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คํานํา 
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หากมีขอบกพรองประการใด ผูเขียนและคณะพรอมจะรับคําวิจารณ เพื่อนําไปแกไขปรับปรุงในโอกาสตอไป 

 

      รองศาสตราจารย ดร. มนตรี  รูปสุวรรณ 
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บทที่ ๑ 
บทวิเคราะหรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

(หมวด ๖ ถึง หมวด ๙) 
 

บทวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในสวนที่ ๒ นี้ เปนการ

วิเคราะหรัฐธรรมนูญ ในหมวด ๖ ถึง หมวด ๑๓ และบทเฉพาะกาล  ซึ่งเปนบทวิเคราะห 

ที่สืบเนื่องจากบทวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในสวนที่ ๑  

อันมีเนื้อหาเปนการวิเคราะหรัฐธรรมนูญตั้งแตคําปรารภ ถึง หมวด ๕ 

สํ าหรับบทวิ เคราะห รั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย  พุทธศั กราช  ๒๕๕๐  

ในสวนที่ ๒ นี้ มีเนื้อหาแบงออกเปน ๒ บท คือ 

บทที่ ๑ บทวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

(หมวด ๖ ถึง หมวด ๙)  

บทที่ ๒ บทวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

(หมวด ๑๐ ถึงบท เฉพาะกาล) 

สวนสาระสําคัญของบทวิเคราะหในบทที่ ๑ นี้ ผูเขียนขอวิเคราะหถึงรัฐธรรมนูญ 

(หมวด ๖ ถึง หมวด ๙) ดังนี้  

 

๑.๑ หมวด ๖ รัฐสภา  
สวนที่ ๑  บททั่วไป (มาตรา ๘๘ – ๙๒) 
สําหรับบทบัญญัติในสวนที่ ๑ นี้ มีขอควรพิจารณา ดังนี้  

(๑) มาตรา ๘๘ โดยเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เปนไปเพื่อใหการใช

อํานาจนิติบัญญัติเปนไปดวยความถูกตองและรอบคอบยิ่งขึ้น  จึงไดกําหนดให รัฐสภา

ประกอบดวยสองสภา๑ แตกอนจะไดมีการบัญญัติหลักการไวเชนนี้ ที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ

ไดมีการพิจารณาในประเด็น ดังนี้ 

(๑ .๑) มาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง  เกี่ยวกับองคประกอบของรัฐสภา  

จากการพิจารณารางรัฐธรรมนูญของสภารางรัฐธรรมนูญ ที่ประชุมไดมีการอภิปรายในประเด็นนี้  

โดยมีความเห็นแบงออกเปน ๒ ฝาย คือ 

                                          
๑คณะกรรมการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญ,เจตนารมณ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐(กรุงเทพมหานคร: สภารางรัฐธรรมนูญ, ๒๕๕๐), หนา ๘๘. 



  ๒ 

ฝายที่ ๑ เห็นวา  ควรมีสภาเดียว ซึ่งเสนอโดยผูแปรญัตติที่เห็นวา 

ปญหาหลักเกิดจากการเลือกตั้งที่มีการซื้อเสียงและมีการทุจริตการเลือกตั้งทุกวิธีการทุกระบบและ

ทุกรูปแบบ เชน วิธีการใชทั้งขาราชการที่เปนเจาหนาที่ของรัฐมาเปนสวนรวมในการทุจริต และ

ปญหาของระบบสองสภานั้น จะเกิดปญหา “สภาผัวสภาเมีย” “สภาครอบครัว” และหากนับยอน

ถึงอดีต ซึ่งเปนสภาแตงตั้งก็จะประสบปญหาการตกเปนเครื่องมือของผูแตงตั้งหรือผูมีอํานาจทําให 

การถวงดุลอํานาจระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารออนแอและลมเหลว  

ฝายที่ ๒ เห็นวา   ควรมีสองสภา  ซึ่งฝายนี้ เปนคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญบางสวนที่เห็นวา การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยในหลายประเทศมีระบบ ๒ สภา ซึ่งมีวุฒิสภาเพื่อที่จะเปนสภาที่จะทําหนาที่ในเรื่อง

การควบคุมดูแลการทํางานของรัฐบาล การตรวจสอบ การกลั่นกรอง การถอดถอน ฯลฯ ประกอบ

กับจากการรับฟ งความคิดเห็นและการมีส วนร วมของประชาชนในการให ความคิดเห็น 

ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ความเห็นสวนใหญเห็นวา ควรมี ๒ สภา กลาวคือ สภาผู แทน 

และวุฒิสภา สวนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น ประชาชนเห็นดวยกับการลดจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพราะเปนการประหยัด และเห็นดวยกับการเลือกตั้งแบบแบงเขต 

แบบเขตใหญ ๓ เบอร เพราะจะยากตอการซื้อเสียง สวนวุฒิสภานั้น ในชั้นการยกรางก็ไดมี 

การเสนอใหวุฒิสภาประกอบดวยจํานวนสมาชิก  ๑๖๐  คน  แตประชาชนไมเห็นด วยกับ 

วิธีการสรรหา  โดยเห็นวา ควรจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงอันจะสอดคลองกับระบอบ

ประชาธิปไตย และไมไววางใจกับระบบสรรหา เพราะระบบสรรหายังไมมีความชัดเจนและ

กําหนดใหคนสวนนอยเปนผูมีอํานาจในการสรรหา  

 อย า ง ไ รก็ ตาม  เมื่ อ ได รั บฟ งความคิ ด เห็ นต า งๆ  จากประชาชนแล ว 

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ จึงไดมีการปรับปรุงเกี่ยวกับบทบัญญัติในมาตรา ๘๘ โดย

กําหนดใหรัฐสภามี ๒ สภา อันประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
 ขอสังเกต 
 ผู เ ขี ยน เห็ นว า  ประ เทศไทยมี การปกครอง ในระบอบประชาธิป ไตย 

และแมหลายประเทศสวนใหญมีสภาเดียว แตประเทศที่เปนตนแบบของระบอบประชาธิปไตย 

สวนใหญจํานวนหลายประเทศก็มี ๒ สภา การมีวุฒิสภาซ่ึงเปนสภาที่สองนั้น ก็เพื่อทําหนาที่

ควบคุมดูแลและถวงดุลการใชอํานาจฝายบริหาร ซึ่งหากมีสภาเดียวจะเกิดปญหาเสียงขางมาก

เพียงพรรคเดียวเปนสวนใหญหรือเปนรัฐบาลผสมแตเสียงขางมากนั้นจะมีโอกาสทั้งจัดตั้งรัฐบาล

และควบคุมสภา ซึ่งขอเท็จจริงนี้ ไดปรากฏขึ้นแลวจากผลการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง 



  ๓ 

ป  ๒๕๕๑  จึงเปนที่ประจักษแลววา  มีพรรคการเมืองเสียงขางมากเปนผูจัดตั้ ง รัฐบาล  

ซึ่งหากพรรคการเมืองฝายคานโดยลําพังก็จะเปนการยากที่จะทําหนาที่ถวงดุลอํานาจ 

ของฝายบริหาร และการมีสองสภาก็จะเปนสภาที่จะชวยกลั่นกรองกฎหมายที่เสนอเขาสูรัฐสภาได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 (๑ .๒ )  มาตรา  ๘๘  วร รคสาม  ที่ บั ญญั ติ ว า  “บุ คคลจะ เป น

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได” ผูเขียนมีความเห็นวา ควร

นําไปบัญญัติไวเปนมาตราเดียวตางหาก โดยบัญญัติตอจากมาตรา ๙๑ เพราะความในวรรคสาม  

ไมเกี่ยวของกับความในสองวรรคแรกแตอยางใด ซึ่งการบัญญัติแยกตางหากจะเหมือนกับที่บัญญัติไว

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  

(๒) มาตรา ๙๒  ซึ่งยังคงหลักการของมาตรา ๙๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ไว  กลาวคือ  การออกจากตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

หรือสมาชิกวุฒิสภาภายหลังวันที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง หรือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวา

สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง ยอมไมกระทบกระเทือนกิจการที่สมาชิกผูนั้น 

ไดกระทําไปในหนาที่สมาชิกรวมทั้งการไดรับเงินประจําตําแหนงหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่น

กอนที่สมาชิกผูนั้นออกจากตําแหนง หรือกอนที่ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรับแจง 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแลวแตกรณี เวนแตในกรณีที่ออกจากตําแหนงเพราะเหตุที่ผูนั้น

