


สารบัญ   
รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)  
วันศุกรที่ ๕ เดือนกรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 
-------------- 

                   หนา 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

  -  พิจารณาสรุปรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช ....        ๑ 
 

  ผูอภิปราย 
   - นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร     ๓๓, ๘๓, ๘๔, ๑๒๑ 

   - นายกลานรงค จันทิก      ๓๐, ๘๐ 

   - นายเกียรติชัย พงษพาณิชย     ๑๙ 

   - นายคมสัน โพธิ์คง       ๙๕, ๙๖ 

   - นายจรัญ  ภักดีธนากุล      ๗, ๘, ๑๐, ๑๓, ๑๕, ๑๗,  

๑๘, ๒๑, ๒๔, ๓๐, ๓๑, 

๔๕, ๕๓, ๖๖, ๙๔, 

๑๑๖,๑๑๘, ๑๑๙, ๑๒๓, 

๑๒๔, ๑๒๕, ๑๓๕, ๑๓๖, 

๑๔๓,  

๑๔๔ 

   - ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา    ๑๑๗ 

   - นายปริญญา ศิริสารการ      ๑๓๗ 

 

 



 
- ๒ - 

                                 หนา 
 

   - นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ     ๕, ๒๐, ๒๗, ๒๘, ๔๐, ๔๑, 

         ๕๐, ๕๘, ๑๐๔, ๑๐๕,  

          ๑๔๙ 

   - นายไพบูลย วราหะไพฑูรย      ๒๕, ๒๖, ๓๒, ๔๔, ๕๔,  

         ๕๕, ๕๖, ๖๔, ๗๑, ๑๒๖, 

         ๑๒๗, ๑๒๘ 

   - นางมนูญศรี โชติเทวัญ    ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๕,  

   - นายมานิจ สุขสมจิตร      ๒๐, ๒๓ 

          ๔๖ 

   นายรัฐ ชูกลิน่       ๔๗, ๔๘, ๕๐, ๙๐, ๙๖, 

         ๙๗, ๙๘, ๑๐๖, ๑๐๙,  

         ๑๑๐ 

   - รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร     ๓๑, ๘๔, ๘๕, ๙๓, ๑๔๗ 

   - นายวัชรา หงสประภัศร      ๓๒, ๕๓, ๖๘, ๖๙, ๑๓๓ 

         ๑๓๔, ๑๓๕, ๑๓๙, ๑๔๐,  

         ๑๔๓, ๑๔๔ 

   - นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์      ๒๗, ๒๘  

  - ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ    ๑๒๒, ๑๒๓, ๑๓๓ 

  - นายวิทธยา บริบูรณทรัพย     ๒๙ 

  - นายวิทยา คชเขื่อน      ๔ 

   - รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช    ๙, ๗๔, ๗๕, ๗๘, ๑๑๘, 

          ๑๑๙     

   - นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกลุ      ๔๘, ๕๑ 

    



 
- ๓ - 

                                 หนา 
 

   - นายศิวะ แสงมณี       ๘๕, ๑๔๕, ๑๔๖ 

   - นายสมเกยีรติ รอดเจริญ     ๓๔, ๘๒, ๙๔ 

  - ศาสตราจารยสมคิด เลศิไพฑูรย   ๑, ๕, ๑๓, ๒๒, ๒๕, ๓๑, 

         ๓๒, ๓๓, ๓๘, ๓๙, ๔๗,  

     ๕๐, ๕๓, ๕๘, ๖๐, ๖๒,  

     ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๖, ๗๘, 

     ๙๑, ๙๕, ๙๖, ๙๙, ๑๒๔,  

     ๑๓๐, ๑๓๑, ๑๓๓, ๑๓๘, 

     ๑๔๒, ๑๔๕, ๑๔๗, ๑๔๘ 

    - นายสมชัย ฤชุพันธุ       ๗, ๘, ๑๒, ๑๘   

   - นายสุนทร จันทรรังสี      ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔  

   - นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย      ๙, ๑๙, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, 

         ๓๙, ๗๗, ๑๐๑, ๑๐๓,  

         ๑๒๙, ๑๓๑, ๑๓๒, ๑๓๓,  

          ๑๓๔, ๑๔๐, ๑๔๒, ๑๔๓,  

         ๑๔๔ 

- นายสุรพล พงษทัดศิริกุล      ๑๒, ๑๓, ๑๕, ๑๖  

  - นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ     ๖๕ 

   - นายเสรี  สวุรรณภานนท     ๑๖   

- นายอภิชาติ ดําดี      ๔๒, ๘๙, ๙๑ 

   - นายอรรครัตน รัตนจันทร      ๙, ๑๔๘   

 

   

 



 
- ๔ - 

                                 หนา 
 

   - นายอัชพร  จารุจินดา    ๖, ๑๐, ๓๕, ๓๘, ๔๒, ๕๗,  

         ๖๕, ๖๖, ๖๗, ๖๙, ๗๕,  

         ๗๘, ๗๙, ๘๒, ๘๕, ๘๖,  

         ๘๗, ๘๘, ๙๐, ๙๑, ๙๗,  

         ๑๐๐, ๑๐๘, ๑๐๙, ๑๑๑,  

         ๑๑๒, ๑๒๘, ๑๓๐, ๑๓๔,  

         ๑๓๙, ๑๔๐, ๑๔๖  

  - นายอัครวิทย สุมาวงศ      ๖, ๕๑, ๕๔, ๕๖, ๕๗, ๕๘,  

         ๖๐, ๖๒, ๘๐, ๘๑, ๙๘,  

         ๙๙, ๑๐๐, ๑๐๑, ๑๐๒,  

         ๑๐๓, ๑๐๖, ๑๐๗, ๑๑๐,  

         ๑๑๑, ๑๑๒, ๑๑๓, ๑๑๔,  

         ๑๒๐, ๑๒๑  

   

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

 

 

 
   

   

 

 

  

 











รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ 

ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ) 

วันพฤหัสบดทีี่  ๕  เดือนกรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

   

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๑๐  นาฬิกา 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดทีล่งชื่อไวเมื่อเลิกประชุม  ๙๗  คน 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิก      

ที่เคารพครับ เวลานี้เรามีผูมาประชุมครบองคประชุมแลวนะครับ ผมขอเปดการประชุม

เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม ไมมีนะครับ ทานสมาชิก

ครับ  

  ขออนุญาตไประเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง พิจารณาสรุปรางรัฐธรรมนูญ       

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                          รัศมี ๑/๒ 

 

  ขอเชิญคณะกรรมาธิการเขาประจําที่ครับ  

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่) 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  สืบเนื่องจาก   

การประชุม ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๐ วันเสารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณา 

จนจบราง เหลือมาตราที่รอการพิจารณาไวจนครบทุกมาตราแลว ในวันนี้จึงเปนการ

พิจารณาทั้งรางเปนการสรุปอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในการพิจารณา สมาชิกอาจขอแกไขเพิ่มเติม

ถอยคําได แตจะขอแกไขเพิ่มเติมเนื้อความใดมิได นอกจากเนื้อความที่เห็นวายังขัดแยง

กันอยู ทางกรรมาธิการพรอมหรือยังครับ ขอเชิญคณะกรรมาธิการยกรางแถลงครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการ ในนามของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ      

ใครขออนุญาตเรียนชี้แจงสั้น  ๆ  แคนั้นเอง  ทานประธานครับวา รางรัฐธรรมนูญ            

แหงราชอาณาจักรไทย  ฉบับที่ เสนอสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อใหความเห็นชอบนั้น

เพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้นะครับ ฝายเลขานุการ โดยตัวผมเอง ทานรองอัชพร จารุจินดา       

ทานรองกาญจนารัตน ทานอาจารยธงทอง จันทรางศุ กับฝายกฤษฎีกา ไดไปปรับเขา

รูปแบบนะครับ ทานทั้งหลายคงจําได ตอนเราราง เรามี /๑  /๒ อะไรตาง ๆ ไวบางนะครับ          

เรามีทั้งหมด ๒๙๙ มาตรา --------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                         - ๒/๑ 

 

   



 ๓ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                บุศยรินทร  ๒/๑ 

 

โดยสรุปก็คือฝายเลขาไดไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเขารูปแบบของกฎหมายนะครับ 

จํานวนเลขมาตรานั้นไดขยายไปเปน ๓๐๙ มาตรา ขออนุญาตกราบเรียนทานสมาชิกสภา

รางรัฐธรรมนูญทุกทานครับวา ฝายเลขานุการไมไดปรับเนื้อหาหลักการอะไรเลยนะครับ 

ขออนุญาตวาเปนไปตามที่ไดตกลงกันไวทุกประการ บางเรื่องเปนเรื่องที่ปรับถอยคํา     

ใหสวยงาม บางเรื่องเปนเรื่องที่ปรับถอยคํา เพื่อใหมาตรา สองสามมาตราที่เขียนในเรื่อง

เดียวกัน มีลักษณะที่ตรงกันนะครับ บางเรื่องเปนการยายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให

เหมาะสม สอดคลอง ทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ก็เปนเรื่องเทคนิค (Technic) ในทางการราง

กฎหมายทั้งสิ้น ไมไดแกไข เปลี่ยนแปลงเนื้อหาแตประการใด ขออนุญาตกราบเรียน    

ทานสมาชิกสภารางเพิ่มเติมวา แมจะไดทํางานอยางเต็มที่ ๓ วัน รวมกับฝายเลขานุการ

ของสภานะครับ ซึ่งอยูดึกดื่น เขาใจวา บางคืนก็อยูตีสามตีสี่นะครับ เพื่อจะทํารางนี้           

ใหเสร็จ ก็ยังมีขอบกพรองอยูบางในบางประเด็น ซึ่งเมื่อพิจารณาไปถึงมาตราใดแลวนี่ 

กรรมาธิการจะขออนุญาตแกไขเพิ่มเติมดวย หลังจากที่ไดดูแลวนะครับวา มีบางสวนที่ยัง

อาจจะตองแกไข เพื่อใหสอดรับกันทั้งระบบนะครับ ก็ขออนุญาตกราบเรียนทานสมาชิก

สภารางทุกทานครับวา เปนไปตามหลักการที่ไดตกลงกันไว แลวก็ไมไดแกไขเนื้อหาสาระ

ที่สําคัญแตประการใดทั้งสิ้นครับ ขอบคุณครับ  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เรียนทานสมาชิก

ครับ ในการพิจารณาจะไลไปทีละสวนนะครับ เพื่อจะไมไดโยกไปขางหลังขางหนาอะไร 

สลับไปสลับมานะครับ จะไปทีละสวน เพราะฉะนั้นถาทานยังอยูสวนหลังก็ตองรอนะครับ 

จะไลไปเร่ือย ๆ นะครับ จะขอเริ่มจากคําปรารภเลยนะครับ มีทานสมาชิกจะแกไขเพิ่มเติม 

หรือทวงติงอยางไร หรือสอบถามอยางไรไหมครับ ทางกรรมาธิการไมมีอะไรใชไหมครับ 

ตั้งแตคําปรารภ   

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไปหมวดที่ ๑ นะครับ 

บททั่วไปนะครับ ตั้งแตมาตรา ๑ ถึงมาตรา ๗ นี่นะครับ มีไหมครับ ทานสมาชิกครับ   

ถามมาตรา ๓ นี่ วรรคตอน วรรคหรือเปลาครับ ทานกรรมาธิการยกราง ในกรณีที่บอกวา  

 



 ๔ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                บุศยรินทร  ๒/๒ 

 

อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข  ทรง  นี่         

ติดไปเลยใชไหมครับ มีไหมครับ หมวดที่ ๑ นะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไปหมวดที่ ๒ ครับ 

พระมหากษัตริยนะครับ ในหมวดนี้เอาตั้งแตมาตรา ๘  ถึงมาตรา ๒๕ ครับ ทานครับ       

มีไหมครับ ทางกรรมาธิการก็ไมมีอะไรนะครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ผมตอไปดวย

หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย อันนี้จะขอทีละตอน ตั้งแตมาตรา ๒๖ เอา    

สวนที่ ๑ นะครับ บททั่วไป มีไหมครับ ไมมี คณะกรรมาธิการก็ไมมีนะครับ ใครนะครับ        

เชิญครับ ยกมือ มีไหมครับ สวนที่ ๑ ทานวิทยา เชิญครับ 

  นายวิทยา  คชเขื่อน  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ ทานประธาน

ครับ มันดูไมทันนะครับทาน ขอความกรุณา ในสวนไหนที่กรรมาธิการขอแกไข หรือ            

สวนไหนที่จะเนน ๆ นี่ ขออนุญาตกรรมาธิการไดชี้แจงไดไหมครับ เพราะวาใหดูอยางนี้ 

มันคงดูไมทันนะครับ เพราะเพิ่งไดรับเอกสาร ขอบพระคุณครับ ทานครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เอกสารแจก   

เมื่อวาน แลวทีนี้เราไลไปทีละสวนนะครับ คือถาทานไมขอแกไข ไมอะไร แลวกรรมาธิการ

เขาไมแกไข ตองเดินไปเรื่อย ๆ ครับทาน ตองไปทีละสวนนะครับ คงไมไดไลเรียง         

ตามมาตราไปเรื่อย ๆ แลวทานครับ 

  นายวิทยา  คชเขื่อน  : ครับ ยอมรับวาไมทันจริง ๆ ครับ ขอบคุณ         

ทานประธานครับ  

   

 

                                                                                                                         - ๓/๑ 

    
 



 ๕ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)            วัฒนี ๓/๑ 

 

   นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  หมวด ๓ นะครับ 

สวนที่ ๑ บททั่วไปนะครับ ถาทานไมไดไปมีขอสังเกตอะไร ที่จะขอถามจะขอเปลี่ยนแปลง

อะไรนี่นะครับ แลวกรรมาธิการไมมี จะเดินหนาไปเรื่อย ๆ นะครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไปสวนที่ ๒ ครับ 

ความเสมอภาค มาตรา ๓๐  ๓๑ มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ยังไมมีนะครับ  

จะไปสวนที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ตั้งแตมาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๓๘ นะครับ        

มีไหมครับ เดี๋ยวนิดหนึ่งนะครับ ถามทานกรรมาธิการไวกอน บุคคลยอมมีเสรีภาพในการ

สื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย นะครับ ถูกตองแลวใชไหมครับ ทานพิเชียรครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ กราบเรียนทานประธานสภา                

ที่เคารพนะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ สสร. นะครับ คือ อยากจะเรียนถาม   

ทานกรรมาธิการยกรางนะครับ วา ในมาตรา ๓๒ คําวา โทษประหาร นี่ มันหายไป

ตรงไหนครับ คือเดิมเรามีคําวา จะไมมีโทษประหาร แลวผมมาอานดูในมาตรา ๓๒           

ฉบับลาสุดนี้ คําวา โทษประหาร มันหายไป คือ ทานชวยกรุณาชี้แจงสักนิดหนึ่ง เพราะวา

อันนี้พี่นองประชาชนเขาถามมาดวยครับ ขออนุญาตทานชวยชี้แจงใหกระจางสักนิดหนึ่ง

ครับวา คําวา โทษประหาร ทานตัดออกใชไหมครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  : เชิญครับ ยกราง

เขาจะพิจารณา เขาใจวา พิจารณาไปแลว และตัดไปแลว เชิญทานยกรางชี้แจงครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ขออนุญาต              

ทานประธานครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ โทษประหาร ก็ตัดไปตามที่ทาน    

ลงมติครับ กรรมาธิการก็เขียนไปตามมตินั้น ก็เปนไปตามหลักการทั่วไปวา โทษประหาร 

นั้นไมไดเขียนไวในรัฐธรรมนูญ แตวาเปนไปตามกฎหมาย วากฎหมายไทยจะมีโทษ

ประหารหรือไม ก็วาไปตามนั้นนะครับ  

 



 ๖ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           วัฒนี ๓/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  อานใน               

มาตรา ๓๖ ที่เมื่อกี้ถาม บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวย

กฎหมาย นี่ถูกตองแลวใชไหมครับ ตามฉบับ ๒๕๔๐ แลวมาตรา ๓๗ วรรคสุดทาย นี่ครับ 

บรรทัดสุดทาย ที่บอกวา ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือแตกตางจากบุคคลอื่น นี่ เชื่อถือ 

กับ แตกตาง นี่ติดกันหรือวรรคครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ ขอความนี้ตองวรรค เพราะขยายความขางหนาทั้งหมดวา ลัทธิทางศาสนา                  

หรือปฏิบัติตามศาสนธรรม  ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ                       

นี่แตกตางกันไดครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  วรรคนะครับ     

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  วรรคครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  แลวตามดวย

มาตรา ๓๘ บรรทัดที่ ๓ นี่ ที่บอก เปนการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

วรรคอยางนี้ถูกแลวใชไหม ทานอัชพร มี หรือ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  วรรคครับ เพราะเปนคนละเรื่องกัน

ครับ ระหวางฉุกเฉิน กับ โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เปนการวรรค

เพื่อใหเห็นขอความคนละตอนกันครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  วรรค ๒ วรรค 

หรือวรรคเดียว อยางนี้ถูกแลวใชไหมทาน ที่เขียนไว 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  วรรคเดียวครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถูกแลว มีอีก          

ไหมครับ สวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เชิญครับ ทานกรรมาธิการครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

อัครวิทย สุมาวงศ กรรมาธิการครับ ในมาตรา ๔๐ ของสวนที่ ๔ นั้น ใน (๔) นะครับ

ประโยคสุดทาย และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษกับตนเอง นั้น คณะกรรมาธิการขอแก

เปน และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง แกคําวา กับ เปน ตอ ครับ 



 ๗ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)           วัฒนี ๓/๓ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานครับ (๔) 

กรรมาธิการขอแกนะครับ บรรทัดสุดทายของ (๔) มาตรา ๔๐ นะครับ แกจากคําวา กับ 

เปน ตอ นะครับ ไมขัดของนะครับทาน เปนมติไปนะครับ ใหแกตัวนี้นะครับ ในสวนที่ ๔       

มีทานผูใดยกประเด็นใดขึ้นมาอีกไหมครับ เชิญครับ ทานกรรมาธิการครับ 

          - ๔/๑ 



 ๘ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                    รสรินทร ๔/๑ 

 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ     

ความใน (๗) ของมาตรา ๔๐ นี้นี่ มีขอความหนึ่งซ้ําอยูกับ (๓) และ (๔) แลว คือ คําวา      

การสอบสวน หรือการพิจารณาคดีที่ถูกตอง  รวดเร็ว และเปนธรรม นั้น ขอเรียนหารือวา    

ตัดความนี้ออก ที่ซ้ํากันนี้ออกไดไหมครับ ใน (๗) ครับ เพราะใน (๓) ก็บอกแลววา มีสิทธิ

ไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม (๔) ก็บอกแลววา ผูตองหา จําเลย   

มีสิทธิที่จะไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม นะครับ เพราะฉะนั้น      

ความใน (๗) เมื่อตัดคําวา การสอบสวน หรือการพิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็ว และ       

เปนธรรม ออก ก็จะอานไดความวา ในคดีอาญาผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการตอสู

คดีอยางเพียงพอ ความตอไปก็เหมือนเดิมหมดเลยครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  มาตรา ๔๐ (๗) 

ตัดออกแลว แตเหลือวา ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการตอสูคดี         

อยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การไดรับ            

ความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดรับการปลดปลอยอยางชั่วคราว   

เปนอยางนี้ใชไหมทาน ใชนะครับ ทานสมาชิกครับ เชิญทานสมชัยครับ  

  นายสมชัย ฤชุพันธุ   :  กราบเรียนทานประธานครับ ดวยความเคารพ 

ทานจรัญนะครับ ผมยังคิดวา ขออนุญาตวา ขอความที่ตัดออกนี่ มันเปนเรื่องของการ

สอบสวน ซึ่งระบุคอนขางชัดเจน และเปนเรื่องเกี่ยวกับคดีอาญา สวนขอความใน (๓) นี่

เปนคําที่คอนขางทั่วไป และไมไดระบุถึงเรื่อง คําวา สอบสวน มีแตคําวา คดีทุกคดีนั้น

บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม

สวนคําที่ตัดออกนั้น ระบุถึงในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวน    

หรือการพิจารณาคดีที่ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ผมคิดวามันมีความเหลื่อมกันอยู   

นิดหนึ่ง ถาเผื่อตัดหรือปรับแตงอยางไร ถาจะเอาตัวสวนที่เหลื่อมออก ที่ซ้ําออกก็ได แตวา

ผมอยากใหมีนัยของการที่เนนในเรื่องคดีอาญา แลวก็สิทธิในการไดรับการสอบสวนอยาง

รวดเร็ว แลวก็ถูกตอง และเปนธรรมครับ ขอบคุณครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญทานจรัญ

ครับ  



 ๙ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                   รสรินทร ๔/๒ 

 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)   :  ทานประธานครับ กระผม จรัญ 

ภักดีธนากุล ครับ มีเร่ืองสอบสวนอยูใน (๔) ครับ ทานประธานครับ ใน (๔) นี่ ไดเนน       

ไวแลววา รวมทั้งสิทธิในการไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และ         

การไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมชัย 

  นายสมชัย ฤชุพันธุ   :  เห็นดวยครับ ขอบคุณครับ พอใจกับคําชี้แจงครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานพิเชียรครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพนะครับ 

กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ แตกระผมก็ยังเห็นวา ใน (๗) นี่ ไมควรที่จะไปตัดออก

ครับทานประธาน เพราะวาขอความเดิมนั้นนี่ กระผมคิดวามีสาระสําคัญครับ คือใน

คดีอาญานะครับ อันนี้เขาเนนในเรื่องของคดีอาญา คดีอาญานี่ ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิ

ไดรับการสอบสวน นะครับ อันนี้ผมคิดวาเปนสาระสําคัญของ (๗) เลยนะครับ แมวา

อาจจะดูเหมือนวาจะซ้ํากับ (๔) ในวรรคทาย ๆ นี่นะครับ แตวากระผมคิดวาใน (๗) นี้นี่

สําคัญครับทานประธาน แลวก็ถาไปตัดทิ้งนี่ มันจะทําใหเหลือแตเพียงการตอสูคดีเทานั้น 

ซึ่งกระผมคิดวาไมเหมาะสมครับ ควรที่จะคงไวเหมือนเดิม ผมคิดวาดีแลว แลวก็ใน (๖) 

นะครับทานประธาน มันมี หรือ ๒ ตัวนี่ ทานประธานจะเอา หรือ ไวทั้ง ๒ ตัวไหม หรือวา

จะตัด หรือ ตัวหนาออกนะครับ ตรงที่วา เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือ

ทุพพลภาพ นี่ ทานจะตัด หรือ หนาออกดีไหมครับ อันนี้กระผมขออนุญาตเสนอครับ  

ทานประธานครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานอรรครัตน

ครับ 

 

           - ๕/๑ 

  

  

 



 ๑๐ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   กมลมาศ ๕/๑ 

 

   นายอรรครัตน  รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ   

ที่เคารพ กระผม นายอรรครัตน รัตนจันทร สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ กระผมมีความเห็น

วา นาจะยกในสวนของผูตองหาหรือจําเลย โดยเฉพาะผูตองหานาจะมาอยูใน (๗)        

ในเรื่องของการพิจารณาคดีอาญา ซึ่งจะตองมีความเกี่ยวพันกันตั้งแตในเรื่องของชั้น    

การสอบสวนนะครับ เปนตนมาครับ ควรจะแยกออกมา มาอยูในสวนของการสอบสวน

ผูตองหานะครับ มาอยูใน (๗) ครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนุญ)  :  ทานศรีราชาครับ 

  รองศาสตราจารยศรีราชา  เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ขอบพระคุณครับ 

ทานประธานผมมีความเห็นวา สวนที่ทานอาจารยจรัญตัดออกไปนี่ครับ มันอานแลว     

มันไมคอยตอกันครับ ที่บอกวา มีสิทธิไดรับการตอสูคดีนะครับ ผมคิดวา มันนาจะเปนสิทธิ   

ในการตอสูคดีมากกวาไดรับครับ นะครับ เพราะวาภาษามันจะไมคอยเกลื่อนกลืนกันครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ กระผมมีความเห็นเกี่ยวกับขอความ    

ใน (๗) นะครับ ของมาตรา ๔๐ ไมเห็นดวยกับที่ทานจรัญจะไปปรับปรุงถอยคําใหม       

ผมมีความเห็นวา ถอยคําใน (๗) นั้น เปนถอยคําที่เราไดผานการพิจารณามาแลว แลวก็

ตกลงในหลักการเรียบรอยแลว (๗) นี้ เปนอนุที่วาดวยสิทธิของผูตองหาหรือจําเลย         

ในคดีอาญาโดยเฉพาะนะครับ ซึ่งถาเราอานแลวนี่ ทานประธานจะเห็นวา จะไปรับกับ 

(๘) ซึ่งพูดถึงในคดีแพงนะครับ สวนที่ทานเกรงวาจะไปซ้ํากับขอความใน (๓) ก็ดี ใน (๔) 

ก็ดี ก็ขอกราบเรียนครับวา (๓) นี่ เราพูดถึงสิทธิของบุคคลในกรณีทั่ว ๆ ไป ที่จะมีสิทธิ          

จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม (๔) นี่ จะพูดถึงสิทธิ

ของบุคคลที่เปนผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดี

นะครับ จะไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในกระบวนการยุติธรรม ทีนี้แมวาใน (๔) นั้น               

จะรวมถึงสิทธิที่ไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม ก็ตาม ถาขอความ             

ตรงนี้ ทานอาจารยยังคิดวา เกรงวาจะไปซ้ํากับ (๗) นะครับ ผมก็เห็นดวยกับทาน           

อรรครัตนวา  ถาอยางนั้นเรายายเฉพาะผูตองหากับจําเลยใน (๔) ตัดเฉพาะ ผูตองหา กับ 



 ๑๑ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   กมลมาศ ๕/๒ 

 

จําเลยใน (๔) ออกมา ก็จะเหลือวา ใน (๔) นี้ เปนการพูดถึงสิทธิของฝายผูเสียหายกับผูมี

สวนไดเสีย หรือพยานในคดีนะครับ แตขอความใน (๗) ที่มีอยูในขณะนี้นี่ มันเปนขอความ

ที่ไดใจความที่สมบูรณแลว เปนการเนนเฉพาะในคดีอาญาวา ผูตองหาหรือจําเลยนั้น            

มีสิทธิอยางไรบาง ทั้งในชั้นสอบสวนและในชั้นการพิจารณาคดีของศาลครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญทานจรัญ

ครับ ชี้แจงทั้งหมดเลย 

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ครับ ผมถอนขอเสนอของผม เพื่อวาใหรวดเร็ว เพราะเปนเรื่องถอยคําเทานั้นนะครับ 

แตวาใน (๗) นี่ ขอเรียนเติมขอความ ๒ คําเทานั้นละครับ เพื่อใหมันอานแลวไดเนื้อความ

ก็คือ ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม การตอสูคดี ไดรับการตอสูคดีนั้นมันขาดไป ขอเติมวา 

โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ เติมคําวา โอกาสใน เขาไปหนาคําวา การตอสูคดี

อยางเพียงพอ นะครับ แลวก็จะเปน รวมไปถึงการตรวจสอบ หรือการไดทราบพยาน 

หลักฐานตามสมควร นะครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสมาชิกครับ 

เติมแคนี้นะครับ ไมตัดแลวนะครับ คงนั่นนะครับ ไมขัดของนะครับ เปนมติใหเติม โอกาส

ใน เขาไปนะครับ แลวทานพิเชียรถาม ตรง (๖) สองหรือนั่นจะยืนอยางไร อธิบายนิดหนึ่ง

ไดไหมครับ เชิญ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ใน (๖) หรือ คําแรก หนา ผูพิการ ใชเพื่อ

แยกคําระหวางเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการ หรือ คําหลังนั้น ไดละคําวา                   

ผู ไว ก็จะกลายเปนผูพิการหรือทุพพลภาพ คือถาตัดคําหลังออก  ก็จะตองเติมคําวา             

ผูแทน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขียนขึ้นก็เพื่อใหเปนกลุมหนึ่งนะครับ ผูพิการหรือทุพพลภาพ 

เพราะฉะนั้น หรือ ทั้ง ๒ คํา จึงจําเปนใชครับ 

 

 



 ๑๒ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   กมลมาศ ๕/๓ 

 

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ก็คงไวนะครับ

ทาน ผานแลวนะครับ ในสวนที่ ๔ นะครับ ไปสวนที่ ๕ สวนที่ ๔ หรือสวนที่ ๕ อาจารย

ครับ เชิญครับ 

   

                                                                                                                        - ๖/๑ 



 ๑๓ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     ศนัสนยี ๖/๑ 

 

   นายสมชัย  ฤชุพันธุ  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม สมชัย ฤชุพันธุ 

สสร. นะครับ ขออนุญาตแกถอยคํา ในมาตรา ๔๒ นะครับ เปนการเรียงถอยคําใหม  

เพื่อใหอานไดงายขึ้นนะครับ คือ ในบรรทัดแรก ๒ บรรทัดของมาตรา ๔๒ ความเดิมวา            

การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ        

แหงกฎหมายเฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนในการ

ปองกันประเทศ และอื่น ๆ นะครับ ผมจะขอเรียงคําใหมนะครับ เปนอยางนี้นะครับวา   

การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ        

แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อ และวรรคนะครับ กิจการของรัฐอันเปนการสาธารณูปโภค      

การอันจําเปนในการปองกันประเทศ และอื่น ๆ ตามนั้น เพียงแตเรียงคําวา เอาคําวา           

เพื่อ นี่ไวหลัง คําวา เฉพาะ นะครับ จะอานไดวา เฉพาะเพื่อกิจการของรัฐ และตัดคําวา 

การ ออก มาเปนคําวา อันเปนการ เอา การ มาไวขางหลัง คือ คําทั้ง ๓ คํานี่มันเรียงผิด

ครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  คุณสุรพลครับ  

  นายสุรพล พงษทัดศิริกุล   :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ทานกรรมาธิการ 

ทานสมาชิกผูมีเกียรติครับ กระผม สุรพล พงษทัดศิริกุล สสร. ครับ กระผมจําไดวา ใน

ตอนที่แปรญัตตินี่นะครับ ทานกรรมาธิการรับปากวา จะไปเติมคําวา โบราณสถานและ

แหลงทางประวัติศาสตร ลงไปนะครับในวันนั้น ทานกรรมาธิการพิสิฐเปนผูตอบนะครับ 

แตตรงนี้ไมมีครับ ทานประธานครับ ซึ่งในวันนั้นกระผมไดอภิปรายขอใหเพิ่มตรงนี้ครับ 

ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานกรรมาธิการ

พิสิฐอยูหรือเปลาครับ  

  นายสุรพล  พงษทัดศิริกุล  :  เพราะวันนั้นตอบจริง ๆ ครับ ทานประธาน

ครับ ผมจําได แลวก็มีพยานเยอะแยะ ผมยังพาดพิงถึงทานอดีตผูวาราชการจังหวัด     

ลพบุรี ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมครับวา ในเร่ืองของโบราณสถาน  เ ร่ืองแหลง          

ทางประวัติศาสตรนี่ ถาไมใสลงไปนี่มีปญหาครับ อยางกรณีที่เวียงกุมกาม ที่เชียงใหมก็ดี     

 



 ๑๔ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     ศนัสนยี ๖/๒ 

 

หรือที่ลพบุรีก็ดีนี่นะครับ และทานยังบอกวา คงจะตองเพิ่มเติมลงไป ทานวาอยางนั้น      

นะครับ ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  กรรมาธิการ     

วาอยางไรครบั ตองฟงเทป (Tape) ไหม 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ก็เอาเทปเปนสําคัญ   

ใชไหมครับ ผมฟงแลวไมมีนะครับ เขาใจวา ฟงแลวไมมี แตวาเดี๋ยวก็ไปเช็ก (Check)    

ไดไหมครับทาน  

   นายสุรพล  พงษทัดศิริกุล  : ครับ ถาทานดูนี่ มีแนนอนนะครับ ทานจะดู        

ผมไมวาอะไรหรอกครับ แตผมจําได เพราะผมพูดเรื่องนี้ครับ และทานผูวาวิชัยนี่            

ขอประทานโทษที่เอยนาม ทานครับ ผมบอก พาดพิง ทานบอก ไมพาดพิง ยกตัวอยาง   

เร่ืองนี้ แลวก็ทานพิสิฐลุกขึ้นมาตอบ แตวันนั้นมีประเด็นอื่น ซึ่งทานอาจจะลืม ๆ ไปบาง  

   นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ออ ตอนที่ผม

เปนประธานพอดีใชไหม  

  นายสุรพล  พงษทัดศิริกุล  :  ถูกตองครับ ทานประธานครับ ที่ทาน           

ไมอนุญาตครับ จําไมผิดหรอกครับ ทานประธานครับ เร่ืองนี้ไมมีผิดแน ดูเทปไดครับ  

ทานครับ ถาพบแลว กรุณาเพิ่มหนอย เพราะวามันเปนปญหาเกี่ยวกับเร่ืองมรดก        

ของชาตินะครับ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานวาอยางไรนะ 

  นายสุรพล พงษทัดศิริกุล  :  เปนปญหาเรื่องการบริหาร ในเรื่องสิ่งที่เปน

มรดกของชาติ  

  นายนรนิติ  เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานจรัญวาอยางไร 

  นายสุรพล พงษทัดศิ ริกุล  :  ในเร่ืองวัฒนธรรม  ในเรื่องโบราณสถาน 

โบราณวัตถุครับ  

  นายจรัญ  ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม

ขออนุญาตเรียนทั้ง ๒ จุดเลยนะครับ จุดแรก ขอหารือของทานอาจารยสมชัยนะครับ     

ผมคิดวา ปรับถอยคําอยางนั้นนี่ จะไมตรงกับมติของสภา คือ อันนี้เราเถียงกันเยอะเลย    



 ๑๕ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                     ศนัสนยี ๖/๓ 

 

แลวในที่สุดก็ลงมติวา ตองเฉพาะกิจการของรัฐ ทีนี้ถาเรายายถอยคํา เพื่อใหถอยคํา

สละสลวยนี่ มันจะไปเปลี่ยนความหมายตรง หรือ สุดทายครับ หรือเพื่อประโยชน

สาธารณะอยางอื่น มันจะกลายเปนวา เพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นนี่ ไมใชกิจการ  

ของรัฐก็ได ซึ่งจะผิดจากมติของสภาไป ผมก็ยังคิดวาเราคงจําเปนตองยันเงื่อนไขที่ ๑ 

เฉพาะกิจการของรัฐ และเงื่อนไขที่ ๒ เพื่อการอันเปนสาธารณูปโภคจําเปน หรือเพื่อประโยชน

สาธารณะอยางอื่น ถึงจะตรงตามมติ ถึงแมถอยคําจะไมสละสลวยนิดหนอย --------------- 

   

                                                                                                                        - ๗/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๖ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                        นิวรา ๗/๑ 

 

ประเด็นที่ ๒ ครับ เร่ืองประวัติศาสตรโบราณสถานนี่นะครับ ผมคิดวา ถาเราไมตอง

ยอนกลับไปดูเทป ไปฟงเทปนะครับ เราใชขอความใหชัดวา ประโยชนอยางนั้น ก็คือ

รวมอยูในเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่นอยูแลว แลวบันทึกไวในเจตนารมณใหชัด            

ไดไหมครับวา สภานี้ตองการให คําวา เพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น นี่ รวมถึงเรื่อง

ประโยชนทางประวัติศาสตรโบราณสถานอะไรนี่ดวยครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญทานสุรพล

ครับ 

  นายสุ รพล   พงษทั ดศิ ริ กุ ล   :   ท านประธานครับ  ตองขอบคุณ               

ทานกรรมาธิการนะครับ แตกระผมคิดวา มันอาจจะไมครอบคลุมนะครับ ในประเด็น          

พวกนี้นะครับ ในเรื่องโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือแหลงทางประวัติศาสตรนี่ จะตีวา 

มันเปนประโยชน เพื่อการสาธารณูปโภค เพื่อกิจการของรัฐนี่ บางครั้งนี่ผมไมแนใจ            

ผมกลัวจะหลุดไป ผมอยากจะใหดูเทปนะครับ ถาเปนไปไดชวยเติมเถอะครับ เพราะวา

อยางอื่นเรายังใสไดตั้งเยอะแยะนะครับ แตสิ่งเหลานี้เปนสิ่งสําคัญ ผมอยูที่จังหวัด

สระแกวนี่นะครับ ก็ยังมีในเรื่องที่เกี่ยวกับเร่ืองพวกนี้อยูคอนขางมาก แลวถาไมใสลงไปนี่

จะมีปญหา เกี่ยวกับเรื่องการที่จะดําเนินการเพื่อรักษามรดกของชาติไวครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เดี๋ยวตรวจแลวกัน

นะครับ จากเทป จากชวเลข อะไรก็ได เดี๋ยวเอามาดูนะครับ ตรงนี้ถามีก็เติม ถาไมมี            

ก็ไมเติม เอาอยางนั้นนะครับ เอาหลักฐาน ทีนี้ถามทาน เมื่อกี้ทานจรัญอธิบายแลว ตกลง

คําวา เพื่อ ยังอยูไหมครับ เพื่อในบรรทัดที่ ๒ นี่ เฉพาะกิจการของรัฐ แลวเวนวรรค        

การอันเปนสาธารณูปโภค หรือวา เพื่อ ไวดวย เอาใหชัดเทานั้น  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ยังตองอยูครับ ทานประธานครับ 

เพื่อ ยังตองอยู เพราะวา เพื่อ นี่มันเปนเงื่อนไขที่ ๒ ครับ แลวมันก็จะมารวมไปถึงความ      

ในตอนทายที่ เพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น นะครับ แลวถา ผมคิดวา ถาสมมุติดูบันทึกจาก

หลักฐานแลว รวมประโยชนทางโบราณสถาน โบราณคดีดวยนะครับ ผมวาก็เติมได หนาคําวา           

หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น นะครับ ถามีจริงนะครับ ขอความ ผมก็คิดวา ใชคําอยางที่  

 



 ๑๗ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        นิวรา ๗/๒ 

 

ทานเสนอไดไหมครับ ประโยชนทางโบราณสถาน โบราณคดี แลวก็ หรือเพื่อประโยชน

สาธารณะอยางอื่น ขอบคุณครับ  

  นายสุรพล  พงษทัดศิริกุล  :  ขออนุญาตทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานสุรพลครับ 

  นายสุรพล  พงษทัดศิริกุล  : ขอบคุณทานกรรมาธิการ ทานประธานครับ 

ถาจะใชคําวา ตรงที่เดิมนะครับ การปฏิรูปที่ดิน นี่นะครับ แลวก็ตอจากนั้น กอนที่จะถึง 

เพื่อประโยชน  นี่นะครับ  เพื่อประโยชนสาธารณะนี่  นาจะใชคําวา  การอนุ รักษ

โบราณสถาน แลวก็ แหลงทางประวัติศาสตร นี่นะครับ ผมไดคํานี้มาจากทางกระทรวง

วัฒนธรรมครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  อันของทาน      

เดี๋ยวไปตรวจก็แลวกันนะ  

  นายสุรพล พงษทัดศิริกุล  :  ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  พอตรวจแลวก็ใส 

  นายสุรพล  พงษทัดศิริกุล  :  ถาพบ ก็ขอความกรุณาเติมเลยนะครับ      

ซึ่งกระผมมั่นใจและจําไมผิดหรอกครับ ทานประธานครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานกรรมาธิการ

ยกรางครับ ทานเสรีถามวา หนา เฉพาะกิจการ นี่ มีคําวา เพื่อ หรือเปลาครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไดไหมครับ ขอเติม เพื่อ ไดไหมครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เติม เพื่อ ได            

หรือเปลาครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไม ขอเพิ่มไดไหม ผมขอเพิ่ม 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ทานเสรีขอเพิ่ม 

เปนอยางไรครับ ทานอธิบายนิดหนึ่ง 

 



 ๑๘ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                        นิวรา ๗/๓ 

 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ ที่สภา

อภิปรายกันมากนี่ ตองการใหเอา คําที่เติมขึ้นมา ก็คือ เฉพาะกิจการของรัฐ ครับ ไมใช 

เพื่อกิจการของรัฐ นี่คือมตินะครับ ความเห็นของคณะกรรมาธิการนี่แพในมตินี้ครับ 

คณะกรรมาธิการก็เห็นวา ใหกวางไว แตวาสภาลงมติวา ตองเปนกิจการของรัฐ แลว         

บวกดวย เพื่อ อะไร อะไร ตอไป ใหมันแคบครับ ทานประธานครับ ผมขออนุญาตคําเล็ก ๆ 

อีกคําหนึ่ง ในบรรทัดรองสุดทายของวรรคหนึ่งนี่นะครับ ในการเวนคืน นั้นนี่ ขอแกคําวา 

ใน เปน จาก ครับ ถาถอยคําลงตัวแลว กระผมอานทั้งวรรคหนึ่งเลยไดไหมครับ  

 

           - ๘/๑ 



 ๑๙ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       ณัฐชนก ๘/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  เชิญครับ  

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งนะครับ  

การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายเฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนในการปองกัน

ประเทศ การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษ

โบราณสถานและแหลงทางประวัติศาสตร หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น และตอง

ชดใชคาทดแทนที่เปนธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่

ไดรับความเสียหายจากการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ถาเจอก็จะแก

ตามนี้นะครับ ทานครับ ทานสมชัยครับ  

  นายสมชัย ฤชุพันธุ  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผมเห็นดวยนะ                  

วา มติเดิมนั้นตองการใหมี ๒ เงื่อนไข คือ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเปนกิจการของรัฐ และ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการอันเปน เชน เพื่อการสาธารณูปโภค การจําเปนตอการปองกันประเทศ               

เพราะฉะนั้นมันมีได ๒ เงื่อนไขนะครับ ทีนี้ถาจะเขียนใหมีทั้ง ๒ เงื่อนไขนี่ ผมคิดวา ตามที่

เขียนขางหนา เฉพาะ หรือหลัง เฉพาะ ไมมีคําวา เพื่อ นี่ มันจะอานไมไดนะครับ 

เพราะฉะนั้นไมไดความซึ่งสอดคลอง มันขาดคําบุพบทไปนะครับ เพราะวา เวนแตอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะกิจการของรัฐ นี่ มันไมใชนะครับ ความจริงมัน

คือ เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อกิจการของรัฐอันเปน 

แลวก็วรรค การสาธารณูปโภค การอันจําเปนในการปองกันประเทศ การไดมาซึ่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ อยางนี้ก็จะทําให เฉพาะกิจการของรัฐอันเปน นี่ บังคับกับขางหลัง

ดวยนะครับ จะทําใหประโยคมันมีความสอดคลองกันครับ ถาไมอยางนั้นจะขาดคํา             

บุพบทไปครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ยกรางวาอยางไร

ครับ ทานสุรชัยครับ  

 



 ๒๐ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       ณัฐชนก ๘/๒ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ ในฐานะที่เปนผูขอแปรญัตติ มาตรา ๔๒  

ครับ ขอกราบเรียนครับวา มติที่เราพิจารณากัน เปนไปตามที่ทานอาจารยจรัญไดชี้แจง    

ในที่ประชุมทุกประการครับ เพราะฉะนั้นเห็นดวยกับที่ทานอาจารยจรัญไดอานใหฟง     

เมื่อสักครูครับ ขอบคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ตกลงเปนไปตาม

นี้นะครับ ทานสมาชิกครับ นะครับ ขอผาน และเปนมติไว เดี๋ยวไปเช็กจากเทป จากชวเลข

จะดูวา มีความที่ทานผูวาสุรพลเสนอไวไหม ถามีก็ใส ไมมีก็ไมใส จบนะครับ ตรงนั้น             

เปนมติไป เชิญไปสวนที่ ๖ ครับ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  ไมมีนะครับ            

ผานไปสวนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน เชิญครับ 

ทานเกียรติชัยครับ  

  นายเกียรติชัย พงษพาณิชย  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ 

กระผม เกียรติชัย พงษพาณิชย ครับ สสร. ในสวนที่ ๗ โดยเฉพาะมาตรา  ๔๕ นี้        

วรรคที่ ๕ ครับ ชวยกรุณาเปดไปที่หนา ๑๖ ที่เขียนไปถึงเรื่อง เอาวรรคที่ ๕ นะครับ      

การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ              

หรือสื่อมวลชนอื่น จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะ

สงครามหรือการรบ ทั้งนี้ จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย    

ซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง ในความตามวรรคนี้ ผมคิดวา จะขอความกรุณาใหพิจารณา

วา ควรจะตองตัดคําวา หรือการรบ ออกเสีย เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๓๔ ในวรรคสอง    

มาตรา ๓๔ ในวรรคสอง อยูในหนา ๑๑ นะครับ ซึ่งพูดถึงลักษณะเดียวกัน ในวรรคสอง

ของมาตรา ๓๔ ก็พูดเหมือนกันวา การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะทํากระทํามิได      

เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ    

ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  การผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของ สสร.  

 



 ๒๑ 
 ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       ณัฐชนก ๘/๓ 

 

ผูเยาว ก็ไมมีคําวา ในการรบ หรือการรบ อยูนะครับ ในลักษณะของเรื่องการจํากัด

เสรีภาพดวยกัน ---------------------------------------------------------------------------------------- 

- ๙/๑ 



 ๒๒ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สาริศา ๙/๑ 

 

เพราะฉะนั้นตรงนี้คิดวา ควรคงจะ หรือควรจะ ตองเอาคําวา หรือการรบ ออกจากวรรคหา

ของมาตรา ๔๕ นี้ เพราะวา ถาหากวาไปดูที่มาตรา ๖๓ (๒) ซึ่งอยูในหนา ๒๑ นะครับ           

ก็พูดในลักษณะเดียวกัน วา การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดย

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อ

คุมครองประโยชนของประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยใน

ระหวางที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม ไมมี หรือในการรบ เหมือนกัน ทั้ง ๒ มาตราไมมี                

คําวา หรือในการรบ เพราะฉะนั้นผมคิดวา ในมาตรา ๔๕ วรรคหา ซึ่งเขียนระบุถึง             

หรือการรบ นี่ ควรจะ เอาออก คําวา หรือการรบ ควรจะไมมีปรากฏอยูตรงนี้ เชนเดียวกับที่   

ลักษณะเดียวกัน ในมาตรา ๓๔ กับมาตรา ๖๓ วรรคสองครับ ขอเสนอเพื่อพิจารณาครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : วาอยางไรครับ          

จะตัดไดไหมครับ เปนหลักอะไรหรือเปลาครับ เชิญยกรางครับ 

  นายมานิจ สุขสมจิตร (กรรมาธิการ) : เรียนทานประธานครับ ผม มานิจ 

สุขสมจิตร กรรมาธิการนะครับ ในมาตรานี้ ถาเผื่อจะเทียบกับมาตรา ๖๒ เดิมนะครับ     

ซึ่งเปน ๖๓ ปจจุบันนี้ มาตรา ๖๓ ปจจุบัน หรือ ๖๒ เดิม ในฉบับที่เสนอสภารางตอนแรก

มีคําวา การรบ และไดตัดออกไปแลวนะครับ ถาจะใหมันสอดคลองกัน ก็นาจะตัดตรงนี้

ออกไปดวยครับ กรรมาธิการเห็นวา ตัดไดครับ มาตรา ๓๘ นี่ครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานสมาชิก       

วาอยางไรครับ เพราะวามีการตัดออก หรือการรบ นี่ เชิญทานพิเชียรครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ    

นะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ผมเห็นดวยกับทานเกียรติชัย พงษพาณิชย  

นะครับ วา ควรจะตัดคําวา หรือการรบ ออกไปนะครับ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๖๓ 

วรรคหนึ่งดวยครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : สั้น ๆ ยกรางวา  

ใหตัดนะครับ เพราะฉะนั้นทานสมาชิกครับ กรรมาธิการยกรางเห็นตามที่มีสมาชิก

เสนอแนะนะครับ ในมาตรา ๔๕  วรรคหานะครับ บรรทัดที่ ๓ ในหนา ๑๖ ตัดคําวา             

หรือการรบ ออกไปนะครับ เปนมตินะครับ ทานจรัญครับ 



 ๒๓ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สาริศา ๙/๒ 

 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ขอเรียนเรื่องถอยคํา ในมาตรา ๔๗ วรรคสอง กับ ๔๘ 

นะครับ ๔๗ วรรคสองนี่ ความไปจบที่คําวา ซึ่งจะมีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู

ขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลาย นี่ ขาดตัวเจาของไปครับ 

ขอเติมคําวา ของประชาชน วรรคทายครับ ๔๗ วรรคทาย ขออภัยครับ การไดรับขอมูล

ขาวสารที่หลากหลายของประชาชน ครับ แลวมาตรา ๔๘ ความในตอนทาย บรรทัด

สุดทายอีกเหมือนกันครับ มีคําวา มิได นี่ ไปซ้ํากับ มิได ในบรรทัดที่ ๒ อยูแลว ตัดคําวา 

มิได สุดทายออกครับ ในบรรทัดสุดทายออกครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญทานสุนทร

ครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี : ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ กระผม 

นายสุนทร จันทรรังสี สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ เมื่อวานนี้ที่สภาการหนังสือพิมพ

แหงชาติ มีงานครบรอบ ๑๐ ป แลวก็มีการประชุมนักหนังสือพิมพทั่วประเทศที่เปน

สมาชิก มีการพูดถึงรัฐธรรมนูญในมาตรานี้ ผมขอยอนความนิดหนึ่ง แมวาพอจะพอ

เขาใจ แตจะนําความมาสอบถามสภาแหงนี้ โดยเฉพาะกรรมาธิการยกรางบางทาน ซึ่งมี

บทบาทในสื่อมวลชน วาจะขัดของ หรือจะมีความหมายอยางไร มี ๒ ประการนะครับ ----       

 

                 - ๑๐/๑ 

   



 ๒๔ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ศิริลักษณ ๑๐/๑ 

 

ประการแรก ก็คือ จะเรียนถามวา ในมาตราที่ ๔๘ นี้ ถาอานดูแลว จะขัดกับมาตราที่ ๔๓ 

แตจะขอเรียนถามทานวา ทานตีความอยางไร ในความหมายที่ทานกลาววา การจํากัด

เสรีภาพจะกระทํามิได  แตในมาตราที่  ๔๘  ทานจํากัดวา  จะกระทําการกิจการ                        

ในหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือโทรคมนาคมมิได ตรงนี้ขอเรียนถาม

เปนประการแรกกอนวา ทานจะตีความวาอยางไร แลวเดี๋ยวจะถามในคําถามที่ ๒ ตอไป

ครับ ขอเรียนเชญิทานตอบคําถามแรกกอนครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :  เชิญครับ ยกราง

ครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ทั้ง ๒ มาตรานั้น สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ คือ พวกเราทั้งสภาไดเห็นชอบไปแลว

นะครับ ความจริงเขาใจวา เปนการพูดเนื้อหาลงไป แตวาวันนี้คงเปนการพิจารณา         

ในรายละเอียดของคําเทานั้นเอง อธิบายสั้น ๆ ก็คือ ๔๘ นี่ ที่ประชุมเห็นชอบไปแลว       

นะครับใหมีตามนี้ ถาอธิบายเพิ่มเติม ก็คือ อธิบายวา สิทธิเสรีภาพ ตามมาตรา ๔๓      

วรรคสอง นั้น เขียนวา จํากัด ไมไดครับ แตมี เวนแต ครับ ทานครับ เวนแตโนน เวนแตนี่ 

เวนแตนั่นนะครับ มาตรา ๔๘ ก็เปนเวนแตอีกเรื่องหนึ่งดวยครับ 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : เชิญสุนทรถาม  

อันที่ ๒ ตอ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  : ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสุนทร 

จันทรรังสี สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ครับ ถาทานยืนยันเชนนี้ ผมก็รับทราบไว แลวก็จะ

ไดชี้แจงกับบรรดาผูคนในอาชีพนี้ แตที่มีความหมาย ที่สงสัยกันอีกอยางหนึ่งนะครับ          

ในมาตราที่ ๔๘ นี่ ทานเขียนวา เปนเจาของกิจการหรือถือหุนในกิจการหนังสือพิมพ     

ตรงนี้มีขอซักถามกันมาเยอะนะครับวา บางคนอางวา ธุรกิจของตัวเองมิใชหนังสือพิมพ 

แตเปนนิตยสารบาง เปนวารสารบาง เชนนี้ รัฐธรรมนูญขอนี้ควบคุมถึงไหนครับ           

ขอเรียนถามครับ เพราะวาในมาตราอื่น ๆ  ทานก็จะระบุอยูเสมอวา กิจการหนังสือพิมพ

หรือสื่อมวลชนอื่น แตในมาตราที่ ๔๘ ทานระบุไวเฉพาะกิจการหนังสือพิมพเทานั้น      

ผมหวั่นวิตกวา  จะเกิดปญหาสําหรับผูที่อยากทําในนิตยสาร  หรือวารสารอื่น ๆ ครับ  



 ๒๕ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                               ศิริลักษณ ๑๐/๒ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ทานมานิจครับ 

 นายมานิจ สุขสมจิตร (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา      

มานิจ สุขสมจิตร กรรมาธิการครับ เร่ืองนี้ขอเรียนวา คําวา หนังสือพิมพ นั้น มีบัญญัติไว

ใน พรบ. การพิมพ ๒๔๘๔ ซึ่งยังใชบังคับอยูปจจุบัน แลวก็ขณะนี้ไดมีการพิจารณา

ยกเลิก พรบ. การพิมพ ๒๔๘๔ ในสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยมี พรบ. ฉบับใหม     

ขึ้นมาแทน เรียกวา พรบ. จดแจงการพิมพ พ.ศ. .... ซึ่งใน พรบ. จดแจงการพิมพ พ.ศ. ....  

ซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น ไดมีบทวิเคราะหศัพท             

คําวา หนังสือพิมพ ไว หมายถึง สิ่งพิมพซึ่งไดเสนอขาวสาร หรือบทวิจารณเปนหลัก มีชื่อ

จาหนาเชนเดียวกัน มีขอความตอเนื่องกันหรือไมก็ตาม มีเจตนาจะออกเปนลําดับเร่ือยไป 

แลวก็มีคําอื่นอีก อันนั้นเปนบทวิเคราะหศัพท วา หนังสือพิมพ คืออะไร ถาไมอยูใน

ความหมายอันนี้ ก็ไมเรียกวาเปนหนังสือพิมพ เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ ถาเปนสิ่งอื่นที่ไมใช

หนังสือพิมพ ก็สามารถทําไดอยูแลวครับ ขอบคุณครับ 

 นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) :   ทานสมาชิกครับ 

เพราะฉะนั้นมาตรา ๔๗ นี่ กรรมาธิการขอเพิ่มนะครับ ตอนทายของมาตรา คือ คําวา  

ของประชาชน นะครับ  

 (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ไมมีใครขัดของ

นะครับ มาตรา ๔๗ เชิญทานสุนทรครับ 

  นายสุนทร จันทรรังสี  :  ทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญที่เคารพ         

ผม สุนทร จันทรรังสี ผมขอระบุใหชัดเจน ในมาตรา ๔๘ อีกครั้งนะครับ เพราะเมื่อกี้       

ฟงคําชี้แจงของทาน ประทานโทษ ขอเอยนาม ทานมานิจ สุขสมจิตร แลวนะครับ         

ทานบอกวา  สิ่ งพิมพที่ออกตอเนื่องกันไป  ผมก็ขอเรียนถามวา  ถาเปนวารสาร                

ซึ่งเขาจะไมตอเนื่อง เขาอาจจะมี อาจจะปหนึ่งออกฉบับสองฉบับ หรือปหนาอาจจะ      

ไมออก แลวก็ออกอีกเมื่อไรก็ได แตอาจจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ทานไมตองการให

มาเกี่ยวของในทางการเมืองบางก็ตาม เชนนี้จะครอบคลมุหรือไม ขอเรียนถามครับ 

                  - ๑๑/๑   



 ๒๖ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         เสาวลักษณ ๑๑/๑ 

 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : คือกรรมาธิการ        

วาอยางไรครับ ในขอความ เดี๋ยวกอนครับ ผมถามทานสมาชิก เพราะนั่นเปน ๔๘                 

เอาทานสมาชิกเสียกอน มาตรา ๔๗ นี่ กรรมาธิการขอ ที่เมื่อกี้ผมถามไปวา เติมคําวา       

ของประชาชน นะครับ  ถาไมมีการขัดของ ใหเปนมติรับการแกไขไปนะครับ มาตรา ๔๗ 

นะครับ ทีนี้มาตรา ๔๘ นี่ครับ กรรมาธิการจะวาอยางไรครับ คือ กรรมาธิการเสนอแก มิได 

ทีนี้ทานสุนทรถามเรื่องคําอธิบายอะไรนี่ เชิญครับ และจะไดขอมติ เชิญครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :   ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล กรรมาธิการครับ ทานประธานครับ มาตรา ๔๘ นี่ เปนหลักการใหญ

เลย ที่ในการรางรัฐธรรมนูญนี้ ตั้งแตในชั้นกรรมาธิการยกรางนี่ เสนอวา เราไมตองการให   

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองนี่เขาไปครอบงําสื่อสาธารณะ นี่เปนหลักการใหญเลย แลวก็

เปนอยางนี้มาตลอดนะครับ ไปเผยแพรประชาชนก็เปนอยางนี้ เขามาในสภา หลักการนี้   

ก็ไมไดมีการทักทวงอะไร เพราะฉะนั้นเปลี่ยนตรงนี้ไมไดแลวครับ ในวาระนี้ครับ 

ขอบพระคุณครับ  

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ) : ก็เปนมาตรานี้     

ขออยางนี้นะครับ กรรมาธิการขอแก คําวา มิได ซึ่งมี ๒ ตัว ขอตัด มิได สุดทายนะครับ 

สมาชิกเห็นดวยไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ)  :  ผานนะครับ   

เปนมตินะครับ ใหเปนไปตามที่กรรมาธิการเสนอ ไปสวนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพใน

การศึกษาครับ มีไหมครับ เชิญทานสุนทรครับ 

  นายสุนทร  จันทร  รังสี   :   ทานประธานที่ เคารพ  ดวยความเคารพ          

อยางแทจริงนะครับ ผมไมไดตีรวน แตผมจะเรียนถาม เพื่อใหเกิดความกระจางนะครับ 

อยางที่บอกวา เพราะคําตอบของทานยังไมไดชัดเจนเลยครับวา จะเขาหรือไมเขา จะได

หรือไมได ถาเขาบอกวา สิ่งพิมพของเขาไมใชหนังสือพิมพ แตเปนวารสาร ซึ่งออก        

ตามวาระ ตามความจําเปนของเขาเชนนี้นะครับ รัฐธรรมนูญนี้จะครอบคลุมถึงไหนครับ 

ขอคําชี้แจงจากทานใหกระจางแจงดวยครับ  



 ๒๗ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         เสาวลักษณ ๑๑/๒ 

 

  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายนรนิติ เศรษฐบุตร ประธานสภา       

รางรัฐธรรมนูญ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายเสรี สุวรรณภานนท รองประธานสภา       

รางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ขอความชัดเจนเลยครับ จะไดบันทึกไวดวยครับ วารสาร นิตยสาร นะครับ  

ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ    

รางมาตรา ๔๘ นี้ เปนรางของสมาชิกสภารางไปแลวนะครับ ไมใชรางของกรรมาธิการ 

เพียงแตวาเรามาหารือเ ร่ืองถอยคําเทานั้นเอง  ความจริงหนังสือพิมพก็ มีนิยาม            

ตามกฎหมายครับ คงตองไปดูนิยามตามนั้นนะครับ มาชี้แจงตอนนี้ก็อาจจะไมชัดเจน          

ขออนุญาตทานประธานไดไหมครับวา กฎหมายมันก็จะเขียนไวครับ หนังสือพิมพ 

หมายถึงอะไรบางนะครับ  

 นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ หลักการเปนไปตามนี้ครับ คราวนี้ทานสุนทร เขาใจวาอยากจะถามเจตนารมณดวย

นะครับ จะไดไมเกิดปญหากับคนที่จะเอาไปใชในทางปฏิบัติ อยางไรครับ อธิบายแลว 

ทานก็ไปดูอีกทีหนึ่งวา คําวา กิจการหนังสือพิมพ นั้น มันรวมอะไรบางนะครับ มีถอยคํา

อ่ืนอีกไหมครับ มาตรา ๔๘ ครับ ไป ๔๙ แลวนะครับ สวนที่ ๘ ทานพิเชียรหรือครับ                      

ออ ทานไพบูลย เดี๋ยวครับ จะเอาทานไหนกอนครับ เดี๋ยวทานใหสมาชิกพูดกอนดีกวา  

นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ขออนุญาตยอนนิดเดียว  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตราไหนครับ  

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ๔๖ ครับ ขออนุญาต         

นิดเดียวครับ  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เทาไรนะครับ  

นายไพบูลย วราหะไพฑรูย (กรรมาธิการ)  :  ๔๖ ครับ 

 



 ๒๘ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         เสาวลักษณ ๑๑/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ออ ยอนกลับไป ๔๖ หรือครับ  

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน         

ที่เคารพครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย พอดีเพิ่งอานเจอนะครับ ๔๖ วรรคหนึง่นะครบั              

ในบรรทัดรองสุดทายนะครับ วรรคหนึ่งนะครับ ที่วา มีสิทธิจัดตั้งองคกรเพื่อปกปองสิทธิ

เสรีภาพและความเปนธรรม ผมสังเกตดูในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่ สิทธิกับเสรีภาพ มันเปน   

คนละอยาง ถาจะใชตรงนั้นนะครับ ผมสังเกตดูนะครับวา มันแยกกันอยูนะครับ สิทธิก็          

คําหนึ่ง เสรีภาพก็คําหนึ่ง ถาจะพิมพวรรค หรือเติม และ ตรงนั้นนะครับ ก็จะไดสอดคลอง

กันทั้งระบบ ทั้งรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ ก็อาจจะเติมวา สิทธิและเสรีภาพ ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตอนนี้ และ มันมีอยู ๒ ตัวแลวนะครับ  

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ถาพิมพวรรคไดไหมครับ พิมพ

วรรคตรงนี้ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถอยคําครับ  ตอนนี้ดูไดแคถอยคําครับ  

 นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  พิมพวรรคครับ    

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ออ วรรคนะครับ และมีสิทธิจัดตั้งองคกรเพื่อปกปองสิทธิ แลวก็วรรคนะครับ เสรีภาพและ

ความเปนธรรม  นะครับ  ขอวรรคเทานั้นนะครับ  เพื่ อจะไดอ านเข าใจง ายขึ้น                     

คงไมเปนไรนะครับ อันนี้เปนเรื่องถอยคํานะครับ ที่ประชุมไมเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 

                 - ๑๒/๑ 



 ๒๙ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๑๒/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ถือวา เห็นชอบตามที่ทานกรรมาธิการเสนอครับ ทานพิเชียรครับ กลับมามาตรา ๔๙ 

ใชไหมครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ครับ ในมาตรา ๔๙ นะครับ กระผม

อยากจะขออนุญาตเรียนถามทานกรรมาธิการยกราง เพื่อความชัดเจน ใหพี่นอง

ประชาชนไดเขาใจอยางถองแทนะครับ รวมทั้งขอใหบันทึกไวในเจตนารมณดวยวา                

ในมาตรา ๔๙  ที่ทานระบุวา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวา 

สิบสองป นี่ ขอถามคําถาม ที่ชาวบานเขาฝากมาถามวา นับจากไหนครับ ๑๒ ปนี่         

คือ จะนับจากชั้นอนุบาลเลยปฐมวัยขึ้นไป หรือจะนับจากชั้นประถม  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

คือ ทานพิเชียรครับ ของเรานี่อภิปรายจบไปแลวนะครับ แลวมีเจตนารมณไปแลว                    

เอาถอยคํา 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ใชครับ แตวาขออนุญาตครับ                   

ทานประธาน คือถอยคําเมื่อมันออกมาเปนอยางนี้นะครับ คือเดิมเรามีคําวา เลือกรับ แลว

ก็มี ปฐมวัย มี ประถม แตตอนนี้เราเขียนอยางนี้เลยนะครับ วา บุคคลยอมมีสิทธิ          

เสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป นะครับ ผมก็ขออนุญาตเรียนถาม 

เพื่อใหบันทึกไวใหชัดเจนครับทานประธาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ขอบพระคุณครับ มีบันทึกแลวครับ ไมตองอีกแลวครับ นะครับ มันมีรายละเอียด

หมดแลวนะครับ ตอนนี้เรากําลังดูถอยคํากับมาตราที่ขัดกันนะครับ ทานวิชัยครับ             

เชิญครับ  

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ : ครับ ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม 

วิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ สสร. ครับ ในมาตรา ๔๘ กระผมก็ยังของใจ เหมือนอยางที่                     

คุณพิเชียรพูดเมื่อกี้ ขออภัยที่ตองเอยชื่อนะครับ วา เดิมนั้นเราพูดจากันมากในมาตรานี้  

แลวก็ออกมาเชนนี้ ก็อยากจะกราบเรียนวา ขอความกรุณาวา จะตองบอกกลาวใหพี่นอง

ประชาชนเขาทราบนะครับวา ทําไมไมมีตรงนั้น และแกไขกันยังไดประโยชนตรงไหน  



 ๓๐ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๑๒/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ตอนนี้วาระของเราคือดูถอยคํากับขอความที่ขัดแยงกันนะครับ ทานสงสัยตรงไหน

ไหมครับ ที่มันขัดกัน หรือถอยคําไมถูกตอง 

  นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์  :  ก็กอนปฐมวัย อยางที่ไดพูดเมื่อกี้ครับ อันนี้ 

ขอใหเปนเจตนารมณที่เคยพูดไวนะครับ แตทั้งนี้ทั้งนั้นกระผมไมคัดคานในประเด็นนี้    

แตกราบเรียนวา เพื่อความเขาใจอันดีตอพี่นองประชาชนทั้งหลายนะครับ ก็ขอกราบเรียน

วา ขอใหเปนเจตนารมณเดิมไวดวยนะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ขอบพระคุณครับ ผมวาประชาชนเขาเขาใจดีแลวครับ คือ มันตอบไปแลว บันทึกแลว 

มีแลว เจตนารมณก็บันทึก 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ เมื่อสักครูนี้เองครับ   

ก็ยังมีคนโทรมาถามกระผม มาตรานี้เลยครับ มาตรา ๔๙ นี่ วา ไมนอยกวา ๑๒ ปนี่      

ใหนับจากไหนครับ ทานประธาน ก็แสดงวา ยังมีประชาชนที่ยังไมเขาใจจํานวนมาก     

ผมอยากจะใหกรรมาธิการไดพูดสักคําหนึ่ง ใหชัดเจนเลยครับวา ๑๒ ปนี่ ทานนับจากไหน

ครับ เพื่อที่ประชาชนจะไดเขาใจโดยทั่วกัน แลวเขาใจตรงกันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ คืออยางนี้ ตอนนี้กําลังควบคุมการประชุมนี่นะครับ ใหเปนไปตามวาระ วาระนี้ไมใช

วาระอธิบายรัฐธรรมนูญนะครับ แตถามันขัดแยง ถาทานบอก ถอยคํามันขัดกัน ถอยคํา

ไมตรงนะครับ ตอนนี้เรากําลังพิจารณาในสภานะครับ เราไมไดหาเสียงกับชาวบาน                 

นะครับ ผมขอความกรุณาเถอะครับ เขาวาระเถอะครับ อยางนั้นทานก็จะถามทุกมาตรา 

ใหบันทึกเจตนารมณทุกมาตรานี่นะครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานครับ คงไมไดใหบันทึก   

ทุกมาตราหรอกครับ เฉพาะมาตรานี้เทานั้นแหละครับ ที่เขาถามมา ทานชวยกรุณาตอบ

ใหชัดเจนเทานั้นเองแหละครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ เอาอยางนี้นะครับ เพื่อใหเรียบรอยนะครับ ผมใหตอบอีกครั้งเดียวนะครับ  



 ๓๑ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๑๒/๓ 

 

  นายวิทธยา บริบูรณทรัพย  :  ทานประธานครับ ผม วิทธยา บริบูรณทรัพย 

ครับ ขออนุญาตกราบเรียน เร่ืองที่ทานพิเชียรพูดนี่ ในเรื่องนี้ไดตกลงกันวา ไดมีการบันทึก

เจตนารมณไววา การศึกษา ๑๒ ปนั้น รัฐจัดใหตั้งแต เหมือนเดิมครับ คือ ตั้งแตประถม ๑ 

ถึง ม. ๖ เหมือนเดิม สวนปฐมวัยนั้น ทองถิ่นจะเปนผูมีสวนในการดําเนินการครับ อันนี้              

ก็บันทึกไวแลวนะครับ ไดตกลงไวแลว คาดวาคงจะเรียบรอยนะครับ ทานพิเชียรจะได

สบายใจครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ขอบพระคุณครับ อาจารยวิทธยาครับ มาตรา ๔๙ ผานนะครับ สวนที่ ๘ นะครับ                

ไปสวนที่ ๙ นะครับ มีทานใดตดิใจไหมครับ สวนที่ ๙ ครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

สวนที่ ๑๐ นะครับ อาจารยจรัญครับ เชิญครับ  

   

                - ๑๓/๑ 



 ๓๒ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๑๓/๑ 

 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่ เคารพครับ                

ผม จรัญ ภักดีธนากุล ครับ ในมาตรา ๖๒ นี่นะครับ วรรคหนึ่งกับวรรคสองนี่ยังไมรับกัน

นะครับ คือ ความในวรรคสองนี่ เปนการตรวจสอบ และการใหถอยคําอะไรกับ ๓ คนครับ                

คือ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ แตในวรรคหนึ่งนี่  

ไปเนนเฉพาะผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ จะขออนุญาตเติม        

ในวรรคหนึ่ง โดยเติมคําวา หนวยงานของรัฐ เขาไปในวรรคหนึ่งครับ ใหเปน ๓ สวน 

เหมือนกับวรรคสองนะครับ ก็จะอานขอความในวรรคหนึ่งไดวา บุคคลยอมมีสิทธิติดตาม

และรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกไมเห็นดวยมีไหมครับ ทานอาจารยกลานรงคครับ เชิญครับ  

  นายกลานรงค จันทิก  :  นิดเดียวครับ ทานใชคําวา และเจาหนาที่ของรัฐ 

หรือ จะใชคําวา หรือ ครับ เพราะวรรคสองนี่ใชคําวา หรือ อยู  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการดูใหละเอียดนิดหนึ่งครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ผมยังคิดวา และ นาจะถูก        

ในวรรคหนึ่งนะครับ เพราะวาวรรคหนึ่งเปนการใหสิทธิประชาชนที่จะติดตามรองขอ       

ใหตรวจสอบ ๓ สวนนั้น ตองเปน และ นะครับ สวนวรรคสองนี่เปนเรื่องที่ประชาชนไปให

ขอมูลโดยสุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของแตละหนวยครับ ผูดํารงตําแหนง            

ทางการเมือง หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ก็ไมวาจะไปหนวยใดก็ไดรับความ

คุมครองครับ เพราะฉะนั้นโดยเนื้อความนี่ ผมวา และ หรือ คงไวอยางเดิมนาจะ                   

ไมผิดพลาดครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการยืนยันความถูกตองนะครับ ผานมาตรา ๖๑ ๖๒ นะครับ สวนที่ ๑๑ ครับ   

สวนที่ ๑๑ มีสมาชิกติดใจไหมครับ ถอยคํา 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 



 ๓๓ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๑๓/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ไมมีนะครับ ไมมีผานไปสวนที่ ๑๒ นะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)   

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ผานไปสวน ๑๓ นะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ไมมีทานใดติดใจนะครับ ผานไปหมวดที่ ๔ ครับ หนาที่ของชนชาวไทย อาจารยจรัญครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่ เคารพครับ         

ในมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง บรรทัดสุดทายนี่นะครับ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี นี่ กระผมเขาใจวา หลักธรรมาภิบาลนี่ยังใหญกวาการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีอีกนะครับ ผมเขาใจวา คําเชื่อมตรงนี้ไมนาจะเปน ของ นะครับ ถาจะมีไว           

ก็นาจะเปนคําวา และ หรือวาคําวา หรือ แลวแตกรณี แตถาใชคําวา ของ นี่ มันกลายเปน

วา หลักธรรมาภิบาลซึ่งเปนหลักใหญนี่ไปเปนสวนยอยของการบริหารกิจการบานเมือง ที่

ดี ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตกลงกรรมาธิการจะยืนยันถอยคําไหนครับ กรรมาธิการชวยดูกันก็แลวกันนะครับ         

ไมเปนไร ปรึกษากันครับ อาจารยสมคิด  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการขอคําเดิม

ไดไหมครับ ทานประธานครับ เพราะวาหารือกันมาหลายรอบแลวครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมมีแกนะครับ ผานไปหมวดที่ ๕ นะครับ อาจารยรุจิราครับ  

  รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร :  คํามาตรา ๗๔ นี่นะคะ ที่พูดสักครู            

คําวา ตามหลักธรรมาภิบาล นี่ คําวา กูด กัฟเวอรแนนซ (Good Governance) หรือ              

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีผูแปลวา ธรรมรัฐและธรรมาภิบาล เพราะฉะนั้นนาจะใช

คําวา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  อยางเดียว  และตัดคําวา ธรรมาภิบาล ออก 



 ๓๔ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๑๓/๒ 

 

เพราะศัพทแรกเริ่มเขา ๒ คํานี้ความหมายเหมือนกันนะคะ เหมือนกับใชศัพทซ้ํากัน           

คงควรจะเลือกอยางใดอยางหนึ่งระหวาง การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือเลือกคําวา 

ธรรมาภิบาล แตศัพทแรกเริ่มเขาเลยนี่ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

 

                  - ๑๔/๑ 



 ๓๕ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             วีรุทัย ๑๔/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ มันไมใชถอยคําแลวอาจารย มันเปนหลักการแลวครับ อาจารยครับ อาจารยสมคิด

ครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ความจริงก็เขาใจเหมือน

ทานรุจิรานะครับ แตวา เพียงแตวาเราจะมีมาตราหนึ่ง ที่พูดเรื่องหลักธรรมาภิบาล

ภาคเอกชน มาตรานี้ตองการหมายถึงธรรมาภิบาลภาครัฐ แตนี่เขียนวา ภาครัฐ ก็เขียนวา 

ของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสื่อไปในเชิงภาครัฐ ขออนุญาตใชทั้ง ๒ คําครับ 

ทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เขาใจตรงกันนะครับ ไมมีขอความอื่นแลวนะครับ ไปหมวดที่ ๕ ครับ แนวนโยบาย

พื้นฐานแหงรัฐสวนที่ ๑  สวนที่ ๑ มี ๒ มาตรานะครับ มีทานใดติดใจไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเปนเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมี ก็เขาไปสวนที่ ๒ มีมาตรา ๗๗ นะครับ เขาสวนที่ ๓ นะครับ แนวนโยบายดาน      

การบริหารราชการแผนดินครับ ทานไพบูลยครับ 

   นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน       

ที่เคารพครับ ไพบูลย วราหะไพฑูรย ครับ มาตรา ๗๘ (๑) ในหนา ๒๗ บรรทัดที่ ๒              

โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตรงจุดนี้ถาไปดูมาตรา ๘๓ 

ดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยากเสนอใหเติม คําวา แนว เขาไป           

นะครับ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะเหมือนมาตรา ๘๓ ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการดวยกัน ทานสมาชิกพิจารณาดวยนะครับ ตามแนวปรัชญาหรือครับ  

แนว กอนหรือครับ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๘๓ นะ

ครับ อันนี้เติมถอยคําครับ ใหสอดคลองกับมาตรา ๘๓ เห็นพองตองกันนะครับ ทานวัชรา

ครับ เชิญครับ 

 



 ๓๖ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             วีรุทัย ๑๔/๒ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร กระผมวา เร่ืองนี้เราไดพูดกันมามากครับ ในตอนที่อภิปรายเกี่ยวกับ

มาตรา ๗๘ และ ๘๓ เพราะคําวา แนว นี้ มีความหมายที่ทําใหออนลง เพราะฉะนั้น

กระผมขอใหยืนไวในเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กรรมาธิการสวนใหญกับสมาชิก 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการขอยืน

ตามเดิมนะครับ ทานประธานครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กรรมาธิการยืนนะครับ ทานไพบูลยไมขัดของครับ มาตรานี้มีทานใดคางอีกไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมี ไปสวนที่ ๔ นะครับ สวนที่ ๔ แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข 

การศึกษาและวัฒนธรรม มีทานใดติดใจถอยคําหรือขอความที่ขัดหรือแยงกัน มีไหมครับ 

อาจารยกรรณิการครับ 

   นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  เรียนทานประธานสภาคะ ดิฉัน กรรณิการ 

บรรเทิงจิตร ในสวนที่ ๔ เปนแนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข แลวก็

การศึกษาและวัฒนธรรม เขาใจวา มีการโยกเรื่องการสาธารณสุขกับการศึกษาอยู         

แตตรงนี้มีขอปรึกษานิดหนึ่งวา มันจะเปนเชิงในหลักการหรือเปลา คือ การสาธารณสุข    

ใหสอดรับกับมาตรา ๘๐ วรรคสอง คือ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพ ที่เนน  

การสรางเสริมสุขภาพ อันนี้ปรึกษาในเชิงหลักการวา มันจะแกหลักการหรือเปลา เพื่อให

สอดรับกันนะคะ เพราะปจจุบันแลวสุขภาพนี่จะกวางไกลกวาเรื่องของการสาธารณสุขคะ 

ขอบพระคุณคะ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เขาอธิบายไวแลวครับ กรรมาธิการตอบไหมครับ เชิญครับ 

 



 ๓๗ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)             วีรุทัย ๑๔/๓ 

 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  เร่ืองนี้ก็พูดมาแลว     

นะครับ คงตองใชคําเดิมครับ เพราะวาเปลี่ยนหลักการใหม 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ ผานสวนที่ ๔ นะครับ สวนที่ ๕ แนวนโยบายดานกฎหมายและ       

การยุติธรรม ทานสมเกียรติกอนครับ อาจารยสุรชัยรอเดี๋ยวครับ 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ 

รอดเจริญ สสร. ครับ มาตรา ๘๑ (๑) ขออนุญาตยายคําวา ทั่วถึง จากลางขึ้นไปไวขางบน

ครับ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

           - ๑๕/๑ 



 ๓๘ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๑๕/๑ 

 

คือ ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหทั่วถึง เปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว

และเปนธรรม ทั่วถึง มันไปวรรคอยูตรงระหวาง รวดเร็วและเปนธรรม ครับ ขออนุญาต    

เอาขึ้นมาไวขางบนครับ ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหทั่วถึง เปนไปตามกฎหมาย  

อยางถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรม ครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เดี๋ยวลองพิจารณากอนนะครับ อาจารยสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 

ครับ กราบเรียนอยางนี้ครับ ประเด็นก็ใกลเคียงกับที่ทานสมเกียรตินําเสนอเมื่อกี้นะครับ 

เนื่องจากในชั้นแปรญัตตินั้น ใน (๑) เราใชคําวา ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการให

เปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม นะครับ และตอดวยคําวา ทั่วถึง ทีนี้          

ทานไปสลับเอา ทั่วถึง มาคั่นกลาง ระหวางคําวา ถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม ขออนุญาตวา

กลับไปใชอยางเดิมในชั้นแปรญัตติไดไหมครับ สําเร็จรูปเปนวา (๑) ดูแลใหมีการปฏิบัติ

และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม ทั่วถึง หรืออาจจะ  

ถาถอยคําไมสละสลวยนะครับ อาจจะเพิ่มเปนอยางนี้ก็ไดครับ ถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม

โดยทั่วถึง ก็จะสละสลวยขึ้นครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ครับ ใหคําอยางไรครับ ทานกฤษฎีกาครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตใหคําอยางนี้นะครับวา 

ตอนทาย อยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรมและทั่วถึง ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานสมเกียรติไดไหมครับ ทานอาจารยสุรชัยครับ ที่ประชุมครับ ขอขยับขอความนะครับ 

เอาคําวา ทั่วถึง กับ เปนธรรม นี่ สลับกันนะครับ ก็คือ รวดเร็ว เปนธรรมและทั่วถึง นะครับ 

ไมมีทานใดเห็นเปนอยางอื่นนะครับ ผานนะครับ ไปสวนที่ ๖ ครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ยังครับ ทานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เชิญอาจารยสุรชัยครับ  



 ๓๙ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๑๕/๒ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :   ขอบคุณครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 

สมาชิกสภารางครับ ก็ผมมีประเด็นใน (๕) ของมาตรา ๘๑ นะครับ (๕) ของมาตรา ๘๑ นี้ 

ผมเขาใจวา ทานกรรมาธิการคงไปปรับปรุงรอยเรียงถอยคําใหมนะครับ จากเดิมซึ่งมีอยู

ใน (๓) ของมาตรา ๘๐ เดิมนะครับ ซึ่งใน (๓) ของมาตรา ๘๐ เดิมนั้นนี่ ที่ประชุมมีมติ     

ไปวา ใหเพิ่มเติมถอยคําวา สนับสนุนใหองคกรวิชาชีพมีบทบาทในการชวยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย ทีนี้พอมาอยู ทานมารอยเรียงถอยคําใหม ใน (๕) กลายเปนวา 

สนับสนุนการดําเนินการขององคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย 

โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว อานแลวใจความมันผิด

หลักการไปเลย ทานประธาน เพราะวาหลักการเดิมนั้น ที่เรามีมติไปนั้นนี่ เรามีมติวา        

รัฐจะสนับสนุนใหองคกรวิชาชีพมีบทบาทในการใหความชวยเหลือประชาชน              

ทางกฎหมาย นั่นคือ หลักการที่เรามีมติไปเดิมครับ ก็ขออนุญาตใหปรับปรุงถอยคําให

เปนไปตามหลักการที่มีมติไวเดิมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ขอความเดิมอีกทีไดไหมครับ มันอยางไรครับ มันถอยคําหรือหลักการครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :   ครับ ถอยคําเดิมที่เรามีมติไวนี่นะครับ      

จะไดใจความของหลักการสําคัญวา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรวิชาชีพ         

มีบทบาทในการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ครับ ซึ่งขอความนี้เดิมมันอยูใน (๓) 

ของมาตรา ๘๐ พอทานมาจัดเรียงขอความใหมนี่ ผมหาไมเจอเลยทั้ง ๕ อนุ มาดูแลวมี

ใกลเคียงกันก็ปรากฏอยูใน (๕) ซึ่งผมอานแลวนี่ มันไมไดสื่อใจความอยางที่เรามีมติไว

ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เหมือนไหมครับ สนับสนุน 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :   เพราะฉะนั้นผมเสนอวา (๕) นั้น ใหปรับใช

ถอยคําตามขอความใน (๓) เดิมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

สนับสนุนใหองคกรภาคเอกชน หรือครับ การดําเนินการของ นี่เอาออกหรือครับ 



 ๔๐ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๑๕/๓ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : สนับสนุนใหองคกรวิชาชีพมีบทบาทในการ

ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ครับ แลวก็ตัดคําวา โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบ      

จากความรุนแรงในครอบครัว ออก เพราะวาขอความมันไมไดตอเนื่องกัน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      

ครับ อันนี้มันจะแกหลักการไปหรือเปลาครับ เดี๋ยว ขอความชัดเจนครับ กรรมาธิการครับ  

 

                            - ๑๖/๑ 

 

 



 ๔๑ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๑๖/๑ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา ขอความนี้ความจริงเอามาจากคําแปรญัตติของทาน

อาจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง นะครับ แลวก็ปรับถอยคําในที่ประชุมวา วาเปนลักษณะ (๕)   

ที่ เขียนไวนี่ครับ อันนั้นเปน (๕) ที่อานอยูในที่ประชุมในขณะนั้น เพราะเห็นชอบ          

ตามคําแปรญัตติของทานอาจารยเจิมศักดิ์ เปนขอความลักษณะนี้ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กรรมาธิการยืนยันวา เปนไปตามคําแปรญัตติดวยนะครับ แลวก็ไมไดไปปรับแก       

ทีหลัง เปนไปตามที่ประชุมพิจารณาครับ เชิญครับ อาจารยสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผมตอง

กราบเรียนยืนยันอยางนี้ครับวา ขอความนี้ผมเปนคนขอแปรญัตติไวใน (๓) แลวก็           

ที่ประชุมเห็นชอบกับคําขอแปรญัตติของผม เพียงแตตอนทาย คือ เดิมนี่ผมแปรญัตติ          

ไววา สนับสนุนใหมีองคกรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ แลวทานศิวะเปนคนขอใหตัดคําวา         

ที่มีกฎหมายรองรับ ออก ทานศิวะเปนคนขอใหตัดขอความตรงนี้ออก ซึ่งผมก็ยินยอม    

นะครับ ออกมาก็เลยเปนขอความวา สนับสนุนใหมีองคกรวิชาชีพมีบทบาทในการ

ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ครับ อยางนั้นเดี๋ยวใหยกรางตรวจอีกรอบแลวกันนะครับ ทานจะสรุปตอนนี้เลย หรือวา  

จะขอตรวจ เชิญครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ก็คงไปขอตรวจครับ 

ทานประธานครับ แตวา ขออนุญาตวา ทานสุรชัยแปรเชนทานสุรชัยพูดจริงนะครับ                

ทานสุรชัยแปรวา สนับสนุนใหองคกรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับมีบทบาทในการชวยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย รวมทั้งมีกองทุนเฉพาะที่รัฐสมทบใหเพื่อการดําเนินงานอยาง

เพียงพอ ผมเขาใจวา ในการประชุมนี่ ไมแนใจนะครับ เดี๋ยวตองไปเช็กนะครับ มีทาน

อาจารยเจิมศักดิ์แปรไวดวยกันนะครับ เปนคําเดียวกับที่กรรมาธิการเอามานะครับ 

ตามบันทึกของกรรมาธิการนั้น ไดลงมติตามรางของอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ดวยคะแนน 

๓๘ ตอ ๒๔ เปนรางของอาจารยเจิมศักดิ์ครับ ไมใชรางของทานสุรชัยครับ  



 ๔๒ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๑๖/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อยางนั้นเดี๋ยวใหทาง 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ ผมวา ตองชวยกรุณาไปตรวจสอบเทป

ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ผมจําไดแมนยําเลย ทานศิวะยังพูดทีเลนทีจริงกับผมเลยวา ถามีคําวา 

กฎหมาย อยู เดี๋ยวเหลือแตสถาบันของอาจารยสุรชัยสถาบันเดียว ตอนนั้นใชไหมครับ 

สุดทาย ที่ประชุมยังถามวา ยอมใหผมตัดคําวา กฎหมาย ออกไหม ผมบอก ผมยินดี        

ใหตัดออกนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมเปนไรครับ เดี๋ยวทางฝายทานเลขาธิการ ใหฝายประชุมตรวจชวเลขนะครับ          

ตรวจกอนดีไหมครับ เพราะวามีเมื่อกี้ประเด็นหนึ่ง นี่อีกประเด็นหนึ่งนะครับ ประเด็น   

ทานสุรพลเรื่องหนึ่ง แลวก็นี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ตรวจกอนดีกวานะครับ จะไดไมตอง    

แยงกันนะครับ ขออนุญาตที่ประชุม  ขอตรวจนะครับ แลวเดี๋ยววาอีกทีหนึ่งครับ             

ขอใหเร่ิมตรวจเลยนะครับ อยางนั้นแขวนตรงนี้ไวสักครูหนึ่งนะครับ สวนที่ ๖ นะครับ           

ขออนุญาตเขาสวนที่ ๖ กอนนะครับ มาตรา ๘๒ มีทานใดติดใจถอยคําหรือขอความที่ขัด

หรือแยงกันครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครบั ไมมี เขาสวนที่ ๗ นะครับ ทานสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

กอนที่จะไปสวนที่ ๖ นั้น ขออนุญาตยอนกลับไปมาตรา ๔๒ ไดไหมครับ ที่ทานสุรพลได

เรียนไวนี่ ฝายเลขาของสภาไดเช็กแลวนะครับ มีที่ทานสุรชัย ประทานโทษนะครับ               

ทานสุรพลพูดไวจริงนะครับ ก็ขออนุญาตเติมตามคําที่ทานจรัญไดใหไวเลยนะครับ            

เติมคําวา การอนุรักษโบราณสถานและแหลงทางประวัติศาสตร เขาไปนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เปนหลักการเดิมนะครับ เปนหลักการเดิมที่พิจารณาไปแลวนะครับ ไมไดเพิ่ม

หลักการใหมนะครับ ทานสมาชิกไมเห็นอยางอื่นนะครับ  



 ๔๓ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๑๖/๓ 

 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)   

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เห็นชอบกับที่สมาชิกและกรรมาธิการเสนอนะครับ จะชัดเจนไหมครับ พูดไปแคนี้

เจาหนาที่เขาจะบันทึกถูกไหมครับ บันทึกแลวนะครับ ขอบพระคุณครับ ทานสุรพลครับ              

เขาสวนที่ ๗ นโยบายดานเศรษฐกิจนะครับ ไมมีทานใดติดใจนะครับ เขาสวนที่ ๘ เลย            

นะครับ แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  : ทานประธานครับ ขออนุญาตนิดหนึ่ง

ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานพิเชียรครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ   :   สวนที่ ๗ นะครับ แนวนโยบาย         

ดานเศรษฐกิจ ใน (๖) ครับ บรรทัดสุดทายนะครับ ขออนุญาตทานกรรมาธิการยกราง     

ไดดูสักนิดหนึ่งนะครับ -------------------------------------------------------------------------------- 

 

                  - ๑๗/๑ 

 



 ๔๔ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      ดรุณี ๑๗/๑ 

 

ที่วา รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย นี่  

ตรงนี้กระผมขออนุญาตเรียนถามนะครับ วา รวมทั้งสิทธิทางปญญาและลิขสิทธิ์ดวย   

หรือเปลาครับ ตอนที่เราอภิปรายกันเราได ดูเหมือนจะไดพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์ดวยหรือเปลา

ครับ ซึ่งมันไมมีอยูในนี้นะครับ มีแตคําวา ภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย กระผม

ขออนุญาตวา นาจะมีคําวา สิทธิทางปญญาและลิขสิทธิ์ของไทย ดวยไหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :      

มีใครแปรญัตติไวหรือเปลาครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ขอทานกรุณาลองเช็กดูนะครับ เพราะวา

ตอนที่เราไดอภิปรายเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทยนี่ กระผมคิดวา ไดมีการ

พูดถึงเรื่องสิทธิทางปญญาและลิขสิทธิ์ของไทยดวยครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เดี๋ยว รบกวนทานพิเชียรชวยดูนิดนะครับ วา มีใครแปรญัตติ แลวมันผิดไปจากที่แปรไว    

หรือเปลานะครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานลองตรวจสอบดู เพราะผมคิดวา

ตอนที่เราอภิปรายเรื่องภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ไดพูดถึงเรื่องนี้ดวยครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานมนูญศรี เดี๋ยวใหถาม ทานมนูญศรีครับ เชิญครับ 

  นางมนูญศรี  โชติ เทวัญ   :   เ รียนทานประธาน  ทานกรรมาธิการ             

ทานสมาชิก ดิฉัน มนูญศรี โชติเทวัญ นะคะ สสร. คะ ดิฉันจะขอพูดในสวนที่ ๘ คะ      

ตอไดเลยนะคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ออ อยางนั้น เดี๋ยวรอสักครูครับ  

  นางมนูญศรี โชติเทวัญ  :  ขอบคุณคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อยูที่สวนที่ ๗ อาจารยอภิชาติ ยกมือครับ 

 



 ๔๕ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      ดรุณี ๑๗/๒ 

 

  นายอภิชาติ ดําดี  :  ทานประธานที่เคารพ กระผม อภิชาติ ดําดี นะครับ 

ขออนุญาตชี้แจงเลยนะครับ วา ผมไดแปรญัตติในเรื่องของภูมิปญญาไทยไว แตจะไปอยู

ในสวนที่ เกี่ยวของกับแนวนโยบายของรัฐดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา           

และพลังงานทดแทนครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมไดอยูตรงนี้นะครับ อาจารยอัชพรครับ จะตอบอะไรอีกไหมครับ ทานอภิชาติตอบ      

ใหแลว 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ความจริงทานตอบไปแลวครับ 

ความจริงอยูในมาตรา ๘๖ (๒) ครับ การดูแลของภูมิปญญาไทยในเรื่องลิขสิทธิ์ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :      

ครับ มีทานใดติดใจถอยคําอื่นอีกไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมีนะครับ ไมมี ผานไปสวนที่ ๘ เชิญทานมนูญศรีครับ 

  นางมนูญศรี โชติเทวัญ  :  เรียนทานประธาน ทานคณะกรรมาธิการยกราง

ทานเพื่อนสมาชิก สสร. ดิฉัน มนูญศรี โชติเทวัญ สสร. คะ ในสวนที่ ๘ นี่นะคะ ไดพูดถึง

เร่ืองแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนะคะ ซึ่งในครั้งที่ผานมา 

ได มีบัญญัติในเรื่องของสวนนี้ ไว  ในมาตรา  ๘๔  นะคะ  ซึ่ งดิฉันไดขอแปรเอาไว                

ในมาตรา ๘๔ (๔) เร่ืองการจัดการทรัพยากรน้ํานะคะ แตพอทานสรุปมาในฉบับใหมนี้นี่ 

จะเปนมาตรา ๘๕ นะคะ ดิฉันจะขอพูดถึง (๔) เชนกันนะคะ ซึ่งที่ดิฉันไดขอแปรเอาไวนี่ 

เร่ืองจัดระบบการดูแลและการใชทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม อันนี้   

รางเกานะคะ รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําเพื่อทุกภาคสวนมีน้ําใชอยางพอเพียง เหมาะสม และ

เปนระบบนะคะ ซึ่งเมื่อแปรไปแลวนี่ ทานคณะกรรมาธิการยกราง ในสวนที่ดิฉันแปรวา

ควรจะใหครอบคลุมทุกภาคสวน แตทางคณะกรรมาธิการยกรางวา ทุกภาคสวน         

หรือตอสวนรวมนี่ ก็จะเปนขอความเดียวกันนะคะ ซึ่งดิฉันไมติดใจนะคะ ก็ใชไดนะคะ  

แตวาในมาตรา ๘๕ (๔) ที่เขียนขึ้นมาใหมนี้นี่นะคะ เปนการพูดถึงการบริหารจัดการ 



 ๔๖ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      ดรุณี ๑๗/๓ 

 

ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรอื่น ๆ อยางเปนระบบ และเกิดประโยชนตอสวนรวม อันนี้ดิฉัน    

รับไดนะคะ แตที่ขาดไป ก็คือ รวมทั้งจัดหาแหลงน้ํา ซึ่งในสวนที่ ๘ นี่นะคะ แนวนโยบาย

ดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ ยังไมมีการพูดถึงเรื่องการจัดหาแหลงน้ําเลยนะคะ ดิฉัน

อยากจะขอใหพิจารณาไวนิดหนึ่งวา ขอใหบรรจุการจัดหาแหลงน้ําไวดวยนะคะ เพราะ

ขณะนี้ ปจจุบันนี้ น้ําไมพอใช เพราะในรางเดิมก็พูดถึงวา ใชน้ํากับทรัพยากรธรรมชาติ 

เร่ืองของการเกษตร ดิฉันก็ขอแปรวา ขอใหเพิ่ม อุตสาหกรรม แตทานก็ขอวา ให ตอ

สวนรวม นะคะ ดิฉันไมติดขัด แตขอใหเพิ่มเร่ือง รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําไวดวยคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

คือมันตกไปหรืออยางไรครับ 

  นางมนูญศรี โชติเทวัญ  :  ตกไปคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ในรางทานแปรไว แลวชนะแลว หรือวามีมติแลว อยางนั้นหรือเปลาครับ  

  นางมนูญศรี โชติเทวัญ  :  คะ ในรางที่เขียนขึ้นมานี่ ครั้งที่ผานมานี่นะคะ        

ก็เขียนวา ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม รวมทั้งจัดหาแหลงน้ํานะคะ ไดเขียนเอาไว  

นะคะ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                       - ๑๘/๑  

   

 



 ๔๗ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สมร ๑๘/๑ 

 

แตพอเขียนใหมนี่นะคะ ไมมีเร่ือง รวมทั้งจัดหาแหลงน้ํา เอาไว ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญมาก

คะ เพราะที่ผานมาน้ําก็ไมพอใชนะคะ แตวาในสวนที่ ๘ นี่ พูดถึงแตเร่ืองของการจัดการ

นะคะ การบริหารจัดการในเรื่องของการสงวนบํารุงรักษา แตไมไดพูดถึงเรื่องการ             

หาแหลงน้ําไวเลยนะคะ ซึ่งน้ําไมพอใชอยู ดิฉันขอใหทางยกรางชวยพิจารณาเรื่องนี้คะ               

วาควรจะตองจัดหาแหลงน้ําเพิ่มขึ้นดวยคะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เรียนทานมนูญศรีนิดหนึ่งครับ คือ ตอนนี้เรากําลังพิจารณาเรื่องถอยคําที่มันผิด     

มันพลาด มันตก มันหลน กับขอความที่มันขัดแยง หรือมีมติไปแลว อาจจะคลาดเคลื่อน

หรือตกหลนอะไรนี่นะครับ เขาใจตรงกันนะครับ  

  นางมนูญศรี โชติเทวัญ  : ตรงกันคะ แตวาตกหลนไป รวมทั้งจัดหา    

แหลงน้ํา คะ ขอบคุณทานคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แตทานลองดูใน (๒) นะครับ ไมรูอันเดียวกันหรือเปลานะครับ เดี๋ยวยกรางตอบกอน             

นะครับ ทานใดครับ ทานไพบูลยหรือครับ  

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน        

ที่เคารพครับ ไพบูลย วราหะไพฑูรย ครับ ก็อยางที่ทานสมาชิกผูทรงเกียรติไดกรุณา

กลาวถึง  วันนั้นนะครับ ที่พิจารณานะครับ ก็จะอยูในมาตรา ๘๕ ซึ่งเดิมมันเปน                   

มาตรา ๘๔ (๒) ครับ ตรงบรรทัดสุดทายนี่ครับ รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําเพื่อใหเกษตรกรมีน้ํา

ใชอยางพอเพียง และเหมาะสมแกการเกษตรครับ ตรงนี้หมายถึงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

แตใน (๔) ที่ชี้แจงกันวันนั้นนะครับ รูสึกผมจะชี้แจงเองนะครับ วา ตรงใน (๔) นี่ครับ เปน

เร่ืองของแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ซึ่งมันทั้งระบบครับ มันรวมทั้งหมดนะครับ 

ไมวาจะเปนภาคใด ภาคอุตสาหกรรม ในทุกภาคสวนนี่นะครับ ตรงจุดนั้นมันจะเปนคนละ

เร่ืองกันนะครับ เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทานกังวลอยู ที่ประชุมไดลงมติไปแลวนะครับ จะอยู

ใน (๒) ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ครับ ก็อธิบาย คือ ไมไดตกหลนนะครับ แตมีอยูแลวใน (๒) ครับ ทานมนูญศรีครับ  



 ๔๘ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สมร ๑๘/๒ 

 

  นางมนูญศรี โชติเทวัญ  : ขออนุญาตอีกนิดหนึ่งนะคะ ใน (๒) นี่ ทานเขียน 

รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร นะคะ การเกษตร คะ ทานระบุเฉพาะการเกษตร          

นะคะ ก็ใชไดคะ ในเรื่องของการเกษตรไดครอบคลุมเอาไว แตวาทานไมไดพูดถึงภาค          

อ่ืน ๆ เลยนะคะ ทานพูดถึงภาคเกษตร  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ ทานมนูญศรีครับ ตอนนี้เรากําลังดูถอยคํานะครับ วา มันผิด มันคลาดเคลื่อน อะไร

อยางไรนะครับ แตถามันมีอยูแลว หรือผานมติแลวนี่นะครับ มันก็ตองใชหลักการนั้น  

  นางมนูญศรี โชติเทวัญ  :  คะ ดิฉันเขาใจคะทานประธาน แตวาทาน

รวมถึงภาคเกษตรนะคะ ทานไมไดรวมถึงภาคอื่น ๆ ขอใหทานยกรางชวยพิจารณานะคะ 

แตถาทานคิดวา เปนเรื่องเดียวกันนี่ ซึ่งดิฉันก็ไดอภิปรายในครั้งที่แลว และทานก็บอกวา

ทานจะเขียนไวในเจตนารมณดวยนะคะ วา รวมทุกภาคสวน นะคะ หรือตอสวนรวม             

นะคะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวดูหลักการนะครับ เดี๋ยวนะครับทานศักดิ์ชัย  

  นางมนูญศรี โชติเทวัญ  :  ขอบคุณคะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือหลักการถูกตองไหมครับ นี่ทําความเขาใจนิดหนึ่งครับ เพราะวาสมาชิกอาจจะ   

อภิปรายไป หรือมันตกโดยมติ หรืออะไรอยางไรครับ เชิญครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล ครับ ในสวนที่นอกเหนือจากเกษตรกรนี่นะครับ ก็เอามาไวใน (๔)      

ใหรวมอยูในแผนนะครับ ถาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํานี่ ตอสวนรวมทั้งหมดนี่     

ในแผนนั้นก็จะตองพูดหมดนะครับ แลวก็บันทึกไวในเจตนารมณนะครับ ทานประธาน วา 

แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํานี่ รวมทั้งจะตองมีสวนที่วาดวยการจัดหาแหลงน้ํา

เอาไวดวย ถาอยางนี้ก็จะตรงกับที่ทานอยากใหเปนไหมครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ตรงกันหรือยังครับ ทานมนูญศรีครับ  



 ๔๙ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         สมร ๑๘/๓ 

 

  นางมนูญศรี โชติเทวัญ  :  ดิฉันไมติดใจนะคะ ขอเพียงแตวา ใหชัดเจน    

นะคะ วา ถาเกษตรก็เกษตรนะคะ แลวถาหากวา ใน (๔) นี่ ถาทานพูด หมายถึง              

ตอสวนรวม แลวรวมทุกภาคสวนนี่นะคะ ตอสวนรวมนี่ แลวรวมถึงภาคอุตสาหกรรม   

ดวยนะคะ ดิฉันก็ไมติดใจนะคะ ขอใหชัดเจนนะคะ ไมใชวาเกษตรอยางเดียวนะคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เกษตรอยู (๒) ครับ ทั่วไปอยู (๔) ครับ ขอบพระคุณครับ  

  นางมนูญศรี โชติเทวัญ  :  ขอบพระคุณมากคะ ใหชัดเจนนะคะทาน   

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ชัดเจนแลวครับ ทานรัฐครับ แลวก็ทานศักดิ์ชัย ทานรัฐ เชิญครับ  

 

    - ๑๙/๑ 

    

 

   



 ๕๐ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                รัตนา ๑๙/๑ 

 

   นายรั ฐ  ชู กลิ่ น   :  กราบ เ รี ยนท านประธานสภาที่ เ ค า รพครั บ                  

ทานกรรมาธิการยกราง เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติครับ พอดีในครั้งที่แลวเปนมาตรา ๘๔ 

นะครับ ครั้งนี้เปนมาตรา ๘๕ ตอนนี้ทานไดยาย (๓) นะครับ ครั้งที่แลวที่ตกลงกัน ที่ทาน

บอกวา ขออนุญาตอานคําเดิมของทานกอนนะครับ จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และ

ดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนการดูแลรักษาธรรมชาติอยางมี

ประสิทธิภาพ มันซ้ํากันนะครับ อันที่ ๑ แลวทานก็ไดมาเปลี่ยนเปนวา จัดใหมีการผังเมือง  

พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพ ตรงนี้นะครับ ผมจะขออนุญาต 

ที่ครั้งที่แลวผมขอทานไปครับ เนื่องจากที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดใกลเคียงนี่ มันมี

ประสิทธิภาพอยูแลว ผังเมืองออกมาแลวครับทาน แตวาใชไมไดเลย ผมขอตัวนี้วาทาน

ชวยพิจารณาแกเปนวา เปน มีประสิทธิผล ไดไหมครับ เพื่อจะไดเห็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

เพราะจะไดใชประโยชนไดเลยนะครับ และสวนที่ ๒ ที่ทานเขียนวา เพื่อประโยชนในการ

ดูแลรักษาธรรมชาติอยางยั่งยืน ซึ่งเปลี่ยนจากตัวเดิม จากคําวา มีประสิทธิภาพ มาเปน 

ยั่งยืน นี่นะครับ ผมขอยืนคําวา อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ไดไหมครับ เพราะวา

เนื่องจากตลอดตะเข็บแมน้ําโขงนี่นะครับ มันมีการดูดกรวดทรายขึ้นมาใช ถาทาน     

บอกวา ยั่งยืน อยางเดียวนี่ ดูดกรวดทรายขึ้นมาใชไมไดแนนอนครับ แตขออนุญาตวา           

ถาจะใหเขาทํางานไดนี่ เพื่อจะเอาสิ่งเหลานี้มาเปนวัตถุดิบในการกอสรางของประเทศเรา       

ในภาคอีสานตอนบนทั้งหมดเลยนะครับ ก็ใหเขาทําอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน       

จะดีกวาหรือเปลาครับ ขอความชวยกรุณาพิจารณาดวยครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เรียนทานรัฐนิดหนึ่งครับ รัฐธรรมนูญใชทั้งประเทศนะครับ แตเขาใจวา อันนั้นคือ           

สิ่งที่ทานยกตัวอยางนะครับ ทางกรรมาธิการครับ มันเปนหลักการ หรือมันเปนถอยคํา

ครับ ประสิทธิภาพ แลวขอแกเปน ประสิทธิผล นะครับ ดูแลรักษาทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน นะครับ เปนหลักการหรือถอยคําครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ครับ ทานประธาน       

ที่เคารพครับ ในการประชุมในครั้งนั้น มาตรา ๘๕ นี่นะครับ  ฝายเลขาเอา  (๑) กับ (๓)     

 



 ๕๑ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                รัตนา ๑๙/๒ 

 

มารวมกัน แลวก็ที่ประชุมก็ขอวา ใหเอากลับไปที่เดิมนะครับ ก็ใชที่เดิมหมดครับ เพราะ

คําเดิมก็คือ จัดใหมีการวางผังเมือง  พัฒนา  และดําเนินการตามผังเมืองอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เปนคําเดิม

หมดเลยครับ ไมไดแกอะไรใหมเลยครับ เพียงแตยายกลับไปอยูที่เดิมเทานั้นเอง  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ไมไดมีขอผิดพลาดนะครับ กรรมาธิการยืนขอความเดิมครับ คือ มันตองแกขอความที่

ผิดพลาดนะครับ  

   นายรัฐ ชูกลิ่น  :  ครับ ครั้งที่แลวนี่เปน อยางมีประสิทธิภาพ ทั้ง ๒ ตัวครับ

ทานประธาน เปดดูไดครับ ของยกราง ทานกรุณาทําไวครั้งที่แลวครับ ไมใช ๒ เลมนี้           

นะครับ เปน มีประสิทธิภาพ ทั้ง ๒ ตัว แลวผมก็ไดปรึกษาทางยกรางบางทานแลววา  

ทานบอกวา ถามันซ้ํากัน ก็อาจจะชวยกรุณาเปลี่ยนใหได ถาจะชวยกรุณาเปลี่ยน ก็ชวย

เปลี่ยน ประสิทธิภาพ ตัวแรก เปน ประสิทธิผล ซึ่งมันจะสามารถทําผังเมืองออกไปวาง

แลวไมใชแคทําเสร็จครับ ทําแลวตองใหประชาชนใชไดดวยครับ ชวยกรุณาพิจารณาดวย

ครับ ขอบคุณครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      

วาอยางไรครับ ทานตรวจดูดีไหมครับ ตรวจดูสิวา ถอยคํามันอยางไรนะครับ คือ                

ตองขอใหระมัดระวัง เร่ืองหลักการก็หลักการนะครับ ถอยคําก็ถอยคํานะครับ   

   นายรัฐ ชูกลิ่น  :  ขออนุญาตครับทานประธาน อีกนิดเดียวครับ อันนี้       

คงไมไดเปลี่ยนหลักการนะครับ เพียงแตวาอยากจะใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชน             

ทั้งประเทศนะครับ ขอบคุณครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เขาใจครับ เขาใจ นะครับ ของทานศักดิ์ชัยเรื่องเดียวกันหรือเปลาครับ  

   นายศักดิ์ชัย อุนจิตติกุล  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม ศักดิ์ชัย     

อุนจิตติกุล ผมจะพูดในเรื่องของ (๔) ซึ่งไดมีการชี้แจงจบไปแลวครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ขอบพระคุณครับ ทานกรรมาธิการอยางไรครับ สมาชิกบอกวา ถอยคํานี่ คือ หลักการเดิม 



 ๕๒ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                รัตนา ๑๙/๓ 

 

เพียงแตวาจะใชคําวา ประสิทธิภาพ หรือ ประสิทธิผล อันไหนมันดีกวากัน ทานก็ตอง

ชี้แจงวา ถาของทานเปนอยางไรนะครับ มีเหตุผลอยางไร แตถาสมาชิกเขามีเหตุผลดีกวา          

ถายอมรับไดนะครับ ก็ยอมรับ ทานรัฐใจเย็นครับ นะครับ พอเอามาแกแลวมันก็ตอง 

อยางนี้ครับ  

 

                                                                                                                     - ๒๐/๑ 

 

 

 

 

 

 



 ๕๓ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๒๐/๑ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ก็หารือทานไดไหมครับ

วา ขอ ๒ คําเลยไดไหมครับ ใหมี อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดไหมครับ      

สวนคําหลังนั้นอยาไปเติมเลยครับ เอา อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นะครับ      

   นายรัฐ ชูกลิ่น  :  ครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถือวา ที่ประชุมเห็นพองตองกันนะครับ วาหลักการเดิมนะครับ ไมไดแกหลักการนะครับ 

เพียงแตเติมถอยคําใหชัดเจน สมบูรณนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ที่ประชุมเห็นดวย ผานมาตราในสวนที่ ๘ นะครับ เขาสวนที่ ๙ นะครับ ทานพิเชียรครับ 

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ทานประธานที่เคารพครับ ในสวนที่ ๙ 

นี้นะครับ ในมาตรา ๘๖ (๑) นะครับ มาตรา ๘๖ (๑) นี่ บรรทัดที่ ๓ ครับ ทานประธาน    

และใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา นี่นะครับ ไมทราบวา จะตองมีคําวา วิจัย            

ดวยหรือเปลาครับ ใหมีสถาบันการศึกษา  วิจัยและพัฒนา  หรือเปลา หรือวาแค 

สถาบันการศึกษาและพัฒนา นะครับ ขออนุญาตเรียนถามทานกรรมาธิการยกรางครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานพิเชียร มันตกหลนหรือเปลาครับ หรือวาทานเพิ่งพบ หรืออะไรอยางไรครับ 

   นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ผมเขาใจวา นาจะตกหลนนะครับ     

ทานลองดูนะครับ เพราะวาอันนี้มันเกี่ยวกับเร่ืองอารแอนดดี (R&D-Research and 

Development) ครับ ทานประธาน             

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กรรมาธิการดู มีตกหลนไหมครับ 

  นายพิ เชียร  อํานาจวรประเสริฐ   :  รี เสิรช  แอนด  ดิเวลลอปเมนต 

(Research and development) ครับ 

 

 



 ๕๔ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๒๐/๒ 

 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ไมไดตกหลนเลยครับ

ทานประธานครับ ก็เปนคําเดิมทั้งหมด (๑) ไมมีใครขอแกอะไรเลยครับ ทานประธาน    

ตอนที่พิจารณาครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง):  

ไมไดตกหลนนะครับ กรรมาธิการยืนยัน ไมไดผิดพลาดนะครับ สวนที่ ๙ มีทานใด         

ติดใจอีก มีไหมครับ อาจารยอัครวิทยครับ 

  นายอัครวิทย  สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ 

ใน (๓) นะครับ บรรทัดที่ ๒ พูดถึงการใชประโยชนจากพลังงานทดแทนซึ่งไดจาก

ธรรมชาติและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและเปนระบบ มีนิดเดียวครับ         

คือ คําวา เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นั้น เปนคําที่แปลมาจากภาษาอังกฤษโดยตรงนะครับ 

เราก็คิดวา จะมีคําอื่นที่ดีกวานี้หรือไมนะครับ ก็ไดหารือกัน แลวทาน ขออภัยที่เอยนาม 

ทานจรัญ ไดแนะนําใหใชคําวา และเปนคุณตอสิ่งแวดลอม คณะกรรมาธิการคิดวา           

ใชคํานี้จะเหมาะสมกวา เปนมิตร ครับ ขอแกไข คําวา เปนมิตร เปน เปนคุณตอ

สิ่งแวดลอม 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เปนคุณ นะครับ ทานสมาชิกเห็นอยางอื่นไหมครับ ขอแกจาก เปนมิตร เปน คุณ นะครับ 

ภาษาไทยนี่ เปนมิตร คือ เปนเพื่อนกันนะครับ ขอแก เปนคุณ นะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเปนเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมขัดของนะครับ ขอเขาสวนที่ ๑๐ นะครับ สวนที่ ๑๐ มีทานใดติดใจไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมี ผานไป หมวดที่ ๖ รัฐสภาครับ สวนที่ ๑ ครับ สวนที่ ๑  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 

 



 ๕๕ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๒๐/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีทานใด ติดใจ ผานไปสวนที่ ๒ นะครับ สวนที่ ๒ ตั้งแตมาตรา ๙๓ ถึง มาตรา ๑๑๐ 

นะครับ ไมมีทานใดติดใจ เขาสวนที่ ๓ นะครับ ทานศักดิ์ชัยครับ 

  นายศักดิ์ชัย  อุนจิตติกุล  :  ทานประธานครับ ทานประธานสภาที่เคารพ

ครับ ศักดิ์ชัย นะครับ สสร. ในมาตรา ๑๑๐ วรรคแรกนะครับ ขออนุญาตพิจารณานิดหนึ่ง  

ผมเกรงวา ขอความมันอาจจะมีการซ้ําซอนหรือไมนะครับ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรี        

เขาบริหารราชการแผนดินแลว พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร    

ผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองในสภาผูแทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดพรรคตนมิไดดํารง

ตําแหนงรัฐมนตรีและมีจํานวนมากที่สุดนะครับ ความหมายก็คือ กําลังจะตั้งผูนํา             

ฝายคานนั่นแหละครับ เสร็จแลวก็มีคําตอมา ก็คือ ในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิก

สังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี แตไมนอยกวาหนึ่งในหา ผมก็เลยเสนอวา อยางนี้           

ครับวา ตัดคําวา ในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี 

ขอความใหมก็จะเปนวา ตอเลยนะครับ จํานวนมากที่สุด แตไมนอยกวาหนึ่งในหาของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมด ประเด็นจะอยูตรงนี้ครับ เนื่องจากวา มันเปนคําที่ ๒ คํา แลวมีความ

ซ้ํากันอยู ก็ขออนุญาตพิจารณาครับ 

 

           -๒๑/๑ 



 ๕๖ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)           บุศยรินทร ๒๑/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ครับ ดู ๆ ก็คลาย ๆ กับจะซ้ํานะครับ ในสภาผูแทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของ            

พรรคการเมืองไมไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีและมีจํานวนมากที่สุด  อยางไรครับ              

ขอความชัดเจนครับ ทานกรรมาธิการครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล ครับ ผมคิดวา จําเปนตองคงไวครับ เพราะวาในบรรทัดที่ ๓ นี่ พูดถึง

หัวหนาพรรคการเมือง ที่สมาชิกในสังกัดพรรคของตนมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี นี่ 

หมายความวา หัวหนาพรรคการเมืองในพรรคฝายคานนั่นแหละนะครับ สวนบรรทัดที่ ๔ 

นี่ และมีจํานวนมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองฝายคานดวยกัน ครับ เพราะฉะนั้น คือ

ไมใชเอาหัวหนา คือ ในฝายคานนี่ อาจจะมีพรรคการเมืองหลายพรรค ก็เอาหัวหนา             

พรรคการเมืองใชไหมครับ คนใดคนหนึ่ง พรรคใดพรรคหนึ่ง ซึ่งมีจํานวนมากที่สุด                  

มีสมาชิกมากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองฝายคานดวยกันนี่ครับ ก็จําเปนตองคงอยูครับ 

ทานประธานครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ความหมายคลาย ๆ ซ้ํา แตเนื้อหาตองการความชัดเจน ก็เลยเขียนยาวนะครับ เขาใจ

ตรงกันนะครับ ทานวัชราครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม   

วัชรา หงสประภัศร สสร. ในมาตรา ๑๐๘ วรรคสุดทายนี่นะครับ การยุบสภาผูแทนราษฎร

จะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน คือ เมื่อยุบสภาแลว มันก็ไมมีเหตุการณ

อะไรที่จะตองใชอีกนะครับ เมื่อยุบสภาแลว มันก็ทําไดครั้งเดียวนะครับ มันเปนสภาเดิม

มันหมดกันไปแลว นาจะตัดออกครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :      

มันจะมีกรณีไหนที่เกิดขึ้น กรรมาธิการครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ๑๐๘ นี่ ก็ลอมาจากมาตราในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ นะครับ ก็คงเผื่อไวครับวา 

หลักการก็คงเปนหลักการวา คงไมสามารถยุบสภาในเหตุเดียวกันได คือ ถาไมเขียนแบบนี้            



 ๕๗ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)           บุศยรินทร ๒๑/๒ 

 

ก็อาจจะเกิดปญหาขึ้นไดนะครับ ความจริงที่ทานวัชราพูด ก็อาจจะมีเหตุผลอยูนะครับ   

แตวากรณีอาจจะเปนไปไดวา พอยุบสภาเสร็จแลว กลับมาอีกนะครับ ก็ชุดเดิมกลับมา

ทั้งหมดละครับ แลวมาขออีก ในเรื่องเดียวกันอีกนะครับ อันนี้ก็ตองยุบอีกไมไดอีกแลว 

เพราะถือวากลับมาแลวนะครับ เขาใจวา นาจะเขียนไวครับ เพื่อกันปญหาที่เกิดขึ้น      

นะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ครับ กรรมาธิการอธิบายแลว ยืนยันนะครับ มีมาตราอื่นอีกไหมครับ ในสวนที่ ๒ ครับ ไมมี 

ผานไปสวนที่ ๓ นะครับ สวนที่ ๓ ตั้งแตมาตรา ๑๑๑ นะครับ ไปจนถึงมาตรา ๑๒๑        

มีทานใดติดใจไหมครับ อาจารยอัครวิทยครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ) :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม  

อัครวิทย สุมาวงศ กรรมาธิการ ในมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง ตอนทาย ลงขอความวา และ   

วันเลือกตั้งตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ซึ่งในมาตรา ๑๑๘ ครับ ไดเปน

เร่ืองเดียวกัน ไดกําหนดวา วันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร  

๑๐๗ ครับ เพราะตอนนี้เราพูดถึง ๑๑๘  ๑๐๗ กําหนดวา วันเลือกตั้งนั้นตองไปกําหนด

เปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ในขณะที่มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่งนั้น ไมมีคําวา                 

วันเลือกตั้ง ลอย ๆ ไมมีคําวา นั้น ขอเพิ่มคําวา นั้น ตรงนี้ เพื่อใหสอดคลองกันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ครับ ในสวนนี้เพื่อใหสอดคลองถอยคํา เหมือนกับสวนของสภาผูแทนราษฎรนะครับ      

เติม นั้น เขาไปดวยนะครับ เติมถอยคํา ไมมีทานใดเห็นเปนอยางอื่นนะครับ ทานไพบูลย

ครับ 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภา

ที่เคารพ ไพบูลย วราหะไพฑูรย ครับ มาตรา ๑๑๓ นะครับ หนา ๔๘ ๑๑๓ วรรคหนึ่ง      

นะครับ ๒ บรรทัดสุดทายนะครับ ------------------------------------------------------------------- 

 

                 - ๒๒/๑ 



 ๕๘ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)         วัฒนี ๒๒/๑ 

 

ที่วา แลวจัดสงใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําความกราบบังคมทูลฯ เพื่อทรงแตงตั้งเปน

สมาชิกวุฒิสภา พอดีอันนี้มันรัน (Run) มาจากคอมพิวเตอร (Computer) มันพิมพ      

เกินมานะครับ ตองขออภัยอยางยิ่งนะครับ แลวที่จะขอเติมตรงจุดนี้นะครับ ก็คือวา       

ในเรื่องของการสรรหาสมาชิกวุฒิสภานี่ จะไมมีในเรื่องของการนําความขึ้นกราบบังคมทูล   

นะครับ ที่ตกลงกันในที่ประชุม ทีนี้พิมพเกินมานะครับ ตั้งแตขอความวา แลวจัดสงให

ประธานสภาผูแทนราษฎรนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา  

ตรงนี้เอาออกนะครับ แตขอความที่มันตกไปนะครับ เปนอยางนี้ครับ แลวแจงผลการ    

สรรหาใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลผูที่ไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 

นะครับ ขอความนี้จะมาแทนนะครับ ขออนุญาตเพื่อความชัดเจน ขออนุญาตอานทั้งวรรค

นะครับ มาตรา ๑๑๓ วรรคหนึ่งนะครับ ใหมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา      

คณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธาน

ผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประธาน

กรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษา

ศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกามอบหมายจํานวนหนึ่งคน และตุลาการในศาลปกครอง

สูงสุดที่ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจํานวนหนึ่ งคน            

เปนกรรมการทําหนาที่สรรหาบุคคลตามมาตรา ๑๑๔ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน    

นับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แลวแจงผลการสรรหา

คณะกรรมการใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลผูที่ไดรับการสรรหาเปนสมาชิก

วุฒิสภา นะครับ ขอความที่ถูกตองครับ ซึ่งมันจะสัมพันธกับมาตรา ๑๑๗ นะครับ         

วา สมาชิกภาพมันเริ่มตั้งแตวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหานะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๑๑๗ นะครับ ตัดขอความ แลวจัดสงใหประธาน               

สภาผูแทนราษฎรนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้ ง เปนสมาชิกวุฒิสภา             

ออกทั้งวรรคนะครับ แลวเติมขอความดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกันนะครับ  

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  มีอีกมาตราหนึ่งนะครับ     

ทานประธานครับ 



 ๕๙ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)         วัฒนี ๒๒/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น มีไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เห็นดวยกับกรรมาธิการเสนอนะครับ เชิญทานไพบูลยตอครับ 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  อีกมาตรานะครับ กราบเรียน

ในมาตรา ๑๑๕ นะครับ หนา ๔๙ ครับ ใน (๔) (ก) นะครับ ที่บัญญัติวา มีชื่ออยูใน

ทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัคร            

รับเลือกตั้ง ขออนุญาตใหสอดคลองกับมาตรา ๑๐๑ (๔) นะครับ ที่วา (ก) นะครับ มีชื่อ

อยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลว นะครับ แลวขอเติมนะครับ      

เปนเวลาติดตอกัน ครับ เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง      

ก็คือ ใน (ก) นี้ ก็จะเหมือนกับผูสมัคร สส. นะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ชัดเจนนะครับ ไมตองทวนแลวครับ มีทานสมาชิกไมเห็นดวย มีไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ถือวาเห็นดวยกับกรรมาธิการเสนอนะครับ ในสวนที่ ๓ มีทานใดติดใจมาตราไหน     

มีไหมครับ ครับ ไมมี เขาสวนที่ ๔ นะครับ บทที่ใชแกสภาทั้งสอง มาตรา ๑๒๒ ถึง ๑๓๕   

นะครับ มีทานใดติดใจครับ ทานอัครวิทยครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ผม อัครวิทย     

สุมาวงศ ครับ มาตรา  ๑๓๒ นะครับ เปนเรื่องที่กําหนดวา ในระหวางที่อายุของ          

สภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได เวนแต

เปนกรณีดังตอไปนี้ (๑) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตามมาตราตาง ๆ  ที่ระบุไว

โดยถือคะแนนเสียงตามจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา ก็มีปญหาวา จํานวนสมาชิกของ

วุฒิสภาที่วานั้นคืออะไรนะครับ ก็มีมาตรา ๑๒๙ วรรคหนึ่งนะครับ  ที่เขียนในเรื่องของ     

 



 ๖๐ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)         วัฒนี ๒๒/๓ 

 

การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจะขอเขาชื่อเรียกประชุมสมัยวิสามัญ     

อันนั้นกําหนดไวชัดวา -------------------------------------------------------------------------------- 

       - ๒๓/๑ 



 ๖๑ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  รสรินทร ๒๓/๑ 

 

ตองมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

ฉะนั้นตรงมาตรานี้นะครับ ๑๓๒ คณะกรรมาธิการก็ขอเสนอ เติมคําวา เทาที่มีอยู หลัง 

คําวา จํานวนสมาชิกของวุฒิสภา เพื่อใหชัดเจนครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

จํานวนเสียงเทาที่มีอยู หรือวาเอาตอนทายครับ โดยถือคะแนนเสียงเทาที่มีอยู 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวน

สมาชิกของวุฒิสภาเทาที่มีอยู 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เทาที่มีอยูนะครับ  

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ก็หมายความวา เสียงขางมาก

เสียงอะไร ก็ถือจากยอดที่มีอยู  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

อันนี้ ตรงนี้ก็ไมไดบอกวา เสียงขางมาก เสียงขางนอย นะครับ โดยถือคะแนนเสียงจาก

จํานวนสมาชิกวุฒิสภา อยางไรครับ  

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ครับ ก็ขอถอนครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ เดี๋ยวเอาความชัดเจนครับ คอย ๆ ดูนะครับ ทานอัชพรสรุปอีกทีครับ เอาอยางไร              

ดีครับ 

 นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  มาตรา ๑๓๒ ขอคงเปนไปตามที่

รางที่เสนอนี่ครับ โดยไมเติมถอยคําครับ เพราะอันนี้หมายถึงวา คะแนนเสียงของจํานวน

สมาชิกวุฒิสภา คือ มาตราเหลานั้นตองใช ๒ คะแนน คะแนน สส. กับ สว. แตในกรณีที่ 

สส. ไมมี เขาก็บอกวา ใหถือคะแนนเสียงจาก สว. เทานั้น เพราะฉะนั้นไมตองเติม อันนี้

เปนถอยคําของรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ คงไมมีปญหาครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

หารือนะครับ วา ทําไมไม เปนไปตามรัฐธรรมนูญ หรือ กฎหมายบัญญัติ อะไรอยางนี้              

ถาเติมตรงนี้มันจะชัดไหมครับ จํานวนสมาชิกของวุฒิสภาตามที่ อยางนั้นทานยืนยัน 



 ๖๒ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             รสรินทร ๒๓/๒ 

 

คําเดิมกอนนะครับ แลวเดี๋ยวถาทานจะปรับถอยคํา ฝากทานดูอีกนิดหนึ่งแลวกันนะครับ 

เพราะวาสมาชิกขางลางไมไดติดใจอะไรนะครับ กรรมาธิการดูใหรอบคอบอีกทีหนึ่ง            

นะครับ และอยางไรเดี๋ยวถาจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็บอกอีกทีนะครับ ขอผานไป             

สวนที่ ๕ นะครับ สวนที่ ๕ การประชุมรวมกันของรัฐสภานะครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

ไมมีทานใดติดใจนะครับ ไปสวนที่ ๖ ครับ ทานพิเชียรครับ สวนที่ ๖ ครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :   ครับ สวนที่ ๖ ในมาตรา ๑๓๙ ครับ 

ทานประธาน (๓) นะครับ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญนี่

นาที่จะใหศาลฎีกาขึ้นมาไวกอนหนาศาลรัฐธรรมนูญหรือไมนะครับ เพราะวารูสึกมี       

ในบางมาตรานี่  ก็ จะใหประธานศาลฎีกาขึ้ นก อนประธานศาลรั ฐธรรมนูญ                     

อันนี้ก็ขออนุญาต ขอหารือครับ ทานประธานครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ทางกรรมาธิการขัดของไหมครับ เชิญครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานกรรมาธิการ         

ที่เคารพครับ ลําดับนาจะถูกตองแลวครับ บางมาตราเราเอาทานประธานศาลฎีกา    

ขึ้นมากอนประธานศาลรัฐธรรมนูญ อันนั้นจริงอยูนะครับ แตวาลําดับของการเรียงศาลนี่ 

ศาลรัฐธรรมนูญจะมากอนศาลฎีกาครับ ในรายหมวดนะครับ ก็ขออนุญาตเรียงไปตามนี้

นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

กรรมาธิการยืนยันนะครับ ความถูกตอง มีมาตราอื่นไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมี เขาสวนที่ ๗ นะครับ สวนที่ ๗ ตั้งแตมาตรา ๑๔๒ ไปจนถึงมาตรา ๑๕๓ นะครับ 

ทานกรรมาธิการหรอืสมาชิกไมติดใจนะครับ ไมมีทานใดติดใจ ก็ผานไปสวนที่ ๘ นะครับ  

 



 ๖๓ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                             รสรินทร ๒๓/๓ 

 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ เมื่อกี้ฟงไมทัน

ครับ ในสวนที่ ๗ มีมาตราหนึ่งครับ คือ ที่จริง ๒ มาตราดวยซ้ํา คือ มาตรา ๑๔๒ นะครับ 

๑๔๒ (๓) นี่ครับ การเสนอรางพระราชบัญญัตินี่ กําหนดวา ศาลหรือองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ  เฉพาะกฎหมายที่ เกี่ยวกับการจัดองคกรและกฎหมายที่องคกรนั้น                 

เปนผูรักษาการ นะครับ คนที่รักษาการไมใชองคกรหรือศาลครับ แตเปนประธานศาลหรือ 

ประธานองคกร ฉะนั้น ในสวนทายขอแกเปนอยางนี้ครับ ศาลหรือองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองคกรและกฎหมายที่ประธานศาล       

หรือประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ หรือ ครับ เติมคําวา ประธานศาลหรือประธาน         

และตอดวยองคกรที่มีอยูแลวครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

อยางนั้นก็ประธานองคกรนั้นไปเลย ก็รวมหมดแหละครับ ทั้งศาล ทั้งอะไร 

 

          - ๒๔/๑ 



 ๖๔ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๒๔/๑ 

 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  แลวแตกรณีจะเติมนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานกรรมาธิการครับ อาจารยสมคิดครับ ตกลงถอยคํายืนยันครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ก็เอาตามที่ทานประธาน

วาไดไหมครับ ขอเติมคําวา ที่ประธานองคกรนั้น นะครับ ประธานนี้ก็ใหหมายถึง          

ทั้งประธานศาล และประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญดวย นะครับ เติมคําวา 

ประธาน ครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) : ทานประธานครับ 

เนื่องจากแกมาตรานี้แลวนี่ ๑๔๒ แลว ก็ขอกลับไปแกมาตรา ๑๓๙ ไดไหมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  (๓) นะครับ ก็ขอเติมวา 

ประธาน นะครับ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา หรือประธานองคกรอิสระ  

ตามรัฐธรรมนูญ นะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ในมาตรา ๑๓๙ (๓) ใหเพิ่มคําวา ประธาน ไปหมดนะครับ เพื่อใหสอดคลองตองกัน      

นะครับ มาตรา ๑๓๙ เติมคําวา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธาน

องคกร คือ เพิ่มคําวา ประธาน เฉย ๆ เขาไปนะครับ เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๑๔๒   

นะครับ (๒) ในบรรทัดที่ ๒ และกฎหมายที่ เพิ่มคําวา ประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ 

นะครับ เพิ่มคําวา ประธาน เฉย ๆ นะครับ ทานยังติดใจไหมครับ สมบูรณหรือยังครับ 

ถูกตองหรือยังครับ ทานดูแลวครับ แต (๓) นี่มันเปนเรื่องพระราชบัญญัติ เสนอโดยองคกร

นะครับ ทานอาจารยดูอีกทีหนึ่งครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ      

ขอยอนไป  ๑๓๙  (๓) ขอใชคําวา  ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลฎีกา  หรือองคกรอิสระ  



 ๖๕ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๒๔/๒ 

 

ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานศาลหรือประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเปนผูรักษาการ   

ไดไหมครับ หรือวาใชคําเหมือนกับใน ๑๔๒ ไดไหมครับวา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือ

องคกรอิสระ ซึ่งประธานองคกรนั้น นะครับ เปนผูรักษาการ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ซึ่งประธานองคกรนั้น นะครับ ขอความจะไดตรงกันนะครับ ตรงกันแลวครับ เอาไหมครับ 

ตกลงสรุป อาจารยจรัญครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ตรงนี้          

ตองขออภัยที่ความเห็นยังไมลงกัน มันมี ๒ ความเห็น คือ ความเห็นหนึ่งนี่ เขาเห็นวา     

ฝายตุลาการ คือ ศาลกับองคกรอิสระนี่รวมกลุมเดียวกัน แตอีกความเห็นหนึ่งนี่ ทานแยง

วา  ศาลเปนฝายตุลาการ  สวนองคกรอิสระนี่แยกออกมาเปนองคกรตรวจสอบ               

ซึ่งตรวจสอบศาลดวย เพราะฉะนั้นก็อยากจะขอใชคําใหชัดตรงนี้ครับวา ซึ่งประธานศาล 

หรือประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ ทั้ง ๒ มาตราเลยครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอความจะไดไมแยงกันนะครับ อยางนั้นสรุป ขออนุญาตกรรมาธิการกับสมาชิก    

นะครับ เปนไปตามที่ทานอาจารยจรัญเสนอนะครับ ทานสมาชิกไมเห็นดวย มีไหมครับ   

ครับ ถือวา เห็นดวยตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ สวนที่ ๗ มีอะไรคางไหมครับ  

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ มีอีก         

มาตราหนึ่งครับ ในสวนที่ ๗ คือ มาตรา ๑๕๓ ครับ ๑๕๓ วรรคสาม นั้น มีขอความวา              

การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัติตอไปตามวรรคสอง   

ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับการประชุมรัฐสภา แตในขณะที่มาตรา ๑๕๗        

วรรคสองตอไป ๑๕๗ วรรคสอง นั้น บัญญัติวา การถาม การตอบกระทูตามวรรคหนึ่ง           

ใหกระทําไดสัปดาหละหนึ่งครั้ง และใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นตั้งกระทูถาม      

ดวยวาจาเรื่องการบริหารราชการแผนดินนั้นไดเร่ืองละไมเกินสามครั้ง ทั้งนี้ ตามขอบังคับ

การประชุมสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการเห็นควรขอแกไข มาตรา ๑๕๓ วรรคสาม 

ในสวนที่เกี่ยวกับขอบังคับนี้วา ตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา เพื่อใหสอดคลองกับ

ขอความ ในมาตรา ๑๕๗ วรรคสอง ดังกลาวครับผม                                          - ๒๕/๑                           



 ๖๖ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๒๕/๑ 

 

  นายอัครวิทย  สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ตัดคําวา ที่กําหนดใน ออกครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวนะครับ โทษทีครับ ฟงจะงง ๆ นิดหนึ่งครับ ๑๕๓ วรรคที่ ๓ 

  นายอัครวิทย  สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ๑๕๓ วรรคสามครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยแกเปนอยางไรครับ  

  นายอัครวิทย  สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ขอตัดคําวา ขอความตามที่

กําหนดในขอบังคับการประชุมรัฐสภา นั้น ขอตัดคําวา ที่กําหนดใน ออก จะอานเปนวา 

ตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา ครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ออ ตัดคําวา ที่กําหนดใน ออกนะครับ ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา 

  นายอัครวิทย  สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ครับ และไปสอดคลองกับ           

มาตรา ๑๕๗ วรรคสองครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ออ ครับ ทั้งนี้ ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ๑๕๓ นะครับ ตัดคําวา                    

ที่กําหนดใน ออกนะครับ สาระเดิมนะครับ ไมไดเปลี่ยนแปลงหลักการอะไรนะครับ            

ทานเลขาลองดูครับ เกี่ยวของกับสภาครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ขออนุญาตแกไขอีกเล็กนอยไดไหมครับวา ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา 

นี่ ขออนุญาตแกเปน ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภา ไดไหมครับ สวนสภาไหนนี่

วาไป  เพราะวา  เขาใจวาการแกไขเพิ่มเติม  พรบ .  นี่  อาจจะอยู ในสภาไหนก็ได                

ตัดคําวา รัฐ ออกดวยครับ นอกจากที่ทานอัครวิทยขอตัดวา ที่กําหนดใน ออกแลวนะครับ   

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ถาประชุมรัฐสภานั้น มันจะเปนที่ประชุมของทั้งสองสภารวมกันนะครับ มันก็ตีความ

ได ๒ อยางนะครับ แตเพื่อไมใหมีปญหา ก็ตัดคําวา รัฐ ออกนะครับ  เหลือ  การประชุมสภา 

 



 ๖๗ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๒๕/๒ 

 

ที่ประชุมไมขัดของนะครับ ถือวา ผานสวนที่ ๗ นะครับ สวนที่ ๘ จะพักกอนไหมครับ    

เดี๋ยวขอพักสักชั่วโมงหนึ่งนะครับ แลวเดี๋ยวเรามาประชุมตอ สวนที่ ๘ เปนตนไปนะครับ   

  นายไพบูลย  วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตทานประธาน    

นิดเดียว  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานไพบูลยครับ มีอะไรครับ  

  นายไพบูลย  วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน       

ที่เคารพครับ มาตรา ๑๕๓ เมื่อสักครู ผม ไพบูลย นะครับ ถาเปนเพียงสภาอยางเดียว           

นะครับ เกรงวา มันจะไมสอดคลองกับมาตรา ๑๓๖ ซึ่งเรื่องนี้ตองประชุมรวมกันของ

รัฐสภา ก็ตองนําขอบังคับการประชุมของรัฐสภามาใชอยูแลว ถาระหวางไมมีขอบังคับ

การประชุมรัฐสภา ก็มีอีกมาตราหนึ่ง บอกวา ใหใชของสภาผูแทนราษฎรโดยอนุโลม ก็คง

คงไว นาจะเหมาะสมกวา เพราะมันมีใน ๑๓๖ นะครับ (๑๑) ซึ่งตองทําในที่ประชุมรวมกนั

ของรัฐสภา ถูกไหมครับ อันนี้ ไมทราบวาจะเหมาะสมไหม  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คืออยางนี้ ถาทานจะใหสมบูรณนะครับ ทานตองบอกวา ขอบังคับการประชุมรัฐสภา   

การประชุมสภาผูแทนราษฎร หรือการประชุมวุฒิสภา นะครับ ถาทานจะใหสมบูรณ     

มันตองเขียนแบบนี้นะครับ อยางนั้นเดี๋ยวพักนะครับ แลวทานหาถอยคํามาสรุปอีกที    

นะครับ  ขอพกัการประชุมครับ ๑ ชั่วโมงครับ 

 

พักประชุมเวลา  ๑๒.๑๕  นาฬิกา 



 ๖๘ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        นิวรา ๒๖/๑ 

 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เมื่อกี้ก็กําหนดพัก ๑ ชั่วโมงนะครับ นี่หนึ่งชั่วโมงเศษ ๆ นะครับ จึงขอดําเนินการประชุม

ตอไปนะครับ เชิญทานกรรมาธิการเขาประจําที่เลยครับ  

  (คณะกรรมาธิการเขาประจําที่)  

 

              - ๒๗/๑ 

   



 ๖๙ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๒๗/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กอนที่เราจะพักไป ไดอยูในสวนที่ ๗ ที่คางไว มาตรา ๑๕๓ นะครับ ที่จะกําหนดเรื่อง

ถอยคํา วา จะใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมของสภานั้น เดี๋ยวจะยุติในลักษณะใด 

นะครับ ระหวางรอกรรมาธิการกับสมาชิกครับ เชิญทานเสริมเกียรติครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ 

ทานกรรมาธิการยกราง และทาน สสร. ครับ ผมขออนุญาตครับ ในประเด็นที่หารือนั้น     

ผมอยากจะใหทานประธานชวยกรุณาไปดูมาตรา ๑๓๗ ครับ ๑๓๗ ไดบัญญัติวา           

ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมรัฐสภา ผมอยากจะเรียนวา 

ขอความที่บอกวา ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา ในประเด็นที่กําลังพิจารณา 

๑๕๓ นี้ นาจะเหมาะสมครับ ไมนาตัดคําวา รัฐ ออกเลยครับ คําวา ขอบังคับของสภา    

มันไมคอยมีครับ รัฐสภาจะเหมาะสมกวาครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ  คือ  ในหมวดนี้ เปนหมวดของการตราพระราชบัญญัตินะครับ  การตรา

พระราชบัญญัติ เวลาประชุมนี่นะครับ ก็จะแบงออกเปนแตละสภานะครับ พอกฎหมาย

เขามาที่สภาผูแทนราษฎร เขาก็ใชขอบังคับของสภาผูแทนราษฎร พอกฎหมายถูกสงจาก 

สภาผูแทนราษฎรไปวุฒิสภา ก็จะมีขอบังคับการประชุมของวุฒิสภานะครับ ก็จะแยก

ขอบังคับกันนะครับ แตถาเราใชขอบังคับการประชุมของรัฐสภานะครับ จริง ๆ แลว 

มันเปนถอยคําตางหาก ที่ผานมาก็มีปญหาเรื่องถอยคําแบบนี้ครับ ในระหวางรอนี่นะครับ 

ยังจะมีเร่ืองของการพิจารณานโยบายของรัฐบาล ซึ่งรัฐธรรมนูญบอกวา ใหรายงานตอ

รัฐสภา  พอมาปฏิบัติจริงนี่นะครับ ก็ไปแยกประชุมกัน  รัฐบาลก็ตองมาชี้แจงกับ 

สภาผูแทนราษฎรทีหนึ่ง ไปชี้แจงกับวุฒิสภาทีหนึ่งนะครับ แตก็ใชคําวา ตอรัฐสภา  

ใชรวมกันนะครับ ตรงนี้ก็คงตองมีความชัดเจน กรรมาธิการพรอมหรือยังครับ ไดขอยุติ

หรือยังครับ ทานอัชพรครับ เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ คือ ความจริงอันนี้เอาขอความมาจาก

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ คือ ขอบังคับการประชุมรัฐสภา แตเมื่อกี้ไดคยุกับทานเลขาแลว รูสึก 



 ๗๐ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ณัฐชนก ๒๗/๒ 

 

วา ทางปฏิบัติจะมีปญหาจริงนะครับ ถาจะขออนุญาตใชทั้ง ๓ สภาเลยไดไหมครับวา

ขอบังคับการประชุมของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา คือ แลวแตกรณีครับ             

ก็แลวแตวารางนั้นจะอยูในขอบังคับไหน เทาที่คุยกับทานเลขา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ทีนี้ในรางกฎหมาย มันจะมีของรัฐสภา มีไหมครับ มีการประชุมรวมไหมครับ ที่ผานมา 

มันจะแคตั้งกรรมาธิการรวม 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  : มีรัฐธรรมนูญ เวลาแกไขรัฐธรรมนูญ

ที่คางอยูนะครับ ก็จะตองประชุมรวมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

นั่นสิ แตทีนี้ในหมวดนี้ มันหมวดการตราพระราชบัญญัตินะ  

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  เฉพาะมาตรานี้ ๑๕๓ นั้น พูดถึง

เ ร่ืองคางทั้ งหมดนะครับ  พูดถึง  รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม  หรือบรรดาราง

พระราชบัญญัติที่คางอยู 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ออครับ ทานอาจารยจรัญครับ เชิญครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล ครับ ผมคิดวา นาจะตองเปนไปอยางที่ทานไพบูลยเสนอไวครับ --------- 

 

                  - ๒๘/๑ 



 ๗๑ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)       สาริศา ๒๘/๑ 

 

เพราะวาในมาตรา ๑๓๖ (๑๑) ระบุไวแลวครับวา การที่จะใหความเห็นชอบใหพิจารณา

รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือราง

พระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ตอไปได ตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสองนี่ จะตองใหรัฐสภาประชุม

รวมกัน เมื่อรัฐสภาประชุมรวมกันแลว เห็นชอบแลว รางกฎหมายคางอยูตรงไหน ก็เดิน

ตอไปไดตามขอบังคับของสภานั้น ๆ เพราะฉะนั้น ๑๕๓ วรรคสองนี่ ถูกตองแลว ที่ใชคาํวา 

ขอบังคับรัฐสภา อันนี้ตรงกับที่ทานไพบูลยเสนอไว ตอนกอนจะพักใชไหมครับ หลังจาก

นั้นเปนอีกเรื่องหนึ่งครับ แตวา ๑๕๓ วรรคสอง คือ รัฐสภาตองประชุมรวมกัน เห็นชอบให

รางกฎหมายที่คางอยูนั้นดําเนินการตอไปได แลวหลังจากนั้นถึงจะเปน ไมใชอยูใน ๑๕๓ 

แลวครับ ก็เปนเรื่องแตละสภาดูกันไป ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ อยางไรดี ทานลองหารือนะครับ เพราะกฎหมายจะตกไปนี่ คือ ที่ผานมาก็เคยเกิด

กรณีนี้ครับ พอกฎหมายรัฐบาลใหมเขามาใชไหมครับ กฎหมายที่คางนี่ก็จะกลับคืนสูการ

พิจารณาของสภา เดี๋ยวขอเวลาสักครูนะครับ คือ ถาดูถอยคําวรรคสองนี่นะครับ บอกวา  

และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวยนะครับ รัฐสภามีมติเห็นชอบดวย อันนี้จะประชุมรวมหรือวา

แยกสภาครับ ทานอัชพรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานครับ         

คือ ในวรรคสองนั้นตองประชุมรวม เพื่อวา เห็นชอบใหพิจารณาไดตอไป แตกําลังทํา

ความเขาใจ วรรคสามมันตอเนื่องมา หลังจากรัฐสภาเห็นชอบแลวนี่ กฎหมายนั้น                

จะพิจารณาไปอยางไร มันก็แลวแตขอบังคับการประชุมของแตละสภาที่จะกําหนดขึ้น

นาจะเปนอยางนั้นมากกวาครับ เทาที่คุยกับทานเลขา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ผมก็วานาจะเปนอยางนี้ครับ 

นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  เพราะฉะนั้นก็อยางที่กราบเรียน

เสนอวา ใชทั้ง ๓ อันวา ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 

หรือรัฐสภา สําหรับกรณีรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณี 

 



 ๗๒ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                สาริศา ๒๘/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

แลวแตกรณี ดวยนะครับ นาจะครอบคลุมหมด ทานวัชราครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม   

วัชรา หงสประภัศร สสร. ผมขอเสนอวา ใหใชคําวา ขอบังคับการประชุมสภาที่เกี่ยวของ 

ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ มันก็เกี่ยวของครับ นี่ครับ ของแตละสภานี่คือเกี่ยวของ คือ ถอยคําจะไดสละสลวย

หนอยครับ ผมวา เขาใจตรงกันแลวละ เพียงแตวาจะเขียนอยางไรใหมันเขาใจไดนะครับ      

ทางกรรมาธิการเสนอวา ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุม

วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี นะครับ หรือการประชุมสภาผูแทนราษฎร ใชคําวา 

ขอบังคับเหมือนกันหมดไหมครับ ตองซ้ําไหม ใชขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี ไดไหมครับ จะไดไมตองใชคําซ้ํา ทานอัชพรยืนยันอีกที

ไดไหมครับ กรรมาธิการครับ ผมจะไดถามสมาชิก 

  

                            - ๒๙/๑ 

 

 

 



 ๗๓ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)              ศิริลักษณ ๒๙/๑ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรรมาธิการ)  :  ครับ ก็ขออนุญาตแกตอนทายเปน

ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี

ครับ 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกไมเห็นดวย มีไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

            นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรา ๑๕๓ ถือวา เห็นดวยตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ ขอผานไปสวนที่ ๘                  

การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรรมนูญ มีทานใดติดใจบางครับ 

สมาชิกไมติดใจ ผมผานไปสวนที่ ๙ นะครับ สวนที่ ๙ การควบคุมการบริหารราชการ

แผนดิน มีตั้งแตมาตรา ๑๕๖ ไปถึง มาตรา ๑๖๒ มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ ถอยคํา

หรือขอความที่ขัดหรือแยงกัน ไมมีสมาชิกทานใดติดใจ ผมผานไปหมวดที่ ๗ นะครับ    

การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กระผมมีครับ 

            นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ทานวัชราครับ เชิญครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร สสร. มาตรา ๑๕๔ ครับ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง คําวา 

ถวาย นี่ นาจะตัดออกนะครับ 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

๑๕๔ วรรคไหนครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  วรรคแรกครับ 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

วรรคแรกเลยนะครับ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง ทานอัชพรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขออนุญาตคงไวครับ เพราะวาไดสอบถามแลว เปนคํา 



 ๗๔ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)            ศิริลักษณ ๒๙/๒ 

 

ที่จะตองนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย เปนคําในราชาศัพท ซึ่งเปนอยางนี้อยู               

ครับผม ขออนุญาตครับ 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

ครับ กรรมาธิการยืนยันความถูกตองแลวนะครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีสมาชิกติดใจ ในหมวดที่ ๘ ผมผานไปสวนที่ ๙ นะครับ สวนที่ ๙ การควบคุมการ

บริหารราชการแผนดินนะครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีทานใดติดใจ ผานไปหมวดที่ ๗ นะครับ หมวดที่ ๗ การมีสวนรวมทางการเมือง

โดยตรงของประชาชน ตั้งแตมาตรา ๑๖๓ ถึง ๑๖๕ มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมติดใจ ผานไปหมวดที่ ๘ นะครับ การเงิน การคลัง และงบประมาณ ทานใดติดใจ 

กรุณายกมือดวยนะครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีสมาชิกติดใจ ผมขอผานไปหมวดที่ ๙ นะครับ คณะรัฐมนตรีครับ มาตรา ๑๗๑ จนถึง

มาตรา ๑๙๖  ทานอาจารยสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  แกไขถอยคําเล็กนอย

ครับ ทานประธานครับ ในมาตรา ๑๘๒ (๓) ครับ บรรทัดที่ ๒ ครับ ขออนุญาตแกไขใหตรง

กับบรรทัดที่ ๑ (๓) นี่นะครับ ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมี

การรอการลงโทษ เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการ ขอเติมคําวา มีการ หนา

คําวา รอการลงโทษ เขาไปครับ เพื่อใหสอดคลองกับบรรทัดแรกครับ 

 



 ๗๕ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)            ศิริลักษณ ๒๙/๓ 

 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรา ๑๘๒ (๓) บรรทัดที่ ๒ นะครับ กรรมาธิการขอเติมคําวา มีการ หนาคําวา           

รอการลงโทษ นะครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวย มีไหมครับ  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ถือวา เห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ มาตราอื่นในหมวดนี้ มีไหมครับ หมวดที่ ๙  

(ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมี  ผมผานไปหมวดที่ ๑๐ นะครับ --------------------------------------------------------------- 

 

                           - ๓๐/๑ 

 

 



 ๗๖ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   เสาวลักษณ ๓๐/๑ 

 

หมวดที่  ๑๐  หมวดของศาลนะครับ   สวนที่  ๑  บททั่วไป  ครับ  มาตรา  ๑๙๗  ถึง                

มาตรา ๒๐๓ นะครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมีทานสมาชิกติดใจ ผมขอผานไปสวนที่ ๒ นะครับ ศาลรัฐธรรมนูญ ทานเลขาธิการ

ศาลรัฐธรรมนูญครับ  

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธาน        

ที่เคารพครับ ไพบูลย วราหะไพฑูรย ครับ มาตรา ๒๐๙ (๗) เหมือนกับที่ทานเลขานุการ

คณะกรรมาธิการเสนอเมื่อสักครูนี้ครับ  บรรทัดที่  ๒  ครับ  เติม  มีการ  กอนหนา                

รอการลงโทษ จะเหมือนกันครับ ประโยคนี้นะครับ หรือมีการรอการลงโทษ ครับ เติม              

มีการ เหมือนกัน ใหสอดคลองกับบรรทัดแรก ที่แกไขเมื่อสักครูนี้นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตราเทาไรนะครับ 

  นายไพบูลย   วราหะไพฑู รย   (กรรมาธิการ )   :  ๒๐๙  (๗ )  ครับ                  

ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เวนแตเปน

กรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือ แลวก็ขอเติมนะครับ มีการรอการลงโทษในความผิด           

อันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ มาตรา ๑๐๙ (๗)  

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ๒๐๙ ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ประทานโทษ ๒๐๙ นะครับ (๗) กรรมาธิการขอเพิ่มคําวา มีการ หนาคําวา รอการลงโทษ

นะครับ มีสมาชิกไมเห็นดวย มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 

 



 ๗๗ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   เสาวลักษณ ๓๐/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ถือวา เห็นดวยกับกรรมาธิการเสนอแกไขนะครับ  มาตราอื่นในสวนที่  ๒  นี้                

มีอีกไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมี ผมเขาสวนที่ ๓ นะครับ ศาลยุติธรรม ทานอาจารยสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ 

มาตรา ๒๒๑ ในหนา ๙๖ ครับ ขออนุญาตยายที่นิดเดียวครับ วรรคสุดทายนะครับ     

วรรคสุดทาย  เขียนวา  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  (๓) ไม มี                    

ขออนุญาตยายคําวา ไมมี มาอยูขางหนานะครับ เพื่อใหสอดคลองกับการเขียนในเรื่อง

ศาลรัฐธรรมนูญ ก็อานจะไดใจความวา ในกรณีที่ไมมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม              

วรรคหนึ่ง (๓) ขอยายที่คําวา ไมมี มาอยูขางหนาแคนั้นเองครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ถอยคําก็จะดีขึ้นนะครับ ไมมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) หรือมี               

แตไมครบสองคน นะครับ ก็ยายถอยคําวา ไมมี มาหนา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ นะครับ             

มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวย มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ถือวา เห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ ผมขอผานสวนที่ ๓ นี้ไป เขาสูสวนที่ ๔                

นะครับ ศาลปกครอง ทานไพบูลย หรืออาจารยสมคิดครับ เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ       

ในมาตรา ๒๒๖ ครับ วรรคสุดทาย วรรคที่ ๓ นะครับ เปนเรื่องการแกไข ซึ่งที่เขียนมา             

ไมตรงกับหลักการที่หารือกันไวนะครับ วรรคสุดทายนั้น เขียนบอกวา ในกรณีที่ไมมี

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) หรือมีแตไมครบสามคน  ถาคณะกรรมการ            

ตุลาการศาลปกครองจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน ตัวเลข ๗ คนนี้ ผิดครับ ทานประธานครับ 

ไปเช็คในการประชุมแลว ๖ คนครับ ไมใช ๗ คน ขออนุญาตแกจาก เจ็ด เปน หก 



 ๗๘ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                   เสาวลักษณ ๓๐/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ  แกถอยคําใหถูกตองนะครับ  จากขอความ  เจ็ด  เปนขอความ  หก  นะครับ                          

ในมาตรา ๒๒๖ วรรคที่ ๒ ไมมีสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถือวา เห็นดวยกับกรรมาธิการ ผมผานไปสวนที่ ๕ นะครับ ทานไพบูลย เร่ืองเดียวกัน      

หรือเปลาครับ เร่ืองเดียวกันนะครับ ผานไปสวนที่ ๕ นะครับ  ศาลทหารครับ  ศาลทหาร   

มีมาตรา ๒๒๘  มีทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมี ผานไปหมวด ๑๑ นะครับ องคกรตามรัฐธรรมนูญ เขาสวนที่ ๑ องคกรอิสระ       

ตามรัฐธรรมนูญนะครับ องคกรแรก คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแตมาตรา ๒๒๙ 

นะครับ ทานอัชพรมีอะไรครับ เชิญครับ  

 

                  - ๓๑/๑ 

 

 

 

 



 ๗๙ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๓๑/๑ 

 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา ในหมวดวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในมาตรา ๒๓๑ 

(๑)  (๑) นี่ ขอความตอนทายของวรรคหนึ่ง ของ (๑) นั้น มีขอความตกไปครับ ขอความ

เดิมวา ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู       

ขออนุญาตเติมขอความวา ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับ        

โดยอนุโลม ๑๑๓ วรรคสองก็คือ การใหกรรมการสรรหานั้นเลือกกันเองใหผูหนึ่งเปน

ประธานครับ เพราะอันนี้ยังไมไดเขียนวา ใครจะเปนประธาน ก็ใหเอา ๑๑๓ วรรคสอง คือ

ใหกรรมการที่มีนั้นเลือกกันเองวา คนหนึ่งเปนประธาน จะไดสมบูรณขึ้นครับ ขอความ         

ที่เติม คือ ตอทายวา ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลมครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เดี๋ยวของทานเติมอยูวรรคไหนครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ทาย (๑) ของมาตรา ๒๓๑ ครับ 

๒๓๑  ซึ่งมีอยูสาม  สี่  หาวงเล็บ มี (๑) ทาย  (๑) ที่ขอความวา วรรคหนึ่งนะครับ                

ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู พอจบ

ขอความตรงนี้แลว ก็ขออนุญาตเติมขอความวา ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา ๑๑๓        

วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ทานสมาชิกทันไหมครับ อยูใน (๑) ของมาตรา ๒๓๑ ขอเติมขอความในสวนทาย  

นะครับ ของ  (๑) วรรคที่ ๑ ดังกลาว ครับ ไมมีสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ มาตราอื่นอีก มีไหมครับ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาไมมี เขาสวนที่ ๒ นะครับ องคกรที่ ๒ ผูตรวจการแผนดิน ตั้งแตมาตรา ๒๔๒  ถึง     

มาตรา ๒๔๕ นะครับ ครับ มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ ผูตรวจการแผนดิน 



 ๘๐ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๓๑/๒ 

 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาต     

ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ใครครับ  

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)   :  อยูตรงนี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : ออ 

โทษทีครับ อาจารยศรีราชา 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน      

ทานประธานที่เคารพครับ คือ ในมาตรา ๒๔๒ นี่ครับ ในวรรคที่ ๔ นะครับ คือ คุณสมบัติ

และลักษณะตองหามของผูตรวจการแผนดินใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน อันนี้นี่เปนนัยที่ประกาศคณะปฏิรูปฉบับที่ ๑๕ นี่ 

ยังคงมีผลบังคับอยูตอไปใชไหมครับ เปนนัยที่ประกาศ คปค. ฉบับที่ ๑๕ ยังคงมีผลใช

บังคับตลอดไป ใชไหมครับ อันนี้หมายถึงอยางนั้นใชไหม เชื่อมตอแลวใชไหมครับ ไมได

หมายถึงฉบับใหมใชไหมครับ ถามทานเลขา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

๒๔๒ วรรคไหนครับ อาจารย 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  วรรคสี่ครับทาน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

วรรคสี่นะครับ อาจารยชวยถามอีกทีไดไหมครับ  

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  คือ คุณสมบัติ

และลักษณะตองหามของผูตรวจการแผนดินใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน อันนี้หมายถึงฉบับที่ คปค. ตออายุให ถูกตอง      

ใชไหมครับ แหงที่ ๒ ที่ผมตรวจสอบดูในทายมาตรา ๒๔๔ นะครับ กอนที่จะขึ้น ๒๔๕ นั้น 

บรรทัดสุดทายเลยครับ ผูตรวจการแผนดินอาจพิจารณาและสอบสวน โดยไมมีการ

รองเรียนได ผมอยากจะคิดวา นาจะเปน ก็ได จะดีกวาไหมครับ เพราะวา เปนออปชัน 

(Option) ครับ ขอบพระคุณครับ  



 ๘๑ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๓๑/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ๒ ประเด็นครับทาน ขอคํายืนยันชัดเจนครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ผม สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ในมาตรา ๒๔๒ วรรคสี่ นั้นนะครับ คําวา 

พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน นั้น ก็หมายถึง ทุกฉบับนะครับ         

ที่แกไขเพิ่มเติมมาทั้งหมด ก็คงรวมประกาศ คปค. ที่ทานเลขาผูตรวจการแผนดินไดเรียน

ไปแลวดวยนะครับ สวนในมาตรา ๒๔๔ บรรทัดสุดทายเลย ที่ทานอาจารยศรีราชาขอเติม 

คําวา ก็ เขาไปนะครับ กรรมาธิการไมขัดของครับ ใหเติมไดครับ  

 

               - ๓๒/๑ 



 ๘๒ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๓๒/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ มีสมาชิกไมเห็นดวย มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถือวา เห็นดวยกับที่กรรมาธิการเสนอนะครับ เติมขอความคําวา ก็ ในบรรทัดสุดทาย    

ของมาตรา ๒๔๔ นะครับ เปน ก็ได นะครับ ผมผานไปนะครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสุรชัยครับ เชิญครบั  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ผม สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 

ครับ หารือนะครับ ทานกรรมาธิการยกรางครับ ๒๔๔ ตอนทาย ที่ทานอาจารยศรีราชา   

ขอเติมคําวา ก็ นี่นะครับ ผมอยากหารือวา หลักการ เราตองการหลักการอะไรครับ วา       

ถาเปนกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวามีการกระทําที่กระทบตอความเสียหาย            

ของประชาชนโดยสวนรวมหรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ เรากําลังจะวางหลักการ

วา ใหผูตรวจการแผนดินนี่ พิจารณาและสอบสวนเรื่องดังกลาวไหม หรือวาใหเปน       

ดุลยพินิจที่จะเปดไว ถาเห็นวา ควรที่จะตองมีการสอบสวนเมื่อมีการกระทําที่กระทบ     

ตอความเสียหายของประชาชนโดยสวนรวมหรือคุมครองประโยชนสาธารณะ ผมเห็นวา    

ไมควรใสคําวา ก็ เขาไป เพราะใสคําวา ก็ เขาไปแลวนี่ มันหมายถึงวา จะทําก็ได  ไมทําก็ไดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสุรชัยครับ ขางหนามันมีคําวา อาจ อยูแลวนะครับ อาจ นี่ มันก็ทําก็ได ไมทํา           

ก็ไดเหมือนกัน หลักการมันยังหลักการเดิมอยู อาจ นี่ครับ ผูตรวจการแผนดินอาจ

พิจารณาและสอบสวนโดยไมมีการรองเรียนได มันมี อาจ อยูขางหนาแลวนะครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  นั่นสิครับ ผมถึงไดหารือวา เพราะวา

ขอความที่มันนําทางมากอนหนานี้นี่ เขียนใหเห็นถึงความเสียหายที่มันมีผลกระทบ  

ตอประชาชนโดยสวนรวม แลวก็คุมครองประโยชนสาธารณะนะครับ กรณีอยางนี้นี่            

ควรเปนกรณีที่จะตองมีการสอบสวน หรือวาควรที่จะเปดทิ้งไวครับ  



 ๘๓ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๓๒/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญอาจารยสมคิดครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ         

ก็เปนไปตามหลักการที่เราหารือมาตลอด ก็เมื่อมีทานสุรชัยทักทวงนะครับ มีการทักทวง 

ผมคิดวา ความหมายเหมือนกันแลว ก็ขออนุญาตไมเติมคําวา ก็ ครับ นะครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยศรีราชาครับ ผูเสนอ 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียน     

ทานประธานครับ ผมไมขัดของครับ เพราะมีคําวา อาจ อยูแลว แตอยางไรก็ตาม ก็คงจะ

ทําใหนะครับ เต็มที่ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อยางนั้นถือตามรางเดิมนะครับ ไมแกไขครับ คณะที่ ๓ คณะกรรมการปองกัน     

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีทานใดติดใจไหมครับ มาตรา ๒๔๖ ถึงมาตรา ๒๕๑    

นะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีสมาชิกทานใดติดใจ ผมผานไป คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินนะครับ คณะที่ ๔  

นะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผานนะครับ ทานกรรมาธิการครับ ไมมีสมาชิกติดใจ ไปที่สวนที่ ๒ องคกรอื่นตาม

รัฐธรรมนูญ ทานอัชพรครับ เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ตองขอประทานโทษทานประธานนิดหนึ่ง

ครับวา ขออนุญาตยอน เพราะวา ตอนที่กระผมเองขออนุญาตเติมใน ๒๓๑ (๑) วา ทั้งนี้   

ใหนําความในมาตรา  ๑๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม  นั้น  ตองกลับไปเติม  



 ๘๔ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๓๒/๓ 

 

ในมาตรา ๒๐๖ เร่ืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ใหเหมือนกันดวยครับ คือ ใหกรรมการ     

สรรหานั้นเลือกกันเอง ใหคนหนึ่งเปนประธาน  เพราะฉะนั้นใน ๒๐๖ (๑) ก็ตองเติม

ตอนทายวา ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม เพื่อให

สอดคลองกันทุกองคกรครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อยางนั้นขอใหสมาชิกดูมาตรา ๒๐๖ พรอม ๆ กันนะครับ มาตรา ๒๐๖ เติม 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  เติมทาย (๑) ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

(๑) นะครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ตอทายวา ทั้งนี้ ใหนําความ         

ในมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม ครับ ประทานโทษ ใหนําบทบัญญัติ    

ในมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม ครับ ขอความจะเปนอันเดียวกัน              

ทั้ง ๒ มาตราครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ใหสอดคลองตองกันนะครับ แลวหลักการเดียวกัน ที่เติมสักครูนี้ครับ ไมมีสมาชิกทานใด 

ไมเห็นดวยนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

 

                                                                                                                 - ๓๓/๑ 



 ๘๕ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๓๓/๑ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ถือวา เห็นดวยกับกรรมาธิการ ผานไป องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ครับ องคกรอื่น

ตามรัฐธรรมนูญ องคกรแรก คือ องคกรอัยการนะครับ มีทานใดติดใจไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ถาอยางนั้นผานนะครับ ผานองคกรอัยการ ไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีสมาชิกทานใดติดใจ ผานไป สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มาตรา ๒๕๘    

นะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมติดใจนะครับ  ผานไปหมวด  ๑๒  การตรวจสอบการใช อํานาจรัฐ  สวนที่  ๑            

อาจารยอัครวิทยครับ 

   นายอคัรวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

อัครวิทย สุมาวงศ ครับ ในมาตรา ๒๖๒ นะครับ ไดบัญญัติวา ในกรณีที่มีการยื่นบัญชี

เพราะเหตุที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดพนจากตําแหนงหรือตาย คณะกรรมาธิการ

ขอตัดคําวา หรือตาย ออก เพราะวา ความตายนั้นก็เปนเหตุหนึ่ง ที่ทําใหผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองนั้นพนจากตําแหนงอยูแลวครับ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ตัดคําวา หรือตาย ออกนะครับ ก็ยังหลักการเดิมอยูนะครับ ก็คือ การพนจาก

ตําแหนง มาตรา ๒๖๒ นะครับ กรรมาธิการเสนอตัด อาจารยกลานรงคครับ 

   นายกลานรงค จันทิก  :  กราบเรียน กระผม กลานรงค นะครับ คืออยางนี้ครบั 

ทานจะแกก็คงไมขัดของ แตวาเผอิญการยื่นทรัพยสินนี ่นะครับ  มันจะมีกรณีของ          

ผูซึ่งยื่นไปแลว  ตายในระหวางดํารงตําแหนง มันจะแยกกันครับ ระหวางพนตําแหนง กับ 

ตาย อยากจะขอความกรุณาคงไวตามเดิมเถอะครับ 



 ๘๖ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๓๓/๒ 

 

   นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ เมื่อ ปปช.                

มีเหตุผลเชนนั้น กรรมาธิการไมขัดของครับ คงไวตามเดิมครับ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมตัดออกนะครับ วาจะมีกรณีอ่ืนเกิดขึ้นอีกนะครับ ๒๖๒ ไมแกนะครับ ๒๖๒        

ไมแกนะครับ มีมาตราอื่นอีกไหมครับ 

   นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอัครวิทยครับ 

   นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  สวนที่ ๒ ครับ โทษที ยังไมถึง 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

สวนที่ ๑ ผานนะครับ เขาสูสวนที่ ๒ ครับ เชิญอาจารยอัครวิทยครับ 

   นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

อัครวิทย สุมาวงศ กรรมาธิการครับ มาตรา ๒๖๕ (๓) ในบรรทัดที่ ๓ ของ (๓) ที่บอกวา  

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงาน

ตามปกติ คําวา ปฏิบัติกับ นั้น นาจะเปน ปฏิบัติตอ ครับ ขอแกคําวา กับ เปน ตอ 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ นะครับ ขอแกจากคําวา กับ เปน ตอ ใน (๓) 

ของมาตรา ๒๖๕ มีสมาชิกไมเห็นดวย มีไหมครับ 

   (ไมมีสมาชิกมีความเหน็เปนอยางอื่น) 

    นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถือวา สมาชิกเห็นดวยกับที่กรรมาธิการขอแกไขนะครับ สวนที่ ๒ มีทานใดติดใจ            

อีกไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ผมผานไปสวนที่ ๓ นะครับ การถอดถอนจากตําแหนง ตั้งแตมาตรา ๒๐๗ จนถึงมาตรา 

๒๗๔ นะครับ มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ  



 ๘๗ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               วีรุทัย ๓๓/๓ 

 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมมีสมาชิกทานใดติดใจ ผานไปสวนที่ ๔ การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง ตั้งแตมาตรา ๒๗๕ ถึงมาตรา ๒๗๘ มีสมาชิกทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมติดใจ ผานไปหมวด ๑๓ นะครับ จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ

เจาหนาที่ของรัฐ ตั้งแตมาตรา ๒๗๙  ๒๘๐ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีทานใดติดใจ ผานไปหมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแตมาตรา ๒๘๑ นะครับ 

จนถึงมาตรา ๒๙๐  มีทานใดติดใจไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถาไม มี  ก็ผานหมวด  ๑๔  นะครับ  ไปหมวด  ๑๕  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ           

มาตรา ๒๙๑ มีมาตราเดียวนะครับ ทานสมเกียรติครับ เชิญครับ  

    

           - ๓๔/๑ 



 ๘๘ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๓๔/๑ 

 

  นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สมเกียรติ 

รอดเจริญ ครับ (๔) วรรคที่ ๒ การออกเสียงในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา   

ใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ หมายถึงอยางไรครับ การออกเสียงลงคะแนน        

ในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตราใหถือเสียงขางมากเปนประมาณ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เดี๋ยวใหกรรมาธิการตอบครับ รัฐธรรมนูญฉบับที่แลวก็เปนแบบนี้ครับ กรรมาธิการ     

จะตอบไหมครับ คือ ขอบังคับเสียงขางมาก ในที่นี้เขาใจวา เปนเสียงขางมากของ                   

ที่ประชุมครับ ขอบังคับการประชุมก็เขียนคลาย ๆ แบบนี้ครับ ทานสมเกียรติครับ  

  นายสมเกียรติ  รอดเจริญ   :   ทานประธานครับ  ขอบพระคุณครับ            

ผม สมเกียรติ รอดเจริญ สสร. ทําไมไมใชคําวา เปนเกณฑ ไดไหมครับ มันจะชัดเจนขึ้น 

หรือครับ ภาษากฎหมายหรือครับ เอาถือเสียงขางมากเปนเกณฑ อยางนี้มันจะชัดเจน

หรือ ถาเผื่อ เสียงขางมากเปนประมาณ มันก็ทะแมง ๆ หูพอสมควรนะครับ ขอบพระคุณ

ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานอัชพรครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ กรณีนี้เปนการพิจารณาเรียงลําดับมาตรา    

แลวก็ คําวา ถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ นั้น เปนคําที่ใชในรัฐธรรมนูญเกือบทุก

ฉบับ  ตั้งแตตนมา เขาใจวา ในการถามสภาในการเรียงลําดับมาตรานั้น ในบางครั้งไมได

ลงมติทุกมาตรา แตทานประธานจะกรุณาถาม เพียงแตวา มาตรานี้มีใครไมเห็นชอบไหม       

และทุกคนก็ไมไดแสดงความเห็นเปนอยางอื่น ก็ฟงดูตรงนั้น ก็ถือวา เปนเสียงขางมาก

โดยประมาณ เพราะไมไดมีการลงคะแนนเสียงจริง แตวาทุกคนเห็นดวย โดยที่ ใหผาน  

มาตรานั้นไป ในรัฐธรรมนูญที่ผาน ๆ มา ก็เลยใชถอยคําในลักษณะนี้ ไมอยางนั้น         

เราจะตองลงคะแนนเสียง แมกระทั่งเห็นชอบหมดทุกคนนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ตอนนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับ จํานวน ๑๐๐ ทาน มาเขาฟง 



 ๘๙ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๓๔/๒ 

 

การประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญนะครับ ยินดีตอนรับนักศึกษาทุกทานนะครับ ลูกศิษย

อาจารยชวลิตหรือเปลาครับ ทานสมเกียรติ ตกลงเขาใจนะครับ อยางนั้นผานหมวด ๑๕ 

นะครับ หมวด ๑๕ บทเฉพาะกาล ตั้งแตมาตรา ๒๙๒ ครับ อาจารยกรรณิการครับ  

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  โทษทีคะ ทานประธาน เรียนทานประธาน 

ดิฉัน กรรณิการ บรรเทิงจิตร ขอหมวด ๑๔ คะ หมวด ๑๔ เ ร่ืองของการปกครอง                   

สวนทองถิ่น ในมาตรา ๒๘๔  คะ  ๒๘๔ ตรงนี้ ซึ่งไดมีการพิจารณาผานไปแลวนะคะ           

ตรงนี้ก็ไมไดปรับแกอะไรนะคะ เพียงแตอยากจะขอใหบันทึกเปนเจตนารมณ เพื่อให

ผูเขียนกฎหมายที่เกี่ยวกับทองถิ่น ในมาตราตรงนี้นะคะ นําหลักการในเรื่องโอกาส 

สัดสวน และความเทาเทียมทางเพศไปบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการสรรหาผูบริหาร

ทองถิ่น ใหคํานึงถึงหลักการดังกลาว และสะทอนหลักการดังกลาวใหออกมาเปนรูปธรรม      

อยางแทจริง อันนี้อยากใหเขียนเปนบันทึกเจตนารมณ ซึ่งคราวที่แลวที่พิจารณา           

ในประเด็นนี้ หลังจากที่เสียงแพในที่สภาแลว ก็เลยไมไดบัญญัติไวในเจตนารมณ ก็เลย

อยากจะขอเพิ่มเติมวา เอาไปบัญญัติไวในบันทึกเจตนารมณในประเด็นนี้นะคะ ------------ 

 

          - ๓๕/๑ 

 

   

   

 



 ๙๐ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๓๕/๑ 

 

แลวก็นอกจากนั้น ขอใหนําหลักการนี้ ใหผูยกรางกฎหมาย เร่ืองการเลือกตั้ง สส. สว. 

นําไปพิจารณากําหนดไวในกฎหมายดังกลาวดวย เพื่อใหพรรคการเมืองคํานึงถึงหลักการ

ดังกลาว ในการสงผูสมัครเลือกตั้งดวยคะ อันนี้ขอใหเปนบันทึกเจตนารมณคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

บันทึกที่อาจารยอภิปรายกอนแลวกันนะครับ เพราะวาตอนนี้เรากําลังพิจารณาถอยคํา 

นะครับ  

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  ใช แตวาตรงนี้จะขอเพิ่มเติม เพราะวา   

ผานประเด็นนี้ไปแลวคะ ขอบพระคุณคะ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไมทราบวา สภาเขาจะเห็นดวยหรือเปลานะครับ เดี๋ยวขอถอยคําใหจบกอนนะครับ 

อาจารยรุจิราครับ เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร  :  ขออนุญาต เร่ืองการแกไขรัฐธรรมนูญ

กลับมาอีกนิดหนึ่งนะคะ หนา ๑๓๗ ขอ ๖ นะคะ อยากใหแกถอยคํา เพราะวาอานดูแลว

มันแปลก ๆ เชน ที่เขียนบอกวา การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทายใหใชวิธี

เรียกชื่อและลงคะแนนเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใช

เปนรัฐธรรมนูญ นี่ อยากจะแกถอยคําวา การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม           

ขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย โดยจะตองไดคะแนนเสียงขางมาก

เกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา ไมทราบวา ทานยกราง     

จะเห็นดวยหรือไม โดยเฉพาะประโยคที่เขียนวา ในการที่จะใหออกใชเปน ประโยคนี้       

ดูสะดุดนะคะ เดี๋ยวอานอีกครั้งหนึ่งนะคะ วา การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ ๓         

ขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย โดยจะตองไดคะแนนเสียงขางมาก

เกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานกรรมาธิการครับ เขาใจไหมครับ ที่อาจารยรุจิราพูดถึงครับ คือ มีคําอยูวา 

เห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปน นี่นะครับ ก็คําเดิมครับ ทีนี้อาจารยอาจจะ 

 



 ๙๑ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๓๕/๒ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ กราบเรียนทานอาจารยวา คือ ถอยคํา    

ที่เขียนไววา ในการที่จะออกใชเปนรัฐธรรมนูญ นั้น เขาใจวา นาจะเปน คอนขางเปนคํา      

ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของตรงนี้วา รัฐสภานั้นจะตองตัดสินใจคร้ังสุดทายวา จะใหราง           

ที่ทํามานั้นจะออกใชเปนรัฐธรรมนูญหรือไม เพราะฉะนั้นคํานี้จึงไดกราบเรียนวา ใชมา

คอนขางจะรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อจะใหยืนยันวา ตองตัดสินใจในเรื่องนี้ครับ 

  รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร  :  ฉบับ ๒๕๔๐ ไมไดใชคํานี้คะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยมีตัวอยางไหมครับ เอามาหรือเปลาครับ ลองดูสิ ๒๕๔๐ ใชถอยคําอยางไร               

ทานอัชพรดูนิดหนึ่ง 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานครับ      

ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นั้น อยูในมาตรา ๓๑๓ ซึ่งใชอยางเดียวกันครับ วา (๖) การออก

เสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปดเผย   

และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา  

  รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร  :  ถาอยางนั้นก็ไมติดใจ ขอบคุณคะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอบพระคุณครับ อาจารยครับ ดีครับ ชวย ๆ กันดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับ        

บทเฉพาะกาล มีสมาชิกทานใดติดใจ มีไหมครับ ทานศิวะครับ เชิญครับ 

  นายศิวะ แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผม ศิวะ แสงมณี สสร. 

นะครับ  ไม ไดติดใจอะไร  แตวันนั้นที่ มีการพูดถึงวา  ที่ เราพูดถึงวา  ไมอยากให               

สภานิติบัญญัติแหงชาตินี่มีการแกไขรัฐธรรมนูญดวย แตวันนั้นรูสึกวา มีการตอบแลววา         

ไมจําเปนตองเขียนใชไหมครับ ตอนแรกผมพูดถึงเรื่องวา ไมใหแตงตั้งผูดํารงตําแหนง    

ทางการเมือง แลวก็พูดถึงเรื่องการไมใหแกไขรัฐธรรมนูญดวย เพราะในกฎหมายนี้    

เขียนใหเขาปฏิบัติหนาที่ ทั้งเปนสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา ซึ่งเขาสามารถที่อาจจะ               

ขอแกไขรัฐธรรมนูญได เลยอยากขอคําชี้แจงเรื่องนี้หนอยครับ 



 ๙๒ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๓๕/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวนะครับ กอนชี้แจงนะครับ ในมาตราบทเฉพาะกาลนี่ มีทานใดติดใจไหมครับ    

แลวเดี๋ยวคอยตอบของทานศิวะอีกทีนะครับ เชิญครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ในสวนบทเฉพาะกาลนี้ จะมีพิมพ         

ตกไป  ๔ จุด ของฝายเลขานุการเองนะครับ จะขออนุญาตเสนอเปนทีละมาตรา                      

ขอความเห็นชอบเปนทีละมาตรา 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญครับ  

   

          - ๓๖/๑ 

                             

 

   



 ๙๓ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      ดรุณี ๓๖/๑ 

 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ในมาตรา ๒๙๖ วรรคสามครับ     

ซึ่งบัญญัติไววา ในวาระเริ่มแรก หามมิใหผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับเลือกตั้งเปน

ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดํารงตําแหนงเปน

สมาชิกวุฒิสภาซึ่งจะมีการสรรหาเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ขออนุญาตแกไขคําวา 

สรรหา เปน ไดมา ครับ ความก็จะเปนวา ซึ่งจะมีการไดมาเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 

ครับ อันนี้พิมพผิดครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :      

มีการไดมาเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ นะครับ แลวมีขอความไหนอีกไหมครับ             

มาตรานี้มีสวนไหนอีกไหมครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ไมมีแลวครับ มีอันนี้อันเดียวครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ไมมีนะครับ ทานสมาชิก ไมเห็นอยางอื่นนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เห็นดวยกับกรรมาธิการเสนอนะครับ เร่ืองการแกถอยคําเทานั้น เชิญทานอัชพรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  จุดที่ ๒ ในมาตรา ๓๐๓ ครับ    

๓๐๓ (๓) ครับ คือ มาตรานี้เปนมาตราที่จะใหออกกฎหมายภายในกี่ปนะครับ ระยะเวลา 

ทีนี้ใน (๓) ของมาตรา ๓๐๓ นี้ เองนั้น พูดถึงกฎหมายตามมาตรา  ๑๙๐ วรรคหา           

คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับการทําหนังสือสัญญานะครับ แตยังไมไดพูดตอนไหนวา ใหเสร็จ

ภายในเวลาเทาไร จะขออนุญาตเพิ่มความในตอนทายของ (๓) นี้นะครับ หลังคําวา 

หนังสือสัญญา นะครับ ก็จะตอทายวา ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา 

ตามมาตรา ๑๗๖ ซึ่งเปนขอความเดียวกับขอความของทุกวงเล็บครับ ขอความของ           

(๓ )  หายไปครับ  เติมคําวา  ภายในหนึ่ งปนับแตวันที่ แถลงนโยบายตอ รัฐสภา                      

ตามมาตรา ๑๗๖ ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

นับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา นะครับ ตามมาตรา 



 ๙๔ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      ดรุณี ๓๖/๒ 

 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ๑๗๖ ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

๑๗๖ นะครับ ไมตองบอกใชไหมวาใครแถลง  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  จะอยูในตอนตนของมาตรา ๓๐๓ 

ครับ วา คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินนั้น ครั้งแรกนั้นจะตองทําใหเสร็จ

ภายในเวลาเทานี้ เทานี้ ก็หมายความวา เปนหนาที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะทําครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :     

มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวย มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ถือวา เห็นดวยกับกรรมาธิการขอแกไข มาตรา ๓๐๓ เพิ่มขอความใน (๓) นะครับ      

มาตราอื่นครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  มาตราถัดไป มาตรา ๓๐๕ (๒) 

ครับ มาตรา ๓๐๕ คือ ในวาระเริ่มแรกนั้น ยังไมนําบทบัญญัติบางมาตราของรัฐธรรมนูญ

มาใช ความใน (๒) ที่พิมพอยูในรางที่นําเสนอนั้น ไปเอาความเดิมมา ความจริงขอความ

นั้นไดนําเสนอใหมในที่ประชุม และที่ประชุมเห็นชอบไปแลวนะครับ เพราะฉะนั้นขอใช

ขอความที่ที่ประชุมเห็นชอบ ที่ไดแกไขใหม ขอความจะมีลักษณะอยางนี้ครับวา          

(๒) ภายใตบังคับมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม แลวก็ตอขอความเดิม มิใหนําบทบัญญัติ    

มาตรา ๑๐๒ (๑๐) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา มาตรา ๑๑๕ (๘) 

นี้ เปน (๙) ครับ มาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาใชบังคับกับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการดํารงตําแหนงทางการเมือง การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ตัดออกครับ ใชคําวา และการดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 

ขอความทั้งหมดจะเปนอยางนี้นะครับ วา (๒) ภายใตบังคับมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม มิให

นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๒ (๑๐) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา  ๑๑๕  (๙) และมาตรา  ๑๑๖  วรรคสอง  มาใชบังคับกับการเลือกตั้ง  

 



 ๙๕ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                      ดรุณี ๓๖/๓ 

 

สมาชิกสภาผู แทนราษฎรและการดํ า รงตํ าแหน งทางการ เมื อง เปนครั้ ง แรก                  

ตามรัฐธรรมนูญนี้ ขอความนี้ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อันนี้เปนไปตามที่ประชุมนะครับ อาจารยเชิญครับ 

  นายอภิชาติ ดําดี  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม อภิชาติ ดําดี 

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญนะครับ มาตรา ๓๐๕ (๑) นะครับ เร่ืองของระยะเวลาในการ

ตรากฎหมาย ตามมาตรา ๔๗ หลักการเดิมที่ไดตกลงกันไว นั่นก็คือหนึ่งรอยแปดสิบวัน                

นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ นี้นะครับ  -------------------------------------------------------

- 

 

                                                                                                                      - ๓๗/๑ 

 



 ๙๖ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๓๗/๑ 

 

ซึ่งขอความในนี้แตกตางออกไป เปนเรื่องของการนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา    

นะครับ ตรงนี้จะไมตรงกันนะครับ เพราะวาในความเดิมนั้นก็คือ นับแตวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้ นะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวครับ (๒) เมื่อกี้กรรมาธิการเสนอนะครับ เดี๋ยวขอถามมตินิดหนึ่งนะครับ (๒)    

นี่นะครับ ภายใตบังคับมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม ถูกไหมครับ ตัวเลขถูกไหมครับ ทั้งนี้ ใหนํา

บทบัญญัติมาตรา ๑๐๒ (๑๐) ถูกนะครับ แลวตัวเลขอันอื่นนี่ แกเฉพาะ ๑๑๕ เลข ๘ เปน

เลข ๙ นะครับ แลวก็แกตอนทาย ขออนุญาตทานอานอีกรอบไดไหม เดี๋ยวเม่ือกี้พอดี    

ผมขออนุญาตจบเปนอนุนะครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  (๒) ภายใตบังคับมาตรา ๒๙๖ 

วรรคสาม มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๒ (๑๐) เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเคยเปน

สมาชิกวุฒิสภา มาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาใชบังคับกับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เปนไปตามมติที่ประชุมนะครับ อันนี้ก็จําไดนะครับ มีสมาชิกไมเห็นดวย มีไหมครับ            

ทานรัฐครับ เชิญครับ 

  นายรัฐ ชูกลิ่น  : กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพครับ                  

ทานกรรมาธิการยกรางครับ เพื่อนสมาชิกที่ทรงเกียรติครับ ในมาตรา ๓๐๕ (๒) นี่คือ  

ทานตัดคําวา ที่จะลงเลือกตั้งวุฒิสมาชิก ออกใชไหมครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ตัดตอนทายครับ การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ออกนะครับ ก็เปลี่ยนเปน   

การดํารงตําแหนงทางการเมือง ตรงกันแลวนะครับ ผาน (๒) นะครับ เมื่อกี้กลับไป (๑) 

ครับ ของอาจารยอภิชาติครับ กรรมาธิการเขาใจไหมครับ ที่อาจารยอภิชาติถาม เชิญตอบ

ครับ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ เดิมนั้นก็เคยพูดกันลักษณะเชนนั้นจริง 



 ๙๗ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๓๗/๒ 

 

ครับทาน  แตวาหลังจากที่ตอนไปรวมกันแลวนั้น  พบวา ถา ๑๘๐  วันนับแตวันที่

รัฐธรรมนูญประกาศใชนั้น ในชวงนั้นกําลังเลือกตั้งกันอยู จะไมมีใครดําเนินการในเรื่องนี้

แมแตคณะรัฐมนตรี ก็รัฐมนตรีรักษาการ เขาใจวา คงจะมีปญหา ก็เลยขออนุญาตแกไป  

ใหสอดคลองกับวงเล็บอ่ืน ๆ ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่แถลงนโยบาย เพื่อใหรัฐบาลใหมนั้น

มาเริ่มดําเนินการครับ ไมอยางนั้นแลวถาชวง ๑๘๐ วัน มันจะชวงตกเลือกตั้งกันพอดี    

ชวงนั้นจะยังไมมีใครทําอะไร แลวมันก็จะไมสามารถทําไดตามที่กําหนดครับ  

   นายอภิชาติ ดําดี  :  ประทานโทษครับ ในระหวางนั้นยังมีคณะกรรมการ

ปฏิรูปสื่อ แลวก็สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ยังสามารถดําเนินการเรื่องนี้ตอเนื่อง     

ไดไหมครับ เพราะวาก็ยังไมไดวางเวนจากฝายนิติบัญญัตินะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ทานสมคิดครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ความจริงสภาก็จะ        

มีตลอด รัฐบาลก็จะมีตลอดนะครับ แตวา ในมาตรา ๓๐๕ ทั้งหมด หรือในบทเฉพาะกาล

ทั้งหมดนี่ เราคาดการณวา จะใหคนใหมทั้งหมดมาทําครับ ทานอภิชาติครับ คือ ไมให    

คนเกาปจจุบันนี่ทําอยูเลยนะครับ บทเฉพาะกาลก็จะไปขางหนา แลวถาคิดในเชิงที่ไป

ขางหนานี่ ๑๘๐ วันนับตั้งแตวันที่รัฐบาลใหมเขามานาจะดีกวา ไมอยางนั้นรัฐบาลชุดนี้ 

หรือรัฐบาลหลัง หรือวาสภา คือ สนช. นี่จะเปนคนทําครับ ซึ่งจะมีปญหา เราก็ขออนุญาต

วา นาจะเปนชุดใหมทั้งหมดที่มาทําตามบทเฉพาะกาล 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เขาใจตรงกันแลวนะครับ ทานกรรมาธิการมีมาตราไหนครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา  (กรรมาธิการ)  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ อีกจุดสุดทายครับ ของฝายเลขานุการ ก็คือ มาตรา ๓๐๕ อันเดียวกันนี่ครับ          

แตใน (๗) วงเล็บสุดทายของมาตรา ๓๐๕ ที่เดิมวา มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕   

วรรคหา มาใชบังคับภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ขออนุญาตเติมคําวา      

มาตรา ๒๘๘ วรรคสาม ไวดวย อานก็จะไดวา มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคหา 

และมาตรา ๒๘๘ วรรคสาม มาใชบังคับภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 



 ๙๘ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๓๗/๓ 

 

อันนี้ตกครับ มาตรา ๒๘๘ วรรคสาม คือ องคประกอบของขาราชการสวนทองถิ่น         

ซึ่งเปลี่ยนไปเปน ๔ องคประกอบ ซึ่งในปจจุบันนั้นจะมี ๓ องคประกอบเทานั้นเอง -------- 

 

                            - ๓๘/๑ 



 ๙๙ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   รัตนา ๓๘/๑ 

 

เพราะฉะนั้นก็ตองยืดเวลาเพื่อใหเขาไปแกกฎหมายมาสอดรับกันกอนครับ อันนี้ขอความ

ตกไปครับ ก็เติมคําวา มาตรา ๒๘๘ วรรคสาม เขาไปใน (๗) ครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ครับ อาจารยรุจิราครับ เชิญครับ  

   รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร  :  ขออนุญาตมาตรา ๓๐๘ นะคะ 

บรรทัดที่ ๔  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ออครับ เดี๋ยวครับ อาจารยครับ  

   รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร  :  ออ ยังไมถึงคะ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ขอประทานโทษนะครับ เดี๋ยวใหจบตรงนี้กอนครับ (๗) มีทานใดติดใจไหมครับ (๗)        

นะครับ กรรมาธิการขอเพิ่ม ทานสมเกียรติ (๗) นะครับ ครับ กรรมาธิการขอเพิ่ม และ

มาตรา ๒๘๘ วรรคสาม เขาไป ไมมีสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นนะครับ  

   (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถือวา เห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ กรรมาธิการมีเพิ่มอีกไหมครับ ยังไมมีตอนนี้ เดี๋ยวมี

สวนที่คาง เดี๋ยวคอยตอนะครับ อาจารยรุจิราครับ และทานสมเกียรติ และอาจารยคมสัน

ครับ อาจารยรุจิราครับ 

   รองศาสตราจารย รุจิ รา  เตชางกู ร  :  ขามไปมาตรา  ๓๐๘  นะคะ          

บรรทัดที่ ๔ ตรงกลาง ๆ เพื่ออนุวัติการ แปลวาอะไรคะ หรือ เพื่ออนุมัติ มาตรา ๓๐๘ 

บรรทัดที่ ๔ คะ เสนอแนะการจัดทํากฎหมายที่จําเปนตองตราขึ้น เพื่ออนุวัติการ ไมเขาใจ   

ความหมายคะ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ อาจารยจรัญครับ อนุวัติ หรือ อนุมัติ ครับ  

 

 



 ๑๐๐ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                    รัตนา ๓๘/๒ 

 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล ครับ อนุวัติการ ถูกตองแลวครับ คือ อิมพลีเมนต (Implement) ครับ 

คือ ดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ขอบพระคุณครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานสมเกียรติครับ มาตราไหนครับ  

   นายสมเกียรติ รอดเจริญ  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม ๓๐๕ ครบั 

ใน (๕) ครับ การใดที่เกี่ยวกับการจัดทําหรือดําเนินการตามหนังสือสัญญาที่ไดดําเนินการ

ไปแลวกอนวันประกาศใช รัฐธรรมนูญนี้  ให เปนอันใชได  และมิใหนําบทบัญญัติ        

มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใชบังคับ แตใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใช

บังคับกับการดําเนินการที่ยังคงคางอยู และตองดําเนินการตอไป อันนี้หมายถึง กิจกรรม  

ที่เราไปเจรจาและดําเนินการไวแลว แตยังไมทําสัญญาใชไหมครับ กับประเทศตาง ๆ       

ใชไหมครับ เพราะวา ขณะนี้เราไดไปดําเนินการจัดทํากิจกรรมเหลานี้กับประเทศตาง ๆ ไว

เกือบทั่วโลกแลวครับ แตยังไมไดลงนามนะครับ จะมีที่ไมไดทําอยู ๒ ประเทศเองมั้ง ติมอร

(สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอรเลสเต (The Democratic Republic of Timor – Leste))

กับลาวมั้งครับ นะครับ อันนี้ใชไหมครับ สําหรับประเทศตาง ๆ ที่ยังไมไดลงนามในสัญญา

ครับ แตไดดําเนินการไปแลวครับ มันคลุมถึงตามวรรคนี้หรือเปลาครับ ขอบพระคุณครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับทาน กรณีเดียวกันหรือเปลาครับ อาจารยคมสันครับ ออ คนละกรณีนะครับ        

ทานกรรมาธิการจะตอบเลยไหมครับ ของทานสมเกียรตินะครับ ครับ ทานอาจารยจรัญ 

เชิญครับ 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่ เคารพครับ   

มาตรา ๓๐๕ (๕) นี่ ก็ตรงตามมติที่สภาใหไวนะครับ วา อะไรที่ทําเสร็จไปแลวก็ไมตองไป

ดําเนินการตามกระบวนการใหม ที่เราเขียนไวในมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม แตสวนที่ยัง    

ไมไดทํา คางอยู ก็ทําตอตามกระบวนการใหม ตาม ๑๙๐ วรรคสามนะครับ ขอบพระคุณ

ครับ  

 



 ๑๐๑ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                รัตนา ๓๘/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานสมเกียรติเขาใจแลวนะครับ อาจารยคมสันครับ เชิญครับ  

  นายคมสัน โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานสภาครับ     

คมสัน โพธิ์คง ครับ กรรมาธิการ และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ผมมีประเด็นวา                 

ขอยอนกลับไปมาตรา ๓๐๓ (๑) นิดหนึ่งครับ คือ ในมาตรา ๓๐๓ (๑) นี่ เปนเรื่องของการ

ดําเนินการจัดทํากฎหมาย (๑) ใหเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันแถลงนโยบาย นี่นะครับ             

ในนี้นี่ ไดเขียนถึงกฎหมายวาดวยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง                

ตามมาตรา ๘๗ (๔) แตเขาใจวา นาจะขาดกฎหมายวาดวยสภาพัฒนาการเมือง                 

ตามมาตรา ๗๘ (๗) นะครับ ทานประธานครับ ตรงนี้ขอใหทานกรรมาธิการชวยพิจารณา

ดวยครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานอาจารยสมคิดครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ ก็กรรมาธิการเห็นดวยนะครับ เขาใจวา เราพูดกันมาแลว ก็ขออนุญาตไปเติมที่ (๑) 

ของ ๓๐๓ บรรทัดที่ ๕ จากขางลางครับ ที่ขึ้นตนคําวา วรรคสองนะครับ ก็ขอเติมคําวา 

กฎหมายวาดวยสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗๘ (๗) นะครับ บรรทัดที่ ๕ จาก

ขางลางนะครับ ตรงคําวาวรรคสอง ตอจาก วรรคสอง วรรคสอง แลวเวนวรรคครับ       

และตอดวย กฎหมายวาดวยสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗๘ (๗)  

 

                                                                                                                      - ๓๙/๑ 

 

 

 

 

 

    



 ๑๐๒ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๓๙/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ตรงกันไหมครับ อาจารยคมสัน ตรงแลวนะครับ  

  นายคมสัน  โพธิ์คง (กรรมาธิการ)  :  ตรงครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครบั มีสมาชิกไมเห็นดวย มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)   

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ถือวา เปนไปตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ อาจารยสมคิดครับ เชิญครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ สมคิด เลิศไพฑูรย กรรมาธิการครับ ขออนุญาตแกอีกมาตราหนึ่งครับ มาตรา ๓๐๖ 

ครับ วรรคสุดทายเลยครับ อยูในหนา ๑๔๖ นะครับ ๑๔๖ นั้น เขียนวา ใหนําความ          

ในมาตรานี้ไปใชกับพนักงานอัยการดวยโดยอนุโลม วรรคหนึ่งไมไดเอามาใชครับ        

ทานประธานครับ ใชแตวรรคสอง วรรคสาม ก็ขออนุญาตแกวา ใหนําความในวรรคสอง

และวรรคสามไปใชกับพนักงานอัยการดวยโดยอนุโลม ตัดคําวา มาตรานี้ ครับ และเติม

คําวา วรรคสองและวรรคสาม นะครับ ขออนุญาตเติมอีกนิดหนึ่งครับ ใหนําบทบัญญัติใน 

ใชไหมครับ ใหนําบทบัญญัติในวรรคสองและวรรคสามไปใชกับพนักงานอัยการดวย    

โดยอนุโลม ครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ สมาชิกทันไหมครับ มาตรา ๓๐๖ นะครับ วรรคสุดทาย กรรมาธิการขอแกนะครับ 

วรรคสุดทาย ใหนําบทบัญญัติในวรรคสอง วรรคสามไปใชกับพนักงานอัยการดวย                  

โดยอนุโลม ผมสรุปถูกหรือเปลา ถูกนะครับ ทานรัฐครับ เ ร่ืองเดียวกันนี้นะครับ              

ใชไหมครับ 

  นายรัฐ  ชูกลิ่น  :  เร่ืองเดียวกันครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เชิญครับ  

 



 ๑๐๓ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๓๙/๒ 

 

  นายรัฐ  ชูกลิ่น  :  ทานประธานที่เคารพครับ ทานกรรมาธิการยกรางครับ 

ทานเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ของผมมีปญหานิดเดียวครับ ตะกี้ที่ผมเรียนถาม     

ทานยกราง ทานบอกวา ไดตัด ตะกี้นะครบั พอดีมันเปดจะไมทันครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวครับ ๓๐๖ หรือเปลาครับ  

  นายรัฐ  ชูกลิ่น  :  ๓๐๕ (๒) ครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวครับ เดี๋ยว ผมถามใหจบกอนนะครับ ในมาตรา ๓๐๖ วรรคทาย กรรมาธิการขอแกไข

นะครับ มีสมาชิกไมเห็นดวย มีไหมครับ สวนของอัยการนะครับ ทานธนพิชญกับทาน 

เสริมเกียรติเห็นดวยนะครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถือวา ผานนะครับ มาตรา ๓๐๖ ผานนะครับ ทานรัฐครับ 

  นายรัฐ  ชูกลิ่น  :  ทานประธานครับ พอดีที่ใน ๓๐๕ (๒) ที่ทาน ทางยกราง

ทานใหตัดคําวา ซึ่งการไดมาของวุฒิสภา แลวทานใสคําวา ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ไปครับ แตคราวนี้ผมมาเปดดูใน ๑๑๙ นะครับ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มันก็รวม

วุฒิสมาชิกเขาไปดวยใชไหมครับ รวมนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แลวก็สมาชิกวุฒิสภา ตกลงนี่แปลวาตัดหรือไมตัดครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

คือ ตัดขอความ แตไปเติมขางบนครับ ภายใตบังคับมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม นะครับ 

ภายใตบังคับ ก็คือ ตัดออกครับ ลงไมไดนะครับ กรรมาธิการยืนยันครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  คือ เมื่อเติมคําวา ภายใตบังคับ

มาตรา ๒๙๖ วรรคสาม ก็ตองกลับไปดูมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม ซึ่งเปนบทบัญญัติเฉพาะ 

วา หามสมาชิกวุฒิสภาเดิมนั้นลง แลวก็ใหลงไดเฉพาะสมาชิก ชวงป ๒๕๔๙ นะครับ     

อันนั้นคือ บทบัญญัติเฉพาะ ก็จะไดยกเวนไป เพราะวาภายใตบังคับตรงนั้นก็ตอง     

เปนอยูอยางนั้นไปแลว การแกไขตรงนี้  และใชคําวา  การดํารงตําแหนงทางการเมือง  



 ๑๐๔ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๓๙/๓ 

 

ก็ตองหมายความวา ยกเวนวุฒิสมาชิก วุฒิสภา เพราะวา มีขอความวา ภายใตบังคับ

กํากับอยู ครับ เพราะฉะนั้นมาตรา ๒๙๖ จึงเปนมาตราเฉพาะวา สําหรับสมาชิกวุฒิสภา

เดิมนั้นจะตองเปนไปตามนั้น มาตรานี้เปนบทที่วา ไมใหมาใชบังคับกับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทน กับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่น เชน เปนรัฐมนตรี เปนอะไร       

พวกนั้นไปนะครับ สวนวุฒิสภานั้นตองไปดู ๒๙๖ ครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

สรุปก็คือ สว. ป ๒๕๔๓ ลงไมได ชัดเจนนะครับ ตรงกันนะครับ 

  นายรัฐ ชูกลิ่น  :  ขอบคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ ทานอัครวิทยครับ  

  นายอัครวิทย  สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ 

กระผม อัครวิทย สุมาวงศ ครับ จะมีขอสังเกตอยูสี่หามาตรานะครับ ในบทเฉพาะกาล 

มาตรา ๒๙๓ วรรคหา วรรคทาย ๒๙๓ นั้น เปนเรื่องเกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแหงชาติ     

นะครับ ทีนี้วรรคทาย ใชคําวา ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๓ มาใชบังคับกับการสิ้นสุด                 

การดํารงตําแหนงของสภานิติบัญญัติแหงชาติดวยโดยอนุโลม -------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๔๐/๑ 

  

 



 ๑๐๕ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)           บุศยรินทร ๔๐/๑ 

 

เร่ืองของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไมมีเร่ืองการดํารงตําแหนงครับ มีแตการสิ้นสุด ฉะนั้น

ขอตัด คําวา การดํารงตําแหนง ออกจากวรรคทายนี้ อานความวา ใหนําบทบัญญัติ 

มาตรา ๑๕๓ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของสภานิติบัญญัติแหงชาติดวยโดยอนุโลม ครับ 

โดยเฉพาะมาตรานี้ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :        

ครับ เขาใจครับ สิ้นสุดของสภานิติบัญญัติแหงชาติ มันสิ้นสุดการดํารงตําแหนง คือ                         

ตัวบุคคลนะครับ ถาหากวาเอา การดํารงตําแหนง ออก เปน สิ้นสุดของสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ คือ องคกรนะครับ ทานจะเลือกเอาอันไหนครับ ลองดูนะครับ เอาของสภา         

ก็ยืนยันไดนะครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย  (กรรมาธิการ) :  ครับ ไดเช็กแลวครับ 

๑๕๓  เปนเรื่ององคกร  ไมใช เ ร่ืองคน  เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตตัดเปนอยางที่              

ทานอัครวิทยวานะครับ ใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๑๕๓ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของ       

สภานิติบัญญัติแหงชาติดวยโดยอนุโลม ตัดคําวา การดํารงตําแหนง ซึ่งเปนเรื่องคน     

ออกครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ  กรรมาธิการยืนยันแลวนะครับ  สิ้นสุดการดํารงตําแหนง  นี่ตัดออกนะครับ                     

มาตรา ๒๙๓ วรรคสุดทาย นะครับ กรรมาธิการขอตัดคําวา การดํารงตําแหนง ออก เปน 

ใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๑๕๓ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของสภานิติบัญญัติแหงชาติดวย    

โดยอนุโลม นะครับ ทานสมาชิกไมเห็นดวย มีไหมครับ   

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

ไมมีนะครับ ถือวา เห็นดวยกับที่กรรมาธิการขอแกไขครับ เชิญทานอัครวิทยครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ) : ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

อัครวิทย สุมาวงศ ครับ มาตราตอไปที่จะขอเสนอ คือ มาตรา ๒๙๗ ครับ มาตรา ๒๙๗ 

นั้น บัญญัติวา ในวาระเริ่มแรกใหสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีวาระสามปนับแต        

 



 ๑๐๖ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)           บุศยรินทร ๔๐/๒ 

 

วันเริ่มตนสมาชิกภาพ และมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนงเกิน               

หนึ่งวาระมาใชบังคับกับบุคคลดังกลาว ขอความเชนนี้ อาจจะทําใหเขาใจไดวา สมาชิก

วุฒิสภาที่มาจากการสรรหาครั้งแรกนั้น เมื่อไดนําบทบัญญัติที่หามดํารงตําแหนงเกิน      

๑ วาระมาใชแลว จะสามารถดํารงตําแหนงกี่วาระก็ได เพราะไมไดจํากัดเอาไว ฉะนั้น    

จะขอเติมใหชัดเจนวา และมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนงเกิน ๑ วาระ

มาใชบังคับกับบุคคลดังกลาว โดยเติมวา ในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเปนครั้งที่สอง 

ตามรัฐธรรมนูญนี้  เติมขอความวา  ในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเปนครั้ งที่สอง              

ตามรัฐธรรมนูญนี้ ก็คือ ไมหามสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาครั้งแรก ที่จะไดรับ    

การสรรหาเปนครั้งที่ ๒ แตไมใชครั้งตอไป  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ มีคําอื่นที่ดีกวานี้หรือเปลาครับ แตเขาใจครับ เขาใจ เขาใจวา เปนครึ่งหนึ่งแลว              

ครั้งตอไปยังเปนไดอีก เพราะไปเปนไดแคครึ่งเดียวนะครับ หลักการตรงกันครับ ถอยคํา 

ในวาระถัดไปเลยหรือเปลาครับ ดูรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เขาเขียนคลาย ๆ เชิญครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : ขออนุญาตนะครับ กราบเรียน              

ทานประธานที่เคารพ กระผม อัชพร จารุจินดา ถาใชคําสั้น ๆ ไดไหมครับวา และมิใหนํา

บทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนงเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับบุคคลดังกลาว    

ในการสรรหาคราวตอไป ไดไหม  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :   

จริง ๆ มันตองไมเอาวาระติดตอกันนะครับ คือ ขออนุญาตชวยคิดนิดหนึ่งวา สรรหานี่   

เขาหามวาระตอไปใชไหมครับ ก็เอามาตรานั้นมาใชเลยไมไดหรือครับ ใหเอาตรงนั้นมาใช

กับการสรรหา ครับ เดี๋ยวกรรมาธิการลองคิดดูนะครับ ลองคิดดูถอยคํานิดหนึ่งนะครับ         

มีมาตราอื่นไหมครับ เชิญครับ  

  นายอัครวิทย สุมาวงศ  (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ                    

มีมาตรา ๒๙๙ นะครับ ซึ่งเปนการใชคําซ้ํานะครับ หลายแหง กับเร่ืองอื่น ๆ ขอพูดเรื่อง

การใชถอยคําซ้ํากอนนะครับ ----------------------------------------------------------------------       

          - ๔๑/๑ 



 ๑๐๗ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)         วัฒนี ๔๑/๑ 

 

ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม จะขึ้นตนวรรควา ใหผูซึ่งดํารงตําแหนง ตําแหนง  

ตาง  ๆ  นะครับ  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  กรรมการการเลือกตั้ง  กรรมการ            

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ และจะตอดวย ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้     

คําวา ผูซึ่งดํารงตําแหนง  ที่ เขียนไวในแตละวรรคขางหนานี้ มันซ้ําซอนกับคําวา              

ซึ่งดํารงตําแหนง ขางหลัง ขออนุญาตตัด ขอตัด ผูซึ่งดํารงตําแหนง ทุกแหงในวรรคหนึ่ง 

วรรคสอง วรรคสามออก ก็จะอานเปนวา ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาซึ่งดํารง

ตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เปนผูตรวจการแผนดินตามบทบัญญัติ       

แหงรัฐธรรมนูญนี้ แลวก็ในวรรคสอง วรรคสาม ก็จะอานทํานองเดียวกันครับ โดยเฉพาะ

เร่ืองของการขอตัดขอความวา ผูซึ่งดํารงตําแหนง ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม ออก 

ในบรรทัดแรกของแตละวรรคนะครับ ก็มีจุดอีก ๒ จุดครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวครับอาจารย อันนี้ใหชัดเจนนิดหนึ่ง เดี๋ยวสมาชิกตามไมทัน มาตรา ๒๙๙ นะครับ  

ในวรรคที่  ๑  ๒  ๓  นะครับ  มีคําวา  ใหผูซึ่ ง  นะครับ  คําวา  ใหผูซึ่ งดํารงตําแหนง 

นี่นะครับ เหมือนกันทั้ง ๓ วรรคนี่ ขอตัดคําวา ผูซึ่ง ออก อาจารยพูดอีกทีครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ขอตัดทั้งหมดเลยครับ ผูซึ่งดํารง

ตําแหนง อานเปน ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และ คําวา ซึ่งดํารงตําแหนง            

จะปรากฏตอไปครับ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ออครับ เขาใจ เขาใจแลวนะครับ คือ คําวา ผูซึ่งดํารงตําแหนง ทั้งสามวรรคนี่นะครับ     

วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสามนี่ ขอตัดออกนะครับ ก็ระบุไปเลยวา ใหใครไปเลยนะครับ 

วรรคหนึ่ง ก็คือ ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา วรรคสอง คือ ใหกรรมการการเลือกตั้ง 

วรรคสาม ก็ใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินะครับ สมาชิกทันนะครับ อาจารยสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญครับ กระผมมีความเห็นอยางนี้ครับ 

ทานประธานครับ ผมเห็นตรงกันขามกับทานอาจารยอัครวิทยนะครับ ขออภัยที่เอยนาม

เนื่องจากผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานี่มันเปนชื่อของตําแหนง  ในมาตรา  ๒๙๙            



 ๑๐๘ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)        วัฒนี ๔๑/๒ 

 

เรากําลังจะพูดถึงบุคคลซึ่งอยูในตําแหนงตาง ๆ นะครับ วา ถายังอยูในวันที่ประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้จะมีผลอยางไร เพราะฉะนั้นผมกลับมีความเห็นอยางนี้ครับ ทานประธาน

ครับ ผมเห็นวา เราควรจะตัดคําวา ซึ่งดํารงตําแหนง ในที่ตอทายจากประโยคแรกออก   

นะครับ โดยใชขอความดังนี้ครับ ใหผูซึ่งดํารงตําแหนงผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา      

ใหผูซึ่งดํารงตําแหนงผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้    

นะครับ คือ ถาเราไปตัดคําวา ผูซึ่งดํารงตําแหนง ตอนตนออกนี่ มันจะกลายเปนวา      

เราไปพูดถึงตําแหนงเสียกอน วา ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาซึ่งดํารงตําแหนงอยู                 

มันจะกลายเปนเราไปพูดถึงชื่อของตําแหนง ซึ่งชื่อของตําแหนงนี้มันจะมีอยูตลอดเวลา 

เพียงแตวา ตําแหนงนั้นมีบุคคลดํารงตําแหนงอยูหรือไมในวันประกาศใชครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยอัครวิทยครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ จะตัด

สวนไหนคงไมมีขอขัดของนะครับ เพราะวาความหมายก็คือ คําซ้ําซอนกันครับ ตัดสวน

หลังออก ซึ่งดํารงตําแหนง ก็คงคําวา ผูซึ่งดํารงตําแหนง ในสวนหนาไว คิดวา คงไว            

อยางที่ สวนหนาไวไดครับ ขอตัด ซึ่งดํารงตําแหนง ในสวนหลัง ทั้ง ๓ วรรคออกครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กรรมาธิการเห็นดวยกับที่ทานสุรชัยเสนอนะครับ ทั้ง ๓ วรรคนี่นะครับ มีคําวา        

ซึ่ งดํารงตําแหนง  นี่นะครับ  เหมือนกันทั้ ง  ๓  วรรคนะครับ  ซึ่ งดํารงตําแหนง  นี่                 

อยูในขอความซ้ําสวนที่ ๒ นะครับ ขอตัดออกไปนะครับ สวน ใหผูซึ่งดํารงตําแหนง 

ประโยคแรกนี่นะครับยังคงอยูนะครับ ทานกรรมาธิการยืนยันหรือเปลาครับ อยางไรครับ 

 

                  - ๔๒/๑ 



 ๑๐๙ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               รสรินทร ๔๒/๑ 

 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ มีผูมาทักทวง

ครับ ตองขออนุญาตนิดเถอะครับ คือ ที่ตัดสวนแรกออก คงสวนหลังนี่ มีผูมาทักทวงวา 

ตามที่เสนอเดิมนะครับ จะตรงกับมาตรา ๒๙๒ ในเรื่องบทเฉพาะกาล บทแรก ซึ่งบัญญัติวา             

ใหคณะองคมนตรีซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เปนคณะองคมนตรี

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ครับ อันนี้ก็เปนเรื่องขอใหพิจารณานะครับ วาจะตัด 

สวนแรกหรือสวนหลังครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานสุรชัยครับ มันก็จะเหมือนกับมาตรา ๒๙๒ ครับ โดยวิธีการเขียนเดียวกัน                 

ที่กรรมาธิการเสนอครั้งแรกนั้น คงไดไหมครับ อาจารยครับ เชิญครับ อาจารยสุรชัยครับ   

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผมกําลังพิจารณาอยูครับ จริง ๆ ผมเห็นวา 

ถาจะกลับไปทบทวนที่ ๒๙๒ นี่นะครับ ผมก็ยังเห็นวา ๒๙๒ นี่ ควรจะใชคําวา ใหผูซึ่ง

ดํารงตําแหนงคณะองคมนตรีอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ ก็คือ ดวยเหตุผลที่วา 

ตําแหนงตาง ๆ นั้นมันมีอยูตลอดเวลาครับ แตวามีบุคคลอยูในตําแหนงนั้นหรือไม                

เรากําลังพูดถึงตัวบุคคลซึ่งอยูในตําแหนงตาง ๆ ผมยังเห็นวา นาจะใชคําวา ผูซึ่งดํารง

ตําแหนง แลวก็ตอดวยชื่อของตําแหนงนะครับ ก็สุดแลวแตครับ ทานอาจารยอัครวิทยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ สุดแลวแต ก็ใหอาจารยอัครวิทยยืนยันครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ ขอยืนยัน

การแก ตามที่ขอแกครับ ขอตัดสวนแรกออกครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอตัดสวนแรกนะครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ผูซึ่งดํารงตําแหนง ออกนะครับ 

เพื่อจะไมตองไปแก ๒๙๒  

นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ทั้ง ๓ วรรคนะครับ ผมยกตัวอยางนะครับ วรรคแรก ก็เปนวา ใหผูตรวจการแผนดินของ 

 



 ๑๑๐ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               รสรินทร ๔๒/๒ 

 

รัฐสภา เลยนะครับ ขอความ ผูดํารงตําแหนง ชวงหลังนี่เอาไวนะครับ ที่ประชุมไมขัดของ

นะครับ ตัดคําซ้ําออกไปคําหนึ่ง เร่ืองเดียวกันหรือเปลาครับ ทานพิเชียรครับ เชิญครับ  

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : ครับ เร่ืองนี้ มาตรา ๒๙๙ นี่นะครับ             

คือ ความจริงแลวนี่ ผมคิดวา ถาใชตามเดิมเลยนี่ มันจะชัดเจนยิ่งกวาชัดเจนนะครับ คือ 

มีทั้ง ๒ คําเลยละครับ เพราะวาการไปตัดออกนี่ มันทําใหเกิดปญหาในการตีความได

เหมือนกัน กระผมอานดูแลวนี่ ตั้งแตวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสามนี่ จริง ๆ แลว            

มันก็มีความสมบูรณในตัวของมันอยูนะครับ กระผมคิดวา ถาไปตัด ผูซึ่งดํารงตําแหนง  

ดานหนานี่ออก ผมวา มันอานแลว มันอาจจะตีความเปนอยางอื่นได คือ จริงอยู แมคํามัน

จะซ้ํากันก็ตาม แตวามันใหความชัดเจนนะครับ ไมตองตีความ ทีนี้ถาไปตัดออก ไมวา        

จะตัดหนาหรือตัดหลังนี่ กระผมคิดวา มันอาจจะมีการตีความไดครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  คือ 

มันจะตีความเปนอะไรครับ คือ ยังนึกไมออกครับ ก็เมื่ออาน พอตัดแลว มันก็ชัดนะครับ 

อาจารยพิเชียร มันจะตีเปนอยางอื่น เปนอะไรไดบางครับนี่ เขาบอกวา ใหผูตรวจการ

แผนดินของรัฐสภาซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชนี้ เปนผูตรวจการแผนดินตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ มันก็ชัดเหมือนกันครับ นะครับ พอไดครับ คือ ไมใชพอได 

คือ มันถูกแลวนะครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ  :  เรียนทานประธานนะครับ คือ มันมี

ปญหาวาระการดํารงตําแหนง ในสามสี่ตําแหนงที่วานี่ คือ ผูตรวจการแผนดิน กรรมการ

การเลือกตั้ ง  กรรมการ  ปปช .  นะครับ  กรรมการสิทธิมนุษยชน  เพราะวาวาระ               

การดํารงตําแหนงของแตละกรรมการนี่ มันสั้น ยาว แตกตางกันไปนะครับ การที่เขาเขียน

ไวทั้งหนา ทั้งหลังนี่ มันล็อก (Lock) โดยชัดเจนนะครับ วา ผูซึ่งดํารงตําแหนงผูตรวจการ

แผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใช รัฐธรรมนูญเปนผูตรวจการแผนดิน          

ตามบทบัญญัตินี้ ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ กรรมาธิการเอาอยางไรครับ  คือ อาจารยพิเชียรลองดูนะครับ โดยเริ่มนับวาระตั้งแต

นี่นะครับ มันชัดเจนนะครับ เร่ืองวาระนี่ ผมวา วาระนี่ ไม มีปญหา  ที่ทานยกตัวอยางนี่  



 ๑๑๑ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)      รสรินทร ๔๒/๓ 

 

ทานดูแตละวรรคนี่นะครับ เขาก็จะบอกวา วาระที่อยูนี่อยูถึงแคไหนนะครับ สิ่งที่ทานตัด         

มันไมเกี่ยวกับวาระเลยครับ อาจารยครับ ถามันตรงประเด็นนี่ ผมไมไดขัดของอะไรครับ 

  นายพิเชียร อํานาจวรประเสริฐ : ครับ ผมก็ไมไดขัดของอะไรครับ            

ผมตองการความชัดเจนเทานั้นเอง ทานลองดูในวรรคสองสิครับ ------------------------- 

 

                  - ๔๓/๑ 



 ๑๑๒ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๔๓/๑ 

 

วรรคสองนี่ ดํารงตําแหนงถึง ๓ ครั้งดวยกันครับ ทานประธาน ทานดูวรรคสองนะครับ            

ใหผูซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการ ปปช. และสมาชิกสภาที่ปรึกษา            

ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุด

วาระ ผมคิดวา ชัดเจนครับ คือ คําที่ใชอยูแลวนี่ ผมวามันดีครับ คือมันชัดเจน  

   นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กรรมาธิการวาอยางไรครับ 

  นายอัครวิทย  สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 

กรรมาธกิารคิดวา การตัดขอความที่ซ้ําออกนั้น ไมไดทําใหความหมายเสียหายครับ ขอยืน

ตามที่เสนอครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ ทานรัฐครับ เชิญครับ  

  นายรัฐ  ชูกลิ่น  : กราบเรียนทานประธานสภาที่ เคารพครับ                 

ทานกรรมาธิการยกรางครับ เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ผมขออนุญาตถามผานทาง     

ทานประธานไปนะครับ ในมาตรา ๒๙๙ วรรคสามนะครับ ที่ทานพยายามจะชวยให     

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตินี่ ถาเลือกตั้งไมเกิน ๑ ป แลวคงอยูตอไปไดอีกจนครบ

วาระนะครับ ก็เปน สมมุติวา ๖ ป ถาเลือกไมถึง ๑ ป ทานก็อยากจะใหเขาอยูตอนะครับ 

แตพออยูตอแลว ทานก็ไปเพิ่ม ตัวที่ผมถามทานไปครั้งที่แลวครับ มิใหนําบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนงเกินหนึ่งวาระมาใชกับบุคคลนั้น ก็คือ เขาอยูตอไดแลว    

เขาก็ยังอยูตอไดไปตลอดใชไหมครับ ผมขออนุญาตเรียนถามทานประธานดวยครับ      

ขอบคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ เหมือนกับเมื่อกี้เลยครับ ที่ทานไปหาคํามาครับ คลาย ๆ กันนะครับ เดี๋ยวผมขอถาม

มติตรงนี้ใหเรียบรอยกอนนะครับ ทานรัฐครับ ขออภัยนะครับ สวนที่กรรมาธิการขอตัดนี่นะครับ 

ผูซึ่งดํารงตําแหนงทั้ง ๓ วรรคนะครับ ในที่มันซ้ํากัน วรรคแรกนะครับ สวนแรกนี่             

มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวย มีไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 



 ๑๑๓ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                กมลมาศ ๔๓/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :

ครับ ไมมีนะครับ ถือวา ผานนะครับ ของทานรัฐ ทานกรรมาธิการจะตอบอยางไรครับ     

ทานรัฐถามวา ในสวนวรรคที่ ๓ นี่นะครับ ในสวนกรรมการสิทธิมนุษยชนนี่ ในสวนนี้ครับ 

ที่ใหเร่ิมนับ แลวก็ใหเปนตอไปไดไมเกินหนึ่งวาระมาใชกับบุคคลนั้น นี่ จะตีความไปวา 

เฉพาะตรงนี้ยกเวน คือ เปนไดตลอดเลยใชไหม เชิญครับ  

  นายอัครวิทย  สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ โดยที่

กรรมการสิทธิมนุษยชนกําลังจะมีการคัดเลือกใหม แตงตั้งใหมนะครับ ซึ่งตามกฎหมาย

เขาใจวา จะตองเร่ิมดําเนินการแลว แตอาจจะยังทําไมแลวเสร็จ อยางไรก็ตาม ถาทํา     

แลวเสร็จกอนที่ประกาศรัฐธรรมนูญนี้นะครับ ในระหวางนี้กรรมการชุดเกาจะรักษาการอยู 

ถาหากวา การดําเนินการเสร็จสิ้นกอนที่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ กรรมการสิทธิ      

ที่เขามานั้น ยอดจํานวนของตัวกรรมการเอง วิธีการสรรหาตาง ๆ แตกตางไปจากที่

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ กรรมการสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายเดิมนั้น มี ๑๑ คน แตตาม

รัฐธรรมนูญฉบับที่กําลังรางกันอยูนี้ มี ๗ คนนะครับ แลวก็วิธีการสรรหาตางกัน ตางกัน

มากนะครับ คราวนี้ถาหากวา กรรมการชุดนั้นเขามากอนรัฐธรรมนูญนี้ ก็เขามาเปน

กรรมการสิทธิมนุษยชน เราก็รับรองวา เขาจะดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งคาดหมายวา คงจะทํา

หลังจากที่ใชรัฐธรรมนูญนี้ไมนาน แตอยางไรก็ตาม เราก็ไดกําหนดไวขางหลังนะครับ   

เพื่อกันไมใหมีการนานวา แลวก็โดยที่รัฐธรรมนูญใหมนี้กําหนดหามไมใหกรรมการ      

สิทธิมนุษยชนดํารงตําแหนงเกินกวา ๑ วาระ ก็เลยคิดวา ถาเขาเขามาไมกี่เดือน จะเขามา 

อีกครั้งไมได ถาไมมีกฎหมายนี้บัญญัติเปนขอยกเวนไว ก็กําหนดวา แตถาบุคคลดังกลาว

ได รับแตงตั้ งใหดํารงตําแหนงยังไม เกินหนึ่ งปนับถึงวันประกาศใช รัฐธรรมนูญ            

ไมใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนงเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับบุคคลนั้น    

ก็หมายความวา เมื่อเขาตองออกไป เพราะเหตุวาสรรหาใหมนะครับ เขาก็มีสิทธิที่จะไดรับ

การสรรหาเขามาเปนกรรมการสิทธิอีกครั้งหนึ่งครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ คือ เดี๋ยว ผมเขาใจทานรัฐนะครับ คือ สิ่งที่อาจารยอธิบายนี่  ถาไปเขียนอยางนี้              



 ๑๑๔ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                กมลมาศ ๔๓/๓ 

 

นะครับ วา มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนงเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับ

บุคคลนั้น นี่ ถาเขียนแคนี้ มันก็จะตีความไปเหมือนมาตรา ๒๙๗ เมื่อกี้ที่ใหไปหา     

ถอยคํามา ที่อาจารยไปเพิ่มวา ใหในครั้งที่ ๒ อะไรนี่ หามเปนตอนี่นะครับ ตรงนี้เพิ่มวา 

ในวาระแรก ไดไหมครับ มิใหนําอะไรนี่นะครับ อาจารยอัชพรครับ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  ครับ กราบเรียนทานประธาน       

ที่ เคารพครับ  กระผม  อัชพร  จารุจินดา  ครับ  สําหรับในเรื่องของสิทธิมนุษยชน                

จะเอาอยางนี้ ได ไหมครับวา  ขอความที่วา  มิใหนําบทบัญญัติ เกี่ยวกับการหาม           

ดํารงตําแหนงเกินหนึ่งวาระ นั้น ถาแกเปนอยางนี้นะครับวา -----------------------------------

- 

 

                                                                                                                      - ๔๔/๑ 



 ๑๑๕ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๔๔/๑ 

 

มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนง เติมวา ติดตอกันเกินหนึ่งวาระมาใช

บังคับกับบุคคลนั้น เติมวา ในการแตงตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญ

นี้ คือ ขอความตอนตนเราบอกวา ใหผูซึ่งเปนกรรมการนั้นคงดํารงตําแหนงตอไปจนกวา

จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และ

ขอความตอมา คือ แตถาบุคคลดังกลาวไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงยังไมเกินหนึ่งป        

นับถึงวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ก็จะเติมวา มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารง

ตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับบุคคลนั้น ในการแตงตั้งกรรมการ               

สิทธิมนุษยชนขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญนี้ ก็จะหมายความวา บทบัญญัติตัวนี้ กรรมการ

สิทธิมนุษยชนอยูตอจนกระทั่งตองมีการตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนขึ้นใหมตาม

รัฐธรรมนูญนี้ แลวเราก็บอกวา ใครก็ตามที่ดํารงตําแหนงยังไมถึง ๑ ปนี่ มิใหนํา

บทบัญญัติ เกี่ ยวกับการหามติดตอกัน  ๑  วาระมาใชกับการแต งตั้ งกรรมการ                  

สิทธิมนุษยชนขึ้นใหมตามรัฐธรรมนูญนี้นะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานรัฐเขาใจไหมครับ ตรงกันไหมครับ ทานรัฐครับ  

  นายรัฐ  ชูกลิ่น  :  ขออนุญาตครับ ทานประธาน ผมก็พยายามจะเขาใจ

ทางทานยกรางนะครับ แตผมขออนุญาตยกตัวอยางดีไหมครับ สมมุติตอนนี้ทานมี       

สิบกวาคนนะครับ นาย ก ก็อยูในนั้นดวย ตอนนี้คัดลงมาเหลือ ๗ คน สมมุตินะครับ    

ตามตัวเลขของทาน ก็คือ ทานสามารถคัดเขาไปอยูใน ๗ คนนี้ นาย ก ก็อยูได ใชไหมครับ 

แลวนาย ก นี่ ไปลงวาระตอจากนี้ไดไหมครับ เพราะวาถาจากที่ทานเขียนวา หามมิใหนํา

บทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนงเกินหนึ่งวาระมาใชกับบุคคลนี้ ก็แปลวา นาย ก 

ก็ลงไดตลอดสิ ใชไหมครับ ทานครับ ขอบคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอัชพรครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 

กระผม อัชพร จารุจินดา เพื่อแกไขปญหาอยางที่ทานรัฐวานั้น ก็คือ เมื่อกี้ที่กรรมาธิการ   

ขอเติม  ก็คือ  เติมตอไปวา มาใชบังคับในการแตงตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนขึ้นใหม 



 ๑๑๖ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๔๔/๒ 

 

เปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ นั่นก็คือ ใชครั้งเดียว คือ ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้           

ก็จะไดรับสิทธิแคนี้ แคนั้น ครั้งตอ ๆ ไปก็จะไมไดรับสิทธิอีก ก็ตองเปนไปตามบทบัญญัติ

หลักครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญทานรัฐครับ  

  นายรัฐ  ชูกลิ่น  :  ขอบพระคุณครับ ทานยกรางครับ แลวคราวนี้ พอสมมุติ

วา นาย ก อยูใน ๗ คนนี่นะครับ นาย ข นี่คือ ถาอยูใน ๑๘ คน ไมอยูใน ๗ คนที่ถูกเลือกนี่ 

เขาจะไดยกเวนในการลงครั้งที่ ๒ ไหมครับ ขออนุญาตเรียนถามครับ เพราะวา           

ทางทานยกรางบอกวา ในครั้งแรกของรัฐธรรมนูญนี้ แตวา สมมุติวา นาย ข ซึ่งหลุด

ออกไปจาก  ๗ คนนี้นี่ เขาจะมีสิทธิเขามาไดไหมครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เชิญอาจารยครับ 

   นายอัครวิทย  สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ขอกราบเรียน

ทานประธานผานไปยังทานสมาชิกนะครับ ตัวเลขที่ทานพูดถึงกรรมการ ๗ คน ก็คงจะ

หมายถึง ถาหากวาจะมีการเลือกกรรมการชุดใหมขณะนี้นะครับ ตัวเลขนั้นไมใช ๗ คน

ครับ เพราะเปนการเลือกกอนที่ รัฐธรรมนูญนี้จะใชบังคับ ตัวเลขจํานวนกรรมการ        

สิทธิมนุษยชนที่จะเขามากอนประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้เปนไปตามกฎหมายปจจุบัน       

ซึ่ง ๑๑ คน นั่นคือ เปนเหตุที่เรากําหนดเอาไววา จะมีการสรรหาใหม เมื่อรัฐธรรมนูญนี้      

ใชแลวนะครับ แลวก็ชุดใหม ๑๑ คนนั้นนะครับ เขาไดรับสิทธิที่จะเขามา ทานจะไดรับการ

คัดเลือกเขามาเปนกรรมการสิทธิใหม ถาหากวา ไดรับการคัดเลือกตามรัฐธรรมนูญนี้     

ในครั้งแรกครับ เพื่อใหความเปนธรรมกับเขาครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานรัฐ เขาใจตรงกันหรือยังครับ  

   นายรัฐ  ชูกลิ่น  :  คิดวาเขาใจแลวครับ ขอบพระคุณครับ ทานประธาน

ครับ 

 



 ๑๑๗ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                  ศันสนีย ๔๔/๓ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาใจตรงกันแลวนะครับ แลวเขียนใหตรงกันดวยนะครับ  

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)    :   ทานประธานครับ ในมาตรา ๒๙๙ นี้   

ยังมี ๒ จุดครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เดี๋ยวครับ ขอความชัดเจนถอยคํา เจาหนาที่จะไดบันทึกนะครับ ทานใดจะสรุปครับ       

ขอถอยคํา ที่บอกวา เห็นตรงกันแลวนี่นะครับ  

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา ครับ ขออนุญาตอานมาตรา ๒๙๙ วรรคสาม ทั้งวรรค      

นะครับ เพื่อความตอเนื่องกันไปวา ใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนง

อยูในวันประกาศใช รัฐธรรมนูญนี้ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ แตถาบุคคล

ดังกลาวไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงยังไมเกินหนึ่งปนับถึงวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้   

มิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับ

บุคคลนั้น ในการแตงตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนขึ้นใหมเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้  

 

                                                                                                                     - ๔๕/๑ 



 ๑๑๘ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        นิวรา ๔๕/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานสมาชิกไมเห็นดวย มีไหมคัรบ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ถือวา เห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ ทีนี้มาตราดังกลาวที่ทานแกนี่ มันจะไป

แขวนไวมาตรา ๒๙๗ ขอความคลาย ๆ กันนะครับ ที่ตอนทาย ที่ทานจะเติมครับ มันเกี่ยว

กันไหมครับ จะพิจารณาเลยไหม ๒๙๗ ที่แขวนสักครูครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ  

กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ สําหรับมาตรา ๒๙๗ ก็จะแกไขลักษณะ   

คลาย ๆ กัน เพื่อใหชี้ชัด จะเติมครั้งตอไปอยางไรนะครับ ก็จะเติมอยางนี้ครับวา ในวาระ

เร่ิมแรก ใหสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีวาระสามปนับแตวันเริ่มตนสมาชิกภาพ 

และมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนง เติมวา ติดตอกันเกินหนึ่งวาระ     

มาใชบังคับกับบุคคลดังกลาว แลวก็เติมวา ในการสรรหาคราวถัดไปหลังจากสิ้นสุด

สมาชิกภาพ อานขอความทั้งหมดนะครับ มาตรา ๒๙๗ ในวาระเริ่มแรก ใหสมาชิก

วุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีวาระสามปนับแตวันเริ่มตนสมาชิกภาพ และมิใหนํา

บทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารงตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับบุคคล

ดังกลาวในการสรรหาคราวถัดไปหลังจากสิ้นสุดสมาชิกภาพครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ มีทานสมาชิกไมเห็นดวยกับที่กรรมาธิการเสนอ มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ไมมีนะครับ ถือวา เห็นชอบกับที่กรรมาธิการขอแกไข มาตรา ๒๙๗ นะครับ ผานมาตรานี้  

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ มาตรานี้

มีจุดเล็ก ๆ ๒ จุดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

มาตรา ๒๙๗ นะครับ 



 ๑๑๙ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        นิวรา ๔๕/๒ 

 

นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ) :  ๒๙๙ ครับ ๒๙๙ เมื่อกี้ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานกลับไป ๒๙๙ หรือครับ เชิญครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ) : ๒๙๙ นั้น มีในวรรคหนึ่งนะครับ  

ในบรรทัดที่ ๔ สามตอสี่ครับ โดยใหเร่ิมนับวาระตั้งแตวันที่ทรงแตงตั้ง คําวา ทรงแตงตั้ง 

นั้น ขอปรับปรุงใหสอดคลองกับมาตรา ๒๒๙ ที่ใชคําวา พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ๒๙๙ 

วรรคหนึ่งนะครับ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ฉะนั้นตรงสวนนี้ขอเพิ่มเปน  วันที่

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ในวรรคหนึ่งนะครับ และจุดเล็ก ๆ อีกจุดหนึ่ง ในวรรคสี่ ก็คือ

วา วรรคสี่ บัญญัติวา ใหบุคคลตามมาตรานี้ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ไปกอน 

ตรงทายที่วา ไปกอน นี้ขอแกเปน ตอไป ครับ ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้

ตอไป ๒ จุดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

จุดที่ ๒ นี่เขาใจงาย จุดแรกนี่ ขอความชัดเจนอีกทีไดไหมครับ ๒๙๙  

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  : ๒๒๙  ครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

เทาไรนะครับ  

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ๒๒๙ วรรคหนึ่งครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

๒๒๙ หรือครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :      ใน ๒๙๙ วรรคหนึ่ง ใชคําวา 

วันที่ทรงแตงตั้ง  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

วันที่ทรงแตงตั้ง  

 



 ๑๒๐ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)        นิวรา ๔๕/๓ 

 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)   :   ขอปรับปรุงเปน วันที่พระมหากษัตริย

ทรงแตงตั้ง เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๒๒๙ วรรคหนึ่งครับ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๒๒๙ นะครับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง และ

กรรมการอื่นอีก ๔ คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ครับ  ก็เลยใชคําใหสอดคลองกับใน

มาตรา ๒๒๙ แทนที่จะใชคําวา ทรงแตงตั้ง ลอย ๆ ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ก็ขอความใหชัดขึ้นนะครับ มีทานสมาชิกไมเห็นดวย มีไหมครับ ตัด ๒๙๙  ๒ จุด        

นะครับ วรรคที่ ๑ กับวรรคที่ ๔ วรรคที่ ๑ นับแตวันที่ทรงแตงตั้ง ขอเพิ่มขอความ เปนวา  

นับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง นะครับ แลวก็วรรคสุดทายนะครับ บรรทัดที่ ๒ 

จากขอความวา ที่ใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ไปกอน คําวา ไปกอน ขอแก

เปนวา ตอไป นะครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวย มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :    

ถือวา เห็นดวยกับที่กรรมาธิการขอแกไขนะครับ มีมาตราอื่นอีกไหมครับ อาจารยอัครวิทย

ครับ  

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ) : มีมาตรา ๓๐๖ วรรคสามครับ 

มาตรา ๓๐๖ วรรคสามนั้น ในปจจุบันก็จะมีคําที่เขียนเกินมา เขียนผิดจากพจนานุกรม

แลวก็ขาดไปนะครับ กับที่ สส. เสนอขอแกไขดวย ------------------------------------------------ 

 

- ๔๖/๑ 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๑ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                 ณัฐชนก ๔๖/๑ 

 

วรรคสาม บัญญัติวา กฎหมายที่ตราขึ้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผมจะขออานคําที่  

เกินมา หรือวาจะตองแกไขกอนนะครับ แลวรายละเอียด เร่ืองใหญที่จะพูด จะพูดตอไป 

กฎหมายที่จะตราขึ้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองมีบทบัญญัติใหผูที่จะมีอายุครบ 

หกสิบปบริบูรณ ในปงบประมาณใดในระยะสิบปแรก คําวา และ เกินมาครับ ขอตัด และ 

ออก นับแตวันที่กฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับ ทะยอย คําวา ทยอย นี้ พจนานุกรม      

จะไมมีสระอะครับ ขอปรับปรุงใหถูกตอง ทยอยพนจากตําแหนงที่ดํารงอยู ขอความ

ปจจุบันจะเปนตอไปวา เมื่อสิ้นปงบประมาณนั้นแบบขั้นบันได แลวก็สามารถขอไปดํารง

ตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสในปงบประมาณตอไปได หนาคําวา สามารถ จะขอเติมคําวา 

และ นะครับ อันนี้สั้น ๆ งาย ๆ คือ บรรทัดที่ ๒ ก็ตัดคําวา และ บรรทัดที่ ๓ แกคําวา 

ทยอย ใหถูกพจนานุกรม และบรรทัดที่ ๔ ขอเติมคําวา และ กอนคําวา สามารถ เร่ืองนี้

เปนเรื่องถอยคําเล็กนอย แตสิ่งที่จะขอปรับปรุง ซึ่งเปนเนื้อหา ก็คือวา ในบรรทัดที่ ๓ ที่มี

คําวา เมื่อสิ้นปงบประมาณนั้น จะขอตัดออก แลวก็เชนเดียวกัน ในบรรทัดที่ ๔ คําวา                        

ในปงบประมาณ ตอนทายขอตัดออก เพื่อขอความจะอานเปนอยางนี้ครับ และเดี๋ยวผม

จะอธิบายวาเพราะอะไร กฎหมายที่ตราขึ้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองมี

บทบัญญัติใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณใดในระยะสิบปแรก          

นับแตวันที่กฎหมายดังกลาวมีผลใชบังคับ ทยอยพนจากตําแหนงที่ดํารงอยูแบบขั้นบันได

และสามารถขอไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสตอไปได นะครับ ขอความที่ไปเขียนวา 

ของเดิมที่เขียนไวนะครับ ทําใหมองวา ผูพิพากษาศาลยุติธรรมที่อายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ

ในปงบประมาณใดในระยะ ๑๐ ปแรก จะตองทยอยพนจากตําแหนงที่ดํารงอยูเมื่อ            

สิ้นปงบประมาณปนั้น ๆ คือ ปที่ตนมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ ซึ่งไมถูกตอง เพราะการที่ 

หลักการ คือ ใหทยอยใหพนจากตําแหนงแบบขั้นบันได หมายความวา เปนปตอ ๆ ไป         

แตวาไมใชไปจนมีอายุจะไปถึง ๗๐ อยางที่วรรคหนึ่งบัญญัติไวทันทีทันใดนะครับ แลวก็

เมื่อพนจากตําแหนงที่ดํารงอยู ซึ่งอาจจะไมใชในปงบประมาณที่อายุ ๖๐ ปบริบูรณ 

อาจจะเปน ๖๑  ๖๒ หรืออะไรก็ตามทีนะครับ แลวนี่เขาสามารถขอไปดํารงตําแหนง               

ผูพิพากษาอาวุโส การเปนผูพิพากษาอาวุโสนั้น  จะตองเปนในวันที่  ๑  ตุลาคมของ 

 



 ๑๒๒ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                 ณัฐชนก ๔๖/๒ 

 

ปงบประมาณแตละปครับ ฉะนั้น คําวา ในปงบประมาณ ไมจําเปนตองมี เปนผูพิพากษา

อาวุโสตอไปได นี่คือ การขอแกไขวรรคสามครับผม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมาชิกทันไหมครับ กรรมาธิการสรุปอีกทีครับ เร่ืองนี้หรือเปลาครับ อาจารยครับ 

เร่ืองเดียวกันนะครับ เชิญครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล ครับ ในมาตรา ๓๐๖ วรรคสาม หลังจากที่ทานอาจารยอัครวิทย         

ปรับถอยคําแลวนะครับ กระผมขออนุญาตเสนอวา นาจะตองปรับเติมคําในบรรทัดที่ ๒ 

นะครับ หลังคําวา หกสิบปบริบูรณ นี่นะครับ เติมคําวา ขึ้นไป เขาไปดวย ขอความก็จะ

เปนวา มีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณใด ทั้งนี้ เพราะวา คนที่จะพน

จากตําแหนงในชวงเวลาแรกนี่นะครับ อาจจะพนจากตําแหนงเมื่ออายุ ๖๑ ก็ได ๖๒ ก็ได 

๖๓ ๖๔ ๖๕ ก็ได ไมจําเปนจะตองพนเมื่ออายุครบ ๖๐ ปบริบูรณเทานั้น เพราะฉะนั้น          

ควรจะตองเติมคําวา ขึ้นไป ดวย แลวนอกนั้นก็เหมือนอยางที่ทานอาจารยอัครวิทยได

ปรับแกไวแลวครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เพื่อความชัดเจนนะครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ซึ่งถาคํานี้ถูกตองนี่ วรรคสอง             

ก็จะตองเติมคําวา อายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไป เชนกันครับ เพราะวาในวรรคสองเอง

นั้นก็เปนไปไดที่ทานใชสิทธิอยูถึงอายุ ๖๔ ๖๕ แลวไมไหว ทานก็ขอไปเปนผูพิพากษา

อาวุโสที่อายุ ๖๕ ๖๖ ก็เปนได ----------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๔๗/๑ 



 ๑๒๓ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               สาริศา ๔๗/๑ 

 

เพราะฉะนั้นก็ไมตายตัวที่ใหสิทธิเฉพาะคนที่อายุครบ ๖๐ ปบริบูรณในปงบประมาณนั้น

เทานั้นครับ ขอใหใชคําวา อายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณใด ทั้ง ๒ วรรค

เลยครับ ทั้งวรรคสองและวรรคสามครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :           

คงแกไขใหชัดเจนขึ้นนะครับ หลักการเดิมหมดนะครับ ยังอยูในหลักการเดิมหมดนะครับ 

เพียงแตเพิ่มถอยคําในมาตรา ๓๐๖ วรรคที่ ๒ นะครับ บรรทัดที่ ๓ นะครับ อาจารยจรัญ

ครับ เดี๋ยวผมจะสรุปใหอีกทีนะครับ มาตรา ๓๐๖ วรรคที่ ๒ บรรทัดที่ ๓ นะครับ ซึ่งมีอายุ

ครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณใด นี่ ทานเพิ่มคําวา ขึ้นไป หลัง บริบูรณ นะครับ             

ก็จะเปนวา เมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไปในปงบประมาณใด ถูกไหมครับ อันนี้ครับ           

ถูกนะครับ วรรคที่ ๓ นะครับ ทานปรับถอยคํานะครับ วา กฎหมายที่จะตราขึ้นตาม         

วรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองมีบทบัญญัติใหผูที่จะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ เติมคําวา 

ขึ้นไปในปงบประมาณใดในระยะสิบปแรก แลวก็ตัดคําวา และ ออก นับแตวันที่กฎหมาย

ดังกลาวมีผลใชบังคับ แลวก็ ทะยอย ตัด สระอะ ออกนะครับ ทยอยพนจากตําแหนงที่

ดํารงอยูแบบขั้นบันไดนะครับ ก็คือ ตัดคําวา เมื่อสิ้นปงบประมาณ ออกนะครับ อยูแบบ

ขั้นบันได และเติมคําวา และ และสามารถขอไปดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสตอไปได

นะครับ ตัดคําวา ในปงบประมาณ ออกนะครับ ตรงกันไหมครับ เจาหนาที่เขาจะไดบันทึก

เอาไวใหถูกตองนะครับ ทานอาจารยจรัสครับ มาตราเดียวกันนี้นะครับ เชิญครับ  

  ศาสตราจารยจรัส สุวรรณมาลา : ทานประธานครับ กระผม จรัส     

สุวรรณมาลา ครับ กระผมฟงและคิดตามที่ทานคณะกรรมาธิการเสนอนะครับ คือ            

๒ อยางนี้ดูเหมือนจะไมคอยไปดวยกันอะไรสักอยาง ลองดูอีกทีนะครับ ทานบอกวา       

ซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณขึ้นไป แลวก็ ในปงบประมาณใด นะครับ คือ ชวงเวลา ๖๐ ป    

ขึ้นไปนี่ มันจะเปนชวงยาวนะครับ แลวก็ ปงบประมาณใด นี่ มันเปนพีเรียด (Period)           

ของเวลา เพราะฉะนั้นนี่ถาทานจะใช ตั้งใจจะใหหมายถึง อายุ ๖๐ ปบริบูรณขึ้นไป               

ก็นาจะไมมีคําวา ในปงบประมาณ กํากับ เพราะวา ในปงบประมาณที่ ๖๐ ปขึ้นไปนี่ เปน         

๖๑  ๖๒  ๖๓  มันคลาย ๆ จะมีพีเรียดกับชวงเวลาปนกันอยูในที่เดียวกัน ขอบพระคุณ

ครับ  



 ๑๒๔ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               สาริศา ๔๗/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานใดตอบครับ เชิญอาจารยจรัญครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพ พอดีในทาง

ปฏิบัติของทางศาลนี่ แลวกฎหมายก็จะตั้งผูพิพากษาอาวุโสใหม ในวันที่ ๑ ตุลา ของ    

แตละป ก็คือ เปนวาระสิ้นปงบประมาณพอดี ก็อยากจะคงแนวทางปฏิบัติอยางนั้นวา    

ทานจะตองแสดงเจตจํานงกอนสิ้นปงบประมาณ แลวก็ กต. ก็จะตองตรวจสอบอะไร    

ทุกอยาง แลวก็จะมีมติ แลวถึงจะทําเรื่องขอโปรดเกลาฯ ทานเปนผูพิพากษาอาวุโส 

เร่ิมตนตั้งแตวันที่ ๑ ตุลา ของปงบประมาณใหม ขอคงไวตามนี้ เพราะเปนกฎหมายดวย  

นะครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

มีทานใดติดใจอีกไหมครับ  

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ) : ขออนุญาต      

ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานไหนครับ ออครับ โทษทีครับ อาจารยศรีราชาครับ 

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ) : กราบเรียน              

ทานประธานที่เคารพครับ คือ ผมยังติดใจถอยคําอยูคําหนึ่ง ในวรรคที่ ๓ นี่ คือ ผมไม

ทราบวา เปนถอยคําที่ถูกตอง แลวมันจะเปนแบบแผนในรัฐธรรมนูญตอไปหรือเปลา ก็คือ

คําวา แบบขั้นบันได นี่ครับ ผมยังคิดวา มันจะมีคําอื่นใชไดดีกวานี้ไหม แลวก็ไมทราบวา 

มันจะสื่อความหมายตรงกันหรือเปลานะครับ คําวา แบบขั้นบันได ผมยังติดใจอยูนะครับ  

ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ทานจรัญครับ  

 

- ๔๘/๑ 



 ๑๒๕ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               ศริิลักษณ ๔๘/๑ 

 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม จรัญ

ภักดีธนากุล ครับ ตรงนี้หาคําในภาษาไทยที่จะอธิบายใหกระชับนี่ยากมากเลยครับ

แนวความคิด ก็คือ อยาใหใครนี่ไดยืดอายุเกษียณในชวงแรกนี้ ๑๐ ปเลย สมมุติ                

ผมดํารงตําแหนงประธานศาลใดศาลหนึ่งอยู ปที่ผมจะครบเกษียณอายุ ๖๐ ปนี่ กฎหมาย

ตัวนี้ออก ผมเลยอยูได ครองตําแหนงนี้ไป ๑๐ ปเลย นี่ไมถูก เราก็อยากจะใหทยอยไปใน

ระยะเปลี่ยนผาน ๑๐ ปแรกนี่วา คนที่อายุครบ ๖๐ ปในปแรก ก็อยูตอไปไดอีกปหนึ่ง         

หรือ ๒ ป แลวก็เกษียณอายุที่ ๖๑ หรือ ๖๒  ไปเปนผูพิพากษาอาวุโส แลวรุนตอไป คนที่

จะเกษียณอายุ ๖๑ ๖๒ ก็ไปเกษียณตําแหนงนะครับ ณ ๖๓ ๖๔  แตวาแบบนี้มันจะ         

ทด ๑ ทด ๒ ทด ๓ ก็อยูที่ความเหมาะสมของการรางกฎหมายเฉพาะเรื่องตอไป 

เพราะฉะนั้นถาเราเขียนในรัฐธรรมนูญนี่ มันจะละเอียดเกินไปครับผม ก็เลยขออนุญาต

เขียนแบบนี้ แลวก็ใหปรากฏเจตนารมณไวแบบนี้นะครับ แลวก็เปนคําที่ตรงกับที่ทางศาล

ฎีกาขอมาครับ ขอบคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :      

ครับ มันจะหมายความถึง เปนลําดับแตละปตอเนื่องกันไปไหมครับ  

  รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

เขียนอยางที่ผมเสนออยางนี้ไดไหมครับ      

   รองศาสตราจารยศรีราชา เจริญพานิช (กรรมาธิการ) : ผมวาที่ทาน

ประธานกรุณาไดพูดถึงนี่ ผมวา คอนขางจะเขาทานะครับ คือ มันนาจะเปนทยอยเหลื่อม

กันเปนลําดับ อยางนี้ผมวามันจะเปนภาษาไทย แต แบบขั้นบันได นี่ ผมรูสึกวา มันเปน

ภาษาที่แมง ๆ นะครับ ขอกราบเรียนวา มันไมนาจะอยูในรัฐธรรมนูญ ผมกราบเรียน     

ดวยความเคารพนะครับ วา จริงอยูศาลอาจจะใชนะครับ แตผมวา ศาลใชก็เปนภาษา

ธรรมดา ราชการที่สื่อสารกันเปนที่เขาใจ แตถาเผื่อทานเอาบันไดไปใสไวในรัฐธรรมนูญ 

ผมรูสึกวา มันชอบกล ชอบกลนะครับ เพราะฉะนั้นทยอยเหลื่อมกันตามลําดับ หรืออะไร

อยางนี้ ผมวา พอจะไปไดนะครับ ขอบพระคุณครับ 

 



 ๑๒๖ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               ศริิลักษณ ๔๘/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :    

เมื่อกี้ที่ผมเสนอนี่นะครับ  ทยอยพนจากตําแหนงที่ดํารงอยู เปนลําดับในแตละป

ตอเนื่องกันไป ไดไหมครับ ครอบคลุมไหมครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ กรรมาธิการ

ขอรับถอยคํา ที่ทานประธานเสนอมาไวในรางครับ แทนคําวา แบบขั้นบันได  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ทานสมาชิก ดีครับ นาน  ๆ  ไดมีคํายอทีครับ มีทานสมาชิกเห็นอยางอื่นไหมครับ            

ขอแกถอยคํานิดหนอยนะครับ แบบขั้นบันได เขียนใหชัดขึ้นเทานั้นเอง วา เปนลําดับ       

ในแตละปตอเนื่ องกันไป  นะครับ  เห็นดวยตามที่กรรมาธิการขอแก ไขนะครับ               

ทานอาจารยอัครวิทย ครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

อัครวิทย สุมาวงศ กรรมาธิการครับ มาตราสุดทายที่ผมจะขอปรับปรุงนะครับ คือ     

มาตรา  ๓๐๗  ครับ  มาตรา  ๓๐๗  บัญญัติวา  ใหกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คงดํารงตําแหนงเปน

กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตอไป เวนแตกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่อายุครบหกสิบป

บริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และผูทรงคุณวุฒิในชั้นศาลใดที่ยายไปชั้นศาลนั้น ทั้งนี้ 

ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ มีอยู ๒ จุดครับ คือ                  

ในบรรทัดที่  ๓  เราใชคําวา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่อายุครบหกสิบปบ ริบูรณ                 

ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ แลวตอไปวา และผูทรงคุณวุฒิ ตรง และผูทรงคุณวุฒิ นี่ครับ               

ขอเติมตรงหนา ผูทรงคุณวุฒิ วา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหตรงกับขอความตอนหนา           

เมื่อเติมแลว จะเปนวา และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในชั้นศาลใดที่ยายไปจากของที่ปรากฏ

ปจจุบัน คือ ยายไปจากศาลนั้น ขอเติมวา ที่ยายไปจากชั้นศาลนั้น เพราะวา การเปน

กรรมการตุลาการผูทรงคุณวุฒิที่มาจากศาลนั้นจะมาจากชั้นศาล ถาเขายายไปจาก 

สมมุติ จากศาลอุทธรณ ภาค ๑ ไปศาลอุทธรณ ภาค ๒ นั้น เขาจะไมขาดจากการเปน

กรรมการตุลาการ เพราะอยู ในชั้นเดียวกัน  แตถาเขายายไปขึ้นศาลฎีกา เขาจะไปจาก    

 



 ๑๒๗ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                               ศริิลักษณ ๔๘/๓ 

 

ชั้นศาลนั้น ฉะนั้น ขอเพิ่ม ๒ คําครับ กรรมการ หนา ผูทรงคุณวุฒิ แลวก็ ชั้น หนาคําวา           

ศาลนั้น ครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ชัดเจนนะครับ อาจารยกรรณิการครับ 

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  :  เรียนทานประธานคะ กรรณิการ บรรเทิงจิตร 

ขอเรียนถามคะ วา มาตรา ๓๐๗ ที่บอกวา วรรคที่ ๓ ลงมานะคะ เวนแตกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิที่อายุครบหกสิบปบริบูรณ ยังคงขึ้นไปไหมคะ จะใหเหมือนกับถอยคําของ

มาตรา ๓๐๖ คะ ขอบพระคุณคะ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ขอบพระคุณครับ อาจารยครับ 

  นายอัครวิทย สุมาวงศ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ 

ตรงนี้ไมตองมี ขึ้นไป ครับ เพราะเมื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูพิพากษาศาลยุติธรรม      

มีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๕๐ นะครับ ------------------------------------- 

          

                                                                                                                    - ๔๙/๑ 

 



 ๑๒๘ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            เสาวลักษณ ๔๙/๑ 

 

คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ นี่ วันที่ ๑ ตุลาคม เขาพนไปเปนผูพิพากษาอาวุโสครับ     

ซึ่งจะไมมีสิทธิเปนกรรมการตุลาการตอไป  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กรรมาธิการตอบยืนยัน แตขอแก ๒ คํานะครับ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ แลวก็เพิ่ม

คําวา ชั้น หนา ศาล นะครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวยที่กรรมาธิการขอแกไขถอยคํา       

มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมมี ถือวา เห็นดวยกับกรรมาธิการนะครับ ทานอาจารยวิชาครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ) :  พอดีผมขอยอนไป     

นิดหนึ่งครับ ทานประธานที่เคารพ กระผม วิชา มหาคุณ ครับ มาตรา ๒๔๖ นะครับ 

กระผมขอยอนไปนิดหนึ่งครับ เร่ืองถอยคําหนอยครับ ในวรรคที่ ๒ นะครับ เปนเรื่องของ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตินี่ วามาจากที่ไหนบางนะครับ 

บรรทัดที่ ๕ นะครับ ที่วา ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน นั้น เปน องคการ นะครับ ตามหลัก

ครับ ผูแทนองคการพัฒนาเอกชน แลวก็วรรคถัดมา ซึ่งองคการพัฒนาเอกชนหรือองคกร

วิชาชีพนั้น คือ ใหรับกันครับ เปนมติของที่ประชุม ปรับใหตรงตามมติ แลวก็ตรงตาม

หลักเกณฑดวยครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

องคการพัฒนาเอกชน กับ องคการเอกชน นี่ เหมือนกันไหมครับ เห็นเขียนไมเหมือนกัน   

นะนี่ ไมเหมือนนะครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  : ไมเหมือนกันครับ         

ลอมาจากมาตรา ๖๔ ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

๖๔ ครับ กรรมาธิการขอแกไข มาตรา ๒๔๖ วรรคที่ ๒ นะครับ ขอแกคําวา ผูแทนองคกร

พัฒนาเอกชน เปน ผูแทนองคการเอกชน นะครับ และบรรทัดตอมานะครับ ขอแก          

ซึ่งองคกรเอกชน ขอแกเปน ซึ่งองคการเอกชน  



 ๑๒๙ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                            เสาวลักษณ ๔๙/๒ 

 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ  (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานครับ 

ผูแทนองคการพัฒนาเอกชน นั่นถูกตองแลวครับ ตามมติที่ประชุมครับ แลวก็สุดทาย     

นะครับ ซึ่งองคการพัฒนาเอกชนหรือองคกรวิชาชีพ ก็คือ รับกันวา ตัวผูแทนจากองคการ

พัฒนาเอกชนนั้นนี่ ตองไดรับการรับรองจากองคการพัฒนาเอกชนดวยครับ คือ ปรับจาก

องคกรเอกชน มาเปน องคการพัฒนาเอกชน ตามขอ ๑๐ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

แกใหเหมือนกันวาอยางนั้นเถอะ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ครับผม ถูกตองครับ 

แกใหเหมือนกันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

แกใหเหมือนกันนะครับ แตเปลี่ยนจาก องคกร เปน องคการ แตเปนองคการเดียวกัน      

คือ องคการพัฒนาเอกชน นะครับ ทานสมาชิกทันไหมครับ วรรคที่ ๒ นะครับ บรรทัดที่ ๖ 

กับบรรทัดที่ ๗ นะครับ นับจากบนนะครับ หากทานสมาชิกไมเห็นเปนอยางอื่นนะครับ    

ถือวา เห็นดวยกับกรรมาธิการขอแกไขนะครับ อาจารยจรัญ เชิญครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม

มีถอยคําอีก ๓ จุด แตวาไมไดสําคัญอะไรนะครับ จุดที่ ๑ ครับ มาตรา ๒๙๕ วรรคสุดทาย

ครับ ใน ๒๙๕ วรรคสุดทายนี่ พูดถึง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๒ ชุดนะครับ ชุดที่

สภาจะไปรางขึ้นใหมกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ในป ๒๕๔๑ เพราะฉะนั้น              

ในบรรทัดสุดทายนี่ครับ ที่บอกวา ใหยังคงใชบังคับตอไปจนกวาพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผลใชบังคับ นี่ กระผมขอหารือวา เราเติมใหชัดไดไหมครับ 

ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวนี่ เอาใหชัดวา ที่ตราขึ้นตามมาตรานี้ ก็คือ ในมาตรานี้     

บอกวา  จะตองใหสภานิติบัญญัติไปพิจารณาตรารางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนะครับ ก็เฉพาะ ๒ ฉบับที่ตราขึ้นตามมาตรานี้ครับ เพราะฉะนั้น ดังกลาว นี่ 

จะไมรูวา ดังกลาว คืออันไหน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นตามวรรคนี้

นะครับ ตามวรรคนี้นี่มีผลใชบังคับ ----------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                     - ๕๐/๑ 



 ๑๓๐ 
 สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๕๐/๑ 

 

คือไมอยางนั้นมันรีเฟอร (Refer) ไปแลว อางไมถูกตัว ครับ อันนั้นจุดที่ ๑ นะครับ            

จุดที่ ๒ นะครับ ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ผมขอถามสมาชิกนิดหนึ่งไดไหมครับ ๒๙๕ กรรมาธิการขอแกไข อาจารย เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ทานประธานครับ 

มาตรา ๒๙๕ วรรคแรกนี่ พูดถึงกฎหมาย ๓ ฉบับครับ แตวรรคสุดทายนี่ พูดถึง ๒ ฉบับ 

เนื้อนี่เปนคนละประเด็นกัน ๒๙๕ วรรคแรกนี่นะครับ เปนเรื่องการตรากฎหมายเลือกตั้ง

นะครับ แตวรรคสุดทายนี่ เปนกฎหมายพรรคการเมืองกับกฎหมาย กกต. นะครับ       

วรรคสุดทายนี่ ก็มีเนื้อหาวา ตราบใดยังไมมีกฎหมายพรรคการเมืองและกฎหมาย       

การเลือกตั้ง กกต. นี่ ก็ใหกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับนี้ใชตอไป จนกวาจะมีกฎหมายใหมของ         

๒ ฉบับนี้นะครับ คําก็ไปทิศทางนั้นนะครับ ทานจรัญครับ ทานจะแกอะไรตอนทาย     

ไหมครับ แตวา คําวา ดังกลาวนี่ นาจะหมายถึง กกต. กับพรรคการเมืองอยูแลวนะครับ    

๒ ฉบับ แตถาไปแกวา เปนมาตรานี้ นี่ มันจะรวมเปน ๓ ฉบับ ซึ่งคนละอันกันครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ทานจรัญขอแกเปน วรรคนี้ ไปแลวครับ เปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้น

ตามวรรคนี้ วรรคนี้ คือ มี ๒ ฉบับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ทานประธานครับ 

ทานจรัญไมติดใจแลวครับ ก็ขออนุญาตใหบันทึกไวแคนั้น หมายความวา ก็ ๒ ฉบับนี้    

ใชคําเดิมครับ ขออนุญาต 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ อาจารยจรัญครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  จุดที่ ๒ กระผมขออนุญาต 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ เดี๋ยวนะครับผม คือ กรรมาธิการไมตองแกแลวใชไหมครับ ตามเดิมนะครับ เชิญตอ

ครับ 

 



 ๑๓๑ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๕๐/๒ 

 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) :  จุดที่ ๒ ขออนุญาตไปที่        

มาตรา ๒๘๐ ในเรื่องจริยธรรมนี่นะครับ ๒๘๐ นี่ ในบรรทัดที่ ๓ อางไปถึงการจัดทําหรือ

ปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ นี่ กระผมขออนุญาตเติมใหชัดเลยวา     

วรรคหนึ่ง เพราะใน ๒๗๙ มันพูดหลายเรื่อง เฉพาะในวรรคหนึ่งนี่ พูดถึงวา จะตองจัดทํา

ประมวลจริยธรรมนะครับ แลวในบรรทัดสุดทายของวรรคหนึ่ง ในมาตรา ๒๘๐ นี้ ที่บอก

วา ตองดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม นี่ ขออนุญาตเติมใหชัดเลยวา    

ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม เพราะในวรรคสาม เขาจะบอกกระบวนวิธีดําเนินการเอาไว

เลย ก็จะยึดโยงกันนะครับ ๒๗๙ วรรคสามนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ หมดหรือยังครับ ในสวน ๒๘๐ ครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ดําเนินการบังคับใหเปนไปตาม

ประมวลจริยธรรม ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

เมื่อกี้ทานบอกวรรคหนึ่ง 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) :  ออ วรรคหนึ่งนั้น อยูในบรรทัดที่ ๓ 

ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

บรรทัดที่ ๓ นะครับ 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) :  บรรทัดที่ ๓  ๒๗๙ วรรคหนึ่ง    

แลวในบรรทัดสุดทายนะครับ ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมนี่       

ตองขอเติมวา ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม ซึ่งเปนมาตราที่บอกวิธีดําเนินการเอาไว  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ก็เขียนใหชัดขึ้นนะครับ เขียนใหชัดขึ้น ครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวย มีไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ไมมีนะครับ ถือวา เห็นดวย กับที่กรรมาธิการขอแกไขนะครับ ทานไพบูลยครับ 



 ๑๓๒ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              พรเทพ ๕๐/๓ 

 

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  กราบเรียนทานประธาน        

ที่เคารพครับ ผม ไพบูลย วราหะไพฑูรย ครับ ขออนุญาตเรียนเปนบันทึกนะครับ หรือจะ

บัญญัติก็สุดแลวแตนะครับ ในมาตรา ๓๐๐ ที่วา ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่เปนอยู   

๙ ทานนี่นะครับ ปจจุบันนี้นะครับ ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ๒๕๔๙ เปนศาล

รัฐธรรมนูญนี่ ถาดูถึงมาตราอื่น ๆ นะครับ ไมวาจะเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

นะครับ ก็จะมีบทยกเวนไววา เปนขาราชการการเมืองไดในลักษณะอยางนั้นนะครับ ไมให

เอาบทบัญญัติมาตราตาง ๆ มาใชบังคับ หรือแมแตคณะรัฐมนตรีนะครับ ที่มิใหนํา

บทบัญญัติมาตราตาง ๆ มาใชบังคับ ทีนี้ในมาตรา ๓๐๐ มันยังไมมีในสวนนี้ เนื่องจากวา

ตุลาการแตละทานก็เปนขาราชการตุลาการ จากศาลฎีกา จากศาลปกครองสูงสุดนะครับ 

บทถาวร เขาเขียนวา ประธานศาลกับตุลาการนี่ ตองไมเปนขาราชการนะครับ แตทีนี้ไมได

บัญญัติยกเวนไวนะครับ ก็เกรงวา จะเกิดปญหาการตีความนะครับ -------------------------- 

 

               - ๕๑/๑ 



 ๑๓๓ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๕๑/๑ 

 

ถาจะกรุณาเพิ่มวรรคสอง วา มิใหนําบทบัญญัติ มาตรา ๒๐๕ (๓) มาตรา ๒๐๗ (๑) (๒)   

ก็คือ  อยา เอาเรื่ อง เปนขาราชการอยูปจจุบันมาบังคับนะครับ  ก็จะเหมือนกับ               

สภานิติบัญญัติเชนกันครับ แลวอยานําในเรื่องของมาตรา ๒๐๙ (๕) ก็คือ เปนขาราชการ

อยูแลวตองพนจากตําแหนงไปมาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงตุลาการรัฐธรรมนูญ        

ชุดปจจุบัน จะคลาย ๆ กับมาตรา ๒๙๘ นะครับ กับมาตรา ๒๙๓ นะครับ ในเร่ืองของ   

สภานิติบัญญัติ ที่ยกเวนวา ถาเปนขาราชการอยูก็เปนได ในลักษณะเดียวกัน เพราะวา  

ผลสุดทายถามีปญหา เดี๋ยวคณะตุลาการทานก็ตองตีความอยูดี แลวมันจะมีปญหา      

นะครับ ถาจะบัญญัติตรงนี้ใหชัดเจนอีกสักนิดหนึ่งนะครับ ในมาตรา ๓๐๐ โดยขอเพิ่ม

อาจจะเปนวรรคสองนะครับ มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๕ (๓) มาตรา ๒๐๗ (๑) (๒) 

และมาตรา  ๒๐๙  (๕ )  มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงตุลาการรัฐธรรมนูญ                 

มันก็จะสมบูรณยิ่งขึ้นครับ  ก็สุดแลวแตนะครับ เดี๋ยวจะเกิดปญหาการตีความ แลวจะ

ยุงยากนะครับ ขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญนะครับ ขอเพิ่มเปนวรรคสามนี่นะครับ โดยหลักการ

เดิมอยูวรรคหนึ่งอยูแลว แตเพื่อไมใหเกิดปญหาในการตีความ หลักการอยูวรรคหนึ่ง    

แตขอเพิ่มความชัดเจนในวรรคสอง เปนวรรคสองนะครับ มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวย     

มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เห็นดวยตามที่กรรมาธิการเสนอนะครับ ครับ แตถอยคําเมื่อกี้นี้ตอนทาย ทานสรุป

ตอนทายนี่ ทานอานอีกรอบไดไหมครับ เจาหนาที่เขาจะไดทําไดถูกครับ  

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  เพิ่มเปนวรรคสองนะครับ 

กราบเรียนวา  ขอความเปนอยางนี้นะครับ  มิใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๐๕  (๓)       

มาตรา ๒๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๒๐๙ (๕) มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงตุลาการ

รัฐธรรมนูญ  

 



 ๑๓๔ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                   สายชล ๕๑/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตามรัฐธรรมนูญ ดวน ๆ อยางนี้หรือครับ ตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามรัฐธรรมนูญมาตรานี้ 

หรืออยางไรครับ  

  นายไพบูลย วราหะไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ตามวรรคหนึ่ง ครับ มาใช

บังคับกับการดํารงตําแหนงตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ตามวรรคหนึ่ง นะครับ อันนี้ชัดนะครับ กรรมาธิการเห็นดวยนะครับ ตุลาการ          

ศาลรัฐธรรมนูญ เห็นดวยนะครับ ทานตุลาการรัฐธรรมนูญพยักหนาแลวครับ นะครับ          

เพิ่มหลักการใหชัดเจนขึ้นนะครับ ทานนุรักษครับ มีมาตราอื่นอีกไหมครับ ตอนกอนพักนี่

นะครับ  ผมจําวา  เดี๋ยวทานศิวะครับ  เดี๋ยวผม  ไมลืมครับ  ไมลืม  ไมลืม  นะครับ                    

ตอนกอนพัก มี ๒ มาตรา มีทานใดเสนอครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ของผมนั้นประเด็นที่คางอยู คือ ประเด็น   

ที่ทานสุรชัยไดกรุณายกขึ้น ในมาตรา ๘๑ (๕) ที่บอกวา สนับสนุนการดําเนินการ          

ขององคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบ   

จากความรุนแรงในครอบครัว นะครับ อันนั้นขอความที่ใหไปเช็กหรือไปตรวจสอบรายงาน

การประชุม ไปตรวจสอบรายงานการประชุมแลว ปรากฏอยางนี้ครับวา คําแปรญัตติ    

ของทานสุรชัยนั้น ความจริงแปรญัตติอยูใน (๓) ของมาตรา ๘๐ เดิม ซึ่งมาเปน ๘๑    

ตามรางที่เสนอใหม โดยใชวา สนับสนุนใหองคกรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ มีบทบาท  

ในการชวยเหลือประชาชน นั้น ปรากฏวา ในรายงานการประชุมนั้น ก็ไดมีการอภิปราย

คอนขางมาก และทายที่สุดนั้น ใหเอาไปใสอยูใน (๑) ของมาตรา ๘๑ ตอนทาย แตวา      

ที่ประชุมนั้น ขอใหไมจํากัดเจาะจงลงไปเฉพาะองคกรวิชาชีพทางดานกฎหมาย เพราะจะ

มีดานอื่นดวย อยางเชน ทานอาจารยศิวะก็เสนอดานรัฐศาสตร ดานอะไรพวกนั้นเขามา   

ตกลงที่ประชุมก็ขอถามทานสุรชัย ทานสุรชัยก็ไมขัดของนะครับ วา ใชคําวา องคกร

วิชาชีพ เฉย ๆ แลวไปไวอยูใน (๑) ------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                      - ๕๒/๑                          



 ๑๓๕ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๕๒/๑ 

 

สวน (๕) นั้น ทางที่ประชุมนั้น ไดมีมติใหเอา (๗) ของทานอาจารยสมชัยเปนหลัก            

สวนของทานอาจารยเจิมศักดิ์นั้น ขอความเดียวกัน แตไปอยูใน (๘) ที่ประชุมเลยใหเอา

ของอาจารยสมชัยเปนหลัก เพียงแตติดอยูในประเด็นวา จะตองจัดสรรงบประมาณให

หรือไม แลวก็มีการลงมติวา ไมตอง นะครับ ใหตัดคําวา จัดสรรงบประมาณ ตามคําแปร

ญัตติ ออก ขอความที่เหลือ ก็เลยเหลือในขอความ (๕) วา สนับสนุนการดําเนินการของ

องคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย โดยเฉพาะผูที่ไดรับผลกระทบจาก       

ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเปนคําแปรญัตติของทานอาจารยสมชัย และที่ประชุม       

รับตามนั้นครับ เพราะฉะนั้นตามที่รางมานั้น ถูกตองตามรายงานการประชุมแลวครับผม 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยสุรชัยครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ กราบเรียน

อยางนี้ครับ  หลังจากฟงคําชี้แจงจากทานอัชพรแลว  ขออภัยที่ เอยนามนะครับ               

ถาจะเอาขอความที่ผมแปรญัตติไปใสใน (๑) นี่ ผมไมขัดของ แตวารางที่เสนอวันนี้นี่        

ก็ไมไดเอาขอความอยางที่ทานชี้แจงวา ใหไปใสใน (๑) ก็ไมปรากฏขอความตามที่       

ทานชี้แจงใน (๑) นะครับ ผมเรียนอยางนี้ครับวา ใน (๑) ของมาตรา ๘๐ ซึ่งขณะนี้เปน

มาตรา ๘๑ นั้นนี่ เราจะเห็นไดวา ขอความที่ปรากฏนั้น ก็คือ เราพูดถึงเรื่องการที่รัฐตอง

ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม 

และทั่วถึง สงเสริมการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน และจัดระบบงาน

ราชการและงานของรัฐอยางอื่น ทานจะเห็นวา ขอความ คําวา สงเสริมการใหความ

ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน ปรากฏขอความแคนี้ ไมไดมีขอความรวมไปถึงการที่

รัฐจะตองสงเสริมองคกรวิชาชีพใหมีบทบาทในการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายดวย 

ไมมีขอความอยางที่ทานชี้แจงปรากฏอยูใน (๑) เลย สวนทายสุดของ (๑) ที่มีเพิ่มเติมอีก  

ก็คือ โดยใหประชาชนและองคกรวิชาชีพมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม ตรงนั้น         

ก็คนละเรื่อง คนละประเด็นกันครับ เพราะวา ในสวนนี้เปนสวนที่เราพูดถึงการมีสวนรวม   

ในกระบวนการยุติธรรม แตที่ผมแปรญัตติไวนี่ ผมแปรญัตติในเรื่องของการที่ รัฐ        

จะตองสนับสนุนใหองคกรวิชาชีพเขามามีบทบาทในการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  



 ๑๓๖ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              วีรุทัย ๕๒/๒ 

 

คือ มาขยายความบรรทัด ๒ ของ (๑) ตรงขอความที่วา สงเสริมการใหความชวยเหลือ   

ทางกฎหมายแกประชาชน ถาทานจะเอาขอความที่ผมแปรญัตติมาใส (๑) นี้นี่ ตองเปน

ขอความวา สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรวิชาชีพมีบทบาทในการชวยเหลือประชาชน

ทางกฎหมาย ก็จะตรงกับที่ทานชี้แจงวา เราอภิปรายกันแลว เราตกลงรับหลักการ       

ตามคําแปรญัตติของผม แตวาจะเอามาเขียนรวมใน (๑) ใหผม แตไมปรากฏวา ไดนํามา

รวมใน (๑) ใหผมครับ ทานกรุณาทบทวนอีกทีหนึ่งครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ดูถอยคําดวยครับ ถอยคําเปนอยางไรครับ คือ เทาที่ฟงดูเหมือนรับของทานสุรชัย   

นะครับ แตเอามาเขียนนี่ครบไหม 

   นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  เผอิญมันตอเนื่องกันมานะครับ   

ในรายงานการประชุม ทานอาจารยวัชรา ขอประทานโทษนะครับ ที่เอยนาม ทานบอกวา 

ใหเติมตอนทายวา ใหองคกรวิชาชีพมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม ทานเปนคนเสนอ 

แลวก็เลยจบไปตามนั้นครับ แตทีนี้ถาจะเติม 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวครับ ขอเอาถอยคํานะครับ คือ ไมขอแกหลักการนะครับ อาจารยสมคิดครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ก็อยางนี้ไดไหมครับ   

ทานประธานครับ เราใกลจบแลวครับ แลวก็คงเปนหลักการที่ตรงกันได ก็ขอหารือวา          

จะเติมทั้ง ๒ คําเลยไดไหมครับ (๕) สนับสนุนการดําเนินการขององคกรวิชาชีพและ

องคการเอกชน ขอตัดคําวา ภาค ออกนะครับ ทานประธานครับ จะไดตรงกันนะครับ 

สนับสนุนการดําเนินการขององคกรวิชาชีพและองคกรเอกชน  องคการเอกชน             

ทานโทษครับ ที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย และขอเติม แกประชาชน เขาไป           

ไดไหมครับ ทานสุรชัยรับไดใชไหมครับ ขอ ๒ คําเลยนะครับ ก็มีองคกรวิชาชีพที่         

ทานสุรชัยตองการ สนับสนุนการดําเนินการขององคกรวิชาชีพและองคการเอกชน          

ที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 

 

             - ๕๓/๑ 



 ๑๓๗ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๕๓/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  ก็ไดอาจารย ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย            

ไดไหมครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  : ขออนุญาตทานประธาน  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  คนที่หนึ่ง)  :  ครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :   ถาผมจําไมผิด ในชั้นที่เราแปรญัตติกัน    

เหตุที่มีแยก (๕) ออกมานี่นะครับ (๕) นี้ เกิดขึ้นสืบเนื่องจากคําแปรญัตติของทานอาจารย

เจิมศักดิ์ ของทานนี่ ทานจะไปเนนเรื่องความรุนแรงในครอบครัว เพราะฉะนั้น จะเห็นวา  

(๕) นี่ เราจะปดทายดวยขอความวา โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงใน

ครอบครัว แต (๑) นี่ เราจะพูดถึงนโยบายของรัฐเกี่ยวกับงานการใหความชวยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย  ผมเห็นวา มันจะเปนนโยบายในคนละเจตนากันนะครับ 

เพราะฉะนั้นนี่ ผมขอเสนอวา ถาจะใหเปนไปตามมติที่เราตกลงกันไว ก็คือ สิ่งที่ผม      

แปรญัตตินั้นนี่ นาจะมาปรับปรุงอยูใน (๑) ถาไมแยกอนุใหมตางหากนะครับ ก็ควรจะอยู

ใน (๑) คือ ตรงบรรทัดที่ ๒ ของ (๑) นะครับ สงเสริมการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย

แกประชาชน ก็เปน สงเสริมใหองคกรวิชาชีพทางกฎหมายมีบทบาทในการใหความ

ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน ก็จะตรงกับที่ผมแปรญัตติไวครับ แลวก็ (๕) ก็คงเดิม 

ตามที่ทานอาจารยเจิมศักดิ์ไดขอแปรญัตติไว ไดไหมครับ ทานอาจารยสมคิดครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตทานประธาน

ครับ คําวา สงเสริมการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน นี่ คงหมายถึง            

รัฐจะเปนผูสงเสริมในทุกดาน และใหทุกองคกรครับ คงไมใชเฉพาะองคกรวิชาชีพทาง

กฎหมายเทานั้น ขอความกรุณาทานสุรชัยเถอะครับ อยูใน (๕) นาจะดีแลวครับ มันไมตรง

ครบั ทานครับ ถาอยูใน (๑) (๑) เปนหลักการทั่วไปครับ ที่ไมไดพูดถึงองคกรใดองคกรหนึ่ง

โดยเฉพาะ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

เขาใจตรงกันไหมครับ ทานสุรชัยครับ คือ (๑) นี่ กวาง ๆ เปนนโยบายทั่วไปนะครับ (๕) นี่ 

กําหนดชัดเจนขึ้น วาเปนองคการหรือองคกร  



 ๑๓๘ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                  ปทิตตา ๕๓/๒ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ครับ คือ เขาใจตรงกัน ทานประธาน เขาใจ

ตรงกัน แตทีนี้ปญหามันเกิดจากการที่ทานไปยุบรวมอนุ จริง ๆ สิ่งที่ผมขอแปรญัตติไวเดิม

ตองขออนุญาตเทาความนะครับ ทานประธานครับ ผมขอแปรญัตติอยูใน ๘๐ (๓) เดิม         

ซึ่ง (๓) นี้จะพูดถึงนโยบายที่รัฐจะสงเสริมและสนับสนุนภาคประชาชนทั้งนั้นเลยนะครับ        

โดยเริ่มจากสงเสริม สนับสนุน ใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม นี่ก็อยูใน   

(๓) เดิม แลวทานก็มายุบรวมอยูใน (๑) ใหม ผมก็ขอแปรญัตติใน (๓) เดิม ซึ่งเปนอนุที่  

พูดถึงการสงเสริมและสนับสนุนภาคประชาชนทั้งนั้นเลยครับ วา รัฐจะสงเสริมและ

สนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม สามารถเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และผมก็ขอแปรวา สนับสนุนใหองคกรวิชาชีพ            

มีบทบาทในการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย รวมถึง ผมขอแปรวา ใหมีกองทุนที่รัฐ

สมทบใหไดอยางเพียงพอดวย แตวาขอความตอนทายนี่ ทานกรรมาธิการยกรางนี่          

ไมเห็นดวยกับผม และในที่สุดผมก็ไมติดใจ เร่ืองรัฐจะตองจัดตั้งกองทุน แตเราตกลงกัน   

ไดวา เห็นชอบกับขอความของผม ที่ขอแปรญัตติวา สนับสนุนใหมีองคกรวิชาชีพ             

มีบทบาทในการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยกรรมาธิการยกรางขอใหตัดคําวา 

องคกรวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับ ออก คงเหลือแต องคกรวิชาชีพ เฉย ๆ ตอนนั้นที่เรา        

ตกลงกันไดอยางนี้นะครับ ก็คือ อยูใน (๓) ทีนี้ทานไปยุบ (๓) มารวมกับ (๑) มันก็เลย         

ทําใหเราคอนขางที่จะไมลงตัวกัน 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ เดี๋ยวผมเสนออยางนี้ไดไหมครับ (๑) นี่นะครับ เปนหลักการทั่วไป แตตอน             

วรรคสุดทายของ (๑) นี่นะครับ โดยใหประชาชนและองคกรวิชาชีพมีสวนรวมในกระบวนการ

ยุติธรรมนี่ ถาเพิ่มไปวา และการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย  ตรงนี้ เขาไปนี่             

ไดไหมครับ ก็คือ หลักการเดิมนี่ยังอยู แตองคกรวิชาชีพที่มีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม

และการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย นี่ ก็จะไปอยูขององคกรเสีย อยางนั้นพอไปใส

องคกร ไวขางบนนี่ หลักการเดิมไปชวยเหลือทั่วไป มันเสียนะครับ อาจารยสุรชัยลองดู   

นะครับ โดยใหประชาชนและองคกรวิชาชีพมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมและการชวยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมาย ไดไหมครับ                                                                   - ๕๔/๑ 



 ๑๓๙ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๕๔/๑ 

 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ไดครับ ผมคิดวาอยางนี้ไปไดครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ กรรมาธิการไหวไหมครับ เชิญครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  กรรมาธิการรับไดครับ 

ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานวัชราครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 

วัชรา หงสประภัศร เมื่อมาดูมาตรานี้นะครับ ผมก็มาพลิกดู ตามที่เคยขอแปรญัตติไว    

แลวก็ทางฝายกรรมาธิการไดรับที่จะไปนําใส คือ เ ร่ืองการสงเสริมและสนับสนุน            

การใหความรูแกประชาชนทางกฎหมาย  แตปรากฏวา ในนี้ดู พยายามอานแลว             

หลายเที่ยว ขอความนี้ไมปรากฏตรงไหนเลยครับ คือ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน

ไดรับความรูทางกฎหมายอยางทั่วถึง  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยวิชาครับ 

  ศาสตราจารยพิเศษวิชา มหาคุณ (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม วิชา มหาคุณ กระผมจําไดวา กระผมเปนคนอภิปราย แลวก็ชี้แจงในเรื่องนี้

นะครับวา เร่ืองการใหความชวยเหลือทางกฎหมายกับประชาชน ซึ่งรัฐจะตองสงเสริมตาม 

(๑) เปนเรื่องการเผยแพรความรูทางกฎหมายดวย แลวก็อบรมใหประชาชนมีความรู       

ในทางดานกฎหมายดวย กระผมก็ยกตัวอยาง นักกฎหมายเทาเปลาครับ หรือ แบรฟุต                      

ลอวเยอร (Barefoot Lawyer) นะครับ ที่รัฐจะตองสนับสนุนใหเกิดมีขึ้น อาสาสมัครพวกนี้

นะครับ รวมหมดครับ อยูในกระบวนการนี้ทั้งหมด แลวทานอาจารยวัชรา ขออนุญาต                

เอยนาม ทานก็เขาใจ และทานบอกวา ถาอยางนั้นทานยอมรับ ทานรับไดครับผม อันนี้  

ผมจําได เพราะวาผมไดอภิปรายเรื่องนี้ไวยืดยาวหนอยครับผม ขอบพระคุณครับ  

 



 ๑๔๐ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๕๔/๒ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยวัชราครับ คงอยูในเรื่องเดียวกันนะครับ โดยใหประชาชนและองคกรวิชาชีพ

มีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมนี่ครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  สุดแลวแตจะพิจารณาครับ แตผมอานดูแลว 

ผมยังไมเห็นวา มีความหมายเชนนั้นในตัวหนังสือนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานดู (๑) นะครับ วรรคสุดทายนี่ครับ มีมาตราอ่ืนไหมครับ อันนี้มาตราหนึ่ง เมื่อกี้ที่

แขวนกอนพัก มันมี ๒ มาตรานะครับ ตอนแรกมี ๓ แลวก็เสร็จไปมาตราหนึ่ง  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ทานประธานครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยสุรชัยครับ 

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผมอยากจะรบกวนทานอัชพร ชวยอาน

ขอความใน (๑) หลังจากที่เราปรับปรุงใหมแลวใหฟงอีกสักครั้งครับ รบกวนครับ ๘๑ (๑) 

ครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา ใน (๑) ของมาตรา ๘๑ ที่แกไขแลวตั้งแตเมื่อเชา ก็จะเปน

อยางนี้นะครับวา (๑) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย         

อยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และทั่วถึง สงเสริมการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย 

การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน  และจัดระบบงานราชการ                

และงานของรัฐอยางอื่นในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ โดยใหประชาชน     

และองคกรวิชาชีพมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมและการชวยเหลือประชาชน        

ทางกฎหมาย  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ตรงกันไหมครับ อาจารยสุรชัยครับ ไดไหมครับ ไดนะครับ พยักหนาแลวครับ 

ทานจรัญครับ  

 



 ๑๔๑ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)              ศิริวรรณ ๕๔/๓ 

 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ  ภักดีธนากุล  ครับ  กระผมติดใจในเรื่องขอเสนอของทานวัชรานะครับ  วา                

การใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน เราเติมไปใน (๑) บรรทัดที่ ๒ ไดไหมครับ          

ที่บอกวา สงเสริมการใหความชวยเหลือ นี่ เราเติม และใหความรูทางกฎหมายแก

ประชาชน ก็จะครบที่ทุกทานไดอภิปรายไว และไดฝากคณะกรรมาธิการยกรางไป  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขอบพระคุณมากครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ไดนะครับ เพิ่มถอยคํานะครับ ตามที่กรรมาธิการเสนอ มาตราเทาไรนะครับ 

อาจารยจรัญครับ  

   

 

                  - ๕๕/๑ 

 

   



 ๑๔๒ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         ดรุณี ๕๕/๑ 

 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ๘๑ (๑) นั่นเองนะครับ ในบรรทัด

ที่ ๒ ที่บอกวา สงเสริมการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน นี่ ก็เติมใหครบวา 

สงเสริมการใหความชวยเหลือและใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

มาตรา ๘๑ ทั้งหมดนี่นะครับ กรรมาธิการและสมาชิกมีการแกไขปรับถอยคํานะครับ        

มีสมาชิกทานใดไมเห็นดวย มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ถือวา ที่ประชุมเห็นดวยกับกรรมาธิการ ขอแกไขนะครับ มีมาตราอื่นคางอีก มีไหมครับ 

อาจารยปริญญาครับ พรอมไหมครับ ไมพรอม ใหอาจารยกรรณิการกอน พรอมไหมครับ 

ครับ 

  นายปริญญา ศิริสารการ  :  กราบเรียนทานประธานนะครับ ผมขออนุญาต

ชวยดูมาตรา ๓๙ หนอยนะครับ เร่ืองถอยคํา ลักษณะภาษาไทยนะครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

เปนอยางไรครับ ทานเสนอเลยครับ  

  นายปริญญา ศิริสารการ  :  คือ ผมรูสึกวา อานแลวมันขัด ๆ หู มันอาจจะ

เพราะลักษณะภาษาไทย ผมขออานนะครับ ทานประธานครับ บุคคลจะไมตองรับโทษ

อาญา เวนแตจะไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยู นะครับ ผมขออนุญาตตัดคําวา         

จะ ๒ ขางออก เปนบุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยู 

คือ ๒ จะ ลงไปนี่ มันฟงแลวขัดหู ขัดตา ลักษณะภาษาไทย มันฟงแลวไมเขาหู แตถาทาน

จะเอาจะใดจะหนึ่งออกก็ได หรือทั้ง ๒ จะนะครับ หรือวา ถาจะใหถอยคําที่ดีที่สุด ก็คือ

บุคคลตองไมรับโทษอาญา นะครับ ตองไม แตแลวแตทาน แตผมคิดวา คํา จะ ๒ จะนี่      

มันทําใหภาษาไทยดูไมสมบูรณ แลวอานแลวไมร่ืนหูนะครับ แตลักษณะเปนถอยคําครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อันนี้เปนไปตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นี่นะครับ ทานไหนจะชี้แจงครับ เชิญครับ 

 



 ๑๔๓ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)               ดรุณี ๕๕/๒ 

 

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 

จรัญ ภักดีธนากุล ครับ ผมคิดวา ถาตัดคําวา จะ ออกไป ทั้ง ๒ ที่นี่ ก็จะเปนบทกฎหมายที่

แข็งขัน แลวก็ยืนยันหลักการใหญอันนี้ใหม่ันคงขึ้นครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ทานเห็นดวยกับการตัดทั้ง ๒ คํา หรืออยางไรครับ ขอความชัดเจนครับ กรรมาธิการ

ครับ  

  นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ) :  กรรมาธิการเห็นดวย ใหตัดคําวา 

จะ ทั้ง ๒ คําออกครับ ขอบพระคุณครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ผมวา จะ หลังนาจะอยูหรือเปลา นะครับ คือ จะ แรกนี่ตัดไป ก็เพื่อใหยืนหยัด              

ในหลักการ วา บุคคลไมตองรับโทษทางอาญา หลักการนะครับ เวนแตจะไดทําการ        

อันกฎหมาย ก็คือ เปนอนาคตนะครับ หรืออยางไรครับ ก็แลวแตกรรมาธิการนะครับ      

ตัดออกนะครับ ตัดคําวา จะ ในมาตรา ๓๙ ออก ทั้ง ๒ คํานะครับ ก็เปนวา บุคคลไมตอง  

รับโทษทางอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานั้น นะครับ          

มีสมาชิกไมเห็นดวย มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถือวา เห็นดวยกับที่ทานปริญญาเสนอ และกรรมาธิการเห็นดวยนะครับ ขอบคุณนะครับ 

ถือวา ผานที่ประชุมนะครับ อาจารยกรรณิการครับ 

  นางกรรณิการ บรรเทิงจิตร  : เรียนทานประธานคะ ดิฉัน กรรณิการ    

บรรเทิงจิตร ในหนา ๑๐๕ หมวดผูตรวจการแผนดิน อานในบทบาทหนาที่แลว มีขอเสนอ    

ที่จําไดในที่ประชุม ในเรื่องของการทําหนาที่ในการสงเสริม ติดตาม ประเมินผล            

การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเคยมีทานสมาชิก คือ ทานสุรชัยแปรไว แลวก็บอกวา ใหมา

อยูในอํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน ไมทราบวา อานแลวยังไมคอยชัดเจนวา  

บทบาทหนาที่ตรงนี้ ในหนา ๑๐๘ ๑๐๙ ยังจะมีอยูหรือเปลาคะ ขอบคุณคะ 

 



 ๑๔๔ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)         ดรุณี ๕๕/๓ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมคิดครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :   ไมไดขอแกอะไร         

ใชไหมครับ ถามใชไหมครับ อยูใน ๑๐๙ (๓) ครับ หนา ๑๐๙ (๓) ครับ มาตรา ๒๔๔               

ในหนา ๑๐๙  (๓)  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ตรงกันหรือยังครับ อาจารยกรรณิการครับ เขาใจตรงกันนะครับ ผานนะครับ มีมาตราอื่น

อีกไหมครับ อาจารยวัชราครับ 

                  - ๕๖/๑ 



 ๑๔๕ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๕๖/๑ 

 

    นายวัชรา หงสประภัศร :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม    

วัชรา  หงสประภัศร  กระผมขอใหดูหนา  ๑๑๒  ของมาตรา  ๒๔๙  วรรคสุดทาย              

และขอความตอนสุดทายครับ วา อันนี้ถูกตองแลวหรือ ที่เขียนวา จนกวาจะมีคําพิพากษา

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวาผูนั้นกระทําความผิด จะเปน

วา ผูนั้นไมไดกระทําความผิดหรือเปลา คือ มีผูสงสัย ผูสงสัยนั้นเปนอนุกรรมการตรวจราง

รัฐธรรมนูญครับ  ทานสงสัยวา  นาที่จะเปนการไมไดกระทําความผิด  คือ  ทําให

คณะกรรมการปองกนั ปปช. นะครับ ไดกลับเขามาปฏิบัติหนาที่ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอัชพรครับ  

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการครับ ขอความคงถูกแลว คือ ความหมายจะเปน

อยางนี้ครับวา ถาใน ๔ บรรทัดจากขางลางขึ้นไป ผูที่ไดรับแตงตั้งมานั้น จะทําหนาที่เปน

กรรมการ ปปช. เปนการชั่วคราวนะครับ โดยผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการชั่วคราวนั้น          

จะอยูในตําแหนงได ๒ เหตุนะครับ อันหนึ่ง ก็คือ อยูในตําแหนงชั่วคราวไดจนกวา

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจ ริตแห งชาติที่ ตนดํารงตําแหนงแทน                  

จะปฏิบัติหนาที่ได ตรงนี้คือ กรณีที่ศาลฎีกาสั่งยกฟอง กรรมการคนนั้นก็จะกลับเขามา   

ปฏิบัติหนาที่ ตรงนี้คนที่เปนชั่วคราวก็จะพนจากตําแหนงไป กับกรณีที่ ๒ หรือจนกวา    

จะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวาผูนั้น

กระทําความผิด นั่นก็คือ ศาลฎีกาตัดสินวา กรรมการ ปปช. ผูนั้นทําผิดจริง ก็จะตองเริ่ม

กระบวนการสรรหาใหม คนที่เขามาชั่วคราวนั้นก็จะตองพนไปจากตําแหนงในตอนนั้น 

เพื่อใหกระบวนการสรรหาคนใหมมาแทนครับ เพราะฉะนั้นที่เขียนไว ก็คือ กรณีแรก ก็คือ 

ถอยคําที่วา จนกวาที่ผูซึ่งตนดํารงตําแหนงแทนจะปฏิบัติหนาที่ได นั่นหมายถึงวา        

ศาลฎีกาพิพากษาวาไมมีความผิดครับ อันที่ ๒ จนกวาศาลฎีกาจะพิพากษาวาผูนั้น

กระทําความผิด ก็คือ ความผิด ก็ออกไปเหมือนกันครับ  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ อาจารยวัชราครับ 



 ๑๔๖ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๕๖/๒ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  กราบเรียนทานประธานครับ กระผม วัชรา     

ขอถามตอไปครับวา  ทําไมยังปลอยให มีชวงเวนวางอยู  ทําไมไม  จนกวาที่จะ                    

มีคําพิพากษาวามีกระทําความผิด และไดสรรหา ปปช. ใหมเขามาแลว ตกไปหรือเปลา

ครับ ขอความตอนนี้ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ถาสรรหาได แลวบอกวา ผิด แลวยังใหทําตอหรือครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  สรรหาใหม  

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานอัชพรครับ 

  นายอัชพร จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา ครับ ตอนนั้นที่พิจารณากัน ก็คือ เมื่อไดความชัดเจนวา    

ศาลฎีกาตัดสินวาผิดแนนั้น ก็มีกระบวนการตอเนื่องกันไปได เพราะฉะนั้นความจําเปน    

ที่จะตองมาอยูชั่วคราวในระหวางนั้นก็ไมจําเปนอีกตอไป ก็เขาไปสูกระบวนการสรรหา 

รวมทั้งบุคคลที่เขามาชั่วคราวนั้นอาจจะเขาไปอยูในกระบวนการสรรหาดวย ก็เลยจะให

ยุติลงแคที่มีคําพิพากษาของศาลนะครับ ก็ใชชวงเวลาประมาณสัก ๓๐ วัน สรรหาใหมครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

พอศาลบอกผิด บางทีเขาคุกแลวนะครับ เปนตอไมไดแลวนะครับ มีมาตราอื่นอีก            

ไหมครับ ทานสุรชัยครับ  

  นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย :  ขอบคุณครับ ทานประธานครับ ผม สุรชัย 

เลี้ยงบุญเลิศชัย ครับ ผมขออนุญาตไปที่มาตรา ๒๔๔ นะครับ หนา ๑๐๘ ตอเนื่อง         

ไปที่หนา ๑๐๙ หนาที่ของผูตรวจการแผนดินนะครับ ตรงนี้สืบเนื่องจากที่ผมยื่นคําขอ  

แปรญัตติไว แลวก็สืบเนื่องจากที่เมื่อกี้ทานกรรณิการไดกรุณาสอบถามนะครับ และ       

ไดรับคําชี้แจงจากทานกรรมาธิการวา สิ่งที่ผมแปรญัตติไว ใหมีองคกรเพื่อทําหนาที่ในการ

สงเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นั้น ในชั้นแปรญัตติ  

ทานกรรมาธิการตกลงกันไดกับทานกรรมาธิการวา รับวาจะไปเพิ่มเติมเปนหนึ่งในหนาที่

ของผูตรวจการแผนดินใหนะครับ แลวเมื่อสกัครูทานไดกรุณาชี้แจงวา เพิ่มใหแลวอยูใน 



 ๑๔๗ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)          สมร ๕๖/๓ 

 

 (๓) นะครับ ดูใน (๓) แลวนี่ ขอความยังขาดสิ่งที่ผมตองการไปในคําแปรญัตติ คือ              

การติดตาม นะครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมขอความในมาตรา ๒๔๔ (๓) เปนอยางนี้          

ไดไหมครับ ติดตาม ศึกษา ประเมินผล และจัดทําขอเสนอแนะ ขออนุญาตเพิ่มคําวา 

ติดตาม เขาไปอีกคําหนึ่ง ใน (๓) ครับ  

 

- ๕๗/๑ 

   



 ๑๔๘ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รัตนา ๕๗/๑ 

 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :     

ครับ อยูในหลักการหรือเปลาครับ อยูในเรื่องเดิมที่ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  อยูในเร่ืองเดิมทั้งหมดเลยครับ ที่ปรากฏ    

อยูในคําขอแปรญัตติผมครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อาว แลวที่ประชุมมีมติใหใสแลวหรือเปลาครับ ไมใชมาเพิ่มใหมตอนนี้นะครับ 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ใหใสแลวครับ เพียงแตวา ผมเสนอใหเปน

องคกรตางหาก ที่ประชุมตกลงกันวา จะใหไปเพิ่มเปนหนาที่ของผูตรวจการแผนดิน       

จะไดไมตองแยกเปนองคกรตางหากออกมาครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ทานกรรมาธิการครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ก็คงเติมไดครับ        

ทานประธานครับ  แตขออนุญาตกราบเรียนวา ใน (๓) นี่ใหทานสุรชัยดูแลวนะครับ ตั้งแต

กอนเติมนะครับ ถาทานสุรชัยจะเติมอีกนะครับ ก็ โอ.เค. (O.K.) นะครับ เติมคําวา 

ติดตาม เขาไปครับ ใน (๓) ครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

อยางไรครับ เดี๋ยวทานพูดอยางนี้ เหมือนกับมาเติมกันเองทีหลังนะครับ ตองขอความ

ชัดเจนนะครับ วา มันอยูในหลักการที่ตองเติม แตไมไดเติมเขามา จึงเติมใหสมบูรณ     

อยางนั้นหรือเปลาครับ  

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ใชครับ  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ก็ตามหลักการที่ตกลงกันในคราวแปรญัตติ

นะครับ 

   ศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :   ความจริง ศึกษา นี่มัน

ติดตาม  อยูแลวนะครับ  แตทานสุรชัยอยากได  ติดตาม  นะครับ  จะจบแลวครับ                  

ก็กรรมาธิการเห็นดวยครับ เติมคําวา ติดตาม เขาไปครับ จะไดจบเสียทีครับ 

 



 ๑๔๙ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รัตนา ๕๗/๒ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ถาเพิ่ม เดี๋ยวสมาชิก ตองถามสมาชิกนะครับ วา ถอยคํา ก็คือ อยูในหลักการเดิมที่

เคยตกลงไวนะครับ แตใสเพื่อใหชัดเจนขึ้นนะครับ หลักการไมเสีย ไมไดเปลี่ยนแปลง

หลักการอะไรนะครับ (๓) ทานก็ขอเติม ศึกษา ประเมินผล ติดตาม ใชไหมครับ และจัดทํา

ขอเสนอแนะ ใชไหมครับ ถูกไหมครับ อีกทีครับ เจาหนาที่จะไดบันทึกถูกครับ 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ         

ผมคิดวา ถาเติม ติดตาม แลว ศึกษา ก็ไมตองครับ เลือกเอาคําใดคําหนึ่งไดไหมครับ 

ติดตาม ประเมินผล และจัดทําขอเสนอแนะ ซึ่งมันก็จะตองศึกษาอยูในตัวอยูแลวครับ 

ขอบพระคุณครบั 

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย : รับไดครับ เปน ติดตาม ประเมินผล และ

จัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ นะครับ แลวก็ตอดวยขอความเดิม           

นะครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ติดตาม แลววรรคนะครับ  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ติดตาม แลวก็วรรคนะครับ ประเมินผล  

แลวก็วรรค และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ทานสมาชิกเห็นดวยไหมครับ ถาไมเห็นเปนอยางอื่น ถือวา อาจารยวัชราครับ         

ไมเห็นดวยหรือครับ  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กระผมเห็นเปนอยางอื่นครับ ทานเปดโอกาสให 

ขอบพระคุณมากครับ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผม วัชรา หงสประภัศร 

เมื่อไดติดตามแลว ใน (๔) ไดพูดถึงรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม นาจะตอดวย

ตรวจสอบ ประเมินผล ครับ มันจะไดลงกับ (๔) ที่วา รายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม

ตรวจสอบ ประเมินผล ครับ ซึ่งเปนหลักของการประเมินผล  

 

 



 ๑๕๐ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                              รัตนา ๕๗/๓ 

 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ครับ ทานวัชรา ขอเพิ่มคําวา ติดตาม แลวก็เพิ่ม ตรวจสอบ เขาไปดวย อยางไรครับ           

เชิญครับ  

   นายจรัญ ภักดีธนากุล (กรรมาธิการ)  :  ทานประธานที่เคารพครับ (๔)   

กับ (๓) เปนคนละหนาที่ คนละภารกิจกัน ไมไดตอเนื่องกันนะครับ  (๓) นี่ ดูแลเร่ืองของ

การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ (๔) รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจการแผนดินนะครับ      

ใชไหมครับ ขอบคุณครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

อาจารยวัชราครับ คนละเรื่องกันครบั  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  มีสิทธิที่จะทวงติงอยูแลวครับ ขอบคุณครับ  

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

ไมใช ผมไมไดวาอะไรทาน ผมบอกวา สิ่งที่ทานเสนอมันคนละมาตรา  

   นายวัชรา หงสประภัศร  :  กระผมเห็นวา เพื่อความสมบูรณนะครับ นาจะ

มีคําวา ตรวจสอบ อยูดวย คือ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล มันเปนกระบวนการที่มา

ดวยกัน ไปดวยกันครับ 

   นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  : 

พูดถึง (๓) ใชไหมครับ (๓) นะครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ใชครับ 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ไมรวม (๔) นะครับ มีสมาชิกเสนอครับ ผิดหลักการอะไรไหมครับ อาจารยสุรชัยครับ      

อยาเพิ่งกุมขมับ ทานวัชราเสนอแบบนี้ครับ ไมตรงกับของทานหรือครับ  

   นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  :  ผมไมขัดของครับ ถาจะเติมถอยคํา ตามที่

ทานวัชราขอ ผมไมขัดของครับ  

   

                                                                                                                     - ๕๘/๑ 

 



 ๑๕๑ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๕๘/๑ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

อาจารยสมคิดครับ 

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  อยาเติมเลยครับ     

ทานประธานครับ ขออนุญาตทานวัชราเถอะครับ จะกลับบานกันแลวครับ คือ ไมอยางนั้น

ตองเติมคําวา ศึกษา อีก ติดตาม ประเมินผล จัดทําอะไรตาง ๆ รายงาน คือ ตองไปเติม

กิริยาแบบนี้เยอะแยะ จํานวนมาก ผมเขาใจวา เราเขาใจตรงกันแลวละครับ วา แบบนี้       

มีติดตามแลว มีประเมินผลแลว มีจัดทําขอเสนอแนะแลว พอเถอะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

กรรมาธิการยืนยันนะครับ แตแกตามทานสุรชัยแลวนะครับ พอนะครับ ขอบพระคุณ      

นะครับ ถือวา เห็นดวย มีสมาชิกเห็นเปนอยางอื่นไหมครับ 

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ถือวา เห็นดวยกับที่ทานสุรชัย และกรรมาธิการเห็นชอบนะครับ มีมาตราอื่นอีก          

ไหมครับ ของทานศิวะนี่ ยังอยูในเนื้อหาพิจารณารางไหมครับ เชิญครับ ติดคางอยูครับ  

  นายศิวะ  แสงมณี  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ศิวะ แสงมณี สสร.   

นะครับ อยางที่ไดเรียนถามไวนะครับ ในมาตราที่ เกี่ยวกับบทเฉพาะกาลนะครับ       

มาตรา ๒๙๖ นะครับ ๒๙๖ หรือเปลาครับ ที่เมื่อกี้ถาม ที่ผมเรียนถามวา สมาชิก        

สภานิติบัญญัติแหงชาติสามารถที่จะแกไขรัฐธรรมนูญไดหรือเปลาครับ ที่เรียนถามไวครับ 

เพราะวา เขาปฏิบัติหนาที่ทั้งสภาผูแทนราษฎร แลวก็สมาชิกวุฒิสภาพรอมกันดวย            

นะครับ  เลยขออนุญาตถามอันนี้ ไว  แลวก็ถาทานอาจารยสมคิดจะตอบเร็ว  ๆ                

จะไดกลับบาน ก็ยินดีครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานสมคิดครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  :  ก็ถาเขาจะแก ก็แกได

ครับ ตามมาตรา ๒๙๑ นี่นะครับ เพราะวาเขาทําหนาที่ ทั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา และรัฐสภา ไปขณะเดียวกันดวยนะครับ แตผมเขาใจวา ในทางปฏิบัตินี่  



 ๑๕๒ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)                                                                       รัศมี ๕๘/๒ 

 

สนช. คงไมแกหรอกครับ เพราะวาประชามติ ถาผานนะครับ วันที่ ๑๙ สิงหาคมนี่ มันผาน

ประมาณ ๒๐ ลานคนนะครับ โอกาสที่ สนช. ที่มาจากการแตงตั้ง เขาคงไมไปแกนะครับ 

แตวา ถามวา เราควรเขียนไหมวา ใหเขาไมแกนะครับ เร่ืองนี้ไมไดคุยกันนะครับ ถาอันนี้     

ก็เปนเรื่องหลักการใหมนะครับ เห็นบอกวา คุยดวยใชไหมครับ แลวไมเอาใชไหมครับ   

เร่ืองนี้  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

หลักการตอบแลวครับ วา จะทําก็ทําไดนะครับ อาจารยรุจิราครับ เชิญครับ  

  นายศิวะ  แสงมณี  :  ถาหากวาทําไดนี่ ก็แสดงวา เราควรจะตองเขียน 

เพราะวันนั้นผมเองก็เสนอใหเขียนอยูแลว แลวก็ทางกรรมาธิการก็รับวา จะไปเขียนครับ 

แตอาจจะไปคิดใหม หรืออยางไรครับ วา เขาอาจจะไมทํา เพราะวาเขามาจากการแตงตั้ง

อะไรอยางนี้ มันไมใชแกหลักการนะครับ วันนั้นที่จริงรับไปแลวครับ ทานครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ทานอัชพรครับ 

  นายอัชพร  จารุจินดา (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ

ครับ กระผม อัชพร จารุจินดา กรรมาธิการ ดวยความเคารพนะครับวา ประเด็นนี้ก็ไดเคย

คุยกันในที่ประชุมสภานี้ วา ความจริงถา สนช. อยากจะแก ก็คงแกได แตวาการที่เพิ่งผาน

ประชามติมาหยก  ๆ  นั้น  แลว สนช .  มาแก  โดยที่ เปนสภามาจากการแตงตั้งนั้น              

คงไมสมควร แตการที่จะเขียนลงไปถึงขนาดที่วา หามแกนั้น ประเดี๋ยวถาเกิดมีอะไร

จําเปนจริง ๆ หรือมีอะไร จากที่เราดูถี่ถวน แลวนึกวาไมมีปญหานี่ มันเกิดปญหาที่

จําเปนตองแกเล็ก ๆ นอย ๆ จริง ๆ จะทําใหไมสามารถแกวิกฤติหรือแกปญหาตรงนั้นได  

ก็จึงไดตกลงกันวา ถาอยางนั้นไมเขียนลงไป แตก็ เปนที่ รับทราบดวยวา ในเรื่อง     

หลักการนั้น สนช. นั้น คงจะไมแก เพราะวา อยางที่วา เพิ่งผานจากสภา ผานจาก

ประชามติไปนะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ บันทึกไวในเจตนารมณแลวกันนะครับ วา สสร. ขอให สนช. ถาไมจําเปนอยาแก      

นะครับ อาจารยรุจิราครับ 



 ๑๕๓ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ)                                                                       รัศมี ๕๘/๓ 

 

   รองศาสตราจารยรุจิรา เตชางกูร  :  คะ หนา ๑๑๓ ขอ ๖ บรรทัดที่ ๒     

อันนี้เปนเรื่องของพิสูจนอักษร หรือเรื่องการใชภาษาไทยที่เปนภาษาเขียน ไมอยากใหฉีก

คําคะ คําวา ราชกิจจานุเบกษา นี่ บรรทัดที่ ๒ ของขอ ๖ ตรงทาย ๆ ใหประกาศรายงาน

ดังกลาวในราช อยากจะเอาคําวา ราช นี่ ไมฉีกคํา แตมารวมอยูกับคําบรรทัดใหม       

เปน ราชกิจจานุเบกษา แคนั้นเองคะ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :   

ครับ ขอบพระคุณครับ อาจารยสมคิดครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ)  : ทานประธานครับ 

ขอบคุณทานอาจารยรุจิราครับ ฝายเลขาจะไปตรวจทั้งหมดนะครับ แลวเห็นดวย         

กับทานอาจารยรุจิราวา อันนี้คงตองไปทํานะครับ  

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ครับ ขอฝากวรรคตอนนี่นะครับ เพราะบางทีอานดูอาจจะกระโดด พิมพกระโดดอะไร          

นะครับ อันนี้สําคัญนะครับ -------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                      - ๕๙/๑ 

 

 



 ๑๕๔ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)           บุศยรินทร ๕๙/๑ 
 

ทีนี้ขอถามนิดหนึ่งครับ คําปรารภนี่นะครับ คําปรารภนะครับ สวนสุดทายนี่ เขาใจวา    

ตองผานประชามติกอนนี่นะครับ ถึงจะเติมกันไดนะครับ ทีนี้สวนที่จะเติมนี่ ประสาน    

กันแลวนะครับ กับ ครม. นะครับ ยกรางครับ ผมถามเพื่อที่จะบันทึกไวครับ เพราะเดี๋ยว 

ครม. กับเรานี่ตองประสานกันอยางไรนะครับ ตกลงวา ถอยคําดังกลาวมีคนรับผิดชอบ

แลวนะครับ มีสมาชิกติดใจมาตราอื่นอีก มีไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  นายเสรี สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง)  :  

ถือวา ผานถอยคํานะครับ ผานในวาระที่พิจารณาวาระ ๒ นี่นะครับ ถือวา ที่ประชุมไม

เห็นเปนอยางอื่น เห็นดวยกับรางฉบับนี้แลวนะครับ ในการแกถอยคํานะครับ ไมมีสวน

อ่ืน    นะครับ ก็ถือวา ที่ประชุมไดพิจารณารางรัฐธรรมนูญนี้เสร็จสิ้นแลวนะครับ แลวก็          

ในวันพรุงนี้จะเปนการลงมติเพื่อเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตอไป    

นะครับ ก็ขอบคุณทานกรรมาธิการยกรางนะครับ ทุกทานนะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองอื่น ๆ มีอะไรไหมครับ ทานอรรครัตนครับ 

  นายอรรครัตน รัตนจันทร  :  กราบเรียนทานประธานสภารางรัฐธรรมนูญ  

ที่เคารพ กระผม นายอรรครัตน รัตนจันทร กระผมอยากใหนําสิ่งที่แกไขในวันนี้ทั้งหมด  

ทําเปนใบแทรกมาไดไหมครับ แลวก็ถาวันนี้ไดก็ได หรือไมก็เปนพรุงนี้แบบเชาเลยครับ   

ขอเปนใบแทรกก็ไดครับ กราบขอบพระคุณครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

ครับ ทางปฏิบัติพรุงนี้จะแจกอีกเลมหนึ่ง พรุงนี้จะแกใหหมดครับ นะครับ ทันไหมครับ 

พรุงนี้เดี๋ยวจะเอาสิ่งที่พิจารณาวันนี้นะครับ แกไข แลวพรุงนี้ก็แจกทานสมาชิกนะครับ 

แลวก็จะคอยลงมตินะครับ  ถูกตองไหมครับ  ยืนยันหนอยครับ  ทานเลขาครับ              

ทานกรรมาธิการครับ  

  ศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย (กรรมาธิการ) :  ใชครับ ทานประธาน

ครับ ก็จะขออนุญาตวา เดี๋ยวฝายเลขาของสภานะครับ ที่รับผิดชอบของกรรมาธิการ      

ยกรางจะไปปรับแกถอยคําตามนั้น แตขออนุญาตทานอรรครัตนวา คงไมทําเปนแกไข

เพิ่มเติมอะไรอีกนะครับ เพราะไมมีเวลาแลวครับ  



 ๑๕๕ 
สสร ๓๙/๒๕๕๐ (เปนพเิศษ)     บุศยรินทร ๕๙/๒ 

 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) :  

นะครับ ทานพิเชียรครับ 

  นายพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ  

นะครับ กระผม พิเชียร อํานาจวรประเสริฐ ขออนุญาตเรียนถามทานประธานนะครับ    

เพื่อความเขาใจของเพื่อนสมาชิกทั้งหมดวา กระบวนการในการโหวต (Vote) รับ     

หรือไมรับรัฐธรรมนูญ พรุงนี้นี่จะดําเนินการอยางไร แลวก็จะเริ่มตนเวลาใดครับ             

ขออนุญาตเรียนถามทานประธานครับ 

  นายเสรี  สุวรรณภานนท  (รองประธานสภารางรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง) : 

ครับ ก็ตามหนังสือที่เชิญประชุมนะครับ พรุงนี้ประชมุเกาโมงครึ่งนะครับ หนังสือประชุม

เขาใจวา แจกทานแลวนะครับ สวนการลงคะแนนเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบนี่ เดี๋ยว

พรุงนี้ทานประธานก็จะแจงรายละเอียดใหทานทราบอีกครั้งหนึ่ง แตบอกไดคราว ๆ วา            

ก็จะขานชื่อทานทีละคนนะครับ เปนลําดับไปวา เห็นชอบ หรือไมเห็นชอบ ทั้งฉบับนะ

ครับ        มีเร่ืองอื่นอีกไหมครับ ไมมีเร่ืองอื่นแลวนะครับ วันนี้ก็หมดระเบียบวาระการ

ประชุมแลว   นะครับ ผมขอขอบพระคุณทานสมาชิกที่มาประชุมทุกทานนะครับ ขอปด

ประชุมครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา 
 

 
 

 



การประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๙ (เปนพิเศษ)  
วันพฤหัสบดีที่  ๕ เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

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

รายนามคณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา นายจเร  พันธุเปรื่อง      รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

นางสาวยุพา   ศิรประภาพร  ผูอํานวยการสํานักรายงานการประชุม 

และชวเลข 
 
ผูตรวจทานรายงานการประชุม
  นางนัยนา  เปรมประพันธ   ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๓ 

  นางสุภปภา  หนองพงษ    ผูอํานวยการกลุมงานบรหิารงานทั่วไป 

  นางกัลยา  พิมเสน   ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๑ 

  นางสุจิตรา  อรุโณ   ผูอํานวยการกลุมงานชวเลข ๔  

  นางบังอร  วบิูลโกศล   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางนนทสภรณ  ขุนทองจันทร  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางสันทนา  ทรัพยพูนผล  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางสาวพัชรี  ไชคําพา   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางสติมา  จันทรไพจิตร  เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางรพีพร  ดยีามา   เจาหนาที่ชวเลข ๘ 

  นางสาวฐานวีร  เกิดโสดศรี  เจาหนาที่ชวเลข ๗ 

นางสาวอุทัยวรรณ  จํานงคศาสตร เจาหนาที่ชวเลข ๖ 

  นางสาวสุพชิชาย  เนื่องพิมพ    เจาหนาที่ชวเลข ๖    

  นางสาวประไพพิศ  ดีสุน  เจาหนาที่ชวเลข ๖    

นางสาวกุลนที  หวังประเสริฐ  เจาหนาที่ชวเลข ๔   

นางนภาภรณ  แพทยพนัธุ  วิทยากร ๕  
 
 
 



- ๒ - 
 
ผูจดรายงานการประชุม  (กลุมงานชวเลข ๓) 

นางสาวรัศมี  บานเย็น   นางสาวบุศยรินทร  พจนวิชัย   

นางวัฒนี  อุดมภักดี    นางสาวกมลมาศ ทังสุภตูิ ศิริสัมพันธ  

นางสาวรสรนิทร  กนกอดุม  นางศันสนีย  ฤทธิ์ประเสริฐศรี   

นางนิวรา  คาํงาม   นางณัฐชนก  วงษนิล    

นางสาวสารศิา  สิงหเมธา  นางศิริลักษณ  สุวัตถ ี    

นางเสาวลักษณ  เพชรา  นายพรเทพ  ไชยสงวนสุข  

 นางสาวสายชล  ไทยรวมมิตร  นางสาววีรุทยั  ผาสุขเวชพร 

 นางสาวปทติตา  ธีรนนท    นางศิริวรรณ  สากลวารี   

 นางดรุณี จันทพันธ   นางสาวสมร  เกตุศรี   

 นางสาวรัตนา  ภูระหงษ    
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   






















	ปก
	สารบัญ
	รายชื่อสมาชิกที่มา ลา ขาด ในการประชุม
	รายงานการประชุม
	คณะผู้จัดทำ
	บันทึกการขอแก้ไขรายงาน



