


สารบัญ 
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 
วันอังคารที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 
_________________ 

         หนา 

ระเบียบวาระที่ ๑    เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่ ๒     รับรองรายงานการประชมุ ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่ ๓     เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว  

    - รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย           

พุทธศักราช .... ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลว

(เปนการพิจารณาตอจากการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งที่แลว)   ๑ 

        ผูอภิปราย 

   - นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล      ๔๒, ๔๗   

   - นายการุณ ใสงาม     ๑๖, ๕๖,  

           ๕๙, ๖๙

          ๗๑, ๗๕,    

           ๗๖, ๘๕,    

           ๙๔, ๙๕,  

          ๑๒๕, ๑๒๖,   

          ๑๓๕, ๑๕๔,  

          ๑๕๕, ๑๕๗, 

            ๑๖๒, ๑๖๖,

          ๑๗๒, ๑๗๔,  

 



 - ๒ - 

           หนา 
          ๑๗๗, ๑๗๘,  

           ๑๘๐, ๑๘๒,    

          ๑๘๓, ๑๘๖,  

          ๑๘๙, ๑๙๕,     

          ๑๙๙, ๒๐๑,  

          ๒๒๔, ๒๒๕,    

          ๒๒๗, ๒๒๘,   

          ๒๙๔,  

          ๒๙๘-๓๐๑,   

          ๓๐๓ 

      - รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ      ๑๔๘, ๑๕๐ 

      - ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม  ๒๐๖ 

     - นายเกียรติชัย  พงษพาณิชย     ๑๐๘, ๑๓๔, 

            ๑๓๕  

   - นายคมสัน  โพธิ์คง     ๑๑๗, ๒๐๙   

      - นายจรัญ ภักดีธนากุล    ๔๘, ๖๑, ๑๕๓ 

     - รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง     ๑๔, ๑๖,   

           ๒๔, ๔๐,   

          ๓๘, ๔๘,  

           ๔๙, ๗๘,  

           ๑๑๐, ๑๑๒,     

          ๑๑๘, ๑๒๓,   

          ๑๒๔, ๑๔๔,  

          ๑๔๕, ๑๕๕,  

          ๑๗๘, ๑๘๑,  

          ๑๙๐, ๑๙๑,  

          ๑๙๓, ๒๔๑,         



 - ๓ - 

           หนา 
            ๒๔๒, ๒๕๑, 

          ๒๕๒,  

           ๒๗๘-๒๘๑,    

          ๒๙๓, ๒๙๕,  

          ๓๐๔  

   - ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา   ๑๙๖,  

           ๒๑๖-๒๒๐, 

             ๒๕๔ 

     - นายชนินทร บัวประเสริฐ      ๑๐๕, ๑๑๗,  

            ๒๖๑, ๓๐๖,  

           ๓๐๗ 

      - นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ      ๓๐๑-๓๐๓ 

     - นายธนพิชญ มูลพฤกษ    ๒๓๓, ๒๓๔, 

            ๒๔๙ 

     - นายธีรวัฒน รมไทรทอง      ๑๒๖-๑๒๘ 

     - นายปกรณ ปรียากร      ๑๕๒, ๒๔๔,  

            ๒๔๕ 

     - นายประพันธ นัยโกวิท    ๓, ๑๐, ๓๐,  

           ๓๓, ๓๕,  

           ๔๑-๔๓,  

            ๔๕, ๕๐,  

           ๕๒, ๕๔,   

           ๕๖, ๖๕,   

             ๗๘, ๘๑,  

           ๘๒, ๘๗,  

           ๙๒, ๙๖,  

             ๑๘๐,  



 - ๔ - 

           หนา 
            ๒๓๙-๒๔๑,  

              ๒๔๖-๒๔๘,  

          ๒๕๑    

     - นายประสงค พิทูรกิจจา      ๒๖๓ 

      - นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ   ๑๘๓ 

     - นายปริญญา ศิริสารการ      ๖, ๑๐๑,  

           ๑๐๒ 

     - นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ     ๓๒, ๓๔,  

๓๗, ๕๓,  

๕๔, ๗๙,   

        ๘๐, ๘๑,  

           ๙๘, ๑๑๕,  

           ๑๑๖, ๑๒๒,  

           ๑๒๖, 

           ๒๑๑-๒๑๔,     

          ๒๒๐-๒๒๓,     

          ๒๓๖, ๒๓๗,   

          ๒๔๘, ๒๕๗,    

          ๒๕๘    

     - พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล      ๑๕๓  

     - นายไพบูลย  วราหะไพฑูรย    ๑๗๒, ๑๗๔ 

     - นายไพโรจน พรหมสาสน      ๖๓, ๒๕๔ 

     - นายวัชรา  หงสประภัศร      ๒๑, ๒๖,   

          ๒๗, ๔๖, 

           ๖๔, ๘๑,  

          ๑๒๓, ๑๒๕,    

 



 - ๕ - 

          หนา 
          ๑๒๘, ๑๓๖,   

          ๑๖๕, ๒๔๕,     

          ๒๔๖-๒๔๘ ,  

          ๒๖๔  

     - นายวิชัย  รูปขําดี       ๑๘, ๒๔,  

           ๓๗, ๑๒๒,  

           ๑๔๓, ๒๔๙ 

     - นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์      ๖๖ 

     - ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ   ๖๗, ๙๙,  

           ๑๑๙, ๑๓๘,  

           ๑๔๖, ๑๖๑,  

           ๑๗๐, ๑๗๗,  

           ๑๘๙, ๑๙๐,  

           ๒๐๐, ๒๐๑,  

           ๒๐๖, ๒๕๘,  

           ๒๕๙, ๒๙๒ 

     - นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร      ๒๓๖  

     - รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย   ๒๖, ๒๙,  

           ๗๓, ๗๖, ๙๑ 

     - รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช  ๑๐๓, ๑๐๕,  

            ๑๑๙, ๑๓๗,   

             ๒๙๕ 

      - นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล      ๙๘, ๑๐๐,  

           ๑๐๑, ๒๑๖ 

     - นายศิวะ แสงมณี     ๒๗, ๔๓,  

           ๗๙, ๙๑, ๙๓,  

           ๑๖๕, ๑๗๔,  



 - ๖ - 

          หนา 
           ๑๗๕, ๒๕๕,  

           ๒๕๗ 

      - นายเศวต ทินกูล       ๑๓๑, ๑๓๓ 

   - นางสดศรี สัตยธรรม     ๘๙ 

     - นายสมเกียรติ รอดเจริญ      ๑๒๑ 

     - ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย   ๑๑๔, ๑๑๕,  

            ๑๒๒, ๑๒๕,  

            ๒๑๔-๒๑๖,    

            ๒๒๓, 

            ๒๒๕-๒๒๗,  

             ๒๓๑-๒๓๔,  

            ๒๔๙, ๒๕๐,  

             ๒๕๙-๒๖๖, 

            ๒๗๕-๒๗๗,  

             ๒๘๑, ๒๘๒,    

             ๒๙๗, ๒๙๘,  

            ๓๐๕-๓๐๗ 

     - นายสวัสดิ์ โชติพานิช       ๕๕, ๕๗,  

           ๖๐, ๖๑,    

           ๘๖, ๘๙ 

     - นายสวาง  ภูพัฒนวิบูลย    ๑๙, ๑๔๙ 

     - นายสวิง ตนัอุด       ๔๕, ๑๑๓,  

           ๓๐๓, ๓๐๔ 

     - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย    ๗๑, ๗๕,  

           ๙๕,๙๖,  

           ๑๕๕, ๒๐๕,  

           ๒๑๑, ๒๓๔,  



 - ๗ - 

          หนา 
           ๒๓๕, ๒๔๓,  

           ๒๔๙, ๒๖๖, 

          ๒๖๗-๒๗๕,   

          ๒๗๗,๒๗๘,   

          ๒๘๔-๒๘๗, 

          ๒๘๙,  

           ๒๙๖-๒๙๘, 

            ๓๐๖   

   - นายสุรพล พงษทัดศิริกุล      ๒๓๘, ๒๓๙ 

     - นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ    ๑๒๘, ๑๓๗,  

            ๒๓๘, ๒๔๓ 

      - นายอภิชาติ ดําดี        ๗๑ 

     - นายอรรครัตน รัตนจันทร     ๒, ๖, ๙,     

          ๑๒, ๙๙ 

     - นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์      ๒๐๐ 

     - นายอัชพร จารุจินดา     ๑๒, ๒๒,  

           ๕๙, ๖๓,  

           ๙๕, ๙๗,  

            ๑๕๐ -๑๕๒ , 

          ๑๘๕, ๑๙๗,   

          ๒๐๔, ๒๐๗,   

          ๒๑๑, ๒๑๒,

            ๒๑๗, ๒๕๐, 

          ๒๕๕, ๒๕๖,

            ๒๘๗-๒๘๙,  

           ๒๙๔ 

     - นายอัครวิทย สุมาวงศ    ๒๕, ๓๘ 



 - ๘ - 

          หนา 
     - พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช    ๑๔๒ 

     - นายอุทิศ  ชูชวย     ๓๓, ๕๔,  

            ๙๖  

      - นายโอรส วงษสิทธิ์       ๔๓  

     

------------------------------ 
 











รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ) 

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

____________________ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๔๗ นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม  ๙๘  คน 

 

   (เนื่องจาก นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ติดราชการ 

นายเดโช สวนานนท รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง จึงปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ขณะนี้มีทานสมาชิกมาลงชื่อประชุมครบองคประชุมแลวนะครับ ผมขอเปดการประชุม

เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

  เร่ิมระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  วันนี้ไมมีนะครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม วันนี้ก็ไมมีครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว  

   ก็คือ  รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  . . . .  ซึ่ ง

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสร็จแลว  

  ผมขอเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําที่นะครับ 

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ในวันนี้เปนการพิจารณาตอจากการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๐         

วันจันทรที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาจนถึงมาตรา ๒๒๔ แตเนื่องจาก

ในมาตราดังกลาว มีประเด็นสําคัญ ซึ่งที่ประชุมตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบและ

ครบถวน ทานประธานในที่ประชุม หรือทานรองเสรี สุวรรณภานนท จึงไดสั่งใหเลื่อน              

การพิจารณามาพิจารณาตอในวันนี้  ดังนั้นเพื่อประโยชนในการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ               

 



 ๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           ดรุณี ๑/๒ 

 

ผมขอดําเนินการตอเลยนะครับ ขอเรียนเชิญทานสมาชิกอภิปรายนะครับ มีชื่อที่ปรากฏ

คางตั้งแตเมื่อคืน ก็ทานอรรครัตน รัตนจันทร เปนผูแปรญัตติ ทานแรกครับ เรียนเชิญครับ

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม

นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ กระผมไดแปรญัตติใน     

มาตรา ๒๒๔ เปนดังนี้ครับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวยประธานกรรมการ 

คนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกแปดคน ซึ่งตรงนี้ของเดิมเปน ๔ คนนะครับ กระผมขอแปร

ญัตติเพิ่มเปน ๘ คน โดยมีเหตุผลดังจะไดกราบเรียนตอทานประธานดังนี้ครับ เนื่องจาก       

เพื่อเปนการขับเคลื่อนในการจัดการเลือกตั้ง กระบวนการสืบสวนสอบสวน การวินิจฉัยคดี 

การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมือง การสงเสริมการมีสวนรวมการ

ปกครองและการตรวจสอบอํานาจ ซึ่งที่ผานมา กกต. ในชุดปจจุบันก็ทํางานไดดี แตวาผม

มองวา ภารกิจยังคอนขางหนัก แลวก็ประกอบกับตองมีภารกิจในการจัดการเลือกตั้งทั้ง

ในระดับประเทศ ทั้งในระดับทองถิ่น ตลอดจนมีงานที่จะตองใชงบประมาณคอนขางสูง 

ดังนั้นการที่จะเพิ่มบุคลากรเขามาเปน กกต. นาจะทําใหการขับเคลื่อนในการทํางาน 

ตลอดจนศักยภาพของ กกต. ไดดียิ่งขึ้น โดยใน ๔ คน ที่ผมเพิ่มขึ้นมา ก็อยากจะใหมีการ

ประกอบดวยในภาคเอกชน ผสมกับในสวนที่มาจากทางภาคราชการซึ่งไดลาออกมาอยู

ใน ปฏิบัติหนาที่ใน กกต.------------------------------------------------------------------------------ 

 

                     - ๒/๑ 



 ๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            สมร ๒/๑ 

 

แลวก็อยากจะพูดตอเลยไปถึงในสวนของ กกต. จังหวัด ซึ่งจะมีความสัมพันธกับ กกต. 

กลาง เนื่องจากเปนมือเปนไมใหกับ กกต. กลางนะครับ ซึ่งที่ผานมา กกต. จังหวัด         

ยังไมไดรับการยอมรับเทาที่ควร เนื่องจาก กกต. บางชุด ก็ยังเปน กกต. ที่ไดรับการสรรหา

จากคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดในอดีตที่ผานมา ซึ่งประชาชนยังมองวา การไดมา     

การเลือกตั้งกันและวิธีการสรรหายังไมเปนธรรมเทาที่ควร โดยมีทั้งที่ผูที่ไมไดผาน

คณะกรรมการการเลือกในระดับจังหวัด ๑๕ คน ก็ยังถูกหยิบเขามาจาก กกต. กลาง       

ใหเขามาเปน กกต. จังหวัดได รวมทั้งก็ยังมีปรากฏวา กกต. กลางไดเลือกเอาบุคคลที่เปน

สมาชิกพรรคการเมืองเขามาเปน กกต. จังหวัด ก็มีปรากฏและมีหลักฐานชัดเจน อันนี้คือ

การดําเนินงานของ กกต. กลางในชุดเกา เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ในหลายจังหวัดยังปรากฏ

ใหเห็น ยังเปนที่เคลือบแคลงของประชาชนนะครับ เพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

ก็นาจะทําใหเกิดสิ่งที่ดีขึ้น แลวก็ทําใหมีศักยภาพของ กกต. ที่ดีขึ้น ตลอดจนในสวนของ 

กกต. จังหวัด ซึ่งที่ผานมาจะพบวามี กกต. ที่เปนขาราชการเสียเปนสวนใหญ อาทิเชน   

มาจากสายการปกครอง มาจากสายอัยการ มาจากสายครูนะครับ ตรงนี้ผมอยากจะให 

ถามีการแตงตั้ง นาจะเปนการแตงตั้งจากตําแหนงเพื่อใหบุคลากรเหลานั้นไดสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได แมกระทั่งวา โดยไมกระทบกระเทือนในเรื่องของการโยกยาย เพราะวา

บุคคลที่ยายไป แตเมื่อเรามีการแตงตั้งโดยตําแหนงแลวก็จะมีบุคคลมารับหนาที่ตรงนั้น

แทนครับ โดยสรุปแลว ผมมองวา หากมีการเพิ่มบุคลากรเขาไปใน กกต. จะทําใหไดรับ

ความเชื่อถือ แลวก็สามารถทําใหมีการขับเคลื่อน การดําเนินงานของ กกต. ประสบ

ความสําเร็จอยางลุลวงดวยดี ประกอบกับเลข ๙ เปนเลขมงคล ผมเชื่อวา เลข ๙ กกต.     

๙ คน จะทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองพัฒนาสถาพรตลอดไปครับ ขอขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ก็ไมมีผูอ่ืน ขอเชิญกรรมาธิการนะครับ เชิญทานอาจารยประพันธครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน         

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ เคารพ  กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ 

กอนอื่นผมตองขอขอบพระคุณทาน สสร. อรรครัตน นะครับ ที่ใหกําลังใจนะครับ ในการ

ทํางานของชุดนี้นะครับ ในสวนที่ทานขอแปรญัตตินะครับ โดยจะขอเพิ่มจํานวนของคณะ              



 ๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            สมร ๒/๒ 

 

กรรมการการเลือกตั้งนะครับ วาประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่น

อีก ๘ คน รวมเปน ๙ คนนั้น นี่นะครับ กระผมอยากจะขอกราบเรียนอยางนี้นะครับวา          

ในการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมีจํานวน          

๕ คนนี้นะครับ เปนการทํางานในลักษณะซึ่งทําหนาที่บริหารในระดับนโยบายครับ ในการ

ปฏิบัติหนาที่นะครับ หลักนะครับ ในการดําเนินการไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งมอบหมายนี่นะครับ คือหนาที่ของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่นะครับ ก็จะมีผูชวยนะครับ ประกอบดวย                 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งอีก ๕ ทาน  นะครับ ซึ่งรับผิดชอบตาม           

สายงานนะครับ อยางเชน การจัดการเลือกตั้งนะครับ การสืบสวน สอบสวน การมี            

สวนรวมของประชาชนตาง ๆ นะครับ นอกจากนี้ก็จะมีพนักงาน การเลือกตั้งทั่วประเทศ

นะครับ เปนจํานวนพอสมควรนะครับ ที่ชวยในการปฏิบัติงานนะครับ ฉะนั้นลักษณะของ

การทํางานนี่ จะเปนการลักษณะกระจายอํานาจลงไปนะครับ เพราะวาในการเลือกตั้งแต

ละครั้งนี่นะครับ หนวยเลือกตั้งทั่วประเทศนี่มีจํานวนมากนะครับ ณ บัดนี้ก็จะมีจํานวน

หนวยเลือกตั้งนะครับ ทั้งหมดทั่วประเทศนี่ประมาณถึง ๘๘,๐๐๐ หนวยนะครับ                  

หนวยเลือกตั้ง ๘๘,๐๐๐ หนวยนี่ เจาหนาที่ทํางานในการเลือกตั้งนี่ หนวยหนึ่ง ๗ คน            

นะครับ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     - ๓/๑ 

   

   



 ๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   รัตนา ๓/๑                               

 

เจาหนาที่ตํารวจรักษาความปลอดภัยอีกนะครับ รวมแลวในการเลือกตั้งแตละครั้งมีคน

เกี่ยวของจํานวนมาก ฉะนั้นในการทํางานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะทํางานใน

ลักษณะกระจายงานลงไปในการเลือกตั้งตาง ๆ นี่ ในจังหวัดนี่ก็จะมีกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดนะครับที่จะมีสวนชวยในการดูแล คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

นี่ก็จะประกอบดวยบุคคลหลายสวน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนนะครับ ทั้งขาราชการที่

เกษียณมาชวยในการทํางาน คือมีลักษณะเปนคุมนโยบายเหมือนกันนะครับ และในการ

ทํางานแตละครั้งเวลามีการเลือกตั้งนี่นะครับ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดก็

จะแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง หรือถามีการเลือกตั้งสมาชิก

ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ก็จะตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําทองถิ่น ก็เปนการ

กระจายอํานาจลงไป ฉะนั้นจํานวนของคณะกรรมการเลือกตั้งนี่คงไมมีปญหาในการ

ปฏิบัติงานนะครับ แลวก็เปนไปตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เดิม กระผมอยากจะ       

กราบเรียนวาในตางประเทศก็เปนลักษณะทํานองเดียวกันนะครับ อยางเชน ในประเทศ

อินเดีย ซึ่งเปนประเทศซึ่งใชการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีประชาชนมีสิทธิ

เลือกตั้งมากที่สุดในโลกนี่นะครับ กรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวยประธานกรรมการ

การเลือกตั้ง ๑ คน และรองประธานอีก ๒ คนเทานั้น การบริหารงานก็จะเปนไปลักษณะ

คลาย ๆ กับที่กระผมไดกราบเรียนแลวนะครับ สวนขอหวงใยของทานอรรครัตน เร่ืองการ

เลือกสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด กระผมอยากจะกราบเรียนวา สิ่งที่ทาน

ไดกรุณาใหขอมูลนั้นเปนเรื่องสมัยเดิมที่ผานมา ในชุดปจจุบันนี้ เราพยายามทําใหโปรงใส

ที่สุดครับ กรรมการการสรรหา ซึ่งเดิมมีอยู ๘ คน เราก็เพิ่มจํานวนนะครับ จนถึง ๑๔ คน

นะครับ เพื่อใหมีความหลากหลาย รวมทั้งภาคเอกชน สื่อมวลชน หอการคา สภา

อุตสาหกรรมมาชวยในการสรรหา ฉะนั้นจํานวนที่สรรหามานี่ก็ผานการพิจารณาของ

คณะอนุกรรมการเหลานี้นะครับ และตอนนี้ในคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็ยังไมไดมี

การสรรหานะครับ ที่สงมา ๑๕ คน กําลังอยูในระหวางการพิจารณา และจะรับขอสังเกต

ของทานอรรครัตนไปประกอบการพิจารณา อยากจะทําใหดีนะครับ เพราะในปนี้เปน      

ปสําคัญมาก เราจะตองมีการจัดออกเสียงประชามติ จะตองจัดการเลือกตั้งทั่วไป ฉะนั้น

ถาหากเราไดคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ดี มีความเปนกลาง มีความสื่อสัตยสุจริต 



 ๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       รัตนา ๓/๒ 

 

และมีความสามารถนี่ การออกเสียงประชามติหรือการจัดการเลือกตั้งคราวนี้ก็จะเปนไป

ดวยความเรียบรอยครับ  จะรับขอสังเกตของทานไปประกอบการพิจารณาครับ 

ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :          

ก็ทานยืนยัน ทานอรรครัตนอีกครั้งหนึ่งครับ เชิญครับ 

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ   

ที่เคารพ กระผม นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ กระผมขอสง

ประเด็นปญหาไปยังทานกรรมาธิการนะครับ กกต. จังหวัดที่มีการเลือกตั้ง ณ ปจจุบันนี้     

ก็มีการเลือกตั้งเพียงบางจังหวัด ไมครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ยังมี กกต. ชุดเกาที่ยังปฏิบัติ

หนาที่อยู ตรงนั้นที่ผมบอกวา ในบางสวนที่ก็ยังไมได รับความเชื่อถือ เชื่อม่ันจาก

ประชาชน แตในขณะเดียวกันผมอยากจะเสนอใหมีการเลือกตั้งใหมหมดทั่วทั้งประเทศ

พรอมกัน แตไมตัดสิทธิ กกต. เดิม ใหสามารถกลับเขามาใหมได เพียงแตวาในขณะนี้     

ณ ปจจุบันนี้เราเชื่อถือ กกต. จังหวัด ขออภัยครับ กกต. ประเทศทั้ง ๕ ทาน วา ทานจะ

สามารถดําเนินการในการสรรหา กกต. จังหวัดไดเปนอยางดี และไดคนที่มีคุณภาพ มี

คุณธรรม จริยธรรม เพราะฉะนั้นควรจะมีการเลือกใหมหมดทั่วทั้งประเทศ แตไมตัดสิทธิ 

กกต. ที่เปนอยูเดิมแลวครับ แลวก็ที่ผานมากระบวนการพิจารณาวินิจฉัยในสวนของคดีที่

เกี่ยวกับการเลือกตั้งก็ยังลาชาอยู อันนี้พูดถึง กกต. กลางนะครับ ยังใชระยะเวลาในการ

พิจารณาอยูนานหลายเดือนนะครับกวาที่จะมีประกาศผลในครั้งสุดทายออกมา แลวก็ผม

เชื่อม่ันวาทาน กกต. ทั้ง ๕ คน ที่ผานมาทํางานไดเต็มที่ และทํางานไดมากถึงมากที่สุด  

นะครับ แตในขณะเดียวกันผมคิดวา การเพิ่มจํานวนคนจะสามารถทําใหการพิจารณา

ตลอดจนการดําเนินกระบวนการตาง ๆ ของ กกต. สามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และก็มีความแข็งแกรงเพิ่มมากขึ้นครับ ขอขอบพระคุณครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

กกต. ก็ยืน ๕ คน นะครับ ก็ยืนตามรางเดิม ๕ คน ทานไมเห็นดวยใชไหมครับ 

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ยังติดใจครับ ไมเห็นดวยครับ  

 



 ๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   รัตนา ๓/๓                               

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

ขอยืนยันใชไหมครับ ถาอยางนั้นก็ตอง 

    

                                                                                                                        - ๔/๑ 

 

 

 

 



 ๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๔/๑ 

 

   (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)                  

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ทานสมาชิกครับ มาตรานี้ไมมีการแกไขนะครับ มีแตผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติไว

ทานเดียว ผมเรียนถาม ขอใหลงมติวา ทานผูใดเห็นดวยกับกรรมาธิการ ก็ขอใหกด        

เห็นดวย ถาเห็นดวยกับผูแปรญัตติ ก็ขอใหกด ไมเห็นดวย ครับ ขอเชิญลงคะแนนไดครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)    :   

ทานที่อยูขางนอก เชิญลงคะแนนครับ พรอมหรือยังครับ มีทานผูใด อาจารยกรรณิการ

เชิญครับ  เจาหนาที่ครับ  เชิญครับ  มีปญหาอะไรครับ  ออ  เสียงไมไดยิน  โอ . เค .              

(O.K.) ครับ มีปญหาที่ไหนอีกไหมครับ ทานสมเกียรติ เจาหนาที่ดูทานสมเกียรติ              

หนอยครับ เชา ๆ เครื่องยังไมคอยทํางาน พรอมหรือยังครับ ไมมีมือยกแลวนะครับ ขอปด

การลงคะแนนนะครับ เจาหนาที่รวมคะแนนไวดวยครับ จํานวนผูเขาประชุม ๕๔ ทาน 

เห็นดวย ๔๔ ไมเห็นดวย ๙ งดออกเสียง ๑ นะครับ เปนอันวาเห็นดวยกับกรรมาธิการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๔/๒ 

 

  เรียนเชิญทานเลขาธิการตอนะครับ 

   นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  

มาตรา ๒๒๕ ไมมีการแกไข มีกลุมทานพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ ขอสงวนคําแปรญัตติ

ครับ  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

มาตรานี้ไมมีการแกไข  ทานพิเชียรก็เสนอแลวก็เปนเรื่องของสภาเดียวอะไรใชไหมครับ 

คุณอรรครัตนหรือครับ เชิญครับ 

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  

ที่เคารพ กระผม นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในมาตรา ๒๒๕ 

กระผมไดขอแปรญัตติ ใน (๓) ซึ่งมีขอความวา มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๖ และมาตรา ๒๐๑ (๑) (๕) และ (๖) ในสวนนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวกับ

คุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งสวนใหญผมมาตรวจสอบดูแลวก็จะ

คลายคลึงกับทางของคณะกรรมาธิการนะครับ แตวามีประเด็นหนึ่งซึ่งกระผมตั้งเปน

ขอสังเกตวา ในการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้ มีอยูขอหนึ่งที่ใหผูสมัครเขามา

สามารถไดรับการคัดสรรกอน แลวในกรณีที่เปนขาราชการ แลวจึงไปลาออกจากราชการ 

ซึ่งจากการที่กระผมไดไปรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนทั้งในจังหวัดมุกดาหาร และ

จังหวัดในภาคอีสาน อยากใหการเขามาเปน กกต. ในชุดใหม เปนไปดวยความสงางาม 

โดยยึดถือในระนาบเดียวกันกับการสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

ซึ่งจะตองลาออกจากราชการกอนแลวถึงมาสมัครครับ แลวเมื่อสมัครไมได ทานก็สามารถ

กลับเขาไปขอรับราชการตามเดิมได แตในขณะเดียวกันในสวนขององคกรอิสระ

โดยเฉพาะในสวนของ กกต. นี้ ปรากฏวา เปนเงื่อนไขที่ผิดแผกแตกตางไปจากการสรรหา

โดยทั่วไป โดยใหสิทธิขาราชการนะครับ สามารถผานกระบวนการสรรหาได เมื่อไดเสร็จ

แลวถึงไปลาออกทีหลัง  ------------------------------------------------------------------------------ 

 

          - ๕/๑  



 ๑๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                 รัศมี ๕/๑ 

 

เพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่ผมแปรญัตติในประเด็นปญหามาตรานี้ก็คือ ใหลาออกกอน 

เพื่อที่จะใหมีความเปนประชาชน มีความเปนกลาง เพราะวา กกต. จะตองมีความเปน

กลางนะครับ จะตองไมเปนขาราชการ เพราะฉะนั้นเมื่อการสมัคร ก็ควรจะมีความเปน

กลางตั้งแตเร่ิมตนในการสมัคร ขอกราบขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ทานกรรมาธิการ เชิญทานอาจารยประพันธครับ    

  นายประพันธ นัยโกวิท  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน        

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ในเรื่องที่

ทานขอแปรญัตตินี่นะครับ ทานขอแปรญัตติโดยใหตัดมาตรา ๒๐๑ (๔) ออก แลวก็ขอให

เพิ่มมาตรา ๙๔ ๙๖ ซึ่งถาดูตามที่ทานขอแปรญัตติแลวนี่นะครับ ในมาตรา ๒๐๑ (๔)  

เขาก็จะบอกวา ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๔ หรือมาตรา ๙๖ (๑) (๒)  (๔) (๕) 

(๖) (๗) (๑๓) (๑๔) ฉะนั้นที่ทานขอแปรเพิ่ม ๙๔ นี่มันมีอยูแลวนะครับ ในสวนมาตรา ๙๖ 

ที่ทานขอเติมทั้งมาตรานี่นะครับ มันขาดอยูเพียงมาตรา ๙๖ (๓) ๙๖ (๘) ๙๖ (๙) ๙๖ 

(๑๐) ๙๖ (๑๑) ๙๖ (๑๒) ซึ่งสวนที่ขาดไปนี่ไดมีการบัญญัติอยูแลวในมาตราอื่น อยางใน                     

มาตรา ๙๖ (๓) อางมาตรา ๙๔ ก็จะอยูในมาตรา ๒๐๑ (๔) อยูแลวนะครับ ใน (๘) ที่วา

ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง นี่ก็อยูใน

มาตรา ๒๐๓ (๑) อยูแลว ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ก็อยูใน                        

มาตรา ๒๐๑ (๕) อยูแลว ไมเปนสมาชิกวุฒิสภาก็อยูในมาตรา ๒๐๑ (๕) อยูแลว ไมเปน

พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเจาหนาที่อ่ืน

ของรัฐ ก็อยูในมาตรา ๒๐๓ (๒) อยูแลว ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ      

การเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน ก็อยูในมาตรา ๒๕๕ (๔) 

อยู แ ล ว  ฉะนั้ น ในส วนที่ ท านขอแปรญัตติ นี่ มี ค รบถ วนหมดแล ว  คุณสมบั ติ                       

และขอตองหาม สวนที่ทานสอบถามวา อยากจะใหขาราชการที่สมัครเปนกรรมการ                

การเลือกตั้งลาออกกอนนี่ กระผมขออยากจะกราบเรียนอยางนี้วา คอนขางจะมีปญหา 

 



 ๑๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                 รัศมี ๕/๒ 

 

ในทางปฏิบัติคอนขางมาก เพราะลาออกแลวไมทราบวาจะกลับไดหรือเปลานะครับ 

ลาออกแลวนี่คนที่เหลืออยูนี่ดีใจเลยครับ ดีไมดีตําแหนงที่ลาออกจะไมอยู กระผม

อยากจะกราบเรียนในขอเท็จจริงวา แมกระทั่งมาสรรหาไดรับการเลือกตั้งแลว ผานการ

สรรหาครบแลวนี่นะครับ บางทีโปรดเกลาฯ แตงตั้งยังไมไดรับเลย เพราะวาอะไร เพราะมี

ปญหาตามหลัง เขาลาออกหมด อยางเชน กรรมการ ปปช. ที่ผานมาก็ดีก็เคยมีปญหา 

ผานการสรรหา ผานวุฒิสภาแลวก็มีปญหาใชไหมครับ ที่นําทูลเกลาฯ แลวมีปญหา          

เขาลาออกจากราชการกอนเลยครับ ก็มีปญหากวาจะกลับราชการไดนี่ก็ใชเวลาเปน 

หลายเดือน บางคนตําแหนงไมทราบจะมีหรือเปลา เพราะฉะนั้นจะใหเขาลาออกมาสมัคร 

กกต. หรือ ปปช. อะไรทั้งหลายแหลนี่นะครับ มันเปนปญหาในทางปฏิบัติคอนขางเยอะ

นะครับ แมกระทั่งในชุดของผมเอง กระผมเองเปน กกต. นี่นะครับ ชุดนี้ผานการสรรหา

ของที่ประชุมใหญศาลฎีกา เพราะวาตอนนั้นกรรมการสรรหานี่สภาไมมีกรรมการสรรหา

ในสวนนั้น ที่ประชุมใหญศาลฎีกาสรรหามานะครับ ผานการคัดเลือกจากวุฒิสภา

เรียบรอย ซึ่งพอผานกระบวนการนี้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ตองลาออกจาก

ตําแหนงทุกตําแหนงนะครับ ซึ่งกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ โดยเฉพาะกระผมเองลาออก

หมดทุกตําแหนง แมกระทั่งกรรมการกฤษฎีกาผมก็ยังลาออกดวย ทั้ง ๆ ที่การตีความ

อาจจะไมเขา แตเพื่อไมใหมีปญหาก็ลาออก ปรากฏลาออกโดนปฏิรูปวันที่ ๑๙ กันยา   

นะครับ ปรากฏวันรุงขึ้นถึงไดมีคําสั่งคณะปฏิรูป ฉบับที่ ๑๓ นี่แตงตั้งคนที่ไดรับการสรรหา

เปน กกต. ๕ คน ซึ่งครบกระบวนความ รอทูลเกลาฯ อยางเดียวกลับมาดํารงตําแหนง

ตามเดิมทั้งหมดนะครับ กระผมจึงอยากจะเรียนปญหาวา ใหลาออกกอนนะครับ เหมือน

แบบสมัคร สส. สว. นี่มีปญหาคอนขางมากนะครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :   

มาตรานี้คงเคลียร (Clear) แลวครับ เพราะวาไมไดอยูในเร่ืองที่ทานแปรญัตติเอาไว       

นะครับ  ขอเสนอแนะ ทานอรรครัตนวาอยางไรครับ  

   

          - ๖/๑ 



 ๑๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              บุศยรินทร ๖/๑ 

 

นายอรรครัตน รัตนจันทร  : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

นายอรรครัตน รัตนจันทร กระผมมีนิดเดียว  กระผมไมติดใจ  แตวาอยากจะฝาก

คณะกรรมาธิการวา เนื่องจากเปนความคิดเห็นของที่เราไดรับฟงมาจากประชาชนนะครับ 

วามันมีความเหลื่อมล้ํากัน เพราะวาการสมัครเลือกตั้งอื่น ๆ ซึ่งเปนในระดับประเทศ

เหมือนกันก็ยังตองลาออกจากราชการนะครับ แลวมาสมัคร แตในขณะเดียวกันอยางที่

ทานกรรมาธิการไดชี้แจง ก็มีเหตุผล แตในขณะเดียวกันผมอยากสะทอน แลวก็ถามี

โอกาสอยากใหบันทึกเจตนารมณนี้ไว แลวก็อยากใหคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชน

เหลานี้วาในการสมัคร ไมวาจะเปนองคกรใดหรือหนวยงานใดที่เปนองคกรอิสระก็ควรจะ

มีการเขามาโดยสงางาม โดยการลาออกเสียกอนนะครับ แลวถึงเขามาสมัครตรงนี้ได       

แลวก็ในสวนของความคิดเห็นของคณะทานกรรมาธิการ ผมก็เคารพ แลวก็ขอฝากให

คํานึงถึงตรงนี้ไวดวยครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ เปนอันวามาตรานี้ผานนะครับ ทานสมาชิกไมมีอะไรขัดของนะครับ 

ผานหมดมาตรา ๒๒๕ ตอไปมาตรา ๒๒๖ ทานเลขาเชิญครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๒๒๖ มีการแกไข มีกลุมทานพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ทานวิชัย รูปขําดี        

และทานวัชรา หงศประภัศร ขอสงวนคําแปรญัตติไวครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :   

มาตรานี้มีการแกไขนะครับ ตองขอเรียนเชิญทานกรรมาธิการชี้แจงกอนดีไหมครับ        

เพื่อความเขาใจอ่ืนนะครับ เชิญครับ ใครจะขอชี้แจง เชิญครับ ทานอัชพรครับ 

  นายอัชพร จารุจิดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ สิ่งที่คณะกรรมาธิการไดแกไขไปสําหรับใน

มาตรานี้ก็คือ แกไขเกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมการสรรหา จากเดิมที่เคยกําหนด

ไวเพียง ๕ ทาน ก็เพิ่มเปน ๗ ทานนะครับ คือ ประกอบดวยนอกจากระดับประธาน      

ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ประธานสภาผูแทน ผูนําฝายคาน  ซึ่งอันนี้ เปน  



 ๑๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              บุศยรินทร ๖/๒ 

 

การกําหนดไวเดิม ตั้งแตรางเดิมนะครับ วาเปนระดับผูรับผิดชอบสูงสุดของแตละองคกร  

ที่เห็นวานาจะเปนตัวแทนในดานตุลาการ และในดานนิติบัญญัติครบถวน สิ่งที่เพิ่มมา

ใหมนั้น  ก็คือ เพิ่มใหมีบุคคลทั่วไปซึ่งมีคุณวุฒิสูงโดยใหที่ประชุมใหญศาลฎีกากับ         

ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกมา ศาลละหนึ่งคน ตรงนี้นั้นก็จะให   

ที่ประชุมใหญทั้ง ๒ แหงนั้นไปสรรหาบุคคลในทางกวาง วาถาทานมองเห็นวา บุคคลใดก็

ตามในสังคมนั้นเปนบุคคลซึ่งมีคุณวุฒิเปนที่ยอมรับในสังคมก็จะเสนอชื่อเขามารวมเปน

กรรมการสรรหา ประกอบกับอีก ๕ ทาน รวมเปนคณะกรรมการสรรหา ๗ ทาน สวนใน

วรรคถัดไปของ (๑) นี้ที่เพิ่มความบอกวา ใหนํามาตรา ๑๐๗ วรรคสอง มาใชบังคับ        

กับการเลือกของที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือจากตุลาการศาลปกครองสูงสุดนั้น              

ก็หมายความวา บุคคลภายนอกที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการ      

ในศาลปกครองสูงสุดเลือกมานั้น จะตองเปนบุคคลภายนอกจริง ไมใชเปนบุคคลใน

วงการของตุลาการหรือของศาล เพราะฉะนั้นก็หามไววา บุคคลที่เลือกมานั้นตองไมใช             

ผูพิพากษาหรือตุลาการ เพื่อใหไปสรรหาจากบุคคลภายนอกที่เห็นวาเหมาะสมแลวมี

ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของสังคมเขามา เพราะทางศาลนั้นทานประธานทั้ง ๓ ศาลเขามา 

อยูแลว แลวก็เพื่อไมใหเปนหลักประกันวา ใหมีความอิสระหรือเจาะจงดูคนซึ่งจะสามารถ

พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับการทําหนาที่ในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ   

ตาง ๆ ก็หามไวอยูในวรรคทาย ซึ่งใหนํามาตรา ๑๐๗ นั้นมาใชดวยวา คนที่เขามาเปน

กรรมการสรรหาในเรื่องนี้นั้นจะตองไมเปนกรรมการสรรหาองคกรอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน 

นั่นคือเปนหลักประกันวาความเปนอิสระ หรือตองการใหเลือกบุคคลซึ่งสามารถมองดู

บุคคลที่จะมาเปนกรรมการการเลือกตั้งไดเหมาะสมกับหนาที่ไดดีที่สุด อันนั้นคือสิ่งที่

เปลี่ยนไปจากที่คณะกรรมาธิการเสนอครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ครับ มาตรานี้มีถึง ๖ วงเล็บนะครับ เราไปกันทีละวงเล็บนะครับ วงเล็บแรกกอน           

(๑) มีทานพิเชียรขอแปรญัตติเอาไวนะครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์หรือครับ แทน          

ทานพิเชียรใชไหมครับ 

                                                                                                                        - ๗/๑ 



 ๑๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         วัฒนี ๗/๑ 

 

รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์    

ปนทอง ผมใชสิทธิที่กรรมาธิการมีการแกไขนะครับ จะขอกรุณามีอยูสองสามประเด็น     

ประเด็นที่ ๑  นี่กรรมาธิการไดเพิ่มเติมบุคคลขึ้นมาอีก ๒ คน  ได รับ        

การคัดเลือกจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา ๑ คน และบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจาก          

ที่ประชุมใหญของตุลาการศาลปกครองสูงสุด ๑ คน แลวมาดูในวรรคสุดทายที่บอกวา 

๑๐๗ วรรคสอง ๑๐๗ วรรคสอง นั้นคือ เร่ืองของวุฒิ ผมเขาใจวาเราไดแกไขไปแลว         

ใชไหมครับ เพราะวาไดมีการแปรญัตติแลวก็ขอแกไขไป ไมหามบรรดาตุลาการ ตกลง  

ตรงนี้เปนเจตนาที่เราคงจะตองดูวา ตกลงจะเอาอยางไรในสวนตรงนี้นะครับ จะหาม

หรือไมหาม ถาหามไปใสไว ๑๐๗ เฉย ๆ ก็ไมไดแลว เพราะวรรคสองตองเอาขอความ 

๑๐๗ วรรคสอง ลงมาใสตรงนี้เต็ม ๆ ทั้งหมด กรรมาธิการเห็นดวยกับผม พยักหนาหมด 

ตรงนี้นะครับ นั่นคือประเด็นที่ ๑  ประเด็นที่ ๒ สืบเนื่องกับตรงนี้นี่อยากจะกราบเรียน

อยางนี้วา ถาทานดูใหดีนะครับ บุคคลที่ศาลฎีกาคัดเลือกมาก็ดี หรือวาศาลปกครอง

สูงสุดคัดเลือกมาก็ดีนี่ เปนไปไดไหมที่จะใหบุคคลที่ไมไดประกอบอาชีพรับราชการไดมี

สวนเขามาบาง ควรจะระบุไวบางไหมวา ควรที่จะมีตัวแทนของภาคประชาชน สื่อมวลชน 

หรือนักวิชาการไดมีสวนเขามาตรงนี้บางหรือไม หรือควรจะเปดไวเฉย ๆ อันนี้ขอเพื่อน

สมาชิกชวยพิจารณานะครับ เนื่องจากวาเขาแกไขเพิ่มเติม ผมคิดวาประเด็นนี้นาสนใจ 

อาจจะเปนนักวิชาการ สื่อมวลชน และองคกรพัฒนาเอกชนที่ไดจดทะเบียน จะใสอยู

ตรงไหน  ใหศาลฎีกาเลือกใคร  หรือใหศาลปกครองสูงสุดเลือกใคร  ก็จะทําให มี          

ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ตรงนี้เปนประการที่ ๑ ทานประธานชวยโนตไวนะครับนั่นเปน

ประการที่ ๑         

ประการที่ ๒ สําคัญมากเลยครับ ทานประธานครับ เขาบอกวามตินี่          

ที่จะไดรับการสรรหาจะตองได สามในสี่ของ ๗ เที่ยวนี้ ทานประธานครับ สามในสี่ของ ๗ 

ลองคูณดูสิครับ สามในสี่ของ ๗  คือ ๕.๒ ก็คงจะตองได ๖ คนจาก ๗ คน  มาอีกแลวครับ

ทานประธานครับ ๗ คน ตองได ๖ คะแนน บุคคลคนเดียว หรือ ๒ คน สามารถที่จะ

หักลางไดเลย คือขางนอยชนะอีกแลว ผมนี่เจ็บปวดเรื่องนี้มานาน ไมอยากพูดซ้ํา          

ผมยกตัวอยางเมื่อวานนี้วา  คุณกลานรงค จันทิก จะไปเปน  ปปช .  เพราะสามในสี่  



 ๑๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         วัฒนี ๗/๒ 

 

แบบนี้แหละครับ คุณกลานรงคเปนตัวอยาง แตบุคคลภายนอกมีอีกเยอะเลยที่ผมจะหยิบ

คนดี ๆ นั่นนะครับ อัยการสูงสุดที่เคยมาสมัครแลวก็ไมได ไดแคชนเฉย ๆ ก็มี ตกลงตรงนี้

ตองแกไขครับ สามในสี่นี่อยูไมได อยางไรก็อยูไมได เพราะวากลายเปนคน ๑ คน ไมเอา

ใคร คนคนนั้นยืนอยางเดียวไมเลือก ไมลง ไมลงคะแนนให ไมลงคะแนนให จบเหเลย    

ตกลงตรงนี้แก ตองแกแนนอน ทีนี้คุณอัชพร เมื่อวานนี้บอกวา ลองแกเปน สองในสาม 

ทานรูไหมครับวา เมื่อวานนี้กรรมการสรรหามี ๕ คน สองในสามของ ๕ คน เทากับเทาไร

ครับ เทากับวาตองได ๔ เทากันเลยครับกับ สามในสี่ ทานลองคํานวณดูสิครับ คราวที่แลว

นี่อธิการบดีมหิดลเปนกรรมการสรรหา ทานมาบนกับผม ผมไมตองเอยชื่อนะครับ 

อธิการบดีมหิดล ทานรูจักดี คุณหมอ ศาสตราจารยนายแพทยอะไรก็วาไปนะครับ ทาน

บอกวาสงสัยกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เปนนักกฎหมายคํานวณไมเปน 

พอคํานวณแลวไมไดดูการคํานวณเลย ออกมาก็คือ สามในสี่ ก็เทากับ สี่ในหา หนักเขาไป

อีก พอสามในสี่แลวไมดูวาหารออกมาแลวเปนเทาไร เที่ยวนี้ผมเลยชวยทานคํานวณ     

นะครับ ในหองนี้มีอาจารยที่เกงคณิตศาสตรเยอะแยะ ทานคํานวณตามผมแลวกัน เรามี

สรรหาศาลรัฐธรรมนูญ อันนี้เกี่ยวพันกันนะครับทานประธานครับ ผมไมไดออกนอกเรื่อง

นะครับ ศาลรัฐธรรมนูญทานใหมีกรรมการสรรหา ๕ คน ทานบอกวาเอา สองในสาม          

ก็แลวกันเมื่อวานนี้คุณอัชพรพูด สองในสาม ก็คือ ๓.๖๖ พอ ๓.๖๖ ก็คือตองได ๔ คน     

จาก ๕ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

                   - ๘/๑ 



 ๑๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       รสรินทร ๘/๑ 

 

มันก็ไมตางอะไรกันเลยกับสามในสี่ ก็คือ ๔ คน อีกเหมือนกัน จาก ๕ ตกลงอันนี้มีปญหา

ทั้งคู ผมจึงขอวา ใชคะแนนกึ่งหนึ่งนั่นนะดีที่สุด ครั้งนี้ทานบอกวา สามในสี่ของ ๗ ผมคูณ

มาใหจากบานเลยนะครับ กลับไปดึก ๆ นี่ยังตองมานั่งทําการบาน แลวนั่งคูณมาใหทาน

เสร็จ กลัววาทานจะมีปญหาอีก สามในสี่จาก ๗ คือ ๕.๒ กวา ๆ ก็ตอง ๖ คน ไปอีกแลว

ครับ คนคนเดียวล็อก (Lock) ได ถาสองในสามจาก ๗ ก็คือ ๕ คน ๒ คน ล็อกไดอีกแลว

ครับ ตกลงตรงนี้ ทานประธานครับ เชื่อผมเถอะ ผมตรวจสอบเรื่องนี้มาตลอดที่เปน

วุฒิสภา แลวกรรมการสรรหา ผมก็ตรวจสอบกรรมการสรรหา ไมวาจะ ปปช. สมัย                 

คุณศิวะสมัคร กกต. สมัยทานสดศรี ทานประพันธสมัคร ผมตรวจหมด ผมจําไดหมดเลย

ในนี้ใครที่สมัครและเปนนี่นะครับ ผมรูหมดประวัติแตละคน มีเงินเทาไรยังรูเลย จําไดดวย

ในสมอง แตวา ทานประธานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ไปไกลไปหนอยแลวครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เชื่อผมเถอะ ผมนี่ดิ้นเรื่องนี้มา            

ทานก็รู สามในสี่นี่นะครับ แลวเที่ยวนี้ทานบอก เอา สองในสามก็ได เหมือนตอรอง        

นิดหนอย แตมันเจอปญหาเหมือนกัน เกินกึ่งหนึ่งนะดีที่สุดครับ ขอบพระคุณครับ       

ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณมากครับ ตองทางฝายแปรญัตติไปกันเสียกอนนะครับ แลวกรรมาธิการคอย

ตอบอีกที เชิญทานพิเชียรครับ ของทานตัด ทานการุณอยูคนเดียว เชิญทานการุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. 

นะครับ  ทางคณะนี้นะครับ  แปรญัตติตัดมาตรา  ๒๒๖  ออกทั้ งหมด  ดวยเหตุที่              

เปนสภาเดียวในครั้งนั้น จึงไปเสนอตั้งกรรมาธิการในการสรรหาพิเศษอีกตางหาก          

อีกชุดหนึ่งไปเลย และบัดนี้เร่ืองนี้ไดผานพนไปแลว แตอยากเรียนทานประธาน คือ         

ผมเห็นดวยนะครับ ตอนนี้ที่ผมเองเปนผูเสนอในเรื่องกรรมการสรรหาของวุฒิสภา          

ในมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง ที่ผมเสนอวา ใหเปนของศาล บัดนี้ไดแกไขปรับปรุง ๑๐๗       

ไปหมดแลวใชไหมครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเปนอยางนี้ ผมก็เห็นดวยในวรรคที่ ๒ นี้ที่เพิ่มเติม  



 ๑๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       รสรินทร ๘/๒ 

 

ขอที่ ๒ นะครับ ที่ผมมาเห็นกรรมการสรรหาชุดนี้ จาก ๕ คน ที่เคยสรรหาตุลาการ

รัฐธรรมนูญก็ตาม ตอนนี้มาเปน ๗  กกต. ก็เหมาะสมแลวละครับ บุคลากรที่มาเขาทําการ

สรรหาก็มีทั้งศาลฎีกา มีทั้งศาลรัฐธรรมนูญ มีทั้งศาลปกครองสูงสุด ที่เปนหลักใหกับเรา 

๓ ทาน แลวมีผูนําฝายคาน แลวมีประธานสภาผูแทนราษฎร ก็เอาละโดยชอบ ๒ เสียงนี้

เขามาถวงน้ําหนัก แลวก็ที่สําคัญครับ ที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุด แลวก็ที่ประชุม

ใหญศาลฎีกาอีกอยางละทาน เปน ๗ มาอยางนี้นะครับก็ตาม ซึ่งอันนี้สอดคลองกับ

ขอเสนอเดิม ที่พวกเราเคยเสนอในการแกไขรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ตอนนั้นนะครับที่

กรรมการสรรหาไมครบ เกี่ยวกับเรื่อง ปปช. ดวย อะไรดวย คณะของทาน พลตํารวจเอก 

ประทิน สนัติประภพ ดวยพวกเรานี่ละครับ เสนอรวมกันเลย มีความเห็นวา จะใหศาลฎีกา           

ที่ประชุมใหญทั้งสํารับเลย ใหทานพิจารณาสรรหามาใหดวยซ้ําไป เพราะเรามีความ

เชื่อถือทางฝงตุลาการ มากกวาที่จะเอาคนอื่นที่มีสวนเกี่ยวของทางการเมืองเขาไปยุง       

โดยเฉพาะเรื่อง กกต. นี้เปนกรรมการกลางที่จะทําการเลือกตั้ง เลือกตั้งอะไรครับ ก็คือ

เลือกตั้งนักการเมืองเขามาสูตําแหนง ตรงนี้ถาเรามีสวนของนักการเมืองเขาไปยุงมากนี่

นะครับ หรือเปนถวงน้ําหนักมาก อยางแตกอนนั้นก็ตัวแทนพรรคการเมืองถึง ๔ คน ๕ คน 

อะไรอยางนี้นะครับ จะทําใหถวงน้ําหนักไปมาก แลวบวกดวยคะแนนเสียงที่สามในสี่             

ก็เจอปญหาเลยทันที ถูกล็อกหมด พอถูกล็อกปบมันก็จะกลายเปนการสรรหามา แมแต  

๒ เทาก็กลายเปน ๒ เทาที่เปนแตสีดํา พวกเรา สว. เลือก เลือก ๒ เทานั้น ไมวาจับไปที่ 

ตัวไหน ลูกไหนมาดําหมด ดําหมดเปนสวนใหญ อยางนี้เปนตนนะครับ ขอที่ ๓ นะครับ   

ที่ขอเสนอของผมเมื่อวานนี้ เกี่ยวกับเรื่องกรรมการสรรหาตุลาการรัฐธรรมนูญ ที่เสนอ 

บอกวา สามในสี่นั้นผมไมเห็นดวย เพราะทําใหเสียงขางนอยเพียงเสียงเดียวล็อกหมดเลย  

 

                  - ๙/๑ 



 ๑๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   กมลมาศ ๙/๑ 

  

อยากระนั้นเลยครับ ปลดล็อกเสียทีเดียวพรอมกัน อันนี้ก็ใชหลักเดิม ผมเสนอ ก็คือ สอง

ในสาม ถาตัวเลขแลวนี่นะครับ ก็พอเปนไปได เกินกึ่งหนึ่งนี่ผมเห็นวามันจะดูเหมือนมนัจะ

นั่นไปครับ มันจะเบาไป ถวงน้ําหนักก็ใหมันมีหนักนิดหนอย ถาดูตัวเลขนะครับ ระหวาง

สามในสี่ของคน ๗ คนนะครับ แลวก็สองในสามของคน ๗ คน แลวก็เกินกึ่งหนึ่งของคน   

๗ คนนะครับ เลขถวงน้ําหนักที่ดีที่สุดอยูที่สองในสามครับทานครับ พอสามในสี่ปบนี่     

นะครับ จาก ๗ คน ลดต่ําลงมาตามเงื่อนไขนี้นะครับ คือ กรรมการเหลือเกินกึ่งหนึ่งก็

ทํางานได เกินกึ่งหนึ่งของ ๗ คน คือ ๔ คน ทาน พอ ๔ คนปบนี่นะครับ ตัวเลขมันจะ

ออกมาที่เลข ๑ นะครับ เลข ๑ ขวางคนไดหมดเลย ๖ ตอ ๑  ๕ ตอ ๑  ๔ ตอ ๑  ๓ ตอ ๑ 

โอย นี่ถวงหนักเลยครับทานประธาน ขวางโลกเลยคน ๑ คน แตถาพอมาเปนสองในสาม

ปบนี่นะครับ ก็จะกลายเปน ๕ ตอ ๒  ๔ ตอ ๒   ๔ ตอ ๒  แลวก็ ๓ ตอ ๑  ทําไมจึงบอกวา

ดี พอเกินกึ่งหนึ่ง ทานประธานดูตัวเลข พอเกินกึ่งหนึ่งปบนี่นะครับ ๗ คนนี่ ๔ ตอ ๓  ๔ 

ตอ ๒   ๓ ตอ ๒ แลวก็ ๓ ตอ ๑ ทานประธานเห็นที่เลข ๔ กรรมการสรรหาเหลือ ๔ คน

ไหม กรรมการสรรหาเหลือ ๔ คนทั้ง ๒ แบบ คือ แบบสองในสาม กับแบบเกินกึ่งหนึ่ง 

อยางเดียวกันเลย เพราะวา ๔ คนนี่จะตองเกินกึ่งหนึ่ง เกินกึ่งหนึ่ง ก็คือ ตอง ๓ ตอ ๑     

อันนี้ก็เหมือนกันครับ เกินกึ่งหนึ่งก็ตอง ๓ ตอ ๑ เหมือนกัน ทานประธานดูสิ พอมาที่

กรรมการสรรหา หากเหลือ ๖ หรือหากเหลือ ๕ ก็ตามนะ จะเหมือนกันเลยครับ ระหวาง

สองในสามกับเกินกึ่งหนึ่ง ทานประธาน คือ ๔ ตอ ๒  ๓ ตอ ๒ เหมือนกันเปยะเลย เหมอืน

กันเปยะเลย มีแตกตางกันตรงที่ ๗ คน เทานั้นเองครับที่สองในสาม ก็คือ ๕ ตอ ๒ ก็พอจะ

ถวงดุลได อันนี้นะครับ พอจะเปนน้ําหนักที่จะถวงไวได ขอเสนอของผมยังยืนยันที่ ถาหาก

กรรมการสรรหาอยูเพียงที่ ๕ คน ก็ตาม หรือ ๗ คน ก็ตามนะครับ ยังยืนยันขอเสนอ           

สองในสามอยูครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ตอไป

ก็เปนทานวิชัยนะครับ แกวรรคหนึ่ง เชิญครับ  

  นายวิชัย  รูปขําดี  :  กราบเรียนประธานที่เคารพครับ ผม วิชัย รูปขําดี     

ในประเด็นที่ไดขอแปรญัตติไว ก็เปนวรรคที่ ๑ นะครับ ตองขอเรียนวา ในชวงสัปดาห      

ที่แลว ผมไดลาประชุมไปเสนองานวิจัยในตางประเทศ ตองขอขอบพระคุณทาน สสร.       



 ๑๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   กมลมาศ ๙/๒ 

 

ที่ไดกรุณาไดชวยนําประเด็นที่ไดเสนอไวมาแปรญัตติ สําหรับประเด็นนี้นะครับ ก็จริง ๆ 

แลวไมไดติดใจในเรื่องจํานวน  แตวาจากการไปรับฟงความเห็นขององคกรตาม

รัฐธรรมนูญ ซึ่งมหาวิทยาลัยก็เปน ๑ ใน ๑๒ องคกร แลวก็มีจํานวนอยูมากถึง ๑๖๒ แหง 

ก็ไดฝากความเห็นที่เปนประเด็นในเรื่องขององคประกอบ ผมอยากจะขออนุญาตใหทาน

อาจารยสวางไดใหรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เชิญอาจารยสวางครบั  

   นายสวาง  ภูพัฒนวิบูลย  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

ทานกรรมาธิการ ทาน สสร. ที่เคารพ กระผม สวาง ภูพัฒนวิบูลย ขออนุญาตใชคําวา

ปรึกษาหารือในเรื่องนี้ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด ในฐานะที่เราก็รับฟงมาทั้งหมดนะครับ    

ไมจําเปนจะตองลงมติออกเสียงใด ๆ แตวาอยากปรึกษาหารืออยางนี้ครับ ผมขออนุญาต

หารือทีเดียว ๓ มาตรา ซึ่งเหมือนกัน ถาพูดครั้งนี้แลวก็จะไมตองพูดอีกนะครับ คือ        

ในมาตราที่ ๒๒๖ วาดวย กรรมการสรรหา กกต. แลวก็มาตราที่ ๒๓๖ สรรหาผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภา และมาตรา ๒๓๙ สรรหา ปปช. นะครับ ขออนุญาตกราบเรียนวา

อยางนี้ ในมาตรา ๒๒๖ นี้ ถาเปนกรรมการสรรหาเกามีอยู ๑๐ ทาน มาตรา ๒๓๖ 

กรรมการเกามี ๑๓ ทาน แลวก็มาตรา ๒๓๙ มีกรรมการเกาอยู ๑๕ ทาน ใน ๑๕ ทานนั้น

มีองคประกอบอยางนี้สั้น ๆ นะครับ ---------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๑๐/๑ 



 ๒๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๑๐/๑ 

 

คือ ๑. มีศาลฎีกา ๒. ศาลรัฐธรรมนูญ  ๓. ศาลปกครอง  ๔. กกต.  ๕. กรรมการตรวจเงิน

แผนดิน  ๖. กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  ๗. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  ๘. สส. 

ฝายรัฐบาล  ๙. สส. ฝายคาน และก็องคประกอบที่ ๑๐ นี่มีผูแทนอธิการบดีดวยกันจาก 

๗๘ มหาวิทยาลัย มาเปน ๖ รวม ๑๕ ทาน ทีนี้เมื่อมาดําเนินการแกไขในฉบับนี้นี่มัน

เหลืออยู ๕ คน ในความคิดเห็นที่ไปรับฟงครั้งแรกนะครับ จากรางแรก เขาก็บอกทุกคนวา

นอยไป ก็กราบขอบพระคุณกรรมาธิการที่ตอนนี้ฉบับใหมนี่แกไขขึ้นมาแลว มาเปน ๗    

แตวาก็โดนประเด็นที่ ๒ อีกครับ ตามเอกสารที่แจกทุกทานที่รับฟงความคิดเห็นใน        

๑๒ องคกรนี่มีถึง ๔ หนวยงาน บอกวาใชศาลมากไป รวมทั้งศาลเองก็ตอบมาวา ไมอยาก

ใชในกรรมการสรรหานี้ มีอยู ๔ หนวยงานใน  ๑๑  นี่ครับ ตอบวา ใชศาลมากไป 

เพราะฉะนั้นจากรางที่ ๒ นี่ เพิ่มใหศาลไปอีก อีก ๒ ขอ ศาลไปดําเนินการสรรหาอีก 

เพราะฉะนั้นก็ยังไมพนกรณีที่ ๒ ที่ศาลไมอยากทําหนาที่นี้ครับ นี่เปนประเด็นที่ ๒ ครับ  

และประเด็นที่ ๓ บุคคลทั้งหลายที่เลือกมาจากขางนอกนี่ ก็อยากจะหารือวา หมายความ

เลือกไดโดยทั้งหมดจากบุคคลใดก็ได รวมทั้งเมื่อกี้ที่ ๑๕ หนวยงาน ที่ผมกราบเรียนไป

แลว ในนั้นมีอยูนิดหนึ่งอยูตรงนี้ครับ ซึ่งอยากกราบเรียนหารือ ทางเราชั้นแรกนี่ ตอนที่

ทานใหมา ๕ คน ไมไดใส ๗ ทางเราก็ขออนุญาตใสเพิ่มเติม อธิการไป ๒ ทาน ที่เลือก

กันเองมา ก็ดวยเหตุที่วา ในปฏิบัติที่ทํามา ๒ ครั้งหลังสุด บังเอิญกระผมไดไปเปน

กรรมการสรรหา ปปช. ซึ่งกรรมาธิการที่นั่งอยูขางบนนั้นก็ไดเห็นผลงานนี้ ผมอางเปน

ประจักษพยาน วา ๑๕ คนที่ทํานี่ทําดวยความดีอยางยิ่ง ไมสามารถชักจูงได กราบเรียนไว

อยางนั้นตรง ๆ ตั้งแตครั้งแรก เมื่อวานนี้ผมเรียนไปแลววา มีใบบอกมาใหเราเลือก

อธิการบดีทั้งจุฬา ธรรมศาสตร แตทานก็ได และขณะเดียวกันนี่ก็ไมเปนวา อธิการพวก

มากลากไป รัฐบาลจะชักจูงไมไดจริง ๆ อยางที่เมื่อกี้ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดพูด เราก็

เลือกดวยวิจารณญาณอยางดียิ่ง เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เปนไดไหมครับวา ถาหากวา

จะบวกอีกสัก ๒ คน จากของทาน ๗ เปนบวก ๒ อธิการบดีนี่ ผมไมไดพูดเพื่อตัวเอง      

นะครับ แตพูดวาถาเกิดออกไปทั้งจุฬา ธรรมศาสตรถามผม ผมก็จะตอบไมได เปน ๙ คน 

ตัวเลขก็จะดีขึ้น และ ๙ นี้ก็ไมไดเอามาจากไหน บังเอิญวา ในกรรมการที่เราไปรับฟงมานี้  

 



 ๒๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๑๐/๒ 

 

เลมที่ผมชูใหทานดูนี้ ก็มีหนวยงานหนึ่งเสนอตัวเลข กรรมการสรรหานี่ ๙ คนพอดีครับ

ทาน ก็เลยหารือวา เออ ถาหากวาจะลงตัวเปน ๙ นี่จะเปนอยางไรครับทาน เพราะวา    

ถาหากทางผมไมพูดเสียเลยนี่ก็จะเสียหายตอ ๑๕ คนที่เขาทําไดดีอยางยิ่ง ใน ๒ ชุด       

ที่ผานมาครับ ขออนุญาตหารือครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ตอไปก็กลุมทานวัชรานะครับ ซึ่งก็ขอตัดหมดนะครับ จะพูดพรอมกัน

ทีเดียวเลยนะครับอาจารย เชิญครับ  

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา  หงสประภัศร  สสร.  ครับ กระผมไดแปรญัตติเ ร่ืองนี้ ไว  ก็เหตุผลเดียวกับที่           

ทานผูอภิปรายคนที่ผานมาไดกรุณาไดอภิปรายมาแลวนะครับ ตอนนี้กระผมใครขอให

เหตุผลเพิ่มเติมวา เนื่องจากภารกิจหลักของทานผูพิพากษาและทานประธานศาลฎีกา  

ไดเนนเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ซึ่งเปนการอํานวยความยุติธรรม            

แกประชาชน จึงไมควรมีภารกิจในดานอื่นมากเกินไป ซึ่งจะทําใหกระทบตอภารกิจหลัก 

ทั้งอาจเสียความเปนกลางและความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีครับ   

อันนี้เปนเหตุผลของศาลฎีกา ซึ่งเปนองคกร ๑ ใน ๑๒ องคกรที่เสนอความเห็นมา แลวก็

กระผมเห็นดวยครับ จึงไดนํามาแปรญัตติไวในขอนี้ และกระผมขอใหเหตุผลนี้ไดใชในการ

สรรหากรรมการองคกรอิสระอ่ืนที่จะมีตอไปดวยครับ ขอบคุณครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

กรรมาธิการครับ เชิญทานกรรมาธิการชี้แจงครับ ทานอัชพรครับ 

   

                                                                                                                     - ๑๑/๑ 



 ๒๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          นิวรา ๑๑/๑ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่        

เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ เขาใจวามีอยูสองสามประเด็น    

นะครับ ในประเด็นแรก เร่ืองวรรคสองของ (๑) ซึ่งใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง 

มาใชบังคับนั้น กระผมเองตองขอประทานโทษทานสมาชิก อาจจะงวงไป ความจริง ๑๐๗  

วรรคสอง มันตัดออกไปแลว แตอยางไรก็ตาม เจตนารมณของคณะกรรมาธิการนั้นก็

ยังคงยืนยันที่จะใหนําหลักการของมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง นั้น ซึ่งตัดออกไปในเรื่องของ

สรรหาวุฒิ มากําหนดลงไวในสวนนี้ครับ เพราะเหตุวา ในคณะกรรมการสรรหากรรมการ

เลือกตั้งนั้นมีตุลาการเขามา โดยเฉพาะเปนตุลาการในระดับทานประธาน เขามาถึง       

๓ ทานแลว การเลือกบุคคลภายนอกก็ควรจะเลือก จุดประสงคคือเลือกบุคคลที่มีความรู

กวางขวางในดานอื่น  ที่จะมาสรรหาบุคลากรที่ เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นก็ไมควรที่จะไปเลือกจากผูพิพากษา ตุลาการเขา

มาอีก ซึ่งจะทําใหองคประกอบของคณะกรรมการสรรหานั้นคอนขางเสียไป คือหนักไป

ทางดานตุลาการ เปนสวนใหญ เพราะฉะนั้นจึงกราบเรียนขออนุญาตทานประธานครับวา 

ในวรรคสองนั้น ในหลักการก็จะนําขอความเดิมที่เคยบัญญัติไวในมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง 

ซึ่งบัญญัติวา บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาและที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุดเลือกตามวรรคหนึ่ง ตองมิใชผูพิพากษาหรือตุลาการ และตองไมเปนกรรมการ     

สรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ในขณะเดียวกัน ยายขอความจากอัน

โนนมาใสขอความเต็มรูปแบบอยูในวรรคสองของ (๑) แทนนะครับ สําหรับในประเด็นที่ ๒ 

เร่ืองจํานวนคะแนนเสียง ซึ่งเดิมกําหนดไวสามในสี่นั้น กราบเรียนอยางนี้ครับวา และมี

ขอเสนอขึ้นมาระหวางสองในสามกับกึ่งหนึ่ง ตองกราบเรียนวาคณะกรรมาธิการไดหารือ

กันแลวนะครับ ดวยความตระหนักถึงเรื่องนี้ ก็ยังคงเห็นวา การใหน้ําหนักในระดับที่สูง

กวากึ่งหนึ่งนั้นนาจะยังมีความจําเปน เพราะจะทําใหการกลั่นกรองนั้นดีขึ้น แตก็เห็น

ปญหาของการกําหนดสามในสี่วามีบางจุดจะทําไมได ก็อยากจะขออนุญาตใช แกไขเปน        

ไมนอยกวาสองในสาม แทนนะครับ เพื่อจะใหมีการถวงน้ําหนัก จริงอยูบางกรณีนั้นเปน

ปญหาอยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดกรุณายกขึ้น แตถากึ่งหนึ่งนั้นกรรมาธิการคิดวา

นาจะนอยเกินไปในการที่จะถวงน้ําหนักในการเลือกหานะครับ สําหรับในประเด็นที่ ๓  



 ๒๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          นิวรา ๑๑/๒ 

 

เ ร่ืององคประกอบของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งมีผูแปรญัตติเสนอเปนอธิการบดี          

เพิ่มเขามานั้น ตองกราบเรียนวา สิ่งที่คณะกรรมาธิการไดแกไขนั้นมิไดหมายถึงวาในสิ่งที่ 

ผานมานั้นจะมีปญหาในการดําเนินการจากคณะกรรมการสรรหาชุดเดิม ๆ ที่ผานมา 

เพียงแตวาการกําหนดโครงสรางของคณะกรรมการสรรหาคราวนี้ในทุกองคกรนั้นได

เปลี่ยนแนวความคิดใหมนะครับ นั่นก็คือ ๑. ก็คือ มีองคกรจากสายงานดานตุลาการ    

แลวก็เชื่อม่ันในตําแหนงระดับสูงสุด ก็คือ ทานประธานทั้งหมดที่จะมาเปนตัวแทนดูแล

ดานงานยุติธรรม แลวก็เชื่อในความเปนกลางอยางแทจริง มีทางสายนิติบัญญัติ ซึ่งเปน

ตัวแทนที่เชื่อมโยงกับประชาชนอยู สวนตัวแทนขององคกรอื่น ๆ นั้น ทางคณะกรรมาธิการ

เห็นวาไมควรจะเขามาในรูปของตัวแทนองคกรใด ๆ ทั้งสิ้น แตหมายถึงวา ควรจะดูจาก        

ตัวบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ หรือมีความเชี่ยวชาญ หรือมีความเหมาะสมที่จะมา

หาคนในการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญนั้นแตละองคกร เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เขียนไว     

จึงเขียนไวเปดกวางวา ที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการศาลปกครอง

สูงสุดนั้น สามารถไปเลือกดูบุคคลที่เห็นเหมาะสม ไมวาจะอยูในองคกรใด ๆ ก็ตาม 

อาจจะอยูในองคกรขององคการวิชาชีพ วิชาการของสายอาจารย หรืออาจจะไมใช               

ก็สุดแลวแต แตเมื่อเปดเผยชื่อนั้น ที่ประชุมใหญทั้ง ๒ แหงนั้นก็คงจะตองรับผิดชอบ     

ในการเสนอชื่อบุคคลนั้นวา ตองเปนบุคคลที่สังคมยอมรับวาคนคนนี้นั้นมีความเปนกลาง 

และก็มีความรูจริงในการที่จะไปสรรหาบุคคลที่จะมาปฏิบัติหนาที่ของแตละองคกร ------- 

 

- ๑๒/๑ 

 



 ๒๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             ณัฐชนก ๑๒/๑ 

 

เพราะฉะนั้นกราบเรียนวา เมื่อโครงสรางหรือแนวความคิดเปลี่ยนไปวา ไมตองการที่จะ

เปนบุคคลที่เปนตัวแทนจากองคกรตาง ๆ ก็จําเปนที่จะตองเปดกวางในลักษณะนี้ เพื่อจะ

ไดตัวบุคคล เปนการพิจารณาตัวบุคคลจริง ๆ นะครับที่มีความเหมาะสม นั่นคือสิ่งที่

เปลี่ยนแปลงไปครับ ขออนุญาตกราบเรียน 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ครับ กรรมาธิการทานยืนยันในนี้ ทานอาจารยวิชัยละครับ พอรับไดนะครับ เพราะวา        

ที่ประชุมใหญศาลฎีกาเปนผูคัดเลือกบุคคลอื่นก็ได อาจจะเปนอธิการบดีก็ได ตามที่ทาน

เสนอนะครับ 

  นายวิชัย รูปขําดี  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ กระผมก็ไมติดใจ

ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ก็เปนอันวาขอเสนอของทานอาจารยวัชราก็เรียบรอย ของทานพิเชียร   

ก็เรียบรอยนะครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ครับผม อาจารยเจิมศักดิ์ครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือสวนที่กรรมาธิการอธิบายเรื่อง

เพิ่มเติมนี่ ที่บอกวาอยากจะเปดกวางนะครับ ผมก็ไมติดใจ ผมก็เห็นดวย แตขอ       

ความกรุณาทานคํานวณใหมไดไหมครับ ทานคอย ๆ คํานวณตามผมนะครับ เมื่อกี้ผมฟง

คุณการุณอยูในหองกาแฟนี่ แหม อุตสาหทําชารต (Chart) เชิ้ตอะไร ผมนี่จะบาตาย       

ผมเห็นนักกฎหมายคํานวณแลวผมกลุมใจจริง ๆ ผมพูดในหองนั้น แลวผมก็วิ่งกลับเขามา

ชี้ใหคุณการุณดู ตอนหลังคุณการุณรอง ไอหยา  มันจริงอยางที่ผมพูด แลวแกก็ไปสองใน 

สาม  สองในสามดีแลว  พอชี้ตอนหลังเห็นปญหาเลย  เมื่อกี้คุณเห็นใชไหมครับ             

ทานกรรมาธิการ  ผมไปยืนตรงนั้นนะ พอคํานวณใหดูบอก ตายเขาผิด ทานดูนะครับ 

คราวที่แลวมีกรรมการสรรหา ๕ คน  ๕ คนนะ กรณีวุฒินะ ๕ คนนะ ทานคํานวณสองใน

สามทานไดเทาไร สองในสาม ของ ๕ คน ก็คือ ๓.๖๖ ทานตองได  ๓.๖๖ ก็คือ ทานตอง  



 ๒๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)            ณัฐชนก ๑๒/๒ 

 

ได  ๔  จาก  ๕  คํานวณดูสิครับ  สองในสาม คือ ๖๖ เปอรเซ็นต ๖๖ คูณ ๕ มันก็คือ  

๓.๖๖ ใชไหม ตกลงทานตองได ๔ คนจาก ๕ ซึ่งเทากันเลยกับสามในสี่จาก ๕ ตกลงถา

คนคนเดียวบล็อก (Block) ก็เสร็จเหมือนกัน ก็คือ ทานก็ตอง ๔ ใชไหมครับ ๔ จาก ๕ 

นั่นเอง เทากับวาทานก็ไปกําหนดสัดสวนสี่ในหา ทานอยาไปเขียนสองในสามเลย 

ศาสตราจารยพรชัย มาตังคะสมบัติ พูดกับผม ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง บอกอาจารย ชวยดูหนอยได

ไหมวา กฎหมายมันเขียนอยางนี้นี่เหมือนกับคนไมเคยคํานวณ แลวก็บอกวาสองในสาม 

แตพอมีสมาชิกอยู ๕ คน สองในสาม ทานตองได ๔ คะแนน ทานตองได ๔ จาก ๕ มัน

เทากันเพราะมัน ๓.๖๖ ทานตองปดเศษขึ้น เพราะทานบอกวาอยางนอยตองได ๓.๖๖ 

พูดงาย ๆ แลวคนมันแบงไดที่ไหนละ ๓.๖๖ มันก็ไม ๓ ก็ ๔ มันก็ตอง ๔ อยางเดียว ตกลง

ทานเขียน สองในสาม หรือทานเขียน สามในสี่ มีคาเทากัน ทานไปแกใหเขาหัวเราะ   

เปลา ๆ สามในสี่ กับ สองในสาม นี่ แลวเชนเดียวกันนะครับกับ ๗   ๗ นี่ทานดูนะครับ  ถา

สองในสาม ทานตองได ๕  ดีขึ้นนิดหนึ่งเพราะเศษมันปดอีกอยางหนึ่ง ทานตองได ๕

เพราะวาสองในสามของ ๗ คือ ๔.๖๖ ทานตองได ๕ จาก ๗ แตถาสามในสี่ของ ๗ คือ 

๕.๒ ทานได ๕ คน มันไมถึง ๕.๒ ทานตองไป ๖ คน แตกรณีที่ ๕ คนนี่นะครับ สมาชิก

กรรมการสรรหามี ๕ คน คาของการเขียน สามในสี่ กับ สองในสาม จะมีคาเทากัน ทานดู

ตรงนี้นะครับ เราเอาเครื่องคิดเลขดีกวา ทานอยาคูณเองเลย ผมขอรองเถอะครับ เมื่อกี้

คุณการุณ ผมชี้ มารองไอหยาทีหลัง บอกวาผิดไป ๑ หนวย 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานสมาชิกครับ เร่ืองนี้ไมไดมีการแปรญัตติเอาไวนะครับ นั่นก็เปนเรื่องที่กรรมาธิการ    

จะพิจารณา จะยืนยันตามเดิมหรือไมยืนยันตามเดิม จะพิจารณาอยางไรก็สุดแลวแต

กรรมาธิการครับ ขอเรียนถามกรรมาธิการครับ เปนครั้งสุดทายครับ เชิญครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ 

คณะกรรมาธิการก็ไดพิเคราะหในเรื่องของสัดสวนคะแนนนะครับ โดยถี่ถวนแลว แลวก็ได

คํานวณออกมา ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

       - ๑๓/๑ 



 ๒๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      สาริศา ๑๓/๑ 

 

ถึงแมว าคณะกรรมาธิการจะไม ได เก งคํ านวณอยางบางทาน  เผอิญผมสอบ                

คณะวิทยาศาสตร ไดที่ ๑ ประเทศไทย ดานคํานวณ และก็การพิเคราะหตัวเลขนั้นไมมี

อะไรผิดพลาด เพราะฉะนั้นคณะกรรมาธิการก็ขอใชอยางที่เรียนนะครับ สองในสาม 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                

ทานสมาชิกครับ มาตรา ๒๒๖ นี้มีการแกไขนะครับ ฉะนั้นก็ตองถามมวลสมาชิกกอนวา 

ทานผูใดไมเห็นดวยกับการแกไขของกรรมาธิการนะครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                 

ไมมีนะครับ วรรคอื่น ๆ ก็ไดผานกันไปหมดแลวนะครับ ผูแปรญัตติตาง ๆ ทุกคนพอใจ   

ขอยืนยันตามนั้นนะครับ ขอบพระคุณครับ มาตรา ๒๒๖ ผานนะครับ เชิญมาตรา ๒๒๗ 

ตอครับ ทานเลขาครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๒๒๗ ไมมีการแกไข มีกลุมทานวัชรา หงสประภัศร แปรญญัติเอาไวครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

มาตรานี้ไมมีการแกไข มีทานวัชราครับ เชิญทานวัชราครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร กระผมไดขอแปรญัตติในเรื่องนี้ จากวาระการดํารงตําแหนง ๗ ป 

เหลือ ๖ ป เหตุผลก็เพราะวา เพื่อใหเทากับวุฒิสมาชิกครับ ซึ่งมี ๖ ป และที่เหน็วา ๗ ปนัน้

มากไปครับ แตอันนี้ก็พรอมที่จะถอนคําแปรญัตติอันนี้ครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                     

ทานอยาเพิ่งถอนนะครับ ใหทานกรรมาธิการชี้แจงอีกที เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน 

กระผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ สาเหตุที่กรรมาธิการคงเรื่องวาระการดํารง

ตําแหนงของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๗ ป ก็เปนการคงในสาระที่องคกรอิสระทั้งหมด 



 ๒๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      สาริศา ๑๓/๒ 

 

ตามรัฐธรรมนูญ เราไมไดมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวาระนะครับ แลวก็ถา ๖ ป พรอมกันนี่ 

โดยหลักนี่ผูจัดการเลือกตั้งกับการจัดการเลือกตั้ง ถาใชปเทากันมันจะมีปญหา ถาวาง

พรอมกันจะกลายปนปญหานะครับ แตวาโดยหลักใหญนี่ ประเด็นนั้นคงไมใชประเด็น

ใหญครับ ประเด็นใหญ ก็คือวา ๗ ป นี่เราคงเอาไวตามวาระที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 

แลวก็องคกรอิสระเกือบทั้งหมดนี่นะครับ ทั้งหมดเลย เราไมไดแกเร่ืองวาระเลยครับ ก็เลย

ขออนุญาตคงไวครับ ทานวัชราครับ หวังวาทานคงจะกรุณาถอนตามที่ทานคุยไว 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                  

ยืนยันอีกทีหนึ่ง ทานวัชราครับ ไมติดใจใชไหมครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  : ทานศิวะ กรุณาใหโอกาสทานพูดครับ ทานเปน   

ผูเสนอเรื่องนี้ครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :          

ไดครับ เรียนเชิญครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  : ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผมก็อยูในกลุม       

ทานวัชรานะครับ ที่เราขอแปรญัตติ ผมก็ไปถามทานวัชราวา ผม ศิวะ แสงมณี สสร.      

นะครับ เดี๋ยวจะนึกวามาจากที่อ่ืนครับ เมื่อกี้ผมไปถามอาจารยวัชราวา ทําไมขอถอน เห็น

บอก อาจารยวุฒิสารบอกวาใหถอน ผมก็เลยงง ๆ วา ไมทราบวามีเหตุผลอะไรที่ทานได

กรุณาแนะนําใหทานวัชราถอน ผมก็นี่ที่สงสัยอยูอันนี้ละครับ อันที่ ๒ คือที่ผมเรียนวา             

ที่เราไดเสนอเรื่อง ๖ ป นี่ไมใชมีเร่ืองอยางอื่นหรอกครับ แตผมคิดวาองคกรอิสระนี่อยู                  

นาน ๆ มาก ผมหวงจะเหมือนอยางทานอาจารยวิชาวาครับ คือเหมือนคนตกนรก เราไม

อยากใหตกนรกนานเกินไปนะครับ เพราะฉะนั้นคิดวา ๖ ปนี่ ผมคิดวานาจะเหมาะสม

สําหรับกรรมการการเลือกตั้งนะครับ เพราะวาผมเรียนอยางนี้ครับ กรรมการการเลือกตั้ง                  

ไมเหมือนองคกรอิสระอ่ืนครับ เพราะวาจะเปนคนที่ทําการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและวุฒิสภา และเราก็ทราบมาวา ในการเลือกตั้งนั้น ก็อยางที่ทานทั้งหลายได

อภิปรายกันวาเมื่อเลือกตั้งเสร็จมาแลว คนที่มีบทบาทสูงที่สุดก็คือคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ที่จะใหใบแดง ใบเหลือง ใบขาวอะไรก็แลวแตนะครับ วาระแรก ๆ ผมคิดวา      

ในการเลือกตั้งครั้งแรกนี่คงจะยังไมมีปญหาอะไรมาก แตผมวาพออยูนาน ๆ เขานี่นะครับ  



 ๒๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      สาริศา ๑๓/๓ 

 

ก็จะเกิด ผมคิดวามันจะทําใหความสัมพันธกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้อาจจะมี    

มากขึ้นนะครับ ซึ่งถาเปนกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ ผมไมกังวลหรอกครับ เพราะวาเราได

คนดี ๆ อยางอาจารยสดศรี เราไดคนดี ๆ อยางอาจารยประพันธ ที่พูดนี้ไวเผื่อวา          

ผมเลือกตั้งบาง ก็กรุณาเอาใบขาวแลวกันนะครับ แตวาผมเปนหวงกรรมการเลือกตั้ง

ตอไป ชุดนี้เรามีความเชื่อม่ัน แตเราจะเชื่อเร่ืองบุคคลอยางเดียวคงไมไดนะครับ เพราะวา

ชุดนี้เดี๋ยวก็พนไป -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                 - ๑๔/๑ 



 ๒๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริลักษณ ๑๔/๑ 

 

ในอนาคต ผมคิดวาเมื่อมีมาใหม เราไมแนใจวาจะไดคนที่มีคุณภาพอยางนี้หรือเปลา มี

ความซื่อสัตยสุจริตอยางนี้หรือเปลานะครับ เพราะฉะนั้นที่ผมแปรนี่ไมไดเกี่ยวกับ         

ตัวบุคคลนะครับ แตเปนการหลักการวา ทําไมวาเราควรจะแค ๖ ป เพราะผมดูองคกร

อิสระของเราสวนใหญ เราจะอายุตางกันมากเลย บาง ๖ ปบาง ๕ ปบาง ๗ ปบาง ๙ ป

บางนะครับ ถาอยาง ปปช. นี่อยาง ๙ ปผมเองยังคอนขางจะเห็นดวย เพราะวา 

ตองมีเวลา ที่ผมเห็นดวย อาจารยวุฒิสารอยาเพิ่งพยักหนา ที่ผมเห็นดวยเพราะวาการจะ

ฟาดฟนกับผูทุจริตนี่มันตองใชเวลา ปปช. นี่ครับ และเขานี่เสี่ยงอันตราย เสี่ยงตาย  

หาคนมาเปนยาก มาแลวตกนรกทั้งเปนเหมือนกับอาจารยวิชาวา ก็จะไมมีคนมาอยู 

เพราะฉะนั้นการอยูนาน ๆ ไมเปนไร แตกรรมการการเลือกตั้งนี่มันมีความสัมพันธ 

กับนักการเมืองโดยตรงครับ ที่ผมเปนหวงตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราถึงไดเสนอวา ๖ ป 

แตถากรรมาธิการเห็นวา ๗ ป มีเหตุผล ผมก็ไมติดใจอะไรครับ ไมไดติดใจอะไร แตวา 

ผมเรียนเหตุผลที่วา ทําไมเสนอ ๖ ป ไมใชจู ๆ แลวเราบอกวา เรามาถอนโดยที่ยังไมไดฟง

อะไร มันก็คงจะ  มันอาจจะไมคอยสวยงาม เดี๋ยวคนภายนอกจะมองวาพวกเรา

เหมือนกับเกี้ยะเซี๊ยะกัน ถาภาษาไทยก็แปลวาอะไร เขาเรียกวาอะไรภาษาไทย สมยอม 

สมยอม เพราะฉะนั้นก็เลยผมกราบเรียนครับ แตวาอยางไรก็ตาม แมวาถอนญัตตินี้ไปก็

อาจจะมีการทําญัตติขึ้นมาใหมก็ไดตอไป อันนี้อาจจะยังไมแนครับ ขอกราบขอบพระคุณ

ครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ ทานพาดพิงนิดหนึ่งนะครับ สั้น ๆ ก็แลวกันครับ เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน

ครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการ ที่ทานผูมีเกียรติกรุณาบอกวาผมไปขอใหถอนนี่ 

ผมไมไดหมายความอยางนั้นนะครับ ผมเรียนหารือวาทานมีเหตุผลอยางไร เพื่อดูวา

เหตุผลอะไรดีกวากันนะครับ ผมคิดวา เดี๋ยวทานพูดในสภานี้จะเขาใจวาผมเปนผูมี

อิทธิพลไปบอกใหใครถอนก็ไดนะครับ คงไมใช ก็ขอความกรุณาทานศิวะกรุณาเขาใจดวย

นะครับวา หารือกันวาทําไม ๖ เพราะไมเขาใจตัวเลขวาทานมาอยางไร ๖ นะครับ                 

แลวก็หารือกัน เพราะวาตัวเลข  ๗ ป เปนตัวเลขที่คงอยูตามรัฐธรรมนูญเดิม   แลวก็  



 ๓๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริลักษณ ๑๔/๒ 

 

องคกรอิสระทั้งหมด เราไมไดไปแกวาระเลยนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งทานพูดวา ปปช.   

๙ ป ทานเห็นดวยวาฟาดฟนกับผูทุจริต ผมคิดวา กกต. นี่ก็ฟาดฟนกับผูทุจริต แลว     

ฟาดฟนบอยกวาดวยนะครับ เพราะมีการเลือกตั้งตลอดปนะครับ ขออนุญาตกราบเรียน

เหตุผลอยางนี้ครับ แลวก็ทําความชัดเจนใหกับสภาดวยครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ เปนอันวามาตรานี้ผานไปไดดวยดีใชไหมครับ ๒๒๗ ไมมีผูติดใจ            

ถอนไปแลว ญัตติผานนะครับ ขอยืนยัน เชิญทานเลขาครับ  

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๒๒๘ ไมมีการแกไข มีกลุมทานพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ สงวนคําแปรญัตติ 

เร่ืองสภาเดียว  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

ถาเรื่องสภาเดียวก็คงผานไดใชไหมครับ ทานพิเชียรก็ไมมีปญหา ผานครับ  

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

ตอไปมาตรา ๒๒๙ มีการแกไข  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :          

มีการแกไขนะครับ กรรมาธิการจะไดชี้แจงกอนนะครับ เชิญครับ  

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน  

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ในราง

มาตรา ๒๒๙ นี่ก็แกไขเรื่องกําหนดระยะเวลาในกรณีที่ กกต. พนตําแหนงพรอมกัน  

ใหดําเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๒๖ แกจาก สี่สิบหาวัน เปน เกาสิบวัน ในกรณีที่

กรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงเพราะเหตุอ่ืน อยางยกตัวอยางเชน ตาย ลาออก 

อยางนี้นะครับ ก็ใหดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน เนื่องจากไมใหมีปญหา

ในทางปฏิบัติ เพราะวาในรางมาตรา ๒๒๖ ใหกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาภายใน

สามสิบวัน นะครับ ถาสรรหาไมไดนี่ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาใหเสร็จภายใน           



 ๓๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริลักษณ ๑๔/๓ 

 

๔๕ วัน รวมแลวก็เปน ๔๕ วันแลวนะครับ ที่เขียนไวเดิม ๔๕ วันนี่จะเกิดปญหาในทาง

ปฏิบัติวาเขาจะทําไมไดนะครับ กรรมาธิการก็เลยแกไขระยะเวลาเพื่อใหสอดคลอง เพื่อให

สามารถปฏิบัติงานไดครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

กรรมาธิการชี้แจงแลว มีทานสมาชิกทานติดใจอะไรไหมครับ เนื่องจากมีการแกไข  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

ทุกคนเห็นพองนะครับ ขออนุญาตผานนะครับมาตรานี้ ผานครับ เชิญครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๒๓๐ มีการแกไข มีกลุมทานพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ และกลุมทานอุทิศ ชูชวย 

สงวนคําแปรญัตติครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

มาตรา ๒๓๐ มีการแกไขนะครับ ทานพิเชียร เชิญครับ  

 

                  - ๑๕/๑ 



 ๓๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         เสาวลักษณ ๑๕/๑ 

 

   นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ กราบเรียนทานประธานสภา           

และเพื่อนสมาชิก สสร. ที่เคารพนะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ           

ผูแปรญัตติในมาตรา ๒๓๐ นะครับ ซึ่งกระผมไดขออนุญาตสงวนคําแปรญัตติในมาตรานี้      

นะครับ เนื่องจากมีการแกไข แลวก็ขอเพิ่มขอความนะครับ ในวรรคที่ ๒ วรรคสุดทาย    

นะครับ โดยกระผมไดขออนุญาตเพิ่มขอความนะครับ ในวรรคทายสุดนะครับวา สืบสวน 

สอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริง และวินิจฉัยชี้ขาดปญหา หรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย 

ตามมาตรา ๒๓๐ วรรคสองนะครับ อันนี้ก็มาตรา ๒๓๐ นี้ เปนเรื่องของอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ ในวรรคแรกนะครับ มาตรา ๒๓๐ คณะกรรมการการ

เลือกตั้งเปนผูควบคุมและดําเนินการจัด หรือจัดใหมีการเลือกตั้งนะครับ แลวก็เรามีการ

ตัดขอความวา หรือการสรรหาสมาชิก  ก็จากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  เรา

เปลี่ยนเปนรัฐสภา ซึ่งอันนั้นเปนเรื่องของสภาเดียวนะครับ แลวก็สมาชิกสภาทองถิ่นและ

ผูบริหารทองถิ่นแลวแตกรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยสุจริตและ    

เที่ยงธรรมนะครับ ในวรรคแรกนี้ก็คงไมมีปญหาแตประการใดครับทานประธาน แตใน

วรรคที่ ๒ นี้ เร่ืองของประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่นหรือบริหารทองถิ่น และเปนนายทะเบียนของพรรคการเมือง ก็คือ พูดงาย ๆ วา 

ประธาน กกต. นี่เปนผูรักษาการ ตาม พรบ. หลายฉบับดวยกันนะครับทานประธาน คือ 

พรบ. เลือกตั้ง พรบ. พรรคการเมือง พรบ. ออกเสียงประชามติ และรวมทั้ง พรบ.         

