ข่ าวเผยแพร่ สื่อมวลชน
กสม. แจงเสนอชื่ อผู้แทนเป็ นกรรมการสรรหา กกต. ครั้งที่สองตามหนังสื อของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน
แห่ งชาติ (กสม.) ได้เปิ ดเผยภายหลังการประชุ มคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ด้านบริ หาร
ประจาสัปดาห์ วา่ ตามที่มีขอ้ มูลเผยแพร่ ต่อสาธารณะในทานองว่า กสม. ส่ งชื่อบุคคลเป็ นกรรมการสรรหา
บุคคลผูส้ มควรได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการการเลื อกตั้ง (กกต.) ล่าช้า หรื อพ้นกาหนด ทาให้ไม่มีผูแ้ ทน
ของ กสม. ท าหน้ า ที่ เ ป็ นกรรมการสรรหา กกต. ตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ย
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ ง (๔) นั้น ที่ ประชุ ม กสม. เห็ นว่า ข้อมูลที่
เผยแพร่ ขา้ งต้นผิดพลาดคลาดเคลื่อนอย่างมีนยั สาคัญ อันอาจก่อให้เกิ ดความเข้าใจผิดต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามรัฐธรรมนูญโดยสุ จริ ตของ กสม. รวมทั้งอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่องค์กรแห่งนี้ตามมาได้
นายวัส กล่าวว่า สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหน่วยธุ รการของคณะกรรมการสรรหา กกต.
ได้ส่งหนังสื อสานักงานเลขาธิ การวุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว ๐๐๐๘(ส)/๔๙๗๖ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
ถึงเลขาธิ การ กสม. เพื่อแจ้งให้ กสม. พิจารณาดาเนิ นการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการสรรหา
กกต. ซึ่งในคราวประชุม กสม.ด้านบริ หาร ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีมติแต่งตั้ง
นายธี รภัทร สันติเมทนี ดล ซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.ป.กกต. มาตรา ๘ มาตรา ๙ และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ เป็ นกรรมการสรรหา กกต. พร้ อมทั้งส่ งชื่ อไปยังสานักงานเลขาธิ การวุฒิสภาเพื่อ
ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
นายวัส กล่ าวอีกว่า ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ สานักงานเลขาธิ การวุฒิสภา ได้ส่งหนังสื อ
สานักงานเลขาธิ การวุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว ๐๐๐๘(ส)/๕๔๖๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเลขาธิการ กสม.
มี เนื้ อหาสรุ ปว่า คณะกรรมการสรรหา กกต. ในคราวประชุ มเป็ นครั้ งแรกเมื่ อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้
พิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลซึ่ งศาลรัฐธรรมนู ญหรื อองค์กรอิสระอื่นซึ่ งมิใช่
กกต. เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการสรรหา กกต. และมีมติเป็ นเอกฉันท์วา่ นายธี รภัทรขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๘ (๑) (ก) คือ กรณี การ “รับราชการหรื อเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิ บดีหรื อหัวหน้าส่ วน
ราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ” จึงเป็ นเหตุให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการสรรหา กกต.
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ประธาน กสม. กล่าวต่อว่า หนังสื อดังกล่าวซึ่ งลงนามโดยนายนัฑ ผาสุ ข เลขาธิ การวุฒิสภา ปฏิบตั ิ
หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา กกต. ยังได้ขอให้ กสม. พิจารณาดาเนินการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการสรรหา กกต. อีกครั้ง พร้อมทั้งให้ กสม. แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบด้วยว่าคณะกรรมการสรร
หา กกต. จะมีการประชุ มครั้งต่อไปในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนั้นในคราวประชุ ม กสม. ด้านบริ หาร
ครั้ง ๒๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงได้มีมติแต่งตั้งนายปรี ชา บุตรศรี ซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตาม พ.ร.ป.กกต. เช่นกัน เป็ นกรรมการสรรหา กกต. และส่ งชื่ อไปยังสานักงานเลขาธิ การวุฒิสภาเป็ นครั้งที่
สองเพื่อดาเนินการต่อไป
นายวัส กล่าวว่า แต่ภายหลังการประชุ มคณะกรรมการสรรหา กกต. เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
มี ขอ้ มู ลเผยแพร่ ทางสื่ อมวลชนว่า กสม. ส่ งชื่ อบุ คคลเป็ นกรรมการสรรหา กกต. พ้นจากห้วงเวลาในบท
เฉพาะกาลมาตรา ๗๑ ของ พ.ร.ป.กกต. ที่บญั ญัติว่า “ภายในยี่สิบวันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนู ญนี้ ใช้บงั คับ ให้ศาลรัฐธรรมนู ญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งและส่ ง
ชื่อผูแ้ ทนให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อประกอบเป็ นคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑”
“ในทางปฏิบตั ิ กสม. และฝ่ ายกฎหมายได้พิจารณาบทเฉพาะกาลมาตรา ๗๑ ของ พ.ร.ป.กกต. มา
ก่อนหน้า และเห็นว่าการเสนอชื่อกรรมการสรรหา กกต. จะครบกาหนดเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เนื่องจาก
พ.ร.ป.กกต. เริ่ มมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ แต่การที่เลขาธิ การวุฒิสภามีหนังสื อมาถึ ง
เลขาธิ การ กสม. เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ อันเป็ นเวลาที่พน้ ๒๐ วันไปแล้ว แจ้งว่านายธี รภัทรพ้นจาก
ตาแหน่งกรรมการสรรหา กกต. พร้อมทั้งให้ กสม. เสนอชื่ อกรรมการสรรหา กกต. ใหม่ กรณี ยอ่ มถือได้ว่า
นายธี รภัทรต้องดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการสรรหา กกต. แล้วตั้งแต่วนั ที่ กสม. ส่ งชื่อไปในครั้งแรก มิฉะนั้น
จะมีกรณี ที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งไปได้อย่างไร และการที่ให้เสนอชื่ อใหม่จึงนับเป็ นการแต่งตั้งแทน ซึ่ งไม่ใช่
กรณี ที่ตอ้ งนาเรื่ องระยะเวลา ๒๐ วันตามมาตรา ๗๑ มาใช้บงั คับ” ประธาน กสม. ระบุ
นายวัส กล่ า วในตอนท้ายว่า เป็ นที่ น่า สั ง เกตว่า ส านัก งานเลขาธิ ก ารวุฒิสภามี หนัง สื อแจ้งมติ ที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหา กกต. นัดแรก (วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) มายังเลขาธิ การ กสม. ในวันเดียวกัน
กับที่มีการประชุ มคณะกรรมการสรรหา กกต. แต่หนังสื อแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กกต. นัดที่
สอง (วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐) ปรากฏว่าต้องรอจนถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เลขาธิ การวุฒิสภาจึงได้ลง
นามส่ งหนังสื อมาถึงเลขาธิ การ กสม. โดยระบุว่า กสม. ไม่สามารถที่จะเสนอชื่ อและแต่งตั้งนายปรี ชาเป็ น
กรรมการสรรหา กกต. ได้ และอ้างว่าเป็ นการเสนอชื่ อผูแ้ ทนและแต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการสรรหา กกต.
เกินกาหนดระยะเวลาที่ พ.ร.ป.กกต. บัญญัติไว้ดงั กล่าว.
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