ได รับเลือกตั้งหรือสรรหามาโดยไมชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ใหคืนเงินประจําตําแหนง

และประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่ผูนั้นไดรับมาเนื่องจากการดํารงตําแหนงดังกลาว  

 แต เนื่ อ งจากไมมี แนวทางปฏิ บั ติที่ ชั ด เจน เกี่ ย วกับการดํ า เนินการให

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคืนเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทน 

อยางอื่นที่ผูนั้นไดรับมาเนื่องจากการดํารงตําแหนงดังกลาว อันเนื่องมาจากกรณีการออกจาก

ตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเพราะเหตุที่ผูนั้นไดรับเลือกตั้งหรือ 

สรรหามาโดยไมชอบด วยพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว าด วยการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ใหคืนเงินประจําตําแหนงและประโยชน

ตอบแทนอยางอื่นที่ผูนั้นไดรับมาเนื่องจากการดํารงตําแหนงดังกลาว ซึ่งปจจุบันทางปฏิบัติพบวา 

หนวยงานสังกัดรัฐสภา ไดแก สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาซึ่งเปนผูดําเนินการเรียกคืนเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นจาก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา แลวแตกรณี ประสบปญหาในการดําเนินคดี 



  ๔ 

เนื่องจากคูความในคดีจะยกขอตอสูในประเด็นเรื่องอํานาจฟองวา “หนวยงานสังกัดรัฐสภา 

ไมมีอํานาจฟอง เพราะไมมีกฎหมายใดใหอํานาจไว”  
 ขอสังเกต 
 ผูเขียนมีความเห็นสอดคลองกับสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เห็นวาควรกําหนดใน

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใหชัดเจนวาผูใดเปนผูมีอํานาจเรียกใหคืนเงินประจําตําแหนงและ

ประโยชนตอบแทน๒ ทั้งนี้ เพื่อใหมีความชัดเจนมากขึ้นและไมเกิดปญหาในทางปฏิบัติตอไป 
 
สวนที่ ๒ สภาผูแทนราษฎร (มาตรา ๙๓ - ๑๑๐ ) 
๑.๒.๑ ที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สํ าหรับประเด็นในส วนที่ เกี่ ยวกับในเรื่ อง “ที่มาของสมาชิกสภาผู แทนราษฎร”  

ตามมาตรา ๙๓ ที่บัญญัติให “สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนสี่รอยแปดสิบคน  

โดยเปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวนสี่รอยคน และสมาชิกซึ่งมาจาก

การเลือกตั้งแบบสัดสวนจํานวนแปดสิบคน” นั้น ไดมีความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้ จําแนกไดเปนดังนี้ 

(๑) กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง  
จํานวน ๔๐๐ คน มีความเห็นเปน ๒ แนวทาง ดังนี้ 

  ความเห็นที่ ๑  มีความเห็นวา ตามมาตรา ๙๔ (๑) ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งไวในรัฐธรรมนูญใหชัดเจนแทนที่จะนําไปกําหนดรายละเอียดไวใน

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการสรรหาสมาชิก

วุฒิสภา ทั้งนี้โดยเหตุที่เปนหลักการสําคัญในการวางระบบการเลือกตั้ง และควรกําหนดรายละเอียด

ในการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยกําหนดใหชัดเจนวา ในแตละเขตเลือกตั้งนั้น “ประชาชน 
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ๑ คน สามารถที่จะออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งได
จํานวน ๓ คน แบบเรียงเบอรหรือเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีไดในเขตเลือกตั้ง
นั้น”  
  ความเห็นที่ ๒ มีความเห็นวา  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตามมาตรา ๙๔ (๑) นั้น ควรใชหลักการดังเชน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยกําหนดให “ประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง ๑ คน สามารถที่จะออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเขตละ      

                                          
๒สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ.รายงานความเห็นเกี่ยวกับ 

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ..ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา,๒๕๕๐), 

หนา ๘๒. 



  ๕ 

๑ คน เทานั้น” ทั้งนี้ โดยเหตุที่เปนระบบการเลือกตั้งที่มีความเสมอภาคและพรรคการเมืองตางๆ 

สามารถที่จะหาเสียงไดอยางเต็มที่มีการแขงขันที่เปนธรรม ตลอดจนสามารถที่จะเขาถึงประชาชน 

ไดอยางใกลชิดและทั่วถึงในพื้นที่เขตเลือกตั้ง  

(๒) กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน จํานวน ๘๐ คน  
มีความเห็นเปน ๒ แนวทาง ดังนี้ 

  ความเห็นที่ ๑ มีความเห็นดวยกับหลักการกําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบสัดสวนตามมาตรา ๙๕ ที่กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อ

ที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น โดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือก

พรรคการเมืองที่จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นไดหนึ่งเสียง แตมีขอสังเกต

เกี่ยวกับปญหาการแบงเขตเลือกตั้งทั้งประเทศออกเปน ๘ กลุมจังหวัด โดยรายละเอียดจะตอง

กระทําเชนใด เพื่อที่จะทําใหการแบงเขตเลือกตั้งในแตละพื้นที่มีความชัดเจนและมีความเสมอภาค 

รวมทั้งการจัดทําบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจะตองจัดทําขึ้น ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็ยังขาดความชัดเจนอันอาจทําใหเกิดปญหาไดในทางปฏิบัติ ซึ่งสิ่งตางๆ 

ดังกลาวนี้ ถือไดวาเปนหลักการสําคัญที่จะตองทําการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ มิใชใหไปกําหนด

ไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ 

การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ดังเชนหลักการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๕ ซึ่งยังไมชัดเจน 

  ความเห็นที่ ๒ มีความเห็นวา ควรใชวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อ (PARTY LIST) มากกวาที่จะเปนแบบสัดสวน ทั้งนี้ โดยใหประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น 

โดยใหเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง 

ดังเชนหลักการในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตใหลดจํานวนคะแนน

เสียงรวมทั้งประเทศจากไมนอยกวารอยละ  ๕ เปนไมนอยกวารอยละ  ๓ หรือรอยละ  ๒  

หรือรอยละ ๑๓ 

(๓) กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๓ หรือ

ที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น เห็นควรกําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต

เลือกตั้งแตเพียงประเภทเดียวเทานั้น ทั้งนี้ โดยไมจําเปนตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน 

โดยในความเห็นนี้ มีแนวความคิดไมเห็นดวยกับหลักการที่จะใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

                                          
๓รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ), ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐. 



  ๖ 

แบบสัดสวน ตามมาตรา ๙๕ ทั้งนี้ โดยเหตุผลสําคัญ คือ เมื่อมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แบบแบงเขตเลือกตั้งตามพื้นที่แลวก็ไมมีความจําเปนที่จะตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แบบสัดสวนโดยแบงเขตตามพื้นที่ตามกลุมจังหวัดอีก อันเทากับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ

สัดสวนมีที่มาที่ไมแตกตางกัน ดังนั้น จึงเห็นควรตัดหลักการเกี่ยวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ

สัดสวนออกทั้งหมด ใหเหลือเพียงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งเทานั้น 

 ขอสังเกต 

 ผูเขียน เห็นวา รูปแบบของที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีหลักการที่ดีอยูแลวแตตองปรับปรุงหลักการที่

เกี่ยวของกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางประเด็น๔กลาวคือ 

 (๑) การลดจํานวนคะแนนเสียงในการรวมคํานวณเพื่อหาสัดสวนจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อโดยแกไขใหบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได

คะแนนเสียงนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศใหถือวาไมมีผูใดในบัญชี

นั้นไดรับเลือกตั้งเปนไมนอยกวารอยละ ๓ ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสใหกับผูสมัครจากพรรค

การเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก และแกไขใหในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระบบบัญชี

รายชื่อหมดลง ไมใหมีการเลือกตั้งใหม และใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

 (๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๙๔  

ที่กําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้ง

เขตละ ๓ คน นั้น ควรกลับไปใชหลักการตามมาตรา ๑๐๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่กําหนดใหการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 

แบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเขตละ ๑ คน 

 (๓) ในมาตรา ๙๗  ที่บัญญัติหลักการเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัคร

รับเลือกตั้งของพรรคการเมืองสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่

กําหนดใหดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้งโดยกําหนดวา 

 (๓.๑) ตองมีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งครบตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบสัดสวนที่จะมีไดในแตละเขตเลือกตั้ง 

                                          
๔มนตรี  รูปสุวรรณ,.กรอบแนวคิดการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม กรอบแนวคิดการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม (พ.ศ. ๒๕๕๐

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๐),หนา ๔๖. 



