนกวา่จะได้
รับเงินเดือนในขั้นสูงสุดของเงินเดือน	 ตามความในวรรคสองของร่างมาตรา	 43	 จะช่วยเป็น 
หลักประกันให้กับข้าราชการอัยการว่า	 ผู้บังคับบัญชาจะไม่สามารถใช้การพิจารณาความดี 

ความชอบกดดนัพนกังานอยัการผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือ่แทรกแซงการดำาเนนิคดไีด	้แตค่วามในวรรค
สามของรา่งมาตรา	43	กลบักำาหนดให	้ก.อ.	มอีำานาจปรบัเงนิเดอืนพเิศษเกนิหนึง่ขัน้ใหก้บัอยัการ
ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นอย่างยิ่งได้	 จึงอาจเป็นเหตุให้เกิดการวิ่งเต้นหรือใช้การพิจารณาความดี 
ความชอบเป็นข้อเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับการดำาเนินคดีของผู้บังคับบัญชาได้

9.	การที่ร่างมาตรา	55	(5)	ได้กำาหนดลักษณะต้องห้ามของข้าราชการอัยการใน

ขณะดำารงตำาแหนง่วา่ตอ้งไมเ่ปน็กรรมการในรฐัวสิาหกจิหรอืกจิการอืน่ของรฐั	เวน้แต	่ไดร้บัอนมุตัิ
จาก	 ก.อ.	 นั้น	 จะมีความเหมาะสมหรือไม่	 เพียงใด	 เนื่องจากพนักงานอัยการผู้นั้นอาจได้ให้ 
ความเห็นทางกฎหมายแก่รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ	 แล้วต่อมาก่อให้เกิดความเสียหาย
และมีการฟ้องร้องดำาเนินคดีก็อาจก่อให้เกิดความลักลั่นและเป็นปัญหาในการดำาเนินคดีของ

พนกังานอยัการไดห้ากพนกังานอยัการสงูสดุจะตอ้งฟอ้งรอ้งดำาเนนิคดกีบัคณะกรรมการดงักลา่ว
ในฐานะทนายของแผ่นดิน	ดังนั้น	แม้บทบัญญัติดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้ก็ตาม	
ก.อ.	ก็ควรจะกำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวให้ชัดเจน

10.	ร่างมาตรา	 56	 วรรคสาม	 กำาหนดให้	 การพ้นจากตำาแหน่งของอัยการสูงสุด
ตาม	(4)	(5)	(7)	หรือ	(8)	ให้เสนอวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ	แต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา	 255	 วรรคสาม	 กำาหนดให้	 การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตำาแหน่งต้อง 
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอัยการ	และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา	ดังนั้น	ควรแก้ไข 
เพิ่มเติมความในวรรคสามของร่างมาตรา	 56	 กรณีการพ้นจากตำาแหน่งของอัยการสูงสุด 
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ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	โดยกำาหนดให้การพ้นจากตำาแหน่งของอัยการสูงสุด 
ต้องเป็นไปตามมติของ	ก.อ.	และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา

จากนั้น	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	 

พ.ศ.	....	แลว้ลงมตริบัรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วซึง่สภาผูแ้ทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแลว้ไวพ้จิารณา	
และสง่ใหค้ณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่งพระราชบญัญตัอิงคก์รอยัการและพนกังานอยัการ	
พ.ศ.	 ....	 พิจารณา	 โดยมีกำาหนดเวลาการแปรญัตติภายในเจ็ดวัน	 ตามข้อบังคับการประชุมฯ	 
ข้อ	142	

ตอ่มาคณะกรรมาธกิารไดข้อใหว้ฒุสิภาขยายเวลาการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ดังกล่าวออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	30	วัน	 โดยในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	10	 (สมัยสามัญ
นิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 4	 ตุลาคม	 2553	 ที่ประชุมได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่าง 
พระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	30	วัน	นับแต่วันที่	6	ตุลาคม	2553	ซึ่งครบ
กำาหนด	30	วัน	ในวันที่	4	พฤศจิกายน	2553	

เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว	 จึงได้เสนอ
รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อประธานวุฒิสภา	เมื่อวันที่	22	ตุลาคม	2553	สรุป
ผลการพิจารณาได้ว่า	 คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติในมาตรา	 18	
มาตรา	19	และมาตรา	67	(แต่ที่ประชุมได้แก้ไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากการแก้ไขเพิ่มเติมของ

กรรมาธกิารในมาตรา	14	มาตรา	49	มาตรา	83	และมาตรา	103	ดว้ย)	และคณะกรรมาธกิาร
ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตัไิวบ้างประการ	โดยมสีมาชกิวฒุสิภาเสนอคำาแปรญตัต	ิ
จำานวน	17	คน	คือ

	 1.	นายมณเฑียร	บุญตัน	 2.	นายวรินทร์	เทียมจรัส

	 3.	พลอากาศเอก	วีรวิท	คงศักดิ์	

	 4.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ	บูรณสมภพ

	 5.	นางสาวสุมล	สุตะวิริยะวัฒน์	 6.	นางกีระณา	สุมาวงศ์

	 7.	นางสาวรสนา	โตสิตระกูล	 8.	นายวันชัย	แสงสุขเอี่ยม

	 9.	นายสุรพงษ์	ตันธนศรีกุล	 10.	นางนฤมล	ศิริวัฒน์

11.	นายอนุรักษ์	นิยมเวช	 12.	นายเจตน์	ศิรธรานนท์

13.	นายเจริญ	ภักดีวานิช	 14.	นายสิริวัฒน์	ไกรสินธุ์

15.	นายประดิษฐ์	ตันวัฒนะพงษ์	 16.	นายประสาร	มฤคพิทักษ์

17.	นางรสสุคนธ์	ภูริเดช	
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และมีกรรมาธิการสงวนความเห็น	จำานวน	1	คน	คือ	นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย
สมาชิกวุฒิสภาได้ขอสงวนคำาแปรญัตติและกรรมาธิการได้สงวนความเห็นไว้ใน

มาตรา	7	มาตรา	9	มาตรา	14	มาตรา	18	มาตรา	19	มาตรา	20	มาตรา	23	มาตรา	26	
มาตรา	38	มาตรา	41	มาตรา	43	มาตรา	47	มาตรา	49	มาตรา	55	มาตรา	67	มาตรา	83	
มาตรา	91	มาตรา	103	และมาตรา	111

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่สองของวุฒิสภ�

ในคราวประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่14	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	วนัจนัทรท์ี	่1	พฤศจกิายน	
2553	ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	คำาปรารถ	แล้วเรียงลำาดับมาตรา
จนจบร่าง

ประเดน็สำาคญัทีส่มาชกิวฒุสิภาขอแปรญตัตแิละกรรมาธกิารสงวนความเหน็ใหแ้กไ้ข
เพิ่มเติม	มีดังนี้

1. ม�ตร� 1๘ องค์ประกอบของคณะกรรมก�รอัยก�ร 

ผู้สงวนคำ�แปรญัตติได้อภิปร�ยแสดงคว�มคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภ�  

เพื่อชี้แจงประกอบก�รแปรญัตติ มีดังนี้

1) น�งส�วสุมล สุตะวิริยะวัฒน์	ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความใน	(1)	ในวรรค
หนึ่ง	ของมาตรา	18	ดังนี้

“(1)	 อัยการสูงสุดเป็นประธ�น”	 และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 ปกติอัยการสูงสุด
ก็เป็นประมุขของฝ่ายอัยการอยู่แล้ว	 จึงไม่ควรมาเป็นประธานกรรมการใน	 ก.อ.	 เพราะจะ 
สวมหมวกหลายใบ	แต่ควรให้เป็นกรรมการคนหนึ่งใน	ก.อ.	

นอกจากนี้	ได้ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความใน	(3)	ในวรรคหนึ่ง	ของมาตรา	18	
ดังนี้

“(3)	 กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิจำานวนเจ็ดเก้าคน	 ซึ่งข้าราชการอัยการชั้น	 2	
ขึ้นไป	เป็นผู้เลือกจาก

(ก)	.........	ฯลฯ	.........
(ข)	.........	ฯลฯ	.........
(ค)	ข้าราชการอัยการชั้น	2	-	4	และมิได้เป็นกรรมการอัยการโดยตำาแหน่งอยู่แล้ว

สองคน”
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และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิไม่ควรมีที่มาเฉพาะ 
จากข้าราชการอัยการชั้นผู้ใหญ่	คือ	ชั้น	6	ขึ้นไป	เท่านั้น	แต่ควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการอัยการ
ชั้นผู้น้อยเข้ามาเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิได้ด้วย

๒) น�งนฤมล ศิริวัฒน์	 ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความใน	 (1)	 ในวรรคหนึ่ง	
ของมาตรา	18	เป็นดังนี้

“(1)	 อัยการสูงสุดเป็นประธ�น”	 และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 ประธานกรรมการ
อยัการควรเปน็บคุคลทีไ่ดร้บัการออกเสยีงคะแนนคดัเลอืกเขา้มาดกีวา่ทีจ่ะเขา้มาเปน็โดยตำาแหนง่	
และสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 อีกทั้ง	 หากประธานเป็นผู้ที่ได้รับเลือก 
เข้ามาแสดงว่าเป็นที่ยอมรับทั้งในระบบอัยการทั้งหมดและในกรรมการ	ก.อ.	ด้วยกันเอง

๓) น�ยเจตน์ ศิรธร�นนท์	 ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความใน	 (1)	 ในวรรคหนึ่ง	
ของมาตรา	18	เป็นดังนี้

“(1)	อัยการสูงสุดเป็นประธ�น”	และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	แม้การที่กำาหนดให้
อัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการใน	 ก.อ.	 โดยตำาแหน่งจะสอดคล้องกับโครงสร้างของ 

คณะกรรมการตลุาการศาลยตุธิรรมทีม่ปีระธานศาลฎกีาเปน็ประธานกรรมการ	ตามมาตรา	221	
ของรัฐธรรมนูญก็ตาม	แต่มาตรา	253	วรรคสาม	ของรัฐธรรมนูญ	กำาหนดให้	การแต่งตั้งและให้
อัยการสูงสุดพ้นจากตำาแหน่งให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอัยการ	 ดังนั้น	 การบัญญัติให้

อยัการสงูสดุเปน็ประธานกรรมการดงักลา่วจงึไมถ่กูตอ้ง	เนือ่งจากจะเปน็ผูใ้ชอ้ำานาจทัง้ในตำาแหนง่
ประธาน	ก.อ.	และประธานบริหารของอัยการในขณะเดียวกัน	ซึ่งอาจมีการใช้อำานาจในลักษณะ
ที่ผูกขาดได้

นอกจากนี้	ได้ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความใน	(3)	ในวรรคหนึ่ง	ของมาตรา	18	
ดังนี้

“(3)	กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิจำานวนเจ็ดคน	ซึ่งข้าราชการอัยการชั้น	2	ขึ้นไป	
เป็นผู้เลือกจาก

(ก)	 ข้าราชการอัยการชั้น	 ๖4	 ขึ้นไป	 และมิได้เป็นกรรมการอัยการโดยตำาแหน่ง
อยู่แล้วสี่คน

และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 เพื่อให้มีตัวแทนของพนักงานอัยการในระดับล่าง 
เข้ามาใช้สิทธิใช้เสียงใน	ก.อ.	ด้วย	และเพื่อป้องกันการรวมศูนย์อำานาจไว้ที่บุคคลคนเดียว

อีกทั้ง	ได้ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็นวรรคสองของมาตรา	18	ดังนี้
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“ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน”	 และ
ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 การที่กำาหนดให้กรรมการอัยการทั้งหมดเลือกกันเองเป็นประธานนั้น	

เพือ่ปอ้งกนัการผกูขาดการรวมศนูยอ์ำานาจการแตง่ตัง้โยกยา้ยขา้ราชการอยัการใหอ้ยูท่ีข่า้ราชการ
ระดับบริหาร

๔) น�งส�วรสน� โตสติระกลู	ขอแปรญตัตแิกไ้ขเพิม่เตมิความใน	(1)	ในวรรคหนึง่	
ของมาตรา	18	ดังนี้

“(1)	 อัยก�รสูงสุดเป็นประธานอัยการมาจากการเลือกตั้งของอัยการทั่วประเทศ”	
และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	ควรให้มีการเลือกประธาน	ก.อ.	ตามหลักประชาธิปไตย	และเพื่อ
มิให้เกิดการทับซ้อนในเรื่องของผลประโยชน์	 เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำาหนดห้ามมิให้อัยการไป
ดำารงตำาแหน่งในกรรมการของรัฐวิสาหกิจ	 เว้นแต่	 ก.อ.	 เห็นชอบ	 ซึ่งถ้าหากอัยการสูงสุดดำารง
ตำาแหน่งประธาน	 ก.อ.	 ด้วย	 ก็อาจกลายเป็นผู้มีอิทธิพลในการที่จะกำาหนดตั้งให้อัยการสูงสุด

เขา้ไปดำารงตำาแหนง่เปน็บอรด์ของรฐัวสิาหกจิตา่งๆ	ได้	และการทีร่า่งมาตรา	38	กำาหนดใหก้าร
แตง่ตัง้ขา้ราชการอยัการใหด้ำารงตำาแหนง่อยัการผูช้ว่ย	อยัการอาวโุส	รองอยัการสงูสดุ	และอยัการ
สงูสดุ	ใหป้ระธาน	ก.อ.	นำาเสนอ	ก.อ.	ทำาใหเ้หน็วา่เปน็การผกูขาดอำานาจโดยใหไ้ปรวมอยูท่ีอ่ยัการ
สูงสุด	ดังนั้น	 เพื่อมิให้เกิดการผูกขาดของอำานาจ	 ไม่เกิดระบบอุปถัมภ์	 และเพื่อให้เกิดการวาง
โครงสรา้งอำานาจในองคก์รทีด่	ีซึง่จะตอ้งพจิารณาถงึการถว่งดลุอำานาจดว้ย	ตำาแหนง่อยัการสงูสดุ	
กับประธาน	 ก.อ.	 จึงไม่ควรเป็นคนคนเดียวกัน	 และแม้รัฐธรรมนูญจะกำาหนดให้องค์กรอัยการ
เปน็องคก์รทีม่คีวามเปน็อสิระ	กม็คีวามหมายวา่เปน็อสิระจากฝา่ยบรหิารเทา่นัน้	ไมไ่ดห้มายความ
ว่าเป็นอิสระจากการถูกตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้	ได้ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความใน	(2)	ในวรรคหนึ่ง	ของมาตรา	18	
ดังนี้

“(2)	 อัยการสูงสุดและรองอัยการสูงสุดตามลำาดับอาวุโสจำานวนไม่เกินสี่คนเป็น

กรรมการอยัการโดยตำาแหน่ง	ทัง้นี ้ให้รองอยัก�รสงูสดุทีม่อี�วโุสสงูสดุและให้เลอืกคนใดคนหนึง่
เป็นรองประธาน”	 และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 การที่กำาหนดให้มีการเลือกรองประธาน	 ก.อ.	
โดยเลือกจากอัยการสูงสุดและรองอัยการสูงสุดนั้น	เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับมาตรา	18	(1)	
คือ	 เมื่อประธาน	ก.อ.	มาจากการเลือกตั้ง	 รองประธาน	ก.อ.	ก็ควรมาจากการเลือกตั้งเช่นกัน	
ไม่ใช่ให้มาเป็นกรรมการอัยการได้โดยตำาแหน่ง
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5) น�ยเจริญ ภักดีว�นิช น�ยศิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ และน�งรสสุคนธ์ ภูริเดช  

ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความใน	(1)	ในวรรคหนึ่ง	ของมาตรา	18	ดังนี้

“(1)	อยัก�รก�รสงูสดุเปน็ประธานกรรมการ	ซึง่เลอืกจากผูร้บับำานาญตามกฎหมาย
ว่าด้วยบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการอัยการมาแล้วในตำาแหน่งไม่
ต่ำากว่ารองอธิบดีกรมอัยการหรือรองอัยการสูงสุด	หรือผู้ทรงคุณวุฒิในทางกฎหมายซึ่งเป็นผู้รับ

บำานาญตามกฎหมายวา่ดว้ยบำาเหนจ็บำานาญขา้ราชการ	และเคยรบัราชการในตำาแหนง่ไมต่่ำากวา่
อธบิดหีรอืเทยีบเทา่ขึน้ไป	ทัง้นี	้ตอ้งไมเ่คยเปน็สมาชกิหรอืเจา้หนา้ทีพ่รรคการเมอืงในระยะเวลา
สิบปีที่ผ่านมา	 และไม่เป็นข้าราชการการเมือง	 สมาชิกรัฐสภาหรือทนายความ”	 ในการนี้	 นาย
เจริญ	 ภักดีวานิช	 ได้เป็นตัวแทนชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 ควรให้อัยการทั้งประเทศเป็นผู้เลือก

ประธาน	ก.อ.	จากบคุคลทีม่ปีระสบการณแ์ละไดร้บัการยอมรบั	เพือ่มใิหเ้กดิการรวมศนูยอ์ำานาจ
มาไว้ที่อัยการสูงสุด	 และแม้องค์ประกอบของคณะกรรมการอัยการมีทั้งหมด	 15	 คน	 อัยการ
สูงสุดเป็นประธานกรรมการ	องค์ประกอบอีก	14	คน	ที่เหลือ	มีจำานวน	11	คน	ที่เป็นอัยการ	
หากมีการร้องเรียนอัยการสูงสุด	 คณะกรรมการชุดนี้อาจมีปัญหาในการลงมติได้	 นอกจากนี้	 
การบัญญัติกฎหมายเช่นนี้เป็นสัญญาณอันตรายขององค์กรอิสระ	 เพราะนอกจากจะเป็น 

การเพิม่อำานาจหนา้ทีข่องตนเองแลว้ยงัมลีกัษณะของการออกกฎหมายกำาหนดตวับคุคลไวช้ดัเจน
เป็นการล่วงหน้า	ซึ่งไม่ชอบด้วยหลักธรรมและไม่ถูกต้อง

๖) พลอ�ก�ศเอก วรีวทิ คงศกัดิ	์ขอแปรญตัตแิกไ้ขเพิม่เตมิความใน	(2)	และ	(4)	
ในวรรคหนึ่ง	ของมาตรา	18	ดังนี้

“(2)	รองอยัการสงูสดุตามลำาดบัอาวโุสจำานวนไมเ่กนิสีส่องคนเปน็กรรมการอยัการ
โดยตำาแหน่ง	ทั้งนี้	ให้รองอัยการสูงสุดที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นรองประธาน”

“(4)	 กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภาจำานวนสองสี่คน	
และคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำานวนหนึ่งคน”

นอกจากนี้	ได้ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็นวรรคสองของมาตรา	18	ดังนี้
“กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ	ตาม	(4)	ต้องมีความเชี่ยวชาญ	หรือประสบการณ์

ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การพัฒนาองค์กร	 การงบประมาณ	 การวางแผน	 หรือ 
การบริหารและจัดการ”

และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 การที่ต้องปรับจำานวนกรรมการอัยการ	 ตามมาตรา	
18	 (2)	และ	 (4)	 ให้มีจำานวนลดลงนั้น	ก็เพื่อให้จำานวนกรรมการอัยการที่เป็นบุคคลภายนอก 
มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับกรรมการอัยการผู้ที่อยู่ในตำาแหน่งประจำา	คือ	7	คนเท่ากัน
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ส่วนกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ตามมาตรา	 18	 (4)	 นั้น	 ควรจะเป็นบุคคล
ภายนอก	 เพราะถ้าหากกำาหนดว่าต้องเป็นผู้ที่เคยดำารงตำาแหน่งอัยการมาก่อนจะไม่ใช่ผู้ที่มี 
ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ	อย่างแท้จริง	และโครงสร้างงานของ	ก.อ.	ตามร่างพระราชบัญญัติ
นี้มีลักษณะเป็นงานเชิงบริหาร	ซึ่งตามข้อเท็จจริงควรจะต้องใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากนักวิชาการ
หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก	นอกจากนี้	แนวคิดในการที่จะ
นำาผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ	เข้ามานั้น	ควรนำามาประยุกต์ใช้กับส่วนที่วุฒิสภาและรัฐบาลเป็น
ผู้แต่งตั้งมาตามมาตรา	18	(4)	ด้วย	เพื่อทำาให้คุณภาพของ	ก.อ.	ที่มาจากบุคคลภายนอกดีขึ้น

7) น�ยวรินทร์ เทียมจรัส	 ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความใน	 (3)	 ในวรรคหนึ่ง	
ของมาตรา	18	ดังนี้

ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความใน	(3)	ในวรรคหนึ่ง	ของมาตรา	18	ดังนี้
“(3)	 กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิจำานวนเจ็ดคน	 ซึ่งข้าราชการชั้น	 2	 ขึ้นไป	 

เป็นผู้เลือกออก
(ก)	 ข้าราชการอัยการชั้น	 ๖5	 ขึ้นไป	 และมิได้เป็นกรรมการอัยการโดยตำาแหน่ง

อยู่แล้วสี่คน	
(ข)	 ผู้รับบำาเหน็จหรือบำานาญตามกฎหมายว่าด้วยบำาเหน็จบำานาญข้าราชการหรือ

กฎหมายว่าด้วยกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการอัยการ 
มาแล้ว	หรือทนายความที่มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทนายความไม่น้อยกว่า	15	ปี 
และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	19	ข.	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	และ	(7)	สามคน”

และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	การที่ขอแก้ไขมาตรา	18	(3)	(ก)	โดยกำาหนดให้ต้อง
เป็นข้าราชการชั้น	5	ขึ้นไปนั้น	เพื่อให้ฐานกว้างขึ้นและการลงคะแนนเลือกตั้งก็จะมีความหลาก
หลายมากขึน้	สว่นกรณกีารแกไ้ขมาตรา	18	(3)	(ข)	กเ็พือ่เพิม่ใหท้นายความซึง่เปน็องคป์ระกอบ
ของกระบวนการยตุธิรรมไดม้โีอกาสเขา้มาเปน็กรรมการอยัการ	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ทุกองค์กรมีความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	และมีธรรมาภิบาล

๘) น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	 ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความใน	 (3)	 ในวรรคหนึ่ง	
ของมาตรา	18	ดังนี้

“(3)	 กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิจำานวนเจ็ดคน	 ซึ่งข้าราชการชั้น	 2	 ขึ้นไป	 
เป็นผู้เลือกจาก

(ก)	 ข้าราชการอัยการชั้น	 ๖4	 ขึ้นไป	 และมิได้เป็นกรรมการอัยการโดยตำาแหน่ง
อยู่แล้วสี่คน”	
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และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	มาตรา	18	 เป็นเรื่องของการกำาหนดโครงสร้างของ
คณะกรรมการอยัการ	ซึง่สอดคลอ้งกบัรฐัธรรมนญูและกฎหมายอยัการฉบบัเกา่และการทีก่ำาหนด
ให้อัยการสูงสุดเป็นประธาน	ก.อ.	 ก็เป็นเรื่องที่ดี	 เพราะเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
ฉบับนี้	 และเป็นบุคคลที่สามารถถูกตรวจสอบการใช้อำานาจได้	 โดยกระบวนการถอดถอน	 
หากให้เป็นบุคคลอื่น	เช่น	ข้าราชการบำาเหน็จบำานาญ	ก็จะไม่สามารถถูกดำาเนินการถอดถอนได้	
หรือหากจะให้ประธาน	ก.อ.	มาจากการเลือกตั้งของกรรมการอัยการแต่ละกลุ่มก็อาจเกิดความ
ลักลั่นได้	 เพราะในจำานวนกรรมการอัยการทุกประเภทมีทั้งอัยการที่ทำางานอยู่ในปัจจุบันและ
อัยการที่เกษียณ	 ซึ่งจะแตกต่างจากลักษณะโครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการสิทธิ
มนุษยชนที่กรรมการมาจากการเลือกตั้งของวุฒิสภา

นอกจากนี	้การทีก่ฎหมายฉบบันีก้ำาหนดใหม้กีรรมการอยัการผูท้รงคณุวฒุทิางดา้น
งบประมาณ	ดา้นการพฒันาองคก์ร	หรอืดา้นการบรหิารอยัการ	นัน้	เปน็การเปดิโอกาสใหม้บีคุคล
ภายนอกเข้ามาร่วมทำางานกับอัยการได้	ซึ่งถือเป็นหลักการใหม่ที่พัฒนาดีขึ้นกว่าเดิม

ส่วนการที่ขอแก้ไขให้กรรมการอัยการตามมาตรา	 18	 (3)	 เป็นข้าราชการอัยการ 
ชั้น	4	ขึ้นไป	ก็เพื่อมิให้กรรมการอัยการมีเฉพาะข้าราชการอัยการชั้นผู้ใหญ่ระดับอธิบดีเท่านั้น

กรรม�ธกิ�รผูส้งวนคว�มเหน็ไดอ้ภปิร�ยแสดงคว�มเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภ� 

เพื่อชี้แจงประกอบคว�มเห็น มีดังนี้ 

1)	น�ยตวง อันทะไชย	ได้ช้ีแจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	มาตรา	18	(1)	เป็นหัวใจสำาคัญ

ของมาตรา	18	เพราะโดยหลกัการตอ้งมกีารจดัระบบของความสมดลุแหง่อำานาจ	เพือ่มใิหอ้ำานาจ
ซอ้นอำานาจ	นอกจากนี	้ประธานองคก์รอสิระหลายองคก์รมทีีม่าจากการเลอืกตัง้	ดงันัน้	ประธาน	
ก.อ.	ควรต้องมาจากการเลือกตั้ง	ไม่ใช่รวมศูนย์อำานาจรวมไว้ที่คนคนเดียว	โดยมีประเด็นที่ต้อง
พิจารณา	ดังนี้

ประการแรก	กรณีการโยกย้ายอัยการ	กฎหมายกำาหนดให้อัยการสูงสุดเป็นผู้เสนอ	
และเสนอต่อประธาน	ก.อ.	อนุมัติ	ซึ่งประธาน	ก.อ.	ก็คือ	อัยการสูงสุดนั่นเอง	เมื่อผู้เสนอและ 

ผูอ้นมุตัเิปน็บคุคลคนเดยีวกนักจ็ะไมม่กีารถว่งดลุอำานาจ	และอาจนำามาสูก่ารลม่สลายขององคก์ร
อัยการได้

ประการที่สอง	 แม้รัฐธรรมนูญจะกำาหนดให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอิสระก็มิได้
หมายความว่า	 อิสระหลุดลอยไปจากประชาชน	 แต่ต้องอิสระในการที่จะวินิจฉัยทำางานรับใช้
ประชาชน	และต้องตรวจสอบการทำางานได้
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ประการที่สาม	 องค์กรอัยการเป็นคนละเรื่องกับองค์กรผู้ใช้อำานาจอธิปไตยทั้ง	 
3	องค์กร	คือ	ศาล	คณะรัฐมนตรี	และฝ่ายนิติบัญญัติ	ดังนั้น	จะพยายามอธิบายโดยเทียบเคียง

กบัองคก์รผูใ้ชอ้ำานาจทัง้สามองคก์รมไิด	้และการทีม่ผีูก้งัวลวา่	หากใหม้กีารเลอืกตัง้ประธาน	ก.อ.	
อาจจะทำาให้ได้ผู้ที่ยังด้อยอาวุโสหรือได้ผู้ที่อาวุโสเกินไป	 ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผล	 และถึงแม้ให้มี
การเลอืกประธาน	ก.อ.	โดยกรรมการ	ก.อ.	ดว้ยกนัเองเปน็ผูเ้ลอืกกย็อ่มมโีอกาสสงูทีอ่ยัการสงูสดุ
จะไดร้บัเลอืกเปน็ประธาน	ก.อ.	นอกจากนี	้หากใหบ้คุคลใดดำารงตำาแหนง่ได	้2	ฐานะ	และบคุคล
นั้นต้องพ้นจากตำาแหน่งหนึ่งตำาแหน่งใดไป	 ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อตำาแหน่งอื่นที่ดำารงอยู่ใน 
ขณะเดียวกันด้วย

ประการสุดท้าย	 ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลกระทบกระเทือนต่อวิถีชีวิต	 และสิทธิ

เสรภีาพของประชาชนจำานวนมาก	ดงันัน้	สภาควรตอ้งพจิารณากฎหมายฉบบันีด้ว้ยความละเอยีด
รอบคอบ

2)	น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	ขอสงวนความเห็นเพิ่มความใน	(5)	ในวรรคหนึ่ง	
ของมาตรา	18	ดังนี้

“(5)	กรรมการอยัการผูท้รงคณุวฒุดิา้นการงบประมาณดา้นการพฒันาองคก์รหรอื
ด้านการบริหารงานยุติธรรม	ซึ่งประธานและกรรมการตาม	(2)	 (3)	และ	(4)	 เป็นผู้เลือกจาก
บุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการจำานวนหนึ่งคน”	 และได้ชี้แจงความเห็นสรุป
ได้ว่า	 คณะกรรมาธิการจะนำาบทบัญญัติที่ขอเพิ่มเติมขึ้นใหม่นี้ไปบันทึกไว้เป็นข้อสังเกตของ 
คณะกรรมาธิการ	คือ	กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิที่เพิ่มเติมใหม่ตาม	(5)	นั้น	ให้คำานึงถึงผู้ที่มี
ประสบการณ์ด้านการบริหารงานยุติธรรมเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกด้วย	
ดังนั้น	จึงขอถอนความเห็นที่ได้สงวนไว้

คำ�ตอบชี้แจงของกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	18	มีดังนี้
1)	 น�ยจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 ร่างมาตรา	 18	 เป็นเรื่อง

การกำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการอัยการ	 (ก.อ.)	 ซึ่งตามร่างเดิมกำาหนดให้	 ก.อ.	 
ประกอบด้วย	

(1)	อัยการสูงสุดเป็นประธานกรรมการ
(2)	รองอัยการสูงสุด	ตามลำาดับอาวุโส	จำานวนไม่เกิน	4	คน
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(3)	กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ	จำานวน	7	คน	ซึ่งข้าราชการอัยการชั้น	2	
ขึ้นไป	เป็นผู้เลือกจาก

(ก)	ขา้ราชการอยัการชัน้	6	ขัน้ไป	และมไิดเ้ปน็กรรมการโดยตำาแหนง่
อยู่แล้ว	จำานวน	4	คน

(ข)	ผูร้บับำาเหนจ็บำานาญตามกฎหมาย	ซึง่เคยรบัราชการเปน็ขา้ราชการ
อัยการมาแล้ว	จำานวน	3	คน

(4)	กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภา	จำานวน	2	คน	
และคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง	จำานวน	1	คน

คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพิ่มเติมจำานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม	 (3)	 ให้เหลือ
จำานวน	6	คน	โดยให้เป็นข้าราชการอัยการชั้น	6	ขึ้นไป	ที่ได้รับเลือก	จำานวน	3	คน	ส่วน	1	คน

ทีเ่หลอืไดน้ำาไปบญัญตัเิพิม่เปน็มาตรา	18	(5)	คอื	ใหเ้พิม่องคป์ระกอบของ	ก.อ.	โดยใหม้กีรรมการ
อัยการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ	 ด้านการพัฒนาองค์กร	 หรือด้านการบริหารจัดการ	 
ซึง่ประธานกรรมการและกรรมการอืน่เปน็ผูเ้ลอืกจากบคุคลซึง่ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ขา้ราชการฝา่ย
อยัการ	จำานวน	1	คน	เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย	ก.บ.ศ.	ของศาลยตุธิรรมทีก่ำาหนดใหม้บีคุคล
ภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการได้ด้วย	นอกจากนี้	การที่กำาหนดให้อัยการสูงสุดเป็นประธาน	ก.อ.	
จากเดิมในอดีตประธาน	ก.อ.	มาจากการเลือกของอัยการทั้งประเทศนั้น	เนื่องจากอัยการสูงสุด
ในปัจจุบันนี้อยู่ในตำาแหน่งได้ถึง	70	ปี	ดังนั้น	ผู้ที่เพิ่งพ้นจากความเป็นผู้บังคับบัญชาควรจะมี
การทิ้งระยะห่างพอสมควร

๒) น�ยจติตพิจน ์วริยิะโรจน	์ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	การพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ดังกล่าวของคณะกรรมาธิการ	 เน้นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่กำาหนดให้องค์กรอัยการเป็น
องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นอิสระ	ดังนั้น	คณะกรรมาธิการจึงร่วมกันพัฒนาเพื่อหา

วธิกีารทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะทำาใหอ้งคก์รอยัการมคีวามเปน็อสิระ	สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งเปน็กลาง
และมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ	เพราะฉะนัน้จงึพยายามยดึหลกัขององคก์รตลุาการมาใช	้โดยเฉพาะ
โครงสร้างของศาลยุติธรรม	 เนื่องจากศาลยุติธรรมเป็นองค์กรที่ถูกแทรกแซงน้อยที่สุดและ 
มีประเด็นปัญหาความไม่เป็นอิสระน้อยที่สุด	 นอกจากนี้	 องค์กรอัยการก็เป็นองค์กรที่ถูกตั้งขึ้น 
คู่ขนานกับองค์กรตุลาการ	และได้ดำาเนินการมาในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันด้วย

หากพิจารณาจากโครงสร้างของศาลยุติธรรมจะมีโครงสร้างหลัก	2	ส่วน	คือ	ก.ต.	
และ	ก.บ.ศ.	ซึ่งมีประธานศาลฎีกาเป็นประธานทั้ง	2	ส่วน	ซึ่งการที่กำาหนดให้อัยการสูงสุดเป็น
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ประธาน	ก.อ.	กเ็ปน็การพยายามจดัโครงสรา้งใหค้ลา้ยคลงึกบัระบบของศาลยตุธิรรม	โดยมคีวาม
มุง่หมายวา่จะทำาใหอ้งคก์รอยัการสามารถปฏบิตัหินา้ทีด่า้นความเปน็อสิระ	เทีย่งธรรม	และเปน็ 
กลางได้เช่นเดียวกับศาลยุติธรรม

สำาหรบัปญัหาเกีย่วกบัการถว่งดลุอำานาจของกรรมการอยัการนัน้	ไดม้กีารเพิม่มาตรา	
18	(5)	เพือ่ใหม้บีคุคลภายนอกเขา้มารว่มเปน็กรรมการอยัการดว้ย	และการทีก่ำาหนดใหป้ระธาน	
ก.อ.	 มาจากการเลือกตั้งและเป็นบุคคลซึ่งรับบำาเหน็จบำานาญนั้น	 อาจจะได้บุคคลซึ่งมีอายุ 
ค่อนข้างมากมาเป็นประธาน	ก.อ.	แต่หากกำาหนดให้มีการเลือกตั้งจากทั่วประเทศก็มีความเสี่ยง
ที่จะได้บุคคลที่มีอาวุโสน้อย	เพราะอัยการที่อายุน้อยมีสัดส่วนค่อนข้างมาก

๓) น�ยเขม็ชยั ชตุวิงศ์	ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	ตามรา่งกฎหมายฉบบันี้	อยัการสงูสดุ
ได้รับการแต่งตั้งโดยการให้ความเห็นชอบของวุฒิสภา	 รวมทั้งวุฒิสภามีอำานาจถอดถอนอัยการ
สงูสดุได	้อยัการสงูสดุจงึเปน็ขา้ราชการอยัการผูเ้ดยีวทีต่อ้งรบัผดิชอบตอ่วฒุสิภาโดยตรง	นอกจาก
นี	้รฐัธรรมนญู	มาตรา	255	บญัญตัใิหอ้ยัการสงูสดุเปน็ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการอยัการทัง้หลาย	
จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นประธาน	 ก.อ.	 ส่วนการที่จะกำาหนดให้มีการเลือกตั้งประธาน	 ก.อ.	
นั้น	เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม	เพราะอัยการถือระบบอาวุโส	และอัยการสูงสุดก็เป็นผู้อาวุโสสูงสุด	
นอกจากนี้	 ในระบบขององค์กรอื่นซึ่งคล้ายคลึงกัน	 คือ	 ศาลยุติธรรมก็กำาหนดให้ประธาน 
ศาลฎีกาซึ่งเป็นประมุขขององค์กรเป็นประธานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมและเป็น
ประธานคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้วย

๔) น�ยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	การพิจารณาร่างกฎหมายต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบและต้องทำาให้กฎหมายสอดคล้องต้องตรงกันทุกฝ่าย	 ซึ่งถ้าหากมีการ

แกไ้ขไมใ่หอ้ยัการสงูสดุเปน็ประธาน	ก.อ.	โดยตำาแหนง่	จะตอ้งไปแกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา	27	วรรค
สี่	(1)	ด้วย	เนื่องจากมาตรานี้กำาหนดให้	ในกรณีที่เป็นการดำาเนินการกับผู้ดำารงตำาแหน่งอัยการ
สูงสุด	 ห้ามมิให้ประธาน	 ก.อ.	 ตามมาตรา	 18	 (1)	 เข้าร่วมพิจารณา	 ดังนั้น	 ถ้าอัยการสูงสุด 

ไม่ได้เป็นประธาน	ก.อ.	แล้ว	เมื่อมีกรณีที่ต้องพิจารณาดำาเนินการกับตำาแหน่งอัยการสูงสุดที่ว่าง
ลง	จะต้องไม่ตัดสิทธิประธาน	ก.อ.	ที่ไม่ได้เป็นอัยการสูงสุดที่จะเข้าร่วมการพิจารณา

5) น�ยสมช�ติ พรรณพัฒน	์ ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 การที่กำาหนดให้อัยการสูงสุด
เป็นประธาน	 ก.อ.	 เป็นสิ่งที่เหมาะสมเนื่องจากตำาแหน่งอัยการสูงสุดเป็นตำาแหน่งที่วุฒิสภา 
มีอำานาจถอดถอนออกจากตำาแหน่งได้	หากมีการทำาความผิดหรือประพฤติมิชอบ

๖) น�ยเสริมเกียรติ วรดิษฐ์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	ศาลและอัยการเป็นหน่วยงาน
ที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งในเรื่องที่มาของการเป็นศาลและอัยการ	คุณสมบัติ	และเงินเดือนหรือ
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เงินประจำาตำาแหน่ง	จึงไม่เป็นเรื่องที่แปลกหากจะมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่คล้ายคลึงกัน	และ
เมื่อประธานศาลฎีกาเป็นประธาน	ก.ต.	โดยตำาแหน่ง	อัยการสูงสุดก็ควรเป็นประธาน	ก.อ.	ด้วย	

จงึจะเหมาะสม	นอกจากนี	้การทีก่ฎหมายกำาหนดใหข้า้ราชการอยัการชัน้	6	เปน็กรรมการอยัการ
ได้นั้น	 ก็ยังคงเป็นหลักการเดิมมิใช่หลักการใหม	่ เพราะอัยการชั้น	 6	 เทียบได้กับระดับอธิบดี
อัยการ	มิใช่เทียบได้กับอัยการจังหวัด

สำาหรับกรณีที่มีผู้ประสงค์ให้ทนายความได้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการอัยการนั้น	 

หากพจิารณาจากระบบงานของอยัการกบัทนายแลว้จะเหน็วา่	การวา่ความในศาลสว่นใหญอ่ยัการ
จะอยู่คนละฝ่ายกับทนายความ	 หากให้ทนายความเข้ามาเป็นกรรมการอัยการได้	 อาจทำาให้มี
ผลกระทบต่อคดีความ

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๘

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ
มติ

1)		มาตรา	18	(1)
	 เห็นด้วย	39	เสียง	ไม่เห็นด้วย	31	เสียง	งดออกเสียง	10	เสียง	ไม่ลงคะแนน	 

2	เสียง
2)		มาตรา	18	(2)
	 เห็นด้วย	52	เสียง	ไม่เห็นด้วย	21	เสียง	งดออกเสียง	8	เสียง	ไม่ลงคะแนน	

ไม่มี
3)	มาตรา	18	(3)
	 เห็นด้วย	53	เสียง	ไม่เห็นด้วย	20	เสียง	งดออกเสียง	7	เสียง	ไม่ลงคะแนน

ไม่มี
4)		มาตรา	18	(4)
	 เห็นด้วย	61	เสียง	ไม่เห็นด้วย	18	เสียง	งดออกเสียง	3	เสียง	ไม่ลงคะแนน

ไม่มี
5)		มาตรา	18	(5)	ไม่มีการลงมติ
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๒. ม�ตร� 1๙ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้�มของอัยก�รผู้ทรงคุณวุฒิ 

ต�มม�ตร� 1๘ (๔) และ (5) 

โดยที่มาตรา	 19	 คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม	 สมาชิกวุฒิสภาจึงมีสิทธิ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้	ในการนี้	มีผู้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา	ดังนี้

น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	 อภิปรายแสดงความเห็นและเสนอแนะเป็นข้อสังเกตว่า	
ตามมาตรา	19	(3)	(4)	(5)	เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการอัยการที่เป็นกรรมการอัยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	และมาตรา	19	กำาหนดให้กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	18	(4)	และ	
(5)	ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	19	ข.	 (1)	 (2)	 (3)	 (4)	หรือ	 (5)	 แต่มาตรา	19	 
ไม่ได้กำาหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	 18	 (3)	 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 
มาตรา	19	ข.	 (1)	 เหมือนดังเช่นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	18	 (4)	และ	 (5)	 
ทั้งที่เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิเหมือนกัน	ซึ่งลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	19	ข.	(1)	นี้	
เป็นกรณีที่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในทางศีลธรรมอันดี	หรือเป็นผู้มีหนี้สิน

ลน้พน้ตวั	และลกัษณะดงักลา่วนีค้วรเปน็ลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการอยัการผูท้รงคณุวฒุติาม
มาตรา	18	(3)	ดว้ย	ดงันัน้	แมก้ฎหมายจะไมไ่ดก้ำาหนดใหผู้ท้ีจ่ะรบัคดัเลอืกเปน็กรรมการอยัการ
ผูท้รงคณุวฒุติามมาตรา	18	(3)	ตอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา	19	ข.	(1)	กต็าม	สำานกังาน
อัยการสูงสุดก็ต้องมีการออกประกาศให้ผู้รับสมัครคัดเลือกทราบด้วยว่า	 บุคคลที่จะสมัครรับ 
คัดเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	 18	 (3)	 จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา	19	ข.	(1)	ด้วย

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๙

ทีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของคณะกรรมาธกิาร	โดยไมม่กีารลงมติ

๓. ม�ตร� ๒๖ ก�รประชุม ก.อ. 

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภา	เพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	มีดังนี้

พลอ�ก�ศเอก วีรวิท คงศักดิ์	 ขอแปรญัตติเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง	 ของ
มาตรา	26	ดังนี้



264  วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย

“มาตรา	26	การประชุม	ก.อ.	ต้องมีกรรมการอัยการมาประชุมไม่น้อยกว่าแปดคน	
โดยต้องเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสี่คนจึงจะเป็นองค์ประชุม”	 และได้ชี้แจง
เหตุผลสรุปได้ว่า	 การที่กำาหนดให้องค์ประชุมของ	 ก.อ.	 ต้องประกอบด้วยกรรมการอัยการ 

ผูท้รงคณุวฒุอิยา่งนอ้ย	4	คน	นัน้	เพือ่ใหก้รรมการผูท้รงคณุวฒุไิดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการประชมุ	
และเพื่อมิให้องค์ประชุมกรรมการอัยการประกอบไปด้วยข้าราชการประจำาทั้งหมด	 นอกจากนี้	
ยังเป็นการควบคุมกระบวนการตัดสินใจของ	ก.อ.	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

คำ�ตอบชี้แจงของกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	26	มีดังนี้
1) น�ยประสิทธิ์ ปทุม�รักษ์	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 ในการปฏิบัติปัญหาเกี่ยวกับ

เรื่ององค์ประชุมของการประชุม	 ก.อ.	 ไม่ครบ	 8	 คน	 นั้นไม่เคยมี	 และจะมีกรรมการอัยการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมอยู่แล้ว

๒) น�ยสุรชยั เลี้ยงบุญเลิศชยั	ตอบชีแ้จงสรปุไดว้่า	โครงสร้างของคณะกรรมการ
อัยการตามมาตรา	18	มีทั้งหมด	15	ท่าน	จำาแนกเป็น

(1)	ขา้ราชการประจำา	จำานวน	5	คน	คอื	อยัการสงูสดุ	1	คน	และรองอยัการ
สูงสุดตามลำาดับอาวุโส	4	คน

(2)	กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ	จำานวน	10	คน
ดังนั้น	การกำาหนดจำานวนองค์ประชุมของ	ก.อ.	ไว้	8	คน	เป็นการกำาหนดตามหลัก

ทั่วไป	 คือ	 องค์ประชุมต้องเกินกึ่งหนึ่ง	 และถ้าข้าราชการประจำาเข้าร่วมประชุมทั้งหมด	 5	 คน	 
ก็ต้องมีกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมอยู่แล้วอย่างน้อย	 3	 คน	 จึงจะครบเป็น 
องค์ประชุม

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๒๖

ทีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยกบัคณะกรรมาธกิารทีใ่หค้งไวต้ามรา่งเดมิโดยไมม่กีารลงมติ
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๓. ม�ตร� ๔๓ ก�รเลื่อนขั้นเงินเดือนและเงินประจำ�ตำ�แหน่งของพนักง�น

อัยก�ร

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภา	เพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	มีดังนี้

น�งนฤมล ศิริวัฒน์	ขอแปรญัตติตัดความในวรรคสาม	ของมาตรา	43	ออก	ดังนี้
“ในก�รปรับอัตร�เงินเดือนต�มวรรคสอง ถ้� ก.อ. พิจ�รณ�เห็นว่� ข้�ร�ชก�รอัยก�ร

ผู ้ใดมีผลง�นดีเด ่นเป็นอย่�งยิ่ง และเมื่อคำ�นึงถึงคุณภ�พและปริม�ณง�นก�รรักษ�วินัย  
คว�มประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมแล้ว ก.อ. จะให้ปรับอัตร�เงินเดือนให้ข้�ร�ชก�รอัยก�รผู้นั้น
เป็นกรณีพิเศษเกินหนึ่งขั้นก็ได้”	และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	การบัญญัติถ้อยคำาตามวรรคสาม
ไว้จะทำาให้เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ	 เนื่องจากมาตรา	 43	 วรรคสอง	 ได้กำาหนดให้ปรับอัตรา 
เงินเดือนของข้าราชการอัยการในชั้นเงินเดือนชั้น	1	ชั้น	2	และชั้น	3	สูงขึ้นหนึ่งขั้นทุกปีอยู่แล้ว	
แต่เมื่อมาตรา	43	วรรคสาม	กำาหนดให้มีการปรับอัตราเงินเดือนให้ข้าราชการอัยการเป็นกรณี
พิเศษเกินหนึ่งขั้นได้	 สำาหรับข้าราชการอัยการผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นอย่างยิ่งนั้น	 จะทำาให้ 
เกิดปัญหาหลายประการ	ดังนี้

1)	 หลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณาว่าผู้ใดมีผลงานดีเด่นเป็นอย่างยิ่งนั้น	 ใช้สิ่งใด
เป็นเครื่องชี้วัด

2)	ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นอย่างยิ่งนี้	จำากัดจำานวนคนหรือไม่
3)	เมื่อมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนได้มากกว่า	1	ขั้น	ย่อมมีผลกระทบต่อระบบอาวุโส

ของพนักงานอัยการ

4)	กรณเีชน่นีเ้ปน็การเปดิโอกาสใหม้กีารวิง่เตน้เพือ่ใหต้นไดร้บัการพจิารณาวา่เปน็
ผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น	 กระบวนการคัดเลือกคนเข้ามาเป็นพนักงานอัยการจะต้องคัดเลือกคนที่ดี
จริงและต้องการทำางานอย่างจริงจัง	 และควรมีการสร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจในลักษณะ

อืน่เพือ่ใหค้นมคีวามรบัผดิชอบตอ่งาน	เชน่	การใหเ้กยีรตหิรอืยกยอ่งระดบัสงูภายในองคก์ร	หรอื
การให้มีโอกาสในเรื่องต่างๆ	เป็นต้น
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คำ�ตอบชี้แจงของกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	43	มีดังนี้
น�ยเข็มชัย ชุติวงศ์	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 การปรับขั้นเงินเดือนตามปกติสูงขึ้น	

1	ขั้นทุกปี	สำาหรับข้าราชการอัยการนั้นเกิดผลเสีย	คือ	ทำาให้	ก.อ.	ไม่สามารถที่จะพิจารณาให้

ความดคีวามชอบกบัขา้ราชการอยัการผูใ้ดไดเ้ปน็พเิศษ	สง่ผลใหไ้มม่ผีูใ้ดมคีวามกระตอืรอืรน้ใน
การทำางาน	เช่น	สำานักงานคดีพิเศษ	เป็นหน่วยงานที่ต้องทำาคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ	(DSI)	
หรือ	ป.ป.ช.	ส่งสำานวนมา	ซึ่งเอกสารในสำานวนจะมีปริมาณมาก	ทำาให้คนหลีกเลี่ยงไม่อยากทำา
คดีเหล่านี้	 หรือกรณีที่พยายามหลีกเลี่ยงไปอยู่ในจังหวัดที่มีคดีน้อย	จากแต่เดิมระบบเงินเดือน

จะเปน็แบบแทง่ซึง่ทำาใหค้นวิง่เขา้หางาน	เนือ่งจากหากมผีลงานจำานวนมาก	ผูบ้งัคบับญัชากอ็าจ
ประเมินผลงานให้มีความดีเด่นเป็นพิเศษและได้	2	ขั้น

ดังนั้น	เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้น	จึงต้องมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	

และการที	่ก.อ.	จะพจิารณาปรบัเงนิเดอืนใหบ้คุคลใดเปน็กรณพีเิศษนัน้กต็อ้งมกีารพจิารณาอยา่ง
รอบคอบและมีเหตุผล	ตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบที่	ก.อ.	จะต้องไปกำาหนดขึ้นด้วย

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๒๖

ทีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยกบัคณะกรรมาธกิารทีใ่หค้งไวต้ามรา่งเดมิ	โดยไมม่กีารลงมติ

๔. ม�ตร� ๔๙ คณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งห�้มของผูส้มคัรสอบเข�้รบัร�ชก�ร

เป็นพนักง�นอัยก�ร

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผูส้งวนสำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภา	เพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	ดังนี้	

น�ยมณเฑียร บุญตัน	 ขอแปรญัตติแก้ไขตามใน	 ข.	 (6)	 ในวรรคหนึ่ง	 ของ
มาตรา	49	ดังนี้	

“(6)	 เป็นคนไร้ความสามารถ	 คนเสมือนไร้ความสามารถ	 คนวิกลจริตหรือจิต 
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ	หรือมีก�ยหรือจิตใจไม่เหม�ะสมที่จะเป็นข้�ร�ชก�รอัยก�ร	หรือเป็นโรค
ตามที่	 ก.อ.	 ประกาศกำาหนด”	 และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 การกำาหนดลักษณะต้องห้ามของ
บุคคลที่จะเป็นข้าราชการอัยการที่กล่าวว่า	 “มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการ
อัยการ”	นี้	เป็นแนวคิดสังคมเวทนานิยมที่หาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายไม่ได้	ดังนี้	
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ประการแรก	การมีกายไม่เหมาะสม	จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่ามีกายเหมาะสมหรือไม่	
และการบญัญตัเิชน่นีเ้ปน็การขดักบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู	มาตรา	30	ทีห่า้มมใิหม้กีารเลอืก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางกายหรือสุขภาพ	อีกทั้งศาลปกครองยัง
ได้มีคำาวินิจฉัยแล้วว่า	ถ้อยคำาดังกล่าวเป็นถ้อยคำาที่ขัดต่อความเจริญของบ้านเมืองด้วย

นอกจากนี	้ หากจะเปรียบเทียบกับบุคคลในกระบวนการยุติธรรมของต่างประเทศ	

เช่น	ประเทศฝรั่งเศสมีอัยการเป็นคนตาบอดทั้งสองข้าง	ประเทศอังกฤษเคยมีผู้พิพากษาศาลสูง
เป็นคนตาบอด	หรือประเทศแอฟริกาใต้มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนตาบอดเช่นกัน

ดังนั้น	 ประเทศไทยควรแก้ไขถ้อยคำาที่ล้าหลังเช่นนี้ให้หมดไป	 เพื่อให้ประเทศมี 
ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น	 และเพื่อลดการผูกขาดหรือขจัดการเลือกปฏิบัติให้หมดไป	 
ดังเช่น	 ในสมัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (หลังการรัฐประหาร	 ปี	 พ.ศ.	 2549)	 ได้มีการแก้ไข 
เพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับที่กฎหมายเปิดช่องให้มีการใช้ดุลพินิจอันอาจก่อให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติได้	 เช่น	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พระราชบัญญัติข้าราชการการเมือง	

หรอืพระราชบญัญตักิารประกอบโรคศลิปะ	โดยไดม้กีารแกไ้ขใหค้นพกิารมโีอกาสและมสีทิธติาม
กฎหมายนั้นๆ	ได้

นอกจากนี้	การแก้ไขถ้อยคำาดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้องค์กรอัยการได้มีบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถ	และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง	เข้าไปพัฒนาองค์กรด้วย

ประการที่สอง	 การมีจิตใจไม่เหมาะสม	 ควรต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ 
ชัดแจ้งและพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์	 ไม่ใช่ให้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอยู่ภายใต้
ดุลพินิจของบุคคล	 ดังนั้น	 ก.อ.	 ควรต้องกำาหนดระเบียบเพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการ
พิจารณาคุณสมบัติดังกล่าวเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งหรือป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วย

คำ�ตอบชี้แจงของกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	49	มีดังนี้
น�ยจิตติพจน์ วิริยะโรจน์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	การที่มาตรา	49	ข.	(6)	กำาหนด

ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการว่า	 จะต้อง
ไม่มีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการนั้น	 ไม่ได้มีความหมายว่าจะเป็นการ 
ตัดสิทธิคนพิการ	 เพื่อมิให้มาเป็นข้าราชการอัยการ	 เพราะรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้ชัดเจนว่าจะนำา

ความพกิารมาเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมหรอืไมเ่สมอภาคไมไ่ด	้ดงันัน้	กรรมาธกิารจงึเหน็ควร
ตัดคำาว่า	”กาย”	ออก	และสรุปถ้อยคำาใหม่ได้ว่า	บุคคลที่จะรับสมัครสอบคัดเลอืกเป็นข้าราชการ



268  วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย

อยัการจะตอ้งไมเ่ปน็คนไรค้วามสามารถ	คนเสมอืนไรค้วามสามารถ	คนวกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟอืน
ไมส่มประกอบ	หรอืมจีติใจไมเ่หมาะสมทีจ่ะเปน็ขา้ราชการอยัการ	หรอืเปน็โรคตามที	่ก.อ.	กำาหนด

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๔๙

คณะกรรมาธิการเห็นชอบด้วยกับผู้สงวนคำาแปรญัตติ	(นายมณเฑียร	บุญตัน)	ที่ให้

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 49	 ข.	 (6)	 เรื่องลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ
บรรจุเป็นข้าราชการอัยการ	ดังนี้

“(6)	 เป็นคนไร้ความสามารถ	 คนเสมือนไร้ความสามารถ	 คนวิกลจริตหรือจิต 
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ	 หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการอัยการ	 หรือ 
เป็นโรคตามที่	ก.อ.	ประกาศกำาหนด”

5. ม�ตร� 55 ก�รพ้นจ�กตำ�แหน่งของข้�ร�ชก�รอัยก�ร

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภา	เพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	มีดังนี้

น�ยอนรุกัษ ์นยิมเวช	ขอแปรญตัตเิพิม่เตมิความในวรรคสาม	ของมาตรา	55	ดงันี้
“การพ้นจากตำาแหน่งของอัยการสูงสุดตาม	(4)	(6)	หรือ	(7)	ต้องมีมติของ	ก.อ.	

เห็นชอบและให้เสนอวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ”	 และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 มาตรา	 55	
วรรคสาม	กำาหนดให้การพ้นจากตำาแหน่งของอัยการสูงสุดตามมาตรา	55	 (4)	 (6)	หรือ	 (7)	 
ให้เสนอวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ	 ซึ่งการพ้นจากตำาแหน่งของข้าราชการอัยการตาม	 (4)	 
คือ	การโอนไปรับราชการเป็นข้าราชการธุรการหรือข้าราชการฝ่ายอื่น	(6)	คือ	การถูกสั่งให้ออก
จากราชการตามมาตรา	36	มาตรา	57	หรือมาตรา	59	และ	(7)	คือ	การถูกสั่งลงโทษไล่ออก	
ปลดออก	หรือให้ออก

และมาตรา	10	ของร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ	พ.ศ.	....	
ได้กำาหนดให้	 การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตำาแหน่งต้องเป็นไปตามมติของ	 ก.อ.	
และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา	 และให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม

ราชโองการ	ซึง่มาตรา	10	นี	้เปน็การกำาหนดใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูทีก่ำาหนด
ให้	 การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตำาแหน่งต้องเป็นไปตามมติของ	 ก.อ.	 และได้รับ
ความเห็นชอบของวุฒิสภา	 ประเด็นที่ต้องพิจารณาประการแรก	 คือ	 รัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุว่า 
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การให้พ้นจากตำาแหน่งในลักษณะใดที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา	 และตามร่าง 
พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ	 พ.ศ.	 ....	 ก็ไม่ได้ระบุเรื่องของการให้พ้นจาก
ตำาแหน่งของอัยการสูงสุดตามมาตรา	10	ไว้ว่าเป็นอย่างไร	เช่นกัน	แต่การที่ร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	 พ.ศ.	 ....	 มาตรา	 55	 บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงว่า	 
หากเป็นการพ้นจากตำาแหน่งตามมาตรา	55	 (4)	 (6)	หรือ	 (7)	 ให้เสนอวุฒิสภาเพื่อให้ความ

เหน็ชอบนัน้	จะเปน็การขดักบัรฐัธรรมนญู	และมาตรา	10	ของรา่งพระราชบญัญตัอิงคก์รอยัการ
และพนักงานอัยการ	พ.ศ.	....	หรือไม่

ประการทีส่อง	ในทางปฏบิตัขิองวฒุสิภาเมือ่ไดม้กีารประกาศใชร้ฐัธรรมนญูปี	2550	
วุฒิสภาได้เคยให้ความเห็นชอบในกรณีที่นายชัยเกษม	 นิติสิริ	 อัยการสูงสุด	 พ้นจากตำาแหน่ง 
ตามมาตรา	56	คือ	เกษียณอายุราชการ	เนื่องจากวุฒิสภามีความเห็นว่า	การพ้นจากตำาแหน่ง
เพราะเกษียณอายุราชการก็ต้องมาขอความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วย	 ดังนั้น	 หากเป็นไปตาม

กฎหมายฉบบันี	้คอื	รา่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการอยัการ	พ.ศ.	....	มาตรา	55	การเกษยีณ
อายุก็ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากวุฒิสภา	 ซึ่งความจริงแล้วกฎหมายฉบับนี้มีความประสงค์
อย่างไร	 และจะมีปัญหาในเรื่องการตีความตามรัฐธรรมนูญหรือไม่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี 
การพ้นจากตำาแหน่งโดยการเกษียณอายุราชการ

ประการที่สาม	 การพ้นจากตำาแหน่งของอัยการสูงสุดตามมาตรา	 55	 (6)	 ที่ต้อง

เสนอตอ่วฒุสิภาเพือ่ใหค้วามเหน็ชอบนัน้	มาตรา	55	(6)	กำาหนดใหห้มายถงึการพน้จากตำาแหนง่
เพราะถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา	 36	 ด้วย	 แต่เมื่อได้พิจารณาในมาตรา	 36	 แล้ว 
พบว่า	ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพ้นจากตำาแหน่งของอัยการสูงสุดแต่ประการใด	

คำ�ตอบชี้แจงของกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	55	มีดังนี้
น�ยจุลสิงห์ วสันตสิงห์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	รัฐธรรมนูญมาตรา	255	กำาหนดให้	

การให้พ้นจากตำาแหน่งของอัยการสูงสุด	 ต้องขอความเห็นชอบจากวุฒิสภา	 ซึ่งการให้พ้นจาก
ตำาแหน่งนี้ไม่ได้หมายความถึง	การลาออกโดยสมัครใจ	การตายซึ่งเป็นการออกโดยสภาพ	หรือ

การเกษยีณอายรุาชการ	ซึง่เปน็การออกโดยผลของกฎหมาย	แตก่ารใหพ้น้จากตำาแหนง่	คอื	การ
บังคับให้ออก	 เพราะมิฉะนั้นแล้ว	 คนที่เกษียณอายุราชการซึ่งโดยปกติตามกฎหมายก็ต่ออายุ
ราชการไม่ได้	 หรือคนที่ตายไปแล้ว	 ก็จะต้องมาขอความเห็นชอบจากวุฒิสภา	 ซึ่งเป็นไปไม่ได้ 
ในทางปฏิบัติ	ดังนั้น	การตีความกฎหมายต้องตีความในทางที่ปฏิบัติได้ด้วย
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ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 55 

ทีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยกบัคณะกรรมาธกิารทีใ่หค้งไวต้ามรา่งเดมิ	โดยไมม่กีารลงมติ

๖. ม�ตร� ๖7 ข้อห้�มของพนักง�นอัยก�ร

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภา	เพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	มีดังนี้

1) น�งนฤมล ศิริวัฒน์	ขอแปรญัตติเพิ่มเติมความใน	(5)	วรรคหนึ่ง	ของมาตรา	
67	ดังนี้

“(5)	 ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ	 หรือกิจการอื่นของรัฐในทำานองเดียวกัน	 
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก	ก.อ.	 แต่ห้ามมิให้รับค่าตอบแทน	สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ	
ที่อาจได้รับจากการเป็นกรรมการนั้น	 แต่ให้สามารถรับเบี้ยประชุมได”้	 และได้ชี้แจงเหตุผลสรุป
ได้ว่า	 การที่กำาหนดมิให้พนักงานอัยการรับสิ่งตอบแทนจากการเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ	 
เพื่อให้พนักงานอัยการตระหนักว่าตนเองทำางานเพื่อประโยชน์ของประชาชนมิใช่เพื่อประโยชน์
ส่วนตัว

๒) น�งส�วรสน� โตสิตระกูล	 ขอแปรญัตติเพิ่มเติมความใน	 (5)	 ในวรรคหนึ่ง	
ของมาตรา	67	ดังนี้

“(5)	 ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ	 หรือกิจการอื่นของรัฐในทำานองเดียวกัน	 

เวน้แตจ่ะไดร้บัอนมุตัจิาก	ก.อ.	แตต่อ้งไมร่บัผลประโยชนต์อบแทนทีเ่ชือ่มโยงกบัผลประกอบการ
ขององค์กรนั้นๆ”	 และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 การที่จะห้ามมิให้อัยการไปเป็นกรรมการใน
รัฐวิสาหกิจไม่สามารถทำาได้	 เนื่องจากรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้เป็นได้	 หาก	 ก.อ.	 อนุมัติ	 แต่เมื่อ 

ไปเปน็แลว้	ไมค่วรไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนทีเ่ชือ่มโยงกบัผลประกอบการขององคก์รนัน้ๆ	คอื	
โบนัสต่างๆ	ด้วยเหตุผลดังนี้

ประการแรก	การที่พนักงานอัยการเข้าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจนั้น	เป็นการ
ไปปฏิบัติหน้าที่ให้กับรัฐ	 และได้รับเงินเดือนจากรัฐอยู่แล้วตามปกติ	 หากให้ไปเป็นได้และได้ 
ไปปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการ	 ประโยชน์ตอบแทนทั้งหลายที่ได้มา	 ควรส่งคืนให้แก่รัฐ	 ไม่ควร
เก็บไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
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ประการที่สอง	 การรับผลประโยชน์ตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลกำาไร	 จะทำาให้เกิด
ปัญหา	 คือ	 จะแน่ใจได้อย่างไรว่า	 ข้าราชการอัยการผู้นั้นจะดูแลผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
ผลประโยชน์ส่วนตัว	 เพราะเงินเดือนในฐานะที่เป็นข้าราชการในหน่วยงานของตนนั้น	น้อยกว่า
โบนัสที่ได้จากรัฐวิสาหกิจที่ตนเข้าไปเป็นกรรมการ

นอกจากนี้	ข้อบังคับของบางหน่วยงานกำาหนดไว้อย่างชัดเจนว่า	กรรมการจะต้อง
ทำาเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มที่	 ซึ่งเป็นบทบาทที่ขัดแย้งกันของพนักงานอัยการในฐานะ
ที่เป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจและในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐ

ดงันัน้	เพือ่แกไ้ขปญัหาดงักลา่ว	จงึไมค่วรกำาหนดใหพ้นกังานอยัการไดร้บัผลประโยชน์
ตอบแทนทีเ่ชือ่มโยงกบัผลประกอบการ	หรอืหากไดร้บัมากต็อ้งคนืใหก้บัรฐัทัง้หมด	และไมห่มาย
ถึงเฉพาะพนักงานอัยการเท่านั้น	แต่ควรหมายรวมถึงข้าราชการขององค์กรอื่นๆ	ด้วย

๓) น�ยประส�ร มฤคพิทักษ์	 ขอแปรญัตติเพิ่มเติมความใน	 (5)	 ในวรรคหนึ่ง	
ของมาตรา	67	ดังนี้

“(5)	 ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ	 หรือกิจการอื่นของรัฐในทำานองเดียวกัน	 

เวน้แตจ่ะไดร้บัอนมุตัจิาก	ก.อ.	โดยการอนมุตันิัน้จะตอ้งแสดงเหตผุลแหง่การอนมุตัติอ่สาธารณะ”	
และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 การที่พนักงานอัยการจะเข้าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจได้นั้น	
เป็นเรื่องของข้อยกเว้น	คือ	ก.อ.	อนุมัติ	แต่โดยหลักการแล้วรัฐธรรมนูญห้ามมิให้เป็น	และการที่	
ก.อ.	อนุมัติให้เป็นได้	 ก.อ.	ต้องแสดงเหตุผลแห่งการอนุมัติต่อสาธารณะ	 เพื่อให้ประชาชนหรือ

สงัคมใหค้วามชอบธรรมกบัการอนมุตัขิอง	ก.อ.	ดว้ย	ซึง่จะทำาใหพ้นกังานอยัการทีจ่ะเขา้ไปดำารง
ตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจได้รับความชอบธรรมจากประชาชน

๔) พลอ�ก�ศเอก วีรวิท คงศักดิ์	 ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็นวรรคสอง	
ในมาตรา	67	ดังนี้

“พนกังานอยัการทีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ตาม	(5)	ไมม่สีทิธไิดร้บัเวน้คา่ตอบแทน	เบีย้ประชมุ	
โบนัส	 หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน	 หรือประโยชน์อื่นใดจากรัฐวิสาหกิจ	 หรือหน่วยงาน 
ของรัฐที่ตนเป็นกรรมการ”	 และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 เหตุผลที่ต้องมีการนำาข้าราชการไป

ทำางานในรฐัวสิาหกจิ	คอื	แตเ่ดมิทีม่กีารตัง้รฐัวสิาหกจิขึน้นัน้	รฐัวสิาหกจิยงัไมม่ศีกัยภาพ	จะตอ้ง
ใช้อำานาจรัฐเข้าไปช่วยเหลือ	 คือ	 ต้องให้ข้าราชการเข้าไป	 และเมื่อได้ค่าตอบแทนมา	 หัวหน้า 
หนว่ยงานกจ็ะเอาไปดแูลลกูนอ้ง	แตเ่มือ่มกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบของรฐัวสิาหกจิไปเปน็รปูแบบ
ของบรษิทั	ซึง่ทำาธรุกจิแขง่ขนักบัเอกชน	การนำาเอาขา้ราชการของรฐัไปทำากเ็ปน็เรือ่งทีเ่อาเปรยีบ
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ประชาชน	และมหีลายองคก์รทีเ่ปน็บรษิทัเอกชนไดใ้ชอ้ำานาจรฐัเขา้ไปดำาเนนิธรุกจิจนเกดิปญัหา	
ซึ่งหากให้มีการรับค่าตอบแทนได้	 นอกเหนือจากรายได้ที่เป็นธรรมจรรยา	 เช่น	 ค่ายานพาหนะ	 
ก็จะถือเป็นประโยชน์ทับซ้อน	 เพราะเป็นการใช้อำานาจรัฐไปสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง	 ดังนั้น	
จึงต้องมีการปรับโครงสร้างในระดับประเทศใหม่	คือ

1)	รายได้พิเศษต่างๆ	ที่เกินธรรมจรรยา	ไม่สามารถนำาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

ได	้แตต่อ้งสง่กลบัคนืเขา้หลวง	ซึง่อาจอยูใ่นรปูของสวสัดกิารของหนว่ยงานทีท่กุคนไดร้บัประโยชน์
เสมอกัน

2)	การที	่ก.อ.	จะกำาหนดหลกัเกณฑใ์นการทีพ่นกังานอยัการจะเขา้ไปเปน็กรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจนั้น	ก.อ.	จะต้องพิจารณาถึงกรณีที่มีกฎหมายกำาหนดว่าจะต้องมีพนักงานอัยการ
เข้าไปเป็นกรรมการก่อนเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐาน	และสิ่งที่	ก.อ.	จะให้ความเห็นชอบส่วนใหญ่
จะต้องเป็นเรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้มีพนักงานอัยการเป็นกรรมการ

3)	การอนุมัติให้ข้าราชการอัยการผู้ใดไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจได้ของ	 ก.อ.	 
จะต้องมีเหตุผลที่อธิบายต่อสาธารณะได้

สม�ชิกวุฒิสภ�ผู้อภิปร�ยแสดงคว�มคิดเห็น

โดยทีม่าตรา	67	นี	้คณะกรรมาธกิารไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิความในมาตรา	67	(5)	
สมาชิกวุฒิสภาจึงมีสิทธิอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้	 ในการนี้	 สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย 
แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา	มีดังนี้

1) น�ยวรนิทร ์เทยีมจรสั	ไดอ้ภปิรายแสดงความคดิเหน็สรปุไดว้า่	การทีก่ฎหมาย
ห้ามมิให้พนักงานอัยการเข้าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ	 เพื่อมิให้มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน	 และแม้จะให้เป็นได้ตามที่	 ก.อ.	 อนุมัติ	 ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า	 หลักเกณฑ์ที่	 ก.อ.	 

จะกำาหนดนัน้มเีนือ้หาอยา่งไร	ดงันัน้	ควรมกีารกำาหนด	หา้มมใิหพ้นกังานอยัการรบัคา่ตอบแทน	
สิทธิประโยชน์	และสวัสดิการต่างๆ	ที่อาจได้รับจากการเป็นกรรมการนั้น	แต่ให้สามารถรับเบี้ย
ประชุมได้

๒) น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	(ได้ขอแปรญัตติในมาตรา	67	(5)	ว่า	พนักงานอัยการ
จะต้องไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทำานองเดียวกัน	 เว้นแต่	 จะได้รับ

อนมุตัจิาก	ก.อ.	คณะกรรมาธกิารไดแ้กไ้ขตามคำาแปรญตัตขิองผูแ้ปรญตัตแิลว้	ผูแ้ปรญตัตพิอใจ)	
ไดอ้ภปิรายแสดงความคดิเหน็สรปุไดว้า่	การทีต่อ้งกำาหนดให	้ก.อ.	เปน็ผูอ้นมุตัใิหพ้นกังานอยัการ
เข้าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจได้นั้น	 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใน 
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มาตรา	 255	 แต่การที่พนักงานอัยการจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการนั้น	 พนักงาน
อัยการจะต้องอุทิศตนให้การทำางานในหน้าที่ของอัยการให้ดีที่สุดก่อนที่จะไปเป็นกรรมการ	 
และเป็นสิ่งที่	 ก.อ.	 จะต้องกำาหนดไว้ในระเบียบของ	 ก.อ.	 ด้วย	 นอกจากนี้	 ระเบียบของ	 ก.อ.	 
จะต้องกำาหนดรายละเอียดในเรื่องของระดับของพนักงานอัยการที่จะเข้าไปเป็นกรรมการได้	
จำานวนของพนักงานอัยการที่จะเข้าไปเป็นกรรมการ	 และกำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ด้วย

อยา่งไรกต็าม	การทีจ่ะตอ้งใหพ้นกังานอยัการเขา้ไปเปน็กรรมการในรฐัวสิาหกจินัน้	
เป็นเรื่องที่มีความจำาเป็น	 เนื่องจากพนักงานอัยการมีบทบาทมากในการเป็นที่ปรึกษาหรือให้ 
คำาแนะนำาในการตรวจร่างสัญญา	เพราะอัยการเป็นผู้ที่มีความรู้	และความเชี่ยวชาญ	ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างมาก

สำาหรบัในเรือ่งของผลประโยชนต์อบแทนในการทีพ่นกังานอยัการเขา้ไปเปน็กรรมการ
นั้น	 หากกำาหนดเรื่องการรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนของพนักงานอัยการให้แตกต่างจาก
บุคคลอื่น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คณะกรรมการนั้นๆ	มีบุคคลทั่วไปเป็นกรรมการอยู่ด้วย	
จะเกิดปัญหาเรื่องความเสมอภาคและเป็นธรรมหรือไม่	 เพราะเมื่อทำางานเท่ากันแล้ว	 

โดยหลกัเกณฑก์ไ็มม่เีหตผุลทีจ่ะไดร้บัผลประโยชนต์อบแทนแตกตา่งกนั	และจะเปน็การสง่เสรมิ 
ให้มีคนดีๆ	เข้ามาช่วยทำางานด้วย

คำ�ตอบชี้แจงของกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	67	มีดังนี้

1) น�ยเรอืงไกร ลกีจิวฒันะ	ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	ตามกฎหมายของ	ป.ป.ช.	มาตรา	
103	กำาหนดหา้มมใิหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัผูใ้ดรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดจากบคุคล	นอกเหนอื
จากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย	 หรือกฎ	 ข้อบังคับ	 ที่ออกโดยอาศัยอำานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	 
ตามหลักเกณฑ์และจำานวนที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	กำาหนด	ซึ่งประธาน	ป.ป.ช.	ได้ออกระเบียบ
ปี	2543	ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน	3,000	บาท	ซึ่งกรณี	

3,000	บาทนี้	หมายความวา่	ในโอกาสหรอืประเพณหีา้มรบัเกนิ	3,000	บาท	แตถ่า้ไมใ่ชโ่อกาส	
ประเพณี	 วันเกิด	 ทำาบุญขึ้นบ้านใหม่	 หรืองานแต่งงาน	 แม้แต่บาทเดียวก็รับไม่ได้	 และเรื่องนี้ 
เป็นข้อยกเว้นในเรื่องของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาเท่านั้น	 แต่ถ้า 
รับโดยธรรมจรรยาจากญาติพี่น้องไม่จำากัดเรื่อง	3,000	บาท	นอกจากนี้	การรับเบี้ยประชุมจาก
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รฐัวสิาหกจิ	ตอ้งเสยีภาษตีามกฎหมายในขณะทีเ่บีย้ประชมุของสว่นราชการหรอืกรรมาธกิารหรอื
คณะกรรมการในสภาไม่ต้องเสียภาษี

๒) น�ยจุลสิงห์ วสันตสิงห	์ ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 เมื่อรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 155	
กำาหนดให้	 พนักงานอัยการสามารถเข้าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจได้แล้ว	 สิ่งต่างๆ	 ที่เป็น 

ผลพวงจากการเปน็กรรมการรฐัวสิาหกจิตามรฐัธรรมนญูกต็อ้งเปน็ไปเชน่นัน้	นอกจากนี	้พนกังาน
อัยการทุกคนทำาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ	 จึงไม่มีกรณีที่ผลประโยชน์จะขัดแย้งกัน	 
และการออกระเบยีบของ	ก.อ.	ในเรือ่งการใหพ้นกังานอยัการเปน็กรรมการของรฐัวสิาหกจิไดน้ัน้	
ก.อ.	 จะต้องกำาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการอุทิศเวลาให้กับราชการด้วยอย่างแน่นอน	 เพราะ 
ผลประโยชน์ของราชการต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด	

ส่วนการที่จะกำาหนดให้พนักงานอัยการรับได้เฉพาะเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	 
แต่รับโบนัสจากรัฐวิสาหกิจไม่ได้นั้น	 เป็นปัญหาที่กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณา	 
เพราะกระทรวงการคลังเป็นผู้กำาหนดว่า	 ข้าราชการที่เข้าไปเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจมี 

ความเสมอภาคเหมอืนกนัหมด	ดงันัน้	สว่นนีจ้งึเปน็เรือ่งของรฐับาลหรอืสว่นกลางทีจ่ะพจิารณา	

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๖7

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	67	(5)	ของคณะกรรมาธิการ
มติ	เห็นด้วย	58	เสียง	ไม่เห็นด้วย	21	เสียง	งดออกเสียง	6	เสียง	ไม่ลงคะแนน

ไม่มี

ผลก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ส�มของวุฒิสภ�

ในคราวประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่14	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	วนัจนัทรท์ี	่1	พฤศจกิายน	
2553	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 3	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	....	ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	147	(3)	

ผลก�รลงคะแนน	เห็นด้วย	80	เสียง	ไม่เห็นด้วย	3	เสียง	งดออกเสียง	5	เสียง	
ไม่ลงคะแนน	ไม่มี

ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่23	ปทีี	่3	ครัง้ที	่29	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	
วนัพฤหสับดทีี	่18	พฤศจกิายน	2553	ทีป่ระชมุไดพ้จิารณารา่งพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการ
ฝ่ายอัยการ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมแล้วลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของ
วุฒิสภา
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ทั้งนี้	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	 ....	มีผลใช้บังคับเป็น
กฎหมายแล้ว	 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 127	ตอนที่	 75	 ก	 วันที่	 7	 ธันวาคม	
2553

	 ๕.	ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	พ.ศ.	....	

ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 มีผู้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	รวมทั้งสิ้น	9	ฉบับ	ดังนี้	1)	คณะรัฐมนตรี	ชุดที่มีนายอภิสิทธิ์	
เวชชาชีวะ	 เป็นนายกรัฐมนตรี	2)	นายเจริญ	จรรย์โกมล	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรคพลัง
ประชาชน	(ปัจจุบัน	คือ	พรรคเพื่อไทย)	กับคณะ	เป็นผู้เสนอ	3)	นายศุภชัย	โพธิ์สุ	สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร	พรรคภูมิใจไทย	กับคณะ	เป็นผู้เสนอ	4)	นายขยัน	วิพรหมชัย	สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร	พรรคประชาธปิตัย์	กบัคณะ	เปน็ผูเ้สนอ	5)	นายอนนัต	์ศรพีนัธ	์สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	
พรรคเพื่อไทย	กับคณะ	เป็นผู้เสนอ	6)	นายสถาพร	มณีรัตน์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรค
เพื่อไทย	กับคณะ	เป็นผู้เสนอ	7)	นายภราดร	ปริศนานันทกุล	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พรรค
ชาติไทยพัฒนา	กับคณะ	 เป็นผู้เสนอ	8)	นางวรศุลี	 สุวรรณปริสุทธิ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา	 กับคณะ	 เป็นผู้เสนอ	9)	 นายพิษณุ	 หัตถสงเคราะห์	 สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร	พรรคเพ่ือไทย	กับคณะ	เป็นผู้เสนอ	และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดท่ี	23	 
ปีที่	3	ครั้งที่	13	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพุธที่	10	มีนาคม	2553	และในคราวประชุมสภาผู้แทน
ราษฎร	ชุดที่	23	ปีที่	3	ครั้งที่	16	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพุธที่	24	มีนาคม	2553	ที่ประชุม
สภาผูแ้ทนราษฎรไดพ้จิารณารา่งพระราชบญัญตัสิภาเกษตรกรแหง่ชาต	ิพ.ศ.	....	ซึง่คณะกรรมาธกิาร
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 โดยพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับ 
ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 ด้วยคะแนนเสียง	 245	 เสียง	 ไม่เห็นชอบ	 
ไม่มี	และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	146	

สาระสำาคัญแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	คือ	โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กำาหนดให้รัฐต้องดำาเนินการคุ้มครอง	 และรักษาประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและ 
การตลาด	 ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด	 รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนเกษตรกรรม	 และรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ
เกษตรกร	 เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำาหนดนโยบายและวางแผนการ
พัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้
ดขีึน้ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ	สงัคม	และการเมอืงอยา่งตอ่เนือ่งและเปน็ไปเพือ่เกษตรกรอยา่งแทจ้รงิ
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และมกีระบวนการตรวจสอบการใชอ้ำานาจรฐัดา้นการปฏบิตัติามนโยบายเกษตรกรรมและระบบ
เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศอยา่งยัง่ยนืในอนาคต	ดงันัน้	เพือ่ใหบ้รรลเุจตนารมณข์องรฐัธรรมนญู
ในการจดัตัง้สภาเกษตรกรแหง่ชาตเิพือ่ใหท้ำาหนา้ทีเ่ปน็ตวัแทนของเกษตรกรในการดำาเนนิกจิกรรม
ต่างๆ	เกี่ยวกับเกษตรกรรม	จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้	

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่หนึ่งของวุฒิสภ�

โดยที่ในคราวเมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร 
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 และลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้น 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	 โดยอาศัยอำานาจประธานวุฒิสภาได้มอบหมาย	 
ให้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 วุฒิสภา	 เป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า	 และให้คณะกรรมาธิการรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภา 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกต่อไป	ทั้งนี้	ตามข้อบังคับการประชุมฯ	ข้อ	136
ในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	23	(สมัยสามัญทั่วไป)	เป็นพิเศษ	วันอังคารที่	20	

เมษายน	2553	ทีป่ระชมุไดพ้จิารณารา่งพระราชบญัญตัสิภาเกษตรกรแหง่ชาติ	พ.ศ.	....	ในวาระ	
ทีห่นึง่	ในการนีป้ระธานคณะอนกุรรมาธกิารศกึษาและตดิตามพระราชบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัการเกษตร
และสหกรณ์	ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ ์(นายวันชัย	แสงสุขเอี่ยม)	ได้รายงาน	
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา	สรุปได้ว่า

ร่างมาตรา	3	คณะกรรมาธิการ	ฯ	ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบทนิยาม	ดังนี้
1)	นิยามคำาว่า	 “เกษตรกรรม”	 ในส่วนที่เป็นกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐมนตรี

ประกาศกำาหนดในราชกจิจานเุบกษา	โดยการเสนอแนะของสภาเกษตรกรแหง่ชาติ	แตเ่นือ่งจาก	
ในวาระเริ่มต้นยังไม่มีสภาเกษตรกรแห่งชาติให้การเสนอแนะจะเป็นปัญหาได้	 โดยเฉพาะ 
การประกอบกิจการบางอย่างที่ยากต่อการวินิจฉัยว่าเป็นการทำาเกษตรกรรมหรือกิจการอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง	กับเกษตรกรรมหรือไม่	เช่น	การทำานาเกลือ	เป็นต้น	

2)	นิยามคำาว่า	 “เกษตรกร”	 ควรมีความหมายที่ป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกร 

เขา้มาเปน็สมาชกิของสภาเกษตรกร	และ	“เกษตรกร”	ควรหมายถงึ	ผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกรรม 
ที่แท้จริง	เช่น	ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก	และใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำาเกษตรกรรม	
หรือเป็นที่ยอมรับว่าทำาเกษตรกรรมจากประชาคมในพื้นที่

3)	นยิามคำาวา่	“แผนแมบ่ท”	แผนแมบ่ทควรจะเปน็แผนแมบ่ทเพือ่พฒันาเกษตรกรรม
ควรเป็นแผนที่กำาหนดการวางแผนการเกษตร	การรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร	และ
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ให้รวมถึงแผนแม่บทอื่นที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	
84	(8)

4)	 นิยามคำาว่า	 “องค์กรเกษตรกร”	 ควรให้ความสำาคัญกับการมีอยู่จริงของ 
องค์กรและสมาชิก	 รวมทั้งการดำาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ขององค์กร	 องค์กรเกษตรกร 
อาจไม่เป็น	 นิติบุคคลก็ได้	 คำาว่า	 “กลุ่มเกษตรกร”	 ที่กล่าวในนิยามขององค์กรเกษตรกร	 
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้อาจจะทำาให้เกิดความสับสนกับคำาว่า	 “กลุ่มเกษตรกร”	ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์	หรือกฎหมายอื่น

ร่างมาตรา	5	
1)	 ร่างมาตรา	 5	 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 (1)	 (2)	 และ	 (3)	 

ควรเปน็อสิระตอ่กนั	มใิชใ่หส้มาชกิ	(1)	เลอืกสมาชกิ	(2)	และสมาชกิ	(1)	และ	(2)	เลอืกสมาชกิ	
(3)	อกีทัง้การไมเ่ปน็อสิระตอ่กนั	ยงัทำาใหเ้กดิความยุง่ยากในการไดม้าของสมาชกิครบทกุประเภท
อีกด้วย	เช่น	หากไม่สามารถได้สมาชิก	(1)	ครบทุกจังหวัด	ก็ไม่สามารถจะได้มาซึ่งสมาชิก	(2)	
และ	(3)

2)	การได้มาของสมาชิก	(3)	ควรมีหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการคัดเลือก
ด้วย

3)	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกำาหนดตาม	 
ร่างมาตรา	5	(1)	และ	(2)	ยังขาดบทเฉพาะกาลรองรับว่าใครจะเป็นผู้กำาหนดในวาระแรก

ร่างมาตรา	 6	 และร่างมาตรา	 21	 เกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกสภาเกษตรกร 

แหง่ชาต	ิและเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองสมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดั	เนือ่งจากสมาชกิสภาเกษตรกร
แห่งชาติมีที่มาจากสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด	 เมื่อได้ดำารงตำาแหน่งสมาชิกสภาเกษตรกร 
แห่งชาติแล้ว	ควรจะยังคงเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอยู่	ทั้งนี้	เพื่อเชื่อมโยงการทำางานใน
ระดับจังหวัดและระดับชาติ

ร่างมาตรา	 10	 เกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 และร่าง 
มาตรา	20	เกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัด	มีความเหมาะสมดีแล้ว	แต่ควรเพิ่ม

ใหม้อีำานาจหนา้ทีใ่นการกำาหนดขอ้บงัคบัของสภาเกษตรกรแหง่ชาตดิว้ย	เชน่	ขอ้บงัคบัการประชมุ	
ข้อบังคับในการดำาเนินงาน	 เป็นต้น	 เนื่องจากในร่างพระราชบัญญัตินี้มีหลายมาตราที่กล่าวถึง 
ข้อบังคับ
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ดงันัน้	การปฏบิตังิานของสภาเกษตรกรแหง่ชาตติามรา่งมาตรา	17	และการปฏบิตัิ
งานของสภาเกษตรกรจงัหวดัตามรา่งมาตรา	26	โดยสำานกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
และสำานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมีความเหมาะสมแล้ว	 ทั้งนี้	 จะเป็นการประหยัด 
งบประมาณดว้ย	เวน้แตจ่ะมกีารกำาหนดอำานาจหนา้ทีเ่พิม่เตมิอกี	จงึจะพจิารณาวา่มคีวามจำาเปน็	
ที่จะต้องมีสำานักงานฯ	หรือไม่

ร่างมาตรา	 12	 เกี่ยวกับการจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งแรกภายใน	 
30	 วัน	 เมื่อมีสมาชิกครบถ้วนแล้ว	 โดยเห็นว่าควรกำาหนดให้จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ

ครัง้แรกภายใน	30	วนั	เมือ่มสีมาชกิไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	95	นา่จะเหมาะสมกวา่	เพือ่ใหส้ามารถ
จัดประชุม	ในครั้งแรกได้

รา่งมาตรา	13	คณะกรรมาธกิารฯ	ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัการประชมุสภาเกษตรกร
แห่งชาติ	ไม่ควรกำาหนดจำานวนครั้งและจำานวนวันไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	ถ้าจะกำาหนด
ก็ควรกำาหนดจำานวนขั้นต่ำา	 ซึ่งสภาเกษตรกรฯ	 สามารถกำาหนดจำานวนครั้งของการประชุมโดย 
การออกข้อบังคับของสภาเกษตรกรแห่งชาติเองได้

ร่างมาตรา	18	เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด
1)	กรณีมีที่มาจากการคัดเลือกตามร่างพระราชบัญญัติฯ	ฉบับของคณะรัฐมนตรี
ข้อดี
-	 สภาเกษตรกรควรจะเป็นระบบสภาโดยตรง	 ไม่ใช่ระบบสภาตัวแทนจึงต้องใช้ 

วิธีการคัดเลือกฯ
-	 ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ	เป็นตัวแทนจะได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
-	 การเมืองจะเข้ามาแทรกแซงการคัดเลือกฯ	ได้ยากกว่าการเลือกตั้ง
-	 การรวมกลุ่มของเกษตรกรทำาได้ง่าย	และมีความเข้มแข็ง
ข้อเสีย
-	 หากมีการคัดเลือกฯ	 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดแทนตำาแหน่งที่ว่างจะต้อง	 

มีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 
ทุกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนดำาเนินการคัดเลือกฯ	ทุกครั้งด้วย

2)	กรณีมีที่มาจากการเลือกตั้ง	 (ร่างพระราชบัญญัติฯ	ฉบับของคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญฯ	สภาผู้แทนราษฎร)
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ข้อดี
-	 ระบบขอ้มลูเกษตรกรระดบัหมูบ่า้นปรบัปรงุใหเ้ปน็ปจัจบุนัไดง้า่ยและชดัเจนกวา่

การคดัเลอืกฯ	เนือ่งจากมกีารเริม่ตน้จากขนาดเลก็ไปสูข่นาดใหญ	่(เขตหมูบ่า้น	-	ตำาบล	-	อำาเภอ)	
ทำาให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

-	 การเลือกตั้งฯ	ในระดับหมู่บ้านมาจากการตัดสินใจโดยตรงของเกษตรกร

-	 การเลอืกตัง้ฯ	ซอ่มในแตล่ะพืน้ทีท่ำาไดง้า่ยกวา่กรณทีีม่จีงัหวดัเปน็เขตคดัเลอืกฯ
ข้อเสีย
-	 การเลือกตั้งฯ	 เป็นการเลือกจากเกษตรกรโดยตรง	 ไม่ได้เลือกจากตัวแทน	 

ที่องค์กรเกษตรกรเสนอ	 อันเป็นการไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 84	 (8)	 เนื่องจาก 
ไม่เป็นการส่งเสริมและให้ความสำาคัญต่อการรวมกลุ่มของเกษตรกร	 อีกทั้งการเลือกตั้งจาก
เกษตรกรโดยตรง	จะไม่ทำาให้องค์กรเกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง

-	 การเลือกตั้งอาจถูกแทรกแซงได้ง่าย	 เพราะเป็นการเลือกตัวบุคคลที่อาจมี 
การชี้นำาได้

-	 ต้องมีระบบการตรวจสอบและถอดถอนผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งฯ	ด้วย
-	 การเลือกตั้งฯ	จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการคัดเลือกฯ
บทเฉพาะกาล
ร่างมาตรา	33	 เกี่ยวกับการกำาหนดหลักเกณฑ์	 เงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนองค์กร

เกษตรกรเพื่อใช้บังคับในวาระแรก	ดังนี้
1)	การกำาหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร	

ในวาระแรก	 การให้รัฐมนตรีเป็นผู้กำาหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียน

องคก์รเกษตรกรควรจะผา่นความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรกีอ่นหรอืไม	่เนือ่งจากสภาเกษตรกร
แห่งชาติ	 อยู่ในหมวด	 5	 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	 มาตรา	 84	 (8)	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550

2)	รา่งมาตรานีถ้อืเปน็จดุเริม่ตน้ทีส่ำาคญัของการไดม้าซึง่ตวัแทนเกษตรกรทีแ่ทจ้รงิ	
องคก์รเกษตรกรทีแ่ทจ้รงิ	สมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัและสมาชกิสภาเกษตรกรแหง่ชาต	ิซึง่หลกั
เกณฑ	์วธิกีาร	และเงือ่นไขในการรบัขึน้ทะเบยีนควรมคีวามเหมาะสม	และควรใหอ้งคก์รเกษตรกร
ในระดับชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันมีส่วนร่วมในการกำาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ	 ด้วย	 เพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจวา่ตวัแทนในทกุๆ	ระดบั	มคีวามเหมาะสมทีจ่ะเปน็สมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัและสมาชกิ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
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สว่นหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขในระยะยาวจะขึน้อยูก่บัสภาเกษตรกรแหง่ชาติ
เป็นผู้กำาหนดตามร่างมาตรา	28	วรรคสอง

3)	ควรเพิ่มให้มีหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการได้มาของสมาชิกสภาเกษตรกร
แห่งชาติ	ตามร่างมาตรา	5	(1)	และ	(2)	และใครจะเป็นผู้กำาหนดในวาระแรก

จากนัน้	ทีป่ระชมุไดพ้จิารณารา่งพระราชบญัญตัสิภาเกษตรกรแหง่ชาติ	พ.ศ.	....	แลว้
ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา	 และตั้ง 
คณะกรรมาธิการวิสามัญคณะหน่ึงเพ่ือพิจารณาในวาระท่ีสอง	จำานวน	29	คน	โดยมีกำาหนดเวลา 

การแปรญัตติภายในเจ็ดวัน	ตามข้อบังคับการประชุมฯ	ข้อ	142	กรรมาธิการดังกล่าวประกอบด้วย
	 1.	นายกฤช	อาทิตย์แก้ว		

	 2.	รองศาสตราจารย์กอบกุล	พันธ์เจริญวรกุล

	 3.	นายจรัล	จึงยิ่งเรืองรุ่ง		 4.	พันตำารวจโท	จิตต์	ศรีโยหะ	มุกดาธนพงศ์

	 5.	นางจิตร์ธนา	ยิ่งทวีลาภา		 6.	นายชัยวัฒน์	สุรวิชัย

	 7.	นางสาวณัฐภัทร	ถวัลยโพธิ		 8.	นายดิเรก	ถึงฝั่ง

	 9.	นายถนอม	ส่งเสริม		 10.	รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์	ศรีอนุชาต

11.	นายธวัช	บวรวนิชยกูร		 12.	นางนฤมล	ศิริวัฒน์

13.	นายบรรชา	พงศ์อายุกูล		 14.	นายประพัฒน์	ปัญญาชาติรักษ์

15.	นายพรพจน์	กังวาน		 16.	นางพรทิพย์	โล่ห์วีระ	จันทร์รัตนปรีดา

17.	นายพีระ	มานะทัศน์		 18.	นายเพิ่มศักดิ์	มกราภิรมย์

19.	นายไพโรจน์	ถัดทะพงษ์		 20.	พลตำารวจโท	ยุทธนา	ไทยภักดี

21.	นายรุสดี	บินหะยีสะมะแอ		 22.	นายวันชัย	แสงสุขเอี่ยม

23.	นายวิชาญ	ศิริชัยเอกวัฒน์		 24.	นายวิเชียร	คันฉ่อง

25.	นางสาวศรีสกุล	มั่นศิลป์		 26.	นางสมพร	จูมั่น

27.	นายสรรเสริญ	อัจจุตมานัส		 28.	พลเรือเอก	สุรศักดิ์	ศรีอรุณ

29.	นายอนุศักดิ์	คงมาลัย
ในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งดังกล่าวที่ประชุมได้มีมติให้ขยายเวลาการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 30	 วัน	 ตามความในมาตรา	 146	 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550
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เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว	จึงได้เสนอ
รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อประธานวุฒิสภา	 เมื่อวันที่	 12	พฤษภาคม	2553	
สรุปผลการพิจารณาได้ว่า	คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ	จำานวน	26	มาตรา	
คือ	มาตรา	3	มาตรา	5	มาตรา	6	มาตรา	7	มาตรา	8	มาตรา	10	มาตรา	13	มาตรา	16	
มาตรา	18	มาตรา	21	มาตรา	22	มาตรา	25	มาตรา	27	มาตรา	28	มาตรา	29	มาตรา	30	
มาตรา	31	มาตรา	35	มาตรา	36	มาตรา	37	มาตรา	38	มาตรา	40	มาตรา	42	มาตรา	43	
มาตรา	 48	 มาตรา	 49	 และมีการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่	 จำานวน	 5	 มาตรา	 คือ	 มาตรา	 5/1	 
มาตรา	10/1	มาตรา	10/2	มาตรา	18/1	และมาตรา	26/1	และได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่าง
พระราชบัญญัติไว้บางประการ	โดยมีสมาชิกเสนอคำาแปรญัตติ	จำานวน	17	คน	ดังนี้

	 1.	พลอากาศเอก	วีรวิท	คงศักดิ์	 2.	นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย
	 3.	นายสุริยา	ปันจอร์	 4.	นายทวีศักดิ์	คิดบรรจง
	 5.	นายเจริญ	ภักดีวานิช	 6.	นายจิตติพจน์	วิริยะโรจน์	
	 7.	นายรักพงษ์	ณ	อุบล	 8.	พลตำารวจโท	มาโนช	ไกรวงศ์
	 9.	นายชรินทร์	หาญสืบสาย	 10.	รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	ชิตพงศ์
11.	พลตำารวจตรี	สุเทพ	สุขสงวน	 12.	นายสุวิศว์	เมฆเสรีกุล
13.	นายยุทธนา	ยุพฤทธิ์	 14.	นายวิทยา	อินาลา
15.	นายเจตน์	ศิรธรานนท์	 16.	นายจตุรงค์	ธีระกนก
17.	นายชลิต	แก้วจินดา

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่สองของวุฒิสภ�

ในคราวประชมุวฒุสิภาครัง้ที	่1	(สมยัวสิามญั)	เปน็พเิศษ	วนัองัคารที	่25	พฤษภาคม	
2553	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วเรียงตามลำาดับ
มาตรา	จนจบร่าง

โดยที่ประชุมวุฒิเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการ	 จำานวน	 44	 มาตรา	 คือ	 
มาตรา	 1	 มาตรา	 2	 มาตรา	 3	 มาตรา	 4	 มาตรา	 5	 มาตรา	 5/1	 มาตรา	 7	 มาตรา	 9	 
มาตรา	 10	 มาตรา	 10/2	 มาตรา	 11	 มาตรา	 12	 มาตรา	 13	 มาตรา	 14	 มาตรา	 15	 
มาตรา	 16	 มาตรา	 18/1	 มาตรา	 19	 มาตรา	 20	 มาตรา	 21	 มาตรา	 22	 มาตรา	 23	 
มาตรา	 24	 มาตรา	 26	 มาตรา	 26/1	 มาตรา	 28	 มาตรา	 29	 มาตรา	 30	 มาตรา	 31	 
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มาตรา	32	มาตรา	33	มาตรา	34	มาตรา	35	มาตรา	36	มาตรา	37	มาตรา	39	มาตรา	43	
มาตรา	 44	 มาตรา	 45	 มาตรา	 46	 มาตรา	 47	 มาตรา	 48	 มาตรา	 49	 และมาตรา	50	 
ไม่เห็นชอบด้วยกับการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการ	 จำานวน	 1	 มาตรา	 คือ	 
มาตรา	 10/1	 และมีการแก้ไข	 จำานวน	 9	 มาตรา	 คือ	 มาตรา	 6	 มาตรา	 8	 มาตรา	 18	 
มาตรา	25	มาตรา	27	มาตรา	38	มาตรา	40	มาตรา	41	และมาตรา	42	

ประเดน็สำ�คญัทีส่ม�ชกิวฒุสิภ�ขอแปรญตัตแิละกรรม�ธกิ�รสงวนคว�มเหน็ 

ให้แก้ไขเพิ่มเติม คือ

1. ชือ่ร�่งพระร�ชบญัญตั ิคณะกรรมาธกิารไมม่กีารแกไ้ขโดยใหค้งไวต้ามรา่งเดมิ	
ดังนี้	

“พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	พ.ศ.	....”	

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผู้สงวนคำาแปรญัตติได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อชี้แจง
ประกอบการแปรญัตติ	มีดังนี้

น�ยชลิต แก้วจินด�	ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	การแก้ไขชื่อ	“ร่างพระราชบัญญัติ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ”	 เป็น	 “ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งประเทศไทย”	 เพราะร่าง 
พระราชบัญญัติดังกล่าวตราขึ้นเพื่อรองรับเกษตรกรสัญชาติไทย	มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	และ
ประกอบการเกษตรในประเทศไทยไม่ได้ร่างขึ้นมาเพื่อรองรับเกษตรกรสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่	
ในต่างประเทศและทำาการเกษตรนอกประเทศ	 การใช้ชื่อร่างว่า	 “พระราชบัญญัติสภาเกษตรกร

แหง่ประเทศไทย”	จะตรงตามวตัถปุระสงคข์องรา่งพระราชบญัญตัแิละมคีวามเหมาะสมมากกวา่

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

น�ยวันชัย แสงสุขเอี่ยม	 ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 คณะกรรมาธิการพิจารณา

คำาแปรญตัตทิีข่อเปลีย่นชือ่รา่งพระราชบญัญตัจิาก	“สภาเกษตรกรแหง่ชาต”ิ	เปน็	“สภาเกษตรกร
แหง่ประเทศไทย”	การใชช้ือ่	“สภาเกษตรกรแหง่ชาต”ิ	เทยีบเคยีงกบั	“สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ”	 ซึ่งเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญและมีที่มาจากรัฐธรรมนูญจึงเห็นว่าการใช้ชื่อ	
“ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ”	มีความเหมาะสมแล้ว	
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ผลก�รพิจ�รณ�ชื่อร่�งพระร�ชบัญญัติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามร่างเดิมโดยไม่มี 
การลงมติ

๒. บทนิย�มคำ�ว่� “สำ�นักง�นจังหวัด” และ “หัวหน้�สำ�นักง�นจังหวัด”  

คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข	ดังนี้
“มาตรา	3	ในพระราชบัญญัตินี้
................................................................................................................

“สำานกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั”	หมายความว่� สำ�นกัง�นสภ�เกษตรกรจงัหวดั และ
ให้หม�ยคว�มรวมถึง	สำานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย

“หัวหน้าสำานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด”	หมายความว่�รวมถึง	หัวหน้าสำานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดกรุงเทพมหานครด้วย

.................................................................................................................”

กรรม�ธกิ�รแสดงคว�มเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภ�เพือ่ชีแ้จงประกอบก�รแกไ้ข 

มีดังนี้

น�ยวันชัย แสงสุขเอี่ยม	 ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 บทนิยามคำาว่า	 “สำานักงาน
จังหวัด”	มีผู้แปรญัตติจำานวน	11	คน	ประเด็นที่แปรญัตติ	คือ	“สำานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด”	

หมายความวา่	สำานกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัและใหห้มายความรวมถงึ	สำานกังานสภาเกษตรกร
กรงุเทพมหานครดว้ย	กรรมาธกิารมคีวามเหน็วา่	คำาวา่	สำานกังานจงัหวดัจะไปตรงกบัหนว่ยงาน
ภายในของจังหวัดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการปกครอง	 เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนจึงได้แก้ไข 
ให้เกิดความชัดเจนว่า	สำานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	และให้หมายความรวมถึงสำานักงานสภา
เกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย”	ทำาให้ผู้แปรญัตติพอใจ

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ� มีดังนี้

น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	 ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 ร่างเดิมคำาว่าสำานักงานจังหวัด
ค่อนข้างมีความชัดเจน	 ว่าหมายความถึง	 สำานักงานเกษตรกรจังหวัดและให้หมายความรวมถึง	
สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย	การที่คณะกรรมาธิการแก้ไขเป็น	“สำานักงานสภาเกษตรกร

จงัหวดั”	หมายความวา่	สำานกังานสภาเกษตรกรจงัหวดัและใหห้มายความรวมถงึ	สำานกังานสภา
เกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย”	อาจทำาให้ความหมายไม่ชัดเจน
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คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร มีดังนี้

น�ยประพฒัน ์ปญัญ�ช�ตริกัษ ์และน�งส�วณฐัภทัร ถวลัยโพธ	ิไดช้ีแ้จงเหตผุล
สรุปได้ว่า	หลักทั่วไปของกฎหมาย	กรณีที่ไม่มีการบัญญัติคำานิยามไว้ทำาให้การใช้คำาเป็นไปอย่าง
ฟุม่เฟอืย	การกำาหนดคำานยิามชว่ยลดความซ้ำาซอ้นของการใชค้ำา	มกีรรมาธกิารและสมาชกิวฒุสิภา
หลายทา่นชีแ้จงวา่สำานกังานจงัหวดัซ้ำาซอ้นกบัชือ่ของหนว่ยงานอืน่	ทำาใหเ้วลาปฏบิตังิานในพืน้ที่
จังหวัดอาจสร้างความสับสนหรือเข้าใจผิด	 และส่วนที่หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
เพราะกรุงเทพมหานครไม่ได้มีฐานะเป็นจังหวัดตามกฎหมายแบ่งส่วนราชการ	

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๓

ทีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา	3	ของคณะกรรมาธกิาร	โดยไมม่ี
การลงมติ

๓. ม�ตร� 5/1 ก�รจัดให้มีก�รประชุมของประธ�นสภ�เกษตรกรจังหวัด 

กรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่	ดังนี้

“มาตรา	5/1	ภายในหกสบิวนันบัแตว่นัทีม่กีารประกาศรายชือ่สมาชกิสภาเกษตรกร
จังหวัดครบทุกจังหวัด	ให้สภาเกษตรกรจังหวัดแต่ละจังหวัดส่งชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
มายังเลขาธิการ	และให้เลขาธิการจัดให้มีการประชุมของประธานสภาเกษตรกรจังหวัด	ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อดังกล่าวเพื่อเลือกสมาชิกตามมาตรา	5	(2)

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ	 ทำาให้การส่งชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายัง

เลขาธกิารไมค่รบทกุจงัหวดั	แตไ่ดม้กีารสง่ชือ่ประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัมายงัเลขาธกิารแลว้
ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของจำานวนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทั้งหมด	ให้ถือว่าสมาชิกตาม
มาตรา	5	(1)	ประกอบด้วยสมาชิกจำานวนดังกล่าว	และให้สมาชิกตามมาตรา	5	(1)	จำานวน 
ดังกล่าวเลือกสมาชิกตามมาตรา	5	(2)	ต่อไป

ให้สมาชิกตามมาตรา	 5	 (1)	 และ	 (2)	 ที่ได้มาตามวรรคสองเลือกสมาชิก 
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	5	(3)	เพื่อให้ครบองค์ประกอบของสภาเกษตรกรแห่งชาติ”
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กรรม�ธกิ�รแสดงคว�มเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภ�เพือ่ชีแ้จงประกอบก�รแกไ้ข 

มีดังนี้

1) น�ยวันชัย แสงสุขเอี่ยม	ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	คณะกรรมาธิการต้องการ

เพิม่มาตรา	5/1	แตม่าตรา	5/1	ของคณะกรรมาธกิารกบัมาตรา	5/1	ของผูแ้ปรญตัตเิปน็คนละ
ประเด็น	มาตรา	5/1	ของผู้แปรญัตติเป็นเรื่องที่ผู้แปรญัตติตัดมาตรา	5	(3)	ออกและเพิ่มเป็น
มาตรา	5/1	แทนดว้ยการกำาหนดใหม้ทีีป่รกึษาจำานวน	9	คน	แตม่าตรา	5/1	ของคณะกรรมาธกิาร	
วรรคหนึ่งเป็นเรื่องขั้นตอนการดำาเนินการ	 วรรคสองเป็นเรื่องสมาชิกตามมาตรา	 5	 (1)	 ที่เป็น
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด	76	คน	76	จังหวัด	ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งใน	76	จังหวัดมีปัญหา
ทำาให้องค์ประกอบ	 76	 คนตามมาตรา	 5	 (1)	 ยังไม่ครบ	 แต่ต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ	 90	 
ของจำานวน	76	จังหวัด	สามารถเป็นองค์ประกอบในสภาเกษตรกรแห่งชาติตามมาตรา	5	(1)	
ได้	 มาตรา	 5/1	 ในวรรคหนึ่ง	 ระบุความว่าให้เลขาธิการจัดให้มีการประชุมของประธานสภา

เกษตรกรจังหวัดภายใน	30	วัน	นับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ	เพื่อเลือกและเริ่มต้นกระบวนการเลือก
สมาชกิตามมาตรา	5	(2)	เนือ่งจากมาตราอืน่ๆ	ไมม่รีะบไุวว้า่ตอ้งจดัใหม้กีารประชมุสมาชกิตาม
มาตรา	 5	 (1)	 เมื่อใด	 คณะกรรมาธิการเห็นเป็นช่องว่างอาจทำาให้มีการจัดการประชุมล่าช้า 
จึงกำาหนดให้จัดประชุมภายใน	30	วัน	วรรคสอง	สมาชิกตามมาตรา	5	(1)	76	จังหวัด	76	คน	
อาจมีปัญหาจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งไม่สามารถมีประธานสภาเกษตรกรจังหวัดได้ด้วยเหตุผล 
บางอย่างทำาให้มีประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแค	่ 75	 คน	 75	 จังหวัด	 ดังนั้นองค์ประกอบ 
ตามมาตรา	5	(1)	ทำาให้ไม่เป็นไปตามมาตรา	5	(2)	และมาตรา	5	(3)	จะเป็นอุปสรรคทำาให้ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติไม่สมบูรณ์และไม่สามารถมีได้ครบ	99	คน

2) น�ยสรรเสริญ อัจจุตม�นัส	 ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 มาตรา	 5	 เป็นหลัก
เกณฑ์การเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติแต่มาตรา	 5/1	 เป็นหลักการส่งชื่อประธานสภา
เกษตรกรจังหวัดซึ่งเป็นขั้นตอนและเป็นวิธีปฏิบัติ	 ในร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	
พ.ศ.	....	รัฐบาลเสนอว่าสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ประกอบด้วย	สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่สภา

เกษตรกรจังหวัดเสนอชื่อเข้ามา	รัฐบาลเสนอให้เป็นสมาชิกคนไหนก็ได้	แต่ชั้นสภาผู้แทนราษฎร
เปลี่ยนเป็นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทำาให้กระบวนการส่งชื่อเข้ามาหรือกระบวนการที่ใคร
จะเป็นคนเสนอชื่อเข้ามาเกิดปัญหาในกรณีที่เสนอชื่อไม่ครบจะประชุมได้หรือไม่	 กรรมาธิการ 

จงึเพิม่มาตรา	5/1	เพือ่รองรบั	โดยมาตรา	5/1	ในวรรคแรก	เปน็กระบวนการทีก่ำาหนดใหจ้งัหวดั
เสนอชื่อเข้ามาแล้วประกาศชื่อรอบแรกก่อน	 สำาหรับ	 76	 คน	 แล้วกระบวนการวรรคสอง 
เป็นกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกกลุ่มที่	2	เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา	5
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คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ� มีดังนี้

1) น�ยตวง อันทะไชย	 ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 การนำารายละเอียดและวิธีการ
ปฏิบัติบัญญัติเป็นกฎหมายจะเกิดปัญหา	เพราะมาตรา	5	(2)	(3)	และวรรคท้าย	เขียนระบุวิธี
การเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่กำาหนด	 แต่คณะกรรมาธิการเพิ่ม
มาตรา	5/1	ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติ	วิธีการเลือกตั้ง	และวิธีกำาหนดการต่างๆ	ทั้งหมด	จึงเห็นด้วยกับ

ร่างเดิมท่ีมีความยืดหยุ่นมากกว่าและเห็นว่ากระบวนการเลือกต้ังอาจไม่เป็นไปตามมาตรา	5/1	ก็ได้
2) น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	มาตรา	5	บัญญัติว่า	สมาชิก

ตาม	(1)	เลือกจากตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืช	ด้านสัตว์	ด้านประมง	และด้านเกษตรกรรม
อื่นๆ	 จำานวนสิบหกคน	 โดยกระจายตามความสำาคัญและครอบคลุมสาขาอาชีพเกษตรกรรม 
ในแต่ละด้าน

ทัง้นี	้ตามหลกัเกณฑ	์วธิกีาร	และเงือ่นไขทีส่ภาเกษตรกรแหง่ชาตกิำาหนดโดยประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา	ส่วนของการที่จะมีการประกาศหลักเกณฑ์	วิธีการ	เงื่อนไขต่างๆ	อาจทำาให้
มีการกำาหนดวันและเวลาซ้ำาซ้อนกับมาตรา	5/1	วรรคหนึ่งและวรรคสามได้

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร มีดังนี้

ประพัฒน์ ปัญญ�ช�ติรักษ์ ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 การเลือกประธานสภา

เกษตรกรจงัหวดัอาจเกดิปญัหาในทางปฏบิตัจินไมส่ามารถเลอืกตวัประธานไดค้รบทำาใหไ้มค่รบ
องค์ประชุมและไม่อาจประชุมได	้ กรรมาธิการได้แก้ปัญหาโดยการเพิ่มความตามมาตรา	 5/1	
เพือ่ใหส้ามารถประชมุไดแ้มม้สีมาชกิเพยีงรอ้ยละ	90	คอืประธานสภาเกษตรกรจงัหวดั	จำานวน	
76	 จังหวัด	 อย่างน้อยส่งรายชื่อมา	 69	 จังหวัด	 ก็ถือว่าครบองค์ประชุมของสภาเกษตรกร 
แห่งชาติ

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 5/1

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มเติมมาตรา	5/1	ของคณะกรรมาธิการ

๔. ม�ตร� ๖ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้�มของสม�ชิกสภ�เกษตรกร 

แห่งช�ติ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข	ดังนี้

“มาตรา	6	สมาชกิสภาเกษตรกรแหง่ชาตติอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม	
ดังต่อไปนี้

............................................................................................................................
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(2)	มีอายุไม่ต่ำากว่ายี่สิบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(3)	เปน็เกษตรกรซึง่เปน็สมาชกิขององคก์รเกษตรกรมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ปียกเวน้

สมาชิกตามมาตรา	5	(1)	และ	(3)
............................................................................................................................
(10)	................................................................................................................
ลักษณะต้องห้ามตาม	(6)	ไม่ใช้บังคับกับข้าราชการ	พนักงาน	หรือลูกจ้างซึ่งดำารง

ตำาแหน่งทางวิชาการในสถาบันการศึกษาในอันที่จะได้รับเลือกเป็นสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิตาม 
มาตรา	5	(3)”

กรรม�ธกิ�รแสดงคว�มเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภ�เพือ่ชีแ้จงประกอบก�รแกไ้ข 

มีดังนี้

น�ยวันชัย แสงสุขเอี่ยม	 ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 6	
วรรคท้าย	 มาจากแนวคิดที่ว่าสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติตามมาตรา	 5	 (3)	 ควรต้องมีส่วน
หนึ่งเป็นนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา	เช่น	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

หรอืมหาวทิยาลยัอืน่ๆ	ทีม่กีารเรยีนการสอนทางดา้นการเกษตรมาเปน็สมาชกิผูท้รงคณุวฒุติาม
มาตรา	5	 (3)	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	แต่การเลือกสมาชิกตามมาตรา	5	
(3)	ขึน้อยูก่บัสมาชกิตามมาตรา	5	(1)	และ	(2)	การแกไ้ขมาตรา	6	ดงักลา่วทำาใหท้างเลอืกของ
สมาชิกมาตรา	 5	 (1)	 และ	 (2)	 มีทางเลือกเพิ่มขึ้นและสามารถใช้บุคลากรทางการศึกษาด้าน
การเกษตรเป็นประโยชน์ต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติมากยิ่งขึ้น

กรรม�ธกิ�รผูส้งวนคว�มเหน็ไดอ้ภปิร�ยแสดงคว�มเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภ� 

เพื่อชี้แจงประกอบคว�มเห็น มีดังนี้

น�ยวิช�ญ ศิริชัยเอกวัฒน์	 ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 มาตรา	 6	 (3)	 หมายถึง	
ผู้แทนสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนองค์กรเกษตรกรต้องเป็นสมาชิกและเป็นเกษตรกร	 
กล่าวคือ

สว่นที	่1	ประธานสภาเกษตรกรระดบัจงัหวดัตอ้งเปน็สมาชกิและตอ้งเปน็เกษตรกร	
ส่วนที่	 2	 ผู้แทนที่มาเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจากองค์กรในระดับจังหวัด	 เห็นว่า 

ผู้แทนองค์กรด้านพืช	ด้านเกษตร	ด้านประมง	จำานวน	16	คน	ต้องเป็นเกษตรกรด้วยเนื่องจาก
ในจำานวน	 16	 คน	 มีเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิในระดับจังหวัดที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรเท่านั้นที่จะไม่ได้
สิทธิในการเข้าสู่การเป็นสมาชิก	 เพื่อให้ได้ผู้แทนตามมาตรา	5	 (2)	 เป็นผู้แทนที่เป็นเกษตรกร



288  วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย

โดยพื้นฐานด้วย	จึงเสนอตัดข้อความในมาตรา	6	(3)	ออกบางส่วนเป็นดังนี้	(3)	เป็นเกษตรกร
ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกร	ยกเว้นสมาชิกตามมาตรา	5	(๑) และ	(3)

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ มีดังนี้

ผู้สงวนคำาแปรญัตติได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อชี้แจง
ประกอบการแปรญัตติ	มีดังนี้

น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	 ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 มาตรา	 6	 (3)	 กำาหนด

คณุสมบตัวิา่สมาชกิสภาเกษตรกรแหง่ชาตติอ้งเปน็เกษตรกร	ซึง่เปน็สมาชกิขององคก์รเกษตรกร
มาแล้วไม่น้อยกว่า	1	ปี	ยกเว้นสมาชิกตามมาตรา	5	(1)	และ	(3)	เพื่อเป็นหลักฐานในรายงาน	
ว่าข้อยกเว้นสำาหรับคุณสมบัติของสมาชิกตามมาตรา	 5	 (1)	 และ	 (3)	 เป็นการยกเว้นกรณีใด
ระหว่าง

1)	เป็นข้อยกเว้นการที่ไม่ต้องเป็นสมาชิกขององค์กรการเกษตรครบ	1	ปี
2)	เป็นข้อยกเว้นที่ไม่ต้องเป็นเกษตรกรครบ	1	ปี	
3)	เป็นข้อยกเว้นที่เป็นเกษตรกรแต่ไม่ต้องเป็นสมาชิกขององค์กรการเกษตร	 

ครบ	1	ปี	
ควรทำาความเข้าใจให้ตรงกันเพราะกรรมาธิการบางท่านให้ความเห็นว่ายกเว้น 

มาตรา	5	(1)	และ	(3)	เทา่นัน้ทีไ่มต่อ้งเปน็สมาชกิขององคก์รการเกษตรมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่หนึง่
ป	ีและการทีก่รรมาธกิารเพิม่เตมิความในวรรคทา้ยของมาตรา	6	ความวา่	ลกัษณะตอ้งหา้มตาม	
(6)	 ไม่ใช้บังคับกับข้าราชการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ้าง	 ซึ่งดำารงตำาแหน่งทางวิชาการในสถาบัน 
การศึกษาในอันท่ีจะได้รับเลือกเป็นสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	5	(3)	ยกเว้นคุณสมบัติต้องห้าม 
ตาม	 (6)	 การกำาหนดว่าสมาชิกสภาเกษตรกรต้องไม่เป็นข้าราชการ	พนักงาน	หรือลูกจ้างซึ่งมี
ตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำาของราชการส่วนกลาง	 ราชการส่วนภูมิภาค	 ราชการส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นลักษณะต้องห้ามตาม	 (6)	 สรุปคือกรรมาธิการเพิ่มการห้ามเป็น

ขา้ราชการหรอืพนกังานในหนว่ยงานของรฐัไมน่ำามาบงัคบัใชก้บัสมาชกิตามมาตรา	5	(3)	ประเภท
ผูท้รงคณุวฒุ	ิปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้คอื	กฎหมายกำาหนดอาชพีไดม้ากกวา่	1	อาชพีใชห่รอืไม	่ตวัอยา่ง	
รับราชการและเป็นเกษตรกรด้วย	การเปิดช่องในวรรคท้ายของมาตรา	6	ว่าข้าราชการก็มาเป็น
สมาชิกได้หมายความว่า	 1	 คนมี	 2	 อาชีพได้ใช่หรือไม่	 เพราะฉะนั้นต้องให้ความสำาคัญ 
กับมาตรา	6	 (3)	จึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าข้อความตอนท้ายของมาตรา	6	 (3)	ยกเว้นสมาชิกตาม
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มาตรา	5	(1)	และ	(3)	ข้อยกเว้นนี้เป็นข้อยกเว้นของหลักการในเรื่องใด	เพราะมาตรา	6	(3)	
หลกัการกำาหนดวา่สมาชกิสภาเกษตรกรแหง่ชาตติอ้งมคีณุสมบตัเิปน็เกษตรกรซึง่เปน็สมาชกิของ
องค์กรการเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า	1	ปี	คำาว่า	ยกเว้นสมาชิกตามมาตรา	5	(1)	และมาตรา	5	
(3)	เป็นการยกเว้นหลักการในเรื่องใด	เป็นการยกเว้นในหลักการที่ว่าไม่ต้องเป็นเกษตรกร	หรือ

ตอ้งเปน็เกษตรกรแตไ่มต่อ้งเปน็สมาชกิขององคก์รการเกษตร	กรรมาธกิารอภปิรายวา่ขอ้ยกเวน้ 
ดังกล่าวเป็นการยกเว้นหลักการทั้งหมด	คือมาตรา	5	(3)	ไม่ต้องเป็นเกษตรกร	มาตรา	5	(1)	
ไมต่อ้งเปน็เกษตรกรดว้ย	เพราะฉะนัน้มาตรา	6	(3)	จะขดัแยง้กบัมาตรา	30	เพราะสมาชกิตาม
มาตรา	5	(1)	มาจากประธานสภาเกษตรกรจงัหวดัทัว่ประเทศกำาหนดวา่ตอ้งเปน็เกษตรกร	และ
มาตรา	6	วรรคท้าย	ตามหลักการมาตรา	3	คือ	สมาชิกแห่งสภาเกษตรกรแห่งชาติต้องเป็นเกษตรกร	 
การเขียนให้ข้าราชการ	พนักงาน	 ลูกจ้างเฉพาะตำาแหน่งทางวิชาการสามารถเข้ามาเป็นสมาชิก
ในสภาเกษตรกรประเภทผู้ทรงคุณวุฒิได้จะขัดแย้งกับหลักการในเรื่องของสมาชิกสภาเกษตรกร
ที่ต้องเป็นเกษตรกร	เพราะฉะนั้นกรรมาธิการควรทบทวนทำาความเข้าใจมาตรา	6	อีกครั้งหนึ่ง

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร มีดังนี้

1) น�ยประพัฒน์ ปัญญ�ช�ติรักษ์ ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติ
สภาเกษตรกรแหง่ชาติ	พ.ศ.	....	รา่งแรกระบคุณุสมบตัขิองสมาชกิสภาเกษตรกรแหง่ชาตติอ้งเปน็
เกษตรกร	 ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรใน	 (1)	 แต่หลังจากเข้าสู่การพิจารณาของสภา 
ผู้แทนราษฎร	 ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่าการระบุความดังกล่าวทำาให้เกษตรกรขาดการมีส่วนร่วม

จำานวนมาก	เนือ่งจากเกษตรกรในประเทศเปน็เกษตรกรทีอ่ยูภ่ายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิ
สหกรณ์และกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจำานวนหนึ่ง	 ดังนั้นโดยรวม
ประเทศไทยมีเกษตรกรที่อยู่ภายใต้องค์กรเกษตรกรประมาณ	6	-	7	ล้านคนเท่านั้น	หากระบุใน
มาตรา	5	(1)	ใหเ้กษตรกรทีเ่ขา้มามสีว่นรว่มตามกฎหมายฉบบันีต้อ้งเปน็เกษตรกรภายใตอ้งคก์ร
เกษตรกรก็ได้เฉพาะเกษตรกรประมาณ	6	-	7	ล้านคนเท่านั้น	เกษตรกรอีกประมาณ	20	ล้าน
คนไมม่ีโอกาสเขา้มามีสว่นรว่มตามกฎหมายฉบับนี้	กรรมาธกิารจงึเหน็วา่ควรใหเ้กษตรกรไดร้ับ
ประโยชนอ์ยา่งครอบคลมุทกุกลุม่ทัง้ทีเ่ปน็เกษตรกรโดยปจัเจกบคุคล	มาตรา	5	(1)	และเกษตรกร
ที่เข้ามาโดยสังกัดองค์กรตามมาตรา	5	(2)	การแก้ไขมาตรา	6	(3)	ว่า	 “เป็นเกษตรกรซึ่งเป็น
สมาชกิขององคก์รเกษตรกรมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ปี	ยกเวน้สมาชกิตามมาตรา	5	(1)	และ	(3)”	
กรรมาธิการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว	
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2) น�ยวันชัย แสงสุขเอี่ยม	ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	สมาชิกสภาเกษตรกรแห่ง
ชาติตามมาตรา	5	(1)	กับ	(2)	ต้องเป็นเกษตรกร	ในมาตรา	5	(1)	ต้องพิจารณามาตรา	30	
ด้วยซึ่งระบุว่าสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นเกษตรกร	 ดังนั้นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด 
จะเป็นสมาชิกตามมาตรา	 5	 (1)	 ซึ่งหมายความว่าต้องเป็นเกษตรกรตามมาตรา	 30	 ส่วนใน

มาตรา	5	(2)	ระบไุวช้ดัเจนวา่ตอ้งเปน็เกษตรกรรวมทัง้ตอ้งเปน็สมาชกิขององคก์รเกษตรกรดว้ย	
ส่วนสมาชิกตามมาตรา	5	 (3)	 เป็นสมาชิกประเภทผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่จำาเป็นต้องเป็นเกษตรกร
แต่ไม่มีมาตราใดระบุว่าสมาชิกตามมาตรา	5	(3)	ที่เป็นเกษตรกรต้องมีความรู้	ความเชี่ยวชาญ	
และประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม	เป็นดุลพินิจของสมาชิกตามมาตรา	5	(1)	บวกกับ	(2)	เป็น
ผู้เลือกบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นสมาชิกตามมาตรา	5	(3)	และกรรมาธิการ
ได้พิจารณาตัดมาตรา	6	วรรคท้ายที่ได้เพิ่มเติมออก

3) น�ยสรรเสริญ อัจจุตม�นัส	ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	มาตรา	6	(3)	ต้องการ
ใช้กับมาตรา	 5	 (2)	 เท่านั้น	 ในขั้นตอนการร่างพระราชบัญญัติของรัฐบาล	 รัฐบาลต้องการให้	
มาตรา	5	(1)	กับ	(2)	เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร	เนื่องจากใช้วิธีสรรหาแต่เมื่อถึงขั้นตอนของ
รัฐสภาได้แก้ไขให้ใช้วิธีเลือกตั้งแทนทำาให้มีปัญหาเกี่ยวกับมาตรา	5	(1)	ที่เป็นองค์กรเกษตรกร

จงึใหย้กเวน้มาตรา	5	(1)	ดว้ย	เจตนาเดมิตอ้งการใชก้บัมาตรา	5	(3)	เทา่นัน้ทีไ่มต่อ้งเปน็องคก์ร
เกษตรกรตอ้งการใหเ้ฉพาะมาตรา	5	(1)	กบั	(2)	เปน็สมาชกิองคก์รเกษตรกรแตโ่ดยทีไ่มส่ามารถ
ใชว้ธิสีรรหาไดก้ต็อ้งเปดิใหม้าตรา	5	(1)	ไมต่อ้งเปน็สมาชกิองคก์รเกษตรกรแตต่อ้งเปน็เกษตรกร	
และเพิ่มข้อยกเว้นอีกในมาตรา	6	(3)	เป็นมาตรา	5	(1)	กับ	(3)	ทำาให้มองได้ว่าเขียนกฎหมาย
เรื่องเดียวยกเว้น	2	เรื่อง

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๖

ทีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา	6	ของคณะกรรมาธกิารโดยไมม่ี
การลงมติ

5. ม�ตร� ๘ ก�รพน้จ�กตำ�แหนง่สม�ชกิสภ�เกษตรกรแหง่ช�ตนิอกจ�กก�ร 

พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข	ดังนี้
“มาตรา	 8	 นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระตามมาตรา	 7	 สมาชิก 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ	พ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
...........................................................................................................................
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(7)	ขาดหรือลาการประชุมติดต่อกันเกินกว่าห้าครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร”

กรรม�ธกิ�รผูส้งวนคว�มเหน็ไดอ้ภปิร�ยแสดงคว�มเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภ� 

เพื่อชี้แจงประกอบคว�มเห็น มีดังนี้

น�ยวิช�ญ ศิริชัยเอกวัฒน์	ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	เจตนารมณ์การเพิ่มมาตรา	
8	 (7)	 ต้องการให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้เป็นเวลา	 5	 ครั้งติดต่อกันโดยปราศจากเหตุ 
อันสมควรพ้นจากตำาแหน่งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 เพราะในกรณีที่ระบุว่าโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร	 เป็นการกำาหนดแน่นอนได้ยากว่าเหตุใดเป็นเหตุอันสมควรและเหตุใดเป็นเหตุอันไม่

สมควร	เชน่	กรณกีรรมการถกูจำาคกุไมส่ามารถเขา้ประชมุไดก้เ็ปน็เหตอุนัควรทีป่ระธานไมส่ามารถ
โต้แย้งได้	 ฉะนั้นจึงพยายามหาวิธีดำาเนินการที่จะให้สภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณาถึงกรณี
กรรมการได้รับโทษจำาคุกเกินกว่า	1	ปีซึ่งเป็นเหตุอันสมควรที่ควรให้พ้นจากตำาแหน่งด้วย

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ มีดังนี้

ผู้สงวนคำาแปรญัตติได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อชี้แจง
ประกอบการแปรญัตติ	มีดังนี้

น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	การเพิ่มประเด็นให้สมาชิก
สภาเกษตรกรแห่งชาติพ้นจากตำาแหน่งเมื่อขาดหรือลาการประชุมติดต่อกันเกินห้าครั้ง	โดยไม่มี

เหตอุนัสมควร	เปน็การสมควรแลว้เพราะกรณสีมาชกิถกูจำาคกุเปน็เวลานานกไ็มค่วรกนัตำาแหนง่
นั้นไว้ให้คนที่ถูกจำาคุก	แต่ในกรณีที่ถูกจำาคุกเพียงในระยะเวลาสั้นๆ	เช่น	1	เดือน	2	เดือน	หรือ	
3	เดอืน	และกรณทีีเ่ปน็โทษเกีย่วกบัความผดิทีก่ระทำาโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษกใ็หด้ำารง
ตำาแหนง่ตอ่ไปแตอ่าจใชก้รณขีองมาตรา	8	(4)	คอื	สภาเกษตรกรแหง่ชาตมิมีตใิหพ้น้จากตำาแหนง่
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนสมาชิกที่มีอยู่

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร มีดังนี้

1) น�ยวันชัย แสงสุขเอี่ยม	 ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 ในประเด็นที่สมาชิก
สภาเกษตรกรแห่งชาติถูกพิพากษาให้จำาคุกจนไม่อาจมาประชุมได้	 กรรมาธิการพิจารณา 

รายละเอียดและเห็นว่าประเด็นดังกลา่วเปน็ไปตามร่างมาตรา	8	(6)	ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว
2) น�ยประพัฒน์ ปัญญ�ช�ติรักษ์	ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	ประเด็นกรรมการ

สภาเกษตรกรแห่งชาติขาดหรือลาประชุมติดต่อกันเกินกว่าห้าครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร	 สมาชิก
วุฒิสภาได้กล่าวถึงกันมากและเป็นประเด็นถกเถียงกันว่าควรเพิ่มประเด็นดังกล่าวไว้ใน 
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มาตรา	8	อนุมาตราใด	เพื่อเป็นข้อยุติจึงเพิ่มเป็น	(7)	ขาดหรือลาการประชุมติดต่อกันเกินกว่า
ห้าครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร	 เพื่อป้องกันกรณีกรรมการติดคุกเป็นเวลานานแต่ยังไม่พ้นจาก 
การเป็นสมาชิกภาพ

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๘

ทีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิมาตรา	8	ของคณะกรรมาธกิารโดยไมม่ี
การลงมติ

๖. ม�ตร� 1๐ อำ�น�จหน้�ที่ของสภ�เกษตรกรแห่งช�ติ คณะกรรมาธิการ
มีการแก้ไข	ดังนี้

“มาตรา	10	สภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำานาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้
.........................................................................................................................
(7/1)	พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร”

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ มีดังนี้

ผู้สงวนคำาแปรญัตติได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อชี้แจง
ประกอบการแปรญัตติ	มีดังนี้

น�ยชลิต แก้วจินด�	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 มาตรา	10	 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ

การพฒันาความเขม้แขง็ใหแ้กเ่กษตรกรซึง่มปีระเดน็สำาคญัทีต่อ้งพจิารณาคอืเรือ่งของงบประมาณ	

และการกำาหนดนโยบายเพือ่พฒันาความเขม้แขง็ของเกษตรกร	โดยสง่เสรมิและพฒันาเกษตรกร
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 รวมทั้งการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาต	ิ เช่น	 ภัยแล้ง	 น้ำาท่วม	 
ดนิโคลนถลม่	ดงันัน้	เพือ่ใหก้ารสง่เสรมิและการแกไ้ขในเรือ่งดงักลา่วประสบความสำาเรจ็	จงึควร
นำาเรื่องดังกล่าวมาบัญญัติเพิ่มในมาตรา	 10	 โดยให้สภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำานาจนำาเรื่องดัง
กล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำาหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมพัฒนา 

ความเขม้แขง็ใหแ้กเ่กษตรกร	ปอ้งกนั	และแกไ้ขปญัหาพืน้ทีเ่กษตรและชมุชนทีไ่ดร้บัภยัธรรมชาติ
เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกร

การแปรญัตติแก้ไขความในมาตรา	10	(5)	เพื่อให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ	มีอำานาจ
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำาหนดแนวทางส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในด้านการศึกษา	 
การวิจัยพัฒนา	และคำาว่า	 “สัตว์ท้องถิ่น”	 ไม่ควรจำากัดการศึกษาและพัฒนาเฉพาะสัตว์ท้องถิ่น
เท่านั้น	
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การแปรญัตติแก้ไขความในมาตรา	10	(9)	เพื่อให้สภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำานาจ
ให้คำาปรึกษาข้อเสนอแนะแก่เกษตรกร	องค์กรเกษตร	และสภาเกษตรจังหวัด	หรือตามข้อเสนอ	
ของสภาเกษตรกรจังหวัดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างแท้จริง

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร มีดังนี้

1) น�ยประพัฒน์ ปัญญ�ช�ติรักษ์	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 ความใน	
มาตรา	10	ต้องพิจารณาควบคู่กับความในหมวด	5	แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมซึ่งอยู่ใน	
มาตรา	37	มาตรา	10	(4)	เป็นกรณีที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี	
ซึ่งแผนแม่บทอยู่ในมาตรา	37	(7)	สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอแนะแนวทางในการเข้าถึงแหล่ง
ทุน	 และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร	 การเข้าถึงแหล่งทุนซึ่งเป็นเรื่องงบประมาณ	 และ
ความ	ในมาตรา	37	(11)	เป็นการปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ที่มีอยู่ให้สามารถรองรับการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจรและลดการซ้ำาซ้อนซึ่งปัจจุบัน
กองทุน	ด้านการเกษตรมีทั้งหมด	11	กองทุนมีเงินหลายหมื่นล้านบาท	แต่การบริหารงานของ 
กองทุนต่างๆ	 ไม่บรรลุผลเท่าที่ควรและไม่ตรงเป้าหมายที่เกษตรกรต้องการ	 จึงมอบอำานาจให้

สภาเกษตรกรแหง่ชาตจิดัทำาแผนแมบ่ทเสนอรฐับาล	โดยในแผนแมบ่ทตามหมวด	5	มาตรา	37	
ระบุถึงเรื่องการจัดการกองทุนหรือการเงินเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นเรื่องการบริหารจัดการ	 คณะ
กรรมาธกิารไดใ้หค้วามสำาคญัในการสนบัสนนุสง่เสรมิการศกึษาอบรมถา่ยทอดความรูเ้ทคโนโลยี
ด้านเกษตรกรรม	 และการจัดการแก่เกษตรกร	 ยุวเกษตรกร	 จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมความใน 
มาตรา	 37	 (10)	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรในระยะยาวซึ่งประเด็นต่างๆ	 
ที่ผู้ขอแปรญัตติได้อภิปรายระบุไว้ในเรื่องของการเสนอแผนแม่บทให้เสนอรัฐบาล	 ส่วนในเรื่อง
ของสัตว์ท้องถิ่นจากการรับฟังความคิดเห็นต้องการให้ระบุไว้เพื่อป้องกันการนำาสัตว์ต่างถิ่น 
เข้ามาเลี้ยง	 และป้องกันไม่ให้สัตว์ต่างถิ่นที่มาคุกคามสัตว์ท้องถิ่นในเมืองไทยซึ่งอาจส่งผล 

กระทบตอ่ระบบนเิวศของเมอืงไทยในอนาคต	จงึมกีารระบวุา่	ใหส้ภาเกษตรกรแหง่ชาตเินน้การ
วิจัยเรื่องพืชและสัตว์ท้องถิ่นดังกล่าว

ร่างมาตรา	 10	 คณะกรรมาธิการได้ดำาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สภาเกษตรกร
แห่งชาติมีอำานาจที่ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ	 เช่น	 การให้คำาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตร	ี การเสนอ 

แผนแมบ่ท	การพฒันาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้กเ่กษตรกร	การใหค้ำาปรกึษาแกเ่กษตรกร	
รวมทัง้ครอบคลมุถงึการเสนองบประมาณตอ่คณะรฐัมนตร	ีและยงัมอีำานาจหนา้ทีอ่ืน่ตามกฎหมาย
หรือ	 ตามที่คณะรัฐมนตรีกำาหนดซึ่งการบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้เป็นการวางหลักการ 
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อย่างกว้าง	 ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรมากกว่าการกำาหนดให้ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ	มีอำานาจเสนองบประมาณไว้ในกฎหมายดังกล่าว

2) น�ยพีระ ม�นะทัศน์	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 เรื่องงบประมาณถือว่าเป็น
หัวใจสำาคัญที่จะทำาให้สภาเกษตรกรแห่งชาติสามารถช่วยเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและ 
มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นได้	 ซึ่งมาตรา	 10	 (4)	 ได้กำาหนดให้สภาเกษตรกรแห่งชาติสามารถ 
เสนอแผนแม่บท	 ต่อคณะรัฐมนตรีได้	 ซึ่งแผนแม่บทอาจเป็นแผนระยะกลาง	 หรือระยะยาว	 
ใช้เวลา	 3	 ปี	 หรือ	 5	 ปี	 สาระสำาคัญที่ปรากฏอยู่ในแผนแม่บท	 คือ	 เรื่องการกำาหนดนโยบาย	
ทิศทาง	เป้าหมาย	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	ว่าในช่วงระยะเวลา	3	ปี	หรือ	5	ปี	รัฐบาล
จะแก้ปัญหาในเรื่องหนึ่งๆ	 ต้องใช้เงินงบประมาณเท่าใด	 ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนแม่บท	 ดังนั้น	
อำานาจในการเสนองบประมาณของสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีจึงอยู่ในแผนแม่บท 
ที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

3) น�ยวนัชยั แสงสขุเอีย่ม	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	คำาวา่	“จดัสรรงบประมาณ”	
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้ว	 เห็นว่าอาจทำาให้วัตถุประสงค์เรื่องอำานาจหน้าที่ของสภา
เกษตรกรแหง่ชาตติามมาตรา	10	(1)	ประสบปญัหาในทางปฏบิตัไิด	้ซึง่ในมาตรา	10	(1)	กำาหนด
ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำาหนดนโยบาย	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความ
เข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการผลิต	

การแปรรปู	การตลาด	หากเตมิคำาวา่	“จดัสรรงบประมาณ”	อาจตคีวามไดว้า่เปน็กรณกีารจดัสรร
งบประมาณเท่านั้น	 แต่ไม่ได้เป็นนโยบายส่งเสริมพัฒนาการแปรรูป	 การตลาด	 คุ้มครองพื้นที่	 
ซึ่งการเพิ่มเติมดังกล่าวจะทำาให้ความหมายผิดเพี้ยนไป	หากมีการเพิ่มเติมถ้อยคำาตามที่ผู้สงวน
คำาแปรญัตติเสนอก็จะต้องเพิ่มเติมถ้อยคำาดังกล่าวในมาตรา	10	(2)	และมาตรา	10	(3)	ด้วย	
ดังนั้นคณะกรรมาธิการขอยืนยันตามร่างของสภาผู้แทนราษฎร

4) น�ยเพิม่ศกัดิ ์มกร�ภริมย	์ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	การดำาเนนิงานของสภา
เกษตรกรแห่งชาติตามแผนงานโครงการต่างๆ	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล	 ดังนั้น
การเพิ่มเติมคำาว่า	 “จัดสรรงบประมาณ”	 เป็นเพียงการเพิ่มรายละเอียดเท่านั้น	 ซึ่งมาตรานี้ 
ได้กำาหนดกรอบอำานาจของสภาเกษตรกรแห่งชาติไว้กว้างจึงมีความครอบคลุมในประเด็นที่ 
ผู้สงวนคำาแปรญัตติเสนอแล้ว
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ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๐

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	10	ของคณะกรรมาธิการ
มติ	เห็นด้วย	66	เสียง	ไม่เห็นด้วย	17	เสียง	งดออกเสียง	4	เสียง	ไม่ลงคะแนน

ไม่มี	

7. ม�ตร� 1๐/1 และม�ตร� 1๐/๒ กำ�หนดให้คณะรัฐมนตรีจัดทำ�ร�ยง�น 

ผลก�รพิจ�รณ�หรือผลก�รดำ�เนินง�นในเรื่องที่สภ�เกษตรกรแห่งช�ติเสนอ เพื่อเสนอ

ต่อสภ�เกษตรกรแห่งช�ติ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่	ดังนี้
“มาตรา	 10/1	 ในการปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่ตามมาตรา	 10	 สภาเกษตรกร

แหง่ชาต	ิคณะกรรมการ	หรอืคณะอนกุรรมาธกิารทีส่ภาเกษตรกรแหง่ชาตติัง้อาจเชญิขา้ราชการ	
พนักงาน	 หรือลูกจ้างของราชการส่วนกลาง	 ราชการส่วนภูมิภาค	 ราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ	หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง	หรือแสดงความคิดเห็นหรือให้จัด
ส่งเอกสารหรือข้อมูล	เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร

ให้ข้าราชการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างของราชการส่วนกลาง	 ราชการส่วนภูมิภาค	
ราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ	 ให้ความร่วมมือแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 คณะ
กรรมการ	หรือ	คณะอนุกรรมาธิการที่สภาเกษตรกรแห่งชาติแต่งตั้ง

มาตรา	 10/2	 ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำารายงานผลการพิจารณาหรือผลการดำาเนิน

งานของคณะรฐัมนตรใีนเรือ่งทีส่ภาเกษตรกรแหง่ชาตเิสนอ	เพือ่เสนอตอ่สภาเกษตรกรแหง่ชาต”ิ

กรรม�ธกิ�รแสดงคว�มเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภ�เพือ่ชีแ้จงประกอบก�รแกไ้ข 

มีดังนี้

น�ยวันชัย แสงสุขเอี่ยม	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 กรรมาธิการเพิ่มมาตรา	
10/1	 และมาตรา	 10/2	 ขึ้นเพื่อเป็นการให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 คณะกรรมการ	 และ 
คณะอนุกรรมการสามารถมีเครื่องมือในการทำาหน้าที่ตามมาตรา	10	ได้	ด้วยการเพิ่มประเด็น
เกี่ยวกับการให้จัดส่งเอกสารหรือข้อมูล	 วรรคสองระบุให้ข้าราชการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างของ
ทางราชการให้ความร่วมมือแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติคณะกรรมการ	 และอนุกรรมการ	 กรณี 
การเพิ่มมาตรา	 10/2	 เนื่องจากมาตรา	 10	 ให้อำานาจหน้าที่แก่สภาเกษตรกรแห่งชาติจำานวน	

11	ขอ้	กรรมาธกิารไดพ้จิารณาวา่มแีคม่าตรา	10	ทางเดยีวทีจ่ะเปน็การสือ่สารกบัคณะรฐัมนตร	ี
คณะกรรมาธิการจึงสร้างการสื่อสารทางที่	2	คือให้คณะรัฐมนตรีจัดทำารายงานผลการพิจารณา
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ศกึษาหรอืผลการดำาเนนิงานทีค่ณะรฐัมนตรไีดด้ำาเนนิงานไปในเรือ่งทีส่ภาเกษตรกรแหง่ชาตเิสนอ	
ทำาให้สภาเกษตรกรแห่งชาติและประชาชนโดยทั่วไปทราบว่าคณะรัฐมนตรีที่ได้รับข้อเสนอแนะ
จากสภาเกษตรกรแหง่ชาตริวมทัง้แผนแมบ่ทแลว้พจิารณาเปน็อยา่งไรแลว้นำาไปปฏบิตัมิากนอ้ย
อย่างไร

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ� มีดังนี้

1) น�ยตวง อันทะไชย	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 “ได้ตั้งคำาถามเกี่ยวกับ
มาตรา	10/1	ดังต่อไปนี้

ประการที่	1	เจตนาของมาตรา	10/1	คืออะไร
ประการที่	2	การร่างมาตรา	10/1	อาศัยอำานาจตามรัฐธรรมนูญมาตราใด
ประการที่	3	การร่างมาตรา	10/1	อาศัยปรัชญาใด
ประการที่	 4	 เจ้าพนักงานอาศัยอำานาจใดในการออกหนังสือเชิญบุคคลมาให้ 

ข้อเท็จจริง
ประการที่	5	ในวรรคสอง	กรณีที่บุคคลที่กรรมการเชิญมาให้ข้อเท็จจริงไม่ให้ความ

ร่วมมือ	กรรมการจะมีแนวทางดำาเนินการต่อไปอย่างไร”
2) น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	ประเด็นการเชิญบุคคลมา

ใหข้อ้เทจ็จรงิในขัน้ของกรรมาธกิารสามญัหรอืกรรมาธกิารวสิามญัของรฐัสภาทัง้สภาผูแ้ทนราษฎร
และวฒุสิภา	รฐัธรรมนญูกำาหนดไวใ้นมาตรา	135	แตก่รณ	ีมาตรา	10/1	ทีร่ะบวุา่	ในการปฏบิตัิ

ตามอำานาจหน้าที่ตามมาตรา	 10	 สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 คณะกรรมการ	 คณะอนุกรรมการ 
สภาเกษตรกรแหง่ชาตอิาจแตง่ตัง้	อาจเชญิขา้ราชการ	พนกังาน	หรอืลกูจา้งสว่นราชการ	ราชการ
ส่วนภูมิภาค	 ราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ 
ขอ้เทจ็จรงิไดโ้ดยไมม่กีรณขีอ้ยกเวน้แตอ่ยา่งใด	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรฐัธรรมนญูมาตรา	135	แลว้	
รฐัธรรมนญูมาตรา	135	มขีอ้ยกเวน้วา่คำาสัง่เรยีกของกรรมาธกิารสามญั	หรอืกรรมาธกิารวสิามญั
ไม่ให้ใช้บังคับกับผู้พิพากษา	 ตุลาการ	 ที่ปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่ในกระบวนการวิธีพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล	 และไม่ให้ใช้บังคับกับผู้ตรวจการ 

แผน่ดนิหรอืกรรมการในองคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญูทีป่ฏบิตัติามอำานาจหนา้ทีโ่ดยตรงในแตล่ะ
องคก์รตามรฐัธรรมนญู	ตามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญู	หรอืตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
แล้วแต่กรณี	 เห็นได้ว่ามาตรา	 10/1	 ให้อำานาจสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 คณะกรรมการ	 หรือ
อนุกรรมการที่สภาเกษตรกรแห่งชาติแต่งตั้งกว้างขวางกว่าอำานาจของกรรมาธิการสามัญหรือ
กรรมาธิการวิสามัญจึงขอให้กรรมาธิการพิจารณามาตรา	10/1	ใหม่
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คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร มีดังนี้

น�ยวันชัย แสงสุขเอี่ยม	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	คณะกรรมาธิการได้สำารวจ

กฎหมายหลายฉบบั	เชน่	พระราชบญัญตัสิภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ	พ.ศ.	2543	
ซึง่เปน็องคก์รอืน่ตามรฐัธรรมนญูมโีดยมาตรา	23	โดยบญัญตัไิวใ้นลกัษณะเดยีวกนัสภาเกษตรกร
แห่งชาติเป็นองค์กรหนึ่งที่กล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 84	 (8)	 กรรมาธิการจึงได้พิจารณา 
โดยมเีหตผุลทีต่อ้งการใหส้ภาเกษตรกรแหง่ชาตปิฏบิตัหินา้ทีต่ามมาตรา	10	ไดโ้ดยบรรลภุารกจิ
โดยง่าย	

กรรมาธิการได้ปรึกษาประเด็นการเพิ่มมาตรา	 10/1	 แล้ว	 เห็นควรตัดประเด็น	 
ตามมาตรา	10/1	ออก	ส่วนประเด็นมาตรา	10/2	ความว่า	 “ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำารายงาน 
ผลการพิจารณาหรือผลการดำาเนินงานของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ	
เพื่อเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ”	กรรมาธิการเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๐/1 และม�ตร� 1๐/๒

ที่ประชุมไม่เห็นชอบด้วยกับการเพิ่มเติมมาตรา	 10/1	 แต่เห็นชอบด้วยกับการ 
เพิ่มเติมมาตรา	10/2	ของคณะกรรมาธิการโดยไม่มีการลงมติ

๘. ม�ตร� 1๖ อำ�น�จหน�้ทีข่องประธ�นสภ�เกษตรแหง่ช�ต ิคณะกรรมาธกิาร	
มีการแก้ไข	ดังนี้

“มาตรา	16	ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำานาจหน้าที่ดำาเนินกิจการของสภา
เกษตรกรแห่งชาติ	 ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกำาหนด	 รวมทั้งให้มีอำานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้

(1)	 ดำาเนินการประชุมและมีอำานาจออกคำาสั่งใดๆ	 ตามความจำาเป็นเพื่อรักษา 
ความสงบเรียบร้อยในการประชุม

(2)	 ควบคุมและดำาเนินกิจการของสภาเกษตรกรแห่งชาติให้เป็นไปตามข้อบังคับ
และมติของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

(3)	อำานาจและหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
ให้รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำานาจหน้าที่ตามที่ประธานสภาเกษตรกร

แหง่ชาตมิอบหมาย	และปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนเมือ่ประธานสภาเกษตรกรแหง่ชาตไิมอ่ยูห่รอืไมส่ามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้”
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คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ มีดังนี้

ผู้สงวนคำาแปรญัตติได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อชี้แจง
ประกอบการแปรญัตติ	มีดังนี้

น�ยชลิต แก้วจินด�	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	การแปรญัตติขอเพิ่มเติมความ
ใน	(1)	ในวรรคหนึ่ง	ของมาตรา	16	โดยเพิ่มเติม	คำาว่า	“ตามข้อบังคับการประชุม”	นั้น	เพื่อให้
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำานาจในการควบคุมดูแลกิจการของสภาเกษตรกรแห่งชาติได้
ครอบคลุมมากขึ้น

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร มีดังนี้

น�ยประพัฒน์ ปัญญ�ช�ติรักษ์	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลโดยสรุปได้ว่า	 ตามที่
คณะกรรมาธิการได้เพิ่มเติมความในมาตรา	 16	 โดยกำาหนดให้อำานาจหน้าที่ของประธานสภา

เกษตรกรแหง่ชาตใิหเ้ปน็ไปตามขอ้บงัคบัทีส่ภาเกษตรกรแหง่ชาตกิำาหนด	หมายถงึ	เปน็ขอ้บงัคบั	
ทีท่ีป่ระชมุของสภาเกษตรกรแหง่ชาตเิปน็ผูก้ำาหนด	ซึง่กำาหนดเรือ่งอำานาจหนา้ทีไ่วอ้ยา่งไรกเ็ปน็
ไปตามนั้น	จึงไม่จำาเป็นจะต้องระบุว่าเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมอีก

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๖

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 16	 ของคณะกรรมาธิการ	 
โดยไม่มีการลงมติ

๙. ม�ตร� 1๘ ฐ�นะและอำ�น�จหน้�ที่ของสภ�เกษตรกรแห่งช�ติ  

คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข	ดังนี้
“มาตรา	 18	 ให้จัดตั้งสำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐ 

มฐีานะเปน็นติบิคุคลทีไ่มเ่ปน็สว่นราชการหรอืรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ
หรือกฎหมายอื่น	เรียกโดยย่อว่า	“สกช.”	โดยมีสำานักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล	
มีอำานาจหน้าที่ดังนี้

(1)	....................................................................................................................	
(2)	รวบรวม	ศึกษา	วิจัย	พัฒนา	และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ	ที่เกี่ยวกับการดำาเนิน

งานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 สภาเกษตรกรจังหวัด	 สำานักงาน	 และสำานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัด
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(3/1)	รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
(4)	 จัดให้มีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ระบบข้อมูลและ

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งในด้านการวิจัย	 
การผลิต	 การแปรรูป	 การตลาด	 และราคาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ มีดังนี้

ผู้สงวนคำาแปรญัตติได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อชี้แจง
ประกอบการแปรญัตติ	มีดังนี้

โดยที่ความในมาตรา	 18	 คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม	 มีสมาชิกวุฒิสภา 
ได้สงวนคำาแปรญัตติไว้	จำานวน	2	คน	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความ	

ในวรรคหนึ่งและขอเพิ่มความเป็นวรรคสองของมาตรา	18	และขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความ 
ใน	(2)	และ	(4)	ของมาตรา	18	

1) น�ยชลิต แก้วจินด�	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 การขอแก้ไขเพิ่มเติมคำาว่า	

“สำานกังาน”	โดยใหห้มายถงึ	สำานกังานสภาเกษตรกรแหง่ชาต	ิและสำานกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั	
เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น

นอกจากนี้	 “การบริหารจัดการ”	 เป็นเรื่องที่มีความสำาคัญต่อการทำาหน้าที่ของ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 เนื่องจากอำานาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติอีกประการหนึ่ง	 คือ	

การเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทางการเกษตร	ซึง่ถอืไดว้า่มคีวามสำาคญั	จงึเหน็ควร
เพิ่มเติม	คำาว่า	“การบริหารจัดการ”	ใน	(4)	ของมาตรา	18	ด้วย

2) พลอ�ก�ศเอก วีรวิท คงศักดิ์	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	สภาผู้แทนราษฎร
ได้แก้ไขให้สภาเกษตรกรแห่งชาติมีองค์กรของตัวเองที่ไม่ต้องขึ้นกับสำานักงานปลัดกระทรวง	 
อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ	 คือสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ	 หรือส่วนราชการ	
จึงขอแปรญัตติเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งเพื่อให้เกิดความชัดเจน	 คือ	 “เป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ”

กระบวนการในการกำาหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานดำาเนินการตามแนวทาง	 
ที่ถูกต้องเพื่อให้การบริหารงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด	ี พ.ศ.	 2546	 โดยขอแปรญัตติเพิ่มความเป็น
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วรรคสอง	ในมาตรา	18	ว่า	“การบริหารงานของสำานักงานตามวรรคหนึ่ง	ต้องดำาเนินการด้วย
หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ตีามทีก่ฎหมายกำาหนด	เวน้แตก่รณใีดทีม่คีวามจำาเปน็ในการ
บรหิารของสำานกังาน	อาจกำาหนดวธิกีารปฏบิตัริาชการใหส้อดคลอ้งและเปน็การเฉพาะ	ในกรณี
นัน้ไดโ้ดยตราเปน็พระราชกฤษฎกีา”	เนือ่งจากหนว่ยงานนีท้ำางานเพือ่ประชาชน	ดงันัน้เพือ่ใหก้าร
ดำาเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต้องให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความเห็นถึงสิ่งที่ต้องการให้สภาเกษตรกรแห่งชาติดำาเนินการได้ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว	
และเพื่อให้ส่วนราชการเข้าสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล	 (Good	 governance)	 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ� มีดังนี้

น�ยตวง อนัทะไชย ไดอ้ภปิรายสรปุไดว้า่	การแกไ้ขเพิม่เตมิของคณะกรรมาธกิาร	
โดยการกำาหนดให้สภาเกษตรกรเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น	เพราะเหตุใด

การแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ	 หมายความว่า	 หน่วยงานสภาเกษตรกร 

แหง่ชาตเิปน็เสมอืนองคก์รอสิระทีข่อรบัการจดัสรรงบประมาณโดยไมต่อ้งผา่นกลไกของกระทรวง
เกษตร	 หรือกรมอื่นๆ	 ใช่หรือไม่	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล	
และควรให้สภาเกษตรกรแห่งชาติสามารถดำาเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณได้โดยตรง	 
เช่นเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์	 สภาเกษตรกรแห่งชาติควรเป็นองค์กรของสาธารณชน 
ที่มีความโปร่งใส	ทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบได้อย่างแท้จริง

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร มีดังนี้

1) น�ยวันชัย แสงสุขเอี่ยม	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	คณะกรรมาธิการได้แก้ไขตาม	

ทีผู่ส้งวนคำาแปรญตัตขิอแปรญตัตไิว	้โดย	(2)	ตอนทา้ย	ไดเ้พิม่ความวา่	“สำานกังานสภาเกษตรกร

จังหวัด”	ส่วนคำาว่า	 “สำานักงาน”	 ในมาตรา	3	หมายถึง	สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 เมื่อ
มาตรา	3	ได้ระบุคำานิยามดังกล่าวไว้แล้วจึงไม่จำาเป็นต้องระบุในมาตรานี้

2) น�งส�วณฐัภทัร ถวลัยโพธ	ิตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	การเพิม่เตมิคำาวา่	“เปน็หนว่ย
งานของรฐั”	เนือ่งจากคณะกรรมาธกิารเกรงวา่ถา้ไมบ่ญัญตัไิวอ้าจจะเขา้ใจผดิไดว้า่สภาเกษตรกร
แหง่ชาตไิมม่ฐีานะขององคก์รทีแ่นน่อน	โดยใหเ้ปน็หนว่ยงานของรฐั	ทีไ่มเ่ปน็สว่นราชการ	ไมเ่ปน็
รัฐวิสาหกิจ	 เนื่องจาก	 “หน่วยงานของรัฐ”	 มีความหมายครอบคลุมองค์กรที่ใช้อำานาจมหาชน 
อยู่แล้ว	จึงได้บัญญัติเพิ่มเติมว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ	
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ส่วนที่เติมคำาว่า	 “ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณหรือกฎหมายอื่น”	 เนื่องจากให้มีความชัดเจนว่า	 รายได้ของสำานักงานก็จะไม่อยู่ 
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	เพื่อให้สอดรับกับมาตรา	25	วรรคสอง	ที่บัญญัติว่า	
รายได้ของสำานักงานไม่ต้องส่งกระทรวงการคลัง

การขอรบัการจดัสรรงบประมาณของสภาเกษตรแหง่ชาติ	เปน็ไปตามรา่งมาตรา	26	
ดังนี้

“มาตรา	26	ใหส้ำานกังานเสนอของบประมาณจากรฐับาลตามมตขิองสภาเกษตรกร
แห่งชาติ	เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	และสภาเกษตรกรจังหวัด	

ให้รัฐบาลอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานให้เพียงพอกับการดำาเนินงานของ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัด

การใชจ้า่ยเงนิอดุหนนุตามมาตรานี้	ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบทีส่ภาเกษตรกรแหง่ชาติ
กำาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”

ความที่ผู้แปรญัตติขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งมี 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกำาหนดหลักการบริหารงานขององค์กร
ต่างๆ	ไว้แล้ว	ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะให้หน่วยงานของรัฐให้บริการแก่ราษฎรหรือเอกชนที่มาขอใช้
บริการมาตรานี้เป็นการบริหารงานภายในสำานักงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นส่วนใหญ่	 
จะเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกเฉพาะการจัดการเท่านั้น	 โดยการเลือกตั้งต้องปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกำาหนด	นอกจากนี้ความที่ผู้แปรญัตติขอเพิ่มเติม
ใช้คำาว่า	 “อาจกำาหนดวิธีปฏิบัติราชการให้สอดคล้อง”	 ในเมื่อสภาเกษตรกรแห่งชาติไม่ใช่ 
ส่วนราชการ	 สำานักงาน	 ไม่ใช่ส่วนราชการ	 จึงเห็นว่าไม่ควรมีข้อความที่มีคำาว่าปฏิบัติราชการ	 
ถ้าเติมข้อความดังกล่าวแล้วต้องกลับไปแก้ไขความในมาตรา	4	โดยเพิ่มคำาว่า	“ให้มีอำานาจตรา
พระราชกฤษฎีกา”	ด้วย

3) น�ยวันชัย แสงสุขเอี่ยม	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	ความในมาตรา	26	กำาหนดให้
สำานักงานเสนอของบประมาณจากรัฐบาล	 ดังนั้น	 เมื่อมีการของบประมาณตามมาตรา	 18	 
การกำาหนดว่า	 การจัดตั้งสำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีฐานะเป็นนิติบุคคลเฉยๆ	 ไม่ได้	 

ถ้าเป็น	นิติบุคคลก็จะเหมือนกับนิติบุคคลทั่วๆ	ไป	เพราะฉะนั้นจึงต้องกำาหนดว่าเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ	เพราะว่าสำานักงานเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน
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คำาวา่	การบรหิารจดัการ	อยูใ่นมาตรา	37	แผนแมบ่ท	(10)	ซึง่ทางคณะกรรมาธกิาร
ไดเ้พิม่คำาวา่	“และการจดัการ”	เขา้ไปในแผนแมบ่ทดว้ย	และคณะกรรมาธกิาร	ไมข่ดัขอ้งทีจ่ะเตมิ
คำาว่า	“การบริหารจัดการ”	ในมาตรา	18	(4)

4) น�ยสรรเสรญิ อจัจตุม�นสั	ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	เหน็ดว้ยตามทีพ่ลอากาศเอก	
วีรวิท	 คงศักดิ์	 ผู้สงวนคำาแปรญัตติได้เสนอ	 แต่ว่าจะขอปรับถ้อยคำาจากคำาว่า	 “ปฏิบัติราชการ”	
เป็น	“ปฏิบัติงาน”	เพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	ส่วนประเด็นที่ให้ตรา

เปน็พระราชกฤษฎกีา	คณะกรรมาธกิารเหน็ควรแกไ้ขเปน็ใหอ้อกเปน็ประกาศสำานกันายกรฐัมนตรี

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๘

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 18	 ของคณะกรรมาธิการ	 
โดยไม่มีการลงมติ

1๐. ม�ตร� 1๘/1 ก�รยกเว้นไม่ให้สำ�นักง�นสภ�เกษตรกรแห่งช�ติอยู่ 

ภ�ยใต้บังคับของกฎหม�ยว่�ด้วยก�รคุ้มครองแรงง�น กฎหม�ยว่�ด้วยแรงง�นสัมพันธ์ 

กฎหม�ยว่�ด้วยก�รประกันสังคม และกฎหม�ยว่�ด้วยเงินทดแทน คณะกรรมาธิการ
เพิ่มขึ้นใหม่	ดังนี้

“มาตรา	18/1	กิจการของสำานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย	การ

คุม้ครองแรงงาน	กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสมัพนัธ	์กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม	และกฎหมาย

ว่าด้วยเงินทดแทน	 ทั้งนี้	 เลขาธิการ	 พนักงาน	 และลูกจ้างของสำานักงานต้องได้รับประโยชน์
ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	 กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม	และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน”

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ� มีดังนี้

น�ยตวง อันทะไชย	ได้อภิปรายสรุปได้ว่า	การเพิ่มความเป็นมาตรา	18/1	ของ

คณะกรรมาธกิารทีไ่มใ่หก้จิการของสำานกังานสภาเกษตรกรแหง่ชาตอิยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมาย	
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์	กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน	มีเหตุผลอย่างไร

หากคณะกรรมาธิการต้องการบัญญัติไว้เพื่อป้องกันเรื่องการนัดหยุดงานหรือ 

การประทว้งของพนกังานสำานกังานสภาเกษตรกรแหง่ชาต	ิควรกำาหนดเปน็ขอ้สงัเกตของทีป่ระชมุ
วุฒิสภาด้วย	เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของการเพิ่มความในมาตรานี้
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คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร มีดังนี้

น�งส�วณัฐภัทร ถวัลยโพธ	ิ ได้ชี้แจงเหตุผลโดยสรุปได้ว่า	 การยกเว้นให้กิจการ
ของสำานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	 กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์	 กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม	 และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน	 เนื่องจาก 

ไมต่อ้งการใหพ้นกังานของสำานกังานสภาเกษตรกรแหง่ชาตนิัน้ใชส้ทิธติามพระราชบญัญตัวิา่ดว้ย
แรงงานสัมพันธ์ในการนัดหยุดงาน	 เพราะถือว่าการจัดทำานโยบายของหน่วยงานดังกล่าวเป็น
กจิการของรฐัซึง่เปน็งานมหาชน	ไมค่วรใหส้ทิธใินการนดัหยดุงาน	ซึง่อาจจะทำาใหก้ารดำาเนนิงาน
หยุดชะงักลง	 สำาหรับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	 กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม	 
และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน	 เป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับค่าแรง	 ค่าตอบแทนต่างๆ	
รวมทั้งเงินทดแทน	 ซึ่งมีการกำาหนด	 อยู่ในมาตรา	 21	 (2)	 คือ	 ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

ออกระเบยีบเกีย่วกบัอตัราเงนิเดอืนคา่จา้ง	บำาเหนจ็	บำานาญและสทิธปิระโยชนต์า่งๆ	การเลือ่น
เงินเดือนหรือค่าจ้าง	ซึ่งระเบียบเหล่านี้จะต้อง	อยู่ภายใต้ความตอนท้ายของมาตรา	11/1	ก็คือ
ต้องไม่น้อยกว่าที่กำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	กฎหมายว่าด้วยการประกัน
สังคม	และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

น�ยนิคม ไวยรัชพ�นิช	ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา	ได้สรุปว่า	ประเด็น
ที่นายตวง	อันทะไชย	เสนอ	ให้ดำาเนินการจัดทำาเป็นข้อสังเกตของวุฒิสภาต่อไป

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๘/1

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มเติมมาตรา	18/1	ของคณะกรรมาธิการโดยไม่มี
การลงมติ

11. ม�ตร� ๒1 ก�รให้อำ�น�จสภ�เกษตรกรแห่งช�ติออกระเบียบหรือ 

ข้อบังคับเกี่ยวกับก�รบริห�รง�นภ�ยในสำ�นักง�น และสำ�นักง�นสภ�เกษตรกรจังหวัด 

คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข	ดังนี้
“มาตรา	21	ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติมีอำานาจออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ

การบริหารงานภายในสำานักงาน	และสำานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด	อำานาจเช่นว่านี้	ให้รวมถึง
(1)	การแบ่งส่วนงานภายในสำานักงาน	และสำานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
....................................................................................................................
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(3)	การออกระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารและจดัการการเงนิ	การพสัด	ุ
และทรพัยส์นิของสำานกังาน	และสำานกังานสภาเกษตรกรจงัหวดั	โดยความเหน็ชอบของกระทรวง
การคลัง” 

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ มีดังนี้

ผู้สงวนคำาแปรญัตติได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อชี้แจง
ประกอบการแปรญัตติ	มีดังนี้

น�ยชลติ แกว้จนิด�	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	การแปรญตัตดิงักลา่วเพือ่ใหเ้กดิ
ความชัดเจนว่า	 “สำานักงาน”	 นั้นคืออะไร	 หากเป็นของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 หรือถ้าเป็นสภา
เกษตรกรจังหวัดก็ควรบัญญัติไว้	จึงขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติม	ดังนี้	 “(2)	รวบรวม	ศึกษา	วิจัย	
พัฒนา	 และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 สภา
เกษตรกรจังหวัด	สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด”	เพื่อให้
ผู้อ่านกฎหมายสามารถทราบได้ทันทีว่าสำานักงานตามมาตรานี้	คือ	สำานักงานอะไร	ไม่ต้องไปดู
ความหมายในมาตราอื่นและไม่เป็นปัญหาในการตีความ

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร มีดังนี้

น�ยประพฒัน ์ปญัญ�ช�ตริกัษ	์ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลโดยสรปุไดว้า่	ประเดน็ที	่ผูแ้ปร
ญัตติเสนอนั้น	ในคำานิยามได้กำาหนดไว้แล้วว่า	“สำานักงาน”	หมายถึง	สำานักงานเลขาธิการสภา
เกษตรกรแห่งชาติ	 ดังนั้นจึงไม่ต้องนำามาบัญญัติให้ฟุ่มเฟือยอีก	 ส่วนสำานักงานสภาเกษตรกร
จังหวัดคณะกรรมาธิการได้แก้ไขในส่วนของคำานิยามแล้ว	 คือ	 สำานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 
ให้ใช้คำาเต็ม	จึงไม่จำาเป็นต้องบัญญัติเพิ่มเติมอีก

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๒1

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 21	 ของคณะกรรมาธิการ 
โดยไม่มีการลงมติ

1๒. ม�ตร� ๒5 ร�ยได้ของสำ�นักง�นสภ�เกษตรกรแห่งช�ติ	 กรรมาธิการ
มีแก้ไข	ดังนี้

“มาตรา	25	ให้สำานักงานมีรายได้ดังต่อไปนี้
.....................................................................................................................
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(3)	 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้
ตามกฎหมายนี้ยกให้

.......................................................................................................................”