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น แตวากระผมขออนุญาตใหเพิ่ม

ขอความนะครับวา สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริง และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือ      

ขอโตแยงที่เกิดขึ้นนะครับ ตามกฎหมายสี่หาฉบับที่วานี้นะครับ ก็ขออนุญาตนําเสนอ

หลักการและเหตุผลดังนี้นะครับ แลวก็อยากจะฟงคําชี้แจงจากทางทานกรรมาธิการ     

ยกรางครับ ขอกราบขอบพระคุณทานประธานเปนอยางสูงครับ  

 



 ๓๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         เสาวลักษณ ๑๕/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ครับ ขอทานอุทิศกอนครับ กอนกรรมาธิการจะชี้แจง  ทานอุทิศครับ เชิญครับ 

  นายอุทิศ  ชูชวย :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม อุทิศ             

ชูชวย ครับ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ มาตรา ๒๓๐ นี้ เนื่องจากวา               

มันเกี่ยวของกับที่ผมไดเสนอวา วุฒิสมาชิกควรจะมาจากการเลือกตั้งสถานเดียวนะครับ 

ซึ่ ง ผมก็ แพ มติ ไป เ รี ยบร อยแล วครั บ  เพ ราะฉะนั้ นมาตรานี้ จึ ง ไม ติ ด ใจครั บ                          

ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ครับ ขอบพระคุณมากครับ เชิญทานกรรมาธิการ ถามีการแกไขดวยนะครับ เพิ่มเติม  

วรรคสามชวยชี้แจงดวยใหเรียบรอยเลยครับ ขอบคุณครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน                

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ เคารพ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ             

กอนอื่นกระผมตองขอขอบพระคุณทานพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ ที่กรุณาเพิ่มถอยคํา     

ในวรรคสองนะครับ ที่เพิ่มคําวา สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยปญหา         

ชี้ขาด หรือขอโตแยงที่เกิดขึ้น ตามกฎหมายตาม มาตรา ๒๓๐ วรรคสอง ซึ่งทานมีเจตนา

ดี ก็เกรงวาจะไมครอบคลุม แตกระผมอยากจะกราบเรียนวา ขอความที่ทานเพิ่มเขามา

นั้นนะครับ ในรางรัฐธรรมนูญของเรานะครับ ในมาตรา ๒๓๑ นะครับ ใน (๕) ไดบัญญัติ        

อยูแลวนะครับ ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                   - ๑๖/๑ 



 ๓๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            พรเทพ ๑๖/๑ 

 

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและ

วินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้น ตามมาตรา ๒๓๐ วรรคสอง ตามที่ทานได

กรุณาแนะนําแลวนะครับ ฉะนั้นขอความที่เพิ่มในนี้นาจะไมจําเปนนะครับ สวนที่

คณะกรรมาธิการยกรางไดเพิ่มเขามา คือในวรรคสุดทาย ขอความที่วา ใหมีสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เปนหนวยงานที่ เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล

การงบประมาณและการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัตินั้น เนื่องจากวาเดิม

รัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในราง

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงบัญญัติใหมีสํานักงาน เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนเชนเดียวกัน

หมดทุกหนวยงาน โดยในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  

มิชอบก็จะบัญญัติไวอยูในมาตรา ๒๔๔ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ก็จะบัญญัติใน

ทํานองเดียวกันอยูในมาตรา ๒๓๕ และสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน           

ก็บัญญัติอยูในทํานองเดียวกันในมาตรา ๒๔๕ ครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบคุณครับ ก็มาตรานี้คุณพิเชียรคงจะเรียบรอยนะครับ ยืนยันดวยวาจาอีกครั้งหนึ่งก็ได

ครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ก็ตองขอกราบขอบพระคุณ      

ทานคณะกรรมการ กกต. โดยเฉพาะทานอาจารยประพันธ นัยโกวิท นะครับ ที่ไดกรุณา

รับฟงความคิดเห็นของพวกเรา  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)   :   ไมตอง

โดยเฉพาะก็ไดครับ ไมตองโดยเฉพาะก็ได  

นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ผมไมติดใจแลวครับ ตองขอขอบพระคุณ

อยางยิ่งครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

ขอบพระคุณครับ มาตรา ๒๓๐ มีการแกไขนะครับ สมาชิกครับ เห็นดวยกับที่กรรมาธิการ

แกไขเพิ่มเติมวรรคสาม ซึ่งชี้แจงมาแลววา คงจะตองเพิ่มเติมอีกหลายมาตรา ไมมีผูใด

ขัดของนะครับ  



 ๓๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            พรเทพ ๑๖/๒ 

 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :   

วรรคสามผานนะครับ ของคุณพิเชียรผาน ตกลง ๒๓๐ ก็ผานดวยดีนะครับ ไมมีผูใด

คัดคานครับ ขอบพระคุณครับ เชิญตอครับ 

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : 

มาตรา ๒๓๑ มีการแกไข มีกลุมของคุณวิชัย รูปขําดี และกลุมของคุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 

สงวนคําแปรญัตติเอาไวครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

มาตรา ๒๓๑ มีการแกไขนะครับ มาตรานี้มีหลายอนุอยูเหมือนกัน หลายวรรค แลวก็มีการ

แกไขเยอะ เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญทานกรรมาธิการชี้แจงกอนนะครับ เปนอันดับแรกวา

แกไขอะไรบาง เชิญครับ 

  นายประพันธ  นัยโกวิท  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน          

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ในราง

ของคณะกรรมาธิการ ในรางมาตรา ๒๓๑ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมจากรางเดิมใน (๗/๑)    

ซึ่งเพิ่มขอความวา สงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น หรือสนับสนุนองคการเอกชนในการให

การศึกษาแกประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข และสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เหตุผลที่

คณะกรรมาธิการยกรางไดเพิ่มขอความใน (๗/๑) นี้ เนื่องจากในการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนไดมีการพูดถึงปญหาของประเทศไทย ในเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงวา       

ในรางรัฐธรรมนูญนี้ยังไมไดเนนในเรื่องของการแกไขปญหาในสวนนี้ คณะกรรมาธิการ   

ยกรางจึงไดนํามาปรับปรุงแกไข โดยสวนหนึ่งไดมีการปรับปรุงไปแลวในรางมาตรา ๖๗  

ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง ขออนุญาตเอยนาม ที่ทานใหขอเสนอแนะในเรื่อง       

การทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับ ซึ่งกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดนําที่ทาน

อาจารยเจิมศักดิ์เสนอนะครับ มาปรับปรุงแกไขในมาตรา ๒๓๑/๑ ซึ่งผานการพิจารณา  



 ๓๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            พรเทพ ๑๖/๓ 

 

ของสภารางไปแลว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ เพื่อตองการใหมีการแกไขปญหาเรื่อง   

การเลือกตั้ง มิไดเปนไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ซึ่งเจตนารมณที่สําคัญของสภานี้ ในสวนของ 

(๗/๑) ก็เปนมาตรการเสริมอีกสวนหนึ่งนะครับ แทนที่จะเปนเฉพาะเรื่องมาตรการบังคับ

ในทางกฎหมาย ในเร่ืองการใหใบเหลือง ใบแดง แตใน (๗/๑) นี่เปนมาตรการในดาน      

การปองกัน ทํานองเดียวกับในเรื่องการสาธารณสุข ก็เนนไปในเรื่องของการปองกันไมให

เกิดโรค  ฉะนั้นในการใหการศึกษาแกประชาชน  เกี่ยวกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน จะเปนการแกไขปญหาเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง ทุจริตการเลือกตั้งในระยะ

ยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในรางมาตรานี้ ในการดําเนินการ คณะกรรมการการเลือกตั้งคง

ไมไดจะเปนผูดําเนินการแตเพียงผูเดียว แตจะตองประสานงานกับหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสวนทองถิ่น ----------------------------------------- 

 

               - ๑๗/๑ 



 ๓๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๑๗/๑ 

 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ การสนับสนุนองคการเอกชน ใหเขามามีสวนรวมในการแกไข

ปญหา  มีสวนรวมในการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อใหการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยของเรามีความยั่งยืน จึงเพิ่มขอความนี้ครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ครับ ก็มีผูแปรญัตติ ๒ ทานนะครับ เชิญทานวิชัยนะครับ แก (๖) กับ (๗) นะครับ        

เชิญครับ 

   นายวิชัย รูปขําดี  :  ขอบพระคุณทานประธานครับ ผม วิชัย รูปขําดี 

ประเด็นที่ไดขอแปรญัตติไวมีอยู ๓ ประเด็นดวยกันนะครับ ก็เปนเรื่องใน (๖)  แลวก็      

ใน (๗/๑) แลวก็เปนขอความทาย หลังประเด็น (๘) นะครับ จากที่กรรมาธิการไดอธิบาย    

แลวก็มีขอที่เพิ่มเติมตามที่ไดขอไวใน (๗/๑) ซึ่งก็เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับหนวยราชการ 

ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และก็หนวยงานองคกรอื่น ๆ นั้น ก็ตองขอขอบพระคุณ   

ที่ได เพิ่มเติมในสวนนี้ แลวก็จะตรงกับสิ่งที่ ได รับฟงความคิดเห็นมาดวยนะครับ 

ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :     

เหลือทานสุรชัยครับ เพิ่ม (๔) นะครับ ซึ่งความจริงก็ตรงกับทานวิชัยนะครับ แตวา ก็ไมอยู

แลวนะครับ ไมติดใจใชไหมครับ มาตรานี้มีการแกไข อีกครั้งหนึ่งนะครับ ทานสมาชิกครับ 

ทานจะมีอะไรไมเห็นดวยกับกรรมาธิการบางไหมครับ ที่เขาสวนเพิ่มเติมขึ้นมา ไมเห็นดวย

หรือครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ขออนุญาตตั้งขอสังเกตสั้น ๆ นิดหนึ่ง   

ไดไหมครับ ทานประธานครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

คงไมตองตั้งขอสังเกตอีกแลวครับ เห็นดวยกับไมเห็นดวย เทานั้นละครับ ถาไมเห็นดวย   

ก็วาเลยครับ ไมตองตั้งขอสังเกตนะครับ ตอครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ก็ขออนุญาตเรียนวา ประชาชน          

ทั่วประเทศสนับสนุนวรรคนี้อยางเต็มที่ครับ ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ  



 ๓๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๑๗/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

ขอบคุณครับ บันทึกไว ก็ผานดวยดี ถาอยางนั้นนะครับ ทุกอยางก็เรียบรอยหมด              

ก็เพียงแตบันทึกไวเลย สิ่งที่คุณพิเชียรตองการ ๒๓๑  ผานไป เชิญทานเลขาตอนะครับ 

   นายวั ช รินทร  จอมพลาพล  ( รอง เลขาธิ กา รสภาผู แทนราษฎร             

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภาราง

รัฐธรรมนูญ)  :  ตอไปมาตรา ๒๓๑/๑  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขอประทานโทษ

ทานประธานครับ จะไมยอมใหผมพูดตรงนี้เลยหรือครับ เพราะวา  มาตรา ๒๓๑/๑นี่     

ผมเปนคนขอแปรญัตติไวในมาตราเกา 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :     

กําลังจะพูด ๒๓๑/๑ ยังไมถึงครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ออครับ ยังไมไดขึ้นใชไหมครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :            

ยังครับ กรุณาครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศกัดิ์ ปนทอง  :  เห็นทานพูดถึงเมื่อกี้ก็เลย 

    นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :            

ครับ   

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  

ตอไปครับ มาตรา ๒๓๑/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหมครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

มาตรานี้คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหมนะครับ ขอเชิญกรรมาธิการกอนครับ เชิญครับ 

   นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน ทาน

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่ เคารพ  ในรางมาตรา  ๒๓๑ /๑  เปนบทบัญญัติที่ เพิ่ม

ขึ้นมาใหม  ซึ่งคณะกรรมาธิการไดเพิ่มขึ้นจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และ

จากทานสมาชิกสภารางหลายทานใหขอแนะนํา รวมทั้งของทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง    



 ๓๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๑๗/๓ 

 

ที่ไดเสนอแนะเอาไวในรางมาตรา ๖๗ ซึ่งตองการใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่มีการแกไขปญหา

เร่ืองการทุจริตการเลือกตั้งใหมีความชัดเจนนะครับ ทางคณะกรรมาธิการยกรางจึงไดมา

เพิ่มในขอความ ๒๓๑/๑ ขยายความใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นวา ในการดําเนินการตาง ๆ 

เหลานี้ ถาหากวามีการทําใหการเลือกตั้งไมเปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรมนี่ บคุคล

นั้นจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใด

มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบการกระทํานั้นแลวไมยับยั้งหรือแกไข เพื่อให

การเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อให

ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศ ดวยวิธีการซึ่งไมไดเปนตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญนี้ ------------------------------------------------------------------------------------------- 

            

           - ๑๘/๑ 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 ๔๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๑๘/๑ 

 

และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบพรรคการเมืองนั้นใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

ของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาว มีกําหนดเวลา   

หาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง ซึ่งสภารางรัฐธรรมนูญแหงนี้ไดมีการอภิปราย

ในมาตรานี้แลว และไดมีมติผานในรางมาตรา ๒๓๑/๑ ไปแลว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน 

๒๕๕๐ ครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ครับ เรียนเชิญทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานที่เคารพครับ                   

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ตองขอบคุณกรรมาธิการนะครับ ที่ไดไปเติมมาใหตามที่ผมได           

แปรญัตติไว และก็ ก็เห็นชอบ แตมีคําถามที่ขอความรูทานนะครับ เพราะวาผมไมใช     

นักกฎหมาย ในวรรคที่ ๒ ของมาตรา ๒๓๑/๑ เขียนวา ถาการกระทําของบุคคลตาม   

วรรคหนึ่ง ก็คือ เปนบุคคลที่ไปทําใหการเลือกตั้งไมสุจริต แลวก็มีทุจริต หรือวามีการซื้อ

เสียง ผมเขาใจวาอยางนี้ถูกตองใชไหมครับ ถามีการซื้อเสียงแลวก็บอกวา ปรากฏ

หลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผูใดมี

สวนรูเห็นหรือปลอยปละละเลย หรือทราบการกระทํานั้นแลวมิไดยับยั้งหรือแกไข แลว

ทานมาดูตอนทายนะครับ ตอนทายทานบอกวา ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรค

การเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น มีกําหนดเวลาหาปนับแตวันมีคําสั่งให

ยุบพรรคการเมือง ตรงนี้ทานบอกวา หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรค     

มีสวนรูเห็นหรือปลอยปละละเลย หรือทราบการกระทําแลวมิไดยับยั้ง ตรงนี้เปนขออางได

ไหมครับวา เขาไมทราบ เขาไมรู มันเปนการซื้อกันเองระหวางผูสมัคร คุณก็ไปถอน

ผู ส มัครก็แล วกัน  ผมไม รู  เพราะตอนทายไปเขียนบอกว า  หัวหนาพรรคและ

กรรมการบริหารพรรคถูกเพิกถอน เขาอางไดไหม ผมอยากรูเทานั้นละครับ จะไดลงใน

เจตนารมณ ทานเขาใจเจตนาผมไหมครับ ทานพูดนี่ เฉย ๆ มันก็เปนเจตนารมณของ

กรรมาธิการ แตถาจะมาพูดเสียในที่นี้ สมาชิกเห็นดวยกับทาน จะไดลงในเจตนาเลยวา

ตอไปนี้หัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะอางมิได  ถาเราตกลงกันตรงนี้               

ทานประธานเขาใจผมนะครับ เจตนารมณนี่มันเปนเจตนารมณของที่ประชุม ตามที่ปรากฏในราง  



 ๔๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๑๘/๒ 

 

เพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกกรุณาเถอะครับ เวลาของทานคนเดียวอยาไปขอใหเขาใส

เจตนารมณเลย ใสใหไมไดจริง ๆ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ก็คงใสวาเปนของบุคคลคนนั้นไดนะครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ  

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน กระผม 

ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ในรางมาตรา ๒๓๑/๑ ก็เปนอยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ 

ปนทอง ขออภัยที่เอยนามนะครับวา เจตนารมณนี่ตองการจะทําใหการเลือกตั้งเปนไปได

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม การกระทําอะไรที่เปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา อยางเชน การซื้อสิทธิขายเสียงก็ดี การไป

บริจาคเงินใหวัดอะไร เพื่อใหตัวเองไดเสียงตาง ๆ ก็ดีนี่ ก็ถือวาเปนการกระทําที่ฝาฝนใน

มาตรา ๒๓๑/๑ วรรคแรก ในมาตรา ๒๓๑/๑ วรรคสอง ถาการกระทําของคนที่ไปทําการ

ซื้อสิทธิขายเสียง ทําการฝาฝนกฎหมายตาง ๆ เหลานั้น กระทํานี้นะครับ หากมีหลักฐาน

อันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคมีสวนรูเห็น และขอความตอ ๆ ไป

นี่นะครับ ในทางกฎหมาย หัวหนาพรรคถือวาเปนผูแทนนิติบุคคล เพราะพรรคการเมือง     

มีฐานะเปนนิติบุคคล สวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนผูมีอํานาจบริหาร

พรรคการเมือง ทํานองเดียวกับกรรมการในบริษัท ฉะนั้นถาหากหัวหนาพรรคทราบแลววา

ลูกนอง คนในกวนในกลุมไปซื้อสิทธิขายเสียง หรือบางทีตัวเองใหเงินไปเลยเองนี่นะครับ     

ก็ตองรับผิดชอบ ทานทําในฐานะหัวหนาพรรคเปนตัวแทนพรรค สวนกรรมการบริหาร

พรรคมีหนาที่รับผิดชอบเพราะเปนผูบริหารพรรค ฉะนั้นเมื่อทานเปนผูมีหนาที่บริหาร            

ทานตองรวมรับผิดชอบในการกระทําที่ไมถูกไมตองนะครับ ทานจะบอกวาผมไมรูเร่ือง 

มันไมไดนะครับ เหมือนทํานองเดียวกับกรรมการบริษัท ซึ่งก็มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยอยู

วากรรมการบริษัทนี่ก็ตองมีหนาที่นะครับ --------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                  - ๑๙/๑ 



 ๔๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๑๙/๑ 

 

ปฏิบัติหนาที่ในขอบเขตที่ตองตรวจสอบดวย ไมใชวาไมรับรูทั้งสิ้น ฉะนั้นตอไปนี้เมื่อ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกใชบังคับในรางมาตรา ๒๓๑/๑ นี้ กรรมการบริหารพรรคไมวาจะมี 

๕ คน ๑๐  คน หรือ ๕๐  คน หรือ ๑๐๐  คน ทานจะอางไมไดแลวครับวา ผมเปน

กรรมการบริหารพรรคเล็ก ๆ คนหนึ่ง ผมไมทราบวาหัวหนาพรรคไปทําอะไร ผมไมทราบ

วากรรมการบริหารพรรค เบอร ๑ ไปจางพรรคไหน พรรคเล็กพรรคนอย หรือใครทําอะไร 

ตอไปนี้กรรมการบริหารพรรคการเมืองจะอางอยางนั้นไมได จะตองรวมรับผิดในการ

กระทําที่ไมถูกไมตอง มีการซื้อสิทธิขายเสียงหรือฝาฝนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ    

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตามที่       

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดตั้งขอสังเกตใหเปนเจตนารมณครับ ขอบคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ทานกฤษฎา เชิญครับ 

   นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ      

ทานประธาน ผม กฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ขออนุญาตเรียนถามทานประธานผานไปทาง  

ทานกรรมาธิการยกรางเพื่อเปนความรูสักนิดหนึ่งนะครับวา ระยะเวลาที่ไมสามารถทําได

นี่หมายถึงวา  กอนการเลือกตั้งหรือชวงที่ เลือกตั้งไปแลว  หรือตลอดเวลาที่ เปน            

พรรคการเมืองนะครับ ขออนุญาตเรียนถามเปนความรูสักนิดหนึ่ง ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เรียนถามอีกทีครับ เชิญครับ 

   นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน กระผม  

ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ระยะเวลาในขอหามตาง ๆ นี่ รายละเอียดจะไปอยูใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร      

และการไดมาซึ่งวุฒิสภา ซึ่งในกฎหมายนั้นจะกําหนดรายละเอียด อยางเชน ในการ

กระทําบางเรื่องนี่จะไมสามารถทําไดภายในระยะเวลา ๖๐ วัน อะไรอยางนี้ อยางเชน  

กอนหมดวาระ จะเที่ยวไปพาคนไปดูงานตางประเทศ ใชเงินของราชการ ขององคการ

บริหารตาง ๆ หรือวากระทรวง ทบวง กรมไปดูงานอะไรตาง ๆ ในชวงเวลาตาง ๆ เหลานั้น 

จะทําไมได ถาหากวาทําฝาฝนก็จะเขาลักษณะนี้นะครับ  หรือวามีการซื้อสิทธิขายเสียง  



 ๔๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๑๙/๒ 

 

แจกเงินตาง ๆ รายละเอียดจะไปอยูในกฎหมายลูกอีกทีครับ เพราะวาอันนี้เปนกฎหมาย

รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายใหญ เราเขียนรายละเอียดไมไดครับ 

    นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ทานกฤษฎาพอใจนะครับ ทานโอรสครับ เชิญครับ ทานสวิง ทานโอรสกอนครับ กรุณา

เขาคิว ทานโอรส ตามชื่อกอนครับ เชิญครับ 

   นายโอรส วงษสิทธิ์  :  กราบเรียนทานประธานสภา ทานกรรมาธิการ       

ที่เคารพครับ เมื่อไดฟงคําอธิบายแลว ผมเขาใจแลวครับ วากรณีของใบแดง กรณีอะไร

ตาง ๆ ทั้งหมดนะครับ มันจะเกี่ยวพัน สงสัยแบบเดียวกันก็เลยจะถอน ขอขอบคุณ

กรรมาธิการครับ 

    นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานศิวะครับ 

   นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม ศิวะ แสงมณี สสร. 

นะครับ ขออนุญาตถาม ขออภัยทานประพันธนะครับวา คําวา การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ของหัวหนาพรรคการเมือง นั้น รวมความ และการดํารงตําแหนงทางการเมืองดวยหรือ

เปลาครับ หรือวาถอนแตสิทธิเลือกตั้งเฉย ๆ หนึ่ง  ๒. ผมมีความเห็นวา ถาเปนความผิด

ขนาดนี้นี่มันจะพอหรือครับ ๕ ป มันควรจะตลอดไปเลยไหมครับวา เพื่อจะไมใหเขามาอยู

ในวงจรการเมืองอีกตอไป ไมอยางนั้นเราก็จะตองมารางรัฐธรรมนูญแกปญหาอยูอยางนี้

ครับ   มันตองขจัดเสียบุคคลอยางนี้ ผมวาไมควรจะอยูในวงการเมืองอีกตอไป ก็ขอ

อนุญาตครับ 

    นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ เชิญทานประพันธครับ 

   นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน กระผม 

ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ กอนอื่นผมขอชื่นชมทานศิวะ แสงมณี นะครับ ที่มีเจตนา

มุงมั่นในการแกปญหาเรื่องการทุจริตในการเลือกตั้ง ปญหาที่ทานถามวา ถาหากวา       

มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแลวบุคคลนั้น อยางเชน นายกรัฐมนตรีจะพนตําแหนงไหม   

นะครับ เมื่อถูกเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งแลวก็จะขาดคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงทาง 



 ๔๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๑๙/๓ 

 

การเมือง ซึ่งรายละเอียดของเลขมาตรา พอดีผมคนไมทันนะครับ ในหลักการก็จะเปน

อยางนั้น สวนที่ทานอยากจะใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิต คือ ใหใบดําเลย ไมใช

ใบแดงแลวนี่ มันจะแรงไปหรือเปลาครับ เพราะวาอันนี้อาจจะเปนลูกพรรคไปทําเสียเอง   

รูแลวไมยับยั้ง แตถาหัวหนาพรรคทําเองนะครับ ก็จะมีความผิดกฎหมายอาญาดวย      

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง สส. หรือการไดมา สว. ซึ่งจะมี

โทษทางอาญาจําคุก เขาใจวาจะจําคุกไมเกิน ๑๐ ป และในกฎหมายนั้นจะเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ง ๑๐ ปครับ 

    นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เห็นทานศิวะพยักหนา คงพอใจครับ ทานสวิงครับ 

    

           - ๑๙/๑ 



 ๔๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๒๐/๑ 

 

  นายสวิง ตันอุด  : ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ          

ผมมีขอที่อยากจะเรียนถามทานกรรมาธิการนะครับ เพราะวาในวรรคหนึ่งนี่นะครับ มีการ

เขียนไววา  ถาการกระทําที่สนับสนุนอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งผมคิดวาอันนี้ก็ไมติดใจ เพราะวา

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนี่เปนสมาชิกของพรรคการเมืองอยูแลว แตวาคําตอไปก็คือบอก

วาเปน อันไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เราทราบวา วุฒิสภาไมไดสังกัดพรรคการเมือง นั่น

หมายความวา ถาสมมุติวาตรวจสอบไดวาพรรคการเมืองไหนสนับสนุนสมาชิกวุฒิสภา 

แลวก็กระทําการอันมิชอบนี่ นั่นหมายความวา จะตองมีการยุบพรรคนั้นดวยใชหรือไม     

นะครับ ซึ่งผมคิดวาอันนี้ก็จะไดบันทึกไวดวยครับ ขอบคุณครับทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :           

ก็เปนประเด็นใหม เชิญทานประพันธครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน กระผม 

ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ในสวนของสภาผูแทนราษฎร ตามรางรัฐธรรมนูญ      

ฉบับของเรานี่จะตองสังกัดพรรคอยางนอย ๙๐ วัน กอนเลือกตั้ง เวนแตวากรณียุบสภา 

ฉะนั้นการสังกัดพรรคการเมืองไมมีปญหานะครับ ชัดเจนตามมาตรา ๒๓๑/๑ ในสวนของ

วุฒิสภานี่สวนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ ๑ คน ในสวนนั้นยังใชบังคับในสวนนี้     

ถาตัวบุคคลนั้นกระทําการอะไรซึ่งเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง ก็จะถูกเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งตามมาตรา ๒๓๑/๑ วรรคแรก แตเนื่องจากในสวนของวุฒิสภา วุฒิสมาชิก    

ไมไดสังกัดพรรคการเมือง  ในสวนของพรรคการเมืองที่ ไมไดอยู ในสวนนี้  แตใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ก็จะมีบทบัญญัติหามพรรค

การเมืองมาดําเนินการชวยเหลือสนับสนุนสมาชิกวุฒิสภา และถาหากวากฎหมาย        

ในปจจุบัน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑       

ยังเขียนไมชัดเจน หรือยังไมเพียงพอ ตอนนี้กรรมาธิการยกรางไดตั้งคณะอนุกรรมาธิการ

ยกรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองนะครับ ก็จะนํา

ขอสังเกตของทานไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับ วาจะทําอยางไรใหชัดเจนเพิ่มเติม        

ใหมีความเขมขนขึ้นนะครับ ขอบคุณครับ 



 ๔๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๒๐/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :     

เหลือทานวัชราครับ เชิญครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. ในเรื่องของการที่จะทําใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและ   

เที่ยงธรรมนี้ ไมทราบวาทานกรรมาธิการไดนึกถึงบุคคล ๆ หนึ่งหรือไม ซึ่งอยูในวงจรของ

การเลือกตั้ง คือ บุคคลที่ทําหนาที่เปนหัวคะแนนของผูสมัครรับเลือกตั้ง คือปรากฏวาใน

การทํางานของหัวคะแนนนั้นมี ๒ ลักษณะ คือลักษณะหนึ่ง ในการชวยจัดกิจการอะไร       

ในการเลือกตั้งหรือหาคะแนนเสียง ในลักษณะชวยเหลืออันเปนการกระทําโดยชอบ      

คือไมไดไปกระทําผิดกฎหมายอะไรนะครับ แลวก็มีอีกกรณีหนึ่ง คือที่กระทําโดยมิชอบ   

ซึ่งเปนลักษณะของการไปซื้อเสียงแทนผูสมัคร ซึ่งในเรื่องนี้ถาไมเอาใจใสก็จะเปนที่        

นาเสียดายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนอยางยิ่ง และที่สําคัญ   

คือวา กฎหมายไดเอื้ออํานวยหรือเปลาในเรื่องนี้ที่จะใหไปดําเนินการได ถึงแมวาใน

มาตรา เดิมใชคํามาตรา ๔๔ ของกฎหมายเลือกตั้งนะครับ จะไดใชคํากวาง ๆ วา ผูใด              

ซึ่งหมายความรวมถึงหัวคะแนนดวยก็ตาม แตในทางปฏิบัติจริง ๆ นั้นยากที่จะไป         

เอาผิดได ตอนนี้กระผมอยากที่จะใหขอคิดไวจากประสบการณของผมวา ผูทํางาน        

ในเรื่องนี้เหมือนอยางกับผูรับจางทํางาน คือจะมีการรับจาง ๒ ลักษณะ คือรับจางแรงงาน

กับรับจางทําของ ถารับจางแรงงานนั้นคือรับเงินไป เพื่อที่จะเปนคาติดโปสเตอร (Poster)  

เปนคาออกตระเวนรถโฆษณาอะไรพวกนี้ ซึ่งเปนการที่ทําได แตมีอีกประเภทหนึ่ง              

ที่เรียกวา รับจางทําของ คือเหมาจายไปเลยวา คุณไปหามานะ ๒๐๐ เสียง แลวจะได

เทานั้นเทานี้ ซึ่งในลักษณะอันนี้กระผมเห็นวาเปนการกระทําที่มิชอบ และเปนการ

สนับสนุนใหมีการเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม ----------------------------------- 

 

          - ๒๑/๑ 

 



 ๔๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ศิริวรรณ ๒๑/๑ 

 

ซึ่งนาที่จะไดมีการออกระเบียบหรืออยางหนึ่งอยางใดที่จะเปนการควบคุม ในสมัยที่ผมทํา

หนาที่เปนกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนั้น ไดมีการมอบหมายใหดูแลในเรื่องนี้ โดยมี

เจาหนาที่ตํารวจในกํากับ ๔๐๐ นายครับ ซึ่งแบงแยกเปนนอกเครื่องแบบครึ่งหนึ่ง แลวก็

ในเครื่องแบบครึ่งหนึ่ง นอกเครื่องแบบนี่ก็มีวัตถุประสงคที่จะใหไปหาขาวในทางลับ ผมก็

ไดใหผูหาขาวนี้ไปหาขาววาใครเปนหัวคะแนนของใครบาง โดยมุงเนนที่จะเอาเฉพาะผูที่         

มีโอกาสที่จะไดรับเลือกตั้งแน ๆ เทานั้น แลวก็เมื่อไดชื่อเขามาแลว ในวันกอนวันเลือกตั้ง   

ที่เขาเรียกวา วันหมาหอน หรืออะไรนี่นะครับ ผมใหตํารวจทั้ง ๔๐๐ นายนั้นแตง

เครื่องแบบหมด แลวก็แยกยายออกไปตระเวนอยูหนาบานของหัวคะแนนของผูสมัครที่มี

โอกาสที่จะไดรับเลือกตั้งนะครับ แตเราไมเขาไปกอกวนเขาในบาน เราไปตระเวนอยูเพียง

หนาบานเทานั้นเอง ปรากฏวาไดผลครับ เพราะปรากฏวามีเสียงตอวามามากมาย แลวก็

หมาก็ไมไดหอนครับ ก็เปนสวนหนึ่งที่ผมเลาใหฟงครับ ขอบคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานสมาชิกครับ ความจริงเรื่องนี้เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางมากนะครับ ผมถึงได

อยากเชิญชวนใหทุกคนออกความเห็น แตวาทานประพันธก็บอกวากําลังอยูในระหวาง 

ยกรางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นก็ฝากขอคิดเห็นตาง ๆ เหลานี้         

ไปใหทานในการที่จะปดชองโหว ชองวางตาง ๆ นะครับ ประสบการณผมเองในการ

เลือกตั้งก็มีมากพอสมควร พรรคการเมืองบางทีก็จางเจาหนาที่ตั้งเปนหลาย ๆ พันคน    

นะครับ ใหดูแลรักษาปายนะครับ ดูแลวันละ ๒๐๐ บาท จะตีความกันอยางไรก็สุดแลวแต

นะครับ จํานวนเจาหนาที่ควรจะมีจํากัดพอสมควร ไมใชมีกําลังจางหมื่นคน ก็ถือวาเปน

เจาหนาที่ทั้งหมื่นคน มันก็อยางนี้ครับ เชิญทานกฤษฎาครับ  

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  : ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ        

ทานประธานที่เคารพครับ ผม นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ครับทาน ผมอยากจะนําเรียน

ประสบการณโดยตรงนะครับ อีกประเด็นหนึ่ง อยากฝากทานประธานไปถึงทาง

กรรมาธิการนะครับวา รูปแบบการซื้อเสียงปจจุบันนี้นะครับ ในลักษณะแบบเดิมนั้น      

ถูกเปลี่ยนแปลงไปมากแลวครับ  ณ  วันนี้ เขาใช รูปแบบของการพนันขันตอครับ            

เปนตัวตอรองนะครับ ซึ่งการจายเงินจะจายของการเปนรูปการพนันในการจายเงินนะครับ  



 ๔๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        ศิริวรรณ ๒๑/๒ 

 

ทําใหไมไดดูวาเปนการซื้อเสียงนะครับ  ขอฝากตรงนี้ดวยนะครับ  แตใช เทคนิค 

(Technique) ตรงนี้มาชดเชยแทนตรงนั้นครับ ขอบพระคุณครับ ทานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

มีทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เชิญครบั  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครบั 

ผม เจิมศักดิ์ ครับ ขอหารือกรรมาธิการวา ถาผมจะเติมถอยคําสักคําหนึ่งนี่ ทานจะ     

เห็นดวยไหมนะครับ ในวรรคที่ ๒ นี่ ที่ทานบอกวา ขอโทษนะครับ ผมชักไปไมไดแลวเสียง            

ที่บอกวา หัวหนาพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด ที่บอก มีสวน

รูเห็นหรือปลอยปละละเลยหรือทราบการกระทําแลว นะครับ ถาผมเติมคําวา หรือควร

ทราบ นะครับ ทราบหรือควรทราบ แลวแตกรณี ถึงการกระทํา แลวมิไดยับยั้งหรือแกไข           

ถาอยางนี้จะทําใหรัดกุมขึ้นไหมครับ ทราบหรือควรทราบ แลวแตกรณี ถึงการกระทํา    

แลวมิไดยับยั้ง ถาทานเห็นดวยนะครับ ผมขอ ตองตัด หรือ ขางหนาทิ้ง ก็เปนความวา      

มีสวนรูเห็น หรือ นี่ตัดทิ้งนะครับ มีสวนรูเห็น ปลอยปละละเลย ทราบหรือควรทราบ 

แลวแตกรณี ถึงการกระทํา แลวมิไดยับยั้งหรือแกไข ถาเปนอยางนี้นี่จะทําใหรัดกุม          

ขึ้นไหมครับ ก็คือ หรือควรทราบ อยางที่เติมขอความคือ หรือควรทราบ ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานอาจารยจรัญใชไหมครับ เมื่อกี้ เชิญครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ขอเสนอของทานอาจารยเจิมศักดิ์       

นะครับ มีผลกระทบเนื้อหานิดหนอยครับ --------------------------------------------------------- 

 

                  - ๒๒/๑ 

  

   



 ๔๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                          นงลักษณ ๒๒/๑ 

 

คืออยางนี้ครับ ในทางกฎหมายที่เราทํางานกันอยูนี่ เราจะมีหลักเกณฑของความชั่วราย 

ของการกระทําของบุคคลเอาไวหลายระดับ ถาระดับที่ชั่วรายที่สุดนี่ ก็คือ พวกทุจริต       

ฉอฉล กลั่นแกลง รังแกอะไรนี่นะครับ อันนี้เปนเจตนาที่เถยจิตเลย ต่ําลงมา ก็คือ ความ  

ชั่วรายในระดับเจตนาธรรมดา หรือจงใจ หรือรูเห็นเปนใจนะครับ อันนี้ก็รุนแรงแน ต่ําลง

มาจากนั้นอีกไมไดเจตนา แตวาประมาทเลินเลออยางรายแรง ไมเอาใจใสดูแลอะไรเลย 

หันตาบอดใสมัน อยางนี้นะครับ ก็เปนความชั่วรายที่ในทางกฎหมายก็ถือวานอง ๆ 

เจตนาเลยครับ ระดับที่ต่ําลงมาอีก ก็คือ ระดับประมาทเลินเลอธรรมดานะครับ แลวก็  

หลังจากนั้นก็จะเปนวา เหตุสุดวิสัยอะไรไป ไมมีความชั่วรายในทางจิตใจ ทีนี้ถาเราไปใส

คําวา หรือควรทราบเขาไป นี่มันทําใหมาตรฐานตรงนี้ไปที่ประมาทเลินเลอธรรมดาวา     

แมประมาทเลินเลอธรรมดาก็ถือวาผิดกฎหมายบทนี้ แลวก็จะตองถูกยุบพรรค แลวก็

จะตองเวนวรรค ๕ ปกันทั้งคณะ ซึ่งผมก็มองวามันจะแรงไปนะครับ ผมก็อยากจะใช

มาตรฐานที่ ๑ ก็คือรูเห็น ในที่นี้หมายถึงรู เห็นเปนใจ ก็แกไขอะไรไมไดละนะครับ           

๒. ปลอยปละละเลย ก็ในระดับที่คลาย ๆ วา ไมใชประมาทธรรมดา แลวก็ ๓. หรือทราบ

การกระทํานั้นแลว คือไมไดเจตนา ไมไดประมาทมาแตตน แตมาทราบตอนหลัง แตก็

ไมไดยับยั้งหรือแกไข คําวา มิไดยับยั้งหรือแกไขนี่ ขยายความ คําวา ทราบ เทานั้นนะครับ 

ผมคิดวาถาเติม หรือควรทราบ เขาไปนี่มันจะคลาย ๆ ทําใหกวาง แลวก็รุนแรงจนเกินไป

ครับผม ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ทานอาจารยประพันธครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง :  ทานประธานครับ ขอติดพันนิดเดียว 

ทานไดตอบผมดวยเลย คือ กรณีประมาทธรรมดานี่ หัวหนาพรรคการเมืองนี่ควรจะ

ประมาทไดไหมครับในเรื่องนี้ คือ อันนี้คือตราชั่งแลว ที่พวกเราจะขีดเสนกันตรงนี้นะครับ 

คือถาทานบอกวา ควรทราบนี่เปนเรื่องของประมาท ทีนี้หัวหนาพรรคการเมืองนี่ควรจะ

ประมาทหรือเปลา ถาสมมุติวาเราคิดวา หัวหนาพรรคการเมืองไมควรประมาทในเรื่องนี้

ตองหาทางแกไข วางแผนก็ควรใส แตถาคิดวาอันนี้มากเกินไป ก็ไมตองใสถอยคําที่ผมพูด 

ผมไมไดดื้อร้ันอะไรนะครับ ผมไมใชนักกฎหมาย ผมเพียงแคคอย ๆ ดูถอยคําของทาน  



 ๕๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                          นงลักษณ ๒๒/๒ 

 

พอบอกทราบ ผมก็เลยถามวา เอะ เราจะไปแคนั้นหรือจะควรทราบ เขาควรประมาท       

ไดไหมนะครับ อันนี้ก็ฝากทานพิจารณานะครับ ผมไมมีอะไรติดใจมากตรงนี้ แตวาฝาก

พิจารณา ขอบพระคุณครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ทานอาจารยประพันธครับ ชวยตอบอาจารยเจิมศักดิ์ดวยนะครับ 

   นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธาน กระผม 

ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ กอนอื่นผมตองขอบพระคุณทานสมาชิก สสร.            

ทานกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล นะครับ กับทานวัชรา หงสประภัศร นะครับ ที่ไดใหขอมูล

เกี่ยวกับการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ นะครับ ผมคิดวาขอมูลที่ทานใหนี่มีประโยชน       

อยางมากนะครับ ผมเขาใจวาวันนี้พนักงานการเลือกตั้งทั่วประเทศคงจะรับฟงสิ่งที่ทาน

อภิปรายกันอยางจดจอนะครับ ก็หวังวาทุกคนที่รับฟงนี่คงจะนําขอเสนอแนะของทาน    

ไปประกอบการพิจารณานะครับ ในสวนของทานวัชรา ผมขออนุญาตนอกประเด็นนิดหนึ่ง

นะครับ เนื่องจากทานเคยสอบถามเมื่อวันกอนวา แรงงานที่อยูตางจังหวัดแลวก็มาอยู

กรุงเทพนี่ ซึ่งมีจํานวนเปนลานนี่จะออกเสียงประชามติไดไหม --------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๒๓/๑ 

    



 ๕๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   ดรุณี ๒๓/๑ 

 

ผมขออนุญาตตอบ ณ ที่นี้เลยนะครับ เพื่อเปนการทําความเขาใจประชาสัมพันธใหพี่นอง

ผู ใชแรงงานทราบวา  ทานที่มาทํางาน  อยูตางจังหวัดมาทํางานที่ก รุงเทพ  หรือ

สมุทรปราการ หรืออะไรตาง ๆ นี่นะครับ สามารถมาออกเสียงประชามติ ในพื้นที่ที่ทาน

ทํางานได ทานไมตองเดินทางกลับนะครับ แลวก็ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัด     

ที่ออกเสียงประชามติใหทุกจังหวัดนะครับ จังหวัดไหนถาหากวามีพื้นที่กวาง ก็จะอาจจะ

เพิ่มหนวยนะครับ ก็เรียนใหทราบเปนขอมูล สําหรับที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง         

ที่สอบถามนะครับ อยากจะเติมถอยคําวา ควรทราบ นี่ กระผมอยากจะกราบเรียนวา 

บทลงโทษในเรื่องนี้ก็คอนขางรุนแรงนะครับ ถึงขนาดยุบพรรคนะครับ เติมถอยคําวา       

ควรทราบ นี่มันจะเบาไปนิดหนึ่ง แตอยางไรก็ตาม ก็จะนําไปประกอบการพิจาณานะครับ 

เพราะวาในสวนของคําบัญญัติถอยคําแรก ๆ นี่นะครับ ที่วา มีสวนรูเห็นอะไรตาง ๆ นี่    

นะครับ  ปลอยปละมันคอนขางจะนําไปประกอบการพิจารณาได  มันขึ้นอยูกับ

พยานหลักฐาน แตวาถอยคําอันนี้ มันในทางกฎหมายมันคอนขางจะเบาไปนิดหนึ่ง      

นะครับ ก็ขออนุญาตเอาตามถอยคําเดิมไปกอนแลวกันนะครับ แลวผมอยากจะกราบ

เรียนนะครับวา ในรางมาตรา ๒๓๑/๑ นี่ เปนเจตนารมณในการยกรางรัฐธรรมนูญคราวนี้

นะครับ วาเราตองการแกไขปญหาเรื่องนี้อยางจริงจัง เรามีมาตรการระยะสั้น เฉพาะหนา

นะครับ มีมาตรการใบเหลือง ใบแดง มีมาตรการ ๒๓๑/๑ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ยุบพรรค 

มีมาตรการระยะยาวในมาตรา ๒๓๑ (๗/๑) คือ สงเสริมสนับสนุนใหความรูกับประชาชน 

ใหองคกรเอกชนมาชวยนะครับ เปนระยะยาว ฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนวา เมื่อ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ ผานประชามติ และใชเปนรัฐธรรมนูญแลวนี่ การเมืองจะตอง

เปลี่ยนไปครับ การกระทําที่เคยกระทํามาแบบเดิม พรรคการเมือง ผูสมัครที่ทําแตเดิมจะ

ทําไดดวยความยากลําบาก ขอกราบเรียนไวดวยนะครับ คณะกรรมการการเลือกตั้งนี่คง

จะไมเกงในการจับคนกระทําผิดนะครับ แลวคงจะไมเกง ไม รูทันเลหเหลี่ยมของ

นักการเมืองนะครับ ถาหากวามีการกระทําที่ไมถูก ไมตอง หลุดรอดไปได เพราะ กกต.   

ไมเกง ก็ไมเปนไรครับ อยาใหจับไดครับ ถาจับไดนะครับ มีพยานหลักฐานอันควร        

เชื่อไดวา ทานเจอมาตรา ๒๓๑/๑ ของรัฐธรรมนูญนี้ครับ 

 



 ๕๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   ดรุณี ๒๓/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ก็มาตรา ๒๓๑ ขอผานไดดวยความสวัสดีนะครับ ไมมีขอขัดแยง        

แตอยางใดนะครับ ขอเชิญตอนะครับ ๒๓๒ เชิญครับ ทานอาจารยจรัญครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม

ขออนุญาตเช็ก (Check) กับทางผูบันทึกถอยคํานิดหนึ่งครับวา ไดเคยขอปรับถอยคําไว   

๓ จุดนี่ ตามที่ทานสมาชิกขอไวใหชัดเจนนี่ คือในวรรคหนึ่งนะครับ ปรับใหนิดหนึ่งไดไหม

ครับวาวรรคหนึ่ง บรรทัดที่ ๕ คําวา ผูกระทํา นี่ขอเปลี่ยนเปน บุคคลดังกลาว เพื่อใหคลุม

ทุกคนที่เกี่ยวของนะครับ แลวในวรรคสอง บรรทัดที่ ๕ เหมือนกันครับ ซึ่งมิไดเปนไปตาม

วิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ ก็ขอเติมใหชัดเลย ตามมาตรา ๖๗ เพื่อกระบวนการ 

กลไก ในการแจงเบาะแสจะไดใชไดนะครับ แลวบรรทัดรองสุดทายนะครับ กอนจะบรรทัด

สุดทายของวรรคสองนี้ก็คือ พรรคการเมืองนั้น ขอเปลี่ยนคําวา นั้น เปน ดังกลาว 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานสมาชิกบันทึกไดครบถวนนะครับ ถูกตอง พยักหนานะครับ ขอบพระคุณมากครับ    

๓ ที่นะครับ ขออนุญาตผานเลยครับ ไปเลย ๒๓๒  

  นายวัชรินทร จอมพลาพล (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติ

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  

ตอไปมาตรา  ๒๓๒  มีการแกไข  มีสงวนคําแปรญัตติ  เ ร่ืองสภาเดียว  และก็เ ร่ือง            

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

มาตรานี้มีการแกไขนะครับ ขออนุญาตเรียนเชิญทานกรรมาธิการชี้แจงกอนนะครับ ๒๓๒ 

ครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท  (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน กระผม 

ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ในรางมาตรา ๒๓๒ มีแกไขเพิ่มเติมใน (๒) เทานั้นนะครับ

เพื่อใหเปนไปตามการไดมาของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเดิมมีแตการสรรหาอยางเดียว เปนการ

ทั้งสรรหา ทั้งเลือกตั้ง ถึงใชถอยคําวา ไดมาซึ่ง นะครับ                                 - ๒๔/๑                        



 ๕๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    สมร ๒๔/๑ 

 

     นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :          

คําเดียว นะครับ เปลี่ยนจาก สรรหา เปน ไดมา คงไมมีปญหาในเชิงถอยคําแลวนะครับ 

เพราะฉะนั้นมาตรานี้มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติอยู ๒ ทานนะครับ ทานพิเชียร

เชิญครับ ความจริงก็เปนเรื่องสภาเดียวใชไหมครับ  

นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ก็สภาเดียวครับ สั้น ๆ ครับ               

ทานประธาน ไมยืดเยื้อแนนอนครับ ก็ในมาตรา ๒๓๒ นี้นะครับ ความเดิมนี่เปนเรื่องของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งตองดําเนินการสืบสวนสอบสวน เพื่อหาขอเท็จจริงโดยพลัน 

เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้นะครับ แลวก็มี (๑) (๒) และ (๓) นะครับ  (๑) นี่ก็คือ 

เมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง หรือผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองซึ่งสงผูสมัครนี่ คัดคาน  

นะครับวา  

นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  ไมได

แปรใน (๑) ครับ  

นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ไมไดแปรครับ  

นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :          

ก็ไมไดหรอกครับ ถาไมไดแปร ตองไมพูดเลยครับ  

นายพเิชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  มา (๒) เลยนะครับทานประธาน  

นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

(๒) ก็เปนเรื่องของสภาเดียวใชไหมครับ  

นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ครับ ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา 

กอนไดรับเลือกตั้งหรือสรรหานี่นะครับ กระผมจะขออนุญาตเรียนถามทานยกรางสั้น  ๆ       

นะครับวา แคไหนครับที่วา ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวานี่ ขอทานไดอรรถาธิบาย   

ตรงนี้สั้น ๆ สักนิดหนึ่งครับ เพราะวาจะเปนประโยชนแดพี่นองประชาชนและผูฟง         

ทั่วประเทศครับ ที่รอรับฟงอยู แลวใครจะเปนผูหยิบยกขึ้นมา  

นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

เอาละครับ  

 



 ๕๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    สมร ๒๔/๒ 

 

นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กกต. จังหวัด หรือใครครับ ขออนุญาต

ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

เชิญทานอุทิศครับ ก็เขาใจวาจะเปนเรื่องของซ้ําครับ เชิญครับ 

  นายอุทิศ ชูชวย  :  ผม อุทิศ ชูชวย ทานประธานครับ ไมติดใจครับ 

เนื่องจากวาเปนเรื่องของ สว. เลือกตั้งอยางเดียวครับ ขอบคุณมากครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :

ขอบพระคุณครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน กระผม 

ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ถอยคําในมาตรา ๒๓๒ (๒) ที่ใชคําวา ปรากฏหลักฐาน     

อันควรเชื่อไดวา นี่นะครับ อันนี้ เปนหลักการที่ใชเขามาในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐            

ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เขามีเจตนารมณที่จะแกไขปญหา เร่ืองการซื้อสิทธิขายเสียง   

นะครับ ซึ่งจากสภาพที่ผานมานี่ ในกรณีซึ่งมีการซื้อสิทธิ ขายเสียง และจะตองมีการ

ฟองรองนะครับ เพื่อใหมีการเลือกตั้งใหมนี่ แตเดิมนี่นะครับ คดีจะตองไปที่ศาลหมด     

นะครับ โดยคูกรณีเขาจะไปฟองกันเองนะครับ แลวก็นําเอาพยานไปสืบ ซึ่งหลักการรับฟง

พยานหลักฐานนี่ในทางกระบวนการของศาลก็คอนขางจะเครงครัดนะครับ ผมยกตัวอยาง

งาย ๆ ถาเปนคดีอาญานี้ก็ตองไดความชัด จนปราศจากขอสงสัยเลยนะครับ อันนั้นเปน

คดีอาญา สวนคดีแพงนี่ ถึงแมจะไมเขียนแบบคดีอาญา แตการรับฟง การชั่งน้ําหนัก

พยานหลักฐานนี่ก็ตองมีน้ําหนักพอสมควรนะครับ ในสวนของการเลือกตั้งนี่ มันไมใชเร่ือง

คดีอาญานะครับ แลวเขาตองการแกไขปญหาเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง ในรัฐธรรมนูญ    

ป ๒๕๔๐ นี่ เขาถึงใชการรับฟงพยานหลักฐานวา ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา        

นะครับ หลักฐานเหลานี้อาจจะมาหลายทาง อาจจะเปนพยานใหการโดยตรง จากการ

พยานแวดลอมตาง ๆ นะครับ จากการที่มีคนสงขอมูลมานะครับ สิ่งเหลานี้ก็จะมา

ประมวลกันวา ในพื้นที่นั้นเรื่องจริงเปนอยางไรนะครับ เราจะดูวาเรื่องจริงเปนอยางไร   

นะครับ จริงไหม ซื้อสิทธิ ขายเสียงจริงไหม แลวเราก็ประมวลหลักฐานทั้งหมดที่มีนะครับ

และถามีขอมูลเพียงพอตามสมควรนี่นะครับ ก็จะเขาลักษณะอันนี้ไดวา ปรากฏหลักฐาน 



 ๕๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                    สมร ๒๔/๓ 

 

อันควรเชื่อไดวา วามีการทุจริตการเลือกตั้งในเขตนั้น ซึ่งอาจจะมีการเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งหรือสั่งเลือกตั้งใหมครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

คงพอใจกันแลวนะครับ เชิญทานอาจารยสวัสดิ์ เรียนเชิญครับ  

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  เรียนประธานที่เคารพ ทานกรรมาธิการ และ   

ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  จริง  ๆ  มาตรานี้  กระผมไม ไดขอแปรญัตติ ไวนะครับ                 

แตวามีขอสังเกตบางประการ อยากจะเรียนถามทางกรรมาธิการวา ทานมีความคิดเห็น

ประการใด กระผมไมทราบวาจะไดรับอนุญาตหรือเปลาครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :           

ก็กรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม ก็เรียนเชิญอาจารยไดครับ  

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  คือในมาตรา ๒๓๒ (๒) นี้นะครับ ถาดูแลวก็

เทากับไดลอมาจากมาตรา ๑๔๗ (๒) ของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ที่ทานสมาชิกทานหนึ่ง 

ทานพูดถึงเรื่องหลักฐานอันควรเชื่อไดวา ---------------------------------------------------------- 

         

                                                                                           - ๒๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                 รัตนา ๒๕/๑ 

 

ซึ่งความจริงถาทานจะกรุณาถามตอไปอีกสักนิดหนึ่งวา กอนไดรับการเลือกตั้งหรือสรรหา

มานี่ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนี่นะครับ ไดกระทําการใด ๆ ไปโดยไมสุจริต กระผมเอา     

ยอ ๆ ตรงนี้ก็แลวกันนะครับ อยากจะเรียนถามวา กอนนี่มันใชเวลานานเทาไรนะครับ 

ตองใชเวลานานเทาไรกอนตรงนี้นะครับ และมาตอนทายนี้บอกวา การกระทํานี้ที่ไมสุจริต

อะไรไดมานี่ โดยฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ขอความตรงนี้มันรับกัน    

หรือเปลานะครับ ผมอยากจะเรียนเอาแคสั้น ๆ แคนี้กอนนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ครับ ขอบพระคุณครับ มีประเด็นที่จะเพิ่มเติม เดี๋ยวอยาเพิ่งตอบก็ได ทานการุณ เชิญครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพ ผม การุณ ใสงาม สสร.       

นะครับ ตอเนื่องกับทานอาจารยสวัสดิ์นะครับ กฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น เราไดแกไข

ปรับปรุงไปแลวนะครับวา กระทําความผิดกอนการเลือกตั้งนะครับ ภายในระยะเวลา 

๑๘๐ วันนะครับ ๑๘๐ วันกอนการเลือกตั้งนี่นะครับ ดูเหมือนจะกอนการเลือกตั้ง      

๑๘๐ วันนั้น ถากรณีครบวาระนับจากวันที่ครบวาระขึ้นไป ๑๘๐ วัน คุณจะกระทําอะไร

ผิดอะไรไมได แตถายุบสภาอันนี้ดูเหมือนจะกําหนดอีกอยางหนึ่ง ผมวากรุณาเอา ลองดู

กฎหมายเลือกตั้งทองถิ่นนะครับ มาดูนิดหนึ่งครับวา ถาเปนไปไดไหมวาจะลอตรงนี้เอาให

เขาที่หรือใกลเคียงกัน เราเคยอภิปรายกันเรื่องนี้วา ถาหากมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการ

เลือกตั้ง พระราชกฤษฎีกานั้นตั้งแตบัดนั้นเปนตนมานะครับ ก็จะกระทําการอะไรที่มันขัด

ตอกฎหมายเลือกตั้งไมได อยางนี้เปนตนนะครับ ทานลองดู ไหน ๆ ทําแลวทําเสียทีเดียว

เลยครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบคุณครับ ทานกรรมาธิการครับ ทานอาจารยประพันธครับ 

   นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน กระผม 

ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ผมตองขอขอบคุณทาน สสร. ทานอาจารยสวัสดิ์ และ         

ทานการุณ ใสงาม ที่ไดสอบถามเร่ืองนี้ และความจริงทานการุณนี่ก็ไดเหมือนกับอธิบาย

ใหผมไปแลวดวยนะครับ ในเรื่องของกอนไดรับเลือกตั้งนะครับ โดยสรุปก็คือ ลักษณะ     

ก็คือ กอนประกาศผลการเลือกตั้ง  ถาจะเอากันงาย  ๆ  นี่นะครับ ระยะเวลานี่ ถาเปน  



 ๕๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 รัตนา ๒๕/๒ 

 

พรบ. การเลือกตั้งทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นนี่ ถาผมจําไมผิดจะระยะเวลา ๖๐ วัน ชวงนั้น

จะทําไมได จะไปซื้อสิทธิขายเสียง ไปบริจาคเงินใหวัด อะไรตาง ๆ ไมไดนะครับ หรือ      

ถาหากวาเปนกรณีเลือกตั้ง สส. นี่ก็อยางที่ทานวานะครับ ตั้งแตมีพระราชกฤษฎีกาที่ใหมี

การเลือกตั้งนะครับ ผมคิดวาถอยคําใน (๒) ของมาตรา ๒๓๒ นี่เปนถอยคําที่มาจาก

รัฐธรรมนูญเดิมนะครับ แตอยางไรก็ตาม ถาหากวาจะมีอะไรที่จะแกไขปรับปรุงนะครับ 

ตอนนี้ก็ยังอยากที่ไดกราบเรียนแลววาอยูในระหวางการยกรางกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง สส. และการไดมาของ สว. ก็คงจะนําขอที่ทานสอบถาม

ไปพิจารณากันอีกทีวาจะปรับปรุงแกไขอะไรไหมครับ ขอบคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

ทานสวัสดิ์เชิญครับ 

   นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม สวัสดิ์ โชติพานิช 

นะครับ เร่ืองนี้ผมคิดวาเปนเรื่องใหญนะครับ เพราะในรัฐธรรมนูญนี่ไมไดบอกระยะเวลา

เอาไว ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา กอนไดรับการเลือกตั้งมา ฉะนั้นทานจะไปออก

กฎหมายลูกมากําหนดระยะเวลานี่ไดหรือไม นี่คือปญหา ทานการุณนี่คงจะจําเหตุการณ

นี่ผิดไปแลวครับ คือผมขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับ ปญหานี้ในรัฐบาลครั้งที่แลวก็เคยจะ

ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดระยะเวลา กําหนดระยะเวลาวาจะใชเวลา

เทาไร แลวก็ตอนนั้นผมก็ออกจาก กกต. แลว ทางวุฒิสภานี่ก็เชิญมาใหกระผมให

ความเห็น แลวก็ไดมีการยึดโยงกันถึงเรื่องกฎหมายทองถิ่น อยางที่ทานการุณพูดนี่ ถาเรา

ดูใหดีวากฎหมายทองถิ่นที่วานี่มันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปลา ที่ไปกําหนดระยะเวลาตรงนี้   

ก็ตรงนี้มันไมไดกําหนดระยะเวลาเอาไว ถาเราไปอิงวาตองมีพระราชกฤษฎีกาเสียกอน 

เพราะฉะนั้นมันแคบ ตรงนี้มันจะแคบนะครับ ----------------------------------------------------- 

  

                                                                                                                 - ๒๖/๑ 

 



 ๕๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๒๖/๑ 

 

และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกานี่ กระผมอยากจะยึดโยงนิดหนึ่งวา เราตองแยกการกระทํานี่                          

แตวาเรามักจะวา กระทําผิด ผิดนี่การกระทําผิดที่มีโทษทางอาญาหรือเปลา อันนั้น             

มันเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ตองสมัครกอนนะครับ ตองสมัครกอน       

นะครับ ตองสมัครกอน แตอันนี้มันเปนเรื่องกอน แลวก็ไมไดกําหนดระยะเวลาเอาไว     

เมื่อตอนที่กระผมยังปฏิบัติงานอยูที่ กกต. ก็มีขอเท็จจริงอันนี้ แกไปหาเสียงเปนปนะครับ 

ก็ไปจากกรุงเทพ ไปหาเสียงเปนปเลยทีเดียว ปรากฏชัด แตวาโชคดีของเรา เราไมได

วินิจฉัยตรงนี้ครับ เพราะแมกระทั่งแกสมัครแลว แกก็ยังกระทําผิดกฎหมายอยู เราก็

ดํา เนินการไปได เลย  แตนี่ ยั งมีปญหาครับ  แลวก็บอกดวยนะครับ  โดยฝาฝน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มันเทากับไปล็อกอีกนะครับ เทากับใหไปมองวา   

อันนี้นะ ที่การกระทําของแกนี่ มันเปนเรื่องที่ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะ ถา

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมันจะผิดไดก็ตอเมื่อเขาสมัคร กระผมอยากจะเรียนฝาก  

ตรงนี้เอาไวทานวา นี่คือเร่ืองใหญสําหรับทานที่จะออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดวย 

คือทั้งผูสมัคร สส. ในสมัยนั้นก็ คือพยายามที่จะถาม กกต. อยูเสมอวา ตรงนี้ทานใช  

เวลาเทาไร ใชเวลาเทาไรตามกฎหมายนี้นะครับ แลวก็ไดทราบจากบางทานที่เปน สว. 

ในขณะนั้น ทานบอกวากฎหมายญี่ปุนเขาเขียนอยางนี้ คือคลาย ๆ กับวา คนที่จะเขามาสู

การเลือกตั้งนั้น คุณตองทําตัวใหบริสุทธิ์ผุดผองมานะ ไมใชคุณไปหาเสียงเอาไวลวงหนา

อะไรเปนป เปนปสองปอะไรนี่ แลวเวลานี้ของเรามีนะครับ มีทําอยางนี้จริง ๆ ถาเราไปเอา

ตามพระราชกฤษฎีกาหรือตามกฎหมายประกอบ ตามพระราชกฤษฎีกาถาวาจริง ๆ ก็    

ไมผิดอีก เพราะเขายังไมสมัคร และทานจะไปเขียนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ทานก็

ตองเขียนในเรื่องวาผูสมัครแน ๆ เลย วา ผูสมัครผูใดกระทําการฝาฝนอยางนั้น อยางนั้น       

มีโทษอยางนั้น อยางนั้น ทานก็ตองไปเขียน ไปกํากับลงไปวา ผูสมัคร จะเอาใหกฤษฎีกาก็

ไมไดนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ผมวาเปนเรื่องใหญครับ ทีนี้ในการที่จะปฏิบัติงานของ 

กกต. ตอไปขางหนา วาทานจะเอาอยางไรนะครับ จะเอากี่เดือน ๕ เดือน ๖ เดือน ปสองป

หรืออะไรนี่ ทานจะเอาอยางไร เพราะวาอยางที่ผมเรียนแลววามีจริง ๆ ครับ วาเขาทํา

อยางนี้เปนปเลย ไปจากกรุงเทพ ไปคลุกคลีอยูตามวัด ตามชุมชน หมูบาน เขาทําอยางนี้ 

แลวเปนที่ปรากฏชัดวา คือแกจะสมัคร สส. หรือสมัคร สว. ในขณะนั้น ผมขอเรียนฝากไว 



 ๕๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๒๖/๒ 

 

ตรงนี้นะครับ วาทานจะแกรัฐธรรมนูญตรงนี้อยางไร หรือจะไมแกอยางไร ก็ไปคิดเอา     

นะครับ เพราะวาถาอยางนี้เขาไมกําหนดเวลา ถาทานไปล็อกในกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวา เทานั้นวัน เทานี้วันนี่ กระผมวาเกิดเรื่องแนวา มันนาจะขัดรัฐธรรมนูญ 

เพราะรัฐธรรมนูญไมไดบอก ไมไดบอกเลยนะครับ ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา      

ใชไหมครับ วาไดรับเลือกตั้งมาโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรมอะไรนี่ ก็วากันไปนะครับ ไมได

บอกเลยวาเมื่อไร ครับ ก็ขอขอบคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                     

ผมวาเปนเรื่องใหญนะครับ ทานกรรมาธิการตอง เชิญทานการุณอีกทีหนึ่งครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ขอตอเนื่องกับทานสวัสดิ์

นิดเดียวครับ เปนไปไดไหมครับ หารือกับทานกรรมาธิการนะครับวา คําวา กอนการ

เลือกตั้ง ที่วานี้ควรจะเขียนไวใหเปนที่ปรากฏไหม เชน ๓ เดือน ๖ เดือน ๑ ป หรืออะไร ให

มันชัด ๆ ใหทุกคนรูกติการวมกัน อันที่ ๑ นะ ถาไมเขียนในรัฐธรรมนูญ เปนไปไดไหม 

เขียนตรงนี้เอาไววา กอนการเลือกตั้งนั้น ใหไปอยูในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ     

ตอนนั้นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอาจจะเขียนไวสัก ๖ เดือน ปรากฏวา ๖ เดือนมัน

นอยไป เราแกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่โนน งายดี เราอาจจะเปลี่ยนจาก ๖ เดือน 

คือ เลือกตั้งครั้งแรกอาจจะ ๖ เดือน ถาเห็นวา ๖ เดือนมันแย เราก็อาจจะเปลี่ยนกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญ จาก ๖ เดือน เปน ๑ ป ถา ๑ ปยังแยอีก เราก็อาจจะขยับเปน ๒ ป 

อะไรอยางนี้เปนตนนะครับ ลองดูนะครับ ทางกรรมาธิการจะเปนประโยชนครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ครับ ก็เปนขอเสนอแนะ เชิญทานกรรมาธิการครับ ทานอัชพรครับ เชิญครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ จําไดวาทานอาจารยการุณก็คงจําได                        

ทานอาจารยสวัสดิ์ก็จําได คือ รางที่แกไขคราวนั้น กระผมเองก็อยูดวย คอนขางมีปญหา  

 

           - ๒๗/๑ 



 ๖๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๒๗/๑ 

 

เพราะวาพอรัฐธรรมนูญเขียนอยางนี้ เสร็จแลวก็ไดมีการเสนอกฎหมาย แกไขกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งกันขึ้นวา คือผูที่ลงสมัครนั้นเขาไมรูวาจะตองหาม

สักเทาไร เพราะบางคนก็ยกขึ้นอางวา เขาทําอยางนี้มาจนตลอดชีวิต เสร็จแลวพอเขาจะ

ลงสมัครนี่ ถาเกิดบอกหามทันทีหรือวาหามยอนหลังไปนี่ เขาจะมีความผิดทันที ตรงนั้นก็

ค อนข า งถก เถี ย งกั นมาก  แต ถ าจะ เขี ยนระยะ เวลาอยู ในตั วบทบัญญัติ นั้ น 

ก็พูดกันวามันก็มีปญหา เพราะการกระทําตามกฎหมายประกอบรัฐธรมนูญที่วามี

ความผิดนั้นมันหลากหลาย บางอันมันอาจจะใชเวลาอยางนั้นไมได ผมเองโดยสวนตัว 

ผมรูสึกวาสิ่งที่เขียนอยูใน (๒) เขาโยงไปถึงการกระทําซึ่งเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นในตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นนะ 

สามารถกําหนดระยะเวลาไปไดวา เร่ืองนี้การกระทําถาตอเนื่องกันมาจนถึงวันเลือกตั้ง 

ตั้งแตกอนหนานี้มานี่ ถือวามีความผิดตามกฎหมายประกอบ มันก็จะเขาสอดคลองกับ 

(๒) ของอันนี้อยู คงเขาใจวา นาจะไดนะครับทานอาจารยสวัสดิ์ คือการเขียนระยะเวลานี่

คอนขางลําบากมาก ๆ เพราะวาการกระทําตาง ๆ มันหลากหลาย จะกําหนดระยะเวลา

เพียงใด ขนาดไหนนี่คอนขางยาก แตเห็นดวยที่ควรจะกําหนดในกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญเสียใหชัด คนจะไดหยุดทํากอนสมัครชวงหนึ่งครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนญ คนที่สอง)  :   

และที่ทานการุณเสนอวาควรจะโยงไปสูกฎหมายประกอบ บันทึกไวในรัฐธรรมนูญอยางนี้ 

ไดไหมครับ ขัดของไหมครับ ไปเขียนในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ได แตวาใหเขียน

ในรัฐธรรมนูญไวดวยนะครับ  

  นายสวัสดิ์  โชติพานิช  :  ทานประธานครับ กระผมขออนุญาตนะครับ  

ถาทานไปยึดโยงอยางนั้นอยางที่ผมไดเรียนแลววา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

มันจะเริ่มใชนี่ ตองผูสมัครนะครับ ผูสมัครนะครับ ตองเร่ิมตั้งแตตองเปนผูสมัครนะ ถายัง 

ไมสมัครก็เอาผิดอะไรเขาไมได ผมวาทานจะเขียนอยางไรนี่มันตองเขียนอยูในนี้แหละครับ 

ใน (๒) นี่แหละ ทานจะเขียนเรื่องกําหนดเวลาอยางไร ทานตองเขียนใน (๒) เสียใหชัด    

นะครับ วาทานจะเอาอยางไรนะครับ  

 



 ๖๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๒๗/๒ 

 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

เชิญครับ เชิญทานอาจารยจรัญครับ เชิญครับ  

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ผมคิดวาจะพยายามใสใน (๒) นี่นะครับ เพื่อใหไดทั้ง

สองกรณี ทั้งกรณีของตัวเองทํา กับคนอื่นทําใหตัวนะครับ โดยเอาใสในบรรทัดแรกนี่ครับ 

ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวา ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติ กอนไดรับ

เลือกตั้งหรือสรรหา แลวก็ความอะไรไปอยางนี้นะครับ แลวก็กฎหมายที่จะบัญญัติ 

ก็กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอะไรในตอนทายนี่ครับ ใหเห็นวา กอนเทาไรนี่จะตองเปน

ชวงที่กฎหมายตองไปบัญญัติอีกทีหนึ่ง อันนี้มันก็จะทําใหตอบปญหาที่ตั้งได ขอบพระคุณ

ครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   

ทานสวัสดิ์ครับ เชิญครับ  

  นายสวัสดิ์  โชติพานิช  :  ทานประธานที่เคารพครับ ทานจะเขียนอยางนั้น

ก็ไดนะครับ แตวาอยางไรก็ตาม มันตองกําหนดลงไปใหดีใน (๒) นี่นะครับ อยางที่ผม

เรียนแลววา ผมเชื่อวาทานที่เปน สสร. ในขณะนั้นคงจะเขาใจวา อันนี้ผมเคยพยายามที่

จะถาม สสร. หรือนักวิชาการตรงนี้วา ตรงนี้ทานมีเจตนาอยางไร หรือทานเอามาจาก

กฎหมายประเทศไหนหรืออยางไรที่ตรงนี้ ที่ เขียนอยางนี้นะครับ คือเขียนอยางนี้ 

เพราะฉะนั้นก็ทานเอาไปคิดดูก็แลวกันนะครับ ผมก็ใหเปนขอสังเกตที่วาควรจะมาแกใน 

แตอยางไรก็ตามในการกําหนดระยะเวลานี้ ถาทานจะเอา ตองเขียนไวในรัฐธรรมนูญ 

ทานไปเขียนในกฎหมายประกอบไมได จะมีปญหาแนนอน ตองเขียนไวในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ (๒) นี่แหละ ทานจะเอาอยางไรก็นะครับ แตถาทานเขียนก็ อันนี้มันคลาย ๆ 

จริยธรรม ผมเขาใจอยางนั้นในความเห็นของผูที่จะเขามาเลนสูสนามการเมือง หรือจะ

เปนนักการเมืองตองทําตัวใหมันบริสุทธิ์ในระยะหนึ่งนะครับ เสียกอน ผมเขาใจวาจะเปน

อยางนั้น แตวามันระยะเทาไรนี่ มันก็ลําบากเหมือนกัน แตบางคนที่บอกวาเขาเคยทํา         

 

 



 ๖๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๒๗/๓ 

 

บุญมา อะไรมาตลอดชีวิตก็เปนอยางนั้นจริง ๆ  บางคนใสบาตรนี่นะครับ แกก็ใสบาตร แกก็         

อางวาทําบุญมา แตวาพอถึงเวลาจะใกลเลือกตั้งรูสึกวาจะทําบุญมากขึ้นมาหนอยนะครับ  

 

                          - ๒๘/๑ 



 ๖๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           บุศยรินทร ๒๘/๑ 

 

เมื่อกอนอาจจะใสบาตรวันละ ๕ องค ๖ องค เดี๋ยวนี้ก็อาจจะเหมากันทั้งตําบล อะไร  

อยางนี้นะครับ อายนี่อยางนี้เราก็ตองมาดูอีกเหมือนกัน แตมาตรานี้พูดจริง ๆ นี่จะเปน

ประโยชนมากเลยทีเดียวครับ เปนประโยชนมาก ทานคิดเอาก็แลวกันนะครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ครับ ตองขอบพระคุณครับ ทานไพโรจนหรือครับ เดี๋ยวความจริงทานกรรมาธิการจรัญ 

  นายไพโรจน พรหมสาสน  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 

กระผมขออนุญาตแสดงความเห็น ผม ไพโรจน พรหมสาสน ในฐานะสวนตัว สมาชิกสภา

รางรัฐธรรมนูญ มันมีอยู ๒ กรณีเทานั้นนะครับ คือ ยุบสภา รัฐธรรมนูญเราเขียนบอกวา

ตองเลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน หรือ ๔๕ วันนะครับ หรือวาครบวาระเลือกตั้ง ๙๐ วัน ภายใน 

๙๐ วัน แลวก็ยุบสภานี่มันบอกไมไดนะครับวามันยุบเมื่อไร เพราะฉะนั้นก็เอาเทาเวลาที่         

เรากําหนดเลือกตั้งนี่นะครับ สวนการครบกําหนดนั้นมันรูลวงหนาแลว ๙๐ วัน เราก็จะ

ดับเบิ้ล (Double) ไปเปนเทาตัวนะครับ แทนที่ ๙๐ วัน อาจจะเปน ๑๘๐ วัน อะไรก็

แลวแตวาไมใหเตรียมการหรือจะแจกจะจายอะไรตาง ๆ มันก็มีแนวคิด ผมออกจะเห็น

ดวยกับทานสวัสดิ์นะครับวา นาจะตองกําหนดชัดเจน ดีกวาที่จะไปอยูในกฎหมายลูกครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ครับ ๆ 

เมื่อกี้กรรมาธิการบอกวาจะรับไปพิจารณานะครับ เชิญทานอัชพร 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ กรรมาธิการตระหนักดีวาวงเล็บนี้คอนขางจะ

สําคัญมากเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตที่นาจะไดผล กรรมาธิการเห็นดวยกับที่ทาน

อาจารยสวัสดิ์ ที่ทานการุณเสนอนะครับ ในหลักการ สวนถอยคํานั้นจะรับไปเขียนเพื่อจะ

ใหเหมาะสมครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ตกลง

วาพักกลางวันพอดีนะครับ ไปทานขาวกลับมาบายโมงแลวคอยวากันนะครับ ขอพักการ

ประชุมครับ 

 

พักประชุมเวลา  ๑๒.๐๒  นาฬิกา 



 ๖๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ เปนพเิศษ       วัฒนี ๒๙/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๓.๐๖ นาฬิกา 

    

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานสมาชิกครับ

เมื่อกี้นี้มีคางไวนะครับ ผมขอเปดประชุมตอเลยนะครับ กอนที่เราจะพักการประชุมไปเพื่อ

รับประทานอาหารนะครับ กลับมาไดมีสมาชิกอภิปรายไปบางแลวนะครับ จะขอตอโดย 

เชิญทาน ทางกรรมาธิการจะชี้แจงตอใชไหมครับ เชิญครับ ทานเลขา ๒๓๒ ใชไหมครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานครับ กระผมขออนุญาต

อภิปรายกอนที่ทานกรรมาธิการจะตอบนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญทานวัชรา

ครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมขออนุญาตอภิปรายในเรื่องของมาตรา ๒๓๒ (๒) กอนที่

ทานกรรมาธิการจะตอบครับ คือ กอนพักเที่ยงนี้มีทาน สสร. ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับการ

เลือกตั้งไดอภิปรายในเรื่องนี้ไว คือขออนุญาตเอยนาม ทานอาจารยสวัสดิ์ครับ ซึ่งทานได

ใหความเห็นไวดีมากครับ กระผมขอเสริมในเรื่องนี้วา กอนไดรับการเลือกตั้งนั้นถาจะ

กําหนดลงไปโดยชัดเจนวา กอนเลือกตั้ง ๒ เดือน ๓ เดือน ๖ เดือน หรือ ๑ ป นั้นไมนาจะ

เปนการที่เหมาะสมครับ เนื่องจากวา ถากําหนดเอาไวเชนนั้น ก็เทากับวาเลยจากกําหนด

ที่กําหนดไวแลวก็กระทําไดหรือไมมีความผิด ซึ่งความจริงเจตนาของบทบัญญัติในเร่ืองนี้

นั้นไดมุงเนนถึงเจตนาของการกระทําใหตนเองไดรับเลือกตั้งมาโดยไมสุจริต ซึ่งอันนี้ตอง

แลวแตพฤติการณแตละเรื่องแตละราวไป อีกประการหนึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญนี้จะใช

เปนเวลาอันยาวนาน ไมแนวาตอไปขางหนาอาจจะมีคนคนคิดถึงวิธีการหรือการกระทําที่

ไมเหมาะสมที่เปนการกระทําที่ไมสุจริตดวยวิธีการที่ไมเกี่ยวกับระยะเวลาขึ้นมา กระผม

จึงมีความเห็นวา ไมนาที่จะระบุไวใหชัดเจน แตใหขึ้นอยูกับพฤติการณแตละเรื่อง           

แตละราวไปครับ ขอบพระคุณครับ 



 ๖๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ เปนพเิศษ       วัฒนี ๒๙/๒ 

 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ          

ทานกรรมาธิการครับ วรรคสองนี่ครับ ทานจะชี้แจงอยางไรครับ อภิปรายแลวถาไมนั่นก็

ตองออกเสียงใชไหมครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ก็ในสวนของมาตรา ๒๓๒ (๒) นี่นะครับ 

กรรมาธิการก็พิจารณาในหลักการที่ทานอาจารยสวัสดิ์ใหขอเสนอแนะนี่นะครับ แลวก็

ทานวัชราไดพูดเมื่อสักครูวา จะไปเขียนระยะเวลาในกฎหมายนี่มันจะแข็งไป --------------- 

 

        - ๓๐/๑ 

   

   

 



 ๖๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                              รสรินทร ๓๐/๑ 

 

ก็เดี๋ยวขออนุญาตดูถอยคํากอนไดไหมนครับ เดี๋ยวฝาก กรรมาธิการจะรับไปนะครับและดู

ถอยคํานะครับ อาจจะไปเติมวา อยางเชนทํานองวา ภายในระยะเวลาที่กําหนดใน

กฎหมาย หรืออะไรอยางนี้นะครับ เพื่อใหรับกันวาสามารถที่จะกําหนดไดในกฎหมายลูก

อะไรนี่นะครับ จะไดไมตองมีปญหา จะไดไหมครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไดไหมครับ      

ทานวิชัยครับ 

  นายวิชัย  เ รืองเริงกุลฤทธิ์   :  ทานประธานสภา  แลวก็ทาน  สสร .                      

ผูทรงเกียรติที่เคารพครับ กระผม วิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ สสร. ครับ ในมาตรานี้กระผมเปน

ผูสนับสนุนกลุมที่ ๓ นะครับ กราบเรียนอยางนี้ครับวา จริง ๆ แลวควรจะกําหนดไวให

ชัดเจนในระยะเวลาครับ กระผมคงจะมีประสบการณอยูบาง ในเรื่องของการเมืองทองถิ่น 

กราบเรียนวา บุคคลที่จะหาประโยชนจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีอยูนะครับ บางคนอยูใน

ตําแหนงหนาที่ ถาเราไมกําหนดใหชัดเจน ก็จะไดเปรียบกับบุคคลที่บริสุทธิ์เขามาทํา

หนาที่ทางการเมืองเหลานี้ ถาไดกําหนดระยะเวลาไวอยางชัดเจนนั้น ก็บุคคลใดที่จะเขาสู

การเมืองในกระบวนการเมืองตรงนี้แลวนี่ เขายอมรูอยูแกใจวากอน ๖ เดือน กอน ๑ ป                

ก็ระมัดระวัง ทําในสิ่งที่ถูกตอง ทําในสิ่งที่ใหเกิดประโยชนและยุติธรรมกับบุคคลอื่นที่เขาสู

ระบบการเมืองเชนเดียวกัน ขอกราบขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานปริญญาครับ 

  นายปริญญา ศิริสารการ  :  ทานประธานที่เคารพครับ ทานผูมีเกียรติ              

ผม ปริญญา ศิริสารการ สสร. นะครับ เมื่อกี้ที่ทานประพันธพูดกลาวถึงเรื่องระยะเวลานี่

นะครับ ขณะนี้มันมีหลักฐานที่ไมเปนหลักฐานบอกวา การทําการไมถูกตอง หรือเกี่ยวกับ

การซื้อสิทธิขายเสียง มิใชเฉพาะกอนการเลือกตั้ง แตหลังการเลือกตั้งก็มี ถาทานอยูใน

ชนบท  หรือทานเห็นชาวบาน  หรือวาเขาปฏิบัติกันนี่  สมมุติวา  ยกตัวอยางผมนี่                

ถาวันที่ ๑ เปนวันเลือกตั้งนี่นะครับ หลังจากวันที่ ๑ นี่ถาผมไดรับเลือกตั้งนี่ วันที่ ๑๕ หรือ

วันที่ ๓๐ หรืออีกเดือนหนึ่ง คุณมารับได มันมีปรากฏอยางนี้จริง ๆ แตมันไมมีหลักฐานที่

จะเอาผิดกันนะครับ ฉะนั้นผูกระทําความผิดนี่ ทั้งกอนทั้งหลังอยูตลอดเวลา ผมวา              

อยางที่ทานวิชัย ขอเอยนามนะครับวา ทานบอกวา ทําใหผูดี ๆ หมดสิทธิไปดวยนี่ ผมวา 



 ๖๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                              รสรินทร ๓๐/๒ 

 

ถาเพื่อใหประเทศชาตินี่งามสงานี่ครับ เราตองยอมใหบุคคลเหลานั้นเสียสละออกไป ถา

เราออกกฎหมายเพื่อที่จะครอบคลุมยาวนี่นะครับ ผูที่บริสุทธิ์กอนหนานั้น หรือที่ทํางาน 

เชนเมื่อกี้นั่งคุยกันนอกหองนี่บอกวา ผูบางครั้งนี่ทํางานเสียสละให เชน  บริการ

มอเตอรไซค (Motorcycle) ฟรี (Free) ให แตดวยธรรมชาติเพื่อจะตอยอดธุรกิจนี่นะครับ

สมมุติวาถาเขามีปญหาเมื่อมาลงการเมืองนี่นะครับ ทาง กกต. หรือทางผูที่จะตัดสินก็นํา

สืบออกมาไดวา เขามีเจตนาอยางนี้เพื่อการตอยอดของการคา ไมใชเพื่อที่จะซื้อสิทธิ  

ขายเสียง อะไรตาง ๆ นี้ ฉะนั้นการกําหนดระยะเวลานี้ ผมคิดวาตองคิดใหดี ๆ นะครับ 

การกําหนดระยะเวลาก็จะใหประโยชนกับคนกลุมหนึ่ง การไมกําหนดระยะเวลาก็จะให

โทษกับคนกลุมหนึ่ง ฉะนั้นคนที่ไดรับโทษจากกลุมนั้นเพื่อประเทศชาตินี่นาจะยอม

เสียสละครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลง ตกลงกัน

ไดไหมครับ ยกรางครับ แขวนอีกหรือครับ ออ ขอไปแกไขถอยคําและเดี๋ยวเอามาดูใชไหม

ครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  คืออยางนี้ครับ                 

ทานประธานที่ เคารพครับ ความจริงทางกรรมาธิการยกรางยังยืนยันอยูนะครับ                  

เร่ืองถอยคํานี่วา กอน นี่ก็ไมขัดตอรัฐธรรมนูญหรอก เพราะวาในรายละเอียดนี่เรา

สามารถจะไปออกกฎหมายลูกได ซึ่งในกฎหมายลูกนี่ก็กําหนดระยะเวลาได ก็มีกฎหมาย

หลายฉบับครับที่เปนไปในทํานองนี้นะครับ เพียงแตวาเมื่อมีทานที่ใหขอมูลมา ซึ่งเปน

ประโยชนครับ อยางทานอาจารยสวัสดิ์ก็ดี หรือวาทานที่เคารพทั้งหลายนี่ ก็มีทั้งที่เห็นวา 

เขียนไวแลวก็ดี ถึงไมเขียนก็ไมเปนไร เพราะเปนเรื่องกวาง ๆ ดังนั้นนี่คณะกรรมาธิการ           

ยกราง ก็ในหลักการ ก็คือยังยืนยันอยู แตวาจะไปพิจารณาดูในเรื่องของกรอบทั้งหมด 

เวลาที่เราจะพิจารณา แลวรวมทั้งนี่มันจะมีกฎหมายลูกอยูดวยครับ ที่กําลังพิจารณาอยู 

เพราะฉะนั้นก็จะไปดูทั้งระบบครับผม 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไดนะครับ               

ทานสมาชิกครับ รับที่กรรมาธิการเสนอเอาไวนะครับ ขออนุญาตผานนะครับ เปนมติผาน 

มาตรา ๒๓๒ ตามที่กรรมาธิการแกไขนะครับ ทานเลขาครับ ตอไปครับ 



 ๖๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รสรินทร ๓๐/๓ 

 

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๒๓๓ มีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  สงวนคํา               

แปรญัตติ ทานแรก ทานพิเชียร เร่ืองระบบรัฐสภา คงไมเปนไรแลวนะครับ ผานไป             

ทานอุทิศครับ อะ ทาน 

   

          - ๓๑/๑ 

 



 ๖๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๓๑/๑ 

 

   นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. 

นะครับ อันนี้ไมใชเฉพาะระบบรัฐสภา สภาเดียวอยางเดียวนะครับ อันนี้เปนกรณีการยื่น

คํารอง อันนี้พอดีกรรมาธิการก็มีการเพิ่มเติม ก็จะขออนุญาตเฉพาะสวนของเพิ่มเติม    

นะครับ ในกรณีที่เมื่อวรรคสองนะครับ เมื่อประกาศผลแลวนะครับ ผลการเลือกตั้ง 

กรรมการการเลือกตั้งเห็นวาควรใหมีการเลือกตั้งใหม หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง สส. หรือ 

สว. ผูใดก็ตามนะครับ ใหยื่นคํารองตอศาลฎีกา เพื่อวินิจฉัยในกรณีเร่ือง สส. สว. ใหยื่น

อุทธรณตอศาลอุทธรณ ใหยื่นตอศาลอุทธรณ กรณีของการเลือกตั้งทองถิ่น การวินิจฉัย

สวนนี้ก็จะวินิจฉัยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับเร่ืองของการเลือกตั้งใหม พูดงาย ๆ ก็คือ เร่ือง

ใบแดงกับใบเหลืองเทานั้น ทานประธานครับ ผมเห็นวา ไหน ๆ จะเติมสวนนี้แลว เปนไป

ไดไหมครับวา ขึ้นไปศาลฏีกาแลวนี่ ไหน ๆ ก็ไหน ๆ พิจารณาความผิดที่เกี่ยวของกับทาง

อาญาดวยเสียเลย เปนไปไดไหมครับวา ไหน ๆ จะแกอยางนี้ เพิ่มเติมอยางนี้ ซึ่งเห็นดี

ดวยนะครับ เห็นดีดวยอยางยิ่งดวยนะครับ ก็เปนการพิจารณาไปเสีย เขียนไปเสียใหมัน

ครบเรื่อง วาดวยเรื่องของการพิจารณาในความผิดเกี่ยวกับอาญาดวย เพราะมีความผิด

ในกฎหมายเลือกตั้งนี้หลายบทนะครับ ที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดทางอาญาอยู

ดวย ถาไมอยางนั้นแลว ขึ้นไปอุตสาหนะครับ อุตสาหขึ้นไปจนถึงศาลฎีกา อยางทองถิ่นก็

อุตสาหขึ้นไปจนถึงศาลอุทธรณแลว ก็ไปพิจารณาเฉพาะเพียงเลือกตั้งใหม ใบแดง 

ใบเหลือง ถาจะฟองทางอาญากันใหมในกรณีทําความผิดกฎหมายเลือกตั้ง เชน แจกเงิน 

เลี้ยงเหลา แจกเงินใหวัด อะไรตาง ๆ ตองกลับไปยื่นฟองใหมในคดีอาญาวาดวยเรื่องการ

กระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้ง เร่ิมตนตั้งแตศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา กวาจะ  

รูความกันวา สุดทายวาผิดหรือไมผิด ถูกหรือไมถูก ทานประธานครับ หมดสมัยแลว ๔ ป

นี่หมดสมัยแลว นี่ผมฟองคดีอยูที่ศาลจังหวัดสกลนครอยูเร่ืองหนึ่ง ที่มีรูปภาพ มีวิดีโอ 

(Video) แจกชัดเจนบนเวที กอนการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๓๒ เมื่อกี้ กอน ๖๐ วัน             

แจกบนเวทีงานวัด ประกาศปาวเลย มีถายรูปวิดีโอได นายก อบจ. ที่สกลนคร ที่มีปญหา

ของ กกต. แลว กกต. ก็ พวกผมเคยเรียกเอกสาร เรียกขอมูลมา ปรากฏวา กกต. จังหวัด

สกลนครใหใบแดง มาถึง กกต. เกานะครับ ไมใช กกต. ทานนี้ อยางหนาตราชาง     

ปรากฏวา วินิจฉัยใหใบเหลืองเฉยเลย แลวมีคําวินิจฉัยอีกวา ใหฟองคดี ดําเนินคดีอาญา  



 ๗๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๓๑/๒ 

 

จนเดี๋ยวนี้ กกต. ก็ไมดําเนินคดีอาญา เร่ืองอยางนี้มีทั่วประเทศนะครับ จะเกี่ยวของกับ

วรรคนี้โดยตรงเลยทานประธาน วินิจฉัยใบเหลืองก็ตาม ใบแดงก็ตาม และมีคําวินิจฉัยวา

ใหดําเนินคดีอาญาดวย ทานประธานไปดูครับ คําสั่ง คําวินิจฉัย กกต. เกา ไมต่ํากวา 

๑,๐๐๐ สํานวน ไมต่ํากวานะ ไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ สํานวน ที่มีคําสั่งใหดําเนินคดีอาญานะ

ทานประธาน  อันนี้ทางแพงก็ มี อีก เหมือนกัน  แต เฉพาะเรื่ องอาญาไมต่ํ ากว า           

๑,๐๐๐ สํานวนทาน อยูที่มือผมในขณะนี้ เปนคนเก็บหลักฐานเอาไวตั้งแตสมัยทานจรัญ 

บูรณะพันธศรี แลวรวมกับหลายทานมาสอบเอาไว มีผูจะตองดําเนินคดีไมต่ํากวา   

๑,๐๐๐ คนทาน ผมวามันตองถึงเวลาตองเอานักการเมืองนะครับ อยาลงเฉพาะใบแดง 

ใบเหลืองนะครับ มันถึงเวลาแลวละครับ จะตองเอานักการเมืองที่กระทําความผิดนะครับ

ไปลงโทษทางอาญาดวย จําคุกเสียบาง แลวก็รอลงอาญาก็วาไป สวนทางแพงก็เรียกทาง

แพง คาเสียหาย เดี๋ยวนี้ไมมีเลยครับ นอยรายมากครับ การดําเนินคดีอาญายังไมปรากฏ

เลย อยางที่ผมเลาใหฟง แลวปรากฎทานประธานครับ ตั้งแตเลือกตั้งนายก อบจ. เสร็จ 

ดําเนินคดีสวนกันไปสวนกันมา ศาลตน ศาลอุทธรณ ไตสวนกันอยูนั่นแหละครับ กลับไป

กลับมา กวาจะมีคําพิพากษาศาลชั้นตน ๓ ปกวาแลว ------------------------------------------ 

 

                                                                                                                      - ๓๒/๑ 



 ๗๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                ศันสนีย ๓๒/๑ 

 

นี่เหลืออีกหกเจ็ดเดือนจะหมดวาระ ๔ ปแลว ศาลชั้นตนพิพากษาบอกวา ไมมีเจตนา     

เอา นั่นอีก ไมมีเจตนาแจกเพื่อจะหาเสียง ผมวามันตองเขียนอะไรบางอยาง 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ชวยสรุป     

หนอยครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  สรุปเลยก็คือ ใหทําอยางไรครับ ทานจะบรรจุอยางไร

เขียนอยางไร ชวยคิดหนอยครับ ทําอยางไร ไหน ๆ ขึ้นศาลอยางนี้แลว แดงก็ เหลืองก็   

วาไป สวนอาญาก็พยานหลักฐานก็วาไป และกําหนด เอาอีกอันหนึ่ง ควรกําหนดเวลา

ดวย อยางกรณีที่ผมวานี่นะครับ ๓ ป กวาจะถึงศาลฎีกา บวกศาลอุทธรณ บวกศาลฎีกา

อยางละ ๒ ป นะครับ ก็ประมาณ ๗ ป ๘ ป เลือกตั้ง ๒ สมัยยังไมรูเลย เขาเปนผูบริหาร

อีก ๒ สมัย เพราะวาระบบนี้ตองแก ตองปรุงแตงใหม ถาทานประธานไมปรุงแตงใหม    

นะครับ มีปญหาอยูรํ่าไป แลวก็แกปญหานี้ไมตก นักการเมืองไมกลัวครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อีกกลุม ทานอุทิศ

วาอยางไรครับ มีไหมครับ เชิญครับ ทานอภิชาต ิ

  นายอภิชาติ ดําดี   :  ทานประธานที่เคารพ กระผม อภิชาติ ดําดี ในฐานะ

ผูสนับสนุนการแปรญัตติ กลุมทานอุทิศ ชูชวย นะครับ ในมาตรานี้ไดขอแปรเกี่ยวเนื่อง     

กับหลักการสภาคูนะครับ แตวาทางกรรมาธิการก็ไดเพิ่มเติมสมาชิกวุฒิสภาไวแลว        

นะครับ ก็ไมติดใจครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะผูขอแปรญัตติ มาตรา ๒๓๓       

กราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา มาตรา ๒๓๓ นั้นเปนบทบัญญัติที่วาดวย

หลักเกณฑของการตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการวินิจฉัย

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยความเดิมในมาตรา ๒๓๓ นี้ทานประธาน ไดแยกกระบวนการ     

ในการตรวจสอบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งไว ๒ ขั้นตอนครับ ก็คือ ขั้นตอน

แรกกอนที่จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งกับขั้นตอนที่ ๒ ภายหลังจากที่มีการประกาศ

ผลการเลือกตั้งครับ  โดยทั้ง ๒ ขั้นตอนนี้ความเดิมใหนําเสนอขึ้นสูศาลฎีกาเพื่อให         



 ๗๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                ศันสนีย ๓๒/๒ 

 

ศาลฎีกาเปนผูมีคําวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวนวรรคทายของมาตรานี้ก็โยงไปสู            

การเลือกตั้งในระดับทองถิ่นวาใหเอาหลักเกณฑเดียวกับวรรคหนึ่ง วรรคสองมาใชบังคับ 

เพียงแตเปลี่ยนศาลฎีกามาเปนศาลอุทธรณ กระผมไดขอแปรญัตติดังนี้ครับ ทานประธาน

ครับวา เนื่องจากกระผมไดพิจารณาวา การวินิจฉัยโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น

อาจจะมีทั้งกรณีที่เปนการวินิจฉัยกอนที่จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งกรณีหนึ่ง แลวก็

เปนการวินิจฉัยหลังจากที่มีการเลือกตั้งอีกกรณีหนึ่ง ดังนั้นในวรรคแรกของมาตรา ๒๓๓ 

ผมจึงไดขอแปรญัตติเปนวา ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัยใหมีการ

เลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกอนประกาศผลการเลือกตั้ง ใหคําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด  เหตุผลก็คือ เมื่อยังไมมีการประกาศผลการเลือกตั้ง 

หากใหนําคดีขึ้นสูศาลฎีกาแลวนี่จะเปนเหตุใหการเลือกตั้งนั้นมีอุปสรรคลาชาออกไป  

  ในวรรคที่ ๒ ครับทานประธาน จะเปนกรณีที่มีการประกาศผลเลือกตั้ง

ออกมาเรียบรอยแลวนะครับ ผมก็เลยขอแปรญัตติวา ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่น    

คํารองตอศาลฎีกาเพื่อใหมีคําวินิจฉัยเสียกอนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไปแจก

ใบแดง โดยใหมีการยื่นเรื่องเพื่อใหศาลฎีกาเปนคนตรวจสอบวามีเหตุสมควรที่จะเพิกถอน

ผลการเลือกตั้งหรือไม โดยกําหนดใหในระหวางที่คดียังอยูระหวางการพิจารณาของ          

ศาลฎีกานั้น บุคคลที่ไดรับเลือกตั้งใหเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ดี วุฒิสภาก็ดี              

จะปฏิบัติหนาที่ไมไดจนกวาศาลฎีกาจะมีคําสั่งยกคํารองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

และในกรณีที่ ศาลฎีกามีคํ าสั่ ง ให เลือกตั้ ง ใหมหรือ เพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูใด ตามคํารองของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ใหสมาชิกภาพ

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นสิ้นสุดลง  

  สวนความในวรรคสาม ผมก็ไดขอแปรญัตติโดยตัดขอความเรื่องของ     

การเลือกตั้งระดับทองถิ่น ใหมีความกระชับขึ้นครับทานประธาน โดยแปรญัตติวา --------        

 

                                                                                                                      - ๓๓/๑ 

 



 ๗๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        นิวรา ๓๓/๑ 

 

ในวรรคสาม ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นดวยโดยอนุโลม โดยใหยื่นอุทธรณคําวินิจฉัยตอศาลอุทธรณ 

แลวก็ใหคําสั่งของศาลอุทธรณเปนที่สุดครับ ทีนี้ทานประธานครับ เมื่อผมแปรญัตติแลวนี่

ทางกรรมาธิการยกรางก็ไดปรับปรุงถอยคํานะครับ ตามหลักการที่ผมไดขอแปรญัตติไว

เปนสวนใหญ เพียงแตไดมีการเพิ่มเติมกรณีเร่ืองของสมาชิกวุฒิสภาเขามาอยูในความ

ของวรรคที่ ๑ และวรรคที่ ๒ ดวย ก็นาจะถือวา กรรมาธิการยกรางเห็นดวยกับกระผมแลว      

แตวากลับบันทึกออกมาวายังไมเห็นดวย กระผมก็กราบเรียนวา เทาที่ตรวจสอบดูแลว   

สวนใหญทานไดนําหลักการที่ผมขอแปรญัตติไปปรับปรุงแกไขอยูในรางแลว  

   มีอีกนิดหนึ่งครับทานประธาน ประเด็นในกรณีตามมาตรา ๒๓๓ วรรคแรก 

ซึ่งเปนกรณีที่ กกต. แจกใบเหลือง หรือเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งนะครับ กอนที่จะมีการ

ประกาศการเลือกตั้ง ซึ่งเมื่อปรับปรุงแกไขใหมแลวนี่ ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งเปนที่สุดครับ คําวา เปนที่สุด ในที่นี้นี่ตองขอความกรุณาใหทานยกรางชี้แจงวา 

เปนที่สุด นี้หมายถึงเปนที่สุดในชั้นของ กกต. ใชไหมครับ ถาใช ก็หมายความวาผูที่ไดรับ

ผลกระทบจากคําวินิจฉัยของ กกต. ยังมีสิทธิที่จะฟองคดีตอศาลปกครองอยู ถูกตอง

หรือไมครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ ก็เปน         

อันยอมแลว เหลือแตคําถามเรื่อง เปนที่สุด เชิญกรรมาธิการยกรางครับ  

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) : กราบเรียน               

ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการ กระผมขออนุญาต      

กราบเรียนเหตุผล แลวก็หลักการ ซึ่งหลายเรื่องทานสมาชิกผูทรงเกียรติ คือ ทานสุรชัย     

ขออภัยที่เอยนาม ไดอภิปรายไปแลวนะครับวา หลักการสําคัญของมาตรานี้ เจตนาหลัก  

ก็คือ  การทําใหกระบวนการของการจัดการเลือกตั้ งนั้นมีประสิทธิภาพ  และใน

ขณะเดียวกันใหมีการถวงดุลระหวางอํานาจการวินิจฉัยของ กกต. กับองคกรอื่นนะครับ 

แตอยางไรก็ตามครับ ในการวินิจฉัยการเลือกตั้ง ในการเพิกถอนสิทธิก็ตาม หรือในการสั่ง

ใหเลือกตั้งใหมก็ตามนั้น ในการจัดการเลือกตั้งเองทั้งระดับชาติ ระดับทองถิ่นก็มีขอจํากัด

ในเรื่องของกรอบเวลา ดังจะเห็นจากรัฐธรรมนูญเอง มาตรา ๑๒๒ ก็กําหนดใหมีการเปด 



 ๗๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        นิวรา ๓๓/๒ 

 

สภาภายใน ๓๐ วัน ในการเลือกตั้งทองถิ่นปจจุบันก็มีการประกาศแกไขกฎหมายเลือกตั้ง

ทองถิ่นใหมีการรับรองผลภายใน ๓๐ วัน ดวยเหตุผลขอจํากัดของหลักในเงื่อนเวลาอันนี้

ครับ ที่ทําใหคณะกรรมาธิการมีการปรับปรุงแกไข ดังเชนเหตุผลที่ทานสุรชัยไดอธิบาย นั่น

ก็คือวา กอนวันประกาศผลเลือกตั้งนั้น เราไดถือใหอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

นั้นเปนที่สุดนะครับ ในกรณีของการเพิกถอนสิทธิก็ตาม หรือการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม  

ก็ตาม ดังนั้นประเด็นของการเปนที่สุดนั้นคงชัดเจนครับวา ในความหมายนี้ก็คงหมายถึง

วา คําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นถือวาเปนที่สิ้นสุดแลว สวนประเด็นที่จะไป

ขัดแยงในเรื่องของคดีอ่ืน ๆ หรือไมเห็นดวยอยางไรในเรื่องแพง อาญา ก็คงเปนเรื่องของ

ผูเสียหายไป แตในเร่ืองของการสั่งของการเลือกตั้งก็ถือเปนที่สุดนะครับ สวนในกรณีของ

วรรคสองนะครับ เปนกระบวนการที่เราเห็นวา คณะกรรมาธิการเห็นวา อันนี้เปนเรื่องของ

หลังวันประกาศผลเลือกตั้ง ซึ่งทําใหมีเวลาพอที่จะกลั่นกรองอะไรมากขึ้นนะครับ ดังนั้น

เราจึงเสนอใหใชระบบของการที่จะใหศาลเปนผูตัดสินคดีในเรื่องของการสั่งวินิจฉัย ไมวา

จะเปนการเพิกถอนสิทธิก็ตาม หรือสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมก็ตาม รวมทั้งไดรับขอเสนอ

ของทานสุรชัย ในเรื่องของการใหหยุดปฏิบัติหนาที่ระหวางที่มีการยื่นคํารองตอศาลฎีกา 

ดังนั้นหลักการทั้งหมดนี่ รวมทั้งกําหนดวา เมื่อศาลฎีกาตัดสินแลวก็ถือวาเปนที่สุดเชนกัน

นะครับ โดยอนุโลมไปใชกับการเลือกตั้งทองถิ่นดวย โดยกําหนดใหการเลือกตั้งทองถิ่นนั้น

ไปที่ศาลอุทธรณ แลวก็ใชหลักการอันเดียวกัน ผมขออนุญาตกราบเรียนวา ประเด็นที่เรา

ตองกลับมาใหอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งในสวนที่กอนการเลือกตั้งนั้น ดวย

เหตุผลที่ผมกราบเรียนครับวา มีความผิดซึ่งหลายกรณีที่อาจจะเกิดเปนกรณีแลว หาก

ตองไปที่ศาลนี่ก็อาจจะทําใหการจัดการเลือกตั้งนั้นไมทันนะครับ ซึ่งจะสงผลตอการเปด

ประชุมสภา ตามมาตรา ๑๒๒ ดังนั้นเหตุผลทั้งหมดนี้เปนเหตุผลที่คณะกรรมาธิการได

ปรับปรุงในมาตรา ๒๓๓ สวนประเด็นที่ทานการุณ ตองขออภัยที่เอยนาม ทานไดกลาวถึง

วา อยากใหรวมไปถึงเรื่องของการดําเนินคดีทางคดีอาญาดวยนั้น ผมคิดวาในมาตรานี้มี

จุดมุงหมายหลัก คือ เร่ืองของการจัดการเลือกตั้ง สวนกระบวนการในการดําเนินคดี

อาญาของผูที่ทําหนาที่ทุจริตในทางการเลือกตั้งนั้นก็เปนหนาที่ของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งอยูแลว ในกระบวนการที่จะตองดําเนินการตามกฎหมาย -------------        - ๓๔/๑ 



 ๗๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๓๔/๑ 

 

แตคงไมไดไปที่ศาลฎีกาทันที สวนกระบวนการที่จะเรงรัดในเรื่องของกระบวนการไตสวน

หรือกระบวนการพิจารณาคดีนั้น ผมคิดวาในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในหมวดอื่น ๆ ในเรื่องของ

กระบวนการยุติธรรมนั้น ก็ไดพูดถึงเรื่องของกระบวนการที่จะมีการเรงรัดอยูมาก

พอสมควร ดังนั้นในมาตรานี้คณะกรรมาธิการจึงกราบเรียนเสนอตามที่ไดเสนอทานเพื่อน

สมาชิกนะครับวา หลักการใหญเปนอยางนี้ และก็คณะกรรมาธิการจึงเรียนเสนอสภาราง

รัฐธรรมนูญ เพื่อกรุณาพิจารณาครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยอมรับไดไหม

ครับทานสุรชัย  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย       

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ ก็ยอมรับไดครับทานประธาน เพราะวาทางกรรมาธิการไดปรับ

ตามที่ผมขอแปรญัตติไว ตางถอยคําบางคําเทานั้นเอง ทีนี้ทานประธานครับ ผมตองการ

ใหปรากฏเปนบันทึกในจดหมายเหตุไวนะครับ ในวรรคที่ ๒  วรรคที่ ๒ ที่ผมขอแปรญัตติ

ไวแลวก็ทางกรรมาธิการเห็นชอบดวยก็คือ เมื่อมีคําวินิจฉัยของ กกต. ใหมีการเพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งของ สส. หรือ สว. ก็ตาม ภายหลังจากที่ไดประกาศผลการเลือกตั้งไปแลว  

นะครับ กําหนดไววา สส. หรือ สว. ผูนั้นจะปฏิบัติหนาที่ตอไปยังไมได กราบเรียนทาน

กรรมาธิการครับวา ไมไดหมายความวาสมาชิกภาพเขาสิ้นสุดนะครับ ยังคงมีสมาชิกภาพ

อยู เราเห็นตรงกันหรือเปลาครับตรงนี้ จะไดบันทึกอยูในจดหมายเหตุ เมื่อสมาชิกภาพยัง

มีอยูนี่จะมีประเด็นที่ผมอยากจะใหทานกรรมาธิการชี้แจงใหกระจางเลยวา สส. หรือ สว. 

ผูนั้นมีสิทธิเขารวมประชุมไหม เพราะวาตรงนี้จะมีผลเกี่ยวกับองคประชุมของ สส. หรือ 

สว. ในเมื่อสมาชิกภาพเขายังไมสิ้นสุด แตเราเขียนหามการปฏิบัติหนาที่ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานการุณครับ 

เดี๋ยวตอบทีเดียวนะ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธาน ประเด็นอันนี้ควรจะบันทึกตอเนื่องกัน

เลยครับ  

 

 



 ๗๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๓๔/๒ 

 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน            

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ผมคิดวาหลักการที่ทานสุรชัย   

ขออภัยที่เอยนาม ตรงกันครับ คือหลักเกณฑนี้ก็เหมือนกับมาตรา ๒๖๓ ในหลักการที่ใช

กับ ปปช. เมื่อ ปปช. รับเร่ืองนะครับ นั่นก็หมายความวาปฏิบัติหนาที่ไมได แตยังดํารง

ตําแหนงอยู หากคําพิพากษาตัดสินวาไมผิด ก็กลับมาไดคืนครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานการุณครบั  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ประเด็นนี้ถาไปวินิจฉัย

อยางนั้นนะครับ คุณสมบัติเขายังมีจํานวนที่จะนับไดอยู จะเปนปญหาเรื่ององคประชุม 

และจะเปนปญหาในเรื่องการลงมติ ทั้งที่นับองคประชุมเกี่ยวกับเร่ืองของมติเกี่ยวกับ  

เร่ืองของจํานวนสมาชิกที่มีอยูทั้งหมดของสภา ถาทานตอบอยางเมื่อสักครูนี้นะครับ ของ

ทานสุรชัยถามเมื่อกี้นะครับ เพราะวามาทําหนาที่ไมได พอมาทําหนาที่ไมได อยูนอกหอง       

แตในหองนี้นับจํานวนนะครับ ตัดจํานวนเขาทิ้งไมไดทาน ถาใหเขามาทําหนาที่ไมได    

ตองตัดออกจากจํานวนขององคคณะ มันจะมีปญหาเกี่ยวกับเรื่อง ทานดูหลายมาตรา   

นะครับ ที่มีมาเรื่อยเกี่ยวกับเรื่ององคคณะขององคประชุมนี้ ของจํานวนสมาชิกที่มีอยู   

ของเสียงขางมากในที่ประชุม ตางกันนะครับตรงนี้ ใหทานตอบตรงนี้ใหชัดกอน           

แลวของผมมีอีกประเด็นหนึ่ง หรือจะใหผมถามอีกประเด็นหนึ่งเลย  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  จะตอบเลยหรือ

เปลาครับ หรือคิดดูกอน วาอยางไร ตอบเร็ว ๆ เดี๋ยวแยงกันทีเดียวเลย เอาของทานการุณ

ตอไปใหจบ แลวเดี๋ยว  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ สสร. นะครับ 

ทีเดียวเลยนะครับ วรรคสองนี้นี่ทาน ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกตั้งแลวนะครับ      

ทานครับ  ทานใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งคนเดียวเทานั้น  ไมใชคนเดียว  ให

คณะกรรมการการเลือกตั้งอยางเดียวเปนผูยื่น เปนผูยื่นใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอน

สิทธิ แตทานไมไดใหคูความที่เกิดเหตุ ซึ่งเขาก็เสียหายเหมือนกัน กกต. เปนผูเสียหาย

ตามกฎหมายเลือกตั้ง ผูสมัครดวยกันในเขตเลือกตั้งนั้น ทานไปดูนะครับ กฎหมาย

เลือกตั้งก็บอกไวอีกเหมือนกัน เปนผูเสียหายดวยเชนกัน สามารถนําคดีขึ้นสูศาล ในกรณี 



 ๗๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๓๔/๓ 

 

คูกรณีดวยกันที่สมัครอยูในเขตเลือกตั้งเดียวกันกระทําความผิดนี่ ถือวาเปนผูเสียหาย

เหมือนกัน แตวรรคนี้ปรากฏวาทานใหเฉพาะ กกต. นําคดีขึ้นศาลอุทธรณ นําคดีขึ้น    

ศาลฎีกา ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- ๓๕/๑ 



 ๗๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      สาริศา ๓๕/๑ 

 

ถาทานใหอยางนี้ ผมวาทานควรจะเพิ่ม ควรจะนะครับ เพิ่ม อยางนอย ๆ ทานตองให

คูกรณีของเขานะ คือผูเสียหายตามกฎหมายเลือกตั้งที่เรียกชื่อกันวา ผูสมัครดวยกันใน

เขตเลือกตั้งเดียวกันนั้น เปนผูเสียหายสามารถนําขึ้นดวยเชนเดียวกันครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานอาจารย     

เจิมศักดิ์ครับ แลวเดี๋ยวเขาจะไดตอบทีเดียว สั้น ๆ นะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ ครับ 

ขอถามนิดเดียว ที่ทานบอกวา ใหสมาชิกภาพ คือ กรรมการการเลือกตั้งพอฟองศาลฎีกา

ใหหยุดทํางาน แตทานบอกวา ตอนสุดทายบอกวา เมื่อศาลมีคําพิพากษาแลวนี่นะครับ          

ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ สว. ในเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลง ทานให

สิ้นสุดลงวันไหน วันที่มีคําพิพากษา หรือวันที่หยุดทํางาน เพราะมันจะเกี่ยวกับเงินเดือน 

ผมขอเจตนารมณตรงนี้ใหชัดเจนครับ จะไดบันทึกตรงนี้ใหชัดเจน หรือไมอยางนั้นก็ตอง

เขียนตรงนี้ใหชัดเจน ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานยกราง        

เชิญตอบทั้ง ๒ คําถามเลยนะครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธาน             

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ตามที่

ทานการุณไดกรุณาสอบถามวา กรณีที่สมาชิกภาพของสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่ศาล

ฎีกาสั่งรับคํารองของ กกต. แลวจะปฏิบัติหนาที่ตอไปไมไดนี่จะมีผลกระทบตอองคประชมุ 

อันนี้ก็มีความจําเปนนะครับ เพราะวาบุคคลคนนี้เขามานี่ เนื่องจากวาไดมีการตรวจสอบ 

สอบสวนแลววามีการทุจริตในการเลือกตั้ง จึงตองหยุดปฏิบัติหนาที่กอน คงไมสมควรจะ

ใหคนที่มี เหมือนกับวามีปญหา มีชนัก ไปทําหนาที่โดยที่ตัวเองทุจริตการเลือกตั้งเขามา 

ซึ่งในหลักการของ ปปช. ในมาตรา ๒๖๓ เมื่อ ปปช. สอบสวน จนไดหลักฐานขอมูลและ  

ชี้มูลแลว เพื่อสงใหวุฒิสภามีมติถอดถอน บุคคลนั้นก็ตองหยุดปฏิบัติหนาที่ครับ ใน

หลักการตองเปนอยางนี้ คือถาจะไปเขียนรายละเอียดเร่ืององคประชุมไวในนี้นี่ก็จะมี

รายละเอียดคอนขางมาก แลวมันจะมีปญหาดวยนะครับ  ในสวนที่ทานสอบถามวาใน

วรรคสอง มาตรา ๒๓๓ นี่ใหแตเฉพาะ กกต. ยื่น อันนี้เปนหลักการใหม คือเดิม กกต. มี 



 ๗๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      สาริศา ๓๕/๒ 

 

อํานาจวินิจฉัยใหใบเหลือง ใบแดง เด็ดขาดไปหมดเลย ไมไปศาลเลย คราวนี้กรณีที่

ประกาศผลการเลือกตั้ง ก็ให กกต. มีอํานาจที่จะวินิจฉัย ถาเห็นควรใหเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งหรือสั่งเลือกตั้งใหมเนื่องจากมีเวลา อยางที่ไดมีการชี้แจงแลว ก็ใหทางศาลมา

ชวยตรวจสอบนะครับ เราจะไมไดใหคูกรณีมาดําเนินการฟองกัน มิฉะนั้นก็จะยอนกลับ

ไปสูระบบเดิม คือ ในระบบเดิมปลอยใหคูความฟองกันเองและใหศาลสั่งเพิกถอนการ

เลือกตั้งนั้นศาลเลือกตั้งใหม ซึ่งจากที่ผานมาคงไดทราบวาไดมีการสูคดีเปนเวลายาวนาน 

จากศาลชั้นตน ไปศาลอุทธรณ ศาลฎีกา จนกระทั่งหมดวาระของ สส. คดีก็ยังไมเสร็จ คือ

ถาหากใหคูความไปดําเนินการอยางนั้นแลว หลักการก็จะผิดไปหมดเลยนะครับ สวนที่

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ขออนุญาตที่เอยนามที่สอบถามวากรณีที่ให สส. หยุดปฏิบัติหนาที่ 

นี่ คําสั่งศาลจะมีผลเมื่อใด ก็คงตองมีผลนับแตที่ศาลฎีกามีคําสั่งหรือศาลอุทธรณมีคําสั่ง 

ในกรณีของทองถิ่นนะครับ คงมีผลตามนั้น ทีนี้ถาจะเติม จะดูถอยคํานิดหนึ่งนะครับ     

ถาอยากจะเติม เดี๋ยวผมขอหารือทางทีมเลขานิดหนึ่งนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ตกลงนะครับ    

ทานศิวะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี : ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม ศิวะ แสงมณี สสร 

ขออนุญาตถามนิดเดียว เมี่อกี้คือขออภัย ทานสุรชัยไดถาม และผมยังไมทราบแนใจวาใน 

๒๓๓ ในวรรคแรกที่บอกวา คําวินิจฉัยคณะกรรมการใหเปนที่สุดนั้น ผูเสียหายสามารถจะ

ไปรองยังศาลปกครองไดดวยใชไหมครับ ไดหรือเปลาครับ อยางเหมือนกับกรณีที่

เชียงใหมอยางนี้ครับ ที่เขารองศาลคุมครอง 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : พิเชียรครับ สั้น ๆ   

นะครับ รอคุณการุณ เขียนเสร็จหรือยังครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

ผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ สสร. คือในมาตรา ๒๓๓ นี้นะครับ กระผมเองก็ไดมีสวนใน

การยื่นขอแปรญัตติไวนะครับ------------------------------------------------------------------------ 

 

                                      - ๓๖/๑ 



 ๘๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐             ศิริลักษณ ๓๖/๑ 

 

เพราะวา คือไดดูแลวนะครับทานประธาน ผมวามันจะกลายเปนการปดกั้นไมให

ผูเสียหายเขาสามารถที่จะยื่นคํารองตอศาลฎีกาไดนะครับ ซึ่งตรงนี้กระผมคิดวา อาจจะ

ถอยหลังกวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณพิเชียรที่     

คุณแปรไวนี่มันเกี่ยวกับสภานี่ เอาตรงที่เขาแก 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือในสวนนั้นเปนสภาเดี่ยว กระผม    

ไมติดใจ แตวาทางกรรมาธิการมีการแกไข 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เอาตรงที่เขาแก 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ถูกตองครับ กรรมาธิการมีการแกไข  

แลวก็ตัดวรรค ตัดประโยคสําคัญดวยครับทานประธาน ก็คือประโยคที่วา ผูเสียหายมีสิทธิ

ยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่ออุทธรณ คํานี้สําคัญมากครับทานประธาน เพราะเทากับเปน

การไปปดกั้นนะครับ มิใหผูเสียหายไดใชสิทธิที่จะโตแยงกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง         

และกระผมคิดวา เปนการถอยหลังจากรัฐธรรมนูญเมื่อป ๒๕๔๐ ครับทานประธาน ตรงนี้

ไมนา และก็ไมควรที่จะไปปดกั้นสิทธิของผูเสียหาย ซึ่งถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่

วินิจฉัยออกมานะครับ กระผมคิดวา เปนสิทธิของเขาครับ ที่เขานาจะมีสิทธิในการยื่น

โตแยงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สวนวาระยะเวลาที่ทางทาน กกต. ได

กรุณาชี้แจงนะครับวา คูความที่ไดฟองกันเองนั้น แลวก็เมื่อขึ้นศาลแลวใชระยะเวลานาน

มาก กวาศาลทานจะมีคําวินิจฉัยออกมานั้น กระผมคิดวานาจะไปปรับปรุงในสวนนั้น

มากกวา แตวาโดยหลักจะเรียกวา หลักนิติธรรม หรือวา หลักนิติรัฐ ก็แลวแตครับ         

ทานประธาน กระผมคิดวาสิทธิของผูเสียหาย ซึ่งเขาถูกตัดสินนี่ เปรียบเสมือนถูกลงดาบ

ประหารเลยนะครับทานประธาน เขานาที่จะมีสิทธิในการอุทธรณหรือฎีกานี้ แลวก็ผมมาดู

ในวรรคสุดทายนะครับทานประธาน วรรคที่ ๓ ในวรรคที่ ๓ นี่ทาง กกต. กลับใหสิทธิ

สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นสามารถยื่นคํารองอุทธรณไดครับทานประธาน 

กระผมคิดวา มันจะขัดกันเองหรือเปลานะครับ ที่วาในสวนวรรคแรกนี่ทานตัดสิทธิ แตวา 

ในวรรคที่ ๓ ทานกลับเปดโอกาสนะครับ ใหยื่นคํารองตอศาลได ขออนุญาตใหทาง      

ทาน กกต. ไดชี้แจงในประเด็นนี้ดวย กระผมคิดวา เร่ืองนี้เปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งนะครับ  



 ๘๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐             ศิริลักษณ ๓๖/๒ 

 

มาตรา ๒๓๓ กับ ๒๓๒ นี้ พี่นองประชาชนและผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้ง กกต. จังหวัด

และเจาหนาที่ กกต. ทั่วประเทศกําลังรอรับฟงอยูครับทานประธาน 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เอาเฉพาะ ๒๓๓ 

นะครับ  

  นายพิเชยีร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ยกรางครับ     

เชิญครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กระผมขออนุญาต อภิปราย    

และจะไดตอบคราวเดียวครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คุณวัชราเชิญครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. ครับ ในมาตรา ๒๓๓ นี้เนื่องจากที่กรรมาธิการไดมีการแกไขใน

วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม กระผมขออภิปรายในลักษณะที่วา สอบถามความ    

แนชัดครับ เนื่องจากในมาตรานี้เปนเรื่องการมอบดาบอาญาสิทธิ์ใหกับกรรมาธิการ    

เปนเรื่องที่สําคัญมากครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในวรรคหนึ่งที่วา ใหคณะกรรมการ          

เลือกตั้งวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งกอนประกาศผล           

การเลือกตั้ง โดยใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด ซึ่งเมื่อดูใน     

มาตรา  ๒๑๘  ที่ เราไดพิจารณากันไปเมื่อวานนี้  ในวรรคสองนะครับวา  อํานาจ                     

ศาลปกครองนั้นไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรอิสระ คือหมายความวา จะไป

ฟองรองตอศาลปกครอง ในภายหลังก็ไมไดครับ ซึ่งเมื่อเปนดังนี้นั้นก็เปนการจํากัด              

ตัดสิทธิของผูที่ไดรับความเสียหายจากคําวินิจฉัยนั้น เปนอันวาหมดกันไปเลย เนื่องจาก

ไดมีมาตรา ๒๑๘ วาไวดังกลาวแลวนะครับ แลวก็ดูในมาตรา ๒๓๓ ก็ยังไดเขียนย้ําลงไป

อีกวา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุดครับ ผมก็เห็นดีดวยครับถาวา           

ในหลักการที่ทําไปแลวถูกตัว ถูกผูกระทําผิดจริง ๆ นะครับ -------------------------------------  

 

                                                                                                                      - ๓๗/๑   



 ๘๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๓๗/๑ 

 

แตวาของเหลานี้มันขึ้นอยูกับพยานหลักฐาน คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งสุจริตก็จริง 

แตอาจจะไดรับพยานหลักฐานที่ไมถูกตองมาก็เปนไดครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวานาที่จะ

พิจารณาใหความเปนธรรมแกผูไดรับความเสียหายใหมีทางออก โดยแตเดิมนั้นก็ไดเขียน

เอาไว ในเรื่องใหสิทธิที่จะใหผูเสียหายมีสิทธิที่จะยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพื่ออุทธรณได    

อันนี้ก็เปนทางออกอันหนึ่งที่ดีอยูแลวนะครับ แตตอนนี้ทานมาเขียนอีกอยางหนึ่ง ซึ่งเปน

การปดกั้น ผมก็รูสึกเปนหวงครับ แตอยางไรก็ตาม ถาจะเปนตามที่วานี้ โดยที่ทานคิด

ใครครวญแลวก็ไมขัดของ แตวาทานนาที่จะไดคิดตอไปดวยวา ในกรณีที่เกิดความ

ผิดพลาดขึ้นมาอยางนี้จริง ๆ คือหมายความวา ไดมีการทุจริตเชนนี้จริง ๆ แลวความ

เสียหายในทางแพงที่เกิดขึ้น เชน ถาจัดการเลือกตั้งใหมนี่นะครับ ทานจะไมคิดที่จะเขียน

ลงไปหรือครับวา กรณีตามมาตรานี้ไมตัดสิทธิ หรืออํานาจที่จะเรียกรองใหชดใช

คาเสียหายดวย ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญยกรางครับ  

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ในเบื้องแรก ผมขออนุญาตตอบที่ทานอาจารย 

เจิมศักดิ์ ปนทอง นะครับ ขออนุญาตเอยนาม ที่ทานสอบถามวา ถาศาลฎีกามีคําสั่งแลว

นี่จะหมดจากสภาพเมื่อไรนะครับ ในกรณีนี้ไดมีการบัญญัติเอาไวในมาตรา ๑๐๑ (๙)   

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงนะครับ เมื่อศาลฎีกามีคําสั่งตาม

มาตรา ๒๓๓ วรรคสอง ในกรณีเชนนี้ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่ศาล             

มีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งนะครับ อันนี้เขาจะบวกกับของวุฒินะครับ  แตวาความสิ้นสุดของ

สมาชิกภาพก็จะอยูในมาตรา ๑๐๑ (๙)  คือ นับแตวันที่ศาลมีคําสั่งครับ ในสวนที่       

ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ๓ ทานสอบถามนี่นะครับ ในวรรคแรก ผมขออนุญาตตอบไป

พรอมกันเลยนะครับ คือ หลักการของมาตรา ๒๓๓ วรรคแรกนี่นะครับ ความจริงอันนี้เปน

อํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเดิมที่รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ใหอํานาจนะครับ คือ 

มีอํานาจที่จะสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพ 

เพื่อความรวดเร็ว เพราะเรื่องการจัดการเลือกตั้งนี่จะตองดําเนินการไปดวยความรวดเร็ว

และเปนธรรมนะครับ ในกรณีวรรคแรก อยางที่ทานอาจารยวุฒิสารไดกราบเรียนแลววา 



 ๘๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๓๗/๒ 

 

ระยะเวลาตามวรรคแรกนี่มีนอยมากนะครับ ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งในระดับชาตินี่    

นะครับ ในการเลือกตั้ง สส. นี่นะครับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ นี่นะครับ มาตรา ๗/๑      

การดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันเปนการเลือกตั้งทั่วไป คณะกรรมการ

การเลือกตั้งตองดําเนินการเลือกตั้งใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันเลือกตั้ง      

ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น มีประกาศคณะปฏิรูป

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๓๒   

ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ กําหนดให คณะกรรมการการเลือกตั้งตองประกาศผลการ

เลือกตั้งใหแลวเสร็จโดยเร็ว ซึ่งตองไมเกิน ๓๐ วันนับแตวันเลือกตั้ง ฉะนั้นระยะเวลานี่        

นะครับ ในวรรคหนึ่งนี่มีคอนขางนอยมากนะครับ และการทุจริตการเลือกตั้งตาง ๆ นี่ก็

มักจะเกิดขึ้นในชวงเวลาใกล ๆ กับวันเลือกตั้งนะครับ อยางยกตัวอยางงาย ๆ คดีที่มีการ

ซื้อเสียง ซึ่งเปนที่ทราบกันทั่วไปนะครับ คือที่จังหวัดบุรีรัมย เมื่อ ๑๐ ปกอน ที่มีการเอา

ธนบัตรมาเย็บกับใบหาเสียงนะครับ พรอมกับเงินรวมทั้งหมด ๑๑ ลาน นี่นะครับ ยึดได   

คาหนังคาเขา มีหลักฐานชัดเจนอยางนี้นะครับ กอนวันเลือกตั้ง ๓ วัน นะครับ กรณี         

อยางนี้ ถาปรากฏอยางนี้ เจอหลักฐานชัดเจนอยางนี้นะครับ ถาจะปลอยใหไปเลือกตั้ง 

นะครับ หรือประกาศผลไปนี่ ทานคิดดูสิครับ วามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ระยะเวลาของ

ชวงนี้มีคอนขางจํากัด ใน ๓๐ วัน นี้นี่นะครับ ----------------------------------------------------- 

 

           - ๓๘/๑ 



 ๘๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)              พรเทพ ๓๘/๑ 

 

ถาจะมีการสั่งเลือกตั้งใหม อยางนอยตองใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมเวลา ก็คง

ประมาณ ๑๕ วันใชไหมครับ จะตองมีการพิมพบัตร เตรียมเจาหนาที่ตาง ๆ ในกรณีสั่ง

เลือกตั้งใหม เวลาจะพิจารณาจริง ๆ นี่นะครับ ก็จะอยูชวงเวลาประมาณ ๑๕  ๒๐ วัน    

นะครับ คือขอใหทานชวยคิดใหดวยวาจะทําอยางไร คือเวลามันคอนขางสั้นมากนะครับ 

แลวในการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไมใชวาอยู ๆ มีคนรองมา สั่งไดเลย    

นะครับ เพราะวาในการพิจารณานี่จะตองมีการสอบสวนนะครับ จะตองมีการตั้ง

อนุกรรมการสอบสวน อยางที่ไดทราบวามีการตั้งอนุกรรมการ อยางเรื่องคดียุบพรรค

อยางนี้นะครับ ก็จะมีตั้งอนุกรรมการไตสวนรวบรวมพยานหลักฐาน อันนั้นก็ตองใชเวลา

นะครับ สอบสวนแลวนี่นะครับ ตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่ จะตองแจง

สิทธิใหเขาทราบดวย  ก็ทํานองเดียวกับเร่ืองของ ปปช. ก็ตองแจงวา นี่คุณถูกรองนะ เร่ือง

ทุจริตการเลือกตั้ง คุณจะใหการอยางไร ก็ตองใหเวลาเขา และเชื่อเถอะครับ ในทางปฏิบัติ

นี่ ถา กกต. เรียกมาเพื่อแจงขอกลาวหานะครับ เขาจะไมมา จะพยายามไมมา เพราะเขารู

แลวเขามารับทราบขอกลาวหานี่นะครับ เขาตกอยูในฐานะลําบากทันที เขาก็ตอง

พยายามเลื่อนนะครับ ครั้งแรกเขาอาจจะแจงมาปวย ไมสบาย มีใบรับรองแพทย ครั้งที่ ๒ 

ปวย อะไรทั้งหลายแหล เวลามันจะเหลือแค ๑๕  ๒๐ วัน ทานชวยคิดใหผม วาทําอยางไร

จะแกไขปญหาเรื่องซื้อสิทธิขายเสียง ไมไดตองการอํานาจอะไรทั้งสิ้นนะครับ ของ กกต. นี่        

แตชวยกันคิดปญหาวา ถามันเกิดอยางนี้ เราแกอยางไร เพราะฉะนั้นเวลาพวกนี้             

นี่มันคอนขางจะจํากัดนะครับ อนุกรรมการไตสวน ไตสวนแลว แจงขอกลาวหาแลว ถึงสง

มาที่ กกต. วินิจฉัย ชวงเวลาเหลานี้นี่มันจะไมทันนะครับ แลวพอวินิจฉัยไปแลวตองไปยื่น

ตอศาลกอน ยื่นตอศาลฎีกากอนนะครับ ไปยื่นคํารองตอศาลฎีกา ใชไหมครับ ก็ตองเรียก  

เจาตัวเขามาสอบถามใชไหมครับ ศาลก็ตองเรียกมาสอบถาม ตองไตสวนนะครับ เชื่อเลย

ครับ นัดแรกเขาก็ตองอางเหตุตาง ๆ วา ไมมีทนายบาง พอนัดที่ ๒ ก็บอกปวยบาง เวลา 

๑๕  ๒๐ วัน มันทําไมไดครับ ทานลองคิดดูสภาพปญหานะครับ แลวในป ๒๕๔๐ นี่      

นะครับ ที่วา กกต. มีอํานาจสั่งไดหมดเลยนี่นะครับ มีคดีที่ กกต. สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

แลวสั่งเลือกตั้งใหมไดแค  ๒  คดีเองครับ  ถาหากวาใหไปศาลดวยในวรรคแรกนี่       

 



 ๘๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)              พรเทพ ๓๘/๒ 

 

สรุปแลวจะไมมีโอกาสที่จะสั่งเลือกตั้งใหม หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไดเลยนะครับ นี่คือ 

สภาพปญหาที่เกิดขึ้นครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิกครับ   

วันนี้นะครับที่แปรญัตติ ผูแปรยอมไปแลวนะครับ ทีนี้มีการแกไขซึ่งพูดกัน ถาตกลงไมได

จะขอโหวต ทานการุณครับ นิดหนึ่ง 

  นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานที่เคารพครับ ที่จริงกรรมาธิการ ถาชี้แจง

วา ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ประกาศ หรือมีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม เพิกถอน

สิทธิเลือกตั้งเปนอํานาจของ กกต. และคําสั่งของ กกต. ใหเปนที่สุด ไมใชอํานาจของ

คูความ  ที่เรียกวา ผูเสียหาย ที่สมัครดวยกัน ดวยเหตุนี้ จึงให กกต. นําสงศาลฎีกา และ

นําสงศาลอุทธรณไดเทานั้น ผูเสียหาย ถาอยากดําเนินคดีเร่ืองการเลือกตั้งไมชอบ ทุจริต

การเลือกตั้ง ซื้อเสียง ซื้ออะไรตาง ๆ ทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง หาเสียงโดยทุจริต หาเสียง

โฆษณาโดยผิด หรือหมิ่นประมาทอะไรก็ตาม ใหไปดําเนินคดีปกติ ผมวาถาอยางนี้         

ก็พอจะชัด แลวก็ทําใหผูเสียหายที่เปนคูความ คือ ผูสมัครดวยกันไมสามารถไปดําเนินคดี

โดยวิธีการขึ้นศาลฎีกา และศาลอุทธรณ โดยวิธีการใหศาลฎีกา และศาลอุทธรณประกาศ

รับรองผลการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งใหม หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได ก็จบสวนนี้     

นะครับ แตสวนที่ยังไมจบของผมนะครับ ทานครับ ขออยางนี้ไดไหมครับทานครับ อันนี้

เปนองคประชุมจริง ๆ ทานดูที่ทานเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ จะมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ทาน

บอกวา ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได นี่นะครับ คือจะปฏิบัติหนาที่ไมไดนี่ แตเขายังมี     

สมาชิกภาพอยู เมื่อยังมีสมาชิกภาพอยู องคประชุมเขานับตามบุคคลที่เปนสมาชิกภาพ

นะครับ การมาประชุมไมได เชน ปวย เชน ติดธุระอะไรตาง ๆ นี้นะครับ เขายังนับ   

สมาชิกภาพอยูในนี้ จํานวนอยูนะครับ จะมีปญหาเกี่ยวกับเร่ืองมติที่เกี่ยวของกับวา    

ของที่ประชุม อันนี้ไมมีปญหา มีประชุมเทาไรก็ไมเปนอะไร ------------------------------------ 

   

              - ๓๙/๑ 



 ๘๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๓๙/๑ 

 

แตของจํานวนที่มีอยู ตรงนี้สิครับ ตองเอาตัวบุคคลที่ยังมีคุณสมบัติอยู ยังมีสมาชิกภาพ

อยูได เติมวรรคทายมาปดไดไหมครับ ทานครับ สักบรรทัดสองบรรทัด สมมุติเฉย ๆ          

นะครับ เชน การไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามวรรคสองและวรรคสามของทาน            

วรรคสอง ก็คือ กรณี สส.  สว.  วรรคสาม ก็คือ กรณีทองถิ่น การไมสามารถปฏิบัติหนาที่

ไดตามวรรคสองและวรรคสาม ไมใหนับเปนจํานวนของสมาชิกที่มีอยู สมมุตินะครับ          

แตทานจะไปปรุงแตงอยางไรก็ตาม ถาอยางนี้นะครับ ทานเลขาธิการที่ประชุมก็จะ

สามารถตัดองคประชุมไดวา บุคคลผูนี้ บุคคลผูนี้ แมจะมีชื่อ มีสมาชิกภาพอยูก็จริง          

แตตัดจํานวนออกไป ๗ คน  ๑๕ คน เพราะฉะนั้นของที่มีอยูจึงมีเหลือเทากับเทานี้                  

เกินกึ่งหนึ่งจึงไดเทากับเทานี้ อันนี้จะมีปญหา ถามทานเลขาดู มีปญหาจริง ๆ ครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ทานครับ ยกราง

ลองคิดดู ทานสวัสดิ์ครับ ระหวางที่ทานสวัสดิ์พูด ยกรางคิดดูวาจะเอาอยางไรนะครับ     

ที่ทานการุณเสนอ เชิญทานสวัสดิ์ครับ 

   นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม สวัสดิ์ โชติพานิช 

นะครับ ในมาตรา ๒๓๓ กระผมมีขอสังเกตอยูบางประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน      

วรรคสอง ที่เกี่ยวกับบอก ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกตั้งแลว ถาทานเห็นวาทานควร

จะตองไปใหใบเหลือง ใบแดง ตองไปรองตอศาล ทีนี้ในกรณีที่ทานประกาศผลการ

เลือกตั้งแลว ก็ตองแสดงวาทานไดมีการสืบสวนสอบสวน หาขอเท็จจริงเสร็จเรียบรอยแลว

ใชไหมครับ แตมันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับ เนื่องจากรัฐธรรมนูญไดบัญญัติวา หลังจาก

การเลือกตั้งแลว ตองแตงตั้งประธานรัฐสภา คือ ประธานสภาผูแทน ภายใน ๓๐ วัน แลว

นับแตตั้งประธานสภาภายใน ๓๐ วันนี้ ตองตั้งนายกรัฐมนตรี เวลาตรงนี้มันบังคับ มัน

บังคับ เพราะฉะนั้นทานจะตองไมสามารถที่จะทํางานไดเรียบรอยหมดละ คือไมสามารถ

จะทํางานตรวจสอบไดทัน เพราะ ๔๐๐ เขต บวกดวย ๘๐ นี่ ผมวามีการรองเรียนกันนี่   

ผมวาหลายรอยละ เพราะฉะนั้นทานไมสามารถที่จะตรวจสอบไดหมด แตดวยความ

จําเปนตรงนี้ ทานอาจจะตองประกาศผลไปกอน แลวสอยทีหลัง เพื่อใหเขาเปดสภาได 

เพื่อให เขาตั้ งนายกรัฐมนตรี ได  จริงอยู ระยะเวลานี้ ไม ไดกําหนดไว เปนตายตัว               

เปนระยะเวลาของการเรงรัด แตถาทานเขียนไวอยางนี้นะครับ ตองเทากับวาในกรณีที่  



 ๘๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๓๙/๒ 

 

ประกาศผลการเลือกตั้งแลว เทากับทานยอมรับนะวาทานตรวจสอบเรียบรอยแลวนะ 

อยางนั้นใชหรือเปลาครับ เพราะฉะนั้นตองคิดเรื่องนี้เผื่อเอาไวขางหนาวา ถามันกรณี

อยางนี้ ทานจะทําอยางไรนะครับ อันนี้เปนปญหาที่ตองคิดไว ตองเกิดแนนอนนะครับ       

ตองเกิดแนนอน เพราะถาไมอยางนั้นเขาก็จะแตงตั้งประธานสภาไมได แลวก็แตงตั้ง

นายกรัฐมนตรีไมไดนะครับ มันเปนมาตรการที่สําคัญอยูนะครับ ผมอยากจะใหขอสังเกต

ตรงนี้เอาไววา ทานจะคิดอยางไร ปญหาที่ทานเปนหวงในเรื่องวา ไปคดีสูศาลแลวมันจะ

ชักชา อะไรตออะไรนี่ ผมขอเรียนฝากเปนขอสังเกตวา ทานกรุณาเขียนในกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญบังคับเอาไวเลยนะครับวา ผูรองจะตองนํามาภายในกี่วัน ผูถูกรอง

ภายในกี่วัน ตองทําใหเสร็จนะครับ บังคับเอาไว เพราะฉะนั้นปญหาที่ทานเปนหวงวา 

เดี๋ยวเขาจะอางปวย อางนั่น อางนี่ มันจะไดหมดไปนะครับ ผมมีขอสังเกตอยางนี้ครับ 

ขอบคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ 

ทานยกรางครับ  

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการครับ ขอเรียนชี้แจง อยางที่ทานการุณ ขออนุญาต

เอยนาม ที่สอบถามนะครับวา อยากจะใหบัญญัติวา ไมนับ สส. ผูนั้นเปนองคประชุม              

คิดวานาจะเขียนเปนรายละเอียดในรัฐธรรมนูญนี้อาจจะไมคอยเหมาะ และผมคิดวา 

ในทางการเมืองจริง ๆ นี่นะครับ เขาสามารถบริหารจัดการทางการเมืองได เขารูเลยครับ

วาเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต. ประกาศผลครั้งนี้นี่นะครับ มี สส. ของเขากี่คน ที่จะอยูใน

ระหวางถูกสอย พูดงาย ๆ เขาจะรูเลย ------------------------------------------------------------- 

 

           - ๔๐/๑ 

 

 

 

 



 ๘๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๔๐/๑ 

 

เขาจะคํานวณไวเลยวา มี ๕ คน หรือ ๑๐ คน เขาจะไปบริหารจัดการในสวนของเรื่อง         

ของเขาไดนะครับ ผมคิดวา ถาเราไปเขียนรายละเอียดมาก ผมคิดวาจะยิ่งเพิ่มความ 

ซับซอนเขาไปในสวนของเรื่องนี้นะครับ  

  สวนที่ทานอาจารยสวัสดิ์ ขออนุญาตเอยนามนะครับ ที่ทานสอบถามวา 

ในมาตรา ๒๓๓ วรรคแรก หมายความวาตองเสร็จแลวไหม คือผมอยากจะกราบเรียน

อยางนี้นะครับวา อยางในกรณีเลือกตั้งทองถิ่นนี่จะตองประกาศผลการเลือกตั้งใหแลว

เสร็จไมเกิน ๓๐ วัน ในทางปฏิบัตินี่มันไมสามารถที่จะทําไดครับ เวลามีคนรองเรียน โดย

เหตุนี้นี่นะครับ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงตองประกาศผลไปกอนภายใน ๓๐ วัน เพื่อ

อะไรครับ  เพื่อวาให เขาไปเปดประชุมสภาได  อยางผมยกตัวอยางงาย  ๆ  สภา

กรุงเทพมหานคร เลือกตั้งมาแลวเปนเดือนนะครับ ประกาศผลไมได เพราะกฎหมายเดิม

ไมเปดชอง กฎหมายเดิมตองสอบสวนใหเสร็จหมดถึงจะประกาศ แลวใชเวลาเปนหลาย ๆ 

เดือนนะครับ กรรมการการเลือกตั้งชุดนี้มาเห็นปญหานะครับ จึงมีมติและขอไปที่      

คณะปฏิรูปวาขอใหชวยแกกฎหมายเรื่องนี้หนอย คณะปฏิรูปก็ไดออกเปนกฎหมาย    

ฉบับที่ ๓๒ ให ซึ่งแกปญหาทองถิ่นไปไดเยอะนะครับ คือใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน รับรองผลนับแตวันเลือกตั้ง แลวคดีที่คางเกานี่นะครับ

ตองใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่มีประกาศฉบับนี้ โดยเหตุนี้นี่นะครับเราถึงสามารถ

ประกาศผลการเลือกตั้งไดหมด รวมทั้ง สก. ของกรุงเทพ เพื่อใหเขาไปเปดสภาไดนะครับ 

ในจุดนี้ที่วาเสร็จไหม ในทางปฏิบัติมันทําไมไดครับ ยากมากที่จะทําได ฉะนั้นจึงตอง

ประกาศกอน แลวก็ไปดําเนินการ ซึ่งพอประกาศแลวดําเนินการมันก็จะไปเขาในวรรคสอง

ซึ่งจะมีเวลา วรรคแรกที่คงอยูนี่นะครับ เพื่ออะไรครับ เหมือนกับเพื่อเปนคลาย ๆ ยันต   

นะครับ บอกวา อยาใหจับได แบบที่บุรีรัมยนะครับ คาหนังคาเขาอยางนี้นี่นะครับ คือ

หมายความวาใหมีมาตรการวาสามารถที่ดําเนินการไดฉับพลันนะครับ เพื่อใหสามารถ

ยับยั้งการทุจริตไดนะครับ ถาไมมีมาตรการอันนี้ ผูสมัครเขาจะรูเลยวาโกงไปกอน ใหเขา

ไปประกาศผลกอนแลวไปสูคดีกันทีหลัง มันจะลักษณะเปนอยางนี้ อยางที่ผมยกตัวอยาง

วาในป ๒๕๔๘ ดวยความจํากัดของเวลา ๓๐ วัน กกต. ชุดที่แลวใหใบเหลือง ๑ ใบ 

ใบแดง ๑ ใบ แคนั้นเอง  พูดงาย ๆ วรรคแรกนี่ ในทางปฏิบัตินี่ โอกาสจะใชนอยมาก   



 ๘๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๔๐/๒ 

 

นอกจากวาจับไดคาหนังคาเขานะครับ ซึ่งอันนี้เปนเรื่องเหมือนกับเปนการจับความผิดซึ่ง

หนาของตํารวจที่ไมมีหมายจับครับ ถาอยางไรก็กราบเรียนที่ประชุมวาใหชวยคิดใหดวย

วา จะทําอยางไรใหมันมีประสิทธิภาพ เปนธรรมดวย ซึ่งเราก็คิดวาในลักษณะอยางนี้      

ก็คิดวายืดหยุนที่สุดแลว หมายความวาทําใหการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ 

และใหความเปนธรรมพอสมควร และผมอยากจะกราบเรียนวาในการพิจารณาของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง สั่งเลือกตั้งใหมนี่นะครับ ตาม

กฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งตองใชมติเอกฉันทนะครับ ซึ่งคอนขางวาไมใชวา

สั่งไดงาย ๆ นะ จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

พูดกันมานานแลวครับ พวกที่สงวนคําแปรก็ยอมแลวนะครับ เชิญทานสวัสดิ์ครับ 

  นายสวัสดิ์ โชติพานิช  :  ทานประธานครับ ติดพันครับ คําถามของกระผม

เมื่อตะกี้นี้นาจะสับสนอะไรสักนิดหนึ่ง คือถาทานประกาศผลไปกอนนี้นะครับ วรรคสอง 

มันบังคับนะ ทานจะใหใบเหลือง ใบแดงนั้นมันตองไปศาลฎีกา แตทานประกาศผล 

โดยที่ทานยังไมไดตรวจสอบนะ ไมไดสอบสวนนะ กรณีอยางนี้มันควรจะเขาวรรคหนึ่ง  

ผมมีความหวงใยทานตรงนี้ ใชไหมครับ วาตรงนี้ในกรณีถาวรรคสองมันเปนเรื่องที่ทาน

สืบสวนสอบสวนขอเท็จจริงไดความชัดเจนแลว แตที่ทานประกาศไปกอนเพื่อใหเขา 

เปดสภาได อะไรไดนี่ ทานยังไมไดตรวจสอบนะ กรณีของทานอยางนี้มันควรจะเขา 

วรรคหนึ่ง ใชไหมครับ ฉะนั้นผมวา เดี๋ยวถาทานเขียนอยางนี้เอาไวนี่มันจะมีปญหา ผมก็

ใหทานแกไขเสียวาจะเอาอยางไร ผมเปนหวงตรงนั้นครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสดศรีครับ  

  นางสดศรี สัตยธรรม (กรรมาธิการ) : ประทานกราบเรียนทานประธาน    

นะคะ ดิฉัน สดศรี สัตยธรรม นะคะ มาตรา ๒๓๓ นี่ แตเดิมเลยนะคะ เรามอบอํานาจ 

ให กกต. เปนผูดําเนินการวินิจฉัยใบเหลือง ใบแดงมาตลอดนะคะ ---------------------------- 

 

                 - ๔๑/๑ 



 ๙๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)              วีรุทัย ๔๑/๑ 

 

แตมาถึงสภาแหงนี้ทานมีความไมไววางใจ กกต. จากสาเหตุที่ประวัติศาสตรที่ผานมา   

นะคะ ซึ่งอันนี้ก็เปนเรื่องที่นาเห็นใจที่ทานไมไววางใจ กกต. นะคะ แตอยางไรก็ตามพอมี

การแกไขก็จะเกิดปญหา อยางที่ทานสวัสดิ์ ดิฉันขอกราบเรียนเอยนามทานนะคะ อยาง

วรรคสองนี่จะเกิดปญหาขึ้นมาทันทีวา มันจะมีปญหาในการเลือกตั้งไมทัน สวนวรรคหนึ่ง

นี่นะคะ ตอนที่รางไดแกนี่เพื่อใหคําสั่งของ กกต. เปนที่สุด เนื่องจากมีปญหาวา ถาใน

ระหวางกอนการประกาศผล ถามีการกลั่นแกลงกันแลวนี่ ทานไมตองกลัวคะ ทุกคนจะมี

การแจงความดําเนินคดีกันทันทีนะคะ ถาเราไมใหกรรมการการเลือกตั้งเปนกรรมการแลว 

การเลือกตั้งในครั้งหนาตอไปจะเกิดปญหา ก็จะมีการแจงความดําเนินการกันตลอด    

แลวก็การเลือกตั้งก็จะตองเลื่อนกันไป เพราะวาตองรอใหศาลวินิจฉัยกอน ดังนั้นการที่   

ยกรางไดแกไขวา คําสั่งของ กกต. ใหเปนที่สุดก็เพื่อที่จะตัดปญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอันนี้

ไมใชเปนเรื่องที่ กกต. ตองการอํานาจ แตเปนเรื่องความสงบในสังคม เราตองการการ

เลือกตั้งที่เราไดบุคคลที่เปนคนดีเขามาสูสภา ไมใชสภาโจร เพราะฉะนั้นในมาตรา ๒๓๓ 

วรรคแรก เปนการแกปญหาที่ไมใหมีการรองเรียนหรือฟองรองอะไรกันตอไป เราจึงให 

กกต. เปนกรรมการในการตัดสิน ถาในสนามแขงขันใด ๆ ก็ตาม ไมมีกรรมการและไมให

อํานาจกรรมการในการตัดสินแลวก็ไมมีความจําเปนที่จะมีการแขงขันกันในการเลนกีฬา 

หรืออะไรทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นดิฉันเห็นวา มาตรา ๒๓๓ วรรคแรก ทางยกรางไดพยายาม

แกไข แลวจริง ๆ  ก็พยายามใหสิทธิศาลในการดําเนินการตาง ๆ โดยใชวรรคสองเขา

มาแลว แลวพอวรรคสองนี่ก็อาจจะมีปญหาในทางปฏิบัติ ถาทานยังมอบหมายใหทาง

ศาลฎีกา หรือศาลอุทธรณดําเนินการ คงจะทราบดีวาในศาลฎีกานี้คดีที่คางพิจารณาอยู

ในศาลฎีกานี่นะคะ ในปนี้ประมาณ ๒๐,๐๐๐ กวาเรื่อง แลวอาจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยตาม

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และในศาลอุทธรณนี่มีคดีคางพิจารณาถึง ๕๐,๐๐๐ กวาเรื่อง 

เพราะฉะนั้นถาทานมอบหมายคดี ไมวาจะการรองเรียนทองถิ่นก็ดี หรือคดีในระดับชาติ   

ก็ดีมอบใหทั้ง ๒ ศาล ทานก็จะเปนการมอบภารกิจใหแกศาลมากยิ่งขึ้นนะคะ แลวดิฉัน

เคยพูดบอย ๆ วา ดิฉันไมอยากใหศาลเกี่ยวของกับการเมือง ถาศาลไปแปดเปอนเมื่อไร

แลว ศาลก็จะไมเปนศาลนะคะ เรายอมให กกต. แปดเปอนดีกวา แลวถาอยางไร            

ทานเห็นวา กกต. ทําผิด ทานก็ยังฟองรองวา กกต. กระทําความผิดอะไร ตามมาตรา ๑๕๗ มี 



 ๙๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)              วีรุทัย ๓๔/๒ 

 

ชัดเจนอยูแลววา เจาพนักงานกระทําความผิด ทานก็มีสิทธิที่จะฟอง กกต. แลว กกต. 

พรอมที่จะเขาคุกได ถาเปนความผิดจริง ๆ ที่ดําเนินการไป ดิฉันขอกราบเรียนที่ประชุม  

แคนี้ ขอบพระคุณคะ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยกรางวาอยางไร

ครับ 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  ผม วุฒิสาร ตันไชย 

กรรมาธิการ ครับ กราบเรียนทานประธานครับ ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงเพื่อความเขาใจที่

ตรงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับทานพิเชียร ขออภัยที่เอยนาม ที่ทานตั้งขอสังเกตวามาตรา

นี้ถอยหลังลงคลอง คือ ถอยหลังไป เพราะวากรณีเคยใหอุทธรณแลวไมใหอุทธรณ แต

กรณีทองถิ่นนี่ใหอุทธรณ จริง ๆ ไมใชนะครับ กรณีของการเลือกตั้งระดับชาตินั้นคดี

ทั้งหมดไปที่ศาลฎีกา สวนวรรคสุดทายเปนกรณีของการเลือกตั้งทองถิ่นที่การสิ้นสุดนั้น   

ไปที่ศาลอุทธรณ ไมไดหมายความวาใหอุทธรณนะครับ แตวาผลของคดีนั้นเปนที่สิ้นสุด

เหมือนกัน  เพื่ อความเข า ใจที่ ต รงกัน  และพี่ น อ งประชาชนจะได เ ข า ใจครับ                 

กราบขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานศิวะครับ 

   นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี สสร. คือ

เมื่อกี้ทานอาจารย ขออภัยที่เอยชื่อ ทานอาจารยสดศรีนะครับ ทานบอกวา มาตรา ๒๓๓ 

นี้ก็เขาใจวา พวกเราเปนหวง เนื่องจากชุดที่แลวอาจจะทําไมดีอะไร ก็คงเปนเรื่องจริง 

เพราะวาคนกลัวผีครับ เมื่อคนกลัวผี คนก็เลยยังไมคอยมั่นใจวา สิ่งเหลานี้มันจะ      

เกิดขึ้นใหมไดไหม แตถารุนนี้ที่เขามาใหม มีอาจารยสดศรี อาจารยประพันธ ผมคิดวาคง

ไมใชผีแลว คงจะเปนเทพ เราก็มีความไววางใจไดสวนหนึ่งนะครับ --------------------------- 

 

                    - ๔๒/๑ 



 ๙๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 ปทิตตา ๔๒/๑ 

 

แลวก็ถาใหดีก็อาจจะเปนรุนจตุคามดวยซ้ํา รุนนี้นะครับ กกต. เพราะวาอาจารยสดศรี             

จะพกมากกวาเพื่อนอยู ผมสังเกตดูนะครับ แตทีนี้ปญหาอยูนิดเดียวครับวา เมื่อกี้ที่ผม

เรียนถามวา ไมตัดสิทธิที่จะฟองศาลปกครองใชไหมครับ หนึ่ง อันที่ ๒ ก็คือวา ในการ

วินิจฉัยของ กกต. ในเร่ืองวาจะใหเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธินี่ มีการเขียนแลวให

สาธารณชนทราบไหมครับ ใหชัดเจนวา ทําไมรายนี้เราถึงตองเพิกถอน ทําไมรายนี้เราถึง

เลือกตั้งใหม เพื่อใหคนไดรับรูเหมือนกับกรณีศาล คําวินิจฉัยนะครับ เปนคําวินิจฉัย

สวนตัวของแตละกรรมการดวยวามีความเห็นอยางนี้อยางไรบาง เพื่อใหคนมีความมั่นใจ

วากรรมการวินิจฉัยดวยความโปรงใส เพราะวาผมกราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับ 

เทาที่ผานมาเมื่อรุนที่แลว ผมไมไดวาทุกคนจะเปน แตวารุนที่แลว พวกเราคงทราบดีวา 

วันนี้ใบขาว อีกอาทิตยตอมาใบเหลือง แลวถัดไปเปนใบแดง ตกลงเลยไมรูวา วินิจฉัย

อะไรกันแน ไมมีใครรู หรือที่ยังแอบไมวินิจฉัยอีกก็เยอะ หรือวินิจฉัยอยู ๒ คน อีก ๓ คน              

ยังไมไดเซ็นก็มี จนตายไปขางหนึ่งก็มี ยังไมไดเซ็น สิ่งเหลานี้ผมคิดวา ถาหากวาเราจะ

มอบอาญาสิทธิ์ใหกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๒๓๓ นี้ ซึ่งผมคิดวา             

ในสวนตัวผม ในหลักการผมเห็นดวย แตเพื่อใหเกิดความโปรงใส เราควรจะไดแสดง     

คําวินิจฉัยใหสาธารณชนไดรับรูดวย อันนี้มีความจะเปนไปไดหรือไปเขียนไวในกฎหมาย

ลูกจะไดหรือเปลาครับ ขออนุญาตเปน ๒ คําถาม และคําถามแรกดวยนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานประพันธ     

อีกทีหนึ่งครับ เชิญครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)   :  กราบเรียนทานประธาน กระผม 

ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ขออนุญาตกราบเรียนทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานศิวะ 

ขออนุญาตเอยนาม วากรณีตามมาตรา ๒๓๓ วรรคแรกนี่จะไปขึ้นศาลปกครองหรือไม  

คงไมขึ้นแลวครับ เพราะวาในคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในมาตรา ๒๑๔ คดีเกี่ยวกับการ

เลือกตั้ง  การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจะอยูอํานาจของศาลยุติธรรม คือศาลฎีกา สวนกรณี 

ซึ่งทานสอบถามวา คณะกรรมการการเลือกตั้งนี่ควรจะทํางานใหโปรงใสนะครับ ควรจะมี

การเขียนคําวินิจฉัยอะไรใหชัดเจนนะครับ อยากจะกราบเรียนวา จริง ๆ แลวกฎหมายมี

บัญญัติไวหมดแลวนะครับ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ            



 ๙๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๔๒/๒ 

 

การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม กฎหมายบัญญัติไวเลยวา การวินิจฉัย     

ชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดทุกคน ซึ่งในการทําคําวินิจฉัยนี่มีอยูแลวนะครับ มี

แลว และก็โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ถือวามีความสําคัญมาก         

เพราะตองการจะทําใหสังคมปราศจากขอสงสัย คือ เรามีการเขียนคําวินิจฉัย แลวยังบอก

ดวยนะในคําวินิจฉัยวากรรมการกี่ทานมีความเห็นอยางไร แลวเลขาธิการตองแจง

ผูเกี่ยวของ และปดประกาศไวที่สํานักงาน กกต. นะครับ พอดีมันปดอยูที่ชั้นลาง อาจจะ

ไมมี ทานขึ้นชั้นบนอาจจะไมไดเห็น มีขั้นตอนหมดเรียบรอยนะครับ ดวยความโปรงใส 

ขอขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   สมาชิกครับ         

ผานไดแลวกระมังครับ เดี๋ยวคนอื่นก็นิดเดียว ทานศิวะพูด เขารับรูหมดแลวกระมัง     

ทานศิวะครับ ๑ นาที เชิญทาน เชิญครับทานศิวะ ชั้นลางชั้นบนนี่  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานครับ ผม ศิวะ แสงมณี สสร.  คือที่ผม

อยากวา คําวินิจฉัยผมทราบครับวา มีการเขียน แตอยากขอใชภาษาอังกฤษวา อยากให

พับลิก (Public) คือบานเรานี่พับลิกของเรา คือ ติดสถานที่ราชการของเรา คนอื่นไมรู   

แลวปรากฏวาสถานที่ราชการบอก จะเขาตองแลกบัตร วันนั้นเอาบัตรไปไมได ก็เลยดู

ไมไดอีก นี่ครับ ผมวาถาพับลิกจริงมันตองเปดเผยมากกวานี้ อาจจะไปลงในราชกิจจา                   

หรือประกาศในหนาอะไรก็แต หรือในหนาหนังสือพิมพหรืออะไรก็ไดครับ เพราะวา

มิฉะนั้นผมคิดวาเพื่อใหคนเชื่อม่ัน ถาคนเชื่อม่ัน และผมวาตอไปเขาจะไมกลัวผี ผมหวง 

อยางเดียวทานครับ ผมกลัววารัฐธรรมนูญเรานี่ เขียนไปเขียนมา มันจะเปนฉบับ             

ผีใตผาหมไปครับ เขาเรียก ผีผาหม นะครับ คือ ขลุกขลิก ขลุกขลิก แลวเราก็ไมรู ผมอยาก

ใหเปดเผยไปเลยครับ เร่ืองอยางนี้  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

มาตรา ๒๓๓ นี่ขอมติผานนะครับ ตามที่คณะกรรมาธิการแกไข ทานการุณวาอยางไรครับ 

 

          - ๔๓/๑ 



 ๙๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๔๓/๑ 

 

  นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานครับ ผม การุณ ใสงาม นะครับ            

ก็พยายามตอรอง พยายามทําใหเกิดประโยชนที่สุดครับ เพราะทานประธานอยาลืม     

นะครับวา ในหองนี้ ในหองสภานี้นะครับ ในการพิจารณาเรื่องใด ๆ ก็ตามของ สส. ของ 

สว. เหมือนเรานี่แหละครับ วัน ๆ หนึ่งจะลงมติไมรูกี่รอยคร้ัง เยอะมาก จะเปนปญหา            

จริง ๆ ครับ ผมกําลังปรึกษาวา 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  แกใหเขาแลวนี่ 

แกวาอยางไร เสนอเลย 

  นายการุณ ใสงาม  :  เสนอแลวครับ ผมเสนอแลว 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เขาตกลงไหม 

  นายการุณ ใสงาม  :  ปรึกษาทานประธาน ทานถามทานเลขาธิการดูก็ได 

จํานวนสมาชิกภาพยังมีอยู ทานเลขายืนยันไดเลยครับ วาตองนับจํานวนนี้เขาไปดวย    

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใช 

                        นายการุณ ใสงาม  :  ตองนับเขาไปดวย ปฏิบัติหนาที่ไมไดก็ตองนับ   

เขาไปดวย เพราะสมาชิกภาพเขายังอยู ผมก็เลยลองเขียนดู ถาปดทายดวยคําสั้น ๆ       

๒ ประโยคนะครับ เปน ๑ วรรคทาย ตอนทายบอกวา การปฏิบัติหนาที่ไมไดตามวรรคสอง 

คือ สส. สว. วรรคสาม คือ ทองถิ่น ไมใหนับจํานวนดังกลาวเขาเปนจํานวนที่มีอยูของ      

แตละสภา อันนี้ไมเอาอันนั้นมารวม อันนี้ผมวาไมทําใหอะไรเพิ่มเติมมาก ๆ เลย แลวจะ    

ทําใหสภานี้ไมตองตีความแลวตีความอีก เถียงกันแลวเถียงกันอีกวาของอะไรกันแน     

ถามทานเลขาธิการดูครับ เปนผูที่จะตองประกาศจํานวนนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใช 

                        นายการุณ ใสงาม  : ทานเลขาธิการที่ประชุมจะตองเปนผูประกาศ

จํานวนวา บัดนี้องคประชุม จํานวนสมาชิกที่มีอยูจริงของแตละสภาเทาไร ตองประกาศ

ครับ ทานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมถามวายกราง  

วาอยางไรครับ ที่ทานการุณเสนอนี่ ทานอัชพรครับ 

 



 ๙๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๔๓/๒ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ครับ ขออนุญาตรับขอความของทานการุณ    

มาดูรายละเอียดอีกทีครับ เพราะวาก็มีชองวางอยูเหมือนกันครับ  

  นายการุณ  ใสงาม   :   ยินดีมากครับ ทานประธานครับ ก็พยายาม        

ดวยความเหนื่อยยาก  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใชครับ ชวยกัน 

  นายการุณ  ใสงาม   :   ทานประธานก็พยายามจะตัดบทอยู เ ร่ือย              

ผมก็พยายามของผมอยูเร่ือยที่จะทําเอาเขาไปครับ เหนื่อยครับทานประธาน  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เขาใจ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ฝายขางลางนี่จะเหนื่อยกวาทานนะครับ เพราะทาน

สั่งหยุด ทานสั่งพูด พอแลว อะไรตาง ๆ พวกผมก็เอาอยูนั่นละครับ ตกอกตกใจกับ      

ทานประธานอยูเร่ือย  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  นอกจากสั่งแลว

ตองฟงทานการุณใหรู เ ร่ืองดวย กลัวไมรูเ ร่ืองเหมือนกัน ตกลงนะ ขออนุญาตผาน    

มาตรา ๒๓๓ มีการแกไขตามนี้ แลวกรรมาธิการรับจะไปดูที่ทานการุณใหไวนะครับ 

เพื่อใหเปนขอที่ดีที่สุด 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ ขออภัยนิดเดียวครับ   

ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผมเรียนทานกรรมาธิการยกรางผานทาน

ประธานอยางนี้ครับวา  เมื่อมาตรา ๒๓๓ มีการปรับแกไขตามที่ทานประธานกําลังจะให

ผานนะครับ  ฝากกรรมาธิการยกรางชวยดู ๒๑๔ ดวยนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  สองรอยเทาไรนะ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ๒๑๔ ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ๒๑๔ 

 



 ๙๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๔๓/๓ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ๒๑๔ ครับ ชวยดูดวยนะครับวาจะตอง   

ปรับตาม ๒๓๓ ที่ปรับใหมไหมนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของวรรคที่ ๓ ที่บอกวา                    

ใหศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานะครับ เพราะวาเรา

แยกกันแลวครับ ๒๓๓ ที่แกไขใหม ใหศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาเฉพาะกรณีที่เปนการ

เพิกถอนสิทธิหลังประกาศ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ รับไปดู     

เดี๋ยวเขาจะมาบอกหรือวาอยางไร 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ชวยดูใหสอดคลองกันดวยนะครับ  

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ    

ผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ก็ขอขอบคุณทานสุรชัยนะครับ ขออนุญาตเอยนาม    

ก็จะรับขอสังเกตของทานไปดูอีกทีนะครับ ในมาตรา ๒๑๔ นี่ คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง       

มันก็จะมีรวมทั้งเรื่องการสั่งเลือกตั้งใหมดวย แตอยางไรจะรับมาดูใหละเอียดรอบคอบ

ครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผานมาตรา ๒๓๓ 

นะครับ ทานสมาชิกครับ ทานเลขาตอไปครับ 

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๒๓๔ ไมมีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผูที่สงวนคําแปร

เกี่ยวกับสภาทั้งนั้นนะครับ ขอมติผานตามที่คณะกรรมาธิการ ไมมีการแกไขนะครับ      

ทานอุทิศวาอยางไร เชิญเลยครับ มีไหมครับ  

  นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม อุทิศ       

ชูชวย สสร. ครับ นิดเดียวครับ ทานประธานครับ เรียนทานกรรมาธิการยกรางนะครับ 

๒๓๔ นี่นะครับ ทานจะตกคําวา สมาชิกวุฒิสภา ไปนะครับ ผมนี่ยังไมลืมครับวา วุฒิสภา 

 



 ๙๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๔๓/๔ 

 

มาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งกับนิด ๆ ครับ เพราะฉะนั้นยังตกอยูครับ ทานครับ ไมอยางนั้น

จะไมครอบคลุมทั้งหมดนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใชหรือเปลาครับ 

ทานกรรมาธิการครับ ขอบพระคุณมาก 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน               

ที่เคารพครับ ตกไปจริงครับ กราบขอบพระคุณมากครับ เดี๋ยวจะไปแกใหครบถวนครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :   ใส เลย             

ใชไหมครับ จะไดนั่นนะ ใสเลยใชไหม วาอยางไรทานอัชพร  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  เติมขอความวา หรือสมาชิก

วุฒิสภา เขาไปตอทาย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ครับ 

 

                  - ๔๔/๑ 

   

 



 ๙๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            นงลักษณ ๔๔/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิกครับ 

เพราะฉะนั้นมาตรา ๒๓๔ นี่ ไมมีการแกไข กรรมาธิการขอแกไขเติมตามนี้นะครับ ขอใหมี

มติรับมาตรา ๒๓๔ นะครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   ไมมีใครขัดของ

ครับ ทานเลขาตอไปครับ 

   นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  : มาตรา ๒๓๕ มีการแกไข 

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   ครับ     

นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  มาตรา ๒๓๔  ขออภัยครับ ผานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ๒๓๕ นะครับ      

มีการแกไข ทานพิเชียรมีอะไร เชิญทานครับ ๗ คนใชไหม 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ใชครับ กราบเรียนทานประธานสภา       

ที่เคารพนะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ ในมาตรา ๒๓๕ กลุมของ

กระผมไดแปรญัตติ ขอแกจํานวนของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานะครับ ซึ่งเดิมนั้น     

มีจํานวนเพียงแค ๓ คน กลุมของเราขออนุญาตแกเพิ่มเปน ๗ คนนะครับ ทั้งนี้โดยมี

เหตุผลสําคัญก็คือวา จํานวนเพียง ๓ คน ไมเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่นะครับ ในระยะ

หลังนี่งานของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีเพิ่มมากขึ้นนะครับ รวมทั้งที่ผานมานี่ก็ตอง

ขออนุญาตเรียนนะครับวา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานั้นก็เปนจุดสําคัญจุดหนึ่ง 

เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหวางความเดือดรอนของพี่นองประชาชนทั่วทั้งประเทศ    

ทั่วแผนดินนะครับ กับรัฐสภานะครับ แลวก็ที่ผานมานี่ก็มีเร่ืองหลายเรื่องที่ไดเสนอยื่น    

ขึ้นไปผานทางผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา แตวาก็ไมสามารถที่จะถายทอดแลวก็แกไข

ปญหาความทุกขยากเดือดรอนของผูรองไดนะครับ ทางกลุมเราก็เห็นวา ผูตรวจการ

แผนดินเทาที่มีอยูนี้จะเพียงพอหรือไมที่จะรับใช แลวก็แกไขปญหาความเดือดรอนตาง ๆ 

ของประชาชนนะครับ ที่ ไดยื่นเขาไปเพื่อใหมีการแกไข อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับใหม ปนี้    



 ๙๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            นงลักษณ ๔๔/๒ 

 

นะครับ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ไดมีการเพิ่มอํานาจหนาที่ใหกับผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภา  ซึ่งจะมีบทบัญญัติมาตราตาง ๆ ที่จะติดตามมาในอีกไมกี่มาตราขางหนานี้  

แหละครับ  ทานประธาน ดังนั้นเราจึงเห็นวาที่ผานมานี่ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ซึ่ง

มีจํานวนเพียงแค ๓ ทานนี่ยังไมเพียงพอครับทานประธาน แลวก็แมกระทั่งกรรมาธิการ          

ยกรางเองครับ  ในมาตรา ๒๓๕ ที่กําลังจะติดตามมานี่ ในวรรคสุดทายก็ไดเพิ่มขอความ

วา ใหเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ

ดําเนินการอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนวรรคสุดทายที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ตรงนี้

ก็คือ เพื่อใหความสําคัญกับงานของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ซึ่งภาษาอังกฤษใช      

คําวา ออมบุดสแมน  (Ombudsman) นะครับ กระผม และก็กลุมหนึ่งของกระผมจึงเห็น

วา นาที่จะมีการพิจารณาเพิ่มจํานวนพรรคขึ้นมาจาก ๓ คน เปน ๗ คนครับ ขออนุญาต    

เรียนตอที่ประชุมครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ  ยกราง      

วาอยางไรครับ เขาขอเพิ่มจํานวนนะครับ ทานอาจารยวิชาครับ  

   ศาสตราจารยพิ เศษวิชา  มหาคุณ  (กรรมาธิการ )   :   กราบเ รียน              

ทานประธานครับ 

   นายอรรครัตน รัตนจันทร  : ผมขออนุญาตครับทานประธาน ขอทีเดียวเลย

นะครับ 

ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ก็ไดครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญคุณอรรครัตน

ครับ 

 นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ

ที่เคารพ กระผม  อรรครัตน รัตนจันทร  ครับ ตัวมาตรา ๒๓๔ นี้ กระผมเปนผูขอแปรญัตติ  

โดยใหมีการเพิ่มจํานวนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา จากที่ในรางรัฐธรรมนูญบัญญัติไว 

๓ คน เปน ๗ คน โดยขออนุญาตกราบเรียนเหตุผลดังนี้ครับ ผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภาเปนหนึ่งในองคกรอิสระตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ โดยในรัฐธรรมนูญ         

ฉบับเดิม พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีหนาที่รับเรื่องรองเรียนจากประชาชน -------------  - ๔๕/๑ 



 ๑๐๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                          ดรุณี ๔๕/๑ 

 

เนื่องจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมายของ

ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือสวนราชการทองถิ่น และการปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ 

พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

ขาราชการสวนทองถิ่น  ที่กอให เกิดความเสียหายแกผู รองเรียนหรือประชาชน              

โดยไมเปนธรรม ไมวาการกระทํานั้นจะชอบหรือไมชอบดวยอํานาจหนาที่ และในราง

รัฐธรรมนูญที่พวกเรา สสร. กําลังพิจารณากันอยูในสภาอันทรงเกียรติแหงนี้ ไดมีการเพิ่ม

อํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอีก ๒ ประเด็นที่สําคัญ ประกอบดวย  

การตรวจสอบ การละเลย การปฏิบัติหนาที่ หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวย

กฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญ และองคกรในกระบวนการยุติธรรม และเพิ่มหนาที่

อีกประการหนึ่ง คือ การดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

และเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๒๗๑ ทานประธานครับ ที่ผานมาเรื่องรองเรียนตาง ๆ ที่

เขามาสูสํานกังานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา จากป พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง ๒๕๔๙ ผานทาง 

สส. สว. มีมาก และผานทางระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ทางโทรศัพทมีมากถึง        

๑๓,๒๔๓ เร่ือง และคาดวาในอนาคต เมื่อมีการเผยแพรภารกิจของผูตรวจการแผนดิน

ของรัฐสภา ที่นอกจากจะสามารถสอบสวนขอรองเรียนตอการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติหนาที่ 

จนทําใหเกิดความเสียหายตอผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม และยังครอบคลุม

ไปถึงการดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาที่

ของรัฐ จะสงผลใหผูรองเรียนมีจํานวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น และมีปริมาณรองเรียนเพิ่มสูงขึ้น   

อีกหลายเทา  ดังนั้นการเพิ่มจํานวนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  จาก  ๓  ทาน            

เปน ๗ ทาน จึงเปนสิ่งที่สมควรอยางยิ่ง และกระผมใครขอฝากอีกเรื่องหนึ่ง ในสวนของ

บทบาทภารกิจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เนื่องจากที่ผานมายังไมสามารถ

รองรับและดูแลประชาชนไดอยางแทจริง เนื่องจากการขาดอํานาจในการสั่งการและการ

ลงโทษ จึงทําใหภาพลักษณขององคกรนี้เปนเสือกระดาษ ครับ ขอขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญนะครับ  

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานครับ 



 ๑๐๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                          ดรุณี ๔๕/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานอยูในกลุม   

ไหนนี่ 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ผมอยูในกลุมของอาจารยวัชราครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ครับ เชิญครับ 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ผมยังไมไดพูดเลยครับ เมื่อสักครูกลุม         

คุณพิเชียรพูดไป ๒ คนครับ ทานประธานที่เคารพครับ ผม ศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล ครับ สสร. 

ในมาตรา ๒๓๕ กลุมของกระผมใครขออนุญาตเปลี่ยนคําวา ผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภา เปน ผูตรวจการแผนดินแหงชาติ เนื่องจากวาในการรับฟงความคิดเห็นจาก

ประชาชน ที่เราไปสอบถามประชาชนในเรื่องภารกิจของผูตรวจการแผนดินรัฐสภา 

ประชาชนไมมีความเขาใจครับ ประชาชนเขาใจวา คําวา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา

นั้นทําหนาที่ในการตรวจงานของรัฐสภา ซึ่งเกรงวาจะเกิดความสับสน แลวก็ทําให

ประชาชนสวนใหญไมเขาใจคําวา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คืออะไร กลุมของ

กระผมก็เลยคิดวา หากวา ถาจะทําใหเกิดความชัดเจนในการที่จะทําใหถอยคําที่เกิดขึ้นนี้ 

ทําใหประชาชนนั้นเกิดความเขาใจวา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานั้นไดทําหนาที่ใน

การตรวจสอบ และเปนหนาที่ในการที่จะทําหนาที่แทนประชาชน ในการที่จะตรวจดูใน

การกระทําตาง ๆ ของผูดํารงตําแหนงในสวนของทางการเมืองใหชัดเจนขึ้น ก็เลยอยากจะ

ขอเปลี่ยนคําวา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปน ผูตรวจการแผนดินแหงชาติ นะครับ 

สวนในวรรคที่ ๒ ที่ ๓ ก็มีความหมายเชนเดียวกันครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญครับ          

ทานปริญญากลุมไหนนี่ 

  นายปริญญา ศิริสารการ  :  กลุมเดียวกันครับ 

 

                                                                                                                - ๔๖/๑ 

 

 

 



 ๑๐๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๔๖/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คือถากลุม

เดียวกัน พยายามตองใชเวลาแชร (Share) กันหนอยนะครับ แลวบางทีหัวหนากลุมนี่     

ผมดูไปบางเรื่องนี่ อีกคนตองเปนคนพูด หัวหนากลุมตองยอมใหคนอื่นพูด จะได            

ไมเสียเวลา เชิญทานปริญญา 

  นายปริญญา ศิริสารการ  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ปริญญา ศิริสารการ 

นะครับ ขอเสริมทานศักดิ์ชัยนะครับ คือเราเสนอเพราะวาเปนความรูสึกคันหัวใจเหลือเกิน

ที่เรียกวา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ผมเองครั้งแรกไดยินนี่ ก็ไมเขาใจนะครับ             

แลวประชาชนสวนใหญที่ทานศักดิ์ชัยพูดมาก็ไมเขาใจ นึกวาผูตรวจการแผนดินรัฐสภานี่ 

คือ ทําหนาที่ตรวจตราเรื่องของ สส. เร่ืองของรัฐสภา คลาย ๆ กับผูตรวจการของกระทรวง

ตาง ๆ นี่นะครับ ลักษณะความเขาใจนี่ ชื่อมันสื่อมันสับสน แลวไมสื่อนําความเขาใจ    

งาย ๆ นะครับ แลวก็เทาที่ผมศึกษาจากผูเชี่ยวชาญทางรัฐศาสตร คือ ทานอาจารยรุจิรา 

ทานอาจารยรุจิราก็ขัดหัวใจเหมือนกันเรื่องพวกนี้นะครับ แลวก็ทานบอกวาตางประเทศ 

แปลวา คณะกรรมการรับเร่ืองราวรองทุกข ซึ่งสื่อนี้ความหมายใกลเคียงกับหนาที่      

ตรวจการ ภาระรับผิดชอบของผูตรวจการแผนดินรัฐสภาในนี้ ก็มีที่มาเกี่ยวกับรัฐสภาก็  

ไมมาก แตหนาที่การงานเกี่ยวกับประชาชนเกือบหมดนะครับ ฉะนั้นสื่อพวกนี้นี่นาจะเปน

สื่อที่ใหประชาชนเขาใจ เราเสนอมา ๓ ชื่อ แตใสเขาไวคือ ๑. ผูตรวจการแผนดิน                   

๒. ผูตรวจการแผนดินแหงชาติ  ๓. ผูตรวจการทั่วแผนดิน เราไดสอบถามชาวบาน           

ที่ความรูสึกของชื่อนี้แลวเขาบอกทั้ง ๓ ชื่อฟงแลวพอเขาใจ แตผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภาทั้ง ๓ ชื่อ ไมเขาใจ แลวก็ทําใหขัด แตไดถามผูเชี่ยวชาญที่เปนยกรางหลายคน  

บอกเขาใจ แตผมมองแลววาเปนความเขาใจของผูเขียน ผูยกรางในวงแคบ ๆ หรือ         

วงที่มีผูมีความรู แตวงกวางของประชาชนอีก ๕๐ ลาน ๖๐ ลานนี่ ไมเขาใจจริง ๆ นะครับ 

ก็เลยคิดวา ชื่อนี้นาจะเปนสื่อใหคนฟงครั้งแรกนี่เขาใจเลย มันอาจจะผิดหลักการ             

ผิดที่มาบาง แตภาระหนาที่รับผิดชอบของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เทาที่อานจาก 

พรบ. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานี่ ก็ไมไดเกี่ยวของอะไรกับรัฐสภามากนัก นอกจาก

ที่มาบางสวนนะครับ แตสวนใหญไปเกี่ยวของกับประชาชนนะครับ แลววันนี้ผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภานี่ เทาที่ผมเช็คแลวที่ผมตรวจสอบมา คนมารองทุกขก็สวนใหญนํามา     



 ๑๐๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๔๖/๒ 

 

โดยองคกรอิสระ ชาวบานแท ๆ ที่เขามานี่นอยมาก หรือผูที่รูเร่ืองจริง ๆ ก็ไมมาก ที่เขามา

ขอความชวยเหลือจากผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ฉะนั้นผมคิดวาสมาชิกที่ทานฟงแลว    

คงจะมีความรูสึกคันหัวใจเชนเดียวกับผม แลวก็ประชาชนสวนมาก ฉะนั้นผมจึงขอ      

ทานยกรางชวยพิจารณาคํานี้ เพื่อใหสื่อใหชาวบานรูเมื่อไดยินทันทีนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานศรีราชาครับ 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ) :  ทานประธาน        

ที่เคารพครับ ผม ศรีราชา เจริญพานิช กรรมาธิการ ผมขอบพระคุณนะครับ ที่หลายทาน

ไดใหขอวิพากษวิจารณนะครับ แตโดยสภาพงานก็ยอมรับนะครับวา ๑๓,๐๐๐ เร่ืองนี่ครับ 

ในชวงที่ผานมานี้ ก็เปนเรื่องที่หนักหนาสาหัส มันอยูสองสามสาเหตุดวยกันครับ สาเหตุ

แรก งบประมาณแผนดินที่จัดใหนอยมาก ปที่แลวได ๘๐ ลานนะครับ ปใหมนี่คาดวาจะ

ได ๑๑๑ ลานนะครับ แลวสิ่งเหลานี้นี่ก็เปนขอจํากัดอยางมาก ถาเผื่อสามารถได

งบประมาณแผนดินมา ก็สามารถที่จะขยายกําลังอัตราไดนะครับ ที่จริงแลวโดยระบบงาน 

ถาเผื่อทานทํางานบริหารทานจะรูดีวา งานทั้งหมดนี่ครับ สวนใหญจะมาตกอยูที่

เลขาธิการ เปนตัวชงเรื่องขึ้นไป ผูตรวจการจริง ๆ นั้นนี่ก็คงมี แตคงจะดูในเชิงไฟนอล      

ดีซิชัน (Final decision) นะครับ ดูผลสุดทาย เพราะฉะนั้นผมเขามารับงาน ๙ เดือนนี่    

นะครับ ผมก็พยายามที่จะศึกษาและปรับระบบงาน ตอนนี้ก็อยากจะกราบเรียนทานวา            

เมื่ อผมเข ามาเมื่ อตอน  ๒  ตุลาของป  ๒๕๔๙  นะครับ  มี เ ร่ื องที่ ค าง เกิน  ๑  ป                    

อยูประมาณ ๑,๐๐๐ กวาเรื่องนะครับ เกิน ๑ ปนะครับ ๑,๐๐๐ กวาเรื่อง ผมก็ทราบดีวา

มันเปนจุดวิกฤติของที่สํานักงาน ผมก็ไดพยายามใชมาตรการตาง ๆ เวลานี้เหลืออยู

ประมาณสองสามรอยเร่ืองครับ ลุลวงออกไปแลวในชวง ๙ เดือนนี่ประมาณ ๑,๐๐๐ เร่ือง

นะครับ เพราะฉะนั้นขอกราบเรียนวาอยูที่ระบบบริหารจัดการ และการที่วรรคทายนี่     

นะครับ ทางคณะกรรมาธิการยกรางนี่ครับ -------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                          - ๔๗/๑ 

 

   



 ๑๐๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   รัตนา ๔๗/๑ 

 

ไดแถมใหแกองคกรอิสระทุกองคกรที่จะมีหนวยงานที่จะมีกฎหมายนะครับ จัดตั้ง

สํานักงานรองรับนี่นะครับ จะเปนเรื่องที่ดีที่จะทําใหมีขวัญและกําลังใจ และสามารถที่จะ

บริหารงานไดเปนเอกเทศยิ่งขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นผมกราบเรียนทานตรงไปตรงมา          

นะครับ ก็คือ ผมไมอยากมีผูตรวจการหลายทานนะครับ แตใหมีนอยทาน แตทํางานไดมี

ประสิทธิภาพสูง ดีกวามีหลายทาน แลวก็อาจจะมีปญหาในเรื่องของเชิงการทํางาน           

นะครับ ในระหวางกัน ซึ่งปญหาอยางนี้นี่กระผมเองผมคิดวา ทั้งหมดมันเปนเรื่องของการ

บริหารงานทั้งหมดนะครับ ถาเผื่อเรามีกําลังอัตราที่มากขึ้น มีงบประมาณมากขึ้นนะครับ 

ปจจุบันมีกําลังอัตราพนักงานสอบสวนเพียง ๕๔ คนครับ สําหรับคดีประมาณเปนหมื่น

อยางที่วานี่นะครับ ซึ่งขณะนี้คนหนึ่งก็รับอยูหลายรอยเร่ืองนะครับ ซึ่งตรงนี้นี่เปนขอจํากัด

ของเรื่องงบประมาณเปนสวนใหญ แตผมขอเรียนวาในอนาคตอันใกลนะครับ หลังจากที่         

ปรับองคกรใหมแลว เชื่อวาจะสามารถที่จะทํางานไดดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายเทา

ครับ เราก็ไดไปเปรียบเทียบนะครับ ไปดูงานของตางประเทศ แลวก็เห็นวามีบางเรื่อง    

บางระบบจะสามารถนํามาใชเพื่อที่จะทําใหเกิดความรวดเร็วไดมากขึ้น อยางเกาหลี      

ถาเผื่อเร่ืองที่รองเรียนในสํานักงานเดียวนี่ เขาคุยวาเขาสามารถทําไดภายใน ๕.๘ วัน      

เสร็จ ๑ เร่ือง ถาเผื่อเร่ืองรองขามสํานักงานหลายหนวยงานนะครับเขาสามารถทําได

ประมาณเสร็จภายใน ๒๒ วันนะครับ ผมก็จะพยายามใชระบบงานในสมัยใหมยุคใหม     

ที่จะมาปรับระบบที่จะทําใหดีขึ้นเปนตามลําดับ แตทั้งนี้และทั้งนั้นมันคงไมสามารถปรับ

ไดภายในอาทิตยสองอาทิตย วันสองวันนะครับ มันตองใชเวลาพอสมควร และก็สําหรับ

งานใหม ถาเผื่อเกิดฝนเปนจริง รัฐธรรมนูญนี้ผานนะครับ ก็จะมีเนื้องานเพิ่มขึ้นอีก

พอสมควร แตอยางไรก็ตาม เราคงจะตองปรับระบบงานใหสอดคลองกับระบบของ

รัฐธรรมนูญใหมนะครับ ซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นผมอยากจะขอกราบเรียนยืนยันวา ๓ คน    

กําลังดีครับ และก็พอมอบหมายใหแตละ ๑ ทาน คุมงานแตละ ๑ ดาน ก็จะเปนที่ลงตัว     

ถาเผื่อ ๕ คน หรือ ๗ คนนี่ ยิ่ง ๗ จะยิ่งมากเกินไปนะครับ และก็ยิ่งจะตองหาสํานักงาน

ใหม เพราะวาสํานักงานที่จะไปอยูที่ใหมนะครับ ที่แจงวัฒนะนี่ครับ ก็มีอยูเทานั้นเอง ที่จะ

มีหองผูตรวจได ๓ หอง ถาเผื่อเปลี่ยนเปน ๗ นี่ไมทราบจะไปหาออฟฟศ (Office)            

ที่ไหนนะครับ อาจจะตองไปเชาที่ใหมอีกหลายแหงนะครับ เพราะฉะนั้นเปนปญหาในทาง 



 ๑๐๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  รัตนา ๔๗/๒ 

 

ปฏิบัติอยูพอสมควรนะครับ อันนี้เปนเรื่องนอกเหนือนะครับ แตอยางไรก็ตามในสภาพ

ความเปนจริงนี่ เมื่อตอนที่เตรียมการไวเชนนั้น ก็ไมไดคิดวาจะมีรัฐธรรมนูญใหม จะมีการ

ปรับองคกรใหม เพราะฉะนั้นผมยังขอกราบเรียนยืนยันนะครับวา ภายใตขอที่จํากัดที่มีอยู    

กับสภาพที่มีอยูนะครับ จะไมใชคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากดานตําแหนงบริหารตาง ๆ  แตจะ

พยายามเพิ่มเจาหนาที่ที่จะทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะฉะนั้นคิดวา               

ที่คณะกรรมาธิการไดยกรางขึ้นมาตามระบบนี้นะครับ โดยอิงของเดิมนะครับ ภายใต    

การดูแลนี้ ผมคิดวาจะสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและทําใหสามารถทํางานไดดียิ่งขึ้น

กวาเดิม และก็ตอบสนองความตองการของประชาชนไดดียิ่งขึ้นครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  แหงชาติ ตกลง    

ใหเขาหรือเปลาครับ ทานศรีราชา เขาถามเรื่องแหงชาติไวดวย  

     รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ) :  สําหรับชื่อนะครับ 

ทานกรรมาธิการยอมใหใชคําวา ผูตรวจการแผนดิน นะครับ โดยที่ตัดคําวา ของรัฐสภา

ออกนะครับ ที่จริงก็ยังมีอีกคําหนึ่งที่นาสนใจก็คือ ผูตรวจการของรัฐ หรือแหงรัฐ อันนั้น    

ก็นาจะเปน ก็ลองหารือกัน แตทางกรรมาธิการยอมวาใหเปน ผูตรวจการแผนดิน ตามที่

เสนอมาไดครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานผูวาชนินทร

ครับ 

   นายชนินทร บัวประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ    

ที่เคารพครับ ผมคิดวาจะพูดในมาตรา ๒๓๗ แตวาฟงดูแลวอาจจะเกิดความเขาใจไขวเขว

เกี่ยวกับเรื่องผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานะครับ ---------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๔๘/๑ 

 



 ๑๐๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)        เกศราภรณ ๔๘/๑ 

 

ผมขอเรียนวา คําวา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา นี่เรามีมาใชประมาณกอนป ๒๕๑๖  

นะครับ นําเขามาโดย ขอประทานโทษที่เอยนามทาน คือ ทานศาสตราจารยชัยอนันต  

สมุทวณิช นะครับ ตอนนั้นทานเปนอาจารยอยูที่คณะรัฐประศาสนศาสตรนะครับ เหตุที่

นํามาใชนี่ ตามที่ผมไดเคยศึกษามานะครับ ซึ่งก็ ๓๔ ปแลวนะครับ ตอนนั้นสภาผูแทน

หรือรัฐสภา หรืออะไรทั้งหมดเกี่ยวกับสภาผูแทนนี่นะครับ มีภารกิจเรื่องเกี่ยวกับการออก

กฎหมายนะครับ ภารกิจในเรื่องเกี่ยวกับการทําใหสภาผูแทนราษฎรมีความเขมแข็งนี่        

นะครับ คือมีมือไมที่จะออกไปดูวาที่สภาผูแทนราษฎรนะครับ ทําอะไรลงไป มีเกิดผล

กระทบอยางไรขึ้นมา ตอนนั้นไมมีนะครับ ก็มีแตเ ร่ืองการนั่นเทานั้นเอง  ก็คิดวา

นักวิชาการ คือ ทานอาจารยก็คิดวา การจะทําใหสภา รัฐสภาเขมแข็งนี่ควรจะอะไร       

นะครับ ก็มีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขึ้นมา เพื่อเปน เหมือนกับเปนกลองหรือเปน

สายตาที่จะดูออกไปในพื้นที่วารัฐสภาควรจะ หรือวามีผลอยางไรตอประชาชนบางนะครับ 

ไมใชใหฝายบริหารเขมแข็ง แลวก็สภาอยูแคในสภานะครับ จึงเปนเรื่องของการถวงดุลกัน

ระหวางฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารดวยนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมศึกษาดูอยางไมมากนัก  

นะครับ อยางคราว ๆ นะครับ เนื่องจากวาไดทิ้งเรื่องนี้มานานนะครับ มันก็มีอยางที่ทาน  

ผูอภิปรายวา ผูตรวจการแผนดินหรือผูตรวจการแผนดินสูงสุดอะไรนี่นะครับ ก็วาไป      

นะครับ ซึ่งระบบตรงนี้ขอเรียนวา เปนระบบของฝายบริหารนะครับ ไมใชระบบของฝาย

สภา ผูตรวจการแผนดินหรือผูตรวจสํานักนายก ผูตรวจกระทรวงตาง ๆ นะครับ มีหนาที่

เกี่ยวกับการรับเร่ืองราวรองทุกข ดูแลปญหาอะไรอยางนี้นะครับ ไมใชหนาที่ของ

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานะครับ ตรงนี้ถาเราเปลี่ยนชื่อ ผมวาจะเกิดความไขวเขว  

นะครับวา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ซึ่งนํามาจากประเทศทางสแกนดิเนเวียนะครับ 

เร่ิมแรกนะครบัที่เขามีวัตถุประสงคอยางนั้นนะครับ มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับ  

  ประเด็นที่ ๒ ที่ผมอยากจะพิจารณา อยากใหทานกรรมาธิการยกราง

พิจารณาก็คือวา ที่เขียนวา ในที่เติมนะครับ สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเปน

หนวยงานที่เปนอิสระ คําวา เปนอิสระ มันมีขอบเขตมากแคไหนครับ ในเมื่อสํานักงาน

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนมือไมของสภาผูแทนราษฎรนะครับ แลวผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภาจะเปนอิสระจากสภาผูแทนราษฎรไดไหมครับ ตรงนี้อยากจะใหทานได 



 ๑๐๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)        เกศราภรณ ๔๘/๒ 

 

กรุณาดวยนะครับ เพราะวาการบริหารงานบุคคลหรืออะไรตาง ๆ นี่นะครับ เร่ืองบุคลากร

ตาง ๆ ถาผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเปนอิสระ ไมเกี่ยวกับสภานะครับ ผมวาคนจะ

แคบมากเลยครับ แลวการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความรูความสามารถกันระหวาง

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาและรัฐสภา ซึ่งประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสมาชิกนี่นะครับ มันก็จะแคบลงไปอีกครับ คนทํางานก็จะมีอยูแคนั้นเองนะครับ        

แลวผูเชี่ยวชาญทางดานการทํางาน อยางนิติกรของสภานี่นะครับ ซึ่งรูเร่ืองกฎหมาย        

ตาง ๆ ที่สภาผูแทนราษฎรไดออกไปนะครับ มีประวัติความเปนมาอยางไร ในเมื่อ

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไมมีบุคลากรที่ รูเ ร่ืองอยางนั้นนะครับ ก็จะทําใหการ

ตรวจสอบอํานาจของฝายบริหาร โดยฝายนิติบัญญัติก็จะทําไดแคบลงครับ ผมขอ

อนุญาตเสนอเปนขอสังเกตนะครับ ผมไมไดแปรญัตติหรอกครับ แตดวยเหตุที่วาเคยได

ศึกษามา ก็ขออนุญาตเสนอความเห็นครับผม  

 

           - ๔๙/๑ 



 ๑๐๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๔๙/๑ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เผอิญเขามีการ

แกไข ที่ทานพูดอยูในวรรคสุดทายที่กรรมาธิการแกไขนะครับ ทานเกียรติชัยครับ เอาเขา

เร่ืองที่กรรมาธิการเขาแกไข  

  นายเกียรติชัย  พงษพาณิชย  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม เกียรติชัย พงษพาณิชย สสร. ครับ ในประเด็นนี้ ที่จริงผมไมไดอยูกลุมไหน 

แตเห็นวา ทานคณะกรรมาธิการยกรางมีเสนอเพิ่มเติมเขามา ก็เลยขอใชสิทธิที่จะ

อภิปราย ที่จะใหความเห็นในประเด็นมาตรา ๒๓๕ นี้ไวดวย กอนอื่นเอาเรื่องจํานวน

เสียกอน จํานวนเรื่อง ๓ คน เร่ือง ๕ คน หรือเร่ือง ๗ คนที่พูดกันถึงนี้ ตรงไหนที่เหมาะสม 

สมควรที่สุด แตหลักจริง ๆ หัวใจจริง ๆ ของเรื่องที่เรากําลังพูดถึง โดยเฉพาะในประเด็น

เร่ืองของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา อยูที่ทําอยางไรเราจึงจะสรางความเขมแข็งใหกับ

กระบวนการ  รวมทั้ งการทํางานของผูตรวจการแผนดินรัฐสภามีความเขมแข็ง                  

มีประสิทธิภาพดีขึ้นกวาที่เปนมา เพราะเราไดเห็นวา ในตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา

นั้นตองพูดวา สํานักงานแหงนี้เกือบจะไมเปนที่รูจัก แลวก็เกือบจะไมไดทํางานอยางที่เปน

ที่ยอมรับในความนาเชื่อถือตอกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้น จริง ๆ แลวเรื่องนี้เปนเรื่อง

สําคัญ แลวใครที่รูหลักการบริหารจะตองรูวานี่เปนกระบวนการหนึ่งที่เปนหัวใจสําคัญของ

การบริหารจัดการในเรื่องตาง ๆ ภาษาอังกฤษเขาเรียกวา นี่เปนการสรางระบบการ

ติดตามตรวจสอบที่เรียกวา มอนิทอริง ซิสเตม (Monitoring system) ซึ่งหัวใจของมันอยูที่

การติดตามตรวจสอบ เพื่อแกไขขอผิดพลาดตาง ๆ ในการทํางานใหเกิดขึ้น ใหดีขึ้น ให

ถูกตอง ไมใชจับผิดเสียเลยทีเดียว ผิดกับการไปออดิต (Audit) นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้

ประเด็นมันอยูที่ วา  เรามีหนวยงานนี้ที่จัดตั้ งขึ้นมาแลวไดทํางานอยางเขมแข็ง                  

มีประสิทธิภาพดีพอหรือยัง และจริง ๆ แลว ผมในฝายสื่อที่เรารับทราบติดตามงานเรื่องนี้ 

ที่จริงทั้งเพื่อนทั้งคนแรก คนหลังนี่รูจักหมดอยางดี ผมสนิทสนมแลวก็เปนเพื่อนกัน แลวก็

พยายามบอกเขาวาอะไรมันควรจะดีขึ้น ก็ปรากฏเขาก็ยอมรับวา มันหวยแตก มันไมได

เปนสับปะรดเลยในกิจการที่ทํามา เพราะฉะนั้นผมจึงคิดวา เมื่อจะรางรัฐธรรมนูญใหม 

เราจะปรับปรุงทําความเขมแข็งใหมันเกิดขึ้นอยางไรกับหนวยงานนี้ ประเด็นหนึ่ง            

ก็คือวา ถาพูดถึงจํานวนของผูทํางานที่วา มีแคเพียง ๓ คนพอแลว ผมคิดวาไมพอ ไมพอ          



 ๑๐๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๔๙/๒ 

 

ตองเพิ่มขึ้น ตองชวยใหเขามีกําลังมากขึ้นในการที่จะไปดูแลเร่ืองอันเปนประเด็นปญหา

เกี่ยวกับการบริหารของฝายราชการตาง ๆ ที่ทําผิด ทําไมถูก ทําอะไรเลอะเทอะ       

เปรอะเปอน ไปติดตาม ไปแกไขเร่ืองเหลานี้ใหมันรวดเร็ว ใหมันทันการณ ๓ คนไมพอแน 

เพราะวาที่ทํามา ๓ คนมันก็ไมพอ ก็เห็นอยูแลววา มันบกพรอง มันตามไมทัน มันทําไมได

เร่ืองกันมาอยูแลว ทําไมเราไมเพิ่มคนให แตวาจะเปน ๕ คน หรือ ๗ คน ผมไมไดเปน      

ผูเสนอ ก็ลองพิจารณาดู จะเปน ๕ หรือเปน ๗ ก็วากันไป แลวที่สมควรจะใหเปนองคกร

อิสระ ก็เปนการดี ตองใหเขาเปนอิสระในหลาย ๆ เร่ือง เพราะเหตุวา ในระบบของการ

ติดตามตรวจสอบนั้นตองมีความเปนอิสระที่ไมอยูภายใตการบงการใหไปติดตาม

ตรวจสอบของใคร พอเปนอิสระ มีความเปนอิสระพอที่จะไปติดตามตรวจสอบ แลวถา 

หากวาเปนหนวยงานซึ่งเกิดจากรัฐธรรมนูญ เกิดจากรัฐสภา ก็หาเครื่องไมเครื่องมือไปให

พอ คนจะตองเพิ่มขึ้นก็เพิ่ม หองจะตองเพิ่มขึ้นก็เพิ่ม ไมเพิ่มก็ทํากันเทานั้นแหละ ทํางาน

มันไมใชที่หอง ทําที่หัว ถามีหัวแลวไมตองไปกลัวเรื่องหอง แคไหนก็ทําได เพราะฉะนั้น 

ผมคิดวาจําเปนครับ ที่จะตองรางรัฐธรรมนูญชวยเขา หากทําองคกรนี้ใหมีประสิทธิภาพ

เขมแข็งขึ้น อยาไปกลัว ไมมีเงินก็ตองหาเงิน ทีองคกรสื่อทานบอกวา ใหหาองคกรมา

ควบคุมกันเอง นี่เปนองคกรที่จะควบคุมในภาคราชการ จัดหาทําเสียใหมันเขมแข็ง                    

มีประสิทธิภาพมากขึ้น คนไมพอหาใหเขา เครื่องไมเครื่องมือไมพอหาใหเขา หองไมพอ 

หาใหเขา งบประมาณไมพอ หาใหเขา ตองใหเขาทํางานได มันจะไดมีประสิทธิภาพ      

แลวผมวา ๓ คนไมพอหรอกครับ ถาไม ๗ ก็ ๕ ก็ยังดี และใหเขาเปนอิสระนี่เห็นดวย     

นะครับ ชวยกันดีกวา ผมวา ตองเปนกฎเกณฑกําหนดเปนรัฐธรรมนูญที่ทําได ใหเขามี

ทํางาน แลวก็ปรับปรุงใหมันดีขึ้นไดนะครับ ไมใชอยูกับที่หรือวาถอยไปขางหลัง 

ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คําที่ไมเรียบรอย

เมื่อกี้ถอนไปแลวใชไหมครับคุณเกียรติชัยครับ นะครับ ถอนไปเสีย ๒ คํา ทานเจิมศักดิ์

ครับ เอาใหตรงที่เขาแกไขนะอาจารย 

 

                                                                                                                     - ๕๐/๑ 



 ๑๑๐ 
สสร ๔๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           บุศยรินทร ๕๐/๑ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครบั

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับ เร่ืองผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานี่ ถาผมไมได

พูด ผมนอนไมหลับแนทานประธาน คือผมนี่มีความสัมพันธอันดีกับสํานักงานผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภา ทานตั้งอยูบนชั้น ๒๐ ตึกเอ็กซิมแบงก (EXIM Bank) ถามทาน

ทั้งหลายขึ้นตนกอน แคนี้ก็พังแลวครับ ทานตั้งอยูบนชั้น ๒๐ เวลาประชาชน เวลาผมไป

หานี่ ตองขึ้นไปชั้น ๒๐ ถนนพหลโยธิน ตึกเอ็กซิม แลวก็ตองไปกดกริ่งขอบัตรรูดถึงเขาได 

แคนี้ก็ผิดคอนเซปท (Concept) แลวทานประธาน นั่นขึ้นตนนะครับ ทานประธานครับ 

ภาษาฝรั่งนี่เขาเรียกวา ออมบุดสแมน แลวเขาบอกวา ใหเปนผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภา ความจริงตองอยูกับรัฐสภาครับทานประธาน ถาจะเปนผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภาก็ควรอยูกับรัฐสภา แตถาทานจะเปลี่ยนคอนเซพทเปนผูตรวจการแผนดินเฉย ๆ              

ก็ไมวากัน อันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง ผมก็เห็นดวยเหมือนกัน เพราะวาดู ๆ แลว เขาไมเคย   

สนใจเลยที่จะทํางาน ที่จะอยูกับรัฐสภา ถาคอนเซปทอยูกับรัฐสภา แปลวาเขาจะตอง     

มีความสัมพันธ ผูกพัน และเขาใจรัฐสภาวา เรากําลังตรวจสอบอะไร เขาเปนอํานาจ

องคกรอิสระรับลูกเพื่อที่จะทําตอ ทานประธานครับ ผมตรวจแทบตาย วากรรมการสรรหา

กระทําไมชอบ เร่ืองนั้นเรื่องนี้กระทําไมชอบ การออกพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด 

ภาษีสรรพสามิตทําไมชอบ อะไรตออะไรทําไมชอบ ผมพบไมรูจะทําอยางไร วิ่งไป         

หาผูตรวจใหทําใหหนอย เขาตอนรับอยางดีครับ สื่อ วิ่งขึ้นไปชั้นที่ ๒๐ ตอนรับพวกผม

อยางดี ถายอยางดี เสร็จแลวผมก็นั่งทวงไปสิครับ เมื่อไรจะเสร็จเสียที เมื่อไรจะสงเสียที 

อาจารยศรีราชานี่ไปเปนเลขาทีหลัง คุณปราโมทยนี่เมื่อกอนเปนเลขา ทานลองคิดดูสิครับ     

เสร็จแลวอยางไรรูไหมครับ พอผมสงเรื่องจะเลนงานรัฐมนตรีไอซีที (ICT) เขาก็เอาเรื่องนี้

สงไปใหรัฐมนตรี ชวยแกหนอยวารัฐมนตรีวาอยางไร รอกระทรวงเขาตอบกลับมา 

กระทรวงตอบกลับมา ถึงตอบกลับมาผม ผมวาอยางไร นี่คือผูตรวจการแผนดินหรือครับ 

นี่มันกลายเปนเหมือนกับวาคนมันทะเลาะกันนะ คนนี้กลาวหาคนนี้ เอา ก็เอาขอกลาวหา

ไป คุณชวยตอบหนอย จะไดเคลียรกันไป ประนีประนอมยอมความ ทานประธานครับ 

ไมใช นี ่ ไมใ ชผู ต รวจการแผนดิน  ๒ เมษายน มีการเลือกตั้งที่ไมชอบ คณาจารย         

คณะนิติศาสตร บอกวา ใหผูตรวจการแผนดินฟองศาลใหหนอยวาเปนการเลือกตั้งไมชอบ  



 ๑๑๑ 
สสร ๔๓/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           บุศยรินทร ๕๐/๒ 

 

ผูตรวจการแผนดินทําอยางไรรูไหมครับ ไมมีอํานาจ ฟองไมได ตอบกลับไปไมฟอง แลวมี

อะไรเกิดขึ้นครับในที่สุด พอมีความฮือฮากัน บานเมืองมีคนพูด เดือดรอนไปทั่วไปหมดทั้ง

แผนดิน พอแผนดินสะเทือน ผูตรวจการฟองได ทําหนังสือไปบอกอาจารยบรรเจิดวา      

ขอโทษนะ วันกอนบอกฟองไมได วันนี้ฟองไดแลว และที่ยุบเลือกตั้ง ๒ เมษายนนี่ก็ฝมือ

เขาฟองนั่นแหละครับ แตเมื่อกอนไมยอมฟอง ทานประธานครับ ทํางานกันอยูไดอยางไร 

หรือจะเปนเพราะฤกษไมดี คนที่เขาไปเปนผูตรวจการแผนดินคนแรกนะไดรับการ      

โปรดเกลาฯ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓   ๑ เมษายนนะ เอพริล ฟูล (April fool) มันเลยไป

หมดเลย ตั้งแตผูตรวจการแผนดินคนแรก ไปหมดเลยทีนี้ วัฒนธรรมนะเหมือนกับ

พฤติกรรมของผูตรวจการแผนดินคนแรก ไปหมดเลยทีนี้ เปนคนประนีประนอม ตําแหนง

นี้ตองกราว ตําแหนงนี้ตองเอาจริง ตําแหนงนี้ตองตรวจจริง ฟองจริง เอาจริงครับ นี่ตองทํา

แทนประชาชน ทําแทนองคกร นี่ประเภทนุมนิ่มไปหมดเลย ทีนี้นุมนิ่มตามกันมาหมด      

ดูแตละคนสิครับ ทานดูอีก ๓ คนถัดมาสิครับ บางคนก็พูดเกง เกงมาก พวกคนทาย ๆ นี่

พูดเกงมากเลย และประนีประนอมไปหมด ใครทําอะไรประนีประนอมไปหมด แลวบอกวา

ตัวเองไมมีอํานาจ ไมมีเงิน --------------------------------------------------------------------------- 

 

                                - ๕๑/๒ 

 



 ๑๑๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)        วัฒนี ๕๑/๑ 

 

แลวก็ไมคอยมีความกลาที่จะทําอะไร แตทานมีความกลาในการขึ้นเงินเดือนใหตัวเอง    

ผมนี่ เปนคนสอบทานเอง ทานเลขาเกานี่นะครับเปนตัวชงเรื่อง คือคุณปราโมทย         

โชติมงคล ผมกลาพูดเพราะผมฟองแลว มีหลักฐานพรอม คุณปราโมทยนี่เปนคนเดินเรื่อง

ในขณะที่เปนเลขา ใหกับผูตรวจการอีก ๒ คน แลวในที่สุดก็ขึ้นเงินเดือนตัวเอง ตอนนี้เร่ือง

อยูใน ปปช. อีก ๒ วันจะออกมาแลว แลว ปปช. เรียกใหไป ก็ไปเพียงแคคนสองคน         

ที่เหลือหนีอีก ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เขาเรื่องที่เขา

แกไขแลวกันอาจารย อันนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันขางนอก 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เราตองตัดสินใจ

แลวนะครับวา จะยุบหรือจะยกเครื่อง นี่ที่ผมพูดทั้งหมดนี่จะไดตรงกันกับมาตรานี้เลยครบั

วาทานบอกวาจะใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินของรัฐสภาเปนหนวยงานเปนอิสระในการ

บริหารงานบุคคล งบประมาณและการดําเนินการอื่น ผมวาเราตัดสินใจกันดีไหมวาจะยุบ

หรือวาจะยกเครื่อง ถาจะยกเครื่องก็ตองเอาจริง ทานประธานครับ ผมเห็นใจกรรมาธิการ

วาพยายามประดิษฐ ใหอํานาจมากขึ้น หยิบยกเรื่องเองไดมากขึ้น ผมไปตอวาเขา          

เขาก็บอก อาจารยเจิมศักดิ์ ผมนี่ไมสามารถจะทําอะไรไดเลย เพราะวากฎหมายมันล็อก

ผมตองรอใหคนรองกอน ทานประธานครับ ถาคนขยันอยากทํานะ ผมจะบอกใหไปสะกิด

ใหคนรองนี่เดี๋ยวเดียวคนก็รองมา คนมันกําลังมีทุกขอยูนี่บอก เฮย ผมเห็นคุณกําลังมีทุกข

นะ คุณรองมาสิ มันทําไมจะไมรอง ถาอยากจะทํางาน มาหาผมก็ได กรรมาธิการรองให 

โถ อยากจะรองใจจะขาด ที่รองไปก็เก็บเงียบ รองไปก็ไมทําอะไร แลวก็พูดอยางเดียววา

ไมมีคนรองก็ทําไมได ทานประธานครับ อันนี้เปนศิลปะของนักไมทํางาน เพราะฉะนั้น  

ทานประธานครับ ถาทานจะทํางานนะครับ ๑. ลงมาจากชั้น ๒๐ มาอยูติดดิน  ๒. ถาจะ

อยูกับรัฐสภามีคอนเซปทไปอยูที่สนามกอลฟ (Golf) เมืองนนทดวยกันในคราวหนา           

แลวอยูในอาคารรัฐสภา จะมี ๓ คนไมพอ เพิ่มเปน ๕ คน งบประมาณไมเกี่ยง ทํางาน         

กันได แตผมคิดวาถาไมอยางนั้นนะครับ เรายุบกันดีไหม สมาชิกเขาพูดกับผมมาตลอด

นะครับ ถาไมเอาจริงนี่ ผมคิดวาเราหาเอาอํานาจนี้ไปใหคนอื่นเขาทําดีกวา อยาอยู            

เลยครับ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ขอบพระคุณครับ 



 ๑๑๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)        วัฒนี ๕๑/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยกรางอีกคน    

จะตอบใชไหมนี่ ทานอาจารยคมสันหรือเปลา อภิปรายทานสวิงครับ คือคนที่อภิปราย

แลวก็ตองขอไมซ้ําบางนะครับ ใหคนอื่นเขาบางครับทานครับ 

  นายสวิง ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ         

นาเสียดายมากนะครับ ผมทํางานกับชาวบาน ไดอยูกับเร่ืองเดือดรอนของชาวบาน      

ดวยการปฏิบัติและไมปฏิบัติหนาที่ของราชการหนวยงานทั้งหลายนี่อยูจํานวนมาก       

ผมคิดวาหนวยงานนี้นี่นะครับ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานี่ไมไดเขาไปนั่งอยูในหัวใจ

ของชาวบานเลย ชาวบานแทบจะเรียกวาแบบไมรูจัก ไมเห็นหนา ไมเคยที่จะไดรูวาเขา

ทํางานอะไรกันตรงไหน อยางไร ผมคิดวา เร่ืองนี้ โอโฮ นาเสียดายมาก ทั้ง ๆ ที่เปนองคกร

ตามรัฐธรรมนูญ ชาวบานเดือดรอนที่แมเมาะนะครับ เร่ืองเกี่ยวกับลิกไนต (Lignite) 

รัฐมนตรีมีมติไปหลายรอบนะครับ ขอใหอยางนั้นอยางนี้ โดยการปฏิบัติและไมปฏิบัติ ผม

คิดวาไมเลยนะครับ ไมไดอยูในหัวใจเลย ดังนั้นนี่นะครับ เร่ืองเกี่ยวกับประชาชน             

เร่ืองเกี่ยวกับเพิกถอนสิทธิ เร่ืองเกี่ยวกับบัตรประชาชนก็ดี เร่ืองเกี่ยวกับชนชาวเขาก็ดี    

ผมมาดูแลวนี่นะครับ ที่จริงเปนหนาที่ของทานทั้งสิ้น ผมไมแนใจวาหนวยงานนี้ไปอยู       

ที่ไหนนะครับ ทําหนาที่อะไรอยู แลวจริง ๆ ถาเปนอยางนี้อยูแลวนี่นะครับ ผมก็เห็นดวย

กับอาจารย เ จิ มศั กดิ์ นะว า  ถ าสมมุติ ว า เ ราจะมี เ งื่ อน ไขที่ จ ะยุบ ได ไหมครับ                    

ทานประธานครับ เพราะวาเรื่องนี้กรรมาธิการขอแกไขนะครับ เราก็ขอแกไขทั้งมาตรา     

ไดดวยนะครับ คือหมายความวา ใหตัดมาตรานี้ออกไปนะครับ เพราะวาจริง ๆ เปน

มาตราที่ขอแกไข ทีนี้ถาเอามาตรานี้ออกไปแลวนี่ มาตราอื่น ๆ ก็จะมีผลกระทบไปดวย 

อันนี้ในประเด็นนะครับทานประธานครับ ---------------------------------------------------------- 

 

       - ๕๒/๑ 



 ๑๑๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รสรินทร ๕๒/๑ 

 

ดังนั้นผมคิดวา ถายังเปนอยางนี้อยูนี่นะครับ ควรจะไมมีแลว ชาวบานเดือดรอนกันทั้ง

แผนดินแลวนี่นะครับ ก็ไมรูไปอยูที่ไหน อันนี้ก็ไมรูครับ อันนี้นี่ถามีมติวาโหวต (Vote) วา

ใหยุบนี่ ผมจะขอยุบดวยคนครับ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานเลขายกราง

วาอยางไรครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภาที่

เคารพครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ผมอานคําแปรญัตติแลว เขาใจวามี                  

๒ เร่ือง กลุมทานพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ขอแปรญัตติจาก ๓ คน เปน ๗ คน กลุมทาน

วัชรา หงสประภัศร ขอแกจาก ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปน ผูตรวจการแผนดิน

แหงชาติ เขาใจวาเปนเรื่องการแปรญัตติ ๒ เร่ืองนี้เทานั้นนะครับ ไมใชญัตติอภิปราย              

ไมไววางใจผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา อยางที่หลายทานกําลังดําเนินการอยูนะครับ            

ความจริงถาวิพากษวิจารณองคกรตามรัฐธรรมนูญ คงวิพากษวิจารณกันไดอีกเยอะ และ

อีกหลายองคกร และวันนี้ก็คงไมเขยื้อนที่เทาไร จากมาตรา ๒๓๕ ไป กรรมาธิการ                     

ขออนุญาตอยางนี้ครับวา เ ร่ืองจํานวนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานั้นนะครับ                        

ในตางประเทศนี่ สวนใหญมีอยูคนเดียวครับ ไมไดมีหลายคน แตประการใดทั้งสิ้น       

สวนใหญของประเทศในโลกใชระบบคนเดียวที่ไปทําหนาที่ในการรับเร่ืองรองทุกขจาก

ประชาชน และแกทุกขใหกับประชาชน ความจริงจํานวน ๓ คน ที่เปนอยูไมไดมีปญหา              

นะครับ หลายทานอาจจะเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญ หลายทานอาจจะเปรียบเทียบ

กับองคกรอื่น ๆ นะครับ ซึ่งมี ๗ คน ๙ คนบาง หรืออะไรก็แลวแต ความจริงจํานวน ๓ คน

นี่เพียงพอครับ ถามวา ทําไมเพียงพอ เพราะวาผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานั้น ไมไดทํา

หนาที่ในเชิงขององคกร ที่เรียกวา องคกรกลุม แตประการใดทั้งสิ้น แมจะมี ๓ คนนี่ แตทั้ง 

๓ คน ก็ทําหนาที่รับเร่ืองราวรองทุกขแยกกันไปไดในแตละคน ในรางก็เขียนในทิศทาง      

แบบนั้นนะครับวา ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาแตละคนนั้นสามารถพิจารณาเรื่อง

ของตนเองไปไดนะครับ เพราะฉะนั้นปญหาเรื่องจํานวนคนนี่ ผมคิดวาที่ขอเพิ่มเปน

จํานวน  ๗ คนนี่  กรรมาธิการยังคิดวา ๓  คน  นาจะเพียงพอ นี่ประเด็นที่  ๑  ครับ             

ทานประธานครับ 



 ๑๑๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 รสรินทร ๕๒/๒ 

 

  ประเด็นที่ ๒ เร่ืองที่ขอเปลี่ยนชื่อนะครับ ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

เปน ผูตรวจการแผนดินแหงชาติ นี่ ก็ขออนุญาตกราบเรียนวา เดิมทีนั้นเราใชผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภา เพื่อยึดโยงกับรัฐสภา พูดงาย ๆ คือ ผูตรวจการแผนดิน ซึ่งมี ๓ ทาน

จะมาจากสภา ไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภามา ในขณะเดียวกันเมื่อรับเร่ืองราว     

รองทุกขจากประชาชนแลวก็จะรายงานสภาครับ ชื่อเดิมนี่มาโดยฐานของการที่เชื่อมโยง

กับรัฐสภา แตวาที่ทานกรรมาธิการศรีราชา ขออนุญาตเอยนาม ทานขอแกชื่อนะครับ 

กรรมาธิการเห็นดวยนะครับ เปน ผูตรวจการแผนดิน นี่มีเหตุผลเพิ่มเติม เพราะวาอํานาจ

หนาที่ปจจุบันของผูตรวจการนั้นขยายไปตรวจสมาชิกสภาดวยครับ คือทําหนาที่

ตรวจสอบจริยธรรม คุณธรรมของสมาชิกรัฐสภาดวย แลวก็ทําหนาที่อ่ืนอีกหลายอยาง 

เพราะฉะนั้นคําวา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ที่พูดกันนี่อาจจะไมมีความเหมาะสม  

นะครับ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนชื่อเปน ผูตรวจการแผนดิน นี่ โดยตัดคําวา ของรัฐสภา ทิ้ง 

ผมคิดวานาจะมีความเหมาะสมแลวครับ กรรมาธิการขออนุญาตวา ๑. ยืนยันเรื่องจํานวน                 

๓ คน  ๒. ขออนุญาตเปลี่ยนครับ จาก ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปน ผูตรวจการ

แผนดิน ครับ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

เร่ืองนี้พูดกันมานานแลวนะครับ ทานกรรมาธิการก็ยืนยันนะครับ ถาทานผูที่แปรญัตติ             

ไมเห็นดวย ก็จะตองออกเสียงนะครับ นั่นกลุมแรกใชไหม  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ครับ กลุมทานวัชราครับ 

เรารับไดนะครับ ที่ทางอาจารยศรีราชาเสนอครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ยอมรับได 

เหลืออีกกลุมหนึ่ง กลุมคุณพิเชียรครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานที่เคารพครับ กลุมของผม

เมื่อสักครูไดปรึกษากับทานอรรครัตน แลวก็ทานเศวตนะครับ เรายังขออนุญาตยืนยัน                 

๗ คน อยูเหมือนเดิมครับ แลวก็เห็นถึงความจําเปนและความสําคัญของการมีองคกร

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอยูนะครับ แตวาอยากจะใหเพิ่มการประชาสัมพันธใหมาก 

 



 ๑๑๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 รสรินทร ๕๒/๓ 

 

ยิ่งขึ้น เพราะวาเพื่อน ๆ สมาชิกไดอภิปรายแลวนะครับวา พี่นองประชาชนจํานวนมากยัง

ไมคอยเขาใจเรื่องอํานาจหนาที่ แลวก็การทํางาน การตอบขอรองเรียนของพี่นอง

ประชาชนนะครับวา พี่นองประชาชนเมื่อไดรองเรียนผานสํานักงานผูตรวจการแผนดิน

ของรัฐสภาไปแลวนี่ เมื่อไรถึงจะไดรับคําตอบนะครับ รวมทั้งผลงานตาง ๆ ที่ผานมาของ

สํานักงานแหงนี้ดวยนะครับ ก็ขออนุญาตยืนยันวา ยังคงแปร ๗ คน และขอใหโหวตครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ๗ คน ถายืนยัน         

ก็ตองออกเสียงตัดสินนะครับ ทานสมาชิกครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ขอใหโหวตครับ 

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ทานสมาชิก

ครับ ออกเสียงนะครับ เรื่องจํานวนนะครับ เร่ืองออกเสียงเทานั้นครับ ทานผูวา  

 

          - ๕๓/๑ 

   

 



 ๑๑๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๕๓/๑ 

 

  นายชนินทร  บัวประเสริฐ  :  ครับ เรียนทานประธานครับ กอนจะออกเสียง

นี่ ผมวาตองทําความเขาใจใหชัดเจนกอนครับ มิเชนนั้นเราจะออกเสียงไปในทางที่        

ไมเขาใจครับ ผมปรึกษาเพื่อน ๆ ที่อยูขางนอกแลวก็อยูขาง ๆ ผมนี่นะครับ มีความเขาใจ

ไขวเขวกันครับวา ผูตรวจการแผนดิน หรือผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานี่นะครับ มี

ความหมายวาเปนออมบุดสแมน หรือเปนเยนเนอรัล อินสเปกเตอร (General inspector) 

ครับ ผมวาอันนี้ตองทําความเขาใจใหชัดเจนครับ ขอประทานโทษดวยนะครับ ที่ผมไดพูด

ออกมาอยางนี้ครับ เนื่องจากวาเราไมเขาใจกันจริง ๆ ครับวา เจตนาจริง ๆ จะใหเปนอะไร

ครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานคมสันชวย

ชี้แจงนะครับ  

   นายคมสัน  โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ

ครับ ผม คมสัน โพธิ์คง กรรมาธิการนะครับ สําหรับระบบของเร่ืองของผูตรวจการแผนดิน

ของรัฐสภาที่เราพูดกันนี่นะครับ ความจริงในแตละประเทศนี่มีระบบที่แตกตางกัน ถึงแม

จะใชชื่อคําวา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาก็ตาม อันนี้ตองดูในรูปแบบของแตละระบบ

ของประเทศ ในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย นี่ไปอยูในรูปแบบของผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภา ที่เรียกวา ออมบุดสแมน ซึ่งในรูปแบบนี้ก็ อังกฤษก็เอารูปแบบนี้ไปใชดวย               

ในฝรั่งเศสใชรูปแบบหนึ่งที่เรียกวา เปนผูตรวจการที่เรียกวา เมดิอาเตอร (Mediator) อยู

ในของฝายบริหารนะครับ แลวก็ในบางประเทศ อยางเชน อาฟริกาใตก็มีหนวยงานที่มี

ลักษณะของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา แตเรียกวา พับลิก โพรเทกเตอร (Public 

protector) เพราะฉะนั้นการที่จะใชในรูปแบบใดนี่มันเปนเรื่องของอยูที่ระบบนะครับ          

ของแตละประเทศที่จะวางระบบในเรื่องเหลานี้ ผมคิดวาในเรื่องของผูตรวจการแผนดินที่

ไดวางนี่นะครับ เนื่องจากภาระหนาที่นี่แตกตางตามที่ทานเลขานุการไดกลาวเมื่อสักครูนี้

นะครับ เนื่องจากภาระหนาที่มากขึ้นไปกวาการเปนเพียงผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาใน

รูปแบบเดิม เพราะฉะนั้นการใชถอยคําคําวา ผูตรวจการแผนดิน เปนถอยคําที่คอนขาง

เหมาะสมแลวในเรื่องนี้นะครับ  

 



 ๑๑๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๕๓/๒ 

 

   สําหรับในประเด็นของทานสวิง ตันอุด นะครับ ที่ไดถามเรื่องแมเมาะ 

นะครับ เมื่อสักครูทานอาจารยศรีราชาไดบอกผมวา ประเด็นนั้นเจาหนาที่ของสํานักงาน

ไดอยูกระบวนการตรวจสอบ แลวก็กําลังจะลงพื้นที่เพื่อดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง 

ในเร็ว ๆ นี้ครับ ขอบคุณครับ ทานประธานครับ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  โหวตนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์  

ขออนุญาตทานประธานสักนิดเถอะครับ ผมวาเรื่องนี้สําคัญนะครับ ไมงั้นแลวเราก็จะเดิน

ซ้ํากับป ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ คือถาทานเริ่มจากจะเอากี่คน ชื่ออะไร แตเราไมดู

อํานาจหนาที่ใหชัดเจน จะอยูกับรัฐสภาหรือไม หรือจะเปนอิสระอยางไร จะทําอยางไร 

ผมวาในที่สุดแลวเราจะถูกล็อกกอนวามีกี่คน คือผมเดินมานี่ เพื่อนสมาชิกก็ถามผมวาจะ

เอากี่คนดี ผมบอกวาเรายังไม รู เลย ถาจะใหเขาเปนเหมือนผูตรวจการกระทรวง 

แบบเกานี่ คนเดียวก็มากไปแลว คือไมควรมี แตถาหากวาจะเอาจริง จะใหมันเปน

หนวยงานที่เอาจริงเอาจัง และเปนคนสําคัญเลยนะครับ จะไดชวยงานสภา เวลา

กรรมาธิการเขาตรวจสอบเรื่องอะไร แลวจะเอาอยางไรนี่ คนนี้ทํางานได แลวเรื่องใหญ ๆ 

ที่ประชาชนรองเรียนเรื่องใหญ ๆ เอากันเรื่องโต ๆ เร่ืองเล็ก ๆ แบบเปนอินสเปกเตอร หรือ

เ ป น ผู ต ร ว จ ก า ร ก ร ะท ร ว งนี่  ใ ห เ ข า ไ ป ร อ ง เ รี ย นที่ ก ร ะ ท ร ว ง ห รื อ ส ง ต อ ไ ป  

ไมตองไปทํา ถาจะเอากันใหญ ๆ จริง ๆ นี่นะครับ เรามาออกแบบกันดูวา ถาอยางนั้นจะมี

สักกี่คน จะทําหนาที่อะไร แตทานประธานครับ ถาทานจะคอย ๆ เรียงไปตามมาตรา 

อยางนี้มันจะล็อกไปเรื่อย ๆ นะครับ แลวเรามันก็จะออกมาหนาตาอยางที่ที่เปนอยางไรก็

ไมรู เพราะเรายังไมไดพิจารณากันตอ ๆ ไป เราก็เห็นนะครับวา กรรมาธิการเขาก็พยายาม

แลว แตวาเขาก็ตบแตง เติมอํานาจใหหนอยหนึ่ง ใหเร่ิมเร่ืองเองได ผมเม่ือกี้นี้แอบไปนั่ง

อานอยูตรงนั้นเงียบ ๆ ดูอีกทีหนึ่งวาของทานเติมมายังไงบาง ผมดูแลวนี่เหมือนกับทาน  

ทานไปพยายามแกเสื้อที่เขาตัดใสแลวมันไมเขาตัว แกนิด แกหนอย เติมแขนนิดหนึ่ง  

แตวามันยังไมใช เราเปลี่ยนทรงไหมละครับ หรือจะเอาเสื้อออกเลย อยาไปใสมันดีกวา 

ผมวาเราพิจารณาตรงนั้นกอนดีไหมครับทานประธาน ------------------------------------------ 

                              - ๕๔/๑ 



 ๑๑๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๕๔/๑ 

 

ตามใจนะครับ ถาทานจะทําอยางนี้ ผมก็เตือนแลววา เพราะวาผมนะคุนกับอันนี้มาก

พอสมควร ทานประธานครับ ผมนี่อยูในฐานะที่รองเรียนเขา และเขาตองมารายงานตอ

วุฒิสภา ผมก็พูดกับเขาตอหนาอยางนี้ ไมใชไมเคยพูด พูดมา  ๓ ป ๔ ปติดตอกัน เขานั่ง

อยางนี้มารายงานวุฒิสภา ผมก็บอกวาคุณทํางานอยางนี้ไมได ทํางานแบบนี้มันไมใช มัน

ก็ไมมีอะไรเกิดขึ้นครับ ยุบไหมครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อาจารยครับ                   

เมื่อกี้ทางนี้เขาอธิบายแลวที่เขาตัด รัฐสภา ออก เขาบอกวาเวลานี้เขาใหองคกรมีอิสระ

มากขึ้น มีอํานาจหนาที่ควบคุมไปกวางขึ้น เขาเลยแกแลว แลวก็ถึงไดจะโหวตวา                     

มันเหลือติดอยูวาจะ ๗ คน หรือ ๓ คนครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) : ทานประธานสภา                    

ที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ ครับ วาระนี้ไมใชเปนวาระของการลงมติไมไววางใจ

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานะครับ วาระนี้เปนวาระที่พิจารณารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งเราได

มีการรางมาตลอดระยะเวลา แลวก็เปดโอกาสใหทุกทาน ผูทรงคุณวุฒิทั้งหลายแปรญัตติ 

แลวก็เราไปคุยกัน แลวก็มีองคกรทั้งหลาย ๑๒ องคกรใหความคิดเห็นตลอดเวลา                  

ทานพยายามที่จะทําใหอาจารยศรีราชาของกระผม ไมมีที่ทํางานนะครับ ขอใหลงมติ

เถอะครับผม เพื่อใหยุติครับ จะไดไปเร็ว ๆ ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิกครับ 

ขออนุญาตลงมติ เราพูดกันมาเยอะแลวนะครับ ทานอาจารยศรีราชาชี้แจงอีกหรือ 

รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ) : ผมขออนุญาตสั้น ๆ 

นิดเดียวครับทานประธาน กราบขอบพระคุณทานประธานที่เคารพครับ คือทานพูดมา

ทั้งหมดก็มีสวนถูกนะครับ ทีนี้ผมเองก็ขอนอมรับขอที่ติทั้งหลาย เพื่อที่จะไปทําใหมันดีขึ้น

และมีเขี้ยวเล็บเหมือนอยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์อยากเห็น เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดวา              

มีไวคงจะดีกวาไมมีนะครับ เพราะฉะนั้นขอกราบเรียนวาคุณประโยชนคงมีมากกวาที่จะ

ไมมีนะครับ ขอบพระคุณครับ 

 

 



 ๑๒๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๕๔/๒ 

 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เราจะไมถามมติวา

มีหรือไมมีนะครับ ทานอยาเขาใจผิด เราจะถามเพียงแตวา ของกรรมาธิการเขายืน ที่

แกไขแลว ๓ คน ทานที่แปรญัตติเสนอ ๗ คนนะครับ ถาเห็นดวย ๓ คนตามที่กรรมาธิการ

เสนอ และเปนไปตามเดิมนี้ใหกด เห็นดวย นะครับ ถากด ไมเห็นดวย แสดงวาตองการ

เพิ่มเปน ๗ คนนะครับ ทานเขาใจตรงกันนะครับ เห็นดวย คือ ๓ คน ไมเห็นดวย คือ ๗ คน

นะครับ ขอใหออกเสียงครับ 

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานที่อยูขางนอก

กรุณาเขามาออกเสียงดวยนะครับ เชิญครับ ใครยังออกเสียงไมไดกรุณายกมือนะครับ                     

มีไหมครับ เหลือทานกรรมาธิการขาดอีกคนหนึ่งมีบัตรใหทานไหม 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ออกหรือยังครับ

ทาน ครบหมดทุกคนแลวนะครับ ผมจะใหเขารวมคะแนนครับ ขอรวมคะแนนครับ        

เห็นดวย ๖๐ คน ไมเห็นดวย  ๑๖ คนนะครับ งดออกเสียง ๑ คน เพราะฉะนั้นเปนไป

ตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๕๔/๓ 

 

   ทานเลขาครับ มาตราตอไป 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  : ทานประธานครับ นิดเดียวครับ  

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เดี๋ยว ๆ สรุป                        

นะครับ 

นายสมเกียรติ รอดเจริญ : ทานประธานครับ  อันนี้ครับ ผม ผานแลว          

ไมมีปญหาครับ ขออนุญาตนิดเดียวครับ 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญครับ  

นายสมเกียรติ รอดเจริญ : ผม สมเกียรติ  รอดเจริญ ครับ สสร. ครับ กอน

จะผานตรงนี้ไปนะครับทานประธานครับ อํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

ของเดิมมันมีอยู ๖ – ๗ ขอนะครับ ผูตรวจการรัฐสภา นะครับ ขณะนี้ชื่อทานเปลี่ยนแลว 

อํานาจหนาที่ตองไปเปลี่ยนอีกไหมครับ  

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยวจะไปอยู

มาตรา ๒๓๗  

นายสมเกียรติ รอดเจริญ  : อันนี้ครับ ผมกลัวจะหลุดไปครับ ขอบพระคุณ 

ครับ  

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยวไปอยูอีก

มาตราหนึ่ง  ตอนนี้ถามอีกปรากฏวา กรรมาธิการที่ เติมนี่  ทานไมขัดของนะครับ         

วรรคสุดทายนะครับ เห็นดวยตามที่กรรมาธิการเติมนะครับ จะไดผานมาตรานี้นะครับ

ทานครับ      

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ผานครับ เชิญ

ทานเลขา มาตราตอไปครับ 

 

        - ๕๕/๑ 



 ๑๒๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     นิวรา ๕๕/๑ 

 

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๒๓๖ มีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ  

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภาราง

รัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานที่สงวนคําแปรญัตติไว มีทานใดติดใจไหมครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : เรียนทานประธานครับ กลุมของกระผม 

กลุม ๑ ไมติดใจครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

กลุมอาจารยพิเชียรไมติดใจนะครับ กลุมอาจารยวิชัย รูปขําดี เชิญทานอาจารยวิชัยครับ 

  นายวิชัย รูปขําดี : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม วิชัย รูปขําดี 

ในกลุมนี้ก็ไดขอแปรญัตติในเรื่องที่เกี่ยวกับการไดมาของผูตรวจการแผนดิน ซึ่งไดมีการ

แกไขที่เพิ่มไปจากเดิมแลวนะครับ แมวาจะไมตรงกับประเด็นที่ขอไป แตวาก็ไดครอบคลุม 

ดังนั้นจึงไมมีขอติดใจอะไรครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานกรรมาธิการครับ เชิญครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ 

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ในตอนทายบรรทัดที่ ๒ จากขางทายลงมานี่ อางถึง

มาตรา ๑๐๗ ครับ ตอนที่เราพิจารณาถึงมาตรา ๒๒๖ นะครับ เราไดนํามาตรา ๑๐๗ มา

ใสใน ๒๒๖ แลว เพราะฉะนั้นเพื่อใหสอดคลองกันครับ ขออนุญาตแกจากมาตรา ๑๐๗ 

เปนมาตรา ๒๒๖ ครับ ขออนุญาตดวยครับ ๒๒๖ วรรคสองครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ อาจารยวัชราครับ เชิญครับ  

 

 



 ๑๒๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     นิวรา ๕๕/๒ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม   

วัชรา หงสประภัศร สสร. มาตรานี้ กระผมไดขอแปรญัตติตัดบุคคลที่เปนกรรมการสรรหา

ออกไป ๑ ทาน คือ ทานประธานศาลฎีกาครับ เนื่องจากเปนความคิดเห็นของศาลฎีกา         

ซึ่งเปนองคกร ๑ ใน ๑๒ องคกรตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ใหรับฟงความคิดเห็น ทาง

ศาลฎีกามีความเห็นวา เนื่องจากภารกิจหลักของผูพิพากษา และทานประธานศาลฎีกา

มุง เนนในการพิจารณาพิพากษาคดี  ถามารับภาระดานนี้มากเกินไปจะทําให

กระทบกระเทือนตอภารกิจหลัก และอาจจะเสียความเปนกลางและความเปนอิสระในการ

พิจารณาพิพากษาอรรถคดีครับ เพราะฉะนั้นจึงขอตัดออก ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

มาตรานี้มีการแกไขนะครับ มีสมาชิกที่ติดใจรางเดิมกอนมีการแกไขไหมครับ ทานอาจารย

เจิมศักดิ์ครับ เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์      

ปนทอง ครับ มาตรานี้นี่ไปเขียนระบุไวใหนําเอามาตรา ๒๐๒ และ ๒๐๓ มาใช ซึ่ง

หมายความถึงวิธีการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทานกรุณากลับไปดูในตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๐๒ และ ๒๐๓ นะครับ ซึ่งเวลาเราจะสรรหาตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ เราก็เลยเวนประธานศาลรัฐธรรมนูญ เราก็ไปเอาคนอื่นมาแทน คําถามคือวา 

มันมีความจําเปนไหมครับเวลาที่เราจะสรรหาผูตรวจการแผนดิน ชื่อใหมนะครับ 

ผูตรวจการแผนดินใหม ไมเอาแบบเกาแลวนะครับ เราจําเปนไหมครับวาเราตองเวน

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ แลวเมื่อกี้คุณวัชราก็บอกวาไมอยากจะมีประธานศาลฎีกา เรา

จะปรับเปลี่ยนตรงนี้หรือเปลา หรือวาไมจําเปน เพราะวาตรงนี้ ๒๐๒ มันเขียนอยางนั้น    

นะครับ ทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ของอาจารยเจิมศักดิ์ไมไดแปรญัตติสวนนี้ไวเลยนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ก็หมวดนี้เขาแกนี่ครับ มาตรานี้        

ก็ขอถามดวยไดไหมครับวาจะเอาอยางนั้นหรือ  

 



 ๑๒๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     นิวรา ๕๕/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

เขาแก แตอาจารยไมไดอภิปรายสวนที่เขาแกนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : เขาใจครับ แตวาถาถามวาตรงนี้    

จะทําไดไหม ก็ผมชี้ใหเขาดู แลว ๒๐๒ นี่ก็จะมี สามในสี่ ตกลงจะแก สามในสี่ หรือ           

สองในสาม เอาใหมันชัด ๆ จะไดเขาใจนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : เพราะวาเขาไปอิงมาตราเกา แลว

มาตราเกา ของเกามัน สามในสี่ ทีนี้พอแกอันเกา อันใหมจะแกหรือเปลา 

    

 

- ๕๖/๑ 

 



 ๑๒๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ณัฐชนก ๕๖/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธาสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ มาตรา ๒๐๒ กับ ๒๐๓ ที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์

ไดกลาวถึงนั้นเรานํากระบวนการมาครับ ไมไดนําตัวคณะกรรมการมา ถาทานอาจารย

เจิมศักดิ์อานตอก็จะพบวา บรรทัดที่ ๒ นะครับ โดยใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวย

ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง และคนอื่น ๆ ตามไป

ดวย นี่ประเด็นที่ ๑ นะครับ ไมมีปญหานะครับ  

  สวนประเด็นเรื่องคะแนนเสียงนั้นก็ขอสองในสามตามเดิมครับ ไมมีปญหา

อะไร เพราะวามาตรา ๒๐๓ แกแลวเปนสองในสาม ก็สองในสามทั้งหมดครับ ขออนุญาต

อยางนั้นครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

สวนอาจารยวัชราที่ขอตัด ประธานศาลฎีกา 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ก็เราพูดกันมาแลวใน 

กกต. นะครับ ก็กรรมาธิการขออนุญาตยืนครับ เพราะวาใชองคประกอบแบบนี้สรรหาใน

ทุกชุดนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยวัชรายังติดใจไหมครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ถาอยางนั้นก็ไมติดใจครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ มาตรา ๒๓๖ กรรมาธิการมีการแกไข มีสมาชิกทานใด  

  นายการุณ ใสงาม  :  ขออนุญาตทานประธาน ทําไมไมทําใหคําเหมือนกัน

ใหหมดเลยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวคําเหมือนกัน 

 



 ๑๒๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๕๖/๒ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :  โดยใหมีคณะกรรมการสรรหาจํานวน ๗ คน 

ประกอบดวยอะไรอยางนี้นะครับ ใหมันเหมือนกัน ๆ ลอกันใหหมดเลย ไมดีกวาหรือครับ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ถอยคํา กรรมาธิการชวยดูดวยนะครับ จะแกตอนนี้เลยหรือวาดูทีหลัง ไปทบทวนนะครับ

ถอยคํา มาตรา ๒๓๖ กรรมาธิการมีการแกไข มีสมาชิกทานใดเห็นดวยกับรางกอนการ

แกไข มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ มาตรานี้มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ ผานนะครับ เชิญทานเลขาตอไปครับ  

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๒๓๗ 

มีการแกไข มีผูแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ 

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภา

รางรัฐธรรมนูญ กระผม นายแพทยธีรวัฒน รมไทรทอง 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยหมอครับ เดี๋ยวใหผมเชิญกอนนะครับ ขอดูกอนครับ มาตรา ๒๓๗ มีกลุมอาจารย

พิเชียรนะครับ และก็อาจารยวัชรานะครับ กลุมอาจารยพิเชียรใหอาจารยหมอธีรวัฒน    

นะครับ เชิญครับอาจารยหมอครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ กลุมผม ๒ ทานครับ 

คืออาจารยหมอธีรวัฒน แลวก็ทานการุณดวยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานการุณถาจะพูดเดี๋ยวเขาจะแสดงความตองการที่จะอภิปรายเองนะครับ ทานไมตอง

แนะนําเลยนะครับ เชิญอาจารยหมอครับ  



 ๑๒๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๕๖/๓ 

 

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภา

รางรัฐธรรมนูญครับ กระผม นายแพทยธีรวัฒน รมไทรทอง ครับ ในมาตรา ๒๓๗ (๑) และ 

(ค) อันนี้จากการที่ผมเปนกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็น ๑๒ องคกร และไดพูดคุยกับ

ทางศาลตาง ๆ นะครับ ที่รูจักกันและก็ที่อยูจังหวัดกาฬสินธุ ไดมาพิจารณามาตรานี้ 

เนื้อหานะครับ คืออํานาจหนาที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาในการตรวจสอบการละเลย

การปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่ โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตาม

รัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรมครับ ณ ตรงจุดนี้กระบวนการยุติธรรมตรง

นี้นะครับ ผมเลยขอแปรญัตติเพิ่มขอความนะครับ ทั้งนี้ ไมรวมถึงอํานาจอิสระในการ

พิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลครับ เพราะธรรมชาติของการพิจารณาอรรถคดี      

นะครับ จะตองใชดุลพินิจและใชความเปนอิสระในการตัดสินเพื่อไมใหกระทบกับความ

เปนอิสระและในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลนะครับ  ซึ่งผูพิพากษาปกติได

ดําเนินการไปในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย และจุดหมายที่กําหนดไวอยูแลว

ครับ คือใหมีการตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบของคูความอยูแลวครับ และศาลชั้นสูงขึ้น

ไปกวา ตลอดจนองคกรบริหารสวนบุคคล กต. อยูแลวครับ นอกจากนั้นผูพิพากษายังถูก

ถอดถอนออกจากตําแหนงไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๑ นะครับ ------------------------- 

 

                  - ๕๗/๑ 



 ๑๒๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สาริศา ๕๗/๑ 

 

เพราะฉะนั้นผมเห็นวาควรจะใหมี ทั้งนี้ไมรวมถึงอํานาจอิสระในการพิจารณาพิพากษา

อรรถคดีของศาลบรรจุในรัฐธรรมนูญครับ ตองขอขอบพระคุณครับ หลังจากแปรญัตติ

แลวทางทานกรรมาธิการก็ไดใหความเมตตาครับ ก็เติมเขาไปใหเรียบรอยแลวครับ 

เพราะฉะนั้นผมขอขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ตกลงอาจารยหมอไมติดใจใชไหมครับ  

นายธีรวัฒน รมไทรทอง : ครับ ไมติดใจครับ เพราะบรรจุใหแลวครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ของอาจารยวัชรา 

  นายวัชรา หงสประภัศร : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม วัชรา 

หงสประภัศร ก็ไมติดใจเชนเดียวกันครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานไมติดใจแลวนะครับ มาตรา ๒๓๗ ดังกลาวนี่กรรมาธิการมีการแกไขนะครับ มีทาน

เสริมเกียรติประสงคอภิปรายครับ (๑)  (ค) นะครับ เชิญครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทาน

กรรมาธิการและทาน สสร. ผูทรงเกียรติ กระผม เสริมเกียรติ วรดิษฐ สสร. กระผมขอ

อนุญาตรบกวนทานประธานสภาบอกผานไปยังทานกรรมาธิการที่ไดกรุณามีการปรับ  

แกไข มาตรา ๒๓๗ (๑) (ค) ที่วาดวยบทบัญญัติอํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินซึ่งใน 

(ค) นั้น ใหอํานาจในการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่มิชอบ

ขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทางกรรมาธิการไดเติม

วา ทั้งนี้ไมรวมถึงการพิจารณาอรรถคดีของศาล กระผมเห็นวาขอความที่กรรมาธิการเติม

นั้นเปนสิ่งที่ดี แตวาไมครอบคลุมทั้งกระบวนการยุติธรรม ทานไดเติมคุมครองเฉพาะ

กระบวนการยุติธรรมองคกรของศาลเทานั้น สวนกระบวนการยุติธรรมของพนักงาน

สอบสวนและพนักงานอัยการ ซึ่งก็เปนองคกรในกระบวนการยุติธรรมนั้นทานไมไดดูแล

ไมไดคุมครอง ซึ่งกระผมขอกราบเรียนวา ณ ที่ สสร. แหงนี้ก็มีพนักงานสอบสวน              

อยู ๒ ทาน ขออนุญาตเอยนาม พี่อัครวิทยและพี่มีชัย และก็มีพนักงานอัยการ และก็ยังมี 



 ๑๒๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สาริศา ๕๗/๒ 

 

ทนายอีกหลายทาน ก็คงจะยืนยันไดวากระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการสําคัญทุก

กระบวนการ ตั้งแตการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การพิจารณาสั่งคดีของอัยการ 

การพิจารณาพิพากษาของศาล โดยเฉพาะกระบวนการที่ควรจะเปดเผยไดนั้นก็เปน

กระบวนการบั้นปลาย คือกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ในวิอาญา               

ฉบับที่ ๒๒ ใหเปดเผยไดในตอนที่มีการนัดตรวจสอบพยานหลักฐาน แตวาขั้นตอนในชั้น

สอบสวนและในชั้นอัยการนั้นเปนกระบวนการซึ่งยังเปนความลับ การสอบสวนหา

พยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนนั้น ก็คือเพื่อจะทราบพฤติการณแหงคดีเพื่อหา

พยานหลักฐานพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา การไดพยานหลักฐานแตละ

ชิ้นไมใชเร่ืองงาย ยิ่งคดียุงยากสลับซับซอน คดีฆาตรกรรมซอนเงื่อน ซึ่งไมมีประจักษ

พยานตองอาศัยนิติวิทยาศาสตร และพยานแวดลอม ตองเปนเรื่องที่ไปควานหาใช

เวลานาน อยางเชนจะไดคราบเลือดไดวัตถุเกี่ยวกับการกระทําความผิด โดยเฉพาะพยาน

ในที่เกิดเหตุแวดลอมที่เปนพยานบุคคลซึ่งรูเห็นกอนและหลังการกระทําความผิด  ------- 

 

                 - ๕๘/๑ 



 ๑๓๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                      ศิริลักษณ ๕๘/๑ 

 

พนักงานสอบสวนมีความจําเปนที่จะตองเก็บรักษาพยานหลักฐานไมใหเปดเผยและ

จะตองใหความคุมครองพยานบุคคลไมใหไดรับอันตรายจากฝายผูตองหาหรือบุคคลที่

เกี่ยวของ ดังนั้นหากผูตรวจการแผนดินจะไปตรวจสอบการทํางานของพนักงานสอบสวน

และอัยการในขั้นตอนที่อยูระหวางการดําเนินการนั้น ก็จะกอใหเกิดความลาชาในการ

ทํางานขององคกรของพนักงานสอบสวนและอัยการ นอกจากที่วาลาชาแลว จะเห็นไดวา

จะเกิดความลับร่ัวไหล และนํามาซึ่งความไมปลอดภัยแกพยาน และนํามาซึ่งความลับใน

คดีก็อาจจะถูกเปดเผย จะทําใหรูปคดีเสียหาย โดยเฉพาะวิอาญา ก็ไดคุมครองวา ถึงแม

วันนัดตรวจสอบพยานหลักฐาน จะตองนําพยานหลักฐานมาแสดงกับศาล ยังยกเวนใน

เร่ืองพยานบุคคลวาไมตองนํามาใหดู ทั้งนี้ก็ตองการคุมครองพยานใหไดรับความ

ปลอดภัยนั่นเอง กระผมขอกราบเรียนวา เวลาผูตรวจการแผนดินตรวจสอบในเรื่องพวกนี้ 

ดังที่ทานศรีราช ขออนุญาตเอยนาม ไดบอกเมื่อกี้วา งานของผูตรวจการรัฐสภามีมากมาย 

แลวก็มีจํานวนมากแตคนมีนอย หากผูตรวจการแผนดินไดรับคํารองเรียนในคดีอาญา

เร่ืองหนึ่งเรื่องใด ทานก็จะเรียกพนักงานสอบสวนมาชี้แจง ทานก็จะเรียกพนักงาน

สอบสวนนําสํานวนมาใหดู ถาหากทานเก็บไวนานเรื่องก็ลาชา แลวก็ความลับเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยพยานก็หายไป ยิ่งคดีนี่ทานก็รูวาถาหากวามีการตรวจสอบ ทิศทางของ

ผูตรวจการจะตองโอนเอนไปทางคนที่มารองขอความเปนธรรม พนักงานสอบสวนและ

อัยการหากหวั่นไหวก็จะตองสอบสวนและสั่งคดีไปในทางที่มีการชี้นํา ผมถึงกราบเรียนวา 

ระบบการทํางานของกระบวนการยุติธรรมนั้นมใิชวาจะตรวจสอบไมได กระผมยินดีวาการ

ทํางานทุกหนวยตองมีตรวจสอบ ของศาลนี่ไมตองตรวจสอบ ผมเห็นดวย เพราะเหตุวามี

การตรวจสอบอยางเปดเผยโดยคูความ มีการอุทธรณ ฎีกา แตการทํางานของพนักงาน

สอบสวนและอัยการนั้นสมควรจะไดรับการตรวจสอบเชนกัน แตตองตรวจเมื่อคดีถึงที่สุด 

ดังนั้น กระผมขอกราบเรียนทานประธานผานไปยังกรรมาธิการวา กรุณาคุมครองหนอย

ไดไหมครับ ทานเติมเพียงนิดเดียวเองครับ ทานเติมวา ตรวจสอบในกระบวนการยุติธรรม

เมื่อคดีถึงที่สุด เทานั้นเองครับ เติมวา เมื่อคดีถึงที่สุด มันก็จะไดคุมครองทั้งพยาน แลว

ความลับก็ไม ร่ัวไหล ความเปนธรรมก็เกิดขึ้น แตถาทานตรวจสอบในระหวางคดี                  

อยูระหวางสอบสวน อยูระหวางสั่งคดีนี่ แนนอนที่สุดคดีตองลาชา แนนอนที่สุดผูเสียหาย  



 ๑๓๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                      ศิริลักษณ ๕๘/๒ 

 

พยานบุคคลจะตองไมไดรับความปลอดภัย หรืออาจจะมีการใชเงินไปซื้อ ผมขอฝากตรงนี้ 

ขออนุญาตทานประธาน  ถามไปยังกรรมาธิการวา  เติมวา  ตรวจสอบในองคกร

กระบวนการยุติธรรมเมื่อคดีถึงที่สุด ขออนุญาตครับ ขอบคุณมากครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการครับ เดี๋ยวมีสมาชิกยกมือนิดหนึ่ง ทานเศวต ติดใจสวนที่เติม ทานไมได

แปรญัตติไวนะครับ ติดใจถอยคําไหนที่กรรมาธิการเติม เชิญครับ 

  นายเศวต ทินกูล  :  ครับ ขอบคุณครับ ทานประธานที่เคารพ ผม เศวต  

ทินกูล สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จังหวัดนครพนม ครับ ทานประธานครับ คืออยางนี้

ครับทานประธาน ผมติดใจนะครับ ตั้งแตที่แลว ๆ จนถึงเดี๋ยวนี้นะครับ พอดีทานประธาน

เพิ่งเขามา ผมเรียนวา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานเศวตครับ เอาเฉพาะ ที่แลวผมไมทราบนะครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  มันโยงกันครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ไมโยงละครับ เอาเฉพาะในมาตรานี้ที่กําลังพิจารณา 

  นายเศวต ทินกูล  :  ครับ มาตรานี้ละครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญครับ  

  นายเศวต ทินกูล  :  ทานประธานครับ เราเคยเห็นในทีวี (TV) บอย ๆ      

นะครับ ที่มีการโฆษณาวา ทุกเสียงรองเรียนมีความหมาย ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา ผม

จําไดขึ้นใจนะครับ แตเทาที่ผานมาตั้งแตประกาศใชเปนกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับที่แลว

จนถึงบัดนี้ยังไมเห็นเอาใครเขาคุกเลยครับ แตปรากฏวาผมไมแปลกใจหรอกครับ เห็น

ถอยคําคงจะลอกมาจากรัฐธรรมนูญที่แลว ในมาตราหนา เกี่ยวกับวาสงศาลปกครอง 

เพราะศาลปกครองคงจะเอาใครเขาคุกไมไดนะครับ แลวก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ประมาณอยางนี้นะครับ คือถอยคําตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยูนี่ ไมไดโยงถึงวาเห็นความผิดจะ 

 



 ๑๓๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ศิริลักษณ ๕๘/๓ 

 

สงไปให ปปช. หรือสงดําเนินคดีอยางใดนะครับ แลวสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบานกับเมืองก็

เกิดขึ้นได เรามีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองเกิดขึ้นนะครับ ----------- 

 

          - ๕๙/๑ 



 ๑๓๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๕๙/๑ 

 

วิธีการก็คือวา การรองเรียนตาง ๆ นานา ถาราษฎรรองเรียนนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของก็จะ

รับเร่ืองรองเรียนไปพิจารณาครับ ปรากฏวาหนวยงานนั้นเขาทําเสียเอง ทุจริตเสียเอง 

ละเลยการปฏิบัติหนาที่อันโดยชอบเสียเองครับ เขาก็เขียนวินิจฉัยเสียเองครับ วินิจฉัยเอง

เสร็จปุบ แลว พรบ. ที่วานั้น วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง ก็ใหอนุญาตใหอุทธรณ    

แตวิธีการอุทธรณก็คือวา ใหคณะเดียวกันที่เขาพิจารณาเปนผูอุทธรณตัวเองนะครับ     

ผมไมทราบวา ถาเปรียบเทียบวาคนที่ตรวจสอบทําการละเลย  ทุจริต คอร รัปชั่น 

(Corruption) แลวตรวจสอบเอง รับเรื่องรองเรียนเอง พิจารณาเอง รับอุทธรณเอง เปนโจร

เสียเอง ก็ไมตองติดคุกครับ ปญหาก็คือวาอยางนี้ครับทานประธาน เปนเรื่องที่สําคัญ และ

ก็เร่ืองลําบากครับ 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานเศวต ครับ ดวยความเคารพทานครับ  

นายเศวต ทินกูล  :  ครับ 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

สิ่งที่ทานอภิปรายไมอยูในที่กรรมาธิการเขาแกไขนะครับ ถาทานจะพูดตอใหเขาเรื่อง     

นะครับ ตกลงไหมครับ ถาทานไมเขาเรื่อง ผมขออนุญาตตัดครับ เอาขอใหที่กรรมาธิการ

เขาแกไขครับ 

นายเศวต ทินกูล  :  นิดเดียวครับ นิดเดียวครับ จะลงแลวครับทาน 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวาที่ผมจะโยงเขามาตรงนี้ครับ ปญหาที่จะโยงเขามาตรงนี้       

ทานประธานครับ คราวนี้ก็มีการไปรองเรียนสวนกลางครับ สวนกลาง วิธีการรองเรียน

สวนกลาง สวนกลางก็ใชวิธีปฏิบัติมาวาสงไปใหผูวา ผูวาก็สงไปใหตนสังกัดเดิม ทายที่สุด

ก็ไมไดอะไรเกิดขึ้นครับ ทานประธานครับ ตรงนี้ผมอยากเสนอปรับปรุงในหมวดนี้ใหไป   

ยังคณะกรรมาธิการยกรางวา ใหพิจารณาถึงขอรองเรียนของกระผม เรียกรองของ    

กระผม ขอบคุณครับ 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาทานอภิปรายไมตรงกับที่ผมกราบเรียนทานนี่นะครับ คราวหนาผมจะระมัดระวัง

มากกวานี้นะครับ เชิญทานเกียรติชัย 



 ๑๓๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๕๙/๒ 

 

นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม  เกียรติชัย  พงษพาณิชย  สสร .  จริง  ๆ  แลวนี่ผมก็ไมได เปนผูที่แปรอะไร               

แตเนื่องจากวาใชสิทธิของการที่คณะกรรมาธิการยกรางมีการปรับเปลี่ยนนี้ ก็อยากจะตั้ง

ขอสังเกตไว จริง ๆ แลวผมพยายามพูดถึงระบบ ซึ่งมีความจําเปนมากในการที่จะทํา      

ใหการบริหารงานมันมีประสิทธิภาพ  ผมได เอยถึง เรื่ องการติดตามตรวจสอบ                 

ซึ่งในภาษาอังกฤษใชคําวา มอนิทอริง ซิสเตม ไว ก็ไมอยากจะอธิบายเรื่อง มอนิทอริง          

ซิสเตม มันควรจะเปนอยางไร พวกเราก็คงจะเขาใจกันดีแลว แตจริง ๆ แลวนี่ มอนิทอริง 

ซิสเตม วามันจะตองเปนการออกไป ไปติดตาม ไปตรวจสอบเขาดวย ซึ่งผมก็พยายามดู  

ทีนี้ใน ๒๓๗ (๑) พูดถึงการสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียน มันไมคลุมถึงระบบ

ของการไปติดตาม ตรวจสอบ ซึ่งจะตองเปนผูออกไปดวย ไมใชรอใหเขารองเรียนมา 

อยางไรก็ตามในวรรคสุดทายนี่ก็พูดถึงไว ซึ่งก็เปนที่เขาใจดีวา การใชอํานาจตาม (๑) (ก) 

(ข) (ค) อะไรอยางนี่ จะทําไดตอเมื่อมีการรองเรียน เวนแตเปนกรณีที่ผูตรวจการแผนดิน

ของรัฐสภาเห็นวามันมีผลกระทบอะไรนี่ ก็สามารถพิจารณาสอบสวน ถาเขียนอยางนี้             

ก็เปนที่เขาใจชัดเจนวา เปนการออกไป ไปมอนิเตอร (Monitor) ไปติดตาม ไปตรวจสอบ

การทํางานตาง ๆ เพราะหัวใจสําคัญของการติดตามตรวจสอบ ก็คือตรวจสอบวาไดทํา

ถูกตองไหม ทําผิดจะไดหยุด จะไดระงับ ทําไมถูก จะไดทําใหถูกเสีย อะไรเหลานั้นนะครับ 

ไมตองไปอธิบายพวกนั้น แตวาถาเขียนอยางนี้แลว ผมคิดวาในมาตรา ๒๓๗ (๑) นั้น              

ก็ควรจะปรับแก 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยเกียรติชัยครับ  

นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  เขียนถอยคําเสีย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยเกียรติชัยครับ วรรคหนึ่งเขาไมไดแก สิ่งที่อาจารยเกียรติชัยพูดนี่นะครับ            

มันอยูวรรคสาม ที่กรรมาธิการเขาแกเร่ืองผลการตรวจสอบ 

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  ไม ผมพูดมาถึงตรงสุดทาย เพราะวา             

ก็เห็นดวยนะครับที่เขียนไววา ผูตรวจการแผนดินเห็นก็ไปตรวจสอบเองได ทีนี้ผมบอกวา 



 ๑๓๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๕๙/๓ 

 

ถาเขียนอยางนี้แลว ใน (๑) มันควรจะเขียนเปนวา ติดตามตรวจสอบและพิจารณา

สอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียน เพราะถาเขียนไวอยางนี้อยางเดียวแลวนี่         

มันตกอยูในเงื่อนไขวาจะทําไดตอเมื่อมีคํารองเรียนเทานั้น ทีนี้ถาหากวาเขียนกํากับไว   

ในวรรคสุดทายแลว  ในวรรคนี้ก็นาจะเปลี่ยนเปนติดตามตรวจสอบ  เพิ่มเขาไป                

และพิจารณาสอบสวนหาขอเท็จจริง อะไรเหลานี้ ก็เปนขอสังเกตที่นําเสนอใหพิจารณา

ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานการุณครับ สวนที่กรรมาธิการแกไขนะครับ เชิญครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  คําถามครับ เหมือนกับที่เคยถามศาลปกครอง    

อะไรตาง ๆ นะครับ เชนเคยครับ กรณีกรรมการสรรหาองคกรอิสระ จะอยูที่ตรงจุดไหน

ครับสวนนี้ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                - ๕๙/๑ 

  

 

 

 

  



 ๑๓๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)              พรเทพ ๖๐/๑ 

 

ขอที่ ๒ ครับ คําถามขอ ๒ นะครับ (ค) ที่เพิ่มเติมนะครับ สวนนี้นะครับ การตรวจสอบและ

ละเลยการปฏิบัติหนาที่ หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกร เปน

องคกรหรือครับ นาจะเปนของคนนะครับ ถาเปนของคน เพราะ (ก) (ข) ก็เปนการกระทํา

ของบุคคลทั้งนั้นละครับ ที่อยูในองคกรนั้น ๆ เปนขาราชการ เปนเจาหนาที่ของรัฐ เปน

ลูกจาง เพราะฉะนั้น (ค) ไมนาจะเปนการกระทําความผิดขององคกรนะครับ นาจะเปน

การกระทําความผิดของบุคคลในองคกรที่วา องคกรที่วาก็คือ องคกรตามรัฐธรรมนูญ 

และก็องคกรในกระบวนการยุติธรรม เพื่อใหสอดคลองกับขอ (ก) และขอ (ค) นาจะเปน

ของบุคคลนะครับ คือ ของเจาหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ คําวา และ นี้ อาจจะ

เปลี่ยนเปน หรือ เลยดีไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานวัชรา  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมขออภิปรายเกี่ยวกับมาตรา ๒๓๗ (๑) (ค) ที่กรรมาธิการ

ยกรางไดแกไข  ที่ เพิ่มคําวา ทั้งนี้ ไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี โดยที่              

ขอสนับสนุนทานอัยการเสริมเกียรติครับวา ในกระบวนการยุติธรรมนั้น ถามีการ

ตรวจสอบขึ้นมา 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อาจารยวัชราครับ ประทานโทษ เมื่อกี้อาจารยแปรญัตติอันนี้มา แลวอาจารยก็บอก      

ไมติดใจ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  แตกระผมสนับสนุนทานเสริมเกียรติครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ไมตองสนับสนุนทานเสริมเกียรติหรอกครับ ไมมีครับ ทานเสริมเกียรติก็ไปขางนอก      

แลวครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  นิดเดียวครับทานครับ วาในกระบวนการ

ยุติธรรมนั้น ในระหวางการดําเนินคดีนี้ก็มีการตรวจสอบไดอยูแลว 

 



 ๑๓๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๖๐/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือมันไมมีญัตติใหพิจารณานะครับ เพียงแตทานเสริมเกียรติเขาเสนอความเห็นวา ถาจะ

ปรับนี่ ก็ขอเพิ่มเปนแบบนี้นะครับ เอาตามญัตติดีกวาอาจารยครับ อาจารยก็เกงอยูแลว

ครับ อาจารยไมติดใจไปแลวครับ ทานกรรมาธิการครับ เชิญครับ เชิญอาจารยศรีราชา

ครับ 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ) :  ขอบพระคุณ   

ทานประธานที่เคารพครับ ผม ศรีราชา เจริญพานิช กรรมาธิการครับ คือกรณีที่ทาน    

เสริมเกียรติ ขอประทานอภัยที่เอยนามทาน ที่ทานขอวา นาจะไมรวมถึงเรื่องของคดี     

นะครับ คือพูดงาย ๆ สรุปก็คือวา จะตรวจสอบไดก็ดําเนินคดีถึงที่สุด ใชไหมครับ           

ในเคส (Case) นั้นใชไหมครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตทานศรีราชา 

ทานจะบอกวา จะตรวจสอบวา คดีถึงที่สุดก็ได หรือทานจะเขียนวา ทั้งนี้ไมรวมถึงการ

พิจารณาสั่งคดีของอัยการก็ไดครับ แลวแตทานเห็นวาเหมาะสมครับ  

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ) :  คือในสวนของที่ 

ถาเผื่อพูดถึงคดีนี่นะครับจะมีปญหากับเรื่องของตํารวจ ซึ่งเรามีถูกรองเรียนอยูมากทีเดียว

ในเรื่องการปฏิบัติงานในฐานะพนักงานสอบสวนนะครับ แตในสวนของอัยการนี่ เราไมมี

นะครับ  ไมมีสวนที่เราเคยมีปญหานะครับ เทาที่ผานมาก็ไมเคยไปกาวลวงในเรื่องของ

อัยการนะครับ เพราะฉะนั้นขอกราบเรียน เพียงแตวาในสวนนี้นี่ คือกรรมาธิการยังขอ

สงวนไปตามนี้กอนไดไหมครับ คือในทางปฏิบัติแลวไมเปนครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ติดพันนะครับ ทานศรีราชาครับ ถาทานบอก

ยกเวนการพิจารณาอรรถคดีของศาลนะ แลวทานบอกอัยการไมมีประวัตินะ ทานก็กรุณา       

ใสใหหนอยสิครับวา ไมรวมถึงการพิจารณาสั่งคดีของอัยการ ทานอยารับเฉพาะองคกร

เดียวสิครับ ขอใหรับผมดวยครับ ชวยหนอยเถอะครับทานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานเสริมเกียรติครับ ถาทานจะยืนพูดนี่นะครับ ทานตองยกมือแลวใหผมเรียกนะครับ 

ไมใชทานคุยกันเองนะครับ ทานกรรมาธิการ อาจารยวิชา เชิญครับ 



 ๑๓๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๖๐/๓ 

 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกรางครับ เราพูดกันมากนะครับ ถึงกระบวนการ

ทํางานขององคกรนี้นะครับ ก็คือ ผูตรวจการแผนดินนี่ ซึ่งเดิมวา ผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภา วาไมคอยจะทํางาน ไมคอยจะกระตือรือรนนะครับ แลวก็ไมคอยจะเปนประโยชน

ตอประชาชน ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

            - ๖๑/๑ 



 ๑๓๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๖๑/๑ 

 

ครั้นพอเราเพิ่มงานใหนะครับ เพิ่มการที่จะตองทํางานใหประชาชนอยางจริงจัง 

โดยเฉพาะสิ่งที่เปนปญหาอยูในขณะนี้ ที่เราเพิ่มเติมในขอ ค นี่ความจริงเรารางมาตั้งแต

รางแรกแลวนะครับ คือการตรวจสอบ การละเลยการปฏิบัติหนาที่ หรือการปฏิบัติหนาที่

โดยมิชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ก็คือคลุมนะครับ องคกรตาม

รัฐธรรมนูญนี่จะตองมีการตรวจสอบดวย ไมมีองคกรที่ไหนครับที่ไมไดรับการตรวจสอบ 

พูดที่จริง ๆ ออมบุดสแมนนะครับ ของทั่วโลกเขาตรวจสอบองคกรทั้งนั้นนะครับ บุคคล

ดวยนะครับ บุคคลที่เปนขาราชการ หรือเปนเจาหนาที่ของรัฐ องคกรตามรัฐธรรมนูญ 

และก็องคกรในกระบวนการยุติธรรม เขาเรียกวา จูดิเซียล ออมบุดสแมน (Judicial 

ombudsman) คือเปนบุคลที่เขาไปตรวจสอบดูวา องคกรในกระบวนการยุติธรรมนั้นได

กระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบนี่นะครับ เราดูใน

ภาพรวมครับ เราไมไดไปเนนไปจัดการกับใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ แตวาเมื่อมี         

ผูรองเรียนขึ้นมาเราก็ตรวจสอบครับ แตวาในระบบแลวเราจะเห็นไดวา การตรวจสอบ   

จริง ๆ เมื่อพบวามีการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หนาที่ก็คือ ปปช. นั่นเองนะครับ ที่จะเปน

คนดําเนินคดีนะครับ ดําเนินการสําหรับเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือ

ทุจริตตอหนาที่ เพียงแตวาใหออมบุดสแมนนี่นะครับ ทําหนาที่เหมือนกับวา เปนคน    

คอยเฝาระวังนะครับ เปนคนคอยระวังวาอยาใหมีพฤติการณอยางนี้เกิดขึ้นนะ ถามีการ

รองเรียนในทํานองวามีการประพฤติปฏิบัติไมชอบในองคกรนี่ ก็สามารถที่จะตักเตือน 

หรือวาสงสัญญาณไดวา นี่นะ มันจะพลาดไปหรือเปลา อะไรหรือเปลา ก็สามารถที่จะ

ชวยเหลือเกื้อกูลกันไดนะครับ เกื้อกูลในที่นี้หมายความวา เกื้อกูลประชาชนไดไหม      

ตั้งแตแรก แตถาไมใชไปกาวลวงถึงขนาดวาไปประพฤติทุจริตหรือประพฤติมิชอบแลวนี่ 

มันก็ไมตองเขาไปถึงระดับของ ปปช. ที่จะดําเนินการ ตรงนี้นี่นะครับที่เปนเรื่องสําคัญ     

แตวาการรางกฎหมายนี่ โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญ เราตองรางในลักษณะของทั่วไป 

ไมใชยกเวนเปนองคกร องคกร เหตุใดจึงไดยกเวนไวนะครับ ในเรื่องของการพิจารณา

พิพากษาอรรถคดี เราก็ตองเขาใจนะวาศาลนี่มีสิ่งที่คุมครองอยู ก็คือความเปนอิสระ     

ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ซึ่งก็อยูในหมวดศาล อยูโดยเฉพาะอยูแลวนะครับ 

ความจริงถึงไม เติมตรงนี้ ไว  มันก็ไมมีการตรวจสอบการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี     



 ๑๔๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๖๑/๒ 

 

อยูแลวละ  เพียงแตวาเขียนตามที่ทานขอแปรญัตติมา เพื่อความสบายอกสบายใจวา 

ออ นี่นะ ตรงนี้อยู แลวก็สอดคลองกับการทํางานของศาลยุติธรรม ซึ่งทํางานภายใต                  

พระปรมาภิไธยแหงองคพระมหากษัตริย เพราะฉะนั้นก็ไมกระเทือนอยูแลวนะครับ       

สวนองคกรอื่นนี่นะครับ ผมขอเรียนวา ขอเถอะครับ อยาใหมันปรากฏ แลวกลายเปนวา 

เราปกปององคกรใดองคกรหนึ่งนะครับ ตรงนั้นภาพมันจะออกมาดูไมดีครับ เพราะฉะนั้น

ก็ขอยืนนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ขอบคุณครับ ทานสมาชิกครับ มาตรา ๒๓๗ กรรมาธิการมีการแกไขนะครับ มีสมาชิก  

ทานใดยังคงเห็นดวยกับรางเดิมกอนมีการแกไข มีไหมครับ แลวสวนที่กรรมาธิการแกไข  

มีสมาชิกทานใด ไมเห็นดวย มีไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมีนะครับ ผานมาตรา ๒๓๗ นะครับ เชิญทานเลขาดําเนินการตอครับ 

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๒๓๘ 

ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

มีสมาชิกติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมติดใจนะครับ ผานครับ 

   นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ     

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :                     

๓. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๓๙ 

มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

 



 ๑๔๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๖๑/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

กรรมาธิการที่สงวนความเห็นยังคงมีทานใดไหมครับ ยังติดใจไหมครับ เชิญครับ 

    

           - ๖๒/๑ 

 

 

 

    

 

 

 



 ๑๔๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๖๒/๑ 

 

  พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน     

ที่เคารพ กระผม พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช กรรมาธิการครับ กระผมไดขอสงวน

ความเห็นในวรรคสองของมาตรา ๒๓๙ ซึ่งบัญญัติถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตินะครับ ซึ่งในรางเดิมไดบัญญัติในสวนของ

ขาราชการไววา หรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดี หรือดํารงตําแหนง   

ไมต่ํากวาขาราชการพลเรือน ระดับ ๙ หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย    

นะครับ เห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาวไมครอบคลุมถึงขาราชการอีกหลายประเภท ซึ่งมี

คุณสมบัติเทียบเทากัน แตมีชื่อเรียกตําแหนงที่แตกตางไปนะครับ เชน ขาราชการครู 

ขาราชการทหาร แลวก็ตํารวจเปนตนนะครับ ซึ่งในภายหลังทางคณะกรรมาธิการไดกรุณา

แกไขนะครับ เปนความวา เคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดี หรือดํารง

ตําแหนงทางบริหารในสวนราชการไมต่ํากวาขาราชการพลเรือน ระดับ ๙ หรือขาราชการ

อ่ืนในระดับที่เทากันนะครับ ซึ่งผมก็พอใจนะครับ แตวาสําหรับในเรื่องของถอยคําแลว    

ก็ขอใหที่ประชุมไดรวมพิจารณาดวยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ประทานโทษครับ ทาน พลเอก อัฎฐพร นะครับ เดี๋ยวผมฟงดูยังพอใจแตใหที่ประชุม

พิจารณานี่อยางไรครับ พอใจ  

  พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ครับ ก็คือผมเห็นอันนี้     

ทางกรรมาธิการแกไขนะครับ เพราะฉะนั้นที่ประชุมก็มีสิทธิที่จะพิจารณาไดนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

สวนของทานนะครับ สวนของทานพอใจแลวใชไหมครับ  

  พลเอก  อัฎฐพร  เจริญพานิช  (กรรมาธิการ)  :  ครับ  ผมพอใจครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบคุณครับ  สวนทานอื่นนะครับ วรรคที่ ๑ มีทานใดติดใจไหมวรรคที่ ๑ วรรคที่ ๑ 

มีทานใดติดใจไหมครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 



 ๑๔๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๖๒/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ วรรคที่ ๒ ครับ วรรคที่ ๒ มีกลุมของทานอาจารยวิชัยยังติดใจไหมครับ      

เชิญครับ อาจารยครับ  

  นายวิชัย รูปขําดี :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม วิชัย รูปขําดี 

ในวรรคที่ ๒ มีประเด็นที่ยังติดใจอยู ในเรื่องที่เกี่ยวกับรองอธิบดี แลวก็รองศาสตราจารย

นะครับ แตเดิมที่ขอแปรญัตติไปก็คือวา ตําแหนงรองอธิบดีกับรองศาสตราจารยนั้น ขอให

ตัดคําวา รอง แลวก็จะใชเฉพาะอธิบดี แลวก็ศาสตราจารยเทานั้นนะครับ ในประเด็นนี้

อยากจะเรียนวา ถาหากเรานับรวมรองอธิบดีดวยนี่ก็จะมีจํานวนมาก แลวก็ในบรรดา    

รองอธิบดี ซึ่งเราไดเคยพูดคุยกันมาแลววามีระดับที่เทียบไดกับขาราชการอีกจํานวนมาก

เลย เพราะฉะนั้นเพื่อใหการเลือกมีคุณสมบัติที่ชัดเจน แลวก็มีประสบการณ มีสิ่งที่

สามารถที่จะนํามาใชประโยชนในงานนี้ไดก็จึงควรจะตัดคําวา รอง ยังคงใช ตําแหนง

อธิบดี  เทานั้น  แลวก็ตัด  รองศาสตราจารย  ยังคงใชคําวา  ศาสตราจารยเทานั้น 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

วรรคสองนี่ทานกรรมาธิการมีทานใดจะตอบไหมครับ วรรคสองกอนก็แลวกันนะครับ   

ของอาจารยวิชัยขอแปรญัตติไวนะครับ หรือจะผาน หรือจะใหรอฟงขางลางกอน        

วรรคที่ ๒ นะครับ วรรคที่ ๒ ของทานอื่นมีอีกไหมครับ วรรคสองของอาจารยเจิมศักดิ์ไมได

แปรญัตติไวนะครับ แตเขามีกรรมาธิการเขาแกครับ ผมอนุญาตสวนเฉพาะแกนะครับ 

เชิญครับ  

 

                                                                                                              - ๖๓/๑ 

   



 ๑๔๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         วีรุทัย ๖๓/๑ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง   :  คือถาไมแกใหก็คงอนุญาต           

ใหทําอะไรไมได ตองแกกอน ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ นะครับ คือประเด็นที่      

ทานแกมานี่  ผมอยากจะเท าความว า  เมื่ อวานนี้ เ ราไดพูดกัน  ซึ่ งจะได เ รียน                 

ทานอาจารยวิชัยดวย เพื่อประหยัดเวลานะครับ ก็คือเมื่อวานนี้เราไดเปรียบเทียบ   

มาตรา ๒๓๙ กับกรณีของศาลรัฐธรรมนูญ ผมเองอยากจะใหศาลรัฐธรรมนูญมีคุณสมบัติ

คลาย ๆ กับ ปปช. เพราะวาจากการที่ผมตรวจสอบกระบวนการสรรหา และก็การสรรหา

มาตลอดนี่ อยากจะไดจํานวน คืออยากจะไดใหคนมีโอกาสมาก จะไดตัวเลือกไดมากขึ้น    

แตกรรมาธิการทานชี้แจงก็ฟงไดวา สําหรับศาลรัฐธรรมนูญอยากจะไดผูที่เปนผูใหญ   

จริง ๆ ทรงคุณวุฒิจริง ๆ แต ปปช. นี่อยากจะไดคนที่มีกําลังวังชาอยูในระดับที่เขมแข็ง 

เพราะฉะนั้นจะไดมีตัวเลือกไดมากขึ้น ผมก็ฟงได ก็เลยยอมเมื่อวานนี้นะครับ ยอมวา    

เอาละ ใหมันเหลื่อมกันอยางนี้ อันนี้ผมเรียนทานอาจารยดวย คราวนี้ตรงนี้นี่ก็อยากจะ

ขอใหทานกรรมาธิการพูดใหชัดอีกนิดหนึ่งไดไหม คือเมื่อวานนี้ผมถามเรื่องการเทียบ    

เราก็พยายามชวยกันนะครับ ทั้ง ๒ ฝาย เราก็เทียบไปไดเยอะพอสมควรแลว ทานก็    

บอกวาเราจะไดบันทึกในเจตนารมณ คราวนี้ตรง รอง นี่เราจะเทียบอยางไร เร่ืองนี้คือ    

เร่ืองปวดหัวอีกเหมือนกันนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

รอง  ตรงไหนอาจารยครับ ผมดูยังตามอาจารยไมเจอนะครับ รอง  นี่อยูตรงไหน                 

วรรคที่ ๒ นี่ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  รองอธิบดีอยางไรครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

รองอธิบดี 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ครับ หรือตําแหนงทางการบริหาร 

ในสวนราชการ ไมต่ํากวาขาราชการพลเรือน ระดับ ๙  

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

 



 ๑๔๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         วีรุทัย ๖๓/๒ 

 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานเห็นใชไหมครับ ตรงที่แกเลย 

ผมไมไดไปเอาที่อ่ืนเลย  

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเทียบใน

ขาราชการสามัญไปได เราพอเห็นภาพแลว เมื่อวานนี้บันทึกเจตนารมณ แตเทียบกับ

ทหารกับตํารวจนี่ เรายังไมชัดนักเมื่อวานนี้ ในระดับอธิบดี คราวนี้มาเที่ยวนี้รองอธิบดีนี่ 

จะไปเทียบกับทหาร ตํารวจอยางไร เพราะวาตอนกอนเราบอกวา เราตองการผูบริหาร      

ระดับกรม ผูบริหารสูงสุดของกรม เราเรียก อธิบดี จะเรียกวาสํานักงาน ถาเทียบเทากับ

กรมเราก็เรียก เลขาสํานักงาน ก็ใช ผูอํานวยการ เชน ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ นี่ใช   

รอง ใชไหม ไมใช เมื่อวานนี้เราออกมาอยางนั้นนะครับ คราวนี้ รอง นั้นตองเอามาเทียบ

กับรอง นี้ใชไหมครับ รองอธิบดีก็เทียบกับรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณใชหรือไม 

เลขาธิการสํานักงาน ปปช. เลขาธิการสํานักงานผูตรวจการแผนดิน อันนั้นเทียบอธิบดี   

ใชไหม แลวฉะนั้นรองเลขาจะเทียบเทากับรองอธิบดีใชหรือไม ทีนี้พอมาถึงทหารนี่ยุง   

ตอนนั้นผมอยากจะฟงทานเจากรมดวยนะครับ ในฐานะที่ทานเปนกรรมาธิการ เจากรมนี่

ใชอธิบดีหรือเปลา เพราะวามันมีกรมใหญ กรมเล็ก อยางเชน เมื่อวานฟงทหารเรือนี่ 

เจากรมหนึ่งมีอีก ๓ กรม ขึ้นอยูกับกรมอูทหารเรือ มีอีก ๓ กรม ตกลงเจากรมเล็ก เจากรม

ใหญ อะไรจะเทียบกับรองอธิบดี ตรงนี้ทีแรกอยากจะใหเขียน ก็เห็นใจวามันจะเขียน

ลําบากในรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นอยากที่จะใหทานนี่ หวังวาทานไปคิดดีแลวนะครับ 

เมื่อคืนคืนหนึ่งแลวนะครับ วันนี้รองอธิบดีนี่เทียบเทา ทานชวยใหเจตนารมณตรงนี้       

ถาพวกผมเห็นดวยจะไดถือวาบันทึกเจตนารมณไปเสียเลยตรงนี้ แลวผมเชื่อวาทาน

อาจารยวิชัยพอจะยอมไหมครับ ตอนที่เมื่อกี้บอก รอง พอเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญ ถา

ยอมนี่ทานจะไดอธิบายตรงนี้แลวจะไดจบ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ถามอาจารยวิชัยผานผมแลวกันนะครับ ทานกรรมาธิการครับ 

 



 ๑๔๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         วีรุทัย ๖๓/๓ 

 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกรางครับ ก็อยางที่ไดกราบเรียนไปตั้งแตเมื่อวานนี้  

นะครับ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๖๔/๑ 



 ๑๔๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๖๔/๑ 

 

ที่เราพูดกันวาระดับของการดํารงตําแหนง ทําไมเราคง ตุลาการรัฐธรรมนูญไวในระดับ

ของอธิบดี แลวก็เนนในเรื่องของการบริหาร แตวาในสวนของคณะกรรมการ ปปช. ซึ่ง

ขณะนี้เรากําลังพิจารณาอยู ก็คือ เราลดระดับลง คือเดิมก็เปนอธิบดีเหมือนกัน หรือ

เทียบเทา แลวเราก็มาเปลี่ยน ในคราวนี้วา ลดลงเหลือรองอธิบดี แตวายังคงดํารง

ตําแหนงบริหารอยู บริหารในสวนราชการอยู ก็จะเห็นไดในถอยคําที่เขียนไวนะครับวา 

หรือดํารงตําแหนงในสวนราชการไมต่ํากวาขาราชการพลเรือน ระดับ ๙ หรือขาราชการใน

ระดับที่เทากัน ก็เนนในอันแรกวา ดํารงตําแหนงในทางบริหาร ในสวนราชการ ตรงนี้คือ

สวนที่มีความสําคัญ คือไมใชวาใครก็ได เปน ซี ๙ ก็มาแลว ตรงนี้ก็จะเปนจุดดอยจุดออน

อยางยิ่งเลยนะครับ เพราะวาขณะนี้มี ซี ๙ มาก ซึ่งไมเคยดํารงตําแหนงในทางบริหาร

อะไรเลย ไมเคยสั่งราชการ ไมเคยไดรับมอบหมายใหดําเนินการอะไรเลย เรายังพูดกันอยู

เลยนะครับวา ในคณะกรรมการ ปปช. เองนี่ มีเจาพนักงาน ปปช. ๙ ที่สามารถจะเปน

กรรมการ ปปช. ได ถาเผื่อเราคิดระดับทั่วไปนี่นะครับ อยูเปนจํานวนมากเลย ซึ่งทาง

เจาหนาที่ ปปช. เองเขาก็ไมพึงพอใจนะครับ เขาก็ตองการให คณะกรรมการ ปปช.              

มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีดวยเหมือนกัน แตอยางไรก็ดี เหตุผลวาทําไมเราถึงลดระดับลง                 

ก็เพราะวาเราตองการคนที่ยังอยูในวัยที่ไมแกเกินไปนัก พูดงาย ๆ วา กวาจะดํารง

ตําแหนงอธิบดีนี่สวนใหญก็มักจะ ผมไมอยากจะพูดวา ไมใกลฝง นะครับ เพราะวาผมเอง

ก็ใกลฝงแลวนะครับ คือไปอีกไมกี่ป ก็ถึงแกกาลอวสานแลว เพราะฉะนั้นเราตองการ          

คนหนุมมากขึ้นที่มีไฟ เพราะวาอะไรครับ เพราะวางาน ปปช. นี่เปนงานที่หนักจริง ๆ ผม

ตองขอเรียนอยางนั้นวา  ถาเผื่อคนไมมีไฟมาทํางานตรวจสอบ  ทํางานไตสวน  

อยู ไม เทาไรก็ตองยอมรับนะครับวาอาจจะถึงกับสมองพิการได  เพราะฉะนั้น

เราก็ตองการคนที่มีไฟและก็มีพลัง  มีพละกําลังที่จะทํางาน  ดังนั้นนี่ผมพูดเลย

ไปวาจํานวน  ๙  ป  ที่ เ รามองเห็นวา  ในระยะการตรวจสอบ  การไตสวน  ซึ่งใช

เ วลาพอสมควร  เพราะแตละคดี  คดีใหญ  ๆ  นี่ตอง ใชระยะ เวลาพอสมควร  

ดังนั้นถาทานอยู ในระดับรองอธิบดีนะครับ  แตนั่นไมไดหมายความวา  ทานเขา

มา ไดแ ลว นี ่  เขาจะเลือกทานนะ ถามีคนที ่ ใ ห  เ ล ือ ก เปนร ะดับอธิบดี  แลว ย ัง         

หนุมแนนนะ  มีไฟนะ แลวก็มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีประวัติที่ดีกวา เขาก็เลือกระดับอธิบดี คือ 



 ๑๔๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๖๔/๒ 

 

หมายความวาเราเพิ่มตัวเลือกใหมากขึ้น ทานที่เคารพครับ ก็เปนเหตุหนึ่งที่เราปรับเปลี่ยน

กระบวนการในการคัดสรรคราวนี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานสมาชิกครับ ขอหารือทานนะครับ ในการพิจารณานี่ลักษณะของการสรรหานี่        

มันคลายกันหลายองคกรนะครับ ถาองคกรใดหลักการเดียวกันนี่นะครับ แลวไมไดมี

เปลี่ยนแปลงอะไร พอเปลี่ยนองคกรเราก็มาอภิปรายของเกานี่นะครับ หรือลักษณะเดิมนี่ 

ก็ขอรองในสวนนี้นะครับ แตถาเปนเรื่องคนละหลักการเลย ผมวาก็สมควรนะครับ ก็ขอ

ความรวมมืออยางนี้แลวกันนะครับ สวนที่กรรมาธิการชี้แจงไปแลวนะครับ มีทานใด               

ยังติดใจอยูไหมครับ ของอาจารยกิตตินี่ กลุมอาจารยวิชัยใชไหมครับ ยังติดใจอยูหรือครับ 

เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 

กระผม กิตติ ตีรเศรษฐ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ทานประธานครับ ในเรื่องของ

กรรมการ ปปช. นั้นนะครับ ในสวนที่ทางกลุมของอาจารยวิชัยที่ไดมีการแปรญัตติ        

ในนั้นนี่นะครับ นอกเหนือจากที่เมื่อกี้ไดมีการตัดคําวา รอง ทิ้งไป ----------------------------- 

 

                - ๖๕/๑ 



 ๑๔๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๖๕/๑ 

 

ทั้งรองอธิบดีหรือรองศาสตราจารยแลว ก็ยังมีอีกสวนหนึ่งที่ไดมีการขอตัดทิ้งนะครับวา 

ดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน ระดับ ๙ นะครับ ประเด็นสําคัญที่ไดขอใหมีการตัด 

โดยเฉพาะจะขอย้ําวา คําวา ระดับ ๙ นี่นะครับ ก็คือเหตุผลเปนอยางนี้ครับ ทานประธาน

ครับ ทานประธานคงทราบจากขาวของทางราชการมาตลอดวา ในระยะเวลาอันใกลนี้ 

กพ. กําลังจะยกเลิกระบบซีนะครับ ซึ่งถามีการยกเลิกระบบซี ก็หมายถึง ระดับ ๙ นี้ก็จะ

หายไปดวยนะครับ เพราะฉะนั้นถาเขียนไวในรัฐธรรมนูญ ระดับ ๙ ในลักษณะนี้ ผมก็คิด

วาอาจจะเปนปญหากับการนําไปสูการปฏิบัติในอนาคตนะครับ นี่เปนประเด็นที่ ๑  

  ประเด็นที่ ๒ ที่ไดตัดทิ้งออกไปเหมือนกันนะครับ ก็คือ หรือดํารงตําแหนง

ไมต่ํากวารองศาสตราจารย  นะครับ  ก็อยากจะขอหารือผานทานประธานไปยัง

กรรมาธิการยกรางนะครับวา ประโยคนี้จะมีความเชื่อมโยงไปถึงตรงไหนนะครับ          

ผมขออนุญาตอานใหฟงนะครับ หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย ผูแทน

องคกร หรือประกอบวิชาชีพที่มีองคกรวิชาชีพตามกฎหมายมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 

สิบป คําวา มาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสิบป นี้ครอบคลุมไปถึงตําแหนงรองศาสตราจารย

หรือไม ถาไมครอบคลุมนะครับ กระผมก็อยากขออนุญาตเรียนวา ที่เมื่อกี้เราพูดถึง      

รองอธิบดี ซึ่งระดับ ๙ หรือที่มีตําแหนงทางบริหารนะครับ รองศาสตราจารยนี้ผมเคยเรียน             

ในที่ประชุมแหงนี้แลววา เร่ิมตนจากระดับ ๗ นะครับ เพราะฉะนั้นถาหากวาระยะเวลา 

๑๐ ป ไมครอบคลุมถึงตําแหนงรองศาสตราจารยที่วานี้ เราก็จะมีโอกาสที่จะมีระดับ ๗     

เขามาอยูในกระบวนการตรงนี้ดวย ซึ่งมีเปนจํานวนมโหฬารนะครับ กระผมก็อยากจะ   

ขอฝากทั้ง ๒ ประเด็นนี้ เรียนถามไปทางกรรมาธิการยกรางครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

วรรคสองนะครับ อาจารยสวางครับ มีอะไรครับ  

  นายสวาง ภูพัฒนวิบูลย  :  ทานประธาน ทานกรรมาธิการ ทาน สสร. 

กระผม สวาง ภูพัฒนวิบูลย ประเด็นในวรรคสองนี่ ผมก็อยากใหขอมูลเสริมในกลุม              

ของผมอีกนิดหนึ่งครับทาน บังเอิญวาคราวที่แลวนี่ไปเปนกรรมการสรรหา เฉพาะคําวา 

อธิบดี ตัวเกานะครับ มีคนสมัครถึงหกสิบกวาคน แลวก็คัดเลือกยากมาก เพราะวามันโดน

ประเด็นเฉพาะรองเลขาธิการที่เปนระดับ  ๑๐  ก็เยอะแลว ทีนี้ถาคราวนี้นะครับ ถาเปด             



 ๑๕๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๖๕/๒ 

 

คําวา รองอธิบดี อยางที่พูดกันอยูนี่ ตัวเลือกก็เห็นดวยในหลักการ สมมุติถาทานพูดวา             

จะเปดกวาง แตวาในตอนคัดสรรจะยากมาก ๆ อยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์วา แลวจะมา

เต็มไปหมด โดยเฉพาะถาใส คําวา ขาราชการ ระดับ ๙ ทีนี้ ผอ. สํานัก อะไรที่เปน             

ระดับ ๙ จะมาทั้งหมด เต็มไปหมด ผมเชื่อวา ทีนี้หลายรอยเลยครับทาน เพราะคราวที่

แลวเฉพาะที่ผมเปนนี่ รอบแรก ๖๐ กวาคน เราคัดไมได เพิ่มเติม มีมาอีกเกือบรอยครับ 

เฉพาะอธิบดี เพราะฉะนั้นขออนุญาตใหขอมูลกรรมาธิการครับ ถาหากวาจะถอยกลับไป

เปนอธิบดีอยางเดิม เฉพาะประเด็นนี้นะครับ สวนประเด็นสรรหาเราไมติดใจ ไมทราบ

กรรมาธิการจะเห็นเปนอยางไร ขออนุญาตหารือครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ คือตําแหนงรองอธิบดีนี้ไมมีใครแปรญัตติเลยนะครับ ไมไดมีใครขอตัดออกเลย     

นะครับ มีแตไปตัดเรื่องอื่นนะครับ แลวแตกรรมาธิการครับ เชิญชี้แจงครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม  อัชพร  จารุจินดา  กรรมาธิการครับ  เ รียนชี้แจงไปแตละเรื่องนะครับวา                

คือทานอาจารยกิตติคงจะถือตามรางเดิมที่ทานแปร คือตัดเรื่อง ดํารงตําแหนงไมต่ํากวา

ขาราชการพลเรือน ระดับ ๙ ตรงนั้นก็จะเยอะจริง อยางที่กราบเรียนนะครับ อยางที่ชี้แจง 

ในทางรางใหมของคณะกรรมาธิการ ก็เลยเติมคําเขาไปขางหนาวา หรือดํารงตําแหนงทาง

บริหารในสวนราชการไมต่ํากวาขาราชการพลเรือน ระดับ ๙ หรือขาราชการอื่นในระดับ

เทากัน คือไปเนนที่ตําแหนงบริหาร  

  รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  ขออนุญาตครับ ทานประธานครับ   

ขออนุญาตเรียนวา ที่ผมหารือไมใชประเด็นตรงนี้ครับ ประเด็นของผมก็คือวา ถาหาก

ยกเลิกระบบซี ทําใหไมมี ระดับ ๙ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ออ ระดับซี 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยกิตติครับ ขอประทานโทษครับ อาจารยอยาคุยกันเองครับ  

 

 



 ๑๕๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๖๕/๓ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ขอประทานโทษครับทาน         

เร่ืองระดับนั้น อันนี้กรรมาธิการจะขออนุญาตไปดูนิดหนึ่ง เพราะวาเพิ่งไดทราบขาววันนี้

มติ ครม. ใหยกเลิกเรื่องซีอยูเหมือนกัน อาจจะตองปรับตรงนี้นิดหนึ่ง แตเรียนหลักการวา 

คือหลักการนั้น คือ รองอธิบดีกับหัวหนาสวนราชการ ในระดับซึ่งระดับเดียวกัน ซึ่งไมใช

เปนรองอธิบดี อันนั้นเราก็จะเอา สวนรองศาสตราจารยนั้นจริง ๆ ก็เร่ิมตั้งแตระดับ ๗              

แตสิ่งที่เขียนขึ้นมา ก็คือ รองศาสตราจารยนั้นมีโอกาสเขามา แตในโอกาสคัดเลือกนั้น            

ก็ขึ้นอยูอีกทีหนึ่ง ถารองศาสตราจารยซึ่งมีประสบการณมากกวายอมจะมีโอกาสมากกวา

ครับ  

   

           - ๖๖/๑ 

 

 

 

 

 



 ๑๕๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               นงลักษณ ๖๖/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อยางนั้นเมื่อกี้บอกมติ ครม. มีเปลี่ยนแปลง วรรคสองนี่จะแขวนไวกอนใชไหมครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ขอดูเร่ืองระดับ ๙ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

มันก็ตองแขวน ก็ตองแขวนไวทั้งวรรคนะครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

อาจารยปกรณครับ 

  นายปกรณ ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมเพิ่ง

เช็ก (Check) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อสักครูนี่เอง ทานคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค รัฐมนตรี

ประจําสํานักรัฐมนตรีเปดเผยแตวาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบรางพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน ซึ่งจะนําไปสูการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญนะครับ โดยจะ

มีการยกเลิกระบบซี ที่มีตําแหนง ๑๑ ระดับ เปลี่ยนเปนการแบงประเภทขาราชการ

ออกเปน ๔ ประเภท คือ ๑. ประเภททั่วไป  ๒. ประเภทวิชาการ  ๓. ประเภทอํานวยการ 

และ ๔.  ประเภทบริหาร ทีนี้ถาแบงเปนประเภทอยางนี้มันก็จะงายขึ้น เพราะวาเราดูที่

ประเภทของการบริหาร หรือประเภทของวิชาการ อะไรตาง ๆ ทํานองนี้ แตกรณีตําแหนงที่

ทานอาจารยกิตติไดพูดถึง ตําแหนงในสายวิชาการในมหาวิทยาลัยนี่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง    

รองศาสตราจารย  หรือศาสตราจารย เองบางทีมันมีขั้นวิ่ ง  ถาเราใช เทียบระบบ 

ซีเดิม มันจะเปนเรื่องที่ มันเริ่มตั้งแตระดับ ๗ ไปแลว ซึ่งมันก็เปนระดับที่ไมใชเปน  

แลวไมไดทํางานทางดานการบริหารดวย อันนี้ แตวาถาเปนศาสตราจารยอาจจะเปน

ผูทรงคุณวุฒิที่มีลักษณะที่แตกตางออกไป เพราะถาเราสามารถเทียบกับตรงจุดนี้ได             

ผมคิดวา เราจะถือโอกาสแกไขในรัฐธรรมนูญไปเลย โดยไมไปเทียบกับตัวระดับตาง ๆ 

เพราะวาเรื่องนี้ไดมีการเตรียมการออกมานาน แตก็ยังรออยูวาเมื่อไรจะใชนะครับ ทีนี้วันนี้

เพิ่งมีมติรัฐมนตรี นี่เช็กขาวเมื่อตอน ๓ โมงครึ่งนี่นะครับ ก็เปนสิ่งที่ชัดเจนนะครับ 

 

 



 ๑๕๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              นงลักษณ ๖๖/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ อยางนั้นวรรคสองนี่ กรรมาธิการขอแขวนไวตรวจสอบรายละเอียดใหชัดเจนกอน     

นะครับ ตกลงนะครับทานกรรมาธิการครับ ตกลงแขวนวรรคสองไวนะครับ  ครับ  

แขวนไวอาจารยครับ เพราะวาเขาก็แจงสงเอสเอ็มเอส (SMS) มาเยอะเหมือนกันครับวา

ยกเลิกซีครับ วันนี้ครับ 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล  (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่ เคารพครับ          

ผมขออนุญาต  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญครับ 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

นายจรัญ ภักดีธนากุล  กรรมาธิการครับ กรรมาธิการอยากจะขอปรับวา ไมเอาระดับ ๙ 

ครับ แตวาจะใหจบที่ตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดีหรือตําแหนงทางบริหารที่เทียบเทา       

คือก็จะตัดไปไดจํานวนคอนขางเยอะนะครับ แลวก็สวนรองศาสตราจารย ขอเอาไว    

อยางรางไดไหมครับ ถึงแมจํานวนจะมาก อยาจํากัดจํานวนปเลยครับ ในแงที่วา           

เราก็อยากจะไดตัวเลือกจากทางครูบาอาจารยเขามาเยอะหนอย แลวทางคณะกรรมการ

สรรหาทานก็ดูเอาวา ทานไหนจะอยูในฐานะที่เหมาะสมกวากัน ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทาน พลเรือเอก พีรศักดิ์   ครับ  

   พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล  : ขออนุญาตครับ ผม พลเรือเอก พีรศักดิ์     

วัชรมูล สสร. ครับ ถาเผื่อตามที่ทานจรัญวานะครับ อาจจะไมครอบคลุม ทหารนี่ไมรู 

จะเทียบอยางไร ตามที่วาตําแหนงรองอธิบดี เพราะวาตําแหนงมันไมเหมือนกัน เราตอง

ยอมรับวาตําแหนงของทหารกับตําแหนงของพลเรือนนี่ มันไมเหมือนกัน ทหารบก 

ทหารเรือ ทหารอากาศ ก็ไมเหมือนกัน เขียนซี ซีก็จะยกเลิกแลว ก็ขอใจเย็น ๆ คอย ๆ คิด

กันดีกวา 

 

 



 ๑๕๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               นงลักษณ ๖๖/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ผมวาเพื่อความรอบคอบนะครับ ไมตองรีบรอนนะครับ กรรมาธิการไปตรวจดูรายละเอียด

อีกทีหนึ่งนะครับ แลวก็ใชถอยคําใหถูกตองคราวเดียวดีกวานะครับ วรรคสองขอแขวน    

ไวกอนนะครับ วรรคสองขอแขวนไวแลวครับ วรรคสองครับ ไดครับ เดี๋ยวอาจารยเจิมศักดิ์

รอแปบครับ ทานการุณกอนครับ อาจารยเจิมศักดิ์รอแปบหนึ่งครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพ การุณ ใสงาม ครับ สสร. ถาม

ไวเลยครับ เผื่อทานกลับไป แลวเอาเขามามันจะไดไมตองถามอีก คําถามของผม งาย  ๆ 

คือ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย นั่นของมหาวิทยาลัย แลวครูประถม ครูมัธยมของผม

นี่ทําอยางไรครับ จะเทียบรองศาสตราจารยไดที่ไหน ศาสตราจารยไดที่ไหน มันเพราะ

อะไรครับ ทําไมถึงไมอนุญาตใหครูประถม ครูมัธยม ครูประชาบาล ครูอนุบาล ครูอะไรเขา 

มันเปนอะไรถึงมหาวิทยาลัยจึงเกงกวาประถม เกงกวามัธยม เกงกวาอะไรละครับ ผม   

ไมเขาใจ 

    

                  - ๖๗/๑ 



 ๑๕๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   ดรุณี ๖๗/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม       

เจิมศักดิ์ ปนทอง ขอฝากประเด็นหนึ่งนะครับ คืออดีต ปปช. ผูใหญที่เคยทําเปน ปปช.    

รุนแรก โทรมาหาผมเมื่อกี้นี้ บอกวาทานอาจารยวิชัยที่บอกวาไมอยากใหเปน รอง นี่     

นาจะมีเหตุผล เพราะวาตอไปนี้ ปปช. เราตองการที่จะใหตรวจสอบระดับสูง เราพยายาม

จะตัด เมื่อกอนนี้ ปปช. ตรวจตั้งแตนักการภารโรงขึ้นมาหมดเลย แตเที่ยวนี้จะตองตรวจ

ระดับสูง เพราะฉะนั้นใหชวยคิดประเด็นนี้ดวยวา ถาจะตรวจระดับผูใหญนี่ เราจะให    

รองอธิบดีหรือต่ํากวานี่จะทันไหม แลวจะทําไดจริงไหมนะครับ อันนี้ฝากคิดเทานั้นเอง    

ทานก็ไมไดวาอะไร ทานมีประเด็นที่ผมคิดวานาสนใจ ทีแรกผมก็เห็นดวยวาควรเปน รอง 

หรือระดับมีกําลังวังชา แตพอมีประเด็นนี้ก็นาพิจารณา ฝากไวดวยแลวกัน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ฝากไปหมดเลยนะครับ ทานชวยดูใหรอบคอบแลวกันครับ วรรคที่ ๓ มีทานใดติดใจไหม

ครับ วรรคที่ ๓ กลุมของทานการุณนะครับ เชิญครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  วรรคที่ ๓ ขออนุญาต ไมขออนุญาตใชสิทธิกลุมครับ 

แตขออนุญาตใชสิทธิของกรรมาธิการแกไข เติมอยางนี้ครับ ทานประธานครับ เนื่องจาก

การแกไขของกรรมาธิการอาจจะขาดตกบกพรองครับ ในสวนที่เติม โดยใหคณะกรรมการ 

ทานเห็นไหมครับ ผมขอเติมคําวา มี ครับ โดยใหมีคณะกรรมการสรรหาจํานวนหาคน ผม

ขอเติมอีกนะครับ ประกอบดวย วาไปเรื่อยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ฝากกรรมาธิการไปนะครับ เพราะวาตองดูมาตรานี้อยูแลวนะครับ วรรคสามนะครับ       

มีการแกไข อาจารยสุรชัยครับ มีสวนที่แกไขนะครับ เชิญครับ แตขอใหอยาซ้ํากับ        

ทานการุณนะครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : ขอบคุณครับ ไมซ้ําครับ ผม สุรชัย            

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ  ขอใชสิทธิอภิปราย  เนื่องจาก

กรรมาธิการแกไขในวรรคสามครับ เรียนทานประธาน และทานกรรมาธิการอยางนี้ครับวา  



 ๑๕๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   ดรุณี ๖๗/๒ 

 

ความเดิมในวรรคสามของมาตรา ๒๓๙ นี้ คือการพูดถึงกรรมการสรรหาวา ที่มาของ

กรรมการสรรหา ปปช. มาจากไหน ของเดิมทานใชบอกวา ใหเปนไปตามมาตรา ๒๓๖   

ถาถือตามมาตรา ๒๓๖ โครงสรางของกรรมการสรรหา ปชช. ก็จะเหมือนกับโครงสราง

กรรมการสรรหาผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาครับทานประธาน ก็คือจะมีทั้งหมด ๗ คน

นะครับ ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง

สูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคาน และอีก ๒ คนสุดทาย มาจากที่ประชุม

ใหญศาลฎีกาเลือกมา๑ คน ที่ประชุมใหญตุลาการศาลปกครองสูงสุดเลือกมาอีก ๑ คน 

รวมเปน ๗ ทีนี้พอทานมาปรับแกโครงสรางของกรรมการสรรหา ปปช. ตามที่ทาน      

แกไขใหม ก็จะเหลือเพียง ๕ คน ทานตัด ๒ คน ที่จะมาจากที่ประชุมใหญศาลฎีกาออกไป 

และก็ที่จะมาจากที่ประชุมใหญศาลปกครองสูงสุดออกไป ผมมีความเห็นอยางนี้ครับ 

ทานประธานวา ปปช. ก็เปนหนึ่งในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ความสําคัญของ

องคกรอิสระทุกองคกรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ผมถือวามีความสําคัญเทาเทียม

กันหมดนะครับ ปปช. มีความดอยกับผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาตรงไหน กรรมการ

สรรหาถึงตองมีเพียง ๕ คน ในขณะที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ทานกําหนดใหมี

กรรมการสรรหา ๗ คน ผมเห็นวานาจะกําหนดโครงสรางของกรรมการสรรหา ปปช.      

ใหเหมือนกับกรรมการสรรหาของผูตรวจการแผนดินรัฐสภา แลวก็เหมือนกับรางเดิมของ

ทาน ก็คือเอา ๒๓๖ มาใชครับ ใหมี ๗ คนครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ก็ฝากไปทั้งหมดนะครับ เวนไวแตกรรมาธิการ ถาเห็นถูกตอง เหมาะสมของทาน ทานก็

ยืนยันมาก็แลวกันนะครับ ทานสมาชิกไมเห็นอยางอื่นนะครับ ขอแขวนในมาตรา ๒๓๙ ไว

นะครับ แลวใหกรรมาธิการไปปรับปรุง แลวก็นํามาเสนอตอไปนะครับ ไมมีทานใดเห็น

เปนอยางอื่นนะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ ตอไปครับ 

   

         - ๖๘/๑ 

 

 



 ๑๕๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๖๘/๑ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :  เดี๋ยว ๆ ของผมตอนทายวรรคสี่เพิ่ม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

วรรคสี่ เดี๋ยวนะครับ วรรคสี่ สภาเดียวครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ไมใช ทานประธานดูใหดี ของผมขอเพิ่มวรรคหา  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เมื่อกี้ทานบอกวรรคสี่ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ลืม พูดผิดบางก็ไมเปนไรหรอกทานประธานนา     

พูดถูกมา ๑๐ กวาวัน พูดผิดสักนิดหนึ่ง ๑ นาทีก็ไมเปนไร สองสามคํา ทานประธานลองดู 

ชวยดู เมตตาดูนิดหนึ่ง  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานเสนอวรรคหาของทานนะครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. 

นะครับ  ผมขอเพิ่มวรรคหาในมาตรานี้นะครับ  เหตุผลของการขอเพิ่มวรรคหา             

ทานประธานครับ ขณะนี้นี่การทุจริตคอรรัปชันนี่ ตองเปนที่ยอมรับกันละวากวางขวาง

มาก แลวก็ปริมาณการทุจริตคอรรัปชันก็เยอะมาก ผมใชคําสั้น ๆ นะ ก็อันนี้เปนที่ถกเถียง

กันไมไดแลวละ ทุจริตคอรรัปชันขณะนี้ ปฏิบัติหนาที่มิชอบขณะนี้นี่นะครับ กวางขวาง

มาก มีปริมาณจํานวนมาก มีทุกระดับชั้นตั้งแตระดับการบริหารราชการสวนกลาง สวน

ภูมิภาค และทองถิ่นนะครับ ในคณะรัฐมนตรี  ในรัฐวิสาหกิจก็ทุจริตมาก เจาหนาที่ที่ทํา

การทุจริตก็มีอยูในทุกระดับกวางขวางเยอะ ทองถิ่น เฉพาะ อบต. ๖,๐๐๐ กวาแหง บวก

เทศบาลอีก ๑,๐๐๐ กวาแหง บวก อบจ. อีก ๗๕ แหง รวมแลวทั้งหมดก็ ๘,๐๐๐ กวาแหง 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานตรวจเงินแผนดินยอมรับวา ตรวจไดปละ

ประมาณ ๓๐๐ แหง และยอมรับวาทั้ง ๓๐๐ แหง ทุจริตทุกแหง แสดงวาใน ๑ ป ตรวจได 

๓๐๐ แหง ถา ๘,๐๐๐ กวาแหงจะตองใชเวลาหมุนเวียนกวาจะเจอกันอีกรอบหนึ่ง ก็คือ

โนนแหละครับ เกือบรอยป ไมใชเกือบรอยปสิ มันกวารอยปสิ ๓๐๐ แหง ๘,๐๐๐ แหง     

กี่ปครับทานประธาน ลองชวยหาร ๓๐ ปไมได ไมวนกลับมา ๓,๐๐๐ แหงก็ ๑๐ ป 

๘,๐๐๐ แหง ๘,๐๐๐ กวาก็ประมาณ ๓๐ กวาป ทานประธานครับ ๓๐ กวาป จึงจะวนมา 



 ๑๕๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๖๘/๒ 

 

เจอใหมอีกรอบหนึ่ง ถาขืนปลอยอยูอยางนี้เสียหายกระทบกระเทือนหนักมาก ถาทาน   

ไมจัดกระบวนทางแบบนี้นี่นะครับ ที่สําคัญอีกอันหนึ่ง ตามที่ทราบนะครับ ขณะนี้เร่ืองเขา

หลั่งไหลมาทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ เหมือนทานประธานวาเมื่อกี้ หลั่งไหลมาอยูที่ ปปช. 

ตอนนี้นะครับ ตอนที่วางเวน ปปช. ทราบวามีประมาณหม่ืนสามพันกวาเรื่อง เมื่อได 

ปปช. ใหมที่เกงกลาสามารถเขามาทํางานปบทันที ๖ ๗ ๘ เดือนมานี้ ทราบวาจัดจําหนาย

ออกไป ระบายเรื่องออกไปไดหกเจ็ดพันเรื่อง เหลืออยูในมือประมาณหกเจ็ดพันเรื่อง       

๗ เดือนที่ผานมาทราบวา ทําไดประมาณ ๓๐๐ กวาเรื่อง ถาทําอยูอยางนี้กวาจะได 

๖,๐๐๐ เร่ือง ตองใชเวลาอีก ๔๐ ป ผมคูณผิดบางถูกบาง ไมเปนไรนะครับทานประธาน 

เปนรูปธรรมใหเห็น คือถาเราขืนปลอยใหการปราบปรามการทุจริตและการตรวจสอบ

อยางนี้นี่นะครับ จะกระทบกระเทือนเสียหายมาก ผมจึงเห็นวาควรจะกระจาย ปปช. ไป

เปน ปปช. จังหวัด ผมทําประกอบกันเลยครับ ปปช. ผมเห็นวา ปปช. ตามกฎหมาย ปปช. 

นี้นะครับ บวกกับกฎหมายประกอบ ปปช. ที่ให ปปช. ทําการวินิจฉัยชี้ขาด ไดแกไขตาม

ประกาศคณะปฏิรูปแลว เปลี่ยนจากการชี้ขาดสองในสาม เปน เกินกึ่งหนึ่ง แตเกินกึ่งหนึ่ง

นั้น ปปช. ตองเปนทั้งองคคณะ มี ๙ ตอง ๙   มี ๘ ตอง ๘  มี ๗ ตอง ๗ อะไรอยางนี้              

นะครับ ผมเห็นวาองคคณะใหญมากไป เพราะการตรวจสอบ สอบสวน ไตสวนของ ปปช. 

นั้น เปนสวนหนึ่งของกระบวนการนําขึ้นสูศาลยุติธรรม นําไปขึ้นสูกระบวนการถอดถอน 

คือสงมาใหวุฒิสภาถอดถอน แต ปปช. มีฤทธิ์เดชตรงที่ ถาชี้มูลปบวามีมูลนะครับ คนนั้น

หยุดงาน นายกรัฐมนตรีก็หยุดงาน ตรงนี้แหละครับ ความสําคัญ ----------------------------- 

 

- ๖๙/๑ 

   



 ๑๕๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รัตนา ๖๙/๑ 

 

ผมเห็นวาองคคณะ ๙ คน ของ ปปช. ใหญไป มากไป วีธีการปรับปรุงให ปปช. สามารถ

ทํางานไดเร็วขึ้น เพิ่มปริมาณการทํางานไดมากขึ้นเร็วขึ้น นั่นก็คือ แตกกระจาย ปปช.  

สวนใหญนี้นะครับ ใหเปนองคคณะ โดยองคคณะไมนอยกวา ๓ คน นั่นคือ ๓ คนก็เปน    

๑ องคคณะได ผมเทียบเคียงอะไรครับ คิดอะไรครับกับเร่ืององคคณะสักประมาณ ๓ คน 

เพราะผมดูคําพิพากษาศาลอุทธรณก็ตาม ศาลฎีกาก็ตาม ที่เขียนคําพิพากษาประหาร

ชีวิตคนนะ ไมใชจําคุกนะทานประธาน ขนาดถึงขั้นประหารชีวิตคนนี่ องคคณะก็เพียงแค 

๓ ทานเทานั้นเอง แตนี่ ปปช. นะครับ ไมถึงขั้นประหารชีวิตคน เพียงชี้มูลหยุดงาน  อะไร

อยางนี้เปนตนนะครับ และชี้มูลนั้นจะตองสงไปพิสูจนตรวจสอบวาถูก ผิด จริงหรือไมจริง 

นั้นขึ้นอยูที่กระบวนการยุติธรรมดวย และขึ้นอยูกับการถอดถอนของวุฒิสภาดวย ดวย

เหตุนี้แหละครับ ผมจึงอยากฝากองคคณะของ ปปช. ไดใหเปนองคคณะละ ๓ คน      

ทานประธานลองนึกดูวา ๙ คนนะครับ ถาแยกกระจายเปนองคคณะ  องคคณะละ ๓ คน 

ทานจะไดถึง ๓ องคคณะ แทนที่จะวันหนึ่งจะวินิจฉัยไดวันละ ๑ เร่ือง ก็วินิจฉัยไดวนัละ ๓ 

แทนที่จะวินิจฉัยไดวันละ ๓ เร่ืองก็เปนวินิจฉัยไดวันละ ๙ ผมเห็นวานาจะใชการไดพอ

ทํางาน ถาเปนอยางนี้ก็จะทําให ปปช. สวนกลางนี้พอทํางาน ในขณะเดียวกันดวยการลด

องคคณะอยางนี้แหละครับ ๓ คนเปน ๑ องคคณะ จึงใหมี ปปช. จังหวัดอยางที่วา และ 

ปปช. จังหวัดไมตองมีถึง ๙ คน ใหมีประมาณสัก ๑ องคคณะ คือมีประมาณสัก ๓ คน แต

ถาจังหวัดไหนใหญ งานมาก มี อบต. มาก มีเทศบาลมาก มีทองถิ่นมาก มีหนวยงานมาก 

ก็อาจจะเพิ่มจาก ๓ คน เปน ๔ คน หรือ ๕ คนอะไรอยางนี้เปนตน แลวใหเขาจัดระบบ

องคคณะของเขาเอง ใหเปนองคคณะละไมนอยกวา ๓ คน ถาเปนอยางนี้ผมเชื่อวาจะ

กระจายงานลงไปสูทองถิ่นไดเยอะ ไมใชลงสูทองถิ่น ลงสูระดับจังหวัดไดเยอะ เมื่อลงสู

ระดับจังหวัดไดเยอะ งานแทนที่จะหลั่งไหลมาที่ ปปช. มาทวมหัวพวกเรา ปปช. อยูที่นี่ 

เพราะผมก็เห็นใจ ปปช. วาเหนื่อยยาก แตละคน บางทาน บางคนก็อายุก็มากแลว เกรง

วาทานจะเหนื่อยยากมากนัก ถาปลอยองคคณะเปนอยางนี้ไปอยูจังหวัดได ทานประธาน

ครับ จังหวัดก็จะทํางานชวยได เจาหนาที่ระดับภูมิภาค ขาราชการระดับภูมิภาคก็เขาสู 

ปปช. จังหวัด ทองถิ่นที่เรียกชื่อวา อบต. เทศบาล  อบจ. เขาสู ปปช. จังหวัด องคคณะ

ของ ปปช. จังหวัดก็ ๓ องคคณะชี้ได ก็นําขึ้นสูกระบวนศาลยุติธรรมเหมือนกัน อยางนี้ 



 ๑๖๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               รัตนา ๖๙/๒ 

 

เปนตนนะครับ ทานประธานครับ ถาทําอยางนี้ไดจะทําใหการตรวจสอบการทุจริต       

คอรรัปชันจะไดละเอียดลออ ตอไปน้ีผมคิดวา ถาทําไดอยางนี้นะครับ ทองถิ่นที่เรา

กลาวหากันบอกวาทองถิ่นมีแตทุจริต อบต. มีแตทุจริต เทศบาลมีแตทุจริต ปปช. นี่แหละ

ครับ จะลงไปที่ตรงนั้น แตตอนนี้เราทําไมได เราแบงงานนี้ไมได ก็เพราะวาจํานวนที่วานี้ 

ผมเชื่อวาระดับจังหวัดทุกจังหวัดมีคนพอจะมีความรูเฉลียวฉลาดพอ ๆ กับเราอยูที่นี่

แหละ คนในจังหวัดภูเก็ต ในจังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ ก็มีฝไมลายมือไมนอยกวาทานวิชา

นี่ก็มีไมนอย ผมเชื่อวามีไมนอยอยูในนั้น ในทั่วประเทศ ทั่วจังหวัดทุกจังหวัดนี่แหละครับ 

คนเหลานี้พรอมและซื่อสัตยสุจริตไมต่ํากวาพวกเรา ไมต่ํากวาพวกทานหรอก ทําได ทาน

ทําได จึงเรียกรองเถอะครับ ทานมาวันนี้เขียนรัฐธรรมนูญเอาเสียทีเถอะครับ ชวยกันเสียที

เถอะครับ กระจาย ปปช. ไปสูระดับจังหวัดเสียเถอะครับ สมัยแตกอนตอนที่ยังไมมี ปปป. 

ยังไมมี ปปช. การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตาม

ประมวลกฎหมายอาญาวาดวยเรื่องปฏิบัติหนาที่มิชอบ ทุจริต คอรรัปชันทั้งหลายนั้นนะ 

อยูที่พนักงานสอบสวนชั้นสัญญาบัตรเทานั้นเอง แตทานเห็นวามันเกิดปญหาใชไหมครับ 

จึงกอใหเกิดองคกรหนึ่งเรียกวา ปปป. มาเปน ปปช. ทุกวันนี้แหละครับ เพราะฉะนั้นถาเรา

ใหเกิดคณะกรรมการอยางที่วานี่อยูระดับจังหวัด ทานประธานเชื่อเถอะ เราตองเชื่อเขาวา

เขาทําได บางคนก็บอก ถาอยางนั้น ปปช. จังหวัดเกิดขึ้นจะไมพากันทุจริตอีกหรือ ปปช. 

จังหวัดทุจริตอีกจะทําอยางไร ผมก็ถามตอบเหมือนกัน ถาอยางนั้น ปปช. ชาติ ปปช. 

กลางทุจริตจะทําอยางไร หรือ นายการุณทุจริตจะทําอยางไร ทานประธานทุจริตจะทํา

อยางไร สภาทุจริตจะทําอยางไร รัฐบาลทุจริตจะทําอยางไร ก็ตรวจสอบนั่นแหละ ปปช. 

จังหวัดทุจริตก็ตรวจสอบ ----------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                    - ๗๐/๑ 



 ๑๖๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)        เกศราภรณ ๗๐/๑ 

 

ปปช. จังหวัด มีระบบควบ มีระบบคุม มีระบบตรวจสอบ มีระบบกํากับดูแล เหมือนเรา

กําลังกํากับดูแล ปปช. กลางนี่แหละ ปปช. กลางเราปลอยไปที่ไหนละ ทานดูสิ กฎหมายมี

เยอะแยะเลยในการควบคุม ปปช. กลาง ผิดลงโทษ ๒ เทานะทานประธาน ลงโทษ ๒ เทา

กวาคนปกติ เห็นไหมครับ เรียกรองทานประธานที่เคารพครับ ปลอย ปปช. ไประดับ

จังหวัดดวยเถอะครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวนะครับอาจารยครับ จะพิจารณาญัตติของทานการุณวันนี้หรือเปลาครับ                   

ตอบแลวจะตัดสินเลยหรือเปลาครับ ตอบเพื่อความเขาใจกอนนะครับ  

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม วิชา  มหาคุณ กรรมาธิการยกรางครับ ตองขอยอมรับวาคนบุรีรัมย ฉลาด

กวาผมเยอะเลยครับ ทานมีความรอบรูอยางยิ่งครับ แตทานอาจจะไมรูอยูอยางหนึ่งวา

ขณะนี้ คณะกรรมการ ปปช. ไดมีมติและวางโครงการ รวมทั้งลงไปทําคณะอนุกรรมการ 

ปปช. จังหวัดเรียบรอยแลว ขณะนี้ไดเร่ิมตนดําเนินการคัดสรร ปปช. จังหวัดแลวนะครับ 

เพื่อเปรียบเทียบกัน รวม ๘ จังหวัด แลวก็จะไดดําเนินการทํางาน เร่ิมตนตั้งแตเดือนหนา

เปนตนไปครับ อนุกรรมการ ปปช. นี่จะอยูในบทบาทของการทํางานเพื่อตรวจสอบใน

พื้นที่ และเราก็ยอมรับวาคนในพื้นที่มีความฉลาดรอบรูกวาเราเยอะนะครับ สามารถที่จะ

อาศัยประสบการณของทานสงตอขอมูลตาง ๆ ในการตรวจสอบ แตอยางไรก็ตาม

เนื่องจากวาเปนระยะเริ่มตน เราทําอะไร เราตองทําดวยความระมัดระวัง เพราะวาการสง

ตอขอมูลอะไรตาง ๆ นี้นะครับ ก็มีการแฝงเรนดวยเหมือนกัน เรามีการตรวจสอบกัน

ตลอดเวลา คนในพื้นที่ยอมรับวาทานมีความกระตือรือรนที่จะทํางาน แตบางสวนก็มีการ

กลั่นแกลงหรือมีการใชอํานาจในตําแหนง ดังนั้นเราจึงดําเนินการคัดสรร ทํางานดวย

ความระมัดระวัง ผมดูแลในจังหวัดเพชรบุรี ผมเปนคนไปคัดสรรนะครับ แลวก็ขณะนี้

เตรียมจะประกาศแลว วาใครบางเปนอนุกรรมการ ปปช. ประจําจังหวัดที่นั่นนะครับ เรา

ดําเนินการ ๔ ภาค ภาคละ ๒ จังหวัด เพื่อเปรียบเทียบกัน แลวก็จะใชมหาวิทยาลัยเปน

คนทํางานวิจัย ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล เพื่อที่จะเอาขอมูลที่แทจริงมา จังหวัด    

สองจังหวัดที่เปรียบเทียบกัน ก็คือ จังหวัดหนึ่งจะมีอนุกรรมการที่เปนองคกรหรือคนจาก 



 ๑๖๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)        เกศราภรณ ๗๐/๒ 

 

ภาคเอกชนลวน อีกจังหวัดหนึ่ง ครึ่งหนึ่งมาจากระบบราชการ อีกครึ่งหนึ่งมาจากคนที่เปน

ภาคเอกชน แลวก็จะเปรียบเทียบกันวาระบบไหนดีกวากัน ถาระบบกึ่ง ๆ ดีกวา เราก็จะ

เลือกระบบกึ่ง ๆ แตถาระบบคนที่มาจากเอกชน ภาคเอกชนดีกวา เราก็จะใหทุกจังหวัด

เปนลักษณะของภาคเอกชน  แลวก็จะมีคําตอบสําหรับประชาชนไดทุกจังหวัด 

เพราะฉะนั้นขอกราบเรียนวาเราดําเนินงานดวยความระมัดระวัง และเราจะทํางานตอไป 

ไมวาทานจะเสนอรูปแบบมาอยางไรนี่นะครับ อยูในความดูแลของเรา แลวเราก็ทํางาน 

แลวผมขอเรียนวาที่ทานบอกวาจะตั้งเปนองคคณะอะไรนั้น ขณะนี้ไดมีกฎหมาย สามารถ

ที่จะมอบหมายงานใหเจาพนักงานไตสวน ขณะนี้เราไดดําเนินการฝกอบรมพนักงาน      

ไตสวน ทานอาจจะไมรูวาพนักงานไตสวนของเรากระจายเต็มแผนดินแลวครับ กระจาย

ลงไปทําหนาที่ในการสอบสวนคดี คนหนึ่งเปนพนักงานไตสวน อีกคนหนึ่งเปนผูชวย

พนักงานไตสวนนะครับ แลวผมเปนคนคุมคณะอนุกรรมการ ดูแลอีกครั้งหนึ่งนะครับ 

ชวยกันดูแล แตวาเราตองใหพนักงานไตสวนของเราซึ่งเราฝกขึ้นมา แลวเขาก็ทํางาน

จริงจัง ทํางานลงไปตรวจสอบ ผมอยากจะเรียนวาคดีที่สําเร็จ สัมฤทธิ์ผลนี่นะครับ          

ที่ดําเนินการ ดําเนินการสําเร็จดวยพนักงานไตสวนของเรา รุนใหมของเราเปนสวนใหญ

ครับ ก็ขอขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กรรมาธิการเขาบอก มันมีอยูแลวอาจารย  

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธาน เดี๋ยวฟงผมนิดหนึ่ง ทานประธาน                  

ที่เคารพครับ ผม การุณ  ใสงาม สสร. นะครับ ที่ทานบอกวา ผมไมรูวาบัดนี้ไดทําไปแลว 

นํารอง --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

           - ๗๑/๑ 

 



 ๑๖๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   รัศมี ๗๑/๑ 

 

ผมรูตั้งแตวันที่ทานบอกนั่นแหละครับ ที่ ปปช. บอกวาจะทํานํารองเปนสวน ๆ อยางนี้ 

และวันนั้นผมก็พูดเลยเหมือนกันออกในรายการบอกวา ผมนั่นละเห็นดวยบางสวน และ

ไมเห็นดวยบางสวน วิธีการทําของทานนั่นคือการกั๊ก การที่ทานไมเชื่อคนอื่น ไมเชื่อใคร 

ทานไมเคยเชื่อเลยวาบุรีรัมย ศรีสะเกษ รอยเอ็ดเจ็ดยานน้ํา ๗๕ จังหวัด ๗๖ จังหวัดนั้น 

จะมีคนที่ทานมอบไปหรือใหเขาทําแลวเขาจะทําได ก็เลยกั๊กโดยวิธีการทําทาแบบนํารอง 

ผมพูดวันนั้นแหละ เพียงแตผมไมไดมีโอกาสไปประชุมในฐานะเปน ปปช. กับทานเทานั้น

แหละ เพราะคอยฟงขาวเหมือนกันวา ปปช. ทําอะไรบาง เหมือนผมก็ฟงขาวเหมือนกันวา

ใครก็ทําอะไรบาง บางขาวตกหลน บางขาวก็ครบถวน แตเร่ืองนี้ไมตกหลน ครบถวนเลย 

และผมพูดวันเดียวกันกับทานมีนั่นแหละครับ ออกรายการเลย ๑ ชั่วโมงเต็ม ๆ และพูด    

๒ ครั้ง ๒ รายการดวยวา ทานกําลังกั๊กอยู ไมกลาปลอย จึงยืนยันวา รูเร่ืองที่ทานบอก       

นั่นแหละครับ อันนี้หนึ่งที่รู อันที่ ๒ ครับ ทานประธานครับ ถากระบวนการตุลาการ ผม

เทียบนะครับ ไมเชื่อวาจะสามารถมีศาลจังหวัดบุรีรัมยได และเชื่อแตเพียงวาตองมีศาล

อยูที่กรุงเทพเทานั้น ศาลชั้นตนก็ตองอยูที่กรุงเทพเทานั้น  ศาลอุทธรณก็ตองอยูกรุงเทพ

เทานั้น ศาลฏีกาก็ตองอยูกรุงเทพเทานั้น ใครเดือดรอนก็ตองมาเคาะระฆังที่กรุงเทพให

หมด ปานนี้ทานจะไมโกลาหลหรือ แตระบบศาลเขาก็ยังเชื่อนะครับวา สามารถมี           

ผูพิพากษาตัดสินประหารชีวิตคนไดที่จังหวัดบุรีรัมย ถาหากโทษหนัก เห็นไหม และ

สามารถตัดสินคดีอ่ืน ๆ ไดอีกเชนเดียวกัน แมแตคดีกรณีที่เรียกวาทุจริตคอรรัปชัน ทาน

เห็นหรือยังครับ นี่ตุลาการเขาเชื่อไปแลวอยางนั้น กระบวนการอื่น ๆ เขาก็เชื่อไปหมดแลว 

ยังคงเหลือ ปปช. นี่ละครับ ยึก ๆ ยัก ๆ แลวทําทาวิธีการนํารอง ซึ่งผมไมเห็นดวยวาปลอย

ไปเถอะ แลวเขียนในรัฐธรรมนูญเถอะ ทานประธานครับ เขียนวันนี้ในรัฐธรรมนูญ

จําเปนตองทําพรุงนี้เลยไหม ไมจําเปนทาน คอย ๆ ทํา คอย ๆ ปลอย คอย ๆ ยักทานก็

เชิญ แตทานจะมาหวงเอาไวทําไมกับการที่มีเร่ืองคนรองทุจริตมาทั่วประเทศแลวทานก็ทํา

ไมทัน คดีขาดอายุความไปกี่คดี ทานตอบเถอะ คดีทําไมทันไปกี่คดี คดีที่บกพรองไปอีก   

กี่คดี มีอยูในนั้นทั้งนั้นแหละครับ เห็นไหม แลวทําไมทานไมกระจาย ทําไมทานไมปลอย   

นี่แหละคือสิ่งที่ผมเรียกรองทาน ปปช. จังหวัดทําผิด จัดการกับคนทําผิด นี่คือวิธีการที่

ถูกตองตางหาก ขอบคุณครับ  



 ๑๖๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   รัศมี ๗๑/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

กรรมาธิการเอาอยางไรครับ จะใหลงมติหรือครับ ขอใหโหวตหรือครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) มี

สัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมาชิกครับ มาตรา ๒๓๙ นะครับ มีทานการุณขอแปรญัตติเพิ่มเปนวรรคที่ ๕        

นะครับ กรรมาธิการไมเห็นดวย หากทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ ที่ไมใหมี

วรรคหาเพิ่มขึ้นมาดังกลาวใหกด เห็นดวย หากสมาชิกเห็นดวยที่จะใหมีการเพิ่มวรรคที่ ๕

ของทานการุณนะครับ ใหกด ไมเห็นดวย ชัดเจนนะครับ เชิญลงคะแนนไดครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :             

มีทานใดยังไมลงคะแนน มีไหมครับ ทานวิชัยเรียบรอยนะครับ ลงคะแนนครบถวนแลว   

ปดการลงคะแนนนะครับ เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนครับ  เห็นดวย ๓๒ ไมเห็นดวย ๓๕ 

งดออกเสียง ๑ นะครับ เพิ่มวรรคหาตามที่ทานการุณเสนอนะครับ  

 

 

          - ๗๒/๑ 

   

 

 



 ๑๖๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     บุศยรินทร ๗๒/๑ 

 

   สวนวรรคอื่นนี่นะครับ ตามรางของกรรมาธิการนั้นขอไปปรับถอยคํา       

นะครับ ทานกรรมาธิการครับ ผานมาตรา ๒๓๙ ไปกอนนะครับ มีทานใดขัดของไหมครับ           

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ไมขัดของ เชิญทานเลขาธิการครับ  

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  มาตรา ๒๔๐ 

ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

กรรมาธิการไม ไดแก ไขนะครับ   มีกลุมทานอาจารยวิชัย  กับทานวัชรานะครับ                  

ติดใจไหมครับ ไมติดใจนะครับ ทั้ง ๒ ทานนะครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ ผมขอใหทานศิวะพูดในนามกลุม  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ตดิใจหรือไมติดใจครับ ทานศิวะอยูในกลุมของทานวัชราหรือเปลาครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  อยูในฝูงเดียวกันครับ กลุมที่เราแปรญัตตินี่ครับ     

แตวาอันนี้เดิมวาเราคิดวาการดํารงตําแหนง ๙ ปนี้ องคกรบริหารทั้งหมดนาที่จะมีวาระ

เพียง ๖ ป ทุกองคกรนะครับ ตอนแรกที่คิดกันอยางนั้น แตวาหลังที่ไปฟงจากกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแลว เห็นบอกวา ถาจะทําใหการทุจริตเหลานี้ มี

ประสิทธิภาพ แค ๖ ป นี่จะไมมีคนมาทํางาน เพราะวาคนก็กลัววาทํา ๖ ปนั้นอาจจะ      

ไมเพียงพอตอการที่จัดการกับการทุจริตไดนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานเห็นดวยกับ ๙ ป 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ก็เห็นกรรมาธิการเขียนมาวาอยางนี้ก็เอาตามนั้น    

ละครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณครับ กรรมาธิการไมแกไข ไมเห็นดวย ไมมีนะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ 



 ๑๖๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     บุศยรินทร ๗๒/๒ 

 

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๒๔๑ 

ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานการุณครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม นะครับ 

สสร. มาตรา ๒๔๑ บางสวนเปนหลักการเดียวกันกับการเขาชื่อโดยประชาชน เพื่อยื่น   

คํารอง แลวก็เพื่อถอดถอน กรณีนี้มี ๒ เร่ืองอยูดวยกันในที่นี้นะครับ มาตรา ๒๔๑ นี้     

เปนอยางเดียวกันกับมาตรา ๒๙๙ ในรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ มีกรณีที่ผูแทนราษฎร 

จํานวนหนึ่งดวยที่จะเขาชื่อกัน ทานประธานเห็นไหมครับวา ผูแทนไมนอยกวาหนึ่งในสี่

ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา นี่เปนพวกเขาชื่อกลุมที่ ๑ เปนกลุมตัวแทน

ของประชาชน กลุมที่ ๒ ก็คือประชาชน ๕๐,๐๐๐ ชื่อแตเดิมตาม ๒๙๙ มาบัดนี้           

มากลายเปน ๒๔๑ ก็คือลดจาก ๕๐,๐๐๐ มาเปน ๒๐,๐๐๐ ชื่อ สวนนี้ผมก็ขอแปรญัตติ

ไว ผมขอแปรญัตติไวในสวนของผูแทน ก็คือขอลดจาก หนึ่งในสี่ มาเปน หนึ่งในหา          

ผมขอลดจากจํานวนประชากร ประชาชนที่เขาชื่อกันจาก ๒๐,๐๐๐ ของกรรมาธิการ      

มาเปน ๕,๐๐๐ ทานประธานครับ ผมสูเกี่ยวกับเร่ืองลดจํานวน ๒๐,๐๐๐ มาเปน ๕,๐๐๐ 

เจรจามาอยูที่ ๑๐,๐๐๐ แลวผมก็แพ ผมเขาใจครับวาผมแพ เพราะฉะนั้นในสวน         

ของประชาชนที่เขาชื่อกันนั้น ผมขอสละสิทธิการแปรญัตติ ที่ผมเคยแพแลว ๕,๐๐๐      

แตผมก็ขอเปนหมื่นคน ทานก็ไมยอม และสุดทายผมก็แพ เพราะฉะนั้นขอสละสิทธิอันนี้

ใหเปน ๒๐,๐๐๐ ตามของทาน แตขออธิบายนิดเดียววา ผมไมเห็นดวย เพราะเปนการที่

ยุงยากมากในการประชาชนจะกลาเขาชื่อกันเพื่อจะกลาวโทษ ปปช. เอาละครับ ----------- 

 

                                                                                                            - ๗๓/๑ 

 

 



 ๑๖๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       วัฒนี ๗๓/๑ 

 

แตกรณีเร่ือง หนึ่งในสี่ ของทานนั้น ผมไมเห็นดวย ผมขอลดเปน หนึ่งในหา ที่จริง              

หนึ่งในหา ก็คือ การอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ซึ่งอภิปรายไมไววางใจ

นายกรัฐมนตรีนั้น ทานก็เขียน หนึ่งในสี่ แลวทานก็มาลดใหเรา จากการเจรจาของผม 

ทานก็ลดจาก หนึ่งในสี่ เปน หนึ่งในหา ผมเสนอแปรญัตติไวอยูที่ สองในสามของจํานวน

สมาชิกที่เปนฝายคาน สุดทายตัวเลขมาลงกันที่ หนึ่งในหา ที่ทานยอมลดใหจาก หนึ่งในสี่ 

เปน หนึ่งในหา ทานประธานครับ ผมโยงเหตุผลตรงนี้ เพื่อมาอธิบายวา ทําไมผมจึง            

แปรญัตติวา หนึ่งในหา  หนึ่งในหา ทานประธานครับ จํานวนมากนัก ปญหาที่เกิดขึ้น 

หนึ่งในสี่ ที่ผานมาในการจัดการกับระบอบที่ผานมา ปญหานั้นอธิบายกันมายาวแลววา 

ผูแทนฝายคานไมสามารถลงชื่อใหครบ เพื่อจะไปถอดถอน ปปช. ที่เปนสุดที่รักของ

รัฐบาล ผูบริหารของชุดนั้น สส. ฝายรัฐบาลไมยอมมารวมลงชื่อเลยแมแตคนเดียว ก็ทําให 

ปปช. มีปญหา ทานประธานครับ แมแตหนึ่งในหาก็ตามนะครับ ผมมาดูตอนนี้เพิ่งมา

ยอนกลับไปพบวา แทจริงมาตรฐานของกรรมาธิการ ผมเลยจับอะไรแนนอนไมได ทานไป

ดูที่มาตรา ๒๒๘ ที่ผานมา ในการรองตอศาลรัฐธรรมนูญ กรณี กกต. ขาดคุณสมบัติ

ตองหาม โดย สส. และ สว. ไมนอยกวา นั่นใช หนึ่งในสิบ เองครับ นั่นหนึ่งในสิบ                

เทานั้นเอง หนึ่งในสิบของจํานวนที่มีอยูของทั้งสภา สส. ๔๘๐  สว. ๑๕๐ เทากับ ๖๓๐   

๖๓๐ หนึ่งในสิบ คือ ๖๓ ทานครับ หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ            

ทั้งสองสภา ทานรูไหมจํานวนเทาไรครับ หนึ่งในสี่ของทั้งสองสภาคือ ๑๕๗ คนทาน นี่ 

หนึ่งในสี่นะครับ ๑๕๗ คน ผมวามันมากเกินไปกระมังทาน แตถาเปนหนึ่งในหาอยางที่ผม

ขอนะครับตองใชสมาชิกถึง ๑๒๖ คนทาน ซึ่งผมมาดูตอนนี้ ผมแปรญัตติพลาดไป             

หรือเปลาวาทําไมมันยังหนักอยู แทที่จริงควรไหมที่จะเปน หนึ่งในสิบ ตามมาตรฐาน

เดียวกันกับ กกต. เพราะอะไรจึงเอา ปปช. ออกยากกวาเพื่อน แตเอาองคกรอื่น ๆ แมแต

นายกรัฐมนตรี แมแตประธานศาลฎีกาทาน แมแตประธานศาลรัฐธรรมนูญทาน ก็ยังเอา

ออกงายกวา ปปช. ทานรูหรือเปลา นี่การยื่นชื่อยังตองมากกวาเพื่อนเลยทาน ผมพลาด

ไปหรือเปลา กรณีขอ หนึ่งในสี่ เปน หนึ่งในหา ตามหลักมันนาจะเปน หนึ่งในสิบ 

มาตรฐานเดียวกันกับของทานเองนี่ ของทานกรรมาธิการยกราง แตเปนเรื่องการแกไข 

 



 ๑๖๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       วัฒนี ๗๓/๒ 

 

ปญหาเกี่ยวกับเร่ืองถอดถอน กกต. เกี่ยวกับเร่ืององคกรอื่น ๆ  เกี่ยวกับเร่ืองตาม

รัฐธรรมนูญฉบับเดิม ตามรัฐธรรมนูญที่วาดวยเรื่องการถอดถอนมาตรา ๒๔๖ ใชไหมครับ  

๒๖๑ ใชไหมครับ ถอดถอนนะ นั่นก็ใชสูตรตรงนี้ครับ ทานครับเอาใหมันเปนมาตรฐาน

เดียวกันดีไหมครับทานครับ รองขอเถอะครับทาน แลวถอดถอน ปปช. ทานดูมาตราตอไป

เลย ยังไดเลย มาตรา ๒๔๓ ทานที่เคารพ ถอดถอน ปปช. นะครับ  ๒๔๓ นะครับ              

ถอดถอน ปปช. ๒๔๑ ทานประธานถอดถอน ปปช.    มาตรา ๒๔๑ นั้นใชจํานวน สว. 

สามในสี่ทาน สามในสี่ คือ ๑๑๑ คน จึงจะถอดถอนได ใหเสียงขางนอยเพียง ๓๙ เสียง          

ใน สว. ไมทําใหสามารถถอดถอน ปปช. ได ------------------------------------------------------- 

 

      - ๗๔/๑ 



 ๑๖๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 รสรินทร  ๗๔/๑ 

 

ทานไปดูการถอดถอน ผมจําตัวเลขมาตราไมไดวันนี้ ขณะนี้ แตจํารัฐธรรมนูญฉบับเดิมได

วา ถอดถอนทุกองคกรนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา  ประธานศาล

รัฐธรรมนูญ ตุลาการ อัยการสูงสุด ผูบัญชาการทหารสูงสุด ทุกองคกรเลยครับ นั่นใชเสียง

ตาม ๓๐๗ ฉบับเดิมนะครับ เพียงแค สามในหา แตปรากฏของ ปปช. ถอดถอน ตองใช 

สามในสี่ หนักเขาไปใหญ ถาสมัยของพวกเรา สว. ตอนนั้น ๒๐๐ คน จะถอดถอน ปปช. 

จะตองใชเสียงถึง ๑๕๐ คน ทาน มันถอดไดอยางไรละ ถา ปปช. แตถาถอดกระทั่งนายก

หรือประธานศาลฎีกา ๑๒๐ คน ก็พอ เพราะเปนเพียงแค สามในหา นี่แหละคือมาตรฐาน

ที่ไมถูกตอง แตคุณสมบัติทานดู ปปช. เพิ่งผานไปเมื่อ ๒ มาตราที่แลว คุณสมบัติของ 

ปปช . ลดลงมาจนกระทั่งถึงรองศาสตราจารย รองอธิบดี คุณสมบัติต่ํากวาศาล

รัฐธรรมนูญ ต่ํากวาศาลฎีกา ต่ํากวานายกรัฐมนตรี ต่ํากวาทุกอยาง แตบทจะถอดถอน

ทาน หนักกวาเพื่อน มันทําไดอยางไรแบบนี้คิดไดอยาไรละ มันเปนการคิดที่ผิดแลวละ 

เร่ิมตนคิดแบบนี้ก็ถือวาผิดหลัก เรียกรองทานประธานครับ ผมอาจจะแปรญัตติพลาดไป

ตรงที่ หนึ่งในหา ขอมาตรฐานเดียวกันไหมละครับ หนึ่งในสิบครับ เฉพาะการเขาชื่อ      

ยังไมไดบอกเขาผิด ยังไมไดบอก  เขาถูกทาน เขาชื่อเสร็จเพื่อจะถอดถอน ปปช. นะครับ   

โนนครับ สงไป สว.  สว. ตองไปทํากระบวนการอยางอื่นอีกตั้งเยอะแยะ เพื่อจะทําการ

ถอดถอนตามรัฐธรรมนูญนี้นะครับ ไมใชเร่ืองงายเลย อภิปราย ๒ มาตรา ควบกันเลยยัง

ไดเลยครับ นั่นก็คือมตินั้นนะครับแทนที่จะเปน สามในสี่ ควบตอไปถึงถอดถอนบุคคลอ่ืน

ในตาํแหนงอื่นที่ ๓๐๗ รัฐธรรมนูญเดิมนะครับ ที่ สามในหา ผมแปรไวเหมือนกันหมดเลย

คือ ใชมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน สว.  อิมพีชเมนต (Impeachment) ประธานาธิบดีใหญ

ขนาดไหนครับ สว. เขาเพียง ๑๐๐ คน นะครับ เสียงเกินกึ่งหนึ่งเอง แลวเปนอะไรตรงนี้ถึง

จําเปนจะตองใชเสียงถึงสามในหา  สามในสี่ ทานประธานก็รูใชไหม เคยอยูดวยกัน      

หาเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ก็ลําบากขาดใจแลว เห็นตําตาวาผิด  พวกเราก็เอานา คนไทยปลอย ๆ 

ไปกอนเถอะนา เห็นไหม ทานประธานที่เคารพครับ ขอทานกรรมาธิการโปรดพิจารณา

เถอะครับ อยาไดยึดติดกับของผมที่ไดเสนอไปเปลี่ยนจากของทาน หนึ่งในสี่ ผมขอ

เปลี่ยนเปน หนึ่งในหา ถาทานมองเห็นความเปนธรรม ถูกตองมาตรฐานเดียวกันแลว           

ถาทานจะปรับเปนหนึ่งในสิบ เสียใหเหมือนกันทุกสถาบันทุกองคกรนะครับ ก็เมตตากับ      



 ๑๗๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                              รสรินทร  ๗๔/๒ 

 

พี่นองประชาชน อยาลืมนะครับ รัฐธรรมนูญไมใชของผม ไมใชของทาน เปนของประเทศ

เรา เปนของประชาชนทุกคน อยาไดรังเกียจขออภิปรายของผม พูดหนักบาง เบาบาง 

ทานวิชาอยาโกรธผมนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ไมโกรธหรอกครับ เพราะวาทานวิชาคงไมไดอยูตลอดไปนะครับ ก็มีวาระเหมือนกัน 

ครับ ทานกรรมาธิการจะชี้แจงไหมครับ หรือจะรับไปพิจารณา 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ขอบคุณทานอาจารยการุณที่ไดกรุณาใหขอแนะนําที่เปนประโยชน ผมจะโกรธ

ปราชญแหงบุรีรัมยไดอยางไรครับผม ทานไดใหขอแนะนําผมตลอดมานะครับ ผมก็ถือวา

เปนลูกศิษยของทานนะ ทานสั่งสอนตลอดครับ ในสภาแหงนี้นะครับ ตองขอคารวะทาน

ดวยนะครับ ตองเรียนรูจากทานเยอะเลยนะครับ ในขอที่ทานไดกรุณาพูดถึงวา หนึ่งในสิบ 

วาถอดถอนกรรมการการเลือกตั้งนั้นนี่ อยากจะเรียนวาอันนั้นนี่ หนึ่งในสิบของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้ง ๒ สภา คือหมายความวาตองทั้ง ๒ สภานะครับ            

หนึ่งในสิบนะครับ และในกรณีนั้นนี่ก็พูดกวาง ๆ ในเรื่องของการขาดคุณสมบัติ หรือ         

มีลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันตองหาม ดวยมาตรา ๒๒๕ ก็ใหประธานรัฐสภา

นั่นเอง ก็คือใหเปนเรื่องของสภาทั้งสองดําเนินการนะครับ อันนี้ก็วากันไปตามนั้น              

ก็คงจะรวม ๖๓๐ ทั้งหมดก็คือ ๔๘๐ บวกดวย ๑๕๐ ก็คือ ๖๓ ทาน ที่จะดําเนินการ

เร่ิมตน --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๗๕/๑ 



 ๑๗๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๗๕/๑ 

 

ผมคิดวา ในกระบวนความคิดนี่นะครับ ในมาตรา ๒๔๐ นี่ เฉพาะสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรนะครับ จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูของสภา

ผูแทนราษฎรครับ อันนี้เปนเรื่องของการเริ่มตนในระบบของสภาผูแทนราษฎรนะครับ แต

ผมไมไดคิดวาจะไปติดยึดนะครับ กับจํานวนวาหนึ่งในสี่ หนึ่งในหาอะไรนี่นะครับ แตผม

คิดวามันมีความแตกตางกันอยู เพราะอันนั้นมันเปนระบบคิดของทั้งสองสภาที่จะเอา 

กกต. ถอด กกต. ออกนะครับ ดวยขาดคุณสมบัติหรืออะไรก็สุดแลวแตนะครับ แตวาใน

กรณีของ ๒๔๑ นี่เปนเรื่องที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนะครับ ที่เร่ิมตนที่จะเอาเรื่องกับ 

ปปช. วา คณะกรรมการ ปปช. นี่ขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมายวามีพฤติการณ มีการเสื่อมเสีย นี่พูดถึงเรื่องพฤติกรรม ไมใชเปนเรื่องของการ

ขาดคุณสมบัติครับ เปนเรื่องของดูแลวนี่เขาขาดความเที่ยงธรรม ทําอะไรไมถูกตอง      

ทําอะไรไมดีงามนะครับ ในขณะเดียวกันในมาตรา ๒๔๒ เปนเรื่องของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือทั้ง ๒ สภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ อันนี้ก็เหมือนกัน

ครับ ก็ไมไดติดยึดนะครับ ทานการุณที่เคารพ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของทั้ง ๒ สภา             

นี่มีสิทธิเขาชื่อตอศาลฎีกา อันนี้นี่ตรงไปที่ศาลฎีกาเลย ไมใชเปนเรื่องของการถอดถอน

ของสภาผูแทนราษฎร แตวาเปนเรื่องของการที่จะยื่นตอศาลฎีกานะครับวา กรรมการ 

ปปช. นี่เองร่ํารวยผิดปกติ อันนี้จะเอาเรื่องติดคุกละครับ ไมใชถอดถอนแตเฉพาะตําแหนง

นะครับ ไมใชหลุดแตตําแหนง เปนการเอาเขาเขาคุกโดยตรงเลย ก็คืออยางที่ทาน

พยายามทํามาแลวนี่นะครับ จนหัวซุกหัวซุนนี่นะครับ ก็ตองเคารพทานนะครับวา ทานได

จัดการกับคณะกรรมการ ปปช. โดยที่ทานไดพยายามทําหนาที่อยางดีที่สุดนะครับ โดยใช

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปนเครื่องมืออยูแลวนะครับ แตวาจะเห็นไดวา กระบวนการแตละ

อยางมันเปนกระบวนการที่ไมใชจับฉายนะครับ ทานจะตองดูวา แยกแตละเรื่อง แตละ

เร่ือง เวลาทานชี้แจงกับประชาชน ตองชี้แจงใหประชาชนเขาใจไดวา เออ เร่ืองนี้มันมี

ความเปนมาเปนลําดับไป อยาใชวาทกรรมที่ควบรวมครับ เหมือนกับการควบรวมพรรค

ครับ พรรคการเมืองครับ ก็คือเราพยายามที่จะตองชี้แจงใหประชาชนไดเห็นนะครับ    

ดวยความตั้งใจจริง ๆ วาเราก็พยายามทําดีที่สุดนะครับ แตวาอาจจะมีขอขาดตกบกพรอง    

ไดนะครับ สําหรับจํานวนที่ทานตอรองนี่นะครับ เราก็วาหนึ่งในหาก็พอรับไดนะครับ            



 ๑๗๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๗๕/๒ 

 

ก็หมายความวาเราลดได แตอยาใหถึงหนึ่งในสิบนะครับ เพราะวามันจะไมเหมือนกันครับ 

อันนั้นมันของทั้ง ๒ สภาครับ ขอขอบพระคุณครับทานครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวนะครับ ทานไพบูลยครับ ตกลงวรรคที่ ๑ นะครับของทานการุณนี่ จริง ๆ แลววา

ไปแลวก็คือมี ๒ ประเด็น ก็คือจํานวนนะครับ ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ทาน       

แปรญัตติมา เดิม หนึ่งในสี่ ทานแปรเปน หนึ่งในหา ทานกรรมาธิการเห็นดวยนะครับ   

สวนประชาชนผูทีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐ คน ทานแปรญัตติมา ๕,๐๐๐ ทาน      

ไมติดใจ  

   นายการุณ  ใสงาม  :  ยอมแพ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมตอรองหรือครับ  

  นายการุณ  ใสงาม  :  ตอรอง ก็กรรมาธิการมีแตใจดําทุกคนอยางนี้ครับ 

ตอรองไมไหว 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานไมตองไปวากรรมาธิการนะครับ  ตกลงทานก็ไมติดใจในประเด็นนี้นะครับ            

ทานไพบูลยครับ เขายอมกันแลวครับ ไมตองอภิปรายแลวครับ มันตรงกันแลวครับ         

มันตรงกันแลว ถาไมตรงคอยอภิปรายดีกวานะครับ ทานอภิปรายเพิ่มมันก็ไมมีอะไรเพิ่ม

หรอกครับ 

  นายไพบูลย  วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตนิดเดียวครับ 

ขอบพระคุณครับ สําหรับในมาตรา ๒๔๑ ที่วา สส. หนึ่งในสี่ ถาดูถึงมาตรา ถาจะเทียบ 

นะครับกับ ๒๖๒ มันก็หนึ่งในสี่เทากัน สําหรับถอดถอนในกรณีบุคคลอื่น ๆ นะครับ     

การเขาชื่อที่จะริเร่ิม 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

สองเทาไรนะครับ  

  นายไพบูลย  วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ๒๖๒ ครับ ๒๖๒ ก็คือ

ตําแหนงที่ 



 ๑๗๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๗๕/๓ 

 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือมันยังไมถึงครับ เดี๋ยวเขาอาจจะปรับมาเขาอันนี้ก็ได 

   

                                                                                                                      - ๗๖/๑ 

 



 ๑๗๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๗๖/๑ 

 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ใชครับ ผมพยายามที่จะพูดวา

มันเหมือนกัน มันไมใชตางจาก กกต. เพราะ กกต. เปนเรื่องของขาดคุณสมบัติลักษณะ

ตองหาม แตตรงนี้เปนเรื่องพฤติการณ ถาตรงนี้ หนึ่งในหา ตรงนั้นก็ตองดูฐานในลักษณะ

เดียวกัน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :                          

ไมเปนไร เดี๋ยวถึงมาตรานั้นก็คอยมาวากันอีกทีหนึ่งนะครับ สวนวรรคสองของทานการุณ

นี่ครับ  

   นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวผมเคลียรตรงนี้ใหจบกอนครับ วรรคที่ ๒ ของทานการุณนี่ครับ ที่มีเสียงไมนอย

กวากึ่งหนึ่งนะครับ ของทานยังติดใจอะไรมีไหมครับ  

  นายการุณ ใสงาม  : ติดใจครับ อันนี้ขอเถอะครับ เพราะวาแมแตจะ

อยางไรก็ตามนะครับ ถอดถอน ปปช. ทานดูก็แลวกันนะครับ สามในสี่อยางที่ผมนําเรียน

ทานที่เคารพครับ ถอดถอน ปปช. นี่ใชเสียงสามในสี่ของกรรมาธิการนะครับ ซึ่งตามเดิม

เหมือนกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙๙ เดิม และก็ถาเทียบกับ ๓๐๗ รัฐธรรมนูญฉบับเดิม   

นะครับ ถอดถอนประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี ก็ใชเสียงเพียงแคสามในหา ผม  

เทียบเคียง สว. ชุดพวกเรา ก็บอกแลวอยางไรทานประธานครับวา สามในหา คือ                 

๑๕๐ คนขึ้น สามในสี่ คือ ๑๒๐ คนขึ้น นั่นก็ทําเต็มกลืน ผมเลยบอกขอเถอะ ตอนนี้จะขอ

ปรับทั้งหมดเรื่องการถอดถอนนะครับ ขอเกินกึ่งหนึ่งของ สว. ก็ถือวาเต็มฝนแลวละครับ 

เพราะผานกระบวนการเยอะเหลือเกิน ทั้ง ปปช. ไตสวน ปปช. สอบสวน ผานการคัด 

เสนอชื่อ ผานการรวบรวมชื่อของ สส. เขา ปปช. ปปช. ไตสวนเสร็จ มาสงใหพวกเรา

วินิจฉัยเกินกึ่งหนึ่งก็เต็มกลืน เต็มที่ละทานประธานเอย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เดี๋ยวกอน กรรมาธิการจะตอบ ทานศิวะยกมือนานแลวครับ 

  นายศิวะ แสงมณี : ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี ครับ                    

ผมอาจจะมองตางมุมกับคุณการุณนะครับ คือผมเห็นวา คณะกรรมการ ปปช. นี่ ถาเรา 



 ๑๗๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๗๖/๒ 

 

ปลอยใหมีการยื่นเสนอเพื่อถอดถอนไดงายนี่ จะทําใหเขาทํางานไมไดนะครับ เพราะวา                     

เราตองยอมรับวา ปปช. ตองทํางานปราบปรามการทุจริต ถาเราปลอยใหมีการถอดถอน

กันงาย ๆ ทําใหกรรมการอาจจะเกิดความหวั่นไหวตอการปฏิบัติหนาที่ เอะอะ ก็เดี๋ยว   

หนึ่งในหา ก็ยื่นถอดถอนแลว หรือแมกระทั่งมติดวยเสียงกึ่งหนึ่งนี่ สว. เรามีแค ๑๕๐    

นะครับ กึ่งหนึ่งคือ ๗๖ นี่ก็ไปแลว ผมคิดวามันไมเกิดความมั่นคงในการปฏิบัติหนาที่   

ของ ปปช. ครับ เพราะฉะนั้นผมเองยังมองเห็นตางมุมกับคุณการุณ แลวก็ผมเห็นวา

กรรมาธิการควรจะยืนยันนะครับอันนี้ เพราะวาไมจําเปนจะตองตามใจคุณการุณเสมอไป   

นะครับ ผมคิดวาอยางนั้นนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :

กรรมาธิการเขาแกไขแลวนะครับ ถาทานยังติดใจในวรรคหนึ่งนี่นะครับ ผมก็จะลงคะแนน 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ผมยังติดใจครับทานครับ ผมขอใหโหวตลงคะแนน

ครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :              

ตกลงนะครับ เปนกติกานะครับ เพราะวากรรมาธิการแกไข แตสมาชิกเขามีสิทธิจะขอ

จํานวนเดิมนะครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)                 

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานสมาชิกครับ มาตรา ๒๔๑ วรรคที่ ๑ นะครับ ทานการุณ ใสงาม ขอแปรญัตติ                     

ในสวนที่ใหมีจํานวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาหนึ่งในหา มีสิทธิรองขอตอ

ประธานวุฒิสภา ถาเอารางเดิมนี้นะครับ จํานวนดังกลาวนี้ รางเดิมของกรรมาธิการ                 

ใชคําวา หนึ่งในสี่ ในรางเดิมของกรรมาธิการ หนึ่งในสี่ ถาหากทานสมาชิกเห็นดวย       

ในจํานวน หนึ่งในสี่ ใหกด เห็นดวย นะครับ ถาเห็นดวยกับ หนึ่งในหา ของทานการุณ   

นะครับ ใหกด ไมเห็นดวย เขาใจนะครับ เอาเปนวาใหดูคะแนน ผลออกมาจะเปนอยางไร

นะครับ จะ หนึ่งในสี่ หรือ หนึ่งในหา  หนึ่งในสี่ ใหกด เห็นดวย  ถาจะลงจํานวน หนึ่งในหา 

ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ  



 ๑๗๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๗๖/๓ 

 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :                

มีทานใดยังไมลงคะแนนมีไหมครับ ลงครบถวนแลว ปดการลงคะแนน เชิญเจาหนาที่รวม

คะแนนดวยครับ เห็นดวยกับ หนึ่งในสี่ ๔๓ นะครับ ไมเห็นดวย ๒๖ งดออกเสียง ๑         

ก็เปนไปตามจํานวน หนึ่งในสี่ นะครับ  

 

          - ๗๗/๑ 

 

   



 ๑๗๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                      นิวรา ๗๗/๑ 

  

   วรรคที่ ๒ ครับ ทานการุณอภิปรายไปแลวนะครับ ทานกรรมาธิการยืน    

นะครับ ครับ ทานการุณใหโหวตนะครับ  

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานครับ ผมก็พยายามเทียบเคียงแลว     

นะครับวา เอา ปปช. ออกยากกวาเอาประธานศาลฎีกาออก เปนไปไดอยางไร ทําไมทาน

ไมลองคิดดูครับวา ถาจะใหอยางนั้น มันพอใกลเคียงกันหรือมันเหมือนกันก็ยังดีครับ          

ผมยังพอมีน้ําใจ ยังพอเห็นอกเห็นใจทาน ๓๐๗ เดิมนะครับ เอานายกรัฐมนตรี ประธาน

ศาลฎีกา เอาทุกคนเลยครับ ออก ออกงายกวาเอา ปปช. ออก ทานลองเทียบเคียงกัน      

ดูเถอะครับ ผมไมรูจะเอาอะไรมาพรรณนาความอีกแลวละครับ ทานลองดูเสียงครับ      

ทานลองดูเสียงนะครับ ถา สามในสี่ นะครับ ๑๑๑ ตอ ๓๙ ถา สามในหา เหมือนกันกับ      

เอานายกรัฐมนตรีออก เอาประธานศาลฎีกาออก ประธานศาลรัฐธรรมนูญออกนะครับ    

สามในหา นะครับ คือ ๙๐ ตอ ๖๐ ทาน แตถาเกินกึ่งหนึ่งของผมนี่หารงาย เกินครึ่ง ๑๕๐    

ก็คือ ๑๗๕ ขึ้นไป เกินกึ่งหนึ่งก็คือ ๑๗๖ ผมวาบางทีเราอาจจะชวยกันคิดหนอยดีไหมครับ 

ทานกรรมาธิการครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

กรรมาธิการครับ เชิญครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  : ครับผม  ผมขอเรียน

ดวยความสัตยจริงนะครับวา เนื่องจากวาผมมีสวนไดเสีย แตผมขอเรียนวา กระบวนการที่

ผมกําลังนั่งทํางานอยูนี่ ตองยอมรับนะวามันมีความกดดันที่สูงมากนะครับ ทานที่เคารพ

ครับ ผมไดรับโทรศัพท ไดรับการติดตอ ไดรับความกดดันตลอดเวลาวา คุณจะยังอยาก

อยูตอไปไหม ทานที่เคารพครับ ในขณะนี้นี่ไมมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ ผมยัง

โดนกดดันขนาดนี้  ผมตองขอรับสารภาพ  ผมถึงบอกวาผมอยากจะออกวันละ           

หลายรอยหนครับ และถาอยูในรัฐบาลที่มีพรรคการเมืองที่ถูก ปปช. ไตสวนอยูนี่             

ที่ผมดําเนินการอยูนี้ แลวอะไรจะเกิดขึ้นครับ ทานจะไลลาผมใหจนมุม ถูกออกทุกวัน    

ขาดจริยธรรมอยางโนนอยางนี้ ทานที่เคารพครับ ขอใหนึกบางวาในการทํางานวาใหมีที่

ยืนสําหรับคนที่ตั้งใจทํางานบางเถอะครับ ทานคิดถึงแตคนที่ชั่ว ก็มีคนชั่วครับ ตองมี    

นะครับ แตวาในแผนดินนี้จะไมมีคนดีเชียวหรือครับ ขอบพระคุณครับ  



 ๑๗๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                      นิวรา ๗๗/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานการุณจะใหลงมติไหมครับ หรือยอมกันได  

   นายการุณ ใสงาม  :  ลงมติครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ใหลงมตินะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)            

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์       

นะครับ เมื่อสักครูนี้ทานประธานไดกรุณาคุณศิวะนี่ ผมจะขอพูดสั้น ๆ ตรงนี้นิดหนึ่ง      

ไดไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ครับ วาอยางไรครับ จะลงมติแลวครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ก็ประเด็นมันเหมือนคลาย ๆ กับ    

คุณศิวะพูดเมื่อกี้ แลวก็ลงมติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อาจารยครับ ผมก็เกรงใจอาจารยมาก ๆ เลย อาจารยก็เสนอขอดี ๆ ไวเยอะเลย พอเรา   

จะลงมติ พออาจารยลุกยืน คนเขาก็วาผมแลวนี่ อาจารยเจิมศักดิ์ยืนทีไรเรียกทุกที       

แตจริง ๆ อาจารยก็มีสาระนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : จะใหพูดสั้น ๆ ไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

เอาสั้น ๆ นะครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ขอบคุณครับ คือเมื่อกี้ที่ทานศิวะ

กระตุกไววาใหเหลือ หนึ่งในสี่ นี่ก็มีเหตุผลนะครับ เพราะวาไมอยางนั้นแลวพอ ปปช. จะ

ตั้งเรื่องตรวจสอบอะไรก็ตาม พรรคการเมืองวิป (Whip) ได แลวก็ สส. หนึ่งในหา ก็อาจจะ

นอยไป แตเมื่อยื่นเขามาถึงวุฒิสภานี่ วุฒิสภาเองเปนอิสระ เราก็บอกวาเราพยายาม 

 



 ๑๗๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                      นิวรา ๗๗/๓ 

 

ออกแบบใหเปนอิสระ เสร็จแลวพูดตรง ๆ วา สามในสี่ คอนขางมาก ถาทานจะลอง

พิจารณา สามในหา เปนอยางไรครับ ใหเสมอกันกับคนอื่น ----------------------------------- 

 

          - ๗๘/๑ 



 ๑๘๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๗๘/๑ 

 

ถาคุณการุณ หรือวาทานกรรมาธิการจะยินดีใหคุณการุณแกญัตติ แตวาผมวากึ่งหนึ่ง               

มันก็นอยไปครับ กึ่งหนึ่งสําหรับตรงนี้นะครับ ถา สามในหา ก็คือ ๖๐ เปอรเซ็นตนะครับ 

ลองพิจารณาดูนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาอยางนั้นไมตองใหแกญัตติทานการุณหรอกครับ ทานกรรมาธิการใหลงมตินะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)                

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ กอนลงมติผมขอสักคําหนึ่งไดไหม

ถาอยางนั้น  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ วาอะไรครับ คําเดียวนะครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ผมขอปรับใหเทากัน ปปช. กับตําแหนงอื่น ๆ                 

ถอดถอนใหใชสัดสวน อัตราสวนเทากัน คือ สามในหา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการ ขอเสนอครับ ขอเสนอวาขอเปนปรับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  กรรมาธิการยอมใหผมใช สามในหา สูกับของ

กรรมาธิการไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาขอปรับวา ถาจะโหวตนี่ เขาขอใหโหวตตัวเลข สามในหา ไดไหมนะครับ ทีนี้ถาไมยอม            

ก็ตองไปโหวต กึ่งหนึ่ง นะครับ ทานเชิญชี้แจงครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน                    

ผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ผมขอชี้แจงสั้น ๆ แคนี้นะครับวา ในการถอดถอน 

ปปช. มาตรา ๒๔๑ นี่นะครับ สส. เขาชื่อกัน หนึ่งในสี่ สงวุฒิสภาเลยนะครับ แลววุฒิสภา 

 



 ๑๘๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๗๘/๒ 

 

ลงมติเลยนะครับ แตวากรณีถอดถอนประธานศาลฎีกา  หรือถอดถอนกรรมการ                 

การเลือกตั้งอยางนี้ เขาชื่อ หนึ่งในสี่ แตตองสงให ปปช. เหมือนกับ ปปช. ตองสอบสวน

อีกทีหนึ่ง คือเขากรองอีกชั้นหนึ่งครับ ถึงไปวุฒิสภา เขาถึงเลือกใชเสียง สามในหา เพราะ

เขามี ปปช. กรอง แตอันนี้ถอด ปปช. นี่ไมมีใครสอบ ปปช. แลวนะครับ พอ หนึ่งในสี่ ปบ

สงเขาวุฒิ เขาจึงตองใชเสียงเยอะครับ ผมขอชี้แจงสั้น ๆ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

อาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ เจิมศักดิ์ ครับ             

ผมทราบวาทานประธานทราบดีขอมูล ซึ่งทานเขาใจผิดครับ ตอนผมเปนอยูใน สว.             

นะครับ อยูในวุฒิสภา เราไดเตรียมไวแลววา เวลาถาหากวาจะมีการถอดถอน ปปช.             

เราจะตองมีการสอบสวนเชนเดียวกัน ไดเตรียมกระบวนการไวอยางเปนธรรมเหมือนกัน 

ไมใชพอเขามาถึงปบก็โหวตกันเลยนะครับ ไดเตรียมกระบวนการ ทานประธานทราบดี

เ ร่ืองนี้ ผมก็พูดสั้น ๆ แคนี้แลวกันครับ ถาใหทานประธานอธิบายนี่ เราไดเตรียม

กระบวนการที่ซับซอนพอสมควรที่จะใหความเปนธรรม แลวก็จะไดนําเอาขอมูลออกมา 

อยางคนอยางพวกผมนี่ ไมมีทางหรอกครับ ที่ใครเสนอมาใหถอดถอนแลวจะปลอยไปได

งาย ๆ ตองตรวจสอบแนนอน ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ขอใชสิทธิไมอธิบายนะครับ ทานกรรมาธิการมีสรุปไดอีกทีนะครับ              

จะสรุปไหมครับ ยืนนะครับ ไมสรุปแลวนะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)               

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรา ๒๔๑ นะครับ วรรคที่ ๒ ครับ ไมเอาแลวครับ เดี๋ยวผมถามนะครับ ทานฟงกอน  

กดแลวกดได เปลี่ยนไดครับ ทานกดไดตลอดนะครับ ในวรรคที่ ๒ ของมาตรา ๒๔๑      

นะครับ กรรมาธิการไมไดแกไขนะครับ ในสวนที่จะลงมติ ก็คือจํานวนของสมาชิกที่จะ

ลงคะแนนวา ปปช. จะพนจากตําแหนงหรือไมนะครับ กรรมาธิการไมไดแกไขนะครับ โดย 



 ๑๘๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๗๘/๓ 

 

รางของกรรมาธิการมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี

อยูของวุฒิสภา สามในสี่ นะครับ ของทานการุณ เสนอวา ตองมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ

จํานวนเทาที่มีอยูของสมาชิกวุฒิสภานะครับ หากทานเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ    

ก็คือ ใชเสียงสามในสี่ ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวยกับทานการุณที่ใชเสียงเกินกึ่งหนึ่ง  

  นายการุณ ใสงาม  :  ผมขอทางกรรมาธิการ ขอโหวตแขงกัน ระหวาง             

สามในหา กับ สามในสี่ ของทาน ทานกําลังจะเริ่มกลัวถึงขนาดนั้นอีกแลวหรือ  

 

                - ๗๙/๑ 

   

 



 ๑๘๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สาริศา ๗๙/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานการุณครับ 

  นายการุณ ใสงาม : ผมวากรรมาธิการผลักใหผมไปไกลเลย แลวไมกลาสู

ใชไหม ทําไมกรรมาธิการเปนอยางนี้ ไมเอาประโยชนบานเมืองเลยครับ ทานครับ ผม

เสนอเปนประโยชนบานเมืองจนใกลกันขนาดนี้แลวครับ ระหวาง สามในสี่ กับ สามในหา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

กรรมาธิการเขามีสิทธินะครับ มันอยูที่สมาชิก 

  นายการุณ ใสงาม : มีสิทธิแตทานควรจะดูความถูกตอง เปนธรรม  

ใหโหวตแขงกันกอน ถาโหวตแขงกันอยางนี้ถาผมแพมันก็จะวาไป แตอันนี้แสดงวา 

ทานผลักผมออกเลยนี่ทาน ผลักเพื่อนสมาชิกออกไปเลยนี่ทาน ตองแขงกันดูระหวาง 

สามในสี่ กับ สามในหา ดูสิครับทาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

จบแลวนะครับ ของทานการุณนี่ ถาหากทานมีเจตนาอยางนั้นทานตองเสนอตั้งแตแรก 

นะครับ ทานตองยอมรับกติกา 

  นายการุณ ใสงาม : ผมวาทานประธาน ถาอยางนี้เราเจรจากันมาทุกเรื่อง

จนกระทั่งเลมนี้นะครับ มันไมรูกี่เ ร่ืองตอกี่เ ร่ือง เจรจากันตลอดมานะครับทานครับ  

ก็ยอมบาง ไมยอมบาง ใหไดบาง อะไรไมไดบาง ดูผลประโยชนของชาติบาง สวนรวมบาง 

เสียบาง ไดบาง อะไรบาง ดูจุดเหมาะครับทาน ทุกเรื่องที่ผานมาเปนอยางนี้ทั้งนั้น 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ผมถามใหทานอีกทีนะครับ ทานกรรมาธิการจะตัดสินใจอยางไรครับ เชิญ 

ทานประธานครับ ทานประสงคครับ 

  นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ (ประธานคณะกรรมาธิการ) : กราบเรียน

ทานประธานที่เคารพครับ กระผมเพียงอยากจะกลาวสั้น ๆ วารัฐธรรมนูญของเราคงไมได 

ใชเฉพาะในชวงที่มีรัฐบาลที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้น 

เรายอมทราบแลววา อิทธิฤทธิ์ตาง ๆ จะทําใหการทํางานของ ปปช. นั้นมีความลําบาก 

 



 ๑๘๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สาริศา ๗๙/๒ 

 

อยางที่สุดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นความเห็นของกรรมาธิการ กระผมขอเรียนวาจะยืน

ตามรางเดิมของกรรมาธิการครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ผมขอถามอีกทีนะครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

มาตรา ๒๔๑ วรรคสอง หากทานเห็นดวยกับรางของกรรมาธิการใหกด เห็นดวย หาก 

เห็นดวยกับผูขอแปรญัตติ คือทานการุณนะครับ ที่ขอแปรญัตติไวใหกด ไมเห็นดวย เชิญ

ลงคะแนนไดครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ลงคะแนนครบถวนหรือยังครับ ไมมีทานใดยังไมลงนะครับ ปดการลงคะแนน เชิญ

เจาหนาที่รวมคะแนนครับ เห็นดวย ๕๐ ไมเห็นดวย ๒๐ งดออกเสียง ๑ นะครับ เปนไป

ตามกรรมาธิการนะครับ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สาริศา ๗๙/๓ 

 

   ๒๔๑ มีทานใดคางอีกไหมครับ ครับ มาตรานี้กรรมาธิการไมมีการแกไข     

ถือวาผานนะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ 

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๒๔๒ 

มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ๒๔๒ กรรมาธิการแกไขนะครับ กรรมาธิการเชิญอธิบายสวนที่แกไขกอนครับ สมาชิก

จะไดเขาใจครับ เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ในมาตรา ๒๔๒ คณะกรรมาธิการไดเพิ่มเติม

ความในวรรคทาย ซึ่งอยูในหนา ๑๑๔ ของเอกสารครับ คือเนื่องจากมาตรา ๒๔๒ นั้นเปน

กรณีที่มีการเขาชื่อกันเพื่อใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

วินิจฉัยวา คณะกรรมการ ปปช. นั้นร่ํารวยผิดปกติหรือกระทําทุจริตตอหนาที่ ซึ่งเมื่อมีการ

ยื่นคํารองแลว เมื่อมีการกลาวหาแลวในวรรคที่ ๓ นั้นกําหนดใหกรรมการ ปปช.  

ซึ่งถูกกลาวหานั้นจะปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นมิได จนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง คณะกรรมาธิการไดพิจารณาแลวเห็นวา 

ในกรณีที่มีการกลาวหาแลวก็คณะกรรมการนั้นไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดนั้นอาจจะมีผล 

ทําใหการดําเนินงานของคณะกรรมการ  ปปช .  นั้นในชวงหนึ่งไมสามารถทําได  

ยิ่งโดยเฉพาะถาคณะกรรมการ ปปช. นั้นถูกดําเนินการตามวรรคหนึ่งนั้นคอนขาง    

หลายคน ก็จะยิ่งเปนอุปสรรคแลวจะทําใหงานหยุดชะงักไมสามารถดําเนินการตรวจสอบ

การกระทําที่ทุจริตได ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

                - ๘๐/๑ 



 ๑๘๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ศิริลักษณ ๘๐/๑ 

 

เพื่อแกไขปญหาดังกลาว จึงไดเพิ่มความเปนวรรคที่ ๔ หรือวรรคสุดทายของมาตรา ๒๔๒ 

ขึ้น โดยกรณีที่คณะกรรมการ ปปช. ถาถูกมีการกลาวหาแลวก็ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได จน

เหลืออยูนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดแลวนั้น ในระหวางนั้นใหประธานศาลฎีกา

และประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามในการเปนคณะกรรมการ ปปช. นั้น เขามาทําหนาที่ชั่วคราวนะครับ จนกวาศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาจะตัดสินลงไปวาบุคคลนั้นผิด ถาผิดก็ออกจากตําแหนง แลวก็มีการ

สรรหาใหม ถาไมผิด บุคคลนั้นก็จะกลับเขามาทําหนาที่ เปนการอุดชองวางในระหวางที่

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ในระหวางถูกกลาวหาครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรานี้มีสมาชิกแปรญัตติไว สมาชิกทานใดสงวนความเห็นไว สงวนคําแปรญัตติไวครับ 

ยังติดใจไหมครับ ทานการุณครับ เชิญครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ การุณ ใสงาม สสร.      

นะครับ สวนนี้มีอยู ๒ จุดครับ มีอยู ๒ ประเด็นนะครับ ที่ผมแปรไวเฉพาะในมาตรา ๒๔๒ 

ที่ยังเหลือคางเอาไวนะครับ เฉพาะกรณีจาก หนึ่งในสี่ เปน หนึ่งในหา เหมือนเดิมครับ 

เทากันกับเมื่อกี้ แตกรณีเมื่อกี้นี้ วาดวยเรื่องของการถอดถอน แตกรณีนี้เปนกรณีของการ

ยื่นไปสูศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง คลายกับรัฐธรรมนูญมาตรา 

๓๐๐ เดิม ซึ่งเราเคยใชยื่น ปปช.  ๙ คน และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองก็มีคําพิพากษาจําคุกและโทษจําคุกใหรอลงอาญา มาตรานี้เราเคยไดใชครั้งหนึ่ง

แลว ในการใชครั้งนั้น ทานประธานรูไหมครับวา ความหนักอกหนักใจอยางมาก         

ทานประธานก็เปนหนึ่งในการเซ็นชื่อ หนังสือยกรางทั้งหมดในการที่จะถอดถอน ผมเปน

ผูเขียน ในคํารองฉบับนั้นทานไปดูครับ ลายเซ็นผมมากที่สุดเพราะเซ็นทุกหนากํากับตาม

ระเบียบ ตามกฎหมายของ  ปปช. ผมเซ็นทั้งหมด เดินลารายชื่อ เดินลาลายเซ็น          

ทานประธานครับ มีบางคนเซ็นแลวไมถึง ๓ ชั่วโมงมาขอขีดชื่อทิ้ง รายชื่อที่โดนขีดทิ้ง ขีด

แลวขีดอีก ลบดวยลิควิด เปเปอร (Liquid paper) ก็อีกจํานวนมาก ผมจําไดหมดครับวา

ใครบาง เอกสารหลักฐานยังมีตนฉบับที่ผมทั้งหมด นี่คือสิ่งที่เราเคยทําแลว และทําจริง 

ตั้งแตมีประเทศไทยมาทําครั้งเดียวตามรัฐธรรมนูญฉบับนั้น แลวรัฐธรรมนูญฉบับนั้นก็ลม 



 ๑๘๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      ศิริลักษณ ๘๐/๒ 

 

ไปแลว ฉบับนี้กําลังเขียนขึ้นมาใหม ใชตําราเดิมอีก หนึ่งในสี่ของจํานวนทั้งหมดของ   

สองสภาตอนนี้ ประธานครับ หนึ่งในสี่ของทั้งหมดของสองสภาก็คือ ๑๕๗ คน ยื่นไปถึง

ศาลฎีกา ศาลฎีกายังไมทันรับครับทาน เปนการยื่นกรณีเพื่อดําเนินคดีกับ ปปช. ศาลฎีกา

จะตองตั้งองคคณะที่ประชุมใหญจากศาลฎีกามาเปนองคคณะของผูพิพากษาศาลฎีกา 

๙ ทาน  ๙ ทานจะตองทําการตั้งผูพิพากษาในระดับศาลฎีกาอีกไมนอยกวา ๗ คน เพื่อทํา

การไตสวนมูล ชี้มูลวามีมูลหรือไม เพราะไมมี ปปช. เนื่องจาก ปปช. ถูกดําเนินคดีอาญา

เสียเอง ไมมี ปปช. ในการไตสวนมูล จึงตองใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเปนผูตั้ง ตั้ง     

องคคณะขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อจะทําการไตสวนทําหนาที่เหมือน ปปช. เลย ถึงคอยชี้มูลวา   

มีมูลหรือไม จึงตองหยุดงาน ทานลองดูกระบวนการในสวนนี้ครับทานครับ ผมวา           

ที่ผมเสนอเปลี่ยนของทานจาก หนึ่งในสี่ เปน หนึ่งในหา นั้นนะครับ แมแต หนึ่งในหา      

ก็หนักแลว ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๘๑/๑ 

 

 



 ๑๘๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๘๑/๑ 

 

ทานครับ ปญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ผานมาคือการตรวจสอบที่ยากใชไหมครับ การ

ตรวจสอบควบคุม กํากับดูแลการบริหารราชการแผนดินที่ยากลําบาก ตรวจสอบการ

ทุจริต การประพฤติมิชอบ การร่ํารวยผิดปกติ การปฏิบัติหนาที่มิชอบเปนการตรวจสอบที่

ยากตลอดเวลา ใชไหมครับที่ผานมา จึงกอใหเกิดเหตุรายในบานเมือง ทานยังจะคง

พิทักษรักษาสิ่งเหลานี้ เอาไวไหม ไหนเราบอกวาตอไปนี้การตรวจสอบจะเปนการ

ตรวจสอบโดยงาย ทานชวยชี้ใหผมดูหนอยสิวาโดยงายอยูตรงไหน มาตรา ๒ มาตราที่

ผานมา ๒ บทบัญญัติที่ผานมา ไมมีอะไรเลยที่เปนการโดยงาย ยังเหมือนเดิมทุกอยาง

โดยยากทุกอยาง และบทบัญญัติสวนนี้ทานจะยังใหเหมือนเดิมไหม เปนการตรวจสอบ

โดยยาก เราพูดอะไรกันตอนนี้ เราบอกกับประชาชน บอกวาตอไปนี้เราจะใหสิทธิ

ประชาชน ตอไปนี้จะเปนการตรวจสอบโดยงาย โดยกํากับควบคุมโดยงายหนอย ถูก ผิด 

มันมีศาลนี่ครับ ถูก ผิด มีศาลฎีกา แผนกคดีอาญาจะพิพากษาใหนี่ครับ และคนที่รอง

กลาวหาเขาวา เขาทุจริต ประธานจําไดไหมครับ เรายังไมทันยื่นเลย เพียงแคแถลงขาว 

ปปช. ทั้งหมด ประกาศเลยใชไหมครับ บอกวาประชุมเพียบเลย บอกวาจะดําเนิน

คดีอาญากับพวก สว. ที่พากันเซ็นชื่อ ในขอหาหมิ่นประมาท ในขอหากลาวความอันเปน

เท็จ แจงความอันเปนเท็จ กลาวหาเพื่อใหเขาตองโทษทางอาญา จะดําเนินคดีอยางถึง

ที่สุด หลายคนวิ่งมาถอนชื่อ หลายคนโมโห วิ่งไปเซ็นชื่อเพิ่ม ทานประธานครับ คนเซ็นชื่อ

กลาวโทษอยางนี้ ไมไดเซ็นงายหรอกครับ ที่ประชุมแหงนี้ ทานครับ ทานจะเซ็นงายไหม 

ผมมีเร่ืองกลาวโทษ และผมนี่ยื่นที่ ปปช. ไวแลว  วายื่น คตส. จะยื่นที่ ปปช. ทานชวยเซ็น

ผมหนอย ในกรณีทีไอทีวี (TITV) การบริหารราชการแผนดินของ พลเอก สุรยุทธ ในฐานะ

นายกรัฐมนตรี และคุณหญิง และบุคคลอื่นอีกที่เกี่ยวของเปนการบริหารที่ทุจริต เปนการ

บริหารที่ปฏิบัติหนาที่มิชอบ ชวยเซ็นผมหนอยสิ ถาแนจริง ถาบอกวาเซ็นงาย มีสัก       

๑๐ คน ไหมที่นี่ ขอแค ๑๐ คนทาน  ทานเห็นหรือยังครับ ทานเห็นหรือยังครับวามันยาก 

ทานจะตรวจสอบโดยยาก หรือจะตรวจสอบโดยงาย ตองตอบวันนี้ครับ ทานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวทานการุณครับ เดี๋ยวคนขางนอกจะเขาใจผิด สิ่งที่ทานยกตัวอยางสักครูนี้นะครับ     

มันเปนสิ่งที่ทานไปยื่นจริงหรือเปลา หรืออยางไรครับ หรือยกตัวอยางเฉย ๆ  



 ๑๘๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๘๑/๒ 

 

  นายการุณ ใสงาม  : ผมไดยื่นคํารองไปที่ คตส. แลว มีผม มีคุณวีระ         

สมความคิด และทันตแพทยศุภผล กรณีกลาวโทษ พลเอก สุรยุทธ จุลานนท คุณหญิง       

ทิพาวดี เมฆสวรรค อธิบดีกรมประชาสัมพันธ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาที่      

มิชอบ ในการใหคลื่นความถี่ อนุญาตใหเจาหนาที่ พนักงานของทีไอทีวีดําเนินการตอ               

เปนการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ไมชอบ อันเปนการปฏิบัติหนาที่มิชอบ ไดยื่นแลว ที่ คตส. 

และขณะนี้จะยื่นที่ ปปช. อีกอันหนึ่ง เชิญครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เขาใจแลวครับ เปนขอเท็จจริงที่ทานไดดําเนินการไว คงไมไดกลาวใหเสียหาย       

นะครับ ทานกรรมาธิการจะชี้แจงไหมครับ เพราะวาเมื่อกี้ทานไปแก มาตราเมื่อกี้เปน   

หนึ่งในหา ไปนะครับ มาตรานี้จะเอาอยางไรครับ เพราะมันติด ๆ กันครับ มาตราสักครู 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

กระผม วิชา มหาคุณ ครับ เมื่อสักครูนี้ไดมีการลงมติไปยืนยันหนึ่งในสี่อยู เมื่อกี้ที่ลงมติ  

ไปแลวครับ หนึ่งในสี่ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตราตอนแรก ใชไหมครับทานการุณครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ๒๔๑  นะครับ        

หนึ่งในสี่ครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  หนึ่งในหาครบั  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

หนึ่งในหา ขอแกใหครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  แกไปแลวเปนหนึ่งในหาครับทาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ใชครับ ใช แกเปน หนึ่งในหา แลวก็ยืน ๒๐,๐๐๐  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  แตไดมีการลงมติเปน

หนึ่งในสี่ไปเรียบรอยแลวครับ  

 



 ๑๙๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๘๑/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ออ แตแปรหนึ่งในสี่  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) : ครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

โทษทีครับ มันหลายเรื่องครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) : ครับ เพราะฉะนั้นเมื่อมัน

กลับสูสถานะเดิม เราก็คงยืนยันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ คงยืนตามรางนะครับ ครับ ทานการุณายังคงยืนยันใหลงมตินะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ป นทอง  : ทานประธานครับ ขออนุญาต

เพราะวามันพันกันนะครับ กรรมาธิการไดเพิ่มเติมในวรรคสุดทายขึ้นมา  

   

 

                  - ๘๒/๑ 

   

 



 ๑๙๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           พรเทพ ๘๒/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เดี๋ยววรรคสุดทายก็วาอีกทีก็ไดนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เพราะมันพันกันครับ แลวก็       

ทานประธานทราบวา ผมเปนผูที่ทําเรื่องนี้โดยเฉพาะนี่ ผมวามันพันกัน กรุณาพิจารณา

พันกันดวยนะครับ อยูในมาตราเดียวกันครับ กรุณา 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ถาทานบอกวาพันกัน ก็เชิญนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  กรุณาดูวรรคสุดทายที่กรรมาธิการ

ไดเติมมาในหนา ๑๑๔ นะครับ ทานเติมเขามาประมาณแปดเกาบรรทัดนี่ ผมคิดวาทาน

เติมเขามาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อคร้ังที่แลว ผมเขาใจวาอยางนั้น ครั้งที่พวกผมนี่ได

ยื่นรองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง แลวก็กลาวโทษเอา

ผิดทั้ง ๙ คน ปปช. ในเหตุที่ขึ้นเงินเดือนตัวเอง ทุจริต ประพฤติไมชอบ แลวศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองก็ไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ๗ คน ไป

สอบสวนมูลความผิดแทน ปปช. นั่นก็เปนกฎเกณฑของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู

ดํารงตําแหนงทางการเมือง หลังจากที่ไปไตสวน สอบสวนออกมา ทานก็สงใหอัยการ    

ผมจะตัดตอนตอนนี้ไป จริง ๆ แลวมีมติออกมาไมถึงสามในสี่ แตวาตองสงกลับไปยัง   

องคคณะของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง แลวทานก็มี           

คําวินิจฉัยวา ไมเห็นดวยกับคณะทํางานที่ไปไตสวนมา ก็สงใหอัยการสูงสุดทําเรื่องฟอง

กลับเขามายังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ทําให ปปช. ทั้ง        

๙  คน หยุดงานไปหมดเลย พอรับฟองก็หยุดงาน แลวขณะเดียวกันโดนคดีอาญาอีก 

ปปช. ก็หยุดชะงัก งานไมเดินไปเปนเวลาหลายเดือน ทานเห็นปญหาตรงนั้น ทานจึงเติม

เขามาในวรรคนี้ แลวหัวใจสําคัญอยากจะเชิญเพื่อน สสร. ชวยดูนะครับ ทานบอกวา ถามี 

ปปช. เหลืออยูนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน ปปช. ทั้งหมด ใหประธานศาลฎีกา และ

ประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ

ตองหามเชนเดียวกับ ปปช. ทําหนาที่เปน ปปช. ชั่วคราว โดยใหผูไดรับการแตงตั้งอยูใน

ตําแหนงไดจนกวา ปปช. ที่ตนดํารงตําแหนงแทนจะปฏิบัติหนาที่ได หรือมีคําพิพากษา 



 ๑๙๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           พรเทพ ๘๒/๒ 

 

ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาวา ผูนั้นกระทําความผิด ทานประธานครับ นับวาเปน    

ความรอบคอบของกรรมาธิการที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา ผมเองนั่งนึกเสียใจตอนนั้นวา ไมมี

เวลาที่จะแปรญัตติตรงนี้ แลวก็ลืมคิดไป ผมตองชมนะครับวา กรรมาธิการหยิบประเด็นนี้

ขึ้นมานี่ เพราะวาแตเดิมนี่ ผมเคยถามหลายตอหลายคนบอก ไมคิดวา ปปช. จะโดน

พรอมกัน  ๙  คน  แตเมื่อมันมีเหตุอันโดนมาแลวนี่  กรรมาธิการก็ใสวรรคนี้ขึ้นมา                    

ผมเห็นดวยในการที่ทานใสวรรคนี้เขามา ทีนี้ทานดูนิดหนึ่งนะครับ มันก็จะไปเชื่อมกับ    

วรรคแรก เหตุนี่มันเกิดขึ้นจากวรรคแรก ทานประธานครับ ในวรรคแรกนี่นะครับ ผมตอง

เรียนขอเท็จจริงนะครับวา  ตัวเลขที่  หนึ่งในสี่  นี่ คราวที่แลวก็ เปนหนึ่งในสี่ แลว            

ทานประธานครับ ผมเองนี่ เราตองพูดความจริงกันตรงนี้นะครับวา หนึ่งในสี่ นี่มันทํางาน

ไดไหม คราวที่แลวนี่นะครับ มันมีเหตุที่ทํางานไดโดยเฉพาะอยู ๒ เหตุ หนึ่งในสี่                 

ของวุฒิสภานี่นะครับ บวกกับหนึ่งในสี่ของจํานวนทั้งหมดนี่นะครับ ทั้งสองสภารวมกันนี่ 

ผมตองเรียนนะครับ อยางที่คุณการุณพูดนี่ในวุฒิสภาไมมีทางไดเลย แตพอไป ๒ สภา

รวมกัน ผมทําหนังสือเชิญชวนพรรคการเมืองทุกพรรค เพราะเรื่องนี้ไมใชเร่ืองของพรรค

การเมืองฝายคาน ฝายรัฐบาล แตเปนเรื่อง ปปช. กระทําการทุจริต เชิญชวนทุกพรรควา 

มาใสชื่อรวมกันไดไหม ปรากฏวาไมมีพรรคใดตอบเลย มีอยูพรรคเดียวที่ตอบ คือ              

พรรคประชาธิปตย พรรคประชาธิปตยไดเขามาในกรรมาธิการของผม มาดูเอกสาร 

หลักฐาน แลวนั่งประชุมอยู ๒ วัน หลังจากที่ดูเอกสารหลักฐานทั้งหมด เขาไปลารายชื่อ

ในพรรคประชาธิปตย ทานทราบไหมครับ ก็ยังไดไมครบ อยางที่คุณการุณพูดนะครับ ----- 

 

               - ๘๓/๑ 



 ๑๙๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 นัชชา ๘๓/๑ 

 

เวลาเราจะเอาความผิดคน แลวเขามีตําแหนงที่มีอํานาจนี่ คนมันไมกลา บางคนกลัว    

บางคนก็มีเพื่อน บางคนก็เปนญาติ ในที่สุดผมไดจากพรรคประชาธิปตยมา ๙๐ กวาคน ก็

นับวาดีมาก ๆ แลว คุณการุณวิ่งไปพรรคไทยรักไทย ไมไดเลยสักคนเดียว ในที่สุดไดมา

คนหนึ่งคือ คุณปยะณัฐ วัชราภรณ ไดมา ๑ ชื่อ เรารวบรวมแทบตาย ผมนี่ถูกคนที่นั่งอยู

แถวตรงนี้ มันถอนชื่ออยูเปนประจํา ก็มาถอน ๆ เกือบจะไมได แตโชคดีครับวา ปปช. 

คราวนั้นปากราย ออกมาบอกวา ใครเซ็นชื่อกูจะจัดการ อยางที่คุณการุณพูด มันเลยมีคน

ฮึดขึ้นมา เขามาเซ็น ในที่สุดได หนึ่งในสี่นี่นะครับเกือบตายนะครับ คราวที่แลว ผมคิดวา

ประเด็นนี้เปนประเด็นเพื่อยื่นคํารองเฉย ๆ ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ในกรณีที่ ปปช. 

ทุจริต ในกรณีอยางอื่นเราตองสง ปปช. แตถา ปปช. ทุจริตเอง เราตองสงศาลฎีกาแผนก

คดีอาญา เปนชองเดียวเทานั้นที่จัดการกับ ปปช. ไดในกรณีนี้ ที่จะเอาผิดทางอาญา ไมมี

ชองอื่นครับ องคกรอื่นทําผิดเราสง ปปช. ไตสวน แตถา ปปช.ทําผิดเอง เราไมมีชองอีก

แลว ถาชองนี้ปด ผมไดนั่งดูกันหมดแลววา ไมมีทางเลย มาตรา ๓๐๐ เกา ทองขึ้นใจเลย 

ไดไปอยางฉิวเฉียดที่สุด คือ หนึ่งในสี่ ทานครับ ประเด็นนี้ถา หนึ่งในหา นี่นะครับ ผมก็คิด

วาเหมาะสมพอสมควร เพราะเรายังเชื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง ทานตองตั้งกรรมการขึ้นมาไตสวนมูลอีก ๗ คน แลวกรรมการไตสวนมูลนี้ตองใช

มติสองในสาม คราวที่แลวนั่นนะครับ ออกมาไมถึงสองในสาม แตหลักฐานและขอมูลมัน

ชัดเจน พวกเราทําสงไปยังศาลฎีกาชัดเจนมาก ๆ องคคณะ ศาลฎีกา ๙ ทาน เลยไมฟง    

มีสิทธิที่จะโอเวอร รูล (Over rule) หรือไมเห็นดวยกับกรรมาธิการที่ไปตรวจสอบมูลที่ศาล

ฎีกาตั้งเอง  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  กฎเกณฑของศาลฎีกาวางไว ๒ ชั้น

ครับ เพราะฉะนั้นศาลฎีกาก็เลยบอกวา ถือวามีมูล สงใหอัยการสูงสุด เกือบไมไดเร่ือง  

นะครับ คราวที่แลว ทานพิจารณาเถอะครับตรงนี้ ผมคิดวาถา หนึ่งในหา ไมอยางนั้น   

ตรงนี้ผมจะเชิญชวนเพื่อนสมาชิกครับ อันนี้ตองเห็นใจครับ และที่คุณการุณแปรไว      

หนึ่งในหา ตองโหวตใหครับ ขอบพระคุณครับ 



 ๑๙๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 นัชชา ๘๓/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ก็แลวแตกรรมาธิการครับ กรรมาธิการยังคงยืนยันอยูไหมครับ ตามหลักการนะครับ 

   (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)        

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

มาตรา  ๒๔๑  วรรคแรกนะครับ  กรรมาธิการไมได มีการแกไขนะครับ  มีสมาชิก               

คือทานการุณขอแปรญัตติไวนะครับ ในกลุมของทานพิเชียรนะครับ ที่ทานฟงมาคง            

เขาใจแลวนะครับ หากทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวย

กับทานการุณที่ขอแปรญัตติไว ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ วรรคที่ ๑ นะครับ 

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ระหวางรอสมาชิกลงคะแนนนะครับ ก็ขอเรียนนะครับ ตามขอบังคับนี่ การจะอภิปราย

อะไรนะครับ ก็ขอความกรุณาอยาเอยหรือกลาวพาดพิงถึงบุคคลภายนอกนะครับ              

ตองพึงระมัดระวังในสิทธิของบุคคลภายนอกดวยนะครับ มีสมาชิกทานใดยังไมลงคะแนน     

มีไหมครับ ลงคะแนนครบถวนแลว ปดการลงคะแนน เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนครับ 

จํานวนนะครับที่ไดลงมติไป เห็นดวยกับกรรมาธิการ ๒๔  ไมเห็นดวย ๓๐  งดออกเสียง ๑ 

นะครับ ก็แกในสวนที่ทานการุณแปรญัตติไวจากรางกรรมาธิการ หนึ่งในสี่ เปน หนึ่งในหา 

นะครับ 

 

           - ๘๔/๑ 

 

       

 

 



 ๑๙๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๘๔/๑ 

 

  สวนขอความอื่นทานการุณไมติดใจนะครับ ขอความอื่นในวรรคที่ ๑ ครับ 

เจาหนาที่ของรัฐ อะไรทั้งหลาย 

  นายการุณ ใสงาม :  ผมแปรญัตติไวทั้งหมดนี่ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมถามทานใหทานยืนยันนะครับ  

  นายการุณ ใสงาม :  มติลงไปแลวครับ เอามตินั้นแหละครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ถาทานไมขัดของนะครับ ผมก็ถามใหครอบคลุมนะครับ เดี๋ยวจะมาแยงกันทีหลัง    

นะครับ วรรคที่ ๑ ของทานอื่นมีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมีนะครับ วรรคที่ ๒ นะครับ ทานติดใจไหมครับ มีทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมี ไปวรรคสามนะครับ กรรมาธิการไมไดแกไข สมาชิกไมติดใจ หนึ่ง สอง สาม นอกจาก

ที่ลงมติไปแลวนะครับ กรรมาธิการเพิ่มวรรคสี่นะครับ มีทานใดติดใจไหมครับ ก็ลงเฉพาะ

หนึ่งในสี่ กับ หนึ่งในหา ก็เปนไปตามนั้น แตขอความอื่น ๆ ผมถามแลวทานไมไดติดใจ       

ก็เปนไปตามกรรมาธิการ แกเฉพาะ หนึ่งในสี่ กับ หนึ่งในหา นะครับ สมาชิกเขาไมได    

ติดใจครับ นี่ครับถึงไดจําเปนตองถามใหชัดเจนนะครับ ขอบพระคุณนะครับ วรรคที่ ๕

กรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ ประทานโทษนะครับ วรรคที่ ๑ ๒  ๓  

วรรคที่ ๔ นะครับ วรรคที่ ๔ กรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีสมาชิกทานใดติดใจนะครับ ถือวา ที่ประชุมเห็นดวยกับรางของกรรมาธิการ และมติ  

ที่ผานไปเมื่อสักครูนะครับ มาตรา ๒๔๒ ทานอาจารยจรัสมีติดใจหรือครับ 

 



 ๑๙๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๘๔/๒ 

 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา : ทานประธานครับ ผมเพียงแตตองการ

จะใหกรรมาธิการชวยทําใหกระจางนิดหนึ่งครับ คือขอความบอกวา ถามีคณะกรรมการ

เหลืออยูนอยกวากึ่งหนึ่งก็ใหดําเนินการตามนี้ ถาเกิดไมเหลือเลยละครับ ก็ใหใชหลักการ

นี้เชนเดียวกันใชไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการพยักหนาครับ ถูกตองครับ มาตรา ๒๔๓ เดี๋ยวเราพัก แลวก็มาพิจารณา       

ตอนะครับ พัก ๑ ชั่วโมงครับ ขอพักการประชุมครับ  

 

พักประชุมเวลา ๑๗.๔๓ นาฬิกา 



 ๑๙๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๘๕/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา  ๑๘.๓๗  นาฬิกา 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังกโดยมอบให นายเดโช สวนานนท รอง

ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานสมาชิกที่เคารพครับ ขอดําเนินการตอไปนะครับในภาคค่ํา ก็อยากจะเรียนวา ขณะนี้

เราเหลืออีกประมาณ ๕๖ มาตรา เพราะฉะนั้นถาหากวาคํานึงถึงวันพรุงนี้ มีเวลาที่จะใช

หองนี้ครึ่งวันเทานั้นนะครับ อีกครึ่งวันก็อาจจะตองไปใชหองประชุมอ่ืน ถาหากมี       

ความจําเปน ระหวางนี้ก็กําลังพิจารณากันอยู ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยูกับการประชุมของเรา   

คืนนี้วา สามารถจะเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวไปไดรวดเร็วไดสักแคไหน ดวยความรอบคอบ

ดวยนะครับ ขอดาํเนินการตอไป มาตรา ๒๔๓ นะครับ เชิญทานเลขาครับ 

  นายทวี  พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานงานระบบนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :            

มาตรา ๒๔๓ มีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

มาตรานี้มีการแกไข ทานกรรมาธิการจะชี้แจงการแกไขกอนไหมครับ เชิญทานอัชพรครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา มาตรา ๒๔๓ ที่มีการแกไข ใน (๑) นั้นแกไขเล็กนอย 

เนื่องจากพิมพมาตราที่อางอิงถึงตกไป ๑ มาตรา คือมาตรา ๒๗๐ นะครับ สวนหลักการ

นั้นเปนไปอยางเดิม ที่แกไขจริง ๆ ก็จะเปนใน (๓) ซึ่งตามรางเดิมที่เสนอนั้น วางไววา 

ตอไปนี้ ปปช. นั้นจะตรวจสอบหรือดูแลไตสวนเจาหนาที่ที่คอนขางเปนผูบริหารระดับสูง 

ซึ่งเปนผูที่คอนขางเกี่ยวของกับการใชจายงบประมาณหรือวาอนุมัติ อนุญาต และโดยที่

กฎหมายตาง ๆ โดยทั่วไปนั้นนะ จะกําหนดตั้งแตผูอํานวยการกองขึ้นไปนะครับ เพื่อจะให 

ปปช. นั้นรับดําเนินคดีแตเร่ืองที่คอนขางมีผลกระทบตอระบบราชการคอนขางมาก      

สวนการทุจริตรายเล็กรายนอยนั้นก็จะเขาสูระบบการตรวจสอบของระบบราชการปกติ   



 ๑๙๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๘๕/๒ 

 

นะครับ ซึ่งในขณะนี้ก็มีแนวความคิดวาจะตั้งกระทรวงยุติธรรม จะตั้งสํานักงาน

ปราบปรามทุจริตภาครัฐขึ้น รับคดีที่มีการทุจริตขาราชการระดับลางนะครับ ปปช. ก็จะมา

ตอยอดในระดับสูง แตในการพิจารณาทบทวนแลวก็เห็นวา แมวาจะกําหนดตั้งแต

ระดับสูงขึ้นไป แตระดับลางนั้น ในบางคดี บางลักษณะหรือบางเรื่องนั้น ก็เปนการทุจริตที่    

เปนการรายแรงนะครับ ก็เลยแกไขใหอํานาจ ปปช. ในกรณีนี้เพิ่มเติมได โดยดูจาก

ลักษณะการกระทําความผิด ซึ่ง ปปช. จะดูแตละเร่ืองวา ถาเรื่องใดนั้นเปนเรื่องที่คอนขาง

มีความรายแรงในการกระทํา และสมควรที่ ปปช. จะเขาดําเนินการเอง ปปช. ก็จะกําหนด

ความผิดในลักษณะดังกลาว แลวก็ดึงคดีเหลานั้นเขามาดําเนินการเองไดดวยนะครับ     

ก็จะเปนการขยายอํานาจของ ปปช. ซึ่งก็จะเปนไปตามลักษณะที่ ปปช. ดําเนินการอยู  

ในขณะนี้นะครับ  

   ใน (๔) ที่แกไขนั้นเปนการแกไขเพื่อใหเกิดความชัดเจนขึ้นนะครับ วาการ

ตรวจสอบบัญชีทรัพยสินที่ ปปช. ทํานั้นคงตองมีหลักเกณฑในการตรวจสอบ ก็กําหนดให 

ปปช. นั้นสามารถที่จะวางหลักเกณฑเพื่อใหประกาศขึ้นมาชัดเจนวาหลักเกณฑในการ

ตรวจสอบของบัญชีทรัพยสินนั้นจะดําเนินการแบบใดนะครับ ---------------------------------         

 

                                                                                                                     - ๘๖/๑ 

 



 ๑๙๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ศันสนีย ๘๖/๑ 

 

เพราะเดิมนั้นก็มีปญหาอยูวา ปปช. สามารถที่จะออกประกาศ หรือออกระเบียบในการ

ตรวจสอบเรื่องนี้ไดเพียงใด  

   สวน (๔/๑) นั้นเปนการรองรับบทบัญญัติหมวดใหมที่สรางขึ้น ก็คือเร่ือง

คุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ก็ให ปปช. มีอํานาจในการ

ดําเนินการในเรื่องนั้นเพื่อสอดรับกับหมวดใหมที่สรางขึ้นดวยนะครับ   

   สวน (๕) เปนการแกไขเพิ่มเติมเล็กนอย ในเรื่องเกี่ยวกับการประกาศวา 

บังคับวาใหประกาศนั้นจะตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา หมายถึงรายงานผลการ

ตรวจสอบ รวมทั้งการเปดเผยตอสาธารณะดวย เดิมนั้นเพียงแตใหพิมพเผยแพรกวาง ๆ 

คราวนี้ก็บังคับเงื่อนไขเพิ่มขึ้น วาประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลวก็เปดเผยตอ

สาธารณะ การแกไขหลักใหญ ๆ ก็จะมีลักษณะอยางนี้ครับทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

ครับ ขอบพระคุณครับ มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติไว ๒ ทานนะครับ ทานพิเชียร 

ทานการุณ เชิญครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. 

มาตรานี้ก็เปนมาตราที่ผมขอเพิ่มเติมอีกวรรคหนึ่งขึ้นมา ดวยเหตุที่ผมเสนอใหมี ปปช. 

ระดับจังหวัดนะครับ มาตรานี้ก็จะทําใหเกี่ยวของกันกับการที่เราพิจารณามีมติไปแลวที่  

ใหมี ปปช. จังหวัด ทานสมาชิกผมคงไมจําเปนตองอภิปรายเรื่อง  ปปช. จังหวัดตอนะครับ 

ในสวนนี้ที่เพิ่มเติมคือ ใหมีองคคณะในการไตสวนตาม (๑) (๒) (๓) ซึ่งกระทําโดย

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจํานวนไมนอยกวา ๓ คนนะครับ      

ซึ่งผมเขียนในตอนนั้นก็ดวยเหตุที่เขียนยังไมครบถวนอยูบางเหมือนกัน ในกรณีที่มี ปปช. 

จังหวัดไมไดเขียนลวงไปถึงอยางนั้น ก็เอาหลักการไว ถาทานเห็นดวยก็จะไดใหทาง

กรรมาธิการไปชวยดูใหใหสอดคลองกันเทานั้นเองครับ คือเปนลักษณะองคคณะ          

ใหมีลักษณะองคคณะเทานั้นแหละครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ของทานสมชัย ผูแปรญัตติพอใจใชไหมครับ ทานอลิสาหรือครับ เชิญครับ 

 



 ๒๐๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ศันสนีย ๘๖/๒ 

 

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  กราบเรียนทานประธานคะ ทานสมชัยบอกวา

ไมติดใจคะ ขอบพระคุณคะ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ กรรมาธิการครับ ของทานการุณก็เหลือประเด็นเดียว ทานการุณ      

เชิญครับ 

  ศาตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการครับ ก็คงจะมีประเด็นที่ทานขอแปรญัตติวา ทานยัง

ติดใจเรื่ององคคณะการไตสวน วาตองกระทําโดยกรรมการ ปปช. จํานวนไมนอยกวา       

๓ คน กระผมขอกราบเรียนวา ในการไตสวนในขณะนี้ใหกรรมการ ปปช. ๑ ทาน รวมกับ

ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีความรูดานตาง ๆ ซึ่งเราไดออกระเบียบมา ตามแตวาในเรื่องที่มีความ

ชํานาญแลวก็ไดตั้งองคคณะอยางนี้ แตวาถาเผื่อเปนเรื่องที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะ  

อยางยิ่งเรื่องที่เปนเรื่องใหญ เราก็สามารถตั้งกรรมการ ปปช. เพิ่มไดนะครับในการไตสวน 

อยางคดีทุจริตคลองดานที่ผมเปนประธานอนุกรรมการอยู ก็ประกอบดวยกระผม        

และทานกรรมการ ปปช. อีก ๑ ทานที่รวม แลวก็มีอนุกรรมการไตสวนซึ่งเปนผูที่มีความรู

ความเชี่ยวชาญจากสภาพัฒน จากองคกรที่รูเร่ืองที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเปนอยางดี    

อยางนี้ รวมทั้งเจาหนาที่เปนผูที่ทําหนาที่เปนฝายเลขาก็เจ็ดแปดทานนะครับในการทํา

หนาที่ มันก็ทําหนาที่ดวยดี ก็ไมมีปญหาอะไรในรูปแบบอยางนี้ ซึ่งมีการกลั่นกรองเมื่อมี

การชี้มูลแลว มีการสรุปความเห็นก็ตองนํามาใหคณะกรรมการ ปปช. ทั้งชุดเพื่อที่จะชี้มูล

ความผิด ซึ่งกระผมก็เห็นวาเปนความรอบคอบดี แลวเราก็ไดมีประกาศของคณะ         

คมช .  ได มีการแกไข  ประกาศคณะปฏิ รูปการปกครองได มีการแกไขใหมติของ

คณะกรรมการ ปปช. เปนเสียงขางมากแลวก็ไมถูกบล็อก แลวก็สามารถที่จะลงมติได

โดยสะดวก --------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

          - ๘๗/๑ 



 ๒๐๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นิวรา ๘๗/๑ 

 

เพราะฉะนั้นในรูปแบบที่ทํามาแลว ผมเห็นวาทําดวยความราบรื่น แลวก็ดวยความ

รอบคอบ  แลวก็ทําอยางที่ ได มีการไตรตรอง  ดวยความที่ มีดุลยพินิจที่ ใชความรู

ความสามารถเพียงพอแลว เพราะฉะนั้นก็ขอยืนนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ ทานยืนครับ ทานการุณครับ พอรับไดไหมครับ จะไดไมตองโหวตครับ  

  นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. เพื่อใหมัน

สอดคลองกับตัวที่ เราไดผานมติไปแลวเกี่ยวกับเร่ือง ปปช. จังหวัดนะครับ กรณีที่        

ทานกรรมาธิการไดชี้แจงมา บอกวา ปปช. ก็มีการใหกรรมการแตละทานไปมีอนุกรรมการ

อะไรตาง ๆ ขึ้นมา แตสุดทายก็ตองนํามาให ปปช. ทั้งคณะ คือ ๙ คน ๙ ทานทําการ

วินิจฉัยทุกเรื่อง ผมเห็นวาถาหากเปนการจัดองคคณะขึ้นมาแลวจะทําใหทํางานลุลวงได 

แลวก็สอดคลองกับการที่มี ปปช. จังหวัดนะครับ ขอเพิ่มถอยคํานิดหนึ่งครับ เพื่อให

สอดคลองกับที่เรามีมติไปแลวครับวา โดยกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ หรือกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัดจํานวนไมนอยกวา

สามคน แลวแตกรณีนะครับ ถาเปนของชาติก็องคคณะ ๓  ๓ ไป ถา ปปช. จังหวัดก็

สามารถมีองคคณะ ๓ ไมนอยกวา ๓ ก็สามารถพิจารณาเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของตาม

อํานาจหนาที่ที่มีบัญญัติไวในกฎหมาย ปปช. ก็จะทําใหสอดคลองกับมติที่เราผานไปแลว

เร่ือง ปปช. จังหวัดครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : มีเสริม

เติมเขาไปอีกครับ กรรมาธิการยืนไหมครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการครับ คือกระผมเห็นวาอยางนี้ครับ ที่ทานการุณได

กรุณาแปรญัตติ แลวก็ทาง สสร. ไดเห็นชอบ ก็คือ ใหมีกรรมการ ปปช. จังหวัด แตวาให

เปนไปตามกฎหมายที่จะบัญญัติ ซึ่งเรายังไมรูเลยครับรายละเอียดในการบัญญัติ

กฎหมายจะเปนอยางไร เพราะฉะนั้นในการบัญญัติกฎหมายก็ตองใชความรอบคอบ    

นะครับ กระผมก็ตองไปใหทางคณะกรรมการ ปปช. รวมทั้งขาราชการ ปปช. ทั้งหมดเขา

เปนผูที่รวมพิจารณาวา รูปแบบมันควรจะเปนอยางไร อะไร อยางไร อํานาจหนาที่ควรจะ 



 ๒๐๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นิวรา ๘๗/๒ 

 

เปนอยางไร ทําอยางไรจึงจะไมถูกกดดันจากพวกที่เปนพวกทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  

ตาง ๆ ทําอยางไรถึงจะถอดถอนเขาออกได เขาจะไตสวน ระบบไตสวนจะทําอยางไร มัน

ลวนแลวแตลองลอยอยูในฟากฟาทั้งนั้นเลยครับ เพราะฉะนั้นกระผมเห็นวาทุกอยางก็ควร

จะเปนเรื่องของกฎหมายลูกครับ ที่ทานเขียนก็บอกไวแลววา ทั้งนี้ เปนไปตามที่กฎหมาย

บัญญัติ เพราะฉะนั้นก็ยังไมจําเปนที่จะตองเขียนมัดไวตรงนี้นะครับ ถาไมอยางนั้นแลว

เราจะหาทางออกไมไดครับ เหมือนในขณะนี้ทานเขาหองที่ยังมืดมิดอยู แตเรารูวามันมี

องคกรองคกรหนึ่ง ที่ทานไดรวมกับทานอาจารยการุณไดเห็นชอบนะครับ ไปเกิดอันนั้น

ขึ้นมา แตวากระบวนการมันเปนอยางไรนี่นะครับ มันนอกเหนือจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้     

ที่จะพิจารณา เพราะฉะนั้นก็คงยืนครับผม 

  (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) มี

สัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ทานสมาชิกครับ มาตรานี้มีการแกไขนะครับ เพราะฉะนั้นก็ตองขอเรียนถามเปนประการ

แรกวา มีทานสมาชิกทานใดที่ไมเห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการบางไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ไมมี 

นะครับ ถาไมมีก็คงเหลือประเด็นที่จะตองถามวา เห็นดวยกับกรรมาธิการ หรือเห็นดวย

กับขอแปรญัตติของทานการุณ ถาทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ โปรดกด เห็นดวย 

ถาไมเห็นดวยกับกรรมาธิการ เห็นดวยกับการแปรญัตติของทานการุณ ใสงาม โปรดกด      

ไมเห็นดวย เขาใจนะครับ กรุณาลงคะแนนไดครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน)  

 

- ๘๘/๑ 
 
 



 ๒๐๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๘๘/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานที่เพิ่งเขามาใหมครับ ใชเวลาหนอยครับ ทางดานนี้มีของทานอาจารยเกริกเกียรติ 

อาจารยพรอม ไดไหมครับ ไดแลวนะครับ ทุกทานลงคะแนนหมดแลวนะครับ ขอปดการ

ลงคะแนนครับ เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ  เห็นดวยกับกรรมาธิการ ๔๓ นะครับ       

ไมเห็นดวย ๒๑ งดออกเสียง ๒ ผูเขารวมประชุมทั้งหมด ๖๖ ครับ เปนอันวาเห็นดวยกับ

กรรมาธิการสําหรับมาตรานี้นะครับ  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๐๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๘๘/๒ 

 

  ขอเรียนเชิญตอครับ ๒๔๔ ครับ ทานเลขาครับ 

  นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :       

มาตรา ๒๔๔ มีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

มาตรานี้มีการแกไขอีกครับ เพราะฉะนั้นทางกรรมาธิการจะชี้แจงอะไรกอนไหมครับ เรียน

เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ มาตรานี้เพียงแตแกไขถอยคําเทานั้น    

นะครับวา เดิมที่เขียนวา สํานักงาน มาตรานี้เปนมาตราที่วาดวยการมีหนวยงานธุรการ 

แตของเดิมไปเขียนเรื่องหนาที่การกํากับดูแลจริยธรรมมาไวอยูในมาตรานี้ ทําใหเกิดสงสัย

วาเปนหนาที่ของหนวยงานธุรการหรือคณะกรรมการ คณะกรรมาธิการจึงไดยายไป       

ขอ (๔/๑) ของมาตรา ๒๔๓ ที่ผานมาแลวนะครับ สวนวรรคสุดทายเปนการเขียนถอยคํา

เพื่อใหสอดรับกันกับทุกมาตราเปนแบบเดียวกันครับ หลักการนั้นจะคงเดิมตามรางเดิม

ครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ แกไขเล็กนอยนะครับถอยคํา ก็มีผูแปรญัตติ สงวนคําแปรญัตติอยู       

๑ กลุมครับ กลุมทานพิเชียรก็คือทาน แตวาทานคงจะเปนเกี่ยวของกับเร่ืองของสภาเดียว 

ก็คงไมมีปญหานะครับ ใชไหมครับคุณพิเชียรครับ ยืนยันนะครับ ทานสมชัย คุณอลิสา

ครับ ยืนยันนะครับ ตรงนี้ก็บอกวาผูแปรญัตติพอใจใชไหมครับ ใชครับ พยักหนา มาตรานี้

ก็คงตองเรียนถามวาที่มีการแกไขนั้นทานสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นไหมครับที่กรรมาธิการ

แกไขถอยคํา 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ถาไมมีนะครับ มาตรานี้ก็ขอผานไดนะครับ ตอไปมาตรา เชิญครับ ทานเลขาครับ  

 



 ๒๐๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๘๘/๓ 

 

  นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานระบบงานนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ   

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :                   

๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ไมมีการแกไข มาตรา ๒๔๕ มีการแกไข มีกรรมาธิการ

สงวนความเห็นและผูสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

เชิญครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ ขออภัยที่ขัดจังหวะ    

ทานประธานครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ผมกราบ

เรียนทานประธานและทานกรรมาธิการยกรางอยางนี้ครับวา เมื่อเราพิจารณาบทบัญญัติ

ที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสร็จเรียบรอยแลว

นะครับในสวนที่ ๓ นี้ เนื่องจากที่ประชุมไดมีมตินะครับเห็นชอบดวยกับญัตติของ       

ทานการุณ ใสงาม ในการที่จะใหเพิ่มเติมขอความวรรคทายของมาตรา ๒๓๙ ครับ            

ทานประธาน เร่ืองใหมีคณะกรรมการ ปปช. ประจําจังหวัดครับ ผมก็กราบเรียนเปน

ขอสังเกตผานไปยังกรรมาธิการยกรางครับวา เมื่อมี ปปช. จังหวัดเกิดขึ้นแลวนี่ 

บทบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ ปปช. แหงชาติ หรือ ปปช. กลาง ขออนุญาตใชศัพทนี้ไป

กอนนะครับ เพราะมี ปปช. จังหวัดเกิดขึ้นมาแลวนะครับ การถอดถอนอํานาจหนาที่ตั้งแต

มาตรา ๒๔๓ วาไปเรื่อยเลยนะครับจนถึงมาตรา ๒๔๔ จะตองเอามาปรับใชกับ ปปช. 

จังหวัดอยางไรหรือไมนะครับทานประธาน เรายังไมไดพูดถึงเลยครับ เพราะวาเพิ่งจะมา

เพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมใหมี ปปช. จังหวัดเกิดขึ้น ก็ขออนุญาตตั้งเปนขอสังเกตวาจะตอง

ไปเพิ่มเติมหรือเขียนใหยึดโยงกันอยางไรไหมครับ บทบัญญัติที่เกี่ยวของกับ ปปช. กลาง  

ที่จะเอามาใชกับ ปปช. จังหวัดไดครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับคุณสุรชัยครับ ก็ฝากเปนขอสังเกตใหทานกรรมาธิการรับไปปรับโยงใยอะไร

กันนะครับ ทานอาจารยวิชาครับ เชิญครับ   

   

           - ๘๙/๑ 



 ๒๐๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สาริศา ๘๙/๑ 

 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ   (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม วิชา มหาคุณ ครับ กรรมาธิการยกราง ก็ตองขอบคุณทานสุรชัยที่ไดใหขอสังเกต 

แตอยางไรก็ตามเนื่องจากวา มันเกิดขึ้นมาแบบฉับพลันทันที แบบเรงดวน แลวก็ไมได     

มีการวางแผน  ไมไดมีการตรวจตรา ไมไดมีความคิดอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นมันจะไปแก

รางรัฐธรรมนูญแบบชนิดที่เรียกไดวา มันทําใหสอดคลองกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นชนิดที่ฉับพลัน

ทันดวน เหมือนโผลขึ้นมาในทันทีอะไรอยางนี้นะครับ คงไมไดครับ จะทําใหประชาชน

เขาใจผิดวากรรมาธิการยกรางแบบพวกมากลากไป หรือวาจะไปอยางนั้น อยางนี้ ตามที่

ไมไดคิดคํานวณเอาไวหรือประเมินเอาไวลวงหนา เพราะฉะนั้นที่วาเขียนวา ทั้งนี้เปนไป

ตามกฎหมายบัญญัติถูกแลวนะครับ ก็คือ เคราะหดีนะครับ ที่ไมตกคํานี้นะครับ ถา

ไมอยางนั้นแลวจะยุงกวานี้ เพราะฉะนั้นทุกอยางก็ตองคอย ๆ คิด คอย ๆ ทํา คอย ๆ นั่น

ไป เพราะวาในโลกนี้ไมมีองคกรอิสระที่ไหนมีคณะกรรมการอิสระอยูในตางจังหวัดครับ   

นี่กระผมขอกราบเรียนทานที่เคารพอยางนี้ครับ เพราะฉะนั้นนี่เปนสิ่งใหมที่เกิดขึ้นเลยใน

โลกนี้ เพราะฉะนั้นตองขอไปคิดใหรอบคอบกอนครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ครับ

ทานอาจารยเกริกเกียรติครับ เจาหนาที่ครับ ไมโครโฟน (Microphone) อาจารยเปลี่ยนที่

หนอยครับ ไมคตัวใหมครับ 

  ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (กรรมาธิการ) : กราบเรียน  

ทานประธานที่เคารพ ในประเด็นที่ทานวิชาพูด เปนประเด็นที่มีความสําคัญ ในฐานะที่ผม

เคยอยูใน ปปช. อยู ก็ไดมีการพูดกันถึงวาควรจะมี ปปช. จังหวัดหรือไม ซึ่งก็โดยรวมแลว

ก็เห็นวา มันไมควร องคกรตัวนี้อาจจะมีองคกรสวนหนึ่งที่ชวยในระดับจังหวัด แตวาการ

พิจารณาการตัดสินทั้งหลายทั้งปวงนี่ควรจะอยูที่คณะกรรมการ ปปช. เร่ืองนี้ ผมวาเปน

ประเด็นสําคัญทีเดียว ตองขอประทานโทษดวยวา ความจริงผมตั้งใจจะชวยทานวิชาใน

การตอบชี้แจงเรื่องนี้ แตเนื่องจากวาในบายวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่อง

กฎหมายพรรคการเมืองอยู ซึ่งเปนกฎหมายสําคัญซึ่งจะตองพยายามใหออกมาใหเร็วทัน

กับรัฐธรรมนูญที่รางเสร็จ ในบายวันนี้กรรมาธิการที่อยูในคณะทํางานชุดที่พิจารณานี้

ประมาณสี่หาคน แลวก็ลงมาไมทันในการลงคะแนน ผมก็รูสึกวา พอทราบเรื่องนี้ก็รูสึก 



 ๒๐๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สาริศา ๘๙/๒ 

 

เสียใจเหมือนกันวาที่ไมไดทําหนาที่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นผมคิดวาที่ทานวิชาพูดถูกตอง   

แลวครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ครับ  

ก็คงมีทางแกไขตามกฎเกณฑที่มีอยูนะครับ ผานไปแลวก็ผานไปขั้นตอนหนึ่งนะครับ     

ขอเชิญมาตราตอไปเลยนะครับ ทานเลขาครับ เมื่อกี้อานแลวหรือครับ  ๒๔๕ ใชไหมครับ 

มาตรา ๒๔๕ มีการแกไขเยอะไหมครับ ทานกรรมาธิการครับ มีการแกไข จะชี้แจงกอน

ไหมครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ในมาตรา ๒๔๕ นั้น จะแกไขอยูใน ๒ จุด   

ใหญ ๆ ครับ ในจุดแรกนั้นเปนเรื่องที่ไดมีการหารือกับสํานักงานตรวจเงินแผนดินวา     

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินในระยะตอไปนั้นจะดําเนินการ    

โดยแยกเปน ๒ ลักษณะ คือในภาคปจจุบันนั้นคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินนั้นจะทํา

หนาที่รวมทั้งหมด ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินจริง ๆ นะครับ กับการ

ดูแลเร่ืองวินัยการเงิน การคลัง ทีนี้งานทั้งสองดานนั้นความจริงมันใชบุคคลที่คนละ

ลักษณะกัน แมวาจะเกี่ยวของกันก็ตามนะครับ งานของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

นั้นอาจจะเนนหนักไปในดานผูเชี่ยวชาญอีกดานหนึ่ง คือดานบัญชี ดานอะไรพวกนั้นไป 

แตดานวินัยทางการเงิน การคลังนั้นอาจจะตองมีสายกฎหมายเขามารวมดวย ------------- 

 

                  - ๙๐/๑ 

     

   

 

 

 



 ๒๐๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             ศิริลักษณ ๙๐/๑ 

 

เพราะฉะนั้นแนวความคิดของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึงตองการที่จะใหบทบาท

ตรงนี้นั้นชัดเจนยิ่งขึ้น และก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แตก็มิไดจะประสงคที่จะตั้งเปน          

๒ องคกรคูกัน ยังคงเปนองคกรในภาพใหญของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินนะครับ 

คือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินในภาพใหญ ซึ่งจะเปนผูเชี่ยวชาญดานการตรวจเงิน

ดานการบัญชีนั้นเปนหลักใหญนั้น   ก็จะทําหนาที่หลักเกี่ยวกับวางมาตรฐาน เกี่ยวกับ

การตรวจเงินแผนดิน การใหคําแนะนําปรึกษาแกสวนราชการตาง ๆ ในการทําใหถูกตอง

ตามมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน แลวที่บัญญัติเพิ่มขึ้นก็คือ คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินนี้เอง จะไปตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงิน การคลัง ที่เปนอิสระขึ้นมา 

แลวคณะกรรมการการเงิน การคลัง ตรงนี้จะทําหนาที่พิจารณาการดําเนินการหรือการ

กระทําตาง ๆ ของสวนราชการที่มันผิดไปจากวินัยการเงินการคลัง โดยวิธีนี้คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินก็สามารถที่จะสรรหาบุคคลซึ่งเหมาะสมในการที่จะวินิจฉัยการชี้ขาดคดี

ได เขามาผสมกับการทํางานของบุคลากรดานการบัญชีทั้งหลาย หรือดานเศรษฐศาสตร

ทั้งหลายนั้นเขามาทําหนาที่ แลวก็จะทําใหพัฒนางานดานวินัยทางการเงิน การคลัง นั้น

เขามาเปนปกแผนขึ้น ในลักษณะอาจจะเรียกวา อาจจะใกลเคียงหรือยังไมถึงใกลเคียง 

แตวาในลักษณะที่เปนศาลบัญชีของในตางประเทศเขา ในอนาคตซึ่งอาจจะพัฒนากันไป

ตรงนั้น นั่นคือการพัฒนาของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่มีความประสงคจะพัฒนา

ออกไปในดานนี้นะครับ คณะกรรมการจึงไดเขียนลงไปใหเห็นเปนแนวทางเพื่อจะ

ดําเนินการตอไป รายละเอียดนั้นก็จะไปอยูในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ตรวจเงินแผนดินตอไป ในจุดที่ ๒ ที่แกไขก็คือ การกําหนดการเขียนนะครับ เร่ือง ผูวาการ

ตรวจเงินแผนดินนั้น เขียนรองรับวา เปนผูดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินที่เปน

อิสระและเปนกลาง คานอํานาจอยูกับตัวคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน แลวก็เขียน

บทบัญญัติใหชัดเจนเกี่ยวกับฐานะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระในการ

บริหารงาน  นั่นคอืสิ่งที่คณะกรรมการไดแกไขไปจากที่รางเดิมครับทานประธาน 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นไวนะครับ อาจารยคมสัน โพธิ์คง เชิญครับ 

 



 ๒๐๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             ศิริลักษณ ๙๐/๒ 

 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ

ครับ ผม คมสัน โพธิ์คง กรรมาธิการเสียงขางนอยและสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ 

เนื่องจากคณะกรรมาธิการไดแกไข ขอความในมาตรา ๒๔๕ นะครับ ในวรรคที่ ๖ ที่ ๗ 

แลวก็ที่ ๘ ซึ่งสอดคลองกับที่กระผมไดขอสงวนไวนะครับ เพราะฉะนั้นในสวนของประเด็น

วรรคหก วรรคเจ็ด แลวก็วรรคแปด ผมไมติดใจนะครับ เพียงแตจะสอบถามนิดหนอย    

นะครับวา ในสวนขององคประกอบของคณะกรรมการในวรรคสองนี่ คําวา ดานอื่น นี่

ตีความไดรวมถึงหลาย ๆ ดาน เชน วิศวกรรม นิติศาสตร และดานอื่นดวยใชไหมครับ     

ถาเปนอยางนั้น ผมไมติดใจครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ติดใจ

เฉพาะวรรคสองนะครับ ทานกรรมาธิการจะตอบไดเลยนะครับ เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา ที่เขียนไปนั้น ที่เขียนระบุถึงดานตาง ๆ นั้น คืออาจจะ

หมายถึงวาดานที่จําเปน แตเขียนถึงดานอื่น ๆ นั้น ก็เพื่อจะใหดูในทุก ๆ ดานที่อาจจะ

เกี่ยวของ หรือจะมาเปนประโยชนตองาน เพราะฉะนั้นอยางที่อาจารยคมสันพูดนั้น 

เปนไปตามนั้น อาจจะนี่สายกฎหมาย หรือสายวิศวะ หรืออะไรก็ตามที่จะเขามาชวยเสริม

ในงานของการตรวจเงินแผนดินใหมีประสิทธภาพขึ้นครับ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

อาจารยคมสันพอใจหรือยังครับ 

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ) :  ไมติดใจอะไรครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ คราวนี้เราพิจารณากันไปนี่ยาวนะครับ มาตรานี้ เพราะฉะนั้นไปกันที่ 

ละวรรค ผมเรียนถามไปทีละวรรคกันไปเลยนะครับ วรรคหนึ่ง มีทานผูใดยังติดใจ       

ของผูใดสงวนไวไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 



 ๒๑๐ 
  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ไมมี

นะครับวรรคหนึ่ง วรรคสองของกรรมาธิการเสียงขางนอยก็เห็นชอบไปแลว ทานผูอ่ืนไมมี

ติดใจนะครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

วรรคสามครับ วรรคสามของคุณพิเชียร ของอาจารยจรัสดวย หรือวายังไมไดแปรญัตติ 

ทานพิเชียรกอนครับ โทษครับ               

   

          - ๙๑/๑ 



 ๒๑๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                         เสาวลักษณ ๙๑/๑ 

 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ   

นะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ สสร. นะครับ ผูแปรญัตติในมาตรา ๒๔๕ นี้  

นะครับ กระผมติดใจนะครับ ในวรรคสามนี้ที่กลาวถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน     

มีหนวยธุรการของคณะกรรมการที่เปนอิสระนะครับ โดยมีผูวาการตรวจเงินแผนดิน หรือ

ผูวา สตง. เปนผูบังคับบัญชา อยูในการกํากับของประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

กระผมขออนุญาตเรียนถามทางกรรมาธิการยกรางนะครับวา แลวคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินนี่ มีหนาที่ในการกํากับดูแลการทํางานของผูวาการตรวจเงินแผนดินอยูอีก 

หรือเปลานะครับ นี่อันที่ ๑ แลวก็ขออนุญาตทราบขอบขายนะครับ หรือวารายละเอียด

เทาที่จะเปนไปไดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

เพราะกระผมไดรับทราบมาวา ในระยะหลังนี่มีการปรับปรุงแกไขขอบเขตอํานาจหนาที่

ระหวาง ผูวา สตง. กับคณะกรรมการที่เรียกวา คณะกรรมการ คตง. นี่นะครับ กระผม                  

อยากจะเรียนถามวา ขอบเขตอํานาจหนาที่นี่ยังเหมือน พรบ. ตรวจเงินแผนดินเดิม     

หรือวามีการปรับเปลี่ยน เพราะกระผมไดยินมาวา อํานาจของ คตง. นั้นลดลง แลวก็     

อํานาจของผูวา สตง. นั้นมากขึ้น ตรงนี้ชวยทําความกระจางใหกับกระผมสักนิดหนึ่ง     

นะครับ ขอขอบพระคุณทานประธานมากครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

อยาเพิ่งตอบนะครับ เพราะวามีทานสุรชัย วรรคสาม ดวยใชไหมครับ ทานอาจารยสุรชัย 

เชิญนะครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย วรรคสาม ไมติดใจแลวครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณมากครับ  ถาอยางนั้นก็กรรมาธิการกรุณาตอบคําถามของคุณพิ เชียร                    

สักนิดนะครับ เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ การทํางานของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 



 ๒๑๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                         เสาวลักษณ ๙๑/๒ 

 

กับผูวาการตรวจเงินแผนดินนะครับ จะมี ๒ ลักษณะ ในลักษณะที่เปนหัวหนาหนวยงาน

นั้น ก็จะอยูในกํากับของประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินตามวรรคสาม แตถา         

การทําหนาที่ที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินแลวนั้น ผูวาการตรวจเงินแผนดินนั้นจะมี

ความเปนอิสระและเปนกลาง  ทั้งนี้ เพื่อใหการทํางานของตัวคณะกรรมการกับ               

ตัวผูวาการนั้นมีการคานและถวงดุลกัน อันนี้เปนลักษณะพิเศษของการตรวจเงินแผนดิน   

ซึ่งก็คงไวตามที่เปนมาของรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ นะครับ เปนหลัก สวนการแกไขกฎหมาย

การตรวจเงินแผนดินนั้น เขาใจวาไมไดมีการแกไข เพียงแตวาในชวงที่เมื่อมีการปฏิรูป   

การปกครองแผนดินนั้น คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไมไดใหฟนขึ้นมา แลวก็ประกาศ

คณะปฎิรูปนั้น ใหผูวาการทําหนาที่ทั้งกรรมการและผูวาการ แตเปนกรณีชั่วคราว        

เมื่อรัฐธรรมนูญนี้ประกาศใชบังคับแลวนั้น ก็จะตองมีการสรรหากรรมการตรวจเงิน

แผนดินขึ้นมาใหม แลวก็ทําหนาที่ในลักษณะเดิมครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  พอใจ

ไหมครับ คุณพิเชียรพอใจนะครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ทานประธานครับ คือกระผมเอง    

ที่ผานมา ก็ชื่นชมในการทํางานของทานผูวา สตง. มาโดยตลอดนะครับ แตวากระผม   

ไดรับทราบมาวามีขอขัดแยงกันระหวาง คตง. กับ สตง. นะครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

คงไมเปนไร ขอขัดแยงเรื่องของเขา 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ก็ขออนุญาตวาอยาใหมีความขัดแยง   

ใด ๆ กันนะครับ ขอใหยึดการตรวจเงินแผนดินใหดีที่สุด 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

เราเขียนรัฐธรรมนูญแลวกัน เรารางรัฐธรรมนูญก็แลวกัน เร่ืองความขัดแยงอยาไปยุงเขา

เลยครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  เขาใจครับ ขอกราบขอบพระคุณ     

อยางสูงครับ 

 



 ๒๑๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                         เสาวลักษณ ๙๑/๓ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ วรรคสาม ก็ไมมีผูใดติดใจอีกแลวนะครับ ขอผานไปวรรคสี่ครับ หนึ่ง สอง

สาม สี่ นะครับ มีกลุมไหนครับ   

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ไมมีนะครับ ไมมีก็ไปวรรคหา ใหประธานวุฒิสภา ไมมีอีกเชนกันนะครับ วรรคหก ก็ไมมี

ครับ วรรคเจ็ด ก็ไมมีครับ ทานพิเชียร 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  มีครับ ทานประธาน  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

วรรคเจ็ด ใชครับ เชิญครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับผม สําหรับวรรคเจ็ดนี้นะครับ      

ทานประธานครับ คือกระผมขออนุญาตเรียนถามนะครับ เอาอยางสั้นเลยนะครับ --------- 

 

                                                                                                                      - ๙๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)               พรเทพ ๙๒/๑ 

 

ที่จะใหมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังที่เปนอิสระ เพื่อทํา

หนาที่วินิจฉัยการดําเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และการงบประมาณนั้น

นี่ กระผมอยากจะขออนุญาตเรียนถามนะครับวา การตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงิน

และการคลังที่เปนอิสระนี้ จะเปนการไปแทรกแซง หรือไปกาวกายอํานาจหนาที่ของแบงก

ชาติ และกระทรวงการคลังหรือไมนะครับ เพราะวาในปจจุบัน แลวก็ในอดีตที่ผานมานี่   

ผูที่ทําหนาที่ควบคุมวินัยทางการเงินนี่ ก็คือ แบงกชาตินะครับ แลวก็ผูที่ควบคุม แลวก็

กํากับดูแลนโยบายการเงินนี่ ก็คือ แบงกชาตินะครับ สวนผูที่กํากับนโยบายการคลัง หรือ

วาวินัยทางการคลังนี่ ก็คือ กระทรวงการคลังครับ ทีนี้ถาตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมานี่ ซึ่ง

อันนี้เปนขอความใหม ที่ทางกรรมาธิการยกรางไดเพิ่มเติมขึ้นมานี่ กระผมไมม่ันใจนะครับ

วา ตรงนี้จะไปกาวกายหรือไปซ้ําซอนกับการทํางานของแบงกชาติ และกระทรวงการคลัง

หรือไม ตรงนี้อยากใหทางยกรางไดชวยชี้แจงใหพวกเราเขาใจหนอย แลวก็ถาไมซ้ําซอน 

ไมไปแทรกแซงการทํางานของแบงกชาติ และกระทรวงการคลังนี่ บทบาท อํานาจหนาที่ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งขอบเขตของการทํางานนี่นะครับ จะกวางขวางมากนอยขนาดไหน 

เพราะวาในตางประเทศนี่นะครับ เขาก็มีคณะกรรมการควบคุมวินัยทางการเงิน                

การคลังนี่ แตสวนมากแลวนี่จะขึ้นอยูกับแบงกชาตินะครับ เพราะฉะนั้นถามาแยกเปน

องคกรอิสระอยางนี้ ผมไมแนใจวาในทายที่สุดนี่มันจะมีขึ้นมา ๒ หนวยงานหรือเปลา              

ที่จะมาคุมนโยบายการเงิน แลวก็นโยบายการคลัง ซึ่งเปนเรื่องใหญมากนะครับ                 

ทานประธานครับ ผมอยากจะใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมสวนทางกันนะครับ                 

ขออนุญาตเรียนถามครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :                 

ทานสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ขออนุญาตกราบเรียน เร่ืองคณะกรรมการวินัย

ทางการเงินและการคลัง เพื่อทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทราบครับ ขออนุญาต            

กราบเรียนอยางนี้ครับวา คณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังนี้ ไมไดเกี่ยวกับ 

 



 ๒๑๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               พรเทพ ๙๒/๒ 

 

แบงกชาติ  ไม ได เกี่ยวกับธนาคารทั้ งหลายแตประการใดทั้ งสิ้น  ความจริงแลว

คณะกรรมการชุดนี้เปนชื่อที่มีอยูแลวนะครับ ในรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ แลวก็ตั้งขึ้น

ตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ อยูแลวนะครับ ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ 

กรรมการชุดนี้จะทําหนาที่ดูเร่ืองวินัยการเงิน การคลังในภาครัฐ ไมใชภาคเอกชน ผม

หมายความวา โดยปกติเมื่อกระทรวงการคลังไดออกระเบียบ กฎเกณฑทั้งหลายขึ้นมานี่

นะครับ เจาหนาที่ของรัฐทั้งหลาย พวกขาราชการ พวกพนักงานทั้งหลาย อาจจะทําผิด

กฎเกณฑทางวินัยการเงิน การคลังเหลานั้น ยกตัวอยางเชน ตามระเบียบกระทรวง       

การคลัง สมมุตินะครับ บอกวา ตองจายเงินคาเบี้ยประชุม ครั้งละ ๘๐๐ บาท ก็มีคนไป

จาย ๙๐๐ บาท อยางนี้เปนตนนะครับ หรือตามระเบียบกระทรวงการคลัง บอกวา คนที่มี

หนาที่รับเงินนี่ตองสงเงินเขาคลังภายใน ๑ วันทําการ ก็ปรากฏวามีเจาหนาที่ของรัฐนั้น  

ใชเวลา ๒ วัน ๓ วัน  ๕ วันบาง นําเงินสงคลัง ก็ถือวาผิดวินัยทางการเงิน การคลังครับ ซึ่ง

ปจจุบันนั้นมีระเบียบ มีขอบังคับของ สตง. อยูนะครับวา ใครก็แลวแตที่ทําผิดวินัยทาง

การเงิน การคลัง ตองรับโทษปรับทางปกครอง โทษปรับทางปกครองนั้นก็จะมีขั้นต่ํา 

ตั้งแต ๑ เดือนของเงินเดือน ไปจนถึงขั้นสูง ๑๒ เดือนของเงินเดือนนะครับ โดยปจจุบันนี่ 

ก็มีคณะกรรมการวินัยทางการเงิน การคลังของ สตง. หรือ คตง. อยูแลวนะครับ กรรมการ

ชุดนี้ก็ทําหนาที่ใหความเห็นครับ เพื่อลงโทษปรับทางปกครอง ๑ เดือนของคาปรับนี่      

นะครับ อยางที่ผมเรียน ๑ เดือนของเงินเดือน หรือ ๑๒ เดือนของเงินเดือน แลวแตกรณี

นะครับ กรณีนี้ก็เปนการย้ําใหเห็นชัดครับวา อํานาจในการแตงตั้งนั้นมีอยู แลวก็ทาน           

อัชพรนะครับ ทานรองเลขากรรมาธิการไดเรียนไปแลวนะครับวา กรรมการวินัยทาง

การเงิน การคลังที่เปนอิสระนี้จะคอย ๆ พัฒนาตัวเองไปสูการเปนศาลบัญชี เพื่อทําหนาที่

เปนศาลชั้นตนนะครับ ในทางการเงิน การคลังตอไป ขออนุญาตกราบเรียนทานวา ไมได

เกี่ยวของกับเร่ืองแบงกชาติ ไมไดเกี่ยวของกับธนาคาร ไมไดเกี่ยวของกับการใชจายเงินที่

เราประสบปญหาในชวงสี่หาปที่ผานมา กรรมการชุดนี้ชื่ออาจจะคลายกันนะครับ แตผม

กราบเรียนวา มีการตั้งขึ้นแลว และมีอยางเปนทางการแลวครับ ทานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :          

กน็าจะพอใจแลวใชไหมครับ ทานพิเชียร ทานศักดิ์ชัยหรือครับ        - ๙๓/๑ 



 ๒๑๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๙๓/๑ 

 

  นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  กราบเรียนทานประธานครับ ศักดิ์ชัย สสร.  

นะครับ ในวรรคที่ ๗ นะครับ ผมฝากกรรมาธิการพิจารณานิดหนึ่ง ไมแนใจวาตกหรือ

เปลานะครับ ในชวงบรรทัดสุดทายนะครับวา คณะกรรมการวินัยทางการเงิน ตองมี การ

คลัง ดวยไหมครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

เชิญอาจารยสมคิดอีกทีครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ตกคําวา และการคลัง 

ใชไหมครับ วรรคไหนครับ  

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  บรรทัดสุดทายครับ วรรคเจ็ด 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณครับ ทานครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

ขอบคุณทานศักดิ์ชัยดวยนะครับ วรรคเจ็ดก็ไมมีแลวนะครับ ถาอยางนั้นผานวรรคเจ็ด   

ไปวรรคแปดครับ มีทานผูใดติดใจไหมครบั วรรคแปด 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :   ไมมี

นะครับ ขออนุญาตผานไปวรรคเกา เปนเพิ่มเติมเพิ่มมาใหม เชิญทานอาจารยจรัสกอนนะ 

ขอโทษที เชิญครับ อาจารยจรัสครับ 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม จรัส 

สุวรรณมาลา ครับ กระผมนิดเดียวครับ ทานประธานครับ เพียงแตสงสัยอยากจะให

คณะกรรมาธิการชวยกรุณาอธิบายใหนิดหนึ่งครับ คือ ในวรรคที่ทานกรุณาเพิ่มเขามา

ใหมนี่ครับ เขียนวา ใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนหนวยงานที่เปนอิสระในการ

บริหารงานบุคคลตาง ๆ ที่เหลืออยูนะครับ คราวนี้ในวรรคที่ ๓ ที่เพิ่งจะผานไปนะครับ 

กระผมอานแลวไดความทํานองวา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนวยงานธุรการ 

ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินที่ เปนอิสระ  โดยมีผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

เปนผูบังคับบัญชา คราวนี้ผมเขาใจวา ผูวาการตรวจเงินแผนดินทานเปนผูบังคับบัญชา

ของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ดวยหรือเปลาครับ ถาเปนดวย ทานเปนผูบังคับบัญชา 



 ๒๑๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๙๓/๒ 

 

ของ ๒ หนวยงาน หรือวาทานหมายถึงวา หนวยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน  ในวรรคสาม คือสํานักงานตรวจเงินแผนดินในวรรคที่ทานเพิ่มเขามาใหมนี่  

อันเดียวกันไหมครับ ผมอยากใหทานตอบกอน ถาเกิดเปนอันเดียวกันตองมาเขียนรวมกัน

นะครับจะดีกวา เพราะวาเดี๋ยวจะเกิดการเขาใจผิดวาเปนคนละหนวย ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :          

จะตอบเลยดีกวาไหมครับ เชิญทานอัชพรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ เปนหนวยงานเดียวกันครับ เปนเรื่อง

เดียวกัน และก็ควรจะเอามาเขียนรวมกัน ซึ่งเดิมก็มองอยูเหมือนกัน คณะกรรมาธิการ      

ก็ตั้งใจที่จะ ตอนปรับรางที่เสนอเพื่อขอความเห็นชอบก็จะนํามาเขียนรวมกันอยูแลว 

เพราะวาเขียนแยกกันทําใหเกิดความเขาใจผิดไดครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :              

เชิญอาจารยจรัสครับ 

   ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ขอบคุณทานกรรมาธิการครับ ผมไมมี

คําแนะนํา เพราะวาไมรูจะเขียน ผมไมมีไอเดีย (Idea) วาจะเขียน ยังคิดไมออก ทานคง

จะคิดออกนะ เพราะฉะนั้นก็ ทานเปนผูเชี่ยวชาญอยูแลว เพราะฉะนั้นขออนุญาตที่จะ

ฝากใหทานชวยกรุณาพิจารณาดวยครับ คราวนี้ผมเพียงแตอยากจะตั้งขอสังเกตวา คือ

ผมมีคําถามที่คลาย ๆ กับที่ทานสมาชิกไดเพิ่งอภิปรายเมื่อตะกี้นะครับวา ยังรูสึก          

ยังเขาใจไมคอยชัดเจนมากนักวา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งเปนคณะกรรมการ

ชุดนี้นะครับ กับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ซึ่งเปนหนวยปฏิบัติการในการตรวจเงิน

แผนดินนี่นะครับ จะมีความสัมพันธกันอยางไร ชัด ๆ นะครับ คือทานบอกวา กรรมการ

ตรวจเงินแผนดินมีหนาที่เกี่ยวกับเร่ืองการกําหนดหลักเกณฑมาตรฐาน ใหคําแนะนํา   

แลวก็อยางอื่นนะครับ ตอนที่ทานเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดองคกรคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน ผมอาจจะเขาใจผิดไปเอง หรือคิดไปเองนะครับวา คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินจะเปนคณะกรรมการซึ่งทําหนาที่คลาย ๆ กับเปนคณะกรรมการที่ทํางานเชิง

นโยบาย กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑนี่นะครับ แลวก็สํานักงานตรวจเงินแผนดินเปน 



 ๒๑๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๙๓/๓ 

 

หนวยปฏิบัติการ ซึ่งจะนําหลักเกณฑนี้ ไปปฏิบัติ  คือไปตรวจเงินแผนดินนะครับ นาจะ

เปนองคกรคนละระดับกัน คราวนี้องคกร ๒ ระดับนี้ควรจะมีความสัมพันธในเชิง

ตรวจสอบ ถวงดุลกันอยูพอสมควรนะครับ -------------------------------------------------------- 

 

                  - ๙๔/๑ 



 ๒๑๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๙๔/๑ 

 

คือถาฝายนโยบายหรือฝายกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑการทํางานเห็นวา ฝาย

ปฏิบัติการทํางานไมถูก  ไมครบ  ไมถวน  ก็นาจะมีการทักทวง  หรือขอเสนอของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ความจริงการดําเนินการของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน

ในบางครั้งก็อาจจะเปนไปไดที่อาจจะไมไดทําหนาที่ใหครบถวนสมบูรณ แลวก็จะเปนเหตุ

ใหมีการละเมิด หรือทําใหวินัยทางการคลังของประเทศหยอนยานไปได เพราะฉะนั้นการ

ตรวจสอบตรงนี้นาจะเปนระบบที่วางไว แตเมื่อทานใหมีหนวยงานสํานักงานเลขานุการ

เปนหนวยเดียวกัน  การดีไซน  (Design) ออกแบบให  ๒  หนวยงานนี้ มีลักษณะ

ความสัมพันธเชิงตรวจสอบถวงดุลมันก็จะดอยลงไป ผมเพียงแตอยากจะใหทานลองนึกดู

วา ทําอยางไรที่จะใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินนี้มีหนวยและสํานักงานเลขานุการที่

นาจะแยกจากคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินนะครับ ที่จะไดทํางานเช็ก แอนด บาลานซ 

(Check and balance) หรือตรวจสอบถวงดุลได แลวก็อีกเชนเคยครับ ผมยังไมสามารถ

จะเสนอแนะความคิดทานได ความจริงเรื่องนี้ไดเคยคุยกับกรรมาธิการบางทานไวแลว

เหมือนกันวา อยากจะฝากใหชวยดูนะครับ เพราะวาในอนาคตเมื่อเราจะเนนเรื่องวินัย

ทางการคลัง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินนาจะมีบทบาทที่ชัดเจนแยกจากสํานักงาน

ตรวจเงินแผนดินที่ดีขึ้น คราวนี้ผมขออนุญาตที่จะเสริมคําอธิบายของทานกรรมาธิการ

ทานอาจารยสมคิด เกี่ยวกับเรื่องคําตอบเรื่องคณะกรรมการวินัยทางการเงิน การคลัง         

นิดหนอยครับ เพื่อจะไดบันทึกไวเปนขอสังเกตนะครับ คือ การดูแลเร่ืองวินัยทางการเงิน 

การคลังของคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้น ความจริงแยกจากของแบงคชาติชัดเจน เพราะวา

แบงกชาติเปนเรื่องของการดูแลระบบการเงินการคลังของประเทศในระบบเศรษฐกิจ

โดยรวม ซึ่งทานอาจารยสมคิดอธิบายไปแลว แตวาการเก็บเงิน การรักษาเงิน การใชเงิน

ในภาครัฐมีโอกาสที่จะขาดวินัยในระดับปฏิบัติการคอนขางมาก เพราะเหตุที่ระบบบัญชี

อาจจะไมสมบูรณ เพราะเหตุที่การรับรู รายได รายจายอาจจะไมทันเวลา ทําใหเกิดภาระ

การรับรูที่ผิดพลาดหรือการตรวจสอบที่ผิดพลาด กลไกเหลานี้นะครับจะนําไปสูการขาด

วินัยทางการเงินได หนาที่เหลานี้เปนหนาที่ของคณะกรรมการวินัยทางการเงิน การคลังที่

จะชวยดูแล ความจริงไมใชดูเฉพาะปฏิบัติการนะครับ ดูตั้งแตเร่ืองของการออกกฎกติกา 

มารยาททางการเงินดวย เพราะฉะนั้นที่ผมเนนเรื่องหนาที่ของคณะกรรมการนี่ก็เพื่อจะให 



 ๒๒๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๙๔/๒ 

 

กรรมาธิการไดพิจารณาวา งานเหลานี้จําเปนตองมีหนวยงานเลขานุการที่คอนขางจะ

เขมแข็ง ไมใชไปพึ่งหนวยปฏิบัติการซึ่งจะทําใหเกิดปญหาตามมาในระยะหลังได 

ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ครับผม ขอบพระคุณครับ อยาเพิ่งตอบนะครับ ขอทานพิเชียรกอนนะครับ เชิญครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :   ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ กระผมมาดูอยางถี่ถวนอีกครั้งหนึ่งแลวในวรรคที่ ๗ 

และวรรคที่ ๘ นะครับทานประธานครับ กระผมมีความรูสึกวา 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :         

๗ และ ๘ ผานไปแลวนะครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ แมวาจะผานไปแลวก็ตามครับ        

ทานประธาน แตวาผมมาดูโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง กระผมคิดวาในวรรคที่ ๗ ซึ่งพูดถึง

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กระผมคิดวาขาดสาระสําคัญ            

ถึง ๒ ประการดวยกันครับทานประธาน 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

คงไมยอนกลับไปวรรคเจ็ด วรรคแปดอีกแลวนะครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมขออนุญาตนิดเดียวเองครับ อันนี้     

ก็ เปนขอสัง เกตที่จะเปนประโยชนอยางยิ่ งนะครับทานประธาน  ในการบันทึก                

เปนเจตนารมณดวย  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

สั้น ๆ ก็แลวกันครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ :  สั้น ๆ ครับ คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินนี้ควรจะเปนอยางที่ทานอาจารยจรัส ขออนุญาตเอยนามนะครับ ไดกลาวไว       

เมื่อสักครูนี้นะครับวา คตง. ควรจะมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญที่สุดเลย ประการที่ ๑ คือการ

กํากับนโยบายของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน นี่คือประการที่ ๑ เลยครับ ซึ่งทาง

กรรมาธิการยกรางมิไดเขียนไว  



 ๒๒๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๙๔/๓ 

 

  และขอที่ ๒ ก็คือ ตองมีหนาที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ สตง. 

ครับทานประธาน นี่คือขอที่ ๒ ครับ ซึ่งทานก็ไมไดเขียนไว ทานไปเขียนไววามีหนาที่

กําหนดหลักเกณฑมาตรฐาน ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ ---------------------------- 

 

                                                                                                                 - ๙๕/๑ 

  



 ๒๒๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         วีรุทัย ๙๕/๑ 

 

อันนี้นี่ไมมีอํานาจใด ๆ เลยนะครับพูดกันตรง ๆ คืออํานาจใหคําปรึกษา อํานาจแนะนํา 

อํานาจเสนอแนะนี้มันเปนอํานาจที่ไมมีคอมมานด (Command) เลย พูดตรง ๆ กระผม   

คิดวา ในวรรคเจ็ดนี้บกพรองอยางยิ่งเลยทานประธาน ขออนุญาตนะครับ ผมก็มิอาจจะ

ไปนั่นอะไรนะครับ แตวากระผมดูแลวมันมิไดตรงกับภารกิจหลักของคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินหรือ คตง. เลย ถาเปนอยางนี้ คตง. เหมือนเสือกระดาษเลย ไมมีความหมาย

ใด ๆ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

แลวคุณพิเชียรแปรไวหรือเปลาครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  เผอิญแม ผมก็ไมไดแปรตรงนี้ไว 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ถาไมไดแปร ก็กรุณาพอแลวครับ ยุติไดแลวครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบขออภัย แตวาถาอันนี้เปนการ

แกไข 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :   ไมได

ครับ ไมไดครับ มันผานแลวครับ แลวทานไมไดแปรไว 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ก็ผมตั้งเปนขอสังเกตไวนะครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

พอแลวครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  แลวก็ในวรรคที่ ๘ ก็เชนเดียวกันครับ

ทานประธาน 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ไมใชครับ คุณพิเชียรครับ พอแลวครับ กรุณานั่งลงครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ก็นิดเดียวครับทานประธาน 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

พอแลวครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  คือที่ 



 ๒๒๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         วีรุทัย ๙๕/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

คุณพิเชียรครับ  

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ก็ตองขอขอบพระคุณอยางยิ่งครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

กรรมาธิการครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ขอสังเกตของทานอาจารยจรัส สุวรรณมาลา 

เปนขอสังเกตที่นาสนใจยิ่งนะครับ แตผมขออนุญาตกราบเรียนวา ทานอาจารยจรัส  

อยากใหแยกระหวางสํานักงานเลขานุการ หมายถึง สํานักงานที่ทําธุรการจริง ๆ ของทั้ง

หนวยงานนี่ กับสํานักงานที่เปนคลาย ๆ เลขายอย ๆ ของ คตง. ออกจากกัน อันนี้ก็เปน

ขอสังเกตที่ดี แลวก็ผมคิดวาควรจะบันทึกไวในเจตนารมณ และก็ตอนตรากฎหมาย คตง. 

นี่ควรจะบันทึกเรื่องนี้ไวอยางชัดเจน เพราะวาในระบบการบริหารงาน โดยเฉพาะใน

มหาวิทยาลัยนี่ความจริงก็มีลักษณะอยางนี้อยูนะครับ สภามหาวิทยาลัยก็จะมีหนวย

ธุรการเล็ก ๆ ของตัวเอง เพื่อไมใหอธิการบดี โดมิเนต (Dominate) หรือวามีอํานาจเหนือ

หนวยธุรการของสภา อันนี้ก็เปนขอสังเกตที่ดี แตขออนุญาตกราบเรียนวา ถาจะเขียน  

เร่ืองนี้ลงในรัฐธรรมนูญก็คงมีรายละเอียดคอนขางมากนะครับ เขาใจวาอาจารยจรัสเองก็

ไมไดประสงคจะใหเขียนในรัฐธรรมนูญนะครับ แตวาบันทึกใหเกิดความชัดเจนขึ้น      

สวนประเด็นที่ทานพิเชียรเปนหวงเรื่องการกํากับนั้น ขออนุญาตกราบเรียนวา บัญญัติไว

แลวในมาตรา ๒๔๕ วรรคสาม บอกวา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินก็มีหนวยธุรการ  

ตาง ๆ แลวก็ใหผูวาอยูภายใตการกํากับของประธานการตรวจเงินแผนดิน ก็ขออนุญาต

กราบเรียนวา ไมไดบกพรองอะไรนะครับ ก็เปนไปตามระบบโดยทั่วไป คณะกรรมการก็มี

อํานาจเหนือหัวหนาซึ่งเปนฝายประจํานะครับ ขออนุญาตกราบเรียนครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  ครับ 

ก็คงผานไดนะครับ วรรคนี้ครับ ตอไปเปนวรรคที่ ๑๐ ครับ มีใครติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 



 ๒๒๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         วีรุทัย ๙๕/๓ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ไมมี 

ทานผูใดติดใจนะครับ วรรคสุดทายครับ วรรคที่ ๑๑ ครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ก็ไมมี

ใครติดใจนะครับ มีเหลือของทานสุรชัยก็เขาใจวา ทานอาจารยวัชราก็ไมติดใจอะไรทั้งสิ้น

ใชไหมครับ ทานการุณครับ ติดใจหรือครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สมาชิก

สภาราง ผมขอเพิ่มเติมวรรคสิบสองครับ อันนี้เปนหลักการอยางเดียวกันกับ ปปช.          

ที่ผมไดอภิปรายไปมากมายยืดยาวไปแลวกอนกินขาว และ ปปช. ก็ประสบผลสําเร็จวา  

ที่ประชุมเสียงขางมากไดอนุมัติไปแลวครับวา ใหมี ปปช. จังหวัด ในขณะเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือเราเรียกชื่อยอ ๆ วา คตง. ผมก็เสนอเปนวรรคที่ ๑๒ 

บอกวา ทั้งนี้ใหมีกรรมการตรวจเงินแผนดินประจําจังหวัด โดยคุณสมบัติ กระบวนการ 

สรรหาและอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ เนื้อความก็เปนอยางเดียวกัน 

และคลายกันกับที่ขอตั้ง ปปช. ประจําจังหวัด ไดอภิปรายไปแลวละครับวา ที่ผานมา

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและสํานักงานตรวจเงินแผนดินนะครับ เจาหนาที่ได

ทํางานหนักมาก ผมไดใหขอมูลตอที่ประชุมไปแลววา โดยเฉพาะทองถิ่นที่เรียกวา อบต. 

เทศบาล และ อบจ. มีรวมกนัทั้งประเทศประมาณ ๘,๐๐๐ แหง ------------------------------- 

 

           - ๙๖/๑ 



 ๒๒๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ปทิตตา ๙๖/๑ 

 

เราไมพูดเฉพาะสวนกลาง กระทรวง กรมตาง ๆ เราไมพูดไปถึงรัฐวิสาหกิจ เรายังไมพูด  

ไปถึงการบริหารสวนภูมิภาค ยอ ๆ แตเพียงวา เฉพาะสวนทองถิ่นนะครับ ประมาณ 

๘,๐๐๐ แหงนั้น สํานักงานตรวจเงินแผนดินยอมรับสารภาพวา ตรวจไดเพียงประมาณ         

ปละ ๓๐๐ แหง และตรวจทั้ง ๓๐๐ แหง พบการทุจริตทั้ง ๓๐๐ แหง ไมวาจะมากหรือ

นอย มีวิธีการใชเงินงบประมาณตาง ๆ ผิดพลาด คลาดเคลื่อนไปจากขอกฎหมาย และ

ระเบียบตาง ๆ อีกมาก ดวยเหตุนี้ทานประธานที่เคารพครับ ถาหากยังใหสํานักงานตรวจ

เงินแผนดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินยังคงไวอยูแตเฉพาะสวนกลาง คงจะ

ยากลําบากที่จะทําหนาที่ใหบรรลุลุลวง แลวเรายังจะปลอยใหมีการดูแลทางการเงิน       

ที่ผิดพลาดอยางนี้  ซึ่งเปนเงินที่มากมาย  ทั่วทั้งประเทศ  นับเปนหลายแสนลาน         

หลายแสนลาน ถาหากทําการไปตรวจสอบและไปดูแล กํากับอยางใกลชิด ไปดูแลความ

ถูกตองอยางละเอียดถี่ถวน เราก็สามารถประหยัดเงินงบประมาณก็ไดนับเปนแสนลาน

เชนกัน  นี่ละคือเหตุผลที่ผมนําเสนอวาควรจะมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามขอเสนอนี้ประจําจังหวัด รายละเอียดตาง ๆ ก็เปนไป

ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งจะตองไปวากันอีกทีหนึ่ง ผมไมขออภิปรายใหมันยืดยาว

ไปนะครับ ขอเพียงเทานี้ละครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณครับ ทานการุณทานแปรญัตติเพิ่มไววรรคสุดทายนะครับ ทานกรรมาธิการ

ครับ เชิญทานอาจารยสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ เมื่อตอนตนเราลงมติไปเร่ือง ปปช. ประจําจังหวัดไปแลว ความจริงผมมาไมทันครับ 

ทานประธานครับ ก็ไดรับฟงติดตามอยู ไปปฏิบัติหนาที่บางอยางที่สําคัญขางนอก           

จะขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับวา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ 

รัฐธรรมนูญนั้นไมควรเขียนรายละเอียดทุกอยางลงไปหมด แมวาหลักการนั้นจะตรงกัน 

ความจริงนั้นคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินปจจุบันมีฝายตรวจเงินแผนดินประจํา

ภูมิภาคกระจายอยู ตามภูมิภาคอยู  แลวก็ทําหนาที ่ตรวจสอบอยูแลว  แมจะไมมี

คณะกรรมการตรวจเงินประจําจังหวัดก็ตาม แตวาการตรวจเงินแผนดินก็กระทําการใน     



 ๒๒๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ปทิตตา ๙๖/๒ 

 

ทุกจังหวัด แลวก็ทําการสุมตรวจในทุกจังหวัดอยูแลว คําถามใหญคงไมใชเร่ืองวา

กรรมการตรวจเงินแผนดินมีประจําจังหวัดหรือไม ความจริงเรื่องอัตรากําลัง เร่ืองการ

พยายามทําใหมีการตรวจเงิน ครอบคลุมทุกทองถิ่นที่ทานการุณพูดมา เปนความ

พยายามที่เราทํามาโดยตลอดนะครับ แมยังไมประสบความสําเร็จก็ตาม ผมขออนุญาต

กราบเรียนครับวา ถาเราตองเขียนองคกรเล็ก ๆ ในองคกรใหญทุกองคกรนี่นะครับ เราจะ

เกิดปญหาขึ้น อยางนี้ครับ ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ศาลยุติธรรมเราบอกวามี

ศาลอยู ๓ ชั้น คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา แตทานทั้งหลายคงเห็นนะครับ เรามี

ศาลจังหวัด  นะครับ แตเราไมไดเขียนศาลจังหวัดในรัฐธรรมนูญนะครับ ศาลปกครองก็มี

ศาลปกครองประจําภูมิภาคนะครับ ทานอัครวิทยทานรองประธานศาลปกครองสูงสุดอยู

ที่นี่ คงยืนยันกับผมได เราก็ไมไดเขียนเรื่องศาลปกครองประจําภูมิภาคในรัฐธรรมนูญ 

ฉันทใดก็ฉันทนั้น กรรมการการเลือกตั้ง มีกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แตเราไม

เคยเขียนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในรัฐธรรมนูญเลยนะครับ  เมื่อกี้เราโหวต

เร่ือง ปปช. ไป ผมเขาใจวาเรากําลังสรางมาตรฐานที่ผิดขึ้น เพราะองคกรตามรัฐธรรมนูญ

นั้นคือ ปปช. ใหญเทานั้นละครับ ปปช. เล็กประจําจังหวัดนี่ตั้งขึ้นไดครับ ไมไดมีปญหาแต

ประการใดทั้งสิ้น แตไมควรเขียนอยูในรัฐธรรมนูญ เพราะจะทําใหเกิดความสับสนทันที 

นะครับวา เรากําลังสรางองคกรตามรัฐธรรมนูญขึ้นอีก ๗๖ องคกรหรือไม เพราะใน          

ศาลรัฐธรรมนูญเราพิจารณามาแลวนะครับ วาในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวดวยอํานาจหนาที่

ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ๒ องคกร ใหองคกรศาลรัฐธรรมนูญทําหนาที่วินิจฉัย คําถาม

มีอยูวา ในอนาคตหากเกิด ๗๖ ปปช. เล็ก ๗๖ ตรวจเงินแผนดินเล็ก ๆ องคกรเหลานี้เปน

องคกรตามรัฐธรรมนูญนะครับ ถาเปนศาลรัฐธรรมนูญตองวินิจฉัยชี้ขาดเขตอํานาจของ

องคกรเหลานี้ดวย ปญหาจะเกิดขึ้นมากมายพอสมควร ผมไมเวนแมแตองคกรอัยการ 

เดี๋ยวเราจะพูดกันนะครับ ในมาตรา ๒๔๖ ถามวาเรามีอัยการประจําจังหวัดไหม             

มีสํานักงานอัยการประจําจังหวัดไหม มีครับ แตถามวาเราตองเขียนไหมวา จําตองมี

องคกรอัยการประจาํจังหวัดในรัฐธรรมนูญ -------------------------------------------------------- 

 

          - ๙๗/๑ 



 ๒๒๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๙๗/๑ 

 

ในมาตรา ๒๔๖ ถามวาเรามีอัยการประจําจังหวัดไหม มีสํานักงานอัยการประจํา     

จังหวัดไหม มีครับ แตถามวาเราตองเขียนไหมวาจะตองมีองคกรอัยการประจําจังหวัด    

ในรัฐธรรมนูญนะครับ  หลักการคงตรงกันครับวา  เ ร่ืองการตรวจเงินแผนดินนั้น                

มีความจําเปนตองตรวจใหครอบคลุมทุกประเภท ความจริงผมเรียนเพิ่มเติมดวยนะครับ

ว า ในกฎหมายของการตรวจ เงิ นแผนดินนั้ น เขาก็พยายามครับ  จะให มีการ                 

ตรวจเงินแผนดินทั้งประเทศ แตยังมีอุปสรรคหลายเรื่อง ในเรื่องกําลังคน ในเรื่องอัตรา  

ตาง ๆ ในเรื่องงบประมาณ แตวาใน พรบ. ตรวจเงินแผนดินก็มีวิธีการแกไขปญหาของเขา

อยูแลว วิธีการหนึ่งก็คือในกฎหมายตรวจเงินแผนดินไปเขียนนะครับวา คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินมีอํานาจไปจางบริษัทเอกชนมาตรวจหนวยงานของรัฐได แตวาวิธีการนี้

ยังไมไดริเร่ิมทํางานอยางจริงจังเทาไรนัก แตผมจะเรียนวากลไกทั้งหลายที่ทานการุณ

อยากเห็นนะครับวา มีการตรวจสอบที่เขมงวดขึ้นอะไรตาง ๆ นั้น ผมเห็นวาทิศทาง  

ตรงกันครับ แตปญหามีอยูวาเราควรจะเขียนองคกรเล็ก ๆ ในรัฐธรรมนูญหรือไม         

แลวกอใหเกิดปญหาขึ้นวาองคกรเหลานี้เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญหรือไม อยางไร       

เพราะถาทานเขียนอยางนี้ ผมคิดวาตองเขียนอัยการ ๗๖ จังหวัดนะครับ ตองเขียน     

ศาลยุติธรรม ๗๖ จังหวัดนะครับ ตองเขียนศาลปกครอง ๗๖ จังหวัด ในรัฐธรรมนูญ      

นะครับ กรรมาธิการขออนุญาตวาเราไมนาเขียนเรื่องนี้อยูในรัฐธรรมนูญนะครับ แตวา

ในทางปฏิบัตินั้นคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินก็พยายามทําอยูแลว มีตรวจเงินแผนดิน

ภูมิภาคอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ซึ่งทําหนาที่ตรวจเงินในทุกจังหวัด และพยายามตรวจสอบ

ใหครบถวนมากที่สุดเทาที่จะมากไดครับ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ เปนอันวาทางกรรมาธิการยืนนะครับ ทานการุณจะใหโหวตไหมครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผมขอยืนยันใหโหวตครับ 

ดวยเหตุผลของกรรมาธิการไดพูดกันประเภทอยางนี้ครับ มายาวนานมาก สํานักงาน

ตรวจเงินแผนดินประจําจังหวัดมีเจาหนาที่ มีระดับภาค แลวถาเรามีคณะกรรมการที่จะไป

ดูแลในสวนนั้น ผมไมทราบวามีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเขาไปที่ประจําจังหวัดนั้น  

 



 ๒๒๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๙๗/๒ 

 

ซึ่งอาจจะทยอยมี คอย ๆ มี ก็ไมไดวาอะไร เขียนอยูในกฎหมายเพียงแค ๒ บรรทัด         

มีหลายเรื่องครับ ที่เขียนในทํานองลักษณะอยางนี้ขึ้นมา ถาไมอยางนั้นจะมีรายละเอียด

เกี่ยวกับเ ร่ืองทองถิ่นหรือ  มีรายละเอียดอีกเยอะแยะครับ  ทุกอยางตองพัฒนา             

ตองเพิ่มเติมขึ้นตอไปในปญหาที่มีอยู ทําไมเราไมอยูจตุสดมภละครับ สมุหนายก          

สมุหกลาโหม เวียง วัง คลัง นา มามีทําไมครับ สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น    

มีทําไมครับ นาจะเขียนสั้น ๆ ถาอยางนั้น แลววันนี้มีการบริหารราชการสวนกลาง        

การบริหารราชการสวนภูมิภาค และการบริหารราชการสวนทองถิ่น ทานคิดวาจะหยุดอยู

แคนี้หรือครับ โลกในวันขางหนาตอไปไมทราบวาการบริหารราชการที่จะเกิดขึ้นตอไปจะมี

การปฏิรูป บูรณาการณอะไรตาง ๆ ใหเปนไปอยางอื่นหรือไม อยางไร เพียงใด ทําไม     

จึงเดินมาถึงวันนี้ทาน การบริหารราชการตาง ๆ ทําไมจึงเดินมาถึงวันนี้ทาน นาจะหยุดอยู

ตรงที่อยางเดิมครับ ทําไมไมอยูที่ ปปป. ละครับ อะไรครับ อยู กกต. ของพันเอก ณรงค   

กิติขจร ที่ถูกเผาไปตรงนั้นครับ กกต. ทําไมไมอยูที่นั่นละครับ กอนที่จะมี กกต. นะครับ 

พนักงานสอบสวนทํานะครับทาน ทานเอามาทําไมงานนี้ งานของพนักงานสอบสวน    

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เอามาทําไมทาน นี่แหละคือเหตุผล      

ของผมครับ ที่ทําอยางไรการตรวจสอบอยางลึกซึ้ง อยางละเอียดลออ อยางถี่ถวน เพื่อ

รักษาผลประโยชนของชาติเปนแสน ๆ ลาน และในวันตอไปเปนลาน ๆ ทาน ไมเห็นมีอะไร

ตองมาหนักอกหนักใจอะไรเลย ทานกลัวอะไร ผมไมเขาใจ ไหนทานบอกวาจะพากันทํา

การตรวจสอบ ควบคุมกํากับอยางเขมงวด การตรวจสอบ และการควบคุมนั้นกระทําได

โดยงาย อยูตรงไหนครับ ผมยังไมเห็นเลยของทานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

หมายความวายังคงยืนยันนะครับ เพราะวากรรมาธิการยืนยันแนนอนนะครับ  

  (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)           

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ทานสมาชิกครับ  ถาเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ ก็กด เห็นดวย คือไมมีการแกไข        

 



 ๒๒๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๙๗/๓ 

 

ไมมีการเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับ กรรมาธิการไมไดเพิ่มเติม ถาเห็นดวยกับผูแปรญัตติ     

คือคุณการุณ ก็กด ไมเห็นดวย ครับ เชิญลงคะแนนครับ  

 

                        - ๙๘/๑ 

   

 

    

 

 



 ๒๓๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                           นงลกัษณ ๙๘/๑ 

 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

เรียบรอยไหมครับ เรียบรอยนะครับ ขอปดการลงคะแนนครับ เจาหนาที่รวมผล           

การลงคะแนนดวยนะครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการ ๖๒ ครับ ไมเห็นดวย ๑๔ งดออกเสียง 

๒  ผูเขารวมประชุม ๗๘ เปนอันวาไมมีการเติมที่คุณการุณแปรญัตติเอาไวนะครับ 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๓๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                           นงลกัษณ ๙๘/๒ 

 

   มาตรานี้ก็ขออนุญาตผานไดแลวนะครับ ครบถวนบริบูรณ ตองถามซ้ํา ๆ 

อีกครั้ง ไมมีการแกไข ทุกคนเห็นดวยนะครับ วรรคตาง ๆ ทุกคนเห็นดวยหมดแลวนะครับ 

ขอยืนยันซ้ําอีกครั้งวา ผานครับ ขออนุญาตไปตอไปครับ เชิญทานเลขาครับ 

   นางอุมาสีว  สอาดเอ่ียม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฎิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : สวนที่ ๒ 

องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ไมมีการแกไข ๑. องคกรอัยการ ไมมีการแกไข มาตรา ๒๔๖  

มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

มาตรา ๒๔๖ นะครับ มีการแกไข ก็เชิญทานกรรมาธิการกอนนะครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ

ครับ องคกรอัยการเปนองคกรที่สําคัญในกระบวนการยุติธรรม เราไมเคยเขียนองคกร

อัยการในรัฐธรรมนูญเลย ครั้งนี้เปนครั้งแรกนะครับ เหตุผลสําคัญที่กรรมาธิการยกราง  

ไดเขียนเรื่ององคกรอัยการในรัฐธรรมนูญ เพราะวาในอดีตที่ผานมา องคกรอัยการนั้น

สังกัดฝายบริหารมาโดยตลอด แตวาองคกรอัยการนั้นไมไดทําหนาที่ใหกับฝายบริหาร

เทานั้น มีภารกิจหนาที่บางอยาง โดยเฉพาะภารกิจหนาที่ที่เกี่ยวกับคดี ซึ่งเปนภารกิจ

หนาที่ที่สําคัญที่ตองการความเปนกลางและอิสระอยางแทจริง  ในอดีตที่ผานมา     

องคกรอัยการถูกฝายการเมือง ถูกฝายบริหารแทรกแซงในการสั่งคดีอยูหลายครั้ง เราคง

ไมตองพูดกันมากวามีคดีอะไรบาง แตผมเขาใจวาการบัญญัติเ ร่ืององคกรอัยการ          

ในรัฐธรรมนูญเปนมิติใหมของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เราไดไปสอบถามความคิดเห็น

ประชาชนโดยทั่วไปนะครับวา อยากใหองคกรอัยการเปนอิสระจากฝายบริหารหรือไม 

เพื่อใหองคกรอัยการสามารถมีศักดิ์ มีศรี มีเกียรติยศ และตอสูเพื่อยืนเคียงขางประชาชน

ไดอยางแทจริง คําตอบจากประชาชนทวมทนครับวา การใหองคกรอัยการหลุดจาก    

ฝายบริหารนั้นเปนสิ่งที่ดี แลวก็จะสามารถตอสูกับนักการเมืองโดยเฉพาะในศาลฎีกา 

แผนกคดีอาญาของนักการเมืองไดอยางสมศักดิ์ศรี และมีคุณธรรม มีจริยธรรมทั้งหลาย

อยางที่องคกรอัยการควรจะเปน ในสวนที่กรรมาธิการเพิ่มขึ้นมีอยู ๒ วรรคครับ   

          



 ๒๓๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      นงลักษณ ๙๘/๓ 

 

วรรคที่ ๑ ในมาตรา ๒๔๖ ครับ ก็คือ พนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติใน

รัฐธรรมนูญนี้ และตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอืน่ 

อันนี้ก็เปนการเขียนอํานาจหนาที่ของทานอัยการใหชัดเจนนะครับวา มีอํานาจหนาที่

อะไรบาง นอกจากมีอํานาจตามรัฐธรรมนูญนี้แลวนะครับ ก็จะมีอํานาจตามกฎหมาย

อัยการ และกฎหมายอื่น ๆ ดวย อีกวรรคหนึ่งที่เพิ่มมาครับทานประธาน ผมขออนุญาต    

ก็คือวรรคกอนสุดทาย ๑ วรรค เปนการบัญญัติขอหามนะครับวา อัยการสามารถ      

ดํารงตําแหนงอะไรไดบางในหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนทั้งหลาย ขอหามนี้เปน

ขอหามที่มีลักษณะเขียนขึ้นทํานองเดียวกับทานผูพิพากษาทั้งหลาย ซึ่งมีลักษณะที่ดํารง

ตําแหนงที่ตองการอิสระและเปนกลาง กรรมาธิการที่เขียนขึ้นเพื่อตองการใหพนักงาน

อัยการนั้นมีอิสระอยางแทจริงในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่นะครับ ก็ไดบัญญัติไว

นะครับวา พนักงานอัยการตองไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐใน

ทํานองเดียวกัน และตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือดํารงตําแหนง

อ่ืนใดอันมีลักษณะงานคลายคลึงในหางหุนสวน บริษัท ทั้งตองไมเปนอนุญาโตตุลาการ 

และตองไมประกอบอาชีพวิชาชีพหรือกระทํากิจการใดอันไมเปนกลางทางการเมืองหรือ

กระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่หรือเสื่อมเสียถึงเกียรติศักดิ์แหงตําแหนงหนาที่

ราชการ บทบัญญัตินี้มีขึ้นเพื่อใหทานอัยการทั้งหลายที่จะทําหนาที่เปนผูแทนของรัฐ     

นะครับ ไมใชผูแทนของรัฐบาล มีเกียรติศักดิ์ มีเกียรติยศ มีศักดิ์ศรีอยางแทจริง ในฐานะ

คนที่ทํางานแทนรัฐครับ ทานประธานครับ  

 

                                                                                                                   - ๙๙/๑ 

  

 

    



 ๒๓๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    ดรุณี ๙๙/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ ก็มีกรรมาธิการเสียงขางนอยขอสงวนความเห็นนะครับ เชิญทานธนพิชญ

ครับ ทานกรรมาธิการ ลงไปนั่งขางลางหรือครับ ยายมาที่ผมสิครับ ได  

  นายธนพิชญ มูลพฤกษ (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานครับ    

ผม ธนพิชญ มูลพฤกษ กรรมาธิการเสียงขางนอยครับ เหตุผลที่ผมไดขอสงวนความเห็นไว

นั่นนะครับ เพราะวาโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑             

นะครับ ไดบัญญัติไวในมาตรา ๔๖ ในหมวดวินัย มาตรา ๔๖ บัญญัติวา ขาราชการ

อัยการตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได                 

วรรคที่ ๒ ขาราชการอัยการตองไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือกระทํากิจการใด           

อันเปนการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือเสื่อมเสียถึงเกียรติยศแหงตําแหนง

หนาที่ราชการ วรรคที่ ๓ ขาราชการอัยการตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือที่ปรึกษา

กฎหมาย  หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่ มีลักษณะคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวน                   

วรรคสุดทายนะครับ ขาราชการอัยการตองไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการของ

รัฐในทํานองเดียวกัน เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก กอ. คือ คณะกรรมการอัยการ คือใน

กฎหมายฉบับนี้ก็ไดบัญญัติไวชัดเจนแลวครับวา พนักงานอัยการทําอะไรไมไดนะครับ 

สวนประเด็นในเรื่องอนุญาโตตุลาการนี่นะครับ สํานักงานอัยการมีสวนราชการที่ไดมีสวน

ราชการที่ชัดเจนนะครับ เพราะเนื่องจากวาหนวยงานของรัฐนี่นะครับ ไดทําเรื่องขอให

พนักงานอัยการเปนอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเมื่อปที่แลวนี่นะครับ ถึงปจจุบันที่ผานมานี่                

มีสํานักงานตาง ๆ ที่เปนของรัฐนี่นะครับ ขอใหสํานักงานอัยการจัดสงอนุญาโตตุลาการ

เปนของรัฐนี่ประมาณหาหกสิบเร่ืองที่ผานมานะครับ เพราะฉะนั้นเหตุผลผมคิดวา เมื่อ

กฎหมายพนักงานอัยการบัญญัติไวชัดเจนแลว ก็ไมจําเปนตองบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

ครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทางกรรมาธิการเสียงขางมาก เชิญทานสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธาน               

ที่เคารพครับ กรรมาธิการไดหารือกันเรียบรอยแลวนะครับ ก็เห็นตรงกับทานกรรมาธิการ         



 ๒๓๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    ดรุณี ๙๙/๒ 

 

เสียงขางนอยนะครับวา บทบัญญัติที่กรรมาธิการเขียนขึ้น อาจจะมีบทบัญญัติที่แข็งตัว  

ไปบางพอสมควรนะครับ แลวอาจจะไมตรงตามเจตนารมณ แลวก็ทําใหอัยการ             

ไมสามารถทํางานรับใชประเทศชาติโดยรวมไดอยางเต็มที่นะครับ กรรมาธิการไดหารือ  

กับกรรมาธิการเสียงขางนอยแลวนะครับวา อยากจะขออนุญาตนํามาตรา ๔๖ วรรคสอง 

วรรคสาม วรรคสี่ มาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนะครับ โดยอาจจะรวม ๓ วรรค เขาดวยกัน

นะครับ ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวา ใน ๓ วรรค ก็จะเขียนวา ขาราชการ อัยการ

ตองไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือกระทํากิจการใดอันเปนการกระทบกระเทือนถึงการ

ปฏิบัติหนาที่ หรือเสื่อมเสียถึงเกียรติศักดิ์แหงตําแหนงหนาที่ราชการ ขาราชการอัยการ

ตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือที่ปรึกษากฎหมาย หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะ

งานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวน บริษัท แลวขาราชการอัยการ ตองไมเปนกรรมการใน

รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐในทํานองเดียวกัน เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก กอ.             

ขออนุญาตเรียนวาทั้ง  ๓ วรรคนี้ กรรมาธิการเสียงขางมากนะครับ รับวาจะนํา ๓ วรรค 

มาบัญญัติไวรวมกัน เปนวรรคเดียวกัน แลวแทนที่วรรคเดิมนะครับ ที่กรรมาธิการเขียนขึ้น 

ก็ขออนุญาตหารือทานกรรมาธิการเสียงขางนอยครับวา จะยอมใหเราแกไปตามนั้น

หรือไม อยางไรครับ ขออนุญาตหารือครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

เชิญครับ 

  นายธนพิชญ มูลพฤกษ (กรรมาธิการ)  :  พอรับไดครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

รับไดนะครับ ทานสมาชิกทานอื่นละครับ เพราะวากรรมาธิการก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

แลว ทานสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ สมาชิก   

สภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูขอแปรญัตติ มาตรา ๒๔๖ ของผมที่จะเสนอ ทานประธาน

ครับ ไมใชความในวรรคทายที่ตกลงกันไปไดเรียบรอยแลวนะครับ ของผมจะเสนอในเรื่อง

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองครับทานประธาน  

                                                                                                                 - ๑๐๐/๑ 



 ๒๓๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๐๐/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ไดครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองที่บัญญัติ  

ไววา พนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ และตามกฎหมาย

วาดวยอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่นนะครับ สวนวรรคสอง     

บัญญัติวา พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป

โดยเที่ยงธรรม ขอความทั้ง ๒ วรรคนี้นี่ เดิมนี่จะเปนความในวรรคเดียวกัน ทานประธาน 

เพราะฉะนั้นผมเห็นวา ๒ วรรคนี้ถาอยูในวรรคเดียวกันนั้นนาจะไดใจความดีกวา          

นั่นประการที่ ๑   

  ประการที่ ๒ ขอความในวรรคแรกที่กรรมาธิการยกรางไดปรับปรุงใหม     

ซึ่งใชขอความวา พนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ และตาม

กฎหมายวาดวยอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่น ผมเรียนทานประธาน

ครับวา ผมดูในรัฐธรรมนูญแลวนี่ ในหมวดที่วาดวยองคกรอัยการนะครับ ไมไดกําหนด

หนาที่ของอัยการไวแตอยางใด แตจะไปปรากฏอยูในหมวดอื่น ๆ ซึ่งปรากฏอยูใน

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ นะครับ  เพราะฉะนั้ น ในหมวดอื่ น  ๆ  ซึ่ ง ว าด วยหนาที่ ของ            

พนักงานอัยการตามที่บัญญัติอยูในแตละสวนของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีปรากฏอยูแลวนั้นนี่    

ก็ไมจําเปนที่จะตองมาเขียนซ้ําในมาตรา  ๒๔๖ อีกนะครับ เพราะวาในสวนไหน              

ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของอัยการตองดําเนินการ ก็จะปรากฏความอยูในสวนตาง ๆ       

อยูแลวนะครับ เพราะฉะนั้นดวยเหตุผลที่กราบเรียน ผมถึงไดยื่นแปรญัตติไววา         

ความในวรรคหนึ่ง พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและปฏิบัติหนาที่         

ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายวาดวยอํานาจหนาที่ของพนักงาน

อัยการครับ ก็ขอเสนอกรรมาธิการยกรางเปนขอสังเกต ลองไปพิจารณาทบทวนดู          

ผมไมไดติดใจเครงครัด เนื่องจากวาหลักการ แลวก็ใจความสําคัญตรงกันอยูแลวครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

กรรมาธิการจะตอบเลย หรือวาจะรอคนอื่น ๆ หลายทานกําลังยกมือ รอคนอื่นนะครับ         

ถารอคนอื่น ผมเอาไปตามลําดับนะครับ ที่มีอยูตรงนี้ก็มีทานวุฒิชาตินะครับ เชิญครับ 



 ๒๓๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๐๐/๒ 

 

  นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ 

กระผม วุฒิชาติ ครับ ทานประธานครับ จริง ๆ ผมขอเวลาประมาณสัก ๒ นาทีนะครับ    

ซึ่งไมไดแปรญัตติตรงนี้ไวดวย แตผมคอนขางโลงใจนะครับ ที่กรรมาธิการยกรางนี่      

ทานกรุณานะครับ ถอยแลวก็ยอมมาประนีประนอมกับทางกรรมาธิการเสียงขางนอย    

คือผมเปนหัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ผมรูเลยนะครับวา คณะกรรมการในรัฐวิสาหกิจ   

ที่มีอัยการอยูดวยนี่มีความสําคัญมากนอยแคไหน เพราะวาหลายเรื่องหลายราวนะครับ 

ทางอัยการที่ เปนคณะกรรมการอยู ในรัฐวิสาหกิจนี่  คอยปกปองผลประโยชน                 

ใหรัฐวิสาหกิจคอนขางเยอะ ประเด็นนี้ผมถูกเพื่อน ๆ หัวหนาหนวยในรัฐวิสาหกิจนี่           

เขาโทรมาใหผมชวยนะครับ ซึ่งผมเองผมก็รับปากวาผมจะขึ้นไป อยางในกรณีบางเรื่อง

บางราวนี่ครับ ที่มีทางอัยการเขามาเปนกรรมการแลวลงไปอยูในอนุญาโตตุลาการนี่   

ชวยเราไดมากครับ ชวยในเรื่องของเวลา ชวยในเรื่องของการประหยัดงบประมาณ        

ในเรื่องของการฟองรองคดีตอศาล อยางเคสของบริษัทของผมเองนี่นะครับ ซึ่งมีเคส       

ในเรื่องของเวลามีขอพิพาทนี่ แลวใหทางอัยการเขามาเปนอนุญาโตตุลาการนี่ครับ        

มันสามารถเคลียรกันไดแบบงาย ๆ นะครับ แลวก็เสียเวลาคอนขางนอย คือ ณ ตรงนี้             

ถาวันนี้เราไมมีกรรมการ ที่ปรึกษาฝายกฎหมาย ซึ่งเราตองขออนุมัติไปตามขั้นตอน            

ตองไดรับความเห็นชอบกับคณะกรรมการอัยการ สงผูแทนเขามานี่นะครับ ผมบอกไดเลย

นะครับวา ในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ในเร่ืองของการปกปองผลประโยชนของรัฐนี่คอนขาง

เหนื่อย ในเรื่องของคาใชจาย ในเรื่องของอะไรตาง ๆ นานานะครับ เพราะฉะนั้นผมขอ

อนุญาตขอบคุณคณะกรรมาธิการยกรางไว ณ ที่นี้ดวยนะครับ ขอบคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานสมาชิกครับ ตองขอใหผูแปรญัตติกอนนะครับ กลุมที่ผมขามมาทั้ง ๒ กลุม คือ      

กลุมคุณพิเชียร ตองขอประทานโทษ เชิญครับ คุณพิเชียรครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ

ครับ กลุมของกระผมไมติดใจแลวครับ ก็ไมแปรตามที่ไดเสนอนี้ครับ เพื่อใหทุกอยาง

เรียบรอย ราบร่ืนครับ  

 



 ๒๓๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๐๐/๓ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณมากครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ก็กราบขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานวิชัย รูปขําดี ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ชื่อขึ้นครับ ติดใจไหมครับ คุณเสริมเกียรติ

หรือครับ เชิญครับ รูสึกชื่อขึ้นผิดนะครับ  

 

- ๑๐๑/๑ 

   

 

   

   



 ๒๓๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                         รัตนา ๑๐๑/๑ 

 

   นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ    :   กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพ          

ทานกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพทุกทานครับ 

กระผมขออนุญาตกลาวแทนพนักงานอัยการทั่วประเทศที่คณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญและทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทุกทาน ไดกรุณาเห็นความสําคัญของ

อัยการไดยกระดับเปนองคกรอัยการในรัฐธรรมนูญ เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติ

หนาที่อยางมีอิสระ กระผมขอขอบคุณที่ไดมอบหมายภารกิจอันสําคัญหลักของอัยการ     

๓ ประการคือ ๑. อํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา  ๒. รักษาผลประโยชนของรัฐ         

ทุกอยาง ไมวากระทรวง ทบวง กรม จังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ  ๓. คุมครองประโยชน   

ของประชาชนใหคําปรึกษากฎหมายและดําเนินอรรถคดีกับประชาชน กระผมขออนุญาต

ยืนยันแทนอัยการทั้งหลายวา พนักงานอัยการทั้งหลายจะตั้งใจปฏิบัติหนาที่ทุกประการ

อยางดียิ่ง และใหตรวจสอบไดโปรงใสเปนธรรม หากมีสิ่งใดที่พี่นองเห็นวามีอะไรที่        

ขัดเคืองเกี่ยวกับอัยการกรุณาแจงไดครับ กระผมยินดีที่จะนอมรับไปแกไข ขอบคุณ       

มากครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบคุณครับ ก็ไหน ๆ ก็อยาเพิ่งตอบนะครับ เหลืออีกทานเดียวอยูในบัญชีนะครับ             

ทานสุรพลครับ เชิญครับ 

   นายสุรพล พงษทัดศิริกุล  :  ขอบพระคุณครับทานประธานครับ กราบเรียน

ทานประธานที่เคารพ ทานกรรมาธิการครับ กระผม นาย สุรพล พงษทัดศิริกุล ครับ สสร. 

ครับ ทานประธานครับ ในทามกลางความยินดีปรีดาทั้งหลายนะครับ และก็ทามกลาง

ความขอบคุณของทานอัยการนี่นะครับ กระผมในฐานะซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับเร่ือง

การบริหารราชการของจังหวัดนี่นะครับ ก็สนับสนุนนะครับ ในความเปนอิสระของ

พนักงานอัยการนะครับ และขอแสดงความยินดีดวย แตขณะเดียวกันก็เร่ิมหวงใยพวก

จังหวัดนะครับ หวงใยทานผูวาราชการจังหวัดทั้งหลายทั้งปวงวา ถาเราเขียนขอความในนี้

วาพนักงานอัยการตองไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการอื่นของรัฐในทํานอง

เดียวกัน และตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ อะไรเหลานี้นะครับ ตองขออนุญาตเรียน  

 



 ๒๓๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                         รัตนา ๑๐๑/๒ 

 

ปรึกษานะครับ กราบเรียนปรึกษาวาปญหาเหลานี้จะเกิดขึ้นไหมนะครับ เพราะวา

พนักงานอัยการนั้นเปนทนายแผนดินครับ ที่เราคงจะตองอาศัยทานตลอดเวลานะครับ  

ในการที่จะตองใหทานเปนกรรมการ ในการจะตองใหทานใหความคิดเห็นอะไรตาง ๆ นี่

นะครับ เพราะฉะนั้นกระผมตองขออนุญาตกราบเรียนถามในฐานะผูรูนอยนะครับวา

ปญหาเหลานี้จะเกิดขึ้นหรือไม ปญหากรณีที่ผูวาราชการจังหวัดจะตองใหพนักงาน

อัยการนั้นเปนกรรมการเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบรอย

ของจังหวัด ซึ่งทานอัยการจะใหความเห็นตลอดเวลาวา อะไรทําได อะไรทําไมไดนะครับ 

อะไรจะผิดกฎหมายหรือไม กรรมการอื่น ๆ เชน กรรมการจัดสรรที่ดิน กรรมการอะไร   

ตาง ๆ เหลานี้นะครับ อยูในขอบังคับอันนี้หรือไมนะครับ แลวก็ในกรณีซึ่งทางจังหวัดนั้น

จําเปนที่จะตองขอใหทางอัยการใหความคิดเห็นนะครับ เราจะทําอยางไรครับ จะสามารถ

ใหพนักงานอัยการนี่ชวยเราไดหรือไมนะครับ กรณีเชน การบุกรุกปาสงวน การบุกรุก

อุทยานแหงชาติ การตัดไมทําลายปา ทรัพยากรธรรมชาติอะไรตาง ๆ  สิ่งแวดลอมตาง ๆ 

นี่เปนความกังวลของจังหวัดครับวาเราจะเขียนอยางไร ที่จะใหทานอัยการทั้งหลายยัง

สามารถที่จะชวยเราได หรือวาจังหวัดจะตองไปจางทนายความ บริษัททนายความเกง ๆ 

นะครับ มาชวยเรา แตวามันก็มีปญหาอีกในเรื่องของความมั่นคง ในเรื่องของความลับ             

ของทางราชการครับ อันนี้ผมตองขออนุญาตกราบเรียนปรึกษาทานกรรมาธิการวา ตรงนี้     

เราจะทําอยางไรกันดีครับ ขอขอบพระคุณครับ  

   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เชิญทานกรรมาธกิารครับ เชิญครับ 

   นายประพันธ  นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน          

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการครับ 

กระผมใครขอตอบทานสมาชิกผูทรง เกียรติที่ สอบถามวา  องคกรอัยการเปน            

องคกรในรัฐธรรมนูญแลวนี้ จะทําใหมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสวนราชการ

ตาง ๆ หรือไม กระผมเองเคยรับราชการในตําแหนงรองอัยการสูงสุด กอนที่จะมาเปน 



 ๒๔๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                         รัตนา ๑๐๑/๓ 

 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง กระผมขอกราบเรียนยืนยันตอที่ประชุมแหงนี้วา พนักงาน

อัยการยังคงปฏิบัติหนาที่เหมือนเชนเดิมนะครับ ------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                  - ๑๐๒/๑ 

 

                                                                                             



 ๒๔๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                      เกศราภรณ ๑๐๒/๑ 

 

ในการเปนกรรมการตาง ๆ เปนที่ปรึกษาของจังหวัด เปนกรรมการสวนตาง ๆ ของจังหวัด

นะครับ ไมวาจะเปนเรื่องการจัดปฏิรูปที่ดินอะไรทั้งหลายแหลนะครับ การเปนกรรมการ

พิจารณาอุทธรณภาษีของจังหวัด การเปนที่ปรึกษาของทาน ผูวาราชการจังหวัด ก็ยังเปน

ผูที่จะตองประสานงานกับทานอยูตลอดเวลา การเปนองคกรอิสระ หรือการเปนองคกรใน

รัฐธรรมนูญนี่ไมทําใหบทบาทของพนักงานอัยการเปลี่ยนไปนะครับ ตรงกันขาม กลับจะ

ทําใหมีการตรวจสอบพนักงานอัยการมากขึ้นนะครับ ปฏิบัติหนาที่ไดดวยความโปรงใส

มากยิ่งขึ้น แตรับใชประชาชนเหมือนเดิมครับ สวนที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานสุรชัย               

ขออนุญาตเอยนาม ที่ขอแกไขปรับปรุงถอยคํา กระผมคิดวาถอยคําที่ทานขอปรับปรุงก็ดี

นะครับ แตวาเนื้อความมันเปนทํานองเดียวกับที่บัญญัติเอาไวแลวนะครับ ลักษณะ

ทํานองเดียวกัน ขออนุญาตคงไวตามเดิมไดไหมครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมาชิกครับ มาตรา ๒๔๖ กรรมาธิการมีการแกไขนะครับ โดยเพิ่มวรรคหนึ่ง        

แลวก็ตัดขอความในวรรคหนึ่งเดิมนะครับ แลวก็ยังเพิ่มถอยคําในวรรคอื่น ๆ อีกนะครับ            

ทานสมาชิกมีทานใดติดใจในรางเดิมกอนการแกไขมีไหมครับ ไมมีนะครับ ทานอาจารย

เจิมศักดิ์มีอะไรครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ      

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับ ผมไมติดใจ ผมมองแลวไมมีใครติดใจก็ถือวา 

ผาน แตวาผมอยากจะตั้งขอสังเกตไวเปนบันทึกไว แลวก็อยากจะเรียนอัยการที่อยูใน    

หองนี้ดวย คือผมเห็นดวยวา อัยการควรจะเปนอิสระ และก็เห็นดวยวา อัยการที่ดีก็มีเยอะ 

ที่ชวยทางจังหวัดหรือหนวยงานตาง ๆ ที่ดีก็มีเยอะ แตผมอยากจะตั้งขอสังเกตไว         

เพื่อความเปนธรรมวา อัยการที่มีปญหาก็มีมาก แตอัยการที่ดีก็มีมาก ผมเห็นดวย         

ในหลักการที่ใหผานไปโดยไมมีปญหาอะไรทั้งสิ้น แตที่ผมตั้งขอสังเกตนี้จากประสบการณ

ที่ไดรูเห็น แลวก็ที่ไดทราบ ผมคิดวา ที่มีปญหาใหกับรัฐวิสาหกิจก็เยอะ แตไมใชทุกคน           

นะครับ ที่มีปญหาทําใหรัฐวิสาหกิจเสียหาย ไปเขาขางคนอื่นทั้ง ๆ ที่อยูในรัฐวิสาหกิจเอง 

มี ไมใชวาไมมี ผมนี่ใจแทบขาดเลย  คือเห็นแลวก็ไมพอใจ แตวาผมไมเหมารวม 

เพราะฉะนั้นผานไปผมก็ เห็นดวย  แตวาก็อยากจะใหบันทึกไว  แลวก็ เมื่อกี้นี้                   



 ๒๔๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                      เกศราภรณ ๑๐๒/๒ 

 

คุณเสริมเกียรติ จริง ๆ ทานเสริมเกียรตินี่ก็เพื่อนผม รับวา อะไรไมดีจะตองปรับปรุง ผมก็

เรียนนะครับวา อัยการเองทั้งหลายนี่ก็ตองปรับปรุง ผมคิดวา ยิ่งเปนองคกรอิสระ          

ยิ่งจะตองหยิ่งในศักดิ์ศรีแหงความเปนองคกรอิสระ ถาประพฤติตัวแบบเกานี่ ผมคิดวา

ประชาชนเขาจับตามอง แลวก็ประชาชนพอพูดถึงอัยการนี่ มีคนที่ทําใหภาพของอัยการ

ไมคอยดีนี่มาก หลายตอหลายคน เพื่อนสมาชิกในหองนี้มาพูดกับผมเยอะ แตวา          

ในหลักการแลวนี่ ที่กรรมาธิการยกราง ๆ มา แลวที่ทานพูดนี่ก็เห็นดวยในหลักการนะครับ 

แตตัวคนนี่คงจะตองปรับปรุงกันอีกเยอะพอสมควร ก็อยากจะฝากไวในที่นี้ดวย หวังวา

ทานอัยการทั้งหลายคงไมโกรธผมนะครับ ผมไมไดเหมารวมวาทุกทานเปนอยางนี้        

แตทานก็ตองยอมรับวา ทุกแหงมีทั้งคนดีและคนชั่ว และอัยการก็มีเชนนั้นเหมือนกัน 

ขอบพระคุณครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ครับ จริง ๆ ผมถามไปแลวนะครับ นี่ผมกําลังถามมตินะครับ ผมกําลังถามมติบอกใคร   

ไมเห็นดวยไหม อาจารยเจิมศักดิ์ยกมือ ผมก็นึกวา ทานจะเห็นดวยกับรางเดิมนะครับ 

แลวก็ติดพันไปนะครับ ทานจะขออภิปรายอีกหนอยหรือครับ จริง ๆ เราก็มีเนื้อหาเยอะ

ครับ  อย าประมาทนะครับ  ผมบอกใหนะครับ  เ รามี เนื้ อหาอี ก เยอะนะครับ                          

ทานเสริมเกียรติครับ ทานอัยการ เอาอัยการกอน แลวทานสุรชัย ทนาย ไมปลอยให

อัยการเขาวากันเองหรือครับ  

 

                                                                                                                - ๑๐๓/๑ 

 

 



 ๒๔๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    รัศมี ๑๐๓/๑ 

 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขอบพระคุณมากครับทานประธาน กราบเรียน

ทานประธานที่เคารพ ทานกรรมาธิการและทาน สสร. ที่เคารพทุกทานครับ ตองขอบคุณ

ทุกทานอีกครั้ง แลวก็ตองขอยืนยันกับที่ทาน ขออนุญาตเอยนาม ทานประพันธ นัยโกวิท 

ที่วาอัยการจะไมปฏิเสธหนาที่ทุกอยาง รวมทั้งหนาที่ที่ทานผูวาสุรพลไดคํานึงถึง ที่หวงใย

ถึง แลวก็ตองนอมรับในคําติชมของทานเจิมศักดิ์เพื่อนผม ที่เรียนธรรมศาสตร ป ๑ 

ดวยกัน แลวก็เลนบาส (Basketball) ดวยกัน ซึ่งผมยอมรับวาสิ่งที่ไมดีในอัยการก็ตองมี

อยู เหมือนอยางที่ทานเจิมศักดิ์วา ทุกองคกรก็ตองมีคนไมดีปนอยู ซึ่งไมใชเปนปญหาที่

เราจะมาแกหลักการ คนไมดีเราก็ตองแกไขและตองขจัดไปครับ สิ่งนี้ผมก็จะไปตระหนัก

และจะไปบอกชาวอัยการวาพวกเรานี่ เมื่อไดรับความไววางใจจากสภาแหงนี้ ก็ตอง

ประพฤติตนใหเหมาะสม ใหเปนตัวอยางที่ดี และใหเปนที่ศรัทธาดังที่เขายกยองครับ 

ขอบคุณมากครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอใหอัยการเปนเหมือนทานเสริมเกียรติทุกคนนะครับ เชิญทานสุรชัยครับ  

   นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณทานประธานครับ ผม สุรชัย    

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ สิ่งที่ผมจะเสนอไมเกี่ยวกับที่ทานอาจารย

เจิมศักดิ์กับทานเสริมเกียรติพลอดรักกันนะครับ  ก็ขออนุญาตเรียนอยางนี้ครับ                   

ทานประธาน มาตรา ๒๔๖ วรรคทาย เขียนไววา ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๔ วรรคแปด

และวรรคเกา  และมาตรา  ๑๙๘  มาใชบั งคับโดยอนุ โลม  ทีนี้ ถ าทานประธาน                

ทานกรรมาธิการยกรางจําไดนี่ ตอนที่เราพิจารณามาตรา ๑๖๔ วรรคแปด และวรรคเกา 

เราเพิ่มเติมองคกรอัยการเขาไปในวรรคแปดและวรรคเกาของ ๑๖๔ ไปเรียบรอยแลว    

นะครับ เพราะฉะนั้นก็ไมจําเปนที่จะตองมาเขียนวาใหเอามาตรา ๑๖๔ วรรคแปด      

วรรคเกา มาบังคับใชโดยอนุโลมในที่นี้อีก นี่คือขอสังเกตที่ผมจะกราบเรียนเทานั้นเอง 

เพราะฉะนั้นในความเห็นผมก็คือ วรรคทายของมาตรานี้นี่นาจะคงเหลือแตเพียงวา ใหนํา

บทบัญญัติมาตรา ๑๙๘ มาบังคับใชโดยอนุโลม เทานั้นครับ ขอบพระคุณครับ 

 

 



 ๒๔๔ 
สสร ๒๕๕๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               รัศมี ๑๐๓/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนหนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ เปนจริงอยางที่ทานสุรชัยวา เชิญครับ อาจารยปกรณก็ยกมือครับ   

ทานใดจะตอบครับ  

  นายปกรณ  ปรียากร (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม ปกรณ 

ปรียากร กรรมาธิการ ความจริงเรื่องนี้ที่ทานสุรชัยไดพูดนี่กรรมาธิการคงรับมาเพื่อ

ดําเนินการอยูแลวนะครับ แตสิ่งที่ผมจะพูดตอไปนี้คงเปนประเด็นที่สําคัญที่เราได

ตัดสินใจในการกําหนดรัฐธรรมนูญในมาตรานี้ และก็พูดในฐานะที่เปนสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญ และในฐานะที่ไปรับฟงความคิดเห็นของพี่นองประชาชน ผมถือวาวันนี้เปน

จุดเปลี่ยนที่สําคัญของประวัติศาสตรในดานการทํางานของพวกเรา เปนประวัติศาสตรที่

เราหวังอยางสําคัญวา กระบวนการยุติธรรมในบานเรานี่จะเปนที่พึ่งที่สําคัญของมหา

ประชาชนทั้งหลาย ระยะเวลาที่ผานมาเราทราบกันดีนะครับวา ในทางการเมือง ในทาง

การบริหารราชการแผนดิน เกิดอะไรขึ้นบางกับการแทรกแซงของฝายบริหารที่เขามา     

ในกระบวนการยุติธรรมชั้นตน และอัยการนั้นก็ถูกมองในลักษณะที่คอนขางลําบาก ทั้งใน

สวนของการทํางานของอัยการที่มีความตั้งใจดี กับอัยการที่อาจจะฉวยโอกาสของการ

สมคบรวมมือกับฝายการเมือง สิ่งที่เราตัดสินใจในวันนี้นี่ตั้งอยูบนพื้นฐานอันเดียวเทานั้น 

ก็คือ พยายามที่จะทําใหประเทศนี้มีความเปนธรรม มีความเทาเทียม และมีความคํานึงถึง

ประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ การตัดสินใจในวันนี้ไมไดหมายความวา เราจะ

เปดทางใหอัยการนั้นทํางานอยางไรก็ได แตมันหมายความวาเราหวังที่จะใหบรรดาทนาย

แผนดินทั้งหลายนั้นทํางานเพื่อแผนดิน ไมไดไปทํางานเพื่อรับใชนักการเมืองที่ตระบดัสตัย 

ไมวาคนเหลานั้นจะอยูในระดับใดก็ตาม ผมในฐานะที่สอนหนังสือทางดานการบริหาร

ราชการแผนดิน เปนคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตรที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ผมมีลูกศิษยลูกหาที่เปนผูพิพากษา อัยการ ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ตลอดจน

ขาราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรมคอนขางมาก ผมใครครวญเรื่องนี้ ตัดสินใจเรื่องนี้ 

ใหความสําคัญตอเร่ืองนี้ พูดคุยกับผูคนในวงการของอัยการจํานวนมาก -------------------- 

 

                                                                                                                    - ๑๐๔/๑ 



 ๒๔๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  บุศยรินทร ๑๐๔/๑ 

 

ความจริงแลว ทานประพันธกับผมนี่ก็เปนเพื่อนที่สนิทสนมกลมเกลียวกันเปนอยางดี และ

ก็เขาใจดีนะครับวา การทํางานของฝายอัยการนั้นเปนเรื่องที่ยากเย็นถาจะตั้งอยูบน

พื้นฐานของการที่จะยืนอยูขางประชาชน เมื่อสักครูนี้หลายคนที่อยูในวงการรัฐวิสาหกิจ 

หลายคนที่อยูในองคกรราชการ  ฝากความหวังอันนี้ไวกับทนายแผนดินทั้งหลาย สิ่งที่เรา

ใหไปนี่ไมไดหมายความวาเปดไฟเขียวใหไปทําอะไรก็ไดในฐานะที่เปนองคกรตาม

รัฐธรรมนูญ การยกระดับฐานะขององคกรแหงนี้ขึ้นมาสูสถานะแหงความเปนกลาง ถือวา

เปนจุดที่สําคัญอยางยิ่ง ดังนั้น จึงอยากที่จะใหบันทึกไววา อํานาจที่เรามอบใหนั้นเปน

อํานาจที่ตองรักษาเทาชีวิต สิ่งที่ เราตองตั้งใจและก็ตั้งมั่นก็คือวา จะไมไปรับใช

นักการเมืองที่ตระบัดสัตย มิฉะนั้นแลวนี่นะครับ ไมมีใครที่จะยืนอยูตอหนาประชาชนได 

ผมฝากความหวังไวกับทุกคนในที่นี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ผมจะถามมติทานสมาชิกนะครับ ในมาตรา ๒๔๖ นะครับ กรรมาธิการเพิ่มวรรคใหมขึ้น

มานะครับ เปนวรรคหนึ่ง ในรางของกรรมาธิการนะครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวย       

มีไหมครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ในวรรคหนึ่งเดิมนะครับ ตามรางเดิมนะครับ ถือวาเปนวรรคที่ ๒ ตามรางของ

กรรมาธิการลาสุด   

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ทานถาม แตทานไมดูผมยกมือครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อะไรนะครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ  

กระผม วัชรา หงสประภัศรครับ ทานประธานถามวา ใครไมเห็นดวย กระผมยกมือครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ใครไมเห็นดวยครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กับขอความที่เพิ่มเติม 



 ๒๔๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  บุศยรินทร ๑๐๔/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :            

ในวรรคหนึ่งนี่นะครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ในวรรคหนึ่งนี้ คือกระผมขอสังเกตอยางนี้ครับ

วา ขึ้นหัวขอเร่ืองของหมวดนี้หรือสวนที่ ๑ ยอยนี่นะครับวา องคกรอัยการ แตวรรคหนึ่ง

ของมาตรา ๒๔๖ ซึ่งมาตราตนไมไดเกี่ยวพันกับคําวา องคกรอัยการเลย กระผมจึงสงสัย

วานาที่จะมีความเกี่ยวพันในการบรรยายถึงองคกรอัยการกับพนักงานอัยการ เพื่อให

ทราบวามีความเกี่ยวเนื่องกันอยางไร ความเปนอิสระนั้นคือองคกรอัยการใชไหม หรือ

หมายถึงพนักงานอัยการเทานั้น หรือหมายถึงองครวม  และอีกประการหนึ่ง อํานาจหนาที่

ในเรื่องของศาลไดเขียนเอาไววา ศาลมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษา แตพนักงาน

อัยการเขียนวา พนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ และตาม

กฎหมายวาดวยอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ และกฎหมายอื่น ซึ่งถาเด็ก ๆ มาอานนี่

นะครับ มันไมไดสื่อความหมายเลยวาไดมีความหมายวา มีหนาที่อยางไรเปนหลัก 

อยางไรเปนหนาที่ยอยลงไป ซึ่งนาที่จะไดเขียนเอาไวสักนิดหนึ่งก็ยังดีครับ ในหนาที่หลัก

ใหระบุใหบงบอกใหเห็นวา พนักงานอัยการนั้น มีอํานาจหนาที่อยางไร อันนี้กระผม

อภิปรายในวรรคแรกครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ที่กรรมาธิการเพิ่มใหม ทานกรรมาธิการตอบอีกครับ เชิญอาจารยประพันธครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท  (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธาน กระผม 

ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ คําวา องคกรอัยการ นี้หมายถึงตัวสถาบันนะครับ สวน 

คําวา พนักงานอัยการ นี้หมายถึงตัวบุคคลซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสถาบันนี้นะครับ สําหรับ

พนักงานอัยการ มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการไวใน

พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ นะครับ ซึ่งจะกําหนดอํานาจหนาที่นะครับ

ในการปฏิบัติหนาที่การดําเนินคดีอาญา ดําเนินคดีแพง แกตางใหสวนราชการตาง ๆ     

เปนที่ปรึกษากฎหมายของสวนราชการตาง ๆ นะครับ ซึ่งนอกจากพระราชบัญญัติ

พนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ แลว ในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม        

ก็จะพูดถึงสํานักงานอัยการสูงสุดนะครับ ซึ่งเปนสวนราชการนะครับ ซึ่งจะมีอํานาจหนาที่   



 ๒๔๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  บุศยรินทร ๑๐๔/๓ 

 

ตาง ๆ รวมทั้งการใหคําแนะนําปรึกษากฎหมายในฐานะทนายแผนดินตาง ๆ ดวยนะครับ 

จึงคิดวาทั้ง ๒ คํานี้ มีความสัมพันธตอเนื่องกันครับ ไมไดมีความสับสนอยางไรครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ตกลงไมขัดของนะครับ อาจารยวัชราครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ไมทราบวาทานจะระบุลงเพิ่มเติมดวยหรือเปลา

ครับ  

 

                     - ๑๐๕/๑ 

 

  

 

 

 

 

 



 ๒๔๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วัฒนี ๑๐๕/๑ 

 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ กระผมเขาใจวา ในถอยคํานี้นาจะชัดเจนแลว             

นะครับวา ชื่อขางบนองคกรอัยการนี่ หมายถึงสถาบันนะครับ หมายถึงองคกรนะครับ              

ในรายละเอียดตอมาที่พูดถึงพนักงานอัยการนี่ หมายถึงตัวบุคคลนะครับ และการที่

พนักงานอัยการจะทําอะไรนี่นะครับ นอกจากที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งมีอยูหลาย

มาตราที่พูดถึงอัยการสูงสุด  เพราะอัยการสูงสุด  ก็คือ  พนักงานอัยการคนหนึ่ ง                          

ตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ นะครับ เพราะฉะนั้นพนักงานอัยการ

นอกจากมีหนาที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้นะครับ รวมทั้งหนาที่ในการดําเนินคดี            

ในศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของนักการเมืองแลวนี่ ก็จะมีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย            

ในเรื่องตาง ๆ บัญญัติดวยครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ผานไดไหมครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนครับวา กราบเรียนทานประธานสภา

ที่เคารพ กระผม วัชรา หงสประภัศร ครับ ถาทานประธานเห็นวาชัดเจนแลว กระผม             

ก็ไมขัดของครับ แตวากระผมขอทวงติงเอาไววา ในหลายแหงที่พูดถึงอัยการสูงสุด                  

มีบางแหงไมไดพูดถึง คําวา พนักงานอัยการ เลย และในหมวดนี้ไดพูดถึงองคกรอัยการ 

ตกลงมี ๓ คําครับ ในรัฐธรรมนูญเดียวกันนี้ ใครซึ่งมาอานรัฐธรรมนูญนี้อยางเดียว               

โดยไมมีความรูพื้นฐานอยูเลย จะสับสนไดครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวจะมีกฎหมายนี่นะครับ มีกฎหมายตามมาอีกนะครับ เขาคงไมอานฉบับเดียว

นะครับ อาจารยครับ ผานนะครับ วรรคที่ ๑ นะครับ กรรมาธิการยกรางเพิ่มใหม ไมมี           

ทานใดขัดของนะครับ เห็นชอบตามที่เพิ่มนะครับ ในสวนมาตรา ๔๖ เดี๋ยวผมขอถาม          

ตรงนี้กอนครับ สวนของทานอาจารยพิเชียรนี่ ขอตัดออกทั้งมาตรานี่นะครับ ยังติดใจ         

ไหมครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ไมติดใจแลวครับ ทานประธาน 

 



 ๒๔๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วัฒนี ๑๐๕/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบคุณครับ วรรคที่ ๒ นะครับ ของทานธนพิชญ ทานธนพิชญวรรคหานะครับ วรรคสอง

นี่ของทานสุรชัยนะครับ ถอยคําที่เติมตอนทายนี่ ไมติดใจแลวนะครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ ผมอภิปรายไปเรียบรอยแลวครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบคุณครับ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ ผานนะครับ กรรมาธิการไมไดแกไข วรรคหา 

กรรมาธิการเห็นดวยกับทานธนพิชญ ใชไหมครับ ทานเลขาครับ เห็นดวยกับทานธนพิชญ

ผานนะครับ วรรคหา มีของทานอาจารยวิชัย รูปขําดี นะครับ ทานอาจารยยังติดใจ               

ไหมครับ 

  นายวิชัย รูปขําดี  :  ทานประธานครับ ไมติดใจครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

วรรคสุดทายครับ 

  นายธนพิชญ มูลพฤกษ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ของผม               

ธนพิชญ วรรคหาครับ ทานประธานครับ ขออนุญาต วรรคหกครับ ประทานโทษ หกครับ 

ไมใชหา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือหาเดิมครับ หาเดิม หาตามรางเดิม 

  นายธนพิชญ มูลพฤกษ (กรรมาธิการ)  :  เห็นตรงกันแลวครับ ขอบคุณ

ครับ เห็นตรงกันครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :             

ทีนี้ของทานธนพิชญนี่นะครับ ก็ยังไมตรงกับของกรรมาธิการยกราง คือใสขอความของ

ทานธนพิชญเขามา กรรมาธิการก็มาเพิ่มขอความนะครับ ตอเนื่องกันไปถูกตอง             

ไหมครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ              

ขออนุญาตวา กรรมาธิการเสียงขางมากกับกรรมาธิการเสียงขางนอยนั้นเห็นตรงกัน           

แลวครับ ไดคําแลวครับ แตวาอยางไรเดี๋ยวจะพิมพออกมาอีกทีหนึ่งครับ 



 ๒๕๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                วัฒนี ๑๐๕/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือตองบันทึกครับ ที่ผมถามคือตองบันทึกความชัดเจน เดี๋ยวเจาหนาที่เขาจะงง เพราะมี

สวนของทานธนพิชญสงวนไว ของกรรมาธิการเพิ่มขอความใหมนะครับ ผมเลยถามวา         

ถาเปนของกลับไปหาทานธนพิชญนี่ เดี๋ยวของทานจะตก จะหายไป ผมก็เลยใหทาน

ยืนยันวาสวนที่ทานเพิ่มยังอยูไหม  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตใหคําเลย          

ไดไหมครับ ทานอัชพรใหคําเลยไดไหมครับ จะไดจบเลยครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ          

ขออนุญาตอานขอความที่ปรับปรุงใหมนะครับ ในวรรคนี้วา พนักงานอัยการตองไมเปน

กรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐในทํานองเดียวกัน เวนแตจะไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการอัยการ ทั้งตองไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือกระทํากิจการใด            

อันเปนการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงตําแหนง

หนาที่ราชการ ตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือที่ปรึกษากฎหมาย หรือดํารงตําแหนง   

อ่ืนใด ที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวน บริษัท ขอความจะเปนลักษณะนี้

ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เห็นพองตองกันนะครับ ทานธนพิชญครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ เขาไดขอความ            

แลวครับ ทานไมเห็นดวยหรือครับ 

 

          - ๑๐๖/๑ 

   



 ๒๕๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            รสรินทร ๑๐๖/๑ 

 

  รองศาสตราจารย เจิมศักดิ์  ปนทอง   :  มี  ๒  ประเด็นนะครับ  คือ             

ประเด็นที่ ๑ นี่ ผมคิดวาที่ประชุมคงจะเห็นตรงกันวากิจการอื่นของรัฐนี่นาที่จะใหทําได

โดยความเห็นชอบของ กอ. แตตองพิจารณาวารัฐวิสาหกิจนี่จะใหเปนไดหรือไมไดใน

ความเห็นชอบของ กอ. อันนั้นอันที่ ๑ นะครับ อันที่ ๒ ในองคกรอัยการนี่ไมไดปรากฏใน

รัฐธรรมนูญวาจะตองรายงานกับใคร อยางไรหรือเปลา เพราะวาปกตินี่องคกรอิสระ

จําเปนที่จะตองรายงานกับวุฒิสภาหรือรัฐสภา บางแหงตองรัฐสภา ทั้งสภาผูแทนและ

วุฒิสภา เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ควรจะพิจารณาเติมเขาไปใหครบถวนไหม หรือคิดวาอัยการ

ไมจําเปนตองรายงานกับใคร ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานเลขาครับ กรรมาธกิารครับ อาจารยประพันธ ครับ 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการครับ สําหรับที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง       

ขออนุญาตเรียกนามที่จะสอบถามวาเรื่องการเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจนี่ กระผม

อยากจะกราบเรียนวา การเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจที่พนักงานอัยการไปนี่ ไปเพื่อไปให

คําแนะนําในขอกฎหมาย เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับ ไมเพียงแตวามารับวา

ตางแกตางคดีหลังที่มีคดีเกิดมาแลว เปนการเขาไปเพื่อรักษาผลประโยชนของรัฐนะครับ  

และการไปนี่ก็ตองไดรับอนุมัติจาก กอ. กอนวาไปแลวเปนประโยชนกับรัฐนะครับ ในสวน

ที่วารายงานกับใครอันนี้กระผมคิดวา นาจะบัญญัติอยูในกฎหมายลูก ในกฎหมาย

พนักงานอัยการ ซึ่งคงจะตองมีการปรับปรุงแกไขตอไปครับ คิดวาคงจะไปอยูในสวนนั้น

ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ครับ  

    รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับในสวนที่รายงาน

กับใครนี่ เห็นในหนวยงานอื่นเขียนไวนะครับ ลองดูสิครับ ผมผาน ๆ ตาอยูนี่ มีอยูวา

จะตองรายงานกับวุฒิสภาหรือรัฐสภานี่  ทานลองดูหนวยงานองคกรอิสระอ่ืนก็แลวกัน    

 



 ๒๕๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            รสรินทร ๑๐๖/๒ 

 

อันนั้นอันที่ ๑ นะครับ สวนเรื่องรัฐวิสาหกิจนี่ คือประสบการณที่ผมพบนี่นะครับ ก็มี 

อัยการบางคนซึ่งเปนตัวใหญ ๆ ดวยซ้ํา ไมคอยไดรักษาผลประโยชน แลวก็ที่ผมมีปญหา

ปวดหัวอยูทุกวันนี้นี่ ก็เพราะวาอัยการตัวโต ๆ นี่ คุณประพันธคงจะรูดีวาผมหมายถึงใคร

ที่สรางปญหา แลวก็ปญหานั้นนี่ก็พัวพัน พันพัวจนถึงทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นตรงนี้นี่นะครับ 

คือผมก็ไมขัดของนะครับ แตก็ผมคิดวา กอ. จะตองดูแลตรงนี้ใหดีนะครับ ถาทําอยาง    

ในอดีตบางแหงนี่ ผมเองนี่เห็นขอมูลสวนตัว แลวก็เห็นโดยตรง ผมไมตองบอกนะครับวา

ทําไมผมจึงเห็น แลวก็เปนทานใด พูดแคนี้ก็คงนาจะรูวาผมเห็น แลวก็เห็นใคร แลวไดไป

กระทําอะไรไว แลวบัดนี้ก็ยังพัวพันที่ปวดหัวกันเต็มไปหมด 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมยอมรับนะครับวาอัยการที่ดีก็มี 

แลวทานที่แกไขปญหาใหกับผมในขณะนี้ ก็อัยการนั่นละครับมาชวยแก เพราะฉะนั้นผม

จึงพูดไมออก อัยการที่ดีมี แตอัยการที่สรางปญหาใหบานเมืองก็มี กอ.ของทานนี่นะครับ   

ขอความกรุณาเถอะครับ ผมพูดดัง ๆ ตรงนี้นี่ ชวยดูแลคนที่จะสงไปเปนรัฐวิสาหกิจ 

หนอยนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ตอบใหหมดเลยนะครับ  

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน กระผม 

ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ในสวนของรายงานการปฏิบัติงานนะครับ อยาง 

ยกตัวเอยางเชน ในสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่ ในการรายงานนี่นะครับ ก็จะไป

อยูในกฎหมายลูกครับ คือในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในมาตรา ๑๐ (๑๐) นะครับ ก็บัญญัติใหคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งตองจดัทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป และขอสังเกตตอรัฐสภา ในสวน

ของอัยการก็คงจะตองนําไปบัญญัติอยูในกฎหมายลูกตอไปนะครับ ในลักษณะทํานองนี้

ครับ ขอบพระคุณครับ  

 



 ๒๕๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            รสรินทร ๑๐๖/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ตอบชัดเจนแลวนะครับ ผานเถอะครับ พันกันอยูตรงนี้นะครับ วรรคหาดังกลาวนี่ ถือวา

เปนไปตามรางที่กรรมาธิการเสนอนะครับ วรรคสุดทายนะครับ ที่ทานสุรชัยขอตัด

ขอความปรับปรุงนะครับ เปนไปตามที่เสนอนะครับ มีทานใดติดใจในวรรคอื่นใด              

มีไหมครับ อาจารยจรัสยังมีหรือครับ  

 

                - ๑๐๗/๑ 



 ๒๕๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             กมลมาศ ๑๐๗/๑ 

 

  ศาสตราจารยจรัส  สุวรรณมาลา  :  ทานประธานครับ กระผมเกรงใจเปน

อยางยิ่งที่เวลามันเหลือนอยนะครับ ขอสั้น ๆ ครับ คือกระผมเห็นดวยกับทานผูอภิปราย

เมื่อตอนตนนะครับวา บทที่วาดวยเรื่องขององคกรอัยการที่เราบัญญัติขึ้นนี่ มันดูเหมือน

จะมีอะไรขาด  ๆ  ไป  ขออนุญาตใชคํ าภาษาอั งกฤษนะครับ  คือองคกรที่ เปน           

กัฟเวอรแนนซ บอดี้  (Governance body) ของมัน มันหายไปครับ คือทานบัญญัติไวใน

วรรคหนึ่งที่เขียนวา องคกรอัยการมีหนวยงานธุรการที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล

อะไรพวกนี้ครับ โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา แลวก็ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ผมเขาใจวามันตองมีอะไรสักอยางที่นาจะครบถวนสมบูรณกวานี้ ถาเราเปรียบเทียบกับ

ฟอรแมต (Format) กับรูปแบบการเขียนองคกรในเชิงโครงสรางนะครับ ใหเห็นชัดนี่ 

เพราะฉะนั้นก็เนื่องจากผมไมไดเปนผูอภิปราย ก็อยากจะเรียนเปนขอสังเกตวาอยางไร

ลองกลับไปลองดูใหดีนะครับ เหมือนกับมันจะไมมีหัวนะครับ คลาย ๆ อยางนั้นครับ 

ขอบพระคุณครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอัยการไพโรจน 

   นายไพโรจน  พรหมสาสน (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผม ไพโรจน 

พรหมสาสน ครับ ในฐานะสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ พอดีทานอาจารยเจิมศักดิ์พูด

ขึ้นมา ผมก็เหลือบไปเห็นวา คณะกรรมการอัยการมี กอ. เปนกรรมการอัยการนะครับ ทีนี้

องคประกอบที่ไปที่มาอะไรตาง ๆ ผมเห็นคณะอื่นอยูในรัฐธรรมนูญทั้งนั้นเลย ในเม่ือเปน

องคกรตามรัฐธรรมนูญ อยางเชนคณะกรรมการสรรหาและการเลือกกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต เปนตนนะครับ ทีนี้ที่มันเกิดเหตุที่ผานมานะครับ ทานประพันธ

ก็อยูที่นี่ ก็เพราะไมใชการสรรหาหรือแตงตั้งกรรมการพวกผูทรงคุณวุฒินี่หรือครับที่เขาไป

อยูตรงนั้นแลวก็ทําใหการเลือกอัยการสูงสุดเบี่ยงเบนไป อันนี้ผมขอเปนขอสังเกตนะครับ 

ดูวาอาจจะรับไปพิจารณาดวยครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อยางนั้นผานนะครับ มาตรา ๒๔๖ นะครับ ถากรรมาธิการจะปรับปรุงอะไรก็ไปวา

กันเองนะครับ แลวมาเสนอสภาอีกทีหนึ่งนะครับ ผานนะครับ เชิญทานเลขาธิการตอครับ 



 ๒๕๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                                                         กมลมาศ ๑๐๗/๒ 

 

  นางอุมาสีว  สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :           

๒. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไมมีการแกไข มาตรา ๒๔๗ มีการแกไข       

มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการ สวนที่แกไขนะครับ ชวยอธิบายหนอยครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ สิ่งที่เพิ่มเติมเขาไปคือวรรคทายเทานั้นนะครับ 

เพื่อยืนยันฐานะของตัวสํานักงานวาเปนหนวยงานอิสระ เหมือนกับหนวยงานอิสระของ

องคกรรัฐธรรมนูญอื่น ๆ ครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมาชิกที่แปรญัตติไว มีทานใดติดใจไหมครับ ๒๔๗ นะครับ ทานศิวะครับ 

  นายศิวะ  แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี สสร.  

นะครับ  ผมติดใจนิดเดียวครับในวรรคสุดทายนะครับ  ที่บอกวาใหสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินี่เปนหนวยงานอิสระในการบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณและการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ แลวสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินี่ ใครเปนคนกํากับครับ ผมเห็นองคกรอิสระอื่นยัง

บอกวาบางทีประธานเปนคนกํากับ แตอันนี้ไมทราบจะใหใครกํากับเขาครับ หรืออิสระไป

เลย อันนี้ผมก็มีขอสงสัยอยูครับ แตอันอื่นที่ผมเห็นรูสึกวาอยางเชน คณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินนี่บอกชัดเลยนะครับ อยูในการกํากับของประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

แตอันนี้จะใหไปอยูกับใครไมทราบนะครับ หรือวาจะเปนองคกรอิสระขึ้นมาอีกอันหนึ่ง            

ก็เลยอยากขออนุญาตถามเปนความรูดวยนะครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กอนที่กรรมาธิการจะตอบนะครับ มีทานใดติดใจไหมครับ ๒๔๗  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 



 ๒๕๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                          กมลมาศ ๑๐๗/๓ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ เชิญทานกรรมาธิการตอบไดครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ รายละเอียดในการบริหารงานของ

สํานักงานตรวจเงินแผนดินก็คงจะเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ก็คงจะมีหัวหนา

สํานักงาน มีเลขาอะไรก็สุดแลวแต ซึ่งจะพัฒนาไปตามที่กฎหมายบัญญัติ เพราะวาขอที่

กําหนดไวในวรรคนี้เองวาการเปนหนวยงานอิสระซึ่งบริหารงานตาง ๆ นั้นเปนไปทั้งนี้

ตามที่กฎหมายบัญญัติครับ 

 

                                                                                                                    - ๑๐๘/๑ 



 ๒๕๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             ศันสนีย ๑๐๘/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานศิวะยังติดใจอยูนะครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  : คือผมไมนั่นอะไร แตวาในวรรคสามของมาตรา ๒๔๕ 

จะบอกเลยวา ผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูบังคับบัญชาอยูในการกํากับของประธาน

กรรมการตรวจเงินแผนดิน แตพอของสิทธิมนุษยชนนี้ไม รูใครเปนผูบังคับบัญชา   

สํานักงานนี้ และใครเปนผูกํากับหรือมันไปอยูในกฎหมายลูกทั้งหมด อยางนั้นใชไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ โครงสรางขององคกรมันตางกันนะอาจารย 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ครับ ผมเห็นบางทีมันไมเหมือนกันก็เลยสงสัย       

เทานั้นเอง 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ มันไมเหมือนกันหรอกครับ มันตางกันครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ก็แหมแหงอยูแลวนี่ครับ ชื่อก็ไมเหมือนกัน              

อยูแลวครับ ทานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานพิเชียรยังติดใจอีกหรือครับ เมื่อกี้ถามแลวทานไมติดใจแลวนะครับ  

นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  พอดีเมื่อกี้นี้ไมไดดูครับทานประธาน 

กราบขออภัยนิดหนึ่งครับ คือในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๔๗ นี้ขออนุญาตนะครับ 

เนื่องจากมีการแกไขนะครับ แลวทานแกสิ่งที่เปนสาระสําคัญดวย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

วรรคหนึ่งไมไดแกไขครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  แกครับ คือทานลดจํานวนกรรมการครับ

ทานประธาน กรรมการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเดิมนั้น ถากระผมจํา    

ไมผิดตองขออนุญาตเรียนถามทานนายแพทยชูชัยนะครับ มีกรรมการอยู ๙ คน             

ใชไหมครับ ๑๑ คนครับทานประธาน ๑๑ คนนี่รวมประธานดวยนะครับ แตวาตอนนี้ทาง

คณะกรรมาธิการยกรางไดตัดกรรมการอื่นลงจาก ๑๐ คน เหลือ ๖ คน  



 ๒๕๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             ศันสนีย ๑๐๘/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานพิเชียรครับ  

นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กระผมขอเรียนถามวาเพราะเหตุใด 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานพิเชียรครับ นี่มันรางของป ๒๕๕๐ นะครับ ไมใชป ๒๕๔๐  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  เขาใจครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อันนั้นของป ๒๕๔๐ ครับ นี่เขารางขึ้นมาใหมแลวครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  แตนี่เปนสาระสําคัญครับทานประธาน 

ผมอยากทราบเหตุผลเทานั้นเองวา ทานตัดออก ๔ คนนี้ดวยเหตุผลประการใด เพราะวา

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินี่ในระยะหลังนี่มีบทบาท 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานไมแปรญัตติเขามานี่นะครับ ทานใชวิธีนี้หลายครั้งแลวนะครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมใชสิทธิการแกไขครับทานประธาน

ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาไมไดแกเลยครับ ทานอยามั่วเลยครับ ขอรองเลยครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมไมไดม่ัวครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญกรรมาธิการตอบหนอยครับ ขางนอกจะไดไมเขาใจผิดครับ 

นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานตอบหนอยครับ ไมไดม่ัวครับ          

ทานประธาน  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกราง คือเพื่อความเขาใจอันดีของสภาแหงนี้ และ

ประชาชนก็คือเราไมไดมีการแกรางนะครับ คือรางตั้งแตรางที่ฉบับรับฟงความคิดเห็น     

ก็ ๖ คนอยางนี้ ก็ยังยืนยันอยู แลวก็ไมไดมีคนแปรญัตติในเรื่องจํานวน ๖ คนนี้  



 ๒๕๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             ศันสนีย ๑๐๘/๓ 

 

เพราะฉะนั้นเราก็คงอยางนี้ แตผมขอกราบเรียนสักนิดหนึ่งตรงนี้นะครับวา ทานที่ไดให

ขอมูลแลวก็สนับสนุนในการกําหนดจํานวนนี้ก็คือทานคุณหมอชูชัย ขออนุญาตที่เอยนาม

นะครับ เพราะวาทานเชี่ยวชาญอยูในคณะกรรมการชุดนี้ครับ ขอบพระคุณครับทานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ไมมีการแกไขนะครับ วรรคหนึ่งครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

วรรคอื่นมีทานใดติดใจไหมครับ กรรมาธิการเพิ่มวรรคทายขึ้นมาใหมนี่นะครับ มีทานใด

ติดใจไหมครับที่อภิปรายไปแลวครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ไมมีถือวาผานมาตรา ๒๔๗ นะครับ เชิญทานเลขาธิการตอครับ 

  นางอุมาสีว สอาดเอี่ยม (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :      

มาตรา ๒๔๘ มีการแกไข 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการชี้แจงนิดครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธาน               

ที่เคารพครับ กรรมาธิการไดแกในมาตรา ๒๔๘ (๒) (๓) แลวก็ (๓/๑) ครับ ที่เพิ่มขึ้นมา   

นะครับ (๒) กับ (๓) นั้นแกไขเล็กนอยครับ เปนการเพิ่มชื่อพระราชบัญญัติใหชัดเจน ใน 

(๒) นั้นเปนเรื่องที่เราเห็นตรงกันนะครับ วากรรมการสิทธินั้นควรจะทําหนาที่คลายคลึงกับ

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาได คือสามารถเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญไดนะครับ 

กรรมาธิการก็ไปเติมใหวา  การเพิ่มอํานาจของกรรมการสิทธินั้นให เปนไปตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญครับ       

สวน (๓) นั้นก็เปนเรื่องการฟองคดีตอศาลปกครองก็เพื่อใหเกิดความชัดเจน ก็ไปเพิ่ม    

คําวา ทั้งนี้ตามที่พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี 



 ๒๖๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             ศันสนีย ๑๐๘/๔ 

 

ปกครอง เพื่อใหเกิดความชัดเจนเชนเดียวกันนะครับ วาไดอยูใน พรบ. อะไรบาง ที่เพิ่ม      

มาจริง ๆ คือ (๓/๑) ครับทานประธานครับ  (๓/๑) นั้นเปนเรื่องหลนไป ตกไปของ

กรรมาธิการจริง ๆ ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                    - ๑๐๙/๑ 

 

 

 

   

 



 ๒๖๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                นิวรา ๑๐๙/๑ 

 

เพราะวาในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ                

คงทราบนะครับวา เราไดเผยแพรความคิดไปสูยังประชาชนโดยทั่วไปวา ประชาชนนั้น

โอกาสที่จะไปฟองคดีและสูคดีกับคนอื่น ๆ ประชาชนตัวเล็ก ๆ คงทําไดยาก แลวก็                

บางเรื่องตองตอสูกับผูมีอิทธิพลทั้งหลาย ในเร่ืองของกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินั้น 

เราไดเห็นตรงกันครับวา นาจะใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทําหนาที่ฟองคดีตอศาล

ยุติธรรมแทนผูเสียหายไดดวย อันนี้เปนการเพิ่มขึ้นใหม แตวาเปนการเพิ่มตามหลักการที่

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดรับฟงความคิดเห็นประชาชนมาโดยทั่วไปแลวประชาชน

เห็นดวยครับ ก็เพิ่มเนื้อหาเขามาเพื่อใหตรงกับหลักการที่เคยไดแถลงไวครับ ทานประธาน

ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

สวนที่กรรมาธิการเพิ่มขึ้นนะครับ มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ เชิญครับ สวนที่เพิ่มขึ้น

ทานชนินทรติดใจเรื่องอะไรครับ เชิญครับ 

  นายชนินทร บัวประเสริฐ : กราบเรียนทานประธานครับ ผมยังไมคอย

เขาใจครับวา เร่ืองของสิทธิมนุษยชนในความหมายตรงนี้มันความหมายกวางขวาง      

แคไหนครับ ขออภัยทานประธานดวยนะครับ ตองขออนุญาตยกตัวอยางนิดหนึ่ง คือเรามี

ที่ดินราชพัสดุนะครับ ปรากฏวามีคนบุกรุกที่ดินราชพัสดุ เราก็ไปดําเนินการที่จะปรับปรุง

ที่ดินราชพัสดุดังกลาว ปรากฏวาเราถูกฟองวาไปละเมิดสิทธิมนุษยชน เราก็ชี้แจงมาวาที่

ไปทํานี่มันเพราะอะไร ปรากฏวากรรมการสิทธิก็ยังตามไปอีก เรียกมาชี้แจง มาทําอะไร 

ผมคิดวา สิทธิมนุษยชนตรงนี้มันเปนการละเมิดหรือเปลาครับ เพราะวาคนที่ทําผิด 

เหมือนกับวาคนที่ทําผิดกฎหมายแลวเราไปจัดการปรับปรุงนี่ มันเปนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนหรือเปลาครับ  ผมอยากใหทางกรรมาธิการยกรางไดก รุณาอธิบาย                

เพื่อประกอบการทํางานตอไปครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

แลวสิ่งที่กรรมาธิการเขาเพิ่มนี่ ที่ทานอภิปรายอยูตรงไหนครับ ทานเสียเองนะครับ              

ทานผูใหญมาก ผมไมอยากใหเปนตัวอยาง เดี๋ยวเขาวาไดนะครับ ทานกรรมาธิการ       

จะตอบหนอยไหมครับ เชิญครับ 



 ๒๖๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                นิวรา ๑๐๙/๒ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ 

สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ความจริงคําวา สิทธิมนุษยชน นั้นก็เปนคําที่ใชกัน

โดยทั่วไป แตวาการตีความก็มีความหลากหลายมากนะครับ ความจริงเมื่อสัก ๒๐ กวาป

ที่แลว เคยมีการประกวดเรียงความเรื่อง สิทธิมนุษยชน  ที่ธรรมศาสตร ผมไมแนใจวา 

ทานอภิชาติ ดําดี จําไดหรือไมนะครับ เขาใจวาทานอภิชาติ ดําดี นั้นชนะการประกวด

รางวัลนี้ที่ธรรมศาสตร ทานอภิชาติใหคําขวัญวา สิทธิมนุษยชนก็คือความเปนคน         

เทาเทียมกัน นิยามคํานี้เปนคําที่ชัดเจนครับ เอาแคนี้ก็นาจะเกิดความชัดเจนขึ้น แตการ

ตีความเรื่อง สิทธิมนุษยชน นั้น ก็มีความหลากหลายแตกตางกันไป ความจริงเฉพาะกรณี

ของทานผูวาที่ไดพูดถึงเรื่องที่คนที่บุกรุกที่ดินของหลวง แลวก็หนวยราชการไปขับไลคนที่

บุกรุกออกจากที่นี่นะครับ  ก็อาจจะมีปญหาในเรื่องการตีความได แตผมคิดวาในทาง

ปฏิบัตินั้นการรับรองเร่ืองสิทธิมนุษยชนไวเปนเรื่องที่สําคัญ สวนปญหาเรื่องในทางปฏิบัติ

ที่เกิดขึ้นวาควรหรือไม อยางไร ในฐานะที่เปนประชาชนของประเทศไทยจะมีที่อยูอาศัย

ควรจะอยูในที่ดินของรัฐไดหรือไม คงเปนประเด็นใหญที่สังคมไทยจะตองชวยกันแกไข 

นําไปสูเร่ืองนี้ใหดีที่สุดเทาที่จะดีได ก็ขออนุญาตตอบวา โดยหลักการนั้นผมคิดวาคง     

ไมแตกตางกัน วาเราคงตองดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย แตการตีความนั้น

อาจจะตองมีความแตกตางกันไป  แตผมเชื่อนะครับวา  ๑๐  ปที่ผานมาที่ เราตั้ ง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติขึ้น การคุมครองปกปองสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ไทยไดมีความคืบหนาไป แลวก็การที่เราไดเพิ่มอํานาจใหม ๆ ใหกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติใน (๒) (๓) และ (๓/๑) นั้นนะครับ จะทําใหเร่ืองของสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ไทยกาวไปยิ่งกวาเดิม แลวก็จะทําใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนไปได

อยางดีขึ้นกวาเดิมนะครับ ความเปนคนของคนไทยก็จะไดรับการรับรองอยางชัดเจนครับ 

ทานประธานครับ  

 

                - ๑๑๐/๑ 

   



 ๒๖๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐             ณัฐชนก ๑๑๐/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กรรมาธิการแกไข มีสมาชิกทานใดยังติดใจไหมครับ ทานผูวาประสงคครับ เชิญครับ  

  นายประสงค พิทูรกิจจา  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ               

ผม ประสงค พิทูรกิจจา สสร. ครับ จาก (๓/๑) ที่ทางกรรมาธิการไดเพิ่มเติมเขาไปนะครับ 

ในเรื่องฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย ขอเปนคําถามครับวา ในวรรคสุดทายครับ 

อันที่ยังไมไดแกไขนะครับ วา ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเรียก

เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับบุคคลหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ทั้งนี้ มีอํานาจ

อ่ืน ๆ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ สมมุติเอาวา ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน

ของรัฐในการที่จะดําเนินการเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะเปนตน แลวก็ผูที่เสียหายคือ  

พี่นองประชาชน และก็ในทํานองกลับกันนั้นพี่นองประชาชนไดรับการชวยเหลือจาก

กรรมการสิทธิในอันที่จะมาเปนผูดําเนินคดีแทนให และกรรมการสิทธิก็จะเรียกพนักงาน

ของรัฐไปใหถอยคํา ขอเอกสาร ซึ่งจะเกิดความยุติธรรมหรือไมประการใดครับ ขออนุญาต

สอบถาม  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานกรรมาธิการครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ความจริงประเด็นที่ทานตั้งคําถามเปนประเด็นที่

ดีมาก เพราะวาบทบาท ๒ บทบาท บทบาทในเชิงที่เปนกรรมการสิทธิที่สามารถเรียก

เอกสารจากหนวยราชการได กับบทบาทที่ทําหนาที่ฟองหนวยราชการดวยกันเองนะครับ

อาจจะเปนบทบาทที่ขัดแยงกันไดนะครับ กรรมาธิการขอเรียนอยางนี้ครับ วาเนื่องจาก

เร่ืองของการฟองคดีตอศาลยุติธรรมเปนเรื่องใหม ในบทบัญญัติก็ไดคํานึงถึงเรื่องนี้อยู   

นะครับ จึงไปบัญญัติวาเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับ ความจริงถามีปญหาเรื่อง

ความขัดแยงในเรื่องบทบาท บทบาทหนึ่งในฐานะคนที่ตรวจสอบโดยตรง กับบทบาทหนึ่ง

คือบทบาทที่ฟองคดี ในกฎหมายคงตองไปเขียนใหชัดครับวาบทบาททั้ง ๒ บทบาทนั้น   

คงตองไมเกลื่อนกลืนกัน แตวาคงตองมีบทบาทที่ชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ    

ก็ขออนุญาตวา สิ่งที่ทานพูดเปนเรื่องที่สําคัญมาก และขอบันทึกไวเจตนารมณใหชัดเจน       



 ๒๖๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐             ณัฐชนก ๑๑๐/๒ 

 

นะครับ วาในกฎหมายคงตองไปเขียนครับวาจะแบงแยกภารกิจหนาที่ทั้ง ๒ ใหชัดเจน

อยางไรบางครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานวัชราครับ เชิญครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมขอกราบเรียนในเรื่องเดียวกันกับที่ทาน สสร. ทานผูวา

ประจวบคีรีขันธไดพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับ คือใน (๓/๑) การบัญญัติใหฟองคดีตอศาล

ยุติธรรมในเรื่องนี้นั้นเปนการบัญญัติในลักษณะที่เปนสาระบัญญัติและวิธีสบัญญัติ

รวมกัน ซึ่งในวิธีสบัญญัตินั้นถาบัญญัติวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเปนผูมีอํานาจ

ฟองนั้นกระผมวาดูจะเปนปญหาในทางปฏิบัติตอไป เพราะวาอาจจะเปนในกฎหมายลูก

ที่ออกตามมานั้นอาจจะเปนสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเปนผูดําเนินการก็ได 

เพราะฉะนั้นกระผมใครขอใหทานพิจารณาในเรื่องนี้ และก็นาจะแกไขเปนวาเสนอคดีตอ

ศาลยุติธรรม เพราะการฟองเปนวิธีพิจารณาอีกสวนหนึ่งตางหากครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

มีสมาชิกทานใดติดใจอีกไหมครับ จะไดใหตอบเสียทีเดียวครับ ไมมีแลวนะครับ 

กรรมาธิการจะตอบอีกทีไหมครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย ครับ การเสนอคดีตอศาล ศาลก็คงทําอะไรไมไดนะครับ ถาไมใช

การฟองรองคดีโดยตรง ผมกราบเรียนวา (๓/๑) เปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะวาอยางที่ผม

เรียนนะครับชาวบานตาดํา ๆ ประชาชนที่เดือดรอนซึ่งไมสามารถฟองศาลไดเอง หรือฟอง

ได แตวาเผชิญกับผูมีอํานาจอิทธิพลทั้งหลายที่เกิดขึ้น ซึ่งไมใชหนวยราชการนะครับ ใน

ความหมายของผมนั้น ผมคิดวาถามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นเรานาจะยอมใหองคกร

ใดองคกรหนึ่งในประเทศไทยทําหนาที่แทนประชาชนได และเราคิดวาองคกรนี้นาจะเปน

องคกรที่ดีที่สุด เอาไปฝากไวกับ ปปช. เอาไปฝากไวผูตรวจการ เอาไปฝากไวกับองคกรอื่น 

ก็คงไมตรงครับ แตวาหนาที่ภารกิจนี้นาจะตรงกับสิ่งที่เราคิดวานาจะดีที่สุด แตวาในทาง

ปฏิบัติกรรมาธิการก็เล็งเห็นปญหาอยูนะครับ อยางที่ทานผูวาไดเรียน แลวก็คิดวาใน 



 ๒๖๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐             ณัฐชนก ๑๑๐/๓ 

 

กฎหมายที่จะบัญญัติขึ้นภายหลังคงตองแกไขปญหาใหเกิดความชัดเจนนะครับ วาคง

ไมใชทุกเรื่องทุกราวในประเทศไทยจะเปนเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งหมด เพราะถาเปน

เชนนั้นแลวนะครับ คดีในโรงในศาลก็จะมีมาก --------------------------------------------------- 

 

        - ๑๑๑/๑ 

 

 

 

 

 



 ๒๖๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              สาริศา ๑๑๑/๑ 

 

แตผมคิดวากรรมการสิทธินั้นคงตองไปพิจารณาเรื่องเหลานี้ใหดีนะครับวา หลักเกณฑใน

การดูวาเรื่องไหนเปนสิทธิมนุษยชนโดยตรง เร่ืองไหนไมใชนี่คงตองเกิดความชัดเจนขึ้น

ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรา ๒๔๗ กรรมาธิการขอเพิ่มวรรคหกนะครับ มีทานใดไมเห็นดวยมีไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ผานครับ ทานเลขา เชิญตอครับ 

  นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานงานระบบนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :     

๓. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๔๙ มีการแกไข 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานเลขาจะชี้แจงเพิ่มไหมครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ไมมีนะครับ  มีทานใดติดใจไหมครับ  ไมมี ถือวาเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ                    

เชิญทานเลขาตอครับ 

  นายทวี พวงทะวาย (ที่ปรึกษาดานงานระบบนิติบัญญัติ ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

มาตรา ๒๔๙/๑ มีผูแปรญัตติ ขอสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ สมาชิกที่สงวนคําแปรญัตติไว มีทานยังติดใจอยูไหมครับ ทานสุรชัยครับ เชิญครับ 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูขอแปรญัตติ มาตรา ๒๔๙/๑ ครับ 

กราบเรียนทานประธาน  ทานกรรมาธิการยกราง และเพื่อนสมาชิกที่ เคารพครับ               

มาตรา ๒๔๙/๑ ที่ผมขอแปรญัตติไวมีขอความดังตอไปนี้นะครับ  



 ๒๖๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              สาริศา ๑๑๑/๒ 

 

มาตรา ๒๔๙/๑ ใหสภาทนายความเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญทําหนาที่

ใหความรูและใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รวมทั้งเสริมสรางกระบวนการ

ยุติธรรมใหเปนไปตามบทบัญญัติและเจตนารมณแหงกฎหมาย  

วรรคสอง ใหนําบทบัญญัติของมาตรา ๑๖๔ วรรคแปด และวรรคเกามาใช

บังคับโดยอนุโลม  

ผมขอกราบเรียนเพื่อนสมาชิกถึงเหตุผลที่ผมตองขอแปรญัตติเพิ่มเติม

บทบัญญัติของมาตรา ๒๔๙/๑ เขามาก็เพื่อที่จะทําใหปรากฏวา สภาทนายความซึ่งเปน

องคกรของผูประกอบวิชาชีพทนายความ และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง

พวกเราทุกทานคงทราบดีแลวครับวา เมื่อเราพูดถึงกระบวนการยุติธรรม เราจะเห็นภาพ

ของศาล เห็นภาพของอัยการ แลวก็เห็นภาพของทนายความ ผมขอกราบเรียนเพื่อน

สมาชิกใหเขาใจถึงสภาทนายความซึ่งเปนองคกรของผูประกอบวิชาชีพทนายความ     

เพื่อเปนขอมูลสําหรับเพื่อนสมาชิกประกอบการพิจารณาดังนี้นะครับ สภาทนายความ

กอตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มีฐานะเปนนิติบุคคลตาม

กฎหมาย ซึ่งถานับถึงวันนี้ ขณะนี้ สภาทนายความกอตั้งมาแลว ๒๒ ป แตกอนหนานี้   

ซึ่งหมายถึงกอนที่จะมีการจัดตั้งสภาทนายความโดยพระราชบัญญัติทนายความ            

ผูประกอบวิชาชีพทนายความก็ไดรวมกลุมกันเปนนิติบุคคล แตอยูในรูปของสมาคม

ทนายความ สมาคมทนายความไดกอตั้งครั้งแรกขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๐๐ ซึ่ง

ถานับถึงขณะนี้ผูประกอบวิชาชีพทนายความไดรวมกลุมเปนนิติบุคคลได ๕๐ ปแลวครับ 

เรียนที่ประชุมอยางนี้ครับวา ตลอดระยะเวลา ๕๐ ปของการรวมตัวกันของผูประกอบ

วิชาชีพทนายความ บทบาทของทนายความตอภาคสังคมมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผูประกอบ

วิชาชีพทนายความนั้นไมไดทําแตหนาที่ในการที่จะใชวิชาความรูทางกฎหมายในดานของ

การประกอบอาชีพใหกับตนเองเทานั้น อีกดานหนึ่งของผูประกอบวิชาชีพทนายความนั้น

มีภารกิจในการที่จะตองดูแลสังคม  โดยเฉพาะสังคมภาคประชาชน  ดวยเหตุนี้              

ในพระราชบัญญัติทนายความ ๒๕๒๘ จึงไดกําหนดวัตถุประสงคขอหนึ่งของการจัดตั้ง

สภาทนายความขึ้นวา สภาทนายความมีหนาที่ในการที่จะตองชวยเหลือประชาชนทาง

กฎหมายดวย ผมกราบเรียนตอที่ประชุมอยางนี้ครับวาภารกิจของการใหความชวยเหลือ 



 ๒๖๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              สาริศา ๑๑๒/๓ 

 

ประชาชนทางกฎหมายนั้นจะประกอบไปดวยงานใหคําปรึกษากฎหมายกับประชาชน 

ประกอบไปดวยงานรับวาความหรือการใหความชวยเหลือทางดานคดีใหกับประชาชน --- 

 

 - ๑๑๒/๑ 

 

 



 ๒๖๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             ศิริลักษณ ๑๑๒/๑ 

 

งานสงทนายความไปรวมฟงการสอบปากคําผูตองหาที่เปนเด็ก ที่มีอายุไมเกิน ๑๗ ป ซึ่ง

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบังคับวา พนักงานสอบสวนตองทําการสอบปากคํา    

ตอหนาทนายความ งานการสงทนายความไปรวมฟงการสอบปากคําผูตองหาที่มีอายุเกิน 

๑๘ ป ในกรณีที่ผูตองหาไมมีทนายความ ซึ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็บังคับให

พนักงานสอบสวนตองจัดทนายความใหกับผูตองหาเหลานั้น งานรับวาความใหกับจําเลย

ในคดีอาญาซึ่งไมมีทนายความ ศาลจะติดตอใหทนายความของสภาทนายความไป      

ทําหนาที่เปนทนายความใหกับจําเลยซึ่งเรียกวา ทนายความขอแรง นอกจากนี้สภา

ทนายความยังมีหนาที่ในการจัดโครงการเผยแพรความรูทางกฎหมายใหกับประชาชน   

ทั่วประเทศ ทั้งนี้โดยที่ทนายความเหลานั้นไมไดรับคาตอบแทน งานใหบริการการ

ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามที่ผมไดเรียนใหที่ประชุมไดรับทราบนั้น ทนายความ

ไดทําดวยจิตสํานึกของการที่จะรับใชสังคมโดยที่ไมมีคาตอบแทน คงไดแตเบี้ยเลี้ยงวันละ 

๕๐๐ บาท ซึ่งผมขอกราบเรียนตอที่ประชุมวา งานการใหความชวยเหลือประชาชนทาง

กฎหมายนั้น ทนายความทั้งประเทศภายใตการบริหารจัดการของสภาทนายความ         

ไดทําในรูปของความเปนทนายความอาสาสมัคร เมื่อเปนเชนนี้การใหความชวยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย เราจึงไมมีรายไดแตอยางใด เนื่องจากเปนการบริการใหความ

ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  โดยไมคิดคาตอบแทนใด  ๆ  ทั้งสิ้น  ที่ผานมา             

สภาทนายความจะไดรับเงินอุดหนุนจํานวนหนึ่งจากรัฐบาล ในการทําหนาที่ในการให

ความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ทานทราบไหมครับวาสภาทนายความไดรับ

งบประมาณสวนนี้ปละเทาไร ๒ ปที่ผานมาเราไดรับงบประมาณปละ ๖๐ ลานบาท       

นั่นหมายความวาเฉลี่ยตอหัวตอประชาชนที่มีอยูประมาณ ๖๕ ลานคน เราไดรับ

งบประมาณสําหรับการทําหนาที่ใหความชวยเหลือประชาชนไมถึงหัวละ ๑ บาท นั่นคือ

งบประมาณที่เราไดรับการจัดสรรอยางกระเหม็ดกระแหมจากภาครัฐบาล แตที่ผานมา

ทําไมสภาทนายความยังคงยืนหยัดในการทําหนาที่ใหความชวยเหลือประชาชน         

ทางกฎหมายได ก็ตองกราบเรียนวาที่ผานมาที่เราทําได สวนหนึ่งก็ดวยจากการที่เรา 

เจียดรายไดของสภาทนายความ ซึ่งไดมาจากการเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตของพี่นอง

ทนายความทั่วประเทศ สมทบเขากองทุนการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายทุกป  



 ๒๗๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             ศิริลักษณ ๑๑๒/๒ 

 

ปละ ๑๐ เปอรเซ็นตของรายไดที่เราเรียกเก็บจากคาธรรมเนียมการตอใบอนุญาต

ทนายความจากพี่นองประชาชน นอกจากนี้ดวยการที่เราพยายามบริหารจัดการงาน      

ใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยที่ไมมีคาตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ไมวาจะเปน

กรรมการบริหารสภาทนายความ ไมวาจะเปนทนายความอาสา ดังที่ผมไดกราบเรียน       

ไปแลว ทุกคนทํางานโดยไมมีคาตอบแทน โดยเฉพาะกรรมการบริหารสภาทนายความ   

จะไมมีคาตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น ไมวาจะเปนรูปของเงินเดือน หรือเบี้ยเลี้ยง คงมีแต        

เบี้ยประชุมที่เขาประชุมแตละครั้งเทานั้นเอง ในอัตราครั้งละ ๓๐๐ บาท นี่คือสิ่งที่ผม

จะตองขออนุญาตกราบเรียนตอที่ประชุม สําหรับจํานวนทนายความขณะนี้ ผมขอเรียน

ตอเพื่อนสมาชิกทั้งหลายวา ขณะนี้เรามีผูประกอบวิชาชีพทนายความที่ไดรับใบอนุญาต

จากสภาทนายความอยูทั้งสิ้น  ๕๑ ,๐๐๐  คนเศษ  เปนทนายความชายประมาณ           

๔๐,๐๐๐ คน และเปนทนายความหญิงประมาณ ๑๑,๐๐๐ คน ทนายความเหลานี้         

จะกระจายอยูตามทุกจังหวัดของประเทศไทย เพื่อทําหนาที่ในการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน 

สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมใหกับพี่นองประชาชน ที่ทําการสภาทนายความ

สวนกลางเราจะมีที่ทําการอยูที่กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้จะมีที่ทําการกระจายอยูทุก

จังหวัดทั่วประเทศ โดยในแตละจังหวัดเราจะมีประธานทนายความจังหวัดทําหนาที่อยู 

สําหรับการปฏิบัติหนาที่ของทนายความในดานการใหความชวยเหลือประชาชน ๖ ป            

ที่ผานมามีตัวเลขที่เราเขาไปดูแลทุกขสุขใหพี่นองประชาชนดังนี้ครับ ในป ๒๕๔๔                

มีประชาชนมาขอความชวยเหลือจากสภาทนายความ จํานวน ๓๑,๕๑๖ เร่ือง  ------------ 

 

          - ๑๑๓/๑ 



 ๒๗๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                       เสาวลกัษณ ๑๑๓/๑   

 

ป ๒๕๔๕ มีประชาชนมาขอรับความชวยเหลือจากสภาทนายความ ๔๕,๐๑๖ เร่ือง        

ป ๒๕๔๖  มีประชาชนมาขอรับความชวยเหลือ ๔๙,๘๖๖ เ ร่ืองครับ ป ๒๕๔๗ มี

ประชาชนมาขอรับความชวยเหลือ ๔๐,๗๑๘ เร่ือง ป ๒๕๔๘ มีประชาชนมาขอรับความ

ชวยเหลือ ๔๒,๔๐๘ เร่ือง ป ๒๕๔๙ ซึ่งเปนตัวเลขลาสุด มีประชาชนมาขอรับความ

ชวยเหลือทั้งสิ้น ๔๕,๕๔๔ เร่ือง จํานวนปริมาณคดีที่ประชาชนมาขอรับความชวยเหลือ

จากสภาทนายความทั้งในสวนกลางและผานประธานสภาทนายความในจังหวัดตาง ๆ 

ทั่วประเทศ ตามที่ผมกราบเรียนที่ประชุมไปแลวนั้น ก็ขอกราบเรียนวาสวนหนึ่งมาจาก

ประชาชนไดเดินทางมารองเรียน หรือขอรับความชวยเหลือจากสภาทนายความ หรือจาก

ประธานสภาทนายความจังหวัดดวยตนเอง อีกสวนหนึ่งเปนการที่หนวยราชการของ

ภาครัฐเปนผูสงเรื่องมาให หลังจากที่ประชาชนไปรองเรียนตอภาครัฐหนวยงานของรัฐที่

สงงานใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายมายังสภาทนายความเพื่อใหสภา

ทนายความทําหนาที่เปนผูใหความชวยเหลือตอ หลังจากที่ประชาชนไปรองเรียนขอรับ

ความช วย เหลือจากภาครั ฐแล ว  ประกอบไปด วย  ๑ .  สํ านั กนายกรั ฐมนตรี                      

๒. กระทรวงมหาดไทย ผานศูนยดํารงธรรม  ๓. กระทรวงยุติธรรม ผานกรมคุมครองสิทธิ

และเสรีภาพ ๔. ศาลยุติธรรม ผานรูปแบบของการขอทนายความขอแรงใหกับจําเลยใน

คดีอาญา  ๕. สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ๖. มูลนิธิภาคเอกชนตาง ๆ  จากขอมูลที่กระผม

ไดกราบเรียนตอที่ประชุม ทานทั้งหลายจะเห็นวา บทบาทของสภาทนายความในงานให

ความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ตามที่สภาทนายความไดดําเนินการมาแลว

ตลอดเวลา ๒๒ ปเศษ เราไดทําหนาที่ในการใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

ครอบคลุมพื้นที่ทั่ วประเทศไทยครับ  ทานประธานครับ  ผมขออนุญาตตอเวลา             

ทานประธาน สัก ๕ นาทีนะครับ เพราะวาประเด็นนี้ในกลุมของผมจะมีผมอภิปราย       

คนเดียว ทานประธาน เพราะมีเนื้อหาสําคัญอีกนิดเดียวครับ จะจบแลวครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                   

ชวยสรุปดวยแลวกันครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ ดังที่ผมไดกราบเรียนที่ประชุมครับวา 

ภารกิจงานใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ที่เราพยายามตั้งเปาไววา พี่นอง 



 ๒๗๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                       เสาวลักษณ ๑๑๓/๒ 

 

ประชาชนตองเขาถึงกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะประชาชนผูยากไรที่เขาไมมี

ความสามารถในการที่จะวาจางทนายความไดดวยตนเอง รัฐตองพยายามดําเนินการให

ประชาชนสามารถมีทนายความในการที่จะเปนที่ปรึกษากฎหมาย ในการที่จะเปนผูที่    

แกตางใหกับพี่นองประชาชน สภาทนายความไดยืนหยัดในอุดมการณดังกลาวมา

ตลอดเวลา ๒๒ ป ครับ ทานประธานครับ บัดนี้ เมื่อมีการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม เรา

ไดบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไวในมาตรา ๘๐ วาดวยสิทธิของประชาชนในการที่

จะตองเขาถึงกระบวนการยุติธรรมใหไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว โดยไมมีคาใชจาย ผมขอ

เรียนตอที่ประชุมครับวา สภาทนายความพรอมที่จะทําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ          

ในมาตรา ๘๐ ใหเปนความจริง นั่นหมายความวา เราพรอมที่จะทําหนาที่ในการใหบริการ

งานดานใหความชวยเหลือกับพี่นองประชาชนโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และไมมีคาใชจาย 

ถามวาแนวคิดในการใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยประชาชนไมตองเสีย

คาตอบแทนนั้น เพิ่งเปนเรื่องใหมที่เพิ่งเกิดขึ้นในการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือเปลา       

ก็ตองกราบเรียนครับวา แนวคิดดังกลาวมีมาตั้งแตรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ แลวครับ    

แตที่ผานมาเราไมมีเจาภาพ ในการที่จะรับผิดชอบงานใหบริการชวยเหลือประชาชนทาง

กฎหมาย เพราะฉะนั้นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญภายใตแนวคิดที่วา ประชาชนผูยากไร

ตองไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐          

ที่ผานมา จึงเปนเพียงแคตัวหนังสือ แตในทางปฏิบัติจริง ไมมีเจาภาพรับผิดชอบในเรื่องนี้

โดยตรง เทาที่ผานมาสภาทนายความจะเปนหนวยงานหลักในการทําหนาที่ตรงนี้       

โดยตลอด ผลงานในดานคดีที่ปรากฏทางภาคสังคมที่เห็นไดชัด ในการที่สภาทนายความ

เปนองคกรหลักในการทําหนาที่ใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  ผมจะ          

ขออนุญาตยกตัวอยางสองสามคดี ครับ คดีนิสิตจุฬาถูกจับในขอหามียาเสพติดใน

ครอบครอง --------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                  

               - ๑๑๔/๑ 



 ๒๗๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             พรเทพ ๑๑๔/๑ 

 

ผลสุดทายศาลพิพากษายกฟองครับวา เปนการยัดขอกลาวหา เปนการยัดของกลาง

ใหกับผูตองหา คดีนี้วาความโดยทนายความอาสาของสภาทนายความ คดีที่ประชาชนถูก

ขังโดยไมชอบดวยกฎหมายที่สถานีตํารวจนครบาลลุมพินี หรือที่เรียกวา คดีขังลืมลุมพินี 

คดีนี้ผูที่เปนคนไปตรวจพบ แลวทําการยื่นคํารองขอใหศาลปลอยตัวผูตัวหารายนั้น คือ

ทนายความอาสาของสภาทนายความ แลวผมกราบเรียนครับวา คดีนี้ทนายความอาสา

ของสภาทนายความ ไปติดตองานคดีอ่ืนที่สถานีตํารวจแหงนี้ แตดวยปฏิภาณไหวพริบ 

เปนผูตรวจพบเองครับ ไมมีใครไปรองเรียนวา ที่โรงพักแหงนี้มีการขังผูตองหาโดย        

ผิดกฎหมาย นี่คือผลงานหนึ่งในดานการพิทักษสิทธิของประชาชน นอกเหนือจากผลงาน

ในการพิทักษสิทธิของประชาชน สภาทนายความยังไดทําหนาที่ในการชวยเหลือ ดูแลและ

พิทักษสิทธิประโยชนของประเทศชาติดวย ตัวอยางคดีไดแก คดีที่สภาทนายความยื่นฟอง

ตอศาลปกครองใหเพิกถอนการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ผลที่สุดศาล

ปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ทําให ณ วันนี้ ประเทศไทยไดการไฟฟาฝายผลิตกลับคืนมาเปนกิจการของรัฐเชนเดิม             

นี่คือตัวอยางผลงานของการทําหนาที่ในการเปนหนวยงานหลักในการใหความชวยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย รวมถึงการทําหนาที่ในการดูแลพิทักษผลประโยชนและทรัพยสิน

ของแผนดิน ผมขออนุญาตเรียนเปนประการสุดทายตอที่ประชุมครับวา นอกเหนือจาก

การทําหนาที่ใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ซึ่งเปนบทบัญญัติที่ปรากฏอยูใน

ร างรั ฐธรรมนูญฉบับนี้ แล ว  ถา เพื่ อนสมาชิกไดช วยกันสั ง เกตและตรวจสอบ                          

รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกยกรางขึ้นภายใตหลักการที่วา เราจะลดอํานาจรัฐ เพิ่มอํานาจ

ประชาชน เพิ่มการมีสวนรวมของพี่นองประชาชนทางการเมืองใหมากขึ้น ดังตัวอยางที่เรา

จะพบวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ กําหนดใหประชาชน ๒๐,๐๐๐ คน สามารถเขาชื่อกัน เพื่อ

ขอใหรัฐสภาออกกฎหมายได แตโดยที่จะตองแนบรางกฎหมายไปดวย ตรงนี้สภา

ทนายความจะสามารถทําหนาที่ใหกับพี่นองประชาชนได แตถาปราศจากหนวยงานที่จะ

ทําหนาที่หลักในการทําหนาที่เปนที่ปรึกษากฎหมายใหกับประชาชนแลว ผมเชื่อไดวา 

การมีสวนรวมของประชาชนภายใตบทบัญญัติดังกลาวจะไมมีทางเปนไปไดเลย   

 



 ๒๗๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             พรเทพ ๑๑๔/๒ 

 

นอกจากนี้ผมขอกราบเรียนวา ภาครัฐเองมีแนวคิดในการที่จะออกกฎหมายขึ้นมา             

ฉบับหนึ่ง เรียกวา พระราชบัญญัติวาดวยการใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

ดวยแนวคิดของรางพระราชบัญญัติดังกลาว ภาครัฐมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะกรรมการให

ความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายขึ้นคณะหนึ่ ง  คณะกรรมการชุดนี้จะมี

ปลัดกระทรวงยุติธรรมทําหนาที่เปนประธาน จะมีปลัดกระทรวงการคลังทําหนาที่             

รองประธาน ผมขอกราบเรียนครับวา ถาคณะกรรมการในการใหความชวยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมายยังประกอบขึ้นดวยภาครัฐ งานใหความชวยเหลือประชาชนทาง

กฎหมายนั้นจะประสบความสําเร็จไมได พี่นองประชาชนจะเขาถึงกระบวนการยุติธรรม

ไมได เหตุใดผมถึงกราบเรียนที่ประชุมอยางนี้ครับ ผมขอเรียนครับวา การที่ประชาชนถูก

ละเมิดสิทธิเสรีภาพนั้น มีทั้งการถูกละเมิดจากประชาชนดวยกันเอง รวมทั้งอาจจะเกิด

จากการละเมิดโดยหนวยงานของรัฐ เพราะฉะนั้นองคกรที่จะมาทําหนาที่ในการดูแลงาน

ใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายนั้น จึงไมควรที่จะเปนองคกรภาครัฐ เพราะถา

เปนองคกรภาครัฐแลว ในกรณีที่องคกรดังกลาวจะตองไปดูแลสิทธิเสรีภาพของพี่นอง

ประชาชนดวยการฟองหนวยงานของรัฐ หรือดวยการฟองเจาหนาที่ของรัฐจะไมอาจ

กระทําได หรือกระทําไดโดยมีขีดจํากัดครับ ทานประธานครับ เพราะจะมีผลประโยชน            

ทับซอนอยูในตัวเอง อีกนิดหนึ่งครับ ทานประธานครับ นอกจากนี้ผมขอกราบเรียนวา ผูที่

จะมาขอรับความชวยเหลือจากหนวยงานที่มีหนาที่ใหความชวยเหลือประชาชน อาจจะ

เปนภาคประชาสังคม หรืออาจจะเปนประชาชนเองก็ไดครับที่ทํางานอยูในหนวยงาน          

ของรัฐ แตมีปญหาที่จะตองดําเนินคดีกับหนวยงานของรัฐ ในกรณีอยางนี้นี่ ประชาชนที่

แมจะรับราชการก็ไมอาจที่จะไปอาศัยพนักงานอัยการ ซึ่งเปนทนายความของแผนดินได 

ยกตัวอยางเชน ขาราชการที่จะฟองหนวยงานทางปกครอง หรือหนวยราชการเปน              

คดีปกครอง ตอศาลปกครอง จะไปหาอัยการเพื่อใหยื่นฟองหนวยงานของตัวเอง ทําไมได

ครับ 

 

              - ๑๑๕/๑ 



 ๒๗๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 นัชชา ๑๑๕/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

สรุปดวยครับ ทานสุรชัยครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ก็มีแตการที่จะขอใหสภาทนายความเปน

ผูดําเนินการให ทั้งหมดทานประธาน คือขอมูลที่ผมไดกราบเรียน เพื่อใหเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณาของที่ประชุมแหงนี้วา เราถึงเวลาแลวหรือยังครับ ที่จะตองมี       

องคกรหลักอยางเปนทางการเสียทีหนึ่ง ในการที่จะทําหนาที่ รับผิดชอบดูแลงาน            

ใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อใหประชาชนมีทนายความของประชาชน 

ตามรัฐธรรมนูญเสียทีหนึ่ง ก็ขอกราบเรียนที่ประชุมไดโปรดพิจารณาครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เชิญทานกรรมาธิการครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ขออนุญาต

กราบเรียนทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทุกทานครับวา ทานสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญไดขอแปรญัตติเพิ่มสภาทนายความใหอยูในรัฐธรรมนูญ เปนองคกรตาม

รัฐธรรมนูญในหมวด ๑๑ ที่เราไดพูดกันไปแลว ๗ องคกรดวยกัน คําถามก็คือวา ๗ องคกร

ที่เราเคยเขียนขึ้น หรือเรารับรองกันไปแลววาอยูในฐานะที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ                      

มีองคกรอะไรบาง คําตอบก็คือมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภา มีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีคณะกรรมการ          

ตรวจเงินแผนดิน องคกรอัยการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คําถามก็มีอยูวา ๗ องคกรที่ผมไดเรียนทานสมาชิกสภาราง

รัฐธรรมนูญนั้น แตกตาง หรือเหมือนกับสภาทนายความหรือไม อยางไรบาง ผมขอ

อนุญาตกราบเรียนวา เราคงไมสามารถเขียนองคกรทุกองคกรอยูในรัฐธรรมนูญได องคกร

ที่จะเขียนในรัฐธรรมนูญไดนั้น  ตองเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญโดยแทจริง เปนองคกร

ภาครัฐที่มีภารกิจหนาที่ที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่เปนเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศ

โดยตรง หากเราจําเปนตองเขียนองคกรทุกองคกรอยูในรัฐธรรมนูญนั้น เราก็จะมีองคกร

จํานวนมากมายครับ ที่ตองเขียนขึ้นอีกเยอะทีเดียว ผมขออนุญาตกราบเรียนวา ความจริง         



 ๒๗๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                นัชชา ๑๑๕/๒ 

 

สภาทนายความนั้นเปนองคกรวิชาชีพประเภทหนึ่ง ซึ่งไมใชองคกรวิชาชีพประเภทเดียว   

ที่ มีอยูในประเทศไทย  องคกรวิชาชีพที่ผมพูดถึงนั้นยังมีอีกเยอะแยะเต็มไปหมด 

ยกตัวอยางเชน เนติบัณฑิตยสภา ซึ่งเปนการรวมกลุมของนักกฎหมาย หรือนักนิติศาสตร

อีกจํานวนหนึ่ง ทั้งที่เปนผูพิพากษา อัยการ ศาล หรือทนายความก็แลวแต ซึ่งเปนสมาชิก

เนติบัณฑิตยสภาได องคกรแพทยก็มีแพทยสภา ทันตแพทยก็ยังมีทันตแพทยสภา             

พวกวิศวะก็มีวิศวกรรมสถาน มีสภาพยาบาล มีสภาเทคนิคการแพทย ซึ่งคงจาระไนได    

ไมหมดสิ้นวา องคกรวิชาชีพทั้งหลายนั้นมีองคกรวิชาชีพอะไรบาง แตขออนุญาต         

กราบเรียนทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับวา ตามระบบกฎหมายไทยปจจุบัน 

สถานะขององคกรวิชาชีพทั้งหลายนั้น ยังไมสามารถสรุปไดชัดเจนวา เปนองคกรภาครัฐ

หรือองคกรภาคเอกชน นักกฎหมายสวนใหญ โดยเฉพาะนักกฎหมายมหาชนเห็นไปใน

ทิศทางวา องคกรเหลานี้คือองคกรภาคเอกชน ไมใชองคกรภาครัฐ องคกรวิชาชีพทั้งหลาย

ในประเทศไทยคือ การรวมกลุมของคนที่มีวิชาชีพเดียวกัน ตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือ ภารกิจ

หนาที่หลักคือ ชวยเหลือคนในองคกรเดียวกัน ภารกิจอ่ืน ๆ นั้น แมจะมีภารกิจในการ

ชวยเหลือสังคมบางก็เปนภารกิจยอย ไมใชภารกิจหลักขององคกรวิชาชีพแตประการใด

ทั้งสิ้น แพทยสภาก็ทําหลายเรื่องครับที่ เปนประโยชนแกสังคม เนติบัณฑิตยสภา        

ทันตแพทยสภา หรือวิศวกรรมสถานก็ทําหนาที่ ที่นอกจากชวยเหลือคนในกลุมของตัวเอง

แลว ยังทําหนาที่ในการชวยเหลือสังคมดวยอีกเปนจํานวนมาก ผมคงไมขออนุญาต      

จาระไนทั้งหมดนะครับวา องคกรวิชาชีพในประเทศไทยมีอะไรบาง แตหากจะตองบัญญัติ

เร่ืองสภาทนายความอยูในรัฐธรรมนูญ ในฐานะที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ พวกเรา       

คงตองตั้งคําถามครับวา องคกรอื่นถาเขาเรียกรองนี่ เราจะบัญญัติใหอยูในรัฐธรรมนูญ

หรือไม เพราะองคกรเหลานั้นก็มีสถานะเปนองคกรวิชาชีพเชนเดียวกัน ไมเวนแมแต     

เนติบัณฑิตยสภา  ซึ่งเปนการรวมกลุมชนิดเดียวกันกับสภาทนายความ  ซึ่งเปน             

นักนิติศาสตร เชนเดียวกันนะครับ  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนนะครับ ผมขออนุญาต

กราบเรียนทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญวา กรรมาธิการยังเห็นวา เรายังไมควรที่จะ

บัญญัติเร่ืองสภาทนายความ ซึ่งเปนองคกรเอกชน และไมใชองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไมได

มีภารกิจหนาที่ที่เกี่ยวของกับเรื่องรัฐธรรมนูญโดยตรง ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับ - ๑๑๖/๑ 



 ๒๗๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                 สายชล ๑๑๖/๑ 

 

แตวาตามที่ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญไดกลาวถึงภารกิจหนาที่ของสภาทนายความ 

ซึ่งไดทําประโยชนแกประเทศชาติเปนสวนรวมอยางมาก ผมเห็นดวยอยางยิ่งวา         

สภาทนายความในอดีตจนถึงปจจุบันนั้นไดทําหลายเรื่อง ซึ่งเปนประโยชนแกสังคม  

จํานวนมาก และเปนเรื่องที่นายกยอง นาสนับสนุน สรรเสริญนะครับ ขอบคุณครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

  นายสุ รชั ย  เลี้ ย งบุญเลิศชั ย   : ท านประธานครับ  นิด เดี ยวครับ                 

ผมขออนญุาตนิดเดียวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เมื่อกี้ทานใชเวลาไปเกือบ ๒๐ นาทีนะครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ผมทราบดีครับ แตวาผมขออีกนิดเดียวเอง 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมเห็นวาของทานนี่จะเพิ่มองคกรนะครับ ถือวามีเหตุผลในการที่จะตองรับฟงกันอยางให

เขาใจก็ใหเวลาเยอะ นะครับ  

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย   : มิไดทานประธาน  ผมตองการชี้แจง

ขอเท็จจริงใหถูกตองนิดเดียวเทานั้นเองนะครับ ผมวาเราคงไมเสียเวลาเยอะหรอกครับ

สําหรับการพิจารณาประเด็นที่ผมนําเสนอ โดยที่ผมเปนผูอภิปรายอยูคนเดียว ผมขอเรียน

อยางนี้ครับทานประธาน ขอบคุณสําหรับคําชี้แจงของทานสมคิดนะครับ แตวาตอง    

กราบเรียนทานสมคิดอยางนี้ครับวา  การที่ทานให เหตุผลวาถาบัญญัติองคกร             

สภาทนายความเปนองคกรในรัฐธรรมนูญแลวนี่ จะตองไปบัญญัติองคกรวิชาชีพอื่น ๆ อีก

เต็มไปหมดนี่นะครับ ตองกราบเรียนวา สิ่งที่ทานชี้แจงนั้นคงคลาดเคลื่อน ผมนําเสนอวา

เหตุผลที่ขอใหบัญญัติสภาทนายความเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น เนื่องจาก            

ในรัฐธรรมนูญกําหนดใหประชาชนตองไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายและถาทานดู  

ในบทบัญญัติวาดวยสิทธิของประชาชนในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแลว รัฐธรรมนูญ

เขียนไวชัดเจนเลยครับวา ทนายความตองเปนคนใหความชวยเหลือประชาชน ในราง 

รัฐธรรมนูญเขียนไวชัดเจน เพราะฉะนั้นเปนภารกิจของทนายความครับ ไมใชวาเราจะไป 



 ๒๗๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                สายชล ๑๑๖/๒ 

 

บอกวาเอาทุกวิชาชีพมาเขียนใสในที่นี้ แตดวยจิตสํานึกเพราะรัฐธรรมนูญเขียนอยางนั้น

วา ใหทนายความเปนผูดูแลประชาชน เปนผูวาตาง แกตางใหกับประชาชน เราถึงไดเสนอ

ญัตตินี้เขามาครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวอาจารยสมคิดครับ อาจารยเจิมศักดิ์เขายกมือครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม 

เจิมศักดิ์ ปนทอง 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

อาจารยครับ ผมพยายามไมใหคนอื่นพูดแลวนะครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมเขาใจครับ แตวาผมคิดวาเรื่องนี้

เปนเรื่องใหญและเรื่องสําคัญ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือที่ผานมาใหญทุกเรื่องอาจารย 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือผมคิดวามีประเด็นที่การอภิปราย

อาจจะทําใหเกิดความเขาใจไขวเขวได ผมคิดวาลองฟงผมสักนิดหนึ่งนะครับ ไมนาน    

นะครับ  ทานประธานครับ  เ วลาที่ เ ราบอกว าอย างที่ ท านกรรมาธิการพูดว า                   

สภาทนายความก็คงไมตางอะไรกับเนติบัณฑิตยสภา แพทยสภา แลวก็บางคนก็บอกวา

เหมือนสภาอุตสาหกรรม และสภาหอการคา ซึ่งเปนสภาขององคกรวิชาชีพ เราฟงดูแบบนี้

เราก็บอกวาเพราะฉะนั้นสภาทนายความก็ไมนาที่จะเปนองคกรอิสระ หรือเปนองคกร

อะไรตามรัฐธรรมนูญ ฟงดูแคนี้ก็มีเหตุผลพอสมควร แตวาผมคิดวา เราลองลบใหม 

ขณะนี้ไมมีสภาทนายความเกิดขึ้นในประเทศไทยเลย ลบใหมหมดเลย แลวทานมาดู

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐ ทานเขียนวา แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม         

ขอเพื่อนสมาชิกดูนะครับ เขียนวาใหสงเสริมการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก

ประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่นในกระบวนการยุติธรรมใหมี

ประสิทธิภาพโดยใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม ทานประธานครับ       

เอาสิครับ รัฐตองจัดใหมีองคกรทําหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมใหชวยเหลือทาง 



 ๒๗๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                สายชล ๑๑๖/๓ 

 

กฎหมายแกประชาชน เราจัดตั้งใหมไหมครับ เราจะตองจัดตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้ สงเสริม

ใหเกิดองคกรอยางนี้ใหมไหมครับ หรือเรากลับไปนั่งคิดดูวา มีองคกรที่เขาตั้งกันมาเปน 

๒๐ กวาป และมีผลงานประเภทนี้อยูแลวหรือเปลา มันมองไดหลายมุมนะครับ ถามอง

แบบแข็งทื่อ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคาครับ ถาตั้งอันนี้ อันอื่นก็เปนได เอาสิครับลืม

หมด ยังไมมีสภาทนายความ เราตั้งใหมเลย ชื่ออะไรก็ได แลวในที่สุดเราก็จะไดนึกถึงวา

มันก็ตองมีองคกรที่มาชวยเหลือทางกฎหมายเหมือนสภาทนายความ ----------------------- 

 

                                                                                                                    - ๑๑๗/๑ 



 ๒๘๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           วีรุทัย ๑๑๗/๑ 

 

ใหอัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญอิสระ แตประชาชนจะมีองคกรตามรัฐธรรมนูญที่

ชวยเหลือทางกฎหมาย ตามมาตรา ๘๐ อันนี้ เราบอกวา เราไปรังเกียจ เพราะวาเขาเปน

องคกร เปนสมาคมวิชาชีพ ถามวา ทานตั้งใหมทําไดดีเหมือนเขาไหม ทานประธานครับ 

ลองดูนะครับวา สภาทนายความ เอาละ ผมไมรูหรอก ผมไมไดเปนนักกฎหมาย แลว              

ไมเคยไดไปยุงเกี่ยวดวย แตเทาที่ผมเปน สว. มา ผมตรวจสอบหลายตอหลายคดีที่

ประชาชนเดือดรอน ไมวาจะเปนคดีทอแกส (Gas) หรืออ่ืน ๆ ผมตองไปขึ้นศาลในฐานะ

เปนพยานใหชาวบาน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยสรุปดวยครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ผมไปทีไรก็เจอทนายความ              

ของสภาทนายความตลอดเวลา ตัวผมเองนี่เมื่อคร้ังที่ผมแฉสินบน กทช. ณ หองประชุม

แหงนี้ ก็โดนคน คนหนึ่ง ชื่อ อภิพล คงชนะกุล ฟองผม ๒ คดี 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยครับ เขากําลังพิจารณาเรื่องสภาทนายความอาจารย 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  นี่อยางไรครับ สภาทนายความก็

เปนคนแกตางให เพราะเห็นวาไมเปนธรรมกับสมาชิก มีคนอื่นยื่นมาใหผมบางไหมครับ         

แลวผมโดนคดีเมื่อปที่แลว ๖ คดี คดีกบฏในราชอาณาจักรบาง คดีอะไรตออะไรบาง  

สภาทนายความก็ชวยมาดูแล ทานประธานครับ นี่คือตัวอยางสั้น ๆ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ซึ่งมันมีตัวอยางอะไรเยอะแยะ ผม

ถามเพื่อนสมาชิกครับ เราจะตั้งองคกรใหมไหมครับ ที่จะมาใหมันเปนไปตามมาตรา ๘๐      

หรือเราจะเอาองคกรเกา เปลี่ยนชื่อก็ได ผมคิดวาเปลี่ยนชื่อสภาทนายความเสีย        

อยางที่ทานตองการ แลวก็ใหเขาเดินตอ เพราะเขามีผลงานเกาอยูแลว มันก็สามารถ      

จะเดินไดใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๘๐ (๑) หรือเรายังเพียงแคติดอยูแคชื่อ 

 



 ๒๘๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           วีรุทัย ๑๑๗/๒ 

 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยครับ สรุปเถอะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ก็เอาแคนี้ละครับ ขอบพระคุณครับ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ดวยความเคารพอาจารยนะครับ แตอาจารยทําแบบนี้ผมคุมที่ประชุมยากนะครับ 

เพราะผมหามคนนั้นคนนี้นะครับ แตอาจารยก็พูดอิสระ ผมเขาใจวาสิ่งที่อาจารยพูดนั้น  

มี เหตุ ผล  มีน้ํ าหนั ก  แต อาจารย ต อ งแปรญัตติ เ ข ามาด วยนะครับ  อย า งนั้ น                     

ผมทํางานเหนื่ อยครับ  ลําบากมากเลยนะครับ  ขอความร วมมือด วยนะครับ                 

เชิญทานกรรมาธิการครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผมพยายามจะชี้แจงใหเห็นวา การบัญญัติองคกรใดตามรัฐธรรมนูญนั้น ไมใชคิดจะ

บัญญัติก็คงบัญญัติได หรืออยากใหบัญญัติองคกรใดก็บัญญัติได แตวาการบัญญัติ

องคกรใดในรัฐธรรมนูญนั้นตองดูวา สถานะขององคกรนั้นเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ

หรือไม ๗ องคกร ที่ผมไดกลาวมาขางตนนั้นเปนองคกรภาครัฐทั้งสิ้น มีกฎ ระเบียบ          

มีหลักการที่สําคัญ ๆ เปนองคกรภาครัฐ คําถามคือ ถาบัญญัติใหสภาทนายความ       

เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ สภาทนายความจะอยูกฎเกณฑภาครัฐทั้งหมดไหมครับ         

มีระเบียบกฎเกณฑตามที่กระทรวงการคลังกําหนด องคกรตามรัฐธรรมนูญ ๗ องคกร           

มีระเบียบกระทรวงการคลังหมดครับ บัญญัติไววาตองทําอยางไรบาง การใชจาย

งบประมาณทั้งหลายตองรับจากรัฐทั้งหมดนะครับ การดําเนินการทั้งหลายทั้งปวง        

ตองเปนงานภาครัฐทั้งสิ้น ซึ่งที่ผมพยายามชี้แจงกับทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ       

ก็คือวา สภาทนายความไมไดมีลักษณะเชนนั้นเลย ความจริงเปนการรวมตัวของ        

สภาวิชาชีพทั้งหลาย  ผมไมปฏิเสธเลยครับวา  สภาทนายความไดทําประโยชน           

ใหกับประเทศมหาศาล  แตวาอยางที่กราบเ รียนครับวา  องคกรหลายประเภท               

เนติบัณฑิตยสภา ทันตแพทยสภา แพทยสภา ก็ทําประโยชนใหแกประเทศอยางมาก     

แตองคกรเหลานั้น ก็เปนองคกรวิชาชีพที่เปนองคกรการรวมกลุมขององคกรเอกชน          

ดวยกันเอง หากทานทั้งหลายยกฐานะของสภาทนายความขึ้นมา คงตองตอบคําถาม                  



 ๒๘๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           วีรุทัย ๑๑๗/๓ 

 

อยางที่ผมเรียนครับวา องคกรวิชาชีพอื่นนั้นเขาไมไดทําประโยชนใหแกประเทศชาติเลย  

ใชไหม  เขาไมควรอยู ในสถานะที่ เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญใชไหม  นอกจากนี้           

ทานประธานครับ ความจริงเราไดพิจารณามาตรา ๑๖๔ มาแลวครั้งหนึ่ง ในมาตรานั้นเอง

ไดมีการขอแปรญัตติจากสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ไดขอใหมีการเพิ่มองคกรวิชาชีพ     

ที่มีกฎหมายรองรับ ที่มีบทบาทในการชวยเหลือประชาชน และมาตรานี้เราไดลงมติ      

ไปแลววา ไมเห็นดวยกับการที่มีองคกรวิชาชีพ ที่มีกฎหมายรองรับที่บทบาทในการ

ชวยเหลือประชาชนนั้น ไดลงมติไปแลวนะครับวาไมเห็นดวยกับเร่ืองนี้ ถาเราลงมติ        

ในเรื่องนี้ ก็อาจจะขัดแยงกับมาตราดังกลาวไดครับ ขออนุญาตกราบเรียนครับ 

 

           - ๑๑๘/๑ 



 ๒๘๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ปทิตตา ๑๑๘/๑ 

 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)         

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ ในสวนองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ สวนที่ ๒ นี้ มีทานสุรชัยขอเพิ่มเปน 

องคกรที่ ๔ สภาทนายความนะครับ ผมจะถามทานสมาชิกกอนนะครับวา องคกรที่ ๔ 

ดังกลาวนี้ ทานเห็นดวยหรือไมนะครับ ถาไมเห็นดวยก็ไมตองพิจารณา ๒๔๙/๑ นะครับ 

หากเห็นดวย ก็จะมาวาในมาตรา ๒๔๙/๑ อีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมขอถามทานสมาชิกวา 

ในสวนที่ มีผู แปรญัตตินั้น  กรรมาธิการไม เห็นดวยนะครับ  คือไม เห็นดวยให มี                

สภาทนายความเปนองคกรที่ ๔ นะครับ ใหกด เห็นดวย หากทานสมาชิกเห็นดวย        

กับทานสุรชัย ที่เพิ่มเปนองคกรที่ ๔ เปนองคกรสภาทนายความเขามา ใหกด ไมเห็นดวย 

นะครับ เขาใจคําถามนะครับ ใครเห็นดวยกับกรรมาธิการละครับ ใหกด เห็นดวย          

ถาเห็นดวยกับทานสุรชัย ใหกด ไมเห็นดวย  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ลงคะแนนครบถวนแลวนะครับ ปดการลงคะแนน เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ เห็นดวย 

๔๐ ไมเห็นดวย ๒๔ งดออกเสียง ๘ ไมลงคะแนน ๒ นะครับ เปนไปตามกรรมาธิการ                

ไมเพิ่มเขามานะครับ จึงขอผานมาตรา ๒๔๙/๑ ไปเลยนะครับ  

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 ๒๘๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ปทิตตา ๑๑๘/๒ 

 

   ทานสุรชัยไมขัดของนะครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :   ไมขัดของครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :                 

ทีนี้ในสวนที่ทานสุรชัยไดแปรญัตติไวเพิ่ม ที่บอกเปนองคกรที่ ๕ นี่นะครับ เปนองคกร

สงเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ทานสุรชัยยังติดใจไหมครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ติดใจครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญอภิปรายครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 

ครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะผูขอแปรญัตติมาตรา ๒๔๙/๒ ครับ ๒๔๙/๒    

ผมไดขอแปรเพิ่มเติมอยางนี้นะครับ มาตรา ๒๔๙/๒ ใหมีองคกรเพื่อทําหนาที่ในการ

สงเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการเสนอแนะ                

เพื่อการพิทักษ รักษาและการปรับปรุงแกไขรัฐธรรมนูญ  โดยมีองคประกอบของ

คณะกรรมการจากฝายบริหาร ฝายตุลาการ และรัฐสภา และภาคประชาชนที่เกี่ยวของ 

และเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่ไดรับงบประมาณจากรัฐอยางเพียงพอ ทั้งนี้ตามที่

กฎหมายบัญญัติ โดยใหนําบทบัญญัติของมาตรา ๑๖๔ วรรคแปด และวรรรคเกา และ

มาตรา ๑๙๘ มาบังคับโดยอนุโลม กราบเรียนที่ประชุมอยางนี้ครับวา เหตุผลที่ผมไดขอ

แปรญัตติ เพิ่มเติม  บทบัญญัติของมาตรา  ๒๔๙ /๒  ขึ้นมานั้น  ก็ดวยเหตุผลที่วา 

รัฐธรรมนูญที่เราไดยกรางขึ้นมานี้ ภายหลังที่มีการประกาศใชแลว ยังไมมีหลักประกัน              

ใดวาภาครัฐจะมีการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยถูกตอง ครบถวน ที่ผม

กลาวอยางนี้นั้น ไมใชเปนคํากลาวโดยที่ปราศจากขอมูลอางอิง แตขอกราบเรียนวา              

เมื่อสมัยที่เรามีการบังคับใชรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ ตั้งแตป ๒๕๔๐ เปนตนมา จนถึง

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ตลอดเวลาของการบังคับใชรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐                

เปนเวลา ๙ ป ๑๑ เดือนเศษ ทานเชื่อไหมครับ มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๔๐ 

หลายบทบัญญัติที่ภาครัฐไมไดดูแล หรือดําเนินการใหถูกตอง หรือใหเปนไปตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ ผมจะขอยกตัวอยางสองสามมาตรา เร่ิมจาก 



 ๒๘๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ปทิตตา ๑๑๘/๓ 

 

บทบัญญัติ ในมาตรา ๕๖ ที่บัญญัติไววา ประชาชนมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารใน

เร่ืองของการมีสวนรวมเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและการไดมาซึ่งทรัพยากร ทั้งนี้เปนไป

ตามที่กฎหมายบัญญัติ ๙ ปเศษที่ผานมา เราไมไดออกกฎหมายใหเปนไปตามบทบัญญัติ

ของมาตรา ๕๖ ----------------------------------------------------------------------------------------    

 

- ๑๑๙/๑ 



 ๒๘๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริวรรณ ๑๑๙/๑ 

 

ไมมีคําชี้แจงใด ๆ จากภาครัฐ ไมวาหนวยงานใด ๆ ทั้งสิ้น ตอประชาชนวาเหตุใด ๙ ปเศษ 

รัฐจึงออกกฎหมายตามบทบัญญัติของมาตรา ๕๖ ไมได ยังมีครับ มาตรา ๕๗ ครับ 

มาตรา ๕๗ เปนบทบัญญัติที่วาดวยสิทธิของประชาชนซึ่งเปนผูบริโภคตองไดรับการ

คุมครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายที่จะตองออกตาม

มาตรา ๕๗ นั้น รัฐธรรมนูญมาตรา ๕๗ เขียนไวชัดเจนครับวา ใหมีองคกรอิสระ              

ที่ประกอบดวยตัวแทนผูบริโภคมาทําหนาที่ในการดูแลเกี่ยวกับสิทธิการคุมครองผูบริโภค 

เชนเดียวกันครับ เพื่อนสมาชิกทั้งหลาย ๙ ปเศษที่ผานไป รัฐไมมีการออกกฎหมายมา

คุมครองผูบริโภค โดยใหมีตัวแทนในการที่จะมาดูแลผูบริโภคตามมาตรา ๕๗ ผมจะ

ยกตัวอยางอีกมาตราหนึ่งครับ มาตรา ๒๔๒ ของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มาตรา ๒๔๒ 

วรรคที่ ๒ ครับ ที่ประชุมครับ กําหนดใหรัฐตองใหความชวยเหลือประชาชนในทางแพง

ตามที่กฎหมายบัญญัติ เชนเดียวกันครับ ไมมีการออกกฎหมายมารองรับสิทธิของ

ประชาชนที่จะไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐในคดีแพง นี่คือตัวอยางบางสวนของการที่

ภาครัฐละเลยในการที่ไมมีการปฏิบัติใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ผมเกรงวา

จะซ้ํารอยเดิมอีก เราไดเพียรพยายามในการที่จะยกรางรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๑๐ ขึ้นมา

ใหม ใหมีความกาวหนาดีกวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

เร่ืองของสิทธิเสรีภาพของพี่นองประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมของพี่นองประชาชน ดวยแนวคิดที่พยายามจะสรางใหองคกรเอกชน 

คือ สภาทนายความที่จะเขามารับผิดชอบดูแลงานชวยเหลือพี่นองประชาชนทาง

กฎหมายตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แนวคิดตรงนั้นของผมพายแพไปแลว ก็ไมเปนไร

ครับ แตผมมีอีกแนวคิดหนึ่ง ก็คือแนวคิดในการที่จากนี้ไปรัฐจะตองสรางองคกรเพื่อมา

ติดตามตรวจสอบ ตองมีเจาภาพเสียทีครับวา รัฐธรรมนูญที่เราเพียรพยายามในการยก

รางมานั้นจะตองมีหลักประกันวาจะไมถูกละเลย สิทธิของพี่นองประชาชน การมีสวนรวม           

ทางการเมืองของประชาชนไมควรเปนแคตัวหนังสือบนแผนกระดาษเหมือนที่ผานมา 

เพราะฉะนั้นผมจึงไดเสนอวา  เราควรจะมีองคกรองคกรหนึ่งซึ่งเปนองคกรตาม

รัฐธรรมนูญในการที่จะเขามาทําหนาที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลในการบังคับใช

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  องคกรนี้ ไม เพียงแตมีหนาที่ ในการที่จะทําใหภาครัฐ              



 ๒๘๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           ศิริวรรณ ๑๑๙/๒ 

 

ใหความสําคัญตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและเคารพซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

เทานั้น แตการประเมินผลขององคกรนี้จะทําใหเราทราบตอไปในอนาคตครับวา 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีสวนใดบางที่เราสมควรแกไขตามบทบัญญัติของมาตรา ๒๘๒         

ที่เปดชองวารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังแกไขไดอีกในอนาคต แตใครละครับ เปนคนมา

ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลวา หลังจากที่เราประกาศใชแลว มาตราไหนบางครับ 

มันยังไปไมได มันไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง หรือประชาชนยังเขาไมถึง แตถา

เรามีองคกรตามที่ผมเสนอในมาตรา ๒๔๙/๒ นี้ เราจะมีเจาภาพมาดูแลเรื่องนี้ แลวก็จะได

ประโยชนจากองคกรหรือหนวยงานนี้ในการที่จะมีขอมูลในการปรับปรุงแกไขรัฐธรรมนูญ

ในอนาคตตอไปไดอีก ทั้งหมดที่ผมกราบเรียนมาก็คือเหตุผลและแนวคิดที่ไดเสนอตอ     

ที่ประชุมแหงนี้วาเราควรที่จะมีมาตราเพิ่มขึ้นอีกมาตราหนึ่ง โดยกําหนดใหมีองคกร    

ตามรัฐธรรมนูญอีกองคกรหนึ่งขึ้นมาทําหนาที่ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

การบังคับใชรัฐธรรมนูญครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญทานกรรมาธิการครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ )   :   กราบเรียนทานประธาน               

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจงนะครับวา บทบัญญัติ

ตาง ๆ ในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นในทุก ๆ เร่ือง รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกําหนดองคกร   

ตาง ๆ เพื่อมารับผิดชอบงานในแตละดานจนเชื่อมโยงกันหมด งานดานดูแลเรื่องการ

ปฏิบัติราชการ เราผานมาแลวในหลายองคกร ไมวาจะ ปปช. ตรวจเงินแผนดิน แมกระทั่ง

ผูตรวจการแผนดิน ซึ่งเปลี่ยนชื่อไปนะครับ -------------------------------------------------------- 

 

               - ๑๒๐/๑ 



 ๒๘๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           นงลักษณ ๑๒๐/๑ 

 

องคกรเหลานั้นก็จะเปนองคกรที่ดูแลในดานตาง ๆ ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติขึ้นไวนะครับ            

ในดานของประชาชนนั้น ในบทบัญญัติตาง ๆ ไดมีบทบัญญัติใหตั้งองคกรในภาคเอกชน

ขึ้นมากนะครับ มีการใหจัดตั้งกองทุนพัฒนการเมืองภาคพลเมือง มีการจัดตั้งองคกรเครือ

หลักคุมครองผูบริโภค สิ่งเหลานี้นั้นก็จะมีทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จัดตั้งขึ้น

ใหมภายใตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่จะดูแลบทบัญญัติตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญนี้ใหเกิดผลขึ้น

อยางจริงจังนะครับ และในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ตระหนักดีถึงปญหาของรัฐธรรมนูญ  

ป ๒๕๔๐ ซึ่งไดบัญญัติสิ่งตาง ๆ ขึ้นไวคอนขางมาก แตก็ไมไดรับการผลักดันจนครบถวน

นะครับ สิ่งที่กําหนดขึ้นในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่จะกําหนดใหมันเปนผลขึ้นจริง ๆ นั้น              

ในมาตรา ๒๙๓ ๒๙๔ ตอไปนั้นก็จะตองบัญญัติรองรับวากฎหมายตาง ๆ ที่จําเปน      

ตองมีขึ้นเพื่อการจัดตั้งในการสนับสนุนภาคประชาชนในการดําเนินการตาง ๆ นั้นจะตอง

จัดทําขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดแนนอน คือ ภายใน ๑ ปนะครับ องคกรตาง ๆ ที่จะ

ดูแลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ไมวาจะเปนองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

องคกรของภาคประชาชนในการพัฒนาภาคพลเมือง องคกรอิสระคุมครองผูบริโภคเหลานี้

นั้นจะจัดตั้งขึ้นภายใน ๑ ปทั้งสิ้น แตสิ่งที่สําคัญที่คณะกรรมาธิการคิดวาปญหาที่ผานมา

นั้น ก็คือการมีเจาภาพในการตรากฎหมาย ซึ่งในคราวที่แลวนั้นเราฝากความหวังใหแก

รัฐบาลเพียงองคกรเดียว ในคราวนี้เราไดจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเกิดขึ้น     

ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และในมาตรา ๒๙๓ ก็กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมายขึ้นมาทันทีเพื่อสรางกฎหมายขึ้นเปนถาวร องคกรนี้จะเปนองคกรอิสระ         

โดยกําหนดอํานาจหนาที่ที่ชัดเจนวาเปนองคกรที่จะศึกษาเสนอแนะการจัดทํากฎหมาย   

ที่จําเปนตองตราขึ้น เพื่ออนุวัตการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นทุก

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในฉบับนี้นั้นสิ่งใดก็ตามที่จะตองมีการตรากฎหมายขึ้นเพื่อ

บังคับการใหเปนไปตามนั้น คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายซึ่งเปนองคกรอิสระที่สรางขึ้น            

ตามรัฐธรรมนูญนี้จะเปนคนดูแลและดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยองคกรนี้นอกจาก

จะดูแลเพื่อผลักดันใหภาครัฐดําเนินการแลว ฉะนั้นการปฏิรูปกฎหมายยังมีหนาที่           

ที่จะสนับสนุนการดําเนินการรางกฎหมายของประชาชนอีกดวย เพราะฉะนั้นองคกรนี้         

จะเปนการผลักดันกฎหมายไดทั้งใหรัฐบาลดําเนินการ และในขณะเดียวกันก็ตอง 



 ๒๘๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           นงลักษณ ๑๒๐/๒ 

 

สนับสนุนใหภาคประชาชนดําเนินการเพื่อจัดทํากฎหมายในการที่จะเปนไปตาม

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในสิ่งที่โครงสรางของรางรัฐธรรมนูญนี้ไดกําหนดไว ที่ไดกราบเรียน

แลววา นอกจากจะจัดตั้งองคกรตาง ๆ เพื่อใชอํานาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้

ครอบคลุมทุกเรื่อง องคกรในทางกฎหมายเอง ก็อยางที่กราบเรียนวา ก็จะมีองคกรอิสระ

ขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ เพื่อตรวจสอบการดําเนินการและเปนผูจัดทํากฎหมายเหลานั้น    

ขึ้นเอง  เพื่อผลักดันใหเกิดผลสําเร็จขึ้นได ฉะนั้นกรรมาธิการจึงเห็นวาโดยบทบัญญัติหรือ       

โดยโครงสรางเหลานี้นั้นไดมีองคกรตาง ๆ นั้นเพื่อทําหนาที่ตามรัฐธรรมนูญในจุดตาง ๆ 

ไดครบถวนแลวครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสุรชัยยังติดใจไหมครับ 

   นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ติดใจครับทานประธานครับ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ติดใจ ผมโหวตเลยนะครับ 

   นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย : ผมเรียนอยางนี้ครับ นิดเดียวครับ เดี๋ยว    

ทานโหวตก็ไมมีปญหาครับ ก็ขอบคุณสําหรับคําชี้แจงของทานอัชพรนะครับ แตผม     

ตองกราบเรียนวา ผมไมไดโตเถียงเรื่องของการที่กําหนดอํานาจหนาที่ของแตละองคกร  

ในรัฐธรรมนูญ แตผมกําลังนําเสนอวา ผมกลัววาอํานาจหนาที่ที่มอบไปแลวไมทําหรือ   

ทําไมครบถวน ผมไดเสนอใหมีองคกรคอยติดตามตรวจสอบ รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐      

มันฟองครับ ถาไมมีเหตุการณที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นี่ ผมไมคิดหรอกครับ

วาตองมาเฝาระวัง เหมือนเรากําลังจะสรางอีกองคกรหนึ่งมาเฝาบานหลังใหมของเราวามี  

สมาชิกคนไหนในบานเราไมรับผิดชอบงานตามที่ไดรับมอบหมายบาง นี่คือสิ่งที่ผม

นําเสนอ ผมไมไดบอกวาไมมีคนดูแลนะครับ มีอีกวิธีหนึ่งนะครับวา ถาสมมุติวาเราคิดวา

การตั้งองคกรใหมขึ้นมานั้นมันเปนขอยุงยาก ทานเอาแนวคิดของผมตรงนี้ไปเพิ่มใหเปน

หนาที่หนึ่งของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดไหมครับ ก็ฝากเรียนทานนะครับ ถาทาน

คิดวาตรงนี้ไปเพิ่มเติมใหเปนอํานาจหนาที่หนึ่งของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไมได 

ผมก็ตองขอเรียนวา ตองยืนตามที่ผมขอแปรญัตติมาครับ 



 ๒๙๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                           นงลักษณ ๑๒๐/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

กรรมาธิการยืนนะครับ ไมชี้แจงเพิ่มนะครับ 

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)           

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

                 

                                                                                                                    - ๑๒๑/๑ 

 

 

 



 ๒๙๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ดรุณี ๑๒๑/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานสมาชิกครับ กรรมาธิการไมเห็นดวย ใหเพิ่มองคกรสงเสริม ติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ตามที่ทานสุรชัยเสนอนนะครับ หากทานสมาชิกเห็นดวย     

กับกรรมาธิการ  ใหกด  เห็นดวย  หากเห็นดวยกับทานสุรชัย  ใหกด  ไม เห็นดวย               

เชิญลงคะแนนไดครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ลงคะแนนครบถวนแลวนะครับ ปดการลงคะแนนนะครับ เจาหนาที่รวมคะแนนครับ      

เห็นดวย ๓๒ ประทานโทษ เห็นดวย ๓๐ ไมเห็นดวย ๓๒ งดออกเสียง ๗ นะครับ เห็นดวย

ก็คือใหเพิ่มองคกรสิ่งเสริมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๙๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ดรุณี ๑๒๑/๒ 

 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกรางครับ เนื่องจากเรื่องนี้ เปนเรื่องที่ มี

ความสําคัญนะครับ อยางที่สมาชิกไดเคยมีการยื่นญัตติ ก็ขอใหนับคะแนนเสียงใหม            

อีกครั้งหนึ่งนะครับ เนื่องจากวา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานจะขอใหนับใหม ใชไหมครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ขอผูรับรองดวยครับ 

  (มีสมาชกิยกมือขึ้นรับรอง) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ขอนับใหม มีผูรับรอง ๕ ทาน ใชไหมครับ ทานเลขาครับ ผูรับรองครบถวนนะครับ ทานจะ

เสนอใหลงคะแนนโดยวิธีไหนครับ ขอหารือทาน 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม วิชา มหาคุณ ครับ กรรมาธิการ ขอใหนับคะแนนแบบเดิมนะครับ แตวา   

บอกวิธีการออกเสียงใหชัดเจนหนอยครับ วาออกแบบไหน อยางไรครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

แบบเดิม คือใชวิธีการใชบัตรนะครับ แลวกดคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในสวนที่ทาน

สุรชัยนะครับ ขอเพิ่มองคกรสงเสริมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 

กรรมาธิการไมเห็นดวยนะครับ หากทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการที่ไมเพิ่มองคกร

ดังกลาวนี่นะครับ ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวยกับทานสุรชัย ที่ใหเพิ่มองคกรดังกลาว           

ใหกด ไมเห็นดวย นะครับ ลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ เชิญลงคะแนนไดครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ลงคะแนนครบถวนหรือยังครับ ปดการลงคะแนนนะครับ เจาหนาที่รวมคะแนนดวยครับ 

ผมมองผิดหรือเปลาครับ เห็นดวย ๓๔ ไมเห็นดวย ๓๔ งดออกเสียง ๔  



 ๒๙๓ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ดรุณี ๑๒๑/๓ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผมเสนออยางนี้

ไดไหมครับ ประนีประนอม คือไมอยางนั้นเราก็ตองโหวตนับใหม แลวทีนี้จะตองขานชื่อ 

กรรมาธิการเอาอํานาจหนาที่นี้ไปใสใหผูตรวจการแผนดิน ผมคิดวาอันนั้นตรงที่สุดเลย 

ผมรูสึกอยางนั้นนะครับ เพราะวาผูตรวจการแผนดินนี่มีหนาที่ตรวจวาทําตามรัฐธรรมนูญ

หรือไม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ผมวานาจะดีนะครับ ทานกรรมาธิการหารือหนอยครับ เพราะทานสุรชัยก็ อันนี้ตองถาม

ทานสุรชัยนะครับ  

    

                                                                                                                    - ๑๒๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 ๒๙๔ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๒๒/๑ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ ความจริงเมื่อกี้ผมพยายามที่จะเปดแลวเปดไมทัน ที่ทานสุรชัยไดกรุณาเสนอแนะ

มานะครับ ความจริงในมาตรา 

  นายการุณ ใสงาม  :  เดี๋ยวครับ เดี๋ยวครับ ทานประธานครับ ทานตองทํา

ตามหนาที่นะครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. ครับ ทานตองชี้ครับ คะแนนเทากัน ชี้กอนครับ 

แลวคอยคุยกันเรื่องอื่น  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวครับ ชี้ไมชี้อยูที่ผมครับ เดี๋ยวผมตัดสินใจครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ ขอบังคับมีไวทุกคนนะครับ        

ทั้งประธาน ทั้งพวกผม ใชขอบังคับเดียวกันนะครับ ไมใชประธานจะทําเกินเหตุนะครับ 

ไมไดครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทราบแลวครับ ทราบแลวครับ เดี๋ยวผมเปนคนตัดสินใจนะครับ เชิญทานอัชพรครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ อยางที่กราบเรียนวาเมื่อกี้กําลังพยายามพลิกอยูนะครับ พลิกไมทัน ความจริงแลว         

ในหนาที่ของผูตรวจการแผนดินในมาตรา ๒๓๗ (๑) (ค) นั้น เขียนสื่อความหมาย          

ไปในทางที่ทานสุรชัยตองการอยูนะครับวา ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานั้น ทําหนาที่

ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมาย      

ขององคกรตามรัฐธรรมนูญ และองคกรในกระบวนการยุติธรรม เหลานี้นั้นคือสิ่งที่

ใกลเคียงกัน ถาจะนําหลักการของทานสุรชัยนั้นไปเพิ่มเติมในจุดนี้เพื่อจะใหสมบูรณยิง่ขึน้

ในการตรวจสอบการกระทําตามรัฐธรรมนูญไปไดทั้งหมด มันก็จะนาจะทําใหไมตองสราง

องคกรใหม และองคกรนี้ก็สามารถ ซึ่งแยกออกมาจากเปนองคกรผูตรวจการแผนดิน

ธรรมดาและเปนปกติแลวนี่ ก็จะสามารถดําเนินการไดในลักษณะเดียวกันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยศรีราชาครับ 

 



 ๒๙๕ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๒๒/๒ 

 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณ         

ทานประธานครับ ดวยความเคารพตอทานคณะกรรมาธิการนะครับ ผมเองผมมี

ความรูสึกวา บทบัญญัติที่ทานอัชพรกลาวนะครับ ผมวายังไมคอยจะกลืนกันกับที่

ขอเสนอของทานสุรชัยนะครับ ในแงที่วา ที่จริงผูตรวจการแผนดินก็ไดมีขอบเขตขยาย

อํานาจไปเยอะแลวนะครับ เกรงวาการที่จะรับสวนนี้ไปนะครับ ซึ่งที่จริงแลวคอนขางจะมี

ปญหาในทางปฏิบัติอยู เร่ืองของตรวจ มันไมไดตรวจองคกรนี่ครับ อันนี้มันตรวจเรื่องการ

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ผมเกรงวาจะไมกลืนกันกับตัวบทบัญญัติที่ไดมีอยูแลวครับ       

ขอกราบเรียนดวยความเคารพครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์      

นะครับ ผมอยากจะเรียนทานอาจารยศรีราชานะครับ ผมคิดวาถาตั้งองคกรใหมนี่ มันมีดี

มีเสีย คือถาตั้งองคกรใหมนี่ มันก็จะสับสน มันก็ยุงพอสมควร แลวอํานาจกับผูตรวจการ

แผนดินนี่ มันจะตองแยกกันอยางไร แลวองคกรใหมเมื่อตรวจแลวจะใหไปทําอะไร          

ทานจะตองไปเขียนกันอีกเยอะพอสมควร เพราะฉะนั้นถาอาจารยศรีราชากรุณาใสเขาไว

ที่องคกรเดียวกันนี่ ผมคิดวามันเปนทางออกที่นาจะดีนะครับ ผมก็อยากจะขอรองใหทาน

อาจารยศรีราชา แลวก็ขอรองทั้งคุณสุรชัยดวย เพราะวาผมก็คิดวาก็เปนแนวคิดที่ดี              

นะครับ แลวก็องคกร อยางเชน ผูตรวจการแผนดินนี่ ถาไดอันนี้เขาไปดวยนี่ มันก็ยิ่งตรง 

เพราะเปนผูตรวจของแผนดินอยูแลว แลวไปตรวจอะไรละครับ มันก็ตองตรวจ หลักใหญ   

ก็คือตองตรวจใหเปนไปตามกฎหมายแมบท แลวจะไดมีอํานาจหนาที่ ถาใครไมทํานี่     

จะไดฟองรองจัดการไป มันตองไปดวยกันเลย ไมตองไปซับซอนอะไรกันอีกนะครับ               

ถาเปนอยางนี้ผมคิดวา คณุสุรชัยก็นาจะพอรับกันไดใชไหมครับ คุณสุรชัย  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

สมาชิกทานตกลงกันไดนะครับ ผมกําลังตรวจดูรายละเอียดทั้งหมดนะครับวา มันซ้ําซอน

ไหม มันทําแลวจะมีปญหาหรือไมนะครับ ผมกําลังนั่งตรวจอยูครับ เชิญทานเสนอกัน     

ไดเลยนะครับ  



 ๒๙๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สมร ๑๒๒/๓ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธาน ระหวางที่ทานตรวจ ทานจะให

อภิปรายไปดวยหรืออยางไรครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ก็เรียนที่ประชุมอยางนี้ครับวา แนวคิด       

ในการนําเสนอมาตรา ๒๔๙/๒ ผมกราบเรียนแลวครับวามาจากแนวคิดหลัก ประเด็น

เดียวครับ กลัววาจะมีการละเลยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเหมือน ป ๒๕๔๐ แลวไมมี

เจาภาพรับผิดชอบ คือที่ผานมานะครับ ผมกราบเรียนครับวาผมในฐานะที่อยูภาคเอกชน 

แลวก็เปนภาคเอกชนภาคเดียวที่ทํางานดานกฎหมาย ในการที่จะตองดูแลสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

- ๑๒๓/๑ 

 



 ๒๙๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            รัตนา ๑๒๓/๑ 

 

เวลาผมหยิบกฎหมายขึ้นมาปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้น ผมเบื่อที่จะฟงคําตอบ

จากภาครัฐครับวา ยังไมมีกฎหมายเรื่องนี้ออกมาใช กฎหมายลูกยังไมมี เพราะฉะนั้นไมรู

จะชวยประชาชนอยางไร นี่คือเหตุผลทั้งหมดที่ผมนําเสนอ ไมไดเพื่อตัวผมเอง หรือเพื่อ

คณะใดคณะหนึ่ง แตผมนําเสนอนั้นเพื่อประโยชนของพี่นองประชาชนทั้งหมดวา 

รัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ จะตองไมมีปญหาอยางรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ คือตองมีเจาภาพ            

ในการรับผิดชอบ ในการละเลยตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ก็เปนแนวคิดครับ                  

ผมตรวจสอบแลววาองคกรตามที่ปรากฏในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมมีองคกรไหนองคกร

หนึ่งเลยครับ ที่เขียนใหมีหนาที่ชัด ๆ แบบนี้ ผมจึงจําเปนที่ตองเสนอ ทีนี้ถาเผื่อทาน

กรรมาธิการยกรางรับวา จะเอาแนวคิดที่ผมเพิ่มเติมใน ๒๔๙/๒ ไปเขียนเพิ่มเติมเสียให

สมบูรณอยูในอํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ผมก็ไมขัดของ แตผมตอง

กราบเรียนวาผมขอสงวนในการที่จะขอดูถอยคําอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไมใชผมถอนเลย            

นะครับ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานสุรชัยขอทําความตกลงกับกรรมาธิการนะครับ เชิญทานเลขาครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ขออนุญาตเรียนทานสุรชัยวาความจริงมี

องคกรอยู ๒ องคกรที่ทําหนาที่นี้อยู องคกรที่ ๑ คือมาตรา ๒๓๗ ผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภา ซึ่งเมื่อกี้ทานรองเลขากรรมาธิการยกรางนะครับไดอานไปแลววา ผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติ

หนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเขาใจวาเปนสวนหนึ่งของ

อํานาจหนาที่ ที่ทานสุรชัยไดเขียนไวในมาตรา ๒๔๙/๒ เขาใจวามีอีกหนาที่หนึ่ง ที่อาจจะ

ยังไมครอบคลุมไปถึงวงเล็บนี้นะครับ ที่เขียนยกตัวอยาง เชนทานสุรชัยพูดถึงเรื่องการ

เสนอแนะเพื่อพิทักษ รักษา ปรับปรุงแกไขรัฐธรรมนูญ อันนี้เปนเรื่องกฎหมายเรื่อง

รัฐธรรมนูญโดยตรง ตองขออนุญาตเรียนหารือโดยเร็วอยางนี้นะครับวา ในรางของ

กรรมาธิการนั้นมีกรรมการอีกชุดหนึ่งครับ เรียกวากรรมการปฏิรูปกฎหมาย ซึ่งเขียนอยู   

ในทั้งบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายนพื้นฐานแหงรัฐ และก็บทบัญญัติในบทเฉพาะกาล                 



 ๒๙๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            รัตนา ๑๒๓/๒ 

 

นะครับ เฉพาะมาตรา ๒๙๓ (๒) นี่นะครับ บอกวาใหมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่ทํา

หนาที่ศึกษาเสนอแนะในการจัดทํากฎหมายที่จําเปน เพื่ออนุวัตตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญนะครับตาง ๆ ทั้งหลาย ขออนุญาตหารือทานสุรชัยโดยเร็วนะครับวา 

กรรมาธิการรับไปดูไดไหมครับวา อาจจะเขียนอยูในผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาหรือ

บางทีอาจจะขอเขียนอยูในกรรมการปฏิรูปกฎหมาย แตวาขอเสนอทานสุรชัยเรื่องวาให

ดูกอนคงไมมีปญหาครับ คงตองไดรับความเห็นชอบจากทั้ง ๒ ฝาย ผมเพียงแตวาถาไป

เขียนในอํานาจหนาที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาวา ทําหนาที่คอยคุมครองรัฐธรรมนูญ

เพียงองคกรเดียวนี่มันจะผิดคอนเซปตของผูตรวจการรัฐสภาไปนะครับ ก็ขออนุญาตวา

หารือที่ประชุมทั้งหมดวา ขออนุญาตรับไปดําเนินการโดยอาจจะใสในที่ใดที่หนึ่งนะครับ 

ทั้ง ๒ ที่นะครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผมก็ดวยความเคารพความคิดอาจารย

สมคิดนะครับ แตเทาที่ดูเร็ว ๆ ไว ๆ อยางที่ทานวานะครับ ผมวาอยูในอํานาจหนาที่ของ

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานาจะมีความเหมาะสมมากกวานะครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ดูเร็ว ๆ ไว ๆ ผมคงดูไมทันนะครับ เอาเปนวาอยางนี้นะครับ ตอนนี้เราพิจารณาถึง

สวนที่ ๒ องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญนะครับ แลวก็จะจบมาตรานี้อยูแลว และเราก็จะขึ้น

หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐนี่นะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็สี่ทุมนะครับ ผมคิดวา

ผมจะถามทานสมาชิกกอนนะครับวา ในเมื่อคะแนนมันเทากันดังกลาวนี่ สมาชิก          

ถาไมเกิน ๑๐ นะครับ ก็ยังถือวาไมเกิน ๑๐ สมาชิกทานใดประสงคจะใหนัดใหมไหมครับ  

   นายการุณ ใสงาม  :  ไมใชครับทานประธาน ทานประธานกําลังจะ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เดี๋ยวผมถามกอน 

  (นายการุณ ใสงาม ไดยืนและยกมือขึ้น) 

   นายการุณ ใสงาม  :  ถาอยางนั้นผมประทวงทานประธาน ทานประธาน

ตองถามประทวงกอน ถาอยางนั้น  

 



 ๒๙๙ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                            รัตนา ๑๒๓/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญครับ ทานการุณครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ การุณ ใสงาม สสร. ประธาน     

เลนอยางนี้ ๒ มาตรฐานครับ ประธานครับ ขอที่ ๑  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      

มีคนประทวงทาน  

   นายการุณ ใสงาม  :  ตองดูประทวงแรกกอนครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เปลาผมกําลังบอกมีคนประทวงครับ เชิญทานการุณครับ 

   นายการุณ ใสงาม  :  ขอที่ ๑ ทานประธานครับ เมื่อคะแนนออกมาแลว

ทานประธานจะตองประกาศผลคะแนนตามขอบังคับ ปรากฏคะแนนเทากันเปนเลข

เทาใด ทานประธานตองประกาศวา ๓๔ ตอ ๓๔ งดออกเสียง ๔ ผูมาประชุม ๗๒                 

ทานประธานตองประกาศอยางนี้ใหชัดกอน 

 

                                                                                                                  - ๑๒๔/๑ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๐๐ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๑๒๔/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ประกาศไปแลวครับ ประกาศไปเรียบรอย  

   นายการุณ ใสงาม  :  ยังครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานถามสมาชิกดูครับ ผมอานคะแนนไปเรียบรอยแลว 

   นายการุณ ใสงาม  :  ยังครับ เมื่อคะแนนเทากัน ประธานจะตองทําการ                 

ชี้ขาดตามขอบังคับ นี่ประธานก็ยังไมทําอีก นี่คือขอที่ ๑ นะครับ ประทวงการกระทํา                     

ของประธานที่ขัดขอบังคับ ขอที่ ๒ ขอบังคับทั้งหลายทั้งปวงตองใชบังคับกับทุกคน                        

ในหองนี้ ไมมีละเวนแมแตประธานและก็ผม ผมจําคําพูดชัดเจน ทานประธานบอกวา 

ทําไมไมดูมาจากบาน เขาใหดูมาจากบานตั้งเดือนหนึ่งแลว ประธานก็บอกกําลังจะดูอยู 

กําลังจะตรวจอยู ขอที่ ๒ นี่ ๒.๑ นะ ๒.๒ ทานประธานบอกวาอยางไรอีก จากเรื่อง                          

ดูจากบาน ทานประธานก็ยังไมชี้อยูนั่นแหละอีก ยังคาราคาซังอยูนั่นแหละอีกครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกกําลังอภิปรายนะครับ ทานพูดใหจบกอนนะครับ  

   นายการุณ  ใสงาม   :   ผมกําลั งอธิบายเรื่องการประทวงของผม                          

ทานประธานตองชี้ขาดกอน การกระทําของประธานนี่ชอบหรือไมชอบ ถาทานประธาน         

ยังวินิจฉัยอยูอยางนี้ตอไป และยังสวนทางกับผม ผมยังกําลังชี้วาทานประธานทําผิด

อะไรบาง ทานประธานไมยอมรับขอบังคับ ทานประธานก็อยูของทานประธานไปสิครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานการุณครับ ทานเปนคนมีหลักอยูแลวนะครับ แตสิ่งที่ผมกําลังทํานี่ ผมยังไมไดทํา

ตรงไหนผิดเลยนะครับ ผมขอวินิจฉัยนะครับ วาสิ่งที่ผมทํานั้นยังไมผิดนะครับ ทีนี้สวนที่

ทานบอกใหดูจากบานนะครับ ดูมาแลว แตการดูดังกลาวกับการที่จะตองตัดสินใจนะครับ 

ผมวามันคนละเรื่องกันนะครับ เพราะฉะนั้น 

   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ คานอีกแลวครับ 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวทาน ผมยังพูดไมจบนะครับ 



 ๓๐๑ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๑๒๔/๒ 
 
   นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานบอกวาอยางไรครับ ทานประธาน 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนุญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมยังพูดไมจบครับทาน ทานอยาพูดสวนผมสิครับ การประชุมทานรูดีตองพูดทีละคน 

ทานพูด ผมไมไดแยงเลย แตขณะที่ผมกําลังพูด ทานก็สวนขึ้นมา ทานทําถูกขอบังคับ                     

หรือเปลาครับ ผมเลยเรียนสมาชิกนะครับวา สิ่งที่ผมพูดสักครูนี้วาขอดูรายละเอียด ก็คือ                 

ตองตัดสินใจนะครับ ไมใชดูวาใครที่จะตองพูดกอนพูดหลังนะครับ อันนี้คือเร่ืองสาระ 

เนื่องจากสมาชิกทั้งครึ่งสภาเห็นวาควรมีองคกรนี้ อีกครึ่งหนึ่งบอกไมควรมี ดังนั้น                         

เมื่อจะใหผมตัดสินใจนะครับ ผมก็ตองดูรายละเอียด เพราะการตัดสินใจนั้นตองมีเหตุผล

นะครับ  ไมใชวาอยากจะตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งก็ลงคะแนนเลยนะครับ                          

ทานนึกออกนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็หารือทานนะครับวา สิ่งที่กําลังเสนอสักครูนี้                         

ผมก็ถามทานสมาชิกวา ถาหากวาผมลงคะแนนแลวนะครับ ทานสมาชิกยังจะขอนับใหม

ไหม เพราะไมถึง ๑๐ เหมือนกันนะครับ ตอนนี้คะแนนเทากัน ก็คือไมถึง ๑๐ นะครับ                          

ถาไมถึง ๑๐ ผมก็จะถามวา ถาบอกวาทานบอกวาไมติดใจที่จะนับใหม ผมก็จะตัดสินใจ        

ใหนะครับ แตถาทานบอกวายังตัดสินใจ ถึงแมผมลงคะแนนแลว คะแนนก็ไมถึง ๑๐                      

นะครับ เพราะฉะนั้นตามขอบังคับ ผมก็กําลังดูขอบังคับวา สิ่งที่ทานพูดกับสิ่งที่ผมพูด                      

นี่นะครับ  ขอบังคับตรงไหนมันถูก  ก็ตองให เวลาหนอยนะครับ  กําลังดูอยูครับ                          

ทานชาติชายครับ 

   นายชาติชาย  เจียมศรีพงษ  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม ชาติชาย  

เจียมศรีพงษ ครับ ผมขออนุญาตทานประธาน นั่งฟงการประชุมมาตั้งแตชวงเชานะครับ 

ซึ่งมาถึงนาทีนี้แลว คะแนนเทากันนะครับ แลวก็มีทานสมาชิกประนีประนอมกันนะครับ 

ผมขออนุญาตที่จะไดเรียนกับทานประธานวา เมื่อคะแนนเทากัน เราประนีประนอมมา

พอสมควรแลวนะครับ แลวถาเกิดเหตุการณอีกภายภาคหนาหรือเปลาอยางไร ผมคิดวา

ทานประธานตองใชดุลยพินิจวินิจฉัยแลวครับ เพราะวาตางฝายตางประนีประนอมซึ่งกัน

และกันนะครับ ผมคิดวาประธานเปนนักกฎหมายนะครับ ตองวินิจฉัยแลวครับ เพราะวา

คะแนนเทากัน เปนหนาที่ของประธานที่จะตองวินิจฉัย ไมอยางนั้นจะยึดเยื้อครับ                

ทานประธานครับ ขอบคุณครับ 



 ๓๐๒ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๑๒๔/๓ 

 

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานการุณเขาประทวง เขามีเหตุผล ผมก็ตองหาเหตุผลนะครับ วาที่ถูกมันคืออะไรนะครับ  

  (นายการุณ ใสงาม ไดยืนและยกมือขึ้น) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานการุณยืนประทวงอีกครับ 

   

           - ๑๒๕/๑    



 ๓๐๓ 
สสร ๒๕๕๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               รัศมี ๑๒๕/๑ 

 

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ  : ทานประธานครับ ผมไมมีเหตุผลหรือครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :      

มีเหตุผลนะครับ แตทานการุณเขาก็มีเหตุผลนะครับ ทานนั่งเลยครับ  

  นายชาติชาย เจียมศรีพงษ   :  ขอบคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานการุณครับ ทานการุณเขาประทวงครับ อาจารยเจิมศักดิ์ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม การุณ ใสงาม สสร. 

เมื่อมติเทากันประธานตองชี้ ประธานจะใชเงื่อนไขบอกวา ถาผมชี้ไปซาย อยานับคะแนน

ใหมนะ ถาผมชี้ไปขวา เปนเงื่อนไขไววาพวกคุณอยานับคะแนนใหมนะ การจะนับใหม

หรือไมนับใหมอยูที่เงื่อนไขของสมาชิกครับ ประธานจะมาขมขูเอาไวอยางนั้น หรือสราง

เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเอาไวอยางนั้นเพื่อผูกมัดสมาชิก กระทําไมไดครับ บทบัญญัตินี้ 

ขอบังคับนี้ ทานประธานทําไมไดโดยเด็ดขาดครับ  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยสวิงครับ อาจารยสวิงยกมือกอนครับ อาจารยเจิมศักดิ์ 

  นายสวิง  ตันอุด  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ         

ผมคิดวา ถาเราดูตามเจตนารมณนะครับของสมาชิกในหองนี้นะครับ อาจจะไมได  

เกี่ยวกับเร่ืองเกี่ยวกับขอบังคับในเรื่องเกี่ยวกับการประชุมนะครับ ผมคิดวาเจตนารมณ   

ทั้งสองฝายนี่นะครับ ก็ดูดีดวยกันทั้งคู สวนหนึ่งก็ดูหวงใยวา เร่ืองเกี่ยวกับการที่จะปฏิบัติ

ตามรัฐธรรมนูญนี่จะเปนอยางไร อีกสวนหนึ่งก็คิดวา การสรางองคกรใหมนี่อาจจะมี

ปญหา ผมคิดวาถาสมมุติตอนนี้เมื่อกี้นี้นะครับ ทานประธานครับ ผมคิดวาทั้งสองฝายนี้

ประนีประนอมกันไดอยูพอสมควรแลวนะครับ อาจารยสมคิดก็ชี้ทางออกนะครับ          

คุณสุรชัยก็คอนขางจะตกลงแลวนะครับวา ถาเอาเรื่องนี้นี่ไปอยูในผูตรวจการแผนดิน 

แลวก็รวมทั้งบางเรื่องบางราวอาจจะเขียนไวในบทเฉพาะกาลไดดวยนะครับ ซึ่งผมคิดวา

อันนี้เองนี่ก็จะเปนขอยุติ แลวก็ตรงกับเจตนารมณของสมาชิกในหองนี้ทั้งสองฝาย ซึ่ง

ไมไดหักลางวาจะไปซายไปขวานะครับ ซึ่งผมคิดวาเรื่องนี้ก็ไมจําเปนวาจะตองลงมติใหม 

 



 ๓๐๔ 
สสร ๒๕๕๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               รัศมี ๑๒๕/๒ 

 

ใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับ เราก็จะทําใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้เดินไปตามครรลองนะครับ แลวก็สิ่งที่

ควรจะเปน ซึ่งผมคิดวาอันนี้ก็สามารถที่จะตกลงกันไดครับทานประธานครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมเปนไรครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ผมไดพิจารณาแลวนะครับ ทําตามขอบังคับครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ ์ครบั 

ทานประธานครับ ผมคิดวาทานประธานก็พยายามประนีประนอมนะครับ ที่ไมตัดสิน      

ชี้ขาด ผมคิดวาก็เปนหนทางที่ชวยประนีประนอมใหเราไมตองมาวามีแพ มีชนะ แลวก็   

จริง ๆ แลวคุณสุรชัยนี่ก็ไมไดแข็งกราวอะไร เร่ิมตนคุณสุรชัยก็เปนการบอกกอนดวยซ้ําวา

เอาไปใสอยูในผูตรวจการแผนดินดีไหม ตอนนั้นนี่ผมดูทาทาง ภาษานี่ คุณอัชพร                         

ก็พยายามเปดกับ ๒ ทานวา มันเขาไดไหม ระหวางที่เปดนั้นก็มีสมาชิกอีกทานหนึ่ง                  

ก็อาจจะมีทาทีที่บอกวา เฮย คงเขาไมได ก็เลยกลายเปนวาตองลงมติกัน ทีนี้เมื่อลงมติ

แลวนี่คะแนนมันใกลเคียงกัน แลวก็จนกระทั่งพวกเราก็มีความเห็นวา เออ มันนาจะได 

แลวคุณอัชพรก็บอกวาตอนนั้นก็ไมทันที่จะพูด มันก็ตรง ผมก็คิดวามันนาจะไดแลว        

แตแลวมันก็บังเอิญที่อาจารยศรีราชาไปกระตุกไวอีกนิดหนึ่ง พอกระตุกอีกหนอยหนึ่ง 

อาจารยสมคิดพอเห็นทีทาอยางนี้ อาจารยสมคิดก็ไปขอทางเลือกเลย นั่นแหละครับ    

ทานอาจารยสมคิดไปขอทางเลือกวาจะใสดีไหม หรือจะใส ขอใหกรรมาธิการไปตัดสินเอง

ไดไหม มันก็เลยเกิดความรูสึกตึงเครียดขึ้นมา ทานอาจารยสมคิดกรุณานะครับ นี่เรียน

ตรง ๆ พอเวลาถึงสภาวะอยางนี้นี่ ถากรุณาวาจริง ๆ แลวผูตรวจการแผนดินมันก็เขา      

ก็ใสที่ผูตรวจการแผนดิน อยาไปใสเปนกรรมการเลย เพราะวาเขาก็ขอตั้งองคกรอิสระ    

แลวองคกรมันก็มีอยูแลว เราก็ใสเสียใหมัน ในเมื่อโหวตแลวมันเปนอยางนั้นนี่ ก็ใสเสีย      

ใหมันเสมอ ๆ กัน จะไดไมมีความรูสึกกินใจอะไรกัน เพราะวาทุกคนมันทันกันหมด    

แหละครับ ไมใชวาพอคนหนึ่งยอมหนอย อีกอันตองรุกอีกนิดหนึ่ง ทําอีกหนอยหนึ่ง       

เอาทาทีอะไรอยางนี้นะครับ มันทันกันทั้งนั้นแหละครับ และโดยเฉพาะผมกับคุณการุณนี่ 

ผมพูดตรง ๆ วาเราเคยเห็นในสภานี้มาเยอะ เพราะฉะนั้นอะไรที่เรากําลังทํางานกัน ถามัน

พอจะเขาในเรื่องของผูตรวจการได ที่เปนองคกรอิสระเหมือนกับที่คุณสุรชัยเสนอ สมาชิก

ทั้งหลายก็จะสบายใจนะครับ ขอบพระคุณครับ  



 ๓๐๕ 
สสร ๒๕๕๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               รัศมี ๑๒๕/๓ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ หวังดีทุกทานนะครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  พาดพิง 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

พาดพิงอีกหรือครับ คืนนี้เมื่อไรผมจะไดตัดสินเสียทีนี่ 

 

                                                                                                                    - ๑๒๖/๑ 



 ๓๐๖ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            บุศยรินทร ๑๒๖/๑ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ) :  ทานประธานครับ       

ขออนุญาตครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์พูดถึงผมแลว เดี๋ยวสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ     

จะเขาใจกรรมาธิการยกรางโดยรวมผิดครับ ความจริงที่ผมเสนอวาจะใสในผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภาก็ได หรือใสที่กรรมการปฏิรูปกฎหมายก็ได นี่ผมรับแลวนะครับวา      

จะใสทั้งหมดเลยนะครับ ไมไดมีความคิดที่จะหลีกเลี่ยงหรือตอสูหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับ     

ความจริงผมเปนนักวิชาการ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ไมเคยลงไปเลนการเมืองเลย แลวก็   

สิ่งที่พูดมาตลอดตั้งแตเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญก็ตรงไปตรงมาครับ ทานสมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญทั้งหลายคงเห็น อาจารยเจิมศักดิ์อาจจะตอสูกับรัฐบาลที่แลว

คอนขางมากนะครับ เลยเขาใจวา ผมตองตอสูแบบนั้นอีก จริง ๆ ก็ไมเคยมีความคิด       

นะครับ เร่ืองการตอสูในสภาเลยนะครับ ก็คิดวาอะไรที่รับไดก็รับนะครับ ผมยังหารือ    

กรรมาธิการ ทานอาจารยจรัญหรืออะไรก็แลวแตวา ไมวาทานประธานจะชี้ไปทางไหน              

ก็แลวแต ขอตกลงที่ไดทํากับทานสุรชัยวาจะเขียนในผูตรวจการนี่ ผมรับเลยนะครับวา   

จะเขียนนะครับ ไมไดมีปญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานสมาชิกครับ ผมวาอภิปรายกันพอสมควรแลว ทานสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ กําลัง     

จะเรียนที่ประชุมอยางนี้ครับวา เมื่อทานอาจารยสมคิดรับแลวนะครับ ผมก็ขอบคุณครับ 

ประเทศไทยจะไดมีคนรับผิดชอบเรื่องของรัฐธรรมนูญอยางเปนรูปธรรมเสียที ก็ขอ

อนุญาตหารือทานประธานเลยครับวา ทานประธานเลื่อนไปชี้พรุงนี้ดีกวาครับ เร่ืองนี้           

นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ไมไดครับ ทานการุณคัดคานอยูครับ ไมเปนไรครับ ไมตองหวงครับ นี่เราเสียเวลากับ        

ชี้หรือไมชี้นี่นะครับ จริง ๆ ไดไปอีกสี่หามาตราแลวนี่นะครับ ทานชนินทรยังมีอะไรครับ 

  นายชนินทร บัวประเสริฐ  :  เรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญครับ 

ผม  ชนินทร  บัวประเสริฐ  สสร .  นะครับ  ตองขออนุญาตทานประธานหารือครับ               

คือผมแปรญัตติไวในมาตรา ๒๘๒ นะครับ ซึ่งมีความกังวลใจเชนเดียวกันวา รัฐธรรมนูญ 



 ๓๐๗ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                บุศยรินทร ๑๒๖/๒ 

 

ที่เราผานมาในป ๒๕๔๐ นี่นะครับ มีบางสวนซึ่งไมมีผลการบังคับใชนะครับ ทําให

รัฐธรรมนูญนี่นะครับ ไมทันสมัย ผมก็แปรญัตติไววาจะหาทางแกไขวา ในสวนที่

รัฐธรรมนูญนี้ไมมีผลการบังคับใชนี่นะครับ จะตองมีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งนะครับ      

ที่จะดูแลตรงนี้นะครับ   ซึ่ งประเด็นคลายคลึงกับทานสุรชัย  ผมจึงขออนุญาต                  

ถากรรมาธิการรับตรงนี้ไปพิจารณาดวยนะครับ มาตรา ๒๘๒ ที่กระผมแปรญัตติไว       

ผมก็ขอถอนเชนเดียวกันครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ๆ คอยวากันนะครับ ของทานก็แสดงความจํานงของถอนนะครับ 

  นายชนินทร บัวประเสริฐ  :  ไมใชถอนครับ คือหมายความวา ถารับวา     

จะไปพิจารณาดวยกันนะครับ ผมก็จะไดไมตองพูดเรื่องนี้อีกครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ไดครับ ขอบพระคุณครับ ก็รับไปพิจารณากอนนะครับ ขอบังคับขอ ๖๑ นะครับ      

ในกรณีมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด    

การออกเสียงชี้ขาดของประธานใหกระทําเปนการเปดเผย โดยจะใหเหตุผลหรือไมก็ได   

นะครับ ผมก็จะใหเหตุผลนะครับ จริง ๆ ไมใชเร่ืองใหญหรอกครับ ขนาดไมมียังเขียน    

เพิ่มกันเขามาไดเลยนะครับ ผมขอใหเหตุผลนะครับ สิ่งที่ทานสุรชัยเสนอนั้น กรรมาธิการ

นะครับ ก็ตกลงกับกรรมาธิการไดวาจะไปใสไวในเรื่องของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา

นะครับ สาระที่ทั้งสองฝายไดพิจารณาไปนั้นไมไดขาดตกบกพรองหายไปนะครับ           

ผมก็ชี้ขาดนะครับ ไมใหมีองคกรที่ ๕ นี่นะครับ คือ องคกรสงเสริมติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับ ผมก็ชี้ขาดนะครับ เปนไปตามกรรมาธิการนะครับ 

เชิญทานกรรมาธิการครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ตามที่ทานสุรชัยไดเสนอเรื่ององคกรหนึ่ง         

ขึ้นมานะครับ เพื่อทําหนาที่ติดตาม กรรมาธิการเห็นดวยนะครับ และรับที่จะไปเขียน      

ในเรื่องผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

           - ๑๒๗/๑ 



 ๓๐๘ 
สสร ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)           วัฒนี ๑๒๗/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณมากนะครับ คืนนี้ผมวาใชเวลามากแลวนะครับ พรุงนี้ก็จะตอหมวด ๑๒    

นะครับ การตรวจการใชอํานาจรัฐนะครับ ก็ประชุมที่นัดไวเกาโมงครึ่งนะครับ เกาโมงเชา

พรุงนี้ครับ วันนี้ขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานนะครับ ขอปดประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๒๒.๑๔ นาฬิกา 

 
 



การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 

วันอังคารที่ ๑๙ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
___________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร พนัธุเปรื่อง    รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

   นางสาวยุพา ศิรประภาพร   ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 

        และชวเลข 

ผูตรวจทานรายงานการประชุม      

   นางนัยนา เปรมประพันธ   ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๓ 

   นางบังอร วิบูลโกศล    เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางนนทสภรณ ขุนทองจันทร   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางสาวฐานวีร เกิดโสดศรี   เจาหนาที่ชวเลข ๗ 

  นางสาววันด ีแกวมณี   นิติกร ๔ 

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๓)    

   นางดรุณี จันทพันธ   นางสาวสมร เกตุศรี 

   นางสาวรัตนา ภูระหงษ  นางสาวเกศราภรณ จันทรบํารุง 

   นางสาวรัศมี บานเยน็   นางสาวบุศยรินทร พจนวิชัย 

   นางวัฒนี อุดมภักดี   นางสาวรสรนิทร กนกอุดม 

   นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ นางศันสนีย ฤทธิ์ประเสริฐศรี 

   นางนิวรา คํางาม   นางณัฐชนก วงษนลิ 

   นางสาวสารศิา สิงหเมธา  นางศิริลักษณ สุวัตถี 

   นางเสาวลักษณ เพชรา  นายพรเทพ ไชยสงวนสุข 

 

 
 



- ๒ - 
 

   นางสาวนัชชา โนไธสง   นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร 

   นางสาววีรุทยั ผาสขุเวชพร   นางสาวปทติตา ธีรนนท 

   นางศิริวรรณ สากลวาร ี  นางนงลักษณ อู 

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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