  ๗ 

 (๓.๒) ตองไมซ้ํากับรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง

และแบบสัดสวนไมวาของพรรคการเมืองใด และ 

 (๓.๓) ตองคํานึงถึงโอกาส สัดสวนที่เหมาะสมและความเทาเทียมกันระหวาง

หญิงและชาย 

 เ มื่ อ พิ จ า รณ าบทบัญญั ติ ม า ต ร า นี้ แ ล ว  เ ห็ น ว า  ใ น ท า ง ปฏิ บั ติ 

มีพรรคการเมืองบางพรรคจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครแบบสัดสวนโดยไมคํานึงถึงความเทาเทียมกัน

ระหวางหญิงและชาย กลาวคือ การดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง 

ในบางกลุมจังหวัดมีเฉพาะเพศชายลวน ซึ่งการกระทําเชนนี้ สุมเสี่ยงตอความชอบดวยบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ 

 นอกจากนี้  การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบสัดส วน  ตามพระราชบัญญั ติประกอบรั ฐธรรมนูญว าด วยการ เลื อกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแบงกลุมจังหวัด 

ทั่วประเทศเปน ๘ กลุมจังหวัด แตละกลุมจังหวัดจะมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนฯ กลุมละ ๑๐ คน ดังนี้ 

 กลุมที่ ๑ มี ๑๑ จังหวัด ประกอบดวย แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย พะเยา 

นาน แพร ลําปาง ลําพูน สุโขทัย ตาก กําแพงเพชร  

 กลุมที่ ๒ มี ๙ จังหวัด ประกอบดวย อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค 

อุทัยธานี ลพบุรี เพชรบูรณ ชัยภูมิ ขอนแกน 

 กลุมที่ ๓ มี ๑๐ จังหวัด ประกอบดวย อํานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม 

สกลนคร กาฬสินธุ มหาสารคาม หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย 

 กลุมที่ ๔ มี ๖ จังหวัด ประกอบดวย บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

ยโสธร รอยเอ็ด 

 กลุมที่ ๕ มี ๑๐ จังหวัด ประกอบดวย สระแกว นครราชสีมา ปทุมธานี 

นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

 กลุมที่ ๖ มี ๓ จังหวัด ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ 

 กลุมที่ ๗ มี ๑๕ จังหวัด ประกอบดวย ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี 

ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง 

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 

 กลุมที่ ๘ มี ๑๒ จังหวัด ประกอบดวย สุราษฎรธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ 

นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส 



  ๘ 

 การแบงเขตในลักษณะนี้ เปนการแบงเขตเลือกตั้งที่ไมเหมาะสม เพราะมีการ

จัดกลุมใหจังหวัดภาคใตบางจังหวัดไปรวมอยูกับกลุมจังหวัดในภาคกลาง และจังหวัดในภาค

อีสานไปรวมอยูกับกลุมจังหวัดในภาคเหนือ เปนตน จึงควรที่จะกลับไปใชระบบการเลือกตั้งแบบ

บัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 
 ๑.๒.๒ ประเด็นเกี่ยวกับพรรคการเมือง 
 สําหรับในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับพรรคการเมืองนั้น  ในระหวางการใช

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พรรคการเมืองยังคงมีลักษณะ ดังนี้๕ 

 (๑) ไมเปนตัวแทนผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง ธุรกิจการเมือง 

ยังสามารถครอบงําพรรคการเมืองได 

 (๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีบทบัญญัติใหมี

การตั้งพรรคการเมืองไดงาย แตในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกลับทําใหการตั้งพรรคการเมืองได

ยาก และยุบพรรคการเมืองไดงาย 

 (๓) การควบรวมพรรคการเมืองทําไดงาย 

แต ใน รัฐธรรมนูญฉบับนี้มี จุด เดนในสวนของการปองกันควบรวม 

พรรคการเมืองใหกระทําไดยากมากขึ้น กลาวคือ กําหนดใหในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร  

จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได แตในสวนเกี่ยวกับ

การยุบพรรคการเมืองนั้น ปรากฏวา มีกระบวนการที่สามารถทําไดงาย ซึ่งในขอเท็จจริงในปจจุบัน  

พบวา มีพรรคการเมืองที่เสี่ยงตอการถูกยุบเปนจํานวนมาก เพราะมีกรรมการบริหารพรรคถูก

คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) ทั้งนี้ เนื่องจากมีบทบัญญัติที่กําหนด

เงื่อนไขในการยุบพรรควา หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรคการเมืองหรือ

กรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบถึงการกระทํา

การกอ หรือสนับสนุนใหผูอ่ืนกระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือ

ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริต 

และเที่ยงธรรม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกลาวตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแลว  

มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้น

                                          
๕ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕๘. 



  ๙ 

กระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทาง 

ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา  ๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งใหยุบ 

พรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหาร 

พรรคการเมืองดงักลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง (มาตรา ๒๓๗)  

ในประเด็นมาตรา ๒๓๗ นี้ พรรคการเมืองซึ่งเปนพรรครวมรัฐบาลไดมีการเสนอ

ใหแกไขเพิ่มเติมวรรคสองของมาตรา ๒๓๗ โดยใหเหตุผลวามาตรา ๒๓๗ วรรคสอง กําหนดเหตุ

ของการยุบพรรคการเมืองไวอยางกวาง ไมเปนไปตามหลักนิติธรรมและทําใหการมีคําสั่งหรือ     

คําพิพากษาใหยุบพรรคการเมืองทําไดโดยงาย๖ 

 
 ๑.๒.๓ ประเด็นคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้ง 
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 สวนในประเด็นคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้ง 

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น ตามรัฐธรรมนูญนี้ ไดแกไขปรับปรุงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เมื่อเปรียบเทียบ (โปรดดูตาราง ๑) แลว มีประเด็น

ขอพิจารณาเกี่ยวกับมาตรา ๑๐๒ (๑๒) ที่กําหนดหามผูดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งประเด็นนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นวา ควรหามกรณีเปนผูวาการ

ตรวจเงินแผนดินดวย๗ 

 

 

 

 

 

 

                                          
๖ “มติพปช.หนุนแกไขรธน.5ประเด็นไมหว่ันกระแสตาน,” หนังสือพมิพคมชัดลึก (๑ เมษายน ๒๕๕๑).  
๗สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ,รายงานความเห็นเกี่ยวกับ 

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา, ๒๕๕๐), หนา ๙๑. 



  ๑๐ 

ตาราง ๑ เปรยีบเทียบประเด็นคุณสมบติัและลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ และ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพทุธศกัราช ๒๕๕๐ 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๐๗  บุคคลผูมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบหาปบริบูรณ

ในวันเลือกตั้ง 

(๓) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี

หรือเทียบเทา เวนแตเคยเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

(๔) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรค

การเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวนับถึงวันสมัคร

รับเลือกตั้ ง เปนเวลาติดต อกันไมน อยกว า 

เกาสิบวัน 

 

 

 

 

(๕) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต

เลือกตั้ งตองมี ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ ง

ดังตอไปนี้ ดวย คือ 

(ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่

สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกัน 

ไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(ข) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยเปนสมาชิก

สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในจังหวัดนั้น 

มาตรา ๑๐๑   บุคคลผูมี คุณสมบัติ

ดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบหาปบริบูรณ

ในวันเลือกตั้ง 

 

 

 

(๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรค

การเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 

เวนแตในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุ

ยุบสภา ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรค

การเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาสามสิบวันนับถึ งวัน

เลือกตั้ง 

 

(๔) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขต

เลือกตั้ ง  ตองมี ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ ง

ดังตอไปนี้ดวย 

(ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่

สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกัน 

ไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

 

 



  ๑๑ 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ 

(ค) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัคร

รับเลือกตั้ง 

(ง) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ต้ังอยูใน

จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกัน 

ไมนอยกวาสองปการศึกษา 

(จ) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูใน

ทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปน

เวลาติดตอกันไมนอยกวาสองป 

 

 

 

 

 

 

 

 
มาตรา  ๑๐๙   บุคคลผูมี ลักษณะ

ดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คือ 

(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 

(๒ )  เปนบุคคลลมละลายซึ่ งศาล 

ยังไมส่ังใหพนจากคดี 

(๓ )  เ ป น บุ ค คลผู มี ลั ก ษณะต อ ง 

หามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรตามมาตรา ๑๐๖ (๑) (๒) หรือ (๔) 

(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูก 

คุมขังอยูโดยหมายของศาล 

 

(ข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัคร

รับเลือกตั้ง 

(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ต้ังอยูใน

จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไม

นอยกวาหาปการศึกษา 

(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูใน

ทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปน

เวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป 

(๕) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนตอง

มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตาม (๔) ดวยแต

ลักษณะดังกลาวในกรณีใดที่กําหนดถึงจังหวัด 

ใหหมายถึงกลุมจังหวัด 

(๖ )  คุณสมบั ติ อ่ืนตามที่ บัญญัติไว 

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

ก า ร เ ลื อ กตั้ ง ส ม า ชิ ก สภ าผู แ ทน ร าษฎ ร 

และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา  ๑๐๒   บุคคลผูมี ลักษณะ

ดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 

(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปน

บุคคลลมละลายทุจริต 

(๓ )  เ ป น บุ ค คลผู มี ลั ก ษณะต อ ง 

หามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรตามมาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) หรือ (๔) 

(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูก 

คุมขังอยูโดยหมายของศาล 

 



  ๑๒ 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ 

(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแต

สองป ข้ึนไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาป 

ในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทํา

โดยประมาท 

(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือให

ออกจากราชการ  หนวยงานของรั ฐ  หรือ

รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวา

ก ร ะ ทํ า ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ 

ในวงราชการ 

(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของ

ศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

(๘) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ

เงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง 

(๙ )  เป นสมาชิ กสภาทองถิ่ นหรื อ

ผูบริหารทองถิ่น 

(๑๐) เปนสมาชิกวฒุิสภา 

 

 

(๑๑ )  เ ป น พนั ก ง า นห รื อ ลู ก จ า ง 

ของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ 

ของราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ 

(๑๒ )  เป นกรรมการการ เลื อกตั้ ง 

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน 

(๕ )  เคยตองคําพิพากษาใหจําคุก 

โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง 

เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 

(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือให

ออกจากราชการ  หนวยงานของรั ฐ  หรือ

รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวา

ก ร ะ ทํ า ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ 

ในวงราชการ 

(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของ

ศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

(๘) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ

เงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง 

(๙ )  เป นสมาชิ กสภาทองถิ่ นหรื อ

ผูบริหารทองถิ่น 

(๑๐) เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปน

สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลว 

ยังไมเกินสองป 

(๑๑) เปนพนักงานหรือลูกจางของ

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกจิ 

หรือเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ 

(๑๒) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

กรรมการการเลือกตั้ง  ผูตรวจการแผนดิน 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ  กรรมการตรวจเงินแผนดิน  หรือ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 



  ๑๓ 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ 

(๑๓) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารง

ตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๙๕ 

(๑๔ )  เ ค ย ถู ก วุ ฒิ ส ภ า มี ม ติ ต า ม 

มาตรา ๓๐๗ ใหถอดถอนออกจากตําแหนงและ

ยั ง ไมพนกํ าหนดหาปนับแต วันที่ วุฒิสภา 

มีมติจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๑๓) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารง

ตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๖๓ 

(๑๔ )  เ ค ยถู ก วุ ฒิ ส ภ ามี ม ติ ต าม 

มาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง 

 

 

 
๑.๒.๔ ประเด็นการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ตามมาตรา ๑๐๖ (๖)  
ตามมาตรา ๑๐๖ (๖) บัญญัติใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ส้ินสุดลง เมื่อกระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๕๘ หรือมาตรา ๒๖๖๙ กลาวคือ การกระทําที่

                                          
๘รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

มาตรา ๒๖๕  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง 

(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือตําแหนงสมาชิก

สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการสวนทองถิ่น 

(๒) ไม รับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน 

หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรง

หรือทางออม 

(๓) ไม รับเงินหรือประโยชนใดๆ  จากหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษ

นอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตอบุคคลอื่นๆในธุรกิจการงานตามปกติ 

(๔) ไมกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๔๘ 

บทบัญญัติมาตรานี้มใิหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบ้ียหวัด บําเหน็จ 

บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง 

ในการบริหารราชการแผนดิน 

ใหนําความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภา และบุคคลอื่นซ่ึงมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช 

ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทําการตามมาตรานี้ดวย 
๙รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

มาตรา ๒๖๖   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการ 

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง  ของผูอื่น 

หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในเรื่องดังตอไปนี้ 



  ๑๔ 

เปนการขัดกันแหงผลประโยชน ซึ่งจะมีปญหาเฉพาะประเด็นในมาตรา ๒๖๕  (๑) คือ การไมดํารง

ตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือตําแหนงสมาชิก 

สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการสวนทองถิ่น กลาวคือ ปญหาเกี่ยวกับการดํารง

ตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาวา จะสามารถดํารงตําแหนงหรือ 

หนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการสวนทองถิ่นในกรณีที่เปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหาร

ราชการแผนดิน และตําแหนงขาราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรีไดหรือไม 

ซึ่งในประเด็นปญหากรณีที่เปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการ

แผนดินนี้ ไดเกิดขึ้นในกรณีการแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ

ในคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร  (ปสส . )  วา  จะเขาลักษณะตองหาม 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๕ (๑) ประกอบกับมาตรา ๑๐๖ (๖) หรือไม  ซึ่งในเรื่องนี้

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความเห็นวา มาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ไดบัญญัติเปนขอยกเวนให 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดินของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรไมอยู ในบังคับมาตรา  ๒๖๕  (๑ )  โดยเห็นวาการดํารงตําแหนง เปนกรรมการ 

ในคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร (ปสส.) เปนการดํารงตําแหนงกรรมการ 

ในการบริหารราชการแผนดิน ตามความในมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง แตรองนายกรัฐมนตรี 

(นายสหัส  บัณฑิตกุล) ส่ังและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว เห็นวา เพื่อให 

การแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร (ปสส.) เปนไปดวยความเรียบรอย 

และสอดคลองกับขอกฎหมาย จึงมีคําสั่งใหขอความเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักเลขาธิการ

คณะรั ฐมนตรี โ ดยมี ผู แทนสํ านั กนายกรั ฐมนตรี  ( สํ านั ก เ ลขาธิ ก า รคณะรั ฐมนตรี  

และสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) เปนผูชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลว มีความเห็นวา  

การที่มาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติถึงการกระทําอันเปน 

                                                                                                                       
(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น 

(๒) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือนของขาราชการซึ่งมีตําแหนง 

หรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐ

ถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือ 

(๓) การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมืองพนักงาน หรือลูกจาง 

ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น พนจากตําแหนง 



  ๑๕ 

การตองหามของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งรวมถึงการหามมิใหดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใด 

ในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แตไดบัญญัติมิใหนําบทบัญญัตินัน้มาใชบังคบั

กับการดํารงตําแหนงกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดินของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร นั้น ยอมหมายความวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณที่จะหามมิให

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจ  เวนแตการเปนกรรมการที่ ได รับแตงตั้ งในการบริหารราชการแผนดิน   

กรณีนี้จึงมีประเด็นที่จะตองพิจารณาวา การเปนกรรมการในคณะกรรมการประสานงาน 

สภาผูแทนราษฎร (ปสส.) ถือไดวาเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน 

หรือไม ซึ่งเมื่อพิจารณาคําสั่งแตงตั้ง๑๐คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรแลว จะเห็นได

วา คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร (ปสส.) ไดรับการแตงตั้งโดยอาศัยอํานาจ 

ตามความในมาตรา ๑๑ (๖)๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  

เพื่อทําหนาที่ประสานงานระหวางกิจการของคณะรัฐมนตรีและสภาผูแทนราษฎร อันเปน 

การชวยเหลือใหการปฏิบัติงานระหวางคณะรัฐมนตรีกับสภาผูแทนราษฎรในเรื่องที่เกี่ยวกับ 

การเสนอรางกฎหมาย ญัตติ การตอบกระทู รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการ

แผนดินดําเนินไปดวยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จึงถือไดวาเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง 

ในการบริหารราชการแผนดิน ตามขอยกเวนตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย๑๒ 

อยางไรก็ตาม  แมปญหานี้จะไดรับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว 

แตทางข อ เท็ จจ ริ งพบว า  ปญหาทํ านอง เดี ยวกันนี้ ได เ กิ ดขึ้ นกับการดํ า ร งตํ าแหน ง 

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเปนอันมาก จึงมีปญหาการตีความอยูบอยครั้ง 

                                          
๑๐ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๓/๒๕๕๑ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร  
๑๑ มาตรา ๑๑  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

ฯลฯ    ฯลฯ 

(๖) แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเปนคณะกรรมการ

เพื่อปฏิบัติราชการใดๆ และกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือคาตอบแทนใหแกผูซ่ึงไดรับแตงตั้ง 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๑๒ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง  การแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร (ปสส.) 

(เร่ืองเสร็จที่ ๑๔๘/๒๕๕๑). 



  ๑๖ 

นอกจากนี้ ยังมีปญหาเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช

รัฐมนตรีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาวา จะสามารถกระทําไดหรือไม  

ซึ่งในประเด็นนี้ มีนักวิชาการไดแสดงความคิดเห็นแบงออกเปนสองฝาย คือ 

ฝายที่หนึ่ง เห็นวา ไมสามารถดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช

รัฐมนตรีได ทั้งนี้ เพราะบทบัญญัติในมาตรา ๒๖๕ (๑) มิไดบัญญัติยกเวนตําแหนงขาราชการ

การเมืองอื่นซึ่ งมิใช รัฐมนตรีไว ดังเชนที่ บัญญัติไวในมาตรา  ๑๑๐  (๑) ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  

ฝายที่สอง เห็นวา สามารถดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรีได 

โดยมีเหตุผล ๑๓ ดังนี้ 

(๑)  มาตรา ๒๖๕ (๑) ไมมีขอความหรือถอยคําใดเลยที่บงบอกวาตําแหนงที่หาม

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไปเปน “ขาราชการการเมือง” หรือ “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง”  

ดังนั้น จึงตีความไดวา มาตรานี้มิไดหามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองอยูแลว ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีหรือโฆษกประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนขาราชการการเมือง และเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเหมือนกัน  

(๒) มาตรา ๒๖๕ (๑) ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอาง นั้น อยูในสวนที่ ๒ ของหมวด ๑๒  

ซึ่งเปนลักษณะตองหามในเรื่อง “ผลประโยชนขัดกัน” โดยเฉพาะการตีความจึงควรจํากัดอยู 

ในกรอบของการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนเทานั้น ไมควรตีความแบบเหวี่ยงแหวา  

ส.ส.ไปดํารงตําแหนงอะไรทางการเมืองไมไดเลย นอกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรี         

ตําแหนงที่ตองหามมิให ส.ส.ไปเปนตามมาตรา ๒๖๕ (๑) จึงนาจะมีแตเฉพาะขาราชการประจํา 

ลูกจาง หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิของหนวยราชการหรือหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ ตําแหนงผูบริหาร 

กรรมการ  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  และตําแหนงผูบ ริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  

หรือขาราชการสวนทองถิ่น เทานั้น ทั้งนี้ ตําแหนงทั้งหมดดังกลาว ไมถือวาเปน “ขาราชการ

การเมือง” หรือ “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” 

(๓) มักจะมีความเขาใจไขวเขวกันระหวางคําวา “ขาราชการ” “ขาราชการ

การเมือง” และ “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง" ซึ่งอาจเปนสาเหตุของการตีความเหมารวมเอาวา 

รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๕ (๑) หามมิให ส.ส.ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาหรือเลขานุการรัฐมนตรีก็ได 

เพราะความหมายที่แทจริงนั้น คําวา “ขาราชการการเมือง” หมายถึงผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

                                          
๑๓ ส.ส.เปนขาราชการการเมือง ไดทุกตําแหนง, ใน http://www.matichon.co.th, สืบคนเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ 

๒๕๕๑. 



  ๑๗ 

ซึ่งมีเงินเดือนประจํา โดยเบิกจายจากงบประมาณประเภททางการเมือง หรืออาจอธิบายไดในอีก

แงมุมหนึ่งวาเปน "ขาราชการ" ที่มิไดเปนขาราชการประจําประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน ขาราชการ

พลเรือน ขาราชการทหาร ขาราชการตํารวจ ขาราชการครู ขาราชการตุลาการ ขาราชการอัยการ 

ขาราชการในพระองค ขาราชการในมหาวิทยาลัย และขาราชการรัฐสภาสามัญ เปนตน  

ซึ่งสรุปไดวา ขาราชการการเมืองเปนผูดํารงตําแหนงซึ่งไมใชขาราชการประจํานั่นเอง 

สวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาถือเปนผู ดํารงตําแหนง 

ทางการเมือง ซึ่งไมใชทั้งขาราชการการเมืองหรือขาราชการประจํา สมาชิกวุฒิสภานั้นไมมีปญญา 

เพราะรัฐธรรมนูญหามมิใหเปนทั้งขาราชการการเมืองและขาราชการประจําอยูแลว 

แตสําหรับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นนอกเหนือจากตําแหนงที่ ระบุใน 

มาตรา ๒๖๕ (๑) แลว สามารถเปนไดหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งตําแหนงขาราชการการเมือง  

ไมวาจะเปนนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  เลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  

ที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี หรือโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

(๔) ถาหามมิให ส.ส.ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

เลขานุการรัฐมนตรี หรือโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี โดยอางวาเปนการดํารงตําแหนงใน

หนวยราชการ ก็ตองหามมิให ส.ส.ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ที่ปรึกษาประธานสภา

ผูแทนราษฎร เลขานุการประธานรัฐสภา เลขานุการประธานสภาผูแทนราษฎร หรือเลขานุการ 

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรดวย เพราะตําแหนงเหลานั้น ก็เปนตําแหนง “ขาราชการ

การเมือง” และที่สําคัญสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาก็เปนหนวยราชการเชนเดียวกับสํานักงาน

เลขานุการรัฐมนตรีเหมือนกัน ซึ่งถาเปนตามนี้ ก็แสดงวา ส.ส.เปนอะไรไมไดเลย นอกจาก

ประธานสภา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เทานั้น ซึ่งถือเปนเรื่องผิดปกติของการปกครองในระบบ

รัฐสภา 

(๕)  ถารัฐธรรมนูญตองการที่จะหามมิให ส.ส.ไปดํารงตําแหนงที่ปรึกษารัฐมนตรี 

เลขานุการรัฐมนตรี หรือโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการการเมืองจริงก็จะตอง

บัญญัติไวอยางชัดเจนวา “หามมิให ส.ส.ดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองอื่น นอกจาก

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี” ไมใชปลอยทิ้งไวลอยๆ แลวใหตีความกันเอง 

(๖)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งเปนฉบับที่มีการ

แบงแยกหนาที่ระหวางฝายบริหารกับฝายนิ ติบัญญัติ  โดยหามมิให  ส .ส .ดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน ยังมิไดหามมิให ส.ส.ดํารงตําแหนงขาราชการ

การเมืองอื่นเลย แลวมีเหตุผลอะไรที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมิไดหามมิให ส.ส.ดํารงตําแหนง



  ๑๘ 

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในขณะเดียวกัน จะมาบัญญัติหามมิให ส.ส.ดํารงตําแหนงเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรี หรือโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปน

ตําแหนงขาราชการเมืองเหมือนกัน 

(๗) การเมืองการปกครองในระบอบรัฐสภาของหลายประเทศเปนมาตรฐาน  

เชน อังกฤษ ญ่ีปุน แคนาดา ออสเตรเลีย อินเดีย หรือแมแตประเทศเพื่อนบานเรา อยางเชน 

มาเลเซีย และสิงคโปร ยอมทราบดีวาการให ส.ส.ไปดํารงตําแหนงทางการเมืองในฝายบริหาร  

ไมวาจะเปนตําแหนงที่ปรึกษาก็ดี ผูชวยรัฐมนตรีก็ดี หรือโดยเฉพาะอยางยิ่ง ตําแหนงเลขานุการ

รัฐมนตรี ที่เรียกวา “Parliamentary Secretary” ก็ดี ถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติมาชานานอันเปนการ

ปูพื้นฐานใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมัยแรกๆ ไดไปเรียนรูฝกฝนประสบการณในตําแหนง 

ทางการเมืองของฝายบริหาร เพื่อไตเตาขึ้นไปเปนรัฐมนตรีชวยวาการและรัฐมนตรีวาการ

ตามลําดับ 

ดังนั้น ผูใหความเห็นฝายนี้จึงเห็นวา การตีความวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หามมิให ส.ส.ไปดํารงตําแหนงขาราชการการเมืองอื่นๆ เลย นอกจาก

ตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี จึงไมเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและหลักการของ

ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอีกดวย 
 ขอสังเกต 
 ในประเด็นนี้ผูเขียนเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ ไดบัญญัติหลักการนี้ไวอยางดีแลว จึงควรที่จะกลับไปใชหลักการของรัฐธรรมนูญไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทั้งนี้ เพื่อมิใหมีปญหาในการตีความดังที่เปนอยูในขณะนี้ 

 
สวนที่ ๓ วุฒิสภา (มาตรา ๑๑๑ – ๑๒๑) 
สํ าหรั บประ เ ด็ น ในส วนที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ใน เ รื่ อ ง  “ที่ มาของสมาชิ กวุ ฒิ สภา ”  

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๑ นั้น มีความเห็นแตกตาง

กันจําแนกไดเปน ๓ ความเห็น ดังนี้ 

  ความเห็นที่ ๑  มีความเห็นใหสรรหาสมาชิกวุฒิสภาโดยวิธีการ ดังนี้ 

  (๑) ใหสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากผูสมัครเขารับการสรรหาในแตละ

จังหวัด ๆ ละ ๑ คน 

  (๒)  ใหสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตางๆ 

ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพและภาคอื่นที่เปนประโยชนในการปฏิบัติการ 



  ๑๙ 

ตามอํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อใหไดบุคคลที่สมควรเปนสมาชิกวุฒิสภาตามจํานวนที่

เหลืออยูจนครบจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมี 

  ความเห็นที่  ๒  มีความเห็นวา  สมาชิกวุฒิสภาควรมีที่มาโดยมาจาก 

การสรรหาจากผู ได รับการ เสนอชื่ อจากองคกรต างๆ  แต เพียงประเภทเดียว เท านั้ น  

ทั้ งนี้  โดยไมจํ า เปนตองมีสมาชิกวุฒิสภาประ เภทที่ ได รับการ เลื อกตั้ งจากจั งหวัดๆ  

ละ ๑ คน นอกจากนี้ ในสวนของวิธีการสรรหานั้น ควรกําหนดใหองคกรตางๆ อันประกอบดวย  

ภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นๆ ไดดําเนินการสรรหาและทําการเลือก

กันเอง โดยไมจําเปนตองใหผานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๑๓ อีก แตทั้งนี้ 

รัฐธรรมนูญจะตองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการสรรหา สัดสวนและจํานวนของบุคคลผูที่สมควรเปน

สมาชิกวุฒิสภาของแตละองคกรไวใหปรากฏอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญดวย  

  ความเห็นที่  ๓  เห็นควรกําหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาโดยมาจาก 

กา ร เ ลื อ กตั้ ง ข อ งป ร ะช าชน  ทั้ ง นี้  ใ ห กํ า หนดคุณสมบั ติ ข อ งบุ คคลผู มี สิ ท ธิ ส มั ค ร 

รับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาใหสูงขึ้นรวมทั้งมีเขตพื้นที่กวางขึ้น หรือมากกวาหลักการตามที่

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ไดเคยบัญญัติไว ทั้งนี้ โดยมีเหตุผล ดังนี้ 

  (๑ )  เพื่อใหความเปนผูแทนปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญ 

มีความสมบูรณ 

(๒) เพื่อใหมีความยึดโยงกับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยตรง 

(๓) เพื่อใหมีความสอดคลองกับหลักการอันเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ 

ของวุฒิสภา ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเฉพาะใน

ดานการแตงตั้งผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระและการถอดถอนจากตําแหนง เปนตน 

  (๔ )  การใหมีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาโดยผานคณะกรรมการสรรหา 

สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๑๓ อาจมีปญหาในดานตางๆ เกิดขึ้นได เชน การแทรกแซง 

ทางการเมือง ,ผลประโยชนทับซอน  และการใหคุณใหโทษระหวางคณะกรรมการสรรหา 

สมาชิกวุฒิสภากับบุคคลผู ได รับการเสนอชื่ อ เกิดขึ้นได  ทั้ งนี้  เมื่ อไดพิจารณาถึงที่มา 

ของประธานองคกรที่จะมาทําหนาที่สรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญในหมวด ๑๐  

และหมวด  ๑๑  ที่สมาชิกวุฒิสภาจะตองเปนผูมีหนาที่พิจารณาและใหความเห็นชอบ 

ในการแตงตั้ง เปนตน 

(๕) การใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหาเทากับไมยอมรับสิทธิของประชาชน

ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา แตกลับถายโอนอํานาจหรือสิทธิการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 



  ๒๐ 

ไปใหกับบุคคลเพียง ๗ คน ที่สวนใหญเปนตัวแทนของศาลยอมทําใหศาลเปนผูทรงอํานาจเดด็ขาด 

ในการคัดเลือกคนเปนกรรมการองคกรอิสระจะกลายเปนที่รองรับชนชั้นนําของภาคราชการ๑๔ 

(๖) ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหาผสมกับการเลือกตั้งนับวาดอยกวา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ระบุวา สมาชิก

วุฒิสภาเปนผูแทนปวงชนตองใหสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง นอกจากนี้ อํานาจของสมาชกิ

วุฒิสภาที่มาจากการสรรหาไมควรมีอํานาจถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพราะถือวาไมมี

ความชอบธรรมที่คนมาจากการแตงตั้งจะมาถอดถอนคนที่มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้น สมาชิก

วุฒิสภาที่มาจากการสรรหาเปนเพียงสมาชิกวุฒิสภาชั้นสองเทานั้น ทั้งนี้ในประเทศสหรัฐเองที่

สมาชิกวุฒิสภามีอํานาจถอดถอนได ก็เพราะเปน สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง๑๕ 

  นอกจากนี้ ในการประชุมของสภารางรัฐธรรมนูญ๑๖ ที่ประชุมไดมีการพิจารณา

เกี่ยวกับที่มาของวุฒิสภา โดยมีการเสนอเกี่ยวกับที่มาของวุฒิสภาแบงเปน ๒ ฝาย ดังนี้ 

ฝายที่ ๑ ควรใหมีรูปแบบมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมด โดยเหตุผลหลัก 

ในการเสนอใหมีการเลือกตั้งโดยตรงนั้น ผู เสนอเห็นวา ระบบการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาจํานวน ๗ คน ไมใชตัวแทนของประชาชน และเห็นวา สมาชิกวุฒิสภาซึ่ง

เปนอํานาจนิติบัญญัติ อันเปนอํานาจอธิปไตยและเปนหนึ่งในอํานาจอธิปไตย การตั้งกรรมการ   

สรรหาที่ไมมีฐานที่มาจากอํานาจอะไรเลยของอํานาจอธิปไตย คณะกรรมการเหลานั้นเปนแตเพียง 

เจาหนาที่ของรัฐในแตละองคกร หลักการของอํานาจอธิปไตย คือ ประชาชน การที่ใหมีกรรมการ

สรรหาอยางนี้ เปนกลุ มบุคคลที่จะถูกสมาชิกวุฒิสภาสามารถตรวจสอบทั้งสิ้น เวนแตกรณีที่

ประชุมใหญของศาลฎีกาเทานั้นเอง แตก็ไมเวนที่จะถูกตรวจสอบโดยฝายนิติบัญญัติ 

ฝายที่ ๒  ควรใหมีรูปแบบผสม โดยในรูปแบบผสมนี้ มีการเสนอเปน ๓ รูปแบบ 

ดังนี้ 

  รูปแบบที่ ๑ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ไดเสนอใหมาจากการเลือกตั้ง 

และการสรรหา จํานวน ๑๕๐ คน  

                                          
๑๔ ส.ว.ลูกผสม "สรรหา-เลือกต้ัง" และจุดเดน จุดดอย,ใน http://www.posttoday, สืบคนเมื่อวันที่  ๒๗ กรกฎาคม 

๒๕๕๐. 
๑๕ เร่ืองเดียวกัน 
๑๖ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ),๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐. 



