โครงการสัมมนา
เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....”
จัดโดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุท ธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๗ ได้ กาหนดให้ คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช
๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๙ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เพื่อจัดทาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จานวน ๑๐ ฉบับ
ให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป การดาเนินการดังกล่าว
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะจัดทาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติม
ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และต้องมุ่งหมายให้มีการขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และต้องทาให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ในการนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อยู่ระหว่างการจัดทาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... และกาหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....” ในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อรับ ฟั งความคิด เห็ น และข้อเสนอแนะจากผู้ แทนหน่ว ยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องได้แก่ สมาชิกสภานิติบัญ ญั ติ
แห่ งชาติ สมาชิกสภาขับ เคลื่อนการปฏิรู ป ประเทศ คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทย ศาลฎีกา สานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ผู้ แทนองค์กร
กลุ่มเครือข่ายด้านต่าง ๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทางานหรือเคย
ทางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม นิสิต นักศึกษา ผู้สังเกตการณ์ สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
๒.๒ เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะต่อ ร่างพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
๒.๓ เพื่ อให้ ค ณะกรรมการร่ างรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ รับ ทราบความคิด เห็ น และข้อเสนอแนะที่ ห ลากหลาย
และนามาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ....

๓. กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๒๕๐ คน ประกอบด้วย
๓.๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓.๒ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๓.๓ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สานักงานคณะกรรรมการการเลือกตั้ง ศาลฎีกา สานักงานอัยการสูงสุด
กระทรวงมหาดไทย
๓.๔ อนุกรรมการพิจารณาศึกษาร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ายด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. .... ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
๓.๕ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน
๓.๖ ผู้แทนองค์กร กลุ่มเครือข่ายด้านต่าง ๆ ที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์
ร่วมกัน หรือทางานหรือเคยทางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม
๓.๗ นิสิต นักศึกษา
๓.๘ สื่อมวลชนทุกแขนง
๓.๙ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
๔. วิธีดาเนินการ
อภิปรายและนาเสนอประเด็นสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
๕. วัน เวลา และสถานที่
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒
อาคารรัฐสภา ๒
๖. งบประมาณ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (เบิกจ่ายจากงบประมาณของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ)
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการร่างรั ฐ ธรรมนู ญ โดยคณะอนุก รรมการประชาสั มพั น ธ์แ ละส ารวจความคิดเห็ น ของ
ประชาชน ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ผู้ เข้าร่ว มสั มมนามี ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ ร่างพระราชบั ญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้ว ย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... มากขึ้น
๘.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
๘.๓ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้รับทราบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนา
ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....

กำหนดกำร
โครงกำรสัมมนำ เรื่อง “กำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรได้มำซึ่งสมำชิกวุฒิสภำ พ.ศ. ....”
จัดโดย คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ นำฬิกำ
ณ ห้องประชุมคณะกรรมำธิกำร หมำยเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อำคำรรัฐสภำ ๒
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ นาฬิกา - กล่าวเปิดการสัมมนา โดย
 นายมีชัย ฤชุพันธุ์
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา - อภิปรายนาเสนอประเด็นสาคัญพร้อมร่วมรับฟังความคิดเห็น
ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
 นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
อนุกรรมการพิจารณาศึกษาหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 รองศาสตราจารย์อนุมงคล ศิริเวทิน
อนุกรรมการพิจารณาศึกษาหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
ดาเนินรายการโดย
 ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
และสารวจความคิดเห็นของประชาชน และประธานอนุกรรมการพิจารณา
ศึกษาหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา - ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมทั้ง ตอบข้อซักถาม
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา - สรุปผลการสัมมนา และปิดการสัมมนา
หมำยเหตุ : - กาหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ดาวน์โหลด “ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....” ได้ที่
http://cdc.parliament.go.th/draftconstitution2/main.php?filename=index

