อดีต สนช. ต้ องห้ ามเป็ นกรรมการในองค์กรอิสระ
- พึงยุตปิ ัญหาด้ วยการฟ้ องคดีต่อศาลปกครอง
กรณี ที่คณะกรรมการสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่ งกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต
แห่ งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.) มีมติเลื อกบุคคลที่ เคยดารงตาแหน่ งสมาชิ กสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ (สนช.)
ในระยะ 10 ปี ก่อนเข้ารับการสรรหา และวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น
มี สมาชิ กวุฒิส ภา (สว.) ท่านหนึ่ งให้เหตุ ผลว่า สมาชิ ก สนช.ไม่ใช่ ผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมื อง
ในลักษณะสมาชิ ก สภาผูแ้ ทนราษฎร (สส.) หรื อ สว. เพราะรั ฐธรรมนู ญเพียงกาหนดให้ส มาชิ ก สนช.
ในขณะนั้น ทาหน้าที่เป็ น สส. และ สว. เท่านั้น เป็ นเพียงตาแหน่งเฉพาะกิจ แต่ไม่ถือเป็ นตาแหน่ง สส. หรื อ
สว. อีกทั้งตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื่อผูเ้ คยเป็ นสมาชิ กรัฐสภา พ.ศ. 2556 ระบุชดั เจนว่า สนช. ไม่อยูใ่ นข่ายที่จะ
เข้ามาอยูใ่ นกองทุนดังกล่าวได้
นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ (กสม.) กล่าวผ่านสถานี วิทยุแห่ งจุฬาฯ
ในรายการสานึกของสังคมว่า
1. รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช 2557 เป็ นรัฐธรรมนูญภายหลัง
การรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และให้มี สนช. ซึ่ งเป็ นระบบสภาเดียว แต่ทาหน้าที่ 2 สภา คือ
สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒิสภา ตามที่รัฐธรรมนู ญและกฎหมายต่าง ๆ กาหนดไว้ โดยปกติ สส. มี หน้าที่
พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ ส่ วน สว. มีหน้าที่กลัน่ กรองร่ างพระราชบัญญัติก่อนประกาศใช้เป็ นกฎหมาย
เนื่ องจากรัฐธรรมนูญชัว่ คราว 2557 มีสภาเดี ยวคือ สนช. รัฐธรรมนูญจึงกาหนดให้ สนช. มีอานาจให้ความ
เห็ น ชอบแก่ ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ก่ อ นที่ น ายกรั ฐ มนตรี จ ะน าขึ้ น ทู ล เกล้า ฯ เพื่ อ พระมหากษัต ริ ย ์ท รงลง
พระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุ เบกษาต่อไป ดังนั้น สนช. จึงมีอานาจเท่ากับสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรื อ วุฒิสภารวมกัน ซึ่ งมากกว่าอานาจของแต่ละสภา
2. เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในวันที่ 6 เมษายน 2560
ปรากฏว่า ประเทศไทยใช้ระบบ 2 สภา คือ สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภา ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ
2560 จึงมีบทบัญญัติเรื่ อง สนช. ตามรัฐธรรมนูญชัว่ คราว 2557 ไว้วา่ ในระหว่างที่ยงั ไม่มีสภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2560 ให้ สนช. ที่ต้ งั ขึ้นตามรัฐธรรมนู ญชัว่ คราว 2557 ยังคงทาหน้าที่รัฐสภา
สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุ ฒิสภาต่อไป และให้สมาชิ ก สนช. ซึ่ งดารงตาแหน่ งอยู่ในวันก่ อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ 2560 ทาหน้าที่เป็ น สส. หรื อ สว. ตามลาดับ (มาตรา 263 วรรคหนึ่ง)

3. แต่สมาชิ ก สนช. ดังกล่าวตาม 2. จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนู ญ
2560 นี้ ด้วย คงมีลกั ษณะต้องห้ามบางประการที่บทเฉพาะกาลของรั ฐธรรมนู ญ 2560 ยกเว้นไว้ว่า ไม่ให้
นามาใช้บงั คับ เช่น
(1) สมาชิ ก สนช. ในฐานะ สว. มาทาหน้าที่ สส. ไม่ตอ้ งเว้นวรรค 2 ปี (มาตรา 263 วรรคสอง (1))
(2) สมาชิ ก สนช. ในฐานะ สส. มาทาหน้าที่ สว. ไม่ตอ้ งเว้นวรรค 5 ปี (มาตรา 263 วรรคสอง (3))
(3) สมาชิ ก สนช. ในฐานะ สว. เป็ นรัฐมนตรี ได้โดยไม่ตอ้ งเว้นวรรค 2 ปี (มาตรา 263 วรรคสาม)
(4) สมาชิก สนช. จะสมัครรับเลือกตั้งเป็ น สส. ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ได้ ก็ต่อเมื่อได้ลาออกภายใน
90 วันนับแต่วนั ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 (มาตรา 263 วรรคเจ็ด)
4. ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 2560 การสรรหาและแต่งตั้งบุคคลมาเป็ น สว. จานวน 196 คน
มีลกั ษณะต้องห้ามประการหนึ่ งที่ยกเว้นไว้ว่า ไม่ให้นามาใช้บงั คับคือ คนที่เป็ นรัฐมนตรี มาก่อน สามารถ
ได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้เป็ น สว. ได้ โดยไม่ตอ้ งเว้นวรรค 5 ปี (มาตรา 369 (2)) แต่คนที่เป็ นสมาชิ ก
สนช. ในฐานะ สส. มาก่ อน รั ฐธรรมนู ญ 2560 ไม่ได้บญ
ั ญัติให้แต่งตั้งได้โดยไม่ตอ้ งเว้นวรรคดังกรณี ที่
รัฐมนตรี มาเป็ น สว. ดังนั้น สมาชิ ก สนช. ในฐานะ สส. จึ งน่ าจะไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งให้เป็ น สว.
โดยยังเว้นวรรคไม่ถึง 5 ปี
“ในส่ วนของกรรมการ ป.ป.ช. นั้น มีลกั ษณะต้องห้ามอยู่ 24 ข้อ ข้อที่เป็ นปัญหาคือ เป็ นหรื อเคยเป็ น
สส. หรื อ สว. ในระยะ 10 ปี ก่อนเข้ารับการสรรหา (พรป. ป.ป.ช. 2561 มาตรา 11 (18)) อดีตสมาชิ ก สนช.
ในระบบสภาเดี ยว ย่อมมีสถานะเป็ นทั้ง สส. และ สว. จึงมี ลกั ษณะต้องห้ามในการเป็ นกรรมการ ป.ป.ช.
หากเว้นวรรคไม่เกิน 10 ปี ” ประธาน กสม. กล่าว
ส่ วนกองทุนเพื่อผูเ้ คยเป็ นสมาชิกรัฐสภาตาม พ.ร.บ.กองทุนเพื่อผูเ้ คยเป็ นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2556
จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผูเ้ คยเป็ นสมาชิ กรัฐสภาซึ่ งโดยปกติเป็ นประชาชนที่มาจากการแข่งขันในการเลือกตั้ง
หรื อแต่งตั้ง ไม่เหมือนสมาชิ ก สนช. ซึ่ งส่ วนมากแต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และชนชั้นนา
ในประเทศ ซึ่ งได้รับสวัสดิ การและสิ ทธิ ประโยชน์อื่นดี อยู่แล้ว จึงไม่จาเป็ นต้องได้รับการช่ วยเหลื อจาก
กองทุ นเพื่ อผูเ้ คยเป็ นสมาชิ กรัฐสภาตาม พ.ร.บ.ดัง กล่ า ว แม้สมาชิ ก สนช. จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตาม
กฎหมายน้อยกว่า สส. หรื อ สว. เล็กน้อย ก็ไม่ใช่ ขอ้ สาระสาคัญอันจะเป็ นเหตุให้ยกเว้นการเว้นวรรค 10 ปี
ดังกล่าวไปได้
ประธาน กสม. กล่าวอีกว่า “ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระทุกองค์กร ในกรณี
ที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรื อลักษณะต้องห้ามของผูส้ มัครหรื อผูไ้ ด้รับการสรรหา เป็ นหน้าที่และอานาจ
ของคณะกรรมการสรรหาเป็ นผูว้ นิ ิ จฉัย แม้กฎหมายจะบัญญัติต่อไปว่า คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา
ให้เป็ นที่สุด ก็ไม่ตดั อานาจขององค์กรตุลาการที่จะเข้ามาตรวจความถู กต้อง องค์กรตุลาการดังกล่ าวคื อ
ศาลปกครอง เพราะกรรมการสรรหาเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และคณะกรรมการสรรหา
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ถือเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ผูเ้ ดือดร้อนหรื อเสี ยหาย
มี สิทธิ ฟ้ องคดี ต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคาสั่งหรื อมติ ที่คณะกรรมการสรรหาเลื อกอดี ตสมาชิ ก สนช.
มาเป็ นกรรมการในองค์กรอิสระได้ภายใน 90 วัน”
ในกรณี ที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบอดีตสมาชิ ก สนช. เป็ นกรรมการ ป.ป.ช. และพ้นกาหนดเวลา
90 วันไปแล้ว ประธานวุฒิสภาควรรอข้อยุติจากการสรรหา กสม. อีก 3 คน ที่ยงั ดาเนินการอยู่ ก่อนนาความ
ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
“ส่ วนกรณี การสรรหา กสม. อีก 3 คนที่กาลังดาเนิ นการอยูน่ ้ นั หากคณะกรรมการสรรหาประกาศ
รายชื่อผูผ้ า่ นการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแล้ว ผูท้ ี่ถูกตัดรายชื่อออกไปเพราะขาดคุณสมบัติ
หรื อมี ล ัก ษณะต้อ งห้า ม สามารถนาคดี ไ ปฟ้ องต่ อศาลปกครองกลางภายใน 90 วัน เพื่ อขอให้เพิ ก ถอน
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา เมื่ อมี การฟ้ องคดี ดงั กล่ าว กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการ
สรรหาและการพิ จารณาให้ ค วามเห็ นชอบของวุ ฒิ สภา ยัง คงเดิ นหน้ า ต่ อไป เพราะกฎหมายบัญญัติ ว่ า
ไม่ เป็ นเหตุ ใ ห้ ทุ เ ลาการปฏิ บ ัติ ต ามค าวินิ จ ฉัย ของคณะกรรมการสรรหา และมิ ใ ห้น าบทบัญ ญัติว่า ด้ว ย
มาตรการหรื อวิธีการชั่วคราวตามกฎหมายว่า ด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิ จารณาคดี ปกครองมา
ใช้บงั คับ (พรป. กสม. 2560 มาตรา 18)” นายวัส กล่าวทิ้งท้าย.
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
14 มิถุนายน 2563
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