  ๒๑ 

รูปแบบที่ ๒ เสนอโดยกลุมของนายสมชัย  ฤชุพันธุ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ

ที่เสนอรูปแบบเดียวกับคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ แตกําหนดจํานวนสมาชิกที่มาจากการ

เลือกตั้ง จํานวน ๗๖ คน สวนมาจากการสรรหาจํานวน ๘๔ คน รวม ๑๖๐ คน  

รูปแบบที่ ๓ เสนอโดยนายวุฒิสาร  ตันไชย สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เสนอ

รูปแบบใหมีสมาชิกมาจากการการเลือกตั้ งจํานวน  ๑๒๐  คน  และมาจากการสรรหา 

จํานวน ๔๐ คน 

โดยเหตุผลสนับสนุนของความเห็นฝายนี้ มีเหตุผลหลัก ๒ ประการ คือ 

ประการที่ ๑ จากการรับฟงความเห็นของประชาชนและรับฟงความเห็นของ

องคกรตามรัฐธรรมนูญ ๑๒ องคกร ยังมีองคกรจํานวนมากที่ยังใหความเห็นในเชิงสนับสนุน 

การสรรหา ดวยเหตุผลที่วาจะทําใหไดบุคคลที่มีความแตกตางหลากหลาย และมีประสบการณจริง ๆ 

เข ามาสวนหนึ่ ง  ส วนกระบวนการและวิธีการของการสรรหานั้น  สามารถที่จะกําหนด 

ในรายละเอียดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได และอยางนอยที่สุดกระบวนการสรรหาก็จะได

หลักประกันของคนอีกกลุมหนึ่งที่จะมาชวยเพิ่มความรอบคอบความสมบูรณ ในฐานะที่จะเปน 

ผูกลั่นกรองกฎหมายใหกับสภาผูแทนราษฎร และ  

ประการที่  ๒ กระบวนการสรรหาจะเป นการใหโอกาสแกบุคคลบางกลุ ม  

หรือตัวแทนของกลุ มคนบางกลุมที่อาจจะเชื่อไดวาในการเลือกตั้งคงไมมีโอกาส เชน ตัวแทน

ของกลุ มคนที่ เป นกลุ มคนพิการ  กลุ มผู ใช แรงงาน  กลุ มเกษตรกร  ซึ่ งคนกลุ มนี้ถ าผ าน 

ในกระบวนการปกติของการเลือกตั้งก็อาจจะเทียบเคียงไมไดกับบุคคลที่มีคุณสมบัติสูงกวา 

ที่มีประสบการณสูงกว า หรือมีอดีตการทํางานที่มีประวัติในทางราชการ ซึ่งในสังคมไทย 

สวนใหญยังยอมรับนับถือเร่ืองเหลานี้อยู 

ซึ่งรูปแบบนี้ ตอมาไดมีการอธิบายวา “เปลี่ยนวิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจาก

ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง โ ด ยต ร ง เ ช น เ ดี ย ว กั บ สม า ชิ ก สภ าผู แ ท น ร าษฎ ร เ ป น วิ ธี ก า ร ส ร ร ห า 

โดยคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา โดยเห็นวา วิธีการสรรหานี้จะไดบุคคลที่เหมาะสม 

ทําหนาที่ ซึ่งวิธีการเลือกตั้งโดยตรงนั้นสมาชิกวุฒิสภาจะตองอิงกับฐานเสียงของสมาชิกสภา 

ผู แทนราษฎร และโดยขอเท็จจริงทําใหไดทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู แทนราษฎร 

เป นบุคคลกลุ มเดียวกันมาทําหนาที่ ซึ่งทําให การปฏิบัติการให เป นไปตามอํานาจหนาที่ 

ของวุฒิสภาเกิดความไมโปรงใสหรืออยูภายใตการครอบงําของพรรคการเมือง โดยที่ภาระหนาที่

ของวุฒิสภาเป นองคกรกลั่นกรองร างกฎหมาย  ตรวจสอบการกระทําของฝ ายการเมือง  

และคัดเลือกผูทําหนาที่ในองคกรอิสระ ผูปฏิบัติหนาที่เปนสมาชิกวุฒิสภาจึงตองเปนผูเปนกลาง



  ๒๒ 

ทางการเมือง มีอิสระในการตัดสินใจ และจะตองเปนผูที่ผานการกลั่นกรองคุณสมบัติวามีความรู 

ความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตองประกอบดวยบุคคลที่

มีความหลากหลายอาชีพและมาจากกลุ มบุคคลตาง  ๆ  เพื่อให การกลั่นกรองเรื่องที่อยู  

ในอํานาจหน าที่ ของวุฒิสภาเป นไปด วยความรอบคอบและมีความสมดุลในเหตุผล 

ในการดําเนินการที่จะมีผลกระทบตอประชาชนเปนสวนใหญ”๑๗ 

และลาสุดไดมีพรรคการเมืองเสนอใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญในประเด็นเกี่ยวกับ

ที่มาของวุฒิสภาดวย โดยเสนอใหกลับไปใชรูปแบบตามรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ กลาวคือ  

มีจํานวน ๒๐๐ คน มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด  

สําหรับความเห็นของผูเขียนนั้น ผูเขียนไดเคยเสนอความคิดเกี่ยวกับที่มาของ

วุฒิสภาไวในหลายทางเลือกดวยกัน๑๘ ทั้งนี้ โดยพิจารณาอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาประกอบกัน 

ดังนี้  

ทางเลือกที่ ๑  คงอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาไวดังเดิมทั้งในฐานะสภากลั่นกรอง 

และสภาตรวจสอบ  แตแก ไขวิธีการไดมาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภาจากเดิมเลือกตั้ ง โดยตรง 

เปนการเลือกตั้งโดยผานคณะกรรมการสรรหา วิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่จะใหมีอํานาจ

เชนเดียวกันกับวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (พ.ศ.๒๕๔๐) 

ทางเลือกที่ ๒ ขอเสนอรูปแบบวุฒิสภาแบบที่สองนี้เปนรูปแบบผสมระหวาง 

การแตงตั้งและการเลือกตั้ง ทั้งนี้ โดยวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งมีจํานวน ๗๖ คน 

เปนผูแทนแตละจังหวัด และสมาชิกซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ๗๖ คน ซึ่ง

คุณสมบัติ และลักษณะตองหามของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้งจากผูมีประสบการณใน

การบริหารราชการแผนดิน วิชาการ หรือวิชาชีพ แตในทางเลือกนี้ควรใหคงอํานาจหนาที่เดิม 

ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยกเวน 

(๑) อํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 

ตามรัฐธรรมนูญนั้น ดวยเหตุที่วุฒิสภาในรูปแบบนี้มาจากการแตงตั้ง โดยลําพังวุฒิสภาเอง 

จึงไมสมควรกําหนดใหมี อํานาจในการใหความเห็นชอบผู ดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 

ตามรัฐธรรมนูญ แตอํานาจในการใหความเห็นชอบผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระจะเปนอํานาจของ

                                          
๑๗ สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม พรอมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ฉบับรับฟง 

ความคิดเห็น (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการ,๒๕๕๐), หนา ๗๒. 
๑๘มนตรี  รูปสุวรรณ, เร่ืองเดิม, หนา ๔๙. 



  ๒๓ 

รัฐสภา (สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา) วุฒิสภาจึงมีสวนในการใหความเห็นชอบผูดํารงตําแหนง

ในองคกรอิสระไดในฐานะเปนสวนหนึ่งของรัฐสภา 

(๒) อํานาจในการถอดถอดผูดํารงตําแหนง ดวยเหตุที่วุฒิสภารูปแบบนี้มาจาก

รูปแบบผสม จึงไมควรมีอํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนง แตจะมีสวนในการเขาชื่อเสนอตอ

รัฐสภาใหดําเนินการถอดถอนผูดํารงตําแหนงได (อํานาจในการถอดถอนจะเปนของรัฐสภา) 

ซึ่งเมื่อพิจารณาประเด็นในเรื่อง “ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา” ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลว เห็นวา มีจุดเดน เชน ในเรื่องการออกแบบความ

ตอเนื่องของวุฒิสภาเพื่อมิใหเกิดปญหาสูญญากาศ แตผูเขียนยังมีความเห็นที่แตกตางอยูใน 

หลายประเด็น ดังนี้ 

(๑)  ขอเสนอรูปแบบวุฒิสภาที่กําหนดเปนรูปแบบผสมระหวางการแตงต้ัง 

และการเลือกตั้งนั้น แมสัดสวนจํานวนของสมาชิกจะดูเหมาะสมดีแลว แตวิธีการไดมาซึ่งสมาชิก

วุฒิสภาโดยเฉพาะการสรรหาที่กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาที่ประกอบดวย ประธานศาล

รัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูพิพากษาในศาลฎีกา 

ซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกามอบหมายจํานวนหนึ่งคน

และตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจํานวน

หนึ่งคนเปนกรรมการ เปนผูทําหนาที่สรรหาบุคคลเปนสมาชิกวุฒิสภานั้น  อาจมีปญหา 

ในดานตางๆ เกิดขึ้นได เชน การแทรกแซงทางการเมือง, ผลประโยชนทับซอน และการใหคุณ 

ใหโทษระหวางคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากับบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเกิดขึ้นได  

(๒) สําหรับหลักการในสวนของมาตรา ๑๑๔ นี้ มีขอพิจารณาวา การเสนอชือ่จาก

องคกรตางๆ นั้น จะกําหนดอยางไร รวมทั้งคําวา “ภาคอื่นที่เปนประโยชนในการปฏิบัติตามอํานาจ

หนาที่ของวุฒิสภา” นั้น มีความหมายกวางขวาง มากนอยเพียงใด ซึ่งหลักเกณฑและวธิกีารสรรหา

ในกรณีเชนนี้ถือไดวาเปนหลักการสําคัญอันสมควรที่จะไดบัญญัติไวโดยชัดเจนในบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ ซึ่งไมสมควรที่จะนําไปบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในภายหลัง ซึ่งอาจทําให

เจตนารมณอันเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเปลี่ยนแปลงไปได และจากขอพิจารณาที่วามานี้ 

ทําใหพบปญหาที่สําคัญทางปฏิบัติ กลาวคือ ปญหาในการจัดกลุมผูสมัครรับการสรรหาซึ่งการ

พิจารณาเพื่อจัดเขาภาคตางๆ ที่ผูสมัครบางคนอยูในภาคสื่อมวลชนแตไดรับการเสนอชื่อจาก

องคกรภาคอื่น  



  ๒๔ 

(๓) ประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับ 

การสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

มาตรา ๑๑๕  ที่กําหนดใหมีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบปบริบูรณในวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการ

เสนอชื่อนั้น เห็นวา ประเด็นเกี่ยวกับอายุของผูมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการสรรหาเปน

สมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๕ (๒) ที่

กําหนดไววา “มีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบปบริบูรณในวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ” นั้น 

เห็นควรแกไขเปนวา “มีอายุไมตํ่ากวา ๓๕ ปบริบูรณในวันสมัครหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ” ทั้งนี้ 

เพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติของบุคคลผูที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี เพราะเมื่อพิจารณาถึง

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบแลวถือไดวามีความใกลเคียงกัน 

อยางไรก็ดี  ในเร่ือง “การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา” หรือ “ที่มา” ของสมาชิก

วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไดมีการวิพากษวิจารณเปนอันมาก ซึ่งนักวิชาการบางทาน 

ไดกลาววา “จะเปนตนเหตุของวิกฤติการณทางการเมืองในอนาคต”๑๙ และผูเขียนเองก็เห็นดวย 

นอกจากนี้ ศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ อดีตคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ  

ป ๒๕๕๐ ก็เห็นวา การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้เปนการผิดเจตนารมณของรัฐธรรมนูญที่

ตองการใหมีสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งกอนแลวคอยมีสมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหา๒๐  

เพราะเมื่อไดสมาชิกวุฒิสภาประเภทเลือกตั้งมาจากกลุมอาชีพใดยังขาดอยู จะไดมาเพิ่มเติม

สัดสวนในสมาชิกวุฒิสภาประเภทมาจากการสรรหาได ทั้งนี้ เพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ที่ทรงคุณวุฒิอยางหลากหลาย 

นอกจากนี้   ยั งพบจุดบกพรอง เกี่ ยวกับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  

จํานวน ๗๔ คน ที่กําหนดใหดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากผูไดรับการเสนอชื่อ

จากองคกรตางๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพและภาคอื่นที่เปนประโยชน 

ในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาเปนสมาชิกวุฒิสภา โดยการเสนอชื่อผูซึ่งมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม เชน ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง

หรือเคยเปนสมาชิกหรือเคยดํารงตําแหนงและพนจากการเปนสมาชิกหรือการดํารงตําแหนงใดๆ  

ในพรรคการเมืองมาแลวยังไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ  

                                          
๑๙  อมร จันทรสมบูรณ,สภาพวิชาการทางกฎหมายของประเทศไทย :สาเหตุแหงความลมเหลวของการปฏิรูปการเมือง  

ครั้งที่ ๒ ( กรณีศึกษา – case study: “รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม” ของสภารางรัฐธรรมนูญ ชุดที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๐)),ใน 

http://www.pub-law.net,สืบคนเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑. 
๒๐ หนังสือพิมพผูจัดการออนไลน  (๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑). 



  ๒๕ 

จากทางปฏิบัติ พบวา องคกรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาเสนอชื่อ

บุคคลที่เปนหรือเคยเปนสมาชิกขององคกร หรือปฏิบัติหนาที่หรือเคยปฏิบัติหนาที่ในองคกร  

ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ และสมควรไดรับ 

การสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา จํานวนทั้งสิ้น ๑,๐๘๗ องคกร จําแนกเปนรายภาค ดังนี้ 

(๓.๑) ภาควิชาการ  จํานวน ๑๒๓ องคกร 

(๓.๒) ภาครัฐ จํานวน ๑๑๔ องคกร 

(๓.๓) ภาคเอกชน จํานวน ๔๔๓ องคกร 

(๓.๔) ภาควิชาชีพ จํานวน ๑๕๒ องคกร 

(๓.๕) ภาคอื่น จํานวน ๒๕๕ องคกร 

แตเมื่อพิจารณาถึงตัวบุคคลที่องคกรภาคตางๆ เสนอมานั้น จะพบวา มีหลาย

องคกรที่เสนอชื่อบุคคลที่ไมมีคุณลักษณะตรงกับลักษณะขององคกร เชน บางคนประกอบวิชาชีพ

เปนสื่อมวลชน แตไดรับการเสนอชื่อจากภาควิชาการ เปนตน นอกจากนี้ ยังพบปญหาวา  

มีบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อซ้ําในการเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาจํานวนมาก  

สวนในประเด็นที่ เกี่ยวของกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ผานมานั้น  

ในระยะนี้ควรจะทดลองใชรูปแบบนี้ไปกอน แตอยางไรก็ดี จากขอเท็จจริงที่ปรากฏในชวง 

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานั้น พบวา บางจังหวัดมีผูสมัครเพียงคนเดียว ทั้งนี้ อาจจะเนื่องจาก

รัฐธรรมนูญกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไวอยางเครงครัดมาก เชน การหามผูที่

เปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองหรือเคยเปนสมาชิกหรือเคยดํารงตําแหนงและ

พนจากการเปนสมาชิกหรือการดํารงตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมืองมาแลวยังไมเกินหาปนับถึงวัน

สมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ มิใหเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เปนตน  
 ขอสังเกต 
 ผูเขียนมีความเห็นวา การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาควรทดลองรูปแบบตามที่

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไปกอน และเพื่อมิให

ประชาชนเกิดความสับสน แตตองแกไขขอบกพรองบางประการ ดังนี้ 

(๑)  ในสวนที่เกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ควรมีการพิจารณาถึงตัวบุคคล

ที่ไดรับการเสนอชื่อกับองคกรที่เปนผูเสนอชื่อวาควรจะมีการกําหนดหลักเกณฑที่เครงครัดวา 

องคกรที่จะเสนอชื่อตองเสนอชื่อบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับองคกรนั้นๆ ไมใชเสนอชื่อบุคคลที่ไม

เกี่ยวของโดยตรงก็ได เพราะจะทําใหไมตรงเจตนารมณของรัฐธรรมนูญอยางแทจริง ดังเรื่องที่มี



  ๒๖ 

การรองคัดคานจากผูเสนอชื่อบางรายวา ผูไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาเปนบุคคลที่ไมได

เกี่ยวของกับองคกรที่เสนอชื่อ 

(๒)  การกําหนดวาองคