
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ 

 

   วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่  25 ปีที่  4 ครั้งที่  23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และ นายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

(1) กระทู้ถาม      
       1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
   1.1.1 กระทู้ถามสด เรื่อง คดีตู้ห่าว โดย นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย  ถามนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้  
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
   - เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจไม่สามารถมา
ตอบกระทู้ถามได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน 

 1.1.2 กระทู้ถามสด เรื่อง วิกฤติราคาน้ ามันปาล์มในภาคใต้  โดย นายสาคร 
เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ 
   สถานการณ์ปาล์มน้ ามันในภาคใต้ที่ผ่านมาเป็นสถานการณ์วิกฤติของพ่ีน้องเกษตรกร
ชาวสวนปาล์ม ลานเท โรงหีบสกัด หยุดรับซื้อหรือบางแห่งก็ซื้อในราคาที่ต่ า ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจต่อ
วงการปาล์มน้ ามัน ทั้งที่ เป็นฤดูกาลที่มีผลผลิตน้อยแต่ราคาปาล์มกลับต่ าลง สาเห ตุที่โรงหีบสกัดหรือ 
ลานเทปาล์มน้ ามันไม่รับซื้อ เพราะว่าช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท าการหยุดโรงงานหยุดรับซื้อ 
ในลานเทและมีการวางแผนซ่อมโรงงานใหญ่ประจ าปีเพ่ือรองรับผลปาล์มที่จะออกมาในจ านวนมากในไตรมาส
ที่ 2 ตามวงรอบของปาล์ม รัฐบาลและรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องได้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องราคาน้ ามันปาล์ม 
อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ จากวิกฤตที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ปาล์มที่ดีมาตลอดแต่เกิดวิกฤติรัฐบาลมีมาตรการ
หรือวิธีการอย่างไรเพ่ือให้วิกฤตเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นและเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มเพ่ือความมั่นคงยั่งยืน
สมดุลต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์ม รวมถึงนโยบายในการพยุงราคาและสร้างความสมดุลให้กับปาล์มน้ ามันใน
ประเทศขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายอย่างไรและจะเดินหน้าไปสู่การจัดการปาล์มสมดุลอย่างไร เพราะฤดูกาล
ข้างหน้าจะมีปาล์มออกสู่ตลาดมาก หากไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนจะท าให้ปาล์มล้นตลาดและเกิดวิกฤตในเรื่อง
ของราคาตามมา 
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   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิ ชย์  ตอบกระทู้ ถาม ดังนี้  รัฐบาลและกระทรวงพาณิ ชย์ ได้ด าเนินการแก้ปัญหาในช่วงปี ใหม่ 
ดังนี้ ลานเทและโรงสกัดปาล์มน้ ามันหลายแห่งปิดการรับซื้อ ท าให้เกิดผลกระทบท าให้ชาวสวนปาล์มขายปาล์ม
ไม่ได้  รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจได้สั่งการให้เร่งแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน สาเหตุที่โรงสกัดและลานเทหยุดรับซื้อช่วงปี
ใหม่ เนื่องจากปลายปีกับช่วงต่อเนื่องต้นปีใหม่โรงสกัดจะปิดซ่อมเครื่องจักรและช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ผลปาล์ม  
ออกน้อย แต่ปีนี้ผลปาล์มออกมามากเป็นพิเศษในช่วงปีใหม่ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเกษตรกรเป็นห่วง 
เกรงว่ าราคาปาล์มจะตกลงมาจึ งเร่ งตั ดผลปาล์มแล้ วน าออกมาขายให้ กับลานเท  และโรงสกัด  
ตนได้เร่งด าเนินการสั่งการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และอธิบดีกรมการค้าภายในลงพ้ืนที่  
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ โรงสกัดที่ปิดซ่อมเครื่องจักรให้เร่งเปิดให้เร็วที่สุด โรงสกัดใดที่ยังไม่ปิดซ่อมและ
ก าลังจะปิดซ่อมห้ามปิดซ่อมเด็ดขาด โรงสกัดใดที่จ าเป็นต้องปิดซ่อมให้เร่งท าแผนการปิดซ่อมแจ้งให้พาณิชย์
จังหวัดรับทราบก่อน เพ่ืออนุญาตและป้องกันไม่ให้กระทบกับการขายปาล์มของเกษตรกร ห้ามกดราคารับซื้อ
โดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะด าเนินคดีตามมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542  
สุดท้ายสามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ให้คลี่คลายได้ภายใน 2 สัปดาห์ และขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว
สัปดาห์นี้ทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติ โรงสกัดทั้งหมด 131 โรงขณะนี้เปิดด าเนินการหมดแล้ว และลานเท
ทั้งหมด 3,117 ลานเท เปิดรับซื้อทั้งหมดแล้ว เพราะฉะนั้น  สัปดาห์นี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ  
ขอให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มสบายใจได้ และตนจะติดตามดูแลเรื่องนี้ต่อไป วันนี้ราคาปาล์มอยู่ที่กิโลกรัมละ  
5 บาทกว่า และสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยตนจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป  
  ส าหรับนโยบายไบโอดีเซลยังเป็นนโยบายส าคัญที่เข้ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ราคาปาล์ม
ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาช่วงใดผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ ามันมีมากจะเพ่ิมให้สูงขึ้นคือ  
น าน้ ามันปาล์มไปเพ่ิมกับน้ ามันดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้นเพ่ือลดปริมาณน้ ามันปาล์มในตลาดราคาปาล์ม 
จะได้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีมาตรการเฉพาะ 
ใช้ไบโอดีเซลอย่างเดียวในการเข้ามาช่วยพยุงราคาน้ ามันปาล์มยังมีมาตรการทั้งหมด   มาตราการที่ได้
ด าเนินการโดยต่อเนื่องซึ่งจะมีผลส าคัญในการช่วยพยุงราคาปาล์มแล้วท าให้ราคาปาล์มดีขึ้น ก่อนที่รัฐบาล  
และตนจะเข้ามารับผิดชอบเรื่องปาล์ม มีราคา 2 บาทกว่าแต่วันนี้ราคาได้ปรับขึ้นมา ทั้งหมดเป็นมาตรการต่าง 
ๆ ที่ก าหนดขึ้น นอกจากใช้ไบโอดีเซลหรือ B7 B10 และ B20 เข้ามาช่วย เพ่ือลดปริมาณน้ ามันปาล์มดิบ 
ท าให้ราคาปาล์มสูงขึ้นอย่างมีมาตรการที่ เหลืออีก 7 มาตรการที่ ได้ด าเนินการไป เช่น  ช่วงปี  2563  
ออกประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ห้ามน าเข้าน้ ามันปาล์มดิบทางบก เพ่ือป้องกันการลักลอบน าเข้าน้ ามันปาล์ม 
โดยไม่จ าเป็น มาตรการที่ 2 ไบโอดีเซล มาตรการที่ 3 ให้น าน้ ามันปาล์มส่วนเกินไปให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
ใช้ผลิตไฟฟ้า ท าให้ปริมาณน้ ามันปาล์มในประเทศลดลงราคาปาล์มสูงขึ้นเกิดความสมดุล มาตรการที่ 4  
ขณะนี้มิ เตอร์ปาล์มเรียลไทม์ติดตั้ งแล้วและสามารถตรวจสอบสต๊อคได้ตลอดเวลา มาตรการที่  5  
น าคณะเอกชนไปเปิดตลาดปาล์มที่อินเดีย 2 ครั้ง ท าให้ประเทศไทยสามารถขายน้ ามันปาล์มให้กับอินเดีย 
ได้ปริมาณมาก ปี 2564 ส่งออกน้ ามันปาล์มไปอินเดียได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 21  ปี 2565 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 65  
รวม 2 ปี ส่งออกไปยังอินเดียได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 41  ท าให้ราคาน้ ามันปาล์มในประเทศสูงขึ้น เพราะสามารถ
ระบายไปต่างประเทศได้ มาตรการที่ 6 อุดหนุนผู้ส่งออกน้ ามันปาล์มกิโลละ 2 บาท โดยมีเงื่อนไขสต๊อค 
เกิน 300,000 ตัน ราคาในต่างประเทศต่ ากว่าราคาในประเทศ หากเข้าเงื่อนไข 2 ข้อนี้  จะอุดหนุนกิโลละ  
2 บาท โดยมีอนุกรรมการตัดสินพิจารณาตัดสินใจร่วมกันท าให้ราคาปาล์มในช่วงที่ผ่านมาดีขึ้น มาตรการที่ 7 
คือ การจัดท าโครงสร้างราคาเพ่ือก ากับดูแลไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบซึ่งกันและกันใช้ win - win model 
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ให้เกิดสมดุลทั้งเกษตรกร โรงสกัด ผู้ส่งออกรวมทั้งผู้บริโภค ไม่ให้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันท าให้ราคาปาล์ม
ทั้งระบบเดินหน้าไปได้และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และมาตรการที่   เมื่อปาล์มราคาตกยังมีประกันรายได้
เกษตรกรสวนปาล์มหากต่ ากว่ากิโลละ 4 บาท รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์มีการประกันรายได้เกษตรกร 
สวนปาล์มชดเชยเงินส่วนต่างให้ อย่างต่ าเกษตรกรต้องได้ 4 บาทแต่ขณะนี้ราคาสูงกว่าที่ก าหนดไว้แล้ว 
   1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า โดย นายอับดุลอายี สาแม็ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ  ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายให้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ ตอบกระทู้ 
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังติดภารกิจส าคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถาม
ได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ออกไปก่อน 
 
        1.2 กระทู้ถามท่ัวไป 
   1.2.1 กระทู้ถามเรื่อง การแพร่ระบาดของโรคลัมปี  สกิน ในโค กระบือ  
โดย นางผ่องศรี แซ่จึง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25  
ปีท่ี 4 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565) 
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายประภัตร โพธสุธน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดภารกิจส าคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบไปเป็น 
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
   1.2.2 กระทู้ถามเรื่อง ขอให้ยกฐานะศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา (โรงพยาบาล
สงขลาแห่งเดิม) เป็นโรงพยาบาลอ าเภอเมืองสงขลา โดย นายเจือ ราชสีห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี 
ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข มอบหมายให้นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตอบ  
กระทู้ถาม 
   หลังจากที่โรงพยาบาลสงขลา ได้ย้ายที่อยู่จากเขตนครสงขลามาอยู่ที่ต าบลพะวง 
อ าเภอเมืองสงขลา และโรงพยาบาลสงขลาเดิมขณะนี้กลายเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา ซึ่ งไม่สามารถ
ให้บริการให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาได้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ จึงขอเรียนถาม ดังนี้ 
   1. รัฐบาลจะยกฐานะศูนย์สุขภาพชุมขนเมืองสงขลา (โรงพยาบาลสงขลาแห่งเดิม) 
เป็นโรงพยาบาลอ าเภอเมืองสงขลา ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด  
   2. หากรัฐบาลสามารถจะยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอ าเภอเมืองสงขลา จะเริ่มได้
เมื่อใด และจะสามารถอนุมัติงบประมาณได้โดยเร็วเมื่อใด 
   นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ 
โรงพยาบาลสงขลาที่ย้ายไปเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มีศักยภาพสูงมาก การให้บริการสาธารณสุขในจังหวัด 
มีโรงพยาบาลชุมชนในแต่ละอ าเภอ มีหัวหน้าและมีระบบส่งต่อ ความจ ากัดของระบบสาธารณสุขทั้งเรื่อง
งบประมาณและมีกรอบอัตราคนทั้งแพทย์และแพทย์เฉพาะทางพยาบาลเจ้าหน้าที่มีกรอบที่ต้องก าหนดให้  
มีความเหมาะสมกับการให้บริการหลักคิดในการท าโรงพยาบาลชุมชนอ าเภอโดยเฉพาะอ าเภอเมืองเป็นหลักคิด
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คือต้องการลดความแออัด ขณะนี้โรงพยาบาลสงขลาเดิมมีการจัดการจัดรูปแบบการให้บริการอยู่บ้างแล้ว  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง OPD หรือ ER  หากต้องการให้เป็นโรงพยาบาลเต็มรูปแบบจะมีปัญหาเรื่องก าลั งคน  
การส่งต่อจากโรงพยาบาลสงขลาเดิมไปที่ โรงพยาบาลสงฆ์ขาที่ เกาะยอมีระยะทาง 12 กิโลเมตร  
ถือว่ามีความพร้อมในระดับหนึ่งในการส่งต่อ ในอนาคตสามารถยกระดับได้แต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ
โรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มท าโครงการ sky doctor  เพ่ือช่วยย่นระยะเวลาในการส่งต่อ
คนไข้ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีความแออัดของการจราจรทางบก ซึ่งได้เริ่มน าร่องไปแล้วที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดตราด โดยการส่งต่อคนไข้ทางเฮลิคอปเตอร์ไปที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าถึงการ
รักษา ลดอัตราการสูญเสีย การยกระดับโรงพยาบาลสงขลาเดิมมีแผนคือให้เป็นหน่วยบริการที่ลดความแออัด
ของโรงพยาบาลศูนย์สงขลาให้เป็นศูนย์สุขภาพ และลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์สงขลาเป็น 
โรงพยาบาลที่ให้บริการด้าน OPD ER เป็นศูนย์พักฟ้ืน และการ Observe เพ่ือส่งต่อ และเป็นแลนด์มาร์คของ 
จังหวัดสงขลาเนื่องจากโรงพยาบาลก่อตั้งมาแล้ว 97 ปี ทั้งนี้การยกระดับโรงพยาบาลชุมชนเป็น โรงพยาบาล
อ าเภอนั้นต้องท าภายใต้ศักยภาพคนและงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยู่  หลักการจัดการบริการ
สาธารณสุขในแต่ละจังหวัด ในการจะยกระดับโรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลอ าเภอหรือโรงพยาบาลเมือง
นั้น  ต้องดูการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดรวมถึงความพร้อมของแพทย์เฉพาะทาง  
และมีเครื่องมือเฉพาะทาง  ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถท าได้ เพราะต้องด าเนินการตามแนวทาง จัดกรอบ
อัตราก าลังตามโครงสร้างของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และตามกรอบแนวทาง Full Time 
Equivalent (FTE) โดยจะขอรับข้อมูลไปพิจารณาต่อไป 
   1.2.3 กระทู้ถามเรื่อง ขอทราบแนวทางการจัดท านโยบายและแนวทางบริหาร
จัดการวัคซีนเพื่อรองรับต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ โดย 
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม นายกรัฐมนตรี (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566) ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้นาย
สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   สืบเนื่องจาก ในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เกี่ยวกับอัตราการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) สายพันธุ์ใหม่ ในจ านวนที่สูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพ้ืนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชีย
หลายประเทศซึ่งสอดคล้องกับรายงานทางการแพทย์หลายฉบับที่บ่งชี้ว่า การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่สิ้นสุดลง และเชื้อไวรัสดังกล่าวได้มีการกลายพันธุ์เพ่ือให้มีความสามารถต่อการ
ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้นและมีความสามารถในการแพร่เชื้อได้ดียิ่งขึ้น โดยขณะที่ผู้ได้รับเชื้อไวรัส
สายพันธุ์ดังกล่าวในช่วงแรกจะไม่แสดงอาการของการติดเชื้อออกมาอย่างชัดเจนเหมือนเช่นใน กรณี 
คราวการแพร่ระบาดในช่วงปี พ.ศ. 2563 ถึงปี พ.ศ. 2564 แต่เมื่อได้รับเชื้อไวรัสดังกล่าวไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง
จะปรากฏว่า ผู้ได้รับเชื้อจะมีอาการรุนแรงและมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง อันส่งผลให้การแพร่ระบาดดังกล่าวมีโอกาสที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
ในภายภาคหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อมูลของวัคชีนเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ที่รัฐบาลได้มีการจัดหาให้แก่ประชาชนในปัจจุบัน ปรากฎว่าวัคซีนที่มีการน าเข้าจากต่างประเทศ
และในส่วนที่รัฐบาลหรือองค์กรต่าง ๆ ได้รับสิทธิในการผลิตเพ่ือใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
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ดังกล่าว ยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสดังกล่าวในกรณีที่มีการ 
กลายพันธุ์ในอนาคต ด้วยเหตุที่บรรดาวัคซีนที่รัฐบาลได้จัดหามานั้น เป็นวัคซีนประเภทที่รองรับต่อการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในสายพันธุ์ที่มีการระบาดในช่วงปี พ.ศ. 2562  
ถึงปี พ.ศ. 2563 เป็นหลักส าคัญเท่านั้น อีกทั้งการศึกษาและพัฒนาวิจัยวัคซีนเพ่ือรองรับต่อการแพร่ระบาดของ
ไวรัสดังกล่าวที่มีขอบเขตของการป้องกันครอบคลุมไปถึงไวรัสที่มีการกลายพันธุ์ในวงกว้าง ยังเป็นไปโดยจ ากัด
และจะต้องอาศัยระยะเวลาด าเนินการ ฉะนั้น หากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) สายพันธุ์ใหม่อีกระลอกหนึ่งในภายหน้า วัคซีนที่มีการฉีดให้แก่ประชาชนไปก่อนแล้วและที่รัฐบาล  
ได้จัดหาส ารองไว้ อาจมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะรองรับสภาวการณ์แพร่ระบาดดังกล่าวได้ อันอาจส่งผล
กระทบทั้งต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่าง
การฟ้ืนฟูจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 (โควิด-19) ในห้วงระยะเวลาต่อเนื่อง
หลายปี ทั้งนี้ พระราชบัญญัติความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 15 ได้บัญญัติให้การจัดท าหรือ
บริหารนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ จะต้องมีหลักการเพื่อป้องกันควบคุม รักษา 
หรือลดความรุนแรงของโรคที่จะต้องทันต่อเหตุการณ์และความต่อเนื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและ
การเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศด้านวัคซีน ทั้งนี้ ในการเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น 
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า "คณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติ ..." และมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 10 ประกอบด้วย การเสนอนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซึนต่อคณะรัฐมนตรี การออกระเบียบเกี่ยวกับการให้ทุน การส่งเสริม  
การสนับสนุน หรือการให้ความร่วมมือเพ่ือท าการวิจัย พัฒนา ผลิต การบริหารจัดการ  การจัดหา  
และการกระจายวัคซีนไปอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมและการสนับสนุนการใช้นโยบายเชิงรุก การก าหนด
กรอบวงเงินงบประมาณส าหรับใช้ด าเนินการตามแผนและนโยบายความมั่นคงด้านวัคซีนต่อคณะรัฐมนตรี 
รวมทั้ง การเสนอแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวข้อง ทั้ งนี้ คณะกรรมการ
ดังกล่าวมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ จึงขอเรียนถาม ดังนี้ 
   1. ตามข้อมูลรายงานที่รัฐบาลมีอยู่ในปัจจุบัน วัคซีนในกรณีของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการจัดหาเข้ามาและเก็บรักษาเอาไว้ในคลังวัคซีนของประเทศนั้น มียี่ห้อ รุ่น ชนิด 
และประเภทใดบ้าง รวมทั้งวัคซีนที่มีการจัดหาเข้ามาดังกล่าวมีประสิทธิภาพที่เพียงพอต่อการรองรับการติดเชื้อ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสายพันธุ์ใดบ้าง และกรณีหากยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ 
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการศึกษาหรือจัดเตรียมเพ่ือจัดหาวัคนที่มีประสิทธิภาพรองรับต่อการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสายพันธุ์ใหม่บ้างหรือไม่  
   2. ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการทางด้านวัคซีนตั้งแต่ขั้นตอนการ
จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพต่อการควบคุมการแพร่ระบาด จนถึงระบบการกระจายวัค ซีนให้แก่ประชาชน  
เพ่ือเตรียมการในกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยเฉพาะกลุ่มไวรัสที่มี
การกลายพันธุ์หรือสายพันธุ์ที่ เกิดขึ้นใหม่เอาไว้อย่างไรบ้าง และมีการมอบหมายให้ส่วนราชการใด  
เป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งในห้วงระยะเวลานับแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบันรัฐบาลมีการใช้งบประมาณ 
เพ่ือด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเอาไว้เป็นเงินจ านวนเท่าใด  
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   3. ปั จจุบันรัฐบาลได้มีการส่ งเสริมหรือสนับสนุนให้บรรดาสถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาและองค์กรวิจัยต่าง ๆ ในประเทศ เพ่ือด าเนินการพัฒนาวิจัยวัคซึนเพ่ือรองรับต่อการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือไม่  
   4. นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการวัคซีนแห่งชาติ มีแนวทางในการจัดท า
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงของวัคซีน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ในระยะยาว ซึ่งมีความเพียงพอต่อการแพร่ระบาดในอนาคตเอาไว้อย่างไร  
   นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ 
ไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดอยู่ในโลกขณะนี้มีสายพันธุ์หลักดังที่ทราบกันทั่วไปเดิม คือ เดลต้าที่มีอาการรุนแรงและ
สายพันธุ์ย่อยต่าง ๆ ขณะนี้สายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ทั่วโลกคือ สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งมีสายพันธุ์ย่อยต่าง ๆ 
ด้วยเช่นกัน ซึ่งคิดว่าประชาชนคงจะจ าได้ยากแต่ที่เราได้น าเสนอต่อพ่ีน้องประชาชนมาโดยตลอดคือมีตั้งแต่  
BA.1 BA.2 BA.3 และล่ าสุ ดคื อ  BA.4 และ BA.5 และมี สายพันธุ์ ย่ อยผสม  แต่ อย่ างไรก็ ตามยั งพบ  
สายพันธุ์ BA.2.75 นี่ เป็นสายพันธุ์หลักที่ก าลังระบาดและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รายงานมาว่า 
ได้พบสายพันธุ์ย่อยอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่งขอยังไม่แจ้งเป็นทางการ โดยในเบื้องต้นขอแจ้งว่าสายพันธุ์หลักที่ก าลัง
ระบาดอยู่ขณะนี้คือ สายพันธุ์โอไมครอน BA.4 BA.5 และ BA.2.75 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เป็นที่ทราบว่าติดต่อ 
ได้ง่ายและไม่มีอาการรุนแรง หากถามว่าในส่วนของประเทศจีนนั้นข้อมูลจากกรมควบคุมโรคที่ประสานงานกัน
ได้ทราบว่าสายพันธุ์ที่ประเทศจีนก็ยังตามหลังประเทศไทยอยู่ไม่มีความแตกต่างกัน มีความแตกต่างกันเพียงใน
เรื่องของการระบาดยังไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์มาเป็นเหมือนประเทศไทยก าลังระบาดอยู่ในขณะนี้  แต่แน่นอน
ที่สุดความไวหรือความไม่แน่นอนหรือการกลายพันธุ์ของไวรัสนั้น  ยังไม่อาจทราบได้ว่าจะมีการกลายพันธุ์ 
ไปอีกหรือไม่อย่างไร โดยหลักการก็คือการกลายพันธุ์ก็จะเกิดจากการที่มีการติดเชื้อในว งกว้างและ 
เป็นการพัฒนาการอยู่รอดของเชื้อไวรัสที่จะอยู่รอดในสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อ  เพราะฉะนั้นในขณะนี้ 
โดยหลักในประเทศไทยเชื้อไวรัสที่ก าลังระบาดคือสายพันธุ์ที่ได้เรียนไปในเบื้องต้น  และขอเรียนเพ่ิมเติมว่า
กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามที่จะให้การบริหารจัดการและควบคุมโรคระบาดของโรคโควิด-19  
ให้เป็นไปตามสถานการณ์ของประเทศ ดูเรื่องผลกระทบกับเศรษฐกิจเรื่องการเดินหน้า และการควบคุมระบบ 
เพ่ื อให้ มีความปลอดภัย  เพราะฉะนั้ นมาถึ งจุดนี้ ขอเน้นย้ าว่าสายพันธุ์ เหล่ านี้ ไม่มี อาการรุนแรง 
และถ้าเราสามารถฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันให้กับคนไทยทั้งประเทศได้ ซึ่งขณะนี้คนไทยได้ฉีดไปเฉลี่ย 3 เข็ม
จ านวนมาก แต่เข็มที่ 4 และเข็มที่ 5 ยังมีจ านวนที่น้อย การฉีดวัคซีนในสายพันธุ์ที่ว่านี้เรามีวัคซีนที่อยู่ในสต๊อก
คือวัคซีนไฟเซอร์และแอสตราเซเนก้า อย่างละ 5,000,000 โดส ซ่ึงเราต้องการเดินหน้าไปพร้อมกับเศรษฐกิจ 
ที่มีความสมดุลจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ วัคซีนฉีดเพ่ือป้องกันอาการรุนแรง
อาการเสียชีวิต เพราะฉะนั้น ถ้าพยายามฉีดวัคซีนให้กับคนในกลุ่มเสี่ยงในกลุ่ม 608 มีอายุมาก มีโรคประจ าตัว
ซึ่งมีวัคซีนกึ่งผสมยาอยู่จ านวนหนึ่ง โดยจะฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงซึ่งขณะนี้ได้ฉีดไปทั่วประเทศจ านวนมาก 
ถ้าสามารถจัดการให้กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันอาการรุนแรงและการเสียชีวิตได้จะเป็นประโยชน์
สูงสุดในแง่ของการจัดการ ในเรื่องของความมั่นคงของวัคซีนเป็นแผนยุทธศาสตร์และเป็นนโยบายที่ส าคัญของ
รัฐบาล สถาบันวัคซีนแห่งชาติของเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นอย่างมากและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถาบัน
วัคซีน ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตวิจัยหรือความร่วมมือกับต่างชาติ ท าให้ได้รับ
ความร่วมมือกับบริษัทผลิตวัคซีนเป็นอย่างดีภายหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทุกหน่วยงาน
และองคาพยพได้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีองค์ความรู้  ซึ่งตนเชื่อว่าการบริหารจัดการภายใต้
สถานการณ์วิกฤตโรคระบาดนั้นมีความต้องการวัคซีนสูงก็ต้องเผชิญหน้ากับความกดดันจากพ่ีน้องประชาชน  
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แต่การบริหารจัดการจนมาถึงวันนี้ความมั่นคงของสถาบันวัคซีนที่ รับผิดชอบในเรื่องนี้ ในการจัดหา  
รวมทั้งการส่งเสริมไปให้หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบหรือมีความเชี่ยวชาญ เช่นจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญก็สามารถเดินหน้าไปได้ในระดับหนึ่ง โดยรัฐบาลได้อุดหนุนเงินไปที่มหาวิทยาลัย
หรือบริษัทใบยาเพ่ือท าการค้นคว้าวิจัยในหลายระดับแล้ว ส าหรับวัคซีนเทคโนโลยี mRNA แต่อาจจะไม่ทันต่อ
สถานการณ์เพราะต้องเดินหน้าควบคุมโรคและต้องจัดซื้อวัคซีนจากต่างประเทศมาก่อน แต่เชื่อมั่นว่าในอนาคต
สิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนไปภายใต้ภาระหน้าที่ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติที่มีหน้าที่จัดสรร
หาวัคซีน ทั้งที่สรรหามาจากที่อ่ืนและที่ผลิตได้เองเชื่อมั่นว่าในอนาคตจะผลิตวัคซีนได้เองโดยเฉพาะเทคโนโลยี
ที่ได้เริ่มท าการวิจัยมาผ่านมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
  1.2.4  กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินการตามรายจ่ายงบกลาง ปี 2564  
และ 2565 โดย พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายสุพัฒนพงษ์  
พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน  
  - เนื่องจากรองนายกรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้จึงขอเลื่อนการ
ตอบกระทู้ถามไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 
 
  1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
   1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การจัดท าโครงการธนาคารสินค้าเกษตร  
(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม) จั งหวัดศรีสะเกษ  นางผ่องศรี  แซ่จึ ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  โดย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
   1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้ปรับปรุงบูรณะองค์พระบรรทมหรือ 
พระไสยาสน์และหาแนวทางแก้ไขการขยับเขยื้อนของแนวเขาหินปูนช ารุดมากดทับพระบรรทม วัดส าโรง 
ต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่ งสง จั งหวัดนครศรีธรรมราช ศาสตราจารย์ โกวิทย์  พวงงาม  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดย  
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาให้ได้รับสิทธิ์ขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียม
กันกับนักเรียนในโรงเรียนของรัฐและท้องถิ่น  ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
   - เลื่อนการตอบกระทู้ถามเป็นวันที่ 22 มกราคม 2566 
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   1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้หาแนวทางป้องกันและแก้ไขเชิงระบบกรณี
ทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ นายธีรัจชัย พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
   - เลื่อนการตอบกระทู้ถามเป็นวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2566 
   1.3.6 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอเสนอให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
พิจารณาด าเนินการขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร  นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
   - เลื่อนการตอบกระทู้ถามเป็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 
 
  (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
       2.1 รับทราบการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   ด้วย นายธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคพลังประชารัฐ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 
จึงเป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนกร วังบุญคงชนะ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 101 (3) ดังนั้น ขณะนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และปฎิบัติหน้าที่ได้มีจ านวน 431 คน 
องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ 216 คน 
      2.2 ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
   - คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท าและติดตามการบริหารงบประมาณ แทนต าแหน่ง 
ที่ว่าง 1 ต าแหน่งเพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลงของนายมณเฑียร สงฆ์ประชา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
ซึ่งเป็นผลให้ต าแหน่งกรรมาธิการว่างลง ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เป็นกรรมาธิการ
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
   - คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  แทนต าแหน่งที่ว่างลง 4 ต าแหน่ง 
เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง ดังนี้ นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ  
นายอนุชา น้อยวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ นายธนัช ทวีเกื้อกูลกิจ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พรรคเศรษฐกิจไทย และนายณัฐพล จรัสรพีพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเศรษฐกิจไทย 
สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นผลให้ต าแหน่ง
กรรมาธิการว่างลง ซึ่ งที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ ง นายยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคพลังประชารัฐ เป็นกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง แทนนายอนุชา น้อยวงศ์  
   - คณะกรรมาธิการพลังงาน แทนต าแหน่งที่ว่าง 1 ต าแหน่ง เนื่องจากสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ
สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 ( ) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เป็นผลให้ต าแหน่ง
กรรมาธิการวางลง ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เป็นกรรมาธิการแทนต าแหน่ง 
ที่ว่าง 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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  (3) รับรองรายงานการประชุม   (ไม่มี) 
 
  (4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 
เรื่องด่วน 
 1. ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
  นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี แถลงหลักกการและเหตุผล ดังนี้ 
  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราขบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องด่วน จึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมด้วย
บันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ และเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรา 77 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาเพ่ือขอได้โปรดน าเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเป็นเรื่อง
ด่วนต่อไป 
  เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ โดยที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ซึ่ งเป็นส่วนงานภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาซึ่งมีความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศ เพ่ือสนองพระปณิธานของ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ในการพัฒนาบุคลากรที่ มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงที่มี
ความสามารถระดับนานาชาติสามารถสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับแนวหน้ า เน้นการแก้ไขปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย โดยใช้ทรัพยากรและด าเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยของมูลนิธิจุฬาภรณ์  
มาโดยตลอด จึงสมควรแยกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ออกจากการเป็นส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
แล้วด าเนินการเพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันวิจัยของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว  
และมีความเป็นอิสระท้ังทางวิชาการและทางการบริหารงาน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  หลักการ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 
  (1) แก้ไขเพ่ิมเติมการแบ่งส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยแยกสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ออกจากการเป็นส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา   วรรคหนึ่ง มาตรา 9 
วรรคหนึ่ง มาตรา 19 วรรคหนึ่ง (3) มาตรา 22 (10) และ (17) มาตรา 32 (3) มาตรา 35 วรรคหนึ่ง มาตรา 
32 มาตรา 37 วรรคหนึ่ง มาตรา 44 และมาตรา 57 วรรคสอง) 
  (2) แก้ ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 25) 
  เหตุผล โดยที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นส่วนงานภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ได้ด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาซึ่งมีความจ าเป็นในการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือเป็นผู้น า  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงที่มีความสามารถระดับนานาชาติ สามารถสร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมระดับแนวหน้าเน้นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย โดยใช้ทรัพยากรและด าเนินการ



- 10 - 

 

ร่วมกับสถาบันวิจัยของมูลนิธิจุฬาภรณ์มาโดยตลอด จึงสมควรแยกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ออกจากการ
เป็นส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แล้วด าเนินการเพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันวิจัยของมูลนิธิจุฬาภรณ์ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีความเป็นอิสระทั้งทางวิชาการและทางการบริหารงาน จึงจ าเป็นต้อง 
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  - แก้ไขเพ่ิมเติมการแบ่งส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยแยกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬา
ภรณ์ออกจากการเป็นส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และปรับบทบัญญัติในมาตราต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขเพ่ิมเติมการแบ่งส่วนงานใหม่ (ร่างมาตรา 3 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา   วรรคหนึ่ง) ร่างมาตรา 4  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 9 วรรคหนึ่ง) ร่างมาตรา 5 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 19 รรคหนึ่ง (3) ร่างมาตรา 6 และร่าง
มาตรา 7 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 22 (10) และ (17)) ร่างมาตรา 9 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 32 (3) ร่างมาตรา 10 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 35 วรรคหนึ่ง) ร่างมาตรา 11 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 36) ร่างมาตรา 12 (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 37 วรรคหนึ่ง) ร่างมาตรา 13 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 44) และร่างมาตรา 14 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 57 
วรรคสอง)) 
  - แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  (ร่างมาตรา   
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 25)) 
  - 2.3 บทเฉพาะกาล 
  (1) ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการจัดตั้ งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายหลังจากแยกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ออกจากการเป็นส่วนงานของ  
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังต่อไปนี้ 
   (1.1) ก าหนดให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ พร้อมด้วย  
สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวไปเป็นของมูลนิธิจุฬาภรณ์  และก าหนดให้ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม  
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าอากร
แสตมป์โดยให้ด าเนินการตามที่ก าหนดในประมวลรัษฏากร (ร่างมาตรา 15) 
   (1.2) ก าหนดให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมให้ค าแนะน ามูลนิธิจุฬาภรณ์ในการเตรียมการยื่นค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเมื่อได้มีการยื่นและรับค าขอรับใบอนุญาตแล้ว  
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาอนุญาตภายในสิบห้าวัน 
ทั้งนี้ ในระหว่างการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าว ได้ก าหนดให้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ในสังกัด
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังคงปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไปจนกว่าจะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้วเสร็จ (ร่างมาตรา 16) 
   (1.3) ก าหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพันงบประมาณ และ
รายได้ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับกิจการของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ในสังกัด 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปเป็นของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด (ร่างมาตรา 17) 
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  (2) ก าหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการ
ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในสั งกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ ประสงค์จะไปปฏิบัติ งานกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นมีหนังสือแสดงเจตนาต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าว (ร่างมาตรา 1 ) 
  (3) ก าหนดให้นักศึกษาซึ่ งอยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อยู่ในวันก่อนวันที่มีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าว 
(ร่างมาตรา 19) 
  (4) ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน (ร่างมาตรา 20)
  ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นส่วนงานภายในของ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขา  
ซึ่งมีความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศ โดยใช้ทรัพยากรและด าเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยของมูลนิธิจุฬาภรณ์
มาโดยตลอด การแยกสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ออกจากการเป็นส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภ รณ์  
แล้วด าเนินการเพ่ือจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะท าให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันวิจัยของมูลนิธิจุฬาภรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีความเป็น
อิสระทั้งทางวิชาการและทางการบริหารงานสามารถบูรณาการด้นวิชาการ และทรัพยากรในการจัดการศึกษา
และการวิจัยชั้นสู ง อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือเป็นผู้ น า  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงที่มีความสามารถระดับนานาชาติและสามารถสร้างผลงานวิจัย  
และนวัตกรรมระดับแนวหน้าน าไปสู่การยกระดับชีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน 
ในระยะยาวต่อไป 
  สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น ต่าง ๆ อาทิ 
โครงสร้างของการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นอย่างไร  การแยกสถาบันบัณฑิตศึกษา
ออกจากราชวิทยาลัย ส่งผลต่อมาตรา 15 -19 เรื่องของการออกกฎหมาย โครงสร้างการเขียนกฎหมายเช่นนี้
สามารถท าได้หรือไม่ ประเด็นการโอนทรัพย์สินของรัฐไปยังเอกชนสามารถท าได้หรือไม่ อีกทั้งเป็นการโอน
กรรมสิทธิ์โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และบุคลากรที่ต้องแยกออกไปเป็นพนักงานของเอกชนจะมีผลต่อ
สวัสดิการ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และอายุราชการอย่างไร ที่ดินพ้ืนที่ 11 ไร่ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
ตามมาตรา 15 หมายความว่าต้องโอนให้เอกชนใช่หรือไม่ การระบุเวลาในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นสถาบัน
ภายใต้การก ากับดูแลของเอกชนต้องด าเนินการภายใน 15 วัน สามารถท าได้ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากไม่ได้
ควรก าหนดไว้อย่างกว้าง ๆ จะเป็นการดีกว่าหรือไม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559   
เป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นสถานศึกษาที่ก ากับโดยรัฐบาล แต่วันนี้จะเปลี่ยนไป  
ให้เอกชนก ากับดูแล จะน างบประมาณมาจากไหน เพราะแต่เดิมเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ  
ที่สามารถขอรับงบประมาณได้ แต่เมื่อออกไปแล้วจะใช้เงินสนับสนุนโดยการอุดหนุนเงินจากรัฐไม่ได้  
หากเป็นหน่วยงานเอกชนแต่ยังต้องรับงบประมาณก็มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณ  
เพราะหากเป็นหน่วยงานของเอกชนไม่ควรระบุเรื่องการงดเว้นภาษี เมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
อ่ืน ๆ สถาบันแห่งนี้จะได้อภิสิทธิ์เหนือกว่าที่อ่ืนหรือไม่ เป็นการตรากฎหมายที่พิเศษ ไม่มีความเสมอภาค 
สถาบันแห่งนี้จะเป็นเอกชน หรือ องค์การมหาชน และจะรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือไม่ขอความชัดเจน  
ในประเด็นนี้ด้วย และหากรับไปแล้วจะมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณได้หรือไม่ หากรับจะเป็นการรับ
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งบประมาณท่ีซ้ าซ้อนหรือไม่ หากสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ยังอยู่ในการก ากับดูแลของรัฐจะเป็นการดีกว่าหรือไม่ 
เพราะรายได้จากการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะได้กลับเข้าสู่รัฐด้วย สถาบันอุดมศึกษา เอกชนแห่งนี้  
จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ
ได้ มีมาตรฐานระดับสากล ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ไม่ใช่สถาบันที่แสวงหาธุรกิจทางการศึกษา  
การแยกตัวออกมาจะท าให้องค์กรมีความคล่องตัวในการบริหาร ขับ เคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของสถาบัน 
ได้อย่างกระชับ รวดเร็ว และมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงเห็นด้วยที่จะมีการแยกตัวออกมา  
  นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม กล่าวขอบคุณสมาชิกฯ ที่ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับสมาชิกที่เสนอให้สนับสนุนนั้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบัน
บัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  หรือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  ที่มี เรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ 
และการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่ งที่ เกี่ยวกับโรคมะ เร็ง ล้วนท าประโยชน์ให้แก่สาธารณชน  
ไม่ได้เลือกปฏิบัติและเป็นการให้บริการที่เกือบจะฟรีทั้งหมดด้วยเทคนิคขั้นสูง มีประชาชนที่ยากจนได้รับ
ประโยชน์มากมาย อย่างไรก็ตาม ขอให้สถาบันดังกล่าวท าประโยชน์เพ่ือประชาชนให้มากที่สุดทุกแห่ง 
ในประเทศไทย ส่วนสมาชิกที่ได้คัดค้านและท้วงติง ขอชี้แจงว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้นก็ยังคงอยู่และ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ก็ยังคงอยู่  คณะแพทย์ศาสตร์ คณะพยาบาลก็ยังคงอยู่ เช่นกัน 
ในส่วนนี้จะมีทั้งการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยมีทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายความ
ว่าสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่จะแยกตัวออกไปเป็นบัณฑิตศึกษาเฉพาะทางเท่านั้น  เหตุที่จะต้องแยก
ออกไปเพราะเดิมเราเริ่มจากจุดเด่นคือมีคนที่เก่งในทางเคมีที่ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและอาหาร 
จึงได้มีการจัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้น และขณะเดียวกันก็สามารถสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอกด้วย โดยมีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มาประกอบ เดิมสองหน่วยงานนี้อยู่ด้วยกันและอยู่
ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์และสร้างผลงานได้มากมายภายในเวลาไม่กี่ปี  มีผลงานตีพิมพ์ในวรสารนานาชาติ
มากมาย ตลอดจนได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกมากมาย รวมทั้งเป็นสถานที่ที่ประเทศต่าง ๆ 17 ประเทศเลือกที่จะ 
ส่งคนมาเรียนและเป็นสถานที่ที่องค์การระหว่างประเทศต่างให้การสนับสนุน นอกจากจะท าหน้าที่ 
ความเป็นเลิศทางวิชาการของประเทศที่ เกี่ยวกับเคมีที่ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและอาหารแล้ว   
ยังสามารถเจือจานไปยังประเทศเพ่ือนบ้านด้วยถือเป็นการสร้างซอฟพาวเวอร์ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น  
เมื่อเดิมเคยอยู่ด้วยกันแต่พอมาจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาก็ได้มีการรวมเข้าอยู่ ใน 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก็ขอแยกจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกไปก่อนเมื่อไม่กี่ปี 
ที่ผ่านมาและตอนนี้อยากจะน าสถาบันบัณฑิตศึกษาทั้งเคยอยู่ตามไปด้วยเช่นเดียวกันเท่านั้น  นอกจากนี้  
การเข้ ามาอยู่ กั บมู ลนิ ธิ จุฬ าภรณ์ จะท าให้ ห ารายได้ เพ่ิ ม เติ มขึ้ น ด้ วยจากการท ากิจกรรมต่ าง  ๆ  
ในส่ วนของงบประมาณ นั้ น สถาบันบัณ ฑิ ตศึกษาจะใช้ งบประมาณ ปี ละ 200 ถึ ง 300 ล้ านบาท  
และการตรวจสอบเป็นไปเช่นเดียวกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  ทั้งนี้ สถาบันบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นมหาลัย 
ที่ท ากิจกรรมเพ่ือค้าก าไร เป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่ดินสามไร่ดังกล่วา สถาบันบัณฑิตศึกษาใช้เงินของ
ตนเป็นผู้ซื้อมา เมื่อมารวมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นหน่วยราชการได้โอนที่ตรงนี้มาให้กับราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ตอนนี้เมื่อแยกออกก็ขอคืนที่เดิมไม่ได้ท าให้ได้สิทธิประโยชน์อะไรที่ไม่ชอบท าทั้งสิ้นท าไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี ส่วนประเด็นที่สมาชิกฯ ให้ข้อสังเกตว่าการไปอยู่ในสถาบันศึกษาเอกชนจะท าให้เกิดการติดขัด
ทางการบริหารอย่างไรบ้าง ขอเรียนว่าเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งมีมหาวิทยาลัยเอกชน  
70 กว่าแห่ง ขึ้นอยู่กับราชการโดยตรงซึ่งมีอยู่ประมาณ 50 กว่าแห่ง หรืออยู่ในก ากับของรัฐบาลซึ่งมีอยู่  
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30 แห่ง ทุกที่มีความคล่องตัวในการบริหารงานเวลานี้ได้ท าการปฏิรูปอุดมศึกษาจนถึงขั้นท าหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและความทันสมัย ซึ่งหากมีอุปสรรคสามารถขอยกเว้นได้จากคณะกรรมการ sandbox 
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน สามารถขอรับทุนวิจัยและมีหลักสูตรที่เข้ากับเกณฑ์ที่รัฐบาลต้องการสามารถ
ขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐได้เช่นกัน 
   ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ด้วยคะแนน 207 เสียง และเห็นควรตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณา จ านวน 25 คน ก าหนดระยะเวลา 
แปรญัตติ 7 วัน 
 
 2. ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ....  (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
  นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี แถลงหลักการและเหตุผล ดังนี้ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นเรื่องด่วน จึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัติตังกล่าว พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์  
สรุปสาระส าคัญ  และเอกสารเกี่ ยวกับการด าเนิน การตามมาตรา 77 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาเพ่ือขอได้โปรดน าเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป 
  เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
  โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก ากับของรัฐ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็น
อิสระ มีความคล่องตัว และมีธรรมาภิบาล สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการปฏิรูปการอุดมศึกษา ตลอดจนให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาคใต้ชายแดนของประเทศ จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
   สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ส ถ าน ะ  ผู้ รั ก ษ าก า รต า ม ก ฎ ห ม าย  แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข อ งม ห า วิ ท ย าลั ย  
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
และไม่ เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธี การงบประมาณและกฎหมาย อ่ืน  (ร่างมาตรา 5)  
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุเมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 6) 
  มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต ส่งเสริมการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่เน้นความช านาญในการปฏิบัติจริง และให้บริการวิชาการ
แก่ท้องถิ่นและสังคม ทะนุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา เพ่ือพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกัน
อย่างมีสันติสุขและมีดุลยภาพ ทั้งมีส่วนส าคัญในการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ชายแดน ตลอดจนการขยายโอกาส
ทางการศึกษาศาสนาในระดับอุดมศึกษา (ร่างมาตรา 7) มีหน้าที่และอ านาจกระท าการต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว (ร่างมาตรา 15) และการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต้องเป็นไปตาม
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หลักการจัดการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและหลักการอ่ืนที่ก าหนด (ร่างมาตรา 8)  
โดยกิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์ (ร่างมาตรา 14) ในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืน 
เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยได้ และมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งขั้นใดแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันสมทบนั้นได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยอาจรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานศึกษาระดับ 
ต่ ากว่าปริญญาเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย เพื่อประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่เน้นความช านาญในการ
ปฏิบัติจริงและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาต่อระดับปริญญาในมหาวิทยาลัยได้ และมีอ านาจให้ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสมทบนั้นได้ (ร่างมาตรา 11)
มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาด าเนินการวิจัย สร้างนวัตกรรม หรือด าเนินการอ่ืนร่วมกับสถานศึกษาหรือ
สถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศได้ โดยในการจัดการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดร่วมกับสถานศึกษาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้ (ร่างมาตรา 12) รวมทั้งอาจร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคประชาสังคม เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้  
โดยการปฏิบัติงานจริง และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอ่ืนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ (ร่างมาตรา 13) 
  2. ส่วนงานและรายได้ของมหาวิทยาลัยในการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
อาจแบ่งส่วนงานเป็นส านักงานมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก และอาจให้มีสวนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบัน หรือส านัก โดยในการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน  
ให้ท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ให้ท าเป็นข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ อาจให้มีส่วนงานเฉพาะกิจหรือส่วนงานเสมือนจริงเพื่อปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัยได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยในการจัดตั้ง ภาระหน้าที่การบริหารงาน และการยุบเลิก  
ส่วนงานเฉพาะกิจหรือส่วนงานเสมือนจริง ให้ท าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 9 และร่าง 
มาตรา 10) มหาวิทยาลัยมีรายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร
ตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ และกฎหมายอ่ืน เงินอุดหนุนที่ได้รับจากศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย รายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุน
ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ ค่าบริการต่าง ๆ และเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน
ที่ได้มาในท านองเดียวกัน รายได้หรือผลประโยชน์ที่ต้จากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนและจากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย หรือทรัพย์สินซึ่งมหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์รายได้หรือผลประโยชน์  
ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหา
ประโยชน์ รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน ซึ่ งรายไต้ดังกล่วไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
แต่ในกรณีที่รายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย
และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม และมหาวิทยาลัยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐบาลพึงจัดสรรเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย และในกรณีที่รัฐบาลได้ปรับ
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ข้าราชการ ให้รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณนลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมเติมให้แก่มหาวิทยาลัยในสัดส่วนเดียวกันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยด้วย (ร่างมาตรา 16) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องจัดการรายได้และทรัพย์สินของ
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มหาวิทยาลัยเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 20) โดยทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ใช้
เพ่ือประโยชน์โดยตรงเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ และ
การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีทั้งปวง และบุคคลใดจะยกอายุความ
หรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับมหาวิทยาลัยในเรื่องทรัพย์สิ่นของมหาวิทยาลัยมิได้ 
(ร่างมาตรา 19) 
  3. การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยและองค์กรทางการบริหารของมหาวิทยาลัย 
  (1) ก าหนดให้มีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสี่คนซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประธานสภาที่ปรึกษามหาวิทยาลัย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจ านวนสามคนซึ่งเลือกจากผู้ด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดีหนึ่งคน และจากคณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะสองคน 
และกรรมการสภามหาวิทยาสัยจ านวนสามคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย โดยสภา
มหาวิทยาลัยมีหน้าที่และอ านาจก ากับและอภิบาลให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติ
ภารกิจอุดมศึกษาด้วยปัญญาและวิทยาการที่มีคุณค่าต่อมนุษย์อย่างสมดุลและสมบูรณ์ เป็นไปตามหลักการของ
การจัดการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา (ร่างมาตรา 21 และรา่งมาตรา 25) 
  (2) ก าหนดให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย ประธานและกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
มีพันธกิจรักษามาตรฐานและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงให้มหาวิทยาลัย โดยจ านวน 
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของ
ประธานและกรรมการ รวมทั้งหน้าที่และอ านาจตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของสภาวิชาการ  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 27) 
  (3) ก าหนดให้มีสภาคณาจารย์และพนั กงาน ประกอบด้วย ประธานและกรรมการ 
ซึ่งเลือกกันเองจากคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่และอ านาจเสนอแนะและให้ค าปรึกษา  
แก่อธิการบดีในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมจริยธรรมและผดุงเกียรติของคณาจารย์และ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมายโดยจ านวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของประธานและกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธี
ด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 2  และร่าง
มาตรา 29) 
  (4) ก าหนดให้มีสภาปรึกษามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นรองประธาน ประธานหอการค้าจังหวัด
นราธิวาส ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกเทศมนตรี 
ในเขตจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประธานสมาคมหรือชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยโดยการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน หรือช่วยเหลือกิจการอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
เป็นกรรมการ โดยมีรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอ านาจให้
ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการของมหาวิทยาสัยแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
จัดหารายได้ ทุน และทรัพยากรอ่ืนจากแหล่งต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัย และสนับสนุนการด าเนินกิจการอ่ืนของ
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มหาวิทยาลัย สนับสนุนให้มีกองทุนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในจังหวัดภาคใต้ชายแดนและก ากับ
การบริหารกองทุน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น ชุมชน ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และองค์กรทั้งในประเทศและต่ างประเทศ 
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย (ร่างมาตรา 30 และร่างมาตรา 31) 
  (5) ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัย 
คณะหนึ่งหรือหลายคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย ประธานและกรรมการ ท าหน้าที่
พิจารณาการขอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยจ านวน 
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
ประธานและกรรมการ รวมทั้งหน้าที่และอ านาจตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยให้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  
(ร่างมาตรา 32) 
  (6) ก าหนดให้อธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยขึ้นตรงต่อสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวงและให้มีหน้าที่
บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีเพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบ  
ตามที่อธิการบดีมอบหมาย โดยอธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้  (ร่างมาตรา 33 ร่ามาตรา 38  
ร่างมาตรา 39 และร่างมาตรา 40) ในกรณีท่ีอธิการบดีไม่อยู่ (ร่างมาตรา 31 ร่างมาตรา 3  ร่างมาตรา 39 และ
ร่างมาตรา 40) ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองอธิการดีเป็นผู้รักษาการแทน  
ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าอธิการบดีมิได้
มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีล าดับตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบเป็นผู้รักษาการแทน ในกรณีที่ไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งอธิการบตี หรือไม่มีผู้รักษาการแทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้รักษาการแทน (ร่างมาตรา 41) 
  (7) ก าหนดให้ในคณะและวิทยาลัย มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงาน
ของคณะและวิทยาลัยนั้น และจะมีรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี หรือจะมีทั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี  
ตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดเพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้ โดยคณดีมีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 
(ร่างมาตรา 42 และร่างมาตรา 43) และก าหนดให้ในคณะและวิทยาลัยมีคณะกรรมการประจ าคณะหรือ
วิทยาลัยนั้น โดยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารง
ต าแหน่งและการพันจากต าแหน่ง รวมทั้งหน้าที่และอ านาจตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ าคณะและวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 45) 
  (8) ก าหนดให้ส านักงานมหาวิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่า มีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของส่วนงานนั้น และจะให้มี 
รองผู้อ านวยการตามจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อ านวยการ
มอบหมายก็ได้ โดยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้น
จากต าแหน่ง การรักษาการแทน หน้าที่และอ านาจของผู้อ านวยการส่วนงาน ตลอดจนการบริหารส่วนงาน  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 46) 



- 17 - 

 

  4. การประกันคุณภาพและการประเมิน ก าหนดให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 49) การประเมินคุณภาพ
ภายในเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย การวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการและการ
ปฏิบัติตามพันธกิจ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 50) การประเมินส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 52) ให้มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 51) ให้สภาวิชาการจัดให้
มีการประเมินหลักสูตรการศึกษา การเรียน การสอนและการวัดผลตามหลักสูตรนั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิ จารณา (ร่างมาตรา 53) ให้มี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัยและอธิการบดีซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง มีหน้าที่ติดตาม
และประเมินผลมหาวิทยาลัยและอธิการบดีอย่างสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ (ร่างมาตรา 54 และร่างมาตรา 55) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  
(ร่างมาตรา 56) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 57) ทั้งนี้  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  5. การบัญชีและการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยต้องวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีอันถูกต้อง 
และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แยกตามส่วนงานของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ 
และค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นและให้มีการตรวจสอบภายใน 
เป็นประจ า (ร่างมาตรา 58) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบการด าเนินการต่าง ๆ   
ของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการตรวจสอบต่อสภามหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยองค์ประกอบ จ านวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการด ารงต าแหน่งและ
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมและวิธีด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 59) ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานการเงินส่งผู้สอบบัญชี
ของมหาวิทยาลัย ภายในห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (ร่างมาตรา 60) โดยให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือบุคคลภายนอกชึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบ
บัญชีของมหาวิทยาลัย และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยทุกรอบปี
บัญชี (ร่างมาตรา 61) ทัง้นี้ ให้ผู้สอบบัญชีจัดท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยเสนอต่อรัฐมนตรี (ร่างมาตรา 63) และ
ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานประจ าปีของปีที่สิ้นไปนั้น แสดงรายงานการเงินที่ ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว  
พร้อมทั้งแสดงผลงานของมหาวิทยาลัยในปีที่ล่วงมาและแผนงานที่จะจัดท าปีต่อไป ภายในสองร้อยสิบวัน  
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี เมื่อสภามหาวิทยาลัยรับรองและเสนอต่อรัฐมนตรีแล้ว ให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่ ให้
สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป (ร่างมาตรา 64) 
  6. การก ากับและดูแล ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม มีหน้าที่และอ านาจก ากับและดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ
มหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ และในการที่มหาวิทยาลัยจะเสนอเรื่องใดไปยังคณะรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้เสนอ (ร่างมาตรา 65 และร่างมาตรา 66) 
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  7. ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งอื่น 
  (1) ก าหนดให้ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์และอาจารย์  
เป็นต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มี
ต าแหน่งทางวิชาการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ (ร่างมาตรา 67) นอกจากนี้ ยังก าหนดให้มีต าแหน่งศาสตราจารย์
เกียรติคุณ (ร่างมาตรา 68) ต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ (ร่างมาตรา 69) และต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ (ร่างมาตรา 70) โดยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนต าแหน่งดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ ร้องศาสตราจารย์พิเศษ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มีสิทธิใช้ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นค าน าหน้านาม
เพ่ือแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป (ร่างมาตรา 71) 
  (2) สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีต าแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ 
ช านาญการ ปฏิบัติการ และต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ หรือต าแหน่งอ่ืนซึ่งเป็นต าแหน่งเฉพาะตัว ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงาน และคุณภาพของงานในหน้าที่  
ที่แสดงถึงการใช้วิชาชีพหรือระดับความสามารถ โดยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การก าหนดต าแหน่ง 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 73) 
  8. ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ ก าหนดให้ปริญญาของมหาวิทยาลัยมีสามชั้น ได้แก่  
ปริญญาเอก ปริญญาโทและปริญญาตรี (ร่างมาตรา 74) มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาโดยมหาวิทยาลัย และให้หรือร่วมให้ปริญญา 
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งขั้นใดในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูง 
ในประเทศหรือต่างประเทศหรือขององค์การระหว่างประเทศ (ร่างมาตรา 75) และอาจออกข้อบังคับก าหนด 
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งได้รับปริญญาเกียรตินิยมได้ (ร่างมาตรา 76) โดยมหาวิทยาลัย 
อาจออกข้อบังคับก าหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ และอนุปริญญาได้ (ร่างมาตรา 77) และมีอ านาจให้
ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิและคุณธรรมสมควรแก่ปริญญานั้น ๆ ได้ 
(ร่างมาตรา 78) มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจ าต าแหน่งนายกสภา
สถาบัน กรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหาร หรือคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ และการก าหนดลักษณะ ชนิด 
ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งให้เป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 79) รวมทั้งมีอ านาจก าหนดตราหรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัยได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 80) และก าหนดให้มีเครื่องแบบ 
เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ สภามหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้ โดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 81) 
  9. บทก าหนดโทษ ก าหนดโทษส าหรับผู้ใช้ดวงตรา รอยตรา ตรา หรือเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย และผู้ท าให้ปรากฏซึ่ งรอยตรา ตรา หรือเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย ที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ หรือใช้ดวงตรา รอยตรา ตรา หรือ
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยหรือ
จากส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 82) ก าหนดโทษส าหรับผู้ใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุย
ประจ าต าแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมายหรือเครื่องแต่งกายของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษา หรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ 
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ถ้าได้กระท าเพ่ือให้บุคคลอ่ืนเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ (ร่างมาตรา 83) ก าหนดโทษส าหรับผู้แสดงด้วยประการ 
ใด ๆ ว่าตนมีปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใด หรือมีต าแหน่งใดในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มี
สิทธิ ถ้าได้กระท าเพ่ือให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีวิทยฐานะหรือมีต าแหน่งเช่นนั้น (ร่างมาตรา 84) และก าหนดโทษ
ส าหรับการปลอม หรือท าเลียนแบบซึ่งดวงตรา รอยตรา ตรา หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย หรือดวงตรา รอยตรา ตราหรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งท าปลอมหรือท าเลียนแบบ (ร่างมาตรา 85) 
  10. บทเฉพาะกาล 
  (1) ก าหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณและรายได้ของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548 มาเป็น
ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 86) 
  (2) ก าหนดให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการพนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
พ.ศ. 2548 มาเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 87) 
  (3) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
พ.ศ. 2548 ท าหน้าที่สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีสภามหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา 88) 
  (4) ก าหนดให้สภาวิชาการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
พ .ศ . 2548 ท าหน้ าที่ สภ าวิช าการตามพระราชบัญ ญั ตินี้ ต่ อ ไปจนกว่าจะมี สภาวิช าการขึ้ น ใหม่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา 89) 
  (5) ก าหนดให้สภาคณาจารย์และข้าราชการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ พ.ศ. 254  ท าหน้าที่สภาคณาจารย์และพนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนกว่าจะมีสภา
คณาจารย์และพนักงานขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา 90) 
  (6) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาที่ ปรึกษามหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา 30 (4) (5) และ (6) ให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่ สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
(ร่างมาตรา 91) 
  (7) ก าหนดให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 254  และส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้น
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยไปพลางก่อน 
จนกว่าจะมีประกาศของมหาวิทยาลัยจัดตั้งส่วนงานตามมาตรา   (ร่างมาตรา 92) 
  ( ) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาส 
ราชนครินทร์ พ.ศ. 254  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง หรือจนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งตามรรคสอง แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน แต่ถ้าบุคคล
ดังกล่าวเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยต้องแสดงเจตนาเป็นหนังสือเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อครบก าหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ว ถ้าผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไม่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้พ้นจาก
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ต าแหน่ง และให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอธิการบดีเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งอธิการบดีขึ้นใหม่และให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 254  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่ง
ต่อไปจนกว่าผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจะพ้นจากต าแหน่ง (ร่างมาตรา 93) 
  (9) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านักผู้อ านวยการ
วิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และหัวหน้าส่วนราชการภายในตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 254  ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
จนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนก่อน (ร่างมาตรา 94) 
  (10) ก าหนดให้การนับรวมวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี คณบดีผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และ
หัวหน้าส่วนราชการภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ พ.ศ. 254  เป็นวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย โดยให้ถือว่าผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเป็นคณบดีวิทยาลัย และผู้อ านวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาเป็นคณดีวิทยาลัยอิสลามและ
อาหรับศึกษา (ร่างมาตรา 95) 
  (11) ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 254  
ท าหน้าที่คณะกรรมการดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะมีการออกข้อบังคับตามมาตรา 45 หรือจนกว่าจะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง แล้วแต่กรณีใดจะเกิดข้ึนก่อน (ร่างมาตรา 96) 
  (12) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ  
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 254  ยังคง
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาส  
ราชนครินทร์ พ.ศ. 254  เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ จนครบก าหนดเวลา 
ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ร่างมาตรา 97) 
  (13) ก าหนดให้การเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าของส่วนราชการมา
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเมื่อมีการแสดงเจตนาตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมี
ก าหนดเวลาสามช่วง คือ ช่วงแรก ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ชับังคับ ให้มหาวิทยาลัยด านินการ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยทันที ช่วงที่สอง หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่
เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถ
ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมห่วิทยาลัย
หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องทดลองปฏิบัติงาน ช่วงที่สาม หลังจากสามปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากมหาวิทยาลัยเห็นว่การรับบุคคลนั้นเข้าท างานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
และมีอัตราที่จะบรรจุได้ ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้ (ร่างมาตรา 9 ) ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นพนักงาน
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มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์
ตอบแทนอย่างอ่ืนซึ่งค านวณเป็นเงินได้โดยรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับอยู่ก่อนเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  
  (14) ก าหนดให้ข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ถือว่า
เป็นการให้ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยบ าเห น็จบ านาญ
ข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่ แล้ ว  ให้มีสิทธิขอเป็นสมาชิกต่อไปได้แม้จะออกจากราชการแล้ ว  
ส่วนลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้ถือว่าเป็นการออก
จากงานเพราะทางราชการยุบต าแหน่งและให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
บ าเหน็จลูกจ้าง ในการนี้ให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
และให้โอนเงินสะสม เงินสมทบ เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ และเงินผลประโยชน์อ่ืนของกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่ออกตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 254  ให้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นและให้ถือว่พนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นสมาชิกของกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้น โดยให้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดในข้อบังคับของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และหากลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการผู้ใดที่เป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
หากได้เข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยและสมัศรเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเลี้ยงขีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น 
ถ้าผู้นั้นได้โอนเงินสะสมเงินสมทบ และเงินผลประโยชน์ อ่ืนที่ได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น ให้นับ
ระยะเวลาการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันได้ (ร่างมาตรา 100) 
  (15) ก าหนดให้สิทธิในการเข้าสู่ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หรือต าแหน่ งอ่ืนใดของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ โอนไป หรือเปลี่ยนสถานภาพตาม
พระราชบัญญัตินี้ และสิทธิในการเลื่อนต าแหน่งของลูกจ้างที่มีอยู่เดิมไม่กระทบกระเทือนเพราะเหตุที่โอนไป
หรือเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 101) 
  (16) ก าหนดให้ในกรณีที่ต าแหน่งข้าราชการและลูกจ้างประจ าของมหาวิทยาลัยว่างลง ไม่ว่า
จะว่างอยู่ก่อนหรือภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยุบเลิกต าแหน่งนั้นและให้โอนอัตราต าแหน่ง และ
เงินงบประมาณแผ่นดินประจ าอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค าจ้างประจ า และเงิน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นมาเป็นของมหาวิทยาลัย และให้ถือว่าการโอนงบประมาณดังกล่าว
เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายโดยชอบตัวยกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ (ร่างมาตรา 102) 
  (17) ก าหนดให้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยในระหว่างที่ยังมีได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาสตามวรรคหนึ่ง ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พ.ศ. 254  ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
มาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา 103) 
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  (1 ) ก าหนดให้ในระหว่างที่ ยังมิได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในก ากับ
ของรัฐเป็นหน่วยที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ใน
เขตจังหวัดภาคใต้ชายแดนอาจให้เงินอุดหนุนแก่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ (ร่างมาตรา 104) 
  (19) ก าหนดให้เมื่อมีกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยใช้บังคับแล้วให้ความผิดอาญาตาม
มาตรา  2และมาตรา  3 เปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยและให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย 
โดยให้อัตราโทษปรับทางอาญาเปลี่ยนเป็นอัตราค่าปรับเป็นพินัย (ร่างมาตรา 105) 
  4. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ การปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์จากสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐจะท าให้การบริหาร
จัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น มีธรรมาภิบาล มีความเป็นเสิศทางวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงรวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการปฏิรูปการอุดมศึกษา
ตลอดจนให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาคต้ชายแดนของประเทศ อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา
ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ให้ความรู้และความช านาญในการปฏิบัติ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ สร้างสังคม 
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต ส่งเสริม
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่เน้นความช านาญในการปฏิบัติจริง 
และให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ทะนุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพ่ือพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขและมีดุลยภาพทั้งมีส่วนส าคัญในการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึกษาศาสนาในระดับอุดมศึกษา 
  สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ  
เห็นด้วยที่มีร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นการยกสถานะของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้มีการบริหารงานที่เป็นอิสระ 
คล่องตัวเพ่ือความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย แต่มีความเป็นห่วงในประเด็นองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย
ในมาตรา 21 ให้มีสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีองค์ประกอบตามที่ก าหนดไว้ ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาล 
อย่างมากในมหาวิทยาลัยระหว่างคณาจารย์และสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคนนอก ไม่เข้าใจการ
ท างานของมหาวิทยาลัย และคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจ านวน  
ไม่มาก ท าให้ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีอ านาจในการแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยจนท าให้การบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้น ควรให้คนภายในมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้เกิดการตัดสิน  
ที่เที่ยงตรง น่าเชื่อถือ รวมถึงการขอรับงบประมาณต้องขอจากหน่วยใดบ้าง จะมีการซ้ าซ้อนกันหรือไม่ 
เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด และควรน าผู้น าศาสนาเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการเป็นกรรมการในสภา 
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้วย และการให้มหาวิทยาลัยของรัฐไปอยู่ในการดูแลของเอกชน ควรวางหลักเกณฑ์  
การใช้อ านาจแบบรัดกุมและให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ป้องกันการของบประมาณที่ซ้ าซ้อนและต้องดูแล
เรื่องทรัพย์สินของรัฐที่จะโอนไปให้เอกชนด้วย ต้องมีการป้องกันไม่ให้น าทรัพย์สินของรัฐไปใช้โดยไม่เกิด
ประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องมีการคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน คุ้มครองการจ้างงาน ให้สิทธิในการรวมตัว
เป็นองค์กรและสมาพันธ์ต่าง ๆ ไม่กดทับการจ้างงานในระบบของมหาวิทยาลัย สิทธิในการรวมตัวของนักเรียน
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามระบบกฎหมายไทย กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ จึงควรน ามาตรา 14 ออกไป การจัดการศึกษาต้อง
อาศัยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม และควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย 
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ตลอดจนควรให้มีคณะกรรมการประเมิน เพ่ือความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พนักงาน
มหาวิทยาลัยต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานด้วย 
  นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม กล่าวขอบคุณทุกความคิดเห็นที่สมาชิกฯ ได้เสนอแนะ ซึ่งตนเห็นถึงความส าคัญของ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้ไปตรวจเยี่ยมและได้พบกับเยาวชนมุสลิม ซึ่งได้ชื่นชมที่สามารถ
บริหารจัดการให้นักศึกษามุสลิมและนักศึกษาท่ีนับถือศาสนาพุทธสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง นักศึกษาที่
เป็นมุสลิมสามารถรักษาเอกลักษณ์ ความเชื่อ และความศรัทธาของอิสลามได้อย่างเต็มเปี่ยม และอีกทางหนึ่งก็
ได้รู้จักฝึกฝนกิริยามารยาท และการทักทาย นอกจากนี้ อยากให้มหาวิทยาลัยฯ ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการสอน 
การวิจัยในทางการแพทย์และสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม หากร่างพระราชบัญญัตินี้เข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 
2 และ 3 และมีการปรับแก้ไขก็ยินดีเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
  ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
พ.ศ . .... ด้ วยคะแนน  217 เสียง และเห็นควรตั้ งคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณ า จ านวน 25 คน  
ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ 15 วัน 
 
 3. ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  นายอนุ ชา  น าคาศั ย  รั ฐมนตรีป ระจ าส านั กน ายกรั ฐมนตรี  ได้ รั บมอบหมาย 
จากคณะรัฐมนตรี แถลงหลักการและเหตุผล ดังนี้ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ต่อสภาผู้แทนราษฎรเป็น
เรื่องด่วน จึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกวิเคราะห์สรุป
สาระส าคัญ และเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรา 77 รรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยมาเพ่ือขอได้โปรดน าเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเป็นเรื่องด่วนต่อไป  
  เนื่องจากปัจจุบันศาลภาษีอากรมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีภาษีอากรที่ไม่รวมถึงคดีอาญา 
ซึ่งต้องอาศัยผู้พิพากษาที่มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรเช่นกันดังนั้น เพ่ือให้ศาลภาษี
อากรมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ เกี่ยวกับภาษีอากรบางฐานความผิดจึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร  
พ.ศ. 252  สรุปได้ ดังต่อไปนี้  
  (1) ก าหนดให้ศาลภาษีอากรมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษี
อากร และให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บั งคับแก่การพิจารณาพิพากษาคดีดั งกล่าวด้วยโดยอนุ โลม  
(แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า "คดีภาษีอากร" ในมาตรา 3 มาตรา 5 วรรคสอง และมาตรา 17 และเพ่ิมมาตรา 
7/1 มาตรา 7/2 และมาตรา 7/3) 
  (2) แก้ ไขเพ่ิมเติมการรับทราบก าหนดนัดของศาลในคดีภาษีอากรที่มิ ใช่คดีอาญา  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 22) 
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  (3) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และการฎีกาค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลในคดีภาษี
อากร โดยเพ่ิมเติมให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาคดี
ดังกล่าวในศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษและศาลฎีกาด้วยโดยอนุโลม (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 24 มาตรา 25 และ
มาตรา 26) 
  ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ศาลภาษีอากรซึ่งเป็นศาลช านัญพิเศษ 
ด้านภาษีอากรมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร จะเป็นการลดภาระ 
ทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนที่เป็นคู่ความในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีภาษีอากร และการ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรโดยผู้พิพากษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษี อากร
โดยตรง ย่อมส่งผลให้การด าเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีภาษีอากรเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด 
และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการยกระดับในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่เป็นคู่ความในคดีภาษีอากร
อีกด้วย 
  สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ มาตรา 5 
มีความส าคัญคือมีการขยายเพ่ิมเติมใน 7/1 7/2 7/3 จะมีคดีที่ เกี่ยวข้องกับประมวลรัษฎากร ศุลกากร และ
สรรพสามิต และที่ส าคัญคือพูดถึงการกระท าผิดกฎหมายที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือการกล่าวถึงการ
กระท าผิดกฎหมายคดีต่าง ๆ นั้น อยากทราบว่ามีคดีใดบ้าง และมีผลกระทบกับศาลอ่ืนด้วยหรือไม่ ส่วนในบท
วิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่ที่วิเคราะห์มา จะมีกฎหมายที่พาดเกี่ยวกับศาลอ่ืน อาทิ ศาลล้มละลาย โดยระบุว่าเป็น
ความสัมพันธ์ของกฎหมายที่ต้องมีการปรับแก้ไขอีกนั้น มีรายละเอียดอย่างไร อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้มี
พ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย ซึ่งพาดเกี่ยวกับโทษท่ีอยู่ในมาตรา 7/1 ของความผิดบางส่วนนั้นครอบคลุมและ
มีความครบถ้วนแล้วหรือไม่ อย่างไร เพราะว่าได้มีก าหนดว่าเป็นความผิดในประมวลรัษฎากรด้วยเช่นกัน 
ตลอดจนเหล้า สุรา ยาสูบ จะครอบคลุมและครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร พร้อมกันนี้ สมาชิกฯ บางส่วนได้ให้
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่ดี แต่อยากให้ย้อนกลับไป
มองที่ต้นน้ า คดีความช านาญการ อัยการมีความพร้อมและมีช านาญการพิเศษในคดีเช่นนี้ และต้องแยกคดี 
ให้ชัดเจนว่าคดีใดขึ้นกับศาลภาษีอากรหรือคดีใดไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้พิพากษานี้ต้องมีคุณลักษณะ
พิเศษมากกว่าศาลอ่ืนแค่ไหนรวมถึงผลตอบแทนมีหรือไม่ ตลอดจนต้องระบุให้ชัดว่าพิจารณาคดีประเภทใดบ้าง 
และในมาตรา 7/3 การระบุว่า การอ านวยความสะดวกเพ่ือผดุงความยุติธรรมให้แก่ประชาชนตามสมควรนั้น 
จะใช้อะไรเป็นมาตรฐานในการก าหนดความสมควร ขอให้มีการขยายความเพ่ิมเติมในชั้นของกรรมาธิการด้วย 
ราชบัณฑิตยสถานเคยระบุค าจ ากัดความของค านี้ ไว้อย่ างไร  ขอให้ ระบุและตีความอย่างชัด เจน  
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจ ทั้งนี้ สมาชิกฯ บางส่วนให้ข้อสังเกตว่า หากมีการขยายศาลออกไปยังส่วนภูมิภาค  
รัฐจะจัดหางบประมาณส่วนใดมาจัดจ้างบุคลากร และสร้างอาคาร เพราะขณะนี้ ในต่างจังหวัดมีศาล
ค่อนข้างมาก ตลอดจนที่คุมขังก็มีไม่เพียงพอหากวันนี้ เราตั้งศาลขึ้นอีกหลายศาล รวมทั้งอาจท าให้ขาด
ผู้ช านาญการและผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมาย จึงเห็นควรให้ชะลอการจัดตั้งศาลภาษีอากรออกไปก่อน  เพราะยัง
ไม่มีความพร้อมมากเพียงพอในหลาย ๆ เรื่อง 
  นางสาวอรกานต์ พิพัฒน์นรเศรษฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลภาษีอากรกลาง
ผู้แทนส านักงานศาลยุติธรรม ตอบชี้แจงว่าในประเด็นเกี่ยวกับมาตรา 7/1 ที่ศาลภาษีอากรก าหนดให้ 
ศาลภาษีอากรมีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรใน (4) ที่ก าหนดว่า
เป็นคดีความผิดตามกฏหมายอื่นที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา เหตุผลที่มีการร่างกฏหมายแบบนั้นเนื่องจากว่า
กฎหมายภาษีอากรปัจจุบันมีการบังคับใช้อยู่หลายฉบับด้วยกัน ดังนั้น เพ่ือให้ครอบคลุมถึงกฎหมายที่เกิดขึ้นใน
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อนาคตและกฎหมายที่จะมีการทบทวนจึงให้ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา อย่างไรก็ตามแต่กฤษฎีกาไม่สามารถ
ก าหนดกฎหมายได้ทุกฉบับแต่จะต้องถูกครอบคลุมด้วยวรรคหนึ่งที่ว่าจะต้องเป็นคดีอาญาเกี่ยวกับภาษีอากร
เท่านั้นในส่วนของข้อกังวลที่ว่ามีความผิดบางส่วนของประมวลรัษฎากรหรือตามพระราชบัญญัติศุลกากร  
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติปรับเป็นพินัย เนื่องจากว่าพระราชบัญญัติปรับเป็นพินัยก าหนดความผิดตาม
พระราชบัญญัติต่าง ๆ ดังกล่าวเพียงบางมาตราเท่านั้น ดังนั้น มาตราอ่ืน ๆ ที่มีโทษจ าคุกตามกฎหมาย 
ฉบับต่าง ๆ ดังกล่าว จึงยังคงอยู่ในการพิจารณาของศาลภาษีอากรตามมาตรา 7/1 ในส่วนของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องปัจจุบันมีการท าความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีอาญาภาษีอากรและ 
ร่างกฎหมายฉบับนี้  รวมถึงปัจจุบันอัยการมีกองภาษีอากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคดีภาษีอากรโดยตรง  
มาตรา 7/2 ในเรื่องของการกระท ากรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทนั้น เนื่องจากว่าการกระท าครั้งเดียว
สามารถที่จะพิจารณาคดีได้เพียงครั้งเดียว ดังนั้น มาตรา 7/2 จึงมีการก าหนดว่าในกรณีที่กรรมเดียวผิด
กฎหมายหลายบทและบทใดบทหนึ่งอยู่ในอ านาจของศาลภาษีอากร ศาลภาษีอากรจึงมีหน้าที่ที่จะพิจารณา
ความผิดบทอ่ืนด้วยเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการพิจารณาคดี  ส่วนมาตรา 7/3 ในคดีความผิดหลายกรรม
ต่างกันในความผิดที่เกี่ยวเนื่องกันและบางกรรมไม่อยู่ในอ านาจของศาลภาษีอากร ศาลภาษีอากรจะรับ
พิจารณาทุกกรรมหรือไม่พิจารณาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ่งก็ได้ กรณีนี้เกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน เพราะในบางครั้งความผิดที่เกี่ยวข้องกันนั้นสามารถแยกพิจารณาได้ 
และการแยกพิจารณาจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าที่จะน ามารวมพิจารณาที่ศาลภาษีอากร  
เพียงแห่งเดียว นอกจากนี้ ในมาตรา 22 ที่มีการแก้ไขในส่วนของการแจ้งก าหนดนัดนั้น  เนื่องจากเดิม
พระราชบัญญัติปัจจุบันมีบทบัญญัติดังกล่าวอยู่แล้ว การแก้ไขเพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าบทบัญญัติดังกล่าว 
จะใช้เฉพาะกับคดีแพ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรเท่านั้นไม่รวมถึงคดีอาญาตามกฎหมายภาษีอากรด้วย
เนื่องจากคดีอาญาเป็นคดีที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การบัญญัติในเรื่องของการทราบนัด
จึงต้องชัดเจน ในส่วนของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ทางส านั กงานศาลยุติธรรมไม่ได้จัดตั้งศาลขึ้นใหม่ 
โดยเป็นการก าหนดให้ศาลภาษีอากรกลางซึ่งเป็นศาลที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
ตามกฏหมายภาษีอากรด้วย ดังนั้น จึงยังไม่ได้มีแผนในการจัดตั้งศาลภาษีอากรในภูมิภาคซึ่งจะเป็นภาระกับ
งบประมาณ อีกทั้งการที่ให้ศาลภาษีอากรมีอ านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาด้วยนั้น จะท าให้แนวทาง
ในการพิจารณาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรไปในทิศทางเดียวกันโดยพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มไีด้มีการก าหนดความผิดทางอาญาตามกฎหมายภาษีอากรเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
  เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรและผู้ เสนออภิปรายสรุปเรียบร้อยแล้ ว  
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