เรื่องเสร็จที่ ๕๙/๒๕๕๐
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง ปญหาการแตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเปนประธานกรรมการสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ พม.
๕๓๑๐/๑๖๘๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ไ ด มี คํ า สั่ ง ที่ ๓๕๑/๒๕๔๙ ลงวั น ที่ ๘
ธันวาคม ๒๕๔๙ แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผูแทนองคกรชุมชน
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน ใน
คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เนื่องจากคนเดิมลาออกจากตําแหนงกอนครบวาระ
โดยกําหนดใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับการแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาฯ ตามคําสั่งดังกลาวไดดําเนินการสรรหาและไดรายชื่อ
บุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เรียบรอยแลว
แตเนื่องจากบุคคลผูสมควรดํารงตําแหนงประธานกรรมการเปนผูมีรายชื่ออยูในบัญชีผูสมควร
เปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญ และโดยที่ความในมาตรา ๒๐ (๖) แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
และมาตรา ๑๕ (๕) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของประธานกรรมการ และกรรมการวาตอง
ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ฯลฯ ซึ่งความในมาตรา ๒๓ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ กําหนดใหนําความในมาตรา ๕ วรรคสี่ มา
ใชบังคับแกการไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม คือ กรณีที่มี
กฎหมายหามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง มิใหนํากฎหมายนั้นมาใชบังคับแกการไดรับ
แตงตั้งเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ดังนั้น สถาบันจึงขอหารือในประเด็นปญหาดังตอไปนี้
๑. หากมีการแตงตั้งบุคคลผูมีรายชื่ออยูในบัญชีผูสมควรเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนู ญเปน ประธานกรรมการของสถาบัน จะเปนการขัดหรือแยงกับกฎหมายใดหรือไม
อยางไร
๒. หากมีพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งบุคคลผูไดรับการสรรหาเปนสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญ และตอมาสถาบันจะแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนประธานคณะกรรมการสถาบัน จะ
เปนการขัดหรือแยงกับกฎหมายใดหรือไม อยางไร

สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๑๒๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดพิจารณาขอหารือของสถาบันพัฒนา
องค ก รชุ ม ชน (องค ก ารมหาชน) โดยได รั บ ฟ ง คํ า ชี้ แ จงของผู แ ทนสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผูแทนราษฎร และผูแทนสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) แลว ปรากฏขอเท็จจริง
เพิ่มเติมสรุปไดวา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เห็นวาไมมีความจําเปนตอง
หารื อ ในประเด็ น ที่ หนึ่ง เนื่อ งจากมีพ ระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แต งตั้ ง สมาชิ ก สภารา ง
รัฐธรรมนูญแลว และในขณะนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยไดมีคําสั่งขยายเวลาการสรรหาและแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการสถาบันฯ ออกไป
อีกสามสิบวัน นอกจากนี้สถาบันฯ ตองการใหมีการวินิจฉัยดวยวาสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเปน
“ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” หรือไม สําหรับสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ผูแทนได
ชี้แจงวา สํานักงานฯ พิจารณามาตรา ๕ วรรคสี่ และมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญฯ แลว เห็นวา
บทบัญญัตินี้ใชบังคับเฉพาะการจะแตงตั้งผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองเปน “สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ” หรือ “สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ” หรือ “กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ”
เทานั้น ซึ่งไมชัดเจนวาจะใชบังคับถึงกรณีแตงตั้งสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญเปนประธานกรรมการ
ในองคการมหาชนดังที่หารือนี้ดวยหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาวแลว เห็นวา
มาตรา ๑๙๑ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ ได
บัญญัติใหมีสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญใหเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนด คือ
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรกตามมาตรา ๒๙๒ และสภาราง
รัฐธรรมนูญจะสิ้นสุดลงเมื่อไดจัดทํารัฐธรรมนูญเสร็จเรียบรอยตามขั้นตอนที่กําหนดไว หรือโดยเหตุ
อื่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องสมาชิ ก สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง มี
ระยะเวลาจํากัดและมีหนาที่เพียงประการเดียว คือ การจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม ดวยเหตุนี้
มาตรา ๒๓๓ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)ฯ จึงบัญญัติใหนํา
มาตรา ๕๔ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)ฯ ซึ่งบัญญัติวา “ใน
๑

มาตรา ๑๙ ใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญประกอบดวยสมาชิกซึ่งทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามวิธีการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้มีจํานวนหนึ่งรอยคน
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
มาตรา ๒๙ ใหสภารางรัฐธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญและพิจารณาใหแลวเสร็จตาม
มาตรา ๒๘ ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันเปดประชุมสภารางรัฐธรรมนูญครั้งแรก
ฯลฯ
ฯลฯ
๓
มาตรา ๒๓
ฯลฯ
ฯลฯ
ให นํ า ความในมาตรา ๕ วรรคสี่ มาใช บั ง คั บ แก ก ารได รั บ แต ง ตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาร า ง
รัฐธรรมนูญและกรรมาธิการตามมาตรา ๒๕ ดวยโดยอนุโลม
๔
มาตรา ๕
ฯลฯ
ฯลฯ
ในกรณีที่มีกฎหมายหามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง มิใหนํากฎหมายนั้นมาใช
บังคับแกการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

๓
กรณีที่มีกฎหมายหามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทางการเมือง มิใหนํากฎหมายนั้นมาใชบังคับแก
การไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ” มาใชบังคับแกการไดรับแตงตั้งเปนสมาชิก
สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ และกรรมาธิ ก ารยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ด ว ย ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให ส ามารถแต ง ตั้ ง
ผูทรงคุณวุฒิมาปฏิบัติหนาที่ในการจัดทํารัฐธรรมนูญไดจนเสร็จสิ้นภารกิจที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว
โดยไมถูกจํากัดตามบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ที่บัญญัติหามมิใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ซึ่งหมายความวา ไมนํามาใชบังคับทั้งกอนที่จะมีการแตงตั้งและในระหวางการปฏิบัติ
หนาที่เมื่อไดรับแตงตั้งแลวตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เมื่อมาตรา ๒๓ วรรคสี่ และ
มาตรา ๕ วรรคสี่ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)ฯ ได บั ญ ญั ติ เ ป น
ขอยกเวนไวในลักษณะเชนนี้ บทบัญญัติมาตรา ๒๐ (๖)๕ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๕ (๕)๖ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่บัญญัติลักษณะตองหามของประธานกรรมการและกรรมการวา
ตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง จึงไมนํามาใชบังคับแกการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญเปนประธานกรรมการหรือกรรมการในสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ
มหาชน)
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กุมภาพันธ ๒๕๕๐
๕

มาตรา ๒๐ ประธานกรรมการและกรรมการขององคการมหาชนซึ่ง มิใ ชกรรมการโดย
ตําแหนงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๖) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรค
การเมือง
ฯลฯ
ฯลฯ
๖
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๓) และ (๔) ต อ งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรค
การเมือง
ฯลฯ
ฯลฯ