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ มีดังนี้

ผู้สงวนคำาแปรญัตติได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา	 เพื่อชี้แจง
ประกอบการแปรญัตติ	มีดังนี้

น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	 ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 มาตรา	 25	 เป็นมาตรา

ทีก่ำาหนดเกีย่วกบัทีม่าของรายไดข้องสำานกังานสภาเกษตรกรแหง่ชาต	ิในอดตีการเขยีนกฎหมาย	
ลักษณะนี้จะกำาหนดให้หน่วยงานของรัฐมีที่มาของรายได้ต่างกันหลายแหล่งและในจำานวนนั้น
กฎหมายกำาหนดใหห้นว่ยงานของรฐัมรีายไดจ้ากเงนิบรจิาคหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูย้กใหก้อ่ใหเ้กดิผล	
คือ	 ระบบอุปถัมภ์ขึ้นในสังคมไทย	 ซึ่งเป็นผลเสียที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ	 ในมาตรา	
25	กำาหนดใหส้ภาเกษตรกรแหง่ชาติมรีายไดม้าจากเงนิอดุหนนุตามมาตรา	26	สามารถรบัเงนิ
ช่วยเหลือได้จากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม	
และสามารถเอาดอกผลหรือรายได้อื่นๆ	ซึ่งเกิดขึ้นตาม	 (1)	 (2)	มาใช้ในภารกิจของสำานักงาน	

สภาเกษตรกรแหง่ชาตไิด	้ดงันัน้กฎหมายจงึเขยีนใหต้อ้งรบัเงนิบรจิาคจากบคุคลอืน่	สภาเกษตรกร
แห่งชาติมีอำานาจหน้าที่หลักที่สำาคัญตามรัฐธรรมนูญ	พุทธศักราช	2550	มาตรา	84	(8)	คือ	
ต้องให้หลักประกันค่าตอบแทนสูงสุดกับเกษตรกร	 ภารกิจสำาคัญดังกล่าวจะเป็นผลประโยชน์ 
ขัดกันกับภาคอุตสาหกรรมบางประเภท	 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมประเภทเกษตรจำาเป็นต้องใช้

ผลผลติทาง	ดา้นการเกษตรเปน็วตัถดุบิในการแปรรปูเปน็อตุสาหกรรม	เมือ่เปน็เชน่นีอ้ตุสาหกรรม
ต่างๆ	เหล่านั้นจำาเป็นที่จะต้องได้ต้นทุนที่ต่ำาที่สุด	ในขณะที่สภาเกษตรกรแห่งชาติมีหน้าที่ที่จะ
ตอ้งหาหลกัประกนั	ใหเ้กษตรกรขายผลผลติไดร้าคาทีส่งูทีส่ดุ	การทีก่ฎหมายระบใุหส้ภาเกษตรกร
แหง่ชาตสิามารถรบัเงนิบรจิาคไดจ้ากทกุๆ	คนจะเปน็ชอ่งทางใหม้ผีูท้ีม่อีทิธพิลหรอืมอีำานาจเหนอื
กวา่เขา้มาครอบงำาสภาเกษตรกรแหง่ชาตผิา่นระบบอปุถมัภแ์ละระบบอปุการคณุดว้ยการบรจิาค
เงิน	และการกำาหนดในมาตรา	25	(3)	ว่า	“ให้สำานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติสามารถรับเงิน
หรอืทรพัยส์นิทีเ่กษตรกรหรอืองคก์รเกษตรกรทีข่ึน้ทะเบยีนไวต้ามกฎหมายนีย้กให”้	ยงัสอดคลอ้ง
กับมาตรา	25	(2)	ที่ระบุให้	สภาเกษตรกรแห่งชาติสามารถรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องแต่ต้องเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมเท่านั้น	 ด้วย
เจตนารมณ์เพื่อไม่ต้องการให้มีการครอบงำาสภาเกษตรกรแห่งชาติเหตุผลทั้งหมดเพื่อตีกรอบ 
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ไม่ให้มีการเข้ามาครอบงำาสภาเกษตรกรแห่งชาติผ่านการบริจาคเงิน	 แต่ไม่ตัดสิทธิสมาชิกของ
สภาหรือองค์กรการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนไว้ในการที่จะบริจาคเงินสนับสนุน

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ� มีดังนี้

น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	 ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 มาตรา	 25	 (3)	 การกำาหนด	 
ให้สำานักงานสภาเกษตรแห่งชาติมีรายได้	 เงินหรือทรัพย์สิน	 โดยกรรมาธิการเสนอเพิ่มให้สภา

เกษตรกรแห่งชาติรับเงินหรือทรัพย์สินเฉพาะผู้บริจาคที่เป็นเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนไว้	 ตามกฎหมายนี้ยกให้	 การที่กรรมาธิการจำากัดกลุ่มผู้บริจาคเพียงแค่	 2	 กลุ่มอาจ
เป็นการแก้ไขที่ขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย	และประเด็นการรับเงินบริจาคได้มีกฎหมายและ

ข้อบงัคบั	เช่นพระราชบญัญตัสิภาอตุสาหกรรม	พ.ศ.	2530	มาตรา	10	ข้อบงัคบัของหอการค้าไทย	
ข้อที่	 50	 ที่ระบุว่าทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้หรือที่มีการรับเงินบริจาคคณะกรรมการสามารถรับเงิน
บริจาคได้แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย	 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานวิชาชีพ	 เช่น	 สภาทนายความโดย
พระราชบัญญัติทนายความ	พ.ศ.	2528	มาตรา	9	ระบุหลักการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้
ในทำานองเดียวกัน	 เพราะฉะนั้นโดยหลักการไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็สามารถบริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สินได้ และการที่กรรมาธิการกำาหนดกลุ่มผู้บริจาคเป็น	2	กลุ่ม	คือ	เกษตรกรหรือองค์กร
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้	 ตามกฎหมายนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาผู้บริจาคที่มีวัตถุประสงค์ 
ในการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อตนได้อย่างแท้จริง	 เพราะอาจมี 

การบรจิาคเงนิหรอืทรพัย์สนิผ่านทางเกษตรกรหรอืองค์กรเกษตรกรอืน่	ดงันัน้	การทีก่รรมาธกิาร
แก้ไขมาตรา	25	(3)	เป็น	“มาตรา	25	ให้สำานักงานมีรายได้ดังต่อไปนี้	(3)	เงินหรือทรัพย์สิน 
ที่มีผู้เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายนี้ยกให้”	ไม่ใช่การแก้ไขปัญหา
ที่ถูกต้อง	แต่ควรกลับไปใช้ร่างมาตรา	25	(3)	ของสภาผู้แทนราษฎร

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร มีดังนี้

น�ยประพัฒน์ ปัญญ�ช�ติรักษ์	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 การพิจารณามาตรา	 25	

(3)	ในระหว่างการประชมุของคณะกรรมาธกิาร	ได้มผีูแ้ปรญตัตติัง้คำาถามว่าในกรณทีีม่ผีูบ้รจิาค
เงนิให้สำานกังานสภาเกษตรกรแห่งชาตโิดยมเีงือ่นไขทีเ่ป็นผลประโยชนต่อผูบ้รจิาคสภาเกษตรกร
แห่งชาติมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร	 กรรมาธิการเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่มี 
นำา้หนกักรรมาธกิารจงึแก้ปัญหาดงักล่าวทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตด้วยเพิม่ประเดน็ว่าเงนิบรจิาค	
ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติสามารถรับได้ต้องเป็นการรับบริจาคจากสมาชิกของสภาเกษตรกร 
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แห่งชาติ และหลักการดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับหลักการของสภาวิชาชีพอื่นๆ	ที่มีการเก็บค่า
บำารุงจากสมาชิกทั้งที่เป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ	แต่กรรมาธิการไม่ต้องการระบุไว้ใน

กฎหมายโดย	ชดัแจงว่าเป็นการเกบ็ค่าบำารงุจากสมาชกิ	เพราะเกรงว่าการระบถุ้อยคำาทีม่ลีกัษณะ
เป็นการเก็บ	 ค่าบำารุงจากสมาชิกจะส่งผลกระทบกับสภาพจิตใจของเกษตรกร	 กรรมาธิการ 
จึงแก้ไขมาตรา	 25	 (3)	 เป็นดังนี้	 “เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรที่ 
ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายนี้ยกให้”

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๒5

ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขมาตรา	 25	 (3)	 ของคณะกรรมาธิการ
โดยให้คงไว้ตามร่างเดิม

มติ	เห็นด้วย	33	เสียง	ไม่เห็นด้วย	47	เสียง	งดออกเสียง	5	ไม่ลงคะแนน	1	เสียง

1๓. ม�ตร� ๒๖/1 ก�รจัดทำ�งบดุล ก�รจัดทำ�งบก�รเงิน ก�รจัดทำ�บัญชี  

และก�รตรวจสอบบัญชี คณะกรรมาธิการเพิ่มใหม่	ดังนี้

“มาตรา	26/1	ให้สำานักงานจัดทำางบดุล	งบการเงินและบัญชีทำาการส่งผู้สอบบัญชี
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

ให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสำานักงานและให้ทำาการ 

ตรวจสอบรบัรองบญัชแีละการเงนิทกุประเภทของสำานกังานรวมทัง้ประเมนิผลการใชจ้า่ยเงนิและ
ทรัพย์สินของสำานักงาน	 โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์	
ประหยัด	 และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใดแล้วทำารายงานเสนอผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทน
ราษฎร	วุฒิสภา	และคณะรัฐมนตรี	โดยไม่ชักช้า”

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ� มีดังนี้

น�ยตวง อนัทะไชย	ไดอ้ภปิรายสรปุไดว้า่	คำาวา่	“โดยไมช่กัชา้”	ตามมาตรา	26/1	
ทีค่ณะกรรมาธกิารเพิม่ขึน้ใหมน่ัน้	สำานกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิตอ้งดำาเนนิการใหเ้สรจ็ภายใน
ระยะเวลาเท่าใด

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร มีดังนี้

น�งส�วณัฐภัทร ถวัลยโพธิ ได้ชี้แจงให้เหตุผลโดยสรุปได้ว่า	 การกำาหนดให้
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายและรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร	
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วุฒิสภา	 และคณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้านั้น	 เป็นบทบัญญัติที่เขียนไว้ให้สามารถยืดหยุ่นได้	 
เนื่องจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนั้นเป็นองค์กรอิสระและให้สามารถดำาเนินการได้ตาม 

ความเหมาะสม	เพราะการตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิบางอยา่งจำาเปน็จะตอ้งหาขอ้มลู	จงึไดบ้ญัญตัิ
ไว้ในลักษณะที่ให้มีความยืดหยุ่นดังกล่าว

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๒๖/1

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการเพิ่มเติมมาตรา	26/1	ของคณะกรรมาธิการโดยไม่มี
การลงมติ	

1๔. ม�ตร� ๒7 องค์ประกอบของสภ�เกษตรกรแห่งช�ติซึ่งประกอบด้วย 

สม�ชิกที่เป็นผู้แทนเกษตรกร และสม�ชิกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งวิธีก�รเลือกสม�ชิก

ทั้งสองประเภทดังกล่�ว คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข	ดังนี้
“มาตรา	27	ให้มีสภาเกษตรกรจังหวัด	ประกอบด้วย

(1)	สมาชกิทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้	จำานวนสบิหกคน	ในกรณทีีจ่งัหวดัใดมจีำานวนอำาเภอ
มากกว่าสิบหกอำาเภอ	ให้เพิ่มจำานวนผู้แทนเกษตรกรในจังหวัดนั้นให้เท่ากับจำานวนของอำาเภอ

(2)	สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ	ซึ่งสมาชิกตาม	(1)	เลือกจากผู้มีความรู้	ความเชี่ยวชาญ
ด้านเกษตรกรรม	 จำานวนห้าคน	 โดยต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านพืช	 ด้านสัตว์	 และด้านประมง	 
อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน

ให้สำานักงานจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้สมาชิกสภ�เกษตรกรจังหวัดตาม	 (1)	
และการเลือกเพื่อให้ได้สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิตาม	(2)	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	
ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติกำาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ มีดังนี้

ผู้สงวนคำาแปรญัตติได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อชี้แจง
ประกอบการแปรญัตติ	มีดังนี้

น�ยทวีศักดิ์ คิดบรรจง	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 การจัดให้มีสภาเกษตรกร

ทัง้ระดบัจงัหวดัและระดบัชาติ	ซึง่ตามรา่งเดมิจะมกีารเลอืกตัง้แตร่ะดบัหมูบ่า้น	ระดบัตำาบล	และ
ระดับอำาเภอ	 แล้วก็มาเลือกกันในระดับจังหวัด	 ซึ่งคณะผู้แปรญัตติมีความเห็นแตกต่างออกไป	
เนื่องจากสภานี้เป็นสภาซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกร	 เพราะฉะนั้นต้องให้เกษตรกรได้มีโอกาส
เลือกตั้งตัวแทนของตนเพื่อดำารงตำาแหน่งในสภาเกษตรกรจังหวัด	 และให้ตัวแทนเหล่านั้นเลือก
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กันเองขึ้น	เป็นตัวแทนเกษตรกรในระดับชาติต่อไป	ซึ่งคณะผู้แปรญัตติต้องการให้เกษตรกรได้มี
โอกาสเลอืกตัง้ตวัแทนของตนขึน้มาเปน็สมาชกิสภาเกษตรกรจงัหวดัซึง่จะเปน็สมาชกิสภาเกษตรกร
แห่งชาติต่อไป

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร มีดังนี้

น�ยวนัชยั แสงสขุเอีย่ม	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลโดยสรปุไดว้า่	ทีป่ระชมุวฒุสิภา	ไดเ้หน็
ชอบด้วยตามร่างของคณะกรรมาธิการในเรื่องขององค์ประกอบสมาชิกตามมาตรา	 5	 (1)	 (2)	
และ	(3)	แล้ว	เนื่องจากมาตรา	5	มีความสอดคล้องกับมาตรา	27	เมื่อสภาแห่งนี้ได้เห็นชอบ
องค์ประกอบของสมาชิกประเภท	 (1)	 (2)	 (3)	 ตามมาตรา	 5	 แล้ว	 มาตรา	 27	 ก็จะต้องมี 
ความสอดคล้องกันดังกล่าว

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๒7

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 27	 ของคณะกรรมาธิการ 
โดยไม่มีการลงมติ

15. ม�ตร� ๓7 ก�รจัดทำ�แผนแม่บทของสภ�เกษตรกรแห่งช�ติโดยให้ผ่�น

กระบวนก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนแม่บทระดับจังหวัด  

คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข	ดังนี้
“มาตรา	 37	 ให้สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดทำาแผนแม่บท	 โดยผ่านกระบวนการ	 

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนแม่บทระดับจังหวัด	และต้องมีสาระสำาคัญ
อย่างน้อย	ดังต่อไปนี้

...................................................................................................................
(2)	 การส่งเสริม	 การพัฒนา	 การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม	 และแก้ไขปัญหา 

ดนิและทีด่นิโดยสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธเิกษตรกรใหม้กีรรมสทิธิห์รอืสทิธใินทีด่นิเพือ่ประกอบ
เกษตรกรรมของตนเองอย่างทั่วถึง

(3)	 การสร้างความเป็นธรรมด้านราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมโดยคำานึงถึงการ
ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูง

...................................................................................................................
(10)	 การสนับสนุน	 ส่งเสริมการให้การศึกษา	 อบรม	 และถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม และการจัดการ	แก่เกษตรกรและยุวชนเกษตรกร
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(11)	การปรบัปรงุการบรหิารจดัการกองทนุทีเ่กีย่วกบัการเกษตรทีม่อียู	่ใหส้ามารถ
รองรับการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจรและลดการซ้ำาซ้อน	 รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว

...................................................................................................................”

คำ�อภิปร�ยของกรรม�ธิก�รผู้สงวนคว�มเห็น มีดังนี้

น�ยวิช�ญ ศิริชัยเอกวัฒน์ และน�ยพีระ ม�นะทัศน์	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้

วา่	กรณสีภาเกษตรกรแหง่ชาตไิดจ้ดัทำาแผนแมบ่ทซึง่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่แกไ้ขปญัหาของเกษตรกร
โดยคำานึงถึงความต้องการของเกษตรกรเป็นหลักแล้ว	 การจัดทำาแผนแม่บทของสภาเกษตรกร
แห่งชาติถ้าไม่มีความเชื่อมโยงถึงแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ	 อาจประสบ
ปัญหาในการพัฒนาการเกษตรได้	 ดังนั้น	 ในการจัดทำาแผนแม่บทสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงควร
บัญญัติให้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วย	 เพราะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเป็นแผนแม่บทหลักของประเทศไทย

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร มีดังนี้

น�ยวนัชยั แสงสขุเอีย่ม	ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่
ชาติ	 ฉบับที่	 10	 (พ.ศ.	 2550	 -	 2554)	 ซึ่งเป็นแผนที่ใช้ในปัจจุบัน	 โดยภาพรวมปัญหาของ
เกษตรกรยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข	แนวทางการแกไ้ขปญัหาของเกษตรกรจงึไดเ้สนอรา่งพระราชบญัญตัิ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 โดยกำาหนดอำานาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรไว้ในมาตรา	 10	 
ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติมีหน้าที่ในการเสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี	การจัดทำาแผนแม่บท
สภาเกษตรกรแห่งชาติไม่ควรบัญญัติให้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 

แตใ่นทางกลบักนั	การจดัทำาแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตซิึง่เปน็แผนแมบ่ทของประเทศ
ควรให้ความสำาคัญกับแผนแม่บทที่จัดทำาโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ	 หากร่างพระราชบัญญัติ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 มีผลบังคับใช้แล้ว	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ควรระบใุหม้คีวามเชือ่มโยงและคำานงึถงึแผนแมบ่ทตา่งๆ	รวมถงึแผนแมบ่ทตามทีส่ภาเกษตรกร
แห่งชาติกำาหนดด้วย
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ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๓7

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	37	ของคณะกรรมาธิการ
มติ	เห็นด้วย	43	เสียง	ไม่เห็นด้วย	42	เสียง	งดออกเสียง	5	เสียง	ไม่ลงคะแนน	

ไม่มี

1๖. ม�ตร� ๓๘ ก�รเสนอแผนแม่บทให้น�ยกรัฐมนตรีพิจ�รณ� วิเคร�ะห์ 

และกลั่นกรอง คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข	ดังนี้

“มาตรา	38	เมือ่สภาเกษตรกรแห่งชาตจิดัทำาแผนแม่บทแล้ว	ให้เสนอนายกรฐัมนตรี
พิจารณา	 วิเคราะห์	 และกลั่นกรอง	 โดยไม่แก้ไขเพิ่มเติมในเปลี่ยนแปลงสาระสำาคัญเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป”	

คำ�อภิปร�ยของกรรม�ธิก�รผู้สงวนคว�มเห็น มีดังนี้

น�ยวิช�ญ ศิริชัยเอกวัฒน์	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	ตามที่ได้เสนอให้แก้ไขใน

วรรคหนึง่	คอื	“เมือ่สภาเกษตรกรแห่งชาตจิดัทำาแผนแม่บทแล้ว	ให้เสนอนายกรฐัมนตร	ีพจิารณา	
วิเคราะห์	 และกลั่นกรอง	 โดยไม่แก้ไขเพิ่มเติมในส�ระสำ�คัญเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ต่อไป”	เห็นว่าตามโครงสร้างการบริหารประเทศ	ผู้บริหารสูงสุด	คือ	นายกรัฐมนตรี	เมื่อได้เสนอ

แผนแม่บทสภาเกษตรกรแห่งชาตมิายงันายกรฐัมนตรเีพือ่เสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไปนัน้	
การที่ไม่ได้กำาหนดให้อำานาจนายกรัฐมนตรีแก้ไขเพิ่มเติมอะไรได้นั้นจะเป็นการไม่เหมาะสม	 
นายกรฐัมนตรอีาจถกูเปรยีบเทยีบเป็นเพยีงบรุษุไปรษณย์ีทีไ่ม่มอีำานาจใจการพจิารณาแก้ไขใดๆ	
เพียงมีหน้าที่ส่งเรื่องผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีเท่านั้น	 และกำาหนดระยะเวลาการพิจารณาของ 
นายกรัฐมนตรีให้ดำาเนินการ	ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร มีดังนี้

น�ยวันชัย แสงสุขเอี่ยม	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	ร่างมาตรา	38	ที่ผ่านการพิจารณา

ของสภาผูแ้ทนราษฎรได้มหีลกัการคอื	“เมือ่สภาเกษตรกรแห่งชาตจิดัทำาแผนแม่บทแล้ว	ให้เสนอ
นายกรัฐมนตรีพิจารณา	วิเคราะห์	และกลั่นกรอง	โดยไม่แก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำาคัญเพื่อเสนอ
คณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป”	เหน็ว่ามเีจตนาไม่ให้อำานาจแก่นายกรฐัมนตรแีก้ไขเพิม่เตมิในสาระ
สำาคัญของแผนแม่บทดังกล่าว	 การที่คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเป็น	 “เมื่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
จัดทำาแผนแม่บทแล้ว	 ให้เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา	 วิเคราะห์	 และกลั่นกรอง	 โดยไม่แก้ไข 
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เพิ่มเติมในเปลี่ยนแปลงสาระสำาคัญเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป”	 มีเจตนาเพื่อเป็น 
การยืดหยุ่นให้อำานาจแก่นายกรัฐมนตรีสามารถพิจารณา	 วิเคราะห์	 กลั่นกรอง	 และปรับปรุง 

แผนแม่บทได้พอสมควร	แต่กย็งัไม่มอีำานาจเปลีย่นแปลงสาระสำาคญัของแผนแม่บททีส่ภาเกษตรกร
แห่งชาติเสนอได	้ หากพิจารณาตามความเห็นของกรรมาธิการเสียงข้างน้อยได้สงวนความเห็น	
คอื	“เมือ่สภาเกษตรกรแห่งชาตจิดัทำาแผนแม่บทแล้ว	ให้เสนอนายกรฐัมนตร	ีพจิารณา	วเิคราะห์	
และกลั่นกรอง	โดยไม่แก้ไขเพิ่มเติมในส�ระสำ�คัญเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป”	 เห็น
ว่านายกรัฐมนตรีมีอำานาจพิจารณา	 วิเคราะห์	 กลั่นกรอง	 และปรับปรุงแผนแม่บทตามที่สภา

เกษตรกรแห่งชาตเิสนอได้	อาจส่งผลให้แผนแม่บทดงักล่าวมเีจตนารมณ์เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ
ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ	 และการที่บัญญัติเพิ่มความเป็นวรรคสองตามที่กรรมาธิการ
เสียงข้างน้อยสงวนความเห็นไว้	 คือ	 “การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง	 ให้ดำาเนิน

การให้แล้วเสรจ็ภายในสามสบิวนั”	การบญัญตัริะยะเวลาการพจิารณาของนายกรฐัมนตรดีงักล่าว
นี้เป็นการบังคับและผูกมัดมากเกินไป	 เมื่อนายกรัฐมนตรีรับแผนแม่บทมาพิจารณาแล้วย่อมจะ
ต้องดำาเนินการตามความเหมาะสมโดยเร็ว	 เพื่อเป็นการให้เกียรติต่อนายกรัฐมนตรี	 จึงไม่ควร
บัญญัติกำาหนดระยะเวลาการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวไว้

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๓๘

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น
มติ เห็นด้วย	32	เสียง	ไม่เห็นด้วย	65	เสียง	งดออกเสียง	4	เสียง	ไม่ลงคะแนน	

ไม่มี

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ส�มของวุฒิสภ�

ในคราวประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 2	 (สมัยวิสามัญ)	 เป็นพิเศษ	 วันอาทิตย์ที่	 30	
พฤษภาคม	 2553	 ที่ประชุมได้มีมติในวาระที่สาม	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติซึ่ง 
สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	147	(3)	

ผลก�รลงคะแนน	เห็นด้วย	90	เสียง	ไม่เห็นด้วย	8	เสียง	งดออกเสียง	2	เสียง	
ไม่ลงคะแนน	1	เสียง

ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่23	ปทีี	่3	ครัง้ที	่14	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	
วันพุธที่	 29	 กันยายน	 2553	ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	
พ.ศ.	....	ซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	แล้วลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา
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ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	พ.ศ.	....	มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว	
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	127	ตอนที่	71	ก	วันที่	19	พฤศจิกายน	2553

	 ๖.	ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	พ.ศ.	....

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	พ.ศ.	....	เสนอโดยคณะรัฐมนตรี	
ชุดที่มี	นายอภิสิทธิ์	เวชชาชีวะ	เป็นนายกรัฐมนตรี	และนายเจริญ	จรรย์โกมล	สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร	พรรคพลังประชาชน	กับคณะ	ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ครั้งที่	7	(สมัยสามัญ
นิติบัญญัติ)	 วันพุธที่	 2	 กันยายน	 2552	 (สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ 
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....)	 และเสนอให้วุฒิสภาเพื่อพิจารณา 
ต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 146	 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....	 โดยมีสาระสำาคัญคือ	 

ใหม้คีณะกรรมการปฏริปูกฎหมายทีด่ำาเนนิการเปน็อสิระ	มหีนา้ทีห่ลกัในการปรบัปรงุและพฒันา
กฎหมายของประเทศให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ	สำารวจ	ศึกษา	และวิเคราะห์ทางวิชาการต่างๆ	
เพือ่วางเปา้หมายนโยบายพรอ้มทัง้จดัทำาแผนโครงการ	และมาตรการตา่งๆ	ในการปฏริปูกฎหมาย
อย่างเป็นระบบ	 และให้มีสำานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ที่เป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้	การกำากับดูแลของประธานกรรมการ	มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
กิจการทั่วไปของคณะกรรมการและงานด้านธุรการของคณะกรรมการ

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน	วุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับ	โดยวุฒิสภา
ได้รับเมื่อวันจันทร์ที่	 22	 กุมภาพันธ์	 2553	 ซึ่งครบกำาหนดสามสิบวัน	 ในวันพฤหัสบดีที่	 
23	มีนาคม	2553

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่หนึ่งของวุฒิสภ�

โดยที่ในคราวเมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
ปฏิรูปกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....	 แล้วลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้น	 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	 โดยอาศัยอำานาจประธานวุฒิสภา	 ได้มอบหมายให้ 
คณะกรรมาธิการยุติธรรมและการตำารวจเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็น 
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การล่วงหน้า	 และให้คณะกรรมาธิการรายงานผลการศึกษาต่อวุฒิสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาของสมาชิกต่อไป	ทั้งนี้	ตามข้อบังคับการประชุม	ฯ	ข้อ	136

ในคราวประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่14	(สมยัสามญัทัว่ไป)	วนัจนัทรท์ี	่8	มนีาคม	2553	
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....	 ในวาระที่หนึ่ง	 
ในการนี้	 ประธานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำารวจ	 (นายสมัคร	 เชาวภานันท์)	 
ได้รายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภา	 สรุปได้ว่า	 “คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นควรตั้งข้อสังเกต	
12	ประการ	ดังนี้

1.	ชือ่รา่งพระราชบญัญตัซิึง่คณะรฐัมนตรเีปน็ผูเ้สนอ	ขดัหรอืแยง้กบัมาตรา	81	(3)	
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	หรือไม่

การทีค่ณะรฐัมนตรเีสนอรา่งพระราชบญัญตัเิพือ่จดัตัง้องคก์รเพือ่การปฏริปูกฎหมาย	
โดยเรียกชื่อว่า	 “ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....”	 ไม่ถือว่าเป็น 
การขัดหรือแย้งกับมาตรา	81	(3)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	 
เพราะองค์กรอาจจะจัดตั้งขึ้นในหลายรูปแบบ	 การจัดตั้งองค์กรในรูปแบบของคณะกรรมการ

ปฏริปูกฎหมายกถ็อืวา่เปน็องคก์รเพือ่การปฏริปูกฎหมายตามนยัมาตรา	81	(3)	ของรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	แล้ว	ไม่จำาเป็นต้องเรียกชื่อกฎหมายนั้นว่า	“องค์กร
ปฏิรูปกฎหมาย”	แต่ประการใด

2.	คำาว่า	“การปฏิรูปกฎหมาย”	ควรกำาหนดความหมายไว้ในบทนิยามหรือไม่
ตามที่มาตรา	 3	 ของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....	 

(คณะรัฐมนตรี 	 เป็นผู้ เสนอ)	 ไม่มีบทนิยามคำาว่า	 “การปฏิรูปกฎหมาย”	 ก็ ไม่ เป็น 
การกระทบกระเทือนถึงสาระสำาคัญแต่ประการใดเพราะเมื่อพิจารณาความในมาตรา	 4	 ของ 

รา่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย	พ.ศ.	....	(คณะรฐัมนตร	ีเปน็ผูเ้สนอ)	ไดบ้ญัญตัิ
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการปฏิรูปกฎหมายไว้ครอบคลุมครบถ้วน 
เพียงพอแล้ว	 จึงไม่จำาเป็นต้องเพิ่มบทนิยามคำาว่า	 “การปฏิรูปกฎหมาย”	 ไว้ในมาตรา	 3	 ของ 
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	พ.ศ.	....	(คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ)	อีก

3.	ผู้รักษาการตามกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีสมควรเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรเพื่อ 

การปฏิรูปกฎหมาย	 เพราะการปฏิรูปกฎหมายจะสำาเร็จลุล่วงตามเจตนารมณ์ได้นั้น	 ต้องอาศัย

กลไกของคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา	นายกรฐัมนตรใีนฐานะหวัหนา้ของคณะรฐัมนตรทีีต่อ้งบรหิาร
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ราชการแผ่นดินภายใต้ความรับผิดชอบต่อรัฐสภา	 จึงมีส่วนสำาคัญในการผลักดันให้การปฏิรูป
กฎหมายสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

แม้ว่ารัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้มีองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่เป็นอิสระ	แต่จาก
บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบางส่วนยังคงให้คณะกรรมการ 
มีอำานาจหน้าที่กระทำาการภายใต้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ	 เช่น	มาตรา	18	(8)	ของร่าง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	พ.ศ.	....	(คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ)	ที่บัญญัติให้

คณะกรรมการจดัทำารายงานเสนอตอ่คณะรฐัมนตร	ีและ	มาตรา	18	(9)	ของรา่งพระราชบญัญตัิ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	พ.ศ.	....	(คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ)	ที่บัญญัติให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย	 ดังนั้น	 ประธานคณะกรรมการจึงไม่อยู่ในฐานะที่
จะรักษาการตามกฎหมายฉบับนี้ได้ตามเหตุผลที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

แต่อย่างไรก็ตามในร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....	 
(คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ)	ได้กำาหนดให้คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ในการออกระเบียบหรือ
ประกาศ	 ดังนั้น	 จึงควรกำาหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำานาจออกระเบียบหรือประกาศโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ	และให้นำาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย

4.	การโปรดเกลา้ฯ	แตง่ตัง้บคุคลเพือ่เปน็กรรมการในคณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย	
และการโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งในกรณีอื่นๆ	

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ

ปฏบิตังิานทีม่คีวามสำาคญัอยา่งยิง่ตอ่ประเทศชาต	ิดงันัน้	เพือ่เปน็ขวญัและกำาลงัใจในการปฏบิตัิ
งาน	 รวมทั้งเป็นเกียรติต่อบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย	จงึเหน็ควรทีจ่ะใหม้กีารโปรดเกลา้	ฯ	แตง่ตัง้บคุคลเพือ่เปน็กรรมการในคณะกรรมการ
ปฏริปูกฎหมายตามรา่งทีค่ณะรฐัมนตรเีปน็ผูเ้สนอ	รวมทัง้	การโปรดเกลา้	ฯ	แตง่ตัง้ในกรณอีืน่ๆ	
ด้วย	เช่น	การโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ	เป็นต้น

5.	 องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ต้องคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิง 
และชาย

หลกัการในเรือ่งการมสีว่นรว่มของทัง้หญงิและชายเปน็ไปตามหลกัการในเรือ่งความ
เสมอภาคของชายและหญิงตามรัฐธรรมนูญที่รับรองและคุ้มครองและเห็นด้วยกับข้อความตาม
มาตรา	6	 ของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	พ.ศ.	 ....	 (คณะรัฐมนตรี	 เป็น 
ผู้เสนอ)
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6.	คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
การที่กฎหมายกำาหนดว่าสามสิบห้าปีมีความชัดเจนเพียงพอแล้ว	 และเป็นที่เข้าใจ

วา่อายสุามสบิหา้ปยีอ่มหมายถงึมอีายสุามสบิหา้ปบีรบิรูณ	์จงึเหน็ดว้ยกบัความในมาตรา	8	(2)	
ของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	พ.ศ.	....	(คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ)	

7.	การจำากัดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ

ปจัจบุนัแนวคดิเกีย่วกบัวาระการดำารงตำาแหนง่นัน้	ไดเ้ปดิกวา้งมากขึน้โดยไมม่กีาร
จำากดัวาระการดำารงตำาแหนง่ดงัจะเหน็ไดจ้ากรา่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	
ทัง้	4	ฉบบั	ทีผ่า่นความเหน็ชอบของรฐัสภาไปแลว้นัน้	ไดย้กเลกิการจำากดัวาระการดำารงตำาแหนง่
ของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	 
และเมืองพัทยา	แต่ในมาตรา	11	ของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	พ.ศ.	....	
(คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ)	 ยังคงจำากัดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการให้ดำารงตำาแหน่ง 
ได้เพียงวาระเดียว	 แต่จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ	 ได้พิจารณาเห็นว่าในกรณีวาระ 
การดำารงตำาแหน่งของกรรมการปฏิรูปกฎหมายควรมีการจำากัดวาระดำารงตำาแหน่งได้เพียง 
วาระเดียวเพราะไม่ต้องการให้มีการเข้ามาเป็นกรรมการแล้วเป็นต่อเนื่องยาวนาน	

8.	การพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการ
การพ้นจากตำาแหน่งตามมาตรา	12	ของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย	พ.ศ.	...	(คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ)	แล้วเห็นว่าในระบบของข้าราชการประจำาที่ทำางาน
เต็มเวลามีระเบียบวินัยกรณีที่ข้าราชการไม่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา	15	วัน	ก็จะถูกให้ออกจาก
ราชการ	 แต่ในมาตรา	 12	 ของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....	 
(คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ)	 ไม่มีเงื่อนไขของการพ้นจากตำาแหน่งในเรื่องดังกล่าวกำาหนดไว้ 
สำาหรับกรรมการที่ต้องทำางานเป็นการประจำา

อยา่งไรกด็	ีถงึแมว้า่จะไมม่กีารกำาหนดเงือ่นไขดงักลา่วขา้งตน้ไว	้แตก่ารทีก่รรมการ
ไม่มาปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาหรือไปประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นในลักษณะที่ต้องทำางานเป็น 
การประจำา	ถอืวา่เปน็การกระทำาทีฝ่า่ฝนืมาตรา	10	ของรา่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการปฏริปู
กฎหมาย	พ.ศ.	....	(คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ)	อันมีผลให้ต้องพ้นจากตำาแหน่งตามมาตรา	12	(4)	 
ของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	พ.ศ.	....	(คณะรัฐมนตรี	เป็นผู้เสนอ)

นอกจากนี้	 มีประเด็นว่าควรจะกำาหนดให้กรรมการพ้นจากตำาแหน่งเมื่อครบอายุ	
เจ็ดสิบปีบริบูรณ์ตามที่ปรากฏในมาตรา	13	(2)	ของร่างพระราชบัญญัติองค์กรปฏิรูปกฎหมาย	
พ.ศ.	....	(นายเจริญ	จรรย์โกมล	และคณะ	เป็นผู้เสนอ)	หรือไม่
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การกำาหนดให้กรรมการพ้นจากตำาแหน่งนั้นไม่ควรนำาอายุมาเป็นเกณฑ์กำาหนด 
ให้พ้นจากตำาแหน่ง	 แต่ควรจะคำานึงถึงความรู้ความสามารถ	 และความเชี่ยวชาญในตัวบุคคล 
เป็นหลัก

9.	การออกคำาสั่งเรียกเอกสาร
การออกคำาสั่งเรียกหน่วยงานหรือบุคคลมาชี้แจงและการเรียกเอกสาร	 กฎหมาย 

ควรใหอ้ำานาจคณะอนกุรรมการออกคำาสัง่เรยีกหนว่ยงานหรอืบคุคลมาชีแ้จงและการเรยีกเอกสาร
ดว้ยหรอืไมน่ัน้	เปน็ประเดน็ทีม่คีวามละเอยีดควรทีจ่ะไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบในการพจิารณา
กฎหมายในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป

10.	กรณีอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
(1)	แม้รัฐธรรมนูญจะกำาหนดให้องค์การเพื่อการปฏิรูปกฎหมายเป็นอิสระ	แต่เมื่อ

ดำาเนนิการในเรือ่งใดไปแลว้กต็อ้งนำามารายงานตอ่คณะรฐัมนตร	ีและรฐัสภา	ซึง่หลกัการดงักลา่ว
ปรากฏในมาตรา	 18	 (8)	 ของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....	 
(คณะรฐัมนตร	ีเปน็ผูเ้สนอ)	และมาตรา	20	(12)	ของรา่งพระราชบญัญตัอิงคก์รปฏริปูกฎหมาย	
พ.ศ.	....	(นายเจริญ	จรรย์โกมล	และคณะ	เป็นผู้เสนอ)

(2)	มาตรา	18	(8)	ของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	พ.ศ.	....	

(คณะรฐัมนตร	ีเปน็ผูเ้สนอ)	และมาตรา	20	(12)	ของรา่งพระราชบญัญตัอิงคก์รปฏริปูกฎหมาย	
พ.ศ.	....	(นายเจริญ	จรรย์โกมล	และคณะ	เป็นผู้เสนอ)	กำาหนดให้คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่
จดัทำารายงานผลการปฏบิตัหินา้ทีป่ระจำาปเีสนอตอ่สาธารณชนนัน้	การเสนอรายงานดงักลา่วจะ
ใชว้ธิกีารอยา่งไร	เชน่	ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	หรอื	จะนำาไปเผยแพรท่างหนงัสอืพมิพ	์เชน่	
กรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีวิธีการรายงานต่อสาธารณชน	 โดยการจัดประชุมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาคเอกชน	หรือกรณีการประกาศในราชกิจานุเบกษาเห็นว่าการประกาศ
ในกิจจานุเบกษา	 ในทางปฏิบัติถูกเปิดเผยแพร่ไปยังหน่วยงานของรัฐแต่ไม่ได้เผยแพร่หรือ 
แจกไปยังประชาชนโดยตรง

(3)	มาตรา	18	(9)	ของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	พ.ศ.	....	

(คณะรฐัมนตร	ีเปน็ผูเ้สนอ)	กำาหนดใหค้ณะกรรมการปฏริปูกฎหมายปฏบิตักิารอืน่ตามทีก่ำาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้	 หรือกฎหมายอื่นหรือตามคณะรัฐมนตรีมอบหมาย	 ซึ่งหลักการเกี่ยวกับ
การให้คณะกรรมการฯ	 ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย	 ไม่มีปรากฏในร่าง 
พระราชบัญญัติองค์กรปฏิรูปกฎหมาย	พ.ศ.	 ....	 (นายเจริญ	จรรย์โกมล	และคณะ	 เป็นผู้เสนอ)	 
ดังจะเห็นได้จากมาตรา	 20	 (14)	 ของร่างพระราชบัญญัติองค์กรปฏิรูปกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....	 
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(นายเจรญิ	จรรยโ์กมล	และคณะ	เปน็ผูเ้สนอ)	บญัญตัไิวเ้พยีงวา่ใหค้ณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย
ปฏบิตักิารอืน่ตามทีก่ำาหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี	้หรอืกฎหมายอืน่ซึง่กำาหนดใหเ้ปน็อำานาจหนา้ที่
ของคณะกรรมการ

ตามที่มาตรา	 18	 (9)	 ของร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	 
พ.ศ.	 ....	 (คณะรัฐมนตรี	 เป็นผู้เสนอ)	 บัญญัติให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายปฏิบัติการอื่น 
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายนั้น	 เห็นว่าหลักการดังกล่าวจะตีความได้หรือไม่ว่า 
คณะกรรมาการปฏิรูปกฎหมายยังอยู่ภายใต้อำานาจของคณะรัฐมนตรี

11.	ที่มาของคณะกรรมการสรรหากรรมการ
กฎหมายควรกำาหนดถึงที่มาของคณะกรรมการสรรหาว่าจะมาจากการแต่งตั้งโดย

องค์กรใด	โดยเห็นด้วยกับหลักการตามมาตรา	9	ของร่างพระราชบัญญัติองค์กรปฏิรูปกฎหมาย	
พ.ศ.	 ....	 (นายเจริญ	 จรรย์โกมล	 และคณะ	 เป็นผู้เสนอ)	 ที่กำาหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
คณะกรรมการการสรรหากรรมการ	 เพื่อจะได้ทราบว่าใครเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาไม่ใช่ว่า
กรรมการสรรหาเกิดขึ้นมาโดยไม่มีการแต่งตั้ง

12.	ความเป็นอิสระของสำานักงาน
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา	81	 (3)	กำาหนดให้มีองค์กรเพื่อการปฏิรูป

กฎหมายที่เป็นอิสระ	ดังนั้น	เพื่อให้สอดคล้องกับคณะกรรมการ	ที่มีความเป็นอิสระ	สำานักงาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายซึ่งเป็นหน่วยธุรการก็ต้องมีความเป็นอิสระด้วย	จึงควรกำาหนดให้
สำานักงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระ

จากนั้น	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	 
พ.ศ.	 ....	 แล้วลงมติรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเพื่อเห็นชอบแล้ว 

ไวพ้จิารณา	และตัง้กรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหนึง่เพือ่พจิารณา	ในวาระทีส่อง	จำานวน	27	คน	
โดยมกีำาหนดเวลาการแปรญตัตภิายในเจด็วนั	ตามขอ้บงัคบัการประชมุ	ฯ	ขอ้	142	กรรมาธกิาร
ดังกล่าวประกอบด้วย

	 1.	พันโท	กมล	ประจวบเหมาะ	 2.	นางกีระณา	สุมาวงศ์
	 3.	นายขวัญชัย	พนมขวัญ	 4.	นางจิราวรรณ	จงสุทธนามณี	วัฒนศิริธร
	 5.	นายถนอม	ส่งเสริม	 6.	นายธวัชชัย	บุญมา
	 7.	นายธันว์	ออสุวรรณ	 8.	นายบุญส่ง	โควาวิสารัช
	 9.	พลโท	พงศ์เอก	อภิรักษ์โยธิน	 10.	นางพงษ์สวาท	กายอรุณสุทธิ์
11.	นายพรชัย	สุนทรพันธุ์	 12.	นายพสิษฐ์	อัศววัฒนาพร
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13.	พันตำารวจเอก	พายัพ	ทองชื่น	 14.	พลตำารวจโท	พิชัย	สุนทรสัจบูลย์
15.	นายไพบูลย์	นิติตะวัน	 16.	นายไพโรจน์	ถัดทะพงษ์
17.	พลตำารวจโท	มาโนช	ไกรวงศ์	 18.	นางรสสุคนธ์	ภูริเดช
19.	นางสาวรื่นวดี	สุวรรณมงคล	 20.	นายวรินทร์	เทียมจรัส
21.	นายวัลลภ	นาคบัว	 22.	นายวิศิษฎ์	วิศิษฎ์สรอรรถ
23.	พันตำารวจเอก	สนธยา	แสงเภา	 24.	นายสมัคร	เชาวภานันท์
25.	พลตำารวจตรี	องอาจ	สุวรรณสิงห์	 26.	นายอนุศักดิ์	คงมาลัย
27.	นายอิทธิพล	เรืองวรบูรณ์

ตอ่มาคณะกรรมาธกิารไดข้อใหว้ฒุสิภาขยายเวลาการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 30	 วัน	 โดยในคราวประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 18	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 
วันจันทร์ที่	22	มีนาคม	2553	ที่ประชุมได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ออกไปเป็นกรณีพิเศษ	 อีก	 30	 วัน	 นับแต่วันที่	 24	 มีนาคม	 2553	 ซึ่งครบกำาหนด	 30	 วัน	 
ในวันที่	22	เมษายน	2553

เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว	 จึงได้เสนอ
รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อประธานวุฒิสภา	 เมื่อวันที่	 9	 เมษายน	 2553	 

สรปุผลการพจิารณาไดว้า่	คณะกรรมาธกิารมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิรา่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย	 และได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติไว้บางประการ	 โดยมีสมาชิก
วุฒิสภาเสนอคำาแปรญัตติ	จำานวน	14	คน	ดังนี้

	 1.	นายวิชาญ	ศิริชัยเอกวัฒน์	 2.	นางนฤมล	ศิริวัฒน์
	 3.	พลอากาศเอก	วีรวิท	คงศักดิ์	 4.	นายคำานูณ	สิทธิสมาน
	 5.	นายสมชาย	แสวงการ	 6.	นางสาวสุมล	สุตะวิริยะวัฒน์
	 7.	นายเจริญ	ภักดีวานิช	 8.	นายสุริยา	ปันจอร์
	 9.	พลโท	สุจินดา	สุทธิพงศ์		 10.	นางสาวรสนา	โตสิตระกูล
11.	นายสุรจิต	ชิรเวทย์		 12.	นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย
13.	นายเจตน์	ศิรธรานนท์		 14.	นายอนันต์	วรธิติพงศ์

อนึง่	นายอนนัต	์วรธติพิงศ	์ไดข้อถอนคำาแปรญตัตติามขอ้บงัคบัการประชมุวฒุสิภา	
พ.ศ.	2551	ข้อ	48	และมีกรรมาธิการสงวนความเห็นจำานวน	10	คน	ดังนี้

	 1.	นางกีระณา	สุมาวงศ์	 2.	นายไพบูลย์	นิติตะวัน
	 3.	นายวรินทร์	เทียมจรัส	 4.	พันโท	กมล	ประจวบเหมาะ
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	 5.	นายอิทธิพล	เรืองวรบูรณ์	 6.	นายอนุศักดิ์	คงมาลัย
	 7.	นายพรชัย	สุนทรพันธุ์	 8.	นางพงษ์สวาท	กายอรุณสุทธิ์
	 9.	นายวัลลภ	นาคบัว		 10.	นายพสิษฐ์	อัศววัฒนาพร

โดยกรรมาธกิารขอสงวนความเหน็จำานวน	2	มาตรา	คอื	มาตรา	8	และมาตรา	20	
และมีสมาชิกวุฒิสภาสงวนคำาแปรญัตติ	จำานวน	18	มาตรา	คือ	คำาปรารภ	มาตรา	4	มาตรา	6	
มาตรา	8	มาตรา	9	มาตรา	12	มาตรา	19	เพิ่มมาตรา	19/1	เพิ่มมาตรา	19/2	มาตรา	20	
มาตรา	21	มาตรา	25	มาตรา	28	มาตรา	30	มาตรา	33	 เพิ่มมาตรา	33/1	มาตรา	35	 
เพิ่มมาตรา	36/1	และมาตรา	37

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่สองของวุฒิสภ�

ในคราวประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 22	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที	่ 19	 เมษายน	
2553	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่างพระราชบัญญัติ	 คำาปรารภ	 แล้ว 
เรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง

โดยทีป่ระชมุวฒุสิภาเหน็ดว้ยกบัการแกไ้ขของกรรมาธกิาร	จำานวน	26	มาตรา	ดงันี	้
มาตรา	 1	 มาตรา	 2	 มาตรา	 3	 มาตรา	 5	 มาตรา	 6	 มาตรา	 7	 มาตรา	 10	 มาตรา	 11	 
มาตรา	12	มาตรา	13	มาตรา	14	มาตรา	15	มาตรา	16	มาตรา	17	มาตรา	18	มาตรา	21	
มาตรา	24	มาตรา	26	มาตรา	27	มาตรา	29	มาตรา	31	มาตรา	32	มาตรา	33	มาตรา	34	
มาตรา	35	และมาตรา	36	ที่ประชุมวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมจำานวน	9	มาตรา	ดังนี้	มาตรา	4	
มาตรา	8	มาตรา	9	มาตรา	19	มาตรา	20	มาตรา	23	มาตรา	28	มาตรา	30	และมาตรา	37

ประเด็นสำ�คัญที่สม�ชิกวุฒิสภ�ขอแปรญัตติให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ม�ตร� ๔ คว�มหม�ยของก�รปฏิรูปกฎหม�ย คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข	
ดังนี้

“มาตรา	4	เพือ่ประโยชน์ในการดำาเนนิการตามพระราชบญัญตันิี	้การปฏริปูกฎหมาย	
หมายถึง	การดำาเนินการใดๆ	เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้เกิดความเหมาะสม	และเกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อประเทศชาตแิละประชาชน	ไม่ว่าจะเป็นในด้านก�รร่�งกฎหม�ยการปฏบิตักิาร
ตามกฎหมายการบงัคบัใช้กฎหมาย	หรอืการวนิจิฉยักฎหมาย	การร่างกฎหมาย	หรอืการปรบัปรงุ
และพัฒนากฎหมายทั้งระบบ	โดยให้คำานึงถึงหลักในการดำาเนินการดังนี้	

(1)	หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2)	หลักความเป็นอิสระ	
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(3)	หลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล	
(4)	หลักการดำาเนินการบนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการวิจัย
(5)	หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(6)	หลักความคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
(7)	 หลักความสอดคล้องและทันต่อสถานการณ์	 รวมทั้งความเปลี่ยนแปลง	 

ของประเทศและอารยประเทศ”

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ ในม�ตร� ๔

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	มีดังนี้	

1) น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	การเพิ่มความในมาตรา	

4	เพือ่ขยายความของคำาวา่การปฏริปูกฎหมายใหม้คีวามหมายครอบคลมุถงึการปรบัปรงุกฎหมาย
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	ประกอบกับการปรับปรุง
กฎหมายควรเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติโดยการตรากฎหมายจะ
ต้องคำานึงถึงสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญซึ่งต้องคำานึงถึงความในมาตรา	27	และมาตรา	303	

ของรฐัธรรมนญู	ในประเดน็สำาคญั	2	ประการ	คอื	ฝา่ยนติบิญัญตัมิหีนา้ทีต่รากฎหมายใหเ้ปน็ไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 และรัฐจะต้องปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญในเรื่องการคุ้มครองและการส่งเสริมการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชน	 ซึ่งความใน
มาตรา	4	แห่งร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	พ.ศ.	....	ให้ความหมายของการ
ปฏิรูปกฎหมายเฉพาะการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตอ่ประเทศชาตแิละประชาชน	แตย่งัไมค่รอบคลมุถงึการปรบัปรงุกฎหมายใหเ้ปน็ตามบทบญัญตัิ
ของรฐัธรรมนญู	ทัง้นี	้การเสนอขอแกไ้ขเพิม่เตมิโดยเพิม่ถอ้ยคำา	“อยา่งนอ้ย”	เนือ่งจากเหน็วา่ใน
ทางปฏบิตัมิุง่เนน้ใหค้ำานงึถงึหลกัการทีก่ำาหนดไวใ้นอนมุาตรา	(1)	-	(7)	ของมาตรา	4	ประกอบ
กับปรากฏมีกรณีอื่นนอกจากที่กำาหนดไว้ในมาตรา	27	และมาตรา	303	ของรัฐธรรมนูญ	รวม
ทัง้ความทีป่รากฏในอนมุาตราตา่งๆ	ยงัไมค่รอบคลมุ	ดงันัน้	จงึเหน็ควรใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิโดยเพิม่
ถ้อยคำา	“อย่างน้อย”	เพื่อให้เกิดความหมายที่ชัดเจนและครอบคลุมในกรณีต่างๆ	มากยิ่งขึ้น

การเสนอคำาแปรญตัตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิความใน	(6)	เปน็การพจิารณาประกอบกบั
หลักการในการปฏิรูปกฎหมาย	 โดยความในมาตรา	 303	 (1)	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
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เสรีภาพ	 ทั้งนี้	 ตามที่ได้เสนอคำาแปรญัตติแก้ไขความใน	 (6)	 ดังนี้	 “หลักความคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน”	 ทั้งนี้	 เพื่อให้มีความสอดคล้องและเป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	ซึ่งต้องการให้รัฐออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองและ

สง่เสรมิสทิธเิสรภีาพของประชาชน	ประกอบกบัความใน	(7)	เหน็ควรใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิถอ้ยคำาวา่	
“...นานาอารยประเทศ”	ทั้งนี้	เพื่อให้เกิดความสอดคล้องของการใช้ถ้อยคำาในรูปประโยค

2) น�ยคำ�นูณ สิทธิสม�น	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 เห็นด้วยกับเหตุผล
ของน�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ	และเห็นควรให้เพิ่มความเป็น	(8)	ดังนี้	
“การดำาเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและการอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย”	 เนื่องจากหากพิจารณาจากความในมาตรา	 4	 ไม่ปรากฏถ้อยคำาที่บัญญัติ

วา่การดำาเนนิการดงักลา่วใหเ้ปน็ไปตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู	โดยเหน็วา่ปจัจบุนัมกีฎหมาย
หลายฉบบัทีย่งัไมเ่ปน็ไปตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู	ดงันัน้	เมือ่มคีณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย
ก็ควรกำาหนดภารกิจไว้อย่างชัดเจนในเร่ืองของแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

3)	พลอ�ก�ศเอก วีรวิท คงศักดิ์	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	การเสนอขอแก้ไข
เพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา	 4	 ว่า	 “การบริหารงานของคณะกรรมการและสำานักงาน
ต้องดำาเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามที่กฎหมายกำาหนด	 เว้นแต่กรณีใด 
ที่มีความจำาเป็นในการบริหารงานของคณะกรรมการและสำานักงาน	 คณะกรรมการอาจกำาหนด
วิธีปฏิบัติราชการให้สอดคล้องและเป็นการเฉพาะกรณีนั้นได้โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา”	
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 เนื่องจากสำานักงาน 
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นองค์กรของรัฐที่เป็นนิติบุคคลซึ่งผูกพันที่จะปฏิบัติให้เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด	ี พ.ศ.	 2546	 ทั้งนี้	 

ความในมาตรา	4	ยงัขาดหลกัความสำาคญัของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่	ีอยา่งไรกต็ามกรณ ี
ดงักลา่วเปน็อำานาจหนา้ทีท่ีข่องคณะกรรมการปฏริปูกฎหมายทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการเพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กับรัฐธรรมนูญ	 สำาหรับการเพิ่มความดังกล่าวจะทำาให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายและสำานักงานปฏิรูปกฎหมายสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยองค์กรจะต้องมีหลักเกณฑ์และทำาตามแผนการปฏิบัติงานและต้องมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานต่างๆ	 อย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นการการมีส่วนร่วมและมีการปฏิบัติ
งานได้รวดเร็วขึ้นและประการสำาคัญ	 คือ	 การสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่าหลักธรรมาภิบาล 
อยู่ในกรอบของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

1) รองศ�สตร�จ�รย์พรชัย สุนทรพันธุ์ ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ความในมาตรา	4	
มีความสอดคล้องกับมาตรา	81	 (3)	 และมาตรา	6	 ในหมวด	5	 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐาน 
แห่งรัฐ	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	อันเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศที่บัญญัติว่าบทบัญญัติใดของกฎหมาย	 กฎ	 หรือข้อบังคับ	 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้	
บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้	 นอกจากนี้ความในมาตรา	4	ยังครอบคลุมถึงอำานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการในมาตรา	19	ด้วยโดยถ้อยคำาในมาตรา	4	เป็นภาษาที่ใช้ในการร่างกฎหมาย
โดยทั่วไป	ดังนั้น	คณะกรรมาธิการจึงไม่ได้มีการแก้ไข

2) น�ยสมัคร เช�วภ�นันท์ ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า กรณีที่แปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติม
โดยเพิ่ม	 คำาว่า	 “อย่างน้อย”	 กับ	 “นานา”	 ควรตั้งเป็นข้อสังเกตของวุฒิสภาเพื่อให้รัฐบาลรับไป
ดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	 ส่วนการแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความหมายคำาว่า	 “ปฏิรูป
กฎหมาย”	 โดยให้มีความหมายรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนั้น	 
คณะกรรมาธิการเห็นว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด	กฎหมาย	กฎ	หรือข้อบังคับ	ขัดหรือแย้ง 
ต่อรัฐธรรมนูญ	 ย่อมไม่สามารถใช้บังคับได้อยู่แล้ว	 ดังนั้น	 จึงไม่จำาเป็นต้องบัญญัติไว้ใน 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อีก

3)	น�งพงษส์ว�ท ก�ยอรณุสทุธิ	์ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	การแปรญตัตขิอเพิม่ความ	
เป็นวรรคสองของมาตรา	4	ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีด่	ีโดยม	ีพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี	พ.ศ.	2546	

อันมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน	 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 
(ฉบับที่	 7)	 พ.ศ.	 2550	 เป็นการกำาหนดรูปแบบของแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	 

โดยพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิเปน็กฎหมายทีใ่ชบ้งัคบักบัการบรหิารราชการ
สว่นกลาง	สว่นภมูภิาค	และสว่นทอ้งถิน่	หรอืสว่นราชการตา่งๆ	โดยแท	้ซึง่สว่นราชการดงักลา่ว
ต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี	พ.ศ.	2546	คณะกรรมาธิการจึงเห็นว่าไม่ต้องนำามาบัญญัติเพิ่มเติมไว้ในพระราชบัญญัตินี้
อีก	 ประกอบกับร่างพระราชบัญญัตินี้กำาหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นองค์กรอิสระ	
ส่วนสำานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล	 มิได้
เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐ	 ดังนั้น	 สำานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึง 
ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 คณะกรรมาธิการมิได้ 



324  วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย

เพิ่มความในประเด็นดังกล่าว	 เนื่องจากร่างพระราชบัญญัตินี้ได้กำาหนดหลักการที่ครอบคลุม 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 2546	 
ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความโปร่งใส	หลักนิติธรรมหรือหลักนิติรัฐ

กรณีที่ผู้เสนอคำาแปรญัตติเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา	 4	 วรรคหนึ่ง	 
โดยเพิ่มคำาว่า	 “อย่างน้อย”	 เป็นกรณีเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำาการร่างกฎหมาย	 ซึ่งหากเพิ่มคำาว่า	

“อยา่งนอ้ย”	เพือ่ใหม้หีลกัเกณฑข์ัน้ต่ำาจะมคีวามหมายวา่กรณทีีม่สีิง่ทีต่อ้งคำานงึถงึมากกวา่ทัง้	7	
อนุมาตราในมาตรานี้	 ก็ควรนำามาพิจารณา	 ดังนั้น	 การเพิ่มคำาว่า	 “อย่างน้อย”	 จะมีลักษณะที่ 
ไมเ่ปน็การหา้มนำาการปฏริปูกฎหมาย	โดยหลกัการอืน่ๆ	มาพจิารณาอกี	สำาหรบัการเพิม่ถอ้ยคำา
ใน	(7)	คำาว่า	“นานา”	เป็นกรณีการใช้ถ้อยคำา	ในการร่างกฎหมายเช่นเดียวกัน	ซึ่งคำาว่า	“นานา”	
เป็นถ้อยคำาเชิงภาษาพูดมากกว่าภาษากฎหมาย	 คำาว่า	 “อารยประเทศ”	 หมายถึงประเทศทุกๆ	
ประเทศที่มีเจริญแล้วและมีความหมายเป็นพหูพจน์ในตัวแล้ว	และหลักการในการร่างกฎหมาย
จะไม่ใช้ถ้อยคำาฟุ่มเฟือย

การปฏิรูปกฎหมายมีกรอบการดำาเนินการว่าควรจะดำาเนินการเป็นไปในทิศทางใด	

ดงันัน้	ความในมาตรา	4	จงึเปน็การบญัญตัไิวอ้ยา่งกวา้งๆ	โดยไมเ่จาะจงวา่ตอ้งปฏริปูกฎหมาย
ในเรื่องใด	 การปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็เป็นอำานาจหน้าที่ 
ที่ซ้ำาซ้อนกับหลายองค์กรซึ่งมาตรา	19	ได้กำาหนดอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปไว้แล้ว	
โดยคณะกรรมการต้องพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ	 

รวมทัง้แนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รฐัอนัเปน็แนวทางการกำาหนดทศิทางของรฐับาลเพือ่การบรหิาร
ราชการแผ่นดิน	 รวมทั้งการตรากฎหมายให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	 ดังนั้น	 
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะนำาเรื่องใดมาดำาเนินการก็ได้	 หากความมาตรา	 4	 บัญญัติให้
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายต้องดำาเนินการทุกเรื่อง	 จะขัดกับความเป็นองค์กรอิสระที่จะต้อง
ทำางานเป็นอิสระ	 ดังนั้น	 คณะกรรมาธิการจึงไม่ได้บัญญัติให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะ
ต้องปฏิรูปกฎหมายในเรื่องใดบ้าง

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๔

ท่ีประชุมมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา	4	บางส่วนของคณะกรรมาธิการ
และผู้สงวนคำาแปรญัตติบางส่วนและได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในที่ประชุม

มติ	เห็นด้วย	96	เสียง	ไม่เห็นด้วย	10	เสียง	งดออกเสียง	3	เสียง	ไม่ลงคะแนน	
1	เสียง
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ที่ประชุมวุฒิสภามีการแก้ไขความในมาตรา	4	ดังนี้
“มาตรา	4	เพือ่ประโยชน์ในการดำาเนนิการตามพระราชบญัญตันิี	้การปฏริปูกฎหมาย	

หมายถึง	การดำาเนินการใดๆ	เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้เกิดความเหมาะสม	และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน	 รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตาม

รฐัธรรมนญู ไม่ว่าจะเป็นในด้านก�รร่�งกฎหม�ยการปฏบิตักิารตามกฎหมาย	การบงัคบัใช้กฎหมาย	
หรือการวินิจฉัยกฎหมายการร่างกฎหมาย	 หรือการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทั้งระบบ	 
โดยให้คำานึงถึงหลักในการดำาเนินการดังนี้

(1)	หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2)	หลักความเป็นอิสระ	
(3)	หลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล	
(4)	หลักการดำาเนินการบนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการวิจัย
(5)	หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(6)	หลักความคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
(7)	 หลักความสอดคล้องและทันต่อสถานการณ์	 รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและอารยประเทศ”

๒. ม�ตร� ๘ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้�มของกรรมก�ร คณะกรรมาธิการ
มีการแก้ไข	ดังนี้

“มาตรา	8	กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1)	 มีสัญชาติไทย
(2)		มีอายุไม่ต่ำากว่าสามสิบห้าปี
(3)		ไม่เคยถูกไล่ออก	 ปลดออก	 หรือให้ออกจากราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 

หรือรัฐวิสาหกิจ	 หรือจากหน่วยงานของเอกชน	 เพราะทุจริตต่อหน้าที่	 หรือเพราะประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง	หรือถือว่ากระทำาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(4)		ไม่เคยต้องคำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะร่ำารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

(5)		ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(6)		ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
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(7)		ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต2

(8)		ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกและถูกจำาคุกอยู่โดยหมายของศาล
(9)		ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษ	

มายังไม่ถึงห้าปีในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ	เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท
(9/1)	 ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 

ตามมาตรา	263	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	และยังไม่พ้นกำาหนดห้าปีนับแต่วันที่
วุฒิสภามีมติจนถึงวันได้รับการเสนอชื่อ

(10)	 ไม่เป็นบุคคลซึ่งกระทำ�ก�รหรือร่วมกระทำ�ก�รในก�รยึดอำ�น�จก�รปกครอง
ประเทศ โดยไม่ใช่วิถีท�งของระบอบประช�ธิปไตยที่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจาก
ตำาแหน่งตามมาตรา	 274	 หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตาม 
มาตรา	91	หรือศาลฎีกามีคำาสั่งตามมาตรา	239	วรรคสองหรือมาตรา	240	วรรคสาม	ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและยังไม่พ้นกำาหนดห้าปีนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติหรือ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยหรือศาลฎีกามีคำาสั่ง	แล้วแต่กรณี	จนถึงวันได้รับการเสนอชื่อ”

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ ในม�ตร� ๘

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	ดังนี้

2	การที่จะเป็นบุคคลล้มละลายได้นั้นต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติล้มละลาย	 พุทธศักราช	 2483	
มาตรา	62	ไดก้ำาหนดใหก้ารลม้ละลายของลกูหนีเ้ริม่ตน้มผีลตัง้แตว่นัทีศ่าลมคีำาสัง่พทิกัษท์รพัย์	และการทีจ่ะถกูฟอ้ง
ล้มละลายต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรา	9	ที่วางหลักไว้	คือ

(1)	จะต้องมีหนี้สินล้นพ้นตัว
(2)	 ถ้าเป็นบุคคลตามธรรมดาต้องมีหนี้จากเจ้าหนี้หลายคนหรือคนเดียวเป็นจำานวนเงินไม่น้อยกว่า	 

1	ล้านบาท	แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลต้องไม่น้อยกว่า	2	ล้านบาท
(3)	หนี้นั้นอาจกำาหนดจำานวนได้โดยแน่นอนไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำาหนดชำาระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม
ส่วนบุคคลล้มละลายทุจริต	พระราชบัญญัติล้มละลายฯ	ได้ให้คำานิยามไว้	หมายถึง	บุคคลล้มละลายที่ถูกศาล

พิพากษาว่ามีความผิดตามมาตรา	163	ถึงมาตรา	170	แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย	พุทธศักราช	2483	หรือเป็น
บุคคลล้มละลายอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำาความผิดฐานยักยอกหรือฉ้อโกงตามประมวลกฎหมาย
อาญา	หรือการกระทำาความผิดอันมีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืม
เงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	
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1) น�ยสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	เมือ่พจิารณาจากกรอบ
อำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการปฏริปูกฎหมายตามพระราชบญัญตันิี	้ซึง่มหีนา้ทีใ่นการปรบัปรงุ
และพัฒนากฎหมาย	 ดังนั้น	 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายควรประกอบด้วยกรรมการที่ต้องมี
คุณสมบัติโดยมีคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์	 ซึ่งเห็นว่าคุณสมบัติตามมาตรา	 8	 ควรบัญญัติเพิ่ม
ความเป็น	 (2/1)	 ดังนี้	 “(2/1)	 สำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์”	 ทั้งนี้	
เพื่อให้การดำาเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะต้องห้ามตามความใน	(7)	ที่กำาหนดว่าจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนั้น	
ยังไม่มีความหมายที่ครอบคลุมเพียงพอ	 เนื่องจากหากพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลายแล้ว	จะเห็นว่าบุคคลล้มละลายจะมี	2	ประเภท1	คือ	ประเภทที่	1	บุคคลล้มละลาย
ทัว่ไป	และประเภทที	่2	บคุคลลม้ละลายทีม่ไิดม้หีนีส้นิลน้พน้ตวั	แตต่อ้งการใหศ้าลมคีำาพพิากษา
ให้เป็นบุคคลล้มละลายเพื่อประโยชน์แก่ตนอันเป็นลักษณะของบุคคลล้มละลายทุจริต	 ดังนั้น	
หากเปน็บคุคลลม้ละลายทัว่ไปทีพ่น้จากการเปน็บคุคลลม้ละลายสามารถเขา้มาเปน็กรรมการได	้
แต่ถ้าเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตก็ควรมีบทบัญญัติที่ต้องห้ามไม่ให้บุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็น
กรรมการในคณะกรรมการอันมีลักษณะเป็นการลงโทษสำาหรับบุคคลล้มละลายทุจริตซึ่งมี
บทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับที่กำาหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลล้มละลายทุจริตในการ

เป็นกรรมการ	ดังนั้น	ความใน	(7)	ควรแก้ไขเพิ่มเติม	ดังนี้	“(7)	ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคย
เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต”	

ความใน	 (8)	 ตามที่ได้สงวนคำาแปรญัตติว่าคุณสมบัติของกรรมการจะต้องไม่เป็น

บคุคลทีต่อ้งคำาพพิากษาใหจ้ำาคกุและถกูคมุขงัอยูโ่ดยหมายของศาล	เนือ่งจากในทางปฏบิตัหิาก
บคุคลใด	ตอ้งคำาพพิากษาของศาลใหจ้ำาคกุแลว้ศาลจะตอ้งนำาตวับคุคลนัน้ไปคมุขงัโดยออกหมาย
ขัง	ทั้งนี้	เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ความใน	 (10)	 ที่กำาหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการว่าจะต้องไม่เป็นบุคคลซึ่ง

กระทำาการหรอืรว่มกระทำาการในการยดึอำานาจการปกครองประเทศโดยไมใ่ชว่ถิทีางของระบอบ
ประชาธิปไตย	 นั้นเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าบุคคลซึ่งกระทำาการหรือร่วมกระทำาการในการ
ยดึอำานาจการปกครองประเทศโดยไมใ่ชว่ถิทีางของระบอบประชาธปิไตยมลีกัษณะทีเ่ปน็นามธรรม
มากเกินไป	 ประกอบกับการยึดอำานาจการปกครองประเทศโดยไม่ใช่วิถีทางของระบอบ
ประชาธปิไตยเปน็การกระทำาทีฝ่า่ฝนืตอ่บทบญัญตัขิองกฎหมายและบคุคลผูก้ระทำาการดงักลา่ว
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ขา้งตน้ยอ่มอยูใ่นฐานะทีไ่มย่อมเปดิเผยตวัเองวา่เปน็ผูก้ระทำาอยูแ่ลว้	ซึง่จะสง่ผลใหก้ารบงัคบัใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาตัวบุคคลไม่สามารถกระทำาได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ดังนั้น	 เพื่อให้
เกดิความชดัเจนเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองกรรมการควรบญัญตัวิา่บคุคลซึง่กระทำาการหรอืรว่มกระทำา
การในการยึดอำานาจการปกครองประเทศโดยไม่ใช่วิถีทางของระบอบประชาธิปไตยดังกล่าวจะ
ต้องเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลที่ร่วมกระทำาการตามชื่อที่ปรากฏหรือเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป

กรณีที่วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนบุคคลตามความในมาตรา	 270	 ของรัฐธรรมนูญ	

ออกจากตำาแหนง่	ยอ่มทำาใหบ้คุคลทีถ่กูถอดถอนออกจากตำาแหนง่เสยีสทิธติามกฎหมายอนัเปน็
รูปแบบของการลงโทษอีกทางหนึ่ง	ดังนั้น	จึงเห็นควรเพิ่มความเป็น	(11)	ดังนี้	“(11)	ไม่เคยถูก
วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่ง”	

2) น�ยเจตน ์ศริธร�นนท	์ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	คณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้ง
หา้มของกรรมการตามความมาตรา	8	ควรกำาหนดใหเ้กดิความชดัเจนเพือ่ใหก้ารดำาเนนิการของ
คณะกรรมการเป็นไปอย่างคล่องตัวและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม
ความใน	(2)	ใหบ้คุคลทีจ่ะมาเปน็กรรมการจะตอ้งมอีายไุมต่่ำากวา่สีส่บิหา้ป	ีทัง้นี	้เพือ่ใหไ้ดบ้คุคล
ที่มีประสบการณ์สูงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง	 พ.ศ.	 2542	 เกี่ยวกับการกำาหนดคุณสมบัติของตุลาการศาลปกครองสูงสุด	 สำาหรับ
ความใน	 (10)	 เห็นว่าควรแก้ไขเพิ่มเติม	 โดยกำาหนดให้กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้	 คือ	 เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา	 รับราชการหรือเคยรับราชการใน
ตำาแหน่งไม่ต่ำากว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 รับราชการหรือเคยรับราชการในตำาแหน่งไม่ต่ำากว่า
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด	 รับราชการหรือเคยรับราชการในตำาแหน่งไม่ต่ำากว่าผู้พิพากษาศาล

ฎกีาหรอืตลุาการพระธรรมนญูศาลทหารสงูสดุ	เปน็หรอืเคยเปน็ผูส้อนวชิาในสาขานติศิาสตรใ์น
สถาบันอุดมศึกษาและดำารงตำาแหน่งหรือเคยดำารงตำาแหน่งไม่ต่ำากว่ารองศาสตราจารย์หรือรอง
ศาสตราจารย์พิเศษไม่น้อยกว่าสามปี	 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขากฎหมายและรับ

ราชการในหนว่ยงานของรฐันบัแตส่ำาเรจ็การศกึษาระดบัดงักลา่วไมน่อ้ยกวา่หกป	ีหรอืรบัราชการ
หรอืเคยรบัราชการเปน็กรรมการรา่งกฎหมายประจำาในสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาไมน่อ้ย
กว่าสามปี

3) น�งส�วรสน� โตสติระกลู	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	เมือ่พจิารณาจากความ	
ใน	(3)	ประกอบกบัความใน	(10)	ซึง่คณะกรรมาธกิารไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิ	จะเหน็ไดว้า่ความใน	(3)	
เป็นกรณีที่เกี่ยวกับข้าราชการที่เคยถูกไล่ออก	ปลดออก	หรือให้ออกจากราชการ	หน่วยงานของ
รัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือจากหน่วยงานของเอกชน	 เพราะทุจริตต่อหน้าที่	หรือเพราะประพฤติ
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ชั่วอย่างร้ายแรง	หรือถือว่ากระทำาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการที่ไม่อาจเข้ามาเป็น
กรรมการ	ในคณะกรรมการไดเ้ลยแมจ้ะลว่งระยะเวลาไมน่านกต็าม	สว่นกรณทีีค่ณะกรรมาธกิาร
ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิความใน	(10)	ซึง่ตอ้งหา้มบคุคลเปน็กรรมการหากปรากฏวา่บคุคลดงักลา่วเปน็
บคุคลทีเ่คยถกูวฒุสิภามมีตใิหถ้อดถอนออกจากตำาแหนง่ตามมาตรา	274	หรอืศาลรฐัธรรมนญู
มีคำาวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา	 91	 หรือศาลฎีกามีคำาสั่งตามมาตรา	 239	 
วรรคสองหรอืมาตรา	240	วรรคสาม	ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยและยงัไมพ่น้กำาหนด
ห้าปีนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยหรือศาลฎีกามีคำาสั่ง	 แล้วแต่กรณี	
จนถึงวันได้รับการเสนอชื่อ	 ทั้งนี้	 การกำาหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติหรือ 

ศาลรฐัธรรมนญูมคีำาวนิจิฉยัหรอืศาลฎกีามคีำาสัง่นัน้	จะทำาใหเ้กดิขอ้แตกตา่งระหวา่งการกระทำา
ของขา้ราชการและนกัการเมอืงโดยขา้ราชการตอ้งหา้มมใิหเ้ปน็กรรมการตลอดไปหากเปน็ไปตาม
ความใน	 (3)	 ส่วนนักการเมืองหากพ้นระยะเวลาห้าปีตาม	 (10)	 แล้วย่อมสามารถเข้ามาเป็น
กรรมการในคณะกรรมการได้	 ดังนั้น	 การพิจารณาของวุฒิสภาจะต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ 
เพื่อมิให้เกิดปัญหาการลักลั่นระหว่างข้าราชการกับนักการเมือง

กรรม�ธิก�รผู้สงวนคว�มเห็นได้อภิปร�ยแสดงคว�มคิดเห็นต่อที่ประชุม

วุฒิสภ� เพื่อชี้แจงประกอบคว�มเห็น มีดังนี้

น�ยวรินทร์ เทียมจรัส และน�ยอนุศักดิ์ คงม�ลัย	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	

การกำาหนดเกณฑเ์รือ่งอายขุองกรรมการมคีวามสำาคญัตอ่การดำาเนนิการของคณะกรรมการเพือ่
ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้คณะกรรมการ	ดงันัน้	ความใน	(2)	ของมาตรา	8	จงึเหน็ควร
ให้กำาหนดอายุของกรรมการจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่าสี่สิบปี	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�

1) น�ยตวง อนัทะไชย	ไดม้ปีระเดน็ขอ้สงัเกตและประเดน็ซกัถามวา่	เมือ่พจิารณา	
ตามความใน	 (9/1)	 ของมาตรา	 8	 ซึ่งคณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่	 ที่กำาหนดคุณสมบัติของ
กรรมการ	 ว่าจะต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองตาม

มาตรา	263	ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	และยงัไมพ่น้กำาหนดหา้ปนีบัแตว่นัทีว่ฒุสิภา
มีมติจนถึงวันได้รับการเสนอชื่อ	และความใน	(10)	ที่คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมว่าจะต้อง
ไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่งตามมาตรา	 274	 หรือศาล
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รัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา	91	หรือศาลฎีกามีคำาสั่งตามมาตรา	
239	วรรคสองหรอืมาตรา	240	วรรคสาม	ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยและยงัไมพ่น้
กำาหนดห้าปีนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยหรือศาลฎีกามีคำาสั่ง	 แล้ว
แต่กรณี	 จนถึงวันได้รับการเสนอชื่อ	 โดยตัดคุณสมบัติตามความในร่างเดิมที่ผ่านการพิจารณา

ของสภาผูแ้ทนราษฎรเกีย่วกบัลกัษณะตอ้งหา้มมใิหบ้คุคลเปน็กรรมการในกรณทีีบ่คุคลดงักลา่ว
กระทำาการหรอืรว่มกระทำาการในการยดึอำานาจการปกครองประเทศ	โดยไมใ่ชว่ถิทีางของระบอบ
ประชาธิปไตยออกนั้น	 มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าความตามร่างเดิมที่ผ่านการพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎรมีเจตนารมณ์มิให้บุคคลกระทำาการหรือร่วมกระทำาการในการยึดอำานาจการ

ปกครองประเทศ	โดยไมใ่ชว่ถิทีางของระบอบประชาธปิไตยออกเปน็กรรมการเนือ่งจากบคุคลดงั
กลา่วเปน็ผูล้ม้ลา้งระบบกฎหมายและไดม้าบญัญตักิฎหมายใหมเ่องโดยไมผ่า่นกระบวนการทาง
รฐัสภาซึง่ถอืเปน็ตวัแทนของประชาชน	จงึไมม่คีวามเหมาะสมในการเปน็กรรมการปฏริปูกฎหมาย	
ดังนั้น	 คณะกรรมาธิการได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวหรือไม่	 อย่างไร	 ประกอบกับลักษณะ 
ต้องห้ามตามที่คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยตัดความใน	(10)	ออก	แล้วนำาเรื่องอำานาจ 
การถอดถอนของวุฒิสภามาเชื่อมโยงกับการกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการดังกล่าวอาจถูก 
มองได้ว่าการกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการขาดความเชื่อมโยงกับเจตนารมณ์เดิมของ 
ร่างพระราชบัญญัติได้

2) น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	 ได้มีประเด็นข้อสังเกตว่า	 การกำาหนดอายุตามความ
ในมาตรา	8	แห่งพระราชบัญญัตินี้มีความเหมาะสมแล้ว	โดยการพิจารณาจากอายุของรัฐมนตรี	
ซึ่งจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปี	 รวมทั้งหากกำาหนดให้กรรมการจะต้องมีคุณวุฒิด้าน 

นติศิาสตรต์ามทีม่ผีูส้งวนคำาแปรญตัตจิะเปน็การปดิโอกาสใหผู้ส้ำาเรจ็การศกึษาทีม่คีณุวฒุใินสาขา
อื่นที่มิใช่คุณวุฒิด้านนิติศาสตร์	แต่มีความรู้ความสามารถไม่สามารถเข้ามาเป็นกรรมการได้

คำ�ตอบคำ�ชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

1) รองศ�สตร�จ�รย์พรชัย สุนทรพันธุ์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	การกำาหนดเกณฑ์	
อายุของบุคคลที่จะเป็นกรรมการเป็นอายุไม่ต่ำากว่าสามสิบห้าปีนั้น	 ได้พิจารณาจากคุณสมบัติ
ของบุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ผู้ช่วยผู้พิพากษา	 อัยการผู้ช่วย	 
ซึ่งต้องมีอายุไม่ต่ำากว่ายี่สิบห้าปี	 รวมทั้งในทางปฏิบัติจะมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อเป็นการใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาความเหมาะสมทางด้านประสบการณ์และความรู้ความสามารถอีกครั้ง
หนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่เหมาะสม
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2) พลโท กมล ประจวบเหม�ะ	ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	การกำาหนดคณุวฒุใิหก้รรมการ
จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์จะเป็นการปิดกั้นมากเกินไป	 เนื่องจากผู้สำาเร็จคุณวุฒิ
อื่นนอกจากนิติศาสตร์จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านศาสตร์นั้นๆ	 ประกอบกับ 

หลกัเกณฑท์างกฎหมายกเ็ปน็หลกัเกณฑท์ีอ่อกมาเพือ่ควบคมุพฤตกิรรมหรอืใหเ้ปน็ไปตามหลกั
การของแตล่ะองคค์วามรู	้ดงันัน้	จงึควรเปดิกวา้งเพือ่ใหผู้ท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้นอืน่เขา้มา
มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนาและการปฏิรูปกฎหมายต่อไป	

3) น�ยวัลลภ น�คบัว	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาได้บัญญัติถึงหมายของศาลอยู่หลายประเภท	อาทิ	หมายจับ	หมายค้น	หมายจำาคุก	

หมายขัง	หมายปล่อย	ซึ่งในทางปฏิบัติเมื่อศาลได้มีคำาพิพากษาแล้วศาลจะต้องออกหมายจำาคุก
เพือ่ใหก้รมราชทณัฑ	์โดยเรอืนจำาควบคมุผูท้ีต่อ้งโทษจำาคกุอนัเปน็การดำาเนนิการตามหมายของ
ศาล	หมายดงักลา่วเรยีกวา่หมายจำาคกุ	ดงันัน้	ความในมาตรา	(8)	ทีบ่ญัญตัถิงึลกัษณะตอ้งหา้ม
ของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการ	ว่าจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกและถูกจำาคุก
อยูโ่ดยหมายของศาล	ตามทีผ่า่นการพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรนัน้	จงึมคีวามเหมาะสมและ
ครอบคลุมแล้ว	สำาหรับความตาม	(9/1)	ที่คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่และตาม	(10)	ที่คณะ
กรรมาธกิารไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิเปน็ไปตามทีม่สีมาชกิวฒุสิภาไดเ้สนอคำาแปรญตัต	ิคณะกรรมาธกิาร
ไดพ้จิารณาคำาแปรญตัตดิงักลา่วแลว้เหน็วา่มคีวามจำาเปน็ทีจ่ะบญัญตัใิหเ้ปน็คณุสมบตัขิองบคุคล
ทีจ่ะมาเปน็กรรมการในคณะกรรมการ	ซึง่เปน็กรณทีีต่อ้งผา่นกระบวนการตรวจสอบจากองคก์ร
ทีถ่อืไดว้า่มคีวามเปน็อสิระและเปน็กลาง	ดงันัน้	จงึไดน้ำามาบญัญตัไิวเ้พือ่ใหเ้ปน็มาตรการในการ

ตรวจสอบบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) น�งพงษ์สว�ท ก�ยอรุณสิทธิ์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	การที่คณะกรรมาธิการได้	

ตดัความใน	(10)	เกีย่วกบัลกัษณะตอ้งหา้มของบคุคลในการเปน็กรรมการทีจ่ะตอ้งไมเ่ปน็บคุคล	
ซึ่งกระทำาการหรือร่วมกระทำาการในการยึดอำานาจการปกครองประเทศ	 โดยไม่ใช่วิถีทางของ
ระบอบประชาธิปไตยออกนั้น	 เนื่องจากคณะกรรมาธิการเห็นว่าหากยังคงความดังกล่าวไว้และ
หากพระราชบัญญัตินั้นมีผลใช้บังคับอาจทำาให้เกิดปัญหาในการตีความได้ว่าบุคคลซึ่งกระทำา 
การหรือร่วมกระทำาการในการยึดอำานาจการปกครองมีความหมายที่ครอบคลุมมากน้อย 
เพียงใด	อีกทั้งการเพิ่มความเป็น	(9/1)	ของมาตรา	8	เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามมิให้บุคคลเป็น
กรรมการ	 โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองตาม

มาตรา	263	ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	และยงัไมพ่น้กำาหนดหา้ปนีบัแตว่นัทีว่ฒุสิภา
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มีมติจนถึงวันได้รับการเสนอชื่อ	 และแก้ไขเพิ่มเติมความใน	 (10)	 โดยกำาหนดลักษณะต้อง 
ห้ามของกรรมการที่จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่ง 
ตามมาตรา	274	หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา	91	หรือ 
ศาลฎีกามีคำาสั่งตามมาตรา	 239	 วรรคสองหรือมาตรา	 240	 วรรคสาม	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยและยังไม่พ้นกำาหนดห้าปีนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญ 

มคีำาวนิจิฉยัหรอืศาลฎกีามคีำาสัง่แลว้แตก่รณ	ีจนถงึวนัไดร้บัการเสนอชือ่	ทัง้นี	้เนือ่งจากมสีมาชกิ
วฒุสิภาบางทา่นไดเ้สนอคำาแปรญตัตโิดยเหน็วา่การใหบ้คุคลพน้จากตำาแหนง่โดยการถกูถอดถอน
เป็นลักษณะของการลงโทษอีกรูปแบบหนึ่ง

5) น�ยสมัคร เช�วภ�นันท์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	การตัดความใน	(10)	ออก	แล้ว

แกไ้ขเพิม่เตมิโดยยดึโยงเรือ่งของการถอดถอนบคุคลออกจากตำาแหนง่และกำาหนดใหบ้คุคลผูถ้กู
ถอดถอนออกจากตำาแหน่งเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการตามความในมาตรา	 8	
เป็นไปตามที่สมาชิกวุฒิสภาได้เสนอคำาแปรญัตติ	โดยเห็นว่าความใน	(10)	ซึ่งห้ามมิให้บุคคลซึ่ง

กระทำาการหรอืรว่มกระทำาการในการยดึอำานาจการปกครองประเทศ	โดยไมใ่ชว่ถิทีางของระบอบ
ประชาธปิไตยเปน็กรรมการนัน้	เปน็การขดัตอ่ความในมาตรา	29	และมาตรา	309	ของรฐัธรรมนญู	
ส่วนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยห้ามมิให้บุคคลที่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่ง 
ตามมาตรา	274	หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา	91	หรือ 
ศาลฎีกามีคำาสั่งตามมาตรา	 239	 วรรคสองหรือมาตรา	 240	 วรรคสาม	 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยและยังไม่พ้นกำาหนดห้าปีนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญ 
มีคำาวินิจฉัยหรือศาลฎีกามีคำาสั่งแล้วแต่กรณีจนถึงวันได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการก็เป็นไป 
ตามที่ได้มีสมาชิกวุฒิสภาได้เสนอคำาแปรญัตติมาในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๘

ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาประเด็นอายุของกรรมการตามความในมาตรา	8	(2)	
ว่าจะคงไว้ตามร่างเดิมที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร	คือ	35	ปี	 หรือให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม	 คือ	40	ปี	 หรือไม่	 ซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมประชุมจำานวน	90	คน	 โดยที่ประชุม 
ได้มีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม

มติ	เห็นด้วย	50	เสียง	ไม่เห็นด้วย	45	เสียง	งดออกเสียง	4	เสียง	ไม่ลงคะแนน	
ไม่มี	 และที่ประชุมวุฒิสภาเห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วนของคณะกรรมาธิการและได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ในที่ประชุม
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ที่ประชุมวุฒิสภามีการแก้ไขความในมาตรา	8	ดังนี้
“มาตรา	8	กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(1)	มีสัญชาติไทย
(2)	มีอายุไม่ต่ำากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
(3)	 ไม่เคยถูกไล่ออก	 ปลดออก	 หรือให้ออกจากราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือ

รัฐวิสาหกิจ	 หรือจากหน่วยงานของเอกชน	 เพราะทุจริตต่อหน้าที่	 หรือเพราะประพฤติชั่ว 
อย่างร้ายแรง	หรือถือว่ากระทำาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(4)	ไมเ่คยตอ้งคำาพพิากษาหรอืคำาสัง่ของศาลใหท้รพัยส์นิตกเปน็ของแผน่ดนิเพราะ
ร่ำารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

(5)	ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(6)	ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
(7)	ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(8)	ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกและถูกจำาคุกอยู่โดยหมายของศาล
(9)	 ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษ	

มายังไม่ถึงห้าปีในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ	เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท
(10)	 ไม่เป็นบุคคลซึ่งกระทำ�ก�รหรือร่วมกระทำ�ก�รในก�รยึดอำ�น�จก�รปกครอง

ประเทศ โดยไม่ใช่วิถีท�งของระบอบประช�ธิปไตยที่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำารงตำาแหน่ง
ทางการเมืองตามมาตรา	 263	 หรือเคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่งมาตรา	
274	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

๓. ม�ตร� 1๒ ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�ร คณะกรรมาธิการมีการ
แก้ไข	ดังนี้

“มาตรา	12	กรรมการมีวาระอยู่ในการดำารงตำาแหน่งหกคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้
รับแต่งตั้ง	 เว้นแต่กรรมก�รที่ปฏิบัติหน้�ที่เต็มเวล�ให้มีว�ระอยู่ในตำ�แหน่งส�มปีนับแต่วันที่ 
ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ให้กรรมก�รดำ�รงตำ�แหน่งได้เพียงว�ระเดียว และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ใหก้รรมการซึง่พน้จากตำาแหนง่ตามวาระอยูใ่นตำาแหนง่เพือ่ปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ไปจนกวา่
จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
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เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการคนใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นสุดวาระของกรรมการ
คนเดิม	ให้ดำาเนินการคัดเลือกกรรมการใหม่เป็นการล่วงหน้าตามสมควร”

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ ในม�ตร� 1๒

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ

การแปรญัตติ	ดังนี้
1)	น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	ความในมาตรา	12	

วรรคหนึ่ง	ที่เสนอคำาแปรญัตติเพื่อให้แก้ไขเพิ่มเติมประกอบด้วยเหตุผล	2	ประการ	คือ
ประการแรก	 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการซึ่งกำาหนดให้มีวาระการดำารง

ตำาแหน่ง	6	ปี	 เห็นว่าควรใช้กับกรรมการทั้งสองประเภทให้อยู่ในวาระเดียวกัน	เนื่องจากความ
ตามมาตรา	 12	 มีความไม่เสมอภาคและไม่เป็นธรรมสำาหรับกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา	
ซึ่งกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาต้องทำางานมากกว่ากรรมการที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา

ประการที่สอง	 กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาที่อยู่ในวาระการดำารงตำาแหน่ง	 
ได้เพียงสามปี	 ทำาให้มีการเลือกกรรมการชุดใหม่และต้องมีการเรียนรู้งานใหม่ทุกๆ	 3	 ปี	 

โดยกรรมการ	ทีป่ฏบิตัหินา้ทีเ่ตม็เวลาตอ้งพน้จากตำาแหนง่แตก่รรมการทีป่ฏบิตัหินา้ทีไ่มเ่ตม็เวลา
ยังคงอยู่โดยไม่ต้องรับผิดชอบงานหลักของคณะกรรมการ

ดว้ยเหตผุลสองประการ	จงึตอ้งแปรญตัตแิกไ้ขถอ้ยคำาใหก้รรมการมวีาระการดำารง
ตำาแหน่งคราวละหกปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง	 ทั้งนี้	 ให้กรรมการดังกล่าวดำารงตำาแหน่งได้เพียง
วาระเดียว”

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�

น�ยตวง อันทะไชย	 ได้แสดงความเห็นสรุปได้ว่า	 กรรมาธิการใช้แนวทางหรือ
หลักการใดในการกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการเพียง	 4	 ปี	 และดำารงตำาแหน่ง 
ได้ไม่เกิน	 2	 วาระ	 เนื่องจากความตามร่างเดิมที่กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่ง	 6	 ปี	 มีความ
เหมาะสมแล้ว

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

1)	น�งพงษ์สว�ท อรุณก�ยสุทธิ์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	คณะกรรมาธิการได้แก้ไข
เพิ่มเติมถ้อยคำาบางส่วนของมาตรา	12	วรรคหนึ่ง	ด้วยการให้กรรมการทั้งสองประเภทมีวาระ
การดำารงตำาแหน่งคราวละ	 4	 ปีเท่ากัน	 เนื่องจากกรรมการบางส่วนอาจได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการใหม่อีกหนึ่งวาระ	 เมื่อรวมวาระการดำารงตำาแหน่ง	 2	 วาระติดต่อกันเป็นทั้งสิ้น	 8	 ปี	 



วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย  335

ดงันัน้	ความในมาตรา	12	จงึแกไ้ขไดด้งันี้	“กรรมการมวีาระการดำารงตำาแหนง่คราวละสีป่นีบัแต่
วันที่ได้รับแต่งตั้งและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้อีกแต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

2)	น�ยวัลลภ น�คบัว	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	กรอบวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	
4	ปี	มีความสัมพันธ์กับรอบระยะเวลาการดำารงอยู่ของรัฐบาล	และเหตุผลอีกประการหนึ่งของ
วาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	4	ปี	คือ	กรรมการมีสองประเภท	คือ	กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่
เต็มเวลาและกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเวลา	กรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มเวลาส่วนใหญ่
เป็นข้าราชการอื่นๆ	 ที่มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการช่วยปฏิบัติราชการในหน้าที่ของหน่วยงาน

อืน่เปน็เวลาไมเ่กนิ	4	ป	ีซึง่เปน็ชอ่งทางทีข่า้ราชการระดบัสงูทีป่ระสงคจ์ะมารบัตำาแหนง่ในองคก์ร
นี้	 สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยราชการตามกฎหมายฉบับนั้นได้	 จากเหตุผลดังกล่าวจึง
เห็นควรปรับลดวาระการดำารงตำาแหน่งจาก	6	ปี	เป็นคราวละ	4	ปี	และได้ขยายวาระการดำารง
ตำาแหน่งได้	2	วาระติดต่อกัน

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๒

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 12	 ของคณะกรรมาธิการ 
โดยไม่มีการลงมติ	

๔. ม�ตร� 1๙ อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข	
ดังนี้

“มาตรา	19	ให้คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)	 สำารวจ	 ศึกษา	 และวิเคราะห์ทางวิชาการ	 รวมตลอดทั้งวิจัยและสนับสนุน 

การวจิยัเพือ่ประโยชนใ์นการวางเปา้หมาย	นโยบาย	และจดัทำาแผนโครงการและมาตรการตา่งๆ	
ในการดำาเนินการตาม	(2)

(2) เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุง
และพัฒนากฎหมายของประเทศ	 รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ	 ทั้งนี้	
โดยให้คำานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย

(3)	เสนอคว�มเหน็แนะต่อคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัแผนการตร�ให้มกีฎหมาย	ทีจ่ำ�เป็น
ต่อก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยและแผนก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ� หรือ
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย	 โดยพิจารณาภาพรวมของกฎหมายในเรื่องนั้นหรือกลุ่มกฎหมายที่
เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กัน	ในเรื่องนั้น
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(4)	 เสนอแนะความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการให้มีตรากฎหมาย	หรือ
ก�รแก้ไขเพิ่มเติมกฎหม�ย โดยพิจ�รณ�ภ�พรวมของกฎหม�ยในเรื่องนั้นหรือกลุ่มกฎหม�ย 
ที่เกี่ยวข้องที่มีคว�มสัมพันธ์กันในเรื่องนั้นที่จำาเป็นต่อการดำาเนินการตามนโยบายและแผน 
การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประกอบการพิจารณา

(5)	เสนอความเหน็และขอ้สงัเกตตอ่คณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาเกีย่วกบัรา่งกฎหมาย
ฉบับหนึ่งฉบับใดที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ศาล	 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 หรือ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามท่ีเห็นสมควร ท้ังน้ี	อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงาน
และประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

(6)	 ให้คำาปรึกษาและสนับสนุนการดำาเนินการในการร่างกฎหมายของประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำาหนด

(7)	ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	การบริหารงานบุคคล	
การงบประมาณ	การเงินและทรัพย์สิน	การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน	การกำาหนด
อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน	 สวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่พนักงานและลูกจ้างของ
สำานักงานและการดำาเนินการอื่นของสำานักงาน

(8)	 จัดทำารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 รัฐสภา	 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยให้คำานึงถึงประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

(9)	ปฏบิตักิารอืน่ตามทีก่ำาหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิีห้รอืกฎหมายอืน่	หรอืตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย”

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ ในม�ตร� 1๙

ผู้สงวนคำาแปรญัตติได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อชี้แจง
ประกอบการแปรญัตติ	ดังนี้

1) น�งส�วรสน� โตสิตระกูล	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	การเสนอคำาแปรญัตติ

เพิม่ความใน	(2)	เปน็ดงันี	้“ปรบัปรงุและพฒันากฎหมายของประเทศ	รวมทัง้การปรบัปรงุกฎหมาย
ใหเ้ปน็ไปตามรฐัธรรมนญู	โดยเฉพาะการพจิารณาหลกัเกณฑท์ีป่ระชาชนสามารถเปน็ผูเ้สยีหาย
ในกรณกีารทจุรติของรฐัทีห่นว่ยงานภาครฐัไมด่ำาเนนิการ	ตลอดจนพจิารณายกเลกิกฎหมายของ
คณะปฏิวัติที่มิได้มีการใช้หรือปรับเปลี่ยนให้เป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ	 ทั้งนี้	 โดยให้
คำานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย”	เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่
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ในฐานะเปน็ผูเ้สยีหายในกรณทีีม่กีารทจุรติของรฐัหรอืหนว่ยงานของรฐัได	้ซึง่สง่ผลตอ่งบประมาณ
ของแผ่นดิน	 กรณีดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีอำานาจฟ้องร้องคดีในฐานะของ 
ผู้เสียหายได้โดยตรง	 โดยไม่ต้องอาศัยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำาเนินการ	 อันสอดคล้องกับ 
หลักการที่ว่าประชาชนเป็นผู้เสียภาษีให้แก่รัฐ	 ดังนั้นงบประมาณแผ่นดินที่ถูกฉ้อโกงหรือทุจริต
หากหน่วยงานของรัฐไม่ดำาเนินการฟ้องร้องก็สมควรให้ประชาชนดำาเนินการฟ้องร้องได้	 เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดในการปกป้องทรัพย์สินของประเทศ	 จึงขอแปรญัตติเพื่อกำาหนดกรอบอำานาจ

หนา้ทีข่องคณะกรรมการปฏริปูกฎหมายใหม้อีำานาจปรบัปรงุกฎหมายทีส่ามารถใหป้ระชาชนเปน็
ผู้เสียหายในกรณีดังกล่าวได้

2) น�ยสุรจิต ชิรเวทย์	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 การเสนอคำาแปรญัตติเพิ่ม
ความในมาตรา	19	(3)	(4)	(5)	เพื่อให้มีความเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

กบัคณะรฐัมนตร	ีรฐัสภา	ประชาชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้	องคก์รอสิระ	และศาล	ในการเสนอแนะหรอื
เสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนการตรากฎหมายหรือให้มีกฎหมายที่จะต้องเสนอต่อรัฐสภาเพื่อ
เป็นการถ่วงดุลอำานาจของฝ่ายบริหารตามหลักการแบ่งแยกอำานาจด้วยการเพิ่มเติมคำาว่า	“และ
รัฐสภา”	ต่อท้ายความว่า	“คณะรัฐมนตรี”	ในอนุมาตรา	(3)	(4)	(5)	ของมาตรา	19	

3) น�ยสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	การเสนอคำาแปรญตัติ
แกไ้ขเพิม่เตมิความในมาตรา	19	(8)	เปน็ดงันี	้“จดัทำารายงานผลการปฏบิตัหินา้ทีป่ระจำาปเีสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา	 และเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยคำานึงถึงการเข้าถึงข้อมูลนั้นโดยง่าย”	
ความใน	(8)	เป็นอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำาปีเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี	 รัฐสภา	 โดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นคณะกรรมการในองค์กรปฏิรูป

กฎหมายทีเ่กดิขึน้ตามบทบญัญตั	ิของรฐัธรรมนญู	มาตรา	81	(3)	กำาหนดใหอ้งคก์รนีเ้ปน็องคก์ร
อสิระจงึตอ้งปราศจากการถกูครอบงำา	โดยฝา่ยบรหิารหรอืฝา่ยนติบิญัญตัใินบทบาทอำานาจหนา้ที่
ตามที่ระบุในมาตรา	19	ตั้งแต่	(1)	-	(7)	ดังนั้น	บทบาทขององค์กรนี้ทำาหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็น
ที่ปรึกษาให้กับฝ่ายข้าราชการประจำาและฝ่ายบริหารในการให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการปรับปรุง
กฎหมาย	 จึงเห็นว่าองค์กรนี้ไม่ต้องจัดทำารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำาปีเสนอต่อคณะ
รัฐมนตรี	 เนื่องจากขัดกับหลักของการแบ่งแยกอำานาจและการถ่วงดุลอำานาจซึ่งกันและกัน	 แต่
ความใน	(8)	กลับให้องค์กรนี้จัดทำารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งไม่ถูก
ต้องควรเสนอรายงานประจำาปีต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาตรวจสอบคณะรัฐมนตร	ี โดยใช้อำานาจ
ตามมาตรา	19	จึงเห็นควรตัดคำาว่า	“คณะรัฐมนตรี”	ออก



338  วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย

สำาหรับการเสนอคำาแปรญัตติเพิ่มความว่า	 “เผยแพร่ต่อ”	 และ	 คำาว่า	 “คำานึงถึง 
การเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย”	นั้น	เนื่องจากคณะกรรมาธิการมีการแก้ไขความใน	(8)	เป็น	“ให้คำานึง
ถึงประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล”	จึงเห็นว่าความดังกล่าวมีความชัดเจนและครอบคลุมแล้ว

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�

1) น�ยตวง อนัทะไชย	ไดอ้ภปิรายสรปุไดว้า่	มาตรา	19	ระบเุกีย่วกบักรอบอำานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ	ซึ่งเมื่อพิจารณาความตาม	(1)	-	(9)	จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการไม่มี
อำานาจดำาเนินการใดๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่	 (2)	 -	 (9)	 มีแต่หน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อ 
ฝ่ายบริหาร	โดยไม่มีอำานาจบังคับให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการตามแต่อย่างใด

2) น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	 ได้อภิปรายสรุปได้ว่า	ความใน	มาตรา	81	 (3)	 ของ

รฐัธรรมนญู	เกีย่วกบัการจดัใหม้กีฎหมายเพือ่จดัตัง้องคก์รคณะกรรมการปฏริปูกฎหมายทีด่ำาเนนิ
การเป็นอิสระในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ	 รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย 
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งความตามวรรคท้ายบัญญัติว่า	 “โดยต้องรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบ”	 ดั้งนั้น	 เมื่อพิจารณาเงื่อนไข 
มาตรา	19	(2)	ในเร่ืองอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ	คือ	การเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ	รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ	 ทั้งนี้	 โดยคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ซึ่งกรณีดังกล่าว 
เห็นด้วยกับการที่จะต้องคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน	 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของ

รฐัธรรมนญูทีบ่ญัญตัใิหต้อ้งรบัฟงัความคดิเหน็ของผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากกฎหมายนัน้	ประกอบ
กบัความในมาตรา	19	(5)	ทีค่ณะกรรมาธกิารแกไ้ขเพิม่เตมิมหีลกัการทีส่อดรบักนั	และสามารถ
ยอมรับได้	 และอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นการเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ	
เป็นหน้าที่ที่ต้องดำาเนินการ	ไม่ใช่เป็นกรณีการใช้ดุลพินิจ

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	19	มีดังนี้
1) น�ยสมัคร เช�วภ�นันท์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	กรณีที่ผู้สงวนคำาแปรญัตติเสนอ

ให้แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติต่างๆ	ในพระราชบัญญัตินี้	ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและครอบคลุมประเด็นที่ผู้สงวนคำาแปรญัตติได้เสนอแก้ไขเพิ่ม

เตมิ	เหน็วา่	ไมค่วรแกไ้ขเพิม่เตมิตามทีผู่ส้งวนคำาแปรญตัตเิสนอแตค่วรนำาเหตผุลในการแปรญตัติ
ดังกล่าวมาจัดทำาเป็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อไป
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2) น�งพงษ์สว�ท ก�ยอรุณสุทธิ์	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 กรอบอำานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายกำาหนดให้คณะกรรมการทำาหน้าที่ติดตามและประเมินผล	พร้อม
ทั้งรายงานผลการดำาเนินการต่อรัฐสภา	 อันเป็นลักษณะการถ่วงดุลอำานาจ	 เพื่อสร้างกลไกของ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3) น�ยวรินทร์ เทียมจรัส	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	ประเด็นตามความในมาตรา	19	

(2)	ทีน่างสาวรสนา	โตสติระกลู	ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดเ้สนอเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มของประชาชน
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	 รวมถึงการเป็นผู้เสียหายของประชาชนในการฟ้องร้องดำาเนินคดี	
อันเป็นการรับรองสถานะการเป็นผู้เสียหายของประชาชนที่จะต้องตราเป็นกฎหมายผ่านความ

เหน็ชอบของรฐัสภา	กระบวนการดงักลา่วหากประชาชนเสนอตอ่คณะกรรมการกอ็าจตอ้งดำาเนนิ
การภายใตเ้งือ่นไขมาตรา	19	ทัง้หมด	รา่งพระราชบญัญตันิีจ้งึจะมสีภาพบงัคบั	โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การจดัทำารายงานผลการปฏบิตัหินา้ทีป่ระจำาปเีสนอตอ่คณะรฐัมนตร	ีรฐัสภา	และเผยแพรต่อ่
สาธารณชนโดยใหค้ำานงึถงึประสทิธภิาพ	ในการเขา้ถงึขอ้มลูดงักลา่วตามความในมาตรา	19	(8)	
ซึ่งจะก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อรัฐสภาของคณะรัฐมนตรีในการดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป	 และอาจส่งผลให้วุฒิสภาดำาเนินการถอดถอนบุคคลออกจากตำาแหน่งได้ในกรณีที่รัฐบาล

ไมเ่สนอกฎหมายหรอืไมป่รบัปรงุกฎหมายทีเ่ปน็สาระสำาคญัอนัเปน็เครือ่งมอืในการบรหิารราชการ
แผน่ดนิและรกัษาผลประโยชนข์องประเทศ	สำาหรบัการกำาหนดเงือ่นไขใหป้ระชาชนอยูใ่นสถานะ
การเป็นผู้เสียหายในการฟ้องร้องคดีตามพระราชบัญญัตินี้และการให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้ตามความในมาตรา	19	(8)	จะนำาไปสู่กระบวนการในการดำาเนินคดี	โดยภาค
เอกชน	โดยคณะกรรมการจะเป็นกลไกของรัฐที่รัฐธรรมนูญกำาหนดให้มีขึ้น

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๙

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วนของคณะกรรมาธิการและ 
การแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ของคณะกรรมาธิการในที่ประชุมโดยไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมวุฒิสภามีการแก้ไขความในมาตรา	19	ดังนี้
“มาตรา	19	ให้คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1)	 สำารวจ	 ศึกษา	 และวิเคราะห์ทางวิชาการ	 รวมตลอดทั้งวิจัยและสนับสนุน 

การวจิยัเพือ่ประโยชนใ์นการวางเปา้หมาย	นโยบาย	และจดัทำาแผนโครงการและมาตรการตา่งๆ	 
ในการดำาเนินการตาม	(2)
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(2) ปรบัปรงุและพฒันากฎหมายของประเทศ	รวมทัง้การปรบัปรงุกฎหมาย	ใหเ้ปน็
ไปตามรัฐธรรมนูญ	ทั้งนี้	โดยให้คำานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย

(3)	เสนอคว�มเหน็แนะต่อคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัแผนการตร�ให้มกีฎหมาย	ทีจ่ำ�เป็น
ต่อก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยและแผนก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ� หรือ
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย	 โดยพิจารณาภาพรวมของกฎหมายในเรื่องนั้นหรือกลุ่มกฎหมายที่
เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องนั้น

(4)	 เสนอแนะความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการให้มีตรากฎหมาย	หรือ
ก�รแก้ไขเพิม่เตมิกฎหม�ย โดยพจิ�รณ�ภ�พรวมของกฎหม�ยในเรือ่งนัน้หรอืกลุม่กฎหม�ยทีเ่กีย่วข้อง
ทีม่คีว�มสมัพนัธ์กนัในเรือ่งนัน้ทีจ่ำาเป็นต่อการดำาเนนิการตามนโยบายและแผนการบรหิารราชการ
แผ่นดินเพื่อประกอบการพิจารณา

(5)	เสนอความเหน็และขอ้สงัเกตตอ่คณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาเกีย่วกบัรา่งกฎหมาย
ฉบับหนึ่งฉบับใดที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ศาล	 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 หรือ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามที่เห็นสมควร	ทั้งนี้	อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วย
งานและประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

(6)	 ให้คำาปรึกษาและสนับสนุนการดำาเนินการในการร่างกฎหมายของประชาชน	 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำาหนด

(7)	ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	การบริหารงานบุคคล	
การงบประมาณ	การเงินและทรัพย์สิน	การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน	การกำาหนด
อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน	 สวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่พนักงานและลูกจ้างของ
สำานักงานและการดำาเนินการอื่นของสำานักงาน

(8)	 จัดทำารายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 รัฐสภา	 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยให้คำานึงถึงประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

(9)	 ปฏิบัติการอื่นตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น	 หรือ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย”

5. ม�ตร� 1๙/1 สมาชิกวุฒิสภาขอแปรญัตติให้เพิ่มเติมความ	ดังนี้

“มาตรา	19/1	เพือ่ประโยชนแ์หง่การปรบัปรงุกฎหมายและกฎเกณฑท์ีค่วบคมุธรุกจิ
ซึง่มบีทบญัญตัทิีไ่มส่อดคลอ้งกบัความจำาเปน็ทางเศรษฐกจิ	ใหส้ว่นราชการ	รฐัวสิาหกจิ	องคก์าร
มหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ	 ซึ่งมีหน้าที่รักษาการตามกฎหมายที่กำาหนดให้มีใบอนุญาต	 
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การอนุญาตหรือการอนุมัติใดๆ	 อันเป็นการจำากัดเสรีภาพของบุคคล	 เสนอรายงานประเมิน 
ความจำาเป็นที่ต้องมีการจำากัดเสรีภาพดังกล่าวและผลกระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	 ต่อคณะกรรมการทุกห้าปีนับแต่วันประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว	 ทั้งนี้	
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำาหนด

ใหค้ณะกรรมการจดัใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ยตอ่รายงาน
ของหน่วยงานที่เสนอรายงานตามวรรคหนึ่งแต่ละหน่วยงาน	และให้คณะกรรมการทำาความเห็น
เสนอคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภาวา่สมควรคงไวซ้ึง่ใบอนญุาต	การอนญุาต	หรอืการอนมุตัดิงักลา่ว
หรือไม่	หากมีความจำาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายใด	ให้คณะกรรมการจัดทำาร่าง
กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายดังกล่าว	เสนอไปพร้อมกับความเห็นดังกล่าวด้วย”

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ ในก�รเพิ่มเติมคว�ม 

ในม�ตร� 1๙/1

ผู้สงวนคำาแปรญัตติได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อชี้แจง
ประกอบการแปรญัตติเพิ่มความในมาตรา	19/1	ดังนี้

น�ยคำ�นูณ สิทธิสม�น	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	กรณีที่ได้เสนอเพิ่มความเป็น
มาตรา	 19/1	 เพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีอำานาจหน้าที่และภารกิจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	
ทั้งนี้	 หากคณะกรรมาธิการไม่เห็นชอบด้วยกับการเพิ่มความดังกล่าว	 ก็ควรนำาไปจัดทำาเป็น 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการเพื่อเสนอให้รัฐบาลนำาไปดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

น�ยสมัคร เช�วภ�นันท์ ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 คณะกรรมาธิการขอรับ
เพื่อจัดทำาเป็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการเพื่อเสนอให้รัฐบาลดำาเนินการต่อไป

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๙/1

คณะกรรมาธิการ	รับไว้เป็นข้อสังเกตโดยไม่มีการลงมติ

๖. ม�ตร� ๒๐ องค์ประกอบคณะกรรมก�ร คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข	ดังนี้
“มาตรา	 20	 ในการแต่งตั้งกรรมการ	 ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจำานวน 

สิบสองคนทำาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการจำ�นวน
แปดคน	ประกอบด้วย
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(1)	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

(1/1)	 ผู้แทนคณะกรรมการสภาทนายความหนึ่งคน	 และผู้แทนคณะกรรมการ 
เนติบัณฑิตยสภา	หนึ่งคน

(2)	ผู้แทนคณาจารย์ประจำาซึ่งสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์
(ก)	 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	 และมีการสอนระดับปริญญาในสาขา 

วิชานิติศาสตร์	คัดเลือกกันเองให้เหลือสองคน	และ
(ข)	 ในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่เป็นนิติบุคคล	 และมีการสอนระดับ

ปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร์	คัดเลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ดำ�เนินก�รโดยมิใช่เป็นก�รห�ผลกำ�ไรหรือร�ยได้ม� 

แบ่งปันกันซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักด้�นแรงง�น ด้�นสิทธิมนุษยชน ด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค และ
ด้�นสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ โดยคัดเลือกกันเองให้เหลือด้�นละหนึ่งคน รวมเป็นสี่คน

องค์กรต�ม (๓) ต้องมฐี�นะเป็นนติบิคุคลและได้ขึน้ทะเบยีนไว้กบัสำ�นกัง�นต�มหลกั
เกณฑ์และวธิกี�รทีส่ำ�นกัง�นกำ�หนด ถ้�องค์กรใดมวีตัถปุระสงค์หลกัหล�ยด้�นให้ขึน้ทะเบยีนเพือ่
ใช้สิทธิเลือกในด้�นใดด้�นหนึ่งเท่�นั้น

ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ให้สำานักงานทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการในการดำาเนินการสรรหาและคัดเลือก

กรรมการ”

กรรม�ธิก�รผู้สงวนคว�มเห็นได้อภิปร�ยแสดงคว�มคิดเห็นต่อที่ประชุม

วุฒิสภ�เพื่อชี้แจงประกอบคว�มเห็น มีดังนี้

รองศ�สตร�จ�รย์พรชัย สุนทรพันธุ์	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 เห็นด้วยกับ
ร่างมาตรา	20	ของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกรรมการสรรหาที่แบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	กลุ่มละ	
4	คน	คือ	4	ด้าน	ด้านแรงงาน	ด้านสิทธิมนุษยชน	ด้านคุ้มครองผู้บริโภค	และด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ	โดยคัดเลือกกันเองให้เหลือด้านละ	1	คน	รวมเป็น	4	คน	ซึ่งมีความสำาคัญไม่ควร
ตัด	(3)	ออกไป	
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คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�

1)	น�ยธนู กุลชล	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	คณะกรรมการสรรหา	จำานวน	14	
คน	มีความเหมาะสมแล้วไม่จำาเป็นต้องตัดออก	แต่ประเด็นการเพิ่มเติม	(1/1)	จากเดิม	จำานวน	

12	คน	กรรมาธกิารแกไ้ขเหลอืเพยีง	10	คน	เหน็วา่จำานวนดงักลา่วควรเพิม่เปน็	14	คน	เนือ่งจาก
ทำาให้กรรมการสรรหามีความหลากหลายสาขาอาชีพมากขึ้นอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน	

2) น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 เห็นด้วยกับกรรมาธิการ
เสียงข้างน้อยที่ต้องการให้คงวรรคสามของมาตรา	20	ไว้	ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ดำาเนินการโดย
ไม่ใช่เป็นการหาผลกำาไรหรือรายได้แบ่งปันกัน	 คือ	 ตัวผู้แทนองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหา
กำาไรแยกเป็น	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านแรงงาน	 ด้านสิทธิมนุษยชน	 ด้านคุ้มครองผู้บริโภค	 และด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 ควรเปิดกว้างให้แก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยพัฒนาการปฏิรูป
กฎหมาย	 ผู้มีความรู้ดังกล่าวอาจไม่ใช่ผู้ที่จบการศึกษาทางด้านกฎหมายแต่อาจมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย	 เดิมมาตรา	 20	 คณะกรรมการสรรหามีจำานวน	 12	 คน	 

คณะกรรมาธกิารแกไ้ขจำานวนลงเหลอื	10	คน	โดยตดัสดัสว่นจากองคก์รเอกชน	4	คน	และเพิม่
ผูแ้ทนคณะกรรมการสภาทนายความและผูแ้ทนคณะกรรมการเนตบิณัฑติยสภาเขา้มา	1	คน	ซึง่
กรรมาธกิารเสยีงขา้งนอ้ยเหน็วา่คณะกรรมการสรรหาตามรา่งพระราชบญัญตันิี้	มปีลดักระทรวง
ยุติธรรม	 เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งมีความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่แล้ว	 
จึงเห็นว่าควรให้ผู้แทนองค์กรเอกชนเข้ามาเป็นกรรมการสรรหาจะมีความเหมาะสมและ 
หลากหลายมากกว่า

คำ�ชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

น�ยไพบูลย์ นิติตะวัน	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

เกีย่วขอ้งกบัการจดัตัง้คณะกรรมการขึน้มาเพือ่ปฏริปูกฎหมาย	ซึง่คณะกรรมการดงักลา่วมอีำานาจ
หน้าที่และจำานวนบุคลากรไม่มาก	 หากจัดตั้งองค์กรในลักษณะคณะกรรมการสรรหาที่มีที่มา
หลายด้านจะต้องให้ผู้แทนภาคเอกชนลงลายมือชื่อทำาให้มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นหลายขั้นตอน	รวมทั้ง
มีข้อกำาหนดตามระเบียบสำานักงานมากมาย	เช่น	กรณีการพิจารณาเลือกคณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแหง่ชาติ	(กทช.)	พบวา่การจดัตัง้กรรมการสรรหาในลกัษณะใหม้อีงคก์รเสนอชือ่มา
เพือ่เปน็กรรมการสรรหาทำาใหเ้กดิประเดน็ฟอ้งรอ้งมากมายจนกระบวนการสรรหาดำาเนนิการไม่
ได้	 ดังนั้น	 พระราชบัญญัติฉบับนี้ควรคำานึงถึงประเด็นปัญหาดังกล่าวประกอบและขั้นตอน 
การสรรหาหากเน้นการมีส่วนร่วมมากเกินไปการสรรหาจะกลายเป็นการเลือกตั้งมากกว่า	 สิ่งที่
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ควรจะเป็นของคณะกรรมการชุดนี้คือ	เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ	
คณะกรรมาธิการจึงเสนอตัดความในมาตรา	20	(3)	ออก	

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๒๐

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วนของคณะกรรมาธิการและ 
การแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ของคณะกรรมาธิการในที่ประชุม

ประเด็นที่คณะกรรม�ธิก�รเพิ่ม (1/1)

มติ	เห็นด้วย	34	เสียง	ไม่เห็นด้วย	43	งดออกเสียง	2	เสียง	ไม่ลงคะแนน	1	เสียง
ประเด็นที่คณะกรรมาธิการตัด	(3)
มติ	เห็นด้วย	30	เสียง	ไม่เห็นด้วย	49	งดออกเสียง	2	เสียง	ไม่ลงคะแนน	ไม่มี
ที่ประชุมวุฒิสภามีการแก้ไขความในมาตรา	20	ดังนี้
“มาตรา	 20	 ในการแต่งตั้งกรรมการ	 ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจำานวน 

สิบสองคนทำาหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการจำ�นวนแปดคน 
ประกอบด้วย

(1)	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

(2)	ผู้แทนคณาจารย์ประจำาซึ่งสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์

(ก)	ในสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั	และมกีารสอนระดบัปรญิญาในสาขาวชิานติศิาสตร์
คัดเลือกกันเองให้เหลือสองคน	และ

(ข)	 ในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่เป็นนิติบุคคล	และมีการสอนระดับปริญญา
ในสาขาวิชานิติศาสตร์	คัดเลือกกันเองให้เหลือสองคน

(3)	ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ดำาเนินการโดยมิใช่เป็นการหาผลกำาไรหรือรายได้มาแบ่ง
ปนักนัซึง่มวีตัถปุระสงคห์ลกัดา้นแรงงาน	ดา้นสทิธมินษุยชน	ดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค	และดา้น
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	โดยคัดเลือกกันเองให้เหลือด้านละหนึ่งคน	รวมเป็นสี่คน

องค์กรตาม	 (3)	 ต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลและได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำานักงานตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ำานกังานกำาหนด	ถา้องคก์รใดมวีตัถปุระสงคห์ลกัหลายดา้นใหข้ึน้ทะเบยีน
เพื่อใช้สิทธิเลือกในด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
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ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกกรรมการสรรหาอีกคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

กรรมการสรรหาไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ให้สำานักงานทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการในการดำาเนินการสรรหาและคัดเลือก

กรรมการ”

7. ม�ตร� ๓7 คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขโดยให้คงไว้ตามร่างเดิม	ดังนี้ 
“มาตรา	37	ให้ผู้อำานวยการสำานักงานกิจการยุติธรรมทำาหน้าที่เลขาธิการ	จนกว่า

จะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้”

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ ในม�ตร� ๓7

น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 การเพิ่มเติมความใน
มาตรา	 37	 ดังนี้	 “ให้สำานักงานกิจการยุติธรรมทำาหน้าที่เป็นสำานักงานคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมายจนกว่าจะมีการจัดตั้งสำานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ 
ซึ่งต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา	 ให้ผู้อำานวยการสำานักงานกิจการยุติธรรมทำาหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้”	 โดยมีเหตุผลประกอบการเสนอคำาแปรญัตติ	 คือ	 
การกำาหนดให้ผู้อำานวยการสำานักงานยุติธรรมทำาหน้าที่เลขาธิการของสำานักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมายจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้	 แต่ไม่ได้มอบหมาย 
หน่วยงานใดๆ	 ทำาหน้าที่เป็นสำานักงานชั่วคราวในการเป็นหน่วยงานดูแลด้านธุรการให้แก่ 
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายทำาให้ประสบปัญหาที่ไม่อาจมีสำานักงานรับผิดชอบในงานธุรการ
จึงแปรญัตติเพิ่มความดังกล่าว

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

1) น�งพงษ์สว�ท ก�ยอรุณสุทธิ์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	เมื่อร่างพระราชบัญญัตินี้

ประกาศใชแ้ลว้	หนว่ยงานทีจ่ะทำาหนา้ทีส่นบัสนนุการดำาเนนิงานของคณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย
เปน็ไปตามความในมาตรา	36	ทีไ่ดก้ำาหนดไว้	คอื	ใหโ้อนบรรดากจิการ	ทรพัยส์นิ	สทิธ	ิหนี	้และ
เงนิงบประมาณของสำานกังานกจิการยตุธิรรมในสว่นของคณะกรรมการปฏริปูกฎหมายทีม่อียูใ่น
ปัจจุบันไปเป็นของสำานักงานตามพระราชบัญญัตินี้	 ดังนั้น	 จึงเป็นการกำาหนดให้เกิดสำานักงาน
และบุคลากรขึ้นตามผลของมาตรา	36
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2) น�ยวัลลภ น�คบัว	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 เมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผล
ใชบ้งัคบักจ็ะเกดิสำานกังานขึน้มาทนัทโีดยผลของกฎหมายนี้	โดยผูอ้ำานวยการสำานกักจิการยตุธิรรม
ทำาหน้าที่เลขาธิการซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะกาล	 ในเบื้องต้นสถานที่ทำางานต้องเช่าสถานที่เพื่อ
ดำาเนินงาน	 หากงบประมาณที่โอนมาจากสำานักงานกิจการยุติธรรมไม่เพียงพอ	 จะดำาเนินการ

ของบกลางมาใชเ้พือ่ใหส้ำานกังานคณะกรรมการปฏริปูกฎหมายสามารถดำาเนนิงานตามทีก่ฎหมาย
นี้กำาหนด

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๓7

ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบด้วยกับกรรมาธิการให้คงไว้ตามร่างเดิมโดยที่ประชุม 
เห็นชอบด้วยกับสมาชิกวุฒิสภาผู้สงวนคำาแปรญัตติ

มติ	เห็นด้วย	30	เสียง	ไม่เห็นด้วย	42	เสียง	งดออกเสียง	5	เสียง	ไม่ลงคะแนน	
1	เสียง

ที่ประชุมวุฒิสภามีการแก้ไขความในมาตรา	37	ดังนี้
“มาตรา	 37	 ให้สำานักงานกิจการยุติธรรมทำาหน้าที่เป็นสำานักงานคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมายจนกว่าจะมีการจัดต้ังสำานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายตามพระราชบัญญัติน้ี 
ซึ่งต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา	 ให้ผู้อำานวยการสำานักงานกิจการยุติธรรมทำาหน้าที่เลขาธิการจนกว่าจะมี
การแต่งตั้งเลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้”

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ส�มของวุฒิสภ�

ในคราวประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 22	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที	่ 19	 เมษายน	

2553	ทีป่ระชมุไดล้งมตใินวาระทีส่าม	ใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิรา่งพระราชบญัญตัซิึง่สภาผูแ้ทนราษฎร
เห็นชอบแล้วตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา 147	(3) 

ผลก�รลงคะแนน	เห็นด้วย	71	เสียง	ไม่เห็นด้วย	1	งดออกเสียง	3	ไม่ลงคะแนน
ไม่มี

ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่23	ปทีี	่3	ครัง้ที	่14	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	
วันพุธที่	 29	 กันยายน	 2553	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย	พ.ศ.	....	ซึง่วฒุสิภาแกไ้ขเพิม่เตมิ	แลว้ลงมตเิหน็ชอบดว้ยในการแกไ้ขเพิม่เตมิของวฒุสิภา

รา่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย	พ.ศ.	....	มผีลใชบ้งัคบัเปน็กฎหมาย
แล้ว	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	127	ตอนที่	71	ก	วันที่	29	พฤศจิกายน	2553
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	 ๗.	ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

รา่งพระราชบญัญตัสิหกรณ	์(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	มผีูเ้สนอใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณา
รวม	4	ฉบบั	คอื	1)	คณะรฐัมนตรี	ชดุทีม่นีายสมคัร	สนุทรเวช	เปน็นายกรฐัมนตรี	2)	นายวชิาญ	
มนีชยันนัท	์สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	พรรคพลงัประชาชน	กบัคณะ	3)	นายวทิยา	บรุณศริ	ิสมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎร	 พรรคพลังประชาชน	 กับคณะ	 และ	 4)	 นายวินัย	 เสนเนียม	 สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร	พรรคประชาธิปัตย์	กับคณะ	 โดยสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 ในคราวประชุมครั้งที่	 1	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 เป็นพิเศษ	 

ในวนัพฤหสับดทีี	่13	สงิหาคม	2552	ทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎรไดพ้จิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
สหกรณ์	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	ในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลำาดับมาตรา	และพิจารณาในวาระ 
ที่	3	โดยลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ด้วยคะแนนเสียง	
271	เสียง	ไม่ลงคะแนน	12	เสียง	และงดออกเสียง	1	เสียง	และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป
เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2552	

สาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 คือ	 โดยที่ 
พระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	 มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน	 และไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดำาเนินกิจการสหกรณ์	 สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องค์ประกอบและการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการ	 ลักษณะต้องห้าม	 ของกรรมการหรือ 

ผูจ้ดัการ	หลกัเกณฑก์ารพน้จากตำาแหนง่ของกรรมการดำาเนนิการสนันบิาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย	

การแตง่ตัง้รองนายทะเบยีนสหกรณ์	เงนิคา้หุน้	การตัง้ผูร้บัโอนประโยชนข์องสมาชกิผูต้าย	อำานาจ
หน้าที่ของสหกรณ์ในการรับฝากเงิน	 หลักเกณฑ์ในการกำาหนดอัตราการเก็บค่าบำารุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย	 อำานาจของรัฐมนตรีในการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญและแนวทางการ
แก้ปัญหาการดำาเนินการของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ให้ครอบคลุมและเหมาะสมย่ิงข้ึน	
เพื่อให้การดำาเนินกิจการของสหกรณ์สามารถลุล่วงไปได้	จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่หนึ่งของวุฒิสภ�

โดยทีใ่นคราวเมือ่สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณารา่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์	(ฉบบัที	่..)	

พ.ศ.	....	แล้วลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้น	คณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภา	 โดยอาศัยอำานาจประธานวุฒิสภา	 ได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า	 และ
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ให้คณะกรรมาธิการรายงานผลการศึกษาต่อวุฒิสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
สมาชิกต่อไป	ทั้งนี้	ตามข้อบังคับการประชุมฯ	ข้อ	136	

ในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	4	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	24	สิงหาคม	
2552	ที่ประชุมได้มีมติรับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ในวาระที่หนึ่ง	ในการ
นี้ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 (นายบรรชา	พงศ์อายุกูล)	 ได้รายงานต่อที่

ประชมุวฒุสิภา	สรปุไดว้า่	ในโอกาสตอ่ไปสมควรตอ้งมกีารแกไ้ขพระราชบญัญตันิีอ้กีหลายมาตรา	
เพื่อให้เกิดการพัฒนามีความคล่องตัวในการดำาเนินงานและแก้ปัญหาของสหกรณ์อย่างแท้จริง	
เช่น	ในมาตรา	13	และมาตรา	33	วรรคท้าย	ดังนี้

มาตรา	 13	 เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

คณะกรรมาธกิารฯ	ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตวา่	ใหค้ณะกรรมาธกิารพฒันาการสหกรณแ์หง่ชาตจิดัประชมุ
อย่างน้อย	 3	 เดือนต่อครั้ง	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการกำาหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ 
แห่งชาติต้องจัดให้มีการประชุม	เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำาเนินการต่อไปได้

มาตรา	33	วรรคท้าย	ประเภทของสหกรณ์	คณะกรรมาธิการฯ	ได้ตั้งข้อสังเกตว่า
ควรจะมีการทบทวนประเภทของสหกรณ์ที่กำาหนดโดยกฎกระทรวง	 เพื่อให้ครอบคลุมทุกสาขา
อาชีพ	 เนื่องจากกลุ่มอาชีพที่มีความประสงค์จะขอจดทะเบียนสหกรณ์	 แต่ไม่เข้าข่ายสหกรณ์	 
ทั้ง	7	ประเภทข้างต้นจะไม่สามารถจดทะเบียนสหกรณ์ได้	

จากนั้น	ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	แล้ว
ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา	 และ 
ส่งให้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 วุฒิสภา	 เพื่อพิจารณาในวาระที่	 2	 โดยกำาหนด

เวลาการแปรญตัตภิายในเจด็วนัตามขอ้บงัคบัการประชมุ	ฯ	ขอ้	142	คณะกรรมาธกิารการเกษตร
และสหกรณ์	วุฒิสภา	ประกอบด้วย

1.	นายบรรชา	พงศ์อายุกูล	 ประธานคณะกรรมาธิการ

2.	นายชรินทร์	หาญสืบสาย	 รองประธานคณะกรรมาธกิาร	คนทีห่นึง่
3.	นายรุสดี	บินหะยีสะมะแอ	 รองประธานคณะกรรมาธกิาร	คนทีส่อง
4.	รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์	ศรีอนุชาต	 รองประธานคณะกรรมาธกิาร	คนทีส่าม
5.	พลตำารวจโท	ยุทธนา	ไทยภักดี	 รองประธานคณะกรรมาธิการ	คนที่สี่	
6.	นายวันชัย	แสงสุขเอี่ยม	 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
7.	นางสุอำาภา	คชไกร	 โฆษกคณะกรรมาธิการ
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	 8.	นางจิตร์ธนา	ยิ่งทวีลาภา	 รองโฆษกคณะกรรมาธิการ
	 9.	นางสมพร	จูมั่น	 เลขานุการคณะกรรมาธิการ
10.	นายถนอม	ส่งเสริม	 กรรมาธิการ
11.	นายวิชาญ	ศิริชัยเอกวัฒน์	 กรรมาธิการ
12.	นางพรทิพย์	โล่ห์วีระ	จันทร์รัตนปรีดา		 กรรมาธิการ
13.	นายศุภวัฒน์	เทียนถาวร	 กรรมาธิการ
14.	นางอรพินท์	มั่นศิลป์	 กรรมาธิการ	
ร่างพระราชบัญญัตินี้วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน	 60	 วัน	 (กำาหนดเวลา 

ดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม)	 โดยวุฒิสภาได้รับเมื่อวันจันทร์ที่	 17	 สิงหาคม	 2552	 

ตอ่มาทีป่ระชมุวฒุสิภาไดล้งมตใิหข้ยายเวลาการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วออกไปเปน็
กรณพีเิศษอกี	30	วนั	ตามความในมาตรา	146	ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	
2550	

เมือ่คณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ	์วฒุสิภา	พจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
สหกรณ	์(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	เสรจ็แลว้	จงึไดเ้สนอรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่ว	ตอ่ประธานวฒุสิภา
เมื่อวันที่	28	ตุลาคม	2552	สรุปผลการพิจารณาได้ว่า	คณะกรรมาธิการ	มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	จำานวน	2	มาตรา	คือ	มาตรา	3	และมาตรา	12	
และได้ตั้งข้อสังเกตไว้บางประการ	 โดยมีคณะกรรมาธิการสงวนความเห็น	 จำานวน	 2	 คน	 คือ	 

นายชรนิทร์	หาญสบืสาย	และนายวชิาญ	ศริชิยัเอกวฒัน์	และมสีมาชกิวฒุสิภาสงวนคำาแปรญตัติ	
จำานวน	3	คน	คือ	นายสุรจิต	ชิรเวทย์	นายวรวิทย์	บารู	และนายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่สองของวุฒิสภ�

ในคราวประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่14	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	วนัจนัทรท์ี	่2	พฤศจกิายน	
2552	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ในวาระที่สอง	 
เริ่มต้นด้วยชื่อร่างพระราชบัญญัติ	 คำาปรารภ	 แล้วเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่างโดยที่ประชุม
วุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการทั้ง	2	มาตรา	คือ	มาตรา	3	และ
มาตรา	12	

ประเด็นสำ�คัญที่สม�ชิกวุฒิสภ�แก้ไขเพิ่มเติม คือ	 มาตรา	 3	 การแก้ไข
องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข	ดังนี้	
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มาตรา	3	ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา	9	แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	
พ.ศ.	2542	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา	9	ให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	ประกอบด้วย	รัฐมนตรี

เปน็ประธานกรรมการ	ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณเ์ปน็รองประธานกรรมการ	ปลดักระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลงั	ผูจ้ดัการใหญธ่นาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร	ประธานกรรมการธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย	 ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกรรมการดำาเนินการ 
ประธานกรรมการดำาเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน	 ประธานคณะ

กรรมการกลางกลุม่เกษตรกรระดบัประเทศหนึง่คน	เปน็กรรมการโดยตำาแหนง่	และผูท้รงคณุวฒุิ
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ”

1.	การเพิม่	“ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย”์	เปน็กรรมการ
ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	(กพส.)

กรรม�ธิก�รได้อภิปร�ยแสดงคว�มคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภ�เพื่อชี้แจง

ประกอบก�รแก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

1) น�ยรสุด ีบนิหะยสีะมะแอ	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	การเพิม่	“ปลดักระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย”์	เปน็กรรมการโดยตำาแหนง่ในคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณแ์หง่ชาติ	เนือ่งจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยม์บีทบาทสำาคญั
และเกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยตรงกับภาคประชาชนซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ	ทั่วประเทศ	และ
เพือ่ใหก้ารเยยีวยาปญัหาดา้นสงัคมซึง่ปจัจบุนัมกีารพฒันาดา้นวตัถแุละดา้นเศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็
จนทำาให้สังคมมีปัญหาทางด้านศีลธรรมและการแบ่งแยกระหว่างคนในสังคมมากขึ้น

2) น�ยวนัชยั แสงสขุเอีย่ม	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความเกี่ยวข้องอย่างสำาคัญ	 ด้านสังคม 
และประชาชนโดยตรงและสอดคล้องกับความเห็นของสภาผู้แทนราษฎรที่ได้แก้ไของค์ประกอบ
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติจากระดับอธิบดีกรมต่างๆ	 ในกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เป็นปลัดกระทรวงของกระทรวงต่างๆ	 เช่น	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์	 ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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สม�ชิกวุฒิสภ�ได้อภิปร�ยแสดงคว�มคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภ�เพื่อ 

ชี้แจงประกอบก�รแก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้ 

น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	เนื่องจากบทบาทของสหกรณ์
มีความสำาคัญในการเป็นแหล่งระดมทุนของประชาชนทั้งระดับล่างและระดับกลาง	จึงควรได้รับ

การยอมรบัทัง้ในเรือ่งของบทบาทและหนา้ทีต่า่งๆ	โดยเฉพาะในแงอ่งคป์ระกอบของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติควรมีความหลากหลายในด้านของคุณสมบัติของผู้ที่	 จะเข้ามาเป็น
กรรมการ

2.	 การเพิ่ม	 “ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย”	 เป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	(กพส.)

กรรม�ธิก�รได้อภิปร�ยแสดงคว�มคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภ�เพื่อชี้แจง

ประกอบก�รแก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

น�ยรุสดี บินหะยีสะมะแอ	 ได้ชี้แจงให้เหตุผล	 สรุปได้ว่า	 การเพิ่ม	 “ประธาน

กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย”	เนื่องจากปัจจุบันชุมชนชาวไทยมุสลิม	ในสำานักงาน
คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยและบรรดาผู้นำาศาสนาอิสลามได้ร่วมกันก่อตั้งสหกรณ์ที่
มกีารบรหิารงานและการดำาเนนิการทีใ่กลเ้คยีงและสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติของชาวมสุลมิ	คอื	สหกรณ์
ระบบไร้ดอกเบี้ยมีลักษณะการดำาเนินงานเช่นเดียวกับการบริหารงานของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย	เพื่อเป็นการรองรับสหกรณ์ระบบไร้ดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงได้มีการเสนอ
เพิม่ตำาแหนง่	“ประธานกรรมการธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย”	เปน็คณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณแ์หง่ชาต	ิและเนือ่งจากระเบยีบของธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทยกำาหนด	ใหป้ระธาน
กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนของธนาคารในการดำาเนินงานต่างๆ	 
ดงันัน้ภายใตร้ะบบการบรหิารงานทีแ่ตกตา่งกนั	ประธานกรรมการธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย
จึงมีบทบาทมากในสังคมอิสลาม

สม�ชิกวุฒิได้อภิปร�ยแสดงคว�มคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภ�เพื่อชี้แจง

ประกอบก�รแก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

น�ยวรวิทย์ บ�รู	 ได้แสดงความเห็นเพื่อสนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติม	 สรุปได้ว่า	

การเพิม่เตมิ	“ประธานกรรมการธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย”	เปน็กรรมการ	ในคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาต	ิ เพราะปัจจุบันระบบสหกรณ์อิสลามมีการดำาเนินการและมีสมาชิก
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เป็นจำานวนมากเพียงแต่ยังไม่มีการออกกฎหมายขึ้นมารับรองให้สหกรณ์อิสลามเป็นสหกรณ์
ประเภทที่	8	การเพิ่มประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	เป็นการตอบสนองต่อ
การดำารงชีพของสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นอิสลามอย่างแท้จริง

มติ	 ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 3	 ของคณะกรรมาธิการ
โดยไม่มีการลงมติ	

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ส�มของวุฒิสภ�

ในคราวประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่14	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	วนัจนัทรท์ี	่2	พฤศจกิายน	
2552	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ในวาระที่สาม	 
และเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแล้ว 
ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	147	(3)	

ผลก�รลงคะแนน	เห็นด้วย	71	เสียง	ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	งดออกเสียง	3	เสียง	
ไม่ลงคะแนน	ไม่มี

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 23	 ปีที่	 3	 ครั้งที่	 9	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 
วันพุธที่	 24	 กุมภาพันธ์	 2553	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	 (ฉบับที่..)	 
พ.ศ.	....	ซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	แล้วลงมติเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา

ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว	 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	127	ตอนที่	26	ก	วันที่	21	เมษายน	2553

	 ๘.	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท�า 

ผิดกฎหมาย	พ.ศ.	....	

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำาผิดกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....	
เสนอโดยคณะรัฐมนตรี	 ชุดที่มีนายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 โดยในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 23	ปีที่	 2	 ครั้งที่	 21	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันพุธที่	 28	ตุลาคม	
2552	 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเรียงลำาดับมาตรา 
จนถึงมาตรา	 32	 และประธานในที่ประชุมได้มีคำาสั่งเลื่อนการประชุมเพื่อลงมติในมาตรา	 32	 
ในการประชุมคราวต่อไป	ซึ่งต่อมาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	23	ปีที่	2	ครั้งที่	23	
(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพุธที่	4	พฤศจิกายน	2552	ที่ประชุมได้ลงมติมาตรา	32	ซึ่งเป็น

มาตราสดุทา้ย	และไดพ้จิารณาทัง้รา่งเปน็การสรปุอกีครัง้หนึง่	โดยไมม่สีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
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ขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำาแต่อย่างใด	 แล้วเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	

รา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วมสีาระสำาคญัเกีย่วกบัการปรบัปรงุกฎหมายวา่ดว้ยการ
ปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำาผิดกฎหมาย	พ.ศ.	2519	โดยที่ปัจจุบันการใช้อากาศยานกระทำา
ผดิกฎหมายในลกัษณะทีเ่ปน็ภยัตอ่ความมัน่คงของประเทศหรอืเปน็ภยัตอ่สาธารณะมคีวามหลาก
หลายมากขึ้น	จำาเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่มีความเชี่ยวชาญและให้มีการประสานกันมาก
ขึ้นในการปฏิบัติต่ออากาศยานนั้น	 แต่พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำา
ผดิกฎหมาย	พ.ศ.	2519	ยงัมบีทบญัญตัไิมช่ดัเจนเกีย่วกบัอำานาจหนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีฝ่า่ยทหาร
ในการตรวจและพิสูจน์ฝ่าย	 การกักและยึดอากาศยาน	 และการจับ	 ควบคุม	 และการสืบสวน
สอบสวนเบื้องต้นผู้ควบคุมอากาศยานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งการเรียกค่าใช้จ่ายการ 
นำาอากาศยานขึ้นสกัดกั้น	จึงปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	

ร่างพระราชบัญญัตินี้วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน	 60	 วัน	 (กำาหนดวันดัง

กล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม)	โดยวุฒิสภาได้รับเมื่อวันจันทร์ที่	9	พฤศจิกายน	2552	ต่อ
มาทีป่ระชมุวฒุสิภาไดล้งมตใิหข้ยายเวลาการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัอิอกไปเปน็กรณพีเิศษ
อกี	30	วนั	ตามความในมาตรา	146	ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2550

ก�รพิจ�รณ�ว�ระที่หนึ่งของวุฒิสภ�

โดยที่ในคราวเมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติ
ต่ออากาศยานที่กระทำาผิดกฎหมาย	พ.ศ.	....	และมีมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราช

บญัญตัฉิบบันีน้ัน้	คณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการวฒุสิภา	โดยอาศยัอำานาจประธานวฒุสิภา	ได้
มอบหมายให้คณะกรรมาธิการการคมนาคมเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	
เปน็การลว่งหนา้	และใหค้ณะกรรมาธกิารรายงานผลการพจิารณาศกึษาตอ่วฒุสิภาเพือ่เปน็ขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาของสมาชิกต่อไป	ทั้งนี้	ตามข้อบังคับการประชุมฯ	ข้อ	136	

ในคราวประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่1	(สมยัสามญัทัว่ไป)	วนัจนัทรท์ี	่25	มกราคม	2553	
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำาผิดกฎหมาย	
พ.ศ.	....	ในวาระทีห่นึง่	ในการนี	้ประธานคณะกรรมาธกิารการคมนาคม	(นายเกชา	ศกัดิส์มบรูณ)์	
ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภา	 สรุปได้ว่า	 “คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นควรตั้งข้อ
สงัเกตวา่	วฒุสิภาควรรบัรา่งพระราชบญัญตัทิัง้สองฉบบัดงักลา่วไวพ้จิารณา	เนือ่งจากการปรบัปรงุ
และแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว	 มีความเหมาะสมและควรสนับสนุนให้มีผลใช้บังคับเป็น
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กฎหมายต่อไป	 เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้อากาศยานกระทำาผิดกฎหมายในลักษณะที่เป็นภัย 
ต่อความมั่นคงของประเทศ	 และภัยสาธารณะมีความหลากหลายมากขึ้น	 จำาเป็นต้องใช้กำาลัง 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่มีความเชี่ยวชาญ	 และให้มีการประสานงานกันมากขึ้นในการปฏิบัติต่อ
อากาศยานที่กระทำาผิดกฎหมาย	 แต่พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำา 
ผิดกฎหมาย	 พ.ศ.	 2519	 มีบทบัญญัติไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร 
ในการตรวจและการพิสูจน์ฝ่าย	การกัก	การยึด	การจับ	การควบคุม	และการสืบสวนสอบสวน
เบื้องต้น	 ผู้ควบคุมอากาศยาน	 และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งการเรียกค่าใช้จ่ายจากการนำา
อากาศยานขึ้นไปสกัดกั้น	พระราชบัญญัตินี้มีความเป็นสากล	 เนื่องจากในนานาประเทศได้ตรา
พระราชบัญญัติในลักษณะนี้ขึ้นมา	 เพื่อใช้กำากับดูแลให้เกิดผลต่อความมั่นคงของประเทศ	 และ
สิทธิของประชาชนด้วยเช่นกัน

ผลจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำา

ผดิกฎหมาย	พ.ศ.	....	คณะกรรมการกฤษฎกีามคีวามเหน็วา่	ไดม้กีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงเนือ้หา
ในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญมาก	 จึงได้ยกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับ	 ซึ่งทำาให้มีผลกระทบต่อเนื้อหาของ 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ	พ.ศ.	2497	ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกัน	ดังนั้นจึงต้องแก้ไขเพิ่ม

เตมิพระราชบญัญตักิารเดนิอากาศ	พ.ศ.	2497	เพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งกนั	เนือ่งจากการนำา
อากาศยานขึ้นทำาการบินจะต้องมีแผนการบิน	และส่งให้หน่วยงานที่ให้บริการจราจรทางอากาศ	
หน่วยงานของทหาร	 หรือส่วนราชการอื่น	 ที่มีอำานาจหน้าที่ในการให้บริการจราจรทางอากาศ	 
ซึ่งตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	 (Convention	 on	 International	 
Civil	 Aviation)	 ที่ประเทศไทยเป็นภาคี	 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย	 แต่ใน 

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ	พ.ศ.	2497	ไม่มีบทบัญญัติที่กำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัด
ทำาแผนการบิน	 และการปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศ	 ทำาให้การตรวจสอบอากาศยานที่บิน
เข้ามาในราชอาราจักร	ในลักษณะที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศหรือเป็นภัยต่อสาธารณะ	
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไม่มีความชัดเจน	สมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	
โดยคณะกรรมาธกิารฯ	มขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะวา่การแกไ้ขกฎหมายเพือ่ใหอ้ำานาจตดัสนิใจ
แกน่กับนิ	ทีน่ำาเครือ่งขึน้ไปสกดักัน้อากาศยานทีก่ระทำาผดิกฎหมาย	เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวัใน
การปฏบิตักิาร	ควรมหีลกัปฏบิตัทิีเ่ปน็ขัน้ตอน	เพือ่ควบคมุนกับนิไมใ่หใ้ชอ้ำานาจเกนิขอบเขต	ซึง่
ในเรือ่งนีจ้ะตอ้งไปกำาหนดในกฎกระทรวงใหช้ดัเจน	ภายหลงัจากไดป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษา	
ใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว
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วฒุสิภาไดร้บัรา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการปฏบิตัติอ่อากาศยานทีก่ระทำาผดิกฎหมาย	
พ.ศ.	 ....	ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว	 เมื่อวันจันทร์ที่	9	พฤศจิกายน	2552	 โดยในคราว
ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 1	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่	 25	 มกราคม	 2553	 ที่ประชุมได้มี 
มติรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	วุฒิสภา	เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง	จำานวน	
14	 คน	 โดยมีกำาหนดเวลาการแปรญัตติภายในเจ็ดวันตามข้อบังคับการประชุมฯ	 ข้อ	 142	 
คณะกรรมาธิการดังกล่าวประกอบด้วย

	 1.	นายกิตติศักดิ์	จุลสำารวล	 2.	นางจิตร์ธนา	ยิ่งทวีลาภา
	 3.	นายเจตน์	ศิรธรานนท์	 4.	พลอากาศเอก	ณพฤษภ์	มัณฑะจิตร
	 5.	นายธวัช	บวรวนิชยกูร	 6.	นายประสงค์	นุรักษ์
	 7.	นาวาอากาศเอก	ภาณุ	อดทน	 8.	พลอากาศเอก	วีรวิท	คงศักดิ์
	 9.	นายสมชาย	พิพุธวัฒน์	 10.	นางสมพร	จูมั่น
11.	นายสมัคร	เชาวภานันท์	 12.	พลโท	สุจินดา	สุทธิพงศ์
13.	พลตำารวจเอก	สุนทร	ซ้ายขวัญ	 14.	นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย
15.	พลอากาศเอก	อาคม	กาญจนหิรัญ

ตอ่มาคณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ	ไดข้อใหว้ฒุสิภาขยายระยะเวลาการพจิารณารา่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	30	วัน	โดยในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	9	
(สมยัสามญัทัว่ไป)	วนัจนัทรท์ี	่22	กมุภาพนัธ	์2553	ทีป่ระชมุไดล้งมตใิหข้ยายเวลาการพจิารณา
ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	30	วันนับแต่วันที่	1	มีนาคม	2553	ซึ่งครบกำาหนด	90	วัน	ในวันที่	
31	มีนาคม	2553

เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว	
จึงได้เสนอรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่	 12	 มีนาคม	
2553	สรุปผลการพิจารณาได้ว่า	คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดัง
กล่าวจำานวน	1	มาตรา	คือ	มาตรา	23	โดยแก้ไขชื่อส่วนราชการระดับกรมจาก	“กรมการขนส่ง
ทางอากาศ”	 เป็น	 “กรมการบินพลเรือน”	 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อส่วน

ราชการ	“กรมการขนสง่ทางอากาศ”	เปน็	“กรมการบนิพลเรอืน”	พ.ศ.	2552	และไดต้ัง้ขอ้สงัเกต
เกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วไวบ้างประการ	โดยมสีมาชกิวฒุสิภาเสนอคำาแปรญตัตจิำานวน	
1	คน	
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ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่สองของวุฒิสภ�

ในคราวประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่18	(สมยัสามญัทัว่ไป)	วนัจนัทรท์ี	่22	มนีาคม	2553	
ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำา 
ผิดกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	วุฒิสภา	พิจารณาเสร็จแล้ว	ในวาระที่สอง	เริ่มต้นด้วยชื่อร่างพระราชบัญญัติ	
คำาปรารภ	 แล้วเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 โดยที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยกับ 
การแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ	จำานวน	1	มาตรา	คือ	มาตรา	23

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ส�มของวุฒิสภ�

เมื่อได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำาผิด
กฎหมาย	พ.ศ.	....	ในวาระที่สองเสร็จแล้ว	ในการประชุมคราวเดียวกัน	วุฒิสภาได้พิจารณาต่อไป
ในวาระที่สามให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแล้วตาม
รัฐธรรมนูญ	มาตรา	147	(3)	

ผลก�รลงคะแนน	เห็นด้วย	102	เสียง	ไม่เห็นด้วย	5	เสียง	งดออกเสียง	3	เสียง	
ไม่ลงคะแนน	2	เสียง

ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่23	ปทีี	่3	ครัง้ที	่14	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	
วันพุธที่	29	กันยายน	พ.ศ.	2553	ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำาผิดกฎหมาย	พ.ศ.	....	ที่วุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติม	แล้ว
มีมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำาผิดกฎหมาย	 พ.ศ.	 ....	
มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว	 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 127	 ตอนที่	 72	 
ก	ลงวันที่	22	พฤศจิกายน	2553

	 ๙.	ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท�าที่บ้าน	พ.ศ.	....

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำาที่บ้าน	พ.ศ.	 ....	 เสนอโดยคณะรัฐมนตรี	
นายไพฑูรย์	 แก้วทอง	 กับคณะ	 และนายสถาพร	 มณีรัตน์	 กับคณะ	 โดยสภาผู้แทนราษฎรได้ 
ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 23	 
ปีที่	 3	 ครั้งที่	 7	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันพุธที่	 2	 กันยายน	 2552	 และเสนอให้วุฒิสภา 

เพือ่พจิารณาตอ่ไปตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	มาตรา	146	โดยรา่งพระราชบญัญตัิ
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ดงักลา่วมสีาระสำาคญัเปน็การใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูร้บังานไปทำาทีบ่า้น	เพือ่กำาหนด
สิทธิและหน้าที่ของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำาที่บ้าน	 คุ้มครองผู้ที่รับงานไปทำาที่บ้านให้ได้รับ 
ค่าตอบแทนในการทำางานที่เป็นธรรม	 และมีความปลอดภัยในการทำางาน	 รวมทั้งกำาหนดให้มี

คณะกรรมการคุม้ครองการรบังานไปทำาทีบ่า้น	มอีำานาจหนา้ทีใ่นการเสนอแนะมาตรการคุม้ครอง	
ส่งเสริม	 และพัฒนาผู้รับงานไปทำาที่บ้าน	 อีกทั้งมีการกำาหนดโทษสำาหรับผู้จ้างงาน	 ผู้รับงาน 
ไปทำาที่บ้านที่ฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี	้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับงานไปทำาที่บ้านได้รับ
การคุ้มครอง	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 และสอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ	โดยร่างพระราชบัญญัตินี้จะใช้บังคับกับทั้งภาคเอกชน	ราชการและรัฐวิสาหกิจ	เพื่อให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน	

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 วุฒิสภาต้อง

พจิารณาใหเ้สรจ็ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บั	โดยวฒุสิภาไดร้บัเมือ่วนัที	่8	มนีาคม	2553	
ซึ่งครบกำาหนดสามสิบวัน	ในวันที่	6	เมษายน	2553	

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่หนึ่งของวุฒิสภ�

โดยที่ในคราวเมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน
ไปทำาที่บ้าน	 พ.ศ.	 ....	 แล้วลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้น	 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	โดยอาศัยอำานาจของประธานวุฒิสภา	ได้มอบหมายให้
คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม	 เป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ 

ดงักลา่วเปน็การลว่งหนา้	และใหค้ณะกรรมาธกิารรายงานผลการพจิารณาศกึษาตอ่วฒุสิภาเพือ่
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกต่อไป	ทั้งนี้	ตามข้อบังคับการประชุมฯ	ข้อ	136	

ในคราวประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่21	(สมยัสามญัทัว่ไป)	วนัจนัทรท์ี	่5	เมษายน	2553	
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำาที่บ้าน	 พ.ศ.	 ....	 ในวาระที่หนึ่ง	 
ในการนี้คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคมที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษา

รา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วเปน็การลว่งหนา้ตามขอ้บงัคบัการประชมุฯ	ขอ้	136	ไดช้ีแ้จงผลการ
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 โดยเห็นว่าวุฒิสภาควรรับร่างพระราชบัญญัตินี้ 
ไวพ้จิารณา	เนือ่งจากเดมิไมม่กีฎหมายคุม้ครองผูร้บังานไปทำาทีบ่า้น	มเีพยีงกฎกระทรวงเทา่นัน้	
ซึ่งไม่สามารถให้ความคุ้มครองในเรื่องค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในการทำางานได้อย่างทั่วถึง	 
โดยมีความเห็นและข้อสังเกต	ดังนี้
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1.	ร่างพระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณ์เพื่อขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำาที่บ้าน
ที่อยู่นอกโรงงานอุตสาหกรรม	 โดยได้ระบุความรับผิดชอบเฉพาะผู้จ้างงานและผู้รับงานเท่านั้น	
แต่ไม่ครอบคลุมถึงคนกลางที่จะต้องร่วมรับผิดชอบ	

2.	เรื่องค่าตอบแทน	ไม่ควรนำาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานมาเป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าจ้าง	 เนื่องจากงานที่รับไปทำาที่บ้านมีลักษณะการทำางาน 
เป็นรายชิ้นหรือตามผลงาน	 ไม่ใช่การทำางานเป็นชั่วโมงเหมือนกับแรงงานในสถานประกอบการ	
และควรกำาหนดระยะเวลาในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำาที่บ้าน

3.	เรื่องความปลอดภัยในการทำางาน	ควรระบุถึงงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ

ทัง้ในดา้นรา่งกายและจติใจแกเ่ดก็	และหญงิมคีรรภไ์วด้ว้ย	รวมถงึเรือ่งเกีย่วกบัสารเคมอีนัตราย
4.	เรื่องคณะกรรมการการรับงานไปทำาที่บ้าน	เห็นควรให้คงอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือ

แรงงานและเลขาธิการสำานักงานประกันสังคม	 เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังกล่าว	

อกีทัง้ในการแตง่ตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ	ควรเปดิกวา้งใหบ้คุคลผูม้คีวามรูด้า้นอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง
เขา้มามสีว่นรว่มดว้ย	ไมค่วรจำากดัเพยีงบคุคลทีม่คีวามเชีย่วชาญเกีย่วกบัการรบังานไปทำาทีบ่า้น
เท่านั้น

5.	 ควรมีพนักงานตรวจแรงงานผู้รับงานไปทำาที่บ้านแยกต่างหากจากพนักงาน 

ตรวจแรงงานประจำา	เนือ่งจากปจัจบุนัพนกังานตรวจแรงงานมจีำานวนนอ้ยและมภีาระหนา้ทีม่าก	 
ซึง่อาจจะกำาหนดใหม้อีาสาสมคัรแรงงานเพือ่ชว่ยพนกังานตรวจแรงงานในการปฏบิตัหินา้ทีก่ไ็ด้

6.	กฎหมายดังกล่าวควรมีลักษณะที่ยืดหยุ่น	สอดรับกับสังคม	และวัฒนธรรมไทย	
อีกทั้งต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำาที่บ้าน

7.	 ควรกำาหนดให้มีกองทุนผู้รับงานไปทำาที่บ้าน	 เพื่อช่วยเหลือให้มีงานทำาอย่าง 
ต่อเนื่อง	คุ้มครองเรื่องอัตราค่าตอบแทน	การสนับสนุนด้านเงินทุน	การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ

และฝมีอืในการทำางาน	และชว่ยเหลอืเกีย่วกบัเครือ่งมอื	อปุกรณ์	การแนะนำาใหค้วามรู้	และดแูล
สุขภาพเพื่อให้ผู้รับงานไปทำาที่บ้านสามารถปฏิบัติตามและปฏิบัติงานได้ด้วยความปลอดภัย

จากนั้น	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำาที่บ้าน	 

พ.ศ.	....	แลว้ลงมตริบัรา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วซึง่สภาผูแ้ทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแลว้ไวพ้จิารณา	
และตัง้กรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหนึง่เพือ่พจิารณา	ในวาระทีส่อง	จำานวน	27	คน	โดยมกีำาหนด
เวลาการแปรญัตติภายใน	 7	 วัน	 ตามข้อบังคับการประชุมฯ	 ข้อ	 142	 กรรมาธิการดังกล่าว	
ประกอบด้วย



วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย  359

	 1.	นางกีระณา	สุมาวงศ์	 2.	พลตำารวจตรี	ขจร	สัยวัตร์
	 3.	นายขวัญชัย	พนมขวัญ	 4.	นายจตุรงค์	ธีระกนก
	 5.	นายจรัล	จึงยิ่งเรืองรุ่ง	 6.	นางจิตร์ธนา	ยิ่งทวีลาภา
	 7.	นางจิราวรรณ	จงสุทธนามณี	วัฒนศิริธร	 8.	นายทวีศักดิ์	คิดบรรจง
	 9.	นายนคร	มาฉิม	 10.	นายบวรศักดิ์	คณาเสน
11.	นายประดิษฐ์	ตันวัฒนะพงษ์	 12.	นายพีระ	มานะทัศน์
13.	พลตำารวจโท	มาโนช	ไกรวงศ์	 14.	นางสาวรสนา	โตสิตระกูล
15.	นางรสสุคนธ์	ภูริเดช	 16.	นายรังสฤษฎ์	จันทรัตน์
17.	นายวรวิทย์	บารู	 18.	นายศุภวัฒน์	เทียนถาวร
19.	พลตำารวจตรี	สุเทพ	สุขสงวน	 20.	นายสุพจน์	เลียดประถม
21.	นายสุรพงษ์	ตันธนศรีกุล	 22.	นายสุริยา	ปันจอร์
23.	นายสุวิศว์	เมฆเสรีกุล	 24.	นางสุอำาภา	คชไกร
25.	นายอภิมุข	สุขประสิทธิ์	 26.	นายอรรถวิชช์	สุวรรณภักดี
27.	นายอาทิตย์	อิสโม
ต่อมาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ได้ขอให้วุฒิสภาขยายเวลาการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 30	 วัน	 โดยในคราวประชุมวุฒิสภา	 
ครั้งที่	19	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	29	มีนาคม	2553	ที่ประชุมได้ลงมติให้ขยายเวลา
การพิจารณาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 30	 วัน	 ตามความในมาตรา	 146	 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	นับแต่วันที่	7	เมษายน	2553	ซึ่งจะครบกำาหนดสามสิบวันที่ขยายเวลา
ไว้	ในวันที่	6	พฤษภาคม	2553

เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว	 
จึงได้เสนอรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อประธานวุฒิสภา	 เมื่อวันที่	29	 เมษายน	

2553	สรปุผลการพจิารณาไดว้า่	คณะกรรมาธกิารมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิรา่งพระราชบญัญตั	ิจำานวน	
8	มาตรา	คือมาตรา	3	มาตรา	4	มาตรา	14	มาตรา	19	มาตรา	25	มาตรา	28	มาตรา	29	
และมาตรา	50	มกีารแกไ้ขชือ่หมวด	5	คณะกรรมการการรบังานไปทำาทีบ่า้น	และตดัออกจำานวน	
1	มาตรา	คือ	มาตรา	38	และได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติไว้บางประการ	โดยมี
สมาชิกวุฒิสภาเสนอคำาแปรญัตติ	จำานวน	18	คน	ดังนี้

1.	นางสาวสุมล	สุตะวิริยะวัฒน์	 2.	นายเจริญ	ภักดีวานิช
3.	นายชรินทร์	หาญสืบสาย	 4.	นายวิเชียร	คันฉ่อง
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	 5.	รองศาสตราจารย์กอบกุล	พันธ์เจริญวรกุล
	 6.	รองศาสตราจารย์อัจฉรา	เตชฤทธิพิทักษ์
	 7.	พลอากาศเอก	วีรวิท	คงศักดิ์	 8.	นางพรพันธุ์	บุณยรัตพันธุ์
	 9.	นางพรทิพย์	โล่ห์วีระ	จันทร์รัตนปรีดา	 10.	นางสมพร	จูมั่น
11.	นายมณเฑียร	บุญตัน	 12.	นายเรืองไกร	ลีกิจวัฒนะ
13.	นายพิชัย	อุตมาภินันท์	 14.	นายสุรชัย	ชัยตระกูลทอง
15.	นายวิทยา	อินาลา	 16.	นายเจตน์	ศิรธรานนท์
17.	นายอนุศักดิ์	คงมาลัย	 18.	นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย

และมีกรรมาธิการสงวนความเห็น	จำานวน	2	คน	ดังนี้
1.	นายทวีศักดิ์	คิดบรรจง
2.	นางสาวรสนา	โตสิตระกูล
โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ขอสงวนคำาแปรญัตติไว้	 จำานวน	 10	 มาตรา	 ในมาตรา	 3	

มาตรา	 6	 มาตรา	 9	 มาตรา	 14	 มาตรา	 15/1	 (เพิ่มขึ้นใหม่)	 มาตรา	 17	 มาตรา	 24	 
มาตรา	 28	 มาตรา	 30	 และมาตรา	 34	 และกรรมาธิการได้สงวนความเห็นไว้	 จำานวน	 3	 
มาตรา	ในมาตรา	14	มาตรา	17	และมาตรา	24

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่สองของวุฒิสภ�

ในคราวประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 26	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 เป็นพิเศษ	 วันอังคารที่	 4	
พฤษภาคม	2553	ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	คำาปรารภ	แล้วเรียง
ตามลำาดับมาตราจนจบร่าง

ประเดน็สำ�คญัทีส่ม�ชกิวฒุสิภ�ขอแปรญตัตแิละกรรม�ธกิ�รสงวนคว�มเหน็

ให้แก้ไขเพิ่มเติม และที่สม�ชิกวุฒิสภ�ได้อภิปร�ยแสดงคว�มเห็นในที่ประชุมวุฒิสภ� 

สรุปได้ดังนี้

1. ม�ตร� ๓ บทนิย�มคำ�ว่� “คณะกรรมก�ร”	 ซึ่งคณะกรรมาธิการได้แก้ไข
เพิ่มเติมโดยเพิ่มคำาว่า	“คุ้มครอง”	เป็นดังนี้	คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำาที่บ้าน	
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คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�

น�ยตวง อันทะไชย และน�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	 ได้แสดงความเห็นสรุปได้ว่า	

การแกไ้ขโดยเพิม่คำาวา่	“คุม้ครอง”	จะทำาใหค้วามหมายของคำาวา่	“คณะกรรมการ”	เปลีย่นแปลง
ไป	ซึ่งจะผูกพันไปถึงมาตรา	25	ว่าด้วยคณะกรรมการ	 และมาตรา	28	ว่าด้วยอำานาจหน้าที่	
ดว้ยตามหลกัการเดมิมไิดพ้ดูถงึเรือ่งของการคุม้ครอง	มเีจตนาเพยีงใหเ้ปน็คณะกรรมการธรรมดา
ที่มีอำานาจแต่เพียงการเสนอและการส่งเสริม	 มิได้มีหน้าที่คุ้มครองแต่อย่างใด	 จึงควรพิจารณา
ถึงอำานาจหน้าที่ด้วยว่ามีความครอบคลุมหรือไม่	เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	3	บทนิยามคำาว่า	“คณะกรรมการ”	มีดังนี้

1)	น�ยอภมิขุ สขุประสทิธิ	์ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	การเพิม่คำาวา่	“คุม้ครอง”	เนือ่งจาก
ขอบข่ายของกฎหมายครอบคลุมทั้งเรื่องของการคุ้มครอง	 ส่งเสริม	 และพัฒนา	 จึงควรแก้ไขชื่อ
คณะกรรมการใหม้คีวามเหมาะสม	และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขชือ่หมวด	5	คณะกรรมการ
คุ้มครองการรับงานไปทำาที่บ้าน	ตามที่มีสมาชิกวุฒิสภาได้แปรญัตติให้แก้ไขเพิ่มเติม

2)	น�งสุอำ�ภ� คชไกร	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 การส่งเสริมผู้รับงานไปทำาที่บ้าน

จะตอ้งพจิารณาถงึเรือ่งการคุม้ครองหรอืการพฒันาดว้ย	เนือ่งจากการคุม้ครองเปน็เรือ่งทีส่ำาคญั	
ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรต่างๆ	มีความเข้มแข็ง	

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๓ บทนิย�มคำ�ว่� “คณะกรรมก�ร”

ทีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของคณะกรรมาธกิาร	โดยไมม่กีารลงมติ

๒. ม�ตร� 1๔ วรรคสอง ก�รคืนหลักประกันก�รทำ�ง�นหรือหลักประกัน

คว�มเสยีห�ยในก�รทำ�ง�นแกผู่ร้บัง�นไปทำ�ทีบ่�้น ซึง่กำาหนดใหผู้จ้า้งงานตอ้งคนืหลกัประกนั
ภายในเวลาไม่เกิน	 7	 วัน	 นับแต่วันที่ผู้จ้างงานได้รับงานที่ทำา	 โดยคณะกรรมาธิการได้แก้ไข 
เพิ่มเติมให้ผู้จ้างงานต้องคืนหลักประกันเมื่อมีการบอกเลิกการจ้างดังกล่าวด้วย	

โดยที่มีกรรมาธิการสงวนความเห็นให้แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำาหนดระยะเวลา 
การคืนหลักประกัน	 และมีสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม
ของคณะกรรมาธิการ	ดังนี้
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๒.1 กรณีกำ�หนดระยะเวล�ก�รคืนหลักประกันภ�ยในเวล�ไม่เกิน 7 วัน 

คำ�อภิปร�ยของกรรม�ธิก�รผู้สงวนคว�มเห็น

กรรมาธิการผู้สงวนความเห็นได้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
เพื่อชี้แจงประกอบการสงวนความเห็นให้แก้ไขเพิ่มเติมจากภายในเวลาไม่เกิน	7	วัน	เป็นไม่เกิน	
3	วัน	ดังนี้

น�ยทวศีกัดิ ์คดิบรรจง	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	การคนืหลกัประกนัการทำางาน
หรือหลักประกันความเสียหายในการทำางานแก่ผู้รับงานไปทำาที่บ้าน	 ที่กำาหนดให้ผู้จ้างงานต้อง
คืนภายในเวลาไม่เกิน	7	วันนับแต่วันที่ผู้จ้างงานได้รับงานที่ทำานั้น	เป็นระยะเวลาที่นานเกินไป	

อาจทำาใหผู้จ้า้งงานถว่งเวลาในการจา่ยเงนิได	้ซึง่ไมต่รงกบัเจตนารมณข์องกฎหมายในการปกปอ้ง
และคุ้มครองผู้ที่รับงานไปทำาที่บ้าน	 โดยผู้รับงานไปทำาที่บ้านควรได้รับหลักประกันคืนในทันที 
ที่ส่งงานหรือที่มีการตรวจรับงานเสร็จ	 แต่เพื่อให้มีความเหมาะสม	 และไม่ให้ฝ่ายใดเสียเปรียบ	

ควรกำาหนดใหค้นืหลกัประกนัภายในเวลาไมเ่กนิ	3	วนั	ซึง่ถอืวา่เปน็ระยะเวลาทีเ่พยีงพอทีผู่จ้า้ง
งานจะตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของงานได้	

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	 14	 วรรคสอง	 กรณีกำาหนดระยะเวลาการคืน
หลักประกัน	มีดังนี้

1) น�ยอภิมุข สุขประสิทธิ์	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 ระยะเวลาการคืนหลักประกัน
ที่กำาหนดให้ผู้จ้างงานต้องคืนแก่ผู้รับงานไปทำาที่บ้านภายในเวลาไม่เกิน	7	วัน	เป็นกำาหนดเวลา
ที่เหมาะสม	 เนื่องจากลักษณะของงานที่รับไปทำาที่บ้านโดยทั่วไปจะมีลักษณะของการจ้างงาน 
ที่ต่อเนื่องกัน	 หากกำาหนดเวลาที่น้อยกว่า	 7	 วัน	 จะมีปัญหาในเรื่องการมอบหลักประกันและ
การส่งคืนหลักประกัน	 ซึ่งจะก่อให้เกิดภาระแก่ผู้รับงานไปทำาที่บ้าน	 ที่จะเรียกหลักประกันคืน	

และสง่หลกัประกนัใหม่	ประกอบกบัในการนบัระยะเวลา	7	วนันัน้	จะนบัรวมถงึวนัหยดุราชการ
ด้วย	 ซึ่งหากกำาหนดเวลาไว้	 3	 วัน	 จะก่อให้เกิดปัญหาในการนับระยะเวลาได้	 นอกจากนี้ 
อาจกระทบต่อการปฏิบัติในมาตรา	42	ที่กำาหนดบทลงโทษกับผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา	14	ไว้	

2)	น�ยสุริย� ปันจอร์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	การคืนหลักประกันจะต้องคืนภายใน
เวลาไม่เกิน	7	วันนั้นมีความเหมาะสมและเป็นธรรมทั้งฝ่ายผู้จ้างและผู้รับจ้างแล้ว	 เนื่องจากมี

มาตรา	42	ไดบ้ญัญตัริองรบัเพือ่เปน็หลกัประกนัแกผู่ร้บัจา้งวา่	หากผูจ้า้งงานฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัิ
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ตามมาตรา	14	ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามเดือน	หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท	หรือทั้งจำา
ทั้งปรับ

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๔ วรรคสอง กรณีกำ�หนดระยะเวล�ก�รคืน 

หลักประกัน

ทีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยกบัคณะกรรมาธกิารทีใ่หค้งไวต้ามรา่งเดมิ	โดยไมม่กีารลงมติ

๒.๒ กรณกี�รแกไ้ขเพิม่เตมิของคณะกรรม�ธกิ�ร โดยเพิม่คว�มว�่ “หรอืเมือ่

มีก�รบอกเลิกก�รจ้�งดังกล่�ว” ความเป็นดังนี้
“ใหผู้จ้า้งงานคนืหลกัประกนัการทำางานหรอืหลกัประกนัความเสยีหายในการทำางาน

แก่ผู้รับงานไปทำาที่บ้านภายในเวลาไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้จ้างงานได้รับงานที่ทำาหรือเมื่อ
มีการบอกเลิกการจ้างดังกล่าว”

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�

สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมของ 
คณะกรรมาธิการ	ดังนี้

น�ยสมัคร เช�วภ�นันท์ และน�ยตวง อันทะไชย	ได้แสดงความเห็นสรุปได้ว่า	

การเพิม่เหตตุอ้งคนืหลกัประกนัเมือ่มกีารบอกเลกิการจา้งนัน้	เหน็วา่	จะเกดิปญัหาในการตคีวาม
หรือเกิดปัญหาในการปฏิบัติได้	อาจทำาให้ผู้รับงานไปทำาที่บ้านเป็นฝ่ายเสียเปรียบ	เนื่องจากการ
บอกเลิกการจ้างนั้นมีหลายสาเหตุ	 อีกทั้งไม่ได้มีการกำาหนดไว้ว่าใครเป็นคนบอกเลิกการจ้าง 
ที่จะทำาให้ผู้จ้างงานต้องคืนหลักประกัน	ดังนั้น	จึงควรที่จะกำาหนดไว้ให้ชัดเจน

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	 14	 วรรคสอง	 กรณีคณะกรรมาธิการแก้ไข 
เพิ่มเติม	โดยเพิ่มความว่า	“หรือเมื่อมีการบอกเลิกการจ้างดังกล่าว”	มีดังนี้

น�ยอภมิขุ สขุประสทิธิ ์ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	การเพิม่เตมิความวา่	“หรอืเมือ่มกีาร
บอกเลกิจา้งดงักลา่ว”	เปน็การแกไ้ขตามผูแ้ปรญตัต	ิทัง้นี	้เพือ่เปน็การคุม้ครองประโยชนข์องผูร้บั
งานไปทำาที่บ้าน	โดยการบอกเลิกการจ้างดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	10	และ

มาตรา	11	กลา่วคอื	ในกรณทีีง่านทีร่บัไปทำาทีบ่า้นยงัทำาไมแ่ลว้เสรจ็และอยูใ่นระยะเวลาทีต่กลง
กนั	ผูจ้า้งงานจะบอกเลกิการจา้งไมไ่ด	้เวน้แตเ่ปน็ความผดิของผูร้บังานไปทำาทีบ่า้น	และในกรณี
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ที่มีเหตุอันอาจคาดหมายได้ว่างานที่รับไปทำาที่บ้านจะไม่แล้วเสร็จ	 และผู้จ้างงานกับผู้รับงาน 
ไปทำาที่บ้านได้เจรจาตกลงกันขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน	 ซึ่งผู้จ้างงานเห็นว่าไม่สมควรจะ 
มีการขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน	 ผู้จ้างงานมีสิทธิบอกเลิกการจ้างและมอบงานให้ผู้อื่น 
รับงานนั้นไปทำาแทนได้	และกรณีที่เป็นเหตุอื่นๆ	จะมีบัญญัติรองรับไว้ในมาตรา	5	

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๔ วรรคสอง กรณีคณะกรรม�ธิก�รแก้ไขเพิ่มเติม 

โดยเพิ่มคว�มว่� “หรือเมื่อมีก�รบอกเลิกก�รจ้�งดังกล่�ว”

คณะกรรมาธิการเห็นชอบให้ตัดความว่า	“หรือเมื่อมีการบอกเลิกการจ้างดังกล่าว”	
ที่ได้เพิ่มเติม	ออก	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบด้วยให้คงไว้ตามร่างเดิม	โดยไม่มีการลงมติ	

๓. ม�ตร� 15/1 

โดยทีส่มาชกิวฒุสิภาไดส้งวนคำาแปรญตัตใิหเ้พิม่ความเปน็มาตรา	15/1	โดยกำาหนด
ใหก้ารปฏเิสธไมจ่า้งงานหรอืไมใ่หส้ทิธปิระโยชนใ์ดๆ	ตามพระราชบญัญตันิีแ้กบ่คุคล	เพราะเหตุ
แห่งความพิการทั้งทางตรงและทางอ้อม	ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติให้เพิ่มคว�มเป็น 

ม�ตร� 15/1

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	ดังนี้

น�ยมณเฑียร บุญตัน	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	การจ้างงานในสถานประกอบ

การนัน้	คนพกิารสว่นใหญม่กัจะถกูเลอืกปฏบิตัแิละถกูปฏเิสธไมจ่า้งงาน	ทำาใหค้ณุภาพชวีติของ
คนพิการอยู่ในระดับต่ำา	 ไม่สามารถมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างเต็มที่	 โดยพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 พ.ศ.	 2550	 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ	 ได้กำาหนดให้
นายจ้างมีทางเลือกในการจ้างงานคนพิการได้	ดังนั้น	 เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำา	ก็ควรที่

จะบญัญตักิฎหมายฉบบันีใ้หม้คีวามเชือ่มโยงกบัพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ
คนพิการ	 พ.ศ.	 2550	 ด้วย	 เนื่องจากกฎหมายเฉพาะดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของ
การรบังานไปทำาทีบ่า้น	จงึควรกำาหนดไวใ้หช้ดัเจน	ทัง้นี	้เพือ่เปน็การขยายโอกาสในการมงีานทำา
สำาหรับคนพิการ	 และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติอันจะเป็นความผิดในฐาน
ความผิดที่กำาหนดไว้ในกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง
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คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร 

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	15/1	มีดังนี้
น�ยอภิมุข สุขประสิทธิ์ ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา

คณุภาพชวีติคนพกิาร	พ.ศ.	2550	ไดม้กีารบญัญตัริองรบัสทิธเิพือ่คุม้ครองคนพกิารไวแ้ลว้	กลา่ว
คอื	ในมาตรา	15	ไดก้ำาหนดใหใ้นการกำาหนดนโยบาย	กฎ	ระเบยีบ	หรอืวธิปีฏบิตัขิองหนว่ยงาน
ของรัฐหรือองค์กรเอกชน	 หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ 
คนพิการจะกระทำามิได้	 และในมาตรา	 16	 ก็ยังได้กำาหนดให้คนพิการที่จะได้รับ	 หรือได้รับ 
ความเสียหายจากการกระทำาในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัต	ิ มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ
ให้มีคำาสั่งเพิกถอนการกระทำา	 หรือห้ามมิให้มีการกระทำานั้นได้	 คำาสั่งของคณะกรรมการให้ถือ
เป็นที่สุด	 ซึ่งจะเห็นได้ว่า	 ถ้ามีการปฏิเสธไม่จ้างงานหรือไม่ให้สิทธิประโยชน์กับบุคคลดังกล่าว 

ในขณะทีย่งัไมไ่ดเ้ปน็ผูร้บังานไปทำาทีบ่า้น	บคุคลดงักลา่วกส็ามารถใชก้ฎหมายดงักลา่วได	้ประกอบ
กบัในเรือ่งของการรบังานไปทำาทีบ่า้นไมไ่ดม้ขีอ้จำากดัไมใ่หผู้พ้กิารหรอืบคุคลทีม่คีวามพกิารเปน็
ผูร้บังานไปทำาทีบ่า้น	ซึง่รา่งพระราชบญัญตันิีจ้ะคุม้ครองบคุคลเมือ่เปน็ผูร้บังานไปทำาทีบ่า้นหรอื
เมื่อมีการจ้างงานแล้วเท่านั้น	 โดยผู้รับงานไปทำาที่บ้านทุกคนจะได้รับสิทธิประโยชนที่เท่าเทียม
กัน	ไม่มีการเลือกปฏิบัติ	แต่หากบุคคลที่มีความพิการยังไม่เป็นผู้รับงานไปทำาที่บ้าน	ก็จะได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายเฉพาะอยู่แล้ว	

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 15/1

ทีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยกบัคณะกรรมาธกิารทีใ่หค้งไวต้ามรา่งเดมิ	โดยไมม่กีารลงมติ

๔. ม�ตร� 17 ก�รจ่�ยค่�ตอบแทนให้แก่ผู้รับง�นไปทำ�ที่บ้�น	 ซึ่งกำาหนด
ใหผู้จ้า้งงานจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้กผู่ร้บังานไปทำาทีบ่า้นในขณะทีส่ง่มอบงานทีท่ำา	หรอืตามกำาหนด
ที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน	7	วันนับแต่วันที่ผู้รับงานไปทำาที่บ้านส่งมอบงานที่ทำานั้น	

โดยที่มาตราดังกล่าว	คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	แต่มีสมาชิกวุฒิสภา

สงวนคำาแปรญตัต	ิขอใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิความในมาตรา	17	เนือ่งจากเหน็วา่	ในการจา่ยคา่ตอบแทน
ควรที่จะจ่ายค่าตอบแทนไม่เกินรอบบัญชีการจ่ายเงินประจำาเดือนของผู้จ้างงาน	และในกรณีที่มี
การส่งมอบงานกันเป็นส่วนๆ	 ต้องจ่ายค่าตอบแทนในแต่ละส่วนของงานที่ได้ส่งมอบงานแก่ 
ผู้จ้างงาน	ความเป็นดังนี้
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“มาตรา	 17	 ให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำาที่บ้านในขณะที่ 
สง่มอบงานทีท่ำา	หรอืตามกำาหนดทีต่กลงกนัไมเ่กนิเจด็วนัรอบบญัชกีารจา่ยเงนิประจำาเดอืนของ
ผู้จ้างงานนับแต่วันที่ผู้รับงานไปทำาที่บ้านส่งมอบงานที่ทำานั้น

ในกรณีที่มีการส่งมอบงานที่รับไปทำาที่บ้านตกลงรับมอบกันเป็นส่วนๆ	 ผู้จ้างงาน
ต้องจ่ายค่าตอบแทนในแต่ละส่วนของงานที่ได้ส่งมอบงานแก่ผู้จ้างงาน	 ภายในกำาหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง”

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

สมาชิกวุฒิสภาผู้สงวนคำาแปรญัตติได้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา
เพื่อชี้แจงประกอบการแปรญัตติ	ดังนี้

น�ยพิชัย อุตม�ภินันท์	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 การจ่ายค่าตอบแทนแก่
ผู้รับงานไปทำาที่บ้านควรเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่ผู้จ้างงานนั้นได้ปฏิบัติอยู่เป็นลักษณะประจำา

ในสถานประกอบการ	ไมค่วรสรา้งกฎเกณฑห์รอืเปลีย่นวธิกีารชำาระเงนิหรอืจา่ยเงนิดว้ยวธิพีเิศษ 
ที่แตกต่างจากที่เคยปฏิบัติอยู่	 โดยควรกำาหนดให้ไม่เกินรอบบัญชีการจ่ายเงินประจำาเดือน 
ของผู้จ้างงาน	 รวมทั้งในกรณีที่มีการส่งมอบงานเป็นส่วนๆ	 ก็ให้ถือการจ่ายเงินค่าจ้างตาม 
ส่วนของงานที่มาส่งด้วย	ทั้งนี้	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง	2	ฝ่าย	

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	17	มีดังนี้
1)	น�ยสุวิศว์ เมฆเสรีกุล	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	รอบบัญชีการจ่ายเงินประจำาเดือน

ของผู้จ้างงานแต่ละรายจะไม่เหมือนกัน	โดยอาจจะเป็นการจ่ายเงิน	7	วัน	15	วัน	หรือ	1	เดือน
กไ็ด	้ดงันัน้	ในการจา่ยคา่ตอบแทนควรกำาหนดเปน็เวลาเดยีวกนั	เพือ่ไมใ่หเ้กดิปญัหาในการปฏบิตัิ	
ซึ่งตามร่างเดิมไม่เกิน	7	วันนั้นมีความเหมาะสมแล้ว	

2)	น�ยสพุจน ์เลยีดประถม	ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	การกำาหนดการจา่ยเงนิตามรอบ
บัญชีการจ่ายเงิน	 จะไม่มีความชัดเจนในการจ่ายเงินให้กับผู้รับงานไปทำาที่บ้าน	 อาจจะมีผลใน
ทางปฏบิตัไิด	้เนือ่งจากรอบบญัชขีองแตล่ะบรษิทัหรอืหนว่ยงานไมเ่ปน็ทีท่ราบโดยทัว่ไปวา่มรีอบ
บัญชีอย่างไร	อาจจะต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้	ซึ่งกำาหนดเวลา	7	วันนั้นเหมาะสมแล้วเพื่อให้
ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน	 อีกทั้ง	 ไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการจนเกินควรด้วย	
สำาหรับกรณีการเพิ่มเติมวรรคสองที่ให้การส่งมอบงานที่รับไปทำาที่บ้านตกลงให้รับมอบกัน 
เป็นส่วนๆ	 แล้วให้ผู้จ้างงานต้องจ่ายค่าตอบแทนในแต่ละส่วนตามหลักเกณฑ์เดียวกันนั้น	 
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จะเห็นได้ว่า	 ในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการกำาหนดโทษแก่ผู้จ้างงานหากไม่จ่ายเงิน 
ตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้แล้ว

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 17

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามร่างเดิม	
มติ 
มาตรา	 17	 วรรคหนึ่ง	 เห็นด้วย	 78	 เสียง	 ไม่เห็นด้วย	 11	 เสียง	 งดออกเสียง	 

1	เสียง	ไม่ลงคะแนน	ไม่มี	

มาตรา	17	วรรคสอง	ไมม่กีารลงมต	ิเนือ่งจากการลงมตใินวรรคหนึง่ทีป่ระชมุมมีติ
เห็นด้วยให้คงไว้ตามร่างเดิม	 ซึ่งส่งผลถึงวรรคสองที่สมาชิกวุฒิสภาแปรญัตติเพิ่มเติม	 ทำาให้ 
ไม่ต้องลงมติ

5. ม�ตร� ๒๔ ก�รจ่�ยค่�รักษ�พย�บ�ล ค่�ฟื้นฟูสมรรถภ�พและค่�ทำ�ศพ

โดยที่มาตราดังกล่าว	คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	แต่มีสมาชิกวุฒิสภา
สงวนคำาแปรญัตติ	 และมีกรรมาธิการสงวนความเห็น	 (กรรมาธิการเสียงข้างน้อย)	 ขอให้แก้ไข 
เพิ่มเติมความในมาตรา	24	 เนื่องจากเห็นว่า	 ควรนำาพระราชบัญญัติเงินทดแทน	พ.ศ.	 2537	 
มาประกอบในการพิจารณา	และควรตัดความในวรรคสองที่กำาหนดไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีที่การ
ประสบอันตราย	 เจ็บป่วย	 ทุพพลภาพ	 หรือถึงแก่ความตายเกิดจากความจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้รับงานไปทำาที่บ้านเองออก

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	มีดังนี้

1)	น�งส�วสุมล สุตะวิริยะวัฒน์	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 เห็นด้วยที่จะให้

ความคุม้ครองแกผู่ร้บังานไปทำาทีบ่า้น	ดว้ยเหน็วา่ผูร้บังานไปทำาทีบ่า้นสว่นใหญจ่ะมฐีานะยากจน	
และเปน็แรงงานนอกระบบ	ซึง่เปน็กลุม่แรงงานขนาดใหญข่องประเทศทีข่บัเคลือ่นใหก้ารกระจาย
รายได้และเศรษฐกิจของประเทศเคลื่อนไป	 แต่แรงงานนอกระบบนี้จะไม่มีความเท่าเทียมกับ
แรงงานในระบบ	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการ	รายได้	และการเข้าถึงแหล่งทุน	ดังนั้น	เพื่อให้
ความเป็นธรรมกับบุคคลเหล่านี้	ควรที่จะตัดวรรคสองออก
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2)	น�งพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	เนื่องจากในปัจจุบันมี
คนรับงานไปทำาที่บ้านประมาณห้าแสนกว่าคน	ซึ่งเป็นจำานวนที่มากและส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีราย

ไดน้อ้ย	การศกึษาต่ำา	เปน็ผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม	ประกอบกบับคุคลเหลา่นีจ้ะมทีกัษะในการทีจ่ะ
ประกอบอาชีพซึ่งอาจน้อยกว่าคนงานที่อยู่ในโรงงาน	 เพราะไม่ได้ฝึกอาชีพมาก่อน	 โอกาสที่ 
จะเกิดอุบัติเหตุจึงมีมากกว่า	 จึงอาจทำาให้นายจ้างเห็นว่าเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อ 
อย่างร้ายแรงหรือเป็นความบกพร่องของผู้ปฏิบัติงานได้	ดังนั้น	จึงควรตัดวรรคสองออก	เพื่อให้ 
ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานจริงๆ	 โดยควรจัดให้มีการอบรม	 ส่งเสริมด้านการพัฒนาฝีมือ	 
องค์ความรู้	รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยประจำาปีแก่ผู้รับงานไปทำาที่บ้าน

คำ�อภิปร�ยของกรรม�ธิก�รผู้สงวนคว�มเห็น

กรรมาธิการผู้สงวนความเห็นได้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
เพื่อชี้แจงประกอบความเห็น	มีดังนี้

น�งส�วรสน� โตสิตระกูล	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	ในมาตรานี้มิได้มีการระบุ
ว่าในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับงานไปทำาที่บ้านใช้หลักเกณฑ์อะไร	 เพียงแต่ระบุว่าให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์	 วิธีการและอัตราที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง	ซึ่งมีความไม่ชัดเจน	จึงควรกำาหนดให้
ชัดเจนว่าในการจ่ายเงินจะใช้หลักเกณฑ์ใด	 และควรตัดวรรคสองออก	 โดยนำาพระราชบัญญัติ 
เงินทดแทน	 พ.ศ.	 2537	 มาใช้ประกอบการพิจารณาในมาตราดังกล่าว	 ด้วยพระราชบัญญัติ 
เงินทดแทนดังกล่าวมีการกำาหนดเอาไว้ชัดเจนว่านายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนในการประสบ

อนัตรายหรอืเจบ็ปว่ยของลกูจา้งเพราะเหตเุสพของมนึเมาหรอืสิง่เสพตดิอืน่จนไมส่ามารถครอง
สติได้	 หรือจงใจให้ตนเองประสบอันตรายหรือยอมให้ผู้อื่นทำาให้ตนเองประสบอันตราย	 อีกทั้ง	
ความในวรรคสองทีก่ำาหนดใหม้ใิหใ้ชบ้งัคบักบักรณทีีผู่ร้บังานไปทำาทีบ่า้นจงใจหรอืประมาทเลนิเลอ่
อยา่งรา้ยแรง	เหน็วา่จะเปน็ชอ่งทางใหผู้จ้า้งงานถว่งเวลาทีจ่ะจา่ยเงนิหรอืหลกีเลีย่งทีจ่ะจา่ยเงนิ
ทดแทน	 เนื่องจากการพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องของความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้น 
เป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากและต้องใช้เวลานาน	 อาจทำาให้ผู้รับงานเสียประโยชน์ได้	 ประกอบกับ 
ผู้จ้างงานสามารถพิสูจน์ตามกฎหมายอื่นได้	 จึงไม่มีความจำาเป็นที่ต้องระบุไว้	 เพราะจะเป็น 
ผลเสียกับผู้รับงานไปทำาที่บ้าน

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	24	มีดังนี้
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1)	น�ยอภมิขุ สขุประสทิธิ	์ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	ตามรา่งมาตรา	24	มวีตัถปุระสงค์
ที่จะให้ผู้จ้างงานเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่ารักษาพยาบาล	 ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ	 และค่าทำาศพ
โดยตรง	 ซึ่งไม่ต้องผ่านกองทุนเงินทดแทนเหมือนเช่นพระราชบัญญัติเงินทดแทน	 แต่หากผู้จ้าง
งานพิสูจน์ได้ว่าผู้รับงานไปทำาที่บ้านจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง	 ผู้จ้างงานก็ไม่ต้อง

รบัผดิชอบ	โดยในการจา่ยเงนิใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑ์	วธิกีารและอตัราทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง	
โดยในการกำาหนดกฎกระทรวงนั้นจำาเป็นต้องคำานึงถึงสภาพการจ้างงานที่เป็นจริง	 เนื่องจาก 
ผู้จ้างงานจะมีทั้งผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายใหญ่	 ดังนั้น	 การที่กำาหนดให้นำา
พระราชบัญญัติเงินทดแทนมาประกอบการพิจารณา	 จะทำาให้ในการกำาหนดกฎกระทรวงเป็น
ปัญหาในทางปฏิบัติได้อีกทั้งจะก่อให้เกิดภาระกับผู้จ้างงานเกินสมควร

2)	น�ยสุพจน์ เลียดประถม	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 พระราชบัญญัติเงินทดแทน	
พ.ศ.	 2537	 เป็นข้อกำาหนดระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างและเกี่ยวกับเรื่องเงินทดแทนตาม 
พระราชบัญญัติ	 ซึ่งหากนำามาใช้ประกอบการพิจารณา	 จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับนายจ้าง 

เกนิสมควร	ซึง่อาจกระทบตอ่การจา้งงาน	ทำาใหม้กีารจา้งงานนอ้ยลง	โดยในมาตราดงักลา่วเปน็
ภาระของผูจ้า้งงานทีต่อ้งรบัผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ	อยูแ่ลว้	ประกอบกบัในรา่งพระราชบญัญตัิ
ดังกล่าวนี้	 ได้มีการกำาหนดกลไกไว้ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมดังที่บัญญัติ
ไวใ้นมาตรา	33	ถงึมาตรา	36	ซึง่หากผูจ้า้งงานไมจ่า่ยเงินโดยฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิตัติาม	ผูร้บังาน
ไปทำาที่บ้านสามารถยื่นคำาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำาสั่งได้	
นอกจากนี้หากไม่พอใจคำาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานยังสามารถยื่นคำาร้องต่อศาลแรงงาน 
เพื่อพิจารณาวินิจฉัย	 อีกทั้งยังได้กำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามด้วย	 
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้รับงานไปทำาที่บ้าน	

3)	น�ยอ�ทิตย์ อิสโม	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 เหตุที่ให้คงวรรคสองไว้	 เนื่องจาก

เหน็วา่	ลกูจา้งควรจะมสีว่นรว่มรบัผดิชอบในความปลอดภยัของการทำางานดว้ย	เพือ่ใหผู้ร้บังาน
ไปทำาทีบ่า้นไดเ้หน็วา่เขาตอ้งทำาหนา้ทีเ่พือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิอนัตรายแกต่วัเอง	ซึง่หากใหผู้จ้า้งงาน
จ่ายให้ในทุกกรณี	 จะทำาให้ผู้รับงานมีความระมัดระวังน้อยลง	 โดยถือว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับ
งานไปทำาที่บ้านได้มีจิตสำานึก	 มีความระมัดระวังในการทำางานมากขึ้น	 อีกทั้ง	 ถึงแม้จะไม่มี 
ความในวรรคสองก็ทำาให้มีการถ่วงเวลาในการจ่ายเงินได้โดยการยื่นอุทธรณ์คำาสั่งของพนักงาน
ตรวจแรงงานต่อศาลแรงงาน
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ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๒๔

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการที่ให้คงไว้ตามร่างเดิม
มติ

มาตรา	 24	 วรรคหนึ่ง	 ไม่มีการลงมติ	 เนื่องจากกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น	 
พอใจตามที่คณะกรรมาธิการชี้แจง	โดยให้คงไว้ตามร่างเดิม

มาตรา	 24	 วรรคสอง	 เห็นด้วย	 54	 เสียง	 ไม่เห็นด้วย	 19	 เสียง	 งดออกเสียง	 
4	เสียง	ไม่ลงคะแนน	ไม่มี

๖. ม�ตร� ๒5 องค์ประกอบของคณะกรรมก�รก�รรับง�นไปทำ�ที่บ้�น 

โดยทีค่ณะกรรมาธกิารไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิใหแ้กไ้ขชือ่ของคณะกรรมการ	เพือ่ใหม้คีวาม
ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้น	 โดยเพิ่มคำาว่า	 “คุ้มครอง”	 และแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของ 
คณะกรรมการ	ความเป็นดังนี้

“มาตรา	 25	 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง	 เรียกว่า	 “คณะกรรมการคุ้มครอง
การรับงานไปทำาที่บ้าน”	ประกอบด้วย

(1)	รัฐมนตรีว่�ก�รปลัดกระทรวงแรงงาน	เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงแรงง�น เป็นรองประธ�นกรรมก�ร
(3)	กรรมการโดยตำาแหน่งจำานวนสี่ห้าคน	ได้แก่	อธิบดีกรมการจัดหางาน	ผู้แทน

กระทรวงสาธารณสุข	 ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม	 ผู้แทนกรมการปกครอง	 และผู้แทนกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(4)	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ 
เกี่ยวกับการรับงานไปทำาที่บ้านจำานวนไม่เกินสามคนโดยในจำานวนนี้ให้มีตัวแทนจากองค์กร
สาธารณประโยชน์ที่เป็นนิติบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคน

(5)	กรรมการผู้แทนผู้จ้างงานซึ่งเลือกกันเองจำานวนสามคน
(6)	กรรมการผู้แทนองค์กรผู้รับงานไปทำาที่บ้านซึ่งเลือกกันเองจำานวนสามคน
.........................................................ฯลฯ.........................................................”

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�

โดยในมาตราดังกล่าวไม่มีสมาชิกวุฒิสภาสงวนคำาแปรญัตติ	 และไม่มีกรรมาธิการ
สงวนความเห็น	 แต่มีสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมของ
คณะกรรมาธิการ	ดังนี้
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1)	น�งนฤมล ศริวิฒัน	์ไดแ้สดงความเหน็สรปุไดว้า่	สดัสว่นของกรรมการคุม้ครอง
ผู้รับงานไปทำาที่บ้านมีสัดส่วนที่ไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลกัน	 และใน	 (6)	 ที่คณะกรรมาธิการตัด 
คำาวา่	“องคก์ร”	ออกนัน้	จะทำาใหไ้มม่อีงคก์รใดทีจ่ะเปน็ศนูย์	หรอืเปน็หนว่ยงานทีจ่ะดแูลอำานวย
ความสะดวก	หรอืเปน็จดุทีจ่ะประสานรวม	ในกรณทีีผู่ร้บังานไปทำาทีบ่า้นประสบปญัหา	ในเรือ่ง
ของความปลอดภัยในการทำางาน	หรือการไม่ได้รับการคุ้มครองในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ	
รวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นธรรม	 ประกอบกับผู้รับงานไปทำาส่วนใหญ่จะอยู่กระจัดกระจายกัน 

โดยทัว่ไปของประเทศ	และมจีำานวนมาก	ซึง่เปน็การยากตอ่การเรยีกรอ้งเพือ่ใหไ้ดร้บัความคุม้ครอง	
จึงควรที่จะต้องมีองค์กรเพื่อเป็นตัวแทนของผู้รับงานไปทำาที่บ้าน	 ทำาหน้าที่ในทางสำานักงาน	 
และประสานงานคุ้มครองสิทธิของผู้รับงานไปทำาที่บ้าน

2)	น�ยมณเฑยีร บุญตนั	ไดแ้สดงความเห็นสรปุไดว้่า	ผูร้บังานไปทำาทีบ่า้นมกัอยู่
กระจดักระจายกนัทัว่ประเทศ	และเปน็ปจัเจกบคุคล	โอกาสทีจ่ะมาเลอืกผูแ้ทนทีม่คีวามเขม้แขง็	
มีประสิทธิภาพ	 และมีอำานาจต่อรองแทนเขาได้นั้นก็เป็นไปได้ยาก	 ทำาให้มีการแทรกแซงได้ง่าย	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับงานไปทำาที่บ้านที่เป็นคนพิการด้วยแล้ว	 ก็อาจจะถูกเลือกปฏิบัติได้ 
โดยง่าย	 อีกทั้งจะทำาให้อำานาจในการที่จะต่อรองหรือปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้รับงานไปทำาที่

บา้นไมเ่ปน็ไปตามเจตนารมณข์องกฎหมาย	จงึควรเปดิโอกาสใหม้กีารรวมตวักนัเปน็องคก์ร	และ
จดทะเบียนอย่างถูกต้อง	เพื่อเป็นตัวแทนของผู้รับงานไปทำาที่บ้าน

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	25	มีดังนี้
น�ยอ�ทิตย์ อิสโม	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	ในมาตรา	25	(6)	ที่ตัดคำาว่า	“องค์กร”	

ออกไปนัน้	เนือ่งจากปจัจบุนัองคก์รผูร้บังานไปทำาทีบ่า้นยงัไมม่ทีีเ่ปน็รปูธรรม	ดงันัน้	หากบญัญตัิ
ไว	้ใหผู้แ้ทนองคก์รผูร้บังานไปทำาทีบ่า้นเลอืกกนัเอง	กจ็ะทำาใหเ้กดิปญัหาได	้เนือ่งจากไมม่อีงคก์ร
ดงักลา่ว	อกีทัง้คนทีไ่มไ่ดเ้ปน็สมาชกิองคก์รกจ็ะไมม่สีทิธเิลอืกผูแ้ทน	จงึควรเปดิกวา้งใหผู้ร้บังาน
ไปทำาที่บ้านซึ่งจะเป็นองค์กรหรือไม่เป็นองค์กรมีสิทธิที่จะร่วมกันเลือกผู้แทนของผู้รับงานไปทำา
ที่บ้านมาเป็นกรรมการ	 โดยองค์กรผู้รับงานไปทำาที่บ้านนี้กระทรวงแรงงานจะทำาการส่งเสริม 
ให้มีองค์กรเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๒5

ทีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของคณะกรรมาธกิาร	โดยไมม่กีารลงมติ	
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7. ม�ตร� ๒๘ (5/1) อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รคุ้มครองก�รรับง�น

ไปทำ�ที่บ้�น

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	มีดังนี้

น�ยมณเฑียร บุญตัน	ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	ควรเพิ่มความเป็น	(5/1)	โดยให้
คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ในการกำาหนดระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิและการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อคนพิการในการรับงานไปทำาที่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ	 ทั้งนี้	 เพื่อมิให้คนพิการถูกเอารัดเอาเปรียบ	 และเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่
กระบวนการที่จะมีการฟ้องร้องหรือดำาเนินคดีในภายหลัง	 เนื่องด้วยคนพิการส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่
ในแรงงานในระบบ	 เป็นผู้ใช้แรงงานนอกระบบ	 โอกาสในการมีงานทำา	 และได้รับการคุ้มครอง
แรงงานน้อยกว่าบุคคลทั่วไป	จึงควรมีเครื่องมือเพื่อเป็นเกราะป้องกัน	และช่วยเหลือคนพิการ	

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	28	(5/1)	มีดังนี้

น�ยอภมิขุ สขุประสทิธิ	์ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	กรอบของกฎหมายฉบบันีไ้มค่รอบคลมุ
ถึงส่วนที่เกี่ยวกับการกำาหนดระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิและการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ 
คนพิการ	 โดยเห็นว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้กำาหนดให้ 
คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจน
สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ	เช่น	การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ	การให้บริการที่มี
มาตรฐาน	 การคุ้มครองแรงงาน	 มาตรการเพื่อการมีงานทำา	 ตลอดจนการได้รับการส่งเสริม 

การประกอบวชิาชพีอสิระ	การบรกิารสือ่สิง่อำานวยความสะดวก	เทคโนโลยี	และความชว่ยเหลอื
อื่นใดตามหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกำาหนด	
นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวยังให้หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่
ให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามอำานาจหน้าที่ด้วย	จะเห็นได้ว่า	มีกฎหมาย

บญัญตัไิวช้ดัเจนเพือ่รองรบัแลว้	โดยเหน็ควรทีจ่ะตัง้ไวเ้ปน็ขอ้สงัเกตวา่ใหก้ระทรวงแรงงานจดัให้
มีระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ	
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ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๒๘ (5/1)

ทีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยกบัคณะกรรมาธกิารทีใ่หค้งไวต้ามรา่งเดมิ	โดยไมม่กีารลงมติ

๘. ม�ตร� ๓๔ วรรคหนึง่และวรรคส�ม ก�รยืน่คำ�รอ้งใหพ้นกัง�นตรวจแรงง�น

สอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำ�สั่ง กรณีที่ผู้จ้�งง�นไม่จ่�ยเงินให้แก่ผู้รับง�นไปทำ�ที่บ้�น 

โดยที่มาตราดังกล่าวคณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 แต่มีสมาชิกวุฒิสภา

ไดส้งวนคำาแปรญตัตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิความในวรรคหนึง่และวรรคสาม	เกีย่วกบักำาหนดระยะเวลา
ในการยื่นคำาร้อง	 และกำาหนดระยะเวลาในการที่พนักงานตรวจแรงงานมีคำาสั่งให้ผู้จ้างงาน 
จ่ายเงิน	

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	มีดังนี้

น�งส�วสุมล สุตะวิริยะวัฒน์	ได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	เมื่อผู้จ้างงานไม่จ่ายเงิน

ใหแ้กผู่ร้บังานไปทำาทีบ่า้น	ผูเ้สยีหายซึง่อาจจะเปน็ผูร้บังานไปทำาทีบ่า้นหรอืทายาท	ตอ้งยืน่คำารอ้ง
ต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อมีคำาสั่งภายใน	60	วัน	นั้น	 เห็นว่าเป็นกำาหนดเวลาที่นานเกินไป	
เนื่องจากระบบราชการมักจะใช้เวลาที่ยาวนานในการพิจารณา	ควรให้เหลือเพียง	30	วัน	และ
ในวรรคสามกำาหนดให้ผู้จ้างงานต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับงานไปทำาที่บ้านภายใน	30	วัน	 โดยเมื่อ
รวมระยะเวลาทั้งหมดจนจบกระบวนการแล้วเห็นว่านานเกินไป	 เป็นภาระผู้รับงานไปทำาที่บ้าน	
ด้วยมีสิทธิน้อยกว่าแรงงานในระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการ	 รายได้	 ดั้งนั้น	 เพื่อให้คุณภาพ

ชวีติของคนรบังานไปทำาทีบ่า้น	มคีณุภาพชวีติเทา่เทยีมกบัคนทีท่ำางานหรอืแรงงานในระบบ	และ
เพื่อไม่ให้เกิด	2	มาตรฐาน	ในวรรคสามควรแก้ไขเหลือ	7	วัน

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร 

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	34	มีดังนี้

1)	น�ยอ�ทิตย์ อิสโม	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	หากมองจากบุคคลภายนอก	ก็จะเป็น
เวลาที่นาน	 ซึ่งการกำาหนดระยะเวลาดังกล่าวเป็นการเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน	พ.ศ.	2541	โดยในการดำาเนนิการนัน้เมือ่รบัคำารอ้งแลว้เจา้หนา้ทีต่อ้งสอบขอ้เทจ็จรงิให้
ชัดเจนก่อนที่จะออกคำาสั่ง	 ซึ่งหากข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนก็จะทำาให้การออกคำาสั่งถูกเขาฟ้อง 
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เพิกถอนได้	 ดังนั้น	 เพื่อความรอบคอบจึงได้กำาหนดไว้	 60	 วัน	 หากกำาหนดน้อยจะทำาให้ 
การรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจนนั้นอาจไม่รอบคอบได้

2)	น�ยสุพจน์ เลียดประถม	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	ร่างเดิมที่ได้มีการกำาหนดไว้มี
ความเหมาะสมแล้ว	 เนื่องจากในมาตรา	34	 ได้กำาหนดโทษสำาหรับผู้ที่ไม่กระทำาตามคำาสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงานเอาไว้แล้ว	 และในมาตรา	 35	 หากผู้ยื่นคำาร้องหรือผู้จ้างงานไม่เห็นด้วย
กับคำาสั่ง	ก็สามารถนำาคดีสู่ศาลแรงงานได้	ซึ่งถ้าหากพนักงานตรวจแรงงานมีเวลาทำาความเห็น
ท่ีน้อยเกินไป	สุดท้ายแล้วศาลแรงงานเอง	หรือกระบวนการยุติธรรมก็จะเพิกถอนคำาส่ังเหล่าน้ีได้

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๓๔

คณะกรรมาธิการเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 33	 วรรคหนึ่ง	 ตามคำา 
แปรญัตติของนางสาวสุมล	สุตะวิริยะวัฒน์	ซึ่งได้ขอแปรญัตติให้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง	 
ความเป็นดังนี้

“มาตรา	34	เมือ่มกีารยืน่คำารอ้งตามมาตรา	33	ใหพ้นกังานตรวจแรงงานสอบสวน
ข้อเท็จจริง	และมีคำาสั่งภายในหกสิบสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำาร้อง”	

สำาหรับความในวรรคสามที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ 
ตามร่างเดิม

๙. ม�ตร� ๓๘ ก�รอุทธรณ์คำ�สั่ งของพนักง�นตรวจแรงง�นต�ม

ม�ตร� ๓7 (๔) 

โดยที่ในมาตราดังกล่าว	คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยตัดออกทั้งมาตรา

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�

สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภาเกี่ยวกับการแก้ไข 
เพิ่มเติมของคณะกรรมการที่ให้ตัดมาตรา	38	ออก	ดังนี้

1)	น�ยวรินทร์ เทียมจรัส	 ได้แสดงความเห็นสรุปได้ว่า	 ไม่เห็นด้วยกับการตัด

มาตรา	38	ออก	โดยเหน็วา่จะไมเ่ปน็การคุม้ครองสทิธขิองผูร้บังานไปทำาทีบ่า้น	ซึง่เปน็หลกัการ
สำาคญัทีผู่ร้บังานไปทำาทีบ่า้นจะไดร้บัการตรวจสอบหรอืกลัน่กรอง	หรอืการคุม้ครองสทิธขิองเขา
ตามกฎหมาย	ตามกระบวนการยุติธรรม	โดยการกำาหนดรับรองให้ผู้ใช้แรงงานสามารถอุทธรณ์
คำาสั่งของเจ้าพนักงานได้	ถือเป็นหลักการคุ้มครองและการดุลอำานาจที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ใชอ้ำานาจตามอำาเภอใจ	และกระบวนการอทุธรณน์ีก้ไ็มเ่ปน็เหตทุเุลาการบงัคบัคดี	ซึง่ทำาใหไ้ดร้บั
การคุ้มครองถึง	2	ชั้น	คือได้รับการคุ้มครองจากการใช้อำานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	และมีสิทธิที่
จะเรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมได้	 นอกจากนี้ถึงแม้ว่าจะสามารถนำากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับได้แต่ผู้ใช้แรงงานไม่ใช่นักกฎหมายซึ่งอาจไม่เข้าใจ	 อีกทั้ง 
กฎหมายนี้เป็นการกำาหนดขึ้นเพื่อให้เป็นกฎหมายพิเศษ	จึงควรที่จะกำาหนดไว้ให้ชัดเจน

2)	พลอ�ก�ศเอก วีรวิท คงศักดิ์	ได้แสดงความเห็นสรุปได้ว่า	หากมองในฐานะ

ทีเ่ปน็ผูร้บังานไปทำาทีบ่า้น	หรอืผูจ้า้งงาน	หากมกีารบญัญตัไิวช้ดัเจนกส็ามารถทราบไดว้า่จะตอ้ง
ปฏิบัติอย่างไร	โดยไม่ต้องเทียบเคียงดูจากกฎหมายอ่ืน	ท้ังน้ี	เพ่ือให้มีความสะดวกในการใช้กฎหมาย

3)	น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	ได้แสดงความเห็นสรุปได้ว่า	การที่คณะกรรมาธิการตัด
มาตราดังกล่าวออกโดยมีเหตุผลว่ามีกฎหมายทั่วไปบัญญัติไว้อยู่แล้วนั้นมีความไม่เหมาะสม	
จำาเป็นจะต้องใส่เพื่อทำาให้ผู้ที่จะต้องใช้บังคับตามกฎหมายฉบับนี้มีความรู้ความเข้าใจ	 เพราะ 

บางครัง้อาจจะไมส่ามารถดจูากกฎหมายทัว่ไปได	้จงึมคีวามจำาเปน็ตอ้งเขยีนไวเ้พือ่ความชดัเจน	
และเพือ่ประโยชนข์องทัง้ผูจ้า้งงานและผูร้บังานไปทำา	อกีทัง้กฎหมายดงักลา่วเปน็กฎหมายลกัษณะ
เฉพาะ	จึงควรที่จะบัญญัติไว้ให้ชัดเจน	ไม่ควรนำาเอาบทบัญญัติทั่วไปมาใช้บังคับ	

4)	น�ยสมัคร เช�วภ�นันท์	ได้แสดงความเห็นสรุปได้ว่า	การตัดมาตรา	38	ออก	
จะทำาให้มีปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้กฎหมาย	ซึ่งมาตรา	37	(4)	และมาตรา	38	จะมีความ

สอดคลอ้งตอ่เนือ่งกนั	ซึง่กฎหมายโดยทัว่ไปไมน่ยิมเขยีนในลกัษณะนี้	ทีใ่หไ้ปดใูนกฎหมายทัว่ไป
คือกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการปกครอง	อีกทั้ง	ผู้ที่ใช้กฎหมายอาจขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการ
ปกครอง	จะทำาใหม้ปีญัหาและอปุสรรคในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิีเ้พือ่คุม้ครองผูร้บังาน
ไปทำาที่บ้าน	และทำาให้ผู้รับงานไปทำาที่บ้านหรือผู้จ้างงานเสียประโยชน์ได้	ดังนั้น	ควรคงไว้ตาม
ร่างเดิมจะเป็นประโยชน์มากกว่า

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	38	มีดังนี้
น�ยอภิมุข สุขประสิทธิ	์ ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 ร่างเดิมของรัฐบาลไม่มีข้อความที่

ปรากฏตามมาตรา	 38	 เป็นการเพิ่มเติมขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
สภาผู้แทนราษฎร	 โดยในการยกร่างมาตรา	 38	 มีการนำารูปแบบมาจากมาตรา	 141	 แห่ง 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน	ทีก่ำาหนดใหม้กีารอทุธรณค์ำาสัง่พนกังานตรวจแรงงานตอ่อธบิด	ี
แต่ในมาตรา	 38	 นี้	 เป็นการกำาหนดให้อุทธรณ์ต่อศาลแรงงานภายในระยะเวลาที่กำาหนด	 
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ซึ่งคำาสั่งตามมาตรา	 37	 (4)	 เป็นคำาสั่งที่จัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการรับงานไปทำาที่บ้านไว้ใน 
สถานประกอบกิจการ	หรือคำาสั่งให้มีการยกเลิกการเรียกหรือการรับหลักประกัน	คำาสั่งในเรื่อง
ของการหักค่าตอบแทนที่ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำาหนด	 คำาสั่งห้าม 

ผูจ้า้งงานจา้งผูร้บังานไปทำาทีบ่า้นทำางานในลกัษณะตามทีก่ฎหมายกำาหนดในกฎกระทรวง	และ
การห้ามผู้จ้างงานจัดหาวัสดุหรือส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้รับงานไปทำาที่บ้าน	 
ซึง่คำาสั่งดงักล่าวสว่นใหญ่แล้วจะเปน็การคุ้มครองสทิธิประโยชน์ของผู้รบังานไปทำาทีบ่้าน	ดงันั้น	
ในการทีจ่ะประวงิคำาสัง่ของพนกังานตรวจแรงงาน	ในการมคีำาสัง่ใหเ้ปน็หนงัสอืใหผู้จ้า้งงานหรอื
ผู้รับงานไปทำาที่บ้านปฏิบัติให้ถูกต้องนี้	 อาจจะเป็นผลเสียกับผู้รับงานไปทำาที่บ้านเอง	 อีกทั้ง 
ยังทำาให้มีคดีเป็นจำานวนมาก	 การที่ไม่มีมาตราดังกล่าวจะทำาให้ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากคำาสั่ง
ของพนักงานตรวจแรงงานได้รับการเยียวยาโดยเร็ว	

ประกอบกับคำาสั่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคำาสั่งตามมาตรา	37	(4)	นี้เป็นคำาสั่งที่

สามารถอทุธรณค์ำาสัง่ของพนกังานตรวจแรงงานไดอ้ยูแ่ลว้ตามพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการ
ทางปกครอง	ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่ใช้ในเรื่องของการปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องต่างๆ	
โดยในมาตรา	1	บญัญตัไิวว้า่	ในกรณทีีไ่มไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นกฎหมายเฉพาะในเรือ่งใด	ใหน้ำากฎหมาย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ	 ดังนั้น	 การอุทธรณ์คำาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ร่างมาตรา	37	(4)	นั้น	แม้จะไม่ได้เขียนไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	ก็สามารถใช้กฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับในเรื่องดังกล่าวได้อยู่แล้ว	 อีกทั้งกระบวนการ 
ที่อุทธรณ์คำาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้	 
มีกระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก	และกระบวนการนั้นทางกระทรวงแรงงานก็ดำาเนินการอยู่แล้ว	ดังนั้น	

เรือ่งใดทีก่ฎหมายบญัญตัไิวแ้ลว้	มกีระบวนการทีช่ดัเจน	และสามารถดำาเนนิการไดใ้นทางปฏบิตั	ิ
จึงไม่น่าจะต้องบัญญัติไว้ซ้ำาอีก

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๓๘

ที่ประชุมเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม	 โดยไม่มีการลงมติ	 (เดิมคณะกรรมาธิการ
แก้ไขเพิ่มเติมโดยตัดมาตรา	38	ออกทั้งมาตรา)	

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ส�มของวุฒิสภ�

ในคราวประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 26	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 เป็นพิเศษ	 วันอังคารที่	 4	
พฤษภาคม	 2553	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่สามให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ 
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	147	(3)
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ผลก�รลงคะแนน	 เห็นด้วย	 (ให้แก้ไขเพิ่มเติม)	 89	 เสียง	 ไม่เห็นด้วย	 (ไม่แก้ไข
เพิ่มเติม)	1	เสียง	งดออกเสียง	2	เสียง	ไม่ลงคะแนน	ไม่มี

ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่23	ปทีี	่3	ครัง้ที	่14	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	
วันพุธท่ี	29	กันยายน	2553	ท่ีประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำาท่ีบ้าน	 
พ.ศ.	....	ซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	แล้วลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา

ทั้งนี้	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำาที่บ้าน	 พ.ศ.	 ....	 มีผลใช้บังคับเป็น
กฎหมายแล้ว	โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	127	ตอนที่	70	ก	วันที่	16	พฤศจิกายน	
2553

	 ๑๐.	ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	(ฉบับที่	 ..)	

พ.ศ.	....

ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรี	 สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 ในคราว

ประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่23	ปทีี	่2	ครัง้ที	่11	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	วนัพธุที	่23	กนัยายน	
2552	และเสนอใหว้ฒุสิภาพจิารณาตอ่ไปตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	มาตรา	146	
สาระสำาคัญแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 คือ	 เนื่องจากพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตร
บญุธรรม	พ.ศ.	2522	มบีทบญัญตับิางประการทีย่งัไมส่อดคลอ้งกบัอนสุญัญาวา่ดว้ยการคุม้ครอง
เด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ	 และพิธีสารเลือกรับต่อท้าย
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 เรื่องการค้าเด็ก	 การค้าประเวณีเด็ก	 และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กซึ่ง

ประเทศไทยเปน็ภาค	ีสมควรกำาหนดใหก้ารรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมในตา่งประเทศ	ซึง่ไดก้ระทำา
ตามหลักเกณฑ	์ วิธีการ	 และเงื่อนไขในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของประเทศที่เป็นภาคีแห่ง
อนสุญัญาดงักลา่วแลว้	มผีลเปน็การรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมโดยชอบดว้ยกฎหมายในประเทศไทย	
และกำาหนดโทษผู้ที่ใช้อำานาจโดยมิชอบหรือเป็นคนกลางโดยมีค่าตอบแทนที่มิควรได้	 เพื่อให้ได้
มาซึ่งความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	และกำาหนดให้ผู้ฝ่าฝืน	มาตรา	6	มาตรา	18	
หรือมาตรา	18/1	ซึ่งกระทำานอกราชอาณาจักร	โดยรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหาย	ต้อง
รับโทษภายในราชอาณาจักร	 กำาหนดให้มีการเยียวยาแก้ไขปัญหาก่อนการเลิกรับบุตรบุญธรรม

และกำาหนดคา่ใชจ้า่ยในการอปุการะเลีย้งดภูายหลงัเลกิรบับตุรบญุธรรม	ตลอดจนกำาหนดแนวทาง
ในการสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 และขยายระยะเวลาในการจดทะเบียน
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รบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมออกไปได	้หากมพีฤตกิารณพ์เิศษทีท่ำาใหไ้มส่ามารถดำาเนนิการจดทะเบยีน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด

รา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วเปน็รา่งพระราชบญัญตัไิมเ่กีย่วดว้ยการเงนิ	วฒุสิภาตอ้ง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ	โดยวุฒิสภาได้รับเมื่อวันที่	28	กันยายน	
2552	ซึ่งครบกำาหนดหกสิบวัน	ในวันที่	26	พฤศจิกายน	2552

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่หนึ่งของวุฒิสภ�

โดยทีใ่นคราวเมือ่สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณารา่งพระราชบญัญตักิารรบัเดก็เปน็บตุร
บุญธรรม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	แล้วลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
นั้น	คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	โดยอาศัยอำานาจประธานวุฒิสภา	ได้มอบหมายให้
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม	และกิจการเด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	และผู้ด้อย

โอกาสเปน็ผูพ้จิารณาศกึษารา่งพระราชบญัญตัดิงักลา่วเปน็การลว่งหนา้	และใหค้ณะกรรมาธกิาร
รายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกต่อไป	
ทั้งนี้	ตามข้อบังคับการประชุมฯ	ข้อ	136	

ในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	10	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	5	ตุลาคม	
2552	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 (ฉบับที่	 ..)	 

พ.ศ.	....	ในวาระทีห่นึง่	ในการนี	้ประธานคณะกรรมาธกิารการพฒันาสงัคมและกจิการเดก็	เยาวชน	
สตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	 (นางยุวดี	 นิ่มสมบุญ)	 ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุม
วุฒิสภา	 สรุปได้ว่า	 ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 
เป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก	และความร่วมมือ
ในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ	 และพิธีสารเลือกรับต่อท้ายอนุสัญญาว่าด้วย 
สิทธิเด็ก	เรื่อง	การค้าเด็ก	การค้าประเวณีเด็ก	และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก	ซึ่งประเทศไทยเป็น

ภาคี	โดยอนสุญัญาดงักลา่วกำาหนดใหร้ฐัภาคตีอ้งบญัญตักิารกระทำาดงักลา่วเปน็ความผดิอาญา
ของรฐั	รวมถงึกำาหนดใหเ้ปน็ความผดิทีต่อ้งรบัโทษในราชอาณาจกัรแมก้ระทำานอกราชอาณาจกัร	
ดังนั้นจึงเห็นควรสนับสนุนให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป	 
แต่อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากบทบัญญัติหลายเรื่องในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำาหนดให้ไป 
ออกเป็นกฎกระทรวง	คณะกรรมาธิการฯ	จึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้	

(1)	 มาตรา	 6	 ได้บัญญัติเรื่อง	 การสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ 
ความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	ให้ไปกำาหนดในกฎกระทรวง	 
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คณะกรรมาธกิารฯ	เหน็วา่	ควรเพิม่เตมิใหม้กีารตรวจสอบคณุสมบตัแิละขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัสภาพ
ความเปน็อยูแ่ละความเหมาะสมของผูม้อีำานาจใหค้วามยนิยอมใหไ้ปกำาหนดในกฎกระทรวงดว้ย

(2)	 ในกฎกระทรวงควรกำาหนดเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับการทดลองเลี้ยงดูบุตร
บญุธรรมของชาวตา่งประเทศ	ซึง่จะตอ้งระบขุัน้ตอนการตรวจสอบคณุสมบตัิ	ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
สภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของชาวต่างประเทศให้รัดกุม	ซึ่งขั้นตอนของการทดลอง
เลี้ยงดูเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของผู้ที่ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้น	 ได้กำาหนดไว้ให้มีระยะเวลา

หกเดอืนนัน้	ควรตอ้งมกีารกำาหนดในเรือ่งการพฒันาศกัยภาพ	และการพฒันาการสือ่สารระหวา่ง
บุตรบุญธรรมกับบุคคลที่ขอรับเด็กไปทดลองเลี้ยง	 รวมถึงการเตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่
ที่ดีด้วย

จากนั้น	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	แล้วลงมติรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ
แล้วไว้พิจารณา	 และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาในวาระที่สอง	 จำานวน	 
18	 คน	 โดยมีกำาหนดเวลาการแปรญัตติภายในเจ็ดวัน	 ตามข้อบังคับการประชุมฯ	 ข้อ	 142	
กรรมาธิการดังกล่าว	ประกอบด้วย

	 1.	นางกีระณา	สุมาวงศ์	 2.	นางสาวจินตนา	นนทะเปารยะ
	 3.	นางชลาทิพย์	ปุณณะบุตร		 4.	นายถนัดกิจ	นิวาทวงษ์
	 5.	นายประสงค์	นุรักษ์	 6.	นายพิรุณ	น้อยอิ่มใจ
	 7.	นายมณเฑียร	บุญตัน		 8.	พลตำารวจโท	ยุทธนา	ไทยภักดี
	 9.	นางยุวดี	นิ่มสมบุญ		 10.	นางรัชนี	ธงไชย
11.	นายวัลลภ	ตังคณานุรักษ์		 12.	นายวิเชียร	คันฉ่อง
13.	คุณหญิงส่าหรี	จิตตินันทน์		 14.	นายอโณทัย	ฤทธิปัญญาวงศ์
15.	นายอนันต์	วรธิติพงศ์		 16.	นายอภัยชนม์	วัชรสินธุ์
17.	นางอัจฉรา	เตชฤทธิพิทักษ์		 18.	นายอิสสระ	สมชัย
เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว	 จึงได้เสนอ

รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อประธานวุฒิสภา	 เมื่อวันที่	 9	พฤศจิกายน	2552	
สรุปการพิจารณาได้ว่า	 คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัต	ิ ในมาตรา	 3	

มาตรา	6	มาตรา	7	และมาตรา	8	และไดต้ัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตัไิวบ้างประการ	
มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคำาแปรญัตติ	 จำานวน	 2	 คน	 คือ	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 และ 



380  วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย

นายสมัคร	เชาวภานันท์	และมีกรรมาธิการสงวนความเห็น	จำานวน	2	คน	คือ	นายอิสสระ	สมชัย	 
นางชลาทิพย์	 ปุณณะบุตร	 โดยสมาชิกวุฒิสภา	 ได้ขอสงวนคำาแปรญัตติและกรรมาธิการ 
ได้สงวนความเห็นไว้ใน	มาตรา	3	มาตรา	6	และมาตรา	7

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่สองของวุฒิสภ�

ในคราวประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 16	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 23	
พฤศจิกายน	2552	ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่างคำาปรารภ	แล้วเรียง
ตามลำาดับมาตราจนจบร่าง

ประเด็นสำ�คัญที่สม�ชิกวุฒิสภ�ขอแปรญัตติให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ม�ตร� ๓ ก�รจดัใหม้กี�รเตรยีมคว�มพรอ้มในก�รรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม 

ความเป็นดังนี้
มาตรา	 3	 ให้ยกเลิกความในมาตรา	 5	 แห่งพระราชบัญญัติในการรับเด็กเป็น 

บุตรบุญธรรม	พ.ศ.	2522	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา	5	เพือ่คุม้ครองเดก็ทีจ่ะเปน็บตุรบญุธรรม	การขอรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม
การจดทะเบยีนรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม	และการเลกิรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมใหเ้ปน็ไปตามหลกั
เกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามวรรคหนึ่ง	 ต้องจัดให้มีการเตรียมความพร้อม
ในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแก่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมและเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม
ตามหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำาหนด”

คณะกรรมาธิการได้เพ่ิมความข้ึนใหม่	เป็นวรรคสองของมาตรา	5	แห่งพระราชบัญญัติ 
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 พ.ศ.	 2522	 กำาหนดให้การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้นต้อง 
จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแก่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
และเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำาหนด

โดยทีใ่นมาตรา	3	นีม้กีรรมาธกิารขอสงวนความเหน็ใหค้งมาตรา	3	ไวต้ามรา่งเดมิ
ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ	โดยได้ชี้แจงเหตุผลที่ประกอบความเห็นดังนี้	

คำ�อภิปร�ยของกรรม�ธิก�รผู้สงวนคว�มเห็น และสม�ชิกวุฒิสภ�

1)	น�งชล�ทพิย ์ปณุณะบตุร	(กรรมาธกิารเสยีงขา้งนอ้ย)	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุ
ไดว้า่	การเขยีนในกฎหมายวา่จะตอ้งเขา้รบัการเตรยีมความพรอ้มในการรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม	
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จะเป็นการเพิ่มขั้นตอนทำาให้รู้สึกว่าถูกบังคับ	มีความยุ่งยาก	ต้องใช้เวลา	ทำาให้ไม่อยากรับเด็ก
เปน็บตุรบญุธรรม	อกีทัง้ในทางปฏบิตัิ	คณะกรรมการอาศยัอำานาจตามมาตรา	14	ออกระเบยีบ	
เพื่อกำาหนดให้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวได้	จึงเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม

2)	น�ยอิสสระ สมชัย	 (กรรมาธิการเสียงข้างน้อย)	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	
เห็นว่าการแก้ไขของคณะกรรมาธิการจะขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภารับไว้

พิจารณา	เพราะหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในอนุ	(1)	กำาหนดให้การเลิกรับเด็กเป็น
บุตรบุญธรรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้	 
แต่คณะกรรมาธิการ	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมว่าจะต้อง 
เตรียมความพร้อม	ซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน	จึงเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม

3)	น�ยตวง อันทะไชย	ได้อภิปรายแสดงความเห็นว่า	การเพิ่มความในวรรคสอง
ของคณะกรรมาธิการ	 ดังกล่าว	 อาจเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน	 หากมีผู้ที่
ประสงค์จะรับบุตรบุญธรรมน้อยกว่าจำานวนเด็กกำาพร้าหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งอยู่แล้วกฎหมาย 
ยังเขียนให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมอีกจะเป็นการปิดโอกาสเด็กที่ควรได้รับ	เช่น	โอกาสทาง 
การศึกษา

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	3	มีดังนี้	
1)	 น�ยมณเฑียร บุญตัน	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 กรณีการแก้ไขเพิ่มเติมของ

คณะกรรมาธิการเป็นการขัดกับหลักการหรือไม่นั้น	 กรณีนี้วุฒิสภาได้มีการอภิปรายแสดงความ

เหน็ไวใ้นการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัฉิบบัทีผ่า่นๆ	มาไวแ้ลว้วา่	เนือ่งจากขอ้บงัคบัการประชมุ
กำาหนดให้วุฒิสภารับร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา	 ดังนั้น	 
การพิจารณาของวุฒิสภาจึงสามารถพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมได้เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สำาหรบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของคณะกรรมาธกิารนัน้	เพือ่เปน็การเตรยีมพรอ้มของทัง้	
2	ฝ่ายคือ	ผู้ขอรับบุตรบุญธรรมและเด็ก	โดยเฉพาะความพร้อมด้านจิตใจให้สามารถอยู่ร่วมกัน
ไดอ้ยา่งเปน็ปกตสิขุ	มคีวามเขา้ใจและเหน็ใจซึง่กนัและกนัอยา่งลกึซึง้	และเปน็การเพิม่มาตรการ
ที่จะคุ้มครองสิทธิเด็ก	 ซึ่งกฎหมายฉบับเดิมไม่ได้ระบุเรื่องนี้ไว้โดยตรง	 จึงไม่มีการปฏิบัติอย่าง
เป็นทางการ	อาจมีดำาเนินการอย่างไม่เป็นทางการบ้างแต่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดว่ามีการเตรียม
ความพร้อมอย่างต่อเนื่องหรือไม่
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2)	น�ยอโณทัย ฤทธิปัญญ�วงศ์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	โดยที่การสอบคุณสมบัติ
และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และเหมาะสมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตาม

มาตรา	21	นัน้	เปน็เพยีงการตรวจสอบทางกายภาพเทา่นัน้	แตก่รณตีามทีค่ณะกรรมาธกิารเพิม่
ขึ้นนั้น	 เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจเพื่อให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีความรู้
ความเข้าใจในการดูแลเด็กแต่ละวัย	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเลี้ยงดูเด็กต่อไปในอนาคต	อีกทั้ง
เป็นการช่วยลดปัญหาการทอดทิ้งเด็กเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจของผู้รับเด็กเป็นบุตร

บญุธรรมดว้ย	ซึง่เปน็การเตรยีมความพรอ้มในการรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมกอ่นทีจ่ะมกีารทดลอง
เลี้ยงดู

3)	น�งอัจฉร� เตชฤทธิพิทักษ์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	เป็นการเตรียมความพร้อม
ที่จะเป็นบิดามารดาของเด็ก	ให้ผู้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	มีความรู้สึกว่าเด็กนั้นเป็นลูกของตน
เพื่อป้องกันการส่งกลับคืน	ซึ่งหากมีความพร้อมดีแล้วการทดลองเลี้ยงอาจลดเวลาลงได้

4)	น�ยวัลลภ ตังคณ�นุรักษ์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	เนื่องจากคณะกรรมาธิการได้
พิจารณาหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใน	 (4)	 ที่กำาหนดให้การสอบคุณสมบัติและ 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 
เป็นไปตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง	 ซึ่งเมื่อได้พิจารณาในกฎกระทรวงฉบับเดิม	 จะเห็นว่า	 

มีความหละหลวมค่อนข้างมากไม่สามารถเห็นถึงความพร้อมของผู้ท่ีขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้	 
ซึ่งความไม่พร้อมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนั้น	 อาจเป็นเหตุให้เด็กถูกทอดทิ้งซ้ำาอีกได้	
และโดยที่ขั้นตอนในการออกกฎกระทรวงมีความยุ่งยากมากกว่า	 ดังนั้น	 คณะกรรมาธิการจึง

กำาหนดใหค้ณะกรรมการการรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมเปน็ผูก้ำาหนดหลกัเกณฑ	์วธิกีารและเงือ่นไข
ในการจัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๓

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	3	ของคณะกรรมาธิการ
มติ	เห็นด้วย	111	เสียง	ไม่เห็นด้วย	6	เสียง	งดออกเสียง	2	เสียง	ไม่ลงคะแนน

ไม่มี
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๒. ม�ตร� ๖ ก�รสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภ�พคว�มเป็นอยู่

และคว�มเหม�ะสม	ความเป็นดังนี้
มาตรา	6	 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา	21	 แห่งพระราชบัญญัติ

การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	พ.ศ.	2522

“การสอบคณุสมบตัแิละข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัสภาพความเป็นอยูแ่ละความเหมาะสม
ของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมบุคคลตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นไปตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง”	

คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา	21	ซึ่งเดิมกำาหนด
ให้การสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมเฉพาะของ
ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไว้ในกฎกระทรวง	 คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพิ่มเติมเป็น	 ให้การ
สอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของบุคคลตามวรรคหนึ่ง	 ซึ่งมี	 3	 ฝ่าย	อันได้แก่	 ผู้ขอรับเด็กเป็น

บตุรบญุธรรม	บคุคลผูม้อีำานาจใหค้วามยนิยอมในการรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม	และเดก็ทีจ่ะเปน็
บุตรบุญธรรม	ให้กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง	โดยมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นให้คงมาตรา	6	
ไว้ตามร่างเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ	

คำ�อภิปร�ยของกรรม�ธิก�รผู้สงวนคว�มเห็น และสม�ชิกวุฒิสภ�

1)	น�งชล�ทิพย์ ปุณณะบุตร	 (กรรมาธิการเสียงข้างน้อย)	 ได้ชี้แจงให้เหตุผล	

สรปุไดว้า่	ไมเ่หน็ดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของคณะกรรมาธกิาร	เนือ่งจากกรณทีีค่ณะกรรมาธกิาร
เพ่ิมเติมให้ต้องตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเก่ียวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสม 
ของผู้มีอำานาจให้ความยินยอมและเด็กด้วยนั้น	 ปัจจุบันได้มีการดำาเนินการอยู่แล้ว	 โดยที่ 

การดำาเนนิการตามวรรคหนึง่กอ่นทีใ่หผู้ม้อีำานาจใหค้วามยนิยอมลงนามนัน้	ตอ้งมกีารสมัภาษณ	์
สอบข้อเท็จจริง	 สอบสภาพความเป็นอยู่และสอบถามความเต็มใจ	 ความยินดีที่จะมอบเด็ก 
ให้เป็นบุตรบุญธรรม	 ถ้าพ่อแม่ของเด็กมีความลังเล	 เจ้าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์จะไม่ให้พ่อแม่ให้ 

ความยนิยอม	และเดก็กต็อ้งใหค้วามยนิยอมดว้ยความเตม็ใจเชน่กนั	การลงนามใหค้วามยนิยอม
จะต้องทำาต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่	 อีกทั้งการกำาหนดให้ตรวจสอบความเหมาะสมของพ่อแม่
ที่จะมอบเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรมว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง	 อาจไม่สามารถระบุ 
รายละเอียดให้ครอบคลุมได้

2)	น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	 ได้อภิปรายแสดงความเห็นว่า	 เห็นด้วยกับการ
แก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ	เนื่องจากความในมาตรา	21	เป็นกระบวนการในการขอรับ

เดก็เปน็บตุรบญุธรรมวา่	เมือ่พนกังานเจา้หนา้ทีไ่ดร้บัคำาขอจดทะเบยีนรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม
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แลว้	พนกังานเจา้หนา้ทีม่หีนา้ทีต่รวจสอบคณุสมบตัแิละขอ้เทจ็จรงิของบคุคล	3	ฝา่ย	คอื	ผูข้อรบั
เดก็เปน็บตุรบญุธรรม	บคุคลผูม้อีำานาจใหค้วามยนิยอมในการรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม	และเดก็
ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม	 ซึ่งตามที่กรรมาธิการเสียงข้างน้อยได้ชี้แจงว่า	 เรื่องดังกล่าวปัจจุบันได้
ดำาเนินการอยู่แล้ว	 แต่ก็เป็นเพียงการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่เท่านั้น	 ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	 

ผลการสมัภาษณอ์าจเป็นไปในทศิทางตามทีเ่จา้หนา้ที่ต้องการ	ดงันัน้	จงึควรกำาหนดหลกัเกณฑ์ 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบคุณสมบัติ	 การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความ 
เหมาะสม	 สภาพความเป็นอยู่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง	 3	 ฝ่าย	 ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำาคัญในการที ่

เจา้หนา้ทีจ่ะนำาไปสูก่ระบวนการในการเตรยีมความพรอ้มเมือ่เหน็วา่สมควรทีจ่ะใหเ้ดก็นัน้ไปอยู่
ในความดูแลของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 จึงเห็นควรเพิ่มเติมข้อความในวรรคสองตามที่ 
คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติม

3)	น�ยสมคัร เช�วภ�นนัท	์ไดอ้ภปิรายแสดงความเหน็วา่	ตามความในวรรคหนึง่	
ของมาตรา	 21	 กำาหนดให้สอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และ 
ความเหมาะสมของผูข้อรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม	บคุคลผูม้อีำานาจใหค้วามยนิยอมในการรบัเดก็
เป็นบุตรบุญธรรม	และเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม	แต่ความเดิมในวรรคสอง	กำาหนดให้การสอบ
คณุสมบตัแิละขอ้เทจ็จรงิเฉพาะผูข้อรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมเทา่นัน้ทีใ่หก้ำาหนดในกฎกระทรวง	
ซึ่งเห็นว่าไม่เพียงพอ	ควรต้องกำาหนดให้การสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของบุคคลผู้มีอำานาจ
ใหค้วามยนิยอมในการรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม	และเดก็ทีจ่ะเปน็บตุรบญุธรรมไวใ้นกฎกระทรวง
ด้วย

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	6	ได้แก่

1)	น�ยอนันต์ วรธิติพงศ์	ตอบช้ีแจงสรุปได้ว่า	การแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการ
ดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่มีสมาชิกเสนอคำาแปรญัตติ	คือ	นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	
และนายสมัคร	เชาวภานันท์	ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วด้วย	จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมความใน

มาตรา	21	ของรา่งมาตรา	6	เนือ่งจากเหน็วา่	ไมค่วรเลอืกตรวจสอบเฉพาะผูข้อรบัเดก็เปน็บตุร
บุญธรรมเท่านั้น	ซึ่งความในมาตรา	21	วรรคหนึ่ง	ก็กำาหนดให้ตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จ
จรงิของบุคคล	3	ฝ่าย	คือ	ผู้ขอรับเด็กเป็นบตุรบญุธรรม	บุคคลผูม้ีอำานาจใหค้วามยินยอมในการ
รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 และเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม	 ดังนั้น	 จึงควรต้องกำาหนดหลักเกณฑ์
การตรวจสอบของบุคคลทั้ง	3	ฝ่ายไว้ในกฎกระทรวง
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ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๖

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	6	ของคณะกรรมาธิการ
มติ	เห็นด้วย	107	เสียง	ไม่เห็นด้วย	3	เสียง	งดออกเสียง	3	เสียง	ไม่ลงคะแนน	

ไม่มี

๓. ม�ตร� 7 ก�รขย�ยระยะเวล�ก�รจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
ความเป็นดังนี้

มาตรา	7	ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา	29	แห่งพระราชบัญญัติ
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	พ.ศ.	2522

“ในกรณมีพีฤตกิารณพ์เิศษทีท่ำาใหม้อิาจดำาเนนิการจดทะเบยีนภายในกำาหนดเวลา
ตามวรรคหนึง่ได	้ใหผู้ข้อรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมยืน่คำารอ้งแสดงพฤตกิารณพ์เิศษตอ่คณะกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำาหนด	และคณะกรรมการอาจพิจารณาขยายระยะ
เวลาการดำาเนินการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมออกไปอีกไม่เกิดสามเดือนนับแต่วันที่
พฤติการณ์พิเศษนั้นได้สิ้นสุดลง”

คณะกรรมาธิการได้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของมาตรา	 29	 กรณีไม่อาจ

ดำาเนนิการจดทะเบยีนภายในกำาหนดเวลาตามวรรคหนึง่ได้	ใหผู้ข้อรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมตอ้ง
ยื่นคำาร้องแสดงพฤติการณ์พิเศษต่อคณะกรรมาธิการ	 เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการดำาเนิน
การจดทะเบียน	โดยมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นให้คงมาตรา	7	ไว้ตามร่างเดิมที่สภาผู้แทน

ราษฎรเห็นชอบ	

คำ�อภิปร�ยของกรรม�ธิก�รผู้สงวนคว�มเห็น และสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวน 

คำ�แปรญัตติ

1)	น�ยถนัดกิจ นิว�ทวงษ์	(กรรมาธิการเสียงข้างน้อย)	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้
ว่า	 เห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎร	เนื่องจากเห็นว่า	การที่คณะกรรมาธิการ
เพิ่มคำาว่า	 “ให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมยื่นคำาร้องแสดงพฤติการณ์พิเศษ”	 และคำาว่า	 
“ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำาหนด”	 เป็นเพียงรายละเอียดทางธุรการ	 เพราะ 
จุดประสงค์ของมาตรานี้อยู่ที่ข้อความเดิมทั้งหมด	คือ	ในกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษที่ทำาให้มิอาจ

ดำาเนนิการจดทะเบยีนภายในกำาหนดเวลาตามวรรคหนึง่ได้	ใหค้ณะกรรมการพจิารณาขยายระยะ
เวลาการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต่อไปอีกไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่พฤติการณ์
พิเศษนั้นสิ้นสุดลง
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2)	น�ยสมัคร เช�วภ�นันท์	 (ผู้สงวนคำาแปรญัตติ)	 ได้ชี้แจงเหตุผล	 สรุปได้ว่า	
เนื่องจากความในมาตรา	 29	 ไม่ได้กำาหนดระยะเวลาในการยื่นคำาขอ	 เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ 

สิน้สดุลง	ดงันัน้	จงึควรกำาหนดระยะเวลาสิน้สดุแหง่กระบวนการไวเ้พือ่ใหช้ดัเจนวา่กระบวนการ
ทั้งหมดจะต้องไม่เกินระยะเวลาเวลาเท่าใด	 เพื่อให้กำาหนดเวลาแห่งการดำาเนินการไม่เนิ่นนาน
เกนิไปซึง่เปน็การปดิโอกาสเดก็ทีจ่ะมผีูอ้ืน่มาขอรบัไปเปน็บตุรบญุธรรม	และเปน็การทราบแนช่ดั
ว่าผู้ขอรับเด็กยังมีความประสงค์รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมหรือไม่	 โดยกำาหนดให้กระบวนการ
ทัง้หมดนบัตัง้แตก่รณสีามารถจดทะเบยีนรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมไดไ้มเ่กนิ	1	ป	ีซึง่รวมทัง้ระยะ
เวลาที่คณะกรรมการได้ให้ไปจดทะเบียน	 หรือศาลได้อนุญาตให้จดทะเบียนนั้นด้วย	 และควร
กำาหนดเวลาในการยื่นคำาร้องไว้ภายใน	15	วัน	เมื่อพฤติการณ์พิเศษได้สิ้นสุดลง	และหากไม่ยื่น
ภายใน	1	ปี	ให้ถือว่าสละสิทธิ์

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	7	มีดังนี้
1)	น�ยอนันต์ วรธิติพงศ์	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	โดยที่กระบวนการรับเด็กเป็นบุตร

บุญธรรม	 เริ่มตั้งแต่ผู้สนใจขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมไปยื่นคำาร้อง	มีกระบวนการเตรียมความ

พรอ้มในการรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรมตามหลกัเกณฑ	์วธิกีารและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกำาหนด	
มกีารตรวจสอบคณุสมบตัแิละขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัสภาพความเปน็อยูแ่ละความเหมาะสมของทัง้	
3	ฝา่ย	คอื	ผูข้อรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม	บคุคลผูม้อีำานาจใหค้วามยนิยอม	และเดก็	มกีารทดลอง
เลี้ยงมีกำาหนด	6	 เดือน	 กระบวนการสุดท้ายคือ	 การอนุมัติให้จดทะเบียน	 ซึ่งตามมาตรา	29	
กำาหนดว่าถ้าไม่สามารถจดทะเบียนภายใน	6	เดือน	ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์	ซึ่งกระบวนการใน
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมทั้งหมดที่ผ่านมาถึงกระบวนการสุดท้ายทั้งเด็กและผู้ขอรับเด็กมี

ปฏสิมัพนัธต์อ่กนัระยะหนึง่แลว้	เพยีงแตม่เีหตหุรอืทีเ่รยีกวา่	พฤตกิารณพ์เิศษ	อนัทำาใหไ้มส่ามารถ
ดำาเนินการจดทะเบียนได้	 การดำาเนินการที่ผ่านมาก็สูญเปล่า	 จึงได้กำาหนดให้คณะกรรมการ
พิจารณาขยายเวลาการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมออกไปอีกได้ไม่เกิน	3	เดือนนับแต่
วันที่พฤติการณ์พิเศษสิ้นสุดลง	 ซึ่งพฤติการณ์พิเศษ	 ได้แก่	 กรณีผู้ขอรับเด็กประสบอุบัติเหตุ 
จนเป็นเจ้าชายนิทรา	 หรือพิการไประยะเวลาหนึ่ง	 ไม่สามารถไปจดทะเบียนรับเด็กเป็น 

บตุรบญุธรรมได้	และการทีค่ณะกรรมาธกิารแกไ้ขความเปน็วา่	“ใหผู้ข้อรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม
ยื่นคำาร้องแสดงพฤติการณ์พิเศษต่อคณะกรรมการ	 และคณะกรรมการอาจพิจารณาขยาย 
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ระยะเวลาดำาเนินการจดทะเบียนออกไปอีกไม่เกิน	 3	 เดือน	 เนื่องจากคณะกรรมาธิการเห็นว่า	
หากผู้ขอรับเด็กเจ็บป่วยต่อเนื่องกันเป็นเวลา	 2	 -	 3	 ปี	 เด็กที่ขอรับไว้นั้นต้องรอดำาเนินการ 
ไม่สามารถส่งมอบให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมอื่นไปดูแลได้	 จึงเป็นการปิดโอกาสเด็ก	 
คณะกรรมาธิการจึงแก้ไขให้เป็นว่า	 “คณะกรรมการอาจพิจารณาขยายเวลา”	 ได้	 นั่นหมายถึง 

จะขยายเวลาให้หรือไม่ก็ได้	ทั้งนี้	เพื่อคุ้มครองเด็กให้สามารถดำาเนินการมอบเด็กให้กับผู้ที่สนใจ
รับเด็กรายอื่นได้	

สำาหรับกรณีสมควรกำาหนดระยะเวลาการดำาเนินการสิ้นสุดที่ชัดเจนหรือไม่นั้น	 

คณะกรรมาธกิารเหน็วา่	การระบรุะยะเวลาสิน้สดุไมเ่กนิ	1	ป	ีอาจมผีลเสยี	เนือ่งจากหากผูข้อรบั
เด็กที่เจ็บป่วยเกินกว่า	1	ปี	แต่มีความพร้อมที่จะดูแลเด็กได้	โดยญาติของผู้นั้นให้การดูแลแทน	
เพียงแต่ยังไม่สามารถเดินทางไปจดทะเบียนได้	ถ้ากฎหมายกำาหนดไว้	เพียง	1	ปีก็จะปิดโอกาส
เด็กที่จะได้รับการดูแลต้องส่งกลับ	 แต่ถ้าไม่ได้กำาหนดระยะเวลาไว้	 จะมีความยืดหยุ่นได้	 
เพราะคณะกรรมการสามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม

2)	น�ยวัลลภ ตังคณ�นุรักษ์	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 คำาว่า	 “พฤติการณ์พิเศษ”	
พิจารณาได้	4	หลักการ	ดังนี้

1.	 พฤติการณ์ในเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุ	 เช่น	 ประสบอุบัติเหตุจนเป็น 
เจ้าชายนิทรา

2.	ปัญหาในด้านเศรษฐกิจ	เช่น	ตกงาน
3.	 ประสบภัยพิบัติ	 เช่น	 เดินทางไปต่างประเทศเกิดพายุหนักไม่สามารถ 

เดินทางกลับได้
4.	มีคำาสั่งราชการด่วนให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกพื้นที่

ซึง่พฤตกิารณพ์เิศษดงักลา่วไมแ่นน่อนวา่จะยาวนานอยา่งไร	ดงันัน้การกำาหนดระยะ
เวลาดำาเนินการไม่เกิน	 1	 ปี	 เห็นว่าจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี	 ควรให้คณะกรรมการเป็น 
ผู้พิจารณาจากพฤติการณ์ว่า	สมควรที่จะขยายระยะเวลาการจดทะเบียนหรือไม่

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 7

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	7	ของคณะกรรมาธิการ
มติ	เห็นด้วย	70	เสียง	ไม่เห็นด้วย	42	เสียง	งดออกเสียง	9	เสียง	ไม่ลงคะแนน

ไม่มี
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ผลก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ส�มของวุฒิสภ�

ในคราวประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 16	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 23	

พฤศจิกายน	2552	ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่สาม	ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว	 ตามรัฐธรรมนูญ	
มาตรา	147	(3)

ผลก�รลงคะแนน	เห็นด้วย	118	เสียง	ไม่เห็นด้วย	3	เสียง	งดออกเสียง	3	เสียง	
ไม่ลงคะแนน	ไม่มี

ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่23	ปทีี	่3	ครัง้ที	่14	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	
วนัพธุที	่29	กนัยายน	2553	ทีป่ระชมุไดพ้จิารณารา่งพระราชบญัญตักิารรบัเดก็เปน็บตุรบญุธรรม	
(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมแล้วลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของ
วุฒิสภา	

ทั้งนี้	ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	มีผลใช้
บังคับเป็นกฎหมายแล้ว	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	127	ตอนที่	70	ก	วันที่	16	
พฤศจิกายน	2553	

	 ๑๑.	ร่างพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณา

คดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	….

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครวั	พ.ศ.	….	เสนอโดยคณะรฐัมนตรี	ศาลฎกีา	และสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	ซึง่สภาผูแ้ทน
ราษฎรไดล้งมตเิหน็ชอบดว้ยกบัรา่งพระราชบญัญตัฉิบบันี้	ในคราวประชมุ	ครัง้ที่	4	(สมยัสามญั
ทั่วไป)	 วันพุธที่	 3	 กุมภาพันธ์	 2553	 และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 140	 วรรคสอง	 ประกอบกับมาตรา	 146	 สาระสำาคัญแห่ง 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 คือ	 ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว

และวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวัใหส้อดคลอ้งกบัอำานาจหนา้ทีแ่ละโครงสรา้งใหมท่ีไ่ดม้ี
การแยกศาลยตุธิรรมออกจากกระทรวงยตุธิรรม	โดยมสีำานกังานศาลยตุธิรรมเปน็หนว่ยงานของ
ศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระ	 และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม	ประกอบกับปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิ	 สวัสดิภาพ	
และวิธีปฏิบัติต่อเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 และบุคคลในครอบครัว	 รวมทั้งในส่วนของกระบวนการ
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พิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว	 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ	 อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก	และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 วุฒิสภาต้อง

พจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บั	โดยวฒุสิภาไดร้บั	เมือ่วนัที	่8	กมุภาพนัธ	์
2553	ซึ่งครบกำาหนดสามสิบวัน	ในวันที่	9	มีนาคม	2553

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่หนึ่งของวุฒิสภ�

โดยที่ในคราวเมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	 พ.ศ.	 ….	 แล้วลงมติในวาระที่หนึ่ง	 รับหลัก
การแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้น	คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา	โดยอาศัยอำานาจ

ประธานวฒุสิภา	ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมาธกิารการการพฒันาสงัคม	และกจิการเดก็	เยาวชน	
สตรี	ผู้สูงอายุ	คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	เป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็น 
การลว่งหนา้	และใหค้ณะกรรมาธกิารฯ	รายงานผลการพจิารณาศกึษาตอ่วฒุสิภา	เพือ่เปน็ขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาของสมาชิกต่อไป	ทั้งนี้	ตามข้อบังคับการประชุมฯ	ข้อ	136

ในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	5	 (สมัยสามัญทั่วไป)	 วันจันทร์ที่	 15	กุมภาพันธ์	
2553	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครวั	พ.ศ.	….	ในวาระทีห่นึง่	ในการนี้	ประธานคณะกรรมาธกิารการการพฒันา
สังคม	และกิจการเด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	(นางยุวดี	นิ่มสมบุญ)	
ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภา	สรุปได้ว่า	 “ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	 พ.ศ.	 ….	 เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเป็นกฎหมายว่าด้วยศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	เพื่อให้เด็ก	เยาวชน	สตรี	และ

บุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการดำาเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม	
และมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม	 
ทั้งมีการบำาบัดฟื้นฟูในกรณีที่มีเหตุดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
2550	มาตรา	40	(6)	และมาตรา	52	และเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนซึ่งต้องหา
ว่ากระทำาความผิดสอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 รวมทั้งเพื่อให้การ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูกกระทำาทารุณกรรม	 โดยคณะกรรมาธิการฯ	 ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	สรุปได้ดังนี้
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1.	ในหมวด	 2	 ศาลเยาวชนและครอบครัว	 คณะกรรมาธิการฯ	 เห็นควรให้เพิ่ม
ตำาแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง	 และรองเลขานุการศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง	 เพื่อให้สอดคล้องกับอำานาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
ในปัจจุบันที่มีอำานาจหน้าที่และภารกิจจำานวนมาก	 ทั้งเห็นควรกำาหนดให้อธิบดีผู้พิพากษา 
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง	 มีอำานาจพิจารณาความดีความชอบเพิ่มขึ้นในมาตรา	 19	 
นอกจากนี้ในมาตรา	25	วรรคแรก	คณะกรรมาธิการเห็นควรกำาหนดให้ตัดคำาว่า	“ในระเบียบ”	

ออกเพือ่ความกระชบัของขอ้ความ	และตดัคำาวา่	“และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม”	เพือ่มใิหเ้กดิขอ้ความ
ซ้ำาซ้อนและการแปลความหมายที่ผิดไป	ทั้งเห็นสมควรตัดคำาว่า	“หรือครอบครัว”	ในมาตรา	25	
วรรคแรก	 (2)	 ออก	 เนื่องจากไม่มีความชัดเจนในเรื่องคุณสมบัติของบุคคลที่ผ่านการทำางาน 

เรือ่งครอบครวัทีช่ดัเจนแนน่อน	นอกจากนีย้งัเหน็ควรใหต้ดัถอ้ยคำาวา่	“หรอืเขา้ลกัษณะตอ้งหา้ม
อย่างใดอย่างหนึ่ง”	ในมาตรา	27	(4)	ออก	เพื่อให้สอดคล้องรับกับมาตรา	25

2.	ในหมวด	 3	 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 คณะกรรมาธิการฯ	 

เหน็ควรใหต้ดัถอ้ยคำาในกรณทีีใ่หศ้าลเยาวชนและครอบครวั	สง่เดก็หรอืเยาวชนไปยงัสถานพนิจิ	
ในมาตรา	40	ส่วนมาตรา	41	(6)	 เห็นว่ามาตรา	38	(6)	มีความเหมาะสมดีแล้ว	จึงควรนำา
ถ้อยคำาของกฎหมายปัจจุบันที่ใช้บังคับมาใช้	ทั้งในมาตรา	41(7)	คณะกรรมาธิการได้พิจารณา
ว่า	 เรื่องการย้ายเด็กหรือเยาวชนไปควบคุมหรืออบรม	 ควรเป็นอำานาจของศาลที่จะสั่งอนุญาต	

มใิชข่องผูอ้ำานวยการสถานพนิจิ	นอกจากนีเ้หน็ควรใหต้ดัมาตรา	48	วรรคแรก	(5)	ออก	เพราะ
อำานาจทีส่ัง่ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองวตัถหุรอืเอกสาร	อนัจะใชเ้ปน็พยานหลกัฐาน	สง่วตัถหุรอื
เอกสารนั้น	 มิใช่เป็นอำานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติโดยแท้	 แต่เป็นอำานาจหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนโดยเฉพาะ	

3.	ในหมวด	5	การฝึกอบรม	คณะกรรมาธิการฯ	พิจารณามาตรา	60	แล้วเห็นว่า	
เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเพราะตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้กำาหนดไว้ให้เป็นอำานาจ
ศาลที่จะสั่งให้ลดวันฝึกอบรม	หรือพักการฝึกอบรม	และอาจมีผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชนใน
กรณีที่ศาลสั่งเพิกถอนประโยชน์ที่เด็กหรือเยาวชนได้รับตามมาตรา	 60	 (3)	 และ	 (4)	 ในภาย

หลงัได	้และในมาตรา	61	คณะกรรมาธกิารพจิารณาฯ	เหน็วา่	ผูท้ีจ่ะมอีำานาจแกไ้ขเปลีย่นแปลง
หรอืงดประโยชน์	ตามมาตรา	60	(3)	และ	(4)	ควรใหเ้ปน็อำานาจของศาลเยาวชนและครอบครวั	
มิใช่เป็นอำานาจของผู้อำานวยการศูนย์ฝึกและอบรม	สถานศึกษา	สถานฝึกและอบรม	หรือสถาน
แนะนำาทางจิต	ทั้งในมาตรา	63	คณะกรรมาธิการฯ	เห็นว่ายังมิได้กำาหนดเงื่อนเวลาหรือเกณฑ์
ระยะเวลาของเด็กและเยาวชนที่จะได้รับการปล่อยอย่างแน่นอน
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4.	ในหมวด	 6	 การสอบสวนคดีอาญา	 คณะกรรมาธิการได้พิจารณาถ้อยคำา 
ในมาตรา	 66	 มาตรา	 67	 มาตรา	 68	 มาตรา	 69	 มาตรา	 70	 มาตรา	 72	 มาตรา	 73	 
มาตรา	 74	 มาตรา	 78	 มาตรา	 80	 มาตรา	 81	 โดยได้ตั้งข้อสังเกตและเสนอให้ตัดถ้อยคำา 
บางถ้อยคำาในมาตราดังกล่าวออก	เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

5.	ในหมวด	 7	 มาตรการพิเศษแทนการดำาเนินคดีอาญา	 คณะกรรมาธิการฯ	 
ได้พิจารณาถ้อยคำาในมาตรา	82	มาตรา	84	มาตรา	85	มาตรา	116	มาตรา	123	โดยการ

ตัง้ขอ้สงัเกตและเสนอใหต้ดัถอ้ยคำาบางถอ้ยคำาในมาตราดงักลา่วออก	เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม
6.	ในหมวด	11	การพิจารณาพิพากษาคดีอาญา	คณะกรรมาธิการฯ	ได้พิจารณา

ถอ้ยคำาในมาตรา	127	วรรคแรก	และไดต้ัง้ขอ้สงัเกตวา่บทบญัญตัใินสว่นนีเ้ปน็การใหอ้ำานาจแก่
ศาลในการใช้ดุลพินิจอย่างกว้าง	เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม	แต่ไม่มีการวางขอบเขตแห่งดุลพินิจ
และไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ดุลพินิจ	จึงควรกำาหนดกฎเกณฑ์เพื่อกำากับการใช้ดุลพินิจที่
เปิดกว้างนี้	นอกจากนี้ในมาตรานี้ต้องพิจารณาพฤติการณ์แต่ละคดีเป็นรายๆ	เป็นเฉพาะคดีไป	
แต่ไม่ควรใช้มาตรานี้เป็นหลักในการพิจารณาคดีเพราะอาจเป็นผลร้ายต่อสังคม	 และเกิดความ
ไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคม

7.	ในหมวด	13	การพจิารณาพพิากษาคดคีรอบครวั	คณะกรรมาธกิารฯ	ไดพ้จิารณา
ถ้อยคำาในมาตรา	143	มาตรา	151	มาตรา	152	มาตรา	155	มาตรา	157	และมาตรา	158	
โดยการตั้งข้อสังเกตและเสนอให้ตัดถ้อยคำาบางถ้อยคำาในมาตราดังกล่าวออก	 เพื่อให้เกิด 
ความเหมาะสม

8.	ในหมวด	 14	 การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือ
ส่วนได้เสีย	 คณะกรรมาธิการพิจารณามาตรา	 162	 แล้วเห็นว่า	 บทบัญญัติที่นำาความเดิม 
ของกฎหมายที่ใช้บังคับปัจจุบันในมาตรา	 117	 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมจำากัดนิยามของคำาว่า	 
“ข้อเท็จจริง”ในเชิงแคบ	 ซึ่งในทางปฏิบัติรายงานของสถานพินิจตามมาตรา	 36	 (7)	 จะระบุ 
ข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับคดีในรายละเอียดเชิงลึก	 ดังนั้น	 การระบุจำากัดนิยามของคำาว่า	 
“ข้อเท็จจริง”	 ของร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวอาจส่งผลเสียต่อผู้เยาว์ในที่สุด	
จึงเห็นควรปรับใช้ถ้อยคำาตามกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

9.	ในหมวด	15	การพจิารณาคดคีุม้ครองสวสัดภิาพ	คณะกรรมาธกิารฯ	ไดพ้จิารณา
สาระสำาคัญโดยรวมของบทบัญญัติมาตรา	166	-	174	ซ่ึงบทบัญญัติในมาตราข้างต้น	จะเก่ียวพัน 
และมปีญัหาทีพ่บในทางปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูถ้กูกระทำาดว้ยรนุแรงในครอบครวั	
พ.ศ.	2550	จึงเห็นควรตัดหมวด	15	ออกไปทั้งหมวด
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10.	ในหมวด	16	อุทธรณ์	คณะกรรมาธิการพิจารณามาตรา	176	ในประเด็นที่ 
ผู้ที่รับรองให้อุทธรณ์และอนุญาตให้อุทธรณ์	 ควรเป็นผู้พิพากษาที่มีความเข้าใจในคดีและ 
ทราบรายละเอียดและพฤติการณ์แห่งคดี	 คือ	 ผู้พิพากษาเจ้าของสำานวนและผู้พิพากษา 
ที่นั่งพิจารณาคดี	 จึงเห็นควรเพิ่มอำานาจผู้พิพากษาเจ้าของสำานวนและผู้พิพากษาที่นั่ง 
พิจารณาคดีเป็นผู้มีอำานาจรับรองให้อุทธรณ์และอนุญาตให้อุทธรณ์

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	….	 แล้วลงมติรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งสภา 

ผูแ้ทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแลว้ไวพ้จิารณา	และตัง้กรรมาธกิารวสิามญัขึน้คณะหนึง่เพือ่พจิารณา
ในวาระที่สองจำานวน	 30	 คน	 โดยมีกำาหนดเวลาการแปรญัตติภายในเจ็ดวันตามข้อบังคับ 
การประชุมฯ	ข้อ	142	กรรมาธิการดังกล่าว	ประกอบด้วย

	 1.	นางกีระณา	สุมาวงศ์	 2.	นายเกรียงศักดิ์	วรมงคลชัย
	 3.	นางเกื้อกุล	เตือนกุล	 4.	นางขนิษฐา	เทวินทรภักติ
	 5.	นางสาวจินตนา	นนทะเปารยะ		 6.	นายธวัชชัย	ไทยเขียว
	 7.	นายธันว์	ออสุวรรณ	 8.	นายธีรพงษ์	ธีรวัฒนพันธ์
	 9.	นายบุญส่ง	โควาวิสารัช	 10.	นายไพโรจน์	ถัดทะพงษ์
11.	นายมณเฑียร	บุญตัน	 12.	พลตำารวจโท	ยุทธนา	ไทยภักดี
13.	นางยุวดี	นิ่มสมบุญ	 14.	นางรัชนี	ธงไชย
15.	นางรูบีนา	กรัยวิเชียร	สุวรรณพงษ์	 16.	นายวรวิทย์	บารู
17.	นายวัชรินทร์	ปัจเจกวิญญูสกุล	 18.	นายวัลลภ	ตังคณานุรักษ์
19.	นายวิเชียร	คันฉ่อง	 20.	นายวิศิษฎ์	วิศิษฎ์สรอรรถ
21.	นายสมัคร	เชาวภานันท์	 22.	นายสรรพสิทธิ์	คุมพ์ประพันธ์
23.	นายสัตยา	อรุณธารี	 24.	นายสิทธิศักดิ์	วนะชกิจ
25.	นางสุทธินี	เมธีประภา	 26.	นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย
27.	นายเสริมเกียรติ	วรดิษฐ์	 28.	นางอภิรดี	โพธิ์พร้อม
29.	พลตำารวจเอก	อำานวย	เพชรศิริ	 30.	นางอำาไพวรรณ	ตรีสกุล

ตอ่มาคณะกรรมาธกิารไดข้อใหว้ฒุสิภาขยายเวลาการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ดังกล่าวออกไปเป็นกรณีพิ เศษอีก	 30	 วัน	 โดยในคราวประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่ 	 14	 
(สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	8	มีนาคม	2553	ที่ประชุมได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณา 
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ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	30	วัน	นับแต่วันที่	10	มีนาคม	2553	
ซึ่งครบกำาหนด	30	วัน	ในวันที่	8	เมษายน	2553

เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว	 จึงได้เสนอ
รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 ต่อประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่	 30	 มีนาคม	 2553	 
สรุปผลการพิจารณาได้ว่า	 ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวประกอบด้วยบทบัญญัติ	 206	 มาตรา	
คณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติม	39	มาตรา	คือ	มาตรา	25	มาตรา	33	มาตรา	41	มาตรา	47	
มาตรา	 53	 มาตรา	 55	 มาตรา	 57	 มาตรา	 58	 มาตรา	 64	 มาตรา	 69	 มาตรา	 70	 
มาตรา	 73	 มาตรา	 75	 มาตรา	 78	 มาตรา	 86	 มาตรา	 87	 มาตรา	 93	 มาตรา	 99	 
มาตรา	102	มาตรา	120	มาตรา	121	มาตรา	122	มาตรา	126	มาตรา	132	มาตรา	138	
มาตรา	141	มาตรา	142	มาตรา	143	มาตรา	145	มาตรา	148	มาตรา	160	มาตรา	172	
มาตรา	174	มาตรา	197	มาตรา	198	มาตรา	199	มาตรา	202	มาตรา	205	เพิ่มขึ้นใหม่	
1	 มาตรา	 คือ	 มาตรา	 206	 และได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติไว้บางประการ	 
โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคำาแปรญัตติ	จำานวน	13	คน	ดังนี้

	 1.	นายทวีศักดิ์	คิดบรรจง	 2.	นายเจริญ	ภักดีวานิช
	 3.	นายสุริยา	ปันจอร์	 4.	นายชรินทร์	หาญสืบสาย

	 5.	รองศาสตราจารย์	กอบกุล	พันธ์เจริญวรกุล	 6.	นางสาวสมุล	สตุะวริยิะวฒัน์
	 7.	นางสาวเกศสิณี	แขวัฒนะ	 8.	พลเอก	เลิศรัตน์	รัตนวานิช
	 9.	นายวันชัย	แสงสุขเอี่ยม	 10.	นายเจตน์	ศิรธรานนท์
11.	นายอนุศักดิ์	คงมาลัย		 12.	นายพิชัย	อุตมาภินันท์
13.	นายสมชาย	แสวงการ
โดยสมาชิกวุฒิสภาได้ขอสงวนคำาแปรญัตติ	 จำานวน	 1	 คนและกรรมาธิการได้ 

สงวนความเห็น	 จำานวน	 4	 คน	 ไว้ในมาตรา	 53	 มาตรา	 90	 มาตรา	 93	 มาตรา	 120	 
มาตรา	121	มาตรา	160	มาตรา	202	และมาตรา	206

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่สองของวุฒิสภ�

ในคราวประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่21	(สมยัสามญัทัว่ไป)	วนัจนัทรท์ี	่5	เมษายน	2553	
ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วเรียงตามลำาดับมาตรา 
จนจบร่าง
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ประเดน็สำ�คญัทีส่ม�ชกิวฒุสิภ�ขอแปรญตัตแิละกรรม�ธกิ�รสงวนคว�มเหน็

ให้แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

1. ม�ตร� 5๓ 

ผู้สงวนคำ�แปรญัตติได้อภิปร�ยแสดงคว�มคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภ�  

เพื่อชี้แจงประกอบก�รแปรญัตติ มีดังนี้

น�ยเจตน์ ศิรธร�นนท์	 ได้สงวนคำาแปรญัตติในมาตรา	 53	 โดยขอให้ตัดออก
ทั้งมาตรา	ดังนี้

“มาตรา	53	ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	ให้ผู้อำานวยการสถานพินิจ	
แพทย์	จิตแพทย์	นักจิตวิทยา	ครู	พนักงานคุมประพฤติ	นักสังคมสงเคราะห์	และพนักงานอื่น
ตาม	 ที่กฎกระทรวงระบุตำาแหน่ง	 เพื่อช่วยเหลือผู้อำานวยการสถานพินิจ	 เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา” และได้ชี้แจงเหตุผลประกอบสรุปได้ว่า	 ร่างพระราชบัญญัติฯ	 ฉบับนี้

กำาหนดใหเ้จา้หนา้ทีต่ามมาตรานีเ้ปน็เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา	ซึง่พระราชบญัญตัิ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2534	กำาหนด
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้เพียงแต่มีตำาแหน่งเพื่อช่วยเหลือผู้อำานวยการสถานพินิจเท่านั้น	
ผู้สงวนคำาแปรญัตติเห็นว่า	 การตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเป็น 
เรื่องสำาคัญ	 เพราะว่าเป็นการตั้งบุคคลให้มีอำานาจ	 ซึ่งหากใช้อำานาจอย่างถูกต้องก็เป็นเรื่องที่ดี	
แต่ถ้าใช้อำานาจไปในทางที่ผิดก็จะเป็นเรื่องที่เสียหาย	 ทั้งการกำาหนดให้แพทย์เป็นเจ้าพนักงาน 

ตามประมวลกฎหมายอาญา	ถา้หากแพทยไ์มส่ามารถไปปฏบิตัหินา้ทีไ่ดก้จ็ะเขา้ขา่ยมาตรา	157	
ตามประมวลกฎหมายอาญา	อนัจะทำาใหเ้สีย่งตอ่การตอ้งรบัผดิในเรือ่งทีไ่มใ่ชง่านในหนา้ทีโ่ดยตรง	

ทัง้นี	้เมือ่กรรมาธกิารไดต้อบชีแ้จงแลว้ผูอ้ภปิรายไดข้อใหก้รรมาธกิารตอบในประเดน็
ที่ว่าเป็นแพทย์ในสังกัดสถานพินิจเท่านั้นให้ชัดเจน

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	53	มีดังนี้
1) น�ยสมัคร เช�วภ�นันท์	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 เหตุผลที่ทางกรรมาธิการฯ	

ไม่ตัดมาตรา	 53	 ออก	 เพราะหากบุคคลตามมาตรา	 53	 ยังไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่	 ยังไม่ถือเป็น 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา	53	นี้	เฉพาะในกรณีที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่

แลว้ถงึจะใหม้ฐีานะเปน็เจา้พนกังานตามกฎหมาย	ทัง้นีเ้หตผุลทีต่อ้งบญัญตัใิหบ้คุคลตามทีบ่ญัญตัิ
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ไว้ในมาตรา	 53	 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	 เพราะเมื่อบุคคลดังกล่าวต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี	้ อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 ดังนั้นหาก

บคุคลดงักลา่วไดป้ฏบิตัหินา้ทีไ่ปโดยชอบ	กค็วรไดร้บัความคุม้ครองเชน่เดยีวกบัเจา้พนกังานตาม
ทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายอาญา	แตถ่า้ปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยมชิอบกค็วรถกูลงโทษเชน่เดยีวกบัเจา้พนกังาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นเดียวกัน

๒) น�ยวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 แพทย์	 จิตแพทย์	
นักสังคมสงเคราะห์	ครู	ตามมาตรา	53	เป็นข้าราชการในสังกัดกรมพินิจเท่านั้น

๓) น�ยธวัชชัย ไทยเขียว	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 ส่วนหนึ่งเป็นแพทย์ในสังกัด
กรมพินิจ	 แต่ส่วนหนึ่งเป็นแพทย์ที่อาสาเข้ามาทำางานและได้รับผลตอบตอบเป็นรายชั่วโมง	 

ดงันัน้หากการปฏบิตัหินา้ทีข่องบคุคลเหลา่นีก้ระทบตอ่เดก็และเยาวชน	กต็อ้งรบัผดิในทางอาญา
เพราะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ

๔) น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	การกำาหนดให้ตัวบุคคลซึ่งมี

ตำาแหนง่ตามทีป่รากฏอยูใ่นมาตรา	53	นัน้	หากบคุคลดงักลา่วประกอบภาระงานอยา่งอืน่ทีไ่มใ่ช่
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัตินี้	 ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับมาตรา	53	แต่ทั้งนี้หาก
บัญญัติมาตรา	 53	 ก็ใช่ว่าบุคลากรในตำาแหน่งต่างๆ	 ในมาตรานี้จะไม่เป็นเจ้าพนักงานตาม

กฎหมาย	เพราะฐานะการเป็นเจา้พนกังานตามกฎหมายตอ้งดวูา่	เจา้หนา้ที่หรอืบคุลากรคนนัน้
เปน็เจา้หนา้ทีข่องรฐัและใชอ้ำานาจรฐัหรอืไม	่และการใชอ้ำานาจรฐันัน้มผีลกระทบตอ่สทิธเิสรภีาพ
ของประชาชนหรือไม่	 ถ้าเป็นเช่นนั้นก็มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอยู่แล้วโดยไม่ต้อง
เขียนเพ่ิมเติม	 ซ่ึงการเขียนเพ่ิมเติมในกฎหมายฉบับต่างๆ	 ว่าให้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายน้ัน 
ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่ต้องตีความในภายหลัง	 นอกจากนี้การเขียนให้บุคลากรต่างๆ	 

มฐีานะเปน็เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญานัน้มไิดเ้ปน็โทษตอ่บคุลากรในตำาแหนง่นัน้ๆ	
แต่เป็นความจำาเป็นในแง่ที่จะต้องคุ้มครองบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่	
เพราะอาจจะมีการกระทำาความผิดต่อบุคคลท่ีเข้าไปปฏิบัติหน้าท่ีแทนรัฐ	 ซ่ึงถ้าหากมีผู้กระทำาผิด 

ตอ่เจา้พนกังานตามกฎหมายกจ็ะมโีทษเพิม่ขึน้	ซึง่ในลกัษณะเชน่นีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่บคุลากร
ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย	 เพราะฉะนั้นมิใช่ว่าการกำาหนดให้เป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วจะมีผลเสียหายหรือเป็นโทษต่อบุคลากรในตำาแหน่งนั้นๆ	 
ในทางตรงกันข้าม	 กลับเป็นการคุ้มครองบุคลากรในตำาแหน่งนั้นๆ	 ให้ได้รับความคุ้มครอง 
ตามกฎหมายด้วย
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ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 5๓

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ	
มติ เห็นด้วย	55	เสียง	ไม่เห็นด้วย	23	เสียง	งดออกเสียง	7	เสียง	ไม่ลงคะแนน	

ไม่มี

๒. ม�ตร� ๙๐

น�ยสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั น�ยเสรมิเกยีรต ิวรดษิฐ ์และน�ยสตัย� อรณุธ�ร ี
(กรรมาธิการ)	ขอสงวนความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา	90	เป็นดังนี้

“มาตรา	 90	 เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำาความผิดอาญา
ซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำาหนดไว้ให้จำาคุกไม่เกินยี่สิบปี	 ไม่ว่าจะมีโทษปรับด้วย
หรือไม่ก็ตาม	 ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนไม่เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้ 

จำาคกุมากอ่น	เวน้แตเ่ปน็ความผดิทีไ่ดก้ระทำาโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ	กอ่นมคีำาพพิากษา	
หากเด็กหรือเยาวชนให้ก�รรับส�รภ�พสำานึกในการกระทำาและผู้เสียหายยินยอมและโจทก์
ไมค่ดัคา้น	เมือ่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏวา่พฤตกิารณแ์หง่คดไีมเ่ปน็ภยัรา้ยแรงตอ่สงัคมเกนิสมควรและ
ศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นคนดีได้	 และผู้เสียหายอาจได้รับการชดเชยเยียวยา
ตามสมควร	หากนำาวธิจีดัทำาแผนแกไ้ขบำาบดัฟืน้ฟ	ูซึง่เปน็ประโยชนต์อ่อนาคตของเดก็หรอืเยาวชน
และต่อผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษา	 ให้ศาลมีคำาสั่งให้ผู้อำานวยการสถานพินิจหรือ
บุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดให้มีการดำาเนินการเพื่อจัดทำาแผนดังกล่าว	 โดยมีเงื่อนไขให้เด็กหรือ
เยาวชน	 บิดา	 มารดา	 ผู้ปกครอง	 บุคคลหรือองค์การซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยปฏิบัติ	 
แล้วเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่ที่ศาลมีคำาสั่ง	 หากศาลเห็นชอบด้วย 
กับแผนแก้ไขบำาบัดฟื้นฟู	 ให้ดำาเนินการตามนั้นและให้มีคำาสั่งจำาหน่ายคดีไว้ชั่วคราว	 หากศาล 
ไม่เห็นชอบ	ให้ดำาเนินกระบวนพิจารณาต่อไป” 

คำ�อภิปร�ยของกรรม�ธิก�รผู้สงวนคว�มเห็น ในม�ตร� ๙๐

กรรมาธิการผู้สงวนความเห็นได้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
เพื่อชี้แจงประกอบการแปรญัตติ	มีดังนี้

1) น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	ได้ชี้แจงสรุปได้ว่า	การที่เด็กหรือเยาวชนจะได้รับ
สิทธิเข้าสู่มาตรการพิเศษ	ก็คือ	สิทธิที่จะไม่ต้องถูกดำาเนินคดี	ในทางตรงกันข้าม	ให้นำาตัวเด็กไป

เขา้สูแ่ผนฟืน้ฟตูามหลกัเกณฑท์ีป่รากฏอยูใ่นรา่งเดมิซึง่กำาหนดใหเ้ดก็นัน้ตอ้งใหก้ารรบัสารภาพ
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ตามคำาฟอ้งเสยีกอ่น	ผูส้งวนความเหน็ไมเ่หน็ดว้ย	เนือ่งจากบทบญัญตัใินมาตรา	90	เปน็บทบญัญตัิ
ในหมวด	7	ว่าด้วยมาตรการพิเศษแทนการดำาเนินคดีอาญา	ซึ่งมีแนวคิดว่าการดำาเนินคดีอาญา
กับเด็กและเยาวชนซึ่งกระทำาความผิดและนำาไปสู่การลงโทษตามกฎหมายนั้น	 ไม่ใช่วิธีการที่ดี

ที่สุดสำาหรับเด็กและเยาวชนที่กระทำาความผิด	เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้สงวนความเห็นจึงได้ตั้งคำาถามว่า	
เหตุใดการที่จะนำามาตรการพิเศษ	คือ	การฟื้นฟูเด็กและเยาวชนมาใช้เพื่อทดแทนการดำาเนินคดี
อาญา	 จึงต้องบังคับให้เด็กยอมจำานนกับข้อกล่าวหาเสียก่อนด้วยการผ่านเงื่อนไข	 คือ	 เด็กต้อง
ให้การรับสารภาพ	 ทั้งในเรื่องการที่เด็กถูกกล่าวหาและถูกดำาเนินคดีด้วยการยื่นฟ้องคดีต่อ 
ศาลนั้น	 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติโดยให้สันนิษฐานเป็นประโยชน์กับผู้ต้องหาหรือจำาเลยในคดีนั้น

เปน็ผูบ้รสิทุธิจ์นกวา่จะมคีำาพพิากษาถงึทีส่ดุวา่ผูต้อ้งหาหรอืจำาเลยนัน้กระทำาความผดิ	แตเ่มือ่มี
การยืน่ฟอ้งคดตีอ่ศาลแลว้กลบัไปเขยีนกฎหมายบงัคบัใหเ้ดก็และเยาวชนซึง่ไดร้บัสนันษิฐานตาม
บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูวา่เปน็ผูบ้รสิทุธิใ์หต้อ้งรบัสารภาพเสยีกอ่นจงึจะมสีทิธเิขา้สูม่าตรการ
พิเศษ	คือ	มาตรการฟื้นฟูเด็ก	ทำาให้เกิดคำาถามขึ้นว่ามาตรการพิเศษที่กำาหนดขึ้นมาทดแทนการ
ดำาเนนิคดอีาญานัน้	สดุทา้ยจะฟืน้ฟเูดก็หรอืจะบงัคบัใหเ้ดก็ตอ้งยอมรบัวา่ตวัเองกระทำาความผดิ
เสียก่อนเพื่อประโยชน์ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่จะไม่ต้องเสียเวลากับการสืบสวน	
สอบสวนหรือการพิจารณาต่อไป	 ทั้งการให้เด็กยอมรับสารภาพก่อนว่ากระทำาความผิดจึงจะมี
สิทธิได้รับการฟื้นฟูเป็นการสร้างเงื่อนไขซึ่งจะขัดกับมาตรา	 132	 และมาตรา	 138	 ซึ่งเป็น
บทบัญญัติของมาตรการในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องการพิจารณาพิพากษาคดี	 ในกรณีที่ศาลเห็นว่า

พฤตกิารณแ์หง่คดยีงัไมส่มควรทีจ่ะมคีำาพพิากษา	หรอืบดิา	มารดา	ผูป้กครองหรอืบคุคลทีจ่ำาเลย
อาศัยอยู่ด้วยร้องขอ	 ศาลอาจจะมีคำาสั่งให้ปล่อยตัวเด็กก็ได้	 และที่สุดแม้ศาลมีคำาพิพากษาว่า 
เด็กหรือเยาวชนนั้นไม่มีความผิด	 แต่ศาลเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ 

กระทำาความผดิ	มาตรา	138	กใ็หอ้ำานาจศาลสัง่ใหส้ง่ตวัเดก็ไปเขา้สูก่ระบวนการฟืน้ฟไูด้	ดงันัน้
จึงไม่จำาเป็นที่จะต้องไปบังคับให้เด็กต้องรับสารภาพเสียก่อน	 เพียงแต่เมื่อเด็กให้ความสำาคัญ	 
และสำานึกว่าพฤติกรรมของตัวเองที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละคดีนั้นเป็น
พฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสม	เด็กนั้นก็สมควรที่จะได้รับการฟื้นฟู

๒) น�ยเสริมเกียรติ วรดิษฐ์	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	มาตรา	90	มีหลักการ
ท่ีต้องการเยียวยาเด็กและแก้ไขให้เด็กปรับตนเป็นคนดี	โดยไม่มุ่งเน้นการลงโทษ	 ซ่ึงมาตรา	90	 น้ี	 

มหีลกัการเชน่เดยีวกบัมาตรา	86	วา่ไมค่วรจะตอ้งมเีงือ่นไขวา่ตอ้งใหเ้ดก็รบัสารภาพ	ซึง่ในสว่น 
ของมาตรา	 86	 ได้มีการปรับแก้จาก	 “รับสารภาพ”	 เป็น	 “รู้สำานึกในการกระทำา”แล้ว	 ดังนั้น 
จึงควรแก้ให้มาตรา	86	กับมาตรา	90	ให้ไปในแนวทางเดียวกัน	
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นอกจากนีย้งัไดช้ีแ้จงในเรือ่งสำานกึในการกระทำาสรปุไดว้า่	การพจิารณาวา่เดก็สำานกึ
ในการกระทำาหรือไม่	 ต้องพิจารณาจากพฤติกรรมว่า	 พฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนเปลี่ยนไป
หรือไม่หลังจากเกิดเหตุ	 ถ้าเปลี่ยนไปในทางที่สลดหดหู่	 เศร้าโศกเสียใจ	 เรียกว่ามีพฤติกรรม 
รู้สำานึก	ซึ่งต่างจากคำาว่า	“รับสารภาพ”

๓) น�ยสัตย� อรุณธ�รี	 ได้ชี้แจงสรุปได้ว่า	 มาตรา	 90	 เป็นการกำาหนดวิธีการ

จดัทำาแผนแกไ้ขบำาบดัฟืน้ฟสูำาหรบัเดก็หรอืเยาวชนทีถ่กูโจทกฟ์อ้งวา่	ไดก้ระทำาความผดิอาญาที่
มีอัตราโทษอย่างสูงไม่เกิน	20	ปี	แทนการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น
ท่ีมีโทษในทางอาญา	ซ่ึงถ้าเด็กและเยาวชนท่ีเป็นจำาเลยปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำาบัดฟ้ืนฟูดังกล่าวแล้ว 
ก็จะไม่ถูกลงโทษ	 โดยให้ศาลสั่งจำาหน่ายคดีและให้สิทธินำาคดีอาญามาฟ้องระงับ	 ทั้งนี้ 
ผู้อภิปรายไม่เห็นด้วยกับการบัญญัติให้เด็กและเยาวชนต้องให้การรับสารภาพเสียก่อนจึงจะ
สามารถนำามาตรการดังกล่าวข้างต้นมาใช้ได	้ เนื่องจากเด็กและเยาวชนที่ถูกฟ้องว่ากระทำาผิด 
ยังไม่อยู่ในภาวะ	ท่ีจะเข้าใจข้อหาได้ดีเช่นเดียวกับผู้ใหญ่	จึงอาจให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหา 

ไปโดยผดิหลง	ไมต่รงกบัทีต่นไดก้ระทำาไป	โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาจถกูจงูใจใหร้บัสารภาพ	เพือ่จะ
ได้ใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษ	ซึ่งน่าจะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้	เห็นควร
แก้ไขเป็น	 ให้เด็กและเยาวชนผู้ถูกฟ้องเพียงแต่รู้สำานึกในการกระทำา	คือ	รู้ว่าตนได้กระทำาอะไร
ไปก็สามารถจะใช้วิธีการทำาแผนแก้ไขฟื้นฟูได้แล้ว	 นอกจากนี้เนื่องจากคดีที่จะใช้วิธีการพิเศษ

แทนการลงโทษนีม้อีตัราโทษอยา่งสงูไมเ่กนิ	20	ป	ีซึง่รวมทัง้คดอีาญาแผน่ดนิทีร่ฐัเปน็ผูเ้สยีหาย
และคดอีาญาแผน่ดนิทีม่ผีูเ้สยีหายดว้ย	ดงันัน้กอ่นทีจ่ะใชแ้ผนการบำาบดัแกไ้ขฟืน้ฟแูทนการลงโทษ
ควรที่โจทก์	ซึ่งหมายถึงพนักงานอัยการ	ที่เป็นทนายความแผ่นดิน	ผู้ดูแลความเสียหายที่เกิดกับ
แผน่ดนิและเอกชนผูไ้ดร้บัความเสยีหายในกรณฟีอ้งคดเีอง	จะไดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบและ
ไม่คัดค้านเสียก่อน	จึงขอเพิ่มความในมาตรา	90	ว่า	“และโจทก์ไม่คัดค้าน”

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	90	มีดังนี้
1) น�งอภิรดี โพธิ์พร้อม	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	บทบัญญัติในเรื่องมาตรการพิเศษ

แทนการดำาเนินคดีอาญาเป็นบทบัญญัติที่ถูกร่างขึ้นใหม่	 โดยกำาหนดให้มีเครื่องมือในการแก้ไข
บำาบัดฟื้นฟูเด็กหลากหลายครบวงจร	 ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้กับเด็ก

ทกุคน	เครือ่งมอืบางอยา่งถกูสรา้งขึน้มาเพือ่ใชก้บัเดก็ทีม่คีวามเสยีหายนอ้ย	แกไ้ขงา่ย	บางอยา่ง
ถกูสรา้งมาใชก้บัเดก็ทีม่ปีญัหามาก	ซึง่ตอ้งมมีาตรการในการแกไ้ขเพิม่ขึน้	ดงันัน้การใชม้าตรการ
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พิเศษแทนการดำาเนินคดีอาญาจึงเป็นเรื่องของการพิจารณาและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเด็ก 
แต่ละราย	ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการออกแบบเป็น	2	ส่วน	ส่วนหนึ่งคือ	ให้เด็กสามารถ
ออกจากกระบวนการยุติธรรมไปตั้งแต่ยังไม่มีการฟ้องคดี	 เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่จะได้รับ 
ความเสียหายน้อยที่สุด	 และไม่สมควรอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนานเกินไป	 (มาตรา	 86)	 
แต่เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมหลักของประเทศเป็นกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องมีการ
สอบสวน	 จับกุม	 สั่งฟ้อง	 และพิจารณาคดีอยู่	 ซึ่งสิ่งที่ออกแบบมานี้เพื่อให้มีทางเลือกเปิดจาก
กระบวนการยุติธรรมปกติออกสู่กระบวนการยุติธรรมทางเลือกได	้ เมื่อมีการจับตัวเด็กมาแล้ว	 
ในขั้นตอนที่ยังไม่มีการฟ้องคดี	 ก็เปิดช่องไว้ให้ผู้อำานวยการสถานพินิจสามารถพิจารณาภายใต้
เงื่อนไขมาตรา	86	คือ	อัตราโทษที่เด็กกระทำาความผิดในโทษที่ไม่ร้ายแรงมาก	คือ	ไม่เกิน	5	ปี	
ซึ่งมีกระบวนการที่จะมีการทำาแผนในการไปพูดคุยกันผ่านความเห็นชอบของพนักงานอัยการ	 
ถ้าสมมุติตกลงกันได้ตามแผน	 เด็กก็จะถูกออกจากระบบ	 ผ่านเข้าไปในกระบวนการทางเลือก
โดยไม่ต้องวนกลับเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมปกติอีก	 แต่ในกรณีที่เด็กไม่ผ่านช่องทางนี้	 
เด็กก็ต้องกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติ	 โดยการสอบสวน	 สั่งฟ้อง	 แล้วส่งมาเพื่อศาล 
ได้พิจารณาพิพากษา	 เมื่อเด็กมาถึงศาลเด็กจะได้รับความคุ้มครองโดยมีที่ปรึกษากฎหมาย 
ในทุกคดี	 ซึ่งการสอบคำาให้การของเด็กในชั้นศาล	 โอกาสที่เด็กจะถูกข่มขู่หรือยอมจำานน 
ให้รับสารภาพนี้จึงไม่เกิดขึ้น	 เหตุที่ต้องให้มีการรับสารภาพเนื่องจาก	 ถ้าเขากระทำาความผิด	 
เขาก็ต้องรับสารภาพ	 เพราะการทำาผิดแล้วสารภาพ	 นั่นคือการสำานึกตัวพร้อมที่จะกลับตัว 
เป็นคนดี	 จึงสมควรจะได้รับโอกาส	 แต่ในกรณีที่เด็กยังมีข้อต่อสู้อยู่ว่าไม่ได้กระทำาความผิด	 
เด็กก็ต้องได้รับความยุติธรรมโดยการต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้กระทำาความผิด	ซึ่งถ้าผลออกมาว่า
เขาไม่ได้กระทำาความผิด	ก็ไม่มีสิทธิที่จะนำาตัวเขาเข้าไปแก้ไขบำาบัดฟื้นฟู

นอกจากนีก้ารสงวนคำาแปรญตัตโิดยเพิม่ความใหต้อ้งไปถามความเหน็ของโจทกว์า่
จะค้านหรือไม่นั้น	 กรรมาธิการผู้ชี้แจงเห็นว่า	 ไม่ได้เป็นคุณแก่เด็ก	 แต่กลับเป็นการเพิ่มเงื่อนไข	
ทั้งนี้เนื่องจากตามร่างมาตรา	90	จะเขียนเปิดกว้าง	ถ้าเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติ	ดังนั้น
แม้เด็กจะไม่ประสบความสำาเร็จจากการผ่านกระบวนการตามมาตรา	86	แต่เมื่อมาถึงศาลและ
ศาลพบว่ามีเงื่อนไขที่เด็กพอจะปรับปรุงตนเองได้	 ศาลก็สามารถใช้มาตรา	 90	 ส่งเด็กไปเข้า

กระบวนการจดัทำาแผนไดอ้กีครัง้หนึง่	โดยไมม่เีงือ่นไขความเหน็ของฝา่ยโจทก	์เพยีงแตผู่เ้สยีหาย
ในฐานะทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกระทำาโดยตรงยนิยอม	เดก็กไ็ดร้บัประโยชนต์รงนีแ้ลว้	ในสว่น
วิธีการที่ใช้ในมาตรา	86	ไม่เหมือนกับเรื่องการตัดสินผู้ใหญ่	 เพราะจำาเป็นที่ต้องให้เด็กรู้สำานึก
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ในการกระทำาของเขา	 ซึ่งเป็นการนำาหลักการกระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์	 (Restorative	 
Justice)	ในต่างประเทศมาใช้	และสืบเนื่องจากกระบวนการแก้ไขเด็กไม่ใช่เป็นเรื่องของการผัน

เดก็ออกไปจากกระบวนการยตุธิรรมเทา่นัน้	หากแตต่อ้งมกีระบวนการทีจ่ะตอ้งทำาใหเ้ดก็ตระหนกั
วา่ตนไดท้ำาผดิในเรือ่งนัน้	ซึง่ตอ้งไปผา่นกระบวนการเปดิใจกบัผูเ้สยีหาย	ชมุชน	พอ่แม	่ผูป้กครอง
ว่าสิ่งที่เขาทำานี้ส่งผลกระทบกับสังคมอย่างไร	 อันจะทำาให้เด็กไม่กลับมากระทำาความผิดนั้นอีก	
ซึง่เปน็วตัถปุระสงคข์องกฎหมาย	ทัง้นีน้อกจากมาตรการพเิศษตามมาตรา	90	นีแ้ลว้	ในกฎหมาย
ฉบับนี้ยังได้ออกแบบไว้ว่า	 แม้เด็กได้ต่อสู้คดีหรือรับสารภาพแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ควรจะ
เป็นตามมาตรา	90	ก็มีมาตรา	132	ที่ศาลอาจจะไม่ต้องพิพากษาคดี	แต่ส่งเข้าไปแก้ไข	บำาบัด
ฟื้นฟูตามวิธีการที่ได้มีการออกแบบไว้	ซึ่งหากเด็กสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวได้ตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมายและกลับตัวเป็นคนดีได้อีกครั้งหนึ่ง	เด็กก็ไม่ต้องถูกศาลพิพากษา	

๒) น�ยวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล	 ตอบชี้แจงประเด็นความหมายของคำาว่า	
“รู้สำานึก”กับ	 “รับสารภาพ”	สรุปได้ว่า	 เหตุที่มาตรา	86	 ใช้คำาว่า	 “สำานึก”	 ได้	 เนื่องจากความ
สำานึกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องเข้ากระบวนการพูดคุย	 โดยให้สถานพินิจมาเป็นผู้ดูแลสภาพ

แวดลอ้มและจดัทำาแผนแกไ้ขบำาบดัฟืน้ฟ	ูสว่นในมาตรา	90	เปน็กระบวนการทางกฎหมายอาญา	
เพราะว่าเมื่อมีการฟ้องคดีอาญา	 ศาลมีหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา	173	ทีต่อ้งสอบถามคำาใหก้ารจำาเลย	จำาเลยจะใหก้ารปฏเิสธหรอืใหก้ารรบัสารภาพศาล
กต็อ้งบนัทกึไวโ้ดยละเอยีด	ซึง่จำาเลยจะใหก้ารอยา่งไรกไ็ด	้ซึง่ตามกฎหมายทกุคดตีอ้งตัง้ทีป่รกึษา
กฎหมายให้กับจำาเลย	 ดังนี้คำารับสารภาพจึงเป็นเงื่อนไขของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 
ที่ศาลจะต้องสอบคำาให้การจำาเลย	 นอกจากนี้คำาว่า	 “รับสารภาพ”	 เป็นเงื่อนไขเบื้องต้น	 ทั้งนี้ 
เมื่อเข้าองค์ประกอบตามมาตรา	 90	 ก็ต้องมีการประชุมกันซึ่งก็ย่อมเกิดการพูดคุยกัน	 อันจะ
ทำาให้สามารถรู้ได้ว่าเด็กนั้นรู้สำานึกหรือไม่	 ซึ่งการรู้สำานึกนี้ก็คือ	 การแสดงออกถึงความเห็นใจ	
ความยอมรับว่าตัวเองได้ก่อความเสียหายให้กับผู้เสียหายหรือทำาให้ชุมชนเดือดร้อน

๓) น�ยสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ	 ตอบชี้แจงประเด็นความหมายของคำาว่า	 “รู้สำานึก”	
กับ	“รับสารภาพ”	สรุปได้ว่า	ในคดีอาญาหรือกระบวนการยุติธรรมคำาว่า	“รับสารภาพ”	ในความ

เปน็จรงิ	บางคดกีารรบัสารภาพอาจจะเกดิจากความจำาใจ	บางคดเีกดิดว้ยความฝนืใจ	เพราะดว้ย
ผลลัพธ์สุดท้ายนั้นเป็นประโยชน์แก่ตน	 ทั้งนี้ต่อให้ใช้คำาว่า	 “รู้สำานึก”	 รู้สำานึกโดยเสแสร้ง	 
ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ	 เพราะรู้ว่าประโยชน์สุดท้ายเป็นประโยชน์แก่ตัวเอง	 เพราะฉะนั้น 
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หากคำาวา่	“รบัสารภาพ”	เปน็เสมอืนหนึง่เอาขนมมาลอ่	ในตรรกะเดยีวกนัรูส้ำานกึกเ็ปรยีบเสมอืน
หนึ่งเป็นขนมได้ไม่ต่างกัน	 ดังนั้นคำาว่า	 “รู้สำานึก”	 จึงเป็นการที่เด็กรู้ว่าตนเองนั้นได้ก่อภัยอะไร 
เกิดขึ้น	 และภัยที่ตนเองได้กระทำาให้เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เสียหาย	 ต่อสังคม	

ชมุชนและครอบครวัของตนเองอยา่งไร	สว่นคำาวา่	“สารภาพ”	นัน้	มกัจะมุง่หมายวา่	รบัสารภาพ
เฉพาะในขอ้หาทีม่กีารกลา่วหาวา่กระทำาความผดิ	การรบัสารภาพจงึเปน็ประตบูานแรกทีจ่ะเปดิ
ไปสูก่ารคน้หาความจรงิ	ซึง่กค็อืจติสำานกึทีอ่ยูใ่นตวัเดก็	เหตทุีม่าตรา	90	ตอ้งใชค้ำาวา่	“สารภาพ”	
เพราะเหตุว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	มีการสอบสวน	มีการฟ้อง	มีการ
ดำาเนินคดีแล้ว	 การรับสารภาพเปรียบเสมือนเป็นประตูบานแรก	 คือ	 ต้องจากปฏิเสธเป็น 
รับสารภาพแล้วก็ผันคดีออกไป

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๙๐

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามกรรมาธิการเสียงข้างน้อย	
มติ เห็นด้วย	32	เสียง	ไม่เห็นด้วย	44	เสียง	งดออกเสียง	3	เสียง	ไม่ลงคะแนน

ไม่มี

๓. ม�ตร� ๙๓

โดยที่มาตรา	 93	 คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมสมาชิกวุฒิสภาจึงมีสิทธิ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้	ในการนี้มีผู้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา	ดังนี้

พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ	 ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการที่เพิ่มเติม	

“หา้มมใิหน้ำาขอ้เทจ็จรงิหรอืพยานหลกัฐานทีไ่ดม้าจากการประชมุเพือ่จดัทำาแผนแกไ้ขบำาบดัฟืน้ฟู
ตามมาตรา	86	และมาตรา	91	มาใชอ้า้งตอ่ศาล”	เนือ่งจากผูอ้ภปิรายเหน็วา่	เงือ่นไขทีเ่พิม่เตมิ
ขึ้นมานี้จะทำาให้เกิดปัญหามากกว่า	 ทั้งการเพิ่มข้อเท็จจริงขึ้นมายิ่งจะทำาให้เกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติ

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

1) น�ยสุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย	ตอบช้ีแจงการเพ่ิมถ้อยคำาในมาตรา	93	สรุปได้ว่า	
เนื่องจากในการจัดทำาแผนแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนั้นอาจจะต้องมีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
หลายฝ่าย	เพื่อตรวจสอบเรื่องอายุ	ประวัติ	ความประพฤติ	สภาพแวดล้อม	และวิธีการนำาไปสู่
การฟื้นฟูเด็ก	 ซึ่งกระบวนการต่างๆ	 เหล่านี้อาจจะทำาให้ค้นพบข้อเท็จจริงหรือค้นพบพยาน 
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หลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือเป็นสาเหตุของการกระทำาความผิดในตัวเด็ก	 ดังนั้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
สามารถที่จะเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน	 ทั้งนี้หากในที่สุด

แลว้การดำาเนนิการตามแผนบำาบดัฟืน้ฟเูดก็ไมป่ระสบความสำาเรจ็	เดก็ตอ้งถกูปรบัเขา้สูก่ระบวนการ
พจิารณาคดแีบบปกติ	ซึง่ต้องเริม่การสบืพยานใหม่ทัง้หมด	จะนำาเอาคำารบัสารภาพมาใชล้งโทษ
เดก็ไมไ่ด	้และนอกจากพยานหลกัฐานแลว้	ขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นกนั	ซึง่อาจจะเกดิ
จากจติสำานกึของเดก็	หรอืเกดิจากการสบืเสาะของสถานพนิจิเอง	กห็า้มนำาขอ้เทจ็จรงิหรอืพยาน
หลกัฐานทีไ่ดจ้ากการประชมุเพือ่จดัทำาแผนแกไ้ขบำาบดัฟืน้ฟมูาใชต้อ่ศาล	เพราะฉะนัน้การปรบัปรงุ
บทบญัญตัใินมาตรานีก้เ็พือ่ใหม้คีวามชดัเจนในทีม่าของพยานหลกัฐานวา่พยานหลกัฐานทัง้หมด
ที่ได้จากกระบวนการจัดทำาแผนฟื้นฟูเด็กจะเอามาใช้อ้างในชั้นพิจารณาคดีไม่ได้	 ทั้งยังได้ 
เพิ่มเติมข้อความให้มีความครอบคลุมมากขึ้น

๒) น�ยสมัคร เช�วภ�นันท์	ตอบชี้แจงการเพิ่มถ้อยคำาในมาตรา	93	สรุปได้ว่า	
มาตรา	93	คล้ายกับวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นพิจารณาของศาลแพ่งและการพิจารณาในคดี
อาญา	ซึ่งเวลาที่มีการไกล่เกลี่ยในคดีแพ่งหรือคดีอาญานั้นจะต้องมีการจดรายงาน	และห้ามนำา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกิดจากการเจรจานั้นมาใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณา

สบืพยาน	เหตผุลเนือ่งจากในชัน้ไกลเ่กลีย่ไมว่า่ในคดแีพง่หรอืคดอีาญานัน้	ตอ้งการทีจ่ะใหคู้ค่วาม
ทัง้สองฝา่ยประนปีระนอมยอมความกัน	ใหเ้กิดความเขา้ใจกัน	ถา้เปดิอกพูดจากนัแลว้ตกลงกนั
ก็จะให้ทำาสัญญาประนีประนอมยอมความ	 แต่ถ้าเจรจากันไม่ได้ก็นำาไปสู่กระบวนการในการ
พิจารณาคดี	 เพราะฉะนั้นมาตรา	93	จึงเปรียบเทียบได้กับการประนีประนอมยอมความในคดี
แพ่งและคดีอาญา

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๙๓

ทีป่ระชมุเหน็ชอบดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของคณะกรรมาธกิาร	โดยไมม่กีารลงมติ

๔. ม�ตร� 1๒๐ และ ม�ตร� 1๒1

น�งอภิรดี โพธิ์พร้อม (กรรมาธิการ)	 ขอสงวนความเห็นโดยให้คงมาตรา	 120	
ไว้ตามร่างเดิม	ทั้งนี้กรรมาธิการฯ	ได้แก้ไขมาตราดังกล่าว	ไว้ดังนี้

“มาตรา	 120	 ในศาลที่มีอำานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	 จำ�เลยจะมี
ทน�ยคว�มแก้คดแีทนไม่ได้ แต่ให้จำาเลยมทีีป่รกึษากฎหมายเพือ่ปฏบิตัหิน้าที่ทำ�นองเช่นเดยีวกบั
ทนายความได้	ในกรณีที่จำาเลยไม่มีที่ปรึกษากฎหมาย	ให้ศาลแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้”
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โดยกรรมาธิการผู้สงวนความเห็นได้ชี้แจงและให้เหตุผลในการให้คงไว้ตามร่างเดิม	
สรปุไดว้า่	เนือ่งจากกระบวนการยตุธิรรมสำาหรบัเดก็และเยาวชนมกีารออกแบบไวโ้ดยเฉพาะและ
แตกต่างจากของผู้ใหญ่	 ซึ่งในส่วนของกระบวนการพิจารณาก็จะใช้วิธีพิจารณาแบบพิเศษที่ไม่
เครง่ครดัเหมอืนในกระบวนการวธิพีจิารณาความอาญา	ดงันีเ้มือ่กระบวนการในการตอ่สูค้ดขีอง
เด็กไม่ต้องใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	ก็มีการออกแบบคนที่จะมาช่วยเหลือทางกฎหมายกับเด็ก
แตกตา่งจากของผูใ้หญ	่คอื	ไมใ่ชท้นายความ	เพราะวา่ตามหลกัการบทบาทของทนายความตอ้ง
เข้ามาทำาหน้าที่แทนตัวความ	ต้องมีการต่อสู้มุ่งทางคดีกัน	ทั้งนี้หลักการตามร่างมาตรา	120	นี้
ไมไ่ดเ้ขยีนขึน้มาใหม	่แตเ่ปน็หลกัการตามกฎหมายเดมิและกส็อดคลอ้งกบัหลกัสากลในมาตรฐาน
ขัน้ต่ำาของกระบวนการยตุธิรรมสำาหรบัเดก็และเยาวชน	หรอืทีเ่รยีกกนัวา่	เบจงิร	ู(Beijing	Rules)	 
กฎแห่งกรุงปักกิ่ง	อย่างไรก็ตามการแก้ไขปรับปรุงของกรรมาธิการโดยการตัดคำาว่า	“จำาเลยจะมี
ทนายความแก้ต่างแทนไม่ได้”	 ออก	 แล้วกำาหนดว่า	 “ให้จำาเลยมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติ

หนา้ทีเ่ชน่เดยีวกบัทนายความ”	นัน้	จะทำาใหห้ลกัการดัง้เดมิเปลีย่นแปลงไป	ซึง่การแกไ้ขดงักลา่ว
จะทำาให้แนวคิดในเรื่องนี้ถูกลบล้างไปและไม่ตรงกับเจตนารมณ์ดั้งเดิมของกฎหมาย

ทัง้นีจ้ากบทบญัญตัใินมาตรา	120	ขา้งตน้ผูส้งวนความเหน็ไดบ้ญัญตัมิาตรา	121	
ให้สอดคล้องกัน	โดยให้ที่ปรึกษากฎหมายจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำาหนดไว้	คือ	

“มาตรา	121	ทีป่รกึษากฎหมายตามมาตรา	120	ตอ้งมคีณุสมบตัิเปน็ทนายความ
ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความและผ่านการอบรมเรื่องวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	
ความรูเ้กีย่วกบัจติวทิยา	การสงัคมสงเคราะห	์และความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ำาหนดในขอ้บงัคบั
ของประธานศาลฎีกา ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นทน�ยคว�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยทน�ยคว�มและผ่�นก�รอบรมเรื่อง 
วิธีพิจ�รณ�คดีเย�วชนและครอบครัว คว�มรู ้เกี่ยวกับจิตวิทย� ก�รสังคมสงเคร�ะห์ และ 
คว�มรู้อื่นที่เกี่ยวข้องต�มที่กำ�หนดในข้อบังคับของประธ�นศ�ลฎีก� หรือ

(๒) ได้รับปริญญ�ท�งกฎหม�ยไม่ตำ่�กว่�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�และผ่�นก�รอบรม
เรื่องวิธีพิจ�รณ�คดีเย�วชนและครอบครัว คว�มรู ้ เกี่ยวกับจิตวิทย� ก�รสังคมสงเคร�ะห์  
และคว�มรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วข้องต�มหลกัเกณฑ์และวธิกี�รทีก่ำ�หนดในข้อบงัคบัของประธ�นศ�ลฎกี� และ
ได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษ�กฎหม�ยต�มม�ตร� ๑๒๒”

กรรมาธิการผู้สงวนความเห็นได้ให้เหตุผลประกอบสรุปได้ว่า	 สืบเนื่องจากใน 
ชั้นกรรมาธิการได้มีการระบุไว้ว่าต้องเป็นการอบรมโดยสภาทนายความ	แต่กรรมาธิการผู้สงวน 
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ความเห็นเห็นว่า	 การอบรมหลักสูตรพิเศษนี้ประสงค์องค์ความรู้พิเศษซึ่งจะถูกกำาหนดโดย 
ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎกีา	โดยอาจนำาหนว่ยงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะทางในเรือ่ง
จติวทิยา	สงัคมสงเคราะห	์และวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั	มาจดัทำาหลกัสตูรเพือ่พฒันา 
คนที่ทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย	 จึงเห็นว่าไม่จำาเป็นต้องระบุว่าต้องเป็นการอบรมโดย 
สภาทนายความ

โดยที่มาตรา	120	และมาตรา	121	คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมสมาชิก

วฒุสิภาจงึมสีทิธอิภปิรายแสดงความคดิเหน็ได้	ในการนีม้ผีูอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุ
วุฒิสภา	ดังนี้

1) น�ยคำ�นูณ สิทธิสม�น	 ได้อภิปรายและตั้งคำาถามถามกรรมาธิการสรุปได้ว่า	
เหตุใดจึงตัดสิทธิบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ทนายความตามมาตรา	121	(2)	ออก	ทั้งนี้การที่กรรมาธิการ

เสยีงขา้งมากกำาหนดใหก้ารอบรมตามมาตรา	121	ตอ้งผา่นสภาทนายความ	ในขณะทีก่รรมาธกิาร
เสียงข้างน้อยไม่ได้กำาหนดไว้ให้ผ่านสภาทนายความเท่านั้น	 ดังนี้การอบรมโดยใคร	 มีความน่า
เชื่อถืออะไร	แค่ไหน	อย่างไร	ทั้งการอบรมโดยสภาทนายความมีหลักประกันหรือมีความน่าเชื่อ
ถือกว่าการอบรมโดยองค์กรอื่นขนาดไหน	นอกจากนี้ในบทเฉพาะกาลมาตรา	 205	 วรรคสอง	
ที่บัญญัติว่า	 “ในวาระสามปีนับแต่วันใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ให้หน่วยงานของศาลยุติธรรม 
เป็นผู้อบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายตามมาตรา	121”	หมายความว่าอย่างไร

๒) พลเรอืเอก สรุศกัดิ ์ศรอีรณุ	ไดแ้สดงความเหน็และตัง้คำาถามถามกรรมาธกิาร
สรุปได้ว่า	 การตัดข้อความที่เคยมีตามกฎหมายเดิมที่ให้จำาเลยมีทนายความแก้คดีแทนไม่ได้	 
จะขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตที่ห้ามไม่ให้มีทนายความ	 เพราะไม่ต้องการให้เด็กที่
เข้าไปได้รับการพิจารณาคดีมีบรรยากาศเหมือนในศาลและการไม่ต้องการที่จะพิจารณาคดีเด็ก
และเยาวชนให้แตกต่างไปจากคดีผู้ใหญ่หรือไม	่ และขอให้กรรมาธิการชี้แจงว่าในต่างประเทศมี
การห้ามไม่ให้มีทนายความในคดีเด็กหรือไม่	ทั้งขอให้ยกตัวอย่างว่ามีประเทศใดบ้าง	นอกจากนี้
ยังได้ตั้งคำาถามว่า	ที่ปรึกษาตามมาตรา	121	(1)	และ121	(2)	มีประมาณกี่คน	คดีมีประมาณ
เท่าไร

๓) น�ยไพบูลย์ นิติตะวัน	 ได้แสดงความเห็นและตั้งคำาถามถามกรรมาธิการ
สรุปได้ว่า	 ประเด็นที่ต้องพิจารณา	 คือกระบวนการอบรมนั้นต้องมาจากสภาทนายความหรือ 
จะเปิดกว้าง	 ทั้งได้ตั้งคำาถามโดยขอให้กรรมาธิการเสียงข้างน้อยเปรียบเทียบผลของการให้ 
สภาทนายความกับศาลเป็นผู้ดำาเนินการอบรม
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๔) น�ยกฤช อ�ทิตย์แก้ว	อภิปรายในประเด็นว่าไม่ควรจำากัดว่าคนที่จะมาเป็นที่
ปรึกษากฎหมายตามมาตรา	121	จะต้องเป็นทนายความเท่านั้น	เหตุผลเนื่องจากในพื้นที่ที่อยู่

หา่งไกลหรอืในชนบทมกัไมม่ทีนายความไปตัง้สำานกังานในทีน่ัน้	ดงันีเ้มือ่เกดิคดเีกีย่วกบัเดก็และ
เยาวชนประชาชนกไ็มรู่จ้ะปรกึษาใคร	ดงันัน้จงึควรใหม้ทีีป่รกึษา	ซึง่ทีป่รกึษานีอ้าจจะเปน็กำานนั	
ผูใ้หญบ่า้น	ปลดัอบต.	หรอืสมาชกิอบต.ทีจ่บนติศิาสตรท์ีผ่า่นการอบรมมาทำาหนา้ทีเ่ปน็ทีป่รกึษา
กฎหมายตามมาตรานี้ก็ได้	

5) น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช อภิปรายในประเด็นมาตรา	 121	 โดยเห็นว่าร่างเดิม
ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรมีความเหมาะสมกว่า	 เนื่องจากไม่มีการจำากัดสิทธิ	
โดยไม่มีการระบุจำากัดว่าการท่ีจะเป็นท่ีปรึกษากฎหมายต้องมีการผ่านการอบรมโดยหน่วยงานใด	 
ทั้งยังได้แสดงความเห็นว่าที่ปรึกษากฎหมายนี้น่าจะกำาหนดให้ครอบคุลมถึงบุคคลที่ได้รับ 
ปริญญาตรีทางกฎหมาย	 และได้เสนอกลไกตรวจสอบที่ปรึกษากฎหมายโดยการให้มีระบบ 
การจดแจ้งทะเบียนคุณสมบัติและการลบชื่อได้

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	120	และ	121	มีดังนี้
1) น�งอภิรดี โพธิ์พร้อม	ตอบชี้แจงในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยสรุปได้ว่า	

ในการประชมุกรรมาธกิาร	มกีารเสนอแนวคดิทีจ่ะใหต้ดัคำาวา่	“ทีป่รกึษากฎหมาย”	ออกจากรา่ง
ทัง้ฉบบั	แลว้เปลีย่นทกุจดุใหเ้ปน็ทนายความ	ซึง่ถา้จะตดัและแกเ้ปน็ทนายความหมดทกุจดุกจ็ะ
ทำาใหข้ดัแยง้กบัมาตรา	120	ทีเ่ขยีนไวช้ดัวา่ไมใ่หม้ทีนายความ	ทัง้นีห้ากแกเ้ปน็ทนายความแลว้
จะทำาให้ระบบไม่เป็นไปตามระบบเด็กและเยาวชนที่ควรจะเป็นและจะทำาให้ขัดกับหลักสากล	
เพราะในกระบวนการยตุธิรรมเยาวชนไมม่ปีระเทศใดใชค่ำาวา่	“ทนายความ”	แตใ่นชัน้กรรมาธกิาร
ทีม่กีารยอมใหต้ดัตรงนีก้เ็พือ่จะไดไ้มต่อ้งแกค้ำาวา่	“ทนายความ”ทัง้หมด	อยา่งไรกต็อ้งมทีีป่รกึษา
กฎหมายตามหลกัการในเรือ่งของเดก็และเยาวชน	ทัง้นีก้ารตดัออกกไ็มไ่ดห้มายความวา่ทนายความ
จะเขา้มาเปน็ทีป่รกึษากฎหมายไมไ่ด้	เพยีงแตค่ณุสมบตันิัน้จะตอ้งไมใ่ชท่นายความอยา่งเดยีวที่
จะมาเป็นที่ปรึกษากฎหมาย	 แต่ทนายความนั้นต้องมีจิตวิญญาณเรื่องเด็กและเยาวชนถึงจะทำา
หน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายได้	

ในส่วนเหตุที่กฎหมายกำาหนดไว้ให้อบรมโดยข้อบังคับของประธานศาลฎีกานั้น	
เนื่องจากในเรื่องของเด็กและเยาวชนไม่มีหน่วยงานใดที่ทำาหน้าที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนได้
ยาวนานเท่ากับหน่วยงานในศาลยุติธรรม	 ซึ่งถ้าหากเป็นข้อบังคับของประธานศาลฎีกาการจัด
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หลักสูตรก็อาจจะจัดขึ้นโดยหน่วยงานของศาลโดยให้หน่วยงานนี้เป็นตัวกลางที่จะดำาเนินการ
ประสานงานและนำาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความชำานาญเฉพาะด้านที่เป็นองค์ความรู้พิเศษ
สำาหรับที่ปรึกษากฎหมายเข้ามาร่วมทำางานด้วยกัน	 ซึ่งไม่เว้นสภาทนายความ	 เพราะฉะนั้น 

หลกัการของรา่งพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั
ฉบับนี้มีการยกร่างขึ้นโดยนำาหลักการเก่าที่ยังมีประโยชน์และสอดคล้องกับหลักการสากล 
มาบญัญตัไิว	้ทัง้ออกแบบเครือ่งมอืสำาหรบัแกไ้ขบำาบดัฟืน้ฟเูดก็ไดห้ลากกลายมากขึน้	สว่นเหตผุล
ว่าเหตุใดบางมาตรายังใช้บทบัญญัติเดิมเพราะบทบัญญัติเดิมนั้นเป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ในการแก้ไขบำาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและเป็นหลักการที่สอดคล้องกับหลักสากล

เหตผุลทีม่กีารเขยีนในบทเฉพาะกาลไวว้า่หลงัจาก	3	ปแีลว้ใหส้ภาทนายความเปน็
คนอบรมนัน้	เปน็การเสนอโดยกรรมาธกิารทา่นหนึง่	(นายวลัลภ	ตงัคณานรุกัษ)์	เพือ่ใหบ้รรยากาศ
ในที่ประชุมกรรมาธิการเดินหน้าต่อไปได้และกฎหมายผ่านได้เร็ว	 ซึ่งเมื่อผู้ชี้แจงกลับไปที่สำานัก
งานฯ	ทางสำานักงานศาลยุติธรรมบอกว่าหลักการเรื่องนี้เป็นข้อบังคับประธานศาลฎีกา

ชีแ้จงประเดน็วา่พระราชบญัญตัฯิฉบบันีไ้มไ่ดข้ดัแยง้กบัประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญามาตรา	7/1	และมาตรา	134/1	เพราะวิธีพิจารณาความอาญาเป็นบทบัญญัติที่ใช้
เป็นการทั่วไปในการดำาเนินคดีอาญาปกติสำาหรับผู้ใหญ่	ซึ่งวิธีพิจารณาคดีเยาวชนได้มีการเขียน

คูข่นานมากบัประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	ดงันัน้เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชน
กต็อ้งมาใชว้ธิพีจิารณาคดเียาวชนซึง่บญัญตัมิาตัง้แตป่ี	2495	ทัง้มาตรา	6	ของพระราชบญัญตัิ
วธิพีจิารณาคดเียาวชนฯ	กย็งัใหเ้อาวธิพีจิารณาความอาญามาใชใ้นวธิพีจิารณาคดเียาวชนในสว่น
ที่ไม่ขัดแย้งกับเรื่องของเยาวชน	และบทบัญญัติในมาตรา	134/1	ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่	ดังนั้น
จะเหน็ไดว้า่มาตรฐานในการดแูลเดก็และเยาวชนของในกฎหมายปจัจบุนัจงึดอ้ยกวา่ในการดแูล
ผู้ใหญ่จึงต้องมาร่างบทบัญญัติฉบับนี้ขึ้น

ในสว่นประเดน็วา่จะอบรมโดยหนว่ยงานไหน	ผูช้ีแ้จงไมต่อ้งการใหเ้ปรยีบเทยีบการ
อบรมโดยสภาทนายความและศาล	แตท่ีข่อสงวนความเหน็ไวจ้ะเปน็การเขยีนเปดิกวา้งวา่อบรม
โดยขอ้บงัคบัประธานศาลฎกีา	สว่นขอ้สงวนในมาตรา	205	วรรคสองเปน็ความคดิของกรรมาธกิาร
เสียงข้างมาก	 ทั้งนี้เหตุผลของการบัญญัติบทเฉพาะกาลในมาตรา	 205	 วรรคแรก	 เนื่องจาก 
การทำาหนา้ทีท่ีป่รกึษากฎหมายตามมาตรา	120	นัน้	มาตรา	121	กำาหนดใหต้อ้งผา่นการอบรม	
ซึ่งต้องมีกระบวนการดำาเนินการโดยต้องมีขั้นตอนการจัดทำาหลักสูตรการอบรม	ซึ่งหากกำาหนด
ให้ใช้มาตรา	 120	 ทันที	 เด็กและเยาวชนที่เป็นจำาเลยอยู่ในศาลในขณะนี้หรือในกระบวนการ
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ยุติธรรมชั้นสอบสวนก็จะไม่มีที่ปรึกษากฎหมายคอยช่วยเหลือดูแล	 เพราะปรึกษากฎหมาย 

ตามกฎหมายเดมิสิน้ผลไป	จงึมคีวามจำาเปน็ตอ้งบญัญตัมิาตรา	205	วรรคแรก	เพือ่ใหท้ีป่รกึษา
กฎหมายตามกฎหมายเดิมยังคงทำาหน้าที่ต่อมา	 และจะได้ใช้เวลา	 2	 ปีนี้	 ในการดำาเนินการ 
เพื่อจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายตามกฎหมายใหม่

ประเด็นเหตุผลท่ีต้องให้ท่ีปรึกษากฎหมายต้องผ่านการอบรม	เน่ืองจากการดำาเนินการ 
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนจำาเป็นต้องให้คนที่เข้ามาทำาหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายมีจิตสำานึกพิเศษ
มากกวา่การเปน็ทนายความธรรมดาทีผ่า่นการอบรมโดยสภาทนายความ	โดยใหม้คีวามรูใ้นเรือ่ง
เจตนารมณข์องกฎหมายเยาวชน	ใหเ้ขา้ใจกระบวนวธิใีนการทำางานในศาลเยาวชนใหเ้ปน็ไปตาม
เจตนารมณ	์ใหเ้หมาะสมทีจ่ะทำาใหเ้ดก็กลบัตวัเปน็คนดไีด	้ทีผ่า่นมากฎหมายเดมิไมม่กีระบวนการ
อบรม	 เพราะฉะนั้นก็ทำาให้บทบาทตรงนี้ยังไม่ค่อยมีความชัดเจน	 จึงมีการมาเขียนบทบัญญัติ 
ในกฎหมายฉบับใหม่ให้ผ่านการอบรม

คำาว่า	 “มีคุณสมบัติเป็นทนายความ”	 ในมาตรา	121	ตามที่ผู้ชี้แจงได้สงวนความ

เหน็นัน้	ไมไ่ดส้ือ่ความหมายวา่ตอ้งเปน็ทนายความตามมาตรา	120	เพยีงแตค่ณุสมบตัทิีป่รกึษา
กฎหมายจะต้องมี	 2	 ระดับ	 คือ	 ผ่านการอบรมจากสภาทนายความเพื่อเป็นทนายความและ 
ผ่านการอบรมโดยหลักสูตรพิเศษ	โดยข้อบังคับประธานศาลฎีกา

๒) น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	 ตอบชี้แจงในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมาก

สรปุไดว้า่	มาตรา	120	และมาตรา	121	ถอืหลกัการตามพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	2534	ในมาตรา	83	และมาตรา	84	
ที่ใช้มาแล้ว	19	ปี	โดยกำาหนดให้ในคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนตกเป็นผู้ต้องหา	ห้ามมิให้เด็กมี

ทนายความ	มไีดแ้คเ่พยีงทีป่รกึษากฎหมาย	ซึง่ตอ่มารฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	
2540	และเปน็รฐัธรรมนญูฯ	ทีเ่ปน็ทีม่าของการปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วกบักระบวนการยตุธิรรม
ขนานใหญ่	ซึ่งต่อมาก็ได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในปี	2547	เพื่อ
ให้สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญ	 โดยการเพิ่มมาตรา	 7/1	 ซึ่งกำาหนดให้ผู้ถูกจับหรือ 

ผูต้อ้งหาซึง่ถกูควบคมุหรอืถกูขงัมสีทิธพิบและปรกึษาผูซ้ึง่เปน็ทนายความเปน็การเฉพาะตวั	และ
ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำาตนในชั้นสอบสวน	 มาตรา	 134/1	 
ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต	 หรือคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกิน	 18	 ปี	 ก่อนเริ่มถามคำาให้การ	 
ให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาก่อนว่ามีทนายความหรือไม่	 ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการ 
ให้รัฐจัดทนายความให้	 มาตรา	 134/3	 ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจ 
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เขา้รว่มฟงัการสอบปากคำา	มาตรา	173	ในคดทีีม่อีตัราโทษประหารชวีติหรอืในคดทีีจ่ำาเลยมอีายุ
ไม่เกิน	18	ปี	ในวันที่ถูกฟ้องก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจำาเลยว่ามีทนายความหรือไม่	ถ้าไม่มี
ให้ศาลตั้งทนายความให้	 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 
มาตรา	 40	 (6)	 บัญญัติให้เด็ก	 เยาวชน	 ย่อมมีสิทธิได้รับการคุ้มครองในการดำาเนินกระบวน
พิจารณาคดีอย่างเหมาะสม	(7)	ในคดีอาญาผู้ต้องหาหรือจำาเลย	มีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือ
การพิจารณาคดีที่ถูกต้อง	รวดเร็ว	เป็นธรรม	และมีโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ	ทั้งได้รับ
ความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ	 ดังนี้ผู้อภิปรายได้ตั้งคำาถามว่า	 ตามบทบัญญัติของ
กฎหมายข้างต้นเหตุใดจึงเขียนกฎหมายตัดสิทธิเด็กห้ามมีทนายความ	 นอกจากนี้มาตรา	 81	 

ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวนโยบายแหง่รฐั	รฐัตอ้งดำาเนนิการตามนโยบายดา้นกฎหมายและยตุธิรรม	
โดยการสนับสนุนการดำาเนินงานขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน	คือเหตุผลที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำาในมาตรา	121	 ให้ทนายความที่จะเข้าทำา
หน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายเด็กตามบทบัญญัติของร่างกฎหมายฉบับนี้	 ต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรพิเศษจากสภาทนายความ	 เพราะสภาทนายความเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ทำาหน้าที่ 
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	 จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	 ผู้ชี้แจง 
ไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่ให้ไว้ว่ามาตรา	 120	 และมาตรา	 121	 ที่เขียนกฎหมายห้ามเด็กและ
เยาวชนมีทนายความ	 โดยจะมีได้เฉพาะที่ปรึกษากฎหมาย	 และที่ปรึกษากฎหมายจะเป็น

ทนายความหรอืไมเ่ปน็ทนายความกไ็ดน้ัน้	โดยการอา้งองิเหตผุลวา่เปน็หลกัการทีใ่ชก้นัมาตัง้แต่
ป	ี2534	นอกจากนีก้ารออกแบบใหมใ่หเ้ดก็ไมต่อ้งมทีนายความ	แลว้ใหค้ดผีูใ้หญม่ทีนายความ	
จะทำาให้เกิดระบบหลายมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

นอกจากนี้	 เหตุผลว่าเหตุใดกรรมาธิการจึงเห็นพ้องว่าควรให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทนายความเป็นผู้ทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีอาญาว่าทำา 
ความผิด	คือ	ถ้าที่ปรึกษากฎหมายนั้นไม่ได้ผ่านวิชาชีพทนายความมา	ที่ปรึกษาเหล่านั้นจะขาด
ประสบการณ์ในการว่าความ	 อีกทั้งในคดีที่เด็กเป็นจำาเลยห้ามจำาเลยมีทนายความ	 แต่ยอมให้

ฝา่ยโจทกม์ทีนายความได	้ในขณะทีเ่ดก็มไีดแ้คท่ีป่รกึษากฎหมายซึง่ผา่นการอบรมมากท็ำาหนา้ที่
ว่าความได้	 จะทำาให้สิทธิเสรีภาพของเด็ก	 ซึ่งตกเป็นจำาเลยในคดีอาญานั้นเสียเปรียบตั้งแต่ต้น	
ประกอบกับที่ปรึกษากฎหมายถ้ามิได้เป็นทนายความก็จะไม่มีองค์กรใดที่จะควบคุมจริยธรรม
ความประพฤติของที่ปรึกษากฎหมายเหล่านั้น	 ต่างกับที่ปรึกษากฎหมายที่มาจากทนายความ	 
ซึ่งจะมีองค์กรวิชาชีพเป็นผู้ตรวจสอบควบคุมความประพฤติในระหว่างการทำาหน้าที่ให้กับเด็ก
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และเยาวชน	 และเนื่องจากสภาทนายความเป็นหน่วยงานประจำาในกระบวนการยุติธรรมที่ทำา

หนา้ทีผ่ลติบคุคลเขา้ทำาหนา้ทีเ่ปน็ทีป่รกึษากฎหมายอยูแ่ลว้	ประกอบกบัการใหส้ภาทนายความ
เป็นผู้อบรมจะยังผลให้เป็นการประหยัดเรื่องงบประมาณของประเทศชาติอีกด้วย	 นอกจากนี้ 
การให้สภาทนายความเป็นผู้อบรมก็จะทำาให้ประชาชนไม่เกิดความสับสนว่าคดีนี้จะต้องไปหา

ทนายความจากสภาทนายความหรอืตอ้งไปหาทนายความจากการอบรมหลกัสตูรของศาลยตุธิรรม	
อนึ่ง	 ทั้งนี้ในท้ายที่สุดเพื่อลดปัญหาในเรื่องการพิจารณาว่าหน่วยงานใดจะเป็น 

ผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม	 ซึ่งเดิมกรรมาธิการเสียงข้างมากได้เพิ่มเติมว่า	 ให้อบรมโดย 

หน่วยงานซ่ึงเป็นต้นสังกัดของวิชาชีพทนายความ	คือ	สภาทนายความ	เป็นว่าไม่ต้องมีหน่วยงานใด 
เป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรม	แต่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกา

ข้อโต้แย้งประเด็นที่ว่ามาตรฐานสากลในคดีเด็กจะไม่มีทนายความตามกฎแห่ง 
กรุงปักกิ่ง	ซึ่งออกตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน	มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	2	กันยายน	

ค.ศ.	1990	นัน้	ขอชีแ้จงวา่ไมม่ขีอ้ใดทีเ่ขยีนหา้มไมใ่หเ้ดก็หรอืเยาวชนมทีนายความ	แตอ่นสุญัญา
วา่ดว้ยสทิธเิดก็และเยาวชนในขอ้	20	(2)	กลบับญัญตัวิา่	“รฐัภาคจีะประกนัใหม้กีารดแูลแกเ่ดก็
เชน่วา่นัน้ตามกฎหมายภายใน”	ซึง่หมายความวา่ตามอนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ใหส้ทิธขิองประเทศ
ภาคีที่จะออกกฎหมายภายในเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนอย่างไรก็ได้	เพียงแต่ให้
อยู่ในหลักการสำาคัญที่ปรากฏอยู่ในอนุสัญญา	 ดังนี้ประเทศไทยมีอธิปไตยในทางกฎหมายของ 
ตัวเองที่จะยกระดับในการคุ้มครองสิทธิของเด็กให้สูงกว่าข้อตกลงที่กำาหนดไว้ในอนุสัญญาได้	
เพราะฉะนั้นการกล่าวว่าเด็กมีทนายความไม่ได	้ ควรมีแต่ที่ปรึกษากฎหมาย	 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
สากลนั้น	จึงไม่เป็นความจริง

เหตุผลในการสนับสนุนให้สภาทนายความเป็นผู้อบรม	 เนื่องจากสภาทนายความ
เป็นหน่วยงานประจำาในกระบวนการยุติธรรมที่ทำาหน้าที่ผลิตบุคคลเข้าทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
กฎหมายอยู่แล้ว	 ประกอบกับการให้สภาทนายความเป็นผู้อบรมจะยังผลให้เป็นการประหยัด 

เรือ่งงบประมาณของประเทศชาตอิกีดว้ย	นอกจากนีก้ารใหส้ภาทนายความเปน็ผูอ้บรมกจ็ะทำาให้
ประชาชนไมเ่กดิความสบัสนวา่คดนีีจ้ะตอ้งไปหาทนายความจากสภาทนายความหรอืตอ้งไปหา
ทนายความจากการอบรมหลักสูตรของศาลยุติธรรม

ในส่วนประเด็นมาตรา	 205	 วรรคสองที่กำาหนดไว้ว่าใน	 3	 ปีแรกให้ศาลเป็น 
ผู้จัดทำาหลักสูตรการอบรม	 มีเหตุผลเพื่อต้องการออมชอมให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านไปได้	 โดยให้
หน่วยงานของศาลยุติธรรมเป็นผู้นำาร่องก่อน	 หลังจากนั้นก็ถ่ายโอนภารกิจให้สภาทนายความ 
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ไปดำาเนินการตามทิศทางที่หน่วยงานของศาลยุติธรรมได้กำาหนดไว้	และเพื่อให้เกิดความชัดเจน
เพิ่มขึ้น	จึงต้องมาบัญญัติหลักการดังกล่าวไว้ในบทเฉพาะกาล

ชีแ้จงประเดน็คำาถามทีว่า่ในตา่งจงัหวดัซึง่หา่งไกล	เดก็และเยาวชนจะไปหาทีป่รกึษา
กฎหมายที่เป็นทนายความได้อย่างไรนั้นว่า	 เนื่องจากทนายความมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 
ทั้งมาตรา	 120	 ก็ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า	 ให้ศาลเป็นคนแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายที่มา 
จากทนายความให้กับเด็กและเยาวชน

ชี้แจงประเด็นการจำากัดสิทธิผู้ที่จบกฎหมายไม่ให้มาทำาหน้าที่นั้นว่า	 เนื่องจาก 

เรือ่งนีเ้ปน็เรือ่งการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพของเดก็ทีจ่ะใหเ้ดก็และเยาวชนไดร้บัการดแูลเมือ่ตกเปน็
ผู้ต้องหาในคดีอาญา	ดังนั้นเด็กและเยาวชนควรจะได้รับการดูแลจากผู้ที่มีวิชาชีพโดยเฉพาะ

๓) น�ยเสริมเกียรติ วรดิษฐ์	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 การจะใช้ชื่อว่าทนายความ
หรือที่ปรึกษากฎหมายไม่ใช่สาระสำาคัญ	 เพราะทั้งทนายความและที่ปรึกษากฎหมายต่างก็ 
ทำาหน้าที่ช่วยเหลือเยียวยาเด็ก	 เยาวชน	 ที่ต้องหาหรือเป็นจำาเลยในคดีอาญา	 ทั้งนี้ผู้ชี้แจงยังได้ 

ตั้งคำาถามว่าการที่มาตรา	120	กำาหนดว่าไม่ให้มีทนายความ	จะขัดกับรัฐธรรมนูญและประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาหรอืไม	่เพราะกฎหมายดงักลา่วกำาหนดใหม้ทีนายความทำาหนา้ที่
ต่างๆ	 ตามที่	 นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 ได้อภิปรายไว้	 นอกจากนี้ยังเห็นว่าบทบัญญัติของ 
รา่งกฎหมายฉบบันีท้ีผ่า่นสภาผูแ้ทนราษฎรมากข็ดัแยง้กนัอยูใ่นตวั	กลา่วคอื	มาตรา	120	บญัญตัิ
ไมใ่หม้ทีนายความ	แตใ่หม้ทีีป่รกึษากฎหมาย	ในขณะทีม่าตรา	121	บญัญตัใิหท้ีป่รกึษากฎหมาย
ต้องเป็นทนายความ	ในส่วนองค์กรใดจะเป็นผู้อบรมบุคคลตามมาตรา	121	นั้น	ผู้ชี้แจงเห็นว่า
ไมว่า่องคก์รใดเปน็ผูอ้บรม	กล็ว้นแตต่อ้งเชญิองคก์รทีเ่กีย่วกบักระบวนการมาเปน็วทิยากรทัง้นัน้	
ไม่ว่าจะเป็นทนายความ	 อัยการ	 ศาล	 ราชทัณฑ์	 หรือสถานพินิจ	 แต่ทั้งนี้ผู้ชี้แจงมีแนวคิดที่ 
เห็นด้วยกับการให้สภาทนายความเป็นผู้อบรม	 เนื่องจากภารกิจในส่วนนี้สอดคล้องกับเรื่องที่ 

สภาทนายความเคยทำาอยู่และเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในความสามารถของสภาทนายความท่ีจะทำาได้อยู่แล้ว
๔) น�ยสมัคร เช�วภ�นันท์	 ตอบชี้แจงในประเด็นมาตรา	 204	 ที่เกี่ยวข้อง

กับมาตรา	120	และมาตรา	121	สรุปได้ว่า	 เนื่องจากกรรมาธิการเสียงข้างน้อยต้องการที่จะ 
ถือหลักให้ศาลเป็นผู้อบรมก่อน	 ในขณะที่กรรมาธิการเสียงข้างมากต้องการให้สภาทนายความ

อบรมเอง	ซึง่ในทีป่ระชมุกรรมาธกิารไดม้กีารเจรจากนัและยตุติามความทีป่รากฏในมาตรา	204	
กล่าวคือให้ศาลเป็นผู้ดำาเนินการอบรมก่อน	3	ปี	แต่ทั้งนี้ในท้ายที่สุดกรรมาธิการเสียงข้างน้อย
ได้สงวนคำาแปรญัตติในการประชุมกรรมาธิการนัดสุดท้าย	 จึงเป็นประเด็นที่จะต้องนำามาให้ 



วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย  411

ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา	 นอกจากนี้ยังได้ตอบชี้แจงประเด็นจำานวนที่ปรึกษากฎหมาย 
ตามกฎหมายเดิมว่า	 ทนายความที่ว่าความคดีเด็กทั้งหมดมีประมาณ	50,000	 กว่าคน	 ซึ่งว่า 
ความจริงในศาลประมาณ	 20,000	 กว่าคน	 ทั้งนี้ที่ผ่านมาที่ปรึกษากฎหมายตามกฎหมาย 
ฉบับเดิมที่ว่าความในศาลเด็กตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเป็นทนายความทั้งหมด	 ไม่ใช่เป็น 
ที่ปรึกษาที่จบนิติศาสตร์	 ซึ่งหากยืนยันตามกรรมาธิการก็จะเป็นการยกฐานะทนายความ 
ที่ทำาหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายในขณะนี้ทั้งหมดเข้าสู่ระบบการอบรม

5) น�ยวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล	 (กรรมาธิการ)	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 เหตุผล

ของการบัญญัติมาตรา	121	(2)	ให้ท่ีปรึกษามาจากผู้สำาเร็จปริญญาตรี	เน่ืองจากตามกฎหมายเดิม 
มีที่ปรึกษาที่มาจากทนายความกับผู้ที่จบปริญญาตรี	 ซึ่งจากประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นผู้พิพากษาของผู้ชี้แจงก็พบว่ามีการจัดอบรมให้กับบุคคลที่จบปริญญาตรีและก็ขึ้นทะเบียน

ใหเ้ปน็ทีป่รกึษากฎหมายไวท้ีศ่าลเยาวชนกลาง	นอกจากนีผู้ช้ีแ้จงในฐานะผูร้า่งมาตรานี	้มเีจตนา
ที่จะให้ทนายความและบุคคลที่จบปริญญาตรีและประสงค์อยากจะช่วยเหลือเด็กเข้ามาอยู่ใน
วงการศาล	ซึง่กค็ดิวา่นา่จะตอ้งใหเ้รยีนรูว้ชิาทีเ่กีย่วขอ้ง	เชน่	จติวทิยา	การสงัคมสงเคราะห	์และ
การพจิารณาคดเีดก็	ในสว่นของผูท้ีเ่ปน็ทนายความนา่จะตอ้งผา่นการอบรมตรงนีด้ว้ยเนือ่งจาก
ทนายความท่ีไม่เคย	ว่าความในศาลเยาวชน	เม่ือมาว่าความก็จะสู้อย่างเอาจริงเอาจัง	ซ่ึงแนวทางน้ี 
จะต่างจากหลักการของการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่มีหลักการที่ต้องช่วยกันค้นหาว่า 
เด็กควรที่จะแก้ไขอย่างไร	 ดังนี้ผู้ชี้แจงจึงไม่เห็นด้วยกับการที่กรรมาธิการตัดมาตรา	 121	 (2)	

นอกจากนี	้เหตผุลของการใชค้ำาวา่	“ทีป่รกึษากฎหมาย”	เนือ่งจากในกระบวนการทางศาลเยาวชน
และครอบครัว	 ไม่ถือว่าเป็นกระบวนการทางอาญา	แต่ถือเป็นกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็ก
และเยาวชน	ซึง่ในภาษาองักฤษจะไมใ่ชค้ำาวา่	“Criminal	justice”	แตจ่ะใชค้ำาวา่	“Juvenile	justice”	
กค็อืมวีธิกีารปฏบิตักิบัเดก็และเยาวชนเปน็การเฉพาะ	ดว้ยเหตนุีจ้งึไมใ่หเ้รยีกวา่เปน็ทนายความ	
แตใ่ชค้ำาวา่	“ทีป่รกึษากฎหมาย”	เพือ่ใหบ้รรยากาศในการดำาเนนิคดสีำาหรบัเดก็เปน็การพดูคยุกนั
เพื่อค้นหาความจริงและเพื่อที่จะนำาไปสู่การแก้ไข	 ส่วนประเด็นผู้ที่จะมาทำาหน้าที่อบรมนั้น	 
ผู้ชี้แจงเห็นว่าน่าจะเขียนไว	้ โดยเห็นว่าการจะไประบุชัดว่าจะต้องโดยสภาทนายความจะทำาให้
บทบัญญัติในส่วนนี้แคบไป

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๒๐

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม	ตามคำาสงวนความเห็นของ	นางอภิรดี	
โพธิ์พร้อม	(กรรมาธิการ)
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มติ	เห็นด้วย	40	เสียง	ไม่เห็นด้วย	42	เสียง	งดออกเสียง	4	เสียง	ไม่ลงคะแนน
ไม่มี

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๒1

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการฯ	ที่เห็นชอบให้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมตามคำาสงวนความเห็นของ	 นางอภิรดี	 โพธิ์พร้อม	 โดยมาตรา	 121	 ที่แก้ไข 
เพิ่มเติมแล้ว	เป็นดังนี้

“มาตรา	121	ทีป่รกึษากฎหมายตามมาตรา	120	ตอ้งมคีณุสมบตัิเปน็ทนายความ
ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความและผ่านการอบรมเรื่องวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	
ความรูเ้กีย่วกบัจติวทิยา	การสงัคมสงเคราะห	์และความรูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีก่ำาหนดในขอ้บงัคบั
ของประธานศาลฎีกา ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นทน�ยคว�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยทน�ยคว�มและผ่�นก�รอบรมเรื่อง 
วิธีพิจ�รณ�คดีเย�วชนและครอบครัว คว�มรู้เกี่ยวกับจิตวิทย� ก�รสังคมสงเคร�ะห์ และคว�มรู้อื่น
ที่เกี่ยวข้องต�มที่กำ�หนดในข้อบังคับของประธ�นศ�ลฎีก� หรือ

(๒) ได้รับปริญญ�ท�งกฎหม�ยไม่ตำ่�กว่�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�และผ่�นก�รอบรม
เรื่องวิธีพิจ�รณ�คดีเย�วชนและครอบครัว คว�มรู้เกี่ยวกับจิตวิทย� ก�รสังคมสงเคร�ะห์ และ 
คว�มรู้อื่นที่เกี่ยวข้องต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่กำ�หนดในข้อบังคับของประธ�นศ�ลฎีก� และ 
ได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษ�กฎหม�ยต�มม�ตร� ๑๒๒”

มติ	เห็นด้วย	53	เสียง	ไม่เห็นด้วย	41	เสียง	งดออกเสียง	2	เสียงไม่ลงคะแนน	
1	เสียง

5. ม�ตร� 1๖๐

กรรมาธิการได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	ดังนี้
“มาตรา	 160	 เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในระหว่างการพิจารณาคดี	 เมื่อคู่

ความฝ่ายใดร้องขอหรือศาลเห็นสมควร	 ศาลมีอำานาจสั่งให้คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไปให้

แพทยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญทีศ่าลเหน็สมควร	ตรวจรา่งกาย	เกบ็ตวัอยา่งเลอืด	สารคดัหลัง่	สารพนัธกุรรม	
หรือดำาเนินการอื่นใดเพื่อตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอัน
เป็นประเด็นข้อพิพาทที่สำาคัญแห่งคดี	 ทั้งนี้	 ต้องกระทำาเพียงเท่าที่จำาเป็นและสมควรโดยใช้วิธี

การทีก่อ่ใหเ้กดิความเจบ็ปวดนอ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะกระทำาได	้และจะตอ้งไมเ่ปน็อนัตรายตอ่รา่งกาย
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และจิตใจของบุคคลนั้น	ทั้งนี้	ถือเป็นสิทธิของคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นที่จะยินยอมหรือ
ไม่ก็ได้

ในกรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์	 ก่อนที่แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญจะเก็บ

ตวัอยา่งเลอืด	สารคดัหลัง่	หรอืสารพนัธกุรรมของผูเ้ยาวเ์พือ่ใชใ้นการตรวจพสิจูนท์างวทิยาศาสตร์	
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์นั้นด้วย

หากคู่ความฝ่ายใดไม่ยินยอมหรือกระทำาการป้องปัดขัดขวางมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง

หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูเ้ยาวใ์หค้วามยนิยอมใหแ้พทยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญตรวจเพือ่พสิจูนท์าง
วิทยาศาสตร์ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง	 แล้วแต่กรณี	 โดยไม่มีเหตุอันสมควร	 ให้สันนิษฐาน 
ไว้ก่อนว่าข้อเท็จจริงที่ต้องการให้ตรวจพิสูจน์เป็นผลร้ายแก่คู่ความฝ่ายนั้น

ให้แพทย์	 หรือผู้เชี่ยวชาญที่ศาลสั่งตามมาตรานี้	 ได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำาหนด	โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”

โดยที่มาตรา	160	คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม	สมาชิกวุฒิสภาจึงมีสิทธิ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้	ในการนี้	มีผู้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา	ดังนี้

1) น�ยเจตน์ ศิรธร�นนท์	ขอทราบเหตุผลของการเพิ่มคำาว่า	“ทั้งนี้	ถือเป็นสิทธิ
ของคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นที่จะยินยอมหรือไม่ก็ได้”	 ซึ่งเมื่อกรรมาธิการได้ชี้แจงแล้ว	 

ผู้อภิปรายได้แสดงความเห็น	โดยไม่เห็นด้วยกับการบัญญัติข้อความดังกล่าว	เนื่องจากเห็นว่าใน
วรรคสองและวรรคสามไดบ้ญัญตัไิวค้อ่นขา้งจะสมบรูณแ์ลว้	ทัง้เหน็วา่รา่งทีผ่า่นสภาผูแ้ทนราษฎร
ไม่มีข้อความดังกล่าว

๒) พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ	เห็นว่า	การเพิ่มความของกรรมาธิการจะทำาให้
วัตถุประสงค์ของมาตรา	160	ตอนต้นเบี่ยงเบนไป

คำ�ตอบชี้แจงของกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	160	มีดังนี้
1) น�ยวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล	 ชี้แจงสรุปได้ว่า	ถ้อยคำาดังกล่าวเพิ่มเติมขึ้น

มาเพื่อให้เกิดความชัดเจน	ความหมายของถ้อยคำาที่เพิ่มขึ้นมา	คือ	เป็นสิทธิที่จะยินยอมหรือไม่

ยินยอมก็ได้	ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้มีผลถึงคดีด้วย	กล่าวคือ	ถ้าไม่ยอมเข้าสู่การตรวจก็จะเป็นผลร้าย
๒) น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	 ชี้แจงสรุปได้ว่า	 ถ้อยคำาที่เพิ่มขึ้นเป็นการยืนยัน

สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญในเรื่องของสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับร่างกาย	
ทั้งนี้เนื่องจากการไปบัญญัติกฎหมายให้รัฐมีอำานาจเหนือประชาชน	 โดยการที่จะสั่งให้ไป 
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เจาะเลือด	 ตรวจร่างกาย	 ตรวจดีเอ็นเอ	 (DNA)	 ได้นั้น	 โดยหลักต้องยอมรับว่าเป็นการละเมิด
สทิธขิัน้พืน้ฐานของประชาชนในเรือ่งของชวีติรา่งกาย	ซึง่อำานาจของรฐัตามมาตรา	160	ไมไ่ดใ้ช้
เฉพาะคู่ความในคดีที่เกี่ยวข้อง	 แต่รวมไปถึงบุคคลภายนอกด้วย	 อย่างไรก็ตามการคุ้มครอง 
สิทธิเสรีภาพของบุคคลกับเรื่องของประโยชน์ของรัฐในการดูแลเรื่องกระบวนการยุติธรรมต้อง

ดำาเนนิไปพรอ้มกนั	จงึบญัญตัใินวรรคหนึง่ตอนทา้ยไวใ้หเ้ปน็สทิธขิองคูค่วามหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง
ที่จะยินยอมให้ตรวจร่างกายหรือไม่ยินยอมให้ตรวจร่างกายก็ได้	อันเป็นการรองรับสิทธิเสรีภาพ
ในร่างกาย	 แต่ขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินกระบวนการยุติธรรมก็บัญญัติ
ไว้ในวรรคสามว่า	ถ้าไม่ยินยอมให้ตรวจก็จะเป็นผลร้ายตามกฎหมาย	กล่าวคือ	บุคคลที่ปฏิเสธ
การเข้ารับการตรวจทางร่างกายจะได้รับบทสันนิษฐานทางกฎหมายไปในทางแง่ร้าย

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 1๖๐

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ
มติ เห็นด้วย	72	เสียง	ไม่เห็นด้วย	19	เสียง	งดออกเสียง	3	เสียง	ไม่ลงคะแนน	

1	เสียง

๖. ม�ตร� ๒๐๒

กรรมาธิการได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	ดังนี้
มาตรา	 202	 ในกรณีที่มีก�รจัดตั้งศ�ลเย�วชนและครอบครัวจังหวัดขึ้นในจังหวัด 

ที่มีให้แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวซึ่งเปิดทำาการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด	 โดยมีเขตอำานาจเช่นเดียวกับแผนกคดีเยาวชนและ 
ครอบครัวดังกล่าว	และได้มีก�รให้ยุบเลิกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวนั้น	แล้วให้โอนบรรดา
คดีที่ค้างการพิจารณาในแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวดังกล่าวไปพิจารณาพิพากษาใน 
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นแทน

ให้โอนบรรดากิจการ	ทรัพย์สิน	หนี้	ข้าราชการ	พนักงาน	ลูกจ้าง	และงบประมาณ
ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวดังกล่าวไปเป็นของศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดที่จัดตั้งขึ้น

โดยที่มาตรา	202	คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม	สมาชิกวุฒิสภาจึงมีสิทธิ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้	ในการนี้	มีผู้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา	ดังนี้
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น�ยเจตน ์ศริธร�นนท	์ขอทราบเหตผุลในการแกไ้ขมาตรา	202	ซึง่เมือ่กรรมาธกิาร
ไดช้ีแ้จงแลว้	ผูอ้ภปิรายไดแ้สดงความเหน็โดยไมเ่หน็ดว้ยกบัการแกไ้ขดงักลา่ว	เพราะจะเปน็การ
ทำาให้แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวกลายเป็นศาลเยาวชนจังหวัดพร้อมกันทั้งประเทศ 
โดยบทเฉพาะกาล	อนัจะทำาใหม้าตรา	9	ทีบ่ญัญตัใิหก้ารจดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัจงัหวดั
ให้ออกเป็นพระราชบัญญัตินั้นไม่มีความหมาย

คำ�ตอบชี้แจงของกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	202	มีดังนี้
1) น�ยวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 ในปัจจุบันทั่วประเทศ

มีศาลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวแล้ว	 เพียงแต่เป็นแผนกอยู่ประมาณ	 60	 กว่าศาล	 
ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ประสงค์ที่จะยกฐานะแผนกนี้ให้เป็นศาลจังหวัดทั้งหมด	 ในส่วนของถ้อยคำา 
ที่มีการปรับแก้นั้น	 เพื่อต้องการให้เกิดความชัดเจน	 ซึ่งไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับงบประมาณใดๆ	 
ทั้งสิ้น	เพียงแต่เปลี่ยนชื่อจาก	“แผนก”	เป็น	“ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด”

๒) น�ยสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	มาตรา	9	บัญญัติเป็นหลักการ
ตามวรรคแรกว่า	“การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวให้กระทำาโดยพระราชบัญญัติ”	ซึ่งในทาง

ฝา่ยปกครองนัน้อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงเขตการปกครองโดยการยกฐานะอำาเภอขึน้เปน็จงัหวดั	
เพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตเมื่อมีจังหวัดใหม่	การออกกฎหมายหรือการจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัว	ซึ่งต่อไปจะไม่มีคำาว่า	“แผนก”	ก็ต้องออกโดยพระราชบัญญัติเท่านั้น	ทั้งนี้เหตุที่ศาล
เยาวชนและครอบครัวมีชื่ออยู่	2	ชื่อ	คือ	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด	และศาลแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนั้น	 เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	 2534	กล่าวคือ	 ในกฎหมายเดิมได้
บัญญัติเป็นหลักการให้ตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวให้ครบทุกจังหวัด	 เท่ากับว่าตามกฎหมาย

เดมิมกีารตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัครบทกุจงัหวดัแลว้	เพยีงแตจ่ะเปดิทำาการเมือ่ใดใหป้ระกาศ
เปน็พระราชกฤษฎกีา	ซึง่การยกฐานะจากคำาวา่	แผนกคดเียาวชนเปน็ศาลเยาวชนและครอบครวั
นั้น	ก็เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและให้ชื่อศาลเยาวชนนี้เหมือนกันทั่วทั้งประเทศ

๓) น�งอภิรดี โพธิ์พร้อม	ตอบชี้แจงสรุปความได้ว่า	 เจตจำานงของมาตรา	202	

ทีบ่ญัญตัไิวใ้นครัง้แรก	คอื	ตอ้งการใหศ้าลจงัหวดัแผนกคดเียาวชนทีม่อียูท่ีไ่มใ่ชเ่ปน็ศาลเยาวชน
และครอบครวัมสีถานะเปน็ศาลเยาวชนและครอบครวั	ซึง่บทบาทของศาลจงัหวดัแผนกคดเียาวชน
กบัศาลเยาวชนและครอบครวันีเ้หมอืนกนัทกุประการ	ซึง่ในทางปฏบิตัศิาลเยาวชนและครอบครวั	
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หรือศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวก็ทำาหน้าที่ไม่ต่างกัน	 ทั้งนี้การแก้ไขถ้อยคำา 
ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเจตนารมณ์เดิมแต่อย่างใด

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๒๐๒

ประชุมมีมติเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ
มติ เห็นด้วย	 85	 เสียง	 ไม่เห็นด้วย	 11	 เสียง	 งดออกเสียงไม่มี	 ไม่ลงคะแนน	

1	เสียง

7. ม�ตร� ๒๐๖

กรรมาธิการได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	ดังนี้
มาตรา	 206	 พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบถึงการดำาเนินคดีใดๆ	 ที่ได้กระทำา 

ไปแลว้กอ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคบั	สว่นการดำาเนนิคดใีดทีย่งัมไิดก้ระทำาจนลว่งพน้กำาหนด
เวลาที่จะต้องกระทำาตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้	 แต่ยังอยู่ในกำาหนดเวลา
ที่อาจกระทำาได้ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้	 ให้ดำาเนินคดีนั้นได้	 ทั้งนี้	 ให้คำานึงถึง 
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนนั้น

โดยที่มาตรา	206	คณะกรรมาธิการได้มีการเพิ่มขึ้นใหม่	สมาชิกวุฒิสภาจึงมีสิทธิ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้	ในการนี้	มีผู้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา	ดังนี้

1) พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ	ขอทราบเหตุผลในการเพิ่มมาตรา	206
๒) น�ยตวง อันทะไชย	 ขอทราบเหตุผลและขอให้กรรมาธิการยกตัวอย่างกรณี

บัญญัติมาตรา	 206	 โดยให้เหตุผลประกอบว่าประเด็นตามมาตราดังกล่าวเป็นหลักกฎหมาย
ทั่วไปที่ว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง	ซึ่งไม่จำาเป็นต้องนำามาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้

คำ�ตอบชี้แจงของกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	206	มีดังนี้
1) น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	ชี้แจงสรุปได้ว่า	มาตรา	206	บัญญัติขึ้นมาเพื่อ

แก้ปัญหาการดำาเนินกระบวนพิจารณาซึ่งได้ดำาเนินการไปแล้วก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะใช้บังคับ
จะมีผลเช่นไร	 เนื่องจากมีบทบัญญัติบางมาตราในกฎหมายฉบับใหม่นี้ซึ่งไม่มีอยู่ในกฎหมาย 
ฉบับเดิม	 ดังนั้นการดำาเนินคดีที่ดำาเนินไปแล้วก่อนวันที่กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับในส่วนนั้น 
ก็ถือให้เป็นไปตามกฎหมายเดิม	 ส่วนที่ยังมิได้มีการดำาเนินการและยังอยู่ในกรอบเวลาหรืออยู่ 
ในขั้นตอนตามกฎหมายใหม่	ก็มีสิทธิที่จะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายใหม่ได้
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แตท่ัง้นี	้ในทา้ยทีส่ดุคณะกรรมาธกิารไดป้รบัแกถ้อ้ยคำาในตอนทา้ยของมาตรา	206	
ดังนี้

มาตรา	 206	 พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลกระทบถึงการดำาเนินคดีใดๆ	 ที่ได้กระทำา 
ไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ส่วนการดำาเนินคดีใดที่ยังมิได้กระทำาจนล่วงพ้น 

กำาหนดเวลาทีจ่ะตอ้งกระทำาตามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัอยูก่อ่นพระราชบญัญตันิี้	แตย่งัอยูใ่นกำาหนด
เวลาที่อาจกระทำาได้ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้	 ให้ดำาเนินคดีนั้นตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้

๒) น�งอภิรดี โพธิ์พร้อม	ยกตัวอย่างประกอบมาตรา	206	ว่า	ตามกฎหมายเก่า

เมือ่เดก็ถกูจบักจ็ะถกูสง่ตวัไปสถานพนิจิโดยไมต่อ้งมกีารตรวจสอบการจบั	แตต่ามกฎหมายใหม่
เมื่อเด็กทุกคนถูกจับแล้วต้องไปศาลเพื่อให้มีกระบวนการตรวจสอบการจับ	 ซึ่งหากไม่บัญญัติ
ความในตอนต้นของมาตรา	206	ก็อาจจะต้องมีการนำาเด็กส่งไปอยู่ในสถานพินิจทุกคน	ดังนั้น
การบัญญัติตามความในมาตรา	 206	 ก็เพื่อไม่ให้มารื้อฟื้นในกระบวนการที่ได้ดำาเนินมาแล้ว	 
ส่วนตัวอย่างของการดำาเนินคดีใดที่ยังมิได้กระทำาจนล่วงพ้นกำาหนดเวลาที่จะต้องกระทำาตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้	 เช่นกรณีการผัดฟ้องนอกเขตศาล	จะมีบทบัญญัติ
ในกฎหมายเก่าว่า	 กรณีที่พนักงานสอบสวนจับตัวเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกเขตศาลเยาวชน	 

กใ็หย้กเวน้ไมต่อ้งมกีารผดัฟอ้งเลย	แตใ่หม้าฟอ้งไดภ้ายในกำาหนดระยะเวลาทีก่ำาหนดไวส้ำาหรบั
การผดัฟอ้ง	แตเ่มือ่กฎหมายใหมบ่งัคบัใชแ้ลว้	กเ็ปน็เรือ่งจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการอยา่งรวดเรว็
โดยไม่จำาเป็นต้องผัดฟ้อง	 ไม่จำาเป็นต้องควบคุมตัวเด็กก็จะไม่ให้ควบคุม	 เพราะฉะนั้นจะให้ 
ผัดฟ้องเฉพาะกรณีจำาเป็นจริงๆ	 ถ้าสมมุติว่าในคดีนี้เป็นไปตามกฎหมายเดิมคดีนี้ก็ไม่จำาเป็น 
ต้องผัดฟ้อง	 แต่เมื่อประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้แล้วเหลือเวลาเท่าไรก็ต้องมาผัดฟ้อง 
ตามกฎหมายที่เขียนอยู่ใหม่ว่าต้องเหลือเวลาในคดีนั้นเท่าไร	 ก็เหลือเวลาสำาหรับการผัดฟ้อง 
ตามหลักเกณฑ์ในกฎหมายใหม่

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๒๐๖

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ
มติ เห็นด้วย	89	เสียง	ไม่เห็นด้วย	13	เสียง	งดออกเสียง	3	เสียง	ไม่ลงคะแนน	

ไม่มี
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ผลก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ส�มของวุฒิสภ�

ในคราวประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่21	(สมยัสามญัทัว่ไป)	วนัจนัทรท์ี	่5	เมษายน	2553	
ทีป่ระชมุไดล้งมตใินวาระที	่3	ใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิรา่งพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและ
วธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั	พ.ศ.	….	ซึง่สภาผูแ้ทนราษฎรเหน็ชอบแลว้	ตามรฐัธรรมนญู	
มาตรา	147	(3)	

ผลก�รลงคะแนน	เห็นด้วย	99	เสียง	ไม่เห็นด้วย	6	เสียง	งดออกเสียง	3	เสียง	
ไม่ลงคะแนน	1	เสียง

ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่23	ปทีี	่3	ครัง้ที	่14	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	
วนัพธุที	่29	กนัยายน	2553	ทีป่ระชมุไดพ้จิารณารา่งพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวั
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	 …..	 ซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมแล้วลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา

ทัง้นี	้รา่งพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและ
ครอบครวั	พ.ศ.	….	มผีลใชบ้งัคบัเปน็กฎหมายแลว้	โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา	ฉบบักฤษฎกีา	
เล่ม	127	ตอนที่	72	ก	วันที่	22	พฤศจิกายน	2553

	 ๑๒.	ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	....

รา่งพระราชบญัญตัวิฒันธรรมแหง่ชาติ	พ.ศ.	….	เสนอโดยคณะรฐัมนตรี	และสมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎร	 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	23	ปีที่	3	ครั้งที่	26	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันพุธที่	12	
พฤษภาคม	 2553	 และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
มาตรา	140	วรรคสอง	ประกอบกับมาตรา	146	สาระสำาคัญแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	
คือ	 ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ	 และกฎหมายว่าด้วยสำานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ	 เนื่องจากพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	 พุทธศักราช	 2485	 และ 
พระราชบัญญัติสำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2522	 ได้ใช้บังคับมาเป็น 

เวลานาน	ทำาใหม้บีทบญัญตัหิลายประการไมเ่หมาะสมกบัสภาพการณใ์นปจัจบุนั	สมควรปรบัปรงุ
เพื่อให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณี	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี 
ของชาติและของท้องถิ่น	รวมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลที่สมควรเป็นศิลปินแห่งชาติ	
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม	 อันเป็นการรองรับและ 
สร้างขวัญกำาลังใจให้แก่ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการสืบสานเรื่องดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม	 
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ทัง้นี	้ภายใตก้ารสง่เสรมิและประสานงานของคณะกรรมการวัฒนธรรมแหง่ชาตแิละหนว่ยงานที่ 
รับผิดชอบโดยตรง	เพื่อการดำาเนินการให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 วุฒิสภาต้อง

พจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บั	โดยวฒุสิภาไดร้บัเมือ่วนัที	่14	พฤษภาคม	
2553	ซึ่งครบกำาหนดสามสิบวันในวันที่	13	สิงหาคม	2553

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่หนึ่งของวุฒิสภ�

โดยทีใ่นคราวเมือ่สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณารา่งพระราชบญัญตัวิฒันธรรมแหง่ชาติ	
พ.ศ.	….	แลว้ลงมตใินวาระทีห่นึง่	รบัหลกัการแหง่รา่งพระราชบญัญตัฉิบบันีน้ัน้	คณะกรรมาธกิาร
วิสามัญกิจการวุฒิสภา	 โดยอาศัยอำานาจประธานวุฒิสภา	 ได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการ 
การศาสนา	คุณธรรม	จริยธรรม	ศิลปะและวัฒนธรรม	เป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า	 และให้คณะกรรมาธิการฯ	 รายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภา	

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกต่อไป	ทั้งนี้	ตามข้อบังคับการประชุมฯ	ข้อ	136
ในคราวประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 2	 (สมัยวิสามัญ)	 เป็นพิเศษ	 วันอาทิตย์ที่	 30	

พฤษภาคม	2553	ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	….	ในวาระ

ทีห่นึง่	ในการนี้	ประธานคณะกรรมาธกิารการศาสนา	คณุธรรม	จรยิธรรม	ศลิปะและวฒันธรรม	
วุฒิสภา	 (ศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญา	 สุดบรรทัด)	 ได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภา	 
สรุปได้ว่า	 “คณะกรรมาธิการฯ	 เห็นว่าวุฒิสภาควรรับร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	 

พ.ศ.	….	ไวพ้จิารณา	เนือ่งจากพระราชบญัญตัวิฒันธรรมแหง่ชาติ	พทุธศกัราช	2484	เปน็กฎหมาย
ทีใ่ชบ้งัคบัมาเปน็เวลานาน	ทำาใหม้บีทบญัญตัหิลายประการไมเ่หมาะสมกบัสภาพการณป์จัจบุนั	
โดยร่างพระราชบัญญัตินี้มีสาระสำาคัญเป็นการปรับปรุงเพื่อให้มีการอนุรักษ์	 และฟื้นฟู 
จารีตประเพณี	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของชาติ	 การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ใหแ้กบ่คุคลทีส่มควรเปน็ศลิปนิแหง่ชาติ	ผูท้รงคณุวฒุทิางวฒันธรรม	หรอืบคุคลทีม่ผีลงานดเีดน่
ทางวัฒนธรรม	 ตลอดจนการปรับปรุงคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเสียใหม่	 ทั้งทางด้าน 
องค์ประกอบเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน	 และเพิ่มอำานาจหน้าที่ 
ให้กว้างขวางขึ้น	โดยมีประเด็นสำาคัญ	4	ประการ	ดังนี้

1)	เสนอแนะและใหค้วามเหน็แกค่ณะรฐัมนตรใีนเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรมของชาติ
2)	 การจัดทำาแผนแม่บททางวัฒนธรรม	 กำาหนดนโยบาย	 และวางแนวทาง 

ประสานงาน	เพื่อความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติ



420  วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย

3)	ให้คำาปรึกษา	แนะนำาในเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติ
4)	ควบคุม	และหาวิธีปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติในจิตใจของประชาชน
นอกจากนี้	 ได้ปรับปรุงกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม	 เป็นกองทุนส่งเสริมงาน

วฒันธรรมวถิชีวีติและภมูปิญัญาขึน้ในกรมวฒันธรรมวถิชีวีติและภมูปิญัญา	กระทรวงวฒันธรรม	
เพื่อเป็นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนงานวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญา	 
โดยมีคณะกรรมการกองทุนจำานวนไม่เกินแปดคน	 โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ	 ให้มีอำานาจพิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 
ในเรื่องการศึกษา	 วิจัย	 พัฒนา	 ฟื้นฟู	 อนุรักษ์	 ส่งเสริม	 และเผยแพร่งานวัฒนธรรมของชาติ	 
ทั้งนี้คณะกรรมาธิการฯ	พิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ดังนี้

1.	คณะกรรมาธิการฯ	เห็นสมควรปรับปรุง	นิยามคำาว่า	“วัฒนธรรม”	ให้ครอบคลุมถึง	 
วิถีการดำาเนินชีวิต	 ความคิด	 ความเชื่อ	 จารีตประเพณี	 พิธีกรรม	 และภูมิปัญญา	 ซึ่งกลุ่มชน 
และสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์	 สั่งสม	 ปลูกฝัง	 สืบทอด	 เรียนรู้	 ปรับปรุง	 เปลี่ยนแปลง	 เพื่อให้ 
เกิดความเจริญงอกงาม	ทั้งด้านจิตใจและวัตถุ	อย่างสันติสุขและยั่งยืน	และคณะกรรมาธิการฯ	
ได้มีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า	 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีบัญญัติถึงคำาว่า	 “ภูมิปัญญา”	 
ไว้ในมาตราอื่นแต่มิได้กำาหนดคำานิยามไว้	 จึงเห็นควรบัญญัติความหมายของคำาว่าภูมิปัญญา 
ไว้ด้วย	 โดยให้มีความหมายว่า	 “ความรู้ที่มีคุณค่ามีเอกลักษณ์	 และเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ 
เกิดจากการเรียนรู้	ประสบการณ์	และความเชี่ยวชาญ

2.	 คณะกรรมาธิการฯ	 ได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการวัฒนธรรม	 

ตามมาตรา	6	เหน็วา่	รา่งพระราชบญัญตัวิฒันธรรมแหง่ชาติ	พ.ศ.	....	(คณะรฐัมนตรี	เปน็ผูเ้สนอ)	
ได้บัญญัติกรรมการที่มิใช่ผู้ทรงคุณวุฒิไว้ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ	 จึงเสนอให้เพิ่มเติมตำาแหน่ง	
“ปลดักระทรวงพาณชิย”์	และ	“ผูแ้ทนองคก์รวฒันธรรม”	ในสว่นของกรรมการทีม่ใิชผู่ท้รงคณุวฒุิ	
นอกจากนี้ในส่วนของกรรมการวัฒนธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ	 คณะกรรมาธิการฯ	 ได้พิจารณาแล้วมี 
ขอ้สงัเกตและเสนอแนะ	ในเรือ่งการแตง่ตัง้ผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการวฒันธรรม	ไดใ้หอ้ำานาจ
นายกรัฐมนตรีโดยเบ็ดเสร็จ	 ดังนี้จึงควรกำาหนดกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้ชัดเจน	 
เพื่อให้มีความโปร่งใสมากขึ้น	 และการบัญญัติจำานวนผู้ทรงคุณวุฒิไว้ไม่เกินเก้าคน	 อาจแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเก้าคนหรือน้อยกว่าเก้าคนก็ได้	 จึงควรระบุจำานวนผู้ทรงคุณวุฒิไว้จำานวนเก้าคน	 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและป้องกันปัญหาการตีความกฎหมาย
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3.	 คณะกรรมาธิการฯ	 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 
ตามมาตรา	 7	 โดยเห็นว่า	 ควรเพิ่มคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ	ิ ในส่วนที่มีปรากฏใน 
ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	....	(นางสาวผ่องศรี	ธาราภูมิ	กับคณะ	เป็นผู้เสนอ)	
ได้บัญญัติคุณสมบัติไว้ว่า	 “มีความรู้ประสบการณ์และผลงานด้านการสร้างเสริมวัฒนธรรมอันดี
เป็นที่ประจักษ์”	 ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอย่างแท้จริง	 
โดยคณะกรรมาธิการฯ	ได้ปรับปรุงถ้อยคำาให้มีความเหมาะสมเป็นดังนี้	“มีความรู้ประสบการณ์
และผลงานด้านการอนุรักษ์	พัฒนาหรือสร้างเสริมวัฒนธรรม	เป็นที่ประจักษ์”

4.	คณะกรรมาธิการฯ	ได้พิจารณาอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวัฒนธรรมตาม
มาตรา	11	(5)	แล้วเห็นว่า	คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	เป็นผู้วางนโยบายในการปฏิบัติ	

มใิชผู่ค้วบคมุ	จงึสมควรบญัญตัใิชค้ำาวา่	สง่เสรมิแทนการควบคมุ	และเพือ่ใหน้โยบายการทำางาน
ด้านวัฒนธรรมครอบคลุมทุกภารกิจที่เกี่ยวข้อง	 จึงควรเพิ่มอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
วัฒนธรรมเพิ่มเติม	โดยการให้เสนอแนะนโยบายการศึกษา	วิจัย	สืบสาน	พัฒนา	ฟื้นฟู	อนุรักษ์	
ส่งเสริม	รวบรวมและเผยแพร่งานวัฒนธรรม

5.	คณะกรรมาธิการฯ	ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมวิถีชีวิต
และภูมิปัญญา	 โดยมีความเห็นว่าในมาตรา	14	 (4)	บัญญัติไว้เพียงเฉพาะเงินที่ได้รับจากต่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศเท่านั้น	ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมถึงทรัพย์สินที่พึงจะได้รับจึง
สมควรให้เพิ่มเติมคำาว่า	“ทรัพย์สิน”	ในมาตรา	14	(4)	ไว้ด้วย	ทั้งในส่วนของอำานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการกองทุนในมาตรา	17	(2)	คณะกรรมาธิการฯ	พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้ภารกิจ
ของคณะกรรมการกองทุนครบถ้วน	 จึงเสนอเพิ่มเติมให้คณะกรรมการกองทุนมีอำานาจในการ	
“รวบรวมงานด้านวัฒนธรรม”	 ด้วย	 นอกจากนี้ในส่วนการจูงใจให้มีผู้บริจาคเงินและทรัพย์สิน 

แกก่องทนุ	คณะกรรมาธกิารฯ	พจิารณาแลว้เหน็วา่กองทนุมสีว่นสำาคญัในการบรหิารจดัการงาน
ด้านวัฒนธรรมอย่างยิ่ง	 จึงเห็นสมควรให้มีการส่งเสริมให้มีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด 
แกก่องทนุและเพือ่เปน็การจงูใจใหม้ผีูบ้รจิาคเงนิหรอืทรพัยส์นิ	เหน็สมควรใหผู้ท้ีม่คีวามประสงค์
จะบรจิาคเงนิหรอืทรพัยส์นิแกก่องทนุ	สามารถลดหยอ่นภาษหีรอืรบัยกเวน้ภาษไีดต้ามกฎหมาย

6.	 คณะกรรมาธิการฯ	 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเพิ่มความว่า	 “สืบสาน”	 
ในมาตรา	23	(1)	เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	ได้มีบทบาทอย่างครอบคลุมครบถ้วน	
เพราะการสืบสานเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมเพื่อการดำารงรักษาวัฒนธรรมสืบไป
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7.	 คณะกรรมาธิการฯ	 พิจารณาบทเฉพาะกาลแล้วเห็นว่า	 บทเฉพาะกาลยังมิได้
บญัญตัเิกีย่วกบัคณะกรรมการกองทนุสง่เสรมิงานวฒันธรรม	ดงันัน้	จงึสมควรเพิม่บทบญัญตัใิห้
คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม	 ตามพระราชบัญญัติสำานักงานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2522	อยูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคบั	ปฏบิตัหินา้ทีค่ณะกรรมการ
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้	 ทั้งนี้	 ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	เพื่อให้เป็นระเบียบสำาหรับการปฏิบัติต่อไป

8.	 คณะกรรมาธิการฯ	 ได้พิจารณาข้อสังเกตอื่นๆ	 แล้ว	 เห็นควรให้มีการจัดตั้ง	 
“สภาวัฒนธรรม”	ขึ้น	โดยมีสมาชิกมาจากผู้แทนองค์กรที่ดำาเนินงานวัฒนธรรม	องค์กรเครือข่าย
ภาคเอกชน	 เครือข่ายภาคชุมชน	 เครือข่ายภาควิชาการเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	 
จากภาคประชาชน	 ในการบริหารงานด้านวัฒนธรรม	 และเห็นว่าควรให้มีการกำาหนดเรื่อง	 
“การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”	เนื่องจาก 
พระมหากษัตริย์เป็นรากฐานของสังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน	นอกจากนี้ยังเห็นควรกำาหนด
ให้มีการควบคุมและหาวิธีการหยุดยั้งวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของชาติ

จากนั้น	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 
แล้วลงมติรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา	 
และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาในวาระที่สองจำานวน	 29	 คน	 โดยมี 
กำาหนดเวลาการแปรญัตติภายในเจ็ดวันตามข้อบังคับการประชุมฯ	ข้อ	142	กรรมาธิการดังกล่าว	
ประกอบด้วย

	 1.	นายกฤช	อาทิตย์แก้ว	 2.	นายจำานง	สวมประคำา
	 3.	พลอากาศเอก	ณพฤกษภ์	มัณฑะจิตร	4.	นางตรึงใจ	บูรณสมภพ
	 5.	นายทรงศักดิ์	ศรีอนุชาต	 6.	นายธงทอง	จันทรางศุ
	 7.	นายธีระ	สลักเพชร	 8.	นายบุญชัย	โชควัฒนา
	 9.	นายประวัติ	ทองสมบูรณ์	 10.	นายประสงค์	นุรักษ์
11.	หม่อมราชวงศ์ปรียนันทนา	รังสิต	 12.	นายพรชัย	สุนทรพันธุ์
13.	นายไพโรจน์	ถัดทะพงษ์	 14.	พลตำารวจโท	ยุทธนา	ไทยภักดี
15.	นายวรินทร์	เทียมจรัส	 16.	นายวิทยา	อินาลา
17.	นางสาวศรีสกุล	มั่นศิลป์	 18.	นายศุภวัฒน์	เทียนถาวร
19.	นายสมชาติ	พรรณพัฒน์	 20.	นายสมชาย	เสียงหลาย
21.	นายสิงห์ชัย	ทุ่งทอง	 22.	นางสุกัญญา	สุดบรรทัด
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23.	นายสุชัย	งามจิตต์เอื้อ	 24.	พลตำารวจตรี	สุเทพ	สุขสงวน
25.	นายสุพจน์	โพธิ์ทองคำา	 26.	นายสุเมธ	ศรีพงษ์
27.	นายสุรชัย	ชัยตระกูลทอง	 28.	นายสุริยา	ปันจอร์
29.	นายอภินันท์	โปษยานนท์
เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้ว	 จึงได้เสนอ

รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อประธานวุฒิสภา	 เมื่อวันที่	 29	 กรกฎาคม	 2553	
สรุปผลการพิจารณาได้ว่า	คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติในมาตรา	6	
มาตรา	7	มาตรา	11	มาตรา	20	และมาตรา	23	และคณะกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติไว้บางประการ	โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคำาแปรญัตติ	จำานวน	10	คน	คือ

1.	นางสาวสุมล	สุตะวิริยะวัฒน์	 	 2.	นายเจริญ	ภักดีวานิช	
3.	นางพรทิพย์	โล่ห์วีระ	จันทร์รัตนปรีดา	 4.	นายพีระ	มานะทัศน์
5.	นายชรินทร์	หาญสืบสาย	 	 6.	นายสุโข	วุฑฒิโชติ
7.	พลอากาศเอก	วีรวิท	คงศักดิ์	 	 8.	นายวรวิทย์	บารู
9.	นายมณเฑียร	บุญตัน	 	 10.	นางสาวรสนา	โตสิตระกูล
อนึ่ง	 คำาแปรญัตติของนางสาวสุมล	 สุตะวิริยะวัฒน์	 นายชรินทร์	 หาญสืบสาย	 

และนายวรวิทย์	บารู	ตกไปตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	92
สมาชิกวุฒิสภาได้ขอสงวนคำาแปรญัตติและกรรมาธิการได้สงวนความเห็นไว้ในชื่อ

ร่างพระราชบัญญัติ	มาตรา	1	มาตรา	4	มาตรา	5	มาตรา	6	มาตรา	7	มาตรา	8	มาตรา	11	
มาตรา	15	มาตรา	20	มาตรา	23	และมาตรา	30	

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่สองของวุฒิสภ�

ในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	2	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	9	สิงหาคม	
2553	ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	คำาปรารภ	แล้วเรียงลำาดับมาตรา
จนจบร่าง

ประเดน็สำ�คญัทีส่ม�ชกิวฒุสิภ�ขอแปรญตัตแิละกรรม�ธกิ�รสงวนคว�มเหน็

ให้แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

1. ม�ตร� ๔ นิย�มคำ�ว่� วัฒนธรรม 

ผู้สงวนคำาแปรญัตติได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา	 เพื่อชี้แจง
ประกอบการแปรญัตติ	มีดังนี้
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1) น�ยสโุข วฑุฒโิชต	ิขอแปรญตัตแิกไ้ขเพิม่เตมิความในคำานยิามคำาวา่	“วฒันธรรม”	
ของมาตรา	4	เป็นดังนี้

“มาตรา	4	ในพระราชบัญญัตินี้
“วัฒนธรรม”	 หมายความว่า	 วิถีการดำาเนินชีวิตของกลุ่มชน	 ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน	ความคิด	ความเชื่อ	ค่านิยม	จารีตประเพณี	พิธีกรรม	
และภูมิปัญญา	ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์	สั่งสม	ปลูกฝัง	สืบทอด	เรียนรู้	ปรับปรุง	

และเปลีย่นแปลง	เพือ่ใหเ้กดิความเจรญิงอกงาม	ทัง้ดา้นจติใจและวตัถุ	อยา่งสนัตสิขุและยัง่ยนื”	
และได้ช้ีแจงเหตุผลสรุปได้ว่า	คำาว่า	“วัฒนธรรม”	ไม่ใช่ภาษาไทย	วัฒนะ	วัฒนา	หมายถึง	พัฒนาข้ึน

๒) พลอ�ก�ศเอก วีรวิท คงศักดิ์	 ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความในคำานิยาม	
คำาว่า	“วัฒนธรรม”	ของมาตรา	4	เป็นดังนี้

“มาตรา	4	ในพระราชบัญญัตินี้
“วัฒนธรรม”	หมายความว่า	วิถีการดำาเนินชีวิต	ความคิด	ความเช่ือ	ค่านิยม อันดีงาม 

จารีตประเพณี	 พิธีกรรม	 และภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์	 สั่งสม	
ปลูกฝัง	 สืบทอดสืบสาน	 เรียนรู้	 ปรับปรุง	 และเปลี่ยนแปลง	 เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม	
ทั้งด้านจิตใจและวัตถุอย่างสันติสุขและยั่งยืน”	 และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 ขอแก้ไขเพิ่มเติม
ความในคำานิยามคำาว่า	“วัฒนธรรม”	ในส่วนของคำาว่า	“ค่านิยม”	เนื่องจากหากมองในลักษณะ
ของพฤติกรรมศาสตร์	 จะพบว่าค่านิยมเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการทางความคิด	 

ความเชือ่	อนันำาไปสูค่า่นยิมและสิง่ทีใ่ชใ้นการปลกูฝงัความเชือ่และปลกูฝงัวฒันธรรมทีโ่ยงไปถงึ

เรื่องของบรรทัดฐานทางสังคม	การใช้คำาว่า	 “ค่านิยม”	นั้นจึงไม่ได้บอกว่าพฤติกรรมอันนั้นเป็น
พฤตกิรรมทีด่หีรอืไมด่	ีซึง่หากใสค่า่นยิมทีอ่าจจะไมเ่หมาะสมกบัสงัคม	กอ็าจจะมผีลทีท่ำาใหเ้กดิ
คา่นยิมทีไ่มด่ไีด้	ดงันีก้ารใชค้ำาวา่	“คา่นยิม”	จงึควรเนน้ในเรือ่งของคา่นยิมทีด่งีาม	เพือ่ใหม้คีวาม
ชัดเจนว่าสิ่งที่เราจะใช้เป็นวัฒนธรรมจะต้องมีความดีและความงดงาม	 ทั้งมีความเหมาะสมกับ 
ความเป็นไทยหรือลักษณะนิสัยของคนไทยด้วย	 ในส่วนเรื่องของภูมิปัญญา	 เห็นควรเพิ่มคำาว่า	
“ท้องถิ่น”	เพราะต้องการถือเอาภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่มีความเจริญจากปราชญ์ชาวบ้าน	ซึ่งเป็น
สิ่งที่เป็นความคิดความเชื่อที่เหมาะสมและทางคณะกรรมการวัฒนธรรมจะต้องกำาหนดเป็น

แนวทางของวฒันธรรมของชาตใิหเ้หมาะสมกบับรบิทของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ในสว่นประเดน็
คำาว่า	 “สืบสาน”	 ผู้อภิปรายไม่ติดใจ	 แต่เห็นว่าคำาว่า	 “สืบสาน”	 สื่อให้เห็นถึงความเชื่อมต่อ	 
แต่อาจจะไม่หมายถึงการพัฒนาหรือวิวัฒนาการให้ค่านิยมหรือวัฒนธรรมอันนั้นดีหรือไม่ดี
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กรรม�ธกิ�รผูส้งวนคว�มเหน็ไดอ้ภปิร�ยแสดงคว�มเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภ� 

เพื่อชี้แจงประกอบคว�มเห็น มีดังนี้ 

1) น�ยวรินทร์ เทียมจรัส	 ขอสงวนความเห็นโดยขอแก้ไขเพิ่มเติมความ	
ในคำานิยามคำาว่า	“วัฒนธรรม”	ของมาตรา	4	เป็นดังนี้

“มาตรา	4	ในพระราชบัญญัตินี้

“วฒันธรรม”	หม�ยคว�มว่� วถิกี�รดำ�เนนิชวีติ คว�มคดิ คว�มเชือ่ ค่�นยิม จ�รตีประเพณี 
พิธีกรรม และภูมิปัญญ� ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้�งสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ 
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดคว�มเจริญงอกง�ม ทั้งด้�นจิตใจและวัตถุ อย่�งสันติสุขและ
ยั่งยืนลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคมมนุษย์	 ความงดงาม	 ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย	ความกลมเกลียว	ความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ	และศีลธรรมอันดีของประชาชน”	
และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของสังคมมนุษย์”	หมายถึง	

พฤตกิรรมทีม่นษุย์พฒันาขึน้มาเพือ่การดำารงชวีติอย่างปกตทิัง้ทางร่างกายและจติใจ	ซึง่หมายความ
รวมถงึความศรทัธาและความเชือ่ต่างๆ	ด้วย	ในส่วนคำาว่า	“งดงาม”	หมายถงึ	ความสนุทรี	ความ
ลงตัว	การบันเทิงใจ	ความผ่อนคลาย	ความกลมกลืน	ศิลปะ	ในส่วนคำาว่า	“ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย”	หมายถึง	กระบวนการจัดการทางสังคม	ชุมชน	และการอยู่ร่วมกันอย่างมีกฎเกณฑ์	
คำาว่า	“ความกลมเกลียว”	หมายถึง	ความสามัคคี	ความปรองดอง	การรู้จักสมัครสมาน	การให้
อภั ย และกา ร ผ ่ อนปรนซึ่ ง กั น และกั น 	 คำ า ว ่ า 	 “ ศี ล ธ ร ร มอั นดี ข อ งป ระช า ชน ”	 
เป็นเรื่องการพัฒนาด้านจิตใจ	 ความสำานึก	 ความเกรงกลัวต่อการทำาบาป	 หยาบช้า	 ความสุข 
จากการทำาดี	การรู้จักช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	การให้เกียรติและรู้จักการควรหรือไม่ควร

๒) พลอ�ก�ศเอก ณพฤษภ ์มณัฑะจติร และหมอ่มร�ชวงศป์รยีนนัทน� รงัสติ 

ขอสงวนคว�มเห็นโดยขอแก้ไขเพิ่มเติมคว�มในคำ�นิย�มคำ�ว่� “วัฒนธรรม” ของ 

ม�ตร� ๔ เป็นดังนี้

“มาตรา	4	ในพระราชบัญญัตินี้

“วฒันธรรม”	หมายความว่า	วถิกี�รดำ�เนนิชวีติ ลกัษณะทีแ่สดงถงึความเจรญิงอกงาม	
ทั้งด้านจิตใจและวัตถุของสังคมมนุษย์	 ในรูปแบบของวิถีการดำาเนินชีวิต	 ความคิด	 ความเชื่อ	 
ค่านิยม	จารีตประเพณี	พิธีกรรม	ศิลปกรรม	วรรณกรรม	นาฏกรรม	การดนตรี	และภูมิปัญญา	

ซึง่กลุม่ชนและสงัคมทีไ่ด้ร่วมสร้างสรรค์	สัง่สม	ปลกูฝัง	สบืทอด	เรยีนรู ้ปรบัปรงุ และเปลีย่นแปลง 
เพื่อให้เกิดคว�มเจริญงอกง�ม ทั้งด้�นจิตใจและวัตถุ อย่�งสันติสุขและยั่งยืน ก่อให้เกิดเกียรติภูมิ	
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สันติสุข	 และศีลธรรมอันดีของชนในชาติ” และได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	 คำาว่า	 “วัฒนธรรม”	 
ไม่มีคำาแปลในพจนานุกรมและถูกบัญญัติขึ้นหลัง	 พ.ศ.	 2475	 ซึ่งคำาว่า	 “วัฒนะ”	 แปลว่า	 
การเจริญเติบโต ในส่วนคำาว่า	 “เจริญงอกงาม”	 หมายความว่า	 การกระทำาใดๆ	 ที่ประสงค์	 
ให้เกิดเจริญงอกงาม

คำ�ตอบชี้แจงของกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	4	มีดังนี้
น�ยสุชัย ง�มจิตต์เอื้อ	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	เหตุผลที่กรรมาธิการขอให้คงไว้ตาม

ร่างเดิมเนื่องจากความหมายของคำาว่า	 “วัฒนธรรม”	 ในพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	
พุทธศักราช	 2485	 ได้ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว	 ประกอบกับสภาพความเป็นอยู่และสังคมใน
ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	จึงควรปรับปรุงความหมายของคำาว่า	“วัฒนธรรม”	ให้

เหมาะสม	ทัง้นีเ้หน็วา่การแกไ้ขของกรรมาธกิารผูส้งวนความเหน็และสมาชกิผูส้งวนคำาแปรญตัติ
มีหลักการเดียวกับร่างเดิมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกรรมาธิการเสียงข้างมากอยู่แล้ว

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๔

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการคงไว้ตามร่างเดิม
มติ เห็นด้วย	66	เสียง	ไม่เห็นด้วย	19	เสียง	งดออกเสียง	2	เสียง	ไม่ลงคะแนน

เสียง	1	เสียง

๒. ม�ตร� ๖ องค์ประกอบของคณะกรรมก�รวัฒนธรรมแห่งช�ติ

ผู้สงวนคำาแปรญัตติได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา	 เพื่อชี้แจง
ประกอบการแปรญัตติ	มีดังนี้

น�ยเจริญ ภักดีว�นิช	ขอแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา	6	
เป็นดังนี้

“มาตรา	6	ใหม้คีณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต	ิประกอบดว้ย	นายกรฐัมนตรหีรอื
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นรองประธานกรรมการ	 ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	 ปลัดกระทรวงการคลัง	 ปลัด

กระทรวงการต่างประเทศ	ปลดักระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา	ปลดักระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย	์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ปลัดกระทรวง
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 ปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	และ

ผูท้รงคุณวฒุซิึง่นายกรฐัมนตรแีตง่ตั้งจากผูม้คีวามเชีย่วชาญดา้นวฒันธรรมจำานวนไมเ่กนิเกา้คน	
และตัวแทนขององค์กรภาคเอกชนตามมาตรา	14	จำานวนไม่เกินสองคน	เป็นกรรมการ”	และได้
ชีแ้จงเหตผุลสรปุไดว้า่	เนือ่งจากในมาตรา	15	จะมกีารกลา่วถงึเครอืขา่ยชมุชน	เครอืขา่ยปราชญ์
ชาวบ้าน	 เครือข่ายภาควิชาการ	 ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย	แตเ่นือ่งจากคณะกรรมาธกิารไดแ้กไ้ขมาตรานีแ้ลว้	ผูอ้ภปิรายจงึขอถอนคำาแปรญตัต	ิ
แต่ขอให้คณะกรรมาธิการตั้งเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติม

กรรม�ธกิ�รผูส้งวนคว�มเหน็ไดอ้ภปิร�ยแสดงคว�มเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภ� 

เพื่อชี้แจงประกอบคว�มเห็น มีดังนี้ 

น�ยวรินทร์ เทียมจรัส	 ขอสงวนความเห็นโดยขอเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของ
มาตรา	6	เป็นดังนี้	

“มาตรา	6	ใหม้คีณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต	ิประกอบดว้ย	นายกรฐัมนตรหีรอื
รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นรองประธานกรรมการ	 ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	 ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงการคลัง	 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปลัดกระทรวงคมนาคม	 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจำานวนไม่เกิน 

เกา้คน	เปน็กรรมการ” และไดช้ีแ้จงเหตผุลสรปุไดว้า่	เหตผุลทีเ่สนอปลดักระทรวงทัง้	3	กระทรวง	
เนื่องจากกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบในพระราชพิธีหลายๆ	 งาน	 ซึ่งล้วนแต่ 
เป็นงานที่เป็นวัฒนธรรมของชาติ	 เช่น	 พระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคหรือสถลมารค	 
ส่วนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 จะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการดำารงชีวิตของคนไทยที่มี
วัฒนธรรมเกี่ยวกับการเกษตร	เช่น	พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	พระราชพิธีพืชมงคล	
และความเชื่อเกี่ยวกับการทำาพระภูมิที่	 พระภูมินา	 การทำาขวัญข้าว	 ประเพณีการแสดงและ

วฒันธรรมเกีย่วกบัเรือ่งขา้วและการเกษตร	ในสว่นปลดักระทรวงคมนาคมนัน้	เนือ่งจากกระทรวง
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คมนาคมเปน็กระทรวงทีม่หีนา้ทีส่รา้งทางทัง้ทางบก	ทางน้ำาและทางอากาศ	ดงันัน้เมือ่กระทรวง
คมนาคมได้สร้างทางและพัฒนาไปแล้ว	 ถ้าปลัดกระทรวงคมนาคมไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการ 
ชุดนี้	การสืบทอดแนวคิดและการตั้งชื่อสถานที่ต่างๆ	และถนนต่างๆ	ก็จะไม่สะท้อนภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม	และวิถีชีวิตของประชาชนเข้าไปด้วย

คำ�ตอบชี้แจงของกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	6	มีดังนี้

น�งตรงึใจ บรูณสมภพ	ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	ประเดน็การเพิม่ปลดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ	์กระทรวงคมนาคม	กระทรวงกลาโหม	คณะกรรมาธกิารเหน็วา่	อาชพีเกษตรกรเปน็
วถิกีารดำาเนนิชวีติของคนไทยจำานวนมาก	ซึง่มทีัง้ความเชือ่	คา่นยิม	พธิกีรรม	ภมูปิญัญา	และวถิี
ทางการเกษตร	ซึง่เปน็วถิขีองคนไทยสว่นใหญ	่จงึไดม้กีารเพิม่ตำาแหนง่ปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไว้ในร่างของกรรมาธิการแล้ว	 ส่วนปลัดกระทรวงคมนาคมและปลัดกระทรวงกลาโหม 
ไม่ได้มีการเพิ่มไว้	เนื่องจากเห็นว่ากรรมการรวมในมาตรานี้มีถึง	25	คน	หากเพิ่ม	2	ตำาแหน่ง 
ดังกล่าวเข้ามาอีก	 เกรงว่าจะต้องเพิ่มเข้ามาให้ครบทุกกระทรวง	 ในส่วนการขอให้เพิ่มตัวแทน

ภาคเอกชนนัน้	เหน็วา่	ในมาตรานีม้ตีวัแทนซึง่เปน็ผูท้รงคณุวฒุอิยูแ่ลว้ถงึ	9	ทา่น	ซึง่อาจมปีราชญ์
ชาวบ้านอยู่ในนี้แล้ว	 เพราะว่าผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้เอามาจากเฉพาะหน่วยงานซึ่งเป็นราชการ	 
แต่จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์	 ซึ่งก็มีปราชญ์ชาวบ้านรวมอยู่แล้วด้วย	 

ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นพ้องต้องกันว่ากรรมการจำานวน	25	คน	เป็นจำานวนที่เหมาะสมแล้ว

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๖

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของกรรมาธิการ
มติ เห็นด้วย	66	เสียง	ไม่เห็นด้วย	16	เสียง	งดออกเสียง	2	เสียง	ไม่ลงคะแนน	

ไม่มี

๓. ม�ตร� 7 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้�มของกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ 

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภา	เพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	มีดังนี้
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พลอ�ก�ศเอก วีรวิท คงศักดิ์	 ขอแปรญัตติเพิ่มเติมความเป็น	 (2/1)	 ของ
มาตรา	7	ดังนี้

“มาตรา	 7	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้

(1)	.......................................ฯลฯ...............................................................	
(2/1)	เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(4)	......................................ฯลฯ...............................................................”
ทั้งยังได้ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็นวรรคสองของมาตรา	7	ดังนี้
“หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามที่กำาหนด

ในกฎกระทรวง”
โดยได้ชี้แจงเหตุผลสรุปได้ว่า	ปัจจุบันคำาว่า	“ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์”	เป็นคำา

มาตรฐานในกฎหมายเกือบทุกฉบับแล้ว	 ทั้งนี้ผู้อภิปรายได้ตั้งคำาถามถามคณะกรรมาธิการว่า 
การเพิ่มถ้อยคำาดังกล่าวไว้เป็นคุณสมบัติจะมีข้อเสียหายอย่างไร	 และขอทราบเหตุผลที่ 

คณะกรรมาธกิารไมเ่หน็ดว้ยกบัการทีจ่ะเอาคนทีซ่ือ่สตัยส์จุรติเปน็ทีป่ระจกัษม์าเปน็คณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาต	ิ ทั้งนี้ในส่วนของการเพิ่มความเป็นวรรคสอง	 ของมาตรา	 7	 นั้น	 เพื่อไม่ให้
รัฐมนตรีใช้ดุลพินิจในการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่มีหลักเกณฑ์

โดยที่มาตรา	 7	 คณะกรรมาธิการได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 สมาชิกวุฒิสภาจึงมีสิทธิ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้	ในการนี้	มีผู้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา	ดังนี้

1) น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	 ได้แสดงความเห็นและเสนอแนะสรุปได้ว่า	

การเพิม่คณุสมบตัใิน	(2/1)	ของคณะกรรมาธกิารฯ	ทำาใหผู้ม้คีณุสมบตัใินสองขอ้แรกไมส่ามารถ
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้	ถ้าไม่มีผลงานตามมาตรา	2/1	ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงหลักการเดิม 
ทั้งหมด	 ทั้งนี้ผู้อภิปรายขอให้กรรมาธิการอธิบายคำาว่า	 “สร้างเสริม”	 ว่าหมายความว่าอย่างไร	

โดยไดใ้หค้วามเหน็วา่ควรใชค้ำาวา่	“สง่เสรมิ”	แทนคำาวา่	“สรา้งเสรมิ”	เพราะจะทำาใหผู้อ้า่นสามารถ
เข้าใจความหมายได้ทันทีและเพื่อไม่ให้เกิดข้อถกเถียงในการหาเกณฑ์มาตรฐานมาใช้ในวัดว่า 
ผลงานใดเป็นผลงานที่สร้างเสริม	 นอกจากนี้ในประเด็นเรื่องโทษจำาคุกผู้อภิปรายได้ตั้งคำาถาม
ถามกรรมาธิการว่า	 เหตุใดจึงไม่นำาเงื่อนเวลามาเป็นข้อยกเว้นให้กับบุคคลที่เคยต้องโทษจำาคุก	
เหมือนเช่นกฎหมายป.ป.ช.	และกฎหมายคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย



430  วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย

คำ�ตอบชี้แจงของกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	7	มีดังนี้
1) น�งตรึงใจ บูรณสมภพ	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	คณะกรรมาธิการได้เพิ่ม	(2/1)	

ในข้อความว่า	 “มีความรู้	 ประสบการณ์และผลงานด้านการอนุรักษ์	 พัฒนา	 หรือสร้างเสริม
วัฒนธรรมเป็นที่ประจักษ์”	 ซึ่งมีความสำาคัญมากอยู่แล้ว	 จึงไม่ได้เพิ่มเติมถ้อยคำาว่า	 “เป็นผู้มี 
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์”	 เนื่องจากผู้ที่มีวุฒิหรือคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามความที่ 
เพิ่มขึ้นข้างต้นจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่แล้ว	 และเห็นว่าการจะต้องเพิ่มข้อความว่ามี 
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไปในกรรมการทุกชุดในประเทศไทย	จะเป็นการแสดงเป็นนัย
หรือไม่ว่าคนไทยไม่ค่อยซื่อสัตย์

๒) น�ยจำ�นงค์ สวมประคำ�	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 เหตุผลของการเพิ่ม	 (2/1)	
เพื่อให้มีคุณสมบัติมากขึ้น	 ซึ่งในส่วนของการพิจารณาคุณสมบัติในส่วนนี้กรรมาธิการเชื่อใน
ดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีในการที่จะเลือกบุคคลที่เป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์สุจริตมาเป็น 

กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ	สว่นคำาวา่	“สรา้งเสรมิ”	กรรมาธกิารไมข่ดัขอ้งในการจะแกเ้ปน็	“สง่เสรมิ”	
นอกจากนีใ้นประเดน็เรือ่งบคุคลทีต่อ้งโทษจำาคกุนัน้	กรรมาธกิารเชือ่ในดลุพนิจิของนายกรฐัมนตรี
ในการที่จะไม่เลือกบุคคลที่มีมลทินเข้ามาเป็นคณะกรรมการวัฒนธรรม

๓) น�ยสุชัย ง�มจิตต์เอื้อ	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 เหตุผลที่ไม่ได้เพิ่มในส่วนของ
หลักเกณฑ์วิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	เนื่องจากเชื่อในภาวะผู้นำาของนายกรัฐมนตรี	
ทั้งมาตรา	 7	 ยังได้กำาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไว้แล้ว	 ประกอบกับคณะกรรมการ 

ดงักลา่วเปน็คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งการเสนอแนะและนโยบาย	นอกจากนีห้ากกำาหนด
กระบวนการสรรหาในการให้ได้มาซ่ึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็อาจจะทำาให้เกิดความล่าช้ามากย่ิงข้ึน

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 7

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ	 ซึ่งได้มีการแก้ไข
ถ้อยคำาในที่ประชุมวุฒิสภา	 จากคำาว่า	 “สร้างเสริม”	 เป็นคำาว่า	 “ส่งเสริม	 ตามคำาเสนอแนะของ
สมาชิกวุฒิสภาผู้อภิปรายในมาตรานี้	(นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย)	โดยไม่มีการลงมติ	

โดยมาตรา	7	ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว	เป็นดังนี้
“มาตรา	 7	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม	 

ดังต่อไปนี้
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(1)	มีสัญชาติไทย
(2)	มีอายุไม่ต่ำากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
(2/1)	 มีความรู้ประสบการณ์และผลงานด้านการอนุรักษ์	 พัฒนา	 หรือส่งเสริม

วัฒนธรรมเป็นที่ประจักษ์
(3)	ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4)	ไม่เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก	เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับ

ความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๓. ม�ตร� ๒๐ องค์ประกอบของกองทุนส่งเสริมง�นวัฒนธรรม

กรรมาธิการได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	ดังนี้
มาตรา	20	กองทุนประกอบด้วย
(1)	เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา	32
(2)	เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำาปี
(3)	เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้	
(4)	เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(5)	ดอกผลหรือรายได้ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(6)	รายได้อื่น
โดยที่มาตรา	20	คณะกรรมาธิการได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม	สมาชิกวุฒิสภาจึงมีสิทธิ

อภิปรายแสดงความคิดเห็นได้	ในการนี้	มีผู้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา	ดังนี้
1) น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	 ได้ตั้งคำาถามถามคณะกรรมาธิการสรุปได้ว่า	

ขอทราบเหตุผลที่เพิ่มเติม	 (6)	 และหลักเกณฑ์ที่มาของรายได้	 และได้เสนอแนะให้เพิ่มเติม 

ขอ้ความวา่	“ทัง้นี	้ตามหลกัเกณฑท์ีก่ำาหนดโดยกฎกระทรวง”	ตอ่ทา้ยขอ้ความทีค่ณะกรรมาธกิาร
เพิ่มเติมไว้	 เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมายมาควบคุมการหารายได้ประเภทอื่นๆ	 ซึ่ง 
คณะกรรมาธกิารไมเ่หน็ดว้ยกบัถอ้ยคำาดงักลา่ว	แตก่ลบัเสนอใหใ้ชค้ำาวา่	“รายไดอ้ืน่ตามทีก่ำาหนด
ในกฎกระทรวง”	ผูอ้ภปิรายจงึตัง้คำาถามถามกรรมาธกิารถงึความมุง่หมายของคณะกรรมาธกิาร
ที่เพิ่มความใน	 (6)	 ว่ามุ่งหมายประเภทของรายได้	 หรือหมายรวมไปถึงวิธีการการให้ได้มาซึ่ง 
รายไดน้ัน้ดว้ย	นอกจากนีย้งัใหเ้หตผุลสนบัสนนุการทีต่อ้งเพิม่ขอ้ความ	เนือ่งจากเหน็วา่กฎหมาย 
ทุกฉบับต้องมีบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำาหนดที่มาของรายได้	 เพื่อควบคุมไม่ให้
หน่วยงานของรัฐรับเงินโดยไม่มีเหตุผลและเพื่อป้องกันการถูกครอบงำาจากกลุ่มทุน
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๒) น�ยวรินทร์ เทียมจรัส	 อภิปรายสรุปได้ว่า	 เห็นด้วยกับการให้มีรายได้อื่น	
แต่ขอทราบความชัดเจนในที่มาของรายได้อื่น

๓) น�ยสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์	 อภิปรายสรุปได้ว่า	 เห็นด้วยกับการเพิ่มเติมของ
คณะกรรมาธิการ	โดยเห็นว่าการเพิ่มเติมคำาว่า	“รายได้อื่น”	สอดคล้องกับหมวดที่	2	คือ	การตั้ง

กองทนุสง่เสรมิงานวฒันธรรม	ซึง่มาตรา	19	ไดร้ะบวุตัถปุระสงคข์องกองทนุ	มาตรา	23	กำาหนด
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน	และมาตรา	26	กำาหนดในเรื่องการรับเงิน	การจ่ายเงิน	
การเกบ็รกัษาเงนิ	การจดัหาประโยชนแ์ละการจดัการกองทนุใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ
กองทุนกำาหนด

๔) พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ	 อภิปรายสรุปได้ว่า	 เห็นด้วยในการใช้คำาว่า	
รายได้อื่นตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง	 เนื่องจากเป็นถ้อยคำาที่มีความรัดกุม	 ทั้งยังเป็น 
การกำาหนดมาตรการในการที่จะป้องกันไม่ให้กองทุนต่างๆ	 ไปแสวงประโยชน์หรือนำาเงินไปใช้ 
ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์

5) น�ยอนรุกัษ ์นยิมเวช	ตัง้คำาถามถามคณะกรรมาธกิารวา่	เคยมกีารรา่งกฎหมาย	
โดยการใช้คำาว่า	 รายได้อื่นๆ	 แล้วให้ออกกฎกระทรวงระบุประเภทรายได้นั้นๆ	 หรือไม่	 ทั้งนี้ 
ผู้อภิปรายเห็นด้วยกับการใช้คำาว่า	 “รายได้อื่นๆ	 ”	 แต่ไม่เห็นด้วยในหลักการที่จะเพิ่มคำาว่า	 
“กฎกระทรวง”	 เพราะต้องการให้กฎหมายฉบับนี้มีลักษณะเดียวกับกฎหมายที่ได้บัญญัติที่มา
ของกองทุนในส่วนที่เป็นรายได้ในลักษณะนี้ไว้แล้ว

๖) น�ยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อภิปรายสรุปได้ว่า	 เห็นด้วยว่าการเติมถ้อยคำาว่า	
“รายได้อื่น”	 เป็นการเพียงพอแล้ว	 เพราะหากใช้คำาว่า	 “รายได้อื่นตามที่กฎกระทรวงกำาหนด”	 
จะเป็นการเขียนเปิดช่องมากจนเกินไป

คำ�ตอบชี้แจงของกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	20	มีดังนี้
1) น�ยจำ�นงค์ สวมประคำ� ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	เหตุผลที่ให้มีรายได้อื่น	เพราะ

เห็นควรให้มีช่องทางของรายได้มากกว่าห้าอนุมาตรา
๒) น�ยสุชัย ง�มจิตต์เอื้อ	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 กรรมาธิการเสนอให้ใช้คำาว่า	

“รายได้อื่นตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง”	 เนื่องจากหากใช้รายได้อื่นตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 
ในกฎกระทรวงตามที่นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 เสนอนั้น	 จะต้องไปออกหลักเกณฑ์	 ซึ่งเมื่อ 
ออกหลักเกณฑ์แล้ว	หลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจกว้างเกินไป
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ชีแ้จงประเดน็วา่เคยมกีารรา่งกฎหมายฉบบัอืน่โดยใหม้กีารออกกฎกระทรวงกำาหนด
ประเภทรายได้หรือไม่	 ว่า	 หากเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติประกันสังคมในมาตรา	 22	 (9)	 
ที่เขียนไว้ว่า	 “รายได้อื่น”	ก็สามารถเขียนได้	ทั้งนี้หากจะออกกฎกระทรวง	กฎกระทรวงก็จะไม่
ออกนอกเหนือกฎเกณฑ์	คงจะมีเฉพาะรายได้บางส่วนที่คณะกรรมการเห็นว่าจำาเป็นเท่านั้น

๓) น�งตรึงใจ บูรณสมภพ ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 ตัวอย่างของรายได้อื่น	 เช่น	

รายไดส้ทุธจิากการบรหิารจดัการศลิปวฒันธรรมและการแสดง	ทัง้นีก้รรมาธกิารทีม่าจากสำานกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอให้เอามาจากที่มาของรายได้โดยไม่ต้องกำาหนดหลักเกณฑ์	เพราะ
ว่ารายได้มีหลายรูปแบบ	

แตใ่นทา้ยทีส่ดุเมือ่กรรมาธกิารไดฟ้งัความคดิเหน็ของสมาชกิวฒุสิภาทีอ่ภปิรายแลว้	
ก็ได้ยืนยันการเพิ่ม	(6)	โดยการใช้ถ้อยคำาว่า	“รายได้อื่นๆ	”

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๒๐

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ
มติ เห็นด้วย	46	เสียง	ไม่เห็นด้วย	35	เสียง	งดออกเสียง	2	เสียง	ไม่ลงคะแนน

ไม่มี	

ผลก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ส�มของวุฒิสภ�

ในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	2	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	9	สิงหาคม	
2553	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 3	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	 
พ.ศ.	....	ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	147	(3)	

ผลก�รลงคะแนน	เห็นด้วย	75	เสียง	ไม่เห็นด้วย	6	เสียง	งดออกเสียง	3	เสียง	
ไม่ลงคะแนน	1	เสียง

ในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่23	ปทีี	่3	ครัง้ที	่14	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	

วันพุธที่	 29	 กันยายน	 2553	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	 
พ.ศ.	....	ซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมแล้วลงมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา

ทัง้นี	้รา่งพระราชบญัญตัวิฒันธรรมแหง่ชาต	ิพ.ศ.	....	มผีลใชบ้งัคบัเปน็กฎหมายแลว้	
โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา	 ฉบับกฤษฎีกา	 เล่ม	 127	 ตอนที่ 	 70	 ก	 วันที่ 	 
16	พฤศจิกายน	2553
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(๒)	 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 

ร่วมกัน	๑	ฉบับ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู

เศรษฐกิจ	พ.ศ.	....	

ร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ….	
เสนอโดย	 คณะรัฐมนตรี	 ชุดที่มี	 นายอภิสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 ต่อประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร	 เมื่อวันที่	 14	 พฤษภาคม	 2552	 เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 ในคราวประชุม 

สภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่23	ปทีี	่2	ครัง้ที	่1	(สมยัวสิามญั)	เปน็พเิศษ	เมือ่วนัจนัทรท์ี	่15	มถินุายน	
2552	ถึงวันพุธที่	17	มิถุนายน	2552	ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป	 ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย

ร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ....	 
มีสาระสำาคัญเก่ียวกับการกำาหนดให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี	 มีอำานาจกู้เงินบาท 
ในนามรัฐบาล	ไม่เกิน	400,000	ล้านบาท	การกำาหนดให้เงินที่ได้จากการกู้ให้นำาไปใช้จ่ายตาม
วัตถุประสงค์ในการกู้	โดยไม่ต้องนำาส่งคลัง	การกำาหนดหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการจัดการที่
เกี่ยวข้องกับการกู้เงินและการชำาระต้นเงินคืน	การกำาหนดให้ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	อาจจ่ายจาก
เงินที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำาปีหรือเงินกู้รายนั้นได	้ การกำาหนดให้กระทรวงการคลัง
รายงานการกู้เงินให้รัฐสภาทราบ	 การกำาหนดให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมี
อำานาจปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้	 การกำาหนดให้กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	 ทำาหน้าที่บริหารเงินที่ได้รับจากการกู้เงิน	 
การกำาหนดให้สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารและ
จัดการการกู้เงิน	

ร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ....	 
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 วุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน	 30	 วัน	 
นับแต่วันที่ได้รับ	โดยวุฒิสภาได้รับเมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2552	
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ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่หนึ่งของวุฒิสภ�

ในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	2	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	10	สิงหาคม	

2552	ทีป่ระชมุไดล้งมตริบัรา่งพระราชบญัญตัใิหอ้ำานาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิ	
พ.ศ.	 ....	 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา	 และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้น 
คณะหนึ่งเพื่อพิจารณา	 กำาหนดการแปรญัตติภายใน	 7	 วัน	 ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	 
พ.ศ.	 2551	 ข้อ	 142	 ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 วุฒิสภา
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน	 30	 วัน	 (กำาหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม)	 
โดยวุฒิสภาได้รับเมื่อวันที่	 18	มิถุนายน	2552	ต่อมาที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลา
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	30	วัน	ตามความในมาตรา	146	
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ	พ.ศ.	....	วุฒิสภา	ประกอบด้วย

	 1.	นายกรณ์	จาติกวณิช	 2.	นายกฤช	อาทิตย์แก้ว
	 3.	นายกอร์ปศักดิ์	สภาวสุ	 4.	นายเกชา	ศักดิ์สมบูรณ์
	 5.	นางสาวจารุวรรณ	เฮงตระกูล	 6.	นายชลิต	แก้วจินดา
	 7.	นายฐิระวัตร	กุลละวณิชย์	 8.	พลอากาศเอก	ณพฤษภ์	มัณฑะจิตร
	 9.	นายทรงศักดิ์	ศรีอนุชาต	 10.	นายประสิทธิ์	โพธสุธน
11.	นายพิเชต	สุนทรพิพิธ	 12.	นายมงคล	ศรีคำาแหง
13.	นายมณเฑียร	บุญตัน	 14.	พลตำารวจโท	มาโนช	ไกรวงศ์
15.	พลตำารวจโท	ยุทธนา	ไทยภักดี	 16.	นางยุวดี	นิ่มสมบุญ
17.	นางรสสุคนธ์	ภูริเดช	 18.	นายเรืองไกร	ลีกิจวัฒนะ
19.	นายวิรัติ	พาณิชย์พงษ์	 20.	นายสงคราม	ชื่นภิบาล
21.	นายสถิต	ลิ่มพงศ์พันธุ์	 22.	นายสมชาติ	พรรณพัฒน์
23.	นายสิทธิศักดิ์	ยนต์ตระกูล	 24.	นายสิริวัฒน์	ไกรสินธุ์
25.	นายสุโข	วุฑฒิโชติ	 26.	นางสาวสุมล	สุตะวิริยะวัฒน์
27.	นายอำาพน	กิตติอำาพน
อนึ่ง	 พลตำารวจโท	 ยุทธนา	 ไทยภักดี	 กรรมาธิการวิสามัญฯ	 ได้ขอลาออกจาก 

การเปน็กรรมาธกิารวสิามญัฯ	ในคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่งพระราชบญัญตัใิหอ้ำานาจ
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กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ....	 ตั้งแต่วันที่	 13	 สิงหาคม	 2552	 จึงเป็น 
อันพ้นจากการเป็นกรรมาธิการวิสามัญฯ	ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	2551	ข้อ	99	

(3)	และในคราวประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่3	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	วนัจนัทรท์ี	่17	สงิหาคม	2552	
ทีป่ระชมุไดล้งมตติัง้	นายวนัชยั	แสงสขุเอีย่ม	เปน็กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ดังกล่าวแทน

เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวง 
การคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ....	 เสร็จแล้ว	 จึงได้เสนอรายงานการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ....	 ต่อประธาน
วุฒิสภา	 เมื่อวันที่	 9	 กันยายน	 2552	 สรุปผลการพิจารณาได้ว่า	 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 
มีการแก้ไข	 จำานวน	 4	 มาตรา	 คือ	 มาตรา	 3	 มาตรา	 4	 มาตรา	 6	 และมาตรา	 10	 และได้ 
ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้บางประการ	 โดยมีสมาชิกวุฒิสภาเสนอ 
คำาแปรญัตติ	จำานวน	17	คน	ดังนี้	

	 1.	นายคำานูณ	สิทธิสมาน	 2.	นายสุรเดช	จิรัฐิติเจริญ
	 3.	นายอนันต์	วรธิติพงศ์	 4.	นายจำานงค์	สวมประคำา
	 5.	นายอโณทัย	ฤทธิปัญญาวงศ์	 6.	นายอนุรักษ์	นิยมเวช
	 7.	นายธวัช	บวรวนิชยกูร	 8.	นายจารึก	อนุพงษ์
	 9.	นายไพบูลย์	นิติตะวัน	 10.	นายวิชาญ	ศิริชัยเอกวัฒน์
11.	นายวรินทร์	เทียมจรัส	 12.	นายอนุศักดิ์	คงมาลัย
13.	นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย	 14.	นายสุรจิต	ชิรเวทย์
15.	นายเจตน์	ศิรธรานนท์	 16.	นายสมชาย	แสวงการ
17.	นางสาวรสนา	โตสิตระกูล
โดยมีสมาชิกวุฒิสภาได้สงวนคำาแปรญัตติไว้ในชื่อร่างพระราชบัญญัติ	 คำาปรารภ	

มาตรา	1	มาตรา	2	มาตรา	3	มาตรา	4	มาตรา	5	มาตรา	6	มาตรา	7	มาตรา	8	มาตรา	9	
มาตรา	10	มาตรา	11	มาตรา	12	และมาตรา	13		

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่สองของวุฒิสภ�

ในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	8	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	21	กันยายน	
2552	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วเรียงลำาดับ 
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มาตราจนจบร่าง	โดยที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการ	จำานวน	4	มาตรา	คือ	
มาตรา	3	มาตรา	4	มาตรา	6	และมาตรา	10	และที่ประชุมเห็นด้วยตามที่ผู้สงวนคำาแปรญัตติ
เสนอ	จำานวน	1	มาตรา	คือ	มาตรา	11/1	

ประเด็นสำ�คัญที่กรรม�ธิก�รขอสงวนคว�มเห็น และสม�ชิกวุฒิสภ� 

ขอแปรญัตติให้แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

1. ม�ตร� ๓ วรรคหนึ่ง กรณีก�รเสนอกรอบก�รใช้จ่�ยเงินกู้ต่อรัฐสภ� 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	มีการแก้ไขเพิ่มเติม	ดังนี้	

“มาตรา	3	ใหก้ระทรวงการคลงัโดยอนมุตัคิณะรฐัมนตรี	มอีำานาจกูเ้งนิบาทในนาม
รฐับาลแหง่ราชอาณาจกัรไทยเพือ่นำาไปใชใ้นการดำาเนนิมาตรการเพือ่ฟืน้ฟเูศรษฐกจิของประเทศ	
โดยใหค้ณะรฐัมนตรเีสนอกรอบการใชจ้า่ยเงนิกูต้ามพระราชบญัญตันิีต้อ่รฐัสภาเพือ่ทร�บพจิารณา
ก่อนเริ่มดำาเนินการ	โดยแสดงรายละเอียดของโครงการที่จะนำาเงินกู้ไปใช้จ่าย”

คำ�อภิปร�ยของกรรม�ธิก�รผู้สงวนคว�มเห็น

ผูส้งวนความเหน็ไดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การขอสงวนความเห็น	มีดังนี้

1)	น�ยกรณ์ จ�ติกวณิช ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 มาตรา	 3	 วรรคหนึ่ง	
ตามร่างเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบนั้นมีความเหมาะสมแล้ว	 โดยเฉพาะประเด็น
การเสนอกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยแสดงรายละเอียดของโครงการที่จะ
นำาเงินกู้ไปใช้จ่าย	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วนั้น	 เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้รัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารมีอำานาจหน้าที่ในการนำาเงินกู้ 
ไปดำาเนินการต่างๆ	 เพื่อเป็นการบริหารประเทศ	 และการกู้เงินนั้นเป็นบทบาทหน้าที่ตามปกติ

ของกระทรวงการคลงัอยูแ่ลว้	ดงันัน้การกำาหนดใหร้ฐัสภาพจิารณารายละเอยีดของโครงการทีจ่ะ
นำาเงนิกูไ้ปใชจ้า่ยซึง่เปน็หนา้ทีข่องฝา่ยบรหิาร	รฐัสภาในฐานะฝา่ยนติบิญัญตัคิวรพจิารณาอนมุตัิ
วงเงินเท่าน้ัน	 ส่วนการนำาเงินไปใช้เป็นอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของรัฐบาล	 นอกจากน้ัน 
การเสนอรายละเอยีดโครงการตา่งๆ	ใหร้ฐัสภาพจิารณานัน้	จะตอ้งกำาหนดรายละเอยีด	ขัน้ตอน	
และวิธีการในการพิจารณาของรัฐสภาขึ้นใหม่เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอีกด้วย	

2)	น�ยกอร์ปศักดิ์ สภ�วสุ	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 ประเด็นการกำาหนดให้
คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาตามที ่
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คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น	จะต้องพิจารณาถึงขั้นตอนและวิธีการพิจารณา
ของรัฐสภาว่าจะพิจารณาอย่างไร	 พิจารณาทีละโครงการหรือไม่	 แก้ไขรายละเอียดได้หรือไม่	 

ซึง่อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการดำาเนนิการ	แตใ่นสว่นของการกำาหนดใหแ้สดงรายละเอยีดของโครงการ
ที่จะนำาเงินกู้ไปใช้จ่ายนั้นไม่ติดใจ

3)	พลตำ�รวจโท ม�โนช ไกรวงศ์	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 ตามที่ขอสงวน
ความเห็นให้แก้ไขเพิ่มเติมความว่า	“เพื่อพิจารณา”	เป็น	“เพื่อให้ความเห็นชอบ”	เนื่องจากจะได้
ไม่ต้องเสียเวลามาพิจารณารายละเอียดทั้งหมด	 เพียงแต่ให้สมาชิกรัฐสภาสามารถท้วงติงหรือ 
ซักถามข้อสงสัยในรายละเอียดแล้วฝากไปยังรัฐบาลเพื่อดำาเนินการปรับปรุงโครงการต่างๆ	

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	มีดังนี้

1)	น�ยวชิ�ญ ศิริชัยเอกวฒัน	์ได้ชีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้่า	ตามที่ขอสงวนคำาแปร
ญัตติที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำาหนดให้คณะรัฐมนตรีเสนอเป็นพระราชบัญญัติการใช้จ่ายเงินกู้
ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาก่อนเริ่มดำาเนินการนั้น	 เนื่องจากรัฐบาลควรที่จะ
เสนอรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน	 การกำาหนดการใช้หนี้เงินกู้	 และความคุ้มค่าที่จะได้รับ	 โดยให้

รฐัสภาซึง่เปน็ผูแ้ทนประชาชนมสีว่นชว่ยในการตรวจสอบโครงการตา่งๆ	ทีก่อ่ใหเ้กดิหนีใ้นอนาคต	
โดยยึดหลักการพิจารณาตามวิธีการงบประมาณเข้ามาใช้ให้เป็นบรรทัดฐานต่อไป

2) น�ยวรนิทร ์เทยีมจรสั	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	ตามบทบญัญตัมิาตรา	83	
หมวด	5	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้รัฐบาลต้องส่งเสริมและสนับสนุน
ใหม้กีารดำาเนนิการตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	จงึเสนอใหเ้พิม่เตมิถอ้ยคำาวา่	“เทา่ทีจ่ำาเปน็”	
เพื่อให้กู้เงินเท่าที่จำาเป็นต้องใช้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเท่านั้น	 ไม่ควรกู้เงินมาเก็บไว้ใช้ในอนาคต	
เนื่องจากการกู้เงินนั้นมีภาระดอกเบี้ยที่จะต้องใช้จ่ายตามมาอีก

3)	 น�ยสุรจิต ชิรเวทย์	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 การพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตินี้จะต้องพิจารณารายละเอียดประกอบกับโครงการไทยเข้มแข็ง	 2555	 และ
ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	2555	

เนือ่งจากการกูเ้งนิครัง้นีน้ำาไปใชใ้นโครงการไทยเขม้แขง็เปน็จำานวนมาก	ดงันัน้ควรใหฝ้า่ยนติบิญัญตัิ
ตรวจสอบการก่อหนี้ผูกผันจำานวนมากเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
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4) น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	ตามที่ได้สงวนคำาแปรญัตติ
ใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิถอ้ยคำาเพือ่กำาหนดใหค้ณะรฐัมนตรเีสนอกรอบการใชจ้า่ยเงนิกูแ้ละโครงการลงทนุ
ทั้งหมด	 รวมถึงนำาเสนอแผนการชำาระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยจากการกู้เงินพร้อมรายละเอียด
ต่อรัฐสภาเพื่อเห็นชอบนั้น	 เนื่องจากจะต้องให้รัฐสภาตรวจสอบโครงการลงทุนทั้งหมดว่านำาไป
ใช้อย่างไรและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง	 นอกจากนั้นยังควรเสนอแผนการชำาระคืนเงินกู้
ด้วย	โดยให้รัฐสภาเป็นผู้ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�

สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภา	มีดังนี้
1) น�ยเจริญ ภักดีว�นิช	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	ตามที่คณะกรรมาธิการได้

มีการแก้ไขความในมาตรา	 3	 วรรคหนึ่ง	 รัฐบาลควรให้รัฐสภามีส่วนช่วยตรวจสอบการดำาเนิน
โครงการต่างๆ	 ซึ่งมีจำานวนมากกว่า	 6,000	 โครงการ	 โดยที่ผ่านมาพบว่าบางโครงการอาจมี

ปญัหาการทจุรติ	เชน่	โครงการจดัซือ้เครือ่งทำาลายเชือ้โรคระบบแสงอลุตราไวโอเลตของกระทรวง
สาธารณสุข	 การใช้งบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการไทยเข้มแข็ง	 เป็นต้น	 นอกจากนั้น 
การดำาเนินโครงการไทยเข้มแข็งบางโครงการไม่มีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ	
ดังนั้นรัฐบาลควรเสนอรายละเอียดของโครงการต่างๆ	มาให้รัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ	ซึ่งจะ
ทำาให้เกิดความโปร่งใส	และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน

2) น�ยชรนิทร ์ห�ญสบืส�ย	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	รฐับาลซึง่เปน็ฝา่ยบรหิาร
ประเทศควรมีอิสระในการดำาเนินการต่างๆ	 หากรัฐสภาควบคุมการดำาเนินโครงการของรัฐบาล
มากเกินไปอาจส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ	 ในส่วนของความเป็นห่วงเรื่อง

ความโปร่งใสในการดำาเนินโครงการต่างๆ	นั้น	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติ
ให้มีองค์กรทำาหน้าหน้าที่ตรวจสอบการดำาเนินงานของฝ่ายบริหารอยู่แล้ว	 เช่น	 คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	เป็นต้น	

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�รวิส�มัญฯ

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	3	วรรคหนึ่ง	 ได้แก่	น�ยวันชัย แสงสุขเอี่ยม 
ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 กรรมาธิการเสียงข้างมากได้แก้ไขถ้อยคำาว่า	 “เพื่อทราบ”	 เป็น	 
“เพื่อพิจารณา”	เนื่องจากการกู้เงินตามร่างพระราชบัญญัตินี้	รัฐบาลมีวัตถุประสงค์นำาไปใช้จ่าย
เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจตามโครงการไทยเข้มแข็ง	 ซึ่งมีกรอบวงเงินกว่า	 1.56	 ล้านบาท	 
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มโีครงการดำาเนนิการจำานวนมาก	จงึเหน็สมควรทีจ่ะใหร้ฐัสภาพจิารณารายละเอยีดของโครงการ
ทีจ่ะนำาเงนิกูไ้ปใชจ้า่ย	และเพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจำา
ปีอีกด้วย

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๓ วรรคหนึ่ง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 3	 วรรคหนึ่ง	 ของ 
คณะกรรมาธิการ

มต	ิเหน็ดว้ย	51	เสยีง	ไมเ่หน็ดว้ย	34	เสยีง	งดออกเสยีง	4	เสยีง	และไมล่งคะแนน	
1	เสียง

๒. ม�ตร� ๓ วรรคสอง กรณีจำ�นวนก�รกู้เงินและก�รกำ�หนดเวล�ให้ดำ�เนิน

ก�รกู้เงิน คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	มีการแก้ไขเพิ่มเติม	ดังนี้	

“การกู้เงินตามวรรคหนึ่ง	ให้มีมูลค่ารวมกันไม่เกินสี่แสนล้านบาท	และให้กระทำาได้
ภายในกำาหนดเวลาไม่เกินวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2554”

คำ�อภิปร�ยของกรรม�ธิก�รผู้สงวนคว�มเห็น

ผูส้งวนความเหน็ไดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การขอสงวนความเห็น	ได้แก่	น�ยสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	ตามที่ได้ขอ
สงวนความเหน็ใหป้รบัลดวงเงนิกูล้งเหลอื	200,000	ลา้นบาท	เนือ่งจากโครงการตา่งๆ	ทีร่ฐับาล
จะนำาเงินดังกล่าวไปดำาเนินการมีจำานวนมากและยังไม่มีรายละเอียดของโครงการที่ชัดเจน	 
รวมทั้งมีโครงการที่ซ้ำาซ้อนกันเป็นจำานวนมาก	 รัฐบาลควรกำาหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดทำาแผนการดำาเนินการ	 การกำาหนดตัวชี้วัด	 และการติดตามประเมินผลโครงการให้ชัดเจน	
นอกจากนั้นโครงการต่างๆ	 กระจุกตัวอยู่เฉพาะบางกระทรวงและไม่ตรงตามยุทธศาสตร์และ
นโยบายของรัฐบาล	 เช่น	 โครงการก่อสร้างโครงข่ายระบบขนส่งและโลจิสติกส์	 โครงการต่างๆ	
เน้นที่การก่อสร้างถนนเป็นหลักแทนที่จะส่งเสริมการปรับปรุงการรถไฟหรือระบบรางต่างๆ	 
ในส่วนของการกู้เงินนั้นยังไม่มีรายละเอียดการใช้เงินลงทุนจากแหล่งใด	 ระยะเวลาการใช้คืน 

เงนิกู	้ดงันัน้หากรฐับาลปรบัลดวงเงนิกูล้งกจ็ะทำาใหร้ฐับาลตอ้งพจิารณากลัน่กรองโครงการตา่งๆ	
อย่างรอบคอบมากขึ้น	และคัดเลือกโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง	
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คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผู้สงวนคำาแปรญัตติได้อภิปรายแสดงความเห็นต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อชี้แจง 
ประกอบการแปรญัตติ	 ได้แก่	น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 การกู้เงิน
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการกู้เงินเพื่อนำาไปดำาเนินโครงการต่างๆ	 ในปี	 2554	 -	 2555	 

ดงันัน้การกำาหนดระยะเวลาการกูเ้งนิควรสอดคลอ้งกบัการดำาเนนิโครงการตา่งๆ	รฐับาลไมจ่ำาเปน็
ต้องกู้เงินเต็มวงเงินทั้งหมดมาก่อนการดำาเนินโครงการต่างๆ	 ซึ่งทำาให้เกิดดอกเบี้ยจากเงินกู้ 
ทีย่งัมไิดน้ำาไปใชป้ระโยชนจ์ำานวนมาก	เมือ่โครงการบางโครงการยงัไมเ่ริม่ดำาเนนิการในป	ี2554	
ก็ควรขยายกรอบระยะเวลาการกู้เงินไปในปีที่สิ้นสุดโครงการคือปี	 2555	 เพื่อให้สอดคล้อง 
กับระยะเวลาการดำาเนินโครงการ	

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๓ วรรคสอง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 3	 วรรคสอง	 ของ 
คณะกรรมาธิการ

มต ิเหน็ดว้ย	70	เสยีง	ไมเ่หน็ดว้ย	10	เสยีง	งดออกเสยีง	4	เสยีง	และไมล่งคะแนน	
ไม่มี

๓. ผู้แปรญัตติขอเพิ่มคว�มเป็นวรรคสอง และวรรคส�ม ของม�ตร� ๓ กรณี

แสดงร�ยละเอยีดของก�รใชจ้�่ยเงนิกู ้และก�รกำ�หนดวตัถปุระสงคข์องก�รใชเ้งนิขึน้ใหม ่
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ไม่เห็นด้วย

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	มีดังนี้

1)	น�ยอนรุกัษ ์นยิมเวช	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	การเพิม่ความเปน็วรรคสอง
ขึน้ใหม่	โดยกำาหนดใหโ้ครงการในแตล่ะรายการของการใชจ้า่ยเงนิกูต้ามวรรคหนึง่	ตอ้งมเีอกสาร
ประกอบซึ่งรวมถึงประมาณการรายจ่าย	 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ	 และ
วัตถุประสงค์	กิจกรรม	แผนงานของโครงการที่ชัดเจน	เพื่อให้รัฐบาลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ

ประมาณการรายจ่ายและอตัราผลตอบแทนทางเศรษฐกจิที่จะไดร้ับ	พร้อมทัง้เสนอรายละเอียด
ของวตัถปุระสงค	์กจิกรรม	และแผนงานของแตล่ะโครงการใหช้ดัเจน	เชน่	รายละเอยีดเปา้หมาย
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ของพืน้ทีใ่นการเพิม่พืน้ทีช่ลประทานใหม้ากขึน้	รายละเอยีดของเสน้ทางขนสง่ระบบราง	เปน็ตน้	
เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบการดำาเนินโครงการต่างๆ	

2) น�ยธวัช บวรวนิชยกูร	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 การเพิ่มความเป็น
วรรคสามข้ึนใหม่	 โดยกำาหนดให้การใช้เงินตามมาตราน้ีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการใช้เงินกู้ 

เพือ่การฟืน้ฟเูศรษฐกจิของประเทศ	เนือ่งจากความในมาตรา	3	วรรคหนึง่	เปน็การกำาหนดกรอบ
วงเงินกู้จำานวนสี่แสนล้านบาท	 ดังนั้น	 รัฐบาลจะต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการใช้ 
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณต่อไป

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๓ วรรคสอง และวรรคส�ม ที่ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

เสนอ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามร่างเดิม

มต ิเหน็ดว้ย	71	เสยีง	ไมเ่หน็ดว้ย	15	เสยีง	งดออกเสยีง	5	เสยีง	และไมล่งคะแนน	
1	เสียง

๔. ม�ตร� ๔ วรรคหนึ่ง กรณีก�รนำ�เงินที่ได้จ�กก�รกู้ส่งคลังและเบิกจ่�ย 

ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยวิธีก�รงบประม�ณ	คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ไม่มีการแก้ไข	โดยคงไว้
ตามร่างเดิม	ดังนี้

“มาตรา	4	เงนิทีไ่ดจ้ากการกูต้ามมาตรา	3	ใหน้ำาไปใชจ้า่ยตามวตัถปุระสงคใ์นการ

กู้โดยไม่ต้องนำาส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง”

คำ�อภิปร�ยของกรรม�ธิก�รผู้สงวนคว�มเห็น

ผูส้งวนความเหน็ไดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การขอสงวนความเห็น	มีดังนี้

1)	น�ยเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 ตามที่ได้ขอสงวน
ความเห็นให้นำาเงินกู้ส่งคลังและเบิกจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมาย 
ว่าด้วยเงินคงคลัง	 เนื่องจากตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังให้ความหมายของเงินกู้ว่าเป็น 

เงนิแผน่ดนิ	ดงันัน้เงนิกูด้งักลา่วจะตอ้งนำาสง่คลงัเขา้บญัชกีระแสรายวนับญัชทีี	่1	และการใชจ้า่ย
ก็จะต้องเบิกจากบัญชีกระแสรายวันบัญชีที่	 2	 ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 โดยใช้วิธีการ 
งบประมาณในการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
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2)	น�ยสริวิฒัน ์ไกรสนิธุ	์ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	ตามทีไ่ดข้อสงวนความเหน็
ให้นำาเงินกู้ส่งคลังและเบิกจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วย 
เงินคงคลัง	 เนื่องจากต้องการให้การใช้เงินจากการกู้ยืมเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์	 บริสุทธิ์	 
ตรวจสอบได้	 พร้อมทั้งเป็นหลักประกันในการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 
ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

3)	น�งส�วสุมล สุตะวิริยะวัฒน์	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	ตามที่ได้ขอสงวน
ความเห็นให้นำาเงินกู้ส่งคลัง	 เพื่อให้การใช้เงินเข้าสู่ระบบการเงินการคลังตามปกติและสามารถ
ตรวจสอบความโปร่งใสได้

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	มีดังนี้

1)	น�ยจำ�นงค์ สวมประคำ�	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	ตามที่ได้ขอสงวนคำาแปร
ญัตติให้นำาเงินกู้ส่งคลัง	 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 169	 ได้บัญญัติ

ใหก้ารใชจ้า่ยเงนิแผน่ดนิจะตอ้งเสนอเปน็พระราชบญัญตังิบประมาณแผน่ดนิเทา่นัน้	หากรฐับาล
กูเ้งนิมาแลว้จะตอ้งเสนอรา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิเสนอรฐัสภาเพือ่พจิารณา
อีกครั้ง	 ดังนั้นจึงเสนอให้นำาเงินที่ได้จากกู้เงินนำาส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
และกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง

2)	น�ยจ�รึก อนุพงษ์	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	ตามที่ได้ขอสงวนคำาแปรญัตติ

ใหน้ำาเงนิกูส้ง่คลงั	เพือ่ตอ้งการใหก้ารใชจ้า่ยเงนิดงักลา่วเสนอเปน็รา่งพระราชบญัญตังิบประมาณ
รายจา่ยประจำาปงีบประมาณทีม่รีายละเอยีดและวตัถปุระสงคใ์นการใชจ้า่ยเงนิในแตล่ะโครงการ
ทีช่ดัเจน	รวมทัง้รายละเอยีดแสดงสถานการณท์างการเงนิการคลงัของประเทศและภาพรวมของ
สภาวะเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้จ่ายเงินดังกล่าว	เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ดูแล	ตรวจสอบ	และ
มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล	 พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ให้แก่ประชาชนทั่วไป	

3) น�ยวิช�ญ ศิริชัยเอกวัฒน์	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 ตามที่ได้ขอสงวน
คำาแปรญัตติให้นำาเงินกู้ส่งคลัง	 เนื่องจากมีความต้องการให้การใช้จ่ายเงินดังกล่าวเข้าสู่ระบบ 
งบประมาณตามปกติ	 และให้รัฐบาลเสนอรายละเอียดของโครงการต่างๆ	 ที่จะนำาเงินไปใช้จ่าย
เพื่อรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกลั่นกรองและตรวจสอบ	 เพื่อให้ 
การใช้เงินมีลักษณะที่โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด	
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4)	น�ยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 เนื่องจากรัฐบาล
มีวัตถุประสงค์ในการกู้เงินตามร่างพระราชบัญญัตินี้มาเพื่อชดเชยงบขาดดุล	จำานวน	200,000	
ล้านบาท	 ก็ควรแยกเงินส่วนดังกล่าวนำาส่งเข้าคลังเพื่อชดเชยงบที่ขาดดุลตามที่กำาหนดไว้ 
ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ	 พ.ศ.	 2548	 ที่กำาหนดให้การกู้เงินเพื่อชดเชย 
เงินคงคลังจะต้องส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินและต้องผ่านกระบวนการวิธีงบประมาณ	 สำาหรับ 
ข้อยกเว้นตามรัฐธรรมนูญนั้นเป็นข้อยกเว้นที่อนุญาตให้ใช้เงินนอกงบประมาณได้ในกรณี 

มเีหตจุำาเปน็เรง่ดว่น	มไิดใ้หกู้เ้งนิมาเพือ่ชดเชยงบขาดดลุแตอ่ยา่งใด	นอกจากนัน้เหตผุลทีร่ฐับาล
เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยให้เหตุผลว่าภาวะเศรษฐกิจโลกยังถดถอยอย่างต่อเนื่อง	 
และรัฐบาลได้กำาหนดแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจนถึงปี	2555	แต่ปัจจุบันปรากฏว่าภาวะเศรษฐกิจโลก 
ได้ฟื้นตัวดีขึ้น	 และรัฐบาลก็ได้ชี้แจงตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศว่าภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศมีการฟื้นตัว	 ดังนั้นการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อาจไม่มีความจำาเป็นเร่งด่วน	

รัฐบาลสามารถนำาโครงการต่างๆ	ไปบรรจุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำาปีปกติได้	ซึ่งจะทำาให้
สำานักงบประมาณ	 และหน่วยงานอื่นๆ	 สามารถตรวจสอบความถูกต้องและการใช้จ่ายเงิน 
ตามโครงการมีความโปร่งใสมากขึ้น	

5) น�ยวรนิทร ์เทยีมจรสั	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	การไมส่ง่เงนิเขา้เงนิคงคลงั
เป็นการขัดต่อมาตรา	 4	 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง	 พ.ศ.	 2491	 ซึ่งกำาหนดให้เงินทั้งปวง 
ที่พึงชำาระให้แก่รัฐบาล	 ไม่ว่าจะเป็นเงินภาษีอากร	 เงินค่าธรรมเนียม	 เงินค่าปรับ	 เงินกู้และ 

เงนิอืน่ใด	จะตอ้งสง่เขา้คลงั	และในสว่นของการเสนอรา่งพระราชบญัญตันิีอ้าจจะขดัมาตรา	169	

ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	ซึง่กำาหนดวา่การจา่ยเงนิแผน่ดนิจะกระทำาไดก้แ็ตเ่ฉพาะ
ที่มีการอนุญาตไว้ในกฎหมายเท่านั้น	 ซึ่งหมายถึงกฎหมายที่มีอยู่แล้ว	 ได้แก่	 กฎหมายว่าด้วย 
งบประมาณรายจา่ย	กฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ	กฎหมายวา่ดว้ยเงนิคงคลงั	และกฎหมาย
เกี่ยวกับการโอนงบประมาณ	 นอกจากนั้นการใช้เงินตามโครงการดังกล่าวยังไม่มีความจำาเป็น 
ที่จะต้องดำาเนินการอย่างเร่งด่วนแต่อย่างใด

6)	 น�ยสุรจิต ชิรเวทย์	 ได้ชี้ แจงให้ เหตุผลสรุปได้ว่ า	 การกู้ เ งินตาม
ร่างพระราชบัญญัตินี้ยังไม่มีความจำาเป็นเร่งด่วนที่จะยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณ	 และกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง	 ซึ่งการแปรญัตติครั้งนี้มิได้ต้องการห้าม 
มิให้รัฐบาลกู้เงิน	 เพียงแต่ต้องการตรวจสอบความโปร่งใสในการนำาเงินที่ได้จากการกู้เงินไปใช้ 
ในโครงการไทยเข้มแข็งมากกว่า	
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7) น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 ในปีงบประมาณ	2553	
มงีบประมาณทีจ่ะใชอ้ยูป่ระมาณ	1.7	ลา้นลา้นบาท	เปน็งบลงทนุประมาณ	200,000	ลา้นบาท	
รวมกบัเงนิกูจ้ากพระราชกำาหนดใหอ้ำานาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่ฟืน้ฟแูละสรา้งความมัน่คง
ทางเศรษฐกจิ	พ.ศ.	2552	จำานวนวงเงนิ	400,000	ลา้นบาท	โดยนำาไปชดเชยงบขาดดลุ	จำานวน	
100,000	ล้านบาท	ทำาให้รัฐบาลมีงบประมาณที่ใช้ในการลงทุน	จำานวน	500,000	ล้านบาท	
ซ่ึงเป็นงบประมาณจำานวนมากเม่ือเทียบกับปี	2552	รัฐบาลมีงบลงทุนเพียง	400,000	ล้านบาท 

เทา่นัน้	ดงันัน้ภาระหนีส้นิทีเ่กดิขึน้เปน็ภาระของประชาชนรว่มกนั	การใชจ้า่ยเงนิดงักลา่วจำาเปน็
ต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อประโยชน์ของประชาชน

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�รวิส�มัญฯ

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	4	วรรคหนึ่ง	มีดังนี้
1)	น�ยกรณ์ จ�ติกวณิช ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 เหตุผลที่รัฐบาลเสนอ

ร่างพระราชบัญญัตินี้ที่กำาหนดให้เงินที่ได้จากการกู้ยืมไม่ต้องนำาส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง	 เนื่องจากการนำาเงินที่ได้จากการกู้เงินนำาส่ง

คลงัในฐานะเปน็รายไดแ้ผน่ดนิแลว้จะทำาใหก้ารนำาเงนิออกมาใชจ้า่ยตามโครงการไทยเขม้แขง็ซึง่
เปน็วตัถปุระสงคใ์นการกูเ้งนินัน้บรรจไุวใ้นพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยซึง่ผา่นการพจิารณา
ใหค้วามเหน็ชอบของรฐัสภาแลว้	และหากรฐับาลตัง้งบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิกลางปงีบประมาณ	
2553	จะมปีญัหาขอ้กฎหมายทีห่า้มใหร้ฐับาลกูย้มืเงนิเพือ่ชดใชก้ารขาดดลุงบประมาณในอตัรา
รอ้ยละ	20	ของงบประมาณรายจา่ยประจำาปนีัน้ๆ	ตามกฎหมายวา่ดว้ยการบรหิารหนีส้าธารณะ	
ดงันัน้รฐับาลจงึอาศยัชอ่งทางของกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณทีเ่ปดิชอ่งใหก้ารใชจ้า่ยเงนิ
แผน่ดนิสามารถกระทำาไดต้ามทีก่ฎหมายอืน่กำาหนด	ซึง่กค็อืรา่งพระราชบญัญตัทิีก่ำาลงัพจิารณา
อยูน่ี	้และการใชจ้า่ยเงนิกูย้มืดงักลา่วในโครงการไทยเขม้แขง็นัน้จะนำาเงนิทีกู่ย้มืไปใชจ้า่ยในทนัท	ี
จึงไม่จำาเป็นต้องผ่านบัญชีเงินคงคลัง	

2)	น�ยกอร์ปศักดิ์ สภ�วสุ	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	การนำาเงินส่งเข้าคลังนั้น

มบีญัชทีีแ่ตง่ตา่งกนั	ซึง่แบง่ออกเปน็สองประเภท	คอื	บญัชเีงนิในงบประมาณ	และบญัชเีงนินอก
งบประมาณ	ซึ่งเงินนอกงบประมาณเป็นเงินที่มีหน่วยงานนำามาฝากไว้	 เช่น	 เงินกู้ที่รัฐวิสาหกิจ
ยังไม่ได้ใช้นำามาฝากไว้และสามารถนำาเงินดังกล่าวออกไปได้ทันที	 แต่เงินที่นำาส่งเข้าเป็นรายได้

แผน่ดนิจะไมส่ามารถนำาออกมาใชไ้ดจ้ะตอ้งเสนอเปน็พระราชบญัญตัติามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีาร
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งบประมาณ	ซึง่ในปนีีร้ฐับาลไมส่ามารถเสนอรา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิได	้
จะต้องแก้ไขกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเพื่อให้อำานาจรัฐบาลกู้เงินในจำานวนที่มากขึ้น	 
ในสว่นของความกงัวลเรือ่งการตรวจสอบการนำาเงนิไปใชใ้นโครงการตา่งๆ	นัน้	จะเหน็ไดว้า่ตาม
ทีท่ีป่ระชมุวฒุสิภามมีตแิกไ้ขเพิม่เตมิความในมาตรา	3	วรรคหนึง่	กำาหนดใหค้ณะรฐัมนตรเีสนอ
กรอบการใช้จ่ายเงินกู้ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาก่อนเริ่มดำาเนินการ	 โดยแสดงรายละเอียดของ
โครงการทีจ่ะนำาเงนิกูไ้ปใชจ้า่ย	ซึง่จะทำาใหท้า่นสามารถตรวจสอบการดำาเนนิการของฝา่ยบรหิาร
ได้อย่างเต็มที่

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๔ วรรคหนึ่ง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามร่างเดิม

มต ิเหน็ดว้ย	54	เสยีง	ไมเ่หน็ดว้ย	37	เสยีง	งดออกเสยีง	4	เสยีง	และไมล่งคะแนน	
ไม่มี

5. ม�ตร� 11 กรณีก�รดำ�เนินก�รบริห�รและจัดก�รก�รกู้เงิน และ 

ก�รเผยแพร่ข้อมูลให้ประช�ชนทร�บ	คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ไม่มีการแก้ไข	โดยให้คงไว้
ตามร่างเดิม	ดังนี้

“มาตรา	 11	 ให้สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารและจัดการการกู้เงิน	 การเบิกจ่ายเงินกู้	 การชำาระหนี้	 และการอื่นใดที่เกี่ยวกับการ 
กู้เงินตามพระราชบัญญัตินี้”

คำ�อภิปร�ยของกรรม�ธิก�รผู้สงวนคว�มเห็น

ผูส้งวนความเหน็ไดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การขอสงวนความเห็น	ได้แก่	น�ยสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	การแปรญัตติ
ดังกล่าวเพื่อขอเพิ่มหน่วยงาน	 คือ	 สำานักงบประมาณให้เข้ามามีอำานาจดำาเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารและจัดการการกู้เงิน	 การเบิกจ่ายเงินกู	้ การชำาระหนี้	 และการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกู้เงิน
ตามพระราชบัญญัตินี้	 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินการ	 ซึ่งสำานัก
งบประมาณมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่ง
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คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	มีดังนี้

1)	น�ยวรนิทร ์เทยีมจรสั	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	ตามทีไ่ดเ้สนอคำาแปรญตัติ
ให้ตัดออกทั้งมาตรา	 เนื่องจากสำานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก	 อาจจะ 
ไม่สามารถดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการการกู้เงิน	 การเบิกจ่ายเงินกู	้ การชำาระหนี้	
และการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกู้เงินได้	ควรจะมีหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมดำาเนินการ

2)	น�ยสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	ตามทีไ่ดเ้สนอคำาแปร
ญัตติให้ตัดออกทั้งมาตรา	 เนื่องจากสำานักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นหน่วยงานดูแลด้าน 
หนี้สาธารณะ	 ไม่มีหน้าที่บริหารและจัดการงบประมาณ	 ดังนั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 

อาจแกไ้ขใหส้ำานกังบประมาณเขา้มาทำาหนา้ทีด่ำาเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารและจดัการการกูเ้งนิ	
การเบิกจ่ายเงินกู้	การชำาระหนี้	และการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกู้เงินดังกล่าวแทน

3)	น�ยอนุรักษ์ นิยมเวช	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	ตามที่ได้เสนอคำาแปรญัตติ
ให้สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะและสำานักงบประมาณมีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารและจัดการการกู้เงิน	 การเบิกจ่ายเงินกู	้ การใช้จ่ายเงินกู	้ การชำาระหนี้	 และการอื่นใดที่

เกีย่วกบัการกูเ้งนิตามพระราชบญัญตันิี้	เนือ่งจากทีผ่า่นมามพีระราชกำาหนดใหอ้ำานาจกระทรวง
การคลงักูเ้งนิเพือ่ฟืน้ฟแูละสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกจิ	พ.ศ.	2552	จำานวนวงเงนิ	400,000	
ล้านบาท	และหากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาจะทำาให้มีการกู้เงิน

อกี	400,000	ลา้นบาท	ซึง่รวมกนัเปน็เงนิจำานวนมาก	ทำาใหเ้กดิภาระหนา้ทีใ่นการจดัการโครงการ
ต่างๆ	 สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะอาจมีปัญหาด้านบุคลากรในการบริหารจัดการได้	 ดังนั้น	
จงึเสนอใหส้ำานกังบประมาณซึง่มปีระสบการณแ์ละบคุลากรจำานวนมากเขา้มาชว่ยเหลอืดแูลเรือ่ง
ดังกล่าว

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 11

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามร่างเดิม

มต ิเหน็ดว้ย	62	เสยีง	ไมเ่หน็ดว้ย	24	เสยีง	งดออกเสยีง	2	เสยีง	และไมล่งคะแนน
ไม่มี
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๖. ผู้แปรญัตติขอเพิ่มคว�มเป็นม�ตร� 11/1 กรณีก�รติดต�มและ 

ก�รตรวจสอบก�รใช้เงินกู้ขึ้นใหม่	คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ไม่เห็นด้วย	

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	ได้แก่	น�ยคำ�นูณ สิทธิสม�น	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	เนื่องจากการขอสงวน
คำาแปรญัตติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการสงวนคำาแปรญัตติในมาตรา	 3	 และมาตรา	 4	 
ดังนั้นเมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามคณะกรรมาธิการ	จึงขอถอนคำาสงวนคำาแปรญัตติดังกล่าว	
โดยให้คงคำาสงวนคำาแปรญัตติไว้ในส่วนของมาตรา	 11/1	 เนื่องจากการแปรญัตติดังกล่าวเพื่อ

เปดิโอกาสใหส้ำานกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิเขา้มาตรวจสอบการรบัจา่ย	การเกบ็รกัษา	และการ
ใช้เงินกู้ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีความชัดเจนว่าจะต้องตรวจสอบเรื่องใดบ้าง	 และแสดงความ
เห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	ข้อบังคับ	และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่	 รวมทั้งตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินกู้	 และการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการต่างๆ	 ของหน่วยงานเจ้าของโครงการและ
แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและการจัดสรรเงินกู้ตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา	4	และเปน็ไปโดยประหยดัไดผ้ลตามเปา้หมาย	และมผีลคุม้คา่หรอืไม	่แลว้ใหท้ำารายงาน
ผลการตรวจสอบเสนอตอ่คณะรฐัมนตรี	สภาผูแ้ทนราษฎร	และวฒุสิภาทราบทกุหกเดอืนนบัแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ	 ซึ่งเป็นการเพิ่มบทบาทการตรวจสอบแทนที่จะรอรายงานจากสำานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะเท่านั้น

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�รวิส�มัญฯ

กรรมาธกิารผูต้อบชีแ้จงในมาตรา	11/1	ไดแ้ก	่น�ยกรณ ์จ�ตกิวณชิ	กรรมาธกิาร	
ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ตรวจสอบการดำาเนินการ 
ดังกล่าวอยู่แล้ว	จึงไม่จำาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� 11/1 ที่ผู้สงวนคำ�แปรญัตติเสนอ

ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ชอบดว้ยกบัผูข้อสงวนคำาแปรญตัตใิหเ้พิม่ความเปน็มาตรา	11/1	
มติ เห็นด้วย	 55	 เสียง	 ไม่เห็นด้วย	 24	 เสียง	 งดออกเสียง	 8	 เสียง	 และ

ไม่ลงคะแนน	3	เสียง
เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นรายมาตราแล้ว	ที่ประชุม

จงึไดพ้จิารณารา่งพระราชบญัญตัฉิบบัดงักลา่วทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิตามมตทิีป่ระชมุอกีครัง้หนึง่	
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ซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาจำานวนมากเห็นว่าข้อความในมาตรา	 11/1	 ยังไม่มีความเหมาะสมและมี
ความขดัแยง้กบัรา่งพระราชบญัญตัฉิบบันี้	ดงันัน้ทีป่ระชมุจงึเหน็ควรใหค้ณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ	
นายคำานณู	สทิธสิมาน	ผูส้งวนคำาแปรญตัติ	นายสรุชยั	เลีย้งบญุเลศิชยั	และนายอนรุกัษ์	นยิมเวช	
สมาชิกวุฒิสภา	ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำาให้มีความเหมาะสมและเสนอต่อที่ประชุมต่อไป	

โดยที่ประชุมมีมติให้แก้ไขถ้อยคำาในมาตรา	11/1	ดังนี้
“มาตรา	 11/1	 ให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการรับจ่าย	 การเก็บ

รักษา	และการใช้เงินกู้ตามพระราชบัญญัตินี้ว่าเป็นไปตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และมติ

คณะรฐัมนตรี	หรอืไม	่ตลอดจนตรวจสอบการใชจ้า่ยเงนิกู้	และการจดัซือ้จดัจา้งตามโครงการวา่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน	 ประหยัด	 ได้ผลตามเป้าหมาย	 และมีผลคุ้มค่าหรือไม่	
แล้วรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบภายในเดือน 
มีนาคมและเดือนกันยายน”

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ส�มของวุฒิสภ�

ในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	8	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	21	กันยายน	
2552	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สาม	 มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ	พ.ศ.	....	

ผลก�รลงคะแนน	เห็นด้วย	76	เสียง	ไม่เห็นด้วย	6	เสียง	งดออกเสียง	5	เสียง	
และไม่ลงคะแนน	1	เสียง

ต่อมาในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	23	ปีที่	2	ครั้งที่	17	 (สมัยสามัญ
นิติบัญญัติ)	 วันพุธที่	 14	 ตุลาคม	 2552	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ	พ.ศ.	....	ซ่ึงวุฒิสภาได้แก้ไขเพ่ิมเติม	และลงมติไม่เห็นชอบ 
ดว้ยกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิของวฒุสิภา	จงึกำาหนดจำานวนบคุคลทีจ่ะประกอบเปน็คณะกรรมาธกิาร
ร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	จำานวน	22	คน	ประกอบด้วยสภาละ	11	คน	
และในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	12	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	19	ตุลาคม	2552	

ทีป่ระชมุไดล้งมตติัง้บคุคลเปน็กรรมาธกิารรว่มกนัฝา่ยวฒุสิภา	เพือ่พจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ 
สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา	ตามมาตรา	147	(3)	 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	จำานวน	11	คน	
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ร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ	 พ.ศ.	 ....	 
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน

(๓)	ร่างพระราชบัญญัติที่ตกไป	(๑	ฉบับ)

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน

แผ่นดิน	พ.ศ.	....

รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ	พ.ศ.	....	เสนอ
โดยคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ	และนายนพิฏิฐ	์อนิทรสมบตั	ิสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	พรรค
ประชาธปิตัย	์กบัคณะ	โดยสภาผูแ้ทนราษฎรไดล้งมตเิหน็ชอบดว้ยกบัรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้	 ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	23	ปีที่	2	ครั้งที่	15	(สมัยสามัญ
นิติบัญญัติ)	 วันพุธที่	 7	 ตุลาคม	 2552	 และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 140	 วรรคสอง	 ประกอบกับมาตรา	 146	 สาระสำาคัญแห่ง 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว	 คือ	 ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ	เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	
พทุธศกัราช	2550	โดยมสีาระสำาคญัเกีย่วกบั	กำาหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจเงนิ
แผน่ดนิ	กำาหนดหลกัเกณฑก์ารสรรหาและการแตง่ตัง้กรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ	กำาหนดคณุสมบตั	ิ
ลักษณะต้องห้าม	 วาระการดำารงตำาแหน่ง	 และการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 กำาหนดให้มีคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลัง 

ทีเ่ปน็อสิระ	ทำาหนา้ทีว่นิจิฉยัการดำาเนนิการเกีย่วกบัวนิยัทางการเงนิ	การคลงั	และการงบประมาณ	
และกำาหนดให้คดีพิพาทเกี่ยวกับคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลัง 
เป็นคดีที่อยู่ในอำานาจของศาลปกครอง	 กำาหนดอำานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน	 คณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลัง	 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 และสำานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิน	 วุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ	 โดยวุฒิสภาได้รับ
เมื่อวันที่	12	ตุลาคม	2552	ซึ่งครบกำาหนดสามสิบวัน	ในวันที่	10	พฤศจิกายน	2552
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ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่หนึ่งของวุฒิสภ�

โดยทีใ่นคราวเมือ่สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
วา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ	พ.ศ.	....	แลว้ลงมตใินวาระทีห่นึง่รบัหลกัการแหง่รา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูฉบบันีน้ัน้	คณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการวฒุสิภา	โดยอาศยัอำานาจประธาน
วฒุสิภา	ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมาธกิารกจิการองคก์รตามรฐัธรรมนญูและตดิตามการบรหิาร
งบประมาณเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว	 เป็นการ 
ลว่งหนา้	และใหค้ณะกรรมาธกิารรายงานผลการพจิารณาศกึษาตอ่วฒุสิภาเพือ่เปน็ขอ้มลูประกอบ
การพิจารณาของสมาชิกต่อไป	ทั้งนี้	ตามข้อบังคับการประชุมฯ	ข้อ	136	

ในคราวประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	13	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	26	ตุลาคม	

2552	ทีป่ระชมุไดพ้จิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ	
พ.ศ.	 ....	 ในวาระที่หนึ่ง	 ในการนี้	 ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
ตดิตามการบรหิารงบประมาณ	(นายจติตพิจน์	วริยิะโรจน)์	ไดเ้สนอรายงานตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภา	
สรุปได้ว่า	“คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นควรตั้งข้อสังเกต	3	ประการ	คือ	

ประการแรก	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เสนอมาตามมาตรา	
140	และมาตรา	146	ของรัฐธรรมนูญฯ	แต่การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ทีเ่กีย่วกบัการตรวจเงนิแผน่ดนินัน้	รฐัธรรมนญูกำาหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้สนอไดต้ามมาตรา	302	
ประการที่สอง	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้	 กำาหนดเรื่องการ

สรรหากรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิและผูว้า่การตรวจเงนิแผน่ดนิไวแ้ตกตา่งไปจากพระราชบญัญตัิ

ฉบับเดิม	ทั้งนี้	เปลี่ยนแปลงไปตามบทบัญญัติมาตรา	252	ของรัฐธรรมนูญฯ	
ประการที่สาม	โดยที่อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้น	มาตรา	

253	ของรัฐธรรมนูญฯ	ได้กำาหนดไว้แล้วว่าให้มีอำานาจหน้าที่อะไรบ้าง	 ในขณะเดียวกันมาตรา	

252	ของรฐัธรรมนญูฯ	กไ็ดก้ำาหนดใหอ้ำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ	ผูว้า่การ
ตรวจเงินแผ่นดิน	 และสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ	ในกรณีนี้	คณะกรรมาธิการจึงมีความเห็น	เป็น	2	แนวทาง	คือ

1.	 การตรากฎหมายของรัฐสภา	 แม้รัฐธรรมนูญจะไม่ได้กำาหนดไว้	 แต่หากไม่ขัด 
หรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนั้น	และรัฐสภาให้ความเห็นชอบก็สามารถบังคับใช้ได้

2.	 เรื่องใดที่รัฐธรรมนูญไม่ได้กำาหนดไว้	 เช่น	 อำานาจของคณะกรรมการ 
การตรวจเงินแผ่นดิน	ก็ไม่ควรกำาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมาธิการเห็นว่า	 ควรที่วุฒิสภารับหลักการแห่งร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ไว้พิจารณา	และจะได้มีการแปรญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป”

จากนั้น	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การตรวจเงนิแผน่ดนิ	พ.ศ.	....	แลว้ลงมตริบัหลกัการแหง่รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ดังกล่าว	และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา	ในวาระที่สอง	จำานวน	30	คน	
โดยมกีำาหนดเวลาการแปรญตัตภิายในเจด็วนั	ตามขอ้บงับงัคบัการประชมุฯ	ขอ้	142	กรรมาธกิาร
ดังกล่าวประกอบด้วย

	 1.	นางกีระณา	สุมาวงศ์	 2.	พลตำารวจตรี	เกริก	กัลยาณมิตร
	 3.	พลเอก	เกษมศักดิ์	ปลูกสวัสดิ์		 4.	นายคำานูณ	สิทธิสมาน
	 5.	คุณหญิงจารุวรรณ	เมณฑกา		 6.	นายเจตน์	ศิรธรานนท์
	 7.	นายชรินทร์	หาญสืบสาย		 8.	นายโชติรัส	ชวนิชย์

	 9.	พลเรือเอก	ณรงค์	ยุทธวงศ์	 10.	รองศาสตราจารยท์รงศกัดิ	์ศรอีนชุาต
11.	นายทวีศักดิ์	คิดบรรจง	 12.	นายธวัช	บวรวนิชยกูร	
13.	นายธวัชชัย	บุญมา	 14.	นางนิลวรรณ	เพชระบูรณิน		
15.	รองศาสตราจารย์บรรเจิด	สิงคะเนติ	 16.	ศาสตราจารย์บวรศักด์ิ	อุวรรณโณ	
17.	รองศาสตราจารย์ประเสริฐ	ชิตพงศ์	 18.	นายพิศิษฐ์	ลีลาวชิโรภาส	
19.	นายไพบูลย์	นิติตะวัน	 20.	ร้อยโท	ภูมิศักดิ์	หงษ์หยก		
21.	นายมงคล	ศรีคำาแหง	 22.	นายมณเฑียร	เจริญผล	
23.	นายเรืองไกร	ลีกิจวัฒนะ	 24.	นายวรินทร์	เทียมจรัส
25.	ศาสตราจารย์วิรัติ	พาณิชย์พงษ์	 26.	พันตำารวจเอก	สนธยา	แสงเภา
27.	นายสมชาย	แสวงการ	 28.	พลตำารวจตรี	สุเทพ	สุขสงวน
29.	นายอนุศาสน์	สุวรรณมงคล	 30.	นางอุไร	คุณานันทกุล

ตอ่มาคณะกรรมาธกิารไดข้อใหว้ฒุสิภาขยายเวลาการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 30	 วัน	 โดยในคราวประชุมวุฒิสภา	 
ครั้งที่	 14	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 2	 พฤศจิกายน	 2552	 ที่ประชุมได้ลงติให้ 
ขยายเวลาการพิจารณาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	30	วัน	นับแต่วันที่	11	พฤศจิกายน	2552	
ซึ่งครบกำาหนด	30	วัน	ในวันที่	10	ธันวาคม	2552
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เมือ่คณะกรรมาธกิารพจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลา่วเสรจ็
แลว้	จงึไดเ้สนอรายงานการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู	ตอ่ประธานวฒุสิภา	
เมื่อวันที่	 10	 พฤศจิกายน	 2552	 สรุปผลการพิจารณาได้ว่า	 คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไข 
เพิม่เตมิรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู	และไดต้ัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัรา่งพระราชบญัญตัิ
ไว้บางประการ	มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคำาแปรญัตติ	จำานวน	39	คน	ดังนี้

	 1.	พลอากาศเอก	วีรวิท	คงศักดิ์	 2.	นางนฤมล	ศิริวัฒน์
	 3.	นายวิเชียร	คันฉ่อง	 4.	นายสุริยา	ปันจอร์
	 5.	นายเจริญ	ภักดีวานิช	 6.	นายสิริวัฒน์	ไกรสินธุ์
	 7.	นางรสสุคนธ์	ภูริเดช	 8.	นายตวง	อันทะไชย
	 9.	นายสมชาติ	พรรณพัฒน์	 10.	นายรักพงษ์	ณ	อุบล
11.	พลตำารวจโท	พิชัย	สุนทรสัจบูลย์	 12.	นายยุทธนา	ยุพฤทธิ์
13.	นายภิญโญ	สายนุ้ย	 14.	นายสมศักดิ์	บุญเปลื้อง
15.	นายประวัติ	ทองสมบูรณ์	 16.	นางสมพร	จูมั่น
17.	นายบวรศักดิ์	คณาเสน	 18.	นายสุรชัย	ชัยตระกูลทอง
19.	นายสิทธิศักดิ์	ยนต์ตระกูล	
20.	พันตำารวจโท	จิตต์	ศรีโยหะ	มุกดาธนพงศ์
21.	นายจรัล	จึงยิ่งเรืองรุ่ง	 22.	นายต่วนอับดุลเล๊าะ	ดาโอ๊ะมารียอ
23.	พันตำารวจเอก	พายัพ	ทองชื่น	 24.	นายกฤช	อาทิตย์แก้ว
25.	นางสาวเกศสิณี	แขวัฒนะ	 26.	นายดิเรก	ถึงฝั่ง
27.	นายอนันต์	อริยะชัยพาณิชย์	 28.	นายประดิษฐ์	ตันวัฒนะพงษ์
29.	นายมานพน้อย	วานิช	 30.	นายเกชา	ศักดิ์สมบูรณ์
31.	นายสุวิศว์	เมฆเสรีกุล	 32.	นายสุพจน์	เลียดประถม
33.	นายพีระ	มานะทัศน์	 34.	พลตำารวจตรี	ขจร	สัยวัตร์ 
35.	นายวิทยา	อินาลา	 36.	นายจิตติพจน์	วิริยะโรจน์	
37.	นายโสภณ	ศรีมาเหล็ก	 38.	นายสุรชัย	เลี้ยงบุญเลิศชัย	
39.	นายมณเฑียร	บุญตัน
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โดยมีสมาชิกวุฒิสภาได้สงวนคำาแปรญัตติไว้ในมาตรา	 4	 มาตรา	 7	 มาตรา	 9	 
มาตรา	 10	มาตรา	 11/1	มาตรา	41	มาตรา	42	มาตรา	57	มาตรา	61/1	มาตรา	65	 
มาตรา	70	มาตรา	71	มาตรา	76	มาตรา	84	ส่วนที่	3	การตรวจสอบสืบสวน	มาตรา	90	
มาตรา	 95	 มาตรา	 96	 มาตรา	 97	 มาตรา	 98	 มาตรา	 99	 มาตรา	 100	 มาตรา	 101	 
มาตรา	102	และมาตรา	116	

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่สองของวุฒิสภ�

ในคราวประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 15	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 16	

พฤศจิกายน	2552	และครั้งที่	16	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	23	พฤศจิกายน	2552	
ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วเรียงตามลำาดับมาตรา 
จนจบร่าง	

ประเด็นสำ�คัญที่สม�ชิกวุฒิสภ�ขอแปรญัตติให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. ม�ตร� ๔ บทนิย�มคำ�ว่� “ตรวจสอบ” และ คำ�ว่� “ตรวจสอบสืบสวน” 

คว�มเป็นดังนี้

““ตรวจสอบ”	หมายความวา่	การตรวจบญัช	ีการตรวจการเงนิ	การตรวจการจดัเกบ็
รายได้	การตรวจการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจการดำาเนินงาน	การตรวจสอบ
สืบสวน	ซึ่งเงิน	ทรัพย์สิน	สิทธิ	หรือผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจที่ได้มาจากเงินงบประมาณ	
เงินนอกงบประมาณ	เงินกู้	เงินอุดหนุน	เงินบริจาค	หรือเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศหรือ
ต่างประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ของหน่วย 
รับตรวจ	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าเงิน	 ทรัพย์สิน	 สิทธิ	 หรือผลประโยชน์ดังกล่าว	 จะเป็นของหน่วยรับตรวจ	
หรือหน่วยรับตรวจมีอำานาจหรือสิทธิในการใช้จ่ายหรือใช้ประโยชน์	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การดังกล่าว 
เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 มติคณะรัฐมนตรี	 และแบบแผนการปฏิบัติราชการ 

อนัจะกอ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุในการบรหิารการเงนิและการคลงั	และเปน็มาตรการปอ้งกนั
การทุจริต	และให้หมายความรวมถึงการตรวจสอบอื่นอันจำาเป็นแก่การตรวจสอบดังกล่าวด้วย”

““ตรวจสอบสืบสวน”	 หมายความว่า	 การตรวจสอบเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและ

รวบรวมพยานหลกัฐานเพือ่ทีจ่ะทราบขอ้เทจ็จรงิหรอืพสิจูนค์วามผดิและนำาตวัผูก้ระทำาความผดิ
มาลงโทษตามกฎหมาย”
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โดยทีค่วามในมาตรา	4	คณะกรรมาธกิารไมม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ	แตม่สีมาชกิวฒุสิภา
ได้สงวนคำาแปรญัตติไว้	 จำานวน	 24	 คน	 ให้ตัดคำาว่า	 “การตรวจสอบสืบสวน”	 ที่ปรากฏในบท
นิยามคำาว่า	 “ตรวจสอบ”	 ออก	 และให้ตัดนิยามคำาว่า	 “ตรวจสอบสืบสวน”	 ออกทั้งหมด	 
ความเป็นดังนี้	

““ตรวจสอบ”	หมายความว่า	การตรวจบญัช	ีการตรวจการเงนิ	การตรวจการจดัเกบ็
รายได้	การตรวจการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจการดำาเนินงาน	ก�รตรวจสอบ
สืบสวน	ซึ่งเงิน	ทรัพย์สิน	สิทธิ	หรือผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจที่ได้มาจากเงินงบประมาณ	
เงินนอกงบประมาณ	เงินกู้	เงินอุดหนุน	เงินบริจาค	หรือเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ...ฯลฯ....”

““ตรวจสอบสบืสวน” หม�ยคว�มว่� ก�รตรวจสอบเพือ่แสวงห�ข้อเทจ็จรงิและรวบรวม
พย�นหลักฐ�นเพื่อที่จะทร�บข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์คว�มผิดและนำ�ตัวผู้กระทำ�คว�มผิดม�ลงโทษ
ต�มกฎหม�ย”

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ ในม�ตร� ๔

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	มีดังนี้

1)	น�ยภญิโญ ส�ยนุย้	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	หนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจ
เงนิแผน่ดนิ	(คตง.)	หรอืสำานกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ	(สตง.)	มหีนา้ทีต่รวจบญัชี	ตรวจการเงนิ	

ตรวจการจัดเก็บรายได้	ตรวจการบริหารพัสดุ	และการจัดซื้อจัดจ้าง	ตรวจการดำาเนินงานซึ่งเงิน	
ทรัพย์สิน	 สิทธิ	 หรือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ	 ซึ่งมีความครอบคลุมแล้ว	 คณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผน่ดนิควรมอีำานาจหนา้ทีเ่พยีงการชีม้ลูเบือ้งตน้เทา่นัน้ไมค่วรมอีำานาจในการสอบหรอื
สบืสวนดว้ย	จงึเหน็วา่การใชค้ำาวา่	“ตรวจสอบและสอบสวน”	มลีกัษณะทีห่นกั	ลกึ	กึง่ใหส้อบสวน
ด้วย	จึงขอตัดคำาว่า	“ตรวจสอบสืบสวน”	ออก

2)	น�ยประวัติ ทองสมบูรณ์	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	อำานาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ได้บัญญัติไว้ตามมาตรา	 253	 ของรัฐธรรมนูญ	 คือมีอำานาจหน้าที่
กำาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน	ให้คำาปรึกษา	แนะนำา	และเสนอแนะ
ให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน	และมีอำานาจแต่งตั้งคณะกรรมการวินัย
ทางการเงินและการคลัง	ซึ่งเป็นองค์กรกึ่งตุลาการ	ทำาหน้าที่วินิจฉัยการกระทำาของเจ้าหน้าที่รัฐ
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ทีก่ระทำาผดิวนิยัทางการเงนิ	การคลงั	และลงโทษปรบัทางปกครองเทา่นัน้	แตร่า่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูฉบบันีบ้ญัญตัใิหอ้ำานาจในการสอบสวน	สบืสวน	ไตส่วน	และสง่สำานวนฟอ้ง
ไปอัยการ	 ถ้าอัยการมีความเห็นแย้ง	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินยังมีอำานาจฟ้องคดีได้เอง
ด้วย	เป็นอำานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด	เป็นการให้อำานาจ	สตง.	เกินกว่าที่รัฐธรรมนูญ	กำาหนด	โดยที่
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 สำานักงานคณะกรรมการ

ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั	รวมถงึสำานกังานตำารวจแหง่ชาตมิอีำานาจปราบปราม
และไต่สวนความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่แล้ว	 จึงเห็นว่าหน่วยงานเหล่านี้ควรทำางาน
แบบบูรณาการร่วมกัน	 ประกอบกับไม่มั่นใจในตัวบุคคลว่าผู้ที่จะมาทำาหน้าที่คนต่อๆ	 ไปจะใช้
อำานาจนั้นในทางที่ถูกที่ควรหรือไม่	จึงขอแปรญัตติตัดคำาว่า	“ตรวจสอบสืบสวน”	ออก	

3)	น�ยสุรชัย ชัยตระกูลทอง	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 เห็นควรตัดคำาว่า	
“ตรวจสอบและสืบสวน”	ออก	เพราะเป็นการให้อำานาจ	สตง.	มากเกินไป	โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ขณะนี้ประเทศไทยมีการใช้ความเป็นพวกพ้องและเลือกข้างกันมาก	 องค์กรอิสระบางองค์กร 
ถูกนำาไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง	หากให้อำานาจแก่	สตง.	เพิ่มขึ้นอาจตกเป็นเครื่องมือทาง 

การเมอืงได	้ประกอบกบัเหน็วา่ระบบราชการของไทยยงัมปีญัหาเรือ่งความโปรง่ใสและเทีย่งธรรม	 
จึงไม่มั่นใจในระบบนิติรัฐและตัวบทกฎหมายว่าจะนำามาซึ่งความยุติธรรมได้

4)	พนัตำ�รวจโท จติต ์ศรโียหะ มกุด�ธนพงศ	์ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	อำานาจ
หน้าที่ของ	สตง.	ตามที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา	252	และมาตรา	253	มีอยู่	5	ประการ	
ซึ่งอำานาจของ	 สตง.	 เป็นกระบวนการชั้นต้นเท่านั้น	 กล่าวคือ	 เมื่อตรวจพบข้อบกพร่องของ 

หนว่ยงานของรฐัทีร่บัการตรวจหรอืกรณตีรวจพบการทจุรติเกีย่วกบัการเงนิการคลงัของเจา้หนา้ที่
ของรัฐ	 หรือนักการเมือง	 สตง.	 มีอำานาจหน้าที่ชี้มูลเท่านั้น	 แล้วต้องส่งเรื่องไปยัง	 ป.ป.ช.	 ซึ่งมี
อำานาจหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริง	จึงไม่เห็นด้วยที่ให้อำานาจ	สตง.	ในการตรวจค้น	สืบสวน	
จับกุม	 เอาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษ	 และทำาการเป็นอัยการฟ้องศาลเอง	 เป็นการก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงและทับซ้อนกับอำานาจ	ป.ป.ช.	และเป็นการให้อำานาจเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำาหนด

5)	น�ยจิตติพจน์ วิริยะโรจน์	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	เนื่องจากมาตรา	253	
ของรัฐธรรมนูญ	 ไม่ได้กำาหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำานาจในการสอบสวนหรือ

สบืสวน	ดงันัน้	การกำาหนดใหค้ณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิมอีำานาจตรวจสอบและสบืสวนดว้ย
จงึเปน็การขดักบัรฐัธรรมนญู	ประกอบกบัเปน็การขดักบัหลกัการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	
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เรือ่งการแบง่แยกอำานาจอธปิไตย	ทีต่อ้งการแยกอำานาจนติบิญัญตัิ	ตลุาการ	และบรหิารออกจาก
กัน	 หากให้	 สตง.	 สามารถกำาหนดกฎกติกาเอง	 กำาหนดวิธีพิจารณาเอง	 และวินิจฉัยได้เอง	 
จะเปน็การละเมดิตอ่หลกัการดงักลา่ว	เนือ่งจากคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิโดยเนือ้หาหลกั
แล้วเป็นการใช้อำานาจบริหารอย่างหนึ่ง	คืออำานาจในการตรวจสอบ	ถ้าจะให้อำานาจในการฟ้อง
ศาลอันเป็นอำานาจของอัยการ	 รวมถึงการวินิจฉัยว่าการกระทำานั้นถูกหรือผิดด้วยแล้ว	 จะเป็น 
การให้	สตง.	ใช้ทั้ง	3	อำานาจในหน่วยงานเดียว	ซึ่งอำานาจในการสืบสวนหรือสอบสวนควรเป็น
อำานาจเฉพาะของตำารวจ	และอำานาจในการสั่งฟ้องไปยังศาลเป็นอำานาจของอัยการ	จึงเห็นควร
ตัดคำาว่า	“ตรวจสอบสืบสวน”	ออก	

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	4	มีดังนี้
1)	คุณหญิงจ�รุวรรณ เมณฑก�	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภามี

ความห่วงใยนั้นไม่ได้เป็นเรื่องใหม่	สตง.	ทำาหน้าที่นี้มาตั้งแต่ปี	2476	ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	
แต่ปัญหาอยู่ที่	สตง.	ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้จนถึงที่สุด	เมื่อตรวจพบการทุจริตต้องส่งเรื่องไปให้

หนว่ยงานอืน่ดำาเนนิการตอ่	ซึง่หนว่ยงานนัน้ตอ้งเริม่ตน้ดำาเนนิการใหม	่ทำาใหเ้สยีเวลาและดำาเนนิ
การไม่ทัน	จึงมีเรื่องค้างจำานวนมาก	จากจำานวนเรื่องที่ส่งไป	748	เรื่อง	ยังมิได้ดำาเนินการใดๆ	
เลย	 470	 เรื่อง	 อีก	 80	 เรื่อง	 ดำาเนินการแล้วแต่ไม่เสร็จ	 และอีก	 198	 เรื่องส่งไปให้ตำารวจ 
ดำาเนินการ	 แต่บางเรื่องตำารวจได้ส่งกลับคืนมาบอกว่าไม่อยู่ในหน้าที่	 จึงขอชี้แจงว่า	 สตง.	 
ไม่ได้ต้องการอำานาจแต่ต้องการหน้าที่ที่ทำาแล้วสามารถทำาต่อไปให้สัมฤทธิ์ผล	 เพราะปัจจุบัน
ดำาเนินการแล้วสูญเปล่า

2)	น�ยบวรศกัดิ ์อวุรรณโณ	ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	สำานกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ
ถกูตัง้ขึน้เพือ่เปน็หนว่ยตรวจสอบของฝา่ยบรหิารทีข่ึน้กบันายกรฐัมนตรี	จงึเปน็เพยีงหนว่ยราชการ
ทีเ่ปน็เครือ่งมอืของฝา่ยบรหิารเทา่นัน้	ตอ่มามกีารแกไ้ขกฎหมายระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ	
ปี	 2515	 โดยประกาศของคณะปฏิวัติ	 ฉบับที่	 215	 ให้	 สตง.	 เป็นหน่วยงานอิสระไม่สังกัด
กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี	 จนมาถึงปี	 2540	 พบว่า 
ระบบการตรวจสอบ	 รวมถึงการตรวจสอบทุจริตไม่มีประสิทธิภาพ	 รัฐธรรมนูญ	 ปี	 2540	 
จึงกำาหนดให้มีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 ได้แก่	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต	 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 และคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน	หน่วยงานอิสระเหล่านีม้ีอำานาจในการตรวจสอบทุจริตทั้งสิ้น	เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร	
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ตอ่มาในป	ี2551	มกีารตัง้คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครฐัขึน้	(ป.ป.ท.)	
เนื่องจาก	ป.ป.ช.	มีกำาลังไม่เพียงพอ	กระบวนการตรวจสอบไม่ทั่วถึง	อาจเรียกว่าซ้ำาก็ได้	แต่เป็น
ซ้ำาเสรมิไมใ่ชซ่้ำาซอ้น	แตอ่ยา่งไรกต็ามสดุทา้ยทกุเรือ่งตอ้งไปสูอ่ยัการและศาลเหมอืนกนั	และเมือ่
พิจารณามาตรา	252	และมาตรา	253	ของรัฐธรรมนูญ	จะเห็นว่า	มาตรา	253	ได้กำาหนดให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่	 5	 ประการ	 แต่ในมาตรา	 252	 วรรคหก	 กำาหนดว่า	
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิกำาหนด	จงึเหน็ชดัวา่การกำาหนดหนา้ทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินมิได้จำากัดไว้เพียงในมาตรา	253	เท่านั้น	ตามมาตรา	253	เป็นเพียงกำาหนด
อำานาจหน้าที่โดยทั่วไป	 ส่วนรายละเอียดเป็นเช่นใด	 ให้กำาหนดโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ	

3)	น�ยคำ�นณู สทิธสิม�น	ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	สาระสำาคญัของรา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี	้ คือ	 การพัฒนาองค์กรสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้มีลักษณะ
เพิ่มขึ้น	 คือเพิ่มอำานาจตรวจสอบสืบสวนเพื่อให้ดำาเนินการตรวจสอบสืบสวนไปจนเสร็จสิ้น

กระบวนการถึงชั้นศาล	เพราะ	สตง.	มีอำานาจในการตรวจสอบอยู่แล้ว	แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบ
การทุจริตต้องส่งให้	 ป.ป.ช.	 ดำาเนินการต่อ	 แล้วรายงานต่อรัฐสภา	 เมื่อรัฐสภาทราบแล้วก็ไม่
สามารถดำาเนินการอย่างไรได้	ในขณะที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอื่นๆ	ไม่ว่า	ก.ก.ต.,	ป.ป.ช.	
หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ทุกองค์กรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตมีอำานาจดำาเนินการไป
จนถึงที่สุด	 คือ	 นำาเรื่องขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญ	 ศาลยุติธรรม	 หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	แต่เหตุใด	สตง.	ซึ่งทำาหน้าที่ตรวจสอบทุจริตเช่นกัน	แต่ไม่สามารถ
ดำาเนินการด้วยตนเองไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการ	ต้องส่งเรื่องไปให้	ป.ป.ช.ดำาเนินการต่อ	จึงเห็น
ว่าจะเป็นความลักลั่นกันระหว่างองค์กรอิสระที่ทำาหน้าที่ในการตรวจสอบ	 ซึ่งอำานาจตรวจสอบ
สืบสวนดังกล่าวนี้	 ไม่ได้หมายความว่าจะจบสิ้นในลักษณะที่ไม่มีใครตรวจสอบหรือถ่วงดุลได้	

เพราะสดุทา้ยเรือ่งไปสูศ่าล	สำาหรบักรณรีา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีจ้ะขดัรฐัธรรมนญู
หรอืไมน่ัน้	เหน็วา่เมือ่รฐัสภาใหค้วามเหน็ชอบแลว้	ตอ้งสง่ใหศ้าลรฐัธรรมนญูวนิจิฉยัตาม	มาตรา	
141	ของรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๔

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการที่ให้คงไว้ตามร่างเดิม
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มติ เห็นด้วย	71	เสียง	ไม่เห็นด้วย	35	เสียง	งดออกเสียง	4	เสียง	ไม่ลงคะแนน
ไม่มี

2.	ส่วนที่	3	การตรวจสอบสืบสวน	(มาตรา	89	ถึงมาตรา	103)	เป็นบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการให้อำานาจสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสืบสวน	 หรือ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสืบสวนขึ้น	เพื่อทำาหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยาน
หลักฐาน	แล้วจัดทำาสำานวนเสนอต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน	 (คตง.)	 ซึ่งหากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่ามีมูลก็สามารถ
ดำาเนินการให้ถึงที่สุดได้ทั้งความผิดทางละเมิด	(คดีแพ่ง)	ทางอาญา	และทางวินัย	

โดยที่ในส่วนที่	 3	 การตรวจสอบสืบสวน	 คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 
มีสมาชิกวุฒิสภาขอแปรญัตติแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	สมาชิกวุฒิสภาจำานวน	23	คน	ขอแปร
ญัตติให้ตัดส่วนที่	3	มาตรา	89	ถึงมาตรา	103	ออกทั้งหมด	และกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาที่ขอแปร
ญัตติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในบางมาตรา

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ  ในส่วนที่  ๓  

ก�รตรวจสอบสืบสวน

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	ดังนี้

1)	น�ยจิตติพจน์ วิริยะโรจน์	ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	ขอแปรญัตติตัดส่วนที่	

3	การตรวจสอบสบืสวน	ออกทัง้หมด	เนือ่งจากรฐัธรรมนญูฯ	มาตรา	253	กำาหนดอำานาจหนา้ที่
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไว้โดยชัดเจนว่า	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำานาจ
หน้าที่อะไรบ้าง	และไม่มีบทบัญญัติมาตราใดของรัฐธรรมนูญกำาหนดให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีอำานาจในการสืบสวนสอบสวน	ซึ่งอำานาจดังกล่าวเป็นอำานาจโดยเฉพาะของพนักงาน
สอบสวน	ไดแ้ก	่ตำารวจ	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	(DSI)	คณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ	 และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 และไม่สามารถ
อ้างบทบัญญัติมาตรา	 252	 ของรัฐธรรมนูญที่กำาหนดให้ออกเป็นพระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนญูได	้ประกอบกบัไมเ่หน็ดว้ยกบัการให	้สตง.	ซึง่ทำาหนา้ทีต่รวจสอบดา้นบญัช	ีใชอ้ำานาจ
ของพนักงานสอบสวน	 คือ	 ตำารวจ	 และมีอำานาจฟ้องคดี	 เช่นเดียวกับพนักงานอัยการ	 อีกทั้ง	 
สตง.	 ยังมีคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังที่ใช้อำานาจตุลาการด้วย	 จึงเห็นว่าการบัญญัติให้ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำานาจตรวจสอบสืบสวนด้วย	 เป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญฯ	
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มาตรา	253	และเปน็การขดักบัหลกัการยตุธิรรมทีต่อ้งการแยกขัน้ตอนการสบืสวนใหเ้ปน็หนา้ที่
ของตำารวจ	 กำาหนดให้การฟ้องคดีต้องมีพนักงานอัยการมาถ่วงดุล	 และให้ตัดสินคดีโดยศาล	 
ซึ่งเป็นพื้นฐานทางกระบวนการยุติธรรม	

2)	พันตำ�รวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกด�ธนพงศ์	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	

เหน็ควรตดั	มาตรา	89	ถงึมาตรา	103	ในสว่นที	่3	ออกทัง้หมด	ซึง่วา่ดว้ยการตรวจสอบสบืสวน	
เนื่องจากเห็นว่า	 การตรวจสอบสืบสวนเป็นอำานาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ	 และเป็นอำานาจของหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม 
การกระทำาความผิดอาญา	 การกระทำาความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง	 หรือการกระทำา 

ความผดิทางอาญาอืน่ๆ	ทีร่ฐัธรรมนญู	ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	หรอืกฎหมาย
ให้อำานาจไว้ชัดเจน

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในประเด็นนี้	คือ	นายเรืองไกร	ลีกิจวัฒนะ	โดยสรุปได้ว่า	
ตามบทบัญญัติมาตรา	252	วรรคหก	ของรัฐธรรมนูญ	บัญญัติว่าให้อำานาจคณะกรรมการตรวจ

เงนิแผน่ดนิ	สำานกังานตรวจเงนิแผน่ดนิ	และผูว้า่การตรวจเงนิแผน่ดนิเปน็ไปตามบทบญัญตัขิอง
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู	เนือ่งจากไมส่ามารถบญัญตัทิกุเรือ่งไวใ้นรฐัธรรมนญูได้	ซึง่เหมอืน
กับอีกหลายกรณีที่รัฐธรรมนูญกำาหนดให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ	

ผลก�รพิจ�รณ�ส่วนที่ ๓ ก�รตรวจสอบสืบสวน

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการที่ให้คงไว้ตามร่างเดิม
มติ	เห็นด้วย	73	เสียง	ไม่เห็นด้วย	25	เสียง	งดออกเสียง	5	เสียง	ไม่ลงคะแนน	

2	เสียง	

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ ส่วนที่ ๓ ก�รตรวจสอบ

สืบสวน ในม�ตร� ๙๘

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	ได้แก่	

น�ยเจรญิ ภกัดวี�นชิ	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	รฐัธรรมนญูมเีจตนารมณต์อ้งการ
ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีบทบาทหน้าที่เป็นองค์กรตรวจสอบเท่านั้นมิได้ต้องการให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นองค์กรวินิจฉัยและดำาเนินคดีด้วย	 ดังนั้น	 จึงไม่ควรกำาหนด
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อำานาจการตรวจสอบและสบืสวนในเรือ่งอืน่ๆ	ทีไ่มใ่ชเ่รือ่งการเงนิ	การคลงั	และงบประมาณ	เมือ่
รัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 253	 มิได้กำาหนดให้อำานาจไว้	 การที่จะกำาหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นการบัญญัติให้อำานาจคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพิ่มขึ้น
เกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำาหนด	และมีความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยรับตรวจต่างๆ	ว่าจะต้อง
ถูกลงโทษด้วยกระบวนการที่เร่งรีบ	 เช่นกรณีครูในโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี	 ยะลา	 ที่ได้รับ 
การบรรจุใหม่	 หากบังเอิญ	 สตง.	 ไปตรวจสอบในช่วงนั้นแล้วพบว่ามีข้อบกพร่อง	 ครูเหล่านั้น 
อาจถูกดำาเนินการสอบสวน	 สืบสวน	 สุดท้ายถูกลงโทษตามมติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	

แมม้ชีอ่งทางใหอ้ทุธรณไ์ปยงัศาลปกครองสงูสดุได	้แตก่วา่จะดำาเนนิการถงึทีส่ดุจนทราบวา่ไมไ่ด้
กระทำาผิดต้องใช้เวลาพิสูจน์ทำาให้คนดีที่ตั้งใจทำางานต้องเสียขวัญและกำาลังใจ

ทัง้นี	้ไดร้วบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัเรือ่งคา้งดำาเนนิการอยูใ่นคณะกรรมการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	จำานวน	748	เรื่อง	มีเรื่องค้างปี	2542	จำานวน	6	คดี	ปี	2543	
จำานวน	6	คดี	ปี	2544	จำานวน	16	คดี	ปี	2545	จำานวน	33	คดี	ปี	2546	จำานวน	39	คดี	
ข้ามไปปี	2549	จำานวน	62	คดี	ปี	2550	จำานวน	200	คดี	ปี	2551	จำานวน	176	คดี	และ
ปี	2552	จำานวน	169	คดี	แต่ละคดีมีอายุความประมาณ	10	ถึง	15	ปี	แล้วเหตุใดจึงต้อง 
รีบเร่งดำาเนินการให้แล้วเสร็จ	 ความต้องการให้มีปริมาณเรื่องเสร็จมาก	 แต่ถ้าผู้บริสุทธิ์ต้อง 
รับโทษก็ไม่เห็นด้วย	

ผลก�รพิจ�รณ�ม�ตร� ๙๘ 

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการที่ให้คงไว้ตามร่างเดิม	
มติ	เห็นด้วย	67	เสียง	ไม่เห็นด้วย	37	เสียง	งดออกเสียง	7	เสียง	ไม่ลงคะแนน

ไม่มี

คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ ส่วนที่ ๓ ก�รตรวจสอบ

สืบสวน ในม�ตร� 1๐๒

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	ดังนี้

1)	น�ยสริวิฒัน ์ไกรสนิธุ์	ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	อำานาจหนา้ทีข่อง	สตง.	เดมิ	
คือ	 ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับเรื่องข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
กระทำาความผิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของแผ่นดิน	 จึงเห็นว่า	 สตง.	
ควรทำาหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด	 หาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ	 และหนทางประหยัดงบประมาณ	 
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ส่วนอำานาจในการปราบปรามนั้น	ควรเป็นของ	ป.ป.ช.	และยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ทำาหน้าที่นี้	
ได้แก่	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 (ป.ป.ท.)	 ตำารวจ	 และ 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ	(DSI)	โดยอำานาจการฟอ้งคดขีองไทยและอกีหลายประเทศเปน็ของอยัการ	
เป็นการวางอำานาจไว้เพื่อแบ่งแยกมิให้องค์กรในกระบวนการยุติธรรมมีอำานาจมากเกินไป	 
ซึ่งหลักนิติธรรมหรือการแบ่งแยกอำานาจนี้จะเป็นหลักประกันที่สร้างความยุติธรรม	 

แต่รา่งพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญฉบบันี้พยายามรวมศูนย์อำานาจให้กับคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน	

อีกทั้ง	ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้	เขียนไว้ชัดเจนว่า	เมื่อ	สตง.	

สง่สำานวนการตรวจสอบ	สบืสวนไปยงัอยัการสงูสดุเพือ่ดำาเนนิคดใีนศาลใหถ้อืวา่เปน็สำานวนการ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 ให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาโดย 
ไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง	แต่โดยที่ตามมาตรา	162	แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

กำาหนดวา่ไมต่อ้งไตส่วนมลูฟอ้งสำานวนของอยัการนัน้	เนือ่งจากสำานวนดงักลา่วผา่นการสอบสวน
จากพนกังานสอบสวนแลว้	ซึง่แตกตา่งไปจากสำานวนของ	สตง.	ทีไ่มม่กีารสอบสวนของพนกังาน
สอบสวน	จึงเห็นว่าการตัดอำานาจศาลในการไต่สวนมูลฟ้องเป็นการไม่เหมาะสม

2)	 น�งรสสุคนธ์ ภูริเดช	 ได้ชี้แจงให้เหตุผลสรุปได้ว่า	 ตามรัฐธรรมนูญ	
มาตรา	 253	 มีความมุ่งหมายให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 และ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำานาจแตกต่างกันเพื่อให้ทำางานเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ	 
คือ	 เมื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่ามีพฤติกรรมการทุจริตก็ให้ส่งเรื่องให้ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 (ป.ป.ช.)	 หรือคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 (ป.ป.ท.)	 ดำาเนินการสอบสวน	 แล้วส่งอัยการสั่งฟ้องต่อไป	 
ดังนั้นการกำาหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำานาจเบ็ดเสร็จ	 และไม่มีองค์กรอื่น 
ตรวจสอบถ่วงดุลได้	ย่อมเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

3)	น�งนฤมล ศริวิฒัน	์ไดช้ีแ้จงใหเ้หตผุลสรปุไดว้า่	ไมเ่หน็ดว้ยกบักรณตีามมาตรา	
102	 ที่ได้กำาหนดให้สำานวนการสืบสวนของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินนี้มีค่าเท่ากับสำานวนการสอบสวนของเจ้าพนักงาน	 เนื่องจากกระบวนการ
สอบสวนของเจ้าพนักงาน	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	162	 ได้กำาหนด 
วิธีการสอบสวนไว้อย่างมีขั้นตอน	 และไม่เห็นด้วยกับการตัดอำานาจการไต่สวนมูลฟ้องของศาล
ซึ่งเป็นการก้าวล่วงอำานาจศาลในการใช้ดุลยพินิจ	 จึงเห็นว่าการบัญญัติให้อำานาจมากเกินไปจะ
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เกิดความไม่เป็นธรรมในระยะยาว	ถ้าหากมีปัญหาเรื่องงานค้างเป็นจำานวนเพราะหน่วยงานอื่น
ขาดประสิทธิภาพ	ก็ควรพิจารณาบทลงโทษแก่หน่วยงานนั้น

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในมาตรา	102	มีดังนี้
1)	น�ยคำ�นูณ สิทธิสม�น	 ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	 เป็นความต้องการพัฒนาระบบ

งานของสำานกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิใหม้คีวามอสิระ	ทำาหนา้ทีเ่ปน็ออดทิบโูร	(Audit	Bureau)	
ของประเทศ	ซึ่งมีแนวคิดว่าการตรวจบัญชีของประเทศนั้นเป็นการตรวจโดยหน้าที่	ถ้ากระทำาได้
อย่างเข้มแข็ง	 และดำาเนินการไปได้จนถึงกระบวนการยุติธรรมก็จะเป็นการป้องกันการคอร์รัปช่ัน 
ที่ต้นเหตุ	 ดังนั้น	 บทบัญญัติตามมาตรา	 102	 จึงต้องการยกระดับของสำานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินขึ้นเทียบเท่าสำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ทั้งนี้	ข้อความทั้งหมด
ได้เขียนเทียบเคียงมาจากกฎหมาย	ป.ป.ช.	หากมองในแง่มุมหนึ่งเหมือนกับเป็นการเพิ่มอำานาจ
แต่ในทางกลับกันก็เพิ่มภารกิจให้กับ	 สตง.	 มากขึ้น	 อีกทั้งเพิ่มความรับผิดในกรณีกระทำาโดย 
มิชอบต้องรับโทษเป็น	 2	 เท่า	 เช่นเดียวกับ	 ป.ป.ช.	 จึงไม่ได้มีสถานภาพที่พิเศษนอกเหนือ 
ไปกว่า	 ป.ป.ช.	 และการเขียนบทบัญญัติในมาตรา	 102	 มิได้ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	 
มาตรา	253	แต่อย่างใด

2)	พลตำ�รวจตรี เกริก กัลย�ณมิตร	ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า	บทบัญญัติในมาตรา	
102	 เป็นการกระจายอำานาจและแบ่งเบาภาระของ	 ป.ป.ช.	 มิได้เป็นการแย่งอำานาจแต่อย่างใด	

ปจัจบุนัมเีรือ่งคา้งดำาเนนิการอยูใ่น	ป.ป.ช.	เปน็จำานวนมาก	ดงันัน้	หาก	สตง.	สามารถดำาเนนิการ
ได้เอง	คือ	ตรวจสอบ	เมื่อพบความผิดสามารถสอบสวนได้	จนถึงส่งสำานวนการสอบสวนไปให้
อยัการ	หรอืสง่ไปศาล	ตามขัน้ตอนเดยีวกบั	ป.ป.ช.	หรอืพนกังานสอบสวน	แตค่ดทีี่	สตง.	ดำาเนนิ
การไดค้อืเรือ่งการเงนิการบญัช	ีซึง่เปน็เรือ่งทีต่อ้งใชค้วามรูค้วามสามารถพเิศษเฉพาะทาง	เพราะ
ถึงแม้	สตง.	ส่งเรื่องให้	ป.ป.ช.	หรือพนักงานสอบสวนดำาเนินการ	สุดท้าย	ป.ป.ช.	และพนักงาน
สอบสวน	ตอ้งดำาเนนิการสอบสวนใหมไ่มไ่ดส้ง่เรือ่งไปใหอ้ยัการไดท้นัที	อกีทัง้ตอ้งเชญิ	สตง.	ไป
ร่วมดำาเนินการสอบสวนด้วย	 เรื่องจึงค้างดำาเนินการเป็นจำานวนมาก	 สำาหรับกรณีกำาหนดว่าให้
ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องนั้น	 ตามมาตรา	 162	 แห่งประมวล 

กฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา	กำาหนดว่าในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ให้ไต่สวนมูลฟ้อง	แต่ถ้าคดี
นัน้พนกังานอยัการไดฟ้อ้งจำาเลยไปยงัศาลในคดดีงักลา่วนีไ้มต่อ้งไตส่วนมลูฟอ้ง	แตถ่า้เหน็สมควร
ศาลจะสั่งไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้	ไม่ใช่ว่าส่งศาลแล้วไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องเลย	
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3)	น�ยเรอืงไกร ลกีจิวฒันะ	ตอบชีแ้จงสรปุไดว้า่	อำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ซ้ำาซ้อนกับอำานาจหน้าที่ของ	 ป.ป.ช.	 เนื่องจากคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดินมีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน	 วินิจฉัยเรื่องการเงินการคลัง	 ไม่มีอำานาจ

เกีย่วกบัเจา้หนา้ทีข่องรฐั	สมาชกิรฐัสภา	ทีก่ระทำาความผดิตามประมวลกฎหมายหรอืตามกฎหมาย
อื่น	 ซึ่งการกระทำาของข้าราชการที่ทุจริตประพฤติมิชอบนั้นเป็นอำานาจของ	 ป.ป.ช.	 การเขียน
บทบัญญัติในมาตรา	 102	 ถือเป็นช่องทางหนึ่งให้กับ	 สตง.	 อันเป็นหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ดูแล
ทรัพย์สินของแผ่นดิน	ให้มีอำานาจฟ้องศาลเองได้	หากอัยการไม่เห็นพ้องด้วย

ผลก�รพิจ�รณ�ในม�ตร� 1๐๒

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการที่ให้คงไว้ตามร่างเดิม
มติ	เห็นด้วย	64	เสียง	ไม่เห็นด้วย	48	เสียง	งดออกเสียง	3	เสียง	ไม่ลงคะแนน

ไม่มี

๓. บทเฉพ�ะก�ล ม�ตร� 11๖ บัญญัติว่า
“ให้ดำาเนินการสรรหาคณะกรรมการและผู้ว่าการภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ 

วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ	 เว้นแต่จะมีการดำาเนินการสรรหา 
คณะกรรมการและผู้ว่าการตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับก็ให้ดำาเนินการต่อไปและให้ใช้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้บังคับกับการดำาเนินการส่วนที่ยังไม่เสร็จสิ้น	

มิให้นำาบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามดำารงตำาแหน่งเกินหนึ่งวาระมาใช้กับผู้เคยเป็น
กรรมการ	 ซึ่งวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พทุธศกัราช	2540	มมีตเิลอืกใหเ้ปน็กรรมการ	โดยมรีะยะเวลาการดำารงตำาแหนง่ตามวาระเพยีง
สามปี	มาใช้บังคับกับการสรรหาคณะกรรมการ

ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการให้ผู้ว่าการเป็นผู้ใช้อำานาจหน้าที่แทนประธาน
กรรมการและคณะกรรมการ”

โดยที่ความในมาตรา	 116	 คณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 แต่มีสมาชิก

วุฒิสภาขอแปรญัตติแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	สมาชิกวุฒิสภาจำานวน	24	คน	ขอแปรญัตติให้ตัด
มาตรา	 116	 ออกทั้งมาตรา	 และสมาชิกวุฒิสภาจำานวน	 6	 คน	 ขอแปรญัตติให้ตัดความใน 
วรรคสองออก	
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คำ�อภิปร�ยของสม�ชิกวุฒิสภ�ผู้สงวนคำ�แปรญัตติ ในม�ตร� 11๖

ผูส้งวนคำาแปรญตัตไิดอ้ภปิรายแสดงความเหน็ตอ่ทีป่ระชมุวฒุสิภาเพือ่ชีแ้จงประกอบ
การแปรญัตติ	 ได้แก่	 น�งนฤมล ศิริวัฒน์ พันตำ�รวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกด�ธนพงศ์ 

น�ยจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง น�ยกฤช อ�ทิตย์แก้ว น�ยสุวิศว์ เมฆเสรีกุล น�ยจิตติพจน์  

วิริยะโรจน์ น�ยสุริย� ปันจอร์ น�ยเจริญ ภักดีว�นิช และน�ยสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์	สรุปได้ว่า	
สำาหรับกรณีบทเฉพาะกาล	 มาตรา	 116	 ได้กำาหนดมิให้นำาบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้าม 
ดำารงตำาแหน่งเกินหนึ่งวาระมาใช้กับผู้เคยเป็นกรรมการ	ซึ่งวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลที่บัญญัติ
ไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	มีมติเลือกให้เป็นกรรมการมาใช้
บังคับกับการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 บทบัญญัติดังกล่าวเป็นการบัญญัติ 
ยกเว้นเพื่อให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินชุดเดิม	 ที่ได้มาตามรัฐธรรมนูญ	 2540	 สามารถ 
ดำารงตำาแหน่งต่อไปได้	 จึงเห็นว่าการบัญญัติกฎหมายเช่นนี้เป็นการบัญญัติเพื่อเอื้อประโยชน์แก่

คนกลุม่ใดกลุม่หนึง่หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่	ใหม้สีทิธเิหนอืกวา่คนอืน่	และอาจจะเปน็การสบืทอด
อำานาจเพื่อหวังผลทางการเมือง	 จึงเป็นการบัญญัติกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง	 และเป็นการบัญญัติ 
ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ	มาตรา	252	วรรคหก	ที่ให้ดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว

คำ�ตอบชี้แจงของคณะกรรม�ธิก�ร

กรรมาธิการผู้ตอบชี้แจงในประเด็นมาตรา	 116	 คือ	น�ยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
สรุปได้ว่า	 สำาหรับการบัญญัติความในวรรคแรก	 เนื่องจากมาตรา	 252	 ของรัฐธรรมนูญ	 มิได้

กำาหนดรายละเอยีดวา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ	โดยใหก้ำาหนดไวใ้นกฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ	แตป่รากฏวา่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	2552	หมวด	1	ส่วนที่	1	การแต่งตั้งและอำานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ	ซึง่รวมถงึกระบวนการสรรหาถกูยกเลกิโดยประกาศคณะปฏริปู
การปกครองแผน่ดนิ	(ฉบบัที	่29)	กระบวนการสรรหาจงึดำาเนนิการตอ่ไปไมไ่ด	้จงึมคีวามจำาเปน็
ต้องบัญญัติบทเฉพาะกาล	 มาตรา	 116	 ไว้	 เพื่อจะให้กระบวนการเริ่มนับได้ใหม่	 เมื่อ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ

ส่วนกรณีวรรคสอง	 โดยที่รัฐธรรมนูญ	 ปี	 2540	 ได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้ในมาตรา	
322	ว่า	ถ้าเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	กรรมการ	ป.ป.ช.	กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งขาติ	
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 และผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ที่วุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญ	 ปี	 2540	

เลอืกมวีาระดำารงตำาแหนง่เพยีงครึง่หนึง่	และไมใ่หน้บัวาระนัน้	และคณะกรรมการกฤษฎกีาไดม้ี
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การวนิจิฉยัไวว้า่	การนบัวาระตามกฎหมายฉบบัใหมก่ต็อ้งเปน็เรือ่งกฎหมายฉบบัใหม	่ถา้กฎหมาย
ฉบับใหม่ต้องการห้ามคนที่เคยเป็นมาแล้วต้องเขียนให้ชัดว่า	ให้นับระยะเวลาที่ห้ามในกฎหมาย
เกา่มารวมถงึกฎหมายใหมด่ว้ย	ดงันัน้	จะบญัญตัมิาตรานีไ้วห้รอืไม	่กม็ผีลเหมอืนกนั	เพราะหลกั
คือ	การห้ามหรือการให้ดำารงตำาแหน่งในฉบับใดก็เป็นไปตามฉบับนั้น	เว้นแต่จะเป็นการตัดสิทธิ
ชัดเจนว่าผู้ที่เคยเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมาแล้วตามรัฐธรรมนูญ	 ปี	 2540	 นั้น	 
ห้ามมาเป็นอีกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้	จะต้องบัญญัติให้ชัดเจน

ผลก�รพิจ�รณ�ในม�ตร� 11๖

ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการให้คงไว้ตามร่างเดิม
มติ	เห็นด้วย	65	เสียง	ไม่เห็นด้วย	58	เสียง	งดออกเสียง	11	เสียง	ไม่ลงคะแนน

ไม่มี

ก�รพิจ�รณ�ในว�ระที่ส�มของวุฒิสภ� 

ในคราวประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 16	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 23	

พฤศจกิายน	2552	ทีป่ระชมุไดล้งมตใินวาระที่	3	เหน็ชอบดว้ยกบัรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว	 ด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน
สมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องวฒุสิภา	จงึมผีลเปน็การยบัยัง้ไวต้ามรฐัธรรมนญู	มาตรา	147	(2)

ผลก�รลงคะแนน	เหน็ดว้ย	70	เสยีง	ไมเ่หน็ดว้ย	53	เสยีง	งดออกเสยีง	16	เสยีง	
ไม่ลงคะแนน	2	เสียง

ต่อมาในวันที่	20	มกราคม	2553	คุณหญิงจารุวรรณ	เมณฑกา	ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผน่ดนิ	ปฏบิตัหินา้ทีแ่ทนประธานกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิและคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ	
เสนอคำารอ้งใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั	กรณคีวามขดัแยง้เกีย่วกบัอำานาจหนา้ทีร่ะหวา่ง

คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิกบัวฒุสิภา	ตามมาตรา	214	ของรฐัธรรมนญู	(เรือ่ง	วธิพีจิารณา
รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ	พ.ศ.	....	ทีป่ระธานกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน	นำาเสนอต่อรัฐสภา	เป็นไปตามมาตรา	139	ประกอบมาตรา	140	หรือเป็น
ไปตามมาตรา	139	มาตรา	140	ประกอบมาตรา	302	ของรัฐธรรมนูญ)

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำาสั่งที่	23/2553	วันที่	30	มิถุนายน	2553	ไม่รับคำาร้อง
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไว้พิจารณาวินิจฉัย	 เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา 
เห็นว่า	 กรณีที่จะเป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตามความหมายของ 
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รฐัธรรมนญูฯ	มาตรา	214	นัน้	จะตอ้งเปน็การโตแ้ยง้เกีย่วกบัอำานาจหนา้ทีร่ะหวา่งองคก์รตัง้แต่
สององค์กรขึ้นไปอันเป็นอำานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น	 กรณีตามคำาร้องนี้	 
ผู้ร้อง	 (ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน)	 มีความเห็นว่า	 กระบวนการในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ....	 ของวุฒิสภา 

ไมถ่กูตอ้งหรอืไมช่อบดว้ยรฐัธรรมนญูซึง่เปน็เพยีงความเหน็ในฐานะผูเ้สนอรา่งกฎหมายใหร้ฐัสภา
ในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาให้ความเห็นชอบอันเป็นอำานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญ	 กรณีเป็นเพียงความเห็นที่ต่างกันเกี่ยวกับการใช้และตีความกฎหมายเท่านั้น	 

หาใชค่วามขดัแยง้เกีย่วกบัอำานาจหนา้ทีร่ะหวา่งสององคก์รไม	่ทัง้นี	้เนือ่งจากกระบวนการพจิารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมิใช่เป็นอำานาจหน้าที่ของผู้ร้อง	 หากแต่เป็น
อำานาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติโดยแท้	คำาร้องนี้จึงมิใช่กรณีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำานาจ

หนา้ทีข่องผูร้อ้ง	จงึไมต่อ้งดว้ยหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีจ่ะเสนอเรือ่งใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณา
วินิจฉัยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	มาตรา	214

ตอ่มาในคราวประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ครัง้ที	่8	(สมยัสามญันติบิญัญตั)ิ	วนัพฤหสับดี
ที่	9	กันยายน	2553	ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง	ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ....	 ตามมาตรา	 148	 ของ 
รัฐธรรมนูญฯ	ซึ่งนายปัญญา	ศรีปัญญา	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	เป็นผู้เสนอ	อันเป็นกรณีการ

หยบิยกรา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูฯ	ดงักลา่วทีว่ฒุสิภาลงมตเิหน็ชอบในวาระทีส่าม
ด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา	 ซึ่งมีผล
เป็นการยับยั้งไว้ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	147	(2)	ขึ้นพิจารณา	โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ไดล้งมตดิว้ยคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยกบัรา่งเดมิตามทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรใหค้วามเหน็ชอบ	10	เสยีง	
ไม่เห็นด้วย	291	 เสียง	 งดออกเสียง	28	 เสียง	 ไม่ลงคะแนน	17	ดังนั้น	 คะแนนเสียงยืนยัน 
ร่างเดิมตามที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบมีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

สมาชกิทัง้หมดเทา่ทีม่อียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร	จงึถอืวา่รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	....	เป็นอันตกไป

อนึ่ง	ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	....	

ฉบบันี	้เปน็รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทีม่เีนือ้หาสาระเหมอืนกบัรา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูฉบบัทีผ่า่นการพจิารณาของสภานติบิญัญตัแิหง่ชาตแิละลงมตใินวาระทีส่าม
เห็นสมควรประกาศใช้ เป็นกฎหมายแล้ว	 โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ส่ง 
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ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย	 
ตามรฐัธรรมนญูฯ	มาตรา	141	ซึง่ศาลรฐัธรรมนญูไดม้คีำาวนิจิฉยัที	่4/2551	วนัที	่19	กมุภาพนัธ	์
2551	วา่	การออกเสยีงลงคะแนนของสภานติบิญัญตัแิหง่ชาตใินการพจิารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ	 มีสมาชิกเข้าประชุม	 64	 คน	 
เป็นจำานวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในขณะนั้น	คือ	ไม่ถึงจำานวน	121	คน	ซึ่งตามมาตรา	126	วรรคหนึ่ง	ของรัฐธรรมนูญ	กำาหนด
ให้องค์ประชุมของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา	 เมื่อการพิจารณา 

รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลา่วในวาระทีห่นึง่มสีมาชกิเขา้ประชมุ	64	คน	ทำาให้
การประชุมไม่ครบองค์ประชุม	 และส่งผลให้การลงมติในวาระที่หนึ่งไม่ถูกต้องตามบทบัญญัต ิ
แห่งรัฐธรรมนูญและไม่อาจถือเป็นมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได	้ เนื่องจากเป็นการประชุม
โดยไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 126	 วรรคหนึ่ง	 มีผลให้กระบวนการ 
ในการตราร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในวาระที่หนึ่ง	 ขั้นรับหลักการ 
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 และไม่สามารถนำาไปสู่การพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สามได้	 

ดงันัน้	การตรารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูดงักลา่วจงึไมถ่กูตอ้งตามบทบญัญตัแิหง่
รัฐธรรมนูญ	อันมีผลให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตกไป	ตามมาตรา	141	
วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญ
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	

ร่างพระราชบัญญัติ	และพระราชก�าหนด	ของวุฒิสภา

(นับตั้งแต่วันที่	๑๔	มีนาคม	๒๕๕๑	ถึงวันที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๓)

วุฒิสภาได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	และร่างพระราช

บัญญัติ	มาด�าเนินการ	จ�านวน	๕๔	ฉบับ ผลการดำาเนินการ	จำาแนกเป็น	

๑.	ร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัตทิีร่ัฐสภา 

ให้ความเห็นชอบแล้ว	๕๐	ฉบับ มีผลการพิจารณาจำาแนกได้	ดังนี้

๑.๑	ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	๓	ฉบับ

	 (1)	 วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	 สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
เพิ่มเติม	1	ฉบับ

	 	 	 -	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน	
พ.ศ.	....

	 (2)	 วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	 สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วย	 มีการตั้ง
คณะกรรมาธิการร่วมกัน	 (สภาทั้งสองเห็นชอบด้วยกับร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา
เสร็จแล้ว)	2	ฉบับ

	 1.	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ	
พ.ศ.	....	

	 2.	รา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปราม
การทุจริต	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
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๑.๒	ร่างพระราชบัญญัติ	๔๗	ฉบับ	จำาแนกเป็น
	 1.2.1	วุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	29	ฉบับ

1.	รา่งพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำาเนินงานของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	พ.ศ.	....

2.	 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2552

3.	รา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยเพิม่เตมิประจำาปงีบประมาณ	
พ.ศ.	2552	พ.ศ.	....	

4.	รา่งพระราชบญัญตัเิวนคนือสงัหารมิทรพัย	์เพือ่สรา้งกจิการรถไฟฟา้	
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร	 สายเฉลิมรัชมงคล	 ในท้องที่เขตบางซื่อ	 เขตจตุจักร	 เขตห้วยขวาง	 
เขตดินแดง	เขตราชเทวี	เขตวัฒนา	เขตคลองเตย	เขตปทุมวัน	และเขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	
พ.ศ.	....

5.	 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ..)	 
พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกการยุบเลิกกรมทางหลวงชนบท)

6.	 ร่างพระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

7.	รา่งพระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	(ฉบบัที	่..)	
พ.ศ.	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพที่ต้องรายงานการทำาธุรกรรม	 กำาหนดมาตรการเกี่ยวกับ 
การแสดงตน	และการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงิน)

8.	 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2553

9.	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำาเนินงานของสถาบันความ 
ร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำาโขง	พ.ศ.	....

10.	 ร่างพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล	 
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

11.	ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
12.	 ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 (ฉบับที่	 ..)	 

พ.ศ.	....
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13.	รา่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการเมอืงพทัยา	(ฉบบัที่	..)	
พ.ศ.	....

14.	รา่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลจงัหวดัทีอ่ำาเภอฮอด	จงัหวดัเชยีงใหม	่
พ.ศ.	....	

15.	 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ..)	 
พ.ศ.	....	(จัดตั้งกรมหม่อนไหม	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

16.	รา่งพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลจงัหวดัทีอ่ำาเภอพระประแดง	จงัหวดั
สมุทรปราการ	พ.ศ.	....

17.	 ร่างพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 (ฉบับที่	 ..)	 
พ.ศ.	....

18.	ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
19.	ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
20.	 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษ

สายรามอินทรา	 -	 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	 ในท้องที่เขตบางเขน	 เขตสายไหม	 และ 
เขตคลองสามวา	กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	....

21.	ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา	พ.ศ.	....
22.	ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
23.	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
24.	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
25.	 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ..)	 

พ.ศ.	....	(เป็นร่างฯ	เกี่ยวเนื่องกับร่างฯ	วัฒนธรรมแห่งชาติ)
26.	 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2554
27.	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	 (ฉบับที่	 ..)	

พ.ศ.	....	(เป็นร่างฯ	เกี่ยวเนื่องกับร่างฯ	องค์กรอัยการฯ)	
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28.	 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ..)	 
พ.ศ.	....	(เป็นร่างฯ	เกี่ยวเนื่องกับร่างฯ	องค์กรอัยการฯ)

29.	ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที่	..) พ.ศ.	....
	 1.2.2	 วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	 สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข

เพิ่มเติม	12	ฉบับ
1.	ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
2.	 ร่างพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 (ฉบับที่	 ..)	 

พ.ศ.	....	
3.	 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำา 

ผิดกฎหมาย	พ.ศ.	....	
4.	ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	....	
5.	ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	....	
6.	ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	พ.ศ.	....	
7. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำาที่บ้าน	พ.ศ.	.... 
8.	ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ	พ.ศ.	....
9.	ร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ	พ.ศ.	....
10.	 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้	 

พ.ศ.	.... 
11.	ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ	พ.ศ.	....	
12.	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	....

	 1.2.3	 วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	 สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วย	 มีการตั้ง
คณะกรรมาธิการร่วมกัน	6	ฉบับ

(1)	สภาทัง้สองเหน็ชอบดว้ยกบัรา่งทีค่ณะกรรมาธกิารรว่มกนัพจิารณา
เสร็จแล้ว	(5	ฉบับ)

1.	ร่างพระราชบัญญัติสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	พ.ศ.	....	
2.	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ..)	 

พ.ศ.	....	(มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ)
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3.	ร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

4.	รา่งพระราชบญัญตัอิงคก์รจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละกำากบัการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	....

5.	ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	(ฉบับที่	..)	
พ.ศ.	.... 

(2)	 วุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา
เสร็จแล้ว	 แต่สภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการร่วมกัน	 และสภา 
ผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	148	วรรคสอง	(1	ฉบับ)	

	-	ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

๒.	ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา	๓	ฉบับ 

๒.๑	อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน	๑	ฉบับ

	 	 -	 ร่างพระราชบัญญัติให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ	
พ.ศ.	....

๒.๒	วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	รอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	๒	ฉบับ

1.	รา่งพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดลอ้ม
ในการทำางาน	พ.ศ.	....

2.	ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	พ.ศ.	.... 

๓.	ร่างพระราชบัญญัติที่ตกไป	๑	ฉบับ

-	ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน	พ.ศ.	....
(หม�ยเหต	ุวฒุสิภามมีตเิหน็ชอบดว้ยคะแนนเสยีงไมม่ากกวา่กึง่หนึง่

ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภา	 ตามรัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 140	 วรรคหนึ่ง	 (2)	 
และสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมตามที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแล้ว 
ด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	
ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	148	วรรคสอง	ประกอบมาตรา	140)	
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ก�รพิจ�รณ�พระร�ชกำ�หนด 

(๓ ฉบับ)

1. วุฒิสภ�อนุมัติ (สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติ)    ๒ ฉบับ

1.	พระราชกำาหนดใหอ้ำานาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่ฟืน้ฟแูละเสรมิสรา้ง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	พ.ศ.	2552

2.	 พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาสูบ	 พ.ศ.	 2509	 
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2552

๒. วุฒิสภ�ไม่อนุมัติ (สภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติ)  1 ฉบับ 
	 -	 พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต	 

พ.ศ.	2527	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2552



วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย  477



478  วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย






