รายงานการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
------------------------โดยที่มาตรา ๑๓๐ (๗) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ. .... ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๓๙/๑
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ บั ญ ญั ติ ให้ ค ณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญจัดทาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงพิจารณาจัดทาร่างพระราชบั ญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... โดยได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องดังนี้
๑. ในการพิจารณาจัดทาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิ สภา พ.ศ. พ.ศ. .... คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาหลักการร่างพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้ วยการได้ มาซึ่งสมาชิกวุฒิ ส ภา พ.ศ. .... ได้เชิญ ผู้ แทนจากส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็น
๒. คณะกรรมการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการร่ างรัฐธรรมนู ญ (คณะอนุ กรรมการประชาสั มพั นธ์และส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน ) ได้จัดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิ ส ภา พ.ศ. .... เมื่อ วันพุ ธที่ ๑๖ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ ณ อาคารรัฐ สภา ๒ โดยมีส มาชิ กสภานิ ติ บัญ ญั ติ
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แ ทน
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้แทนกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนพรรคการเมือง ผู้แทนองค์กรชุมชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไป รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
๒.๒ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ( คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ ) ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนู ญ ” เพื่อรับ ฟังความคิดเห็ น ร่ างพระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้ว ยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. .... ดังนี้
- วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
- วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
- วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอา บีช รีสอร์ท อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี
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- วั น ที่ ๕ มี น าคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ลี การ์ เดนส์ พลาซ่ า อ าเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
โดยมีอดีตนักการเมืองระดับชาติในแต่ ละพื้นที่ภูมิภาค ผู้บริหาร/พนักงานสานักงาน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ งในแต่ ล ะพื้ น ที่ ภู มิ ภ าค นั ก วิช าการ/อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ภาคประชาสั งคม
ในแต่ละพื้นที่ภูมิภาค สื่อท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปในแต่ละพื้นที่ภูมิภาค เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
๒.๓ วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (คณะอนุกรรมการ
ประชาสั มพัน ธ์และสารวจความคิดเห็ น ของประชาชน และคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาหลักการร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ) ได้จัดโครงการสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ณ อาคาร
รัฐสภา ๒ โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการการ
เลื อกตั้ง ผู้แทนสานั กงานเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้ง ผู้แทนศาลฎีกา ผู้ แทนส านักงานอัยการสูงสุ ด
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กร กลุ่มเครือข่ายด้านต่างๆ สื่อมวลชน และ
ประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
๓. จัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้ ม าซึ่ งสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. .... ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ (Website) ของคณะกรรมการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ
( http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/draftconwebboard/index_answer.php?wcad=2&
wtid=495&t=2) และได้เผยผลการรับ ฟังความคิดเห็ นผ่ านทางเว็บไชต์ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวด้วย
๔. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้นาผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ. .... ที่ได้รับมาสรุปและจัดทาเป็นประเด็นแล้ว
นามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ
๕. เมื่อได้จัดทาร่างพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. .... เสร็จ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้นาออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ด้วยแล้ว

