


สารบัญ 
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 
วันพุธที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 
----------------- 

                               หนา 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม  ไมมี    

 

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม  ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

            - รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... 

ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําเสรจ็แลว      

(เปนการพิจารณาตอจากการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่แลว)  ๑ 

                       ผูอภิปราย 

   - นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร     ๑๓๑, ๑๖๖, ๑๖๗, 

           ๑๖๙, ๑๗๕ 

   - นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล     ๑๗๘ 

   - นายกลานรงค จันทิก    ๗๐, ๗๑, ๗๓, ๗๔, 

           ๘๔, ๘๗, ๘๘, ๙๒, 

           ๙๖, ๙๘ 

   - นางกาญจนารัตน ลีวิโรจน    ๘๓ 

   - นายการุณ ใสงาม      ๔๓, ๔๗, ๔๘, ๔๙, 

           ๕๐, ๕๑, ๕๓,  ๕๗, 

           ๕๘, ๖๑, ๖๓, ๖๕, 

           ๗๖, ๗๗, ๗๙ 

   - รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ    ๑๐๐ 

 



- ๒ - 
 

         หนา 
  - นายจรัญ ภักดีธนากุล    ๘๒ 

  - ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา   ๑๔๖ 

  - รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  ๒๑, ๒๘, ๓๐, ๓๓, ๘๙, ๙๑, ๙๓ 

  - นายชํานาญ ภูวิลัย     ๑๐๓, ๑๐๙, ๑๑๙, ๑๓๔, ๑๓๕, 

         ๑๓๖, ๑๔๐ 

  - นายธงทอง จันทรางศ ุ   ๑๔ 

  - นายธีรวัฒน รมไทรทอง    ๑๘๙, ๑๙๑, ๑๙๘ 

  - นายนิมิตร ชัยจีระธิกลุ    ๑๗๘ 

  - นายปกรณ ปรียากร     ๑๓๗ 

  - นายประพนัธ นัยโกวิท   ๑๖, ๖๐ 

  - นายประสงค พิทูรกิจจา    ๑๒๑ 

  - นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  ๓๖, ๓๘, ๓๙, ๔๒, ๖๗, ๖๘, ๗๕, 

         ๑๖๐, ๑๖๑, ๑๖๓, ๑๘๘ 

  - นายไพบูลย วราหะไพฑูรย   ๘, ๑๙ 

  - นายไพโรจน พรหมสาสน   ๑๑๔, ๑๗๕, ๑๗๖ 

  - นายมนตรี เพชรขุม     ๑๒๕, ๑๗๖, ๑๗๗, ๑๗๘, ๑๙๔, 

         ๑๙๕ 

  - นายรัฐ ชูกลิ่น     ๑๘๑, ๑๘๒, ๑๘๓, ๑๘๕, ๑๘๘ 

  - นายวัชรา หงสประภัศร    ๑๗, ๒๓, ๒๖, ๔๑, ๔๓, ๕๙, ๖๑, 

         ๖๔, ๙๕, ๑๐๓, ๑๔๙, ๑๕๐, 

         ๑๕๑, ๑๕๕ 

  - นายวิชัย รูปขําดี     ๑๕๕ 

  - นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์    ๔๐ 

  - ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ   ๒๒, ๒๓, ๒๖, ๒๙, ๓๑, ๔๑, ๔๓, 

         ๕๔, ๕๕, ๕๖, ๕๙, ๗๙ 
 



- ๓ - 
 

        หนา 
  - นายวิทยา คชเขื่อน    ๑๕๔ 

  - นายวีนัส มานมุงศิลป    ๑๒๘, ๑๘๗ 

  - รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย   ๑๐๔, ๑๐๖, ๑๐๗, ๑๐๘, ๑๑๗, 

         ๑๓๒, ๑๓๔, ๑๔๒, ๑๕๒, ๑๕๗, 

         ๑๕๘, ๑๖๐, ๑๖๑, ๑๖๒, ๑๖๓, 

         ๑๖๘, ๑๗๒, ๑๗๔, ๑๘๔, ๑๘๕, 

         ๑๙๖, ๑๙๘ 

  - นายศิวะ แสงมณี     ๗, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๗๑ 

  - นายสมเกยีรติ รอดเจริญ     ๑๙, ๒๐, ๑๕๒ 

  - นายสมชัย ฤชุพันธุ     ๑๐๗, ๑๑๒, ๑๑๙, ๑๔๔, ๑๔๖, 

         ๑๕๙, ๑๖๐, ๑๖๔, ๑๖๕, ๑๗๒, 

         ๑๗๕, ๑๘๑, ๑๙๕ 

  - นายสวิง ตนัอุด     ๑๒๒, ๑๔๙, ๑๕๘, ๑๗๒ 

  - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย   ๗๑, ๗๔, ๙๘, ๙๙, ๑๔๙, ๑๕๐, 

         ๑๕๑ 

  - นายเสรี นมิะยุ    ๑๐๓, ๑๐๕, ๑๐๖, ๑๕๖ 

  - นายหลักชยั กิตติพล    ๙๖, ๙๗ 

  - นายอรรครัตน รัตนจันทร    ๓, ๑๐, ๑๑, ๑๓, ๑๔ 

  - นางสาวอลสิา พันธุศักดิ์    ๑๖๕, ๑๖๘, ๑๗๕, ๑๙๕ 

  - นายอัครวิทย สุมาวงศ   ๑๗ 

  - นายอัชพร จารุจินดา    ๑๗, ๓๕, ๓๗, ๖๘, ๘๗, ๘๙, ๙๐, 

         ๙๓, ๙๕, ๙๖, ๙๘, ๙๙, ๑๐๑, 

         ๑๕๓, ๑๕๔, ๑๖๐, ๒๐๐ 

 

 
 



- ๔ - 
 

         หนา 
  - นายอุทิศ ชชูวย     ๑๐๒, ๑๒๓, ๑๒๔, ๑๔๓, ๑๔๔,  

         ๑๕๕, ๑๖๔, ๑๖๕, ๑๗๓, ๑๙๑, 

         ๑๙๔, ๑๙๘ 

  - นายโอรส วงษสิทธิ ์    ๑๒๙, ๑๕๑ 

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











รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 
ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๐ 

วันพุธที่ ๒๗  เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

_______________ 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม ๙๕ คน 

   

  (เนื่องจาก นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ ติดราชการ 

นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง จึงปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เรียนทานสมาชิกที่เคารพครับ ขณะนี้มีทานสมาชิกมาลงชื่อครบองคประชุมแลว ผมขอ

เปดการประชุมเพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปนะครับ  

   ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ยังไมมีนะครับ  

   ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ยังไมมี  

   ระเบียบวาระที่ ๓  พิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ....  นะครับ ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางจัดทําเสร็จแลว ก็คงเปนการพิจารณา

ตอนะครับ  

   เรียนเชิญทานกรรมาธิการเขาประจําที่ดวยนะครับ  

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่)  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ในวันนี้เปนการพิจารณาตอจากการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๐      

เมื่อวันอังคารที่  ๒๖  มิถุนายน  เมื่อวานนี้นะครับ  ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาจนจบ        

มาตรา ๒๔๙ ไปแลว เพื่อประโยชนในการพิจารณา ผมขอดําเนินการตอไปเลยนะครับ 

ทานกรรมาธิการพรอมแลวบอกดวยนะครับ พรอมหรือยังครับ ทานกรรมาธิการครับ 

พรอมนะครับ เชิญทานเลขาธิการครบั  

 

 



 ๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รสรินทร ๑/๒ 

 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :        

หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ไมมีการแกไข  สวนที่ ๑ การตรวจสอบ

ทรัพยสิน ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๕๐ ไมมีการแกไข มีสมาชิกผูแปรญัตติขอสงวน        

คําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

มาตรา ๒๕๐ นี่มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ ทานอรรครัตนนะครับ และอาจารยศิวะ 

นะครับ    

 

                                       - ๒/๑  

  

 

 



 ๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   กมลมาศ ๒/๑ 

 

  นายอรรครัตน  รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ

ที่เคารพ ผม นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กระผมไดขอแปรญัตติ

ในมาตราที่ ๒๕๐ ซึ่งมีใจความสําคัญคือ ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังตอไปน้ี        

มีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ           

นิติภาวะตอคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ ทุกครั้งที่เขารับ

ตําแหนงหรือพนจากตําแหนง ซึ่งของเดิมจะมีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่น ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น 

ที่กฎหมายบัญญัติ สิ่งที่ผมขอใหเติมเขาไปคือ อยากใหเพิ่มในสวนของขาราชการ 

พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เขาไป ใหมีหนาที่ที่จะตองยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหนี้สิน ในมาตราตามมาตรา ๒๕๐ โดยมีเหตุผลดังจะไดกราบเรียน          

ตอทานประธานดังนี้ครับ  

   ความไมโปรงใสและการทุจริตคอรรัปชัน (Corruption) เปนปญหาใหญ

ของสังคมไทยสืบเนื่องมาเปนเวลานาน และทวีความรุนแรงขึ้นในปจจุบัน ทําใหเกิดความ

เสียหายแกเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง ซึ่งสงผลตอการพัฒนาประเทศ ความสงบสุข

ของสังคมและความมั่นคงของชาติ มีความไมโปรงใสและทุจริตคอรรัปชันเกิดขึ้นในวงการ

ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และการเมือง เชน การฮั้วประมูล การทุจริตการเลือกตั้ง    

ทั้งในระดับชาติและในระดับทองถิ่น จากรายงานสรุปประจําปพบวา มีเร่ืองกลาวหา

เจาหนาที่ของรัฐในเรื่องทุจริตตอหนาที่มากที่สุด รองลงมาคือเร่ืองความผิดเกี่ยวกับการ

เสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ โดยเจาหนาที่ของรัฐถูกกลาวหาในเรื่องตาง ๆ นั้นมีจาก

ทุกกระทรวง ตลอดจนสํานักงานอิสระที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี ทานประธานครับ 

ปญหาความไมโปรงใสและการทุจริตคอรรัปชัน สาเหตุเกิดจากคนและระบบ คนเปน   

ตนตอของปญหาทั้งหมด ความไมโปรงใส การทุจริตเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของคน          

มีคานิยมที่ผิด ๆ เชน ความโลภ ความเห็นแกตัวเองและพรรคพวก  ผลประโยชน         

ตางตอบแทน  กินตามน้ํา รับสวย  สงสวยใหผูบังคับบัญชา ใชอํานาจเพื่อตนเอง          

และพรรคพวก ฝงลึกในสังคมไทย คานิยมดังกลาวเกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมไทย     

 



 ๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   กมลมาศ ๒/๒ 

 

เปนปญหาพื้นฐานที่ เปนมูลเหตุของการทุจริตคอรรัปชันในปจจุบัน ระบบถูกกําหนดขึ้น

โดยอาศัยหลักการเพื่อทําใหเกิดระเบียบขึ้นมาในสังคมและในองคกร ซึ่งมีการพัฒนา   

มาโดยลําดับ ระบบถูกมองวา เปนปจจัยสําคัญเชนเดียวกับคนที่กอใหเกิดความ           

ไมโปรงใสและทุจริตคอรรัปชัน โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบราชการและหนวยงานของรัฐ 

โดยโครงสรางของระบบของภาครัฐและหนวยงานรัฐวิสาหกิจ มีลักษณะที่เปนจุดออน 

เชน กฎหมาย ระเบียบขอบังคับมีขั้นตอนมาก มีชองวางและความลาสมัย ขาดการ

เผยแพรขอมูลอยางเปดเผย ระบบเงินเดือนที่ไมเอื้อตอการดํารงชีวิต ระบบการพัฒนา

คุณภาพคนลมเหลว ระบบอุปถัมภเขมแข็งกวาระบบคุณธรรม ระบบการลงโทษ    

ผูกระทําผิดไมศักดิ์สิทธิ์ ขาดกลไกติดตามการประเมินผล เปนตน สภาพดังกลาวทําให

เกิดปญหาของความไมโปรงใส ความไมเปนธรรม รวมทั้งเอื้อตอการทุจริตคอรรัปชัน   

จากรายงานการศึกษาวิจัยพบวา ประชาชนสวนมากเคยถูกเรียกรองสินบนจากหนวยงาน

ของรัฐที่ตั้งอยูในภูมิภาค ตั้งแตในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ไปจนถึงหนวยงานประจํา

จังหวัด กลุมผูประกอบการตองจายเงินพิเศษ หรือสินบนใหแกเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อความ

สะดวกในการรับบริการ โดยจํานวนเงินที่จะตองจายขึ้นอยูกับความถี่ในการติดตอ 

หนวยงานจัดซื้อ จัดจางจะเรียกเงินพิเศษบอยที่สุด ภาคธุรกิจจะประสบปญหาในเรื่อง 

การแขงขัน การประมูลและการจายเงิน โดยผูประกอบการตางเห็นวา การคอรรัปชั่น     

ในวงราชการเปนการเพิ่มตนทุนใหแกภาคธุรกิจ สวนในมุมมองของราชการเห็นวา      

การคอรรัปชั่นเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตในสังคม การรับสินบนเปนเรื่องปกติ หนวยงานที่

ขาราชการไววางใจในการแกปญหาคือ ปปช. คตง. และสื่อมวลชน ผลการศึกษาจาก

กรณีจัดซื้อ จัดจางพบวา ตนตอของการคอรรัปชั่นในวงราชการเกิดจากอํานาจของรัฐ    

๒ ประการ คือ การใหละเวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เชน การหนีภาษี และการจัดสรร

ผลประโยชน หรือสิทธิในการใชทรัพยากร เชน การสัมปทาน กระบวนการทุจริตในวงการ

จัดซื้อ จัดจางเปนเครือขายที่กวางขวาง แมวาจะมีความพยายามปฏิรูป การตรากฎหมาย  

 

                                                                                                                         - ๓/๑ 



 ๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     ศนัสนยี ๓/๑ 

    

รวมทั้งการจัดตั้งหนวยงานอิสระ แตการศึกษาพบวา ในขอกฎหมายยังมีอุปสรรค   

ขัดขวางการมีสวนรวมจากประชาชนเขามาตานคอร รัปชั่น  ทานประธานครับ               

การแกไขปญหาคอรรัปชันจะตองมีการกระทําอยางจริงจัง โดยยึดหลักบริหารที่ดี           

๕ ประการ คือ  

   การมีสวนรวมของทุกสวนในสังคม ถือเปนหนาที่ของทุกคนในสังคม        

ที่จะตองรวมมือในการทํารายงานขอมูล การติดตามตรวจสอบ และการเผยแพรตอ

สาธารณะ การเอาผูกระทําผิดไปลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม  

   ประการที่ ๒  การทําใหการบริหารงานในทุกองคกรมีความโปรงใส          

โดยการเปดเผยขั้นตอนการทํางานใหผูติดตอทราบ มีระยะเวลากํากับการดําเนินงาน    

ในขั้นตอนตาง ๆ มีกฎระเบียบนอยที่สุด เพื่อไมใหเกิดความยุงยาก และใหมีการ            

ใชดุลพินิจของเจาหนาที่นอยที่สุด เพื่อปดโอกาสใหเจาหนาที่เรียกรองผลประโยชน     

ตอบแทนจากผูใชบริการ  

   ประการที่ ๓  ยึดหลักนิติธรรม การบริหารงาน  ที่ยึดหลักกฎหมาย            

ที่มีความชอบธรรมและมีความเปนสากล 

    ประการที่ ๔  มีความเสมอภาคเทาเทียมกันในการปฏิบัติ การปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ตองเปนไปโดยเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติตอกลุมบุคคลหรือบุคคลที่         

เปนการเฉพาะ  

   ประการที่ ๕  ซึ่งเปนประการที่สําคัญ คือผูปฏิบัติหนาที่มีความรับผิดชอบ  

ที่ตรวจสอบได โดยการตรวจสอบตองสามารถกระทําไดทั้งจากภายในและภายนอก

องคการ การกําหนดใหผูที่เปนขาราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจในทุกระดับ     

ตั้งแตระดับลางจนถึงระดับสูง ที่ดํารงตําแหนงตาง ๆ ของหนวยงานในทุกระดับ              

ที่ตองสัมผัสกับประชาชนและใกลชิดกับผลประโยชน ตองแจงบัญชีทรัพยสินทั้งกอน    

และหลังดํารงตําแหนงตอหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะสอดรับกับรางรัฐธรรมนูญที่กําลัง  

มีการพิจารณาโดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญอยูในสภาอันทรงเกียรติแหงนี้ ที่ได 

 

 



 ๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    ศันสนีย ๓/๒ 

 

บัญญัติใหมีการตรวจสอบจากสาธารณะ และการมีองคกรอิสระที่มีอํานาจเพียงพอ       

ในการติดตามตรวจสอบผูกระทําการคอรรัปชัน เพื่อนํามาลงโทษตามกระบวนการ

ยุติธรรม  

  สรุป  ปญหาความไมโปรงใสและการทุจ ริตคอร รัปชันของภาครัฐ             

และเอกชนเปนปญหาระดับชาติที่บั่นทอนความมั่นคงของชาติ กระทบตอการพัฒนา

ประเทศ ความสงบสุขของพลเมือง ตลอดจนการไดรับความเชื่อถือจากตางประเทศ      

การแกไขปญหาความไมโปรงใส ทุจริตคอรรัปชัน ทั้งในภาครัฐและเอกชน จะตองแกไข    

ที่คนและระบบควบคูกันไป กระผมขอกราบเรียนตอทานประธานวา ขาราชการ พนักงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนขาราชการระดับลางหรือชั้นผูนอย ที่ปฏิบัติหนาที่ติดตอใกลชิด

กับประชาชนที่อยูในหนวยงานระดับตําบล อําเภอ และจังหวัดนั้น มีโอกาสที่จะทุจริต 

คอรรัปชัน เรียกรับผลประโยชนสินบนจากประชาชน และสรางความเดือดรอนและ    

ความเสียหายใหแกประชาชนและประเทศชาติในภาพรวมมากที่สุด ทั้งที่เปนการทุจริต

เพื่อผลประโยชนของตนเอง หรือการกระทําแทนผูบังคับบัญชาระดับสูง หรือที่เรียกวา  

เก็บสวยสงนาย อันกอใหเกิดความทุกขรอนของประชาชน โดยเฉพาะในระดับรากหญา

นั้นมีปรากฏเปนขาวใหเห็นผานทางสื่อมวลชนอยู เปนประจํา ทานประธานครับ           

ดวยเหตุผลจากการที่ไดมีการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร

และจั งหวัดต าง  ๆ  ของภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  ดั ง ไดประทานกราบเรียน                   

ตอทานประธานในขางตน จึงขอแปรญัตติเพิ่มขอความ ใหขาราชการ พนักงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ตองแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของตนเองดวย  

   และสุ ดท า ย  ผมขอฝากหนึ่ ง ใ น วิ ธี แ ก ไ ขปญหา เ รื่ อ ง คนสั้ น  ๆ                 

ผานทานประธานไปยังคณะกรรมาธิการและสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญทุกทาน         

เพื่อใหชวยกันใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมวา หนวยงานของภาครัฐที่เกี่ยวของกับการ 

สรางคน ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาทุกระดับ     

พึงปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่น ๆ ที่ถูกตอง รวมทั้ง

เขาใจในวิถีการดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณคา กราบขอบพระคุณครับ  

 



 ๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    ศันสนีย ๓/๓ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยว กอนตอบ ฟงสมาชิกกอนนะครับ แลวเดี๋ยวทานตอบทีเดียว เชิญทานศิวะครับ  

  นายศิวะ  แสงมณี  :  ประธานสภาที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี สสร. นะครับ 

มาตรา ๒๕๐ นี้ ทางคุณวัชราไดเปนผูเสนอแปรญัตติไว แตเนื่องจากทานกําลังเดินทาง 

เพราะวาทานไมมีรถยนต มามอเตอรไซค (Motorcycle) อยู ก็เลยยังไมถึงนะครับ          

ผมก็เลยขออนุญาตพูดแทนทานวัชรานะครับ ---------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                   - ๔/๑ 

 



 ๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                             นิวรา ๔/๑ 

 

คือมาตรานี้ทานขอเพิ่ม ทานขอเพิ่ม กรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งอันนี้    

ผมก็คิดวาในการขอเพิ่มนี้ ถาหากวา ทานกรรมาธิการไดชี้แจงวามันรวมอยูแลวในนี้         

ก็จะไดขอตัดออก ไมตองแปรญัตติครับผม  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญทานกรรมาธิการครับ ทานไพบูลยครับ  

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานสภา

รางรัฐธรรมนูญที่ เคารพครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย กรรมาธิการ ขออนุญาต       

กราบเรียนในประเด็นของมาตรา ๒๕๐ ในสวนที่เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหนี้สิน เหตุที่ประสงคใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหนี้สิน เอกสารประกอบ ก็เนื่องจากวา จะไดดูวาในครั้งเขารับตําแหนง      

การพนจากตําแหนง หรือพนจากตําแหนงมาแลว ๑ ป หรือเสียชีวิตในระหวางดํารง

ตําแหนงนะครับ ผูจัดการมรดกหรือทายาทก็ตองยื่นดวย ตรงจุดนี้ก็เพื่อใหคณะกรรมการ 

ปปช. ไดมีโอกาสเทียบบัญชีในแตละครั้งวามีการเปลี่ยนแปลง รํ่ารวยผิดปกติหรือไม      

ซึ่งจะนําไปสูการดําเนินคดีนะครับ ในจุดที่กําหนดในมาตรา ๒๕๐ ผมอยากจะเรียนวา           

ที่กําหนดไว ๖ ตําแหนง ก็คือนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สส. สว. ขาราชการการเมืองอื่น 

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นตามที่กฎหมาย ปปช. บัญญัติ กลุมนี้ถาทานสังเกต

นะครับ มันจะเปนเรื่องผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทั้งสิ้น ไมมีในเรื่องของขาราชการ 

พนักงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจแตอยางใดนะครับ ที่ขอแปรญัตติเพิ่ม ขาราชการ 

พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  ผมเรียนวา ขณะนี้ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีอยู    

ทั้งประเทศคงสองลานกวานะครับ การที่จะยื่นบัญชีอยางนี้ ผมวารอยชาติก็ทําไมเสร็จ       

นะครับ ในทุกตําแหนงในเรื่องของการยื่นบัญชี แตทั้งนี้ทั้งนั้นไมไดปดกั้นในการ              

ที่ขาราชการนั้น ถาทุจริต ถามวาตรวจสอบไดไหม ตรวจสอบไดครับ โดยกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย ปปช. ก็ไดเปดทางไวนะครับ ในเรื่องนี้นะครับ เหตุที่เขียน    

ไวตรงนี้ เปนเรื่องของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนะครับ ก็เรียนทางกลุมทานวัชรา  

ตอไปนะครับวา ในสวนของผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระตาง ๆ 

 



 ๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐  (เปนพิเศษ)                     นิวรา ๔/๒ 

 

ทางมาตรา ๒๕๐ ที่กําหนดไวนี่ครับ จะอยูในมาตรา ๒๕๕ ซึ่ง ๒๕๕ ไดบัญญัติใหนํา

มาตรา ๒๕๐ ไปใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ป ๒๕๒๒ ซึ่งในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๒ ไดกําหนดนิยาม คําวา เจาหนาที่ของรัฐ ใหรวมถึงผูดํารงตําแหนง

ระดับสูงอยูดวยนะครับ ผูดํารงตําแหนงระดับสูง ตามบทนิยามในกฎหมาย ปปช. นะครับ 

ไดรวมถึงผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตามรัฐธรรมนูญ ไดรวมถึงผูดํารงตําแหนง

หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ ในระดับที่เปนหัวหนาสวน ผูบริหารรัฐวิสาหกิจสูงสุด       

ทีนี้ในมาตรา ๓๙ เอง ในกฎหมาย ปปช. ก็ไดมีใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้ ตองยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน เปนตนวา ทานประธาน ๓ ศาล อัยการสูงสุด กกต. 

ผูตรวจการแผนดิน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการตรวจเงินแผนดิน รองประธาน   

ศาลฎีกา รองประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหนาสํานักตุลาการทหาร ผูพิพากษาในศาล

ฎีกา ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด รองอัยการสูงสุด และก็มีผูดํารงตําแหนงระดับสูง 

ตามที่ผมกลาว ก็คือปลัดกระทรวง อธิบดี หัวหนาสวนราชการตาง ๆ นะครับ รวมไปถึง

ผูบริหารสูงสุดในรัฐวิสาหกิจดวย เพราะฉะนั้นบุคคลที่กลาวมา ทางในแงของกรอบของ

กฎหมายไดครอบคลุมหมดแลว เปนไปตามมาตรา ๒๕๐ ซึ่งออกเปนพระราชบัญญัติ 

ปปช. ขณะนี้ก็ตองยื่นบัญชี กราบเรียนอยางนี้นะครับ  สวนในเรื่องของขาราชการ ถามวา

ถาทุจริตแลวมีมาตราอยางใดนะครับ ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตเอง ก็ไดบัญญัติไวนะครับ --------------------------------------------- 

 

- ๕/๑ 

 



 ๑๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       ณัฐชนก ๕/๑ 

 

ในมาตรา ๘๔ ที่วา การกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐนะครับวา กระทําความผิดฐานทุจริตตอ

หนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่      

ในการยุติธรรมนะครับ  ก็สามารถที่จะยื่นนะครับไปยัง  ปปช . เพื่อดําเนินคดีได 

เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทานกังวลนะครับ ขออยาไดกังวลนะครับ มีมาตรการตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตครบถวนแลวนะครับ   

แตถาจะเขียนอยูตรงนี้นะครับวา ใหขาราชการยื่นบัญชีทุกตําแหนงนะครับ คงเปนไป

ไมไดนะครับในการที่จะตรวจสอบ เขาจึงกําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับ

วา มีตําแหนงใดบางที่ตองยื่นนะครับ สวนใหญก็จะเปนตําแหนงที่ เอื้อในเชิงของ

ประโยชนที่ตองทําหนาที่ในการยื่นบัญชีนะครับ ผมเรียนวา ในจุดขอหวงใยเหลานี้นะครับ             

ไดมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ตองดูคูกันนะครับ ๒๕๐ กับ ๒๕๕ แลวในมาตรา ๒๕๕      

ก็ไปออกในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาตินะครับ แลวกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม  

การทุจริต ก็บัญญัติในสิ่งที่ทานแปรญัตติไวครบถวนแลว แลวก็มากกวาที่ทานแปรดวยซ้ํา

นะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับทานอรรครัตนติดใจไหมครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

ที่เคารพ กระผม นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กระผมอยากจะ  

ขอกราบเรียนทานประธานสภาผานไปถึงคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สั้น ๆ ครับ 

ผมที่ไดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนมาเปนการมองในภาพระดับลาง ระดับรากหญา

ที่ไดรับความเดือดรอนจากการไปติดตอราชการนะครับวา สิ่งที่ผานมาที่เราจะพบเห็น

ปรากฏอยูบอย ๆ คือการเรียกรับ ถาในระดับชั้นประทวน ในระดับขาราชการชั้นผูนอย  

นั่นคือเปนขาวที่บอยที่สุดที่มีการเรียกรับผลประโยชน มีการทุจริตคอรรัปชันมากกวา

ระดับบน ๆ อันนี้ถาพูดถึงในภาพระดับลางนะครับ แตในขณะเดียวกันผมมองวา 

กฎหมายปจจุบันนี้นะครับมองเห็นแตภาพรวม มองถึงแตในเรื่องของภาพใหญที่เปนเรื่อง

ของการโกงกิน  ในเรื่องของการทุจริตคอรรัปชันงบประมาณ  หรือในการทุจริตคอรรัปชัน 



 ๑๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       ณัฐชนก ๕/๒ 

 

ที่เปนภาพใหญ ๆ ซึ่งตรงนั้นผมถือวาเปนการทําใหบานเมืองเสียหายอยู แตวาเปนใน 

กลุมหนึ่ง แตวาถาทานมองในระดับคน ระดับผูเดือดรอนที่เปนรากหญาแลว การที่ให

ขาราชการในทุกระดับตองยื่นบัญชีตรวจสอบเพื่อใหแจงบัญชีทรัพยสินนะครับ ผมถือวา

ไมเปนเรื่องที่ยากลําบาก เพราะเมื่อเจาตัวเขาเริ่มตนรับราชการเขาก็สามารถยื่นเขาไป 

ในขณะที่รับราชการตรงนั้นได ไมไดทําเปนภาระใหสวนราชการใด ๆ ตองรับผิดชอบ   

เพิ่มมากขึ้น แลวเมื่อพบวามีการทุจริตหรือมีการรองเรียนก็สามารถหยิบตรงนั้นเขามา

ตรวจสอบ ผมวาตรงนี้จะเปนการเอื้อประโยชนใหกับบานเมือง ทําใหบานเมืองมีความ

สุจริต ทําใหผูคนนะครับทั้งในสวนของราชการนี่ประพฤติตนสุจริตไดมากขึ้น แลวทําให

เกิดความโปรงใสใหกับชาติบานเมือง แลวก็เปนการขจัดความทุกขรอนใหกับประชาชน  

ที่ตองไปติดตอกับขาราชการ ผมถึงเนนวา ขาราชการที่ผมเอยมา คือมีทั้งตั้งแตระดับ

ตําบล อําเภอและหนวยงานในระดับจังหวัด ผมขอกราบเรียนยืนยันวา ถาทานตองการให

บานเมืองนี้นะครับ มีความโปรงใสนะครับ แลวก็ไมไดเปนอะไรที่เปนภาระตอสวนราชการ

ที่รับผิดชอบเลย สมควรที่จะใหมีการยื่นแสดงบัญชีทรัพยสินของขาราชการในทุกระดับ

ครับผม ขอกราบเรียนยืนยันครับ ขอขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอรรครัตนครับ เพื่อไมใหความเห็นทานตองเสียเปลานี่นะครับ ขอหารือทานวา 

ใสเจตนารมณไวไดไหมครับ เพราะวาเราก็ผานในเรื่องของ ปปช. จังหวัดไปแลวนะครับ  

ก็ใสเปนเจตนารมณไปวา พอมี ปปช. จังหวัดแลวนี่นะครับ ถาสามารถที่จะทําไดก็ใหยื่น

ทรัพยสินในสวนจังหวัดอะไรก็วาไป  

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  : อยางนี้ครับ ถาทางกรรมาธิการรับเจตนารมณ

แลวสามารถที่จะไปบรรจุในกฎหมายลูก ไมตองบรรจุในรัฐธรรมนูญครับ แตไปใส          

ในกฎหมายลูก ผมก็ยินดีครับ แลวผมขอยืนยันวา เปนประโยชนตอประเทศชาติบานเมือง

ที่สุดครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ก็อยูที่ประชุมนี่นะครับ ที่ประชุมนาจะเห็นดวยนะครับกับการใสเจตนารมณไว 

นะครับ ไมนาเห็นอยางอื่นนะครับ เชิญทานศิวะครับ ประเด็นทานครับ 



 ๑๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       ณัฐชนก ๕/๓ 

 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี สสร.  

นะครับ ทานอาจารยวัชรามาแลว แตวาทานยังเหนื่อยอยู ทานก็บอกใหผมพูดกอน       

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

 

 

  - ๖/๑ 



 ๑๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สาริศา ๖/๑ 

 

คืออยางนี้ครับ ที่ผมเรียนวา ทําไมเราควรจะใหกรรมการในองคกรอิสระควรจะบรรจุอยู  

ในมาตรา ๒๕๐ เลย เพื่อแสดงเจตนารมณครับวา กรรมการในองคกรอิสระทั้งหลายนั้น

เนื่องจากมีหนาที่ตรวจสอบ ควบคุมเรื่องที่เปนสวนไดเสียจํานวนมาก เพราะฉะนั้นถาเรา

เขียนไวในมาตรา ๒๕๐ นี้เราจะเห็นชัดเจนวาเจตนารมณของเราก็ตองการควบคุม

กรรมการองคกรอิสระดวยเหมือนกัน อันที่ ๑  

   อันที่ ๒ ผมขอสอบถามนิดหนึ่งครับ เมื่อกี้เทาที่ผมฟงจากทานไพบูลยดูนี่   

ไมทราบวาจะครอบคลุม อยางเชนวา กรรมการองคกรอิสระ ตอนนี้เราบอกวา อัยการ   

เปนองคกรอิสระใชไหมครับ เพราะฉะนั้นกรรมการ กอ. นี่จะอยูในภายใตเงื่อนที่จะตอง

ยื่นบัญชีทรัพยสินไหมครับ หรือ กต. ซึ่งมีบุคคลภายนอกมาอีก ๒ คน นี่จะตองยื่นบัญชี

ทรัพยสินไหมครับ ผมอยากทราบวาจะรวมถึงเหลานี้ดวยหรือเปลา แตผมยังยืนยันวา   

ในมาตรา ๒๕๐ นั้น ควรจะตองบรรจุเร่ืองของคณะกรรมการองคกรอิสระในการที่จะตอง

ชี้แจงทรัพยสินอยูในนี้ดวยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เดี๋ยวตองเรียนสมาชิกกอนนะครับ กรณีของทานศิวะนี่นะครับ พอดีเห็นเปนเรื่อง

สําคัญ แทนทานอาจารยวัชรานะครับ ผมก็ยกเวนในการใหอภิปรายเพื่อไมใหสาระ      

ตกหลนนะครับ ผมไมอยากใหเปนหลักเกณฑใหมเกิดขึ้นมานะครับวา เปลี่ยนคนละ 

ญัตติกัน แลวอภิปรายกัน ออ กลุมเดียวกันหรือครับ ออ ครับ ๆ กลุมเดียวกัน ถาอยางนั้น

ทานบอกดวย  

  นายศิวะ แสงมณี  :  คือผมเกรงวาจะเปนการเสียหายวาผมไมรูจักระเบยีบ

อะไรตาง ๆ อยากใหทานบันทึกไวหนอยวาผมทําถูกแลวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ครับ อยูในกลุมเดียวกันใชไหมครับ ครับ เปลา ผมก็กลัวเปนนวัตกรรมใหมครับ           

ทานอรรครัตนครับ ยังมีคางหรือเปลา เมื่อกี้เสนอที่ประชุมใหบันทึกแลวครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ   

ที่ เคารพ  กระผม  นายอรรครัตน  รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ คือทาง

กรรมาธิการยังไมไดตอบวา  ตกลงขอเสนอแนะในการแปรญัตติของผมจะนําไปบรรจุเปน 



 ๑๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สาริศา ๖/๒ 

 

กฎหมายลูกไวหรือเปลาครับ เพราะยังไมมีจากทานกรรมาธิการตอบมา ก็คือถาไมบรรจุ

ผมก็อยากใหโหวต (Vote) ครับ ขอขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ กรรมาธิการคงตัดสินใจไมไดนะครับ เพราะกฎหมายลูกจะตองออกตามที่สภา     

เขาออกนะครับ แตเราบันทึกไว เขาก็ไปดูนะครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  ขออนุญาตครับ ก็คือใหทางคณะกรรมาธิการ

พูดเปนเจตนารมณวา เห็นดวยที่จะนําไปบรรจุเปนกฎหมายลูกครับ แคพูดอยางนี้      

อยากใหคณะกรรมาธิการพูดครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานไหนครับ ทานอาจารยธงทองตอบ ๒ ทานเลยนะครับ  

  นายธงทอง จันทรางศุ (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม ธงทอง จันทรางศุ กรรมาธิการ ครับผม ขอกังวลหวงใยของทานสมาชิกสภาราง               

ผูทรงเกียรติทั้ง ๒ ประเด็นนะครับ ซึ่งมีความมุงหมายเหมือนกันที่อยากจะใหมาตรการ  

ในเรื่องการปองกันปราบปรามทุจริตบานเรานั้นมีความเขมงวด แลวก็สามารถนําไป

ปฏิบัติไดจริงนั้น รายละเอียดตาง ๆ นั้นเห็นพองกันในที่นี้นะครับวา จะตองนําไปบัญญัติ

ไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยเรื่องการปองกันปราบปรามการทุจริต โดยให

กรรมการ ปปช. นั้นสามารถกําหนดตําแหนงตาง ๆ ใหสามารถที่จะ หรือมีภารกิจหนาที่  

ที่ตองเสนอบัญชีทรัพยสินตามที่เราวานี้ได ก็เปนเจตนารมณที่ตรงกัน ก็ขออนุญาตแสดง

เจตนารมณไวใหปรากฏตรงนี้สําหรับการทํากฎหมายที่เปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ตอไปในวันขางหนาครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานพอใจไหมครับ เมื่อกี้ของทานอรรครัตนนะครับ ตอนนี้ของทานศิวะครับ        

เชิญครับ  

  นายศิวะ แสงมณี  :  ไมทราบตอบของผมหรือยังอาจารยธงทอง  เชิญครับ 

 

 



 ๑๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สาริศา ๖/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

กรรมาธิการเขาตอบรวมไปหมดเลยครับ  

  นายศิวะ แสงมณี : ทานประธานครับ ผม ศิวะ แสงมณี สสร. คือตอบรวม 

แตมันไมตรงประเด็นกับที่ผมถามครับ ผมถามวา กอ. องคการอัยการนี่มาเปนองคกร

อิสระแลว กอ. นี่อยูในขายจะตอง กอ. นี่มาเปนกรรมการอัยการตองชี้แจงทรัพยสินไหม         

อันนี้ครับ เพราะอันนี้เพิ่งเปนองคกรใหมขึ้นมา เปนองคกรอิสระ และ ๒. ก็คือวา ๒๕๐ นี่ 

ในการที่เราจะบรรจุองคกรอิสระไวเลยนี่ มันจะแสดงเจตนารมณรัฐธรรมนูญครับ    

เพราะถาเราไปเขียนในกฎหมายลูกนี่ กฎหมายลูกนี่ก็อยางวา เปนลูกนี่มันถูกเปลี่ยน

เมื่อไรก็ไดครับ แตวาถาเปนรัฐธรรมนูญนี่มันแสดงเจตนารมณนะครับ ผมคิดวา ถาเรา

อยากจะตองการใหไดผลจริงมันควรจะเขียนไวในนี้ เลย  ทําไมจะเขียนขึ้นไปอีก          

เฉพาะกรรมการองคกรอิสระนี้เขียนไมได ทําไมตองไปอยูในกฎหมายลูก อยูกับแมไมได

หรือครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานประพันธครับ เชิญครับ 

   

            - ๗/๑ 

   

   

 



 ๑๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             ศิริลักษณ ๗/๑ 

 

  นายประพันธ นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน        

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ครับ   

ในรางมาตรา  ๒๕๐  พูดถึงผูดํ ารงตําแหนงทางการเมืองนะครับวามี ใครบาง                    

มีนายกรัฐมนตรี มีรัฐมนตรีนะครับ ซึ่งในรัฐธรรมนูญใหบุคคลเหลานี้นี่ยื่นบัญชีทรัพยสิน

ตามมาตรา ๒๕๑ นะครับ เนื่องจากบุคคลเหลานี้เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง       

เมื่อเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและยื่นบัญชีทรัพยสินตามมาตรา ๒๕๑ แลวนี่       

นะครับ บุคคลเหลานี้เมื่อมีการดําเนินคดีนะครับ จะตองไปสูศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองครับ ฉะนั้นในสวนขององคกรอิสระนี่เขามีกฎหมายนะครับ

ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพยสินไวหมดแลวนะครับ ไมวาจะเปน ปปช. กกต.      

ก็จะอยูในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งจะตองยื่น

บัญชีทรัพยสินภายใน ๓๐ วัน และตองยื่นบัญชีทรัพยสินอีกภายใน ๓๐ วันนับจาก      

วันพนจากตําแหนง แลวยื่นบัญชีทรัพยสินอีกครั้งหนึ่งนะครับ ภายใน ๑ ปนับจากครบ  

ในการดํารงตําแหนง ฉะนั้นรายละเอียดนี่จะอยูในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ         

ของแตละเร่ืองแลวนะครับ แลวถาหากวาบุคคลเหลานี้ยื่นบัญชีเท็จ ไมถูกตอง ก็จะเขาสู

กระบวนการของ ปปช. ครับ ซึ่งจะดําเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้น 

จะไมไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งตั้งมาเพื่อดําเนินคดี

กับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองครับ  

   ในสวนที่ทานสอบถามวา องคกรอัยการพอเปนองคกรอิสระแลวจะยื่น

บัญชีทรัพยสินหรือไมนี่นะครับ ในสวนของอัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุดนี่นะครับ         

ในกฎหมาย ปปช. กําหนดใหตองยื่นบัญชีทรัพยสินอยูแลว สวนคณะกรรมการ กอ.     

หรือ กต. คณะกรรมการตุลาการนะครับ ก็จะไมอยูในความหมายของบุคคลที่จะตองยื่น

บัญชีทรัพยสินในสวนนี้นะครับ ถาจะมีก็อาจจะตองไปเขียนในกฎหมายลูกตอไปครับ 

ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยอัครวิทยครับ 

 



 ๑๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             ศิริลักษณ ๗/๒ 

 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม   

อัครวิทย สุมาวงศ ขอเพิ่มเติมเพื่อตอบทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ขออภัยที่เอยนาม

ทานศิวะสักนิดหนึ่งครับวา ทานถามวา องคกรอัยการเปนองคการอิสระแลวนี่จะตองให

กรรมการอัยการแจงทรัพยสินหรือไมนี่ ก็อยากจะกราบเรียนวา องคกรอัยการนั้นมิใช

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แตเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ถาทานจะดูหมวด ๑๑       

นะครับ องคกรตามรัฐธรรมนูญจะแบงสวนที่หนึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ        

และสวนที่ ๒ คือองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ แบงแยกระหวางองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

และองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ องคกรอัยการนั้นเปนองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ           

มิใชองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ พอผานไดนะครับ ทานศิวะครับ เขาบอกมีไปบัญญัติไวในกฎหมายลูกครับ ซึ่งจริง ๆ 

ก็มีอยูแลวครับปจจุบันนี้นะครับ แตทานศิวะคิดอยางไรครับ ทานเจาของญัตติครับ

อาจารยวัชราครับ จะไดผานมาตรานี้ครับ ครึ่งชั่วโมงแลวครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ พอใจแลวครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบคุณนะครับ มาตรา ๒๕๐ นี่กรรมาธิการไมไดแกไขนะครับ ชี้แจงเปนที่พอใจแลว

ขออนุญาตผานนะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่แทนเลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

มาตรา ๒๕๑ มีการแกไขครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานกรรมาธิการชี้แจงเพื่อทําความเขาใจในสวนที่แกไขกอนครับ มีสมาชิกยกมืออยู 

เชิญครับ 

นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน               

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ สิ่งที่คณะกรรมาธิการแกไข 

 



 ๑๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             ศิริลักษณ ๗/๓ 

 

ในมาตรา  ๒๕๑  ซึ่งมีอยู ๒ จุดในวรรคแรกกับวรรคสุดทายนั้นหลักการเดียวกัน        

เพราะไดรับการแจงจากคณะกรรมการ ปปช. วา แนวทางหรือหลักการเดิมที่ใหยื่นบัญชี

ทรัพยสินที่มีอยูในวันที่ยื่นบัญชีนั้น ในทางปฏิบัตินั้นไมสามารถปฏิบัติได เพราะวา

อยางเชน การทําบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งจะตองไปใหธนาคารรับรองนั้น ทานก็ตอง     

ไปรับรองในวันที่กําลังจะมายื่น ซึ่งความจริงแลววัตถุประสงคของมาตรานี้ตั้งแตตนก็คือ

การตรวจสอบบัญชีทรัพยสินที่ มีอยู  ณ  วันที่ เขารับตําแหนงนั้น  กับวันที่พนจาก     

ตําแหนงนั้นวามีขอแตกตางกันเปนประการใด สวนวันยื่นนั้นอาจจะหลังจากนั้นประมาณ

สักอาทิตยหนึ่ง ตรงนั้นก็เปนเรื่องที่กรณีการมาปฏิบัติในการยื่น ------------------------------- 

 

                                                                                                                         - ๘/๑ 



 ๑๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            เสาวลักษณ ๘/๑ 

 

แตเขียนขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับแนว หรือวัตถุประสงคที่แทจริงวา วันเขาตําแหนง            

มีทรัพยสินอยูเทาไร แลวพนจากตําแหนง ในวันที่พนนั้นมีทรัพยสินเทาไรครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ครับ ทานสมเกียรติพอเขาใจไหมครับ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  : ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ขออนุญาต

ครับทานประธาน ผม สมเกียรติ รอดเจริญ สสร. ครับ ก็มาตรา ๒๕๑ บัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา ๒๕๐ ใหแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูจริง    

ในวันที่ แลวตัดนะครับ ยื่นบัญชีดังกลาว แลวเติมนะครับ เขารับตําแหนง หรือวันที่      

พนจากตําแหนงแลวแตกรณี และตองยื่นภายในกําหนดเวลาดังตอไปน้ี ผมไมเอานะครับ 

เอาวรรคนี้กอนนะครับ ผมวาขอความเดิมนะครับ ขอความเดิมที่ไดรางกันไวนาจะปฏิบัติ   

ไดดีกวาที่ เติมเขามานี่ครับ เพราะวาไมนาจะใหเลือกนะครับวา จะแสดงในวันที่            

รับตําแหนงหรือวันที่พนตําแหนง เพราะใช คําวา หรือ มันนาจะตองแสดงทั้งตอนเขา  

และตอนออกนะครับ ผมวาขอความเดิมก็นาจะสมบูรณอยูแลวนะครับ ดูทาทางที่เติม 

เขามานี่จะทําใหปฏิบัติไดยากกวาขอความเดิมครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ อันนี้สับสนเรื่องถอยคํานะครับ สับสนเรื่อง คําวา หรือ กับ และ แลวครับ ทานอธิบาย

ใหตรงคําถามนะครับ เชิญครับ  

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย  (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธานสภา

ที่เคารพครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย ครับ ในประเด็นของ

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินนี่ ในหลักการก็คือวา ภายใน ๓๐ วัน        

นับแตเขารับตําแหนงนะครับ อันนั้นยื่นครั้งหนึ่ง พอพนจากตําแหนงก็ตองยื่นภายใน   

๓๐ วันนับแตพน พอครบ ๑ ปก็ตองยื่นภายใน ๓๐ วันนับแตครบ ๑ ป ทีนี้ประเด็น        

ในปญหาในวรรคหนึ่งนี่นะครับ วาทําไมคณะกรรมาธิการถึงไปแกนะครับ ถาเขียนวา ที่มี

อยูจริงในวันที่ยื่นบัญชีก็จะตองรวบรวมสเตตเมนต (Statement) ของแบงก (Bank)      

นะครับในวันนั้น แลวเอาไปยื่น ซึ่งบางทานวันเดียว วันที่ยื่นมันทําไมได มันขลุกขลักครับ  

เพราะวามีอยูเยอะนะครับ บางทานมีโฉนดที่ดิน มีอะไร วันที่ยื่นมีอะไรอยูตองครบใหหมด 



 ๒๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            เสาวลักษณ ๘/๒ 

 

นะครับ ที่แกมันก็ไมไดผิดสาระสําคัญ ก็คือมันอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่ผมกลาวในกรณี

ตาง ๆ เชน วันที่เขารับตําแหนง คุณมีเทาไรก็เอาตัวเลขวันนั้นนะครับ แลวจะยื่นหลังจาก

นั้นมัน ๓๐ วัน แตวาในวันเขารับตําแหนง ถึงแมจะกําหนดอยางนี้ก็ไมไดหลุดพน        

การตรวจสอบครับ เพราะวาวันที่พนจากตําแหนงก็ตองยื่นอีกครับ ก็เอามาตรวจสอบ    

ไดวา เขารับตําแหนงมีเทาไร พนจากตําแหนงมีเทาไร พนจากตําแหนงมาแลว ๑ ป         

มีเทาไร ถึงแมเสียชีวิตผูจัดการมรดกหรือทายาทก็ตองยื่นดวย เพื่อเอาเปรียบเทียบ       

ในบัญชีนะครับ เพราะฉะนั้นคําวา เขารับตําแหนงหรือวันที่พนจากตําแหนง วันที่พนจาก

ตําแหนงก็คือ ในกรณีของ (๒) (๓) ในลักษณะนั้นนะครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เขาใจหรือยังครับ ทานสมเกียรติครับ  

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ครับ ยังติดใจอยูครับ ทานประธานครับ      

ผม สมเกียรติ รอดเจริญ สสร. ครับ คือประเด็นนี้ถาเผื่อใชคําวา และ แทนไมไดหรือครับ 

มันจะไดชัดเจนไปเลยครับ  

   นายเสร ี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือมันมีขางหลังแลว 

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  เขารับตําแหนงและวนัที่พนจากตาํแหนง มันก็

แสดงวา ทั้ง ๒ วันนี่แนนอน ตองยื่นแน แตถาเปน หรือ นี่ ผมยื่นวันเขา และ หรือเลือกไป

ยื่นวันออกไดไหมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คืออยางนี้ทานสมเกียรติ มันมีคําตอมาวา แลวแตกรณี ทานอานดูนะครับ มันแลวแต 

กรณีครับ ถากรณีไหนถาเขานะครับก็ตองยื่น ออกก็ตองยื่น ทานดูนะครับ มีถอยคํานั้น 

อยูตอเชื่อมกันมานะครับ พอไดนะครับ มันเปนไปตามทางปฏิบัตินะครับ ผมก็เจอมาแลว

อยางนี้ครับ วันสุดทายวันยื่นยุงไปหมดเลย นะครับ ผานนะครับ ทานสมเกียรติครับ          

ทานสมเกียรติคงเขาใจแลวนะครับ เชิญตอครับ ทางทานเลขาธิการครับ อาจารยเจิมศักดิ์ 

ครับ เชิญครับ  

 



 ๒๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            เสาวลักษณ ๘/๓ 

 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง    :   ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ 

ปนทอง นะครับ มาตรา ๒๕๑ วรรคสุดทาย ที่พูดกันถึง เร่ืองหนี้สินที่มีอยูจริงในวันครบ   

๑ ปนับแตวันที่พนจากตําแหนงดังกลาว ใหยื่นอีกครั้งหนึ่ง ----------------------------------        

 

                                                                                                            - ๙/๑ 



 ๒๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)              พรเทพ ๙/๑ 

 

โดยใหยื่นภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่พนจากตําแหนง แลวเปนเวลา ๑ ปดวย ผมจําไดวา 

เคยมีขอถกเถียงกันเมื่อครั้งซุกหุนหนึ่ง ถาทานจําได ขอกฎหมายที่บอกวา ในการยื่น

หลังจากพนตําแหนงแลวนี่ มันมีขอกฎหมายที่บรรดานักกฎหมายตีความไปวา อาจจะ  

ไมจําเปน เพราะวาไดพนจากตําแหนงแลว อยางนั้น อยางนี้นี่นะครับ ผมอยากจะเรียน

ถามวา ที่แกไขนี่ ไดครอบคลุมประเด็นที่มีการพยายามตีความบิดกันไป แลวก็จนกระทั่ง

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางคนนี่บอกวา ไมเขาขอกฎหมายบาง อะไรบาง ๔ บวก ๔ 

ชนะ เปน ๘ ชนะ ๗ นั่นแหละครับ ผมคิดวา มันมีขอกฎหมายตรงนี้อยูนี่ ขอความกรุณา

ชวยทําใหกระจางนิดหนึ่งไดไหมครับ สวนในวรรคแรกนี่ผมเห็นดวยวา ควรจะกําหนด   

วันนั้นเสีย วันที่ไปยื่นจริง ๆ นี่ทําไมทัน ผมเคยมีประสบการณแลว อันนั้นเห็นดวยอยางยิ่ง

ในวรรคแรก วรรคสุดทายก็ไมมีอะไรขัดของ เพียงแตถามวาไดครอบคลุมประเด็นที่เขา

ถกเถียงกันหรือเปลา ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยวิชาครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกรางครับ ตอขอซักถามของทานอาจารยเจิมศักดิ์   

ขออนุญาตเอยนาม ที่กรุณาหยิบยกขึ้นมานั้นนี่ ก็เปนประเด็นที่เราไดนํามาแกไขจริง ๆ 

เนื่องจากวาทานอาจารยกลานรงค ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องของซุกหุน ตองขออภัย 

ความจริงการตรวจสอบซุกหุนนะครับ แลวทานพบวามันมีการบิดเบือน มันไมชัดเจน  

โดยเขียนไวกวาง ๆ ในมาตรานี้แตดั้งเดิมนี่ ที่บอกวา แสดงรายการบัญชีทรัพยสินและ

หนี้สินอีกครั้งหนึ่งภายใน ๓๐ วันนี่ มันก็ไมชัดเจนนะครับ มันอาจจะมีการตีความไปได

เปนอยางอื่น เพราะฉะนั้นก็เลยตองล็อก (Lock) ลงไปเลยวา ที่มีอยูจริงในวันครบ ๑ ป

นับตั้งแตวันที่พนจากตําแหนงดังกลาว นี่นะครับ โดยใหยื่นนี่ คือหมายความวา ตองให

ชัดเจนเลยนะครับวา การยื่นนั้นจะยื่นบัญชีตองแนนอนวาครบ ๑ ปแลวนี่ ตองดําเนิน

กระบวนการนี้ โดยที่ไมเขียนลอย ๆ อยางตอนตั้งแตดั้งเดิม ทานกลานรงคเปนคนเสนอ

ตรงนี้เองนะครับในที่ประชุม  ความจริงแลวนี่เราอยากจะไปเขียนในกฎหมายลูก 

 



 ๒๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๙/๒ 

 

แตวามันตองเขียนไวในรัฐธรรมนูญใหชัดเจนกอน แลวเราถึงจะไปปรับในกฎหมายลูก

อีกทีหนึ่งครับ  ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ขอบพระคุณครับ มาตรา ๒๕๑ ครับ มีสมาชิกทานใดติดใจขอความใดอีก มีไหมครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมีนะครับ เชิญทานเลขาธิการตอครับ  

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :      

มาตรา ๒๕๒ ไมมีการแกไข มีสมาชิกผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ทานอาจารยวัชรา ยังคงติดใจไหมครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ ในมาตรานี้ทางกลุมของกระผมไดขอให

เพิ่มเติมบุคคลที่เกี่ยวของคือ บุคคลที่มีตําแหนงที่อาจถูกถอดถอนไดตามมาตรา ๒๖๑ 

เพื่อเปนหลักการที่แนชัดวาประชาชนจะไดทราบ แลวก็เปนความโปรงใสในการปฏิบัติ

หนาที่ของบุคคลดังกลาวดวยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ทานกรรมาธิการครับ เชิญอธิบายชี้แจงครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการยกรางครับ ตั้งแตรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ที่ไดกําหนด 

ใหมีการเปดเผยบัญชีรายชื่อตอสาธารณะเพื่อทราบนะครับ ก็ไดมีการดําเนินงาน         

มาโดยตลอด ก็คือ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ซึ่งทุกทานก็คงจะทราบดีอยูแลวนะครับ     

แตครั้นมาถึงรางรัฐธรรมนูญฉบับที่ เรากําลังพิจารณาอยูนี้นี่นะครับ  เราเห็นวา

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภานั้นนี่ แมจะตองยื่นบัญชีรายการแสดง

ทรัพยสินและหนี้สิน แตก็ยังไมเคยใหมีการเปดเผยตอสาธารณชนทราบเลย ซึ่งก็เปน 

 



 ๒๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)              พรเทพ ๙/๓ 

 

เร่ืองที่คลุมเครือ แลวก็การตรวจสอบนี้ก็ทําใหประชาชนนี่ไมไดตรวจสอบตั้งแตแรก       

นะครับ แรกเขาวาเขามีทรัพยสินและหนี้สินอยางไรนะครับ ก็เปนไปตามดุลพินิจของ

คณะกรรมการ ปปช. ซึ่งจะเปดเผยเมื่อไรอยางไรนี่นะครับ -------------------------------------      

 

 - ๑๐/๑ 



 ๒๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๑๐/๑ 

 

ก็ตองมาพิจารณากันดูอีกที เพราะฉะนั้นในตางประเทศสําหรับ ๒ ตําแหนงนี้ ก็คือ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเขาบอกวา เวลาเขามาก็ตองเปดเผยนะครับ 

แบบเปลือยกายตอสาธารณชนใหดูวา ไฝ ฝา มีอะไรอยูตรงไหนนะครับ เพื่อที่จะไดดูวา   

เขาเปนลักษณะ รูปลักษณะเปนอยางไร ตรงตามปุริสลักษณะของมหาบุรุษ หรือทุรบุรุษ

อยางไรหรือไมนะครับ ดวยเหตุนี้เองเราจึงเพิ่ม ๒ ตําแหนงนี้เขาไปครับ ก็เปนความ     

สงางามอีกอันหนึ่งนะครับ อยาคิดวาเปลือยแลวนี่จะไมสงางาม ปรากฏวายิ่งสงางาม

ยิ่งขึ้นนะครับ ทําใหประชาชนคลายของใจนะครับ แลวเขาก็สามารถที่จะโตแยงไดวา     

เอะ คุณมีบาน มีอะไรอยู ทําไมถึงไมชี้แจง ไมแจงนะครับ อยางไรก็ดี สําหรับตําแหนงอื่น ๆ     

นี่นะครับ เราก็ไดมาคิดถึงดวยเหมือนกันนะครับ แตเราเห็นวา ในเรื่องของการเปดเผย

บัญชีทรัพยสินตอสาธารณชน  เราจะเห็นไดวามันมีความยุ งยากอยูหลายเหตุ           

หลายประการนะครับ เพราะวาจะตองปดประกาศ แลวก็จะตองใหทําบัญชีนะครับ      

โดยละเอียดสําหรับทรัพยสินนี่ อยางไรก็ดีแมเราไมไดปดประกาศ แตเขาตองแจง         

บัญชีรายชื่อทรัพยสินและหนี้สินอยูแลวนะครับ อยางสมาชิกสภาทองถิ่นนะครับ        

หรือพวก อบต. อบจ. ตาง ๆ ยื่นหมดครับ เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงสําคัญ ๆ ก็ยื่นหมด  

แลวรวมถึงตําแหนงอื่น ๆ ที่ทานอาจารยวัชราก็เกรงวานาจะเปดเผยดวยนี่ แตวาควรจะ    

อยูในอํานาจของ ปปช. ซึ่งมีอยูแลวครับ อนุญาตให ปปช. นี่พิจารณาเปนกรณี ๆ ไปที่จะ

เปดเผยบัญชีทรัพยสินหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากวา มีกรณีที่เขารองเรียนขึ้นมา 

หรือวามีกรณีสงสัยขึ้นมานี่ ปปช. ก็จะเปดเผยนะครับ เพราะวาที่จริงแลวเราจะเห็นไดวา 

เ ร่ืองของบัญชีทรัพยสินที่ เราไมเปดเผยนั้นนี่นะครับ เปนหลักครับ ทั่วโลกจะเปน        

อยางนี้หมดนะครับ เปนหลัก แตเรายกเวนใหสําหรับตําแหนงในทางการเมือง ที่สําคัญ   

ก็คือ นายกรัฐมนตรี แลวก็รัฐมนตรี แลวก็สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา    

เพื่อปองกันการขัดกันแหงผลประโยชนนะครับ เพราะวาเขาจะตรวจสอบ การตรวจสอบนี่ 

สิ่งที่มีความสําคัญ ก็คือการตรวจสอบวา เขามีผลประโยชนอะไรมาตั้งแตดั้งเดิมหรือไม 

แลวเวลาทําสัญญาในภายหลังที่เขาไปทําขอตกลงกับรัฐก็ดี อะไรก็ดี เขาลากเอาหุนสวน

หรือหาง หรือบริษัทที่เขามีอยูนี่เอามาเกี่ยวพันเกี่ยวของดวยหรือไม นี่คือประโยชน 

 



 ๒๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๑๐/๒ 

 

ของการตรวจสอบบัญชีทรัพยสินครับ แลวเราจะเห็นไดวา ในการเปดเผยบัญชีทรัพยสิน

อะไรเหลานี้นี่นะครับ มันจะมีรายละเอียดหยุมหยิมตาง ๆ มากมายนะครับ เพราะฉะนั้น

ตําแหนงอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ซึ่งเราเห็นวามีความสําคัญ ทางคณะกรรมการ ปปช.        

ก็จะรับไปดูแล แลวก็จะรับขอที่ทานอาจารยประสงคดวยนะครับ ที่ทานวัชรานะครับ     

เขาไปคุยกันในที่ประชุม แลวเราสามารถที่จะกําหนดเปนมติของคณะกรรมการ ปปช.    

ไดอยูแลวครับ ขอบพระคุณครับผม 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยวัชราครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม วัชรา 

หงสประภัศร กระผมไดรับทราบก็ขอบคุณมาก แลวในกลุมของกระผมก็ไมมีใคร           

ติดใจแลว ขอผานครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ผานมาตรา ๒๕๒ นะครับ มาตรา ๒๕๒ กรรมาธิการไมมีการแกไขนะครับ ไมมีผูใด

เห็นเปนอยางอื่นนะครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ขออนุญาตผานนะครับ เชิญทานเลขาธิการตอครับ 

   นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :         

มาตรา ๒๕๓ ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๕๔ มีการแกไข  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :      

มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ หรือจะใหทางกรรมาธิการยกรางชี้แจงกอน เชิญครับ   

ทานกรรมาธิการครับ ชี้แจงสวนที่ทานแกไขครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภา         

ที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ ครับ ความจริงแลวการแกไขก็ไมไดแกไขในหลักการอะไร  

นะครับ ก็คือแกไขถอยคาํใหมันชัดเจนขึ้น --------------------------------------        - ๑๑/๑ 



 ๒๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 สายชล ๑๑/๑ 

 

จะเห็นไดวา ในกรณีแรกนี่ ในวรรคแรกนะครับวา ในกรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ผูใดจงใจไมยื่นบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจ 

ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินดวยขอความเปนเท็จ หรือปกปดขอความเปนเท็จนี่          

เดิมไดเขียนไววา ใหผูนั้นพนจากตําแหนงตั้งแตวันที่การกําหนดตองยื่นตามมาตรา ๒๕๑  

หรือนับแตวันที่ตรวจพบวามีการกระทําดังกลาว แลวแตกรณี เราก็เอาไปเขียนไว          

ในตอนทายใหชัดเจนนะครับ แตวาตอนนี้นี่เรากําหนดใหแนนอนวา การดําเนินการตอไป

ก็คือวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตินี่ใหเสนอเรื่องให      

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย คือหมายความวา      

ใหเบ็ดเสร็จเลยนะครับ เพื่อที่จะไดเขาใจวา ในกรณีของการกระทําผิดในกรณีเหลานี้                   

ก็ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตนี่เสนอเรื่องใหศาลฎีกาวินิจฉัย แลวก็

อันนี้เปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งนะครับ ก็คือหมายความวา เดิมนี่ใหสงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ 

เพื่อดําเนินการวินิจฉัย เราก็ไดกําหนดใหมนะครับ เนื่องจากวา มันเปนกรณีที่คลายคลึง

กับกรณีรํ่ารวยผิดปกติแลวทางคณะกรรมการ ปปช. ก็ตองดําเนินคดีทางดานศาลฎีกา 

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอยูแลว เพราะฉะนั้นก็ใหอํานาจของ 

ศาลฎีกานี่พิจารณากรณีซุกหุนดวยนะครับ ก็คือหมายความวา กระทําโดยมิชอบในการ

ยื่นบัญชีทรัพยสิน แสดงทรัพยสิน หนี้สินอันเปนเท็จนี่ไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ     

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนะครับ  

   สวนในวรรคที่ ๒ นะครับ ที่เดิมนี่ไปเขียนไววา เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  

ใหคณะกรรมการ ปปช. เสนอเรื่องใหศาลฎีกา นี่ อันนี้เราก็จะรับชวงตอมาจากวรรคแรก 

เปลี่ยนแปลงวา ถาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย      

ชี้ขาดแลววาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดผิดตามวรรคหนึ่ง ก็ใหผูนั้นพนจากตําแหนง      

ในวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย คือใหมันชัด   

ไปเลยนะครับวาจะพนเมื่อไร เพราะวาเดิมนี่ก็มีการตีความกันวุนวายนะครับวา            

จะพนจากตําแหนงเมื่อไรแน เราก็เขียนล็อกไวเลยนะครับวา ใหเขาพนจากตําแหนง      

ในวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย โดยนําเอา

บทบัญญัติในมาตรา  ๙๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม  แลวก็  ตองหามมิใหดํารง 



 ๒๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                 สายชล ๑๑/๒ 

 

ตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมืองเปนเวลา ๕ ป ก็สอดรับ

กันกับสวนที่เราเคยวินิจฉัยมาแลวในเรื่องของการที่กระทําผิดนะครับ ในเรื่องของการ

ทุจริตการเลือกตั้งก็ดี หรือการกระทําการขัดตอรัฐธรรมนูญในมาตรากอน ๆ ที่เราไดพูด

กันมาแลวนะครับ ก็ใหมันชัดเจนนะครับ ตรงนี้ก็คือเขียนใหชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ แลวก็

ไมใหมีการตีความในเชิงที่บิดเบือนตอไปอีกนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  เรียนทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ 

ปนทอง ครับ ทานประธานครับ เร่ืองการเขียนเปลี่ยนที่ ผมไมติดใจ แตอยากจะตั้งคําถาม

เปนประเด็นเพื่อพิจารณานะครับ ก็คือวา กรณีที่แจงบัญชีทรัพยสินอันเปนเท็จหรือ       

แจงบัญชีทรัพยสินขาดตกบกพรองไปนี่  มันเปนความผิดทางการเมือง  หรือวา             

เปนความผิดทางอาญา เพราะวาถาสิ่งนี้เปนความผิดทางอาญานี่ผมสบายใจที่จะไปอยู    

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพราะในความเปนจริงนี่นะครับ 

ผมเองก็ชื่นชมศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมาก แลวก็เทาที่ดูนี่

ตั้งแตคดีตาง ๆ ไมวาคดีคุณรักเกียรติก็ดี คดีอ่ืน ๆ ก็ดี ผมก็พอใจ แลวก็ไมคอยเชื่อใจ   

ศาลรัฐธรรมนูญในอดีตนะครับ เพราะฉะนั้นพอทานเปลี่ยนนี่ ทีแรกผมก็มีความรูสึกดี

เพราะวาผมไมคอยเชื่อศาลรัฐธรรมนูญเทาไร ในอดีตนะครับ แตวาในอนาคตนี่ก็หวังวา 

จะดี ปจจุบันนี่ดี และในอนาคตคงจะดี แตตรงนี้พอวางหลักการนี่นะครับ ยังไมคอยมั่นใจ

เทานั้นเองวา ควรจะอยูกับศาลไหน ---------------------------------------------------------------- 

 

          - ๑๒/๑ 

 

 



 ๒๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๑๒/๑ 

 

ในหลักการนะครับ ควรจะอยูกับอาญา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา หรือเปนศาลการเมือง

เปนศาลที่เกี่ยวของกับเร่ืองของการไมแจงบัญชีทรัพยสินครบถวน หรือวาเปนเท็จ        

มันมีโทษอาญาหรือเปลา แลวไปทางนั้นไดถูกตองไหม ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญอาจารยวิชาครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการครับ กรณีนี้ตองขอขอบพระคุณทานอาจารยเจิมศักดิ์

นะครับ ที่ไดหยิบยกขึ้นมาเพื่อใหความเขาใจของประชาชนกระจางแจง เดิมก็ความจริง

เปนผิดทางอาญาอยูดวย เพราะมันอยูในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่วาดวย 

ปปช. นี่นะครับ ก็คือ ในมาตรา ๑๑๙ ที่ให ผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน

และหนี้สิน เอกสารดังกลาวประกอบตอคณะกรรมการ ปปช. ภายในกําหนดเวลาที่

กฎหมายกําหนดไว  หรือจงใจยื่นบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร

ประกอบดวยความเปนเท็จ หรือปกปด อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 

ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ครับ ทีนี้ เมื่อเดิมกรณีซุกหุนไปที่ศาล

รัฐธรรมนูญแลวก็มาที่ศาลนี่ ปรากฏวาอยางไร ทานอาจจะสงสัย ถาเผื่อจะเริ่มตนดําเนิน

คดีอาญานี่มันตองเริ่มตนตั้งแตศาลชั้นตนครับ ไมรูวาเมื่อไรจะดําเนินคดีเอาผิดกับ

นักการเมืองเหลานี้ไดนะครับ เพราะวาตองทํา ๒ ซอน ดังนั้นเมื่อเรานําคดีมาเปนแพกเกจ  

(Package) เลย ก็สามารถที่จะดําเนินการไดทั้ง ๒ กรณี คือหมายความวา ดําเนินคดี  

โดยเบ็ดเสร็จ ก็คือในเรื่องของทางการเมืองดวย แลวก็ในเรื่องของความผิดทางอาญาดวย

ทําใหมันมีประสิทธิภาพขึ้นครับ ก็อยากจะกราบเรียนตอที่ประชุมวา ตอนนี้เราก็มีการ

ดําเนินการอยางนี้ไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ก็จะ  

สวยสดงดงามกวาที่จะดําเนินการลักลั่นกัน แลวก็ไมรูวาจะเสร็จเมื่อไร เพราะวา       

อยางนี้ครับ ในกรณีของการดําเนินคดีตามบทกําหนดโทษที่กฎหมาย ปปช. กําหนดไว    

ก็ยังมีขอถกเถียงกันอีกนะครับวา  คดีนี้ มันไมใชความผิดที่คณะกรรมการ  ปปช . 

ดําเนินการโดยตรงในคดีอาญา เพราะฉะนั้นอาจจะไปที่เจาหนาที่ตํารวจ ทานก็รูอยูแลววา  

 



 ๓๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๑๒/๒ 

 

ถาไปที่ตํารวจแลวนี่มันจะเกิดอะไรขึ้น เราก็เลยทําใหเบ็ดเสร็จเลย คณะกรรมการ ปปช. 

จะทํา ๒ เร่ืองนี่เขาดวยกัน ผมเขาใจวาที่กรณีซุกหุนคราวกอนโนน ที่จริงแลวเขาก็อาจจะ

กลัวเรื่องนี้ดวย คือเร่ืองทางอาญาดวยครับ แตวาอยางไรก็ดีเร่ืองนั้นผานพนไปแลว เราก็

พยายามแกไขขอผิดพลาดที่ไดทํามาแลวใหมันดียิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์    

ปนทอง นะครับ ผมฟงดูก็ดีนะครับ ไมขัดของ เพียงแตวา ขอถามในทางปฏิบัติอีกนิด

เดียว เพราะวาตอนนี้ทานอาจารยวิชา ขออนุญาตที่เอยนาม ทานก็เปน ปปช. เวลาที่เรา

เปดเผยบัญชีทรัพยสินของตําแหนงนายกก็ดี รัฐมนตรีก็ดี เที่ยวนี้ไป สส.  สว. ดวย ปกติ

เทาที่ผมตามเรื่องพวกนี้อยู ปปช. ไปตรวจพบเมื่อมีคนทวงติงและพูดขึ้นมา เมื่อครั้งที่      

บุคคลหนึ่ง ไมตองเอยชื่อ แจงหนี้สินอันไมครบถวน ก็เพราะหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง        

เปนคนหยิบขึ้นมา เมื่อครั้งที่แจง ที่ทานอดีตนายกรัฐมนตรีแจงบัญชีทรัพยสินไมครบถวน       

ก็เพราะหนังสือพิมพหยิบยกขึ้นมาวา เหตุนี้นี่ก็เพราะวาไปใสอยูในชื่อคนรับใชบาง 

คนขับรถบาง ปปช. ก็เลยหยิบเร่ืองนี้ขึ้นมาตรวจดู ปกติ ปปช. ก็ไมคอยไดตรวจ หรือวา 

ถามันไมมีเร่ือง ไมมีราวจะไปนั่งดูบัญชีกันไดอยางไรทุกคน ทุกคน ทุกคน มันเยอะ 

นอกจากวาจะมีคนหยิบยกเรื่องขึ้นมา อันนี้ผมเขาใจ คราวนี้ครั้งนี้ทานเปดบัญชีหมดเลย 

แลวถาเกิดมีคนใหเบาะแสมากมาย ประชาชนตื่นตัว ซึ่งดี เสร็จแลว สส.  สว. เกือบ   

๗๐๐  คน  หกรอยกวาคน  แลวก็ รัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  ทั้ งหมดจะตองรวม                

แปดรอยกวาคน แลวถาเปดบัญชีหมด ทีนี้คนก็จะหยิบยกขึ้นมา ปปช. ก็จะหยิบเร่ืองนี้

ขึ้นมาสอบสวนวา บัญชีไมครบถวนบาง ขาดหายบาง เปนเท็จบาง --------------------------- 

 

           - ๑๓/๑ 



 ๓๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 ปทิตตา ๑๓/๑ 

 

หนี้สินไมใสบาง  อะไรบาง  ทีนี้  ปปช .  ก็จะมี เ ร่ืองไตสวน  แลวก็ส งขึ้นศาลฎีกา             

แผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมาก จากเดิมที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา      

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนี่ที่ไมคอยมีงานจะทํา มีสถานที่ชัดเจน แตวางานทานนอย 

ผมตามดูตลอด ผมเองก็ลุนอยากจะใหทานทํางานมาก แลวทานก็จะมีการประชุม      

องคคณะทุกครั้ง องคคณะของที่ประชุมใหญศาลฎีกาเพื่อคัดเลือกเปนเรื่อง ๆ ไป ทีละ     

๙ ทาน  ๙ ทาน คัดเลือกไป พอครั้งนี้นี่ถางานมันเยอะนี่ ศาลฎีกาเขารับไหวไหมครับ 

เพราะวามันจะมีเ ร่ืองแจงบัญชีทรัพยสินซึ่งมาอีกมโหฬาร  แลวอาจจะมีเ ร่ืองอื่น              

ที่ เ ร่ืองทุจริต เ ร่ืองอะไรตออะไรที่จะตอง ของนักการเมืองนั่นนะครับ ที่จะตองไป           

ศาลอาญา  อันนี้ศาลฎีกาแผนกอาญาผูดํ ารงตําแหนงทางการเมืองอยางนี้นี่                 

จะมีความเปนหวงบางไหมครับ หรือคิดวารับไหว ถารับไหวผมไมติดใจนะครับ เพราะวา

ทานคงจะเขาใจในวงการศาลดีกวาผม ผมถามดวยหวงใยเทานั้น ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

จะตอบอีกไหมครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ขอตอบสั้น ๆ แลวกัน

นะครับ กระผม วิชา มหาคุณ ครับ ทานประธานที่เคารพ ขอตอบสั้น ๆ นะครับวา 

กระบวนการในการตรวจสอบบัญชีทรัพยสินนี่ เราไมใชทําเปรอะไปหมด ก็คืออยางนี้ครับ 

เรามีสํานักแตละสํานักนี่นะครับ ที่เขาดูแลอยูแลว ที่จริงในการตรวจสอบนะครับ ไมใช

หมายความวา ใครรองเขามาแลวเราถึงจะตรวจ อยางกระผมนี่กรรมการ ปปช. แตละคน

ก็ดูแลแตละสํานัก อยางกระผมก็ดูแลสํานักของเจาหนาที่ของรัฐ ตองเซ็นชื่อกํากับทุกหนา

ของที่ทานยื่นนี่นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อดูนี่ ตรวจสอบนี่ กระผมจะตรวจสอบ กลางค่ํา

กลางคืนกระผมจะตองทํางานตลอดนะครับ ดูแลวนี่ถามีอะไรผิดปกติ อะไรที่มัน ตัวเลข

ยังเขยงกันอยูอะไรนี่ เราก็ใหสํานักนั้น ๆ นี่ เจาหนาที่เขาไปดูนะครับ แลวก็ใหเรียกมาให

ถอยคําอะไรนี่นะครับ ไมใชวาจะเอาเรื่องเอาราวนะครับ การตรวจสอบนี่ กระผมขอเรียน

วาอยางนี้วา เราไมใชตรวจสอบเพื่อเอาผิดเอาเรื่อง แตตรวจสอบเพื่อใหเกิดความถูกตอง

ชอบธรรมนะครับ เสร็จแลวนี่ใหทุกทานสบายใจนะครับ เพราะวาหลาย ๆ ทานอาจจะ  

ยื่นบัญชีทรัพยสินนะครับดูประหนึ่งวา  คณะกรรมการ  ปปช. นี่ไปไลบี้  ไลขยี้คน 



 ๓๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 ปทิตตา ๑๓/๒ 

 

ไมใชนะครับ เราตรวจสอบเพื่อความเขาใจอันดี แลวเราก็บางทีเราก็เชิญมาเพื่อที่จะ     

ทําความเขาใจวาอยางนี้ อยางนี้นะ ยื่นมาอยางนี้มันไมถูกนะ ใหเขียนใหมอยางนี้นะครับ 

เราใหความรวมมือกันดวยดีตลอดครับ  แตวาถามีการผิดปกติจ ริง  ๆ  นะครับ               

เมื่อตรวจสอบแลวเขาชี้แจงไมได เราถึงจะตั้งเรื่องเปนเรื่องใหญ เพราะฉะนั้นทานอาจารย

สบายใจ ที่ประชุมสบายใจไดวา เปนขอยกเวนจริง ๆ เทาที่ผมตรวจสอบมาแลวนี่นะครับ 

เราทํางานดวยความรอบคอบระมัดระวัง  แลวก็ทํางานเพื่อให เกิดความชัดเจน              

ใหความเขมแข็ง ประสิทธิภาพของการตรวจสอบ เรามีระบบของเราอยู เพราะวาเรามี

เจาหนาที่ทางดานบัญชีและการเงินที่ดําเนินการอยูนะครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ทานสมาชิกครับ มาตรา ๒๕๔ กรรมาธิการมีการแกไข มีสมาชิกทานใดเห็นดวยกับ      

รางเดิมไหมครับ กอนที่จะมีการแกไข 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ สวนที่กรรมาธิการแกไขแลวนี่นะครับ  มีสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ก็ไม มี อีกนะครับ  ถือวาเห็นดวยตามที่กรรมาธิการแกไขนะครับ  ทีนี้กอนจะเขา          

มาตรา ๒๕๕ นะครับ ผมขออนุญาตทําความเขาใจกับทานสมาชิกแลวก็ประชาชน         

ที่ รับฟงวิทยุก็ดี ดูโทรทัศนก็ดีนี่นะครับ ตองขอทําความเขาใจนิดหนึ่งครับ บางที     

สมาชิกก็มาตอว า  ว าทํา ไมเวลาอภิปรายนี่  ผมจึ งอนุญาตใหท านการุณบาง                

ทานอาจารยเจิมศักดิ์บางนี่นะครับ พูดบอยเหลือเกินนะครับ ตรงนี้ก็ตองทําความเขาใจ

กอนนะครับ วาสิ่งที่จะอภิปรายไดนั้นนี่นะครับ ก็คือคนที่ไดยื่นญัตติหรือผูรับรองในกลุมนี่

นะครับ ทีนี้ทานอาจารยเจิมศักดิ์เองก็เปนเจาของญัตติเยอะดวยเหมือนกันนะครับ ทานก็

ใชสิทธิในฐานะเจาของญัตติที่อภิปรายนะครับ สวนกรรมาธิการแกไขนี่นะครับ สมาชิก   

ทุกทานก็มีสิทธิอภิปราย พอดีมีสมาชิกทานอื่นไมติดใจนะครับ -------------------------------- 

               - ๑๔/๑ 



 ๓๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         ศิริวรรณ ๑๔/๑ 

 

ทานอาจารยเจิมศักดิ์สงสัยก็ซักถามหรืออภิปราย ก็ในสวนที่แกไข ก็ถือวา เปนการใชสิทธิ

ตามขอบังคับนะครับ ทานก็จะไดเขาใจกันตรงนี้ดวยนะครับ แลวคนที่อภิปรายมาก      

นะครับ บางทีก็ทํางานเต็มที่นะครับ อยาเพิ่งไปมองเปนอยางอื่นนะครับ ทีนี้ทานผูชม  

ทานผูฟงทางบานบางทีไมเขาใจนะครับ ฟงทีไรก็ไดยินชื่อทานสุรชัยบาง ทานวัชราบาง 

นะครับ อาจารยเจิมศักดิ์บาง ทานการุณบางนะครับ ก็อยูในวงชื่อแคบ ๆ ซึ่งจริง ๆ       

เขาเปนเจาของญัตตินะครับ อันนี้ผมทําความเขาใจใหนะครับ อาจารยเจิมศักดิ์ครับ     

ผมทําความเขาใจใหแลวครับ เดี๋ยวเขาก็หาวาผมอนุญาตทานอีก 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  ทานประธานครับ ขอเสริมนิดเดียว 

เพื่อเขาใจ ไหน ๆ พูดแลวก็พูดใหชัดตรงนี้นิดเดียว ทานประธานครับ ผม เจิมศักดิ์ นะครับ 

คือผมเองที่แปรญัตติคอนขางมาก เกือบจะ อาจจะครึ่งหนึ่งของมาตราทั้งหลาย              

ที่ทําอยางนั้นเปนเพราะวาผมเปนประธานคณะกรรมาธิการประสานการมีสวนรวม      

และการประชามติ ซึ่งไดออกไปรับฟงความเห็น แลวก็มีคณะกรรมาธิการประจําจังหวัด 

๗๖ จังหวัดสงเขามา ขณะเดียวกันผมก็ตองรับประสานการมีสวนรวมขององคกรตาง ๆ   

ที่สงเรื่องเขามา ผมไดตั้งอนุกรรมาธิการขึ้นเพื่อที่จะแปรญัตติ อนุกรรมาธิการผมมีอยู     

๓ ชุด ๓ กรอบ พอแปรญัตตินี่ก็แปรวา ขอแกไขเพิ่มเติมมาตรานั้น มาตรานี้ จึงมีมาก 

เพราะฉะนั้นอยางเชนที่ผมกราบเรียนนะครับ วันกอนนี่ที่บอกวา ทานผูพิพากษา         

ศาลชั้นตนเขามายื่น ผมก็แปรให ทางฝายสื่อที่มา ผมก็แปรให เพราะฉะนั้นเมื่อผมแปรนี่

ทานไมมีโอกาสไดมาชี้แจงวา ทานแปรอยางนี้เพราะอะไรในสภา ผมก็ตองรับหนาที่ชี้แจง

แทนทาน เพราะฉะนั้นโปรดเขาใจดวย อันนี้ผมเรียน ทานประธานเขาใจดีอยูแลว ในเมื่อ

ทานประธานชี้แจงใหคนนอกเขาใจ โปรดเขาใจดวยวา ผมอยูในฐานะที่ตองทําหนาที่ 

เพราะวาสภาตั้งผมเปนประธานกรรมาธิการไปรับเร่ืองมา ถาผมไมทําก็ผิดหนาที่นะครับ 

แลวขณะเดียวกันเนื่องจากขอบังคับของรัฐธรรมนูญบอกวา ใหจัดมีคนรับรองเปนกลุม 

แลวก็ มีผูแปรญัตติ  ๑  คน  เพราะฉะนั้นชื่อผมก็ เลย  กับคุณวัชรา  กับคุณสุรชัย               

กับคุณพิเชียร อยางนี้เปนตน ชื่อก็เปนหัวหนากลุม เพราะวามันมีไดแคนั้นนะครับ หกเจ็ด

กลุมเทานั้นเอง  พอทานประธานเรียกทีไรก็ เอา  กลุมอาจารยเจิมศักดิ์วาอยางไร 

 



 ๓๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         ศิริวรรณ ๑๔/๒ 

 

กลุมอาจารยสุรชัยวาอยางไร อยางนี้เปนตนนะครับ โปรดเขาใจตรงนี้สักนิดหนึ ่ง 

ไมใชวาอยู ดี ๆ  เราก็อยากจะไปเสียทุกเรื่องนะครับ แตวาเราจําเปนตองทําหนาที่ 

ขอบพระคุณครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เพราะวาเราอธิบายเขาใจแลวนะครับ เดี๋ยวเราพูดเยอะกวานี้ เดี๋ยวพวกก็ไมเขาใจอีก

นะครับ เอาใหพอเขาใจพอแลวนะครับ แลวอยางไรก็ตามนะครับ ก็ขอความรวมมือ      

นะครับ ชวยกันประหยัดเวลา ถาเปนไปไดนะครับ เราจะทําใหเสร็จภายในวันศุกรนะครับ 

จากนั้นทานก็จะไดพักผอนกันบาง เพราะก็เห็นวาทุกทานทํางานกันหามรุงหามค่ํา       

นะครับ ทําอยางจริง ๆ จัง ๆ นะครับ ถาเปนไปไดเราชวยกันเรงอีกหนอยนะครับ         

เชิญทานเลขาธิการตอครับ  

  นายวิจักขณ  นาควัชระ  (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ปฏิบัติ    

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

มาตรา ๒๕๕ ไมมีการแกไข  สวนที่ ๒ การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน          

ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๕๖ ไมมีการแกไข มีสมาชิกผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ มีทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ผานครับ เชิญทานเลขาธิการครับ  

  นายวิจักขณ  นาควัชระ  (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ปฏิบัติ      

ราชการแทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  

มาตรา ๒๕๗ มีการแกไข มีสมาชิกผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการครับ มาตรา ๒๕๗ แกไข อธิบายสักเล็กนอยนะครับ เพื่อใหเกิด

ความเขาใจวาแกไขตรงไหนครับ เชิญครับ  

 



 ๓๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                         ศิริวรรณ ๑๔/๓ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

มาตรา  ๒๕๗  แกไข  (๒)  ครับ  ขอความนิดเดียวครับวา  กิจการที่รัฐถือหุนเปนสวนใหญ 

จากเดิมนะครับ ขอแกเปน กิจการที่รัฐถือหุนใหญ ตรงนี้ความจริงมุงหมายถึงไมใช

รัฐวิสาหกิจ เพราะถอยคําเดิมนั้น กิจการที่รัฐถือหุนเปนสวนใหญ นั้น คือรัฐวิสาหกิจไป

แลว คือเกิน ๕๐ เปอรเซ็นต ------------------------------------------------------------------------- 

 

                 - ๑๕/๑ 

 



 ๓๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๑๕/๑ 

 

แตตรงนี้หมายถึงวา กิจการใดก็ตามที่ รัฐถือหุน  แมวาจะต่ํากวา ๕๐  เปอรเซ็นต               

สี่สิบสามสิบเปอรเซ็นต แตวาเปนหุนใหญในกิจการนั้น ก็จะอยูในบังคับของมาตรานี้ดวย

วา สมาชิกสภาผูแทนหรือสมาชิกวุฒิสภานั้นจะใชตําแหนงไปแทรกแซงในกิจการเหลานั้น

ไมไดครับ ก็เลยแกเพื่อใหตรงตามเจตนาครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

มาตรา ๒๕๗ กรรมาธิการแกไข มีทานใดติดใจรางเดิมไหมครับ กอนมีการแกไขครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :        

ไมมีนะครับ สวนที่กรรมาธิการแกไข มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ ที่แกไขนะครับ       

อาจารยพิเชียรครับ เชิญครับ 

   นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ   

นะครับ  กระผม  พิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  นะครับ  สสร .  ขออนุญาตเรียนถาม            

ทานกรรมาธิการอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในสวนที่แกไข เปลี่ยนจาก คําวา กิจการที่รัฐถือหุน

เปนสวนใหญ มาเปน คําวา กิจการที่รัฐถือหุนใหญ นี่นะครับ กระผมดูแลวนี่ จริง ๆ 

กระผมคิดวา ถอยคําเดิมนี่นาจะมีความหมายดีกวานะครับ เพราะวากิจการที่รัฐถือหุน

เปนสวนใหญนี่ กระผมคิดวามันใหความหมายที่ชัดเจนมากกวาที่กิจการที่รัฐถือหุนใหญ 

นะครับ เพราะวาหุนนี่มันแบงเปนเปอรเซ็นตนะครับ แลวก็เปอรเซ็นตนี้จริง ๆ มันก็เคลื่อน

ไปเคลื่อนมาอยูพอสมควรนะครับ แลวก็แบงเปนสัดสวนนะครับ ถาเขียนวา เปนสวนใหญ

นี่ กระผมคิดวาใหความหมายที่ชัดเจนดีกวาวา รัฐถือหุนใหญ นะครับ เพราะวา           

ถือหุนใหญนี่มันใหญแคไหน ใหญนี้หมายความวาเกิน ๕๐ เปอรเซ็นต หรือเปลา หรือวา

ถือหุนใหญอาจจะถือแค ๓๐ เปอรเซ็นต ก็ถือวาเปนหุนใหญแลวนะครับ ตรงนี้กระผม   

คิดวาตองละเอียดนิดหนึ่งนะครับ เพราะวากิจการที่รัฐถือหุนเปนสวนใหญนี่ กระผมคิดวา

มีมากพอสมควร ถาเปนรัฐวิสาหกิจนี่ก็มีหลายสิบแหงนะครับ แลวก็โดยเฉพาะอยางยิ่ง

กิจการที่รัฐถือหุนเปนสวนใหญนี้ มีจํานวนไมนอยที่ไดเขาสูตลาดหลักทรัพยไป แลวก็เมื่อ

เขาสูตลาดหลักทรัพยไป เชน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน) 

มีการซื้อขายหุนและเปลี่ยนแปลงหุนอยูแทบทุกวันเลยครับ ทานประธานครับ ดังนั้นการที่จะ 



 ๓๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๑๕/๒ 

 

เขียนวา กิจการที่ รัฐถือหุนใหญ กับ กิจการที่ รัฐถือหุนเปนสวนใหญ กระผมคิดวา        

เขียนแบบเดิมนี่นาจะใหความหมายที่ดีกวา แลวก็กระผมคิดวา ตรงนี้ก็อยากจะใหชวย

เขียนบันทึกไวในเจตนารมณดวยวา ถือหุนใหญนี่ หรือถือหุนเปนสวนใหญนี่ มันเอา

เกณฑอะไรครับ หลักเกณฑอะไรวัด  ๓๐ เปอรเซ็นต  ๔๐ เปอรเซ็นต หรือ ๕๐ เปอรเซ็นต

นะครับ เพื่อความชัดเจนครับทานประธานครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานอัชพรครับ อธิบายอีกทีครับ เชิญครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตชี้แจงอยางนี้นะครับวา ถาถอยคําวา 

กิจการที่ รัฐถือหุนเปนสวนใหญ นั้น หมายความวา กิจการนั้นทั้งกิจการ รัฐถือหุน          

เปนสวนใหญของกิจการนั้น นั่นหมายความวา เกินกวา ๕๐ เปอรเซ็นต พอเกินกวา      

๕๐ เปอรเซ็นต มันจะเขาถอยคําขางหนาครับ คือคําวา รัฐวิสาหกิจ กิจการนั้นทุกประเภท

จะกลายเปนรัฐวิสาหกิจไป เพราะวากิจการนั้นรัฐถือหุนเปนสวนใหญ ตรงนี้ตองการที่จะ

ยอยมาอีกวา นอกจากรัฐวิสาหกิจแลว ถากิจการใดก็ตามที่รัฐเขาไปถือหุน แมจะไมใช 

เปนหุนสวนใหญ คือหุนต่ํากวา ๕๐  เปอรเซ็นต แต รัฐก็ยังเปนผูถือหุนใหญ เชน            

๓๐ เปอรเซ็นต  ๔๐ เปอรเซ็นต ซึ่งมีตัวอยางอยางเชน ธนาคารนครหลวง (ธนาคาร         

นครหลวงไทย จํากัด(มหาชน)) ที่รัฐถือหุนใหญอยู แตไมถึง ๕๐ เปอรเซ็นต กรณีนั้นก็ไมใช

รัฐวิสาหกิจ แตเราตองการที่จะควบคุมดวยวา สมาชิกสภาผูแทนตาง ๆ หรือรัฐมนตรี

นั้นนะจะเขาไปแทรกแซงกิจการนั้นในกิจการภายในไมได ไมเชนนั้นแลวถาใชถอยคําเดิม

นั้นกิจการพวกนี้จะหลุดไปหมด แลวก็จะกลายเปนชองโหวที่ทําใหใชอํานาจทางการเมือง

เขาไปแทรกแซงในกิจการที่รัฐเขาไปถือหุนอยูครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

อาจารยจรัสพยักหนาเขาใจแลว อาจารยพิเชียรเขาใจไหมครับ 

  

           - ๑๖/๑ 

  



 ๓๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    ดรุณี ๑๖/๑ 

 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ขอนิดเดียวเองครับ ทานประธาน      

นาทีเดียวเองครับ คือตรงนี้กระผมอยากจะใหมีการบันทึกไวในเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญนะครับ  เพราะวาตอไปขางหนานี่  อาจจะมีปญหาที่ มีผูคนมาถาม                

ในมาตรา ๒๕๗ กรณีที่กิจการที่รัฐ ถาทานจะแกเปนวา กิจการที่รัฐถือหุนใหญ นี่นะครับ      

ตกลงวาทานอาจารย อัชพรไดชี้แจงวา  กิจการที่ รัฐถือหุนใหญนี้อาจจะต่ํากวา              

๕๐ เปอรเซ็นต ไดนะครับ อันนี้สําคัญนะครับ เพราะวามีกิจการหลายกิจการที่รัฐถือหุน   

ไมถึง ๕๐ เปอรเซ็นต ขณะนี้ในธนาคารก็มีหลายธนาคารนะครับ ที่รัฐนี่ถือหุนนอยลง

ตามลําดับ เชน ลาสุดก็ธนาคารทหารไทยนี่ ซึ่งกําลังจะมีการเพิ่มทุนนี้ดวยนะครับ            

รัฐถือหุนนี่ จากเดิมถือหุนเปนสวนใหญที่วานี่ เกิน ๕๐ เปอรเซ็นต แตทําไปทํามามีการ 

รวมเอาแบงกดีบีเอส (DBS) (DTDB – DBS Thai Danu Bank) แบงกไอเอฟซีที (IFCT – 

The Industrial Finance Corporation of Thailand) (บรรษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย) อะไรเขามา ตอนนี้รัฐเหลือสัก ๒๕ เปอรเซ็นตเอง แลวก็กําลังจะมีการเพิ่ม

ทุนขึ้นมาดวย แลวรัฐก็กําลังตัดสินใจวารัฐบาลจะเพิ่มทุนใหหรือไม ดังนี้เปนตนนะครับ 

แลวยังมีกิจการอื่น ๆ อีกหลายกิจการครับทานประธาน ที่รัฐถือหุนใหญนี่ แตไมถึง        

๕๐ เปอรเซ็นตนี่นะครับ ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย ตรงนี้กระผมอยากจะใหบันทึกไว

ใหชัดเจนนะครับวา กิจการที่ รัฐถือหุนใหญ อาจจะถือไมถึง ๕๐ เปอรเซ็นตนะครับ     

ขอใหระบุใหชัดเจนครับ ทานประธานครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ บันทึกแลวนะครับ เขามีเจาหนาที่บันทึกไวดวยนะครับ เดี๋ยวนะครับ ในสวนมาตรานี้       

มีทานใดติดใจไหมครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมีแลวนะครับ เชิญทานเลขาธิการตอครับ 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :        

มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๕๙ และมาตรา ๒๖๐ ไมมีการแกไข  สวนที่ ๓ การถอดถอน 



 ๓๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    ดรุณี ๑๖/๒ 

 

จากตําแหนง ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๖๑ มีการแกไข มีสมาชิกผูแปรญัตติขอสงวน       

คําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ๒๖๑ มีทานใดติดใจไหมครับ อาจารยพิเชียรครับ เชิญครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบขอบพระคุณทานประธานครับ 

กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ สสร. นะครับ ในมาตรา ๒๖๑ นี้นะครับ ทางกลุม ๑

ของกระผมไดมีการขอสงวนคําแปรญัตติไวนะครับ ในวรรคสุดทายเลยครับ ใน (๒)        

นะครับ โดยเราไดเสนอใหตัดขอความทั้งหมดใน (๒) ออก นะครับ ซึ่งในมาตรา ๒๖๑ นี้ 

เปนมาตราที่วาดวยเรื่องการถอดถอนออกจากตําแหนงนะครับ แลวก็หลักการก็คือ        

ถามีการพบวาผูดํารงตําแหนงสําคัญทางการเมืองนี่ อาทิ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สส. 

สว. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการ

สูงสุดมีพฤติการณที่รํ่ารวยผิดปกติ หรือสอไปในทางทุจริตตอหนาที่ หรือสอวากระทําผิด         

ตอตําแหนงหนาที่ราชการนะครับ  สอวาจงใจใช อํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติ            

แหงรัฐธรรมนูญและกฎหมาย หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม         

อยางรายแรง นะครับ ตรงนี้ก็สมาชิกวุฒิสภานี่มีอํานาจที่จะถอดถอนผูนั้นออกจาก

ตําแหนงได แลวก็มาดูในบทบัญญัติของวรรคหนึ่งนี่ก็ใหใชบังคับรวมไปถึงอีก ๒ วรรค   

อีก ๒ วงเล็บ ก็คือ (๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง กกต. ผูตรวจการ

แผนดิน และกรรมการตรวจเงินแผนดิน แลวก็มา (๒) นี่แหละครับ ทานประธาน คือที่ทาง

ยกรางไดรางนี่ ทานใหรวมถึงผูพิพากษาหรือตุลาการ รวมถึงพนักงานอัยการ รวมถึง       

ผูดํารงตําแหนงระดับสูงดวยนะครับ ---------------------------------------------------------------- 

         

                 - ๑๗/๑  



 ๔๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       สมร ๑๗/๑ 

 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม       

การทุจริต นะครับ ซึ่งในสวนนี้พวกเราเห็นวา นาจะขออนุญาตตัดในสวนที่เกี่ยวของกับ    

ผูพิพากษา อัยการ และผูดํารงตําแหนงระดับสูง ออกนะครับ ก็ขออนุญาตเรียนใหทราบ

นะครับ ขอขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ เดี๋ยวผมขอเอาแตละกลุมกอนนะครับ ทานวิชัยครับ ทานวิชัยกลุมไหนครับ  

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  กลุม ๓  ครับ ทานครับ กลุมคุณอทุิศครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ของทานอุทิศนะครับ ของทานอุทิศครับ วรรคที่ ๑ เชิญครับ  

  นายวิชัย  เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม วิชัย     

เรืองเริงกุลฤทธิ์ เปนผูขอแปรญัตติในเจตนารมณของมาตรา ๒๖๑ ครับ ทานประธานครับ 

การแปรญัตติในมาตรา ๒๖๑ นี้ โดยตองการที่จะใหมีการบัญญัติ คําวา ผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองและขาราชการ นะครับ เขาไปดวย เพราะวาในมาตรานี้ไมไดบัญญัติไว    

นะครับ เหตุผล เพราะวาการตรวจสอบวาผูใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทาง

ทุจริตตอหนาที่ที่ผานมานั้นกระทําไดคอนขางยากนะครับ ผูกระทําความผิดตามมาตรานี้

มักจะเปนบุคคลอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งนักการเมือง อาจจะรวมไปถึงนักการเมืองทองถิ่น 

ผูซึ่งมาเปนผูบริหารนะครับ  ปกติแลวในทางปฏิบัติที่ผานมานั้น นักการเมืองก็ดี บุคคล 

ซึ่ งประพฤติปฏิบัติ มิชอบมักจะไมค อยได รับ โทษ  ก็จะไปตกอยู กับบุคคลอื่ น                 

เมื่อเปนเชนนี้กระผมคิดวา ควรจะบัญญัติใหชัดเจนนะครับ ตามที่ไดขอยื่นแปรญัตติไววา 

ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด 

ตลอดจนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการ กระผมอยากจะใหบัญญัติไว       

ในมาตรานี้ดวย แตถาคณะกรรมาธิการเห็นวา ในสวนใดบัญญัติไวตรงใดแลวนั้น กระผม               

ไมติดใจ ขอกราบขอบพระคุณทานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ กลุมทานอาจารยวิชัยพอใจแลวนะครับ กลุมอาจารยวัชราครับ เชิญครับ 



 ๔๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       สมร ๑๗/๒ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร ในเรื่องนี้กระผมในฐานะกลุมไดขอแปรญัตติเพิ่มเติม กรณีที่ทําใหถูก

ถอดถอนไดครับ เพิ่มอีก ๑ กรณี คือ กระทําการแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภา 

หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  เนื่องจากวา  กรณีที่ ระบุ เอาไวนั้นยังแคบไป               

คือมีเพียงแต รํ่ารวยผิดปกติ  และปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม             

ทางจริยธรรมอยางรายแรงครับ จึงขอเพิ่มเพื่อความครอบคลุมถึง ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ครับ มีสมาชิกทานใดติดใจอีกมีไหมครับ เชิญกรรมาธิการชี้แจงครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)   :  ทานประธานที่เคารพ 

กระผม  วิชา  มหาคุณ  กรรมาธิการ  ขอชี้แจงตอที่ประชุมนะครับ  สําหรับทานที่        

ประสงคดี แลวก็ตองการที่จะแปรญัตติใหมีการครอบคลุมมากขึ้น หรือบางทานตองการให

ตัดออกนี่ ผมขอเรียนถึงการตัดกอน ทานที่ขอตัดใน (๒) ที่วา ผูพิพากษา ตุลาการ 

พนักงานอัยการ ผูดํารงตําแหนงระดับสูง ออกไป โดยใหตัด ผูพิพากษา ตุลาการ อะไร

ออกไปทั้งหมดนี่ ปรากฏวา ขอความอันนี้นี่อยูในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ และอยูใน

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ปปช. ดวยนะครับ ครบถวนหมดทุกประการ และเราก็

ทํางานในการดําเนินการดูแลเรื่องนี้มาโดยตลอด คณะกรรมการ ปปช. ก็ไดปฏิบัติตาม

กฎหมายดั้งเดิมมานะครับ ไมไดมีปญหา อันนี้นี่เราลอกมานะครับ แลวก็ดําเนินการมา 

ซึ่งกระผมขอกราบเรียนทานที่จะใหเติมนะครับวา ตําแหนงอื่น ๆ ก็ปรากฏวา จะอยูใน  

คําวา หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง นี่นะครับ  แลวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของ 

ปปช. ก็บอกวา ให ปปช. มีอํานาจกําหนดไดนะครับวา จะตรวจสอบใคร -------------------- 

 

               - ๑๘/๑ 



 ๔๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    รัตนา ๑๘/๑ 

 

ตําแหนงระดับสูงนี่คลุมหมดนะครับ ทั้งทองถิ่นดวย อะไรดวยครับ ก็ขอกราบเรียนวา 

ไมไดมีขอขัดของอะไรเลยนะครับ สวนทานที่จะขยายความนะครับ กระผมก็ขอกราบเรียน

วา มันจะอยูในที่เราเขียนไวกวาง ๆ วา สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติ          

แหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย อันนี้ก็จะอยูในขายนั้นอยูแลวครับ ทานอาจารยวัชราครับ 

หรือถายังไมอยูขายอีกก็ จงใจหรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานแหงจริยธรรม        

นี่นะครับ อันนี้ยิ่งกวางใหญ ถาเผื่อจะไปกําหนดรายละเอียดปลีกยอยเขาไปอีก เกรงวา   

จะยิ่งไปกําหนดขอบเขตซึ่งแคบลงอีก ทําใหการถอดถอนของทานดําเนินการไปไดดวย

ความยากลําบากดวย เพราะฉะนั้นกระผมเห็นวา เขียนไวกวาง ๆ อยางนี้นะครับ แลวก็

ตีความโดยกวางนี่ก็จะทําใหสามารถที่จะดําเนินการไดโดยสะดวก แลวก็มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นนะครับ ในกรณีที่วาจะไปขัดกับวุฒิสภาหรือไมอะไร ทํางานที่ไปในเชิงที่ทานเห็นวา 

ไปแทรกแซงของวุฒิสภาอะไรนี่นะครับ มันก็จะอยูในขอบขายของการที่วากระทําผิด     

ในกรณีขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนการไมปฏิบัติตาม

มาตรฐานของจริยธรรมดวยครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :      

มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ กรรมาธิการชี้แจงแลว ลําดับทีละทานนะครับ พอใจไหม

ครับ อาจารยพิเชียรครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ทานประธานครับ ก็พอใจนะครับ   

ในระดับหนึ่ง จะขออนุญาตเรียนถามสั้น ๆ นิดเดียวครับ ตรงผูดํารงตําแหนงระดับสูงนี่

ท านหมายรวมถึงสมาชิกสภาทองถิ่น  ทานหมายรวมถึ งผูบ ริหารรัฐวิสาหกิจ               

และทานหมายรวมถึงผูบริหารองคกรอิสระดวยหรือไมครับ ๓ สวนครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ เดี๋ยวคอยตอบ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ขอขอบพระคุณมากครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานวัชราพอใจนะครบั  

 



 ๔๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   รัตนา ๑๘/๒ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร  : ครับ พอใจครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ของทานวิชัยนะครับ มีอยูในกฎหมายแลวนะครับ ที่อธิบายมีอยูในกฎหมายแลวนะครับ

ทานวิชัย  เ รืองเริ งกุลฤทธิ์  นะครับ  ทานไมติดใจแลวนะครับ  ตอบเฉพาะของ                

ทานพิเชียรครับ อาจารยครับ 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ 

กระผม วิชา มหาคุณ ขอตอบทานพิเชียร ก็มีอยูหมดแลวครับ อยูในคํานิยามศัพท                

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ ปปช. ครับ ครบถวนหมดทุกประการครับ     

ที่ทานบอกมา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ขอบพระคุณนะครับ ไมมีสมาชิกทานใดติดใจนะครับ มาตรา ๒๖๒ กรรมาธิการ

ไมไดแกไขนะครับ  เห็นดวยตามกรรมาธิการนะครับ เชิญทานเลขาธิการดําเนินการ       

ตอครับ  

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :     

มาตรา ๒๖๒ ไมมีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ พอดีผมขานเลขผิดนิดหนึ่งนะครับ เมื่อกี้ ๒๖๑ นะครับ ๒๖๑ ไมมีทานใดติดใจ 

นะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสร ี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

๒๖๒ ไมมีการแกไขนะครับ มีผูสงวนคําแปรญัตติ เชิญทานสมาชิกครับ ทานการุณ       

ใสงาม ครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม นายการุณ ใสงาม 

ครับ สสร. เร่ืองนี้เปนเรื่องการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงที่สําคัญ เราพบการกระทํา

ความผิดของบุคคลที่มีอยูในตําแหนงที่สําคัญนี้มาก ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ๖ ป 



 ๔๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   รัตนา ๑๘/๓ 

 

ของการเปนสมาชิกวุฒิสภา จนถึงบัดนี้เราไดทําการสอบสวนในขณะที่เราเปนสมาชิก

วุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการวิสามัญสอบสวนการทุจริต เราพบการกระทําความผิดของ

เจาหนาที่ของรัฐที่เรียกวา ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐที่เรียกวา พนักงานรัฐวิสาหกิจ

เจาหนาที่ของรัฐที่เรียกวา เปนกรรมการหรือเปนผูบังคับบัญชาหัวหนาสวนราชการ        

ในรัฐวิสาหกิจ ในกระทรวง ในกรมตาง ๆ ---------------------------------------------------------- 

 

                 - ๑๙/๑ 



 ๔๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑๙/๑ 

 

รวมถึงการทุจริตของระดับสวนกลางเรียกวา คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีหลายกระทรวง                   

เราพบการทุจริตอยูหลายอยาง ตั้งแตนายกรัฐมนตรีถึงรัฐมนตรีบางคน เราพบการทุจริต

ของผูปฏิบัติหนาที่ในฐานะองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  เชน ปปช. เราไดยื่นไปที่                      

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ศาลไดมีคําพิพากษาจําคุก                         

แลวรอลงอาญา เราสอบสวนพบไปใน กกต. เรายื่นเรื่องไปที่ ปปช. เรายื่นเรื่องมานาน

ครับ ทานประธานครับ กกต. นี้ เราทําเปนเลมเอกสารสอบสวนอยูตามปรากฏที่ผมทํานี้ 

เรากลาที่จะกลาวหาบุคคลใน กกต. วากระทําความผิด ปฏิบัติหนาที่มิชอบ และทุจริต 

เปนลายลักษณอักษร แจงขอกลาวหาไปยัง ปปช. อยางครบถวน ทานประธานครับ                         

ตั้งแตประมาณเดือนตุลา ๒๕๔๘ ขอมูลตาง ๆ เราพบ สงมาจนบัดนี้ เราก็ยังไมมีคําตอบ

วาผลเปนประการใด ไดแตทราบวา บัดนี้ ปปช. ก็แจงใหผูถูกกลาวหานี้มาใหขอเท็จจริง                    

๒ ป  ๓ ป เราตรวจไปถึงตุลาการรัฐธรรมนูญทาน ขอสรุปของเรา เรากลาที่จะบอกวา                          

ตุลาการรัฐธรรมนูญปฏิบัติหนาที่มิชอบและทุจริต เปนลายลักษณอักษรแจงไปยัง ปปช. 

จนบัดนี้เปนเวลารวม ๓ ป อีกเชนกัน เราสอบผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พบการ

กระทําความผิดที่ปฏิบัติหนาที่มิชอบและทุจริตเชนกัน ๒ ป ๓ ป ที่สงเรื่องไป ปปช. 

ในขณะนั้น ปปช. ก็ถูกน็อก (Knock) ๓ ป โดยประมาณก็เชนกันครับ เพราะวายังมีผลมา 

เราสอบกรณีการทุจริตเรื่องอาคารของโรงพยาบาลแหงหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุข ชื่อวา  

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบวามีการกระทําความผิดอะไรบางอยูในนี้ทั้งหมด       

เปนลายลักษณอักษรทั้งหมดครับ ถาเรากลาวเปนเท็จ พวกเราคงถูกดําเนินคดีอาญา                  

มามากมายครับ เราสอบกรณีเร่ืองการจัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับตรวจจับวัตถุระเบิด 

ประจําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เรียกชื่อกันวา ซีทีเอ็กซ (CTX – Computed 

Tomography X-Ray) รายละเอียดพยานหลักฐานตาง ๆ มีปรากฏอยูในนี้มากมาย     

ทานประธานครับ งานที่ เราทํานั้นขอเรียนทานที่ เคารพวา หนักหนาสาหัสจริง ๆ        

เฉพาะกรณีซีทีเอ็กซนั้นมีเอกสารทั้งหมดที่เราจะตองตรวจ ตองดู ประมาณ ๘,๐๐๐ หนา 

๔ ลัง ขนาดนี้ทาน แลวเราดึงขอสรุปทั้งหลายที่ดึงเปนพยานหลักฐานตาง ๆ มาเปนเลม

อยางนี้ มีบุคคลที่อยูในขายที่ควรจะกระทําความผิดหรือขายแหงการกระทําความผิดทาง 

 



 ๔๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๑๙/๒ 

 

อาญามากมาย  และตองร ับผิดชอบทางแพงอีกมายมาย  ระบุรายชื ่ออยู ในนี้        

สามสี ่สิบคนครับ  ทานประธานที่เคารพครับ ที่เอยมายืดยาวนี้ มีอีกหลายสิบเร่ือง         

ที่ผมไมมีปญญาจะแบกมา  ทานประธาน มันหนักมาก เราสรุปกันอยางนี้ เรากลาทําเลน

หรือทานประธาน ถาไมใชของจริง ปฏิบัติหนาที่มิชอบ เราดูหมิ่นเขาหรือ ถาขอทั้งหมดนี้

มัน เปนเท็จ  เรากําลั งดูหมิ่น  เรากําลั งหมิ่นประมาทเขาใช ไหม  ทานประธาน                 

กลาหมิ่นประมาทตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือ กลาที่จะบอกวา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ปฏิบัติหนาที่ มิชอบและทุจริตงาย ๆ อยางนั้นหรือครับ ทานประธานที่ เคารพครับ        

ตั้งแตบัดนั้นจนบัดนี้ ทั้งหมดที่มีอยูเปนขอมูลเอกสารทั้งหมดนั้นทานประธานครับ 

สามารถใชเปนเงื่อนไขในการยื่นถอดถอนออกจากตําแหนงไดทั้งสิ้น ------------------------- 

 

           - ๒๐/๑ 

 



 ๔๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๒๐/๑ 

 

เพราะบุคคลที่วานี้ทั้งหมดเปนบุคคลที่รวมกันกับตําแหนงทางการเมือง ตําแหนงที่เรียกวา

นายกรัฐมนตรี ตําแหนงที่เรียกวา รัฐมนตรี ตําแหนงที่เรียกวา ปลัดกระทรวง ตําแหนง      

ที่เรียกวา อธิบดีกรม ตําแหนงที่เรียกวา หัวหนาสวนราชการในฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ 

รวมกันทําพวงกันหมด กฎหมาย ปปช. บอกวา เมื่อถูกดําเนินคดีในสวนนี้ ถูกถอดถอน   

ในสวนนี้  ก็สามารถนําสวนเหลานี้ทั้ งหมด  ไมวาคุณจะซี  ๕   ซี  ๗   ซี  ๘  ก็ตาม                

ขึ้นสูศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดพรอมกันทันที แตจะทํา

อยางนั้นไดจะตองเขาสูกระบวนการถอดถอนออกจากตําแหนงดวย เพราะถาไมดําเนิน

กระบวนการถอดถอนออกจากตําแหนงก็จะกลายเปนวา  ตองใชกระบวนการ             

ศาลสถิตยุติธรรม เรียกวา ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา นี่คือเงื่อนไขที่บัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญตั้งแตมาตรา ๓๐๓  ๓๐๔  ๓๐๕  ๓๐๖ จนกระทั่งถอดถอนตาม ๓๐๗    

ในรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ มาในยกรางนี้ทั้งหมดเลยครับ ตั้งแตมาตรา ๒๖๑ ที่ผานไป

เมื่อกี้ และ ๒๖๒ ที่กําลังจะพูด ๒๖๓  ๒๖๔  ๒๖๕ ที่วาดวยเร่ืองการลงมติ ทั้งหมดตั้งแต 

๒๖๒ ถึง ๒๖๕ ผมไดแปรญัตติไวเปนระบบอยูในนี้ครบถวน 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานการุณเอาเขาจํานวนหรือครับ  

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธาน นี่คือปญหาจํานวนเลย  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาใจครับ เขาใจ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทําไมจึง ทําไมจึงไมสามารถยื่นถอดถอนได       

ทานประธาน 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญครับ เชิญ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  สรุปใหทั้งหมดแลว เขียนใหทั้งหมดแลว ขอเท็จจริง

มีหมดแลว พยานหลักฐานมีหมดแลว แตทําไมไมมีใครทําเรื่องถอดถอน ทําไมมันทําไมได 

ทานประธานครับ  ในครั้ งกระนั้นผูแทนราษฎรที่ เปนพรรคฝายคานมีกี่คนครับ                

ไมครบเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๒ ที่ทานบัญญัติไวอยูในขณะนี้คือ หนึ่งในสี่ 



 ๔๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๒๐/๒ 

 

ของทานนั่นแหละที่ผมกําลังขอปรับปรุงแกไขเปน หนึ่งในหา มีพี่นองประชาชนมาครับ

ทานที่เคารพครับ มีครับ พี่นองประชาชนมาขอขอมูลเหลานี้นะครับ เปนรถปกอัพ 

(Pickup) เลยครับ เร่ืองราวตาง ๆ บางคนขอ ๒ เลม บางคนขอ ๓ เลม บางคนขอ ๑ เร่ือง 

บางคนขอ ๒ เร่ือง แตปรากฏพี่นองประชาชนที่จะไปเขาชื่อตามมาตรา ๒๖๒ ของทาน  

วาดวยเร่ืองประชาชนเขาชื่อ ในขณะนั้นบอกไววา ๕๐,๐๐๐ ชื่อ ในวันนี้ทานบอกวา    

๒๐,๐๐๐ ชื่อ และผมก็บอกวา ขอเพียง ๕,๐๐๐ และยินดีที่จะปรับปรุงครับ ถาทานบอก

วานอยไป ๕,๐๐๐ ขึ้นเปน ๑๐,๐๐๐ ก็ไมขัดของ แตขอใหทานลงมาเถอะ ทานประธาน           

ที่ เคารพครับ การที่คนใดคนหนึ่ง  ผูใดผูหนึ่งจะมารวมเซ็นชื่อ ไมใช เ ร่ืองงายเลย        

เพราะเปนการกลาวหาและเขาอาจตองรับโทษทางอาญาในขณะที่เขาเซ็นชื่อรวม

กลาวโทษคนอื่นเขา กลาวโทษทั้งหมดเปนการกลาวโทษทางอาญาทั้งสิ้น ปฏิบัติหนาที่   

มิชอบ ทุจริต รํ่ารวยผิดปกติ ความผิดในกระบวนการยุติธรรมตุลาการ และคนเหลานั้น

เปนผูมีตําแหนงใหญ ๆ ทั้งสิ้น ทานประธานที่เคารพครับ หลายทานบอกวา  ๕๐,๐๐๐  

ลดมา ๒๐,๐๐๐ ก็นอยแลว เดี๋ยวจะทํางายเกินไป ผมบอกวา  ๕๐,๐๐๐ นะครับ มา    

๒๐,๐๐๐ แมแต ๕,๐๐๐ ที่ผมเสนอก็ไมใชเร่ืองงาย ที่ผมยินดีจะเจรจาเปน ๑๐,๐๐๐ ก็ได                

ทานประธานครับ ไมใชเร่ืองงายเลย เพราะอะไร เพราะการเดินหาผูคน ๑๐,๐๐๐ คน    

มาเซ็นชื่อก็ตาม ๕,๐๐๐ คน มาเซ็นชื่อก็ตาม เปนเรื่องที่ยากมาก นี่ผมมีเร่ืองใหทานเซ็น 

เพราะผูคนเซ็นแลวนี่นะครับ จะตองรับผิดชอบ ผมมีเร่ืองใหทานเซ็นชื่อ ทานจะ          

เซ็นกันไหมนี่  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เอาไวทีหลัง อาจารยการุณ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  เปลา เทียบเคียงความยากงาย ทานประธาน 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

คือมันเทียบมาเยอะแลวครับ ขออนุญาตครับ จริง ๆ ครับ อาจารยอธิบายมาดีอยูแลว   

นะครับ นี่ครับ จะสี่หาพัน หนึ่งในสี่อะไรนี่นะครับ  

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธาน กําลังจะนี่อะไร กําลังจะบอกวา        

นี่มันทํายาก กําลังจะหาบอกวา มันทําไมได นี่กลาวโทษใครทาน 



 ๔๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๒๐/๓ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานการุณครับ เอาเถอะครับ ทานก็อภิปรายเหตุผลเดียวกันนี้นี่นะครับ มาสามสี่รอบแลว 

ในหลาย ๆ มาตราที่เกี่ยวของ  

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานไมอยากดูหนอยหรือเร่ืองนี้  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เร่ืองนี้ไมอยากดูหรอกครับ เอาเรื่องอื่นครับ ทานการุณครับ เขาเรื่องเราดีกวา  

  นายการุณ  ใสงาม  :  เร่ืองนี้แหละครับ เร่ืองที่จะถอดถอนนี่แหละ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เอาของทานใหเหตุผล มันไปเกือบจะครบเรื่องที่ทานรูแลวนะครับ 

 

                                                                                                                      - ๒๑/๑ 

 

 



 ๕๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     บุศยรินทร ๒๑/๑ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :  ไหน 

   นายเสร ี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขออนุญาตเอาเรื่องนี้ครับ 

  นายการุณ ใสงาม  : เร่ืองถอดถอน เร่ืองรายชื่อผมอยากจะเทยีบเคียง  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

จํานวนนี่ครับ จํานวน 

  นายการุณ ใสงาม  :  ผมกําลังทําจํานวนใหดู นี่เทียบจํานวน นี่ ๆ เห็น

จํานวนไหม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

เมื่อกี้ทานหยิบคนละชุดกันนะครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ก็นี่ไง จํานวนที่จะทํา บอกวา ถาทําอยางนี้มันทํา

ไมได นี่ทานดูนี่ตัวเลขนี่ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

อยางนั้นทานเอาเขาตัวเลขเลยครับ เชิญครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ นี่คือการกลาวหา กลาวโทษ

เกี่ยวกับการทําโครงการทีไอทีวี (TITV) โดยมิชอบและทุจริตใหรัฐเสียหาย บุคคลที่ทํา

ความผิดที่เราจะกลาวโทษคือ พลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี คุณหญิงทิพาวดี 

เมฆสวรรค รัฐมนตรีประจําสํานักนายก  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ทานการุณครับ 

  นายการุณ  ใสงาม  :  นายจุลยุทธ ปลัดสํานักนายก นายปราโมช     

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ นี่ ๆ ทานดู 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานการุณครับ ทานไมเขาเรื่องทานก็เสีย ผมก็เสียนะครับ สภาก็เสีย 

 

 



 ๕๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                           บุศยรินทร ๒๑/๒ 

 

  นายการุณ ใสงาม  :  นี่อันนี้ อันนี้ อันนี้นี่นะครับ นี่คือสําเนา ผมไปสงแลว   

ไปสงไปรษณียถึง ที่จริงผมสงไปถึง คตส. เรียบรอยแลว คตส. กําลังดําเนินการ นี่สงไป 

ปปช. ประธาน ปปช. ดวย  นี่ ๆ นี่ไปรษณีย 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานการุณครับ ผมเขาใจสิ่งที่ทานพูดนะครับ ทานก็จะใหผมเถียงกับทานอยูอยางนี้     

นะครับ ผมก็ไมอยากใชสิทธิเด็ดขาด เพราะวาทานก็เปนผูใหญนะครับ ดวยความเคารพ

ทานจริง ๆ ครับ ทานเอาเขาสาระที่ทานแปรญัตติไวนะครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานดูนะครับ ทานดูนะครับ นี่คือกรณีเดียวกัน       

นี่แหละครับ ทานลองดูตัวเลข ทําไดไหมตอนนี้ แมรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ จะถูกฉีกไปแลว 

ก็ยังทําได แตจนบัดนี้ไมมีใครทํา นี่ทานดูตัวเลข สนช. ตอนนี้มีทั้งหมด ๒๔๒ คน          

ผมจะเทียบเคียงการเซ็นชื่อนะ สนช. ขณะนี้นะครับ ตั้งขึ้นมา ๒๔๒ จํานวน ๒๔๒ คนนี้

นะครับ ขณะนี้ยังมีตําแหนงอยู อยู ๒๓๙ ทานเห็นไหมครับ ถาหนึ่งในสี่ ทานประธานดูสิ

ครับ หนึ่งในสี่ คือ หนึ่งคือ ๕๙.๗ เพราะฉะนั้นถาหนึ่งในสี่ของ ๒๓๙ คือ ๖๐ คน                

ทานเห็นไหมครับ ขอเสนอของผมคือ ขอปรับตัวเลขเปน หนึ่งในหา หนึ่งในหา หนึ่งคือ 

๔๗.๘ หนึ่งในหาของ ๒๓๙  คือ ๔๘ คน ทานประธาน ถาปรับอยางนี้นี่โอกาสแหงการ  

ยื่นมี เอา ผมจะใหทานดูอีก นี่ สนช. นะครับ อันนี้กรณีการลงมติ ผมใหทานดู สว.  สว. 

นะครับ สส. ถาเสียงของ สส. ตามที่ทานรางนี้ ถาเปน สส. ทานประธาน สส. จะมี     

๔๘๐ คน ถา ๔๘๐ คนนะครับ จะหนึ่งในสี่ ก็คือ ตองใชทั้งหมด ๑๒๐ คน ทานดู หนึ่งในสี่

ของ ๔๘๐ คือ ๑๒๐ คน แตถาหนึ่งในหา คือ ๙๖ คน ทานเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้น  

ทานประธานครับ ขอเสนอของผมนี้นี่นะครับ เปนขอเสนอการปรับตัวเลขแหงการยื่นเรื่อง 

และยื่นเรื่องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๒ นี้จะตองผานกระบวนการไปที่ประธาน

วุฒิสภา ประธานวุฒิสภาตองตรวจตราตาม ๒๖๓ ประธานวุฒิสภาตรวจตาม ๒๖๓ แลว

ยังจะตองสงไป ปปช. ตาม ๒๖๓ และ ๒๖๔ ทําการตรวจสอบจนกระทั่งชี้มูล เมื่อเห็นวา 

มีมูลแลวจึงสงไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และสงมาที่ สว. 

เพื่อใหทําการถอดถอน ทานเห็นไหมครับ กระบวนการตรวจสอบตรงนี้ละเอียดลออกวา 

ปปช. จะชี้มูล  จะตรวจสอบ  มีขั้นมีตอน  มีการตรวจสํานวน  มีการไตสวน มีพยานบุคคล 



 ๕๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                           บุศยรินทร ๒๑/๓ 

 

มีพยานเอกสาร มีหลักฐานตาง ๆ  ทานครับ ขั้นตอนกระบวนการเงื่อนไขอยางนี้

ละเอียดลออมาก  ทานปรับจํานวนตัวเลขเถอะ ทานเห็นหรือยังครับวา ปญหาที่เกิดขึ้น   

ที่ผานมาเขาชื่อไมได ที่เขาชื่อไมไดเพราะอะไร เพราะจํานวนหนึ่งในสี่ ทานยังจะใหมันทํา

การตรวจสอบโดยยากอยูอยางนี้ตอไปใชไหม ทําไมทานไมปรับ 

   

   - ๒๒/๑ 

   

 



 ๕๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       วัฒนี ๒๒/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ออด ๓ ครั้งแลวทานการุณครับ เพียงหนึ่งในสี่กับหนึ่งในหานี่ คืออยางนี้ทานการุณครับ   

ผมเกรงใจทานมากเลยนะครับ ทานอภิปรายดีนะครับ เนื้อหาสาระดี ผมวาชาวบานที่ฟง

เขาก็ชอบนะครับ แลวก็มีความรู แตพอทานไปยกตัวอยางเยอะเขา เยอะเขานี่นะครับ

ชาวบานเขาก็เบื่อ สมาชิกดวยกันก็เบื่อ ไป ๆ มา ๆ เหตุผลของทานดี ๆ นี่นะครับ          

คนเขาไมไดลงคะแนนดวยเหตุผลแลว เขาจะลงดวยความเบื่อ ผมก็กลัวตรงนั้นนะครับ 

ดวยความเคารพทานครับ ทานเหตุผลดีนะครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ไมเปนไรครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกระชับใหสภาเราหนอยเถอะครับ ผมก็พยายามจะใหโอกาสทานเต็มที่ ออด ๓ ครั้ง

แลวครับ แลวถาผมไมคุยไมพูดกับทานใหเขาใจก็หาวาผมปลอย 

  นายการุณ ใสงาม  :  คืออยางนี้ คืออยางนี้ ทานประธานเห็นไหม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เอาใหจบเลยครับ เชิญสรุปเลยครับ เชิญสรุปครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  เดี๋ยวทานประธานฟงดูวา ที่ผมพูดทั้งหมดนี่ผมพูด

แทบจะเรียกวา ไปถึงมาตรา ๒๖๕ แลว ซึ่งถาผมพูดอยางนี้นะครับเพียง ๑ นาที หรือ       

๒ นาทีตอจากนี้ไปนี่นะครับ แทบจะเรียกวา มาตราตอไปนี่ผมไมตองพูดอีกเลย            

แตถาประธานใหผมพูดนะครับ ๒๖๒ ก็พูด ๒๖๓ ก็พูด 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมใหทานอีก ๑ นาทีอยางที่ทานขอ เชิญครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานครับ ครั้งนี้ขอเถอะครับ แมประชาชน

นะครับ ผมก็ขอ ผมขอจํานวน สส. นะครับ ที่จะยื่นเขาชื่อ ขอเปลี่ยนจากของกรรมาธิการ

หนึ่งในสี่ เปน หนึ่งในหา ประชาชนที่ผมเสนอแปรญัตตินั้น ๕,๐๐๐ ถาทานเห็นวานอยไป

ของทานเปน ๒๐,๐๐๐ ผมขอทานปรับตัวเลขของผมนี่นะ ๑๐,๐๐๐ ไดไหม ถาทาน      

ไมยอมทานอนุญาตใหผมปรับตัวเลข ๑๐,๐๐๐ แลวใหเพื่อนสมาชิกกดคะแนน ๑๐,๐๐๐

กับ ๒๐,๐๐๐ ของทานจะไดไหม ขอบคุณครับ 



 ๕๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       วัฒนี ๒๒/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานกรรมาธิการครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภา       

ที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการครับ กระผมไดรับฟงเรื่องที่ทานการุณ         

ขออนุญาตเอยนาม ไดพยายามพร่ําพรรณนาถึงการปรับตัวเลขมาตลอดอาทิตย          

ทั้งอาทิตยนะครับ จนหูผมนี่กองไปดวยตัวเลขของทานอาจารยการุณครับ ตั้งแต          

ผมมีความนับถืออยางยิ่งนะครับ จนตองเติม คําวา ไม เขาไป 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานครับ ดวยความเคารพครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ผมก็เคารพครับ แตวา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานขอใหถอนคําพูดเถอะครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ผมขอถอนครับ        

คืออยางนี้ครับ ทานที่เคารพครับ ทานกระทําเหมือนหนึ่งวา กรรมาธิการยกรางนี่         

มิไดกินขาว ก็คือวา ไมไดพิจารณาอะไรเลย ไมไดมีความรอบคอบอะไรเลยนะครับ      

ทานเสนอตัวเลขอะไรมาก็จะใหปรับเปลี่ยน ปรับแกตามใจชอบนี่นะครับ ผมวา

กระบวนการนี้ผมขอใหตระหนักนะครับวา สภาแหงนี้ไมใชสภาทางการเมือง เปนสภา 

ทางวิชาการ จะตองใชความรู ความคิด กระบวนการไตรตรองใหรอบคอบครับ ผมขอฟอง

พอแมพี่นองประชาชนที่รับฟง ทานโปรดกรุณาตัดสินดวยนะครับวา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอาจารยวิชาครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานดวย

เหมือนกัน ผมก็จะทวงทานประธานดวยเหมือนกัน 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานอาจารยวิชาครับ เราก็ผูใหญหมดครับ เราวาดวยเหตุผล 

 



 ๕๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       วัฒนี ๒๒/๓ 

 

   ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ครับ ผมวาดวยเหตุ

ดวยผลแลวครับ นี่ครับ ดวยเหตุดวยผลทุกอยางครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยว ทานฟงผมนิดหนึ่ง ฟงผมนิดหนึ่ง คือตอนนี้เราก็ไมไดหาเสียงนะครับ แตถาจะขอ        

ก็ขอใหที่ประชุมพิจารณานะครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ถูกตองครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

นะครับ ทานใจเย็น ๆ นิดหนึ่งครับ คอย ๆ พูดดวยเหตุผลนะครบั ที่ประชุมไดตัดสิน 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ดวยเหตุผลครับ       

ผมใจเย็นที่สุดแลว แลวผมจะพยายามชี้แจงนะครับวา ทานพยายามจะเอาเรื่องทีไอทีวี   

นี่มาเปดฉากนะครับ กระหน่ําซ้ําเติม โจมตีคนที่เขาไมไดอยูในสภาครับ ทานที่เคารพครับ 

แตทานพยายามแสดงใหเห็นวา ทานไดทํางานตรวจสอบคนชั่วราย พวกคนเหลานั้นนี่         

เขาอยูนอกสภา เขาคนชั่วรายหรือเปลาครับ ทานที่เคารพครับ ขอใหตระหนักในขอนี้     

นะครับ ทานที่เคารพครับ แลวทานประธานไดโปรดกรุณาควบคุมอยาใหกระบวนการ  

มันเกินเลยนะครับ ทานที่เคารพครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานวิชาครับ เดี๋ยวใหผมพูดจบกอนนะครับ เมื่อกี้ทานการุณอภิปรายถึงในสวนเอกสาร

ดังกลาวที่เกี่ยวกับคนนอกผมก็หามนะครับ ผมไมไดปลอยปละละเลย เดี๋ยวคนอื่น       

เขาเขาใจผิดนะครับ เชิญตอครับ 

 

        - ๒๓/๑ 

   

 

   



 ๕๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             รสรินทร ๒๓/๑ 

 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ครับ ทานไดวนเวียน

อยูอันนี้นะครับ พยายามชี้นะครับวา นี่นะ ไปยื่นนะ ไมไดนะ นี่ ๆ เอามานี่จะใหลงชื่อไหม 

ทานทําวิธีนี้มากี่ครั้งแลว ผมขอกราบเรียนทานที่เคารพครับ เพราะฉะนั้นนี่ผมขอเรียนวา

อยางนี้ครับ ผมขอยอนกลับมาสูกระบวนการที่ เรากําลังพูดกันอยูนี่ หนึ่งในสี่ก็ดี          

หนึ่งในหาก็ดี อะไรนี่นะครับเปนตัวเลข เปนตัวเลขที่จะแสดงใหเห็นวา เราจะยื่นได     

หรือไมไดอยางไรนี่นะครับ ผมขอกราบเรียนวา เราไมไดตั้งตัวเลขขึ้นมาดวยความเพอฝน      

เราดูจากกระบวนการของรางรัฐธรรมนูญตั้งแตดั้งเดิม ตั้งแตป ๒๕๔๐ แลวเราก็ 

ยอนกลับไปดูของรัฐธรรมนูญของทุกประเทศครับวา มันมีตัวเลขใกลเคียงกันไหมอยางไร 

ไมใชตั้งตัวเลขขึ้นมาเพื่ออาศัยวิธีการทางการเมืองมาตอรองกัน วาอยางนี้ใชไดไหมนะ     

ลดลงมานี่นะ แลวก็อาศัยการฟงของทานสมาชิก สสร. นะครับ บางคนนี่เขามา เออ       

ไมเห็นดวยกับกรรมาธิการ กดทันทีอยางนี้นะครับ ผมเห็นวา กระบวนการนี้อยานํา      

เขามาใชเลยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานวิชาครับ ขอความกรุณาเถอะครับ อยางนั้นทานก็ไปกลาวหาคนเขา 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ผมขออภัยครับ ไม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

เปนเอกสิทธิ์นะครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ถูกตองครับ แตวา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เอาเนื้อหาครับ  อยางนั้นผมจะใชสิทธิ เด็ดขาดแลวนะครับ  ผมขอรองเลยครับ               

เอาดวยเหตุผลนะครับ เร่ืองอื่นไมใหอภิปรายแลวครับ เชิญครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  : ครับผม เพราะฉะนั้น

กระผมขอสรุปนะครับวา ตัวเลขตาง ๆ นี่เราไดพิจารณาโดยตระหนัก โดยรอบคอบ            

แลวในสวนของวาทําไมทานถึงยื่นแลวนี่ทาง ปปช. นี่นะครับ ถึงไมทํางานไปอยูที่ ปปช.  

ดูประหนึ่งวา ปปช. นี่ไมไดทําอะไรเลย  ปรากฏวาอยางไร ก็เพราะวาทานถอดถอน ปปช.

ชุดนั้นไป ปปช. ไมไดทํางาน ๒ ป  ทานที่เคารพครับ ตองใหประชาชนเขาเขาใจนะครับวา 



 ๕๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             รสรินทร ๒๓/๒ 

 

ที่ยื่นถอดถอนไปแลวนี่มันมีปรากฏวาอยางไร วาทําไมเรื่องมันไปตกคางอยูนะครับ    

ทําไมถึงเพิ่งเริ่มดําเนินการ โดยเฉพาะอยางยิ่งนี่นะครับ เร่ืองของทางคณะกรรมการ   

ตุลาการรัฐธรรมนูญก็ดี ของทางดาน กกต. ก็ดีนะครับ รวมถึงผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภานะครับ ที่วามันทําไมถึงไมรวมเหมาเขงไปนะครับ เพราะวาชุดนั้นมันหยุดชะงักนะ 

จริง ๆ นะ ปปช. ถูกออกจากตําแหนงหนาที่นะครับ แลวก็ดําเนินการผิด ก็คือทุจริต    

อยางที่เปนผลงานของทานที่ เคารพวา ผมก็ตองนับถือนะครับวา เปนผลงานของ         

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ กับทานการุณ ผมก็ตองเคารพครับ เพราะฉะนั้นไดโปรดตระหนัก

ตรงนี้นะครับวา ที่เราทําตัวเลขอะไรขึ้นมานี่เราไมไดทําเลื่อนลอยครับ กระผมขอกราบ

ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ทานการุณยังติดคางเรื่องที่อภิปรายอยูนะครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ครับ 

   นายเสร ี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพ ผม การุณ ใสงาม สสร.  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ขอใหกระชับดวยนะครับ เชิญครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ผมพยายามนําเสนอ เปนการนําเสนอเพื่อให

ขอเท็จจริง ใหขอมูลที่เกิดขึ้นจริงและมีอยูจริงในสังคมนี้ ในประเทศนี้ เสมือนหนึ่งผมเขาสู

กระบวนการพิจารณาของศาล ผมก็เบิกความ คําเบิกความของผมคือการอภิปราย

ทั้งหมด นําเสนอพยานหลักฐานที่ปรากฏทั้งหมดใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานการุณครับ ผมหามทานวิชาไมใหพูดเรื่องอื่นนะครับ ขอใหอภิปรายในประเด็นนะครับ 

วาจํานวนทานจะเสนอเทาไรนะครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานครับ มันจะบอกวามาถึง หนึ่งในสี่ หนึ่งในหา  

 



 ๕๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             รสรินทร ๒๓/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คือทานเทาความเดิมนะครับ ทุกคนเขาก็ฟงอยูทั้งสภานะครับ ทานการุณนะครับ กรุณา

เถอะครับ นี่เราผานเวลาตรงนี้ หนึ่งในสี่  หนึ่งในหา นี่นะครับ 

  นายการุณ ใสงาม  :  ที่จริงถาประธานไมสวนกับผม ผมจบแลวนะ 

เนื้อความที่ผมกําลังจะพูดมีแคนั้นสั้น ๆ จริง ๆ ทานประธานลองฟงดูอีกนิดเดียว          

ผมพูดสั้นนะ ตอนนี้นะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ เชิญครับ เชิญครับ                   

  นายการุณ ใสงาม  :   ทานประธานครับ ผมนําเบิกความ นําเสนอขอมูล

ที่วานี้ทั้งพยานหลักฐาน เพื่อใหศาลวินิจฉัย ถาในศาลนะครับ เขียนคําพิพากษาให 

ขณะเดียวกันเปนสภาก็คือเพื่อใหเพื่อนสมาชิกกดคะแนนให ทานประธานที่เคารพครับ 

ขอนําเสนอของผมทั้งหมดไมหยุดอยูตรงนี้ครับ ยังจําเปนจะตองมีการบันทึกเปน         

ลายลักษณอักษร ยังเปนที่คนศึกษาตอไปในวันขางหนา ทานประธานที่เคารพครับ ผูใด

กลาวรายอยางไรก็ตามนะครับ กลาวดีกลาวเหมาะสมอยางไรก็ตาม จะมีบันทึกเอาไว ---- 

 

                 - ๒๔/๑                                      



 ๕๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๒๔/๑ 

 

ผลจะตกกับทุกคนครับ ผมผิดอยางไรก็ไดรับผลผิด ถูกอยางไรก็ไดรับผลถูก คุณวิชา      

จะอภิปรายไดยังไง ผลตกก็จะตกกับคุณวิชาเหมือนกันครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมตองพาดพิงครับ เดี๋ยวครับ ทานวัชราอีกทานหนึ่ง ทานไดตอบทีเดียวนะครับ       

และทานยืนยัน ถาทานยังยืนยันอยู ผมก็จะกดคะแนนนะครับ  

    นายวัชรา  หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผม วัชรา 

หงสประภัศร สสร. ครับ ในวรรคสองนี้นะครับ ที่วา สมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวา

หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธาน

วุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๖๕ ใหถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก

ตําแหนงไดนี้นะครับ กลุมของกระผมไดคํานึงถึงวา เมื่อมีการรองตอวุฒิสภาแหงเดียวนั้น 

นาจะเปนการที่นอยไป นาจะใหสิทธิที่จะรองตอองคกรอื่นไดดวย คือไดคิดกันแลวก็    

เห็นวา นาจะยื่นคํารองตอประธานศาลฎีกาเพื่อใหที่ประชุมใหญศาลฎีกามีคําวินิจฉัย   

ไดดวยครับ ในเรื่องนี้ก็เปนการถวงดุลและคานอํานาจที่ควรจะใหอํานาจอธิปไตย       

ดานตุลาการมีหนาที่ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา จึงควรใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาทําหนาที่

ถอดถอนวุฒิสมาชิกที่กระทําผิด ซึ่งจะไดผลมากกวา ขอบคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานใดจะชี้แจงครับ เชิญทานวิชาครับ  

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภา       

ที่เคารพครับ กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการครับ กระผมขอกราบเรียนทานที่เคารพ 

ทานอาจารยวัชรานะครับ ขออนุญาตเอยนาม ที่ทานบอกวา จะใหตุลาการเปนผูถอดถอน

ไดดวยนี่ กระผมขอกราบเรียนวา กระบวนการนี้ในตางประเทศเขาเรียกวา อิมพีชเมนต

(Impeachment) ซึ่งเปนกระบวนการทางการเมืองโดยแทครับ คือเปนเรื่องของทางสภาที่

จะดําเนินการ อันนี้นี่ เราไมเคยมีปรากฏนะครับในโลกที่ใหทางตุลาการนี่นะครับ 

ดําเนินการ เวนแตในกรณีของอิมพีชเมนตซึ่งมีการแตงตั้งทางดานของศาลเปนผูที่

ดําเนินการ ก็คือการยื่นใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 



 ๖๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๒๔/๒ 

 

ที่ดําเนินการ คือเฉพาะครับ เปนเรื่องเฉพาะดาน จะใหทางที่ประชุมใหญศาลฎีกานี่ คงขัด

ตอหลักของระบบการคานอํานาจซึ่งกันและกันครับ อันนั้นถาเผื่อเราจะดําเนินการนั้นนี่

นะครับ ก็จะมีกรณีที่ทางกลุมหรือทางประเทศตาง ๆ นี่นะครับ เขาไดกําหนดเอาไวใน

เร่ืองของอิมพีชเมนต ก็อาจจะมีการตั้งศาลในเรื่องของการถอดถอน เชนอยาง เกาหลีใต

นะครับ เขาจะตั้งอิมพีชเมนต คอรต (Impeachment court) นะครับ ที่ดําเนินการในการ

ถอดถอนครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครบั อาจารยประพันธครับ เชิญครับ 

  นายประพันธ  นัยโกวิท (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน         

ทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม ประพันธ นัยโกวิท กรรมาธิการ ในเรื่อง

ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา ๒๖๒ ที่กําหนดจํานวนไวไมนอยกวา

หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแทนราษฎรนี้ เปนหลักการเดิมของ

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ และเปนหลักการอันเดียวกันกับในมาตรา ๒๔๑ ในกรณีที่       

ถอดถอน ปปช. ซึ่งที่ประชุมแหงนี้ไดมีมติยืนในจํานวนสัดสวนของหนึ่งในสี่เชนเดียวกัน 

เปนหลักการเดียวกัน กระผมขอกราบเรียนเพิ่มเติมเหตุผลอีกสักเล็กนอยนะครับวา บุคคล

ที่ถูกถอดถอนในกรณีนี้นี่เปนบุคคลในมาตรา ๒๖๑ นะครับ บุคคลเหลานี้นี่มิไดเฉพาะ

เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนรัฐมนตรี หรือเปนนายกนะครับ แตเปนบุคคล      

ทุกระดับนะครับ ตั้งแตประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด      

รวมตุลาการรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา กรรมการ  

ตรวจเงินแผนดิน รวมถึงผูพิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ รวมถึงผูดํารงตําแหนง

ระดับสูงนะครับ คือไมใชเฉพาะคนดํารงตําแหนงทางการเมืองนะครับ ถาเราใหมีการ 

ถอดถอนบุคคลเหลานี้งาย ๆ นะครับ เอาจํานวนลดลงมางาย ๆ นี่นะครับ ----------------                              

                                                                                                                    - ๒๕/๑ 

  

   



 ๖๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๒๕/๑ 

 

ทานลองคิดดูสภาพนะครับ ทานอาจจะคิดวา จํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

ของสภาผูแทนราษฎรนี่คือ ๑๒๐ คน ถาเอาตามรัฐธรรมนูญรางของเรา ทานคิดวาเยอะ   

ทานคิดวามากนะครับ แตคนที่เขามีอํานาจในพรรคการเมืองนี่นะครับ เขาเปนหัวหนา

รัฐบาลนะครับ หรืออยูในสภานี่นะครับ ๑๒๐ คน นี่นะครับ เร่ืองเล็กเลยครับ ๓๗๗ คน    

ยังมีแลวเลยครับ  ทานลองคิดดูสิครับ  อัยการสูงสุดกําลังจะฟองดําเนินคดีใคร              

คนใดคนหนึ่งนี่นะครับ คนที่มีเสียง ๑๒๐ เสียงในสภานี่ บอกผมจะเอาเลนงานคุณ          

มาตรา ๒๖๒ นี่ คิดดูสิวาคนที่ถูกกลาวหรือวาถูกขมขูในลักษณะนั้นจะรูสึกยังไงนะครับ 

ผมขอใหทานไตรตรองดวยความรอบคอบนะครับวา บุคคลตามมาตรานี้นี่ ไมใชผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองนะครับ เปนรวมทั้งขาราชการซึ่งเขาทํางานในหนาที่ตามปกติ      

เขาดวยครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ ทานอาจารยวัชรายกมือนี่ติดใจไหมครับ กรรมาธิการชี้แจงแลวครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  : ครับ กระผมยังติดใจอยู เนื่องจากวา กราบเรียน

ทานประธานสภาที่ เคารพ  กระผม วัชรา หงสประภัศร สสร. กระผมยังติดใจอยู     

เนื่องจากที่วา ที่ผานมาวุฒิสมาชิกนี่นะครับ มีหลายคนที่ไดกระทําผิดเปนที่ทราบกันอยู 

แตก็ไมมีการถอดถอน เนื่องจากวา สมาชิกอาจจะเปนพวกเดียวกัน ยอมยากลําบากที่จะ

กระทําเชนนั้นนะครับ กระผมจึงขอเสนอทางออกซึ่งเมื่อมีหลักก็ยอมมีขอยกเวน ในการ

ถอดถอนบุคคลอ่ืน ๆ นั้น ก็เปนไปตามที่ทางรางรัฐธรรมนูญไดกําหนดเอาไว แตในการ

ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภานี่ กระผมใครขอใหเปนพิเศษ โดยยกเวนใหเปนการยื่นตอ

ประธานศาลฎีกาเพื่อที่ประชุมใหญศาลฎีกามีคําวินิจฉัย กระผมยังขอยืนยันอยูครับ 

ขอบคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานการุณยังยืนยันอยูไหมครับ  

  นายการุณ  ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ นิดเดียว กรณีที่วาทําได

โดยงายแมแตมีเสียงผูแทนไดนี่ ผมเรียนทานประธานครับบอกวา กระบวนการตองผาน 

 



 ๖๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๒๕/๒ 

 

ประธานวุฒิสภา แลวยังจะตองไปผาน ปปช. ไตสวนมูลทาน คนที่เซ็นชื่อนั้นจะตองโทษ

ทางอาญาเองดวยซ้ําไปถาคุณกลาวเท็จ ไมมีใครเซ็นไดงาย ๆ หรอกทานที่เคารพครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ครับ ก็ทานก็คงยืนนะครับ อยางนั้นผมถามทีละวรรคนะครับ วรรคที่ ๑  นะครับ 

กรรมาธิการไมไดมีการแกไขนะครับ มีสมาชิกแปรญัตติคือที่ทานการุณไดอภิปรายไปแลว

นะครับ กับที่ทานวัชราไดอภิปรายไปแลวนะครับ หากทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ

นะครับ ผมขออนุญาตถามนะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)                

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกครับ ในวรรคที่ ๑ ของมาตรา ๒๖๒ กรรมาธิการไมมีการแกไข หากสมาชิก

เห็นดวยกับกรรมาธิการ  ใหกด  เห็นดวย  หากเห็นดวยกับผูขอแปรญัตตินะครับ              

ผมขอเอาเฉพาะของทานการุณนะครับ วรรคที่ ๑ นะครับ ใหกด ไมเห็นดวย นะครับ   

เชิญลงคะแนนไดครับ เห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย เห็นดวยกับผูขอแปรญัตติ 

ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนครบั  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ลงครบถวนหรือยังครับ  ทานชนินทร ลงครบถวนแลวนะครับ  ปดการลงคะแนน            

เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนครับ เห็นดวย ๕๑ ไมเห็นดวย ๙ งดออกเสียง ๑ นะครับ            

เปนไปตามรางกรรมาธิการนะครับ                                                                                                         

 

                                                                                                                     - ๒๖/๑ 

 



 ๖๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      นิวรา ๒๖/๑ 

 

  วรรคที่ ๒ ของมาตรา ๒๖๒ ของทานการุณ ยังติดใจไหมครับ หนึ่งในสี่  

กับ หนึ่งในหา วรรคหนึ่งผานไปแลว วรรคสองทานยังติดใจไหมครับ  

  นายการุณ  ใสงาม  :  ติดใจครับ ขอใหลงมติครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ วรรคสองนี่มี ๒ ทานนะครับ ผมจะถามของทีละทานนะครับ เพราะวาเปนหลักการ  

คนละหลักการกันเลยนะครับ ผมขอพิจารณาในสวนญัตติของทานการุณกอนนะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)        

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

มาตรา ๒๖๒ วรรคที่ ๒ หากทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย      หาก

เห็นดวยกับสมาชิก คือ ทานการุณที่ขอแปรญัตติไว ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนน    

ไดครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ลงคะแนนครบถวนแลวนะครับ ปดการลงคะแนน เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนครับ        

เห็นดวย ๔๘ ไมเห็นดวย ๑๒ งดออกเสียง ๒ นะครับ เปนไปตามกรรมาธิการนะครับ     

ในสวนสัดสวนของวรรคที่ ๒ นะครับ หรือจํานวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      นิวรา ๒๖/๒ 

 

   วรรคที่ ๒ ของอาจารยวัชรา ยังติดใจไหมครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ยังติดใจครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ในสวนของทานวัชรานะครับ ขอแปรญัตติไว ผมขอถามทานสมาชิกนะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)        

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

วรรคที่ ๒ ของมาตรา ๒๖๒ กรรมาธิการไมมีการแกไข หากทานสมาชิกเห็นดวยกับ

กรรมาธิการ ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวยกับทานวัชรา ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนน

ครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      

มีทานใดยังไมลงคะแนนมีไหมครับ  ลงคะแนนครบถวนแลว  ปดการลงคะแนน            

เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนครับ เห็นดวย ๔๓ ไมเห็นดวย ๑๗ งดออกเสียง ๒ นะครับ        

เปนไปตามรางกรรมาธิการนะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      นิวรา ๒๖/๓ 

 

  วรรคที่ ๓ ครับ ทานการุณยังติดใจไหมครับ  

  นายการุณ  ใสงาม  :  ติดใจครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

วรรคที่ ๓ ของมาตรา ๒๖๒ นะครับ ผมขอใหทานสมาชิกลงคะแนนนะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)        

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

วรรคสามของมาตรา  ๒๖๒  กรรมาธิการไม มีการแก ไข  หากทานเห็นดวยกับ               

ทานกรรมาธิการ  ใหกด  เห็นดวย  หากเห็นดวยกับทานสมาชิกที่ขอแปรญัตติไว             

คือทานการุณ ใหกด ไมเห็นดวย เชิญลงคะแนนไดครับ 

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ลงคะแนนครบถวนแลวนะครับ ปดการลงคะแนน เชิญเจาหนาที่รวมคะแนนครับ        

เห็นดวย ๕๑ ไมเห็นดวย ๙ งดออกเสียง ๑ ไมลงคะแนน ๑ นะครับ เปนไปตามรางของ   

กรรมาธิการนะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                      นิวรา ๒๖/๔ 

 

   พิจารณาในมาตรา ๒๖๒ พิจารณาไปครบถวนแลวนะครับ ไมมีทานใด 

ติดคางในเรื่องใดนะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :       

มาตรา ๒๖๓ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีสมาชิกผูแปรญัตติ        

ขอสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

มีสมาชิก ๒๖๓ นะครับ ทานกรรมาธิการชี้แจงนิดหนึ่งนะครับ สวนที่แกไขครับ เดี๋ยวผม

กราบเรียนทานสมาชิกนิดหนึ่งครับ พอดีนี่เที่ยงเศษนี่นะครับ พอดีทานประธานก็แจงวา

อยากใหพิจารณาไปจนถึงประมาณ แตผมจะเลิกกอนบายโมงนะครับ เดี๋ยวดูมาตรานี้  

สักเล็กนอยกอน เนื่องจากเดี๋ยวชวงบายจะมีการประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ    

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

              

                                                                                                                   - ๒๗/๑ 

 

 



 ๖๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             ณัฐชนก ๒๗/๑ 

 

ซึ่งเราคงจะตองใชเวลาในชวงที่ สนช. ประชุมดังกลาวนั้น ประชุมหารือในสวนญัตติ   

บางมาตราที่ติดคางอยูก็มี สวนของเอฟทีเอ (FTA – Free Trade Agreement) ที่ทาน

อาจารยเจิมศักดิ์เขาใจวาเปนประธานนะครับ ก็พิจารณาดวย แลวผมก็ตกลงกับทางสวน

ของทางกรรมาธิการนะครับวา อยากใหกรรมาธิการทําความเขาใจกับสมาชิกนะครับ 

ในชวงระยะเวลาที่เหลืออยูนี่นะครับ ที่มีอยูนี่ ในบางมาตราที่ยังพิจารณาไมถึงนะครับ 

หรือจะไปพิจารณาในสวนที่แขวนไวก็ไดนะครับ จะพิจารณาในหองตึกวุฒิสภานี่นะครับ 

ชั้นที่ ๒ ทานเลขาเลขหอง  ใชหองไหนครับ ๒๑๓ นะครับ เพราะฉะนั้นในชวงหลังจาก

รับประทานอาหารแลว ตั้งแตบายสองโมงเปนตนไปนะครับ ก็ขอเชิญทานสมาชิกนี่ไป

ประชุม หอง ๒๑๓  หองหนึ่ง แลวหองทานอาจารยเจิมศักดิ์อีกหองหนึ่งนะครับ เพื่อทาน

ติดใจในมาตราไหนหรือวาจะไปดูสวนที่แขวนไว เพื่อจะไดพิจารณาใหเห็นตรงกัน เมื่อเขา

ที่ประชุมแลวจะไดสะดวกงายดายขึ้นนะครับ สวนเย็นนี่นะครับ เดี๋ยวพอ สนช. พิจารณา

เสร็จแลวนี่นะครับ เขาใจวาถากะคราว ๆ นะครับ ก็นาจะชวงหาโมงหกโมงเย็นไมเกิน    

นะครับ  ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญก็ขอใหสมาชิกเชิญประชุมตอนะครับ               

ก็กราบเรียนเอาไวนะครับ เหนื่อยหนอยครับ จะไดเสร็จวันศุกรนะครับ ในมาตรานี้  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ ตอนเย็นจะเริ่ม

ประชุมตอนสักกี่โมงครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ก็ประมาณหาหกโมง เดี๋ยวจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : หาหกโมงนะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

นะครับ ถากอนก็จะแจงกอนนะครับเดี๋ยวดูของ สนช. ประชุมกอนแลวกันนะครับ มาตรา

ที่ทานเลขาอานนี่นะครับ เชิญทานเลขาครับ เมื่อกี้มาตราเทาไรแลวครับ 

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :     

มาตรา ๒๖๓ มีการแกไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีสมาชิกผูแปรญัตติ      

ขอสงวนคําแปรญัตติครับ 



 ๖๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             ณัฐชนก ๒๗/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานกรรมาธิการยกรางครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ในมาตรา ๒๖๓ นั้น แกไขเพียง             

ในวรรคที่ ๑ นะครับ จากเดิมที่กําหนดระยะเวลาที่ ปปช. จะตองพิจารณาเรื่องที่ไดรับ   

คํารองถอดถอนภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ ปรากฏวา มาตรานี้มี       

ทานสมาชิกไดขอแปรญัตติโดยตัดระยะเวลาออก และใช คําวา โดยเร็ว คณะกรรมาธิการ

ไดสอบถามมายังคณะกรรมการ ปปช. แลวก็พบวา ในขอเท็จจริงระยะเวลาที่กําหนดไว

๓๐ วันนับแตที่ไดรับเร่ืองนั้น ไมสามารถดําเนินการไดทัน เพราะเรื่องที่ถอดถอนนั้นมี

เนื้อหาสาระคอนขางมากนะครับ ก็เพื่อใหดําเนินการไดสอดคลองกับสภาพที่เปนจริง       

ก็เลยเสนอใหไมใหกําหนดระยะเวลาที่แนนอนลงไปในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แตใชคําวา 

โดยเร็ว แทน ซึ่งจะขึ้นอยูกับแตละเรื่องที่จะมีเนื้อหาสาระที่แตกตางกันครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ  ในกลุมที่แปรญัตติไวนะครับ  มีกลุมทานอาจารยพิ เชียรยังติดใจไหมครับ       

อาจารยพิเชียรครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ขอบคุณทานประธานครับ กระผม

ไดขออนุญาตขอสงวนคําแปรญัตติไวในมาตรา  ๒๖๓  นี้นะครับ  โดยไดสงวนไว             

ในวรรคที่ ๔ และก็ในวรรคที่ ๕ โดยไดเพิ่มเติมขอความครับทานประธานครับ ในวรรคที่ ๔ 

นะครับ อันนี้เปนเรื่องของคํารองขอถอดถอนนะครับ ซึ่งในวรรคที่ ๔ นะครับ ผมไดเติม

ขอความนะครับ ขออนุญาตอานนะครับทานประธาน ถาคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ   

๓ คนเปนองคประชุมนะครับ กรรมการ ปปช. นี้มีทั้งหมด ๙ คน นะครับ โดยปกตินี่     

องคประชุมนาจะกึ่งหนึ่ง แตวากรณีนี้กระผมขออนุญาตแปรเปน ๓ คน เปนองคประชุม

นะครับ มีมติใหตัดออกนะครับ ที่ขอความเดิมวา ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  ใหเปลี่ยนเปนวา กรรมการ  ปปช.  ๓  คน  นี้มีมติ 

 



 ๖๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             ณัฐชนก ๒๗/๒ 

 

เอกฉันทวา ขอกลาวหาใดมีมูล นับแตวันดังกลาวนะครับ ผูดํารงตําแหนงที่ถูกกลาวหานัน้

จะปฏิบัติหนาที่ตอไปมิไดนะครับ ------------------------------------------------------------------- 

         

- ๒๘/๑ 



 ๗๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 สาริศา  ๒๘/๑ 

 

ตรงนี้ก็ถือวามีความสําคัญครับทานประธาน คือพูดงาย ๆ วา ถากรรมการ ปปช. เพียงแค 

๓ ทาน มาประชุมพรอมกันและพิจารณาขอกลาวหาที่มีผูยื่นเสนอมาวามีมูลนะครับ ก็ให

ถือวา ผูที่ถูกกลาวหานั้นจะตองยุติการปฏิบัติหนาที่นะครับ จนกวาสภาจะมีมติ และให

ประธาน ปปช. นะครับ ดําเนินการตามมาตรา ๒๖๔ และอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการ

ฟองคดีตอศาลฎีกา แผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ

ตอไปนะครับ นี่คือขอความในวรรคที่ ๔ ที่กระผมขอเพิ่มเติมและตัดออก  

   ในสวนวรรคที่ ๕ นะครับ กระผมไดขออนุญาตเพิ่มเติมในตอนทายครับ

ท านประธาน  ไดขออนุญาตเพิ่ ม เติมในตอนทาย  บรรทัดท าย  ๆ  เลยครับว า                   

ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สงรายงานใหนอกสมัย

ประชุม นอกสมัยประชุมนะครับ ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูล เมื่อมี       

พระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญ และใหประธาน

รัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ กระผมก็ไดเสนอไวใน ๒ วรรคนี้นะครับ 

เพื่อใหทานกรรมาธิการยกรางไดประกอบการพิจารณา เปาหมายสําคัญนั้นนี่ เพื่อที่จะให

คํารองที่กลาวหาผูกระทําการทุจริตนี่ไดมีการพิจารณาที่รวดเร็วขึ้น และใหมีผลบังคับ 

มากขึ้น แมในระหวางที่ปดสมัยประชุมนี่นะครับ เมื่อมีผูยื่นคํารองมาก็ใหสามารถ

ดําเนินการไดอยางรวดเร็วครับทานประธาน นี่คือเปาหมายและวัตถุประสงคครับ 

ขอขอบพระคุณมากครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมาชิกครับ มีกลุมของทานอาจารยสมชัยนะครับ วรรคที่ ๑ นี่ ผมเขาใจวา

เหมือนกับกรรมาธิการเสียงขางนอยที่กรรมาธิการเขายอมแกไขไปแลวนะครับ วรรคที่ ๒ 

วรรคที่ ๔ มีวรรคที่ ๔ อีก เชิญทานอาจารยสมชัยครับ 

  นายกลานรงค จันทิก  : เปนผูขอแปรญัตติเร่ืองนี้ ขอแปรญัตติเปน โดยเร็ว 

แลวกรรมาธิการแกไขแลว ไมติดใจครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ออ ครับ ทานกลานรงคอยูกลุมเดียวกับทานอาจารยสมชัยนะครับ  

   



 ๗๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  สาริศา  ๒๘/๒ 

 

  นายกลานรงค จันทิก  : ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ขอบพระคุณนะครับ กรรมาธิการเสียงขางนอยไมมีทานใดติดคางนะครับ ทานสุรชัย

มีแปรญัตติไวหรือครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : ไมไดแปรครับ แตผมจะขอใชสิทธิ                

ที่กรรมาธิการยกรางแกไขครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ สวนที่อภิปราย กรรมาธิการเขาแกไขโดยเร็วนี่นะครับ ทานไมเห็นดวยหรือครับ 

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย   :  ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภา   

รางรัฐธรรมนูญครับ กราบเรียนที่ประชุมครับ มาตรา ๒๖๓ นี้ เปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับ

หลักเกณฑใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการ

หลังจากที่ไดรับเร่ืองคํารองตามมาตรา ๒๖๒ นะครับ ความเดิมนั้นกําหนดให ปปช. ตอง

ดํา เนินการไตสวนให เส ร็จภายใน  ๓๐  วัน  ซึ่ ง เดิมนั้นผมเห็นดวยกับร างแรก                 

ของกรรมาธิการ แตเมื่อกรรมาธิการไดแกไขระยะเวลากรอบ ๓๐ วัน เปน โดยเร็ว ผมฟง

เหตุผลที่ทานชี้แจงแลวก็มีเหตุผลนะครับ แตขณะเดียวกันนี่ผมมีความเห็นวา ถาเราใช 

คําวา โดยเร็ว เฉย ๆ ก็ไมมีกรอบระยะเวลาอีกครับวา การไตสวนของ ปปช. จะแลวเสร็จ

เมื่อไร เพราะฉะนั้นผมขอเสนออยางนี้ครับวา เราอาศัยหลักเกณฑอยางนี้ดีไหมครับ 

โดยเร็วแตตองไมเกินกี่วัน เราก็จะไดทั้งสองอยางก็คือ เมื่อเห็นวา ๓๐ วัน นั้นอาจจะเปน

เหตุให ปปช. ทํางานไมแลวเสร็จ แตขณะเดียวกันเราก็จะไดหลักการเรื่องของการรวดเร็ว

ในการไตสวนของ ปปช. ดวยนะครับ หลักการนี้เราก็ใชอยูในมาตรา ๒๕๒ ที่เราใช คําวา 

โดยเร็ว ในกรณีที่จะตองปดประกาศบัญชีทรัพยสินของนักการเมืองใหสาธารณชนทราบ 

แตเราก็ขมวดทายไวครับวา โดยเรว็ แตไมเกิน ๓๐ วัน ในกรณีนี้ผมมีความเห็นวา คงเห็น 

 



 ๗๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  สาริศา  ๒๘/๓ 

 

ดวยกับหลักการที่วา ๓๐ วันนั้นนอยไป อาจจะทําให ปปช. ทํางานไมเสร็จ นะครับ        

ใชคําวา โดยเร็วไดครับ แตขออนุญาตเพิ่มคําวา แตตองไมเกิน ๙๐ วัน ขอบคุณครับ 

 

          - ๒๙/๑ 



 ๗๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริลักษณ ๒๙/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยกลานรงคครับ เชิญครับ  

  นายกลานรงค จันทิก  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม      

กลานรงค จันทิก สสร. ครับ กระผมไดเปนผูขอแปรญัตติในเรื่องนี้เอง ตองกราบเรียน  

ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ขออนุญาตเอยชื่อ ทานสุรชัยนะครับ ดวยความเคารพทาน             

ผมอยากจะกราบเรียนขั้นตอนของการดําเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งมันไมสามารถจะกําหนด

ระยะเวลาดังกลาวได เหตุผลก็คือวา ทานครับ เร่ืองนี้เปนกรณีของการถอดถอนบุคคล

ออกจากตําแหนง ซึ่งในการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงนั้น กระบวนการไตสวน   

ของ  ปปช .  ทั้งในเรื่องของการดําเนินคดีอาญาหรืออะไรทั้งสิ้นนั้น  จะตองเขาสู

กระบวนการเพื่อความเปนธรรมของผูถูกกลาวหาดวยเชนกัน จะตองมีการพิจารณา       

รับเรื่องเขามาตรวจสอบดูวาเรื่องนั้นอยู ในอํานาจหนาที่หรือไม  แลวก็นําเสนอ

คณะกรรมการ  ถากรรมการเห็นวา  เปนเรื่องที่อยู ในอํานาจหนาที่  ก็จะมีมติตั้ ง

อนุกรรมการไตสวน จะตองตั้งแจงรายชื่อของอนุกรรมการไตสวนใหกับผูถูกสอบสวน    

ไดทําการคัดคาน ถาหากวาผูถูกไตสวนไดทําการคัดคานแลวนี่นะครับ ก็จะตองหยุด

ปฏิบัติหนาที่จนกวาคณะกรรมการ ปปช. จะวินิจฉัย หลังจากนั้นถาหากวินิจฉัยวา       

คําคัดคานฟงขึ้น ตองตั้งใหม ถาคําคัดคานฟงไมขึ้น ก็ใหดําเนินกระบวนการไตสวน 

กระผมตองเร่ิมตั้งแตเอกสารแผนที่ ๑ เปนตนไป จนกระทั่งไลมา เมื่อไลมาเสร็จเรียบรอย

ในระหวางนั้นจะตองเรียกพยานบุคคล ตองเรียกพยานเอกสารมาประกอบ หลังจากนั้น

ถาเห็นวามีมูลแลว จึงแจงขอกลาวหาไปยังผูถูกกลาวหา ใหผูถูกกลาวหามารับทราบ    

ขอกลาวหา การมารับทราบขอกลาวหานั้น ถาเขาไมมารับทราบ ก็ตองสงหนังสือไปใหเขา

มารับทราบภายในกําหนด เขาอางพยานได เราก็จะตองพิจารณา กระผมขอกราบเรียน

ครับวา บางกรณีนั้นรัฐมนตรีบางทานนั้นอางพยานถึง ๒๖๐ กวาปาก อนุกรรมการจะตอง

มาพิจารณา แลวตัดพยานออกทีละปาก ทีละปากที่เห็นวาเยิ่นเยอและไมสําคัญ แลวก็ลง

ไวในรายงานการประชุม หลังจากนั้นจึงสรุปสํานวนเสนอคณะกรรมการ  ตองใหเวลา

กรรมการ ตองกราบเรียนทานสุรชัยดวยความเคารพนะครับ คือคําวา โดยเร็ว ในที่นี้     

ถาหากวาทานไปกําหนดระยะเวลานี่นะครับ มันจะไมสามารถจะทําได กระผมกราบเรียน 



 ๗๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             ศิริลักษณ ๒๙/๒ 

 

วาขณะนี้เราไดเรง และคําวา โดยเร็ว ก็คือตองบังคับกรรมการ ปปช. อยูแลวนะครับ     

ถาทานสุรชัยจะกรุณากระผม ทานจะกรุณาถอนตรงจุดนี้ กระผมก็ขอบพระคุณอยางยิ่ง

ครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการจะเพิ่มเติมไหมครับ ทานอาจารยกลานรงคอธิบายชัดแลวนะครับ     

มาตรา ๒๖๓ ดังกลาวนี้นะครับ มีทาน 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ ทานประธาน ขออนุญาต

นิดเดียวครับ ผมฟงคําชี้แจงของทานกลานรงคแลวก็ดวยความเห็นใจนะครับ แตมี

ประเด็นที่จะหารือวา ถาเราเขียนคําวา โดยเร็ว โดยไมมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไวนะครับ 

จะมีปญหาเรื่องที่จะทําใหคํารองนั้นมีผลกระทบเรื่องของการขาดอายุความในประเด็น

ทางอาญาหรือในประเด็นทางแพงไหมครับ ประเด็นตรงนี้ผมอยากจะไดรับฟงคําชี้แจง  

จะไดประกอบการตัดสินใจของผมวา ผมจะติดใจหรือไมติดใจ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อีกครั้งหนึ่งครับอาจารยกลานรงคครับ  

  นายกลานรงค จันทิก  :  ครับ กระผม กลานรงค ครับ การขาดอายุความ

นั้น เราคํานึงถึงตลอดเวลา ถาหากวาเราไดรับมาเราตองดําเนินการใหทันครับ เวนแตวา            

จะรับมาแลวเหลืออีก ๗ วัน ๑๐ วัน ขาดอายุความ อันนี้ก็สุดวิสัยนะครับ และคําวา 

โดยเร็ว นี้ก็เปนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับแรก ฉบับป ๒๕๔๐ ครับ ผมขอกราบเรียนชี้แจงวา   

เราจะไมไดทําใหขาดอายุความครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณนะครับ ทานสมาชิกครับ มาตรา ๒๖๓ กรรมาธิการมีการแกไขนะครับ          

มีสมาชิกทานใดเห็นดวยกับรางเดิมกอนมีการแกไขไหมครับ ถาเห็นดวยกับกรรมาธิการ  

ที่แกไขผมก็จะผานนะครับ แตสวนที่แกไขดังกลาวนั้นนะครับ วรรคที่ ๑ นะครับ         

วรรคที่ ๑ วรรคสอง วรรคสาม ไมมีทานใดอภิปรายนะครับ เนื่องจากที่อภิปรายไปแลวนี่

ถือวาไมติดใจนะครับ  มีวรรคที่  ๔  วรรคที่  ๕  นะครับ  อาจารยพิเชียรอภิปราย 

 



 ๗๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            ศิริลักษณ ๒๙/๓ 

 

ไปแลว ทานยังติดใจไหมครับ ผมถามติดใจหรือไมติดใจ ถาติดใจผมจะโหวตครับ         

ถาไมติดใจจะผานครับ ขอทราบดวยครับ  

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  : ครับ ก็ไดฟงคําชี้แจงของ                 

ทานกรรมาธิการยกรางและทานกรรมการ ปปช. ก็เปนคําชี้แจงที่มีเหตุผลครับ กระผม     

ก็ไมติดใจ แตประการใดครับ  

 

- ๓๐/๑                                   



 ๗๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๓๐/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ขอบคุณครับ  มาตรา  ๒๖๓  ดังกลาวนี้  กรรมาธิการแก ไขนะครับ  ไม มีทานใด                         

เห็นอยางอื่นนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ผานมาตรา ๒๖๓ นะครับ เชิญทานเลขาธิการครับ  

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :       

มาตรา ๒๖๔  ไมมีการแกไข   มาตรา ๒๖๕ ไมมีการแกไข  มีสมาชิกผูแปรญัตติ ขอสงวน

คําแปรญัตติ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

๒๖๕ มีทานใดติดใจไหมครับ ทานการุณครับ ทานการุณติดใจไหมครับ เมื่อกี้เห็นยกมือ 

เชิญครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ทานประธานที่เคารพครับ การุณ ใสงาม สสร.       

นะครับ ตัวเลขอีกเหมือนเดิมครับ ทานประธานครับ ตัวเลขนี้เปนตัวเลขที่สูงเกินไปครับ 

ทานกลานรงคก็พูดแลวเมื่อกี้บอกวา กระบวนการนั้นละเอียด  รอบคอบ ไตสวน                  

อยางถี่ถวน กระดาษแผนแรก พยานบุคคลอยางละเอียด พยานเอกสาร พยานหลักฐาน

อยางชัดเจน อยางละเอียด ถึงจะผาน ทานเห็นไหมครับ เมื่อเปนอยางนี้ ทานประธาน     

ที่เคารพครับ การที่จะมาชี้ มาลงมติกันในหมู สว. ทานประธานลองดูตัวเลข สว. ครับ สว. 

ตอไปนี้ เปน สว. ๑๕๐ คน ตามที่เราผาน สามในหา คือ ๙๐ ตอ ๖๐ ทานประธานหาเสยีง    

แค ๖๑ คน ทานประธานก็ชนะแลว ทานประธานไมตองหาเสียงมากถึง ๙๐ คน           

นะทานประธาน หาเสียงฝงขางนอย ทานเห็นไหมครับ กลายเปนเสียงขางนอยชนะเสียง   

ขางมาก  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เอะ ทานการุณครับ ผมหารือทานนิดหนึ่ง ทานอภิปรายเยอะไหมครับ ถาเยอะ 

 



 ๗๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๓๐/๒ 

 

  นายการุณ ใสงาม  : ไมเยอะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ถาเยอะ ผมจะไดเลื่อน  

  นายการุณ ใสงาม  : มีแคนี้เอง นี่สลับดูเทานี้ แคนี้  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ เชิญครับ  

  นายการุณ ใสงาม  : ทานประธานเห็นไหมครับ ขางนอยชนะขางมาก 

เพียงขางนอยมี ๖๑ จะชนะ ๘๙ ทันที นี่คือเหตุการณของการลงมติอยางนี้ เพราะฉะนั้น   

ผูตองการชนะ ผูวิ่งเตนใหชนะ ผูที่ตองการชนะนะครับ เขาไมวิ่งเตนใหเสียงขางมากครับ 

เขาไปวิ่งทางเสียงขางนอย ทานประธานครับ  เขาไปหาเสียงขางนอยนี่ เพียงแค               

๖๑ คน ทานประธานเห็นไหมครับ ๖๑ คน จะชนะ ๘๙ ทันที เพราะจะไดไมถึงสามในหา

แลว แตถาเกินกึ่งหนึ่งนะครับ ก็คือ ๗๖ เพราะเนื่องจาก สว. มี ๑๕๐ ที่สําคัญครับ ตัวราง

นี่ตัวราง ทานประธานดูตัวราง สว. ครั้งนี้มาจากการเลือกตั้ง ๗๖ มาจากการสรรหา ๗๔ 

ตรงนี้แหละครับ สรรหาตรงนี้แหละครับ ๗๔ นี่ละครับ ทานเห็นตัวเลข ๗๔ ไหมครับ               

มันเกินกวา ๖๐ แลว นี่คือสวนสรรหานะครับ ๗๔ มากกวา ๖๐ แลว ไมตองไปหาที่ไหน

ครับ หาจากจุดสรรหานี่แหละครับ เรียบรอยเลย ถอดไมไดสักคนเลย แลวทานเชื่อได

อยางไรครับวา เลือกตั้งจะไมมีกลุมเลือกตั้งไปอยูขางผูมีอํานาจ ที่ผานมามันจะมีอยู        

อยางนี้เร่ือยไป นี่ผมชี้ใหทานเห็นตัวเลขครับวา การตอไปนี้ สว. ไมใช สว. จากเลือกตั้ง

ลวน ๆ แตเปน สว. จากทั้งเลือกตั้งและสรรหา ที่สําคัญสรรหาถึง ๗๔ คน ๗๔ คน นี้จะมี

น้ําหนักถวง ๖๐ ตัวนี้ครับ จะทําใหเสียงขางนอยเพียง ๖๐ บวก ๑ คือ ๖๑ จะชนะ ๘๙ 

ทันทีครับ จึงขอเสนอครับ ทานครับ ยืนยันตัวเลข ขอเสนอตามขอเสนอของผมครับ       

คือ เกินกึ่งหนึ่งครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

กึ่งหนึ่งนะครับ ทานอาจารยสมชัยก็ยังหลักเดียวกันอยูใชไหมครับ มีทานอาจารยสมชัย    

ก็แปรญัตติไว ทานติดใจไหมครับ วรรคที่ ๑ นะครับ จํานวนกึ่งหนึ่งนะครับ ทานไมติดใจ 

 



 ๗๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๓๐/๓ 

 

แลวนะครับ อยางนั้นจะพิจารณาใหจบเลยดีไหมครับ มาตรานี้ เพราะทานการุณ               

ก็อภิปรายไปจนเสร็จแลว เชิญทานกรรมาธิการครับ  

    

 

           - ๓๑/๑ 

  



 ๗๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                พรเทพ ๓๑/๑ 

 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กรณีของการโหวตเสียง กระผม วิชา มหาคุณ กรรมาธิการนะครับ กรณีของการ

โหวตเสียงของสมาชิกวุฒิสภาในกรณีของการถอดถอน เร่ืองของอิมพีชเมนตนี่นะครับ  

ผลสุดทายนี่รัฐธรรมนูญทั่วโลกก็เหมือนกันหมดครับวา ตองใชเสียงขางมากเปนพิเศษ

ครับ ไมใชใชเสียงกึ่งหนึ่งครับ เพราะวาตองการใหมีความตระหนักครับ แลวก็ไดใชความรู 

ความคิด แลวก็ใชสติปญญากันอยางเต็มที่นะครับ ถาไมอยางนั้นแลวนี่มันจะงายเกินไป 

ก็เลยใชระบบอยางนี้นะครับ แตวา สองในสาม นะครับ หรือวา สามในสี่ ก็สุดแลวแต    

แตวาสวนใหญนี่นะครับ ที่กรองมาแลวก็คือ เขาใชอยางนี้เปนสวนมากครับ ก็เลยกําหนด

ตัวเลขนี้ ซึ่งก็เปนตัวเลขดั้งเดิมตั้งแตรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ มาตรา ๒๖๕ วรรคอื่นนี่นะครับ วรรคสอง วรรคสามนี่ มีทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ไมมี ก็มีพิจารณาเฉพาะวรรคหนึ่งนะครับ วรรคสอง วรรคสาม ของทานการุณ                

คงไมมีม้ังครับ มันสภาเดียวนะครับ พิจารณาเฉพาะวรรคหนึ่งนะครับ ทานการุณครับ  

  นายการุณ ใสงาม  :  ถูกตองครับ วรรคหนึ่งครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ เฉพาะวรรคหนึ่งนะครับ ผมขอถามทานสมาชิกนะครับ  

  (นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)     

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เดี๋ยวรอทานสมาชิกมาลงคะแนนสักครูนะครับ ผมจะถามมาตรา ๒๖๕ วรรคหนึ่ง  

นะครับ กรรมาธิการไมมีการแกไขนะครับ มีสมาชิกขอแปรญัตติเร่ืองจํานวนนะครับ    

พอดีสมาชิกคงเดินออกไปนอกหองประชุม หองอาหารนี่นะครับ เดี๋ยวหองอาหารนี่นะครับ 

ตอนนี้มีของ  สนช.  เขาหองอยูดานนอกนะครับ  ของทานสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนี่ 

 



 ๘๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                พรเทพ ๓๑/๒ 

 

อยูหองดานใน เขาแยกหองไวใหแลวนะครับ พรอมการลงคะแนนนะครับ มาตรา ๒๖๕  

วรรคที่ ๑ นะครับ กรรมาธิการไมไดแกไขครับ หากทานสมาชิกเห็นดวยกับกรรมาธิการ 

นะครับ ใหกด เห็นดวย หากเห็นดวยกับทานผูขอแปรญัตติไว ใหกด ไมเห็นดวย นะครับ 

เชิญลงคะแนนไดนะครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ลงคะแนนครบถวนแลวนะครับ ปดการลงคะแนนนะครับ ปดการลงคะแนนไปแลว

นะครับ ทานอาจารยมานิจครับ ทานเห็นดวย หรือไมเห็นดวยครับ ทานอาจารยมานิจ 

เห็นดวยนะครับ เดี๋ยวคอยรวมคะแนนของทานเขาไปนะครับ ประกาศผลคะแนนดวยครับ 

เชิญเจาหนาที่ประกาศผลคะแนนครับ  เห็นดวย  ๓๗  ไม เห็นดวย  ๑๕  นะครับ               

สวนที่เห็นดวยบวกของทานอาจารยมานิจเขาไปเปน ๓๘ นะครับ เปนไปตามราง

กรรมาธิการนะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                พรเทพ ๓๑/๓ 

 

  มาตรา ๒๖๕ มีทานใดติดคางไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ไมมี ถือวาผานนะครับ ถือวาที่ประชุมเห็นชอบตามกรรมาธิการนะครับ  ๒๖๕ นี่ผาน

นะครับ เชิญทานเลขาดําเนินการตอนิดหนึ่งครับ  

  นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :       

มาตรา ๒๖๕/๑ มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น กรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไดแก 

คุณชูชัย ศุภวงศ ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม และคุณคมสัน โพธิ์คง       

ขอสงวนความเห็น โดยใหเพิ่มความเปนมาตรา ๒๖๕/๑ ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานกรรมาธิการเสียงขางนอยที่ขอสงวนความเห็นไว มีทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ครับ ไมมีทานใดติดใจ ถือวาผานนะครับ ทานขึ้นสวนใหหนอยครับ เดี๋ยวจะพักแลวครับ 

เชิญทานดําเนินการตอครับ 

                                      

                                                                                                                    - ๓๒/๑ 



 ๘๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                            นัชชา ๓๒/๑ 

 

   นายวิจักขณ นาควัชระ (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  สวนที่ ๔ 

การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไมมีการแกไข ครับ  มาตรา ๒๖๖ มีการ

แกไข มีสมาชิกผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานสมาชิกครับ เมื่อพิจารณาถึงมาตรา ๒๖๖ ดังกลาวนี้ กรรมาธิการมีการแกไขนะครับ 

ผมขอหารือทานสมาชิกขอเลื่อนการพิจารณาครับ อาจารยจรัญครับ มีอะไรครับ          

เชิญครับ 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ เนื่องจากมาตรา ๒๙๖ ในวรรคสาม     

ไดมีการหารือกันระหวางทานสมาชิกกับทางคณะกรรมาธิการวา อาจจะตองปรับ

ขอความอะไรเล็กนอย และก็ผมเลยคิดวากําลังปรับ แลวก็ไดขอความที่ลงตัวแลว คิดวา

จะใหเขาพิมพแลวมาแจกใหม แลวทานประธานคอยดําเนินการตอไปในการประชุม

หลังจากนี้ครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ทานสมาชิกคงไมขัดของนะครับ มาตรา ๒๖๖ ดังกลาวที่พิจารณาอยูนี้นะครับ      

ขอรอไวตอนที่จะพิจารณาในชวงเวลาตอไปนะครับ ชวงนี้ขอพักการประชุมกอนนะครับ  

 

พักประชุมเวลา ๑๒.๓๗ นาฬิกา 

 

 

                                                                                                                      - ๓๓/๑ 

 

 



 ๘๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สายชล ๓๓/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๘.๒๐ นาฬิกา 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภา        

รางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเดโช สวนานนท              

รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

 นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ทานสมาชิกที่เคารพครับ ขออนุญาตดําเนินการประชุมภาคบายหรือภาคค่ํานะครับ 

ตอเนื่อง เราดําเนินการมาถึงสวนที่ ๔ แลวใชไหมครับ การดําเนินคดีอาญาผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง เชิญทานเลขาตอเลยครับ ๒๒๖ แลวหรือครับ แลวก็ทานอานแลว 

ใชไหม อานแลวนะครับ มาตรา ๒๖๖ มีการแกไข ตองเชิญทานกรรมาธิการกอนนะครับ 

จะไดทําความเขาใจวามีแกไขอะไรบาง ใครครับ ทานอัชพร หรืออาจารยกาญจนารัตน

ครับ เชิญครับ 

 นางกาญจนารัตน  ลีวิโรจน (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานคะ 

ดิฉัน  กาญจนารัตน  ลีวิ โรจน  กรรมาธิการ  นะคะ  สําหรับมาตรา  ๒๖๖  นี้นะคะ 

คณะกรรมาธิการไดเพิ่มขอความมาในวรรคที่ ๓ และวรรคที่ ๔ นะคะ โดยในสวนของ

ขอความในวรรคที่ ๓ นั้นนะ เปนเรื่องที่เพิ่มขึ้นมาใหม กรณีที่ผูถูกกลาวหาเปนผูดํารง

ตําแหนงระดับสูงมาก ไดแก ตําแหนงนายกรัฐมนตรี ตําแหนงรัฐมนตรี ประธานสภา

ผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา ในกรณีที่บุคคลที่ดํารงตําแหนงดังกลาวนี้นะคะ มีกรณี

ที่ถูกกลาวหาตามความในวรรคหนึ่ง คือ ถูกกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอ

ตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนง

หนาที่  หรือทุจ ริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น  คณะกรรมาธิการได เพิ่มชองทาง              

หรือทางเลือกอีกทางหนึ่งวา ถาบุคคลที่มีตําแหนงดังกลาวเมื่อสักครูนี้กระทําความผิด

ดังที่กลาวมานี้ นอกจากจะไปดําเนินการกับคณะกรรมการ ปปช. แลว ยังสามารถที่จะไป

ยื่นคํารองตอศาลฎีกา เพื่อขอใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาตั้งบุคคลมาทําหนาที่เปนผูไตสวน

อิสระ เพื่อทําหนาที่ไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน แลวยื่นฟองตอศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดนะคะ  สําหรับความในวรรคสี่ 



 ๘๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สายชล ๓๓/๒ 

  

เปนความที่ยายมาจากบทบัญญัติมาตรา ๒๖๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสองนะคะ เพื่อให

เนื้อหาของการดําเนินการในเรื่องนี้นี่รวมอยูในที่เดียวกัน ในมาตราเดียวกันทั้งหมดคะ 

ขอบพระคุณคะ  

 นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

มาตรานี้กรรมาธิการมาแกไขอยางไรครับ ทานกลานรงค เ ชิญครับ 

  นายกลานรงค  จันทิก  :  กราบเรียนทานประธาน กระผม กลานรงค  

จันทิก สสร. นะครับ กระผมขออนุญาตทานประธานที่จะใหความคิดเห็นในมาตรานี้ 

เพราะกรรมาธิการไดมีการแกไขเพิ่มเติมนะครับ ในวรรคที่ ๓ และวรรคที่ ๔ ----------------- 

 

                 - ๓๔/๑ 



 ๘๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            วีรุทัย ๓๔/๑ 

 

กระผมไมติดใจวรรคที่ ๔ เพราะวรรคที่ ๔ นั้น เปนการเขียนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งกรณีนี้กระผม    

กราบเรียนทานประธานวา เปนเรื่องเดิมทีในรัฐธรรมนูญนั้นจะตองเปนผูเสียหายที่จะมา

กลาวหานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สส.  สว. หรือขาราชการการเมืองอื่น และขึ้นศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของนักการเมือง แตเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริตนั้นไดมีการแกไขเพิ่มเติม ซึ่งสามารถที่จะใหบุคคล

ใดก็ได หรือคณะกรรมการ ปปช. เอง สามารถจะหยิบยกขึ้นมาดําเนินการก็ได ฉะนั้นการ

แกไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวรรคนี้  จึงเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่มี       

การแกไขแลว และกระผมไดขอแปรญัตติในประเด็นนี้ไวดวย ก็ถือวาคณะกรรมาธิการ    

ไดแกไขให ซึ่งกระผมไมติดใจ แตในวรรคที่ ๓ ครับ ทานประธานครับ กระผมอยากจะให   

ทานประธานไดกรุณาที่จะพิจารณาในวรรคที่ ๓ วรรคที่ ๓ นั้นไดเขียนเพิ่มเติมขึ้นมา 

เพื่อใหผูเสียหายสามารถที่จะยื่นคํารองตอศาลฎีกาขอตั้งผูไตสวนอิสระขึ้น เพื่อทําหนาที่

ไตสวนขอเท็จจริง ในกรณีกลาวหาบุคคลดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ประเด็นตรงนี้ครับ      

เ ป นป ระ เด็ นที่ สํ า คัญ  เ พ ร าะว า ก า ร เพิ่ ม เ ติ มต ร งจุ ดนี้ นั้ น  จ ริ งอยู ถึ ง แม ว า                      

ตามมาตรา ๒๖๗/๑ นั้น จะใหเปนอํานาจการพิจารณาของที่ประชุมใหญของศาลฎีกา    

ก็ตามแต แตมันจะเกิดการไตสวนคูขนานขึ้นมาของคณะกรรมการ ๒ ชุด กลาวคือ        

ถาหากวาคณะกรรมการ ปปช. ไดรับเรื่อง หรือไดมีเหตุอันสมควร กําลังดําเนินการไตสวน

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สส.  สว. ขาราชการการเมืองอื่นอยู ในขณะเดียวกันผูเสียหาย   

ก็ไปยื่นตอประธานศาลฎีกาขอตั้งผูไตสวนอิสระขึ้นมา แลวที่ประชุมใหญเห็นดวย       

ทานประธานครับ ลองนึกภาพดูวาการไตสวนนั้น เขาตองการใหเปนคูขนานตามกฎหมาย

มาตรานี้ การไตสวนคูขนานนั้น กระผมในฐานะที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบและไตสวน   

มาตลอด ๓๐ กวาป ถาไตสวนคูขนานกันเมื่อไร ยิ่งมีการไตสวนมากชุดเทาไรนั้น สํานวน

การสอบสวนจะออนลง เหตุผลที่ออนลง เพราะอะไร เพราะพยานเมื่อมาใหการ           

กับ ปปช. แลว วันรุงขึ้นผูไตสวนอิสระอาจจะเรียกพยานคนนั้นไปสอบสวนในอํานาจ

หนาที่ของเขาเอง พยานใหการกลับไปกลับมาแน บุคคลที่ถูกไตสวนนั้นเปนบุคคล 

 



 ๘๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            วีรุทัย ๓๔/๒ 

 

ระดับสูง เปนถึงนายกรัฐมนตรี เปนถึงรัฐมนตรี สส.  สว. ขาราชการการเมือง มีอิทธิพล

ครับ ฉะนั้นถาใหมีกระบวนการไตสวนขนานกันอยางนี้ กระผมเกรงวาจะเกิดปญหา     

แลวสํานวนจะออนลง เพราะคําใหการของบุคคลจะกลับไปกลับมา กระผมจึงขอ           

ความกรุณาจากกรรมาธิการไดพิจารณาใน ๒ ประเด็น   

ประเด็นที่ ๑ เปนไปไดไหมที่จะตัดวรรคสามออก หรือถาหากวาทานไมตัด

วรรคสามออกนะครับ กระผมไดทําความเห็น แลวไดประสานติดตอกรรมาธิการ ขอให 

เปนชวงตอไดไหม ชวงตออยางไรครับ กระผมขอแกไขตรงนี้วา ในกรณีที่ผูถูกกลาวหา  

ตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร  

หรือประธานวุฒิสภา ถาผู เสียหายเปนผูยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามวรรคสาม วรรคสามเดี๋ยวกระผมกราบเรียนอีกที      

และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไตสวนแลวเห็นวา            

ขอกลาวหาไมมีมูลความผิด ใหคํารองตกไป ผูเสียหายอาจยื่นคํารองตอศาลฎีกาขอใหตั้ง

ผูไตสวนอิสระ เพื่อทําหนาที่ไตสวนหาขอเท็จจริง และพยานหลักฐาน แลวยื่นฟองตอ 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได กระผมขอใหยายวรรคสี่   

ขึ้นไปเปนวรรคสาม กระผมกราบเรียนประเด็นตรงนี้ เหตุผลก็คือวา ถาผูเสียหายไดยื่น  

คํารองตอ ปปช.  ปปช. ไตสวนแลวไมรับ หรือใหคํารองตกไป เพราะใหสิทธิผูเสียหายที่จะ

ไปรองตอศาลฎีกาได มันเปนกระบวนการอีกขั้นตอนหนึ่ง แตถาหากวา ผูเสียหายไมไดยื่น      

คํารอง ไมไดใหความสนใจเลย เปนเรื่องที่ ปปช. หยิบยกขึ้นมาหรือเปนเรื่องที่บุคคลอื่น

เขากลาวหาขึ้นมาเองนั้น ตรงนี้คงจะจํากัดสิทธิในสวนนี้เอาไว  ------------------------------- 

 

           - ๓๕/๑ 



 ๘๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๓๕/๑ 

 

กระผมขอเปนกรณีชวงตอกันเพื่อไมใหสํานวนมันเสียเทานั้นครับ กราบเรียนทานประธาน

ดวยความเคารพและฝากไปยัง ทานกรรมาธิการไดโปรดกรุณาพิจารณาครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณมากครับ ทานกรรมาธิการครับ ใครจะชี้แจง ๒ ขอ ทานอัชพรครับ เชิญครับ 

๒ ประเด็นนะครับ ประเด็นแรกตัด วรรคสาม ออกไดหรือไม  

  นายกลานรงค จันทิก  : นิดเดียวครับ กรณีนี้ผมขอยายวรรคสี่เปน      

วรรคสาม ดวยครับผม 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

เชิญนะครับ  ๒ ประเด็นนะครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ตอประเด็นของทานอาจารยกลานรงคนั้น    

การยายวรรคสี่ขึ้นมาเปนวรรคสาม เพื่อใหตอเนื่องกับการดําเนินการของ ปปช. นั้น       

คงยายไดครับผม ผมเห็นดวยที่จะใหยายขึ้นไปเปนวรรคสาม สวนวรรคสามนั้นเปน

มาตรการที่เพิ่มขึ้นใหมในรางรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหมีผูไตสวนอิสระเขามาทํางาน เพื่อจะให

ผูเสียหายนั้นสามารถเสนอเรื่องไปทั้ง ปปช. และก็ผูไตสวนไดดวย แตก็หลังจากที่ไดรับ

เอกสารจากทานอาจารยกลานรงคแลว ก็ไดมีการหารือกันและก็เห็นดวยในหลักการวา 

คงจะทําเปนแบบคูขนานไปคงไมได ก็คงจะมีความสับสนในเรื่องของพยานหลักฐาน

คอนขางมาก และถาพยานหลักฐานนั้นใหการทั้ง ๒ ดานไมตรงกัน จะยิ่งเปนปญหาใหญ

นะครับ ก็เห็นดวยที่วา คงจะมีลักษณะที่ทํางานที่ตอเนื่องกัน โดยไดหารือกับทานอาจารย

แลววาจะขอปรับตามที่ทานอาจารยไดเสนอมาเล็กนอยวา เปนสิทธิของผูเสียหายวา    

จะเลือกที่จะไปสู ปปช. หรือวาสูผูไตสวน แตถาเลือกมาทาง ปปช. แลวก็จะไปไตสวน

ไมไดนะครับ เวนแตวา กรณีที่ ปปช. ไมรับดําเนินการแลวก็ถึงจะกลับมา ในลักษณะนั้น            

ถาขอความจะเปนลักษณะนี้ไดไหมครับวา ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาตามวรรคหนึ่ง        

หรือวรรคสองเปนผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร        

หรือประธานวุฒิสภา ผูเสียหายจากการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

 



 ๘๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๓๕/๒ 

 

จะยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพื่อให

ดําเนินการตามมาตรา ๒๔๓ (๒) หรือตอที่ประชุมใหญศาลฎีกา ขอใหตั้งผูไตสวนอิสระ

เพื่อทําหนาที่ไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเสนอตออัยการสูงสุด เพื่อยื่นฟอง

ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองก็ได แตถาผูเสียหายไดยื่น  

คํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไวแลว ผูเสียหาย     

จะยื่นคํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาไดตอเมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปราม        

การทุจ ริตแห งชาติ ไม รับดํา เนินการไตสวน  หรือดํา เนินการลาช า เกินสมควร                

หรือไตสวนแลวเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูลความผิด ขอความเปนในลักษณะนี้ครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ทานอาจารยกลานรงคครับ 

  นายกลานรงค จันทิก  :  ขออนุญาตตอเนื่องครับ กระผม กลานรงค คือ     

ที่ทานแกไขอยางนี้ กระผมก็ไมขัดของในสาระสําคัญสวนใหญ แตตองเพิ่มเติมคําวา 

ขาราชการการเมืองอื่น เขาไปดวย แตวาประเด็นกระผมก็ยังติดอยู เพราะวาเดิมที ปปช.      

จะดําเนินการไตสวนไดตอเมื่อมีผูเสียหาย แตเมื่อกฎหมายให ปปช. ไตสวนเองได       

หรือบุคคลใดก็ไดมากลาวหา สมมุติวา ถา ปปช. เห็นมีขาวหนังสือพิมพลง ปปช. หยิบยก

เร่ืองขึ้นมาดําเนินการไตสวนนายกรัฐมนตรี แลวเกิดผูเสียหายไปรองตอศาลฎีกาขอใหตั้ง

ไตสวนอิสระขึ้นมา ประเด็นตรงนี้จะไมเขาเงื่อนไขที่ทานกรรมาธิการไดแกไขเลย มันก็ยังมี

ปญหาคูขนาน เพราะ ปปช. ก็ยังตองดําเนินการ แตถาทานจะตัด ปปช. ออกไปก็แสดงวา        

ตัดอํานาจ ปปช. ไตสวนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญเลย ฉะนั้นตรงนี้

ครับ อยากจะกราบขอความกรุณาทาน กระผมไมขัดของในการที่จะมีผูไตสวนอิสระ     

แตวาขอใหเปนขั้นตอนตอจาก ปปช. ไปวา ถา ปปช. ไตสวน ปปช. ชา หรือ ปปช.                

ไมดําเนินการ หรือใหคํารองตกไปไมวากัน ใหเขามีสิทธิรองได คือ มิฉะนั้นแลวทาน 

หลับตาจะเห็นไดวา พยานมันชนกัน แลวจะมีปญหามากมายครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :

กรรมาธิการอีกทีหนึ่งครับ  

                                                                                                          - ๓๖/๑ 



 ๘๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๓๖/๑ 

 

  นายอัชพร  จารุจินดา  (กรรมาธิการ )   :   กราบเรียนทานประธาน                

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ คงเพิ่มเงื่อนไขอีกเงื่อนไขวา ถา ปปช. 

ดําเนินการอยูแลวก็คงจะไปรองตอผูไตสวนไมได อยางที่ทานอาจารยตองการนะครับ     

ทีนี้ถอยคํากระผมจะขออนุญาตอยางนี้ไดไหมครับวา ถอยคํานี่กระผมจะหารือกับ      

ทานกลานรงค ดูอีกที 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :          

ดีครับ ดีครับ ผมวาทานอาจารยกลานรงคกรุณาชวยปรึกษาถอยคํานะครับ สมาชิก    

ทานอื่นมีความเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ สําหรับมาตรานี้ เชิญทานอาจารยเจิมศักดิ์ครับ  

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์  ปนทอง  : ทานประธานที่เคารพครับ           

ผม เจิมศักดิ์ ปนทอง ทานประธานครับ ผมไมใชนักกฎหมาย แลวก็ไมเคยเปน ปปช.     

แตเคยแตเปนผูฟอง ปปช. ผมฟงแลวก็คิดวาพอจะเขาใจ เพราะวาทานกลานรงคเกรงวา

ถาหากวา ผูที่จะไปรองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง         

เพื่อขอใหมีคณะไตสวนอิสระขึ้นมาจะซอนกัน เสร็จแลวพอตอนหลังที่ทานแกกันไปแกกัน

มานี่ ผมเลยงง ผมอยากจะถามอยางนี้วา ผมเขาใจอยางนี้ถูกไหม กรณีที่สมมุติวาผมเปน

ผูเสียหายที่มีนายกที่มีพฤติการณแยมาก คลาย ๆ ที่ผานมา ผมก็เปนผูเสียหาย ตองเปน

ผูเสียหายอันหนึ่ง ถูกไหมครับ ผมจะเปน สว. สส. ผูตรวจสอบ ยังไมได ไมใชผูเสียหาย         

ถาผมเปนผูเสียหาย ผมสามารถเลือกไดไหมวา ผมจะรองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญา     

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อใหตั้งคณะไตสวนอิสระ โดยที่ผมไมอยากไป ปปช. 

เพราะวาบังเอิญ สมมุตินะครับ ผมเห็นวา ปปช. ผมไมเชื่อใจ นี่ มันพวกเดียวกัน 

เหมือนกัน  นี่ผมถอยหลังไปเหมือนเม่ือสักสองสามปที่แลวนั่นนะครับ  ผมไมไป                   

ผมไปอยางเดียวเลย แลวผมไมเคยไป ปปช. เร่ืองผมไมคาอยูที่ ปปช. ผมทําไดใชไหม 

สรุปที่ทานบอกเมื่อกี้ตกลงกันในหลักการแลวถอยคําทานจะไปตกลงกันนี่ ผมขอทราบ

หลักการอันที่ ๑ วา ผมทําไดใชไหม ถาผมเลือกที่จะไมไป ปปช. หรือบังคับวา ผมตอง    

ไป ปปช. กอน แลวพอไป ปปช. เสร็จแลวผมก็เลยหมดสิทธิที่จะไปศาลฎีกาโดยตรง     

ตองรอจนกวา ปปช. นี่ผมตองมองโลกในแงรายไวนะครับ รอจนกวา ปปช. ที่ผมมองแลว         

ไมอยากไป แตบังคับใหผมไป แลวมันก็ถวงผมอีก ๕ ป ๓ ป อะไรก็ไมรู จนกระทั่ง 



 ๙๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๓๖/๒ 

 

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนั้นมันหลุดไปเรียบรอย ผมก็เลยถึงจะไปโดยตรงได          

หรือวาใหผมสามารถเลือกที่จะไปทางใดทางหนึ่งก็ได แตถาผมไป หามไมใหไปคูขนาน         

หามไมใหไป ๒ อัน ถาหลักการอยางนี้นี่ ถาใหผมเลือกได ผมคิดวา ดีและผมรับได           

แตถาทานบังคับวา ผมตองไป ปปช. กอนนะ แลว ปปช. จําหนายมูล หรือไมตรวจสอบ 

หรือทิ้งมูลไปเสร็จเรียบรอย ผมจึงไปของผมเอง ผมก็เกรง ถาได ปปช. อยางชุดปจจุบันนี้ 

อยางคุณกลานรงคนี่ผมไมมีปญหา แตถาผมไดอยางชุดที่มีปญหานี่ ผมก็คงแยเหมือนกัน 

ผมขอถามประเด็นนี้ใหชัดวา กติกาที่เราตกลงกันเมื่อกี้นี้ ทานบอกทานตกลงกันนะครับ 

แตพวกผมยังไมไดตกลงดวยนะ เพราะวาถาเปนไปอยางที่ผมพูด ผมก็จะตกลงดวย      

แตถาไมเปนอยางนั้นผมก็ตองฟงทานกอน ทานจะชี้แจงอยางไร พวกผมอาจจะพากัน    

ไมเห็นดวยกับทานเลยก็ได ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ครับ ก็เปนอีกประเด็นหนึ่งนะครับ เพิ่มเติม ทานอัชพรครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา  (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธาน                

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ สิ่งที่คณะกรรมาธิการไดแกไข              

แลวก็เสนอขึ้นมาใหมนะครับ โดยหลักการจะเปนอยางที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดกรุณา

ชี้แจงนะครับ คือตอจากนี้ไปก็จะมีองคกร ๒ องคกรคูขนาน เพื่อใหตัวผูเสียหายนั้นมีสิทธิ

เลือกไดวา จะยื่นเรื่องกับ ปปช. โดยตรง หรือวาจะยื่นตอศาลฎีกาเพื่อตั้งผูไตสวนอิสระ   

ไดโดยตรง ก็มีสิทธิเลือกตรงนี้นะครับ แตมีเงื่อนไขวา ถาเรื่องใดนั้นไปยื่นตอ ปปช. ไปแลว 

จะไปยื่นเพื่อตั้งผูไตสวนอิสระไมได อันนั้นตองรอให ปปช. ดําเนินการ เวนแตวา ปปช.    

ดําเนินการแลวไมรับดําเนินการ หรือวาเห็นวา ปปช. ลาชา ถึงจะมีสิทธิกลับมาสู            

ผูไตสวนได หมายถึงอันนั้นขั้นที่ ๒ นะครบั ขั้นแรกนั้นมีสิทธิเลือกไปแลว ถาเลือกทางดาน

ศาลฎีกา คือไปยื่นขอผูไตสวนก็จะไปเลย ไมเขามา ปปช. อีก  --------------------------------- 

 

                  - ๓๗/๑ 

 

 



 ๙๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๓๗/๑ 

 

แตถาเลือกไปยื่น ปปช. ทางยื่นไตสวนนั้นยังยื่นไมได ตองรอ ปปช. ดําเนินการ จน ปปช. 

เขาไมดําเนินการถึงจะกลับไปหาผูไตสวนอิสระไดอีกนะครับ แลวเมื่อกี้นี้ที่คุยกับ         

ทานอาจารยกลานรงค คือขอใหเพิ่มเงื่อนไขอีกเงื่อนไขวา เพราะเนื่องจากวาตามรางใหม

นี้ ปปช. ไมตองรอผูเสียหาย ปปช. สามารถหยิบยกเรื่องที่เห็นวามีการดําเนินการที่ไมชอบ

ขึ้นมาไดเลย กรณีนี้ก็จะเพิ่มเงื่อนไขวา แตถาเรื่องใดก็ตาม ปปช. เห็นควรดําเนินการกับ   

ผูดํารงตําแหนงเหลานี้ แลวก็หยิบยกเรื่องนั้นขึ้นมาดําเนินการแลว ผูเสียหายก็จะไมมีสิทธิ

ไปตั้งผูไตสวนซอนขึ้นมาในระหวางการดําเนินการของ ปปช. อีก แลวก็จนกวาจะเขา

เงื่อนไขวา จน ปปช. วินิจฉัยแลวไมดําเนินการตอถึงจะมีสิทธิครับ อันนั้นจะลักษณะ

หลักการกวาง ๆ  จะเปนลักษณะนั้นครับทานครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

ถาทานอาจารยเจิมศักดิ์ยอมรับเงื่อนไขนี้ไดนะครับ ผมก็พน เชิญอาจารยสั้น ๆ นะครับ 

   รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง : ทานประธาน ผมติดพันนิดเดียว  

ทานประธาน ยังมีจุดออน ๙๕ เปอรเซ็นต ผมรับได เหลือ ๕ เปอรเซ็นต ตรงนี้ครับ ทานฟง

ผมนิดหนึ่ง เพราะวาคือพอจะพอมีประสบการณที่สงเรื่องให ปปช. บอย ๆ สมมุติวา      

ผมเปนผูเสียหาย ผมไปรองตอศาลฎีกา เพราะเที่ยวนี้ผมไมอยากไป ปปช. ผมไปรองตอ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพื่อตั้งคณะไตสวนพิเศษขึ้นมา   

แตพอผมขยับจะไปเทานั้นนะ เกิดเจอ ปปช. ที่พวกเดียวกับพวกนั้นนะ นึกออกไหม 

เหมือนเมื่อสองสามปที่แลว พวกเดียวกับพวกนั้นนะ เหตุการณมันเกิดขึ้นไดทั้งนั้นนะครับ 

พอเห็นเจิมศักดิ์ขยับปบ ปปช. ตั้งเรื่องไตสวนพั้วะเลย เพื่อกันผม ไมใหผมไปศาลฎีกา  

ผมก็เลยตองนั่งรอ โอย ตายแลว ปปช. มันกันผม แลวผมจะไปไหน ผมจะทําอยางไร  

ทานแกประเด็นนี้ใหผมนิดเดียว ถาแกตรงนี้ใหหลุดนะ โอ เดี๋ยวพวกผมจะพากันโหวตให

หมดเลย ขอบพระคุณครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ทานกลานรงคครับ 

 

 



 ๙๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               นงลักษณ ๓๗/๒ 

 

   นายกลานรงค  จันทิก :  ผม กลานรงค นะครับ หลักของผมนี่ผมไมได

หมายถึ งตั วบุคคลหรือตั วผม  แต ในการ เขียนรั ฐธรรมนูญนี่ มัน เปนหลักการ                    

มันเปนกฎหมาย แตถาหากวา ทานไดพยายามที่จะแกไข ปปช. โดยมีกรรมการสรรหา                

มีอะไรตาง ๆ แลวทานให ปปช. เขามีอํานาจหนาที่ในการไตสวนนักการเมืองในคดีอาญา           

แตทานบอกวา ทานไมไวใจ ปปช. ทานไวใจศาล ทานไวใจที่ประชุมใหญของศาลฎีกา   

ถาเขียนกฎหมายในลักษณะอยางนี้ แลวทานอางเหตุเดิม ซึ่งเหตุเดิมนั้นความจริง         

ผมมีเร่ืองที่จะชี้แจงทานยาว กระผมคิดวา หลักการถาหากวามีการไตสวนคูขนานนี่มันจะ

เกิดปญหา กระผมทํางานตรงนี้มา ๓๐ ป รูดีวาผูถูกกลาวหานี่เปนบุคคลที่มีอิทธิพลทั้งนั้น 

พยานมาใหการตรงนี้ปงปบ วันรุงขึ้นรูแลวไปกลับ ฉะนั้นถาไตสวนคูขนานเกิดปญหา 

กระผมไมไดตัดสิทธิผู เสียหาย ถาหากวา ปปช. ไตสวนและเห็นวาไมมีมูล ตกไป 

ผูเสียหายมีสิทธิครับ อีกขั้นตอนหนึ่ง ทานคิดวา การที่จะใหศาลฎีกาซึ่งเปนศาลตัดสินนั้น

ลงมาเปนผูดําเนินการไตสวน ถึงแมวาจะไมไตสวนเอง แตวาเปนคนตั้งองคกรขึ้นมา     

ไตสวน ศาลฎีกาทําตรงนั้นไดในกรณีของกรรมการ ปปช. ซึ่งไมมีคนไตสวน เพราะ ปปช. 

กระทําความผิดเอง ปปช. ไตสวนตัวเองไมได ฉะนั้นรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ จึงไดใหศาล

ฎีกาตั้งคณะทํางานขึ้นมาไตสวน ปปช. แตถากรณีนี้ทั่วไปนี่นะครับไดใหอํานาจ ปปช.   

ไวแลว กระผมก็ชี้ใหเห็นถึงปญหาวา การคูขนานและทานบอกวา ถาหาก ปปช. รีบหยิบ

ยกขึ้นมาปงปบ ผูเสียหายจะถูกตัดสิทธิ ทานครับ กรณีทุจริตตอหนาที่ผูเสียหายคือใคร 

ผูเสียหายคือ สวนราชการ ถาไปเรียก ไปรับ ไปทรัพย ไอนั่นอาจจะเปนผูเสียหายสวนตัว 

แตถาทุจริตตอหนาที่ผูเสียหายคือ สวนราชการ คือตัวแทนของกระทรวง ทบวง กรม   

ทานกรุณามองโลกในแงดีนิดหนึ่ง กระผมเองกราบเรียนดวยความเคารพวา กระผมมาอยู

ตรงนี้นั้น ก็ไดพยายามเห็นวา ถาอะไรที่ มันจะเกิดปญหาและกระผมไมไดติดยึด          

โดยองคกรนี้เลย กระผมมาอยูตรงนี้ในฐานะเปน สสร. อะไรที่มันจะเกิดปญหากระผมก็

กราบเรียน และวาถาตอไดไหม เพื่อไมใหมันเกิดปญหาเหมือนศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ 

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

 

                                                                                                               - ๓๘/๑ 



 ๙๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      ดรุณี ๓๘/๑ 

 

ผมไมไดขัดของในการที่จะมีผูไตสวนอิสระขึ้นมา แตขอใหตอทอดกันไดไหมครับ             

นี่คือเหตุผลตรงนั้นเทานั้นครับผม 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ครับผม ก็เอาทานอัชพรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ตอขอหารือเร่ืองกรณีที่มีการยื่นตอศาลฎีกา              

แลว ปปช. ไปหยิบยก กระผมเองเขาใจวา กระผมเองเห็นดวยกับทานอาจารยกลานรงค      

วา คงจะตองยอมรับอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญกอน ถา ปปช. หยิบยกขึ้นมานั้น 

การยื่นเพื่อจะใหศาลฎีกาไตสวนตอไปนั้นอาจจะตองรอ รอการดําเนินการของ ปปช. 

จนกระทั่งเขาเงื่อนไขอยางเดิมวา คือ ปปช. ไมรับดําเนินการ หรือวาทิ้งเรื่องลาชา          

อันนั้นหมายถึงตัวบุคคลนะครับ ถึงจะไปพูดไตสวนอิสระไดนะครับ คือเขาใจวา            

เมื่อเราสราง ปปช. ขึ้นเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญแลว แลวก็ใหเปนอํานาจหนาที่หลัก               

ก็คงจะตองใหอํานาจหนาที่นี้อยูที่ ปปช. เปนผูดําเนินการหลัก การมีผูไตสวนอิสระนั้น     

ก็คือเปนมาตรการเสริมเขามา เพื่อใหผูเสียหายนั้นมีชองทาง ถาเผื่อวา กรณีที่ ปปช.       

ในบางยุค บางสมัย อาจจะมีปญหาอยางที่วา เขาจะไดมีชองทางออก แตเมื่อใดก็ตาม    

ที่ ปปช. เร่ิมหยิบยกเรื่องนั้นขึ้นมาพิจารณาแลว กระบวนการอื่นควรจะตองรอ รอผลจาก 

ปปช. เสียกอนครับ ขออนุญาตกราบเรียนชี้แจง 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานอาจารยเจิมศักดิ์ ครั้งสุดทายแลวสั้น ๆ เลยนะครับ เพราะ ๙๕ เปอรเซ็นต มาแลว    

ที่เห็นดวยนะครับ เหลืออีก ๕ เปอรเซ็นต ก็เหลือสัก ๑ เปอรเซ็นต แลวมั้งปานนี้ 

  รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง  :  คือจริง ๆ อยางที่ทานประธาน

ประเมินเลย ผมเหลือ ๑ เปอรเซ็นต คือจริง ๆ แลวเราก็ตองเชื่อกอนวา ปปช. นาจะใชได

แลวก็เปนองคกรอิสระที่พวกเราไววางใจ ปญหาของผมมันก็หมด แตบังเอิญทานประธาน

เหตุมันเกิดจริงเลย ก็คือวาอยางเชน ยกตัวอยางเลย ในสมัย ปปช. ที่มีปญหา กอนที่    

ผมเอาออกไปจะขึ้นเงินเดือนตัวเอง ผมเคยยื่นเรื่องที่ดินรัชดาวา มีปญหาขัดมาตรา ๑๐๐ 

 



 ๙๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   ดรุณี ๓๘/๒ 

 

ของพระราชบัญญัติ ปปช. แตจริง ๆ แลวในครั้งนั้นผมไมใชผู เสียหายโดยตรงนะ            

นี่สมมุติ แลวเรื่องจริงนี่พอผมบอกวา จะยื่น ปปช.  ปปช. ก็ออกมาใหสัมภาษณเลยวา    

ผมนี่ไมรูเร่ือง ไมใชนักกฎหมาย จบดอกเตอรเสียเปลา จะสอนให ผมยังจําไดเลยวา     

ใครพูดใน ปปช. ออกมากันใหนายกรัฐมนตรีและคุณหญิง แลวก็กลาวหาผมตาง ๆ นานา         

ลงในหนาหนังสือพิมพ แลวก็มีเหลาบรรดาลิ่วลอนักกฎหมายก็ออกมาบอกวา ถาอาจารย   

เจิมศักดิ์ถูกนี่ วันหลังคุณหญิง ซื้อไฟ ซื้อน้ํา ขึ้นเครื่องบินการบินไทยก็ไมได เพราะวา     

ไปทําสัญญากับรัฐ ออกมาชวยกันเปนทอหมด ผมยังจําไดวาใครบาง เสร็จแลว          

ทานประธานครับ สมมุติวา เราเจอ ปปช. แบบนี้นี่ ผมก็เสร็จเหมือนกัน แตผมยอมรับ     

นะครับวา ก็ยังดีที่ทานกรรมาธิการประดิษฐขึ้นนี่ ก็ยังดีกวาผมไมมีทางเลย คราวที่แลว

ผมไมมีทางไปเลย พอเขาไปอยางนี้ ผมไปไมเปนเลย พอ ปปช. บอกวาไมเขา อยาสงมา 

ไมรับ คุณวีระ สมความคิด เอาเรื่องของผมไปฟองกองปราบ กองปราบไมรับ ตองไป 

ปปช. ไป ปปช. บอก ปปช. ไมรับ ตกลงผมไปไมเปน จอดอยูกับที่ คุณวีระกับผมไมรูจะ   

ทําอยางไรกันตอ  ทําไมได  แตตอนนี้คุณเห็นไหมครับ  ที่ดินรัชดาเขาสูศาลฎีกา           

แผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเรียบรอย ผมนะเจ็บ เพราะฉะนั้นที่ผมพูดนี่ 

ไมไดคานเลย ผมกําลังจะบอกใหวา ถาทําตามอยางที่ทานกลานรงคพูด และทาง

กรรมาธิการเห็นดวยนี่ก็ยังเปนชองที่พอจะไปได เพียงแตผมกลัววา ไอพวกนี้ ถามัน      

กันผมอีก พอมันรูวาผมจะไปศาลฎีกามันหยิบยกขึ้นมาบอกกําลังไตสวน ผมไปไมเปน   

อีกเหมือนกัน ไปไมรอดอีกเหมือนกัน เทานั้นแหละครับ แตถามวา ๙๙ เปอรเซ็นตนี่      

ผมเห็นดวย เพราะดีขึ้นกวาเดิม แตชี้ปญหาเทานั้นเอง แลวถาเผื่อทานจะชวยผมอีก        

๑ เปอรเซ็นต นะ ผมจะดีใจมาก ๆ แตขณะนี้ผมก็เห็นดวยละครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณมากครับ ทานอาจารยวัชราครับ 

  

                                                                                                                  - ๓๙/๑ 

 

 



 ๙๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๓๙/๑ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. ที่ทานอาจารยกลานรงค ขออนุญาตเอยนาม ไดขอแปรญัตตินั้น 

ผมเห็นดวย แตเนื่องจากวา ขอความที่ทานขอแปรญัตตินั้น ไดมีการอาศัยอิง อาศัย

ขอความเดิมในตอนทายของรางของกรรมาธิการที่ระบุวา ผูเสียหายอาจยื่นคํารองตอ  

ศาลฎีกา ขอใหตั้งผูไตสวนอิสระเพื่อทําหนาที่ไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน 

แลวยื่นฟองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได ขอความนี้

กอให เกิดความสงสัยวา  ๑ .  การไตสวนนั้นเปนการไตสวนเพื่อประโยชนอะไร                

เพื่อประโยชนในการที่จะสรุปความเห็น หรือเพื่อไตสวนเอาไวเฉย ๆ แลว ๒. การยื่นฟอง

ตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญานั้น  ผู เสียหายจะตองเปนผูยื่นฟองเองหรืออยางไร       

ขอบคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ทานอัชพรตอบสั้น ๆ นะครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ครับ คือตอนนี้ที่ไดนําเรียนหารือตอที่ประชุม

คือจะมีการปรับถอยคําจากเอกสารที่เสนอนะครับ เพื่อใหมีความสมบูรณขึ้น แตหลักการ

ก็คือเมื่อผูไตสวนอิสระนั้นดําเนินการและเห็นวา มีกรณีมีมูลจริงก็จะสงเรื่องใหอัยการ

สูงสุดเพื่อยื่นฟองตอศาลฎีกาครับ ผูเสียหายไมตองยื่นฟองเองครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขอบคุณครับ ไมติดใจครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

พอใจนะครับ ทานสมาชิกทานอื่นคงจะไมมีใครขัดของใด ๆ ใชไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ขออนุญาตผานมาตรานี้เลยนะครับ ผมตอเลยครับ ทานเลขาครับ 

  นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๒๖๗ คณะกรรมาธิการตัดออก มีผูสงวนคําแปรญัตติ  

 



 ๙๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๓๙/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

มาตรานี้คณะกรรมาธิการตัดออก คุณพิเชียรใชไหมครับ 

  (นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ไมอยูในที่ประชุม) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ไมอยู เจาตัวไมอยู ไมติดใจแลวใชไหมครับ ทานอาจารยกลานรงคครับ 

  นายกลานรงค จันทิก  :  อันนี้รวมแลวครับ มันไปอยูในวรรคทายของ

มาตรา ๒๖๖ เดิมครับ รวมแลวครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ตกลงก็ผานมาตรานี้ไปนะครับ เราตัดออก พูดงาย ๆ วาอยางนั้น             

เชิญตอครับ ขอประทานโทษ เชิญครับ มีกลุม เดี๋ยวหลายกลุมนะครับ มีกลุมทานอุทิศ    

ใชไหมครับ ใชครับ เชิญครับ 

  นายหลักชัย กิตติพล  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม หลักชัย   

กิตติพล สสร. เราเปนกลุมของทานอุทิศนะครับ คือในมาตรา ๒๖๗ นี้นะครับ กลุมของ

กระผมนี่ขอเพิ่มวา ในกรณีที่ไมปรากฏผูเสียหายตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการปองกัน

และการปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๒๔๓ (๒) ได    

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและการปราบปรามทุจริต

แหงชาติ นะครับ เนื่องจากวา เราไปรับฟงมา ประชาชนเขาเปนหวงในจุดนี้นะครับ แตวา   

ก็คงไมมีอะไรมาก จะถามทางกรรมาธิการผานทางทานประธานนะครับวา เมื่ออดีต       

ที่ผานมานะครับ เนื่องจากวา มีความเสียหายแตวาหาคนที่จะไป ไมมีคนไปฟอง ปปช.     

ไมสามารถที่จะดําเนินการไดนะครับ ขอคํายืนยันจากกรรมาธิการวา ปจจุบันนี้               

นี่เปนอยางไรนะครับ เพราะประชาชนเขาตองการทราบครับ ขอบพระคุณครับทาน  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานกรรมาธิการยืนยันไดไหมครับ เชิญครับ ทานอัชพร 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธาน                

ที่เคารพครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ตามรางใหมนั้นไดตัดเงื่อนไข         

จากเดิมของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ที่จะตองใหมีผูเสียหายเทานั้น ปปช. ถึงเริ่มดําเนินการ 



 ๙๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๓๙/๓ 

 

ได  แตตามรางใหมนี้นั้นไดตัดเงื่อนไขนี้  โดยเฉพาะอยางยิ่ ง  เชน  มาตรา  ๒๖๗                   

ที่คณะกรรมาธิการไดตัดออก และเอาขอความปรับปรุงนั้นไปรวมอยูในมาตรา ๒๖๖  ซึ่งก็

หมายความวาทั้ง ปปช. นั้น สามารถหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาไดเอง ทั้งบุคคลตาง ๆ  ที่พบเห็น

การกระทําก็สามารถเสนอเรื่องตอ ปปช. ไดทั้งสิ้น โดยไมตองจํากัดเฉพาะผูเสียหายครับ 

ก็จะเปนอยางที่ทานไดกรุณาชี้แจงมานะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ทานหลักชัยพอใจนะครับ  

  นายหลักชัย กิตติพล  :  ครับ กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม หลักชัย      

นะครับ ก็ขอขอบพระคุณกรรมาธิการ ก็พอใจครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ ตอไปกลุมทานอาจารยสมชัยครับ เชิญครับ ทานกลานรงคครับ 

 

    - ๔๐/๑ 

    

 



 ๙๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             รัตนา ๔๐/๑ 

 

  นายกลานรงค จันทิก  :  กระผมไดแปรญัตติไว แลวก็ไดเขียนลงไป

เรียบรอยแลวครับ ไมติดใจแลวครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ครับ ขอบพระคุณครับ กลุมทานสุรชัยครับ เชิญครับทาน  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ในฐานะผูขอแปรญัตติมาตรา ๒๖๗ 

ครับ กราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับวา มาตรา ๒๖๗ เดิมนั้นผมไดขอแปรญัตติไว    

นะครับ แตเมื่อทางกรรมาธิการยกรางไดยายขอความในมาตรา ๒๖๗ ไปอยูในวรรคสาม

ของมาตรา ๒๖๖ แลวนะครับ ผมก็ไมติดใจตามคําขอแปรญัตติเดิมครับ แตมีขอที่

อยากจะใหทางกรรมาธิการยกรางไดกรุณาชี้แจงเพิ่มเติมนิดเดียวครับวา เมื่อทานยาย

ขอความของ ๒๖๗ ไปอยูในมาตรา ๒๖๖ แลวนี่นะครับ การใชสิทธิของผูเสียหายที่จะ

ขอใหศาลฎีกาทําการไตสวน เมื่อไตสวนแลวมีมูล ศาลฎีกาจะเปนคนดําเนินการตอเอง 

ในชั้นฟองรอง  หรือวาผู เสียหายตองไปยื่นคําฟองตางหาก  ถาไตสวนแลวมี มูล               

และผูเสียหายไมยื่นคําฟองก็เปนอันวา คํารองที่ยื่นไวในชั้นแรกนั้นตกไปเลยหรืออยางไร

ครับ เพราะวาสุดทายแลวจริง ๆ ถาจะใหเร่ืองนี้ชัดเจน ผมวานาจะเพิ่มขอความตอนทาย

สักนิดหนึ่งวา ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายบัญญัติ ก็จะเปนชองทางในการที่จะไป

เพิ่มเติมรายละเอียดของกระบวนพิจารณาในชั้นที่เราใหผูเสียหายสามารถยื่นคํารอง

โดยตรงตอศาลฎีกาได ขอบคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

ทานกรรมาธิการครับ ทานอัชพรครับ  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือตามขอความใหม ซึ่งตองขอประทานโทษ    

ที่ยังไมไดแจกทานสมาชิกก็คือ หลักก็คือ ถามีการยื่นตอผูไตสวนอิสระแลวนี่ ผูไตสวน

อิสระเมื่อไตสวนแลวเห็นวามีมูล ก็จะตองสงเรื่องใหอัยการสูงสุดดําเนินการฟองรอง   

ตอไป โดยผูเสียหายไมตองดําเนินการเองนะครับ อันนี้จะเขียนเพิ่มขึ้นอยูในมาตรา ๒๖๖               

สวนรายละเอียดก็จะเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติรองรับตอไปในวิธีการครับผม 



 ๙๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             รัตนา ๔๐/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ทานสุรชัยครับ  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ชัดเจนแลวครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ครับผม ขอบพระคุณครับ ก็ครบถวนกระบวนความ มาตรานี้สมาชิกทานอื่นก็ไมติดใจ

อะไรแลวใชไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ผานครับ เชญิทานเลขาตอครับ 

   นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๒๖๗/๑ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

มาตรานี้คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหมนะครับ  ขอเชิญ  มีสมาชิกมีโอกาสไดเห็น               

ไดอาน มีครบถวนแลวใชไหมครับ มีติดใจอะไรไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :          

ไมติดใจอะไรหรือครับ ผานครบั 

   นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๒๖๘ มีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

มาตรานี้มีการแกไขและมีผูแปรญัตติดวย เพราะฉะนั้นตองขอเชิญทานกรรมาธิการ

อธิบายเรื่องการแกไขกันกอนนะครับ เชิญครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ในมาตรา ๒๖๘ ที่คณะกรรมาธิการไดเพิ่มเติม

ขึ้นใหมก็เพียงแตเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหชัดเจนยิ่งขึน้เทานัน้นะครับวา การพิจารณาคดี  

 



 ๑๐๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             รัตนา ๔๐/๓ 

 

ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานั้นใหเปนไปตามกฎหมายบัญญัติ คือจะตองมีการตรา

กฎหมายวิธีพิจารณาของศาลฎีกาขึ้นมาครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :           

ก็ชัดเจนนะครับ ที่เพิ่มเติมขึ้นมา ไมมีใครติดใจสงสัย ก็เหลือแตผูแปรญัตติคือทานพิเชียร 

ไมอยู ไมมีใครเปนตัวแทน ผานนะครับ ถาเปนอยางนั้น แสดงวาไมติดใจใชไหมครับ 

สมาชิกทานอื่นมีอะไรติดใจไหมครับ ออ เชิญทานกิตติครับ  

   รองศาสตราจารยกิตติ ตีรเศรษฐ  :  ทานประธานที่เคารพ ผม กิตติ          

ตีรเศรษฐ  สสร. ครับ ในมาตรานี้ผมไมไดยื่นขอแปรญัตติไว แตอยากจะขออนุญาต        

ใชสิทธิที่กรรมาธิการมีการแกไขนะครับ คือผมไมเขาใจกฎหมายจริง ๆ ก็เลยอยาก       

ขออนุญาตเรียนถามทานกรรมาธิการนิดหนึ่ง ในมาตรา ๒๖๘ กลาววา ในการพิจารณา

คดีใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองยึดสํานวนของ ปปช.       

เปนหลักในการพิจารณานะครับ ทีนี้เมื่อสักครูในมาตรา ๒๖๖ มีการพูดวา ถา ปปช.       

เห็นวาไมมีมูลเหตุหรืออะไร แลวไมดําเนินการ ก็ผูเสียหายมีสิทธิที่จะไปยื่นคํารองตอ    

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเพื่อขออนุญาตตั้งผูไตสวนอิสระขึ้นมาได ซึ่งในกรณีนี้ถาผูไตสวน

อิสระ เกิดมีประเด็นอะไรขึ้นมานี่ ในการพิจารณาสํานวนถายึดของ ปปช. เปนหลัก ----- 

                                                                                                                       

                                                                                                                  - ๔๑/๑ 



 ๑๐๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๔๑/๑ 

 

ก็จะไมมีประเด็นใหพิจารณา จะตองพิจารณาสํานวนจากผูไตสวนอิสระดวยหรือไม

อยางไรครับ ขอความรูในดานกฎหมายนิดหนึ่งครับ ขอบพระคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                      

มีทานกรรมาธิการทานใดจะใหความรู ทานอัชพรครับ เชิญครับ 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ คือความจริงในมาตรา ๒๖๘ วรรคหนึ่ง      

เปนกรณีปกติที่คณะกรรมการ ปปช. ไดพิจารณาและไตสวนเรียบรอยแลว แลวก็สงมาให

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ตรงนี้มาตรา ๒๖๘ วรรคหนึ่ง บังคับไววา ในการพิจารณาของ

ศาลนั้น เนื่องจากคณะกรรมการ ปปช. ไดพิจารณาในรายละเอียดมาแลว ก็จะตองดูตาม

รายละเอียดหรือสิ่งที่คณะกรรมการ ปปช. นั้นพิจารณามา อันนั้นจะบังคับ หรือกรณีที่

คณะกรรมการ ปปช. สงเรื่อง แตถาผูไตสวนอิสระเปนคนไตสวนขอมูลนะครับ แลวก็                         

สงเรื่องใหอัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟองนั้น ก็กรณีเปนคลาย ๆ กับการยื่นฟองตามปกติ                          

ก็ยื่นฟองเปนคําฟอง ตรงนั้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญานั้นก็สามารถที่จะดําเนินการ

พิจารณาหาขอเท็จจริงและหาพยานหลักฐานไดเปนอิสระ โดยไมถูกบังคับวาจะตองไป

เอาสํานวนของ ปปช. เพราะตรงนั้นจะไมมีสํานวนของ ปปช. ครับ รายละเอียดตรงนี้นั้น                         

ก็จะเปนไปอยางที่คณะกรรมาธิการไดเพิ่มเติมในวรรคสองนะครับวา วิธีพิจารณา                         

ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งที่ผานมานั้นวิธีพิจารณาเปนไปตามระเบียบเฉย ๆ                     

แตคราวนี้กฎหมายก็จะบัญญัติในรายละเอียดทั้ง ๒ ดาน ใหครอบคลุมหมดครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                       

ทานกิตติพอใจใชไหมครับ พยักหนาครับ ขอบพระคุณครับ ทานสมาชิกทานอื่นมีไหมครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                       

ไมมีนะครับ ผานไดนะครับ มาตรานี้ เชิญตอ ทานเลขาครับ 

   นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๒๖๙ ไมมีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ  

 



 ๑๐๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๔๑/๒ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                      

มีอยูชุดเดียวนะครับ ทานพิเชียร ไมอยูอีกครับ ไมแสดงตน ถือวาญัตติก็ตกไปนะครับ 

ผานนะครับ เชิญตอครับ 

   นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  หมวด  ๑๓  จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง                          

และเจาหนาที่ของรัฐ ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๗๐ ไมมีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

มาตรา ๒๗๐ ทานอุทิศนะครับ ไดสงวนคําแปรญัตติไว ใครจะแทน ทานอุทิศเอง                     

หรือครับ เชิญครับ 

   นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผม อุทิศ  ชูชวย 

ไมติดใจแลวครับทานครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ มีทานเดียวนะครับ กลุมเดียว ทานสมาชิกทานอื่นก็ไมติดใจนะครับ                           

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ขอผานนะครับ ขอบคุณครับ ตอครับ 

   นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๒๗๑ ไมมีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ  

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                     

เชนเคย ทานพิเชียรไมอยู ไมแสดงตน มติที่แปรก็ตกไป ผานนะครับ เชิญครับ  

   นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  :  หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่น ไมมีการแกไข มาตรา ๒๗๒ 

ไมมีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                  

มีทานอุทิศและทานวัชราใชไหมครับ ขอสงวนคําแปรญัตติไว ทานใดจะพูดกอนครับ                    

เชิญอาจารยวัชราหรือครับ เชิญครับ 



 ๑๐๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๔๑/๓ 

 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กระผมขอมอบใหกํานันชํานาญครับ  

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

มอบใหใครนะ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  ทานกํานันชํานาญครับ 

   นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :              

ครับ เชิญครับ 

   นายชํานาญ  ภูวลิัย  :  มาตรานี้ขอมอบใหทานกํานันเสรี  นิมะยุ ครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :                        

ทานเสรีครับ เชิญครับ 

   นายเสรี นิมะยุ  :  ขอบพระคุณมากครับ กราบเรียนทานประธานสภา    

รางรัฐธรรมนูญที่ เคารพ  กระผม  นายเสรี   นิมะยุ  สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ           

มาตรา ๒๗๒ ผมในฐานะผูขอสงวนคําแปรญัตติในครั้งนี้ มาตรา ๒๗๒  ภายใตบังคับ

มาตรา ๑ รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักแหงการบริหารราชการ        

สวนภูมิภาค ขอเพิ่มคําวา การบริหารสวนภูมิภาค จากเดิมครับ จากที่แตละทองถิ่นตาม

แหงการปกครองตนเอง นี่ก็เพิ่ม สวนภูมิภาค ในสวนนี้ และการปกครองตนเองตาม

เจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงาน

หลักในการจัดทําบริหารสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจนั้น ในประเด็นอื่น ๆ นั้น

คงจะเหมือนกันหมด --------------------------------------------------------------------------------- 

            

                                                                                                                 - ๔๒/๑   



 ๑๐๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             รัศมี ๔๒/๑ 

 

ทีนี้ดวยเหตุและผลนั้น กระผมในฐานะเปนกํานัน ในการที่ไดอยูคลุกคลีกับในพื้นที่         

ซึ่งเปนรากหญาของในตําบล ในหมูบาน ถาเกิดวา ในประเด็นสวนนี้ การกระจายอํานาจ         

การปกครองสวนทองถิ่นก็ดีนั้น ผมเห็นดวยในหลักการทุกประการ ก็จะเสริมสักนิดวา 

เพื่อความมั่นคง เพื่อความกระจายอํานาจที่ถูกตอง แลวก็เพื่อการประสานงานใหเกิด     

ในเชิงบูรณาการในดานการทํางานเกี่ยวกับทองที่ ทุกสิ่งทุกอยางที่พูดนั้น เนื่องจากวา  

สืบเนื่องจากวาประสบการณในพื้นที่นั้น ในเชิงการทํางานนั้นบางครั้งทองถิ่นกับทองที่นั้น

ตองทํางานคูขนานกันไป เพื่อจะใหบังเกิดประโยชนอยางแทจริงกับพี่นองประชาชน      

ในพื้นที่ แลวจะเสริมความแข็งแกรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ในตําบลที่ปญหาตาง ๆ ที่ลวนแตมี

นั้น ถาหากวาทองที่และทองถิ่นในสวนภูมิภาคไดอยูดวยกันแลว ผมมีความเชื่อและมั่นใจ

วาคงจะไมบังเกิดประโยชนตอพี่นองและประเทศชาติอยางแทจริง สวนที่ฝากไปทาง

ประธานสภารางรัฐธรรมนูญผานไปยังกรรมาธิการยกราง สวนที่จะบรรจุถอยคํา           

คําเปลี่ยนแปลงประการใดนั้น ขอมอบใหกรรมาธิการเปนผูที่พิจารณาในประเด็นนี้ครับ 

ขอบคุณมากครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ทางกรรมาธิการจะชี้แจงหรือจะเพิ่มเติม เชิญทานอาจารยวุฒิสารครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย  (กรรมาธิการ) : กราบเรียน            

ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพครับ กระผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการ ครับ      

ผมขออนุญาตกราบเรียนในมาตรา ๒๗๒ นี้ เปนมาตราที่พยายามแสดงเจตจํานง       

เร่ืองของหลักประกันเรื่องความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตบังคับ

มาตรา ๑ นะครับ ดังนั้นในหมวดนี้ทั้งหมด ซึ่งเปนหมวด ๑๔ ซึ่งเริ่มตนดวยมาตรานี้นี่     

จึงเปนวาดวยเรื่องของการปกครองทองถิ่นโดยเฉพาะนะครับ ดังนั้นดวยความเคารพ    

ทานผูแปรญัตติครับวา หากเอาเรื่องของระบบการบริหารราชการภูมิภาคนี่เขามาใสไว    

ในหมวดนี้ดวยนี่ ก็จะเปนเรื่องที่อธิบายลําบากเหมือนกัน แตอยางไรก็ตามครับ            

ในการรับรองเร่ืองราชการบริหารสวนภูมิภาคนี่ ตามที่เราไดพิจารณากันไปตอนตน        

นะครับวา ในมาตรา ๗๗ (๒) นี่ไดมีการรับรองเรื่องของการแบงระบบการบริหารราชการ

สวนกลาง  สวนภูมิภาค  และสวนทองถิ่นอยางชัดเจน  รวมทั้งการกําหนดใหสวนราชการ 



 ๑๐๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                             รัศมี ๔๒/๒ 

 

ภูมิภาคนั้นเปนจุดที่จะมีสวนรวมในการบริหารจัดการอยูแลว คณะกรรมาธิการจึงเห็นวา

หากเอาเรื่องของราชการภูมิภาคมาใสดวยนี่ ก็อาจจะทําใหเกิดความเขาใจไขวเขวไปดวย

นะครับ เพราะวาถาอานเนื้อความจะเห็นวา รัฐตองใหอิสระแกทองถิ่นตามหลักการ

บริหารราชการสวนภูมิภาค ซึ่งไมนาจะสอดคลองกันนะครับ เพราะวาบริหารราชการ

ภูมิภาคนั้นเปนตัวแทนของราชการสวนกลางครับ คณะกรรมาธิการจึงมีความเห็นวา    

ขออนุญาตคงไวตามรางกรรมาธิการครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ทานเสรีครับ ความจริงก็ชัดเจนนะครับ มาตรา ๗๗ (๒) เชิญอีกทีหนึ่งครับ 

  นายเสรี นิมะยุ  : กราบเรียนทานประธานครับ ผมมีความเขาใจ

เจตนารมณในการที่กระจายอํานาจ แลวก็สอดคลองในสวนมาตรา ๒๗๒ นั้น แตทั้งนี้

เนื่องจากวา ประสบการณในเชิงการปฏิบัติ ก็อยากจะใหทานกรรมาธิการไดพิจารณา   

เพื่อความมั่นคง เพื่อทํางานในเชิงบูรณาการ ถาเกิดวาผมไปเพิ่มในสวนถอยคําที่วา   

สวนภูมิภาค โอ.เค. (O.K. – Okay) สวนภูมิภาคเหมือนเดิมทุกประการ ในสวนที่ตาม

มาตรา ๒๗๒ นั้น ถาเกิดวาผมหารือทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญผานไปยัง

กรรมาธิการวา ถาเพิ่มขอความที่วา และมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่ 

รวมกับองคกรปกครองสวนทองที่นั้นจะไดหรือไม ในประเด็นนี้ผมมองวา ถาเกิดวาตองให

สวนทองที่หรือวาสวนของกํานัน ผูใหญบานในสวนภูมิภาคใหมีที่ยืนสักนิดครับทาน      

ถาเกิดวาไมมีที่ยืนสักนิดในเชิงการทํางานนั้น ในบางครั้งผมวาการทํางานในพื้นที่นั้นจะมี

ปญหานานัปการ ซึ่งผมอยูในเวทีภาคปฏิบัติจริงนั้นยอมจะรูดี ในการที่การทํางาน      

ดวยความหลากหลาย การทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในเชิงการทํางาน 

ก็ในสวนอื่นก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงครับ เพียงแตวาเพิ่มในพื้นที่รวมกับองคกรบริหาร   

สวนทองถิ่น ถาเกิดวากรรมาธิการจะไดรับพิจารณาในสวนนี้ ก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง      

ผมมองในสวนนี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : พอไหว 

ไหมครับทานอาจารยวุฒิสาร ยังยืนยันนะครับ  

          - ๔๓/๑ 



 ๑๐๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            บุศยรินทร ๔๓/๑ 

 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  ครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ทานยังยืนยันนะครับ ทานเสรีตองการจะใหโหวตนะครับ หรือจะปรึกษาหารือกันกอน 

ทานวุฒิสารครับ ทานวุฒิสาร เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  : กราบเรียน               

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ดวยความเขาใจที่ตรงกันครับ 

ทานครับวา บทบาทของราชการภูมิภาคมิไดหายไป แลวก็มีที่ยืนนะครับ อยางที่ผม             

กราบเรียนวา ในมาตรา ๗๗ (๒) นี่ก็เขียนชัดเจน และผมกราบเรียนวาจริง ๆ แลวราชการ

ภูมิภาคนี่อยูใน ๒ สถานะ นะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งราชการสวนทองที่ ก็คือกํานัน 

ผูใหญบานนั้น สวนหนึ่งอยูในฐานะตัวแทนของราชการภูมิภาค ซึ่งมีหนาที่กํากับ ดูแล

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งกําหนดเอาไวในมาตราถัดไปนะครับ อีกสวนหนึ่งในฐานะ

ของประชาคมนี่ ตรงนี้นี่นะครับ ในสวนที่การมีสวนรวมของประชาคมในการบริหาร

จัดการองคกรทองถิ่นนี่ ในหมวดนี้ทั้งหมวดก็ไดตรามาตราใหมครับ คือ มาตรา ๒๗๘     

ซึ่งพูดเรื่องของการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนเอาไวนะครับ ดังนั้นนี่ผมคิดวา             

การใหบทบาทภูมิภาคนี่อยูใน ๒ สถานะที่แฝงอยู โดยไมไดเขียนเนื้อหาชัดเจนนี่ ก็จะ     

ไมทําความสับสนใหกับในระบบของกฎหมายในรัฐธรรมนูญครับ จึงขออนุญาต        

กราบเรียนทานเสรีดวยความเคารพครับ ขออภัยที่เอยนามวา ถาใสแลวจะมีความสับสน

จริง  ๆ  แตวาความเขาใจเราตรงกันครับวา  การทํางานรวมกันนั้นมีแนนอนครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :    

บันทึกไววาเปนเจตนาอยางนี้ไดไหมครับ ทานเสรีครับ  

  นายเสรี นิมะยุ  :  เรียนทานประธานอีกครั้งครับ ตามที่กรรมาธิการ         

ไดชี้แจงนั้น ผมเองก็เขาใจในเจตนารมณ และก็เขาใจในมาตรานี้ เปนการดีครับ          

ดวยเหตุดวยผลนั้น ผมยอม ไมติดใจ แลวก็ขอใหบันทึกในเจตนารมณตอไปครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบพระคุณมากครับ ตอไปกลุมทานสมชัยครบั กลุมทานสมชัย เชิญอาจารยครับ 



 ๑๐๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            บุศยรินทร ๔๓/๒ 

 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม สมชัย    

ฤชุพันธุ ในฐานะผูแปรญัตตินะครับ ความจริงขอความนี้ คุณชาติชาย เจียมศรีพงษ      

เปนคนแปรไว ไมทราบอยูหรือเปลาครับ ถาไมอยู ผมขออนุญาตนําเสนอแทนนะครับ    

แนวคิดก็คือวา  ถาเผื่อ รัฐเปนผูจัดใหบริการสาธารณะในพื้นที่นี่  ตามความเห็น            

คุณชาติชายตองการใหทองถิ่นมีสวนรวมนะครับ ในการที่จะจัดบริการนั้นดวยครับ 

ขอความก็มีอยูแลวตามที่แปรญัตติไวแลวครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

กรรมาธิการอีกทีหนึ่ง ทานอาจารยวุฒิสารครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) : กราบเรียน                     

ทานประธานที่เคารพครับ กระผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ตอความเห็น        

ของทานผูแปรญัตติ ที่ตองการใหทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดบริการรวมกับรัฐนั้นนี่        

นะครับ กระผมคิดวา สวนหนึ่งไดปรากฏไวแลวนะครับ ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐาน   

แหงรัฐ นะครับ ซึ่งจะอยูในมาตรา ๗๗ (๓) นะครับ ในมาตรา ๗๗ (๓) นี่พูดถึงวา       

กรอบแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐทั้งหมด ในเรื่องการจัดบริการนี่ ใน (๓) ไดเขียนเลย 

ครับวา ใหกระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเอง ตัดสินใจในกิจการ รวมทั้งสงเสริมให

ทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจ       

ของทองถิ่น  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ดวยการบัญญัติ เอาไว                 

ในมาตรา ๗๗ (๓) แลวนี่นะครับ ก็จะเห็นวา จึงเปนการเปดกวางใหกับองคกรทองถิ่นนี่  

มีส วนร วมในการจั ดบริ การสาธารณะที่ อยู ใ นอํ านาจหน าที่ อยู แล วนะครั บ 

คณะกรรมาธิการจึงเห็นวา อาจจะไมมีความจําเปนที่จะตองมาใสเพิ่มนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :        

๗๗ (๓) ทานอาจารยสมชัยครับ 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  ตามคําชี้แจงของทานอาจารยวุฒิสาร ผมพอใจครับ 

ขอบคุณครับ 

 

 



 ๑๐๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            บุศยรินทร ๔๓/๓ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : 

ขอบคุณครับ ทั้ง ๒ ทาน ไมติดใจหมด มาตรา ๒๗๒ ไมมีการแกไข ผานนะครับ 

ขอบพระคุณครับ ตอครับ ทานเลขาครับ 

   นายพิทูร พุมหิรัญ (เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการ

สภารางรัฐธรรมนูญ)  : มาตรา ๒๗๓ มีการแกไข มีผูสงวนคําแปรญัตติ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :   

มาตรานี้มีการแกไขเยอะหรือเปลาครับ ทานกรรมาธิการจะชี้แจงกอนไหมครับ หรือวา

ถอยคํา เพื่อไมตองเสียเวลา ถาจะชี้แจงกอนก็จะดี เผื่อเขาติดใจ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน            

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการ ครับ มาตรา ๒๗๓ จริง ๆ เปนการแก

ในเชิงถอยคํานะครับ ที่จะพูดใน ๒ สวนครับ ในวรรคแรกนั้นคือการไปขยายวา แทนที่จะ

พูดวา การกํากับเทาที่จําเปนตามกฎหมายบัญญัตินั้นนี่นะครับ ก็ไปเพิ่มหลักเกณฑให

ชัดเจนไปเลยครับวา  --------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๔๔/๑ 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)         วัฒนี ๔๔/๑ 

 

การกํากับจําเปนตองมีหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ชัดเจนและเหมาะสมนะครับ 

เพื่อที่จะทําใหการกํากับดูแลนั้นเปนการกํากับที่มีมาตรฐานโดยที่ไมมีดุลพินิจเขามา

เกี่ยวของหรือมีนอยที่สุดนะครับ  สวนในวรรคสองนั้นนี่นะครับ คณะกรรมาธิการไดเพิ่ม

ความหมายเขาไปครับ จากการหารือแลวก็การฟงคําแปรญัตติตาง ๆ การพูดคุย ก็เพิ่ม

สาระเขาไปนิดเดียวครับวา ในการกํากับดูแลนั้นนี่นะครับจะตองกระทําโดยคํานึงถึง

ความสามารถของทองถิ่นแตละรูปแบบ นั่นหมายความวา การกํากับดูแลในทองถิ่นที่มี

ความกาวหนาแลวกับทองถิ่นที่ยังไมมีความกาวหนา หรือเพิ่งจะเติบโตนี่ก็ควรจะมี

มาตรฐานการกํากับที่ตางกัน แตอยางไรก็ตามในแตละรูปแบบนั้นตองคํานึงถึงวา      

ตองไมกระทบตอความสามารถในการตัดสินใจนะครับ ก็คือความพยายามที่จะแบงแยก

ความหมายของการกํากับ กับการควบคุมของสวนราชการใหแยกออกจากกันครับ จึงเปน

การแกถอยคําเพื่อใหเกิดความชัดเจนครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :          

มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติอยูกลุมเดียวนะครับ กลุมทานอาจารยสมชัย ฤชุพันธุ 

แตวามีทานชํานาญหรือครับ เชิญครับทานกํานันชํานาญครับ 

  นายชํานาญ ภูวิลัย  :  กราบเรียนทานประธานสภา สสร. และเพื่อน

สมาชิก  กระผม  ชํานาญ  ภูวิลัย  สสร .  ครับ  ตัวกระผมเองในฐานะที่ มีสวนรวม                   

มีสวนสําคัญอยูในทองถิ่นเกือบจะตลอดชีวิตก็วาไดนะครับ เพราะวาตั้งแตเกิดทองถิ่น   

มานี่ตัวกระผมก็อยูในทองถิ่นมาเรื่อย ตั้งแตสภาตําบลมาถึงองคการบริหารสวนตําบล            

แลวก็มาถึงเทศบาลนะครับ ไดมีสวนรวม ไดมีสวนรูเห็นพอสมควรนะครับ มาตรา ๒๗๓ 

นี่กลาวถึงการกํากับดูแลนะครับ การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นนี้ อยากจะขอ

เพิ่มนะครับ อยากจะขอหารือกับทานกรรมาธิการนะครับวา การกํากับดูแลโดยปกติ       

ที่ผานมานี่จะเปนของนายอําเภอนะครับที่เขียนไวใน พรบ. ลักษณะปกครองทองที่ ที่เรา    

ไดรู ไดเห็น ไดสัมผัสคุณภาพตาง ๆ ของการกํากับดูแลที่ปฏิบัติกันมาเปนลําดับนะครับ        

จึงอยากจะใหเพิ่มในบรรทัดแรกเลยนะครับ มาตรา ๒๗๓ การกํากับดูแลองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตอง  เพิ่มตรงนี้แหละครับ  มีคณะกรรมการที่มาจากรูปแบบลักษณะปกครอง 

 



 ๑๑๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       วัฒนี ๔๔/๒ 

 

ทองที่เขามามีสวนรวม เราตองการเทานี้ เพราะวาเจตนาจริง ๆ แลวการกํากับดูแล         

ในสวนที่ทองถิ่นที่มีกํานัน ผูใหญบานอยูดวย ก็คือทองที่นะครับ ก็อยากจะใหเพิ่ม

ขอความดังกลาวนี้ ก็อยากจะหารือทานคณะกรรมาธิการวา มันมีความจําเปน เพราะวา

กํานัน ผูใหญบาน เปนหัวหนาราษฎร เปนเจาภาพทุกเรื่องทุกราวที่อยูในหมูบาน ตําบล 

การไมมีอํานาจหนาที่เลย การไมมีสวนรวมเลย มันก็จะเปนปญหานะครับ ทานอาจจะ

อางวา เปนประชาคมอยูแลว การเปนประชาคมนี่ก็มันไมชัดเจนนะครับ ก็อยากจะให 

ทานกรุณาไดพิจารณาสวนที่กลุมของกระผมไดขอเพิ่มเติมไว เพราะวาการกํากับดูแล 

ตองดูเร่ืองลําดับความสําคัญ สวนมากจะเปนเรื่องงบประมาณครับทาน เราจะตองดูเร่ือง

ลําดับความสําคัญของการจัดทํางบประมาณของทองถิ่น เราจะตองเปนคนกลั่นกรอง   

ในเรื่องการจัดทํางบประมาณของทองถิ่นนะครับ บางอยางงบประมาณไมเปนธรรม 

บางอยางจัดเพื่อหาเสียง บางอยางจัดเพื่อดูแลหัวคะแนนนะครับ หรือเปนประโยชน

รวมกันระหวางผูบริหารกับสภา อยางนี้งบประมาณก็ผานงาย แตหลาย ๆ ที่ดีนะครับ   

แตสวนที่ไมดีก็มีจํานวนมาก เพราะฉะนั้นการไดใหกํานัน ผูใหญบานเขาไปมีสวนรวม 

เปนคณะกรรมการในการเกี่ยวกับการกํากับดูแลทองถิ่นนี้จะเปนประโยชนของประชาชน 

เพราะวาทานอาจจะกลาวอางวา หลาย ๆ มาตราเขียนใหประชาชนมีสวนรวมอยูแลว----- 

 

 

        - ๔๕/๑ 



 ๑๑๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 รสรินทร ๔๕/๑ 

 

แตจริง ๆ แลวคําวา ประชาชนนี่ ถาไมมีผูชวยเหลือนะครับ ถาไมมีภาคอื่นเขาไป

ชวยเหลือ ประชาชนจะไมมีอะไรเลย จะไมมีความสามารถใด ๆ ที่จะมาดูแล ที่จะมาออก

ความคิด ความเห็นหรือมาขัดแยงใด ๆ ไดเลย ก็จึงนําเรียนวา ในฐานะที่พวกเราเปน

กํานัน ผูใหญบาน เปนพื้นที่เดียวกันอยูดวยกันกับทองถิ่นนะครับ แลวก็หนาที่ของเราเปน

เจาภาพทุกเรื่องนะครับ ไมวาจะเรื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นในหมูบาน ตําบล กํานัน ผูใหญบาน 

จะตองเปนเจาภาพ ไมสามารถจะหลีกเลี่ยงไดนะครับ แมแตในเทศบาลในยุคที่ไมมีกํานัน

ผูใหญบาน พอมีเร่ืองมีราวขึ้นมาคนก็ตะโกนหากํานัน ผูใหญบานไปไหนหมด ทําไม       

ไมออกมานะครับ การรักษาความสงบ ชวยตํารวจ การมีเวรยาม การรักษาความมั่นคง    

เร่ืองขาว เร่ืองบุคคล เร่ืองมวลชน และก็การชี้แจงขอราชการของรัฐ หรือแกขอกลาวหา  

ตาง ๆ ที่อาจจะมีมวลชนที่เกิดความขัดแยงขึ้นมาลักษณะนี้นะครับ แลวก็ที่สําคัญที่เราทาํ

แลวก็ไมมีใครทราบเลย ไมมีการประชาสัมพันธเลย ก็คือเร่ืองการประนีประนอม        

ยอมความนะครับ ปหนึ่ง ๆ นี่เปนลาน ๆ คดีนะครับ ประนีประนอมยอมความ ที่เกิดขึ้น   

ในหมูบาน เกิดขึ้นในพื้นที่ตําบลหมูบานนะครับ แลวก็สามารถที่จะจบอยูในหมูบานได 

๙๐ เปอรเซ็นต นะครับ ทางทานที่เปนศาล เปนตํารวจ เปนเจาพนักงานสอบสวนนี่         

ลดภาระลงไดมากมายจากการทําหนาที่เปนผูประนีประนอมในพื้นที่ ในตําบลนะครับ 

แลวก็การชวยเหลือประชาชนในดานตาง ๆ เราก็ทําทุกเรื่อง สวนวาอาจจะเปนการกระทบ

กับทองถิ่นตาง  ๆ  ผมวาไมใชนะครับ  ทองถิ่นใดที่ขาดกํานัน  ผู ใหญบาน  อยาง        

เทศบาลนคร หรือเทศบาลเมืองนะครับ เขาก็จะจัดตั้งชุมชนขึ้นมา คณะกรรมการชุมชน  

มีประธานชุมชนเขามาซอนเหมือนกํานัน ผูใหญบานทุกอยาง แตไมมีกฎหมายรองรับ 

และก็ไมมีคาตอบแทน ถึงเราจะมีคาตอบแทน แตก็ไมไดเอาจากทองถิ่น ทองถิ่นมีความ

สะดวกสบายที่จะไดการชวยเหลือจากเราเต็มที่อยูแลว เพียงแตวาในกลุมของกํานัน 

ผูใหญบานนี่ อาจจะมีการแทรกแซงไดจากภูมิภาคระดับบนอยูบาง ก็ขอใหพวกเรา        

ไดพัฒนาครับ ใหโอกาสพวกเรา เราจะพัฒนา เราจะปรับตัวขึ้นไป เพื่อใหมีที่ยืน ที่อยู 

เหมือนทานกํานันเสรีพูดนะครับ ก็กรุณาไปถึงทานกรรมาธิการครับ เราไมอยากจะยกมือ

แขงกับทานหรอกครับ เรามาจากหางไกลเหลือเกิน เราสูทานไมไดแน การกํากับดูแล     

แตกอนนายอําเภอนี่เขาไมใชเรานะครับ  ทั้ง  ๆ  ที่กํานัน  ผูใหญบานนี่รูวาเขาจัด 



 ๑๑๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 รสรินทร ๔๕/๒ 

 

งบประมาณปนี้ พาหัวคะแนนไปเที่ยว ไปดูงาน อางเฉย ๆ นะครับไปดูงาน ปหนาก็จัดอีก 

จัดอีกก็ผานสภาอีก ทั้ง ๆ ที่กํานัน ผูใหญบานนี่นั่งรับทราบ รับรูนะครับ อยางการทําถนน

หนทาง บางทีก็ทําเปนเรื่องเดียวนั่นแหละ เพราะวามันมีผลประโยชน แตเร่ืองที่ไมมี

ผลประโยชนก็ไมคอยทํา เราไมไดไปนั่งอยูดวย เราไมมีสวนอยูดวยในการทํางบประมาณ 

ไมไดกํากับดูแล นายอําเภอก็บอกวา จะใหกํานัน ผูใหญบานชวย ถาไมบัญญัติไว

ลักษณะนี้ทานไมใหชวยหรอกครับ เพราะวามันเปนเรื่องที่พอรู ๆ กันอยูวา บางที     

ความเกรงอกเกรงใจระหวางภูมิภาคระดับบนกับกํานัน ผูใหญบานนี่มันลดลง และสวน

ทองถิ่นนี่มันก็ดีขึ้น ลักษณะนี้นะครับ ก็กราบเรียนไปถึงกรรมาธิการผานทานประธาน   

นะครับ อยางไรก็ขอใหโปรดพิจารณา ทานจะใสขอความอะไรก็ใสเถอะ ขอใหอยูใน

ลักษณะที่วา ใหกํานัน ผูใหญบานมีสวนในการกํากับดูแล เปนคณะกรรมการรวมในการ

กํากับดูแล อาจจะมีภาคประชาชนสวนอื่น ๆ อยูดวยก็ไดครับ กราบขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :         

ขอทานสมชัย เมื่อกี้ของทานอยูในกลุมของทานวัชราใชไหมครับ ตอไปนี้ก็กลุมทานสมชัย 

อยาเพิ่งตอบนะครับ ก็ใหทานอาจารยสมชัยกอน ขอเชิญครับ 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม สมชัย 

ฤชุพันธุ ในฐานะผูแปรญัตติ มาตรา ๒๗๓ นะครับ มาตรานี้เปนมาตราที่เกี่ยวกับ        

การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เขียนไวคอนขาง      

ดีมากนะครับ แตวาในรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่ เราพยายามจะทําใหดีขึ้นกวาเดิมนี้          

ผมคิดวามันมีปญหานะครับ ------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๔๖/๑ 

 

 



 ๑๑๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๔๖/๑ 

 

ขออภิปรายในวรรคหนึ่ง ซึ่งเปนวรรคที่กรรมาธิการไดแกไข ผมเขาใจเจตนารมณของ

กรรมาธิการวามีเจตนารมณที่ดีที่มุงจะใหการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น   

มีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจน แลวก็เหมาะสมกับรูปแบบและสภาพของ อปท. 

แตละแหงนะครับ แตวาถอยคําที่เขียนนี่ มันจะทําใหมีเนื้อหาสาระของหลักคิดแตกตาง  

ไปจากถอยคําซึ่งมีอยูเดิม ซึ่งในรางเดิมซึ่งกรรมาธิการไดนําเสนอมาแลวเมื่อตอนที่บอก

เปนฉบับรับฟงความคิดเห็นนั้นนะครับ คํานั้นคือคําของป ๒๕๔๐ ซึ่งจะบอกวา การกํากับ

ดูแลองคกรปกครองส วนทองถิ่ นตองทํ า เท าที่ จํ า เปนตามที่ กฎหมายบัญญัติ                

และสอดคลองกับรูปแบบของ อปท. นะครับ แลวก็มีขอความอื่นตอไป ทีนี้ทําเทาที่จําเปน

ตามที่กฎหมายบัญญัตินี่ ผมคิดวามีนัยสําคัญ มีความจําเปน หมายความวา การกํากับ

ดูแลของหนวยงานกํากับดูแล อปท. นั้น จะทําในแงของกฎหมาย คือวาดูแลให อปท. 

ปฏิบัติตามกฎหมาย ไมทําผิดกฎหมาย แลวก็เปนการกํากับดูแลเทาที่จําเปนเทานั้น     

แตวาพอคําเปลี่ยนมาเปนวา เปนไปแบบมีหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข และสอดคลอง

เหมาะสมกับรูปแบบของ อปท. นี่นะ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัตินี่ ผมหวงเพราะผมพอดี

ไดเปนกรรมการกฤษฎีกาในชุดที่รางกฎหมายตรงนี้อยู ผมก็หวงวา กฎหมายเวลาไป 

เขียนใหมนี่ มันอาจจะบิดเบือนไปจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญได แลวก็ทําให         

การกํากับดูแลนี่ไมไดทําเทาที่จําเปน ผมยังคิดวา บทบาทในการกํากับดูแลที่สําคัญของ

การกระจายอํานาจของการปกครองสวนทองถิ่นนี่ นาจะเปนการกํากับดูแลโดยประชาชน 

และ ณ วันแรกที่เราตัดสินใจวามีการกระจายอํานาจนี่ คือเรายอมรับวา การดําเนินงาน

ของ อปท. แตละแหงนี่ทําไมเหมือนกันได ที่ตองมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เพราะวา

ทองถิ่นแตละแหงมีความเจริญไมเทากัน แลวมีความตองการไมเหมือนกัน เราจึงตอง

กระจายการปกครองออกไปสูทองถิ่น เพื่อใหแตละทองถิ่นสามารถสํารวจความตองการ

ของประชาชน  และดําเนินการตามระดับขั้นแหงความแตกตางของประชาชนได         

คราวนี้พอมาใสวรรคสองลงไปนะครับ วรรคสองนี่พยายามที่จะใหการกํากับดูแล            

มีมาตรฐานกลาง คําวา มาตรฐานกลาง นี่เปนคําที่ผมเปนหวงอยางยิ่ง เพราะวาเกรงวา

จะไปใชมาตรฐานกลาง มาตรฐานเดียว แลวก็ใชบังคับกับ อปท. ทุกแหง ถาเปนอยางนั้น

นี่ มันก็จะไมสมเจตนารมณของการกระจายอํานาจ แตอยางไรก็ตาม ผมอยากจะเคารพ 



 ๑๑๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๔๖/๒ 

 

ในคํานี้นะครับ แลวก็ยังรักษาคํานี้ไว แตขอเติมคําวา คําวา มาตรฐานกลาง นี่ใหเปน

แนวทางไดไหมครับ ไมใชเปนเรื่องที่บังคับวา ตองใชมาตรฐานเดียว แตเปนแนวทาง       

ในการดําเนินงานเพื่อให อปท. นี่เลือกไปปฏิบัติไดเองนะครับ ตามความเหมาะสมนะครับ 

ในขณะเดียวกันในวรรคนั้นนี่นะครับ ก็จะมีขอความอีกตอนหนึ่งที่วา ตองการสนับสนุนให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานตามความตองการ รวมทั้งจัด อันนี้ผมคิด

วาความตองการนั้นควรจะเขียนลงไปใหชัดเจนดวย เปนความตองการของประชาชน    

ในทองถิ่นนะครับ ขณะเดียวกัน คุณชาติชาย เจียมศรีพงษ ซึ่งขณะนี้ไมอยูนะครับ ไดขอ

แปรโดยเพิ่มวรรคสาม ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานกลางเหมือนกัน แตวาบอกวา ในการ

กําหนดมาตรฐานกลางนี้ ขอใหมีองคประกอบซึ่งมีผูแทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของ 

และผูแทน อปท. และผูทรงคุณวุฒิจํานวนเทากันมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานกลาง

ดวยครับ ขอบคุณมากครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

เจาของญัตติทั้งสองพูดแลวนะครับ ขอกรรมาธิการทานวาสักทีหนึ่งกอนไดไหมครับ   

ทานกรรมาธิการไพโรจนครับ เชิญครับ 

  นายไพโรจน  พรหมสาสน (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม 

ไพโรจน พรหมสาสน กรรมาธิการ ขออนุญาตเรียนชี้แจงตอเพื่อนสมาชิกที่แปรญัตติ

เกี่ยวกับเร่ืองนี้นะครับวา ความจริงแลวในเรื่องของการบริหารราชการแผนดินของ 

ประเทศไทยเรานั้น ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

                                                                                                                     - ๔๗/๑ 

 



 ๑๑๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๔๗/๑ 

 

เราแบงเปนราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นนะครับ ซึ่งอันนี้กระผม

เองก็อยูในคณะกรรมาธิการก็พยายามที่จะชี้แจงในประเด็นตาง ๆ เหลานี้ใหเปนที่เขาใจ

ชัดเจนและแจมแจงในที่ประชุมกรรมาธิการยกรางนะครับ เพราะฉะนั้นในมาตรา ๗๗ (๒) 

นั้นนะครับ เราจึงไดมีการกําหนดวา ใหมีการกําหนดอํานาจหนาที่ระหวางราชการบริหาร

สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นนี่ไวใหชัดเจน เพื่อประโยชนแกการพัฒนา

ประเทศ ซึ่งอันนั้นเปนบทหลักในเรื่องของแนวนโยบายแหงรัฐนะครับ แลวก็เพื่อใหเกิด

ความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ ก็เปนที่เขาใจวา ในราชการบริหารสวนกลางนั้นก็คือกระทรวง 

ทบวง กรมตาง ๆ ในสวนกลาง ซึ่งอาจจะปฏิบัติงานในสวนกลาง หรือเปนหนวยงาน   

ทางวิชาการไปทําในพื้นที่ สวนภูมิภาคนั้น คือจังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ รวมไปถึงตําบล 

หมูบาน  ซึ่ง เปนการปกครองทองที่  และมีกํานัน  ผู ใหญบาน  ดูแลรับผิดชอบอยู            

และราชการบริหารสวนทองถิ่นนั้นก็อยางที่ทานทั้งหลายรับรู รับทราบกันนะครับ           

คือองคกรที่รัฐไดจัดตั้งขึ้นใหมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ไมวาจะเปน อบต. เทศบาล 

หรือองคการบริหารสวนจังหวัด หรือทองถิ่นรูปพิเศษ เชน กทม. หรือวาเมืองพัทยานะครับ 

หลักการใหญ ๆ ก็จะเปนเชนนั้น แตโดยเหตุที่วา ที่ผานมาในอดีตนั้นเราอาจจะยังไมมีการ

กําหนดภารกิจที่ชัดเจนวาอันไหนที่สวนกลางควรจะทํา  อันไหนที่จะเปนหนาที่           

สวนภูมิภาค อันไหนที่จะเปนหนาที่สวนทองถิ่น ก็เลยเกิดความสับสนกันคอนขางจะมาก

พอสมควรนะครับ ดวยเหตุฉะนี้นะครับ ในบทวาดวยราชการสวนทองถิ่น ในราชการ

บริหารสวนทองถิ่นนี้ จึงไดมีกําหนดตรงนี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ เขียนถึงบทบาทอํานาจ

หนาที่ของทองถิ่น ขณะเดียวกันก็เพื่อใหมีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับ ถาในมาตรา

ถัดไป  ซึ่งผมขอเลยไปนิดเดียวนะครับ  ชี้แจงที่ทานกํานันชํานาญอภิปรายกอน              

ในมาตรา ๒๗๔ นะครับ ในวรรคสองนี่เขียนไวชัดเจนเลยนะครับวา การกําหนดอํานาจ

และหนาที่ระหวางราชการ คงตองขอเติมวา บริหารสวนกลาง และราชการบริหาร      

สวนภูมิภาค กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดวยกันเอง ใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับ ตามที่กฎหมายบัญญัติ      

โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่นเปนสําคัญนะครับ อันนี้ก็หมายความ

วา เปนที่ตระหนักและเขาใจกันดีวาราชการ ผมพยายามจะใหทองที่อยูในนี้ดวยนะครับ  



 ๑๑๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๔๗/๒ 

 

แตวาโดยที่ไดชี้แจงตอที่ประชุมกรรมาธิการแลว เราก็เห็นวาการกําหนดเพียงวา ราชการ

บริหารสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่นนั้นก็นาจะพอเพียง เพราะคําวา ราชการบริหาร 

สวนภูมิภาค นั้น ก็รวมไปถึงการปกครองทองที่อยูแลวนะครับ ประกอบกับขณะนี้

กระทรวงมหาดไทยเองก็ไมไดมีดําริที่จะใหกํานัน ผูใหญบานนั้นเปนสวนหนึ่งของราชการ

บริหารสวนภูมิภาคที่ชัดเจนนะครับ โดยที่วาตอไปนี้ก็อาจจะไมจําเปนตองเลือกตั้ง แลวก็

ใหมีเทอมวาระคราวละ ๕ ปนะครับ อาจจะอยูไปถึง ๖๐ ป และถือวาการปกครองทองที่

หรือในสวนของกํานัน ผูใหญบานนั้นเปนสวนหนึ่ง หรือเปนแขน เปนขา เปนมือเปนไม

ใหกับสวนราชการทุกหนวยงานที่จะดูแลดานการรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคง

อะไรตาง ๆ ซึ่งอันนั้นนาจะตองไปเขียนใหชัดเจนในกฎหมายลักษณะปกครองทองที่ 

ร วมทั้ ง ที่ จ ะต อ งมี ก า ร  หลั ง จ าก รั ฐ ธ ร รมนูญนี้ ผ า น ไปแล ว นะค รั บ  ขณะนี้

กระทรวงมหาดไทยเขากําลังเตรียมการ จะตองมีการเขียนในเรื่องของประมวลกฎหมาย

ทองถิ่นนะครับวา ใหทองถิ่นมีอํานาจหนาที่อะไร อยางไร แบงความชัดเจนในเรื่องตาง ๆ 

เหลานี้ ซึ่งผมเองก็ดี อาจารยวุฒิสารก็ดี อาจารยสมคิดก็ดี อยูในคณะกรรมการกระจาย

อํานาจครับ เราก็กําลังจะทําเรื่องนี้อยูใหชัดเจน เพราะฉะนั้นที่อยูของทานกํานัน 

ผูใหญบาน นั้นมีแนนอนนะครับ แลวก็คงจะตองกําหนดบทบาทใหแนนอนชัดเจนวา  

ทานนั้นคือพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่การปกครองทองที่   

แลวก็คงจะตองเนนใหมีการประสานงานหรือการทํางานรวมกันอยางใกลชิดระหวาง

ราชการบริหารสวนทองถิ่น กับทานกํานัน ผูใหญบาน ซึ่งอยูในพื้นที่นั้นวาเปนสวนที่จะ

เกื้อกูลแลวก็ทํางานรวมมือรวมไมซึ่งกันและกัน ถาเปนเชนนั้นผมคิดวา ทานกํานัน 

ผูใหญบานนะครับ ทั่วทั้งประเทศของเรานะครับ รวมทั้งพี่นองนักปกครองที่ รับฟง       

การประชุมนี้อยู ก็คงเปนที่สบายใจไดนะครับวา เราจะไมสรางปญหาระดับพื้นที่นะครับ 

เราจะใหมีที่ทุกฝายนั้นมีบทบาท มีอํานาจหนาที่และทํางานประสานกันอยางใกลชิดครับ 

ถาเปนเชนนั้นก็คงจะเปนที่เบาใจไดนะครับ ในสวนที่เกี่ยวกับการกํากับดูแล ผมอยากจะ

ขอใหทานอาจารยวุฒิสารไดตอบชี้แจงตอที่ประชุมครับ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

เชิญอาจารยครับ 



 ๑๑๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๔๗/๓ 

 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน            

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ผมขออนุญาตกราบเรียน    

เพิ่มเติม  เพื่อใหทางทานผูแปรญัตติ  โดยเฉพาะทานชํานาญไดสบายใจนะครับ               

ขออภัยที่เอยนามวา เร่ืองของการดูแล เร่ืองของการงบประมาณขององคกรทองถิ่นนี่      

ในหมวดนี้ของรัฐธรรมนูญนี่เราไดเพิ่มเติมเขาไปนะครับ ในหมวดที่วาดวยเรื่องของ       

การทํางบประมาณของทองถิ่นนะครับ ซึ่งจะอยูในมาตรา ๒๗๘ นี่นะครับ วรรคทายนี่          

เราไดพูดวา การบริหารงบประมาณของทองถิ่นนี่ ------------------------------------------------ 

 

                                                                                                                      - ๔๘/๑ 



 ๑๑๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                นิวรา ๔๘/๑ 

 

ใหนํามาตรา ๑๖๔ วรรคสองในรัฐธรรมนูญนี้มาใชดวย ๑๖๔ วรรคหก  ๑๖๔ วรรคหก    

คือการพูดเรื่องของการแปรญัตติที่ไปเปนผลประโยชนทับซอนนะครับ อันนี้นอกจากจะใช

กับระบบงบประมาณแผนดินแลวนี่ ก็เอาไปอนุโลมใชกับองคกรทองถิ่นดวย ซึ่งถือวาเปน

เร่ืองใหมที่เติมเขาไปเพื่อที่จะทําใหเกิดความสบายใจในเรื่องของการใชงบประมาณที่จะ           

เกิดประโยชนตอพี่นองประชาชนผานองคกรทองถิ่นอยางชัดเจนนะครับ  

  สวนประเด็นที่ ๒ ที่เปนประเด็นที่ทานอาจารยสมชัย ขออภัยที่เอยนาม   

ไดกรุณาแปรญัตตินั้นนี่นะครับ กรรมาธิการเห็นวา ประเด็นแรกในวรรคแรกของ          

ทานอาจารยสมชัย อยากจะหารือทานอาจารยครับวา จริง ๆ แลวที่กรรมาธิการเสนอ   

เขาไปเพิ่มวา หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจน เหตุผลหลักก็คงเหตุผลตรงกับ   

ทานอาจารยครับ ก็คือกลัววาจะไปใสกํากับจนไมมีทางออกนะครับ เพราะฉะนั้น

หลักเกณฑทั้งหลายนี่ตองบอกเงื่อนไขครับวา มันมีความจําเปนอยางไร เพราะฉะนั้น      

ถาจะขอคงวรรคนี้ไว ไมทราบวาทานอาจารยจะเห็นอยางไรนะครับ สวนในวรรคสอง    

ผมคิดวา คณะกรรมาธิการพิจารณาแลวอยากรับเอาคําของทานอาจารยในเรื่องของ

มาตรฐานกลางที่เปนแนวทางเอามาใสไวในวรรคสองของเรา แลวก็ใหองคกรทองถิ่น     

ไดเลือกปฏิบัติ สวนตอนทายที่อาจารยเพิ่มเติมวา เปนไปตามความตองการของ

ประชาชน  กรรมาธิการไดเติมไปแลวครับวา เปนความตองการขององคกรทองถิ่น ซึ่งใน

นัยนั้นก็หมายความวา ไดผานกระบวนการตามระเบียบของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น        

ซึ่งตองมีกระบวนการประชาคมนะครับ ก็อยากจะหารือทานอาจารยวา ถาทานอาจารย 

จะเห็นชอบก็จะขออนุญาตคงวรรคแรกไว แลวก็วรรคสองขออนุญาตนําคําของ          

ทานอาจารย ๒ คํา คือคําวา เปนแนวทาง แลวก็ ใหทองถิ่นไปเลือกปฏิบัติ เอามาใสไว   

ในวรรคสองของรางกรรมาธิการครับ สวนวรรคทายที่ทานอาจารยแปรญัตติเพิ่มเติม      

ซึ่งไมไดอภิปรายนี่นะครับ ขออนุญาตกราบเรียนวา สวนนี้นี่ถาจะมีคณะกรรมการอีกก็จะ

เปนคณะกรรมการหลายชุดมากในแงของการทํางาน ซึ่งจริง ๆ องคกรทองถิ่นก็มี

คณะกรรมการกระจายอํานาจในการดูแลอยูแลว ถาหากอันนี้เปนความตองการก็ขอให

บันทึกเอาไววาเปนเจตนารมณที่จะไปเพิ่มบทบาทในเรื่องของการดูแลเรื่องมาตรฐานกลางนี่ 

 



 ๑๑๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                               นิวรา ๔๘/๒ 

 

ในคณะกรรมการกระจายอํานาจ ซึ่งจะปรากฏในมาตรา ๒๗๔ ตอไปครับ ขออนุญาต

กราบเรียนหารือครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :       

ทานอาจารยพอรับคําหารือไดไหมครับ อาจารยสมชัยกอนนะครับ เชิญครับ  

  นายสมชัย ฤชุพันธุ : กราบเรียนทานประธานครับ ผม สมชัย ฤชุพันธุ  

วรรคหนึ่งนี่ ผมอานดูใหมแลวตามคําชี้แจงของทานอาจารยวุฒิสารก็รับไดนะครับ 

สําหรับวรรคสองนั้นอยากใหเติม ๒ คํานะครับ คือคําวา หลังคําวา มาตรฐานกลาง     

เปนวา เปนแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อใหองคกรปกครองทองถิ่นเลือกไปปฏิบัติไดเอง     

เขาใจวาตรงกันแลวใชไหมครับ รับไดครับ ขอบคุณครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ทานกํานันครับ  

  นายชํานาญ ภูวิลัย : กราบเรียนทานประธาน ทานสมาชิกที่เคารพครับ  

ผม กํานันชํานาญ ภูวิลัย สสร. ครับ ผมฟงแลวทานกรรมาธิการทานคงไมเห็นดวยที่จะมี

คณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลทองถิ่น จริง ๆ เปนเจตนาดี เพราะวาปญหาของทองถิ่น     

มีมาก ปญหาของทองถิ่นเปนปญหาที่แกไขไดยากมาก ถาจะแกไขใหเร็วก็คือบัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญนี้ใหมีคณะกรรมการดังกลาว เพราะวาจะชวยกลั่นกรอง ชวยแกปญหา     

ชวยลําดับความสําคัญของการใชงบประมาณ ชวยกลั่นกรองเรื่องการใชงบประมาณ  

แลวก็ทําใหพี่นองประชาชนไดมีที่พึ่งดวย เพราะวาการที่ประชาชนมีบานใกลเคียง มีพื้นที่

อยูดวยกัน มีบานเรือนอยูดวยกัน อยางนี้ก็สามารถมานั่งปรึกษาหารือ หรือมานั่งคุยวา

ทําไมตรงนี้ทําไมงบประมาณไมทํา แลวตรงนั้นทําไมถึงทํา แลวผลประโยชนเปนอยางไร    

เปนเพราะอะไร ลักษณะนี้พวกเราสามารถที่จะชี้แจงไดถาเราไปเปนคณะกรรมการ      

แตทานกรรมาธิการรูสึกวาจะไมยอมใหมีคณะกรรมการตามขอเสนอของพวกเรานะครับ       

ทานรูสึกวาจะทิ้งใหไปอยูกฎหมายอื่น ๆ คําวา กฎหมายลูกที่จะตามมา ตามความที่  

ทานกรรมาธิการ ทานผูหลักผูใหญในอดีตของเราพูด รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มีจํานวน

มากมายนะครับที่ไมมีกฎหมายตามออกมาเลย การมีกฎหมายตามออกมาเฉพาะ 

 



 ๑๒๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                               นิวรา ๔๘/๓ 

 

เร่ืองของเราก็เปนไปไดยาก ประมวลกฎหมายที่ทานวาก็ไมใชวาจะเกิดขึ้นไดงาย ๆ     

แลวเกิดขึ้นแลวไปถึงสภายุคหนึ่งก็ไมรูวาจะเอาใจใคร แตวาสิ่งที่ มันดีแน ๆ ก็คือ         

การกําหนดใหมีคณะกรรมการขึ้นกํากับดูแล เพื่อกลั่นกรอง ---------------------------------- 

               

                                                                                                                      - ๔๙/๑ 



 ๑๒๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             ณัฐชนก ๔๙/๑ 

 

เพื่อลําดับความสําคัญ แลวก็เพื่อชี้แจงประชาชนในการทํางานของทองถิ่น ลักษณะนี้   

มันก็พอจะเกิดไดถาทานจะอนุเคราะหพวกเราหนอยนะครับ ก็พอจะอนุญาตอนุเคราะห

ได ผมดูก็ไมนาเกลียดอะไร เพราะวามันก็เปนงานของภูมิภาคที่นายอําเภอทําอยูแลว    

ถาจะใหมีคณะกรรมการนี่ผมวา เปนเรื่องที่พอจะชวยได พอที่จะใหเปน ใหมีได เพื่อความ

สมานฉันทในพื้นที่เปนสําคัญอีกดวยนะครับ เราไปรูไปเห็นดวยในพื้นที่ตาง ๆ เมื่อเขาไป

นั่งอยูดวยกัน ไปปรึกษาหารือกัน ปญหาความไมเขาใจในพื้นที่ก็จะหมดไป อันนี้คือ

สําคัญมากนะครับ เพราะวามันเปนลักษณะคลาย ๆ กับเสือ ๒ ตัวนะครับเดี๋ยวนี้          

แตเสือตัวหนึ่งนะผอมครับ ผอมมากไมคอยมีแรงจะสูหรอก แตวาถาใหเราไปเกี่ยวของ          

ดวยแคนั้น เราก็ไมไดอวนขึ้นนะครับ เพียงแตเราไดรับความเชื่อม่ันจากประชาชน    

เพิ่มขึ้นหนอย ในการไปรู ไปเห็นการจัดงบประมาณ ไมมีความตองการมุงหวังที่จะเขาไป

ชวยบริหารอะไรเลยนะครับ ก็ขอความกรุณาทางกรรมาธิการไดโปรดพิจารณาอีกสักรอบ

เถอะครับ  เ ราอยากให มีคณะกรรมการครับ  ขอให มีท องที่ เ ข า ไปมีส วนร วม                     

ในคณะกรรมการดังกลาวรวมกับฝายอื่น ๆ ก็ไดครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ทานสมาชิกครับ เร่ืองนี้เปนเรื่องใหญ มีชื่อปรากฏบนจอ ผมขออนุญาตอานนะครับ     

แลวจะวางเรียงลําดับไปตามนี้ ๑. ทานประสงค พิทูรกิจจา  ๒. ทานสวิง ตันอุด              

๓. ทานอุทิศ ชูชวย  ๔. ทานมนตรี เพชรขุม นะครับ มีชื่ออยางนี้แลวนะครับ เพราะฉะนั้น  

ก็ใครจะมามีชื่อเพิ่มเติม ผมคิดวาก็ขอเพิ่มไปยกเรื่อย ๆ แตขอเชิญทานประสงค         

พิทูรกิจจา กอนนะครับ เชิญเลยครับ ตองขออนุญาตสั้น ๆ เพราะวาไมไดแปรญัตติ      

นะครับ 

  นายประสงค พิทูรกิจจา  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ         

ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผม ประสงค พิทูรกิจจา สสร. ครับ ขออนุญาตกราบเรียน

ครับวา ชวงชีวิตที่เติบโตมาจากสายมหาดไทย กํานัน ผูใหญบานเปนผูมีบทบาทมากับ

พวกเราโดยตลอดนะครับ ตั้งแตมี พรบ. ๒๔๕๗ มาแลว  กํานัน ผูใหญบาน ทําหนาที่แทน

ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น ทุกเรื่องทุกราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตําบล 

หมูบาน กํานัน ผูใหญบาน เปนคนทําแทนเรา ทําแทนทุกกระทรวง ทบวง กรม มาถึงวันนี้ 



 ๑๒๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             ณัฐชนก ๔๙/๒ 

 

จากการที่ทานกรรมาธิการทั้ง ๒ ทาน คือทานไพโรจนกับทานวุฒิสาร ขออนุญาต           

ที่เอยนามครับ ก็ไดกราบเรียนแลววา กระทรวงมหาดไทยไดพยายามผลักดันใหทองที่       

คือกํานันกับผูใหญบาน กลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่ง เปนการชวยเหลือพี่นองประชาชน       

ในเขตตําบล หมูบาน รวมกับสวนทองถิ่นและสวนภูมิภาค ผมดูจากทางผูแปรญัตติ       

ไดขอมา  เขียนถอยคําอานแลวนาเปนการสงสารครับ  ในรูปแบบที่ เขียนมาวา              

ขอใหมีคณะกรรมการที่มาจากรูปแบบการปกครองลักษณะทองที่เขามามีสวนรวมในการ

บริหาร และตองทําเทาที่จําเปน ขอมามีสวนรวมเทานั้นนะครับ และเทาที่จําเปนดวย 

ไมไดขอมากขอมาย ซึ่งเมื่อสักครูนี้ทางกรรมาธิการก็ไดกรุณากับทางผูขอแปรญัตติ      

ไปแลว จะขอเพิ่มอีกสักนิดสักหนอยนาจะอะลุมอลวยใหกันไดบางครับ ผมขอในนาม   

ของกระทรวงมหาดไทยดวยครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบคุณครับ เชิญทานสวิงนะครับ 

  นายสวิง ตันอุด : ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ                 

ผมคิดวา ในหัวขอนี้ หมวดนี้มีความสําคัญอยางยิ่งนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรานี้           

นะครับ เพราะวาเปนเรื่องที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแล ซึ่งผมก็คิดวาก็นาสนใจ   

และผมจะอภิปรายในสวนที่คณะกรรมาธิการไดแกไขนะครับ ผมคิดวาเรื่องนี้สําคัญ     

นะครับ เพราะวาการที่จะใหพื้นที่นี่นะครับอยูรวมกันไดนี่ก็จะมีลักษณะ ๓ ขา ก็คือ       

ขาหนึ่งเรียกวา ทองถิ่น ขาที่ ๒ ก็เรียกวา เปนทองที่ แลวก็ขาที่ ๓ ก็เรียกวา ประชาชน 

โดยมีแผน หรือความตองการของประชาชนเปนจุดรวมในการที่จะอยูรวมกัน เพราะฉะนั้น

ทุกวันนี้เขาอยูรวมกันอยูแลว แลวก็มีกระบวนการในการที่จะปฏิบัติการรวมกันอยูแลว              

ซึ่งผมคิดวาเรื่องนี้สําคัญ ทีนี้ เอาละ เร่ืองเกี่ยวกับการกํากับดูแลก็ดีนะครับ เร่ืองเกี่ยวกับ

มาตรฐานกลางในเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแลก็ดี อันนี้ผมจะไมอภิปราย -------------------- 

 

       - ๕๐/๑ 



 ๑๒๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สาริศา ๕๐/๑ 

 

เพราะผมคิดวาก็นาสนใจ แตวาผมไมไดแปรญัตติไว แตวาสิ่งที่ผมคิดวาอยากจะอภิปราย

ตอนนี้ก็คือเร่ืองที่กรรมาธิการไดแกไขนี้นะครับ ก็คือวาดวยเรื่องความสามารถในการ

ตัดสินใจดําเนินงานตามความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งผมคิดวา

ขอความนี้จะมีปญหานะครับ ในตอนวรรคสุดทายของมาตรานี้ เพราะผมคิดวา จริง ๆ 

แลวอยางที่อธิบายตอนตนวา ประชาชนตอนนี้ไดมีความรวมมือกันอยูแลว แลวดังนั้น

ความรวมมืออันนี้นี่ทําอยางไรถึงจะใหเปนความรวมมือรวมกันครับ ที่จริงแลวผมเขาใจวา

สิ่งที่คําของทานอาจารยสมชัยนี่นะครับชัดเจนดีอยูแลวเสียดวยซ้ําไป  ที่ เ รียกวา          

เปนความตองการของประชาชนในทองถิ่นนะครับ แตบังเอิญอาจารยก็ไมไดติดใจเรื่องนี้      

แตผมคิดวาเรื่องนี้ขอใหคณะกรรมาธิการไดพิจารณา เพราะวาจริง ๆ แลวถาจะตัด คําวา 

องคกรปกครอง สวนนี้ออกนะครับ ก็จะดีเสียดวยซ้ํา ก็คือเปนการดําเนินงานตามความ

ตองการของทองถิ่น ซึ่งหมายรวมถึงทั้งประชาชน หมายรวมถึงทั้งองคกรปกครอง        

สวนทองถิ่น แลวก็ทองที่ที่จะรวมมือกันในการปฏิบัติการเรื่องนี้ ซึ่งผมคิดวาก็จะทํา        

ใหชัดเจนขึ้น ไมเชนนั้นเราจะทําใหเร่ืองนี้ถกเถียงกันวา ความตองการอันนี้เปนความ

ตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเทานั้นเอง ซึ่งจะทําใหกีดกันประชาชนออกไป   

นะครับ ซึ่งผมคิดวา เร่ืองนี้ถาตัดลงไปไดก็จะทําใหกลายเปนความรวมมือของทุกฝาย  

นะครับ ซึ่งก็ขอตั้งเปนขอสังเกตในสวนที่กรรมาธิการไดเปลี่ยนขอความตรงจุดนี้ครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

ขอบคุณครับ ทานอุทิศครับ เชิญครับ 

  นายอุทิศ ชูชวย  :   กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ 

กระผม อุทิศ ชูชวย สสร. ครับ ทานประธานครับ ผมอยากจะกราบเรียนนําเรียนขอมูล    

ในมาตรา ๒๗๓ นะครับ ตามที่ทานสมาชิกไดแปรญัตติไวนะครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ขออนุญาตนะครับ เร่ืองนี้คุณอุทิศไมไดแปรญัตตินะครับ แตเร่ืองมีการแกไข เพราะฉะนั้น     

คงจะตองพูดไดแตเฉพาะเรื่องที่กรรมาธิการแกไขนะครับ 

 



 ๑๒๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สาริศา ๕๐/๒ 

 

  นายอุทิศ ชูชวย  : ครับ กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ          

อยากจะกราบเรียนอยางนี้นะครับวา ผมเห็นดวยกับกรรมาธิการยกรางนะครับ               

ที่ไดปรับเปลี่ยนถอยคํา แลวก็เห็นวาเปนการเหมาะสมอยูแลวนะครับ ที่ไดบัญญัติให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นการกํากับดูแลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําเทาที่

จําเปน เพราะวาเปนการสอดรับสอดคลองกับเจตนารมณของการกระจายอํานาจนะครับ 

และที่สําคัญครับ ถาหากวาเรานําการกํากับดูแลมาปนรวมกันกับการมีสวนรวม มันคง   

ไปไมไดในมาตรา  ๒๗๓  นี้  เพราะการมีสวนรวมนั้นไดปรากฏอยู ใน  ๒๗๘  แลว             

และที่สําคัญครับ ในมาตรา ๗๗ ที่ผานมา เราไดพิจารณาที่ผานมานั้นนะครับ ไดเปด

โอกาสใหสวนภูมิภาค ซึ่งกํานัน ผูใหญบานนี่นะครับอยูในสวนภูมิภาค ทองที่อยูใน

ภูมิภาคนะครับ ไดมีโอกาสที่จะดูแลพี่นอง เพราะสามารถจัดงบประมาณและทําการอื่น ๆ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติไวนี่กวางขวางมากยิ่งขึ้น  นับเปนจุดขายของรัฐธรรมนูญ        

ฉบับป ๒๕๕๐ ของเราเสียดวยซ้ําไปนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวา ความหวังดีของเพื่อน

สมาชิกที่พยายามจะใหกํานัน ผูใหญบานไดมีสวนรวมในการดูแลพี่นองประชาชนมากขึ้น

นั้น สําหรับรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ นี้ที่เรากําลังทําอยูนี้นะครับ เปนจุดขายไดดีทีเดียว

ครับทานประธานครับ เพราะฉะนั้นไมควรจะบัญญัติไวใน ๒๗๓ อีกนะครับ เพราะมันเปน

การซ้ําซอนและมันจะดูไมสวยงามกับการบัญญัติรัฐธรรมนูญนะครับ ในสวนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเองนะครับ ก็อยากจะกราบเรียนวา มีภารกิจตามอํานาจหนาที่ของ

การกระจายอํานาจ ในสวนของกํานัน ผูใหญบานเองนั้น ก็มีภารกิจในสวนของกํานัน 

ผูใหญบาน นะครับ ภารกิจหลักนี่นะครับมีอยูตามกฎหมาย ตามภารกิจ--------------------- 

                                                                          

                                                                                                                      - ๕๑/๑ 



 ๑๒๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              ศริิลักษณ ๕๑/๑ 

 

สวนการมีสวนรวมที่จะดูแลความทุกข ความสุขของพี่นองประชาชนนั้นมีทั้ง ๒ สวน ครับ           

ตองชวยกันครับ มิไดหมายความวาเราจะแบงแยกเฉพาะวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดําเนินการดานการพัฒนาอยางเดียว ไมดูแลในเรื่องของความสงบสุขก็มิไดครับ        

เพราะความสงบสุข ความอยูดีกินดีของพี่นองประชาชนเปนรากฐานสําคัญของความ  

สงบสุขในหมูบานในชุมชนอยูแลวครับ เพราะฉะนั้นทั้ง ๒ สวน นี่เปนเรื่องที่แยกกัน       

ไมออก ภารกิจจะตองตีคูขนานกันไปครับ ทานประธานครับ เพราะฉะนั้นไมเห็นดวยที่จะ

บรรจุไวตามที่ผูแปร แลวก็สนับสนุนคณะกรรมาธิการยกรางนะครับ  

   สวนวรรคที่  ๒  ที่ มีการแกไข  ผมเองนั้นไดสดับตรับฟงเหตุผลของ         

ทานอาจารยสมชัย ฤชุพันธุ นะครับ ขออภัยที่เอยนาม ไดพยายามที่จะอธิบายนะครับ 

ขยายความ แลวก็เปนหวงเปนใยถึงเรื่องมาตรฐานกลางนะครับ อยากจะกราบเรียน    

ทานประธานอยางนี้นะครับวา ผมเองนั้นไดประสานกับทานกรรมาธิการยกราง           

ทานอาจารยวุฒิสาร เราก็กังวลเหมือนกันครับวา มาตรฐานกลางนั้นมันอาจจะเปนคํา      

ที่ใหมอยูนะครับ แตถาทานอาจารยสมชัยไดกรุณาเติมไว โดยเฉพาะเติมไวในสวน       

ของหลังมาตรฐานกลางนะครับวา เปนแนวทางในการดําเนินงานนะครับ มันก็จะเบาใจ

ขึ้นไดนะครับวา จากที่ไมมีมาตรฐานนี่กลับมีมาตรฐาน แตมาตรฐานนั้นตองเปนกลาง ๆ 

ไว สําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหสอดคลองกับทองถิ่นตาง ๆ ไดอยางแทจริง      

นะครับ ก็ควรจะใสลงไปนะครับ แลวก็ในบรรทัดตอมาที่อาจารยสมชัยไดกรุณาเติมไว 

หลังองคกรปกครองสวนทองถิ่น เติมคําวา เลือกไปปฏิบัติไดเองนี่ก็เห็นสมควรดวยครับ 

แลวก็เชื่อวาคณะกรรมาธิการก็คงจะเห็นดวยนะครับ ก็ขอกราบเรียนทานประธาน       

ทานกรรมาธิการไวเพียงแคนี้ครับ กราบขอบพระคุณมากครับ ทานประธานครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานมนตรีครับ เชิญครับ 

  นายมนตรี  เพชรขุ ม   :  กราบ เ รี ยนท านประธานที่ เ คา รพครั บ 

คณะกรรมาธิการยกรางที่เคารพทุกทานนะครับ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ     

ทุกท านครับ  หมวดที่  ๑๔  นะครับ  ว าด วยการปกครองส วนท องถิ่ นนะครับ                      

ในมาตราที่  ๒๗๓  นะครับ  ไดมีผูที่ขอแปรญัตตินะครับ  ก็ผมเองก็นั่งฟงมาตลอดนะครับ  



 ๑๒๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              ศริิลักษณ ๕๑/๒ 

 

ก็พิจารณาดีนะครับ ทบทวนกันเปนอยางดีนะครับ ก็เห็นดวยกับยกรางเปนอยางยิ่ง       

นะครับ ทานประธานที่เคารพครับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะองคการบริหาร

สวนตําบลนะครับ เกิดขึ้นประมาณ ๑๐ ขวบนะครับ ทานก็จะเห็นไดวา จะมีการเติบโต

ขึ้นมาเร็วอยางที่สุดนะครับ  นั่นก็คือ  การพัฒนาอยางตอเนื่องมาตลอดนะครับ             

ทานประธานที่เคารพครับ ถาทานขับรถไปแถว ๆ ชนบทนะครับ ทานจะเห็นไดวา        

ถนนหนทาง ไฟฟา ประปา ทุกอยางเต็มพื้นที่เลยนะครับตอนนี้ ที่ทองถิ่นพยายามจะทํา  

กันอยูนะครับ ที่จะใหพี่นองประชาชนไดรับผลประโยชนสุข และในขณะเดียวกันทองถิ่น   

ก็ไดทําไปในทุก ๆ เร่ือง ไมวาจะเปนการศึกษาดานสาธารณสุข หรือวาดานเศรษฐกิจ 

รวมถึงอีกหลาย ๆ เร่ืองนะครับ ผมก็ไมอาจจะกลาวตรงนี้ได เพราะมันมีอีกมากมายที่     

พี่นองชาวทองถิ่นตองทํากันอยูนะครับ แปดรอยกวาทองถิ่นในปจจุบันนี้นะครับ              

ก็ทําหนาที่ดวยดีกันมาตลอด และพวกเราก็ทําหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมายมาตลอด

นะครับ โดยหลักเกณฑ โดยกฎกติกา วาดวยกฎหมายมาตลอดเวลานะครับ พวกเรา     

ไมคิดที่จะกระทําผิดหรอกครับ ไมจําเปนตองมีบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือบุคคลอ่ืนที่จะ   

เขามารวมดวยนะครับ ถาจะเขามารวมนะครับ ทองถิ่นก็เปดโอกาสใหตลอดเวลานะครับ

ที่จะมาลงทองถิ่นนั้น ๆ และก็หลาย ๆ ทองถิ่นเชนกันนะครับทานประธาน ไดมีทานกํานัน     

ไดมีทานผูใหญบาน และบุคคลอ่ืน ๆ ก็ไดลาออกจากตําแหนงอื่น ๆ และก็มาสมัคร        

ในตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลบาง -------------------------------------------------- 

 

          - ๕๒/๑ 



 ๑๒๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๕๒/๑ 

 

นายกเทศมนตรีเทศบาลบาง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบางนะครับ ก็มีกันมา   

เร่ือย ๆ นะครับ แลวก็เชนเดียวกันนะครับ นายกเหลานี้ก็เชนกันนะครับ ก็ลาออก

เหมือนกันนะครับ ไปทําหนาที่ อ่ืนก็มีมากมายเหมือนกันนะครับ แสดงวาทั้งที่ทําได      

และทําไมได แตถาทําไดก็ตองทําผลประโยชนใหกับพี่นองประชาชนอยางแทจริงนะครับ 

ทานประธานที่ เคารพครับ  กํานัน  ผู ใหญบาน  ดูแลพี่นองประชาชนเปนอยางดี                

ในฝายปกครองทองที่ นั่นก็มาจากการเลือก ใชคําวา เลือก นะครับ ของพี่นองประชาชน 

และในขณะเดียวกันผูบริหารทองถิ่นนี่ครับ ก็ไดดูแลพี่นองประชาชนเปนอยางดีเหมือนกัน

นะครับ ในฝายของการบริหารจัดการในทองที่นั้น ๆ นะครับ นายกองคการบริหาร       

สวนตําบล นายกเทศมนตรีเทศบาล นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง

ของประชาชน การเลือกตั้งนะครับ พี่นองประชาชนไววางใจยอมรับ เลยลงคะแนนให   

เพื่อที่มาทําหนาที่ในการบริหารพื้นที่นั้น ๆ ก็หมายถึงไดรับการเลือกตั้ง เปนที่ยอมรับจาก

พี่นองประชาชนมาอยางดี และในขณะเดียวกันผูบริหารเหลานั้นก็จะมีผูชวย มีเลขา    

และก็มีขาราชการประจําที่รูดานกฎหมาย แลวก็มีขาราชการประจําที่รูเร่ืองการคลัง         

มีขาราชการที่รูเร่ืองการโยธา และอีกหลาย ๆ เร่ือง หลาย ๆ ฝายนะครับ ก็ทําหนาที่     

เพื่อพี่นองประชาชนดวยดีมาตลอดนะครับ อยางที่ผมนําเรียนตอนตน ถาเขาพื้นที่        

จะเห็นวา พื้นที่พี่นองประชาชนไดรับความสะดวกสบายอยางเต็มที่ ถาทานประธาน     

ขึ้นเครื่องบินนะครับ ขึ้นที่สูงนะครับ มองลงที่ต่ํานะครับ จะเห็นทางประปาเปนแถวเลย

ครับตอนนี้  จะเห็นถนนหลาย  ๆ  สายนะครับ  ไมวาจะเปนถนนลาดยาง  หรือวา           

ถนนคอนกรีต (Concrete) และก็ยังมีถนนที่พวกเราตองบุกเบิกนะครับใหกับพี่นอง

ประชาชนไดใชสอย ไดใชในการคมนาคมในเสนทางตาง ๆ ไดใชในการสัญจรไปมา      

นะครับ ตลอดจนกระทั่งไดใชในการขนสงพืชผลผลิตทางการเกษตรนะครับ ฉะนั้นผมเอง

ก็ตองยืนตามยกรางนะครับ เห็นดวยกับคณะกรรมาธิการยกรางเปนอยางยิ่งนะครับ 

เพราะวาคณะกรรมาธิการยกรางก็ไดพิจารณา และก็ไดไตรตรองดูดีแลวนะครับวา      

การปกครองทองที่กับการบริหารทองถิ่นนะครับ ก็ตองแยกออกจากกันดวยดีนะครับ      

แตวาโดยภาพรวมการดูแลประชาชน  ชวยเหลือประชาชน พวกเราก็ดแูล แลวก็ชวยเหลือ 

 



 ๑๒๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๕๒/๒ 

 

ซึ่งกันและกัน  แตนั่นก็หมายถึงวา  ตางคนตางก็มีหนาที่ที่แตกตางกันไปนะครับ     

ขอบคุณมากครับ  

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ครับ ผมวาขออีก ๓ ทานนะครับ ขึ้นบนนี้แลวก็ปดเลยนะครับ แลวก็ทานวีนัส ทานโอรส                  

ทานกรรณิการ เชิญทานวีนัสกอนนะครับ สั้น ๆ เลยนะครับ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :   ขอบคุณทานประธานครับ ผม วีนัส มานมุงศิลป 

ครับ สสร. ครับทานครับ พอดีผมไมไดแปรไว แตวาผมคิดวาเรื่องของกํานัน ผูใหญบาน 

ผมก็เคยรับฟงความเห็นจากพี่นองตางจังหวัด เขาก็มีความเห็นกันหลายฝายนะครับ 

อยากจะเรียนอยางนี้ครับทานประธานครับ เร่ืองของกํานัน ผูใหญบาน ไมวาปญหาใด    

ก็ตามนะครับ ปญหาเรื่องฝนตก น้ําทวม ควายออกลูก หมาหลง ทุก ๆ กระทรวงมุงไปที่

กํานัน ผูใหญบานทั้งหมด เพราะฉะนั้นนี่ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ณ วันนี้กํานัน ผูใหญบาน 

ไมไดรับการดูแลเทาที่ควร คอมพิวเตอร (Computer) ก็ไปแยงของลูกใชนะครับ เงินเดือน

เมียก็เก็บนะครับ ทานกํานันเสรี ขออนุญาตเอยนาม มีกํานันอยู ๓ ทาน ผูใหญบานอยู   

๑ ทาน ก็ไปดูกันวาลักษณะอยางนี้นี่ เราจะหาวิธีไหนไปชวยกํานัน ผูใหญบาน ทั้ง ๆ ที่

กํานัน  ผู ใหญบานมาจากการคัดเลือกจากชาวบานระดับตําบลเชนกันนะครับ              

ผมยกตัวอยางอยางนี้นะครับวา ระหวางหมูอวนกับชางผอมครับทานประธานครับ       

หมูอวน ผมหมายถึง อบต. ผมเปรียบเทียบนะครับ เพื่อใหเห็นชัดนะครับ หมูอวนอยาไร

นะครับ ถาฆาหมูอวนเนื้อก็ไมเทากับชางผอม ชางผอมเพียงแตทานปอนอาหารใหโต  

ชางผอมจะมีพลังในการลากซุงมหาศาลนะครับ เปรียบเทียบกับเหรียญบาท หรือเหรียญ

หาก็ตาม กับแบงกยี่สิบ อบต. บอกวาแบงกยี่สิบที่ตกไปบนพื้น ไมตองหาหรอกครับ      

แตกํานัน ผูใหญบานเหรียญหาตกหาแทบตายนะครับ ---------------------------------------- 

 

                 - ๕๓/๑ 

 

  



 ๑๒๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             พรเทพ ๕๓/๑ 

 

อันนี้คือความยากลําบากของกํานัน ผูใหญบานที่ประสบอยูทุกวันนี้นะครับ ถามวา         

ในมาตรา ๒๗๒ ที่แปรไวนะครับ ผมใหความเห็นอยางประนีประนอมนะครับวา เราควร

จะมีการปรับอยางไร เพื่อใหมีที่ยืนของกํานัน ผูใหญบานนะครับ ในขีดเสนใตบอกวา     

ในกรณีที่รัฐเปนผูจัดใหมีการบริการสาธารณะ หรือการแกไขปญหาในพื้นที่ จะตองให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดบริการ ถาเขียนอยางนี้นี่ผมวามีปญหาแน 

เพราะวา คําวา องคกรปกครองสวนทองถิ่น นี่มันจะหาที่สิ้นสุดไมได แตถาบอกวา          

ใหคํานึงถึง  อยางนี้จะไดไหมครับ ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครอง          

สวนทองถิ่น คือใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนทองที่ ลักษณะอยางนี้ 

จะมีจุดที่ยืน มีพื้นที่พอที่จะใหกํานัน ผูใหญบานยืนไดนะครับ ตัวอยางอีกอยางหนึ่ง       

ที่ผมอยากจะยกใหทานเห็นก็คือ ไก เขายกตัวอยางใหผมเห็นชัดวา ไก ไกอยูนอกสุม        

ไกที่อยูในสุม ก็คือ อบต. อปท. แตไกที่อยูนอกสุม ก็คือกํานัน ผูใหญบาน เดินรอบอยู    

นั่นแหละทานประธานครับ เดินรอบ แตเขาไปจิกกินน้ํา กินขาวตรงนั้นไมได ทําอยางไร  

ใหไปจิกตรงนั้นได นี่คือการมีสวนรวมครับ ก็ขออยากเสนออยางนี้วา ขอใหใชคําวา       

การคํานึงถึง ถาไมหนักหนาสากรรจจนเกินไปนะครับ ทานประธานครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

ขอบคุณครับ ทานโอรสครับ 

  นายโอรส วงษสิทธิ์  :  ขออนุญาตครับ กราบเรียนทานประธานสภา    

ทานกรรมาธิการ ผม โอรส วงษสิทธิ์ สสร. ครับ ตามที่จริงแลวนะครับ มาตรานี้ วรรคนี้

เปนเรื่องที่กรรมาธิการไดแกนะครับ ผมจึงขอถือสิทธินี้ในการอภิปราย อยากจะขยาย

ความตองการของทานกํานันนิดหนึ่งบอกวา การมีสวนรวม หรือการคานอํานาจ          

หรือการที่ทําใหทองถิ่นมีความเรียบรอยไปอยางแทจริงนั้น  ประชาชนตัวเล็ก  ๆ               

ไมกลาหรอกครับ นอกจากจะมีกํานัน ผูใหญบานนํานะครับ ผมก็คงจะฝากทานกํานัน

ชํานาญดวยวา แมเขาจะไมเขียนกํานัน ผูใหญบานลงไปชัด ๆ ก็ขอใหทานใชบทบาท    

ของความเปนชาวบานและประชาชนนะครับ  ไมตองเขียนลงไปชัดก็ไดนะครับ               

แตก็อยากจะกราบเรียนวา  ติดใจคําพูดคุณสวิง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางที่ดีอยางยิ่ง  

 



 ๑๓๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                     พรเทพ ๕๓/๒ 

 

นะครับ เพราะวาทานพูดถึงคําวา ทองถิ่น ซึ่งไมอยากใหใชคําวา หนวยงาน แลวใชคําวา 

ทองที่ และพูดถึงชุมชน เพราะเวลานี้จากกระแสขาวหนังสือพิมพที่ผานมานี่ ในสามสี่วัน 

ในเจ็ดแปดวันที่ผานมานั้น มันกําลังมีทั้งทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน องคการพัฒนาเอกชน 

องคกรประชาชน ชุมชน แลวเดฟนิชัน (Definition) ก็ไมชัดนะครับ เพราะฉะนั้นคนเหลานี้

นี่อยากใหคณะกรรมาธิการนี่ หมวดนี้เขียนวา การปกครองทองถิ่น จริง  แตขอใหคํานึงถึง

ความสัมพันธของคนรอบดานที่จะอยูรวมกัน เวลานี้ผมอยากใหกํานัน ผูใหญบานนี่ลงมา

ทําเฉพาะงานรักษาความสงบภายใน เชน เปนสายตรวจ ซึ่งตํารวจลงไปไมถึง อยางไร 

อยางไร การแจงความก็ยังเปนกํานัน ผูใหญบานไปดูนะครับ หรือการประนีประนอมขอ

พิพาทในทองถิ่นนี่ ในทองที่นี่ ซึ่งคําวา ทองที่ กับ ทองถิ่น นี่ชาวบานที่ไหนจะเขาใจ          

ก็ลองดู เพราะวาผมมั่นใจในคุณวุฒิของกรรมาธิการครับ ผมเพียงแตใหคอนเซปท 

(Concept) นิดเดียว อีกนิดเดียวครับ ผมไปเปนผูวาราชการใหม ๆ ประสบการณผมนอย

นะครับ อบต. เขาขอไปดูงานที่จีนแดง ผมก็อนุมัติ ผมโดนหนังสือพิมพตีแทบตายครับ   

แตกอนจะอนุมัตินั้น อบต. บอกวาเงินของเขา  เขาจะไป ถาผูวาไมอนุมัติ ตอไปนี้จะไมให

ความรวมมือกับผูวาราชการจังหวัดในทุกกรณี ในทุกเรื่อง ถาเมื่อไรทองถิ่นเขาใจวา      

เงินเหลานี้ เงินภาษีอากรคือเงินของเขา ไมตองพูดกันแลวครับ โดยสวนตัวแลวนะครับ     

ผูอภิปรายทั้งหลายแหลนี่เราก็สนิทกัน แลวมีความรักกัน คานนิดหนึ่งครับวา ทองถิ่น

เจริญทุกวันนี้ เพราะมีภาษีลงไปให ทองที่ทํามานาน แตไมเคยมีสตางคแมกระทั่ง       

บาทเดียว แลวเวลานี้สิ่งที่กํานัน ผูใหญบานนอยเนื้อต่ําใจก็คือ จักรยานสักคันยังไมให   

เขาเลยครับ ไมมีอะไรใหเลยนะครับ ซึ่งเวลานี้ในโครงสรางของกระทรวงมหาดไทยนั้นจะ

ใหมีคณะกรรมการชุดหนึ่ง มีปนให มีกําลังพลให เพราะวามันจะตองดูแลในเรื่องของ    

โจรผูรายใหชัดเจนกวานี้นะครับ เพราะวาตํารวจนั้นเขาไมถึงแนนอน แลวก็ไมใช        

ความบกพรองของตํารวจครับ เพราะวาการเสริมโดยกํานัน ผูใหญบาน แลวกํานัน 

ผูใหญบานนั้นมีคาตอบแทนครับ เขาไมเรียกเงินเดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท เราเองนี่   

ผมเปนผูวาราชการจังหวัดนี่ ------------------------------------------------------------------------- 

 

             - ๕๔/๑ 



 ๑๓๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๕๔/๑ 

 

ถึงเวลาผมก็กลับมานอนที่ตัวเทศบาล แตกํานัน ผูใหญบาน เขาอยูดวยกันกับทองถิ่น 

สวนใหญเขาไปดวยกันไดดีในระยะหลัง ๆ ซึ่งก็พูดไวเปนเจตนารมณวา อยากเห็นการ

กําหนดบทบาท จะอยูในกฎหมายลูกหรืออะไรก็แลวแต ใหเกิดความสัมพันธอันดีงาม    

ดึงองคกรพัฒนาเอกชนเขามา ดึงองคกรประชาชนเขามา ดึงกํานัน ผูใหญบานเขามา     

ดึงใหทุกฝายเขามามีสวนรวมอยางแทจริง ขอบคุณครับ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :          

ขอทานกรรณิการนะครับ สั้น ๆ เปนรายสุดทายครับ กอนกรรมาธิการจะไดชี้แจงครับ      

เชิญครับ 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร :  กราบขอบพระคุณคะทานประธาน ดิฉัน 

กรรณิการ บรรเทิงจิตร คะ สสร. คงมีประเด็นที่คิดวาอยากจะเสนอทางกรรมาธิการยกราง

ในเรื่องของการใชคําเทานั้นเอง ในวรรคที่ ๒ ในมาตรา ๒๗๓ นะคะวา ในสวนถาหาก    

เกรงวาจะสื่อไปในทางที่อาจจะเขาใจผิดในแตละรูปแบบ โดยไมกระทบตอความสามารถ 

แลวก็ตัดสินใจดําเนินงานตามความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งจัด 

ใหมีกลไกตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก ทีนี้ดิฉันมีความคิดเห็นวา       

การตัดสินใจดําเนินงานตามความตองการ ถาหากวาเปนความตองการของทองถิ่น       

หรือประชาชนในทองถิ่น จะครอบคลุมกวาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือไมนะคะ 

ถาหากวาเปนความตองการของทองถิ่น ดูแลวนาจะเปนความตองการของประชาชน

มากกวาของ อปท. คะ ถาเขียนวา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มันจะหมายถึงของ

องคกร แตถาหากวาเราเขียนวา เปนของทองถิ่นหรือของประชาชนในทองถิ่น จะเปน

ความตองการของชุมชนของทองถิ่นมากกวาคะ  ตองขอใหความเห็นเทานี้คะ            

กราบขอบพระคุณคะ 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :  

ขอบพระคุณมากครับ ทานกรรมาธิการชวยชี้แจงเรียงไปเลยนะครับ สวนใหญก็เกือบจะ

เห็นพองตองกันนะครับ เชิญครับ 

 

 



 ๑๓๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๕๔/๒ 

 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน            

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ดวยความเคารพทานผูอภิปราย

ทุกทานครับ ผมคิดวา เจตนารมณเร่ืองของบทบาทการทํางานรวมกันระหวางราชการ    

สวนภูมิภาค ในความหมายของทองที่กับการปกครองทองถิ่นนั้นตรงกันครับ ประเด็นที่  

ผมขออนุญาตกราบเรียนวา ประเด็นที่ผมพยายามที่จะชี้แจง มิไดดื้อร้ันเลยนะครับ 

เพียงแตบอกวา การกําหนด ผมขออนุญาตเรียนอยางนี้ครับวา การกําหนดคําวา   

ราชการทองที่ เขาไปในราชการภูมิภาค นั้นอาจจะมีปญหานะครับ เพราะวาจริง ๆ แลว

ราชการทองที่นั้น ในความหมายนัยก็คือราชการภูมิภาค ซึ่งไดถูกกําหนดเอาไวแลว        

ในมาตรา ๒๗๔ ดวย ซึ่งถาอานเลยไปถึงมาตรา ๒๗๔ ก็จะเห็นวา เปนการแบงอํานาจ

หนาที่ ซึ่งนั่นหมายความวา งานดานความมั่นคง งานดานอะไรตาง ๆ ก็เปนเรื่อง         

ของภูมิภาคนะครับ   

   ประการที่ ๒  คือเร่ืองของการกํากับดูแล จริง ๆ แลวในกรอบมาตรา ๒๗๓ 

พูดถึงเรื่องของหลักของการกํากับดูแล แตไมไดพูดถึงองคกรในการกํากับดูแลหลัก              

ตามกฎหมายจัดตั้ง ดังนั้นใน พรบ. จัดตั้งนี่นะครับ ไมวาจะเปน พรบ. องคการบริหาร

สวนจังหวัด  พรบ. เทศบาล หรือ พรบ. อบต. ไดกําหนดผูกํากับดูแลไวชัดเจนครับ           

ก็คือผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ แลวแตกรณี ดังนั้นบทบาทของราชการภูมิภาค      

ในฐานะผูกํากับดูแล ในฐานะที่เปนองคกรนี่ถูกกําหนดเอาไวแลวในพระราชบัญญัติ    

จัดตั้งองคกรทองถิ่นแตละประเภทนะครับ เพราะฉะนั้นในมาตรา ๒๗๓ เองจึงเปน       

การคงหลักเจตนารมณวา การกํากับนั้นพึงกระทําอยางไรเทานั้นเองนะครับ ดังนั้นเราจึง

พยายามขออนุญาตคงอันนี้ไวนะครับวา เพื่อใหเห็นวาหลักการกํากับที่อาจจะมีปญหา

เร่ืองการใชวิธีการที่ไมสอดคลองกัน หรือไมใชวิธีการกํากับเหมือนกันกับทุกองคกรนี่

อาจจะไมเหมาะสมนะครับ ซึ่งผมคิดวาหลายทานก็คงจะเห็นตรงกนันะครับ           

   ประการสุดทายครับ ที่ผมขออนุญาตกราบเรียนก็คือวา ในหมวดนี้          

ทั้งหมวดนี่ ถาอานทั้งหมวดนี้จะเห็นวา เราพยายามขยับอํานาจการตรวจสอบประชาชนนี่

เยอะขึ้นนะครับ มาตรา ๒๗๘ นี่จะเห็นชัดวา ไมเคยเขียนไวกอนนะครับ ทีนี้ในสวนที่  

หลายทาน  โดยเฉพาะทานสวิงและทานกรรณิการ  ขออภัยที่เอยนาม  อยากใหเปลี่ยนคาํ  



 ๑๓๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                  นัชชา ๕๔/๓ 

 

องคกรทองถิ่น เปน ประชาชน นี่นะครับ  ผมขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับวา      

ถาดูในเนื้อหาของวรรคสองทั้งวรรค การกํากับดูแลนี้คือการกํากับองคกรนะครับ    

แนนอนครับวา การกํากับองคกรนี่ ความตองการขององคกรนี่ ความหมายก็คือ เชน          

การจัดทํางบประมาณแลวนี่เปนความตองการขององคกร การที่จะเสนอโครงสรางองคกร 

หรือการจะกําหนดตําแหนง หรือการจะกําหนดหนวยงานนี่เปนความตองการของ    

องคกรนะครับ ดังนั้นความตองการขององคกรในที่นี้จึงมีความหมายมากกวาความหมาย

ของความตองการของประชาชนอยางเดียวนะครับ ความตองการของประชาชนอาจจะถูก

แปลงมาเปนงบประมาณ เพราะฉะนั้นในมาตรานี้จึงเปนบริบทของการพูดถึงการกํากับ

ตัวองคกรเปนหลัก ดังนั้นเราจึงไมไดใชคําวา ประชาชน นะครับ ก็ขออนุญาตกราบเรียน 

และขอความกรุณาทานผูแปรญัตติครับวา ถาเห็นตรงกันนี่ก็ขออนุญาต ------------------- 

 

           - ๕๕/๑ 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๕๕/๑        

 

ขอความกรุณาวาถาพอรับไดนี่ก็ไปอยางนี้ แลวก็เราอาจจะเขียนเอาไวในเจตนารมณวา

เราเคารพในบทบาทการทํางานรวมกันระหวางภาคประชาชนและภาคราชการทองที่      

ในพื้นที่ครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

มีทานชํานาญจะขออีกครั้งนะครับ ชวยสั้น ๆ นะครับ แลวก็ 

  นายชํานาญ  ภูวิลัย  :  ครับ กํานันชํานาญ ภูวิลัย นะครับ สสร. นะครับ    

ก็ตองขอกราบขอบพระคุณทานกรรมาธิการที่เขาใจพวกเรานะครับ จริง ๆ แลวเราก็

อยากจะถอยสักนิดหนึ่งเพื่อใหทานกรรมาธิการไดสบายใจนะครับ ทานอานบรรทัดแรก

ของ ๒๗๓ นะครับ การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีคณะกรรมการ 

ลักษณะนี้จะไดไหมครับ เพราะวาถาปลอยไวก็มีแตผูวากับนายอําเภอ เขาไมใหพวกเรา

ไดรวมดวย เพราะวาถาไมกําหนดลักษณะนี้ คนกํากับดูแลทองถิ่นใหญก็คือผูวา ทองถิ่น

เล็กก็คือนายอําเภอ คนอื่น ๆ ไมไดกํากับหรอก ถากํากับก็กํากับมีปญหานะครับ ถาบอก

วามีรูปคณะกรรมการนี่ ถามันอยูในตําบลผม ผมก็พอจะมีสิทธิเขาเปนกรรมการบาง

ลักษณะนี้นะครับ อยากจะหารือทานกรรมาธิการนะครับ ทานอาจจะเขียนอยางไรก็ได 

ผมไมกลาสูกับทานหรอกครับ  อยางไรก็ขอความกรุณาทานใหการกํากับดูแล                  

ที่เคยปฏิบัติมาแลวก็ลมเหลวเปนสวนมากนี่ ใหเปลี่ยนเปน การกํากับดูแลใหเปนในรูป

คณะกรรมการ เทานี้ทานใหไดไหมครับ ขอบคุณครับ  

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :       

ใหไดไหมครับ สั้นเลยครับ  

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ    

ผม วุฒิสาร ตันไชย ผมเกรงวาจะมีปญหาครับถาเขียนเพิ่มเร่ืองมีคณะกรรมการเขาไปอีก

นะครับ เพราะวา จริง ๆ ระบบของทองถิ่นนี่มีการกํากับตรวจสอบกันดวยระบบการ

เลือกตั้ง แลวก็ระบบของกรรมการกํากับดูแลโดยประชาชน ซึ่งกําหนดเอาไวเยอะมาก   

นะครับ จริง ๆ ผมกราบเรียนอยางนี้ครับวา ทานผูอภิปรายครับวา จริง ๆ แลวความ

พยายามของกระทรวงมหาดไทยเองที่จะทําความชัดเจนเรื่องบทบาทกํานัน ผูใหญบาน 

กับในฐานะที่เปนตัวแทนของราชการภูมิภาคนี่มีความชัดเจน  ตัวกระผมเองไดอภิปราย 



 ๑๓๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๕๕/๒        

 

สนับสนุนแนวทางของบทบาทของกํานัน ผูใหญบาน ที่จะเปลี่ยนแปลง แลวก็จะ

กลายเปนเจาพนักงานของราชการภูมิภาคที่ชัดเจน ซึ่งถาผมคิดวา ถามีการปรับปรุง 

แกไข พรบ. ลักษณะปกครองทองที่ฉบับนี้ มีการกําหนดอํานาจหนาที่ที่ชัดเจนนี่นะครับ   

ก็หมายความวากํานัน ผูใหญบานเองคือแขนขาของทานนายอําเภอครับ เพราะฉะนั้น    

ก็อยูที่ทานนายอําเภอละครับวา จะมอบใหกํานัน ผูใหญบาน เขาไปมีสวนมากนอย      

แคไหนนะครับ เพราะฉะนั้นผมเองยังคิดวา ดวยความเคารพทานชํานาญนะครับวา    

จริง ๆ แลวนี่ถาเขียนลงไปแลวผมเกรงวาจะเปนปญหามากนะครับ เพราะฉะนั้นผมเองยัง

คิดวา ถาโดยธรรมชาตินี่ตอนนี้กํานัน ผูใหญบาน มี ๒ สถานะเลยนะครับ ตัวแทนของ

ราชการภูมิภาคที่จะได รับมอบอํานาจ  รวมทั้งจะมีผูปฏิบัติหนาที่ ในฐานะที่ เปน            

เจาพนักงานของรัฐในเรื่องของความมั่นคง เร่ืองยาเสพติด รวมทั้งในฐานะของผูนํา

ประชาชนอยางเปนทางการดวย และในฐานะประชาชนดวยนี้ ผมคิดวา บทบาทนี้จริง ๆ 

ทานมีหมวกหลายใบมากนะครับ ก็อยากขอความกรุณาทานจริง ๆ ครับวา ถาใสแลวมัน

จะอึดอัด แตผมก็เขาใจความตองการทาน แลวก็ขอวา ใหเขียนเอาไวในบันทึกของ            

การอภิปรายคราวนี้นะครับวา เราพูดถึงบทบาทของกํานัน ผูใหญบานดวย ในเรื่องของ

การที่จะ ไมใชแคกํากับดูแล แตหมายถึงมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกร        

ทองถิ่นครับ  

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :    

ครับ ก็ขอทาน  

  นายชํานาญ  ภูวิลัย  :  ขออนุญาตทานประธานนิดหนึ่งนะครับ คือในเรื่อง

คณะกรรมการที่จะชวยกํากับ ดูแล ชวยนายอําเภอ ชวยผูวานี่ ผมก็อยากจะยืนยัน       

นะครับวามันจําเปนตองมีครับ ทานเคยใชวิธีเดิมมานาน แลวก็อยูในทองถิ่นมานาน   

แลวก็ทานนายกที่อยูในที่ประชุมเปน สสร. แหงนี้ทานก็วา เจริญขึ้นเพราะ อบต.           

ผมอยากจะยืนยันวาสมัยกอนนะครับ ผมบริหารทองที่อยู มีงบประมาณ ๒ ถึง ๔ แสน  

นะครับ เดี๋ยวนี้ทองที่มี ๑๒ ลาน  ๑๖ ลานนะครับ มันตางกัน มันก็เจริญตางกัน มันไมใช

ปญหาเหมือนทานผูวาวาหรอกครับ การขอกําหนดใหมีคณะกรรมการในการกํากับ ดูแล              

ผมขอยืนยันครับ ขอบคุณครับ 



 ๑๓๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๕๕/๓        

 

  นายเดโช  สวนานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :     

ครับ ก็อยางไรก็เมื่อทานยังยืนยัน มีทางเดียว ก็ตองตัดสินกันแลวนะครับ มาตรานี้    

ความจริงมีการแกไข ทานคงไมติดใจที่กรรมาธิการแกไขนะครับ สวนวาจะแกไขแลว      

จะเห็นดวยกับผูแปรญัตติ หรือไมเห็นดวยกับผูแปรญัตติ อีกประเด็นหนึ่งนะครับ  

   นายชํานาญ  ภูวิลัย  :  ลงมติ ผมขอนิดหนึ่งครับ คือผมขอตัดทั้งหมด    

ออกนะครับ ที่เขียนวา ลักษณะปกครองทองที่ มีสวนรวมการบริหาร นี่ตัดออกหมด        

ขอคําวา การกํากับ ดูแลสวนทองถิ่นตองมีคณะกรรมการ 

  นายเดโช  สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :      

นั่นแหละครับที่ขอละครับ 

  นายชํานาญ  ภูวิลัย  : ขอแคนั้น ขอใหลงมติตรงแคนี้นะครับ แลวไมยาว

ไปอีกครับ ขอบคุณครับ              

                                                                                                                      - ๕๖/๑ 



 ๑๓๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   วีรุทัย ๕๖/๑ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  :        

ตกลงจะเอาลงมติแตแคนั้นนะครับ คือพูดงาย ๆ วา ถาเห็นดวยกับกรรมาธิการก็เห็นดวย      

ถาไมเห็นดวยกับกรรมาธิการคือเห็นดวยกับทานกํานัน อยางนั้นใชไหมครับ ถาจะเอา   

แปรญัตติ ประเด็นอื่นคงตกไปหมดแลวนะครับ จบ ยกเวนประเด็นนี้ประเด็นเดียว                 

คือทานกํานันตองการจะใหยืนยัน เชิญครับ 

   นายปกรณ  ป รียากร  (กรรมาธิ การ )   :  ท านประธานที่ เ คารพ                  

ผม ปกรณ ปรียากร กรรมาธิการ ผมเรียนชี้แจงตอทานสมาชิกดวยความเขาใจในเรื่องนี้            

อยางกวางขวาง อยางนี้นะครับวา การเขียนกฎหมายในมาตรานี้มันมีความเชื่อมโยงกับ

เร่ืองแรก ก็คืออยากจะใหยอนกลับไปดู ในสวนที่ ๓ เร่ืองของแนวนโยบายดานการบริหาร

ราชการแผนดิน ในมาตรา ๗๗  มาตรา ๗๗ นั้นเริ่มตนอยางนี้นะครับวา รัฐตองดําเนินการ

ตามแนวนโยบายในดานการบริหารราชการแผนดิน ดังตอไปนี้ ในหมวดนี้ ในสวนนี้       

เปนสวนที่กรรมาธิการปรับรูปแบบของโครงสรางกฎหมายเดิมเกือบจะทั้งหมดนะครับ     

แลวใน (๒) ใหทานกรุณาดูสักนิดหนึ่งนะครับ ใน (๒) ของมาตรา ๗๗ เพื่อความเขาใจ

รวมกัน กอนที่เราจะตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง ใน (๒) เขียนอยางนี้นะครับวา จัดระบบ

บริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่และ

ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให ดูตรงนี้ใหดี

นะครับ จังหวัดเปนตัวแทนของรัฐในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด โดยใหมีงบประมาณ

เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนดังกลาว รวมทั้งกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่ อประโยชนของประชาชนในพื้นที่  ถา เราดูตรงจุดนี้นี่  สิ่ งที่ท านผู แปรญัตติ                

และผูอภิปรายสนับสนุนผูแปรญัตตินี่นาที่จะเห็นไดชัดวา เจตนารมณในสวนนี้มันทําให

ความเขมแข็งของราชการสวนภูมิภาคกับความสัมพันธกับองคกรปกครองทองถิ่น          

มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตอนนี้ก็ขึ้นอยูกับจังหวัดแลวครับ แรงกดดันจะกลับไปที่         

ตัวบรรดาจังหวัดทั้งหลายละครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูวาราชการจังหวัด ที่จะตองเขามา

เปนแกนกลางในการที่จะทําหนาที่ที่จะดําเนินการและใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการกํากับ 

ดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่ อันนั้นเปน    

ประการที่ ๑  



 ๑๓๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   วีรุทัย ๕๖/๒ 

 

   ในประการที่ ๒ นั้นนี่นะครับ ถาเราดูในมาตรา ๒๗๓ วรรคแรก เราจะเห็น

วา การเขียนกฎหมายในสวนนี้ไดพูดไวชัดวา มีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจน 

สอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ ในสวนตรงจุดนี้ก็อาจจะที่จะ เจตนารมณของผูแปรญัตติสักครูนี้ ก็สามารถที่จะ

ไปกําหนดไวในกฎหมายฉบับนั้นได ซึ่งเราจะเห็นวา ถาเราดูที่องคกรปกครองทองถิ่น

บางสวนนี่นะครับมันจะมีพื้นที่ที่จะใหกํานัน ผูใหญบาน หรือคณะกรรมการตาง ๆ เขาไป

มีสวนไดเต็มที่ในสวนนั้นนะครับ นอกจากนั้นแลวอยากจะใหอานในหมวด ๑๔ ทุกมาตรา                   

มันเชื่อมโยงกันหมดนะครับ ถาเราไปดูการเชื่อมโยงในมาตรา ๒๗๔ ในมาตรา ๒๗๔      

ก็จะมีสวน ในวรรคสองของมาตรา ๒๗๔ ไดพูดถึงการกําหนดอํานาจและหนาที่ระหวาง

ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยคํานึงถึง         

การกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่นเปนสําคัญ ทีนี้ระดับของการกระจายอํานาจ            

เขาใหกับทองถิ่นในแตละประเภทนี่ เราจะเห็นวามันมีลักษณะตามสภาพของพื้นที่     

และลักษณะเฉพาะของการพัฒนาที่แตกตางกันออกไป ถาเราดูที่เทศบาลนั้น เราคงจะ

เห็นชัดวามันเปนอยูในเขตเมืองโดยสมบูรณ แตวาถาเราดูพื้นที่เหลื่อมซอนในขณะนี้นี่      

ที่มันเปนปญหาอยูบาง และเปนปญหาที่ตองยอมรับวา ตองไปปรับแกกฎหมาย         

หลายฉบับนะครับ ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                   - ๕๗/๑ 



 ๑๓๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ปทิตตา ๕๗/๑ 

 

ไมวาจะเปนในสวนของการเหลื่อมซอนระหวาง อบต. กับองคกรปกครองทองที่ตาง ๆ 

โทษที ตัวการปกครองทองที่ในสวนตาง ๆ ซึ่งถาเปนอยางนั้นมันก็จําเปนตองไปปรับ      

แกกฎหมายพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ ๒๔๕๗  ซึ่งกฎหมายฉบับนั้นก็มี    

การปรับแกตามชวงเวลาตลอดมา ครั้งสุดทายก็ดูเหมือนวา ในป ๒๕๓๒ ซึ่งก็เปน       

ระยะเวลานานพอสมควร แลวก็อาจจะไปปรับแกในสวนนั้นไดนอกจากนั้นอยากใหดู

ตอไปถึงมาตราที่ เ ราจะตองพิจารณาตอไปในภายหลัง  ก็คือในมาตรา  ๒๗๘                 

ในมาตรา ๒๗๘ นั้น จะเห็นไดชัดนะครับวา ขึ้นตนในมาตรานั้น ชี้แสดงใหเห็นวา 

ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิ มีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองทองถิ่น 

โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวมดวย 

เพราะฉะนั้นผมไมเห็นดวยกับการที่ทองถิ่นนี่จะมาพูดวาเปนสวนเฉพาะของตัวเราเอง 

ดังนั้นก็จําเปนที่จะตองมองกลับไปวา การที่จะดึงใหประชาชนเขามามีสวนรวมนี่ ในทาง

ของจิตวิทยาการบริหาร ในทางของสังคมการเมือง ผมเชื่อวาตัวกํานัน ผูใหญบานนาจะ

เปน เขาไปมีสวนรวมในฐานะที่เหมือนอยางที่กํานันชํานาญวา ในบางพื้นที่ซึ่งชาวบานยัง

ไมสามารถจะรวมตัวกันไดเพียงพอ แตความเปนธรรมเนียมปฏิบัติของการปกครองทองที่

ที่มีมานานนี่ เขาก็สามารถที่จะเขามามีสวนรวมในสวนนี้ได นอกจากนั้นแลวอยากใหดู       

ในมาตรา ๒๗๘ วรรคสอง ซึ่งผมจะไมเสียเวลา เพราะเราจะมีโอกาสไปพิจารณากัน  

ตอไปดวย ถาเรามองอยางลักษณะนี้เราจะเห็นวา ความรอบคอบในการเขียนกฎหมาย 

พอเราไปดึงหรือไปเติมสวนใดสวนหนึ่งในบางวรรคของบางมาตราแลวนี่นะครับ           

มันจะมีผลกระทบตอโครงสรางของกฎหมายเกือบจะทั้งหมด ดังนั้นก็จําเปนที่จะตอง

พิจารณาดวยความระมัดระวัง และในสวนของการบัญญัติในหมวด ๑๔ นี้ มันเปนการ

ชี้ใหเห็นวา เจตนารมณของการพัฒนาประชาธิปไตยในบานเรานี่นะครับ เราตองยอมรับ

วา ทองถิ่นเปนโรงเรียนประชาธิปไตยที่สําคัญ ถาเราดูในสายงานของคนมหาดไทย

ทั้งหลาย เราจะพบวา การจัดตั้งสุขาภิบาลครั้งแรกเปนจุดเริ่มตนของการที่จะเสริมสราง

ประชาธิปไตยมาเปนระยะเวลาอันชานานนะครับ  

 

 



 ๑๔๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ปทิตตา ๕๗/๒ 

 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ครับผม ผมวาตกลงยังยืน อยางนั้นดีกวา ถามวา 

   นายชํานาญ  ภูวิลัย  : ผมขอนิดหนึ่งครับ คือวาประเด็นของผม             

ผมถอยหมดแลวทานประธาน ผมถอยมาอยูแคการกํากับ ดูแลใหเปนรูปคณะกรรมการ

หนอย ทานก็อธิบายวาเรื่องตาง ๆ ซึ่งผมถอยมาแลวนะครับ ก็ผมเขาใจปญหาวา        

การกํากับ ดูแลมันมีปญหาอยางผูวาทานพูดนี่ เขาวาเงินของเขา เขาจะไปเที่ยว 

เพราะฉะนั้นถาเปนรูปคณะกรรมการ ทานผูวาก็จะสบายใจนะครับ ผมถอยมาอยูแควา 

การกํากับ ดูแลทองถิ่นขอใหเปนรูปคณะกรรมการเทานั้นเองครับ ขอบคุณครับ 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) : ครับ 

ถามอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมาธิการยืนใชไหมครับ ยืน พยักหนายืน ก็ไมมีทางเลือกครับ 

  (นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  

มีสัญญาณใหสมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง) :      

ทานสมาชิกครับ มาตรา ๒๗๓ ของเรานี้มีการแกไขนะครับ กรรมาธิการแกไขถอยคํา     

ซึ่งก็คงไมติดใจในการแกไขนั้นนะครับ ประเด็นปญหาก็วาทานสมชัยคงจะเห็นชอบ      

แตวามีติดประเด็นจริง ๆ คือทาน เอากลุมของทานวัชรา หงสประภัศร ที่ขอเติม             

ใหมีคณะกรรมการที่มาจากรูปแบบใชไหมครับ ยืนยันเรื่องตั้งคณะกรรมการ ของกลุม  

ทานวัชรากลุมเดียว เพราะฉะนั้นก็คงตั้งประเด็นวา ทานจะเห็นดวยกับกรรมาธิการ     

หรือเห็นดวยกับคุณวัชรา กลุมคุณวัชรา ประเด็นเปนอยางนั้นใชไหมครับ ถาเห็นดวยกับ

กรรมาธิการกรุณากด  เห็นดวย  ถาเห็นดวยกับกลุมคุณวัชราใหกด  ไม เห็นดวย            

เขาใจนะครับ เชิญลงคะแนนครับ  

  (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

              

                                                                                                                  - ๕๘/๑ 



 ๑๔๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๕๘/๑ 

 

   นายเดโช สวนานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่สอง)  : 

ลงคะแนนพรอมกันหมดนะครับ หมดแลวนะครับ ปดการลงคะแนนครับ เจาหนาที่ครับ 

รวมคะแนนครับ จํานวนผูเขาประชุม ๖๖ นะครับ  เห็นดวย ๔๐ ไมเห็นดวย ๒๒ งดออก

เสียง ๔ ครับ ตกลงเห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๕๘/๒ 

 

ทานเลขาเชิญตอครับ  

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ )   :            

มาตรา ๒๗๔ มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร  ประธาน          

สภารางรัฐธรรมนูญ ไดขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  กรรมาธิการ        

จะชี้แจงมาตรานี้กอนหรือเปลาครับ อาจารยวุฒิสาร  

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  : กราบเรียน             

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ในมาตรา ๒๗๔ นี้ กรรมาธิการ   

มีการแกไขนะครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนวา หลักใหญก็คือการคงเรื่องทิศทาง         

ของการกระจายอํานาจซึ่งไดปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แลวนะครับ จุดที่มี     

การแกไข ก็เปนการแกไข คือขยายความในวรรคที่ ๑ นะครับ เร่ืองของอํานาจหนาที่      

ในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะของประชาชนใหเพื่อประโยชนของประชาชน       

ในทองถิ่นนี่นะครับ เพื่อใหสอดรับกับมาตรา ๒๗๒ ในวรรคสองไดเติมครับ ซึ่งเดิมเรา

เขียนวา การกําหนดอํานาจหนาที่ระหวางรัฐกับองคกรทองถิ่น เราไดเปลี่ยนแปลงคําพูด

นะครับ จาก รัฐ เปน ราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค นะครับ ซึ่งอันนี้ก็เปน

ความเห็นซึ่งมีขอเสนอมาจากสมาคมกํานัน ผูใหญบานแหงประเทศไทยนะครับ แลวเรา  

ก็ไดรับเอาคํานี้เขามาแทนคําวา รัฐ นะครับ เพื่อจะชี้ใหเห็นวา ราชการสวนกลาง ภูมิภาค

นั้นมีอํานาจหนาที่ที่แตกตางกันอยางไรนะครับ นอกจากนั้นในสวนของการแกไขเพิ่มเติม

นั้น เปนการแกไขขยายความตามที่ผูแปรญัตติไดแปรญัตติเพิ่มเติมครับ คือเร่ือง          

ของการจัดทําแผนการกระจายอํานาจที่ใหมีการทบทวนทุก ๕ ป เพื่อยืนยันเจตนารมณ        

ในรัฐธรรมนูญ  ๒๕๔๐  ไวนะครับ  ก็มีการเพิ่มเติมถอยคําซึ่ งไมไดแตกตางจาก          

มาตรา  ๒๘๔  เดิมในรัฐธรรมนูญ  ๒๕๔๐  นะครับ  ก็หลักการเปนอยางนี้ครับ                  

ทานประธานครับ  

 



 ๑๔๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๕๘/๓ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานผูแปรญัตติ     

นะครับ ทานแรกทานอุทิศ กลุมทานอุทิศวาอยางไรครับ เชิญเลยครับ ใหกระชับเลย       

นะครับ 

  นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ 

กระผม อุทิศ ชูชวย สสร. ครับ ทานประธานครับ สําหรับมาตรา ๒๗๔ นี้นะครับ             

ในกลุมของกระผมไดยื่นคําแปรญัตติไวนะครับ อยากจะกราบเรียนทานประธาน           

นะครับวา ในสวนที่ผมไดยื่นแปรญัตติไวนั้น ทางกรรมาธิการยกรางไดกรุณาปรับถอยคํา

แกไข โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการทบทวนนะครับ การกําหนดอํานาจหนาที่         

ซึ่งอยู ในวรรคทายนะครับ  และรายไดทุกระยะเวลาไมเกินหาปนับตั้งแตวันที่ ได                

มีการกําหนดอํานาจหนาที่  หรือวันที่ มีการกําหนดรายได  แลวแตกรณี  นะครับ                

ซึ่งสอดคลองกับความเดิมในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นะครับ ซึ่งจะทําใหมี     

ความยืดหยุนนะครับ ในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางนะครับ ในการที่จะกําหนด

อํานาจหนาที่ ตลอดจนการแบงสรรรายไดนะครับ ซึ่งการแบงสรรรายไดขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนั้นจําเปนจะตองมีการทบทวนอยางนอยทุก ๕ ป เพราะองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเองนี่นะครับ มี ๓ รูปแบบหลัก ๆ นะครับ อบต. อบจ. แลวก็เทศบาล 

และในขณะเดียวกันรูปแบบการปกครองของ อบต. นั้น มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองนะครบั 

มีทั้งงบประมาณ มีทั้งการทํางาน ประชากรเพิ่มขึ้นนะครับ ก็จะยกฐานะเปนเทศบาล 

เพราะฉะนั้นอัตราสวนจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทจะไมคงที่

ตลอดไป ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                             

                                                                                                                  - ๕๙/๑ 

 

 

    



 ๑๔๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                      นงลักษณ ๕๙/๑ 

 

แตการจัดสรรรายไดนั้น ถาคงที่ตลอดไปนั้นนะครับ มันก็จะทําใหไมสามารถที่จะปรับ    

ใหเกิดความเหมาะสมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นได แตในประเด็นนี้อยากจะ       

กราบเรียนทานประธานนะครับวา คณะกรรมาธิการก็ไดปรับแกและเปนที่พอใจของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลักแลวนะครับ ในสวนของกระผมเองในประเด็น         

ในมาตรา ๒๗๔ นี้นะครับ ถือวาเห็นดวยกับกรรมาธิการครับ  

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมติดใจนะครับ 

   นายอุทิศ  ชูชวย : ไมติดใจครับผม 

   นายนรนิติ   เศรษฐบุตร  (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมติดใจ 

ขอบคณุมากครับ เพราะดึกแลวขอความกระชับหนอยนะครับ ดึกมากแลว เชิญทานตอไป

ครับ ทานอาจารยสมชัยครับ ทานครับ 

   นายสมชัย  ฤชุพันธุ  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม             

สมชัย ฤชุพันธุ ในฐานะผูแปรญัตติในมาตรา ๒๗๔ นะครับ ในมาตรานี้ผมไดแปรไว        

๓ เร่ืองนะครับ  

   เร่ืองแรกในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ความจริงเปนเรื่องของแนวคิดที่วา การที่จะใหทองถิ่นเขมแข็งนั้น หลักการสําคัญนาจะ

เปนการสงเสริมใหทองถิ่นไดพัฒนาตนเองมากกวาที่จะไปยัดเยียดการพัฒนาใหนะครับ 

ซึ่งอีกขอหนึ่งในวรรคเดียวกันนี้นะครับ ก็คือการที่เดิมใชคําวา ดําเนินการใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นรวมกันจัดตั้งองคกรบริการสาธารณะ ซึ่งสวนผมเขาใจวาคือทํานอง

สหการอะไรพวกนี้นะครับ ผมก็เห็นวาความจริงแลวควรจะใหเขาสมัครใจที่จะทําเอง  

แลวเราก็นาจะสนับสนุนใหเขาทํา ซึ่งใชคําวา สนับสนุน ถอยคําที่ผมแปรนี่ดูเสมือนหนึ่ง

วาเปนการเปลี่ยนถอยคํา แตความจริงแลวมีหลักคิดที่เปนสาระสําคัญในนั้น อยางไร      

ก็ตามกรรมาธิการไดยกรางใหมนะครับ แลวก็ในการยกรางใหมนั้น ผมอานดูแลวเห็นวา

ไดรับหรือทํานองไดแกไขแนวคิด แลวก็รับเอาแนวคิดที่ผมตองการใหมีไดใสไปแลว 

เพราะฉะนั้นวรรคนี้ผมจะไมอภิปรายยาว ถือวารับไดนะครับ แตมีอีกวรรคหนึ่ง เดี๋ยวเอา

วรรคสามกอน วรรคสุดทาย ซึ่งวาดวยการปรับแก ทบทวนการกระจายอํานาจทุก ๕ ปนั้น 

ซึ่งคุณชาติชาย เจียมศรีพงษ ไดแปรไวนะครับ ซึ่งหลักคิดนี้ก็ไดรับไปแลว เพราะฉะนั้น     



 ๑๔๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             นงลักษณ ๕๙/๒ 

 

ก็จะไมพูดซ้ํา แตวาจะมีหลักสําคัญอันหนึ่งนะครับ ซึ่งผมเพิ่มเขามา เดิมคิดวาเปนวรรค

ทายนะครับ ตอนนี้จะอยูวรรคใดก็ตาม แตอยากจะใหมีหลักการอยางนี้ครับ ใหมี พรบ. 

รายไดทองถิ่น ซึ่งจะเปนหลักประกันใหทองถิ่นมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีอากร        

และรายไดอ่ืนของตนเองเปนแหลงรายไดที่แนชัด ที่เกิดจากการใชอํานาจรัฐของทองถิ่น

เองนะครับ ความจริงการดํารงอยูของอํานาจรัฐระดับทองถิ่นจะมีจริงหรือไม หรือวา

อํานาจรัฐระดับทองถิ่นมีฐานอํานาจมาจากไหนนี่ ผมคิดวาที่สําคัญมาจาก ๓ อยาง     

นะครับ อันหนึ่งคือจากฉันทานุมัติของประชาชน โดยผานการเลือกตั้ง ซึ่งอันนี้เรามีแลว  

อันที่ ๒ คือเกิดจากการมอบอํานาจของราชการสวนกลางที่ออกกฎหมายใหอํานาจกับ

ทองถิ่นในการปฏิบัติภารกิจบางอยางตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งเราก็มีแลวนะครับ         

มีฉันทานุมัติและมีอํานาจที่มอบจากสวนกลาง ๒ อยางเทานั้นไมพอ อํานาจที่แทจริง    

จะเกิดไดก็ตอเมื่อทองถิ่นมีเงินนะครับ แลวก็มีอํานาจในการจัดเก็บภาษีของตนเอง        

มีความสามารถในการที่จะหารายไดของตนเองนะครับ ทองถิ่นจะตองกลาที่จะจัดเก็บ

ภาษี ถาเกิดทองถิ่นไมกลาที่จัดเก็บภาษี ยังบอกวา ยินดีที่ยังเปนผูใชจาย และก็ใหรัฐบาล

สวนกลางเก็บภาษีแลวสงไปใหนี่ มันก็จะเกิดปญหาวาจริง ๆ แลวอํานาจรัฐระดับทองถิ่น

ดํารงอยูจริงหรือไม ความจริงอํานาจรัฐระดับทองถิ่นจะดํารงอยูจริง ที่ไมใชเปนกลไกของ

สวนกลาง คือสวนกลางอุมชูอยูนี่ มันก็จะตองเกิดจากการพิสูจนดวยการปฏิบัติวา

ผูบริหารทองถิ่นไดพสิูจนตนเองใหประชาชนไดเห็น ---------------------------------------------  

                                                                                                                

                                                                                                                - ๖๐/๑ 



 ๑๔๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       ดรุณี ๖๐/๑ 

 

แลวก็วาไดทําความดี จนกระทั่งเขามีความยินยอมพรอมใจควักกระเปาเขาจายเงิน    

เปนคาภาษีอากรมาใหผูบริหารทองถิ่นนําไปใชจาย  เพื่อประโยชนของสวนรวม           

ของทองถิ่น เพราะฉะนั้นความจําเปนที่ตองให อปท. นี่ มีฐานภาษีของตนเอง แลวเก็บ

ภาษีเอง คําวา เก็บภาษีเอง นี่ คือมีอํานาจในการจัดเก็บเอง สวนการบริหารจัดเก็บ      

จริง  ๆ  นี่ เขาก็คงตองดูเปนเรื่องเปนรายเฉพาะภาษีไปวาสมควรจะเปนอยางไร             

การบริหารจัดเก็บกับอํานาจในการจัดเก็บ เปนคนละเรื่องกัน ที่ตองพูดเรื่องนี้นี่ ก็เพราะวา

เร่ืองนี้เปนเรื่องทดสอบที่สําคัญของความรับผิดนะครับ เพราะถาเผื่อวาไมไดจัดเก็บภาษี

เอง ก็ไมตองรับผิดตอประชาชนผูเสียภาษี แลวก็ยากที่จะเปนอิสระ เพราะวาผูที่เขาเก็บ

ภาษีมาใหนี่ เขาตองตามมาดูวา ถาเอาเงินภาษีอากรที่เขาเก็บมาจากประชาชนนี่ไปใช

จายอยางไรนะครับ แลวก็จะเกิดการที่วา ทานไมตองรับผิดตอประชาชน เพราะประชาชน

รับแตบริการสาธารณะที่ทานเปนผูให โดยที่เขาคิดวาเขาไมไดควักกระเปาจายอะไร               

แตความจริงเขาจายใหรัฐบาลสวนกลาง แลวสวนกลางก็สงเงินมาให เวลานี้เขามีปญหา 

เขาก็จะไปรองเรียนตอสวนกลาง ความรับผิดโดยตรงตอประชาชนก็จะไมมี เขาจะตอง

รับผิดชอบกันเปนทอด ๆ ไป เพราะฉะนั้นผมจึงเสนอวา ควรจะตองมีการปรับระบบ     

การจัดเก็บภาษีของเราทั้งหมด โดยนําเอาภาษีทุกตัวซึ่งพึงตองเก็บในประเทศไทยนี่        

มาจัดเรียงกัน แลวมาพิจารณาดูวาภาษีตัวไหนควรจะเปนของทองถิ่น ตัวไหนควรจะเปน

ของสวนกลาง ตัวไหนควรจะเปนของระดับจังหวัดนะครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : กรุณาสรุปครับ 

   นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  ในการนี้จึงไดเสนอนะครับใหมีการเพิ่มขอความ       

ซึ่งเปนวรรค ซึ่งปรากฏอยูในเอกสารที่มีคําแปรญัตติไวแลวนะครับ ตรงนี้ถาเผื่อวา         

ไดดํา เนินการตามนี้นี่  ผมคิดวาจะเปนจุดขายอีกจุดหนึ่ งของรัฐธรรมนูญครับ         

ขอบคุณครับ   

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณครับ     

เดี๋ยวกลุมที่ ๓ ของอาจารยเจิมศักดิ์ ใหอาจารยจรัสใชไหมครับ เชิญครับ ทานจรัส 

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม จรัส

สุวรรณมาลา ครับ ในกลุมของกระผมไดขอแปรญัตติในมาตรา ๒๗๔ วรรคแรกไวนะครับ 



 ๑๔๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       ดรุณี ๖๐/๒ 

 

ความจริงแลวในมาตรานี้นี่ คณะกรรมาธิการก็ไดกรุณาบัญญัติไวเกือบทั้งหมดนี่นะครับ

เปนที่นาพอใจมากนะครับ ผมอยากจะเรียนวา มีแคบางประเด็นเทานั้นที่อยากจะขอให

คณะกรรมาธิการไดลองพิจารณาดูนะครับ คือในมาตรานี้เปนการกําหนดอํานาจหนาที่

ขององคกรปกครองทองถิ่นนะครับวา จะใหองคกรปกครองทองถิ่นมีหนาที่อะไรบาง      

นะครับ ในขอความที่อยูในที่กรรมาธิการไดบัญญัติไวก็คือ องคกรปกครองทองถิ่นยอมมี

อํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ

ประชาชนในทองถิ่น และยอมมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง     

การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ แลวก็กรรมาธิการตัด คําวา ที่มีความหลากหลาย 

ออกไป นะครับ ตอทายคําอื่นถัดมานะครับ ขอความตอนทายของวรรคนี้เขียนวา โดยตอง

คํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย ที่กระผม

อยากจะทักนะครับ ก็คือวา ขอความที่กรรมาธิการทานตัดไปนี่ ที่บอกวา การจัดบริการ

สาธารณะที่มีความหลากหลาย นี่ ผมเขาใจวาทานคงจะ ไมทราบทานมีเจตนาอยางไร   

นะครับ แตวาคําวา ที่มีความหลากหลาย นี่มีความหมายนะครับ ทานครับ ความหมาย       

ก็คือวา ตองการจะใหทองถิ่นนี่สามารถที่จะเลือกจัดบริการสาธารณะไดหลายประเภท 

ความจริงก็คือ แตไมจําเปนวาตองทําจัดบริการชนิดเดียวกัน แลวก็ไมจําเปนวาจะตองมี

มาตรฐานหรือขนาดหรือลักษณะเหมือนกันก็ได จึงเขียนคําวา ที่มีความหลากหลายไว 

กระผมพอใจกับความเดิมนะครับ ทานตัดออกนี่ทําใหรูสึกวาทําใหคุณคามันดอยลงไป  

ไมถึงกับเปนสาระสําคัญที่สุดนะครับ เพียงแตวาถาทานจะพิจารณาเติมเขาไปใหมกค็งจะ

เปนการดีนะครับ  

ถัดไปก็คือ ทางกลุมกระผมไดขอเสนอตัดขอความที่อยูตอนทายของวรรค

ที่กระผมอานเมื่อตะกี้นะครับ คือคําวา ขอความที่บัญญัติวา โดยตองคํานึงถึงความ

สอดคลองกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวยนี่ ความจริงก็ไมไดเปน

ปญหาอุปสรรคแตอยางใดนะครับ ตอการบริหารงานของทองถิ่น เปนแตวาความนี้นี่

ถึงแมจะไมบัญญัตไิวนะครับ ------------------------------------------------------------------------ 

              - ๖๑/๑ 

 



 ๑๔๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สมร ๖๑/๑ 

 

องคกรปกครองทองถิ่นก็ยอมตองบริหาร ตองวางแผน โดยคํานึงถึงความตองการของ

จังหวัดและประเทศอยูแลวเปนธรรมดา  แตการบัญญัติไวนะครับทานประธาน              

จะกลายเปนการใหความสําคัญ เปนการเนนวาการบริหารงานของทองถิ่นจะตองคํานึงถงึ

ความตองการของจังหวัด ทีนี้ความตองการของจังหวัดนี่ หมายความวาอยางไร ใครเปน 

หรืออะไรที่เปนตัวสื่อถึงความตองการนี้ โดยทั่วไปแลวนี่หนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแล

ทองถิ่น อาจจะเปนจังหวัดหรือประเทศก็แลวแตนะครับ ก็จะเปนคนกําหนดวา ทิศ

ทางการพัฒนาจังหวัด ทิศทางการพัฒนาประเทศเปนอยางไร โดยทั่วไปแลวนี่เราจะเห็น

กันอยูบอย ๆ ครับวา ทองถิ่นจํานวนมากไมคอยสะดวกใจนักที่จะตองเอาทิศทางการ

พัฒนาประเทศมาเปนตัวกํากับในการจัดทําแผนการพัฒนาจังหวัด หรือในการกําหนด            

ทิศทางการพัฒนาของทองถิ่น โดยเหตุที่วา ความตองการหรือทิศทางการพัฒนาที่วานี่   

มันใหญ มันกวาง จนกระทั่งบางทีทําใหเปนอุปสรรคในการบริหารงาน ทําใหความเปน

อิสระในการบริหารงานของทองถิ่น ในการกําหนดนโยบายทองถิ่นนั้นดอยลงไปนะครับ 

เพราะฉะนั้นการบัญญัติขอความนี้ไวนี่ กระผมคิดวานาจะเปนขอที่ควรคํานึงถึงนะครับวา 

ควรจะบัญญัติลงไปหรือไม จะทําใหเกิดการสื่อความหมายในทางที่จะเปนการลดทอน

อํานาจหรืออิสระในการกําหนดนโยบายของทองถิ่นหรือไมนะครับ ผมขอตั้งขอสังเกตไว

อยางนี้  แตวาขออนุญาตที่จะเรียนวาไมใช เ ร่ืองที่ เปนเรื่องคอขาดบาดตายครับ            

เปนเรื่องที่ควรจะพิจารณาเทานั้นเองนะครับ  

   สําหรับอีกสวนหนึ่งที่กลุมกระผมไดเสนอขอแปรญัตตินั้น ก็คือการใหเพิ่ม

คําวา แผนพัฒนาทองถิ่น เขาไปดวย ซึ่งในสวนหลังนี่กระผมขออนุญาตใหเพื่อนสมาชิก 

คุณสวิงซึ่งอยูในกลุมเดียวกัน ทานจะเปนผูอภิปรายครับ ขอขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ในกลุมเดียวกัน

ตองใชเวลานอย ๆ หนอยนะครับ ทานสวิงเชิญเลยครับ ทานที่ไมไดแปรไว ขอความกรุณา

ใหผูที่แปรเขาพูดบางนะครับ ขอบพระคุณครับ เวนแตทานจําเปนจริง ๆ นี่มันก็ดึกแลว 

เชิญคุณสวิงครับ 

 

 



 ๑๔๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           สมร ๖๑/๒ 

 

  นายสวิง ตันอุด  :  ขอบพระคุณครับ ทานประธานครับ ผม สวิง ตันอุด 

ครับ กระผมคิดวาเรื่องที่เราขอเพิ่มเขาไปนี่นะครับ อันนี้จะเปนเรื่องที่คอนขางสําคัญ     

นะครับ เพราะวาคําวา อิสระ ในการกําหนดนี่ ผมคิดวาอันนี้นี่ก็นิดเดียวนะครับ ก็คือวา          

จริง ๆ แลวมันขัดกันกับคําวา เร่ืองเกี่ยวกับพัฒนาจังหวัดและพัฒนาประเทศเปนสวนรวม 

ซึ่งผมคิดวาถาตัดอันนี้ออกก็จะเหมาะสมอยางยิ่งนะครับ เพื่อที่จะใหสอดคลองกับคําวา 

อิสระในการกําหนดนี่นะครับ ทีนี้นี่นะครับ เร่ืองหนึ่งที่ผมคิดวาสําคัญนะครับ เพราะวา   

ดูคําแลวนี่นะครับ นั่นก็คือวา นโยบายก็ดี การปกครองก็ดี การบริหารก็ดี หรือการจัดการ 

บริการสาธารณะก็ดีนี่นะครับ ผมคิดวาอันนี้เองนี่นะครับ ก็เปนเรื่องลักษณะของการ

บริหารงานที่คอนขางจะทอปดาวน (Top down) คือลักษณะที่จะถูกสั่งตรงมาจากองคกร

สวนทองถิ่นนั้น ๆ นี่นะครับ ทีนี้นี่ตอนนี้นี่นะครับ ผมเขาใจวาทุกทานก็คงจะทราบวา   

แผนแมบทชุมชนก็ดีนะครับ แผนการจัดการชุมชนก็ดี หรือลักษณะของการที่จะวางแผน

ถึงอนาคตของตัวเองก็ดีนี่นะครับ ทองถิ่นรวมกับประชาชนในทองถิ่นนี่นะครับ ไดรวมมือ

กัน แลวก็แผนแมบทชุมชนหรือแผนการจัดการทองถิ่น กลายไปเปนยุทธศาสตร         

หรือเครื่องมือในแงของการที่จะทํางานรวมกันแลวการมีสวนรวม ซึ่งผมคิดวา ถาเติม   

ตรงนี้ลงไปจะมีความสมบูรณอยางยิ่ง เพราะวาจะไดกลายไปเปนเครื่องมือนะครับ     

ของทองถิ่นในการที่จะรวมมือในแงของการทํางาน ไมเชนนั้นแลวนี่เราจะเห็นวาคํา

ทั้งหมดนี่นะครับเปนลักษณะของการที่ทอปดาวน ไมไดมาจากกระบวนการของการ

รวมมือของประชาชน ดังนั้นตองขอรองทานกรรมาธิการนะครับ ถาเพิ่มตรงนี้เขาไปแลว 

แลวก็ตัดตรงทายออกนี่ ขอความตรงนี้ก็จะเหมาะสมอยางยิ่ง ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ กรรมาธิการ

เดี๋ยวดูไวเปนชุดไปเลยนะครับ ของกลุมทานสุรชัยนี่จะใหใครอภิปรายครับ เชิญเลย      

นะครับ ถายังไมมี รอประเดี๋ยวนะครับ ทานวัชราใหใครอภิปราย เชิญเลยครับ ใชเวลา 

เดี๋ยวทานตอ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ครับ กราบเรียนทานประธานสภาทีเ่คารพ 

กระผม วัชรา หงสประภศัร สสร.  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผมตอจากทานวัชรา 



 ๑๕๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)            สมร ๖๑/๓ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ ขอบคุณครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กระผมมี ๒ สวนครับ  สวนที่ ๑ ที่กรรมาธิการ

ไดแกไข คือในสวนของวรรคสี่ กระผมขออภิปรายเอง ------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๖๒/๑ 



 ๑๕๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               รัตนา ๖๒/๑ 

 

และในสวนที่กระผมไดยื่นแปรญัตติไวนั้น เปนของทานกํานันชํานาญ มอบใหกํานัน

ชํานาญอภิปราย กระผมขอใชสิทธิในการที่กรรมาธิการ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  อภิปรายหลายคน

พยายามใหใชเวลารวมกันใหกระชับ ครับ เชิญครับ 

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กระผมสั้น ๆ ครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ครับ เชิญเลยครับ 

   นายวัชรา  หงสประภัศร  :   คือมีสวนวรรคสี่ที่กรรมาธิการไดแกไข         

และเพิ่มเติมนั้น กระผมเห็นวา นาจะยังขาดในสวนของรายไดที่เปนสวนขององคการ

ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งระบุถึงการแบงรายไดระหวางรัฐกับองคการปกครองสวนทองถิ่น

ใหออกกฎหมายมา  แตผมขอสนับสนุนที่อาจารยสมชัย  ขออภัยที่ เอยนามทาน              

ไดอภิปรายไปเมื่อครูนี้ครับวา ควรที่จะใหองคการปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บรายได     

ของตนเอง และนํามาใชจาย ซึ่งจะทําใหประชาชนที่อยูในทองถิ่นนั้นไดมีความรูสึก     

หวงแหนตองบประมาณที่องคการปกครองสวนทองถิ่นใชจาย และดูแลเอาใจใสในการ  

ใชจาย  เทากับวา  ใหองคการบริหารสวนทองถิ่นนั้นมีความรับผิดชอบโดยตรง              

กับประชาชน และประชาชนมีความสนใจเอาใจใสในเร่ืองนี้ครับ โดยกระผมขอเสนอให

เอาวรรคหาของอาจารยสมชัยมาตอเปนวรรคหาของรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๔ นี้ครับ 

และขอมอบกํานันชํานาญอภิปรายตอครับ ในสวนที่ผมแปรญัตติครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ กํานัน

ชํานาญอยูไหมครับ เชิญทานสุรชัยครับ มอบหมายใครครับ เชิญครับ ใชเวลาเลยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับทานประธานครับ สําหรับ

มาตรา ๒๗๔ ผมขอมอบหมายใหทานโอรสนะครับ เปนผูอภิปรายแทนครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญทานโอรส  

เลยครับ 

   นายโอรส วงษสิทธิ์  :  ครับ กราบเรียนทานประธานสภา ทานกรรมาธิการ 

ทานเพื่อนสมาชิก สสร. ผม นายโอรส วงษสิทธิ์ สสร. ครับ จริง ๆ แลวเราขอแกไปแค 

 



 ๑๕๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               รัตนา ๖๒/๒ 

 

วรรคสอง ซึ่งคณะกรรมาธิการไดกรุณาแกไขใหแลวนะครับ ก็ไมติดใจแลว ขออนุญาต

ขอบคุณอยางยิ่งครับ 

    นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เพราะฉะนั้น   

เหลือเอาที่มีปญหา ใหทางยกรางตอบเรียงปญหาไปกอนนะครับ ทานกลุมไหนครับ             

ทานสมเกียรติ เพราะวาถาไมมีแปรไวตองขอนั่น กลุมไหน 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  : ทานประธานครับ สําหรับสวนที่ยกรางได

เพิ่มเติมใหครับ ขออนุญาตเติมขอความนิดเดียวครับ เพราะสวนตรงนี้เปนสวนที่ทาน

กํานันรูสึกวาตองการอยูพอดี มันมีอยูชวงหนึ่งนะครับ โดยที่มีคณะกรรมการประกอบดวย

ผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของนี่ครับ ตรงนี้ถาเผื่อวาเปนไปไดนะครับ หนวยราชการที่

เกี่ยวของนี่ ถาเผื่อจะมีสวนภูมิภาคหรือทางสวนของกํานันผูใหญบานเขาไปเกี่ยวของดวย

ก็จะสมบูรณตามที่ทานกํานันชํานาญทานตองการครับ ขอบพระคุณครบั 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ฝากทานยกราง

ตอบทีละประเด็น เพราะวาของทานสมชัยเหลืออันสุดทายนะครับ ของทานอุทิศ        

ยอมไปแลว ทานสุรชัยยอมไปแลว เชิญเลยครับ ตอบเรียงเลยวาตกลงอะไรไดบาง ไมได    

แลวจําเปนก็ตองออกเสียงตัดสิน เชิญครับ  อาจารยวุฒิสารเชิญ 

   รองศาสตราจารยวุ ฒิสาร  ตันไชย  (กรรมาธิการ )   :   กราบเรียน             

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย ครับ กรรมาธิการ ผมขออนุญาตกราบเรียนวา       

ในสวนขอเสนอของทานผูแปรญัตติ คือทานอาจารยสมชัย ขออภัยที่เอยนามครับ           

ในวรรคหาที่ทานอาจารย เพิ่มเติมเ ร่ืองการให มีกฎหมายรายไดทองถิ่นนะครับ 

คณะกรรมาธิการเห็นดวยนะครับ แตวาจะขออนุญาตรับหลักการนี้ในเรื่องกฎหมาย

ทองถิ่น แลวก็ขออนุญาตนําคํานี่ไปดูวาจะใสไวในวรรคใดที่จะสอดคลอง และจะนําหารือ

ทานอาจารยอีกครั้งหนึ่ง ถาทานอาจารยจะกรุณานะครับ เผื่อจะใหมีความสอดคลองกัน

เกี่ยวกับเร่ืองของระบบภาษีทั้งหมดนะครับ สวนเรื่องของวรรคหนึ่งนะครับ เร่ืองของ

อํานาจหนาที่ เร่ืองของความหลากหลายจะขออนุญาตใหทานอัชพรตอบครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ของจรัสใชไหม       

เชิญเลยครับ ตอบเลยครับ 



 ๑๕๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               รัตนา ๖๒/๓ 

 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตเรียนสําหรับวรรคหนึ่งนะครับ       

ในประเด็นแรกที่ทานอาจารยจรัสกรุณาถามเรื่อง  การจัดบริการสาธารณะที่ มี            

ความหลากหลาย และคณะกรรมาธิการไดตัด ที่มีความหลากหลาย ไปนั้น เนื่องจากวา

ในชั้นการพิจารณาทบทวนนั้นเห็นวาถอยคําวา การจัดบริการสาธารณะที่มีความ

หลากหลายนั้นไมคอยสื่อความหมายที่เขาใจชัดเจนวาคืออะไรกันแน คณะกรรมาธิการ  

ก็เลยเพิ่มเติมขอความใหมที่ขางตนที่ขีดเสนใตนะครับวา มีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการ

ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ -------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                     - ๖๓/๑ 

    

    

  



 ๑๕๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๖๓/๑ 

 

 เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น เพื่อชี้ใหเห็นวาการบริการสาธารณะ คือการ

บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนของทองถิ่น ซึ่งก็มีความหมายไปถึงความ

หลากหลายอยูแลว เพียงแตขยายความแตความหลากหลายเดิมมาเขียนใหเปนที่เขาใจ

ขึ้น จึงไดตัด ความหลากหลาย ออกนะครับ เพราะมีคําแทน อันนั้นในสวนแรกครับ ทีนี้ 

ในสวนหลังที่มีการเสนอขอคําแปรวาใหตัด คําวา โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับ

การพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวม ดวยนั้น ความจริงความนี้เปนคําขยาย 

คําที่มาจากขางหนากอนนะครับวา และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตอง

คํานึงถึง ความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัด ตรงนี้เพื่อจะชี้ใหเห็นวา การที่เขียน

บอกวา มีอํานาจหนาที่ของตนเองเฉพาะนั้นก็ไมใชวาทําหนาที่ไปเดี่ยวโดด ๆ จะตอง

คํานึงถึงความสัมพันธระหวางจังหวัดกับประเทศสวนรวมดวย คือถาจะตัดออก ขอความ

ตรงนี้คงจะตองตัดตั้งแต และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึง      

ไปทั้งหมดนะครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ตกลงตัด                         

หรือเปลาครับ  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : ก็กราบเรียนชี้แจงนะครับวา         

คําวา โดยตองคํานึงถึงความสอดคลอง เพื่อขยายการใชอํานาจหนาที่ตนเองโดยเฉพาะ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตองเก็บไวใชไหม 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ครับผม  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อันนี้ใครขอให 

ตัดครับ จะไดถามโจทยถูก ทานสวิงหรือ ตกลงทานใชไหม เขาจะเอาไว เดี๋ยวกอน          

ครับทาน เดี๋ยวอะไรที่ตกลงแลวยังคางอยู กํานันวิทยาครับ วาอยางไรครับ สั้น ๆ ครับ 

ทานอยูในกลุมนี้ เขาใชเวลาไปนิดเดียว  

   นายวิทยา คชเขื่อน  :  ทานประธานที่เคารพครับ ผม วิทยา  คชเขื่อน                      

ในสวนของมาตรา  ๒๗๔  นะครับ  ก็ในสวนของวรรคสองนะครับ  ก็ขอขอบคุณ                          

ทางกรรมาธิการที่ใหความกรุณาเติมลงไปนิดหนอยนะครับ แตวาขอฝากนิดหนึ่งวา           

 



 ๑๕๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)       เกศราภรณ ๖๓/๒ 

 

ทานที่เคารพครับ สวนของกํานัน ผูใหญบาน นี่ไมคอยจะไปแตะ เวลาที่ทานรางอยากจะ

ใหมันกินได ทานก็บอกวา ไมตองมีกฎหมายบัญญัติ ตัดคําวา ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ออก แตถาทานไมอยากใหมันกินได ทานก็คงไว แลวอันนี้ไปแตะเอาไวนิดหนอย แลวเขา

จะไปกินไดอยางไรครับ ก็ขอขอบคุณนะครับ  

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เดี๋ยวเขาจะตอบ 

ผมจะถามใหนั่น คนที่ไมไดแปรขอความกรุณาอยางเพิ่งนั่นเลยนะครับ คุณวัชรา ตกลง

พอใจไหม ไมพอใจจะใหลงเรื่องอยางไร 

   นายวัชรา หงสประภัศร  : ที่กระผมขอเพิ่มเติมขึ้นไปนั้นพอใจ สวนเรื่องที่

แปรญัตติมอบใหกรรมาธิการ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานพอใจ       

ของทาน เหลือแตของกํานันวิชัยใชไหมครับ วาอยางไรครับ ทางยกรางยังไมตอบ 

   นายวิชัย  รูปขําดี  :  ผมขอมอบใหทานกํานันเสรีนะครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เดี๋ยวกอน       

ทานมอบขามกลุมเลยไมไดม้ัง กํานันเสรีไมไดอยูกลุมทาน หรืออยู ทานอยูกลุมอุทิศ  

   นายอุทิศ ชูชวย  : ทานครับ ผมขออนุญาต ทานประธานครับ ผม อุทิศ                  

ชูชวย ครับ ในฐานะผูขอแปรญัตตินะครับ ขออนุญาตใหทานเสรี  นิมะยุ ไดนําเรียน                    

ในมาตรานี้สักนิด เนื่องจากวาเปนผูมีสวนรวมในการแปรญัตติดวยครับทานครับ     

เพราะเดี๋ยวผมจะตัดสินใจอีกทีหนึ่งครับวาจะอยางไรครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เมื่อกี้ทานยอม                 

ไปแลว ทีนี้ทานเสรีเองอยูในกลุมทาน  

  นายอุทิศ ชูชวย  :  นิดเดียวครับ ทานประธานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานเสรีพูดสั้น ๆ 

พูดตรงประเด็นที่เขาแกไขนะครับ ไมอยางนั้นเดี๋ยวผมก็คุมไมไดเหมือนกัน เพราะมีคน

อยากพูด แลวไมไดแปรแลวพูด แลวยุง ทานเสรีเชิญครับ ทานอยูในกลุมนั้น 

 

 



 ๑๕๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       เกศราภรณ ๖๓/๓ 

 

   นายเสรี นิมะยุ  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ

ครับ กระผม นายเสรี  นิมะยุ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กวาจะไดพูดสักครั้งคอนขาง               

จะลําบากมากครับ ทานประธานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เจอกับผม                       

ทุกทีเลย 

   นายเสรี นิมะยุ  :  ความจริงกระผมก็เปนคนหนึ่งที่สนับสนุนญัตติของ   

ทานนายกอุทิศ  ชูชวย และโดยเฉพาะมาตรานี้เปนมาตราที่สําคัญเกี่ยวกับชีวิตกํานัน 

ผูใหญบาน ผมมาทําหนาที่ สสร. ถาเกิดผมไมพูดในประเด็นนี้ แลวจะใหผมพูดใน

ประเด็นไหนครับ ทานประธานครับ ทุกสวนผมก็พยายามทําหนาที่เปนสมาชิกสภา      

รางรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด แปรญัตติหลาย ๆ มาตรา แตทีนี้ก็โดยหัวใจหลัก ๒๗๔ นั้น ผมได

ขอแปรญัตติ วรรคสองนั้นทางกรรมาธิการก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงแลว ก็ตองขอบพระคุณ

ดวย รวมกับสมาคมกํานัน ผูใหญบานแหงประเทศไทย ในฐานะผมเปนรองเลขาธิการ

สมาคมกํานัน ผูใหญบานแหงประเทศไทย ก็ขอบพระคุณในสวนนี้ ทีนี้ในสวนที่ ๓          

ก็อยากจะเพิ่มสักนิดวา ในสวนที่ ๓ วรรคสามครับ ก็ตองพูดกํานัน ผูใหญบานอีกเชนเคย

ครับ ทานก็คงจะเห็นชื่อนี้ ก็นากลัวเหลือเกินครับ  ----------------------------------------------- 

 

 

           - ๖๔/๑ 



 ๑๕๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                       รัศมี ๖๔/๑ 

 

แมกระทั่งกรรมาธิการยกรางก็พยายามจะหลีกเลี่ยงภาษาที่จะพูดสวนภูมิภาคบาง 

จนกระทั่งพวกเราทําหนาที่ในจุดนี้ก็ลําบากใจครับ  ในวรรคที่ ๓ ครับ บรรทัดที่ ๔ ครับ 

และดําเนินการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกับกํานัน ผูใหญบาน และผูทรงคุณวุฒิได

มีจํานวนเทากัน เปนผูดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ในสวนนี้ก็อยากจะใหเพิ่ม

ถอยคํา  ถากรรมาธิการยกรางเห็นวาความสําคัญในประเด็นนี้ครับ  ในวรรคที่ ๔ ครับ   

ในวรรคที่ ๔ ก็เชนกันครับ ก็ตองเพิ่มตอจาก โดยคณะกรรมการ ประกอบดวย ผูแทน  

ราชการที่เกี่ยวของ และก็ผูแทนกํานัน ผูใหญบาน ผูแทนองคกรบริหารสวนทองถิ่น     

และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนที่เทากัน และเปนผูดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 

ทําไมผมจะตองใหน้ําหนักในประเด็นนี้ ทานประธานที่เคารพ ผมเชื่อวาการแกกฎหมาย

ลูกตอไปนั้น ดังที่ทานไพโรจน ขออนุญาตที่เอยนาม วุฒิสารก็ดีครับ เราก็อยากจะใหมี  

ในรัฐธรรมนูญนี้เชนกัน สวนพวงจากรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นั้น ในสวนภูมิภาคเราจะไมมี

เลยครับ ทีนี้ก็มาตก ๒๕๕๐ ก็ตองมีการพูดหลาย ๆ สาระ หลาย ๆ ประเด็นเกี่ยวกับ   

สวนภูมิภาค ดังนั้นอยากใหพวกเรากรรมาธิการยกรางใหความเห็นอกเห็นใจชีวิตกํานัน 

ผูใหญบานของเราบางครับ ทุกครั้งเวลาทานพูดและทานจะขอการสนับสนุนเลยวา      

ทุกกระทรวงหลัก ๒๐ กระทรวงก็แลวแต แมกระทั่งการลงประชามติตอไปก็ระดม

ความคิดสวนของกํานัน ผูใหญบาน แตเร่ืองการใหมีกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นรูสึกวา   

ทานประหยัดเหลือเกินในการที่จะเขียนขอความในสวนนี้ครับ ทานประธาน ผมเขาใจ     

ในเจตนารมณการกระจายอํานาจของทองถิ่น แตในบางครั้งทานก็สามารถที่จะหาถอยคํา

ลงทองที่ไดบางในบางครั้งบางโอกาส  ขอฝากใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ            

รับพิจารณาดวยในประเด็นนี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอบคุณครับ   

ผมถามทางทานนะครับ ทางยกรางตกลงมาตรา ๒๗๔ วรรคแรกนี่ ตกลงไปไดหรือยัง 

เชิญทีละวรรคนะครับ ไมอยางนั้นเดี๋ยวซ้ําไปซ้ํามา เชิญ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ   

ผม วุฒิสาร ตันไชย ครับ กรรมาธิการ ๒๗๔ วรรคแรกนี่นะครับ จริง ๆ ทานอัชพร          

ไดอธิบายเรื่องการตัดความหลากหลายแลว แตวาเพื่อใหไมเกิดความสับสนนะครับ จะขอ 



 ๑๕๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                       รัศมี ๖๔/๒ 

 

อนุญาต กรรมาธิการจะขออนุญาตที่ประชุมตัดออกนะครับ คําวา ตั้งแต และมีอํานาจ

หนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึง นี่นะครับ หมดเลยครับ เพื่อที่จะอธิบายวา

หลักนี้เปนหลักเรื่องของการจัดบริการสาธารณะ แลวก็วรรคมาตรานี้ทั้งมาตราเปนเรื่อง

ของการกระจายอํานาจที่มี พรบ. รองรับอยูนะครับ จะขออนุญาตตัดตั้งแต คําวา และมี

อํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ  โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนา          

ของจังหวัดและประเทศ เปนสวนรวมดวย นี่ตัดออกครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตรงนี้นะ        

ทานสวิง ตรงนี้นะครับ เอาวรรคแรก ไลไปทีละวรรคครับ  

  นายสวิง  ตันอุด  :  ก็ขอบคุณทานกรรมาธิการนะครับที่ตัดตรงนี้ออก      

แตวาของผมยังมีอีกอันหนึ่งที่อยากจะขอเติมเร่ืองเกี่ยวกับแผนการจัดการทองถิ่น          

ไมทราบวาทานกรรมาธิการคิดอยางไร เพราะวาเรื่องนี้สําคัญครับ เพราะวาถาใสลงไปจะ

เปนประโยชนมากในการที่จะทําใหเกิดการสรางแผนรวมกันนะครับ เพราะวาไมอยางนั้น

มันจะมี เพราะคําทุกคําที่มีอยูขางหนานี่ เปนลักษณะทอปดาวน ทั้งสิ้นครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ทานอยาก

ใหใสแผน ตอบเขาวาได ไมได ไดอยางไรก็โหวตไปเลย  

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ   

ผม วุฒิสาร ครับ อาจจะไมตองโหวต ถาอธิบายละครับ ก็คือวาเรื่องของแผนจัดการ

ทองถิ่นนี่นะครับ เปนเรื่องของระบบการบริหารภายในขององคกรทองถิ่น แตมาตรานี้   

ทั้งมาตรา เปนการพูดเรื่องของการแบงอํานาจระหวางราชการสวนกลาง ภูมิภาคกับ

ทองถิ่น ผานพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจ ซึ่งสืบเนื่องจาก

รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของแผนทองถิ่นเองจึงเปนเรื่องของการ

จัดการภายในขององคกรทองถิ่น ซึ่งจะอยูใน พรบ. จัดตั้งองคกรทองถิ่นอยูแลวครับ ถามา

ใสตรงนี้จะทําใหเกิดการสื่อสารที่ผิดครับ ตองขออนุญาตกราบเรียนทานสวิง ขออภัย      

ที่เอยนาม ดวยความเคารพครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อาจารยสมชัย 

ตรงนี้นะครับ วรรคนี้ครับ เชิญครับ  



 ๑๕๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                       รัศมี ๖๔/๓ 

 

  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  กราบเรียนทานประธานครับ ขออภิปรายในสวน   

ซึ่งกรรมาธิการขอแกไข โดยตัดคําวา และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ ออก      

ผมเห็นวาคํานี้มีความสําคัญครับ เพราะวาเปนการบอกถึงการดํารงอยูของอํานาจรัฐ         

สวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานซึ่งมีอํานาจของตนเองโดยเฉพาะ ไมใชเปนผูที่รับคําสั่ง    

หรือรับมอบอํานาจจากคนอื่น เพราะฉะนั้นคํานี้ มีตั้งแตในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐          

แลวก็ขณะนี้ก็ยังมีอยู ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ รับฟงความคิดเห็นก็ มีอยู  ผมคิดวา                

มีความสําคัญและมีความจําเปน ขอใหดํารงอยูครับ  

    

                                                                                                                     - ๖๕/๑ 



 ๑๖๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              บุศยรินทร ๖๕/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : วาอยางไรครับ 

อาจารยวุฒิสาร ตอนแรกนึกวาตัด เพราะวาทานเสนอ ใครเสนอใหตัด เชิญทาน 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือความจริงเริ่มตนจากทางดานอาจารยจรัส 

ขอตัดขอความวา โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ

เปนสวนรวม ซึ่งทางกรรมาธิการก็ไดอธิบายวา คําดังกลาวนั้นเปนคําขยายคําขางหนา   

คือ และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ ตรงนั้นก็โดยคํานึงถึงอะไรก็วาไป ทีนี้ถาจะ

ตัดออก ถึงไดกราบเรียนวาก็ตองตัดออกตั้งแตวา และมีอํานาจตนเองโดยเฉพาะ โดยตอง

คํานึง ทีนี้ถาทานอาจารยสมชัยเห็นวาคําแรกควรจะคงอยู  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานจะใหเก็บคํา

วาอะไรไวนะ จําทานไดไหม เชิญเลยครับอาจารยครับ 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผมเห็นวา คําวา      

โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวม นั้น 

เปนคําขยายของคําที่อยูขางหนาทั้งหมด ไมใชคําขยายของ  และมีอํานาจหนาที่         

ของตนเองโดยเฉพาะ และมีความจําเปน โดยคํานึงถึงความสอดคลอง นี่มีความจําเปน

ครับ เพราะวาทองถิ่นนี่จะเปนเอกราชไปไมไดครับ เปนสวนหนึ่งของประเทศไทย        

เปนสวนหนึ่งของจังหวัดนะครับ เราใหความเปนอิสระคือ ออโตโนมี (Autonomy) ไมใช 

อินดีเพนเดนซี (Independency) ขออภัยที่ใชคําภาษาอังกฤษนะครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : วาอยางไรครับ   

สั้น ๆ นะครับ ทานยกราง 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)   :   อยางนั้นคงเดิมครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คงเดิม ใครเปลี่ยน

ตรงนี้ไหมครับ จะผานตรงนี้ไป ทานพิเชียรสั้น ๆ นะครับ ทานไมไดแปรอะไรเลย เชิญ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ขอบคุณทานประธานครับ กระผม 

พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ นะครับ จริงอยูแมผมจะมิไดแปรนะครับ แตวาวรรคหนึ่งนี่

กระผมเห็นยังมีจุดที่นาจะตองเพิ่มเติมครับทานประธาน กระผมไมเห็นเรื่องการจัดการอยู  



 ๑๖๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              บุศยรินทร ๖๕/๒ 

 

๓ เร่ืองนะครับ ที่อยากจะขออนุญาตเรียนเสนอ โดยเฉพาะผานไปถึงทานอาจารยวุฒิสาร

นะครับ ก็คือ ๑. เร่ืองการจัดการศึกษา ๒. เร่ืองการจัดการสาธารณสุข แลวก็ ๓. เร่ืองการ

จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๓ เร่ืองใหญนี้หายไปไหนครับ ทําไมถึง 

ไมเขียนลงไปในวรรคหนึ่ง ซึ่งวรรคหนึ่งนี้สําคัญมากเลยครับทานประธาน เขียนไว

ครอบคลุมเกือบหมดแลว ทั้งเรื่องการปกครอง การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ   

ความจริงคําวา ที่มีความหลากหลายนี่ ผมวาดีนะครับ นาจะเอาไวครับ ไปตัดออกทําไม

ครับ เพราะวาการจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลายนี่ มันสามารถขยายรวมไปถึง

เร่ืองอื่น ๆ ที่ชาวบานตองการไดอีกมากเลยครับ แลวไปตัดออกทําไม แลวก็เร่ืองใหญ      

๓ เร่ืองเลยครับ เร่ืองการจัดการศึกษา การจัดการดานสาธารณสุข ดานการจัดการ     

ดานสิ่งแวดลอม แลวก็ทรัพยากรธรรมชาติ หายไปไหนครับ ตรงนี้กระผมอยากจะใหมีการ

บรรจุไว แลวก็เห็นดวยนะครับวา วรรคหลังสุดนั่นนาจะคงไวครับ เปนวรรคที่ดีมากอยูแลว

ไมควรตัดออกครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทาน เขายอมคงไว

แลว เอาปญหา เขาจะไดตอบสั้น ๆ เพราะคุณไมไดแปร 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ครับผม ๓ เรื่องครับ ชวยกรุณา

อรรถาธิบายหนอยครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ    

ผม วุฒิสาร กรรมาธิการครับ ถาทานสมาชิกจะกรุณาอานตอไปนะครับ มาตรา ๒๘๐ 

มาตรา ๒๘๑ คืออํานาจหนาที่ทองถิ่นที่วาดวยเร่ืองของการจัดการศึกษา แลวก็เร่ือง

สิ่งแวดลอมครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ที่เขาวรรคหนึ่ง     

นี่นะครับ จะยอมผานตามที่คณะกรรมาธิการแกไข โดยตกลงกับนี่ไดไหมครับ ไมขัดของ  

นะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 



 ๑๖๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              บุศยรินทร ๖๕/๓ 

  

  นายนรนิต ิ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ผานวรรคหนึ่ง     

ขอพิจารณาวรรคสอง กรรมาธิการยอมตามที่ตกลงอะไรไดบางนี่วรรคสอง เชญิครับ     

แกแลวตรงไหนกับใครนี่ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  วรรคสองตรงกันครับ 

ไมไดแกไขครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อยางนั้นผมถาม

นะครับ วรรคสอง มีทานผูใดขัดของไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไมมี ผานนะครับ 

วรรคสอง ไปวรรคสามครับ ขัดของไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

    นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไมมีนะครับ   

ผานวรรคสาม  ไปวรรคสี่  เดี๋ยวดูของกํานันเสรีนะ  มีปญหาตรงไหน  วรรคสี่ครับ           

เชิญทานอาจารย 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  วรรคสี่ กรรมาธิการ  

รับหลักการของทานอาจารยสมชัย ที่แปรญัตติเร่ืองกฎหมายรายไดครับ และจะขอนําไป

ปรับปรุงถอยคําแลวจะเรียนใหทานอาจารยสมชัยพิจารณา แลวจะนําเสนออีกครั้งครับ -- 

 

 

                                          - ๖๖/๑ 

 

 

 

 

 

 



 ๑๖๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)        วัฒนี ๖๖/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ทานพิเชียรวา

อยางไรครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  วรรคสี่นี่ก็สําคัญครับ ทานประธานครับ 

กระผมดูแลวนี่คือปญหาใหญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในขณะนี้นะครับ คือปญหา

เร่ืองงบประมาณครับทานประธาน คืองบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        

ไมเพียงพอครับทานประธาน แลวก็ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไม จะใหแก

ตรงไหนคุณพิเชียรตองนั่น 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ที่ตองการใหแกนี่ คือผมเห็นวา        

ทานเขียนมานี่มันยาว แลวก็ผมวามันคอนขางจะเยิ่นเยอมาก 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไม ตรงไหน 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  แตทานไมไดตอบคําถามวา ทานจะ

แกไขปญหาเรื่องงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเพียงพอนี่ ทานจะแกไข

อยางไร แลวก็อีกเรื่องหนึ่งครับ ทานประธานครับ คือเร่ืองปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น      

ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนะครับตาง ๆ นี่ ตรงนี้ทําไมทานไมเขียนไวเลยครบั

ในวรรคสี่นี่ ซึ่งยาวเหยียดเลยตั้ง ๑๐ กวาบรรทัดนี่ ๒ เร่ืองนี้ไมมีเลยครับทานประธาน    

ชวยกรุณาอธิบายครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานเขาเสนอ   

จะแก จะยอมไหม ไมอยางนั้นผมจะถามมติแลว 

  รองศาสตราจารยวุ ฒิสาร  ตันไชย  (กรรมาธิการ )   :  กราบเรียน            

ทานประธานครับ ผม วุฒิสารครับ ผมกราบเรียนแลวครับวา มาตรานี้ทั้งมาตรา          

เปนมาตราเรื่องการกระจายอํานาจ ซึ่งเปนโครงหลักเรื่อง พรบ. การกระจายอํานาจ      

รับหลักการเดิมนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องงบประมาณไมพอนี่ จริง ๆ แลวคณะกรรมาธิการ

รับหลักการแลวจริง ๆ  ก็เขียนไปแลวครับวา ใหพัฒนารายไดการคลังทองถิ่นใหเพียงพอ

นะครับ  ถาทานกรุณาอานใหชัดเจน  รวมทั้งรับหลักของทานอาจารยสมชัยที่จะไปเพิ่ม 

 



 ๑๖๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        วัฒนี ๖๖/๒ 

 

เร่ืองใหมเลยคือ การสรางกฎหมายรายไดทองถิ่นเขาไปนะครับ ซึ่งคิดวาอันนี้นาจะ

พอเพียงครับ สวนการทุจริตคอรรัปชั่นคงไมไดอยูในสาระสําคัญของมาตรานี้ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ๒๗๔ วรรคสี่นี่        

ใชไหมครับ ผมถามมติ ทานผูใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ เชิญทานอาจารยสมชัยครับ 

ตรงไหนครับ เชิญ 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  ผมไมไดเห็นเปนอยางอื่นครับ เพียงแตตองการจะ

บันทึกไวเพราะผมพยักหนา ไมมีการบันทึกครับ คือเห็นดวยที่กรรมาธิการจะรับไปแกไข

ครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อยูในบันทึก       

นะครับ ไมมีผูใดเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิต ิ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ผานวรรคสี่      

ของมาตรา ๒๗๔ ไปนะครับ เปนมตนิะครับ ผานครับ ตอไปทานเลขา 

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) : มาตรา ๒๗๕ 

มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานแรก       

ทานอุทิศ เชญิครับ ใหกระชับ เชิญ 

  นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ               

ที่เคารพครับ ผม อุทิศ ชูชวย ครับ ในมาตรานี้ ๒๗๕ นี่นะครับ เนื่องจากวา ในสวนที่ผม     

ไดขอแปรญัตติใหตัดขอความในวรรคทาย โทษครับ ในวรรคที่ ๒ นะครับ โทษครับ         

ในวรรคแรกนะครับ ตัดคําวา หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น นะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  แกความ          

ในวรรคสามหรือเปลา  

 

 



 ๑๖๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        วัฒนี ๖๖/๓ 

 

  นายอุทิศ ชูชวย  :  ในวรรคสามครับทานครับ ในวรรคสามครับ แตไดไป

คนขอมูลแลวนะครับ ปรากฏวาจําเปนจะตองมีขอความนี้อยู เพราะวาในสวนของการ

ปกครองทองถิ่นยังมีตองมาจากสภาทองถิ่น ซึ่งจะหมดวาระในเดือนสิงหาคมนี้ครับ        

ก็ไมติดใจครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานเก็บเอาไว   

นะครับ  

  นายอุทิศ ชูชวย  :  ตองเก็บไวครับ 

   นายนรนิต ิ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ผานไปนะครับ 

ทานอาจารยสมชัยครับ 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม สมชัย   

ฤชุพันธุ ในฐานะผูแปรญัตติมาตรา ๒๗๕ นะครับ ผมแปรไว ๒ สวนนะครับ สวนที่ ๑   

พูดถึงวรรคเกากอนนะครับ ซึ่งจะเห็นดวยนะครับ คือเปนวรรคซึ่งพูดถึงองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งผมไดกํากับไววา เราตองใหมาจากการเลือกตั้งนะครับ       

ซึ่ งกรรมาธิการไดแก ไขขอความแลวมีสาระอยางเดียวกัน  ผมเห็นดวยไดครับ               

สวนอีก ๒ วรรคนะครับ คือ ในวรรคที่ ๒ และวรรคที่ ๓ เปนเรื่องสิทธิสตรี ซึ่งจะขอให   

คุณอลิสาไดอภิปรายครับ เชิญครบั 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ 

อภิปรายตอเลยครับ 

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์  :  คะ กราบเรียนทานประธานและ

คณะกรรมาธิการยกรางคะ ดิฉัน อลิสา พันธุศักดิ์ คะ สสร. ก็อยากจะกราบขอบพระคุณ

นะคะ ที่ทานกรรมาธิการยกรางไดพิจารณาในเรื่องของ ๙๒/๑ และเรื่องของสัดสวนของ

ชาย หญิงในระดับประเทศไปแลว เพราะฉะนั้นตรงนี้จะขอใหทานพิจารณาอีกเรื่องหนึ่ง             

ในเรื่องของสมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้งและมีสัดสวนชาย  หญิง     

ใกลเคียงกัน  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๖๗/๑ 



 ๑๖๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รสรินทร ๖๗/๑ 

 

 แลวก็ในวรรคที่ ๓ คือคณะผูบริหารทองถิ่น ที่มาจากการเห็นชอบของสภาทองถิ่นตองมี

สัดสวนชาย หญิงใกลเคียงกัน ตรงนี้ก็จะเปนเรื่องเดียวกันนะคะ ก็คือวาอยากจะในเรื่อง

ของ อบท. นะคะ ที่ตองมีสัดสวนชาย หญิง หรือวามีผูหญิงมากขึ้น เนื่องจากวาปจจุบันก็

ที่หลายทานอภิปรายในเรื่องของมีการคอรรัปชั่น แลวก็มีการเปนเหมือนสภากอสราง   

เสียสวนใหญใน อบต. หรือองคการบริหารสวนทองถิ่น ก็จริง ๆ แลวมีการวิจัยที่ออกมาวา 

ในเรื่องของความโปรงใส ในเรื่องของการพัฒนาวา ถามีผูหญิงเขาไปนี่จะมีการพัฒนา

ดานสุขภาพ การศึกษา แลวก็อนามัย แลวก็อยางอื่นที่ไมเกี่ยวกับการกอสรางนะคะ 

เพราะฉะนั้นทั้งสถาบันพระปกเกลาก็ดี ก็ไดมีการทําวิจัยในเรื่องนี้ เร่ืองของการโปรงใส

ของทองถิ่นที่มีตัวอยางที่  อบต. แมลาดนะคะ ที่มีผูหญิง ๕ ใน ๑๒ คน ของสมาชิก    

สภา อบต. นะคะ เพราะฉะนั้นก็อยากใหทานชวยพิจารณา เพราะวาในปจจุบันนะคะ     

ก็ยังมีสัดสวน ๖.๗ เปอรเซ็นต นะคะ ของหญิง  มีชาย ๙๓.๓ เปอรเซ็นต ถาสมมุติวาเรา

คิดจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในเรื่องขององคกรสวนทองถิ่นใหมีการโปรงใสมากขึน้ 

ลดการคอรรัปชั่น แลวก็พัฒนาในสิ่งที่แตกตางจากผูชายพัฒนานี่ ก็อยากจะใหทานชวย

พิจารณาในเรื่องนี้คะ แลวก็ยังมีความจําเปนที่จะตองมีผูหญิงจํานวนมากพอที่จะมามี

การสวนรวมในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาชุมชนเปนไปรอบดานคะ ก็จะขอความกรุณา  

ทานคณะกรรมาธิการยกรางพิจารณาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งคะ ขอบพระคุณคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ขอบคุณครับ  

กลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์มีไหมครับ เชิญครับ อาจารยกรรณิการครับ  

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  ขอบพระคุณคะ ทานประธานคะ ดิฉัน 

กรรณิการ บรรเทิงจิตร คะ สสร. นะคะ กลุมของทานอาจารยเจิมศักดิ์ก็ไดยื่นขอแปรญัตติ

ในมาตรานี้ และตองขอขอบคุณทางกรรมาธิการที่ไดมีการปรับปรุงขอมูลในบางสวน         

ซึ่งไมไดติดใจอะไรนะคะ แตจะติดใจก็คือในเรื่องของ จะเห็นวาเมื่อกี้กลุมทานอลิสานะคะ

ไดนําเสนอในเบื้องตนแลววา 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมไดแปร ไมตอง

ติดใจแลว เดี๋ยวเขาตองตอบแลวอาจารย  

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  ขอแปรคะอาจารย 



 ๑๖๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                 รสรินทร ๖๗/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : อาจารยแปรไว

ดวยหรือเปลา เร่ืองผูหญิงนะ 

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  แปรในเรื่องของขางลางสุดคะ เร่ืองของ

สมาชิกสภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่น  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เอา โอ.เค. 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร : ตามมาตรานี้ตองมีสัดสวนหญิง ชาย

ใกลเคียงกัน โดยตองมีเพศตรงขามอยางนอยหนึ่งในสามนะคะ  ตรงนี้ก็เขาใจวา

สอดคลองกันกับมาตราตาง ๆ ที่เราไดพูดคุยกันมาตั้งแตตนนะคะ ตั้งแตมาตรา ๓๐ 

มาตรา ๘๖ และก็มาตรา ๙๒/๑ แลวจนถึงมาตรา ๑๔๘ ทั้งเพื่อใหสอดคลองกับขอความ

ในมาตราขางตนดังกลาวที่เราไดพูดคุยกันมาตลอดรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะ ซึ่งเปด

โอกาสใหผูหญิงไดเขามามีสัดสวนที่เหมาะสมและก็มีความเทาเทียมกันของหญิงและชาย 

ดังนั้นจึงขอนําเรียนเสนอทานกรรมาธิการนะคะวา จากขอมูลที่เราบอกวา ขณะนี้เรา

กําลังพูดถึงเรื่ององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะเห็นวาสัดสวนขององคกรปกครอง      

สวนทองถิ่นทุกระดับนะคะ ทุกระดับ มีผูทั้งที่เปนผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

นะคะ จะอยูในสัดสวนประมาณ ๑๑ ถึง ๑๒ เปอรเซ็นต เทานั้นเองในทุกระดับ ซึ่งจะมี

รายละเอียดมากกวานั้นนะคะ ยกตัวอยางเชน เทศบาลจะมีประมาณ ๑๒.๗ เปอรเซ็นต 

อบจ .  จะมีประมาณสัก  ๑๐  เปอร เซ็นต  นะคะ  อบต . ก็จะมีประมาณสัก  ๖  หรือ               

๗ เปอรเซ็นต ในภาพรวมทั้งประเทศก็จะมีประมาณ ๑๑.๕ เปอรเซ็นต ตรงภาพเหลานี้  

จะชี้ใหเห็นวา ในอนาคต ซึ่งทองถิ่นนี่ ระดับชุมชนทองถิ่นนี่ ผูหญิงมีบทบาทมากนะคะ 

แลวก็เปนผูที่มีสวนรวมในการบริการสาธารณะ มีผูมีสวนรวมในการเขามารวมมากขึ้น 

ดังนั้นจึงขอเรียนเสนอทานประธานผานไปยังกรรมาธิการยกรางนะคะ ชวยกรุณา      

ปรับถอยคําหรือวาเพิ่มการมีสวนรวมของหญิงทางการเมืองในมาตรานี้ คือมาตรา ๒๗๕ 

ตามที่เสนอดวยคะ หรือจะปรับถอยคําอยางไรใหเหมาะสมหรือสอดคลองกับมาตรา      

ที่เกริ่นเอาไวในเบื้องตนแลวคะ กราบขอบพระคุณคะ   

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เพราะที่จริงไดปรับ

อะไรมาบางแลว ดูสิทําอยางไร ทานกรรมาธิการยกราง                                - ๖๘/๑ 



 ๑๖๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                กมลมาศ ๖๘/๑ 

 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน           

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ตอคําแปรญัตติของทานสมาชิก        

ผูทรงเกียรติ เร่ืองของการเพิ่มสัดสวนหญิง ชาย ในการเลือกตั้งทองถิ่น ผมคิดวา           

ขออนุญาตกราบเรียนดวยความเคารพครับวา จริง ๆ รัฐธรรมนูญฉบับ ๕๐ ของเรา        

ทั้งระบบนี่ ไดพูดเรื่องของหญิง ชายไวหลายเรื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการคํานึงถึงสิทธิ    

นะครับ การเคารพในสิทธิ แลวก็การเปดโอกาส แตอยางไรก็ตามครับ ผมกราบเรียนวา    

ในมาตรานี้นี่เปนมาตราที่จะเห็นวา จะมีความคลายคลึงกับระบบการเลือกตั้งของ         

ในระดับชาตินะครับ ก็คือการกําหนดเรื่องโครงสรางของทองถิ่นไว และสมาชิก ดังนั้น     

ถาหากเราไปกําหนดเรื่องของสัดสวนไวนี่ ก็จะเปนการรอนสิทธิผูเลือกเหมือนกันครับ 

เพราะฉะนั้นผมคิดวา หลักการนี้นี่คงจะใชคลาย ๆ กับการระดับชาติครับ ก็คือวา           

ในกรณีที่เปนสัดสวนนี่เราไดพูดแลวนะครับวา เราใหคํานึงถึง นะครับ เราก็ไมไดบังคับ           

สวนในเขตเลือกตั้งเราก็ไมไดเขียนอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นในหลักขององคกรทองถิ่น 

เองนี้ ผมคิดวาอาจจะมีความจําเปนครับ ที่วาถาหากเราเขียนไปแลวนี่ จะกลายเปนการ

จํากัดสิทธิของประชาชนมากขึ้นนะครับในฐานะผูเลือก จริง ๆ ถาผูหญิงเกง ๆ อบต. 

อาจจะเปนผูหญิง ๒ คน ก็ไดนะครับ แทนที่จะเปนผูหญิงคนหนึ่งและผูชายคนหนึ่ง      

นะครับ เพราะฉะนั้นผมเองยังคิดวา เร่ืองนี้ในทางพัฒนาการทางการเมืองและการมี   

สวนรวมของผูหญิงนี่ ในทางการเมืองระดับทองถิ่นนี่เติบโตขึ้นเยอะนะครับ เมื่อหาหกป  

ที่แลวอยู ๕ เปอรเซ็นต นะครับ แตปจจุบันนี้อยูประมาณ ๑๒ เปอรเซ็นต นะครับ แลวก็มี

ขบวนการที่ทําอยู แตวาการกําหนดดวยกฎหมายนี่อาจจะมีปญหาในแงของการ ที่จะทํา

ใหโครงสรางตาง ๆ นี่ สิทธิของผูเลือกตั้งนี่เปลี่ยนไปนะครับ จึงอยากจะขอความกรุณา

ทานผูอภิปรายทั้ง ๒ ทานครับวา ขอใหคงอยางนี้ไปกอนนะครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอลิสาวา

ยังไงครับ ถามเฉพาะสุภาพสตรีกอนนะครับ 

  นางสาวอลิสา  พันธุศักดิ์  :  กราบขอบพระคุณคะ ทานประธานคะ       

คือจริง ๆ แลวผูหญิงเกงนี่ก็มีคะ แตวาในเรื่องของการเลือกตั้งนี่คอนขางที่จะตอง 

 



 ๑๖๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                กมลมาศ ๖๘/๒ 

 

มีมาตรการเสริมคะ เนื่องจากวาในการเลือกตั้งนี่  เนเจอร  (Nature) ของผูหญิง

และผูชายนี่ไมเหมือนกันนะคะ ในการที่จะใชเงินในการหาเสียง เพราะฉะนั้นทําไมถึงตอง

มีมาตรการเสริม ในตางประเทศหลาย ๆ ประเทศนะคะ เพราะวาเหตุผลเดียวกัน              

ในเรื่องของคานิยมที่แตกตางกัน แลวก็การที่จะสงเสริมเขามามันไมไดมีเร่ืองที่จะ    

เสียหายอะไร มีแตเร่ืองที่จะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปนะคะ ในสถาบันวิจัย         

ชาย หญิง ก็ไดมีการรวบ ในเรื่องของ พรบ. สภาตําบล แลวก็สภา อบต. นะคะ ใน พรบ. 

มาตรา ๔๕ นะคะ ก็ไดมีการรวบรวมประชาชนสี่หมื่นสี่พันกวาเสียง แลวในการแกไข

มาตรานี้นะคะวา ขอใหสมาชิกตําบลนี่มีผูชาย ๑ และผูหญิง ๑  ถามาจาก ๑ หมูบาน  

นะคะ เพราะฉะนั้นนี่ตอนนี้ถาเราไดเร่ืองของรวบรวมรายชื่อเหลือหมื่นนึงนี่ ตอนนี้เขาก็

สามารถที่จะเปลี่ยนได แตมันจะเปนมาตรการเสริมที่จะกําหนดใหเปน จากรัฐธรรมนูญ

นะคะวา อยากจะใหมีสัดสวนชาย หญิง เพื่อรวมกันพัฒนาคะ แลวก็มีการตัดสินใจที่

สมดุล เพราะฉะนั้นถึงอยากจะขอความกรุณาใหทานคณะกรรมาธิการยกรางพิจารณา

ตรงนี้คะ เพราะวาจริง ๆ แลวมาตรการเสริมนี้เปนเรื่องใหมของประเทศนี้ แตมันเปนเรื่อง

เกาของหลาย ๆ ประเทศ ในหลาย ๆ ประเทศก็ทํากันนะคะ มันไมไดมีอะไรที่แตกตาง 

แลวก็มีทานผูมีเกียรติคนหนึ่งก็บอกเอาไววา บางทีนี่เราจําเปนที่จะตองใสหญิง ชาย

ใกลเคียงกัน เพราะวาประชากรหญิงนี่ตอนนี้ก็มากขึ้นเรื่อย ๆ นะคะ ก็เปนการประกันวา 

ผูชายนี่ก็ยังตองมีใกลเคียงกันคะ ขอบพระคุณคะ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานกรรมาธิการ

เตรียมตัวนะครับ เพราะวาถาตกลงกันไมได เดี๋ยวจะออกเสียง แลวใหทานกรรณิการพูด

แลวออกเสียงไดแลว  เพราะเนื่องจากผูแปรเขียนแปรไวชัดเจนวาตองการอะไร                

ใหสมาชิก เขาตัดสินแลวกันว าจะเอายืนตามกรรมาธิการ  หรือจะตามที่ แปร                

เชิญครับทานกรรณิการครับ  

  นางกรรณิการ  บรรเทิงจิตร  :  ขอบพระคุณคะ ทานประธานคะ ดิฉัน 

กรรณิการ บรรเทิงจิตร คะ ตรงสวนนี้ก็คงอยากจะ จริง ๆ ไมไดอยากใหโหวตนะคะ      

ทานประธาน อยากใหมีการพูดคุยกันนะคะ เราคุยกันไดดวยความรักกันนะคะ ก็เลย 

 



 ๑๗๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                กมลมาศ ๖๘/๓ 

 

อยากจะนําเรียนวา ในสวนที่ของกลุมอาจารยเจิมศักดิ์ที่ขอแปรเรื่องของสมาชิก            

สภาทองถิ่นและคณะผูบริหาร เร่ืองการเลือกตั้ง เรายอมรับนะคะวา ก็เปนการเลือกตั้ง   

โดยสิทธิ โดยความเทาเทียมกัน แตวาในสวนของคณะผูบริหารทองถิ่น ซึ่งมีการแตงตั้ง 

การแตงตั้ ง เขามานั้น  ในทีมของผูบ ริหารนะคะ  ตรงสวนนี้นี่ มีความเปนไปได                

มากนอยเพียงใดที่จะตองมีสัดสวนของหญิงชายที่ใกลเคียงกัน ใหคํานึงถึงก็ยังดีนะคะ 

แตวาตรงสวนนี้อยากจะยังยืนยันวา ฝากทานประธานผานไปยังกรรมาธิการนะคะวา    

ชวยกรุณาใหความสําคัญตรงสวนนี้ดวยคะ ขอบพระคุณคะ 

    

 

                                                                                                                      - ๖๙/๑ 



 ๑๗๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                  ศันสนยี ๖๙/๑ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ดึกแลวนี่ คุยกัน

นานก็ไมคอยดีนะครับ ทานศิวะยกมือนี่ ทานอยูกลุมไหน อยูในกลุมแปรหรือเปลาครับ 

เอาสั้น ๆ นะ ทานศิวะครับ 

  นายศิวะ  แสงมณี  :  ขออนุญาตครับ เพราะเห็นกรรมาธิการแกไข ก็เลย

ขออนุญาตพูดนิดหนึ่งครับ ผม ศิวะ แสงมณี สสร. ครับ ผมก็อยูในประเภทเพศสองเพศ  

นี่แหละครับ คือผมมีความเห็นวา ที่ผูแปรญัตติเสนอนั้นก็มีสวนที่ดี นาจะสนับสนุน               

เพราะผมคิดวาในอนาคตนี่ เราอยาไปพูดวา ผูหญิง ผูชาย ครับ ในอนาคตผูชายอาจจะ

เหลือนอย เราอาจจะตองมาเรียกรองอีกในอนาคตวา ขอใหมีสัดสวนเทากับผูหญิงบาง 

นะครับ เพราะฉะนั้นผมวาการระบุสัดสวนนี้ไว ก็ไมเสียหายอะไร แตในสวนของการ

เลือกตั้งนี่ผมเปนหวงนิดเดียววามันจะทําอยางไร เพราะวาเปนเรื่องของเจตนารมณ

ประชาชน แตเทาที่ผานมาในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในบัญชี   

ตามภาคนั้น รูสึกจะระบุไวในเรื่องของสัดสวนนะครับ หรือวาการสรรหาจากอาชีพตาง ๆ  

ก็ระบุเร่ืองสัดสวนเอาไว เพราะฉะนั้นผมคิดวา ถารวมกันไดตรงนี้นี่ ก็นาที่จะไปกันได   

กันทั้ง ๒ ฝายครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงทานศิวะ

พูดเริ่มตนวาเห็นดวย แตฟงทั้งหมดนี่มันทําไมไดใชไหม หรืออยางไร ทําไดหรือ ถาเอาให

แน ๆ ฟนธงเลยสิ 

  นายศิวะ  แสงมณี  :  ก็คือผมคิดวาทําได แตวาอาจจะยากหนอย 

เพราะวาบางที 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  นั่นนะสิ                  

ตอนแรกเหมือนเห็นดวย 

  นายศิวะ  แสงมณี  :  ก็คือเห็นดวยที่วาควรจะกําหนดเรื่องสัดสวนไวใน

เร่ืองของการแตงตั้งครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานยกรางวา

อยางไร อีกทีครับ  

 



 ๑๗๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                  ศันสนยี ๖๙/๒ 

 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร  ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนวา วุฒิสาร 

ตันไชย ครับ เร่ืองแตงตั้งยิ่งทําไมไดใหญเลยนะครับ เพราะวาระบบของเราเลือกตั้ง              

ทั้งหมดแลวนะครับตอนนี้ เลือกทางตรงนะครับ สวนเรื่องของการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงนี่

ผมคิดวา เราจะกาวลวงไปในอํานาจของผูที่ไดรับการเลือกตั้งวาจะไปเอาใคร แลวไป

บังคับใหมีผูหญิงคน ผูชายคนนี่ ผมคิดวาเราจะอธิบายยากมากนะครับวา รัฐธรรมนูญนี้

กําลังเขียนไปถึงไหนนะครับ เพราะฉะนั้นทางฝายสตรีก็ขอรองออนวอนมานี่นะครับ                       

ฝายสุภาพบุรุษก็อยากจะขอรองออนวอนวา ชวยถอนเถอะครับ จะไดไมตองโหวตกันครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คืออยางนี้                

นะครับ ถาของอาจารยสมชัยบอก สมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง และมี

สัดสวนหญิง ชายใกลเคียงกัน นะครับ ก็อาจารยเจิมศักดิ์นี่เขียนไมเหมือนกัน ดูใหแน ๆ 

เดี๋ยวผมจะไดถามโหวต ทานอาจารยสมชัยวาอยางไรครับ  

  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  ขอเจรจาตอรองไดไหมครับ เพื่อจะไดไมตองโหวต

นะครับ คือผมคิดวา การเมืองระดับชาติกับระดับทองถิ่นควรจะวางระบบใหขนานกัน 

ขณะนี้การเมืองระดับชาตินี่ เรายอมรับวา ผูที่มาจากการเลือกตั้งนี่เราตองเคารพสิทธิ   

ในการออกเสียงของประชาชน ก็รับผลการเลือกตั้ง และเปนผูหญิง ผูชายก็เปนอยางนั้น                 

แตในสวนซึ่งมาจากการแตงตั้ง หรือการ ในนี้ใชคําวา เห็นชอบ นะครับ เอาเฉพาะ                  

ขอตอรองเฉพาะวา สวนที่มาเห็นชอบนี่ใหคํานึงถึงสิทธิที่เทาเทียมกันของชายและหญิง 

เพียงแตคํานึงถึงนะครับ แลวก็เปนหลักซึ่งผมคิดวาเราปฏิบัติไดอยูแลวครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ ทานสวิง

ครับ สั้น ๆ ครับ 

  นายสวิง  ตันอุด  : ทานประธานที่เคารพครับ ผม สวิง ตันอุด ครับ                  

นิดเดียวครับ ทานประธานครับ ผมคิดวาเรื่องนี้นี่จะสําคัญอยางยิ่งนะครับ เพราะวาเรื่อง

เกี่ยวกับการปกครองสวนทองถิ่นนี่มีความกวางขวางมากนะครับ แลวก็จริง ๆ แลว              

ทานกรรมาธิการก็บอกชัดเจนวา สัดสวนของผูหญิงนี่ก็ยังนอยอยู ทีนี้เร่ืองสําคัญอันหนึ่ง

นะครับ ที่เราเห็นในทองถิ่นนี่ก็คือวา ระบบของในแงของการวางแผน และแงของการ 

 



 ๑๗๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                  ศันสนยี ๖๙/๓ 

 

พัฒนาที่ผานมานี่ ไมคอยมีการออนตัวมากนักนะครับ เพราะวาสัดสวนของผูหญิงนี่นอย 

ดังนั้นผูชายนี่นะครับ โดยสวนใหญนะครับ อันนี้ไมไดโจมตีพวกเดียวกันเองนะครับ    

ทานศิวะก็ตามนี่นะครับ สวนใหญเราก็จะคิดในลักษณะของโครงสรางพื้นฐาน ในเรื่อง

เกี่ยวกับเ ร่ืองหลักใหญ  เ ร่ืองอะไรทั้งหลาย  แตเ ร่ืองเด็ก  เ ร่ืองผูสูงอายุ เ ร่ืองสตรี            

เร่ืองเกี่ยวกับผูปวย ผูอะไรทั้งหลายนี่ ผมคิดวา ความออนตัวในเรื่องพวกนี้นี่ ผูหญิงจะมี

สัดสวน อาจจะมีความคิดในเร่ืองนี้มาก ดังนั้นถาเรากําหนด ถาผมเห็นดวยกับทานสมชัย

นะครับวา ถาเขียนไววา คํานึงถึงสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ผมก็คิดวาอันนี้ก็นาจะเหมาะสม

นะครับ ทานประธานครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอุทิศครับ 

สั้น ๆ นะครับ 

   นายอุทิศ  ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม อุทิศ                 

ชูชวย ครับ ขออนุญาตกราบเรียนนิดหนึ่งครับ ผมมีความกังวลนะครับวา ถาระบุวาตองมี

สัดสวนหญิง ชายใกลเคียงกันนี่นะครับ ในทางปฏิบัตินี่นะครับ ผมยกตัวอยางนะครับ             

ในทองถิ่นเทศบาลนครสงขลา ผมเองนี่นะครับ ทั้ง ๆ ที่ผมนี่อยากจะใหมีผูหญิงเขามี            

สวนรวมเยอะ ๆ นี่นะครับ แตหาคนที่สมัครใจนี่ไมได ถาเราเขียนไวอยางนี้นี่นะครับ มันก็

จะตองหาคนที่เปนผูหญิง ถึงแมนวาจะสมัครใจหรือไมสมัครใจก็ตาม ใหไดสัดสวนตามนี้   

 

                                                                                                                      - ๗๐/๑ 



 ๑๗๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          นิวรา ๗๐/๑ 

 

แลวคนที่เลือกนี่นะครับ หรือคนที่มาสมัครนี่นะครับ มันไมไดเปนไปตามความสมัครใจ   

นี่มันก็จะยุงนะครับ แตถาเราเปดกวางไวนี่นะครับ โดยสภาพของสังคมไทยปจจุบันนี่    

ผมเชื่อเหลือเกินครับวา เรายอมรับที่จะเพิ่มสัดสวนของผูหญิงในหลาย ๆ วงการอยูแลว     

นะครับ โดยเฉพาะเหมือนกับทานอลิสาอยางนี้นะครับ ก็ยินดีนะครับที่จะใหไปมีสวนรวม

ในจังหวัดสงขลาดวยนะครับ ยินดีตอนรับเลยครับทานครับ ขอบพระคุณมากครับ      

ทานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ในนี้มีสุภาพสตรี

เสนอหลายคนนะครับ เชิญยกรางตอบครับ ทานอาจารยสมชัยวาอยางไร ยกรางวา

อยางไรครับ เชิญครับ  

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ) : ขออนุญาตกราบเรียน

ครับ ทานอาจารยสมชัยครับ ผม วุฒิสาร ครับ คือไปเขียนสภาเห็นชอบนี่ จริง ๆ 

ความหมายนี้เห็นชอบในที่สภาเห็นชอบนี่คือหมายความเลือกทางออมครับ คือเลือกสภา

แลวไดนายกทางออม ทีนี้ถาเกิดวา ในสภานั้นไมมีผูหญิงเลยนะครับ สภาจะเห็นชอบได

อยางไรครับ อันนี้ตางกันนะครับ วรรคนี้หมายความวา ระบบปจจุบันนี้นายกเลือก

ทางตรงเกือบหมดแลว แตยังมีระบบที่เลือกสภาแลวไดนายกทางออม เพราะฉะนั้นการ

แตงตั้งจริง ๆ เปนการแตงตั้งโดยที่นายกมาจากการเลือกตั้งแลว แลวนายกมีสิทธิไปตั้ง

รองนายก ซึ่งเปนอํานาจที่ติดตัวนายกนะครับ เพราะฉะนั้นการไปเขียนใหนายกตองไปตั้ง

รองนายกผูหญิงคน ผูชายคนนี่ ผมก็คิดวา อันนี้ก็จะเปนปญหาในแงที่วาเราไปกาวลวง

อํานาจของตัวนายกเขานะครับ ที่ เขาไดรับอาญาสิทธิ์มาจากการเลือกตั้งนะครับ 

เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตกราบเรียนวา กรรมาธิการยังเห็นวาอยากใหเปนพัฒนาการ

ในทางที่ไมไดถูกบังคับดวยกฎหมาย เพราะจริง ๆ แลวบทบาทของผูหญิงในการทํางาน

กับองคกรทองถิ่นไมไดมีเฉพาะผูบริหารหรอกครับ กลุมสตรี กลุมตาง ๆ นี่ก็ทํางานรวมกับ

องคกรทองถิ่น อยูแลว แลวองคกรทองถิ่นก็ทํางานรวมกันอยูแลวโดยไมตองมามีบทบาท

โดยตําแหนงก็ไดนะครับ เพราะฉะนั้นผมเองยังคิดวา ยังอยากจะยืนความเห็นเดิมนะครับ

วาถาใสแลวเกรงวาจะมีผลกระทบมากครับ  

 



 ๑๗๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        นิวรา ๗๐/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานอาจารยสมชัย

ครับ ยอมไดไหมครับ  

  นายสมชัย ฤชุพันธุ : ชี้แจงครับ คือคําที่ผมเสนอนี่ ผมเรียนวาเฉพาะสวนที่

เห็นชอบนะ โดยคํานึงถึงสิทธิที่เทาเทียมกันของชายและหญิง ก็แปลวา ถาผูหญิงเหมาะนี่

ก็อยาไปดิสคริมิเนต (Discriminate) อยาไปเลือกปฏิบัติ ไมเลือก เพราะเปนผูหญิง แตถา

ผูหญิงไมมีก็ตองเปนอยางนั้น เฉพาะจะตั้งคนเดียวแลวผูชายเหมาะ หรือวาไมมีผูหญิงอยู 

แตวาใหเตือนใจไววา ตองคํานึงถึงตรงนี้ สิทธิเทาเทียมกันของชายและหญิง ก็คือวา ไมให

ไปเลือกปฏิบัติในทางที่ไมดีตอผูหญิงครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ยกรางดูนะครับ 

ทานอาจารยกรรณิการครับ สั้น ๆ ครับ  

  นางกรรณิการ  บรรเทิงจิตร  : คะ เรียนทานประธานคะ ดิฉัน กรรณิการ 

บรรเทิงจิตร ตรงสวนนี้เห็นดวยกับทางอาจารยสมชัย ขอใชวา โดยคํานึงถึงสัดสวนหญิง

ชายคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอลิสาครับ 

  นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์ : ขอบคุณทานประธานคะ คือจริง ๆ อยากให 

ทานกรรมาธิการยกรางชวยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะ เนื่องจากวาจริง ๆ แลวในเรื่องของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนี่ ในการมีสวนรวมของผูหญิงนี่ยิ่งสําคัญมากเลยนะคะ 

เพราะวาอยูติดกับชุมชน เพราะฉะนั้นในการที่จะรวมตัดสินใจนี่ ผูหญิงอยูติดกับชุมชน 

แลวผูหญิงสามารถที่จะรูเ ร่ืองตรงนี้ไดมากกวา เพราะฉะนั้นนี่ยิ่งสําคัญไปยิ่งกวา

ระดับประเทศดวยนะคะ ขอใหชวยพิจารณาอีกครั้งหนึ่งคะ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ยกรางดูใหดีวา

เปนอยางไร จะยืน จะอยางไร เชิญทานไพโรจน  

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ      

กระผม ไพโรจน พรหมสาสน ครับ มันคงตองยืนในหลักการนะครับ เพราะวาชาย       

และหญิงเทาเทียมกันในสวนที่ ๒ วาดวยความเสมอภาค ในมาตรา ๓๐ เขียนไวแลว    

นะครับ เราคงไมตองไปเขียนซ้ําอีกหนึ่ง  ๒. ความจริงแลว  



 ๑๗๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        นิวรา ๗๐/๓ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถายืนก็ตอง   

ออกเสียงครับ  

  นายไพโรจน พรหมสาสน (กรรมาธิการ) : นิดเดียวครับ ในชุมชนแตละ

ชุมชนผูหญิงมากกวาผูชายนะครับ เพราะฉะนั้นเราคงตองไปรณรงคใหผูหญิงสมัครเขา

มามาก ๆ แลวใหผูหญิงเลือกผูหญิงดวยกันเองมาก ๆ ในหมูบาน ตําบล ทานไปดูเถอะ   

มีแตผูหญิง เด็ก และคนชรานะครับ ผูชายหนีไปทํางานนอกบานทั้งนั้นเลย แตเวลา

เลือกตั้งนี่ มันก็ไดผูหญิงบาง ผูชายบางนะ แตถาเราจะไปบังคับโดยกฎหมายวาตองมี

สัดสวนเทาเทียมกัน มันขัดในทางปฏิบัตินะครับ ก็คงจะตองกรรมาธิการคงขอยืนยันครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : ทานสมาชิก  

เดี๋ยวเตรียมเขามาตัดสินนะครับ ทานมนตรีอยูกลุมไหนนี่ 

  นายมนตรี  เพชรขุม : ทานประธานครับ ขออนุญาตนะครับ ผมกลุม        

ที่ถูกพาดพิงนะครับทาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : พาดพิงอยางไร    

ก็ไมมีใครเอยชื่อมนตรีเลย นอกจากผม 

  นายมนตรี  เพชรขุม : พาดพิงเรื่องทองถิ่นนะครับ สวนใหญนี่พูดเรื่อง

ทองถิ่นหมดเลยครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไมได เอา สั้น ๆ  

เร็ว ๆ เดี๋ยวตองโหวตแลวทานมนตรี ดึกโขแลว 

  นายมนตรี  เพชรขุม : ทานประธานที่เคารพครับ ผม มนตรี เพชรขุม ครับ   

ทานประธานที่เคารพครับ ผมก็เห็นใจสุภาพสตรีนะครับ ทานประธานครับ ในการเลือก

ตั้งแตละครั้งนะครับก็มีสุภาพสตรีลงสมัครเยอะนะครับ และสถานที่เลือกตั้งตาง ๆ ก็ไมได

เขียนไววา หามผูหญิงลงสมัครนะครับ ลงได  ----------------------------------------------------- 

 

 

                  - ๗๑/๑ 



 ๑๗๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             ณัฐชนก ๗๑/๑ 

 

แตถาเปนผูหญิงที่มีชื่อเสียงหรือวามีคนรูจักเยอะ ๆ แลวก็เกง ๆ นี่ก็ลงสมัครไดเยอะ     

นะครับ อยางบานผมนี่ครับ นายกเทศมนตรีเทศบาลนะครับมีผูหญิงหลายคนนะครับ     

สี่หาคนนะครับ ที่ไดเปนนายกนะครับ แลวก็ในหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศไทยนะครับ  

ทานประธานก็จะเห็นวามีผูหญิงนี่ลงสมัครไดเยอะนะครับ แลวก็ไดผานการเลือกตั้งมา 

นะครับ ก็ไดทําหนาที่นะครับ หลาย ๆ พื้นที่นะครับ สวนของผมเองนะครับผมก็เปนนายก

องคการบริหารสวนตําบลอยูนะครับ ก็มีผูหญิง สุภาพสตรีหลายทานนะครับ ลงสมัคร   

นะครับ แตก็ไมเคยไดนะครับ แพการเลือกตั้งทุกครั้งเลยครับ ตรงนี้ผมก็ไมเขาใจนะครับ 

ผมก็เลยมีเจตนารมณที่ดีนะครับ ก็เลยแตงตั้งนะครับสุภาพสตรีเปนรองนายกอยูดวย   

นะครับ แลวก็ยังมีสัดสวนในจํานวนนั้นอยู แลวกระผมเองก็เห็นใจคณะกรรมาธิการ     

ยกรางนะครับ ถาใหบรรจุในรัฐธรรมนูญวา ตองใหมีสัดสวนผูหญิงเทาเทียมหรือใกลเคียง

กัน หรือวาสัดสวนจํานวนเทาไรก็แลวแตนะครับจะยุงยากนะครับ เพราะวาหลาย ๆ พื้นที่

จะหาผูหญิงลงสมัครไมไดนะครับ เพราะผมเห็นมามากตอมากแลวครับ เวลาไป ผูที่ใช

สิทธิเลือกตั้งกันนะครับ เวลาจะไปเลือกนี่ก็ไมรูจะเลือกอยางไรนะครับ เมื่อผูหญิงไมได

สมัครนะครับ ในการที่จะมีระบบสัดสวนของผูหญิงเขามาดวยนะครับ อันนี้ผมก็เห็นใจ 

นะครับ ไมใชไมเห็นใจนะครับ แตจริง ๆ ก็อยางที่ทานสุภาพสตรีไดกลาวมาแลววา       

ถาเปนไปไดผูบริหารตาง ๆ นี่ครับ พยายามแตงตั้งรองนายกหรือเลขานายกลงไปดวยบาง

ก็ไดนะครับไมเปนไรนะครับ เพราะวาถาใหผูหญิงลงสมัครเลือกตั้งนี่ ถาไมดีจริง ไมดังจริง

นะครับ ไมเดนจริงก็ยากนะครับ สูผูชายไมคอยไดหรอกครับเร่ืองแบบนี้ ไมไดหมายถึงวา

ผูชายจะเอาเปรียบนะครับ ตรงนี้ทานประธานครับ อยางที่ผมกลาวตอนตน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เอาละครับ สรุป 

  นายมนตรี เพชรขุม  :  สรุปวา ก็เห็นใจนะครับอยางที่ทานอุทิศบอก       

นะครับ ถาคุณอลิสานี่ลงสมัครที่ไหนตองไดนะครับ เพราะมีคนเห็นใจเยอะนะครับ   

เพราะทานสวยนะครับ ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  พอแลว สรุป    

ไดแลว 

 



 ๑๗๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             ณัฐชนก ๗๑/๒ 

 

  นายมนตรี เพชรขุม  :  ครับ สรุปวา ก็ตองยืนตามยกรางครับ แตก็ใหเขียน

วา คํานึงถึง นะครับ ตองคํานึงถึง นะครับ ขอบคุณครับ 

  (นายนิมิตร ชัยจีระธิกุล ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานนิมิตร

ประทวงหรือ 

  นายนิมิตร ชัยจีระธิกุล  :  ครับ ทานประธานครับ ผมประทวงครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ 

  นายนิมิตร ชัยจีระธิกุล  :  อยาใหทานมนตรีมาหาเสียงในสภานะครับ พูด

คําวา นายก นายก นะครับ ขอบคุณครับ แลวใชเวลาตรงนี้ เวลานี้ดึกมากแลวนะครับ 

อยากจะใหไดถึงอีกสัก ๕ มาตรานะครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอทานสมาชิก  

ที่อยู ประทวงแลว 

  (นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ไดยืนและยกมือขึ้น) 

  นายกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล  :  ทานประธานครับ ผมขออนุญาตประทวง

ครับ ผมคิดวาใชเวลามามากพอสมควรแลวครับทานประธาน ขอใหทานใชสิทธิทาน

วินิจฉัยโหวตไดเลยนะครับทาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยืนใชไหม

กรรมาธิการ ทานสมาชิกครับ 

  (นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) มีสัญญาณให

สมาชิกที่มาประชุมทราบกอนลงมติ) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ขอเชิญ         

ทานสมาชิกที่อยูขางนอกนะครับเขามา เพราะจะตองออกเสียงนะครับ  คือถาเห็นดวย 

นะครับ ก็เห็นดวยตามกรรมาธิการนะครับ ถาไมเห็นดวย คือเห็นตามที่ เอาอันที่        

ทานอาจารยสมชัยแปรญัตติไวนะครับ เชิญครับ ขอใหออกเสียงนะครับ เห็นดวย         

คือเห็นดวยตามกรรมาธิการ ถาไมเห็นดวย ก็เห็นดวยกับทานอาจารยสมชัยแปรญัตติเอาไว 

 



 ๑๗๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             ณัฐชนก ๗๑/๓ 

 

นะครับ ยังมีทานผูใดอยูขางนอกอยูไหมครับ ขอความกรุณาครับ เพราะเดี๋ยวโหวตไดนั่น

แลว ตัวเลขเดี๋ยวคนแปลกใจนะครับทานครับ พรอมแลวนะครับออกเสียงนะครับ  

   (สมาชิกทําการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุมลงคะแนน) 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมมีใคร ทุกทาน

ลงไดหมดแลวนะครับ ปดการออกเสียงลงคะแนนนะครับ รวมคะแนนครับเจาหนาที่ครับ 

ผูเขาประชุม ๖๑ เห็นดวย ๓๗ ไมเห็นดวย ๑๙  งดออกเสียง ๕ นะครับ เปนอันวาเปนไป

ตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ มาตรา ๒๗๕ ทั้งหมดขอมตินะครับ เห็นดวยตามที่

กรรมาธิการแกไขแลวนะครับ ผาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)             ณัฐชนก ๗๑/๔ 

 

ทานเลขาตอครับ 

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๒๗๖ 

มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานที่ขอสงวน 

คําแปรญัตตินะครับ มาตรา ๒๗๖ นะครับ ทานแรก ทานสมชัยใชไหมครับ ใชครับ      

ทานอาจารยสมชัยครับ 

 

        - ๗๒/๑ 

   



 ๑๘๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                        สาริศา ๗๒/๑ 

 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  ครับ มีชื่อคุณชาติชาย เจียมศรีพงษ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ       

ทานชาติชาย 

   (นายชาติชาย เจียมศรีพงษ ไมอยูในที่ประชุม) 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  ทานชาติชายไมอยูนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมอยูครับ     

ทานอาจารย 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  คือมีถอยคําที่ตองการเพิ่มเติมนะครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คือคณะผูบริหาร

ทองถิ่นใชไหมครับ 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอาจารย  

เจิมศักดิ์นี่ใครเปนผูอภิปรายครับ ไมมีนะครับ ทานยกรางวาอยางไรครับ เร่ืองที่กลุม   

ทานอาจารยสมชัยแปร กลุมใครทานครับ ก็เชิญทานรัฐ 

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ทานกรรมาธิการ 

ยกราง สมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมอยูในกลุมทานอาจารยเจิมศักดิ์นะครับ ที่ขอแปร

มาตรา ๒๗๖ ครับ ทานประธานครับ เรากระจายอํานาจสูทองถิ่นเยอะเหลือเกินครับ 

มาตรานี้เปนมาตราที่วาดวยการตรวจสอบและการถอดถอนของสภาการปกครอง      

สวนทองถิ่นนะครับ ทางยกรางทานไดตัดออกนะครับ ในมาตรา ๒๘๖ ของรัฐธรรมนูญ         

ป ๒๕๔๐ หรือเทียบเทากับพระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน

สมาชิกสภาทองถิ่น  และผูบ ริหารทองถิ่นนี่นะครับ  ผมขออนุญาตอานนะครับ                

ในพระราชบัญญัตินี้วา ในกรณีผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงทั้งหมดนะครับ ผมขอยืนยันวามีคําวา ทั้งหมด นะครับ ในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นนั้น  ในประโยคนี้นะครับที่ทานไดตัดออกนี่  ผมถือวาทานไดเล็งเห็น

ความสําคัญของประโยคนี้มากนะครับ แตวาทานไมไดบรรจุไปวาทานตองการใชเสียง

เทาไรในการถอดถอนหรือวาในการตรวจสอบสภาทองถิ่นนะครับ  ทางกลุมของ 



 ๑๘๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                        สาริศา ๗๒/๒ 

 

อาจารยเจิมศักดิ์ก็ไดขอไปวา ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูไปใชสิทธิในการเลือกตั้งครั้งนั้น  

ผมขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผล งาย ๆ ครับ ๓ ประการครับ ทานประธานครับ    

ประการที่ ๑ จากสถิติที่ไดมานะครับพบวา การเลือกตั้งทองถิ่นจะมีคะแนนไดประมาณ 

๕๐  เปอร เซ็นตของผูมาเลือกตั้ง  ของผู มีสิทธินี่นะครับ  ถึง  ๙๐  เปอร เซ็นต  หรือ              

๙๐ เปอรเซ็นตกวา ๆ ของผูมีสิทธินะครับ แปลวา ๑๐๐ คนนี่ มีคนไปใชสิทธิแคประมาณ 

๕๐ คน ถึง ๙๐ คน ในการเลือกตั้งทองถิ่นนั้น ๆ แตวาครั้งที่แลวนี่นะครับ การถอดถอนนี่

ตองใชถึงครึ่งหนึ่งของผูมีสิทธินะครับ ซึ่งไปเลือกตั้งก็แค ๕๐ แลว ไปถอดถอนถาจะเอา

๕๐ ของผูมีสิทธินี่คงเปนไปไมไดนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่วาการไปถอดถอนนั้นไมใช

หนาที่นะครับ การไปถอดถอนนั้นเปนสิทธิ นั่นแปลวา เปนไปไมไดเลยในบางการปกครอง

ของทองถิ่นหลาย ๆ สวนนี่ เปนไปไมไดเลยที่จะถอดถอนผูปกครองทองถิ่นนั้น ๆ นะครับ 

อันที่ ๒ นะครับ อันที่ ๓ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยวกอน     

ทานแปรไวไมนอยกวากึ่งหนึ่งตรงนี้แคนั้นใชไหม 

  นายรัฐ ชูกลิ่น   :  ครับผม ที่เนนไปก็คือ ของผูมาใชสิทธิ ครับผม       

เพราะแตกอนเปนผูมีสิทธิครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ออ ไมนอยกวา 

กึ่งหนึ่งของผูไปใชสิทธิ 

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  ไปใชสิทธิครับ ไมใชผูมีสิทธิครับ เพราะที่ทองถิ่นปกตินี่ก็

ไปประมาณหาสิบกวาเปอรเซ็นต แคนั้นเองของผูมีสิทธิ เพราะฉะนั้นถาจะเอาเทากันไปนี่

นะครับ ก็คงถอดถอนไมได เพราะวาการถอดถอนเปนสิทธิครับ ไมใชหนาที่ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ออ แลวทานใชวา

ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  ไมใช ไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง คือ ๕๐ เปอรเซ็นต ของผูที่ไป

ลงคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนั้น ๆ ครับ ครั้งกอนครับ คือครั้งที่เลือกตั้งผูบริหารครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผมอานจาก

เอกสาร ใช ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ถาเจอ กทม. เขานี่ทําไงนี่ 



 ๑๘๓ 
 

สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                        สาริศา ๗๒/๓ 

 

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  นี่ละครับ ผมก็เลยเพราะวา เพราะวาไดเรียนถามกับทาง

ทานกรรมาธิการยกรางนะครับ ผมก็เห็น เล็งเห็นความสําคัญที่ทานไดเสนอมาบอกวา  

มันมีปญหาก็คือตัวที่ ๓ นะครับ ที่เขียนวา กึ่งหนึ่งของ ขออนุญาตอานนิดหนึ่งครับผม     

กึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น ๆ ------------ 

 

                                                                                                                      - ๗๓/๑ 

 



 ๑๘๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                         ศิริลักษณ ๗๓/๑ 

 

 แปลวา สมมุติวา ในสวนปกครองทองถิ่นแบบที่หนองคายของผมนี่ หนึ่งจุดนี่มันมีทั้ง

เทศบาล มันมีทั้ง อบต. เดี๋ยวนะครับ แลวถาจะถอดถอนก็ตองเอาเสียงทั้งเทศบาล       

ทั้ง อบต. เพื่อมาถอด แคเทศบาล หรือ อบต. เทานั้น ซึ่งเปนไปไมไดอยูแลว แตเนื่องดวย

จากวา ไดปรึกษากับทางยกรางทานแลวนะครับวา จะมีกฎหมายมา ทานจะรางกฎหมาย

ออกมาเพื่อจะชวยดูแลตรงนี้ใหเปนธรรมนะครับวา ในการถอดถอนผูบริหารควรจะเปน

หลักการอยางไร ผมขออนุญาตใหทางทานกรรมาธิการยกรางชวยชี้แจงแลวบันทึก         

ไดไหมครับ แลวผมจะไดขอพูดตอครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เดี๋ยว ๆ ครับ  

ทานพูดเสร็จแลวใชไหมครับ ใหยกรางชี้แจงครับ  ถาเจอ กทม. เขานี่  

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย  (กรรมาธิการ)  : กราบเรียน            

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ ตอประเด็น มาตรา ๒๗๖ ในราง

รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ เปนหลักการเดียวกันกับรัฐธรรมนูญฉบับเดิม คือการเพิ่ม

อํานาจของประชาชนในการที่จะถอดถอนผูบริหารทองถิ่นโดยตรงนะครับ แตวาสิ่งที่

เปลี่ยนแปลงในมาตรา ๒๗๖ ที่สําคัญก็คือวา เปนการถอดเอาหลักเกณฑซึ่งเปนตัวเลข 

ซึ่งเคยกําหนดเอาไวในมาตรา ๒๘๖ ของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ไว ผมขออนุญาต     

กราบเรียนวา ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นี่นะครับ อํานาจประชาชนถอดถอนนี่มีเหมือนกัน

ครับ แตวากําหนดเอาไวในรัฐธรรมนูญเลยนะครับวา ตองมาออกเสียงถอดถอนใหได

คะแนนไมนอยกวาสามในสี่ของผูมาลงคะแนน และก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมครับวา ในการมา

ลงคะแนนครั้งนั้นตองมีผูมาลงคะแนนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกร

ทองถิ่น ตามมาตรานี้ครับทําใหเรามีพระราชบัญญัติวาดวยเร่ืองการถอดถอนผูบริหาร

ทองถิ่น ป ๒๕๔๒ แตปญหาที่เกิดขึ้นก็คงเปนอยางที่ทานผูอภิปราย ผูแปรญัตตินะครับ

วา ทองถิ่นที่มีขนาดตางกันนี่ ทําใหหลักเกณฑของการถอดถอนนี่เหมือนกันไปหมด 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในพระราชบัญญัติถอดถอนเองนี่ไดไปกําหนดครับวา ผูมีสิทธิ       

ออกเสียงเลือกตั้งที่ตองมากึ่งหนึ่งหรือคร่ึงหนึ่งนี่นะครับ ไปกําหนดดวยครับวา ครึ่งหนึ่ง

ของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปญหานี้จึงเกิดขึ้นครับ        

ผมยกตัวอยาง  เชน  เทศบาลตําบลมี  ๒ เขต  เขตละ  ๖  คน  ประชาชนเขาชื่อกันเพื่อขอ 



 ๑๘๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                         ศิริลักษณ ๗๓/๒ 

 

ถอดถอนสมาชิกในเขตที่ ๑ แตดวยกฎหมายนี้ครับไปเขียนแลวทําใหตองใชสิทธิครึ่งหนึ่ง

ของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้ง ๒ เขต ซึ่งหลักนี้ทําใหขัดกับหลักของการ อํานาจของการ       

ถอดถอนของประชาชนที่เรียกวา  อํานาจ  รีคอล (Recall)  ดังนั้นกรรมาธิการจึงเห็นวา 

เพื่อใหสอดคลองกับความจริงของความแตกตางของทองถิ่นแตละประเภท โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ขนาด ความหนาแนนหรือจํานวนประชากรที่แตกตางกัน จึงถอดเงื่อนไข       

สามในสี่ ออก แลวถอดเงื่อนไขของครึ่งหนึ่งออก โดยไปกําหนดในเจตนารมณเอาไวแลว

นะครับวา จะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องการถอดถอนผูบริหารทองถิ่น     

ป ๒๕๔๒ โดยหลักการวา ใหมีการถอดถอนไดงายขึ้น ในขณะเดียวกันใหคํานึงถึงสัดสวน

ตัวเลขที่เหมาะสมของทองถิ่นแตละประเภท อยางที่ทานประธานไดกรุณาครับวา ถาจะ

ถอดถอนผูวากรุงเทพมหานครนี่นะครับ ตองใชเสียง มาออกเสียงไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง   

นะครับ ครึ่งหนึ่งของประชากร ๓ ลาน ก็ ๑ ลาน ๕ แลวนะครับ แลว ๑ ลาน ๕ ตองได

สามในสี่ เพราะฉะนั้นทองถิ่นขนาดใหญจะถอดถอนไดยากมาก ดังนั้นเราจึงอยากจะไป

กําหนดกฎเกณฑ หลักเกณฑนี้เอาไวในพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องการถอดถอนแทน   

จึงถอดหลักใหญออก แลวก็กําหนดในเจตนารมณ แลวเขียนเพียงหลักการกวาง ๆ วา 

ประชาชนมีสิทธิถอดถอนนะครับ ดังนั้นเงื่อนไขนี้จึงเปนการปรับเปลี่ยนเพื่อทําใหเกิดการ

ถอดถอนไดงายขึ้น ซึ่งเปนเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ )  :  รับไดไหมครับ 

ถาไปใสในเจตนารมณ เพราะเวลาออกกฎหมายลูกจะได 

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  จะไปใสในเฉพาะกาลหรือครับ หรือวา 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ )  :  ไมใชครับ ไมได

ใสในบทเฉพาะกาล ตองไปกําหนดในกฎหมายที่เขาจะบัญญัติขึ้น เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  ผมขออนุญาต     

กราบเรียนครับวา พระราชบัญญัติฉบับเรื่องถอดถอนมีแลวนะครับ ตั้งแตป ๒๕๔๒ แลวก็

มาตราถัดไป คือการเขาชื่อก็มีแลวนะครับ แตวาในพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดเขียนลอตาม

รัฐธรรมนูญฉบับเดิมซึ่งไปกําหนดเงื่อนไขวา ถาจะออกไดนี่ตองสามในสี่ของการมา

ลงคะแนน และการมาลงคะแนนนั้นตองมีประชาชนมาลงคะแนนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ 



 ๑๘๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                         ศิริลักษณ ๗๓/๓ 

 

ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งกําหนดในรัฐธรรมนูญเลย คราวนี้เราจึงถอดหลักการนี้ออก

กอน เพื่อใหเปนไปไดจริงในการที่จะถอดถอน โดยจะไปปรับวา จําเปนตองสามในสี่     

ของผูมาใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งนี่ แลวครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือครึ่งหนึ่ง

ของผูที่เคยมาใชสิทธิเลือกตั้งครั้งที่แลวนะครับ ---------------------------------------------------  

 

                  - ๗๔/๑ 



 ๑๘๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๗๔/๑ 

 

ซึ่งตัวเลขเหลานี้จะขออนุญาตไปปรับในกฎหมายประกอบ คือกฎหมายที่มีอยูแลว ที่ทาน

ถามวา กฎหมายนี้จะแกทันทีไหม ผมกราบเรียนวา ในบทเฉพาะกาลนี่นะครับ ไดกําหนด

ไวแลวครับวา กฎหมายที่เกี่ยวของกับทองถิ่นทั้งหมดตองปรับปรุงภายใน ๒ ปครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ครับ ทานวีนัส    

วาอยางไรครับ  

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ผม วีนัส 

ครับ ทานประธานครับ ผมคิดวา มาตรานี้มีปญหาจริง ๆ ทานประธานครับ ลักษณะ

ปญหาที่จะเกิดก็คือดังนี้ ผูบริหารทองถิ่นนี่ถาถูกถอดถอนครึ่งหนึ่ง หรือวาไมกําหนด

จํานวนนี่  มันจะมีปญหาเรื่องการซื้อ  คือฝายคานซื้อ ผมยกตัวอยางงาย  ๆ  ครับ           

ทานประธานครับ สมมุติวา อบต. แหงหนึ่งมีผูใชสิทธิอยูหมื่นคน วันมาใชสิทธิลงคะแนน

เสียง ณ วันนั้น เอา ๖,๐๐๐ แลวกันครับ งายนะครับ กึ่งหนึ่งของ ๖,๐๐๐ คือ ๓,๐๐๐     

๓,๐๐๐ ฝายคานซื้อหัว ๒๐๐ หัว ๓๐๐ ตกจายเงินแคหาหกแสน เขาก็หลุด เดือดรอนแน 

ถาทานไมระบุจํานวนก็เดือดรอน ระบุจํานวนก็เดือดรอน เพราะฉะนั้นผมคิดวา เอาไปโยง          

ในมาตราที่ถอดถอนมาตราอื่นดีกวา มาตรานี้ขอตัด 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คืออยางนี้ครับ    

เขาจะตองไปเขียนในกฎหมาย ที่อาจารยวุฒิสารอธิบาย คือมันจะไปอยูในกฎหมาย    

เร่ืองนี้ครับทาน 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :   ก็นั่นนะสิครับ ทานประธาน ถาทานเขียนทิ้ง

อยางนี้ ผมวามีปญหาในการตีความแนนอน จะเสนอใหตัดครับทานครับ แตไมไดแปร     

นะครับ เปนขอสังเกตครับ ขอบคุณครับ  

    นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานอยูในกลุม

เดียวกันครับ ถาทานเสนอตัดเทากับตัด คือเขาจะไปใสไวในกฎหมายทานครับ 

  นายวีนัส มานมุงศิลป  :  ถาอยางนั้นขอถอนครับ ขอถอนครับ ขออยูตอ

ครับ เพื่อทาน 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ทานรัฐสั้น ๆ    

เชิญครับทาน เดี๋ยวมันทําไมไดแลวมันยุง 



 ๑๘๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๗๔/๒ 

 

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  ทานประธานครับ ผม รัฐ ชูกลิ่น สมาชิกสภารางครับ     

ถาทางยกรางมี เจตนารมณวาจะไปแก  เพื่อให เกิดความยุติธรรมกับประชาชน                 

ในการตรวจสอบและถอดถอนผูบ ริหาร  แลวก็ใหความยุติธรรมกับผูบ ริหารได                

ผมก็ไมติดใจครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ขอบคุณนะครับ 

ไมมีใครติดใจอีกนะครับ ผูที่แปรไมติดใจแลว ทานอื่นขอความกรุณาอยาติดใจเลยครับ       

เพราะฉะนั้นมาตรานี้ มาตรา ๒๗๖ ผานนะครับทานครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนิต ิ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ผาน ตอไปครับ 

ทานเลขาครับ  

  นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ) :  มาตรา ๒๗๗ 

มีการแกไข ผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมาธิการแกไขแลว ผูแปรญัตติพอใจ 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : พอใจแลวครับ 

ผานนะครับ มาตรา ๒๗๗ ไปมาตราตอไปครับ ทานเลขาครับ  

นายจเร พันธุเปร่ือง (รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาผู แทนราษฎร  ปฏิบัติหนาที่ เลขาธิการสภารางรัฐธรรมนูญ )  :            

มาตรา ๒๗๘ มีการแกไข มีผูแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ  

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  มี ๒ กลุม           

คุณพิเชียร เร็ว ๆ เลยครับ เขาประเด็น 

นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : ถึงผมนี่เร็วทุกทีเลยครับ กราบเรียน                 

ทานประธานสภาที่เคารพนะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ในมาตรา ๒๗๘       

นี้นะครับ  ทางกลุมของกระผมไดขอสงวนคําแปรญัตติไว  ๒  วรรค  คือวรรคที่  ๑            

และวรรคที่ ๓  โดยวรรคที่ ๑ นี่เราไดเพิ่มขอความวา ผูนําปกครองสวนทองที่ นะครับ    

คืออันนี้เปนเรื่องของการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนี่จะเปดโอกาสใหพี่นองประชาชน            

สวนใหญในทองถิ่นไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ นะครับ ในการบริหารกิจกรรมตาง ๆ  



 ๑๘๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        เสาวลักษณ ๗๔/๓ 

 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตรงนี้ ในกลุมของกระผมมีทานหนึ่งได เสนอวา           

ขอใหผู นํ าปกครองส วนทองที่  ก็คือ  กํานันและผู ใหญบ านนี่ ได มีส วนร วมกับ                        

พี่นองประชาชนดวยนะครับ เราก็เลยเติมเขามาในวรรคหนึ่ง สวนในวรรคสามนี่นะครับ   

ก็เชนเดียวกันครับ เปนเรื่องของการรายงานผลการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ซึ่งจะตองรายงานปละครั้งนะครับ ใหประชาชนในทองถิ่นไดรับทราบนี่ เร่ืองการจัดทํา

งบประมาณเอย การใชจาย การดําเนินงานตาง ๆ นะครับ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม      

ในการตรวจสอบ และกํากับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เราก็ขอใหมีผูนํา

ปกครองสวนทองที่ คือกํานันและผูใหญบานไดเขามามีสวนรวมดวยนะครับ ตรงนี้      

ทางคุณหมอธีรวัฒน รมไทรทอง เปนผูแปร ก็จะขออนุญาตสั้น ๆ ครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานทีหลังครับ             

คนอื่นแปร ตองใหคนอื่นพูดนะครับ ไมอยางนั้นซ้ําไปซ้ํามา เชิญทานคุณหมอธีรวัฒน   

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  กราบเรียนทานประธาน และทานสมาชิกสภา

รางรัฐธรรมนูญ กระผม นายแพทยธีรวัฒน รมไทรทอง ครับ จากการที่ผมไดไปรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ---------------------------------------- 

 

          - ๗๕/๑ 

 

  

 

  

 

 

   

 

 

 



 ๑๙๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๗๕/๑ 

 

และจังหวัดกาฬสินธุครับ ก็มีการเรียกรองอยากจะใหมีการบรรจุนะครับ เกี่ยวกับขอความ   

ใหผูนําปกครองสวนทองที่ และประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการ

องคการปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการใหผูนํา

สวนทองที่และประชาชนมีสวนรวมดังกลาวดวยนะครับ สวนวรรคสามนะครับ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการดําเนินงานตอผูนําปกครองสวนทองที่และประชาชน

ในทองถิ่น ในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป 

เพื่อใหผูนําปกครองสวนทองที่และประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับบริหาร

จัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ครับ อันนี้ครับเปนปญหามากครับจากที่ผมไป         

รับฟงมา ประชาชนกับผูนําสวนทองที่ กับทองถิ่นนะครับ ผมมาดูแลววาเหมือนทะเลาะ

กันครับ แมแตวันนี้ในสภาเรามาพูดเรื่องทองถิ่น ทองที่ ก็ยังมีฝายคาน ฝายอะไรอยูครับ 

อันนั้น เปนปญหามาก  จากที่ผมดูแลวนะครับวา  ปญหานี้ มันเกิดขึ้นประมาณ                 

หกพันกวาจุด นะครับ เพราะวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวก็ทองที่ในประเทศไทย   

มีประมาณ ๖,๓๙๗ แหงครับ อันนี้ปญหาการขัดแยงอะไรตาง ๆ ซึ่งมองดูเหมือนเปน    

สิ่งนอย แตเมื่อหลาย ๆ จุดเขา เปนปญหาที่ขาดความสมานฉันทนะครับ แลวก็จากผม 

มาดูโครงสรางนะครับวาทําไมมันถึงเกิด มันมีมาตั้งแตกอนป ๒๕๔๐ นิดหนอยครับ   

ตอนนั้นโครงสรางการกระจายอํานาจ โครงสรางอะไรตาง ๆ นั้นออกมา ทั้ง อบจ. เทศบาล

นะครับ ใหขัดแยงกันนะครับ แลว อบต. กับ อบจ. แลวก็ อบจ. กับเทศบาล แลวก็ อบต. 

กับกํานัน ผูใหญบาน มีปญหากันครับจากโครงสรางอันนั้นครับ ซึ่งถาไมแกไขนะครับ   

อันนั้นคือระเบิดเวลา ซึ่งมันเกิดขึ้นแลวครับ มีการยิงกัน มีการอะไรตาง ๆ ที่ผานมา      

นะครับ  แลวเพราะฉะนั้นผมคิดวาเมื่อเปนแบบนี้แลว  ปญหามันอยูที่ โครงสราง 

เพราะฉะนั้นการปรับแกตองปรับแกโดยเร็วนะครับ ถึงเกี่ยวกับเร่ืองปญหานี้นะครับ 

เพราะอะไร เพราะวาควรจะรวมกันในลักษณะ กรอ. ครับ โครงสรางคลาย ๆ กรอ.       

เอาหลวม ๆ ครับ ไมจําเปนจะตองมาตั้งเปนองคกรอะไรใหม ซึ่งทํางานในลักษณะงาน

สวนแตละสาขานั้นก็ทําหนาที่ประจําของตัวเอง แตขณะเดียวกันมารวมกันทํางาน      

เปนแบบภารกิจ โดยมีองคกรปกครองสวนทองที่ ทองถิ่น และประชาชน รวมกันเปน 

 



 ๑๙๑ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๗๕/๒ 

 

โครงสรางคลาย ๆ กรอ. คือกรรมการรัฐและเอกชนรวมกันพัฒนา พวกนี้ครับจะทําใหเรา

ไดใชทรัพยากรมนุษยในทองถิ่น ในตําบลนั้นไดเปนประโยชนมากเลยนะครับ ผมคิดวา

จําเปนครับ แตเนื่องจากผมมาดูแลวที่ทานกรรมาธิการยกรางทานไดปรับแกใหนะครับ 

ทานไดปรับแกใหวา การกําหนดอํานาจหนาที่ระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไม ๆ คุณหมอ    

เอามาตรานี้ อยาไปเรื่องอํานาจ 

  นายธีรวัฒน รมไทรทอง  :  เพราะฉะนั้นครับ ตรงนี้ผมเห็นดีดวยนะครับ      

เห็นดีดวย แลวก็อยากจะขอฝากไวในเจตนารมณนะครับวา ถาจะบัญญัติกฎหมาย    

ตามบัญญัติที่ในมาตรานี้นะครับ ก็ควรจะตองขอใหมีลักษณะเปนเขียนไววา ใหมี       

การกระจายอํานาจไปอยางแบบบูรณาการกันครับ เอาลักษณะโครงสรางแบบ กรอ. ครับ 

ขอบพระคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ไม เอาตาม  

มาตรานี้ เชิญทานตอไปครับ ทานอุทิศครับ 

  นายอุทิศ ชูชวย  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม อุทิศ 

ชูชวย ครับ ในมาตรา ๒๗๘ นี้นะครับ เปนเจตนารมณที่จะใหประชาชนในทองถิ่นไดมี

สวนรวมในการบริหารจัดการกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ------------------------- 

 

                  - ๗๖/๑ 



 ๑๙๒ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๗๖/๑ 

 

โดยเฉพาะในวรรคแรกนั้นนะครับ กราบเรียนทานประธานที่เคารพนะครับวา ประชาชน 

ในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          

โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดนะครับ ทานประธานครับ    ใชคําวา ตองจัด ใหมี

วิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาวดวย  แสดงวาถาองคกรใดไมจัดใหมีวิธี               

ที่ประชาชนมีสวนรวมนี่ ไมได อันนี้คือวรรคแรก วรรคแรกนี้ผมคิดวามันจะเปนตัวบอกวา 

มาตรานี้ตองการอะไรนะครับ พอวรรคที่ ๒ ครับ ในกรณีที่การกระทําขององคกรปกครอง

ส วนท อ งถิ่ น จะมี ผลกระทบต อชี วิ ตความ เป นอยู ข อ งประชาชนในท อ งถิ่ น                       

ในสาระสําคัญครับ ขีดเสนใตนะครับ ๓ บรรทัดเลยครับ ในสาระสําคัญนะครับ              

ตองขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวา ที่คณะกรรมาธิการยกรางแกไขขึ้นมานี้นะครับ 

ผมเห็นดวยนะครับ ผมขออานเลยนะครับ ตองแจงขอมูลรายละเอียดใหประชาชน    

ทราบกอนการกระทําเปนเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือไดรับการรองเรียน 

รองขอจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดใหมีการรับฟง

ความคิดเห็นกอนการกระทํานั้น กราบเรียนทานประธานครับ มาถึงตรงนี้นี่ครับ ผมเห็น

ดวยเปนอยางยิ่งครับวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะกระทําการใดที่กระทบตอชีวิต           

ความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นนั้น ในสาระสําคัญนั้นตองแจงขอมูลรายละเอียด   

ใหประชาชนทราบ และตองรับฟงความคิดเห็นนะครับ แตประโยคหลังจากนั้นนะครับ       

ที่ผมขอแปรใหตัดออกไป ไมเห็นดวย นะครับ และใหตัดคําวา และตองใหประชาชนมีสิทธิ

ออกเสียงประชามติ เพื่อตัดสินใจในกิจการที่มีความสําคัญดวย แคนี้นะครับ สวน ทั้งนี้

ตามกฎหมายบัญญัติ นี้ยังคงไวนะครับ ทานประธานครับ เหตุผลที่กลุมของกระผมได    

ใหตัดขอความในตอนนี้ออกไปนะครับ ก็เพราะวามันจะเปนการยากมากครับที่จะตีความ 

ประการแรกนะครับวาสาระสําคัญคืออะไรนะครับ และประการตอมาครับ ในทางปฏิบัติ

ครับ ทานประธานครับ ถาจะตีความวา แคตัดถนนสักสายหนึ่งนะครับ ทําคูระบายน้ํา   

สักเสนหนึ่งนะครับ มีความกระทบตอชีวิตความเปนอยูหรือไมนะครับ ถาประชาชน

โดยทั่วไปนี่อาจจะมองวาไมกระทบครับ แตถาเปนฝายคานครับ ทานประธานครับ 

ประเภทที่วาฝายบริหารทําอะไรนี่คานไปหมดนี่นะครับ  แลวก็ เรียกรองใหมีการ

ลงประชามติ ออกเสียงประชามติทั้งหมดทุกเรื่องนี่นะครับ ผมมองวามันจะวุนวาย 



 ๑๙๓ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   นัชชา ๗๖/๒ 

 

และมันจะเปนปญหาอุปสรรคตอการบริหารทองถิ่นเปนอยางมากนะครับ แตอยางไร      

ก็แลวแตครับ ที่ใหตัดออกนี้ กราบเรียนทานประธานวา มิไดหมายความวา จะไมรับฟง 

หรือจะดื้อดึงที่จะทําในภารกิจที่จะกระทบตอพี่นองประชาชนนะครับ เพราะอะไรครับ 

เพราะในสวนนี้พี่นองประชาชนไดเล็งเห็น และสามารถที่จะตัดสินผูบริหารทองถิ่น        

ในระยะเวลา ๔ ป นี่นะครับ สามารถที่จะพิพากษาไดอยูแลวครับทานประธานครับ 

พิพากษาเด็ดขาดดวยครับ เลือกหรือไมเลือกนะครับ ๔ ปก็มีอันสิ้นสุด ผมวาประเด็นนี้

ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นไดคํานึงถึงอยูแลว แตถาใสลงไปนี่นะครับ มันจะมีความยุงยาก

ในการที่จะบริหาร เนื่องจากวาถาฝายคาน หรือวาคนที่ไมเห็นดวย ในกรณีที่ตั้งปอมเลย

ครับทานประธาน จะเปนอันตรายมาก จะไมสามารถที่จะบริหารจัดการได เพราะฉะนั้น

ผมถึงอยากจะกราบเรียนหารือกับทานกรรมาธิการนะครับวา ถาตัดตรงนี้ออกนี่นะครับ   

ก็ยังมีสวนอื่นที่จะใหพี่นองประชาชนมีสวนรวมอยางมากอยูแลว และถามองไป            

ในวรรคที่ ๓ นะครับ บอกวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทํางบประมาณมาให

ประชาชนไดดู -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           - ๗๗/๑ 

   

 



 ๑๙๔ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๗๗/๑      

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  สรุปแลว       

ตองสรุปแลว  

   นายอุทิศ ชูชวย  : เพราะฉะนั้นในสวนของ ๒๗๘ นี้นะครับ ผมคิดวา

ประชาชนไดมีสวนรวมและองคกรทองถิ่นตองจัดนะครับใหประชาชนมีสวนรวม         

อยางแนนอนอยูแลวนะครับ  

นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ครับ   

นายอุทิศ ชูชวย  :  เพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนวาจะขอตัดครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานขอตัด   

เดี๋ยวยกรางคอยนั่น 

นายอุทิศ ชูชวย  :  ครับ 

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เรียนคุณมนตรี

ครับ เมื่อกี้นี้คุณมนตรีพูดไปพาดพิงไปถึงคุณอลิสา คุณอลิสาบอกวา ขอใหถอนนะครับ 

เพราะวาพาดพิงไปเกี่ยวกับผูหญิง เพราะฉะนั้นขอใหคุณมนตรีถอนเสียนะครับ สั้น ๆ  

   นายมนตรี เพชรขุม  : ทานประธานครับ ขออนุญาตนะครับ คําไหนนะครับ  

นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  หา  

   นายมนตรี  เพชรขุม  :  ไมไดยินครับ เมื่อกี้คําไหนครับ ขออนุญาตใหม   

นะครับ ที่ทานประธานบอกวา ใหผม นายมนตรี เพชรขุม ถอนคําที่ผมอภิปรายไป           

ก็ผมไมไดยินครับ เมื่อที่ประธานอานใหฟงเมื่อกี้ครับ ขออนุญาตทานประธานอานใหม   

อีกรอบครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  คือคุณอลิสา 

บอกวา ที่คุณมนตรีพูดถึงคุณอลิสาจะใหไปลงสมัคร อบต. อะไรที่สุราษฎร ผมไมอยากซ้ํา    

นะครับ เพราะฉะนั้นที่เกี่ยวกับคุณอลิสาที่คุณมนตรีเสนอนั้น คุณอลิสาบอกกระทบ      

ถึงทาน ขอใหถอน ก็ขอใหถอนเสยีเถอะครับ 

  นายมนตรี  เพชรขุม  :  ขออนุญาตทานประธานนะครับ กอนจะถอน       

ผมขออนุญาตนิดหนึ่งครับ ขออนุญาตทานประธานผานไปยังคุณอลิสาดวยนะครับ     

ดวยความเคารพคุณอลิสาดวยนะครับ คือเมื่อกี้ผมไดกลาววา 



 ๑๙๕ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๗๗/๒      

 

นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมตองไปกลาว 

   นายมนตรี  เพชรขุม  :  ผมไดกลาววา ถาคุณอลิสาจะสมัครที่ไหน        

เขาเลือกอยูแลวครับทานอลิสานะครับ เพราะทานอลิสาเปนคนที่มีมนุษยสัมพันธดี       

ถาตีความใหดีนะครับ แลวก็เปนคนที่หนาตาดี รูปรางดี พูดดีนะครับ ก็คนเลือกอยูแลว 

แตถาทานประธานบอกวาใหผมถอน ผมยินดีที่จะถอนครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)    :  ขอบคุณครับ 

คุณอลิสา สั้น ๆ นะครับ เขาถอนแลว 

  นางสาวอลิสา  พันธุศักดิ์  :  คะ ขอบพระคุณทานประธานนะคะ คือจริง ๆ 

แลวเราก็ไดเห็นชัดในเรื่องของคานิยมของผูชายที่มองเห็นในผูหญิงนะคะ ดิฉันนี่ในเรื่อง

ของเมนชั่น  (Mention) ในเรื่องของความงามโดยที่ไมไดดูเร่ืองอื่นเลย แลวก็บอกวา

เลือกตั้งที่ไหนชนะ ไมไดเปนการชมนะคะ ขออยากจะแจงใหที่ประชุมในที่นี้ทราบนะคะ 

แลวก็ตัวเองเองก็ไมไดยินดี ไมไดอยากจะไปลงเลือกตั้งที่ไหนนะคะ เพราะฉะนั้นนี่มันเปน

เร่ืองของตอนนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องของสัดสวนชาย หญิง แลวก็เร่ืองของสิทธิสตรีที่ไมมี

ความเสมอภาค เพราะฉะนั้นนี่เปนตัวอยางอันหนึ่งที่เราไดเห็นไดชัดแลว เพราะฉะนั้น

ทัศนคติที่ไมถูกตองของผูชายสูผูหญิงถึงผูหญิงนี่ คือเปนดานนี้อยูดานเดียว นี่ก็เห็นเปน

ตัวอยางคะ ขอบพระคุณมากคะ 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)    :  ในกลุม      

ทานอาจารยสมชัยนี่ รูสึกจะขอใหตัดออก คลายกันกับกลุมของทานอุทิศ ใครจะเปนคน

อภิปราย ทานอาจารยเอง เชิญครับ 

  นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  ผมไดแปรญัตติไวเหมือนกับทานอุทิศนะครับ    

และก็เห็นดวยกับที่ทานอุทิศไดอภิปรายไปแลว ทีนี้ผมมาดู ผมจะไมอภิปรายในสวนนั้น

นะครับ แตผมมาดูในคําแกไขของกรรมาธิการในวรรคสองของมาตรา ๒๗๘ นะครับ       

ก็เห็นวามีขอความวา ในกรณีที่เห็นสมควรหรือไดรับการรองขอจากประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นกอนการกระทํา

นั้น หรือจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจนะครับ อันนี้ก็แปลวา ถามี

ประชาชนรองขอกี่คนก็ได  เปนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง  ก็ตองจัดใหมีการลงประชามติ  



 ๑๙๖ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   สายชล ๗๗/๓      

 

อันนี้ผมคิดวา อานดูแลวเหมือนกับวาจะมีความไมม่ันคงมาก คือวาจะสื่อความในทาง

ที่วามันงายเกินไป แตอยางไรก็ตามอันนี้มีคํากําหนดไววา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ผมก็อุนใจลงนะครับ ก็เลยอยากจะฝากวา เวลาไปบัญญัติกฎหมายนี่อยากจะใหคํานึงถึง

ความเหมาะสมและความสมควร และใหสมเหตุผลกับเรื่องราวดวยครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : คิดวารับ          

จะไดเปนเจตนารมณนะครับ เดี๋ยวทานกรรมาธิการทีเดียวไปของอาจารยสมชัย และของ

อาจารยเจิมศักดิ์ ใครอภิปรายครับ เชิญครับทาน ในเร่ืองนี้ ไมมีนะครับ ผานไปนะครับ 

ผานไป เชิญกรรมาธิการตอบวาอันไหนจะขยับปรับปรุงอะไรใหเขาไดบาง  

  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน            

ทานประธานครับ ผม วุฒิสาร ตันไชย กรรมาธิการครับ จริง ๆ แลวมาตรา ๒๗๘ ถือวา

เปนมาตราใหมที่กําหนดอยูในหมวดทองถิ่นนะครับ ซึ่งจะไปเพิ่มบทบาทของประชาชน 

ในการตรวจสอบองคกรทองถิ่น ซึ่งเปนสิ่งที่พวกเราอยากเห็นนะครับ ------------------------ 

 

                                                                              - ๗๘/๑ 



 ๑๙๗ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๗๘/๑ 

 

อยางไรก็ตามครับ ประเด็นที่ทานเพื่อนสมาชิกไดกรุณาอภิปรายในเรื่องความเห็นวา 

ความจําเปนหรือขอหวงใยตอการทําประชามตินี่นะครับ ทางกรรมาธิการเองก็ไดพยายาม

ปรับปรุงนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งนี่การปรับปรุงวา วิธีการในการที่จะทําประชามติ ทั้งนี้

นี่กรรมาธิการไดคุยกันแลวนะครับเห็นวา เร่ืองการทําประชามตินี่เปนเรื่องที่เปนทั้งกลไก

สําคัญในการเปนเครื่องมือของทางการบริหารดวย นอกจากจะเปนอุปสรรคทางการ

บริหารในบางครั้ง เพราะวาการทําประชามติบางครั้งอาจจะกลายเปนเครื่องมือของ    

ฝายคานในการที่จะตอรองในการทํางาน และจะทําใหการพัฒนานั้นชาลง อันนั้น

กรรมาธิการก็เห็นดวย แตในมุมกลับครับ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่กําลังเปดโฉมหนา

ในเรื่องของการเพิ่มบทบาทภาคประชาชนในการมีสวนรวมทางตรง รวมทั้งในหมวดที่วา

ดวยเรื่องของสิทธิประชาชนในการทําประชามติ คือเรื่องของการมีสวนรวมของประชาชน

ก็พูดเรื่องนี้ไวนะครับ ดังนั้นกรรมาธิการจึงเห็นวา การคงไวเร่ืองของการทําประชามตินี่

นาจะเปนประโยชนนะครับ เพราะวาหลายเรื่องที่ทานนายกหรือผูบริหารทองถิ่นอยากจะ

ทําแตไมแนใจนี่ ก็สามารถสอบถามในเชิงหารือได หรือสอบถามในเชิงการตัดสินใจได 

เพื่อเปนกําลังสนับสนุนฝายบริหารเอง  แตอยางไรก็ตามครับ กรรมาธิการรับใน

เจตนารมณวา การออกกฎหมายบัญญัตินี้คงตองคํานึงถึงประการแรกคือ การกําหนด

ความชัดเจนวา สาระสําคัญที่ตองทํานี่กรณีใดบางที่จะตองทํานะครับ ประการที่ ๒ นี่คง

จะตองกลับไปพูดถึงขั้นตอนครับวา กอนทําประชามติอาจจะตองมีกระบวนการของการ

รับฟงแลว แลวยังไมเห็นตรงกันจึงทํานะครับ ประการที่ ๓ อาจจะตองไปกําหนดในเรื่อง

ของการริเร่ิมวาจะริเร่ิมจากฝายใด ซึ่งโดยหลักแลวนี่ทางกรรมาธิการเห็นวา หารือกันวา

เปนสิทธิขององคกรทองถิ่นในการที่จะทําประชามติ เปนหลักนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอรับ

หลักที่ขอหวงใยของทานสมาชิกนะครับ แตคิดวาหลักนี้ถาคงไวนี่ ก็จะดูเปนความสงา

งามของทั้ง ๒ ฝายครับ ก็คือวาองคกรทองถิ่นก็สามารถที่จะเปดโอกาสใหประชาชน    

เขามามีสวนรวมนะครับ ก็อยากจะหารือทานผูแปรญัตติครับวา หากจะคงไวแตวาจะรับ

ความเห็นของทั้ง ๒ ทานนะครับ เพื่อไปบันทึกเอาไว แลวก็จะไปเปนเจตนารมณในการ

ตรากฎหมายที่เกี่ยวของอันนี้ตอไปครับ ขอกราบเรียนครับ 

  



 ๑๙๘ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๗๘/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญทานอุทิศ

ครับ วาอยางไรครับ ได ไมไดอยางไร ตรง ๆ เลย 

   นายอุทิศ ชูชวย  :  ทานประธานครับ ผมคิดวานาจะตกลงกันไดนะครับ   

ถาหากวากรรมาธิการรับนะครับวา กําหนดในเจตนารมณใหชัดนะครับ ในการ            

รางกฎหมายที่จะตามมานี่นะครับ เพื่อเปนประโยชนกับทองถิ่น เพื่อเปนประโยชนกับ      

พี่นองประชาชนนะครับ โดยที่ไมเปนเครื่องมือของฝายใดฝายหนึ่งนะครับ และที่สําคัญ

เหมือนที่ทานกรรมาธิการยกราง ทานอาจารยวุฒิสารไดกราบเรียนเมื่อสักครูนะครับวา 

ตองคํานึงถึงองคกรทองถิ่นเปนหลักวาจะทําประชามติหรือไม ใชคําวาอยางไรครับเมื่อกี้

ครับอาจารยครับ จะไดบันทึกอีกทีครับ 

   รองศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย (กรรมาธิการ)  :  เมื่อกี้นี้ผมใชคําวา  

เปนสิทธิขององคกรทองถิ่นในการที่จะทําประชามตินะครับ คือการรองขอนี่ก็รองขอ    

หลักของกฎหมายประชามติปจจุบันนี้ ในสวนของการมีสวนรวมมี ๒ ระดับนะครับ      

บางเรื่องอาจจะเปนการประชามติเพื่อหารือ บางเรื่องอาจจะเปนการประชามติเพื่อการ

ตัดสินใจ คือมีผลผูกพัน ซึ่งในกฎหมายอันนี้นาจะอยูในประมวลกฎหมายทองถิ่นนี่         

ก็จะลอตามหลักใหญของระดับชาติครับ ก็คือวามีทั้ง ๒ ระดับ เพื่อเปนการหารือ หรือเพื่อ

มิใหมีผลผูกพันกับการทําประชามตินั้นดวยนะครับ 

   นายอุทิศ ชูชวย  :  ทานประธานครับ ดึกแลวครับ ก็คงจะเห็นดวยกับ

กรรมาธิการนะครับ แลวก็เชื่อวาจะเปนไปตามเจตนารมณนี้ครับ ขอบคุณมากครับ    

ทานครับ 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณหมอครับ    

วาอยางไรครับ ทานอุทิศบอกวาดึกแลว 

   นายธีรวัฒน รมไทรทอง  : ครับ เนื่องจากทางกรรมาธิการยกรางนะครับ        

ไดปรับเปลี่ยนถอยคําในวรรคสองของมาตรา ๒๗๔ นะครับ ที่วา กําหนดอํานาจหนาที่

ระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนะครับ ใหเปนไป 

 

 



 ๑๙๙ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๗๘/๓ 

 

ตามกฎหมายบัญญัตินะครับ ตรงนี้ผมอยากใหเพิ่มเจตนารมณลงไปวา ใหคํานึงถึง     

การกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกทองถิ่นนั้น โดยเพิ่มคําวา ใหมีบูรณาการกัน ครับ ขอให

กําหนดตัวนั้นไวดวยนะครับ  อยางอื่นก็ไมติดใจครับ เพราะวาทองถิ่น ทองที่จะไดรักกัน

ตอไปครับ ขอบคุณครับ 

     

           - ๗๙/๑ 



 ๒๐๐ 
สสร ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๗๙/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ครับ วาอยางไร

ครับ  ทานอาจารยวุฒิสารครับ เขาเพิ่มเจตนารมณตรงไหน ไดยินไหม เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือในมาตรา ๒๗๘ นั้นมันพูดถึง

ประชาชนในทองถิ่น เพราะฉะนั้นก็พูดถึงทุกกลุม ทุกเหลาอยูแลว เพราะฉะนั้นการ

ปกครองทองที่หรืออะไรก็ตามนั้นก็คือ ประชาชนในทองถิ่น ไมวาจะรวมกลุมกันหรือ

ดําเนินการโดยตัวคนเดียวนั้นก็สามารถมีสวนรวมในการบริหารไดทั้งหมดอยูแลวครับ 

เรียนทานประธานครับ เมื่อกี้ที่ตอบทานอุทิศกับทานอาจารยสมชัยที่ยืนยันในเจตนา     

ในการออกกฎหมายบัญญัตินั้น เพื่อใหชัดเจนขึ้นอยูในรัฐธรรมนูญนี้ เวลาออกกฎหมายนั้น

จะไดเปนไปตามที่เราพูดคุยกัน จะขออนุญาตแกไขถอยคําสักเล็กนอยนะครับวา          

ในตอนทายกอนถึงคําวา ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติ ในวรรคที่ ๒ นี่นะครับ ที่ความเดิมวา 

หรือจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจนั้น ขออนุญาตแกเปนวา หรือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได เพื่อแสดง

ความยืนยันวาเปนสิทธิขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และก็เปนไปอยางที่  ทานอุทิศกับ

ทานอาจารยสมชัยนั้นไดแสดงความเห็นไวครับผม 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ใชไดนะครับ           

ทานสมาชิกครับ มาตรา ๒๗๘ นะครับ ที่กรรมาธิการแกไข ขอมตินะครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายนรนติิ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไมมีความเห็นเปน  

อยางอื่น ผานนะครับ  ขอบคุณมากครับ ทานเลขาเนื่องจากเวลานี้เกินเวลาที่กําหนดแลว      

นะครับ ก็บอกกับทานวาจะเลิกสี่ทุม เพราะฉะนั้นขออนุญาตขอบคุณ แลวก็พรุงนี้       

เจอกันอีก ทํางานหนักอีกสักสองวันนาจะเสร็จ ขอบพระคุณมากครับ ขอปดประชุมครับ  

 

เลิกประชุมเวลา ๒๒.๑๒ นาฬิกา 

 



การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) 

วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
____________________ 

 
รายนามคณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปรื่อง      รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

  นางสาวยุพา ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 

        และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
   นางนัยนา เปรมประพันธ  ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๓ 

    นางสุจิตรา อุรโณ    ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔ 

    นางสุภปภา หนองพงษ  ผูอํานวยการกลุมงานบรหิารทั่วไป 

   นางบังอร วิบูลโกศล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางนนทสภรณ ขุนทองจันทร  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางสาวพัชรี ไชคําพา   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางสติมา จนัทรไพจิตร  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางสันทนา ทรัพยพูนผล  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางรพีพร ดียามา   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

   นางสาวฐานวีร เกิดโสดศรี  เจาหนาที่ชวเลข ๗ 

   นางสาวสุพชิชาย เนื่องพิมพ  เจาหนาที่ชวเลข ๖ 

   นางสาวประไพพิศ ดีสุน  เจาหนาที่ชวเลข ๖ 

   นางสาวอุทัยวรรณ จํานงคศาสตร    เจาหนาที่ชวเลข ๖ 

   นางสาวกุลนที หวังประเสริฐ  เจาหนาที่ชวเลข ๔ 

  นางสาวชลธชิา เกียรติสขุ   นิติกร ๕ 
 
 
 



- ๒ - 
 

ผูจดรายงานการประชุม (กลุมงานชวเลข ๓) 
  นางสาวรสรนิทร กนกอุดม   นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ 

   นางศันสนีย ฤทธิ์ประเสริฐศรี  นางนิวรา คํางาม 

    นางณัฐชนก วงษนลิ   นางสาวสารศิา สิงหเมธา 

   นางศิริลักษณ สุวัตถี   นางเสาวลักษณ เพชรา    

   นายพรเทพ ไชยสงวนสุข  นางนัชชา โนไธสง 

  นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร  นางสาววีรุทยั ผาสขุเวชพร  

   นางสาวปทติตา ธีรนนท   นางศิริวรรณ สากลวาร ี

  นางสาวนงลกัษณ อู   นางดรุณี จันทพันธ  

   นางสาวสมร เกตุศรี     นางสาวรัตนา ภูระหงษ  

   นางสาวเกศราภรณ จันทรบํารุง  นางสาวรัศมี บานเยน็   

   นางสาวกรรวี พจนวิชัย   นางวัฒนี อุดมภักดี 

 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
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