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““การสัมมนาการสัมมนาเพ่ือเตรียมความพรอมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ เพื่อเตรียมความพรอมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ 

ตามมาตราตามมาตรา ๒๖  ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ((ฉบับชั่วคราวฉบับชั่วคราว) ) 

พุทธศักราช พุทธศักราช ๒๕๔๙ ๒๕๔๙ ของสภานิติบัญญัติแหงชาติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ””    

 
 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดกําหนดใหมีการ
จัดต้ังสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อพิจารณาจัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมสําหรับใชเปนหลักในการปกครองประเทศ ทั้งไดกําหนดขั้นตอนการจัดทํารางรัฐธรรมนูญวาเมื่อ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลวใหเผยแพรรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมพรอม
คําชี้แจงวารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมนั้นมีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในเรื่องใดพรอมดวยเหตุผลในการแกไขไปยังสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ องคกรและ
บุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น รวมทั้งเผยแพรใหประชาชนทั่วไปทราบตลอดจนสงเสริมและจัดใหมีการ 
รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนประกอบดวย และขณะนี้คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดจัดทําราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม (ฉบับรับฟงความคิดเห็น) แลวเสร็จพรอมทั้งไดจัดทําคําชี้แจงตามที่กําหนดใน
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาวขางตน  
 

 ดังนั้น สภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งเปนหนึ่งในองคกรตามที่มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดกําหนดไวจึงไดจัดใหมีการสัมมนาเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ของสภานิติบัญญัติแหงชาติขึ้น ระหวาง 
วันเสารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๐ ถึง วันอาทิตยที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรมดุสิต รีสอรท หัวหิน 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  
   

  กอนที่การสัมมนาจะเริ่มตนขึ้นนายวิษณุ เครืองาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
การปฏิรูปการเมือง สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดกลาวรายงานเกี่ยวกับโครงการสัมมนาเพื่อเตรียม 
ความพรอมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๐ สรุปได ดังนี้ 
  
 ตามมาตรา ๒๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  
ที่กําหนดใหเมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหจัดทําคําชี้แจงวาราง

โดย   นายบรรหาร  กําลา   
        นิติกร สํานักกฎหมาย 
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รัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมนั้นมีความแตกตางกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ใน
เรื่องใดพรอมดวยเหตุผลในการแกไขไปยังสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ องคกร และบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ 
เพื่อพิจารณาและเสนอความคิดเห็น สําหรับสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติได
กําหนดหลักการในการทํางานในสวนของสภานิติบัญญัติแหงชาติ แบงออกเปน ๓ ขั้นตอน คือ 
 

 ขั้นตอนที่ ๑ สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูป
การเมือง เพื่อติดตามการรางรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งจากการที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมืองไดดําเนินการติดตามและพิจารณารางรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว
แลวไดมีความเห็นวา แมรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีขอดีในระดับหนึ่ง แตก็ควรมีการปรับปรุงแกไขใน 
บางเรื่องบางประการ จํานวน ๔ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑.  หลักคิดและปรัชญา ตองมีความกระจางและชัดเจน มิฉะนั้นอาจจะกอใหเกิดปญหา
เกี่ยวกับการตีความที่ไมตรงกนั 
  ๒. หลักภาษาและถอยคํา ที่นําภาษาทั่วไปหรือภาษาจากแหงอื่นมาบัญญัติไวในราง
รัฐธรรมนูญ โดยที่ถอยคําดังกลาวยังไมมีการนิยามความหมายไวอยางชัดเจน ซึ่งอาจจะทําใหมีการตีความ
ที่แตกตางกันได เชน ถอยคําวา “หลักนิติธรรม” “หลักธรรมาภิบาล” “ผลประโยชนทับซอน” เปนตน จึงควร
ปรับปรุงใหใชถอยคําที่มีความหมายที่ชัดเจน เพื่อปองกันมิใหเกิดการขัดแยงหรือปญหาการตีความ 
ในภายหลัง 
  ๓. หลักการและสารัตถะ ซึ่งพบวา บางหมวดบางมาตรามีการรางอยางละเอียด แตใน
บางหมวดกลับมีการรางที่กระชับและรวบรัด โดยบัญญัติใหไปบัญญัติหลักเกณฑในรายละเอียดที่
สําคัญไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแทน  
  ๔. การเรียงหมวดหมูและมาตรา พบวา บางมาตรามีการยุบรวมและบัญญัติไวเปน
อนุมาตราทําใหจํานวนมาตรานอยลงกวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ โดยเหลือเพียง จํานวน ๒๙๙ มาตรา 
แตการยุบรวมมาตราและกําหนดชื่อหมวดนั้น อาจทําใหเกิดปญหาในการตีความที่คลาดเคลื่อนใน
กรณีที่มีการจัดหมวดหมูและกําหนดชื่อไมตรงกับเนื้อหาหรือเจตนารมณของบทบัญญัติมาตรานั้นๆ   
 

 ขั้นตอนที่ ๒ สภานิติบัญญัติแหงชาติไดจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติในครั้งนี้ โดยไดแบงกลุมการสัมมนาออกเปน ๔ กลุมยอย คือ  
  กลุมที่ ๑  สิทธเิสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน 
  กลุมที่ ๒  สถาบันการเมือง  
  กลุมที่ ๓  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  
  กลุมที่ ๔  พระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนญูและเรือ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญฯ 
 

 ขั้นตอนที่ ๓  เมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติไดรับรางรัฐธรรมนูญอยางเปนทางการแลว (วันที่ ๒๖ 
เมษายน ๒๕๕๐) สภานิติบัญญัติแหงชาติจะไดพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญการปฏิรูป
การเมือง และตอจากนั้นจึงจะไดจัดใหมีการรับฟงความเห็นของสภานิติบัญญัติแหงชาติอยางเปนทาง 
การอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมและสรุปเปนขอพิจารณาและความคิดเห็นของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
สําหรับสงไปยังคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับรางรัฐธรรมนูญและ
เอกสารเพื่อพิจารณาความเห็นดังกลาว ตามมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ตอไป 
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 และหลังจากที่ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (นายมีชัย ฤชุพันธุ) ซึ่งเปนประธานในการสัมมนา
ดังกลาวไดกลาวเปดการสัมมนาอยางเปนทางการแลว นาวาอากาศตรี ประสงค สุนศิริ ประธาน
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญและศาสตราจารยสมคิด เลิศไพฑูรย เลขานุการ
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ไดบรรยายสรุปสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ซึ่งสรุปได ดังนี้ 
 รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... มีสาระสําคัญที่มุงจะแกไขปญหาของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยดําเนินการใน ๔ แนวทางดวยกัน คือ 
 ๑.  การคุมครอง สงเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ 
 ๒.  การลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม 
 ๓.  การทําใหการเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๔.  การทําใหระบบตรวจสอบมีความเขมแข็งและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 ทั้งนี้ การดําเนนิการตามแนวทางทั้ง ๔ แนวทางดังกลาวนั้น มีมาตรการตางๆ ดังนี ้
 ๑.  การคุมครอง สงเสริม และการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่  
โดยดําเนินการดังนี้ 
 ๑.๑ เพ่ิมประเภทสิทธิและเสรีภาพใหมากขึ้นกวาเดิม มากกวารัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สิทธิและเสรีภาพที่เพิ่มขึ้น เชน 
  ๑)  การใหสิทธิและเสรีภาพตามพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยรับรอง  
มีผลผูกพันเชนเดียวกับสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๔) 
  ๒)  การคุมครองขอมูลสวนบุคคลไมใหถูกละเมิด (มาตรา ๓๕) 
  ๓)  เพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให
ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเสียคาใชจายตามควร 
โดยเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและทุพพลภาพไดรับการคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี
อยางเหมาะสม (มาตรา ๔๐) และที่สําคัญคือประชาชนมีสิทธิฟองศาลรัฐธรรมนูญดวยตนเองไดเปน
ครั้งแรก (มาตรา ๒๐๘) 
 ๔)  สิทธิดานแรงงานที่ไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการ
ทํางาน รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางาน ไดรับ
การบัญญัติไวเปนครั้งแรก (มาตรา ๔๔) 
 ๕)  ใหสิทธิประชาชน ๑๐๐,๐๐๐ คน เขาชื่อเพื่อเสนอขอแกไขรัฐธรรมนูญไดเปน
ครั้งแรก (มาตรา ๒๘๒ (๑))  เปนตน 
 ๑.๒  ทําใหการใชสิทธิและเสรีภาพงายขึ้นกวาเดิม โดยมีมาตรการตางๆ เชน 
  ๑)  สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญไดรับรองและคุมครองไว แมยังไมมีกฎหมายลูก
ตราขึ้น ประชาชนก็สามารถใชสิทธิและเสรีภาพเหลานั้นไดทันที โดยการรองขอตอศาล (มาตรา ๒๘ 
วรรคสาม)   
   ๒)  ลดจํานวนประชาชนในการเขาชื่อเสนอรางกฎหมายและถอดถอนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง จาก ๕๐,๐๐๐ ชื่อ เหลือเพียง ๒๐,๐๐๐ ชื่อ (มาตรา ๑๖๐และมาตรา ๒๖๒ วรรคสาม)  เปนตน 



 

สรปุประเด็นการสัมมนา 

๖๒ 

 ๑.๓  ทําใหการใชสิทธิและเสรีภาพมีประสิทธิภาพและมีมาตรการคุมครองอยาง
ชัดเจน โดยการบัญญัติหลักการดังตอไปนี้ เชน 
  ๑) ตัดคําวา “ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออกจากทายบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพท้ังหลาย เพื่อสงสัญญาณวาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกิดขึ้นทันทีตามรัฐธรรมนูญ
ไมใชตามกฎหมาย 
  ๒)  กําหนดระยะเวลาในการตรากฎหมายลูกที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนใหชัดเจน (สวนใหญประมาณ ๑ ป) เพื่อมิใหผูมีอํานาจถวงเวลาในการตรากฎหมายลูก 
อันเปนการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๒๙๓ และมาตรา ๒๙๘) 
  ๓)  ใหประชาชนมีสิทธิฟองศาลรัฐธรรมนูญไดโดยตรงในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๐๘) 
 ๑.๔  ทําใหแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐมีความชัดเจน รอบดานและผูกพันรัฐ
มากกวาเดิม โดยการบัญญัติหลักการดังตอไปนี้ เชน 
  ๑)  มีการแยกแยะหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐใหครอบคลุมทุกดานอยาง
ชัดเจน  
  ๒)  กําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในเรื่องที่สําคัญเพิ่มขึ้น เชน รัฐตองพัฒนา
ระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ และ
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
(มาตรา ๗๗ (๔)) จัดใหมีการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (มาตรา ๘๐ (๕),(๖)) สงเสริม
และสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (มาตรา ๘๒) ปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บภาษีอากรใหมีความเปนธรรม (มาตรา ๘๓ (๓)) คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกร
ในการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร (มาตรา ๘๓ (๙)) ฯลฯ 
  ๓) กําหนดใหรัฐบาลที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอรัฐสภาให
สอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยตองระบุใหชัดเจนวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด 
และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ วามีปญหาและอุปสรรคอยางไรบาง เสนอตอรัฐสภา 
ปละ ๑ ครั้ง 
 ๑.๕ ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานของทองถิ่นและกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิมขึ้น เพ่ือเปนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ระดับประเทศ  
 

  ๒.  การลดการผูกขาดอํานาจรัฐและขจัดการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม โดยมี
มาตรการ ดังนี้ 
 ๒.๑  เสริมสรางอํานาจทางการเมืองใหแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนเปน  
“ผูเลน”  มิใช “ผูดู” ทางการเมืองอีกตอไป ซึ่งมีมาตรการมากมาย เชน การใหประชาชนมีสวนรวม
ทางการเมืองในทุกดาน ไมวาจะเปนเรื่องการดําเนินงานตางๆ ของภาครัฐ (มาตรา ๕๕,มาตรา ๑๓๘ วรรคหา
และมาตรา ๑๘๖ วรรคสอง) การทําสนธิสัญญา (มาตรา ๑๘๖) การลงประชามติในเรื่องที่สําคัญและมีผล
ผูกพันการตัดสินใจของรัฐบาล (มาตรา ๑๖๑) และการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๘๒วรรคหนึ่ง) 
เปนตน 



 

สรปุประเด็นการสัมมนา 

๖๓ 

 ๒.๒  จํากัดการผูกขาดและการใชอํานาจที่ไมเปนธรรมของรัฐบาล โดยมีมาตรการ
ที่สําคัญ เชน 
  ๑)  ใหนายกรัฐมนตรีอยูไดไมเกิน ๒ สมัย หรือ ๘ ป (มาตรา ๑๖๗ วรรคสาม) 
  ๒)  การตราพระราชกําหนดของรัฐบาลจะตองถูกตรวจสอบโดยเครงครัดจากศาล
รัฐธรรมนูญ มิใชตามอําเภอใจของรัฐบาลอีกตอไป รัฐบาลจะตราพระราชกําหนดไดก็ตอเมื่อเปนกรณี
ฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได มิใชเปนกรณีที่รัฐบาลตราพระราชกําหนดเพื่อ
หลีกเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐสภา (มาตรา๑๘๑) 
  ๓)  ใหองคกรอัยการเปนอิสระจากรัฐบาล เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
ไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (มาตรา ๒๔๖) 
   ๔)  หามควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาในระหวางอายุ
ของสภา เพื่อปองกันการเกิดเสียงขางมากอยางผิดปรกติในสภา (มาตรา ๙๙)  เปนตน  
 ๒.๓  ใหคนดีมีความสามารถเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเปนอิสระจากการ
ครอบงําของพรรคการเมือง เพ่ือทําหนาที่ผูแทนประชาชนอยางเต็มที่ โดยบัญญัติอยางชัดเจนวา 
  ๑)  ปรับปรุงระบบการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม   
  ๒)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทูถามการ
อภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไมไววางใจ (มาตรา ๑๕๘ วรรคสอง) 
  ๓)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถเสนอรางกฎหมายไดโดยไมตองขออนุญาต
จากพรรคการเมืองของตนอีกตอไป (มาตรา ๑๓๘(๒)) 
 ๒.๔  ใหสมาชิกวุฒิสภาปลอดจากอิทธิพลของพรรคการเมืองอยางแทจริง ดวยการ
กําหนดใหการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเปนระบบสรรหาที่มาจากจังหวัดและกลุมวิชาชีพ (มาตรา ๑๐๖) 
แทนที่ระบบการเลือกต้ังซึ่งถูกแทรกแซงโดยงายจากพรรคการเมือง  
 ๒.๕ หามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาแทรกแซงขาราชการประจํา 
โดยการกําหนดหามกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนและพรรคการเมือง ทั้งทางตรงและ
ทางออม ในการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจําการบรรจุ แตงต้ัง ยาย โอน เลื่อน
ตําแหนงหรือเงินเดือน (มาตรา ๒๕๗) 
 

 ๓.  การทําใหการเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการบัญญัติ 
ดังนี้ 
 ๓.๑ บัญญัติหมวดคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐไวอยางชัดเจน 
 ๓.๒  กําหนดมาตรการเพื่อไมใหมีผลประโยชนทับซอนทางการเมือง   
  ๓.๓  การแสดงทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีความ
เขมขนขึ้น คือ นอกจากจะตองแสดงของตน ของคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะแลว ยังขยาย
ไปถึงทรัพยสินที่อยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น ไมวาทางตรงหรือทางออมดวย (มาตรา 
๒๕๐) นอกจากนี้การแสดงทรัพยสินและหนี้สินของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
จะตองเปดเผยใหแกสาธารณชน เชนเดียวกับของรัฐมนตรี (มาตรา ๒๕๒) 



 

สรปุประเด็นการสัมมนา 

๖๔ 

 ๓.๔  ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพน
จากตําแหนงในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาไดงายขึ้น 
 ๓.๕ หามประธานสภา รองประธานสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดําเนินการ
ในลักษณะที่มีผลประโยชนทับซอน 
 

 ๔.  การทําใหองคกรตรวจสอบมีความอิสระ เขมแข็งและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๑  ปรับปรุงระบบการสรรหาองคกรตรวจสอบ เพ่ือใหไดคนที่มีความเปนอิสระ
อยางแทจริง โดยการกําหนดใหประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรเปนคณะ
บุคคลสรรหาองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 ๔.๒ ปรับปรุงอํานาจหนาที่และระบบการทํางานขององคกรตรวจสอบใหดีย่ิงขึ้น 
เชน ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับฟองเรื่องที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพไดโดยตรง (มาตรา 
๒๐๘) ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนผูพิจารณาคดีที่มีการฟองวา
นักการเมืองไมแสดงทรัพยสินหรือหนี้สิน หรือแสดงทรัพยสินหรือหนี้สินเปนเท็จดวย (มาตรา ๒๕๔ 
วรรคสอง) ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดูแลเฉพาะผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและขาราชการประจําระดับสูงเทานั้น เพื่อใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (มาตรา 
๒๔๓ (๓)) ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาสามารถหยิบยกเรื่องที่เกิดความเสียหายตอประชาชนโดย
สวนรวม หรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะขึ้นไดเอง โดยไมจําตองมีการรองเรียนได (มาตรา ๒๓๗ 
(๑) วรรคสอง) เปนตน 
 ๔.๓  จัดใหมีระบบการตรวจสอบการทํางานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เชน 
การใหใบเหลือง ใบแดง ของคณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถอุทธรณตอศาลฎีกาได สวนการ
เลือกต้ังระดับทองถิ่น สามารถอุทธรณคําสั่งคณะกรรมการการเลือกต้ังที่ศาลอุทธรณได (มาตรา 
๒๓๓) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดขององคกรตามรัฐธรรมนูญอันเนื่องมาจากการใชอํานาจตาม
กฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครอง สามารถถูกตรวจสอบโดยศาลปกครองได 
(มาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง)  เปนตน 
 

 หลังจากนั้นสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติไดแบงกลุมการสัมมนาออกเปน ๔ กลุมยอย 
เพื่อระดมความคิดเห็น โดยสามารถสรุปประเด็นในแตละกลุมไดดังนี้* 

 
สรุปผลการประชุมกลุมยอย   

กลุมที่ ๑  สิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 ที่ประชุมกลุมที่ ๑ ไดมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะตอรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช .... โดยสรุปกรอบความเห็นออกเปนดานตางๆ ซึ่งแตละดานมีประเด็นซึ่งสามารถ
สรุปได ดังนี้ 
                                                 
  *ขอมูลจาก คณะกรรมการศึกษาและติดตามการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ. 



 

สรปุประเด็นการสัมมนา 
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๑. สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 
 ประเด็นที่ ๑  ความในรางมาตรา ๓๔ วรรคสาม เกี่ยวกับการเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออก
นอกราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิไดนั้น มีประเด็นที่
จะตองพิจารณาวาการใชถอยคํา “หามมิใหบุคคลผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร” ยังขาดความ
ชัดเจนในประเด็นดานการหามผูมีสัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักรวาจะตองมีหลักเกณฑการหามเปน
กรณีใดบาง อาทิ เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงของรัฐ หากมิไดบัญญัติไวจะเปนการขัดตอหลักการของ
สหประชาชาติหรือไม  
 ประเด็นที่ ๒  ตามความในรางมาตรา ๓๕ วรรคสอง เกี่ยวกับกรณีการกลาวหรือไขขาวแพรหลาย
ซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลใน
ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัว ตลอดจนการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดยไมไดรับ
อนุญาตจากผูเปนเจาของขอมูลนั้น จะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะนั้น เมื่อพิจารณา
แลวจะเห็นไดวาความในตอนทายที่เปนขอยกเวนโดยการใชถอยคํา  “เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอ
สาธารณะ” ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวการที่จะวินิจฉัยวากรณีใดบางที่จะถือไดวาเปนประโยชนตอสาธารณะ
และผูใดจะเปนผูพิจารณาวากรณีใดบางที่จะถือไดวาเปนประโยชนตอสาธารณะ 
 ประเด็นที่ ๓ บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิสวนตัวและการไขขาวเพื่อประโยชนสาธารณะ
ตามมาตรา ๓๕ ของรางรัฐธรรมนูญนี้ เมื่อพิจารณาแลวเห็นไดวายังไมมีความหมายที่ครอบคลุมเพียงพอ 
ดังนั้น จึงเห็นวาควรนําเอาความในมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มาบัญญัติไวแทน 
 

๒. การแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน 
  ประเด็นที่ ๑  ความในรางมาตรา ๔๕ วรรคสาม ที่กําหนดใหการสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือ
สื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทํามิได มีความหมายไมครอบคลุมเทาที่ควร และอาจ
ไมทันตอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดานการสื่อสารในปจจุบัน และควรเพิ่มความตอจากวรรคสามโดย
กําหนดใหมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน ซึ่งจะสะทอนถึงการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 ประเด็นที่ ๒ บทบัญญัติเกี่ยวกับการรับรองเสรีภาพในการเสนอขาวตามมาตรา ๔๖ ของราง
รัฐธรรมนูญนี้ เมื่อพิจารณาแลวเห็นไดวายังไมมีความหมายที่ครอบคลุมเพียงพอ ดังนั้น จึงเห็นวาควร
นําเอาความในมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาบัญญัติไวแทน 
 ประเด็นที่  ๓  การที่รางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๔๗ วรรคสอง บัญญัติใหมีองคกรของรัฐ 
ที่เปนอิสระเพียงองคกรเดียวทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม นั้น เปนสิ่งที่ไมเหมาะสม เนื่องจากอาจกอใหเกิดปญหาในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรซึ่งเปนเพียงองคกรเดียว และอาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐได ดังนั้น 
จึงเห็นควรใหตัดถอยคํา “องคกรหนึ่ง” ในรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๔๗ วรรคสองออก และควรตัดถอยคํา
ในมาตรา ๒๙๕ (๑) ดวยเพื่อใหสอดคลองกัน  
  ประเด็นที่ ๔ บทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศนตามมาตรา ๔๗ ของราง
รัฐธรรมนูญนี้ เมื่อพิจารณาแลวเห็นไดวายังไมมีความหมายที่ครอบคลุมเพียงพอ ดังนั้น จึงเห็นวาควร
นําเอาความในมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาบัญญัติไวแทน 
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 ประเด็นที่ ๕  คําวา “หนังสือพิมพ” ที่ปรากฏตามรางรัฐธรรมนูญฯ นั้น เมื่อพิจารณาแลว 
เห็นไดวาเปนถอยคําที่ไมครอบคลุมถึงสื่อสิ่งพิมพอื่น ดังนั้น ควรใหมีการแกไขถอยคําดังกลาวเปน  
“ส่ือส่ิงพิมพ” ทุกคําที่ปรากฏในรางรัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้ 
  ประเด็นที่ ๖  ในรางรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๕ วรรคเจ็ดที่บัญญัติวา “การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่อ
อุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทํามิได” จะกอใหเกิดผลที่มีนัยสําคัญ
ตามมา ๒ ประการ คือ 
 ๑)  พรรคการเมอืงหรือนักการเมอืงสามารถดําเนินการไดหรือไมอยางไร   
 ๒)  กรณีนี้จะหมายความรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่จะใหโฆษณาหรือให
การสนับสนุนดวยหรือไม 
 

๓. การศึกษา 
 ประเด็นที่ ๑  รัฐควรมีนโยบายมุงเนนเพื่อการสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา 
ใหชัดเจน ตลอดจนในรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๔๘ วรรคสองที่บัญญัติวา “ผูยากไร.....ตองไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐ” นั้น ควรที่จะตองระบุเพิ่มเติมวา “เปนพิเศษ” เนื่องจากบุคคลที่ระบุไวในมาตรา ๔๘ 
วรรคสอง โดยปกติจะไดรับนอยกวาคนทั่วไป ดังนั้นถาไดรับการสนับสนุนจากรัฐเทากับบุคคลทั่วไป 
จะไมสามารถที่จะไดสิทธิเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป  
 ประเด็นที่ ๒  รางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๙ (๓) ควรเพิ่มความตอนทายวา “ที่จะจัดไดโดย 
ไมเก็บคาใชจาย” เนื่องจากจะเปนประโยคที่ชวยใหปญหาตางๆ ที่มีอยูลดลงไปอยางมาก และควรตัดคําวา 
“เหมาะสม” ออก เนื่องจาก คําวา “เพียงพอ” ครอบคลุมอยูแลว ตลอดจนรางรัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา ๗๙ (๔) ใน
ดานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตลอดจนองคกรตางๆ ที่ระบุไว ควรเพิ่มคําวา “มีความพรอมที่จะ” 
ตอทายคําวา “และเอกชน” เนื่องจากการที่องคกรตางๆ เหลานั้นมีความพรอม จะนําไปสูคุณภาพตอไป  
 ประเด็นที่ ๓ รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมเกี่ยวกับระบบการศึกษา
ที่คอนขางมีความสมบูรณและชัดเจน ไดแก มาตรา ๔๓ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๒๘๙ แตรางรัฐธรรมนูญฯ 
ฉบับนี้ใหความสําคัญเกี่ยวกับดานดังกลาวคอนขางนอยและไมเปนระบบโดยปรากฏในมาตรา ๔๘ มาตรา 
๗๙ (๓) และ (๔) และมาตรา ๒๗๔ วรรคสี่ ทั้งนี้ ถาพิจารณาเห็นวาการศึกษาคือเครื่องมือสําคัญในการ
ปฏิรูปคน สรางคน นําไปสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู เพื่อนําไปสูการสรางชาติตอไปแลวนั้น ควรบัญญัติขึ้น
เปนหมวดใหมโดยเฉพาะวาดวยการศึกษาของชาติ เพื่อใหมีความครอบคลุมและเปนระบบโดยกําหนดไวให
ชัดเจนทั้งระดับประเทศ ระดับทองถิ่น วาจะมีกลไกการจัดการศึกษาอยางไร เพื่อใหมีความสอดคลองกัน 
ตลอดจนควรพิจารณาความพรอมของแตละทองถิ่นซึ่งมีพื้นฐานในแตละดานที่แตกตางกันดวย 
 ประเด็นที่ ๔  กรณีตามรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๔๙ นั้น การที่บัญญัติไวลักษณะนี้อาจกอใหเกิด
ปญหาในทางปฏิบัติตอไปในอนาคต เนื่องจากในบางหัวขอหรือบางประเด็นที่ตองการศึกษา อาจขัดตอ
หนาที่พลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามวรรคทายของมาตรานี้ 

ประเด็นที่ ๕  บทบัญญัติเกี่ยวกับประเด็นดานการศึกษาที่มีบัญญัติไวในหมวด ๕ แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ สวนที่ ๔ แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ของรางรัฐธรรมนูญที่มี
การใชถอยคํา “รัฐตอง” โดยการใชถอยคําดังกลาวมีสภาพการบังคับหรือถือไดวาเปนหนาที่ของรัฐที่จะตอง
ดําเนินการในดานตางๆ ที่ไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ มีขอสังเกตวาที่ผานมาหากรัฐเปนผูทําละเมิด
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ตอรัฐธรรมนูญก็ยังไมมีมาตรการที่สามารถบังคับรัฐได จึงควรบัญญัติมาตรการลงโทษเกี่ยวกับกรณีที่รัฐ 
ไมดําเนินการหรือละเมิดตอรัฐธรรมนูญไวโดยชัดแจง 

ประเด็นที่ ๖ ตามความในมาตรา ๔๓ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๒๘๙ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนการกําหนดเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา โดยที่ภายหลังไดมีการ
ตราพระราชบัญญัติมารองรับหลายฉบับเพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ แตปรากฏวาตามรางรัฐธรรมนูญนี้
มิไดมีบทบัญญัติที่ชัดแจงเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น จึงเห็นวาควรคงความในมาตรา 
๔๓ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๒๘๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไว โดยการ
บัญญัติไวในรางรัฐธรรมนูญนี้ โดยอาจแกไขเพิ่มความในมาตราดังกลาวเพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

๔. การศาสนา  
 ประเด็นที่ ๑  หมวด ๑ บททั่วไป ของรางรัฐธรรมนูญฯ ควรบัญญัติใหมีสถาบันชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติ แตในบททั่วไปดังกลาวมิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
สถาบันศาสนา จึงควรมีการบัญญัติในสวนนี้ใหชัดเจน โดยบัญญัติใหมาตรา ๑ บัญญัติเกี่ยวกับสถาบัน
ชาติ มาตรา ๒ บัญญัติเกี่ยวกับสถาบันศาสนา และมาตรา ๓ บัญญัติเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย 
โดยในมาตรา ๒ ควรใชถอยคําดังนี้ 
 “มาตรา ๒ ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนา เปนศาสนาประจําชาติ 
 ศาสนาอื่นไดแก ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพราหมณและฮินดู และศาสนาซิกข เปน
ศาสนาที่ไดรับการรับรองจากรัฐ” 
  ประเด็นที่ ๒  เห็นควรกําหนดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเกี่ยวกับดานศาสนาเพื่อใหเกิด
ความชัดเจนและเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมหลักการวารัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครอง การ
ปฏิบัติและการเผยแพรพระพุทธศาสนา สงเสริมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในระบบโรงเรียน
ต้ังแตอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา และสนับสนุนใหนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นมาใช
เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

๕. ผูพิการ 
 ประเด็นที่ ๑  เนื่องจากปจจุบันนี้ คําวา “ความพิการ” ไมไดมีแตความหมายในมิติทางสภาพทาง
กายหรือสุขภาพเทานั้น แตความพิการมีแนวโนมที่จะใชความหมายในมิติทางสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ โดย
สภาพแวดลอมและสังคมไทยไมเอื้อใหคนพิการสามารถดําเนินชีวิตไดอยางอิสระเหมือนกับบุคคลอื่น อีกทั้ง
อนุสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับคนพิการลวนใชคําวา “คนพิการ” เพื่อใหอนุสัญญาเหลานั้น 
มีผลบังคับในกรณีที่คนพิการถูกเลือกปฏิบัติ อาจจะเกิดปญหาวาความหมายคําวา “คนพิการ” หรือ  
“ความพิการ” มีความหมายกวางกวา “สภาพทางกายหรือสุขภาพ” หรือไม ซึ่งอาจจะเกิดปญหาไดวา
อนุสัญญาเหลานั้นขัดตอมาตรา ๓๐ วรรคสาม อันทําใหอนุสัญญาไมมีผลใชบังคับไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้
การบัญญัติถอยคําวา “ความพิการ” ไมไดทําใหเกิดความเสียหายแตอยางใด เรื่องนี้เปนเรื่องที่คนพิการไดมี
การจัดสัมมนาหลายครั้ง โดยตางมีมติใหเติมถอยคําดังกลาว จึงเห็นควรแกไขเพิ่มเติมความในรางมาตรา 
๓๐ วรรคสาม ดวยการเติมคําวา “ความพิการ” ถัดไปจากคําวา “สภาพทางกายหรือสุขภาพ” 
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ประเด็นที่ ๒  เนื่องจากเมื่อพิจารณารางมาตรา ๕๓ ที่กําหนดใหคนพิการมีสิทธิเขาถึงและใช
ประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ ในมาตรา ๗๙ (๑) จึงจําเปนตองกําหนด
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองใหคนพิการ
ไดเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวกตามสิทธิในมาตรา ๕๓ จึงเห็นควรแกไข
เพิ่มเติมมาตรา ๗๙ (๑) ดวยการเพิ่มเติมถอยคําไวตอนทายสุดวา “จัดสิ่งอํานวยความสะดวกแก 
คนพิการ”  

ประเด็นที่ ๓ ในรางรัฐธรรมนูญฯมาตรา ๕๓ ที่บัญญัติให คนพิการมีสิทธิไดรับสวัสดิการ  
สิ่งอํานวยความสะดวก นั้น ถาคนพิการมิไดรับสิ่งตางๆเหลานี้จะสามารถใชสิทธิกระทําอยางไรไดบาง 
สามารถที่จะฟองรองไดหรือไม ถาปรากฏวามิไดรับสิ่งตางๆเหลานี้ ซึ่งการที่มีสิทธิแตไมสามารถที่จะ
ใชสิทธิได จะไมเกิดประโยชนแตอยางใด จึงควรที่จะบัญญัติใหชัดเจนวา คนพิการมีสิทธิที่จะเขาถึง
และใชประโยชนได จากสภาพแวดลอม ขอมูล การสื่อสาร บริการ ฯ กลาวคือ เนนในจุดที่จะตองเขาถงึ
และใชประโยชนได มิใชแค “ไดรับ” เทานั้น 
 

๖. ผูสูงอายุและผูยากไร 
ประเด็น ตามความในรางมาตรา ๗๙ ควรบัญญัติเพื่อใหครอบคลุมเกี่ยวกับการดําเนินนโยบาย

ดานสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม ซึ่งรัฐตองดําเนินการตามนโยบาย ใหครอบคลุมถึงการใหความ
ชวยเหลือ สงเคราะห และจัดสวัสดิการใหแกคนชราและคนยากไร และสงเสริมการเตรียมพรอมของผูสูงอายุ
ดวย 
 

๗. การสาธารณสุข 
 ประเด็นที่ ๑  ตามความในรางมาตรา ๖๖ วรรคสอง เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวาเปนเพียงการ 
ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อใหทันสมัยตอเหตุการณและครอบคลุม 
มากยิ่งขึ้น ควรใหความสําคัญตอสุขภาพดวย  
 ประเด็นที่ ๒  ความในรางมาตรา ๗๙ (๒) ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับดานสุขภาพโดยใชคําวา “สงเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพ ...” นั้น มีลักษณะของการใชคําที่มีความหมายคอนขางแคบไป 
โดยเนนในดานการพัฒนาการสรางเสริมสุขภาพเทานั้น ซึ่งในดานสุขภาพมีทั้งการสรางเสริม การปองกัน 
การรักษา ดังนั้น ควรใชคําวา “ระบบสุขภาพ” แทนคําวา “การเสริมสรางสุขภาพ” ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความ
ครอบคลุมถึงการสงเสริมและการพัฒนาระบบสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข และเพื่อใหเกิดความ
สอดคลองกับความในรางมาตรา ๖๖ วรรคสอง ที่ไดเสนอเพื่อขอแกไข 
 

๘. สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
ประเด็น  ความในรางมาตรา ๔๓ วรรคสอง ตอนทาย ที่ใชถอยคํา  “การผูกขาดหรือขจัด

ความไมเปนธรรมในการแขงขัน” ควรแกไขถอยคํา “การแขงขัน” เปน “ทางการคา” จะมี
ความหมายที่ชัดเจนและครอบคลุมมากกวา และในการบัญญัติกฎหมายหรือการใชถอยคําควร
คํานึงถึงสภาพสิ่งแวดลอมหรือสังคมในอนาคตดวย สวนการปองกันการผูกขาดทางการคาควรมีการ
บัญญัติโดยชัดแจงวามีแนวทางในการดําเนินการอยางไร  
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๙. สิทธิชุมชน 
ประเด็นที่ ๑ ตามรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๖ วรรคสอง นั้น อาจสงผลกระทบตอการลงทุน 

ในประเทศไทยคอนขางมาก เนื่องจากโครงการตางๆ นั้นหมายความถึง โครงการของภาครัฐหรือเอกชน หรือ
ทั้งหมด ตลอดจนคําวา “ผลกระทบอยางรุนแรง” นั้น ตองถึงขนาดไหนหรือรุนแรงอยางไร ซึ่งถาไมชัดเจน 
จะเปนปญหาได เนื่องจากโครงการตางๆ ที่ทําในประเทศไทยทุกโครงการมีผลกระทบ เพียงแตระดับ 
มากนอยแตกตางกัน ซึ่งโดยปกติแตละโครงการจะมีมาตรการลดผลกระทบอยูแลว ดังนั้นการที่บัญญัติไวใน
ลักษณะนี้ จะกอใหเกิดปญหาในการตีความและการนําไปปฏิบัติตอไป 

ประเด็นที่ ๒  ในการดําเนินโครงการตามรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๖๖ ตองรับฟงความเห็นจาก
ประชาชน ผูมีสวนไดเสียและองคกรอิสระตางๆ การดําเนินการในสวนนี้ โดยปกติถาเปนโครงการภาครัฐ
ตองใชเวลาในการดําเนินการคอนขางมากในการที่จะไดรับความเห็น และสวนใหญความเห็นที่รับฟงจะโนม
เอียงไปในทางที่ไมเห็นดวย  ดังนั้น ถาหมายความรวมทั้งโครงการภาครัฐและเอกชน เทากับทุกโครงการ 
ที่จะลงทุนในประเทศไทยจะตองดําเนินการดานนี้ทั้งหมด ซึ่งจะสงผลกระทบตอการลงทุนภายในประเทศ
อยางแนนอน 
 

๑๐. การมีสวนรวมของประชาชน 
ประเด็นที่ ๑  ตามความในรางมาตรา ๒๗๖ จะเห็นไดวาเปนกรณีที่เกี่ยวกับการที่ประชาชน

ผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดเห็นวาสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใด
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอน
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูนั้น อันเปนการใชสิทธิตามวิถีทางประชาธิปไตย แตปรากฏ
วาที่ผานมาประชาชนยังไมมีโอกาสไดใชสิทธิในการตรวจสอบการดําเนินงานของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไดอยางเปนรูปธรรม จึงเห็นควรเพิ่มความเปนวรรคสี่ของรางมาตรา ๑๖๐ 
ดังนี้ 

“กรณีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ใหนําความในมาตรา ๒๗๖  
มาใชบังคับโดยอนุโลม หากผูใชสิทธิลงคะแนนใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพนจาก
ตําแหนง” 
 ประเด็นที่ ๒ แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชนตามความใน (๓) ของรางมาตรา ๘๖ 
ปรากฏมีถอยคํา “ไมกระทําการที่มีลักษณะเปนการแทรกแซงการดําเนินงานของสื่อมวลชนทั้งของรัฐและ
เอกชนในการเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใชอํานาจรัฐ ...” ซึ่งกรณีเกี่ยวกับการสื่อสารมีปรากฏอยูหลายที่
ตามรัฐธรรมนูญ จึงมีประเด็นวากรณีดังกลาวมีความเหมาะสมที่จะนํามาบัญญัติในมาตรานี้อีกหรือไม  
 

๑๑. สิทธิพิทักษรัฐธรรมนญู 
 ประเด็นที่ ๑  ควรตัดความในวรรคสองแหงรางมาตรา ๖๘ ออก เนื่องจากเมื่อพิจารณาแลว
เห็นวาในกรณีที่ประเทศตกอยูในภาวะวิกฤติ เหตุการณคับขัน หรือเกิดสถานการณจําเปนอยางยิ่ง
ในทางการเมืองก็มีกฎหมายที่สามารถนํามาบังคับใชไดอยูแลว และมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวาจะ
พิจารณาอยางไรหากเกิดกรณีวิกฤติขึ้น ผูใดจะเปนผูวินิจฉัยวาเปนการเกิดวิกฤติ และผูใดจะเปน
ผูเรียกประชุมในกรณีเกิดวิกฤติ ทั้งนี้ ความในวรรคนี้อาจแกไขโดยใหรัฐสภาเปนผูพิจารณาเกี่ยวกับ
แนวทางในการดําเนินการกรณีที่เกิดวิกฤติ 
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 ประเด็นที่ ๒  เห็นวาวิกฤตสวนใหญมักจะเกิดขึ้นกรณีมีการยุบสภา หากไมมีการยุบสภา 
โดยเปนกรณีนายกรัฐมนตรีลาออก วิกฤตก็จะไมเกิดขึ้น เพราะจะมีกลไกในการแกปญหาเอง เชน 
นายกรัฐมนตรีลาออก อาจจะมีการต้ังนายกรัฐมนตรีคนใหมขึ้น และนายกรัฐมนตรีคนใหมอาจใหมีการ
ยุบสภาและใหมีการเลือกต้ังขึ้นใหม เปนตน ดังนั้น หากตองการแกปญหานี้ควรใหศาลทั้ง ๓ ศาล
พิจารณาวาในกรณีมีวิกฤตอาจมีคําสั่งใหการยุบสภาเปนโมฆะและใหมีสภาขึ้นมาใหม และการให
ตัวแทนฝายศาลไปเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหมขึ้นมานั้นเปนไปไมได เพราะนายกรัฐมนตรีตองมา
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มาจากประชาชน เมื่อไมมีสภาจะเลือกนายกรัฐมนตรีอยางไร การให
ศาลทั้ง ๓ ศาลเขามาชวยเยียวยา เพราะอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารตกอยูในมือของพรรค
รัฐบาลเปนสวนใหญ เมื่ออํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารหาทางแกไมได อํานาจตุลาการก็ควรเขา
มาแกไขในกรณีที่ฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติหาทางออกไมได นอกจากนี้ เมื่อไมมีสภาแลวจะมี
นายกรัฐมนตรี ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
มารวมประชุมไดอยางไร 
 ประเด็นที่ ๓  มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่งและวรรคสองเปนคนละเรื่องกัน ควรแยกเปนคนละ
มาตรา อยางไรก็ตาม วรรคสองนั้นขึ้นอยูกับสถานการณวาวิกฤตเกิดขึ้นเพราะอะไร ถาวิกฤตเกิดจาก
นายกรัฐมนตรี แลวนายกรัฐมนตรีเรียกประชุม คงไมมีผูใดเขารวมประชุม ดังนั้น ถาจะใหคงไวก็ควร
อธิบายความหมายของคําวา “วิกฤต” ใหชัดเจน โดยองคประกอบของการแกวิกฤตจะเปลี่ยนไปตาม
ภาวะวิกฤตนั้นๆ 
 

๑๒. แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
ประเด็นที่ ๑  ตามรางมาตรา ๘๑ นั้น เนื่องจากที่ผานมาความสัมพันธระหวางประเทศมักจะ

เปนความสําคัญเฉพาะระดับรัฐแตยังขาดความสัมพันธระหวางประชาชน สวนวรรคสองของรางมาตรา
ดังกลาวจะมุงเนนเพียงการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับนานาประเทศเปนหลัก ทั้งนี้ ควร
สงเสริมการรวมมือในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบาน และความรวมมือใน
การอพยพเขาเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการอพยพ
เขา  
 ประเด็นที่ ๒  ตามความในรางมาตรา ๘๒ สวนที่ ๗ แนวนโยบายดานเศรษฐกิจไดบัญญัติให
รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากพิจารณา
ถอยคํา “แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนการใชภาษาที่คอนขางเขาใจไดยากสําหรับประชาชน
โดยทั่วไป ดังนั้น ควรใชถอยคําที่มีความหมายที่ครอบคลุมและทําใหประชาชนมีความเขาใจไดงาย
กวาถอยคําดังกลาว เชน สงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การประกอบอาชีพอยางพอเพียง เปนตน 
 ประเด็นที่ ๓ ความในรางมาตรา ๘๔ แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวาความในมาตราดังกลาวมุงเนนเกี่ยวกับการใชประโยชนดาน
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมากกวาการอนุรักษและรักษาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ดังนั้น ควรเพิ่มความเกี่ยวกับการอนุรักษและรักษาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญดวย 
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สรุปผลการประชุมกลุมยอย  
กลุมที่ ๒  สถาบันการเมือง 

 
 ที่ประชุมกลุมที่ ๒ ไดดําเนินการพิจารณาและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ในสวนที่เกี่ยวของกับสถาบันการเมือง โดยที่ประชุมไดแสดงความ
คิดเห็น สรุปไดดังนี้  
 
 

๑. หมวด ๖ รัฐสภา  
 สวนที่ ๑ บททั่วไป 
 ๑. เกี่ยวกับหลักการในมาตรา ๘๗ วรรคสาม ที่บัญญัติวา “บุคคลจะเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได”   
 มีความเห็นวา ควรนําไปบัญญัติไวในสวนที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ
บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับการเสนอ
ชื่อเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา จะมีความเหมาะสมมากกวา ทั้งนี้ เนื่องจาก หลักการใน
มาตรา ๘๗ นี้ เปนเรื่ององคประกอบของรัฐสภาและการประชุมรวมกันหรือแยกกันของรัฐสภา 
 ๒. ควรนําหลักการในมาตรา ๑๓๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓๗ ในเรื่องเกี่ยวกับอํานาจใน
การตราพระราชบัญญัติของพระมหากษัตริย ซึ่งจะตราขึ้นเปนกฎหมายได ก็แตโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภามาบัญญัติไวในสวนที่ ๑ บททั่วไป นาจะเปนการถูกตองและสอดคลองกับหลักการ
ในมาตรา ๓ ในเรื่องอํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย ซึ่งพระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรง
ใชอํานาจนั้น ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 
 

           สวนที่ ๒  สภาผูแทนราษฎร 
 

 สําหรับประเด็นในสวนที่เกี่ยวของกับในเรื่อง “ที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร”  
ตามรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๙๒  ที่ประชุมมีความเห็น จําแนกไดเปนดังนี้ 
 ๑.  กรณีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง  จํานวน  
๓๒๐ คน มีความเห็นเปน ๒ แนวทาง ดังนี้ 
  ความเห็นที่ ๑  มีความเห็นวา ตามมาตรา ๙๒ (๑) ควรมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ลงคะแนนเลือกตั้งไวในรัฐธรรมนูญใหชัดเจนแทนที่จะนําไปกําหนดรายละเอียดไวในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้โดยเหตุที่เปน
หลักการสําคัญในการวางระบบการเลือกตั้ง และควรกําหนดรายละเอียดในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
โดยกําหนดใหชัดเจนวา ในแตละเขตเลือกตั้งนั้น “ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ๑ คน สามารถที่จะออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดจํานวน ๓ คน แบบเรียงเบอรหรือเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่มีไดในเขตเลือกตั้งนั้น”  
  ความเห็นที่ ๒  มีความเห็นวา ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งมาจาก 
การเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง ตามมาตรา ๙๒ (๑) นั้น ควรใชหลักการดังเชนรัฐธรรมนูญ  
ป ๒๕๔๐ โดยกําหนดให “ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง ๑ คน สามารถที่จะออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
ผูสมัครรับเลือกต้ังไดเขตละ ๑ คน เทานั้น” ทั้งนี้ โดยเหตุที่เปนระบบการเลือกต้ังที่มีความเสมอภาค
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และพรรคการเมืองตางๆ สามารถที่จะหาเสียงไดอยางเต็มที่ มีการแขงขันที่เปนธรรม ตลอดจน
สามารถที่จะเขาถึงประชาชนไดอยางใกลชิดและทั่วถึงในพื้นที่เขตเลือกต้ัง 
 

  ๒.  กรณีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน จํานวน ๘๐ คน  มีความเห็นเปน  
๒ แนวทาง ดังนี้ 
  ความเห็นที่ ๑  มีความเห็นดวยกับหลักการกําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
สัดสวนตามมาตรา ๙๒ (๒) แตมีขอสังเกตเกี่ยวกับปญหาการแบงเขตเลือกต้ังทั้งประเทศออกเปน  
๔ เขตเลือกต้ังนั้น โดยรายละเอียดจะตองกระทําเชนใด เพื่อที่จะทําใหการแบงเขตเลือกต้ังในแตละ
พื้นที่มีความชัดเจนและมีความเสมอภาค รวมทั้งการจัดทําบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจะตองจัดทํา
ขึ้น ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังก็ยังขาดความชัดเจนอันอาจทําใหเกิด
ปญหาไดในทางปฏิบัติ ซึ่งสิ่งตางๆ ดังกลาวนี้ ถือไดวาเปนหลักการสําคัญที่จะตองทําการบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ มิใชใหไปกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ดังเชนหลักการที่กําหนดไวในราง
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๙๒ (๒) ซึ่งไมถูกตอง 
  ความเห็นที่ ๒  มีความเห็นวา ควรใชวิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ (PARTY LIST) มากกวาที่จะเปนแบบสัดสวน ทั้งนี้ โดยใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น 
โดยใหเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกต้ัง 
ดังเชนหลักการในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แตใหลดจํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศจากไมนอยกวา
รอยละ ๕ เปนไมนอยกวารอยละ ๓ หรือรอยละ ๒ แทน 
 

 ๓.  กรณีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๙๒ หรือ
ที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น เห็นควรกําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบง
เขตเลือกต้ังแตเพียงประเภทเดียวเทานั้น ทั้งนี้ โดยไมจําเปนตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
สัดสวน 
  ทั้งนี้ โดยมีความเห็นวา ไมเห็นดวยกับหลักการที่จะใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
สัดสวน ตามมาตรา ๙๒ (๒) ทั้งนี้ โดยเหตุผลสําคัญ คือ เมื่อมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต
เลือกต้ังตามพื้นที่แลวก็ไมมีความจําเปนที่จะตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนโดยแบงเขต
ตามพื้นที่ตามภาคตางๆ รวม ๔ เขต หรือ ๔ ภาค อีก อันเทากับมีที่มาที่ไมแตกตางกัน ดังนั้น จึงเห็น
ควรตัดหลักการเกี่ยวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนตามมาตรา ๙๒ (๒) ออกทั้งหมด ให
เหลือเพียงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง ตามมาตรา ๙๒ (๑) เทานั้น 
 

 สวนที่ ๓  วุฒิสภา 
 สําหรับประเด็นในสวนที่เกี่ยวของกับเรื่อง “ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา”  ตามรางรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๑๐๘  
 ที่ประชุมมีความเห็น จําแนกไดเปน ๓ แนวทาง ดังนี้ 
 ความเห็นที่ ๑  มีความเห็นดวยกับหลักการเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาตามราง
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๐๘ (๑) และ (๒)  
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 ทั้งนี้ โดยใหสรรหาสมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีการ ดังนี้ 
 (๑)  ใหสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากผูสมัครเขารับการสรรหาในแตละจังหวัด ๆ ละ ๑ คน 
 (๒) ใหสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตางๆ ในภาควิชาการ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพและภาคอื่นที่เปนประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของสมาชิก
วุฒิสภา เพื่อใหไดบุคคลที่สมควรเปนสมาชิกวุฒิสภาตามจํานวนที่เหลืออยูจนครบจํานวนสมาชิก
วุฒิสภาที่จะพึงมี 
 สําหรับหลักการในสวนของมาตรา ๑๐๘ (๒) นี้ มีขอพิจารณาวา การเสนอชื่อจากองคกรตางๆ นั้น 
จะกําหนดอยางไร รวมท้ัง คําวา “ภาคอื่นที่เปนประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา” นั้น  
มีความหมายกวางขวาง มากนอยเพียงใด ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการสรรหาในกรณีเชนนี้ถือไดวาเปน
หลักการสําคัญอันสมควรที่จะไดบัญญัติไวโดยชัดเจนในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งไมสมควรที่จะนําไป
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภาในภายหลัง ซึ่งอาจทําใหเจตนารมณอันเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเปลี่ยนแปลงไปได 
 ความเห็นที่ ๒  มีความเห็นวา สมาชิกวุฒิสภาควรมีที่มาโดยมาจากการสรรหาจาก 
ผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตางๆ ตามมาตรา ๑๐๘ (๒) แตเพียงประเภทเดียวเทานั้น   ทั้งนี้  
โดยไมจําเปนตองมีสมาชิกวุฒิสภาประเภทที่ไดรับการสรรหาจากจังหวัดๆ ละ ๑ คน ตามมาตรา 
๑๐๘ (๑)  
 นอกจากนี้ ในสวนของวิธีการสรรหานั้น ควรกําหนดใหองคกรตางๆ อันประกอบดวย ภาควิชาการ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นๆ ไดดําเนินการสรรหาและทําการเลือกกันเอง โดย 
ไมจําเปนตองใหผานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ อีก แตทั้งนี้ รางรัฐธรรมนูญ
จะตองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการสรรหา สัดสวนและจํานวนของบุคคลผูที่สมควรเปนสมาชิกวุฒิสภาของ 
แตละองคกรไวใหปรากฏอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญดวย  
 ความเห็นที่ ๓  เห็นควรกําหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาโดยมาจากการเลือกต้ังของ
ประชาชน ทั้งนี้ ใหกําหนดคุณสมบัติของบุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาให
สูงขึ้นรวมทั้งมีเขตพื้นที่กวางขึ้น หรือ มากกวาหลักการตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ไดเคยบัญญัติไว 
 ทั้งนี้ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
 (๑)  เพื่อใหความเปนผูแทนปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติรฐัธรรมนญูมีความสมบูรณ 
 (๒)  เพื่อใหมีความยึดโยงกับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังโดยตรง 
 (๓)  เพื่อใหมีความสอดคลองกับหลักการอันเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา ตามที่
ปรากฏในรางรัฐธรรมนูญฯ โดยเฉพาะในดานการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระและการ 
ถอดถอนจากตําแหนง เปนตน 
 (๔) การใหมีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาโดยผานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 
๑๐๗ อาจมีปญหาในดานตางๆ เกิดขึ้นได เชน การแทรกแซงทางการเมือง ผลประโยชนทับซอน และการให
คุณใหโทษระหวางคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากับบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเกิดขึ้นได ทั้งนี้ เมื่อได
พิจารณาถึงที่มาของประธานองคกรตามรัฐธรรมนูญในหมวด ๑๑ ที่สมาชิกวุฒิสภาจะตองเปนผูมีหนาที่
พิจารณาและใหความเห็นชอบในการแตงต้ัง เปนตน 
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 ประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเขารับการสรรหา
เปนสมาชิกวุฒิสภา ตามรางรัฐธรรมนูญฯ  มาตรา ๑๑๐ (๒) 
 สําหรับประเด็นเกี่ยวกับอายุของผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิก
วุฒิสภา ตามรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๑๐ (๒) ที่กําหนดไววา “มีอายุไมตํ่ากวา ๔๐ ปบริบูรณใน 
วันสมัครหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ” นั้น เห็นควรแกไขเปนวา “มีอายุไมตํ่ากวา ๓๕ ปบริบูรณใน 
วันสมัครหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ” ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติของบุคคลผูที่ดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๐ (๒) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบแลว 
ถือไดวามีความใกลเคียงกัน 
 

 สวนที่ ๖  การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
  เกี่ยวกับหลักการในมาตรา ๑๓๔ (๒) และมาตรา ๑๓๘ (๓) ในสวนของการเสนอราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ ที่กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา 
หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองคกรและกฎหมายที่องคกรนั้น
เปนผูรักษาการเปนผูมีสิทธิเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติ 
แลวแตกรณี ไดดวยนั้น เห็นควรใหตัดมาตรา ๑๓๔ (๒) และมาตรา ๑๓๘ (๓) ออกทั้งหมด และเห็น
ควรแกไขประเด็นในมาตรา ๑๖๔ วรรคเกา ที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับกระบวนการดังกลาว และเห็น
ควรนําหลักการเกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติและรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ มาใช โดยใหคงอํานาจของคณะรัฐมนตรีในการเสนอรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไวตามเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากฝายบริหารตองรับผิดชอบการบริหารประเทศใน
ภาพรวม ซึ่งตองเกี่ยวของกับงบประมาณรายจายของแผนดิน และการประสานงานในดานตางๆ อีก
ทั้ง หลักการเสนอรางกฎหมายตามรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไมเปนไปตามหลักการแบงแยกอํานาจ
ระหวางฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย  
 

 สวนที่ ๙  การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 
 ๑.  เกี่ยวกับหลักการตามรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๕๔ ที่กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอ
ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีนั้น เห็นควรกําหนดจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีเทากับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล กลาวคือ จํานวนไมนอย กวา ๑ใน ๕ ตาม
รางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๕๕  
 และเห็นสมควรใหตัดขอความ “ซึ่งเปนบุคคลตามมาตรา ๑๖๗ วรรคสอง” ออก ทั้งนี้ 
เนื่องจากเปนเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลผูที่จะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอยูแลว จึงไมจําเปน
ที่จะตองมาบัญญัติไวในมาตรา ๑๕๔ นี้อีก 
 ๒.  เกี่ยวกับหลักการตามรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๕๗ ที่กําหนดใหสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 
ไมนอยกวาสามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไป
ในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรีแถลงขอเท็จจริงหรือชี้แจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน



 

สรปุประเด็นการสัมมนา 

๗๕ 

โดยไมมีการลงมตินั้น เห็นควรแกไขจํานวนสมาชิกที่มีสิทธิเขาชื่อขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
เปน “จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา”  
 ๓. เห็นควรคงหลักการไวตามรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๕๕ กลาวคือ กําหนดจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎรเปนผูมีสิทธิเสนอญัตติ 
 

หมวด ๙  คณะรัฐมนตรี 
 ๑. เกี่ยวกับหลักการตามรางรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๖๗ วรรคสี่ ที่กําหนดวา “นายกรัฐมนตรี
จะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระหรือเกินกวาแปดปมิไดสุดแตระยะเวลาในการดํารงตําแหนงกรณีใด
จะยาวกวากัน” นั้น ที่ประชุมมีความเห็นวา การดํารงตําแหนงของนายกรัฐมนตรีไมมีวาระ แตการ
ดํารงตําแหนงของนายกรัฐมนตรีนั้น ขึ้นอยูกับวาระหรือเทอมของสภาผูแทนราษฎรเปนสําคัญ 
ดังนั้น หากมีการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของนายกรัฐมนตรีไวจะไมสอดคลองกับหลักการตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ  
 ๒.  เกี่ยวกับถอยคํา คําวา “สนธิสัญญา” ตามรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๖ นั้น ที่ประชุม 
มีความเห็นวา เปนถอยคําที่มีความหมายแคบเกินไป สมควรแกไขเปน “หนังสือสัญญา” เชนเดียวกับ 
ที่รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ใช ทั้งนี้ เนื่องจากถอยคํานี้เปนถอยคําที่มีความหมายที่ครอบคลุมและ 
มีความหมายกวางกวา  
 นอกจากนี้  ตามมาตรา ๑๘๖ วรรคสอง คําวา “หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทย 
มีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามสนธิสัญญาหรือกฎหมาย” เปนหลักการที่เพิ่มขึ้นใหม  
ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ ในอดีตไมเคยบัญญัติไว 
 ที่ประชุมมีความเห็นวา หลักการที่ไดเพิ่มขึ้นมาใหมนี้ ควรจะไดมีการพิจารณาทบทวนดวย
ความละเอียดรอบคอบเชนเดียวกับคําวา “สนธิสัญญา” วามีความหมายกวางขวางมากนอยเพียงใด 
ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหาการตีความใหผิดไปจากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในภายหลัง 
 

ประเด็นอื่นๆ  
   เกี่ยวกับหลักการที่กําหนดใหองคกรอัยการเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อทําหนาที่
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ตามรางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๖ นั้น เห็นวา การบัญญัติหลักการดังกลาวไมสอดคลองกับ
หลักการบริหารราชการแผนดิน ดวยโครงสรางของอัยการเปนหนวยงานของฝายบริหาร การที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติเชนนี้ จะทําใหองคกรอัยการมีอํานาจหนาที่มากเกินไป 

 
สรุปผลการประชุมกลุมยอย  

กลุมที่  ๓  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 
หมวด ๑๑  องคกรตามรัฐธรรมนูญ 
 ที่ประชุมกลุมที่ ๓ ไดกําหนดกรอบการพิจารณาเปน  ๓  ประเด็น  คอื 
  ๑. การสรรหากรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนญู 
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  ๒. อํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนญูโดยรวม 
 ๓. อํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนญูแตละองคกร 
 

ประเด็นที่  ๑  การสรรหากรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
  ๑.   เนื่องจากการไดมาซึ่งกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  มาจากการใหความเห็นชอบ
ของวุฒิสภา  ในขณะที่ที่มาของวุฒิสภากําหนดใหมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่ง
องคประกอบสวนหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาดังกลาวก็มาจากประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  จึงทํา
ใหเกิดปญหาการขัดกันของผลประโยชน  โดยวุฒิสภามีทั้งอํานาจในการใหความเห็นชอบบุคคลใหดํารง
ตําแหนงและมีอํานาจในการถอดถอนกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญออกจากตําแหนงดวย  ซึ่งมี
ขอสังเกตวา  อํานาจในการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงควรเปนของที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา
มากกวาที่จะเปนอํานาจของวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา  นอกจากนี้  ศาลและองคกรตามรัฐธรรมนูญยังไมมี
จุดยึดโยงกับประชาชน ซึ่งตางจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
 ๒.  อํานาจของคณะกรรมการสรรหากรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีมากขึ้นจากเดิม  
โดยเมื่อคณะกรรมการสรรหาไดเสนอชื่อบุคคลใดใหเปนกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแลว  
วุฒิสภามีเพียงอํานาจใหความเห็นชอบหรือไมเทานั้น ซึ่งหากวุฒิสภาไมใหความเห็นชอบคณะกรรมการ 
สรรหาสามารถใชมติเอกฉันทในการยืนยันตอวุฒิสภา เพื่อใหบุคคลที่ถูกเสนอชื่อไดรับการแตงต้ังเปน
กรรมการในองคกรนั้น ๆ ได 
 ๓.  กรณีตามขอ ๒  มีปญหาวา  หากคณะกรรมการสรรหามีมติยืนยันดวยคะแนนเสียงไมเปน 
เอกฉันทผลจะเปนประการใด  เนื่องจากรางรัฐธรรมนูญกําหนดแตเพียงวาหากคณะกรรมการสรรหาเห็นดวย
กับมติของวุฒิสภาที่ไมเห็นดวยไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหเริ่มกระบวนการสรรหาใหม  แตหาก 
ไมเห็นดวยกับมติของวุฒิสภาและยืนยันดวยคะแนนเอกฉันทของคณะกรรมการสรรหา ประธานวุฒิสภาตอง
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงต้ัง แตมิไดกําหนดกรณีที่คณะกรรมการสรรหาไมเห็นดวยกับมติของ
วุฒิสภา  แตไมสามารถยืนยันดวยคะแนนเอกฉันทวาจะดําเนินการอยางใด 
 ๔.  ประเด็นคุณสมบัติของผูที่จะมาเปนกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีขอสังเกตวา  
ควรมีการแกไขใหผูที่เคยดํารงตําแหนงในองคกรอิสระองคกรใดองคกรหนึ่งมาแลวไมสามารถดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระองคกรอื่นไดอีก  รวมทั้งตองไมสามารถไปเปนเจาหนาที่ของรัฐไดอีก 
 

ประเด็นที่  ๒  อํานาจหนาที่ขององคกรอิสระโดยรวม 
 ๑.  กรณีตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง  มีปญหาตองพิจารณาหลายประการ  กลาวคือ  ผูใดจะเปน
ผูเรียกประชุมในกรณีดังกลาว ผูใดจะเปนผูวินิจฉัยวาประเทศตกอยูในภาวะวิกฤติ  เหตุการณคับขัน หรือ
เกิดสถานการณจําเปนอยางยิ่งในทางการเมือง และบุคคลที่เปนตนเหตุแหงปญหาจะสามารถเขารวมประชุม
ไดหรือไม  มติหรือความเห็นของการประชุมดังกลาวจะมีผลผูกพันมากนอยเพียงใด  และกรณีมีผูไมมา
ประชุมจะมีการประชุมไดหรือไม 
 โดยที่ประชุมมีขอเสนอวา  หากพิจารณาเห็นสมควรใหมีบทบัญญัติดังกลาวก็จะตองบัญญัติให
ชัดเจน  โดยบัญญัติไวเปนสวนหรือหมวดตางหาก เพราะความในมาตรา ๖๘  วรรคหนึ่ง และวรรคสอง  เปน
คนละเรื่องกัน  อีกทั้งควรระบุถอยคําใหมีความชัดเจนในประเด็นปญหาขางตน  นอกจากนี้ ที่ประชุมมี
ขอพิจารณาวา  ควรกําหนดใหผูบัญชาการเหลาทัพรวมเปนองคประกอบในการประชุมดวยหรือไม  
เนื่องจากเปนผูมีสวนสําคัญในเรื่องดังกลาว 
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 ๒.  การเพิ่มอํานาจใหศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยพระราชกําหนดตามมาตรา ๑๘๑ ซึ่งเดิม
กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยแตเพียงวา พระราชกําหนดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๐ 
วรรคหนึ่ง ซึ่งเปนเงื่อนไขเกี่ยวกับกรณีเพื่อประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ   
ความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะเทานั้น 
แตตามมาตรา ๑๘๑ ของรางรัฐธรรมนูญไดกําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการวินิจฉัยถึงกรณีตาม
มาตรา ๑๘๐ วรรคสอง ซึ่งเปนเงื่อนไขเกี่ยวกับกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนเรงดวนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได
ดวย  ทั้งที่กรณีความจําเปนดังกลาวควรเปนกรณีที่คณะรัฐมนตรีซึ่งเปนผูที่ทราบถึงสถานการณจะเปน 
ผูพิจารณาเทานั้น   
 ๓.   การกําหนดใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเพิ่มขึ้นในกรณีขององคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ  อันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย  หรือเนื่องมาจากการดําเนิน
กิจกรรมทางปกครองขององคกรตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๘ ซึ่งที่ประชุมเห็นวาไมควรนํากรณีดังกลาว
มาบัญญัติรวมไวในวรรคเดียวกัน  แตควรแยกเปนอีกวรรคหนึ่งเพื่อใหเกิดความชัดเจนวา  การใชอํานาจ
ทางปกครองภายในองคกรตามรัฐธรรมนูญ  เชน  การบริหารงานบุคคล  การบริหารจัดการภายในองคกร  
เปนตน  ใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษา 
 

ประเด็นที่ ๓   อํานาจหนาที่ขององคกรตามรัฐธรรมนูญแตละองคกร มีรายละเอียดดังนี้ 
  สวนที่ ๑  องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 ๑.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 ๑)  มีการต้ังขอสังเกตถึงความเหมาะสมของการกําหนดกระบวนการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้งตามมาตรา ๒๒๖ ที่กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีประธานศาลฎีการวมอยูดวย 
ตามมาตรา ๒๒๖ (๑)  และใน (๒)  มาจากการสรรหาโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกา ซึ่งจะเห็นไดวาการสรรหา 
มาจากศาลฎีกาทั้ง ๒ กรณี  ทําใหประธานศาลฎีกาสามารถทําหนาที่สรรหากรรมการการเลือกตั้งไดทั้ง  
๕ คน 
 ๒)  กรณีที่กําหนดใหคณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนงตองอยูในตําแหนง เพื่อปฏิบัติหนาที่
ตอไปตามมาตรา ๑๗๗  จนกวาคณะรัฐมนตรีที่ต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาที่กรณีที่อายุสภาสิ้นสุดลง หรือมีการ
ยุบสภาโดยกําหนดเงื่อนไข  ใน (๔) วาคณะรัฐมนตรีที่รักษาการตองไมใชทรัพยากรของรัฐ หรือบุคลากร 
ของรัฐ  เพื่อกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง  และไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  ประเด็นดังกลาวที่ประชุมเห็นวา ควรแกไขจากที่ใหคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกําหนดระเบียบเปนการกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแทน 
 ๒.   ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
 ๑)   ที่ประชุมเห็นดวยกับการกําหนดใหมีประธานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  แตในการ 
ทําหนาที่ควรใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาแตละคนสามารถทํางานเปนอิสระโดยไมตองอยูในรูป
คณะกรรมการไวเชนเดิม 
    ๒)  ที่ประชุมเห็นดวยกับการกําหนดใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา มีอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม  เนื่องจากกอใหเกิดผลดีตอประชาชนในการสงเรื่องรองเรียน แตที่ประชุมฯ 
เห็นวา  มีการบัญญัติใหมีองคกรตาง ๆ  ดูแลเรื่องจริยธรรมคอนขางมากเกินไป เชน ผูตรวจการแผนดินของ
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รัฐสภา ตามมาตรา  ๒๓๗ (๒) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามมาตรา ๒๔๔   
สภาพัฒนาการเมืองที่มีความเปนอิสระ ตามมาตรา ๗๗ (๙)  
 ๓)   มีขอสังเกตเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  
วา ควรกําหนดใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่  โดยเห็นวา จะตองเปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งบุคคลที่เปนที่
นาเชื่อถือ  และไดรับการยอมรับเชนเดียวกับคุณสมบัติของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาในตางประเทศ   
โดยคณะกรรมการสรรหาตองดําเนินการสรรหามากกวาการเปดรับสมัคร เพราะนอกจากผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภาจะมีหนาที่ของตนเองแลว  ในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมยังไดกําหนดใหมีหนาที่ในการสรรหา
สมาชิกผูดํารงตําแหนงอื่นดวย  
 ๓.  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
   ๑)  เห็นดวยกับการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติใหมีความกระชับมากขึ้น โดยเฉพาะการกําหนดใหทําหนาที่ไตสวนและวินิจฉัยเจาหนาที่ของรัฐ
ต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปที่
ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่...ฯลฯ ............ ตามมาตรา ๒๔๓ (๓) สวนวาระการดํารง
ตําแหนงที่กําหนดไว ๙ ป นั้น นาจะมีความเหมาะสมแลว  
  ๒)   การกําหนดจํานวนประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสองหมื่นคน  ใหมีสิทธิเขาชื่อ
รองขอตอประธานวุฒิสภาวา   กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดกระทําการขาดความ
เที่ยงธรรมฯ  เพื่อใหวุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงนั้น  มีขอเสนอวา ควรกําหนดจํานวนประชาชนไวเพียง
หาพันคนจะเหมาะสมกวา 
 ๔.  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
  มีขอสังเกตขอความที่บัญญัติในมาตรา ๒๔๕ วรรคเจ็ด ตอนทาย ยังไมสมบูรณ ควร
กําหนดใหคดีที่พิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินในการดําเนินการที่เกี่ยวกับ
วินัยทางการเงิน  การคลัง และงบประมาณเปนคดีที่อยูในอํานาจของ “ศาลปกครองสูงสุด”  แทนที่จะเปน 
ศาลปกครอง 
 

 สวนที่ ๒  องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 
 ๑.  องคกรอัยการ   
  ไมเห็นดวยในการกําหนดใหองคกรอัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ และกําหนดใหพนักงาน
อัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดี  เนื่องจากเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบหลายดาน โดย
เห็นวาการกําหนดการทําหนาที่ของอัยการไวเชนเดิมนาจะมีความเหมาะสมกวา  ทั้งนี้ โดยมีขอสังเกต  ดังนี้  
   ๑)   องคกรอัยการจะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะทนายของแผนดินได รวมทั้งไมสามารถ  
พิจารณาตรวจรางสัญญาตาง ๆ  ตามภารกิจหนาที่ปจจุบัน   
   ๒) หากองคกรอัยการเกิดขอขัดแยงกับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติแลว  องคกรอัยการสามารถสงขอขัดแยงดังกลาวเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาไดโดยตรงใน
ฐานะเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๑๐ 
   ๓)  รัฐธรรมนูญไมควรเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ยังไมมีการพิจารณาถึงขอดี ขอเสียจากสังคมอยาง
รอบดานและยังไมตกผลึกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ยังมิไดมีการพิจารณาอยางรอบคอบ อาจเกิดผลเสีย
มากกวาผลดี  
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   ๔)   หากเห็นวามีความจําเปนตองมีองคกรที่มีความเปนอิสระเพื่อมาทําหนาที่ในการพิจารณา
ตรวจสอบคดีที่มีความสําคัญ  เชน การตรวจสอบกรณีสนามบินสุวรรณภูมิแลว  ควรนํารูปแบบของผูไตสวน
อิสระ (Independent  Counsel)  เชนเดียวกับของตางประเทศมาปรับใชนาจะมีความเหมาะสมกวา  โดย 
ผูไตสวนอิสระอาจจะมาจากการแตงต้ังของที่ประชุมใหญศาลฎีกา  ซึ่งจะไมมีอํานาจในการวินิจฉัยคดีไดเอง
แตมีหนาที่เพียงไตสวนคดีตาง ๆ เทานั้น  
 ๒.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
  ที่ประชุมมีการพิจารณาอํานาจที่เพิ่มมากขึ้นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในเรื่อง
การบัญญัติใหสามารถสงความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาหากมีการรองเรียนวากฎหมายใดกระทบตอ
สิทธิมนุษยชนและมีปญหาความชอบดวยรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๔๘ (๒) รวมทั้งยังสามารถสงความเห็น
ตอศาลปกครองกรณีมีการรองเรียนเกี่ยวกับคดีปกครองที่กระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ตามมาตรา ๒๔๘ (๓)โดยมิไดมีขอขัดของแตประการใด   
 ๓.  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ที่ประชุมไมเห็นดวยในการกําหนดใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ  โดยเห็นวา ควรกําหนดบทบัญญัติดังกลาวไวในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เนื่องจากสภาที่ปรึกษาฯ เปนสภาที่มี
อํานาจเพียงการใหคําแนะนําตาง ๆ  ที่จะเปนประโยชนตอฝายบริหาร  ในอนาคตหากมีการบัญญัติใหสภา 
ที่ปรึกษาฯ เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ มีขอสังเกตวาอาจสงผลตอการบริหารราชการแผนดิน กลาวคือ 
 ๑)   สภาที่ปรึกษาฯ อาจมีการเรียกรองอํานาจหนาที่อื่น ๆ มากขึ้น อาทิ  การพิจารณาราง
พระราชบัญญัติดานเศรษฐกิจทุกฉบับอาจจะมีการกําหนดใหสภาที่ปรึกษาฯ ตองใหความเห็นชอบกอนสง
เขาสูการพิจารณาของรัฐสภาหรือฝายนิติบัญญัติ    
 ๒)   อาจมีกลุมบุคคลหรือองคกรตาง ๆ  เรียกรองใหมีการกําหนดใหตนเองเปนองคกรตาม
รัฐธรรมนูญดวย  เชน  สภาผูนําชุมชน เปนตน  
 

หมวด ๑๒  การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 สวนที่ ๑  การตรวจสอบทรพัยสิน 
 ที่ประชุมกลุมยอยเห็นดวยกับบทบัญญัติมาตรา ๒๕๒  ที่กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาตองเปดเผยบัญชีทรัพยสินและหนี้สินใหสาธารณชนทราบ  นอกจากนั้น ที่ประชุม                 
กลุมยอยมีความเห็นวา  ควรจะบัญญัติใหครอบคลุมถึงขาราชการการเมือง ผูบริหารทองถิ่น และสมาชิก
สภาทองถิ่นดวย 
 

 สวนที่ ๒  การกระทําที่เปนการขัดกนัแหงผลประโยชน 
 ๑.   ตามมาตรา ๒๕๖ (๒)  กําหนดแตเพียงวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง 
ไมรับ หรือแทรกแซง หรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานดังกลาวอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือเปนหุนสวน
หรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่ไดรับสัมปทานหรือเปนคูสัญญาดังกลาว ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม ซึ่งประเด็นปญหา คือ กรณีผูที่ไดรับสัมปทานหรือเปนคูสัญญาในลักษณะผูกขาดตัดตอนอยูกอน
แลว จะไมอยูภายใตบังคับมาตรา ๒๕๖ ดังกลาว จึงมีขอพิจารณาวา สมควรกําหนดบทบัญญัติดังกลาว 
ใหมีความครอบคลุมถึงกรณีนี้ดวย 
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 ๒.  มาตรา ๒๕๖ (๔) ประกอบมาตรา ๔๗ วรรคหา  มีขอพิจารณาวาการหามสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนหุนสวนหรือผูถือหุนฯ ในกิจการเกี่ยวกับ
สื่อสารมวลชนหรือเขาเปนคูสัญญากับกิจการดังกลาว  อาจสงผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะในสวนของสมาชิก
วุฒิสภา ซึ่งอาจมาจากการสรรหาทําใหไมสามารถเตรียมตัวไดลวงหนา  เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาว
ตีความไววา  แมการมีหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนเพียงหนึ่งหุน  
ก็ไมสามารถกระทําได  รวมทั้งกรณีดังกลาวยังมีผลบังคับถึงคูสมรสและบุตร  รวมถึงบุคคลอื่นซึ่งไมใช 
คูสมรสและบุตรที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช  ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายใหกระทําการตาม
มาตรานี้ดวย 
 นอกจากนี้ ตามมาตรา ๒๕๖ (๔)  ดังกลาวยังหามการเขาเปนคูสัญญากับหางหุนสวนหรือบริษัทที่
ดําเนินกิจการกับสื่อมวลชนดวย ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาอยางมาก โดยเฉพาะในภาคเอกชน เพราะตามมาตรา 
๒๕๖ วรรคสาม  ไดบัญญัติใหมีผลบังคับถึงคูสมรสและบุตร  รวมถึงบุคคลอื่นซึ่งไมใชคูสมรสและบุตร 
ที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช  ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายใหกระทําการตามมาตรานี้ดวย  
เชน กรณีหากมีบุตรของสมาชิกวุฒิสภาเปนนักเขียนในหนังสือพิมพ ก็จะตองถูกบังคับโดยมาตรานี้ ซึ่งเห็น
วาควรนําหลักเรื่องการโอนหุนใหนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของบุคคลอื่นตามที่กําหนดไว
ในมาตรา ๒๖๐  มาปรับใช และเห็นวา ควรตัดบทบัญญัติที่หามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
เขาเปนคูสัญญากับหางหุนสวนหรือบริษัทที่ดําเนินกิจการกับสื่อมวลชนออก   
 ๓.   การกําหนดหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  ใชสถานะหรือตําแหนงเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง  ผูอื่น หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรง 
หรือทางออม ในการแตงต้ังโยกยายขาราชการตามมาตรา ๒๕๗ ซึ่งมาตรา ๒๕๙ บัญญัติใหไปใชกับ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวยนั้น  ทําใหมีประเด็นตองพิจารณาวา อาจจะทําใหเกิดปญหาแกคณะรัฐมนตรี
ในการใชบังคับบทบัญญัติดังกลาว  กรณีที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาแตงต้ังโยกยายขาราชการ 
 ๔.   ควรกําหนดใหมีกฎหมายที่หามผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไมวาจะเปนนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา  กระทําการใด ๆ ที่เปนการขัดกับการดํารงตําแหนง
ของบุคคลดังกลาว  โดยเห็นควรใหนํามาบัญญัติไวเปนมาตรา ๒๖๐/๑    
 

  สวนที่  ๓   การถอดถอนจากตําแหนง 
 ๑.   การที่รางรัฐธรรมนูญบัญญัติใหวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหาที่ไมมีความเชื่อมโยงกับประชาชน
มาถอดถอนบุคคลที่ประชาชนเลือก เชน นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  เปนตน  นาจะ
เปนการบัญญัติที่ผิดตอหลักการ  ซึ่งหากจะใหวุฒิสภามีหนาที่ดังกลาว  ควรกําหนดใหเปนอํานาจของ 
ที่ประชุมรวมกันระหวางสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา   
  ๒.  มีขอสังเกตวา  รางรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๑  ไดเพิ่มเติมเหตุในการถอดถอนจากเดิม ที่กําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐ จาก ๔ เหตุ เปน ๕ เหตุ โดยบัญญัติเพิ่มเติม
ในกรณีการกระทําที่เปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางรายแรงไวดวย      
 

  สวนที่  ๔  การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  ๑.  รางรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๙  ไดบัญญัติใหในการดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง  ผูตองคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ  สามารถยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ 
ศาลฎีกาภายใน ๓๐ วันนับแตวันมีคําพิพากษาของศาลฎีกาดังกลาว  ซึ่งเดิมบัญญัติใหคําพิพากษา
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ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาฯ เปนที่สุด โดยบัญญัติเหตุในการอุทธรณเฉพาะในกรณีมีพยานหลักฐาน
ใหมซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในขอสาระสําคัญ  และเปนไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ
ศาลฎีกากําหนด  ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีของศาลรัฐธรรมนูญ นั้น รัฐธรรมนูญฯ  
ป ๒๕๔๐ ไดกําหนดใหวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกําหนด   
แตในรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมกําหนดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
  ๒.  องคคณะผูพิพากษาในแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา ตาม
มาตรา ๒๑๔ วรรคสี่ กําหนดใหประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา 
ผูพิพากษาศาลฎีกา จํานวน ๙ คน เปนองคคณะ ซึ่งมีปญหาวาผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาจะ
สามารถมาเปนองคคณะในแผนกคดีอาญาไดหรือไม เนื่องจากขณะนี้สภานิติบัญญัติแหงชาติอยูใน
ระหวางดําเนินการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ซึ่งในรางแกไขฉบับดังกลาวกําหนดใหผูพิพากษาอาวุโส
เปนองคคณะได   
 

หมวด  ๑๓  จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงและเจาหนาที่ของรัฐ 
  ควรมีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมโดยเฉพาะ  โดยกําหนดบทบัญญัติตาง ๆ  ให
ครอบคลุมบุคคลที่ถูกควบคุมทางจริยธรรมแตละประเภทเปนกฎหมายกลางหนึ่งฉบับ  และอาจจะดําเนินการ
ออกกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของแตละองคกร  ทั้งนี้ โดยเห็นวาสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ซึ่งไมมีสวนไดเสียใด ๆ  ควรจะไดดําเนินการออกกฎหมายดังกลาว  เนื่องจากหากใหนักการเมืองหรือ
องคกรอิสระ  เชน  ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  ซึ่งถือเปนผูมีสวนไดเสียในการออกกฎหมายดังกลาว 
เสียเองอาจจะทําใหมาตรฐานทางจริยธรรมที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาวนั้นตํ่ากวาที่ควรจะเปน 
 

  จากนั้น  ที่ประชุมเห็นสมควรพิจารณาถงึบทเฉพาะกาล และบทบัญญัติอื่น ๆ เพ่ิมเติม   
ดังนี้  
  ๑.   มาตรา ๒๘๔  ที่กําหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา  สภาผูแทนราษฎร และ
วุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๒  โดย
มาตรา ๒๘๗  กําหนดวา  ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและดําเนินการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา ๒๘๖  มีผลใชบังคับ โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว  คณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแตวันที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ  และสภา
นิติบัญญัติแหงชาติตองพิจารณาใหเสร็จภายใน ๔๕ วัน  นับแตวันที่ไดรับรางดังกลาว    
  ประเด็นที่ตองพิจารณา คือ ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แตงต้ังสมาชิกวุฒิสภา  ตามมาตรา ๑๐๗  วรรคทาย ดังนั้น หากยังไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร 
ก็ยังไมสามารถแตงต้ังสมาชิกวุฒิสภาได และการกําหนดวาภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก ตามมาตรา 
๑๒๒  วรรคหนึ่ง นั้น จะดําเนินการอยางไร  หากยังไมมีสมาชิกวุฒิสภา  จะใหสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติในฐานะสมาชิกวุฒิสภากับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขารวมในรัฐพิธีเปดประชุมครั้งแรกตามมาตรา  



 

สรปุประเด็นการสัมมนา 

๘๒ 

๑๒๓  วรรคสอง  เพื่อใหประกอบเปนรัฐสภาไดหรือไม  อยางไร เพราะมาตรา ๒๘๔  กําหนดใหสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่จนกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา  ๑๒๒    
  ๒.   ควรกําหนดใหผูดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกต้ัง  และคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามมาตรา ๒๘๙  ซึ่งมาจากการแตงต้ังโดยอํานาจพิเศษของคณะปฏิรูป 
การปกครองฯ  ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในขณะนี้ ดํารงตําแหนงตอไปไดเพียงกึ่งหนึ่งของวาระตามที่กําหนดไว
สําหรับตําแหนงดังกลาว  สวนองคกรอื่นที่มีที่มาตามบทบัญญัติของกฎหมายอยูแลวก็ใหดํารงตําแหนงได
ตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่รางรัฐธรรมนูญกําหนด ทั้งนี้  โดยมีขอสังเกตวา  การกําหนดวาระการดํารง
ตําแหนงของกรรมการในองคกรตาง ๆ  ควรกําหนดไวใหเทากัน 
  ๓.  มาตรา ๒๙๒ วรรคสาม ที่บัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญจํานวน ๔  ฉบับ  ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภานั้น ยังไมครอบคลุมกรณีที่มีการ
แกไขรางโดยวุฒิสภา  แลวตองมีการต้ังคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณา  วาจะกําหนดใหทั้งสองสภา
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาเทาใด  เพื่อใหมีผลใชบังคับไดจริง 
  ๔.  มาตรา  ๒๙๔  ที่กําหนดใหจัดทําประมวลจริยธรรมใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแต 
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนั้น  เห็นวา  ควรจัดทําเปนพระราชบัญญัติดังไดกลาวแลว  ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติ
แหงชาติจะเปนผูดําเนินการซึ่งอาจทําลวงหนาไวกอนที่รัฐธรรมนูญจะประกาศใชได 

 
สรุปผลการประชุมกลุมยอย  

กลุมที่ ๔   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และเรื่องอื่นๆ ทีเ่กีย่วกับรัฐธรรมนูญ 
 
 ที่ประชุมกลุมที่ ๔ ไดพิจารณาประเด็นขางตนตามลําดับมาตราที่เกี่ยวของ  ดังนี ้
  ๑.  มาตรา ๙๒(๑)  มีการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นเขตเลือกต้ัง โดยสามารถจําแนกความ
คิดเห็นออกเปน ๒ ฝาย ดังนี้ 
  ความเห็นที่หนึ่ง  เห็นวาควรใชเขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอรเดียว เพราะจะทําใหผูสมัครที่
ไมมีทุนทรัพยมากเขามาเปนผูแทนปวงชนได  อีกทั้งยังทําใหผูสมัครสามารถเขาถึงประชาชนไดโดยงาย  
นอกจากนี้การเลือกแบบเขตเดียวเรียงเบอรจะทําใหพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญไดเปรียบในการเลือกตั้ง 
  ความเห็นที่สอง  เห็นวาควรใชเขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวเรียงเบอร เพราะเปนการสงเสริม
ระบบพรรคการเมือง   ในขณะที่การใชเขตเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอรเดียว จะงายตอการซื้อสิทธิขายเสียง  
อีกทั้งยังเปนการไมสนับสนุนระบบพรรคการเมือง 
 

 ๒.  มาตรา ๙๒( ๒)  มีการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการแบงเขตเลือกต้ังแบบสัดสวน
ออกเปนสี่เขตเลือกต้ัง โดยสามารถจําแนกความคิดเห็นออกเปน ๒ ฝาย ดังนี้ 
  ความเห็นที่หนึ่ง  เห็นวาใหใชประเทศเปนเขตเลือกต้ัง ทั้งนี้หากมีการแบงเปนสี่เขต
เลือกต้ังอาจจะกอใหเกิดปญหาภาคนิยมอันขัดตอหลักสมานฉันท ประกอบกับหลักการในเรื่องแบงเปน
สี่เขตยังไมมีความชัดเจนวาจะตองดําเนินการอยางใด  อีกทั้งอาจขัดตอบทบัญญัติของรางรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑ ที่บัญญัติวา  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได  
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๘๓ 

   ความเห็นที่สอง  เห็นดวยกับการใชหลักการแบงสมาชิกแบบบัญชีรายชื่อใหมาจาก 
สี่ภาค  โดยใหพรรคการเมืองแตละพรรคจัดทําบัญชีผูสมัครรับเลือกตั้งแยกเปนรายภาคเพื่อใหไดรับการ
เลือกตั้ง  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความหลากหลายของผูแทน 
 

 ๓. มาตรา ๙๒ วรรคทาย  มีประเด็นการพิจารณา  ดังนี้ 
  ๑)  ควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังไวใหชัดเจนในรัฐธรรมนูญ  เพื่อประโยชน    
ในการลงประชามติของประชาชน  เพราะหากนําไปกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ   
อาจทําใหการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังไมตรงตามเจตนารมณได     
  ๒)  ควรเพิ่มหลักการสําคัญของการเลือกต้ัง โดยใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ          
 

            ๔.  มาตรา  ๒๘๗ วรรคสี่   
  ที่ประชุมมีการต้ังขอสังเกตเก่ียวกับมาตรา ๒๘๗ วรรคสี่วา  กรณีที่คณะกรรมการสรรหา
ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีการใด  จึงไมเปนการสมควรที่จะตัดสิทธิ
ของผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญป  ๒๕๔๐ 
 

 ๕.  มาตรา  ๒๘๙  วรรคสอง  
  มีการพิจารณาประเด็นการดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตาง ๆ โดยสามารถจําแนก
ความคิดเห็นเปน  ๓  แนวทาง  ดังนี้   
   แนวทางที่หนึ่ง เห็นวาควรใหดํารงตําแหนงตอไปจนครบตามวาระ    
   แนวทางที่สอง เห็นวาควรใหดํารงตําแหนงครึ่งวาระ  เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติใหมีการ
ตราพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญภายในหนึ่งป  ดังนั้นการใหคงอยูตอไปอีกครึ่งวาระจึงเปนการ
เหมาะสม 
  แนวทางที่สาม ใหหมดวาระการดํารงตําแหนง  แตไมตัดสิทธิที่จะไดรับการสรรหาใหดํารง
ตําแหนงอีกครัง้  
 

 ๖. มาตรา ๒๙๒ วรรคหา  มีการพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี ้
  ประเด็นที่หนึ่ง  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจะสามารถปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ประกอบฯ ไดทันภายในกําหนดเวลาหนึ่งปหรือไม  
   ความเห็นของที่ประชุม 
  ๑)  พิจารณาจากมาตรา ๒๘๙ ประกอบมาตรา ๒๙๑ จะเห็นไดวาเมื่อมีการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแลว  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจะเปนองคกรอิสระองคกรแรกที่ตองพนจากตําแหนงไป
ตามรัฐธรรมนูญ  ดังนั้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  จึงจะเปนฉบับ
แรกๆ  ที่จะตองไดรับการปรับปรุงแกไข  ซึ่งนาจะดําเนินการไดทันภายในกําหนดหนึ่งป 
  ๒)  หากพิจารณาความในตอนทายของวรรคสอง  จะเห็นวามีบทบัญญัติใหกรณีที่ยังไมมี 
ผูดํารงตําแหนงผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ดังกลาว ระยะเวลาหนึ่งปจะนับต้ังแต
วันที่มีการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงนั้น  ดังนั้นระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่แตงต้ังผูดํารงตําแหนงเปน 
ผูรักษาการจึงอาจจะเปนหนึ่งปครึ่งหรือสองปก็ได  ประกอบกับถาพิจารณาจากบทบัญญัติในมาตรา ๒๙๑   
ที่บัญญัติใหมีการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีการแตงต้ัง
ประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคาน  จึงนาจะสามารถดําเนินการในเรื่องดังกลาวไดเสร็จทันเวลา 
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๘๔ 

 นอกจากนี้  ที่ประชุมยังมีความเห็นวาอาจจะตองไปปรับปรุงมาตรา ๒๙๑ วรรคหนึ่ง โดยระบุ
ใหมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดใหมีการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินโดยเร็ว  ก็นาจะเพียงพอ
แลว 
 ประเด็นที่สอง  ควรตัดความในตอนทายของมาตรา ๒๙๒ วรรคสอง ที่ระบุวา “...ในกรณีที่ยัง
ไมมีผูดํารงตําแหนงที่เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ดังกลาว  ระยะเวลาหนึ่งป
ใหเริ่มนับต้ังแตวันที่มีการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงนั้น” ออก เนื่องจากตามเจตนารมณของรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ประสงคจะใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญภายในหนึ่งปเทานั้น   ทั้งนี้เพราะหากยังไมมี
ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯระยะเวลาหนึ่งปก็จะยังไมเริ่มนับจนกวาจะมีการ
แตงต้ังผูดํารงตําแหนง จึงอาจทําใหการดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบไมแลวเสร็จภายใน 
หนึ่งป 
 ขอสังเกต  หากตองการใหมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินโดยเร็ว  แตติดขัดในเรื่อง
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ  ดังนั้นจะกําหนดให
องคประกอบของคณะกรรมการสรรหามาจากองคกรอื่นที่ไมใชประธานสภาผูแทนราษฎรไดหรือไม 
 

 ๗.  มาตรา ๒๙๓ (๑)  มีการพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ 
  ประเด็นที่หนึ่ง  เรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ความเห็นของที่ประชุม 

 กระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นมีปญหาอยูในชั้นการสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ  ทั้งนี้  
เมื่อเจาหนาที่ตํารวจจับบุคคลใดมาแลว  บุคคลเหลานั้นจะกลายเปนผูตองหาทันที  โดยที่ยังไมไดผานการ
พิจารณาของศาล  ซึ่งเปนการเนิ่นชากวาตัวผูตองหาจะไดรับการพิจารณาจากศาล จึงเห็นควรปรับปรุงให
ศาลพิจารณาเสียกอนในชั้นแรก หากศาลไตสวนไดความอยางใดแลวจึงใหดําเนินการตามขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรมตอไป   

 ขอสังเกต  เรื่องผูรับผิดชอบ  กรณีการจัดทํากฎหมายไมแลวเสร็จภายในกําหนด ๑ ป   
ที่ประชุมเห็นวา  เนื่องจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในอดีตที่ผานมาไมเคยมีการกําหนดบทลงโทษไววาผูใด  
ไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแลวจะมีโทษสถานใด  ดังนั้นนาจะมีการกําหนดบทลงโทษไวในราง
รัฐธรรมนูญใหชัดเจนวา ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบตองพนจากตําแหนงดวย 

 ประเด็นที่สอง  การจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาคประชาชน ตามมาตรา  ๘๖ (๕)  
ที่ประชุมเห็นวา  การใชคําวา “ภาคพลเมือง”  แทน  “ภาคประชาชน”  นั้น กอใหเกิดความสับสนวาคําทั้งสอง
มีความหมายเหมือนหรือตางกันอยางไร  ดังนั้นจึงควรกําหนดคําจํากัดความไวใหชัดเจน 
 

 ๘.  มาตรา ๒๙๕ (๑) ที่ประชุมมีการแสดงความคิดเห็นโดยสามารถจําแนกออกเปน ๒ ฝาย ดังนี้ 
 ความเห็นฝายที่หนึ่ง  เห็นชอบใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระซึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับดูแล  การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพียงองคกร
เดียว 
  ความเห็นฝายที่สอง  ไมเห็นชอบใหมีองคกรที่ทําหนาที่ดังกลาวขางตนเพียงองคกรเดียว  
เพราะอาจกอใหเกิดปญหาในทางกฎหมายที่วาดวยองคประกอบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) กับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)  ตลอดจนปญหา
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ซึ่งเกี่ยวของกับองคกรทั้งสอง 
 
 



 

สรปุประเด็นการสัมมนา 

๘๕ 

 ๙.  มาตรา ๒๙๕(๔) 
   ขอสังเกต  เกี่ยวกับมาตรา  ๒๙๕ (๔)  การที่มิใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘๖ (๓)  มาใช
บังคับกับการจัดทําสนธิสัญญาที่อยูในระหวางการดําเนินการกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  จะทําใหเกิด
กรณีที่มีการอาศัยชองวางของกฎหมาย  โดยไมนําขอตกลงที่กําลังดําเนินการอยูแตยังไมแลวเสร็จนั้น 
มาชี้แจงตอรัฐสภาอันเปนการไมสอดคลองกับมาตรา ๑๘๖ (๓)  จึงอาจตองแกไขมาตรา ๒๙๕ (๔)   
 

 ๑๐.  มาตรา  ๒๙๘ 
   ที่ประชุมมีการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการกําหนดระยะเวลาการจัดทําและปรับปรุงกฎหมาย
วาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน ๒ ปนั้น   
มีกําหนดระยะเวลาไมเทากับการกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงกฎหมายอื่นที่ใหจัดทําใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งป  และมีความเห็น ดังนี้ 
  ๑)  เห็นดวยกับการกําหนดระยะเวลาดังกลาว  เนื่องจากเห็นวาการปรับปรุงกฎหมายทองถิ่น      
มีขั้นตอนที่ยุงยาก  ทั้งนี้เพราะกฎหมายการปกครองสวนทองถิ่นเปนกฎหมายที่เกี่ยวพันกับกฎหมาย
สวนกลาง  จึงตองใชเวลาในการจัดทํา  อีกทั้งมีกฎหมายที่ตองจัดทําและปรับปรุง ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
เปนจํานวนมาก 
  ๒)  เห็นควรกําหนดระยะเวลาเปนหนึ่งปเทานั้น  แตใหขยายระยะเวลาไดโดยอาจกําหนดเปน
เงื่อนไข  ทั้งนี้เพื่อใหทองถิ่นเรงรัดการจัดทําและปรับปรุงกฎหมาย   

 ๓)  เห็นควรจะกําหนดระยะเวลาหนึ่งปเทากัน  เพราะในทองถิ่นมีองคกรที่มีหนาที่จัดทําแผน
อยูแลว 

 ๔)  เห็นควรกําหนดระยะเวลาเปนสองปทั้งหมด 
 

  ๑๑.  มาตรา  ๒๙๙  มีการพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ 
 ประเด็นที่หนึ่ง  เกี่ยวกับบทบัญญัตินิรโทษกรรม  หากมีเหตุการณใดๆ ที่ทําใหรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้  ไมสามารถใชบังคับไดภายในหาปถึงสิบปตอจากนี้  ซึ่งการกระทําบางอยางยังไมขาดอายุความ  
จําเปนตองมีการระบุบทบัญญัตินิรโทษกรรมดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญฉบับตอไปอีกหรือไม  ซึ่งที่ประชุม
เห็นวาไมจําเปน  เนื่องจากการกระทําตาง ๆ ที่เปนความผิดนั้น  ใหถือวาเปนการกระทําที่ไมผิด  อีกตอไป
ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้แลว  จึงไมตองบัญญัติบทนิรโทษกรรมดังกลาวนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับตอไปอีก 
 ประเด็นที่สอง  สามารถที่จะออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมใหกับ
คณะกรรมการ คตส. หรือไม  และถาหากมีการออกพระราชบัญญัติดังกลาวแลวจําเปนตองมีบทบัญญัติ
มาตรานี้อยูอีกหรือไม  ซึ่งที่ประชุมเห็นวาการออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมสามารถกระทํา
ได  ซึ่งถาหากมีการออกพระราชบัญญัติดังกลาวแลวก็มีความจําเปนตองมีบทบัญญัติมาตรานี้อยูเพื่อรองรับ
พระราชบัญญัติดังกลาว 
 

☺☺☺☺ 
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๘๖ 

ภาคผนวก 
รายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาตทิีเ่ขารวมการประชุมกลุมยอยในแตละกลุม 

 
 

 
กลุมท่ี ๑  

สิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

๑. นายกระหยิ่ม ศานตตระกูล 
๒. วาที่รอยเอก จิตร ศิรธรานนท 
๓. รอยตํารวจโท ฉัตรชัย บุญยะอนันต 
๔. พลอากาศเอก ณรงคศักดิ์ สังขพงศ 
๕. นายตวง อันทะไชย 
๖. นางเตือนใจ ดีเทศน 
๗. นางบัญญัติ ทัศนียะเวช 
๘. พลโท บันเทิง พูนขํา 
๙. พลตํารวจเอก บุญศรี หุนสวัสดิ์ 
๑๐. นางประทุมพร วัชรเสถียร 
๑๑. นายประพันธ คูณมี 
๑๒. นายประภัทร ศรลัมพ 
๑๓. พลเอก ปรีชา เปรมาสวัสดิ์ 
๑๔. พลเอก ปานเทพ ภูวนารถนุรักษ 
๑๕. รอยตํารวจเอก ปุระชัย เปยมสมบูรณ 
๑๖. นายพงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ 
๑๗. นายพรสิทธิ์ ศรีอรทัยกุล 
๑๘. นางมุกดา อินตะสาร 
๑๙. นายวรเดช อมรวรพิพัฒน 
๒๐. พลอากาศโท วัลลภ มีสมศัพท 
๒๑. พลเรือเอก วิชัย ยุวนางกูร 
๒๒. นายวิทย รายนานนท 
๒๓. นายวินัย สะมะอุน 
๒๔. พลเอก ไวพจน ศรีนวล 
๒๕. นายสมชาย แสวงการ 
๒๖. นายสังศิต พิริยะรังสรรค 
๒๗. นางสุนันทา สมบุญธรรม 
๒๘. นายสุวัฒน อนใจกลา 
๒๙. พลอากาศเอก อดิเรก จํารสัฤทธิรงค 
๓๐. นายอนุสรณ แสงนิ่มนวล 
๓๑. นายอําพล จินดาวัฒนะ 
๓๒. นายอิสมาแอล อาลี 

 
กลุมท่ี ๒ 

สถาบันการเมือง 
 

๑. นายกระจาง จารุพฤกษพันธ 
๒. นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา 
๓. นายกิตติ ล้ิมชัยกิจ 
๔. นายโคทม อารียา 
๕. พลโท เจริญศักดิ์ เที่ยงธรรม 
๖. คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 
๗. นายชัยอนันต สมุทวณิช 
๘. พลอากาศเอก ชาลี จันทรเรือง 
๙. นายณรงค โชควัฒนา 
๑๐. นายณรงคชัย อัครเศรณี 
๑๑. นายทวี สุรฤทธิกุล 
๑๒. นายทศพร ศิริสัมพันธ 
๑๓. พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี 
๑๔. นายธีรพจน จรูญศรี 
๑๕. นายประมนต สุธีวงศ 
๑๖. พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง 
๑๗. นางมาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 
๑๘. นายวรัชย ชวพงศ 
๑๙. นายวิทย รายนานนท 
๒๐. นายแวมะฮาดี แวดาโอะ 
๒๑. พลเอก สมชาย อุบลเดชประชารักษ 
๒๒. นายสุจิต บุญบงการ 
๒๓. นายสุมนต สกลไชย 
๒๔. พลเอก อาทร โลหิตกุล 
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๘๗ 

 
กลุมท่ี ๓  

การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 
๑. นายกงกฤช หิรัญกิจ 
๒. นายกําธร อุดมฤทธิรุจ 
๓. หมอมราชวงศกําลูนเทพ เทวกุล 
๔. นายกําแหง ภริตานนท 
๕. นายคํานูณ สิทธิสมาน 
๖. นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช 
๗. นายชลิต แกวจินดา 
๘. นางเตือนใจ ดีเทศน 
๙. นายทรงพล ทิมาศาสตร 
๑๐. นายทศพร ศิริสัมพันธ 
๑๑. พลเอก ธวัช จารุกลัส 
๑๒. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
๑๓. นายบุญสม ศิริบํารุงสุข 
๑๔. พลเรือเอก ประเจตน ศิริเดช 
๑๕. ทานผูหญิงปรียา เกษมสันต ณ อยุธยา 
๑๖. นายพูลศักดิ์ อยูประเสริฐ 
๑๗. พลเอก เพ่ิมศักดิ์ พวงสาโรจน 
๑๘. นายภิรมย สิมะเสถียร 
๑๙. นายวันชัย ศิริชนะ 
๒๐. นายวิทย รายนานนท 
๒๑. พลเรือเอก วีรพล วรานนท 
๒๒. นายวีระชัย ตันติกุล 
๒๓. นายสมชาย สกุลสุรรัตน 
๒๔. พลตํารวจเอก สุนทร ซายขวัญ 
๒๕. นายสุภัค ศิวะรักษ 
๒๖. นายสุรชัย ภูประเสริฐ 
๒๗. พลเอก สุรินทร พิกุลทอง 
๒๘. นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ 
๒๙. นายอภิชาติ จิระพันธุ 
๓๐. นายอัศวิน คงสิริ 
 
 
 
 
 

 
กลุมท่ี ๔  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ 

 
๑. นายกีรติ บุญเจือ 
๒. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ 
๓. นายดํารง สุมาลยศักดิ์ 
๔. รอยตํารวจเอก นิติภูมิ นวรัตน 
๕. นายปรีชา บัววิรัตนเลิศ 
๖. นายไพศาล พืชมงคล 
๗. นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
๘. นายภูมิศักดิ์ หงสหยก 
๙. นายวิทย รายนานนท 
๑๐. นายวิทยา เวชชาชีวะ 
๑๑. พลเอก ไวพจน ศรีนวล 
๑๒. นายสมพล พันธมณี 
๑๓. นายสมโภชน กาญจนาภรณ 
๑๔. นายสุพัทธ พูผกา 
๑๕. นายสุวรรณ หันไชยุงวา 
 
 
 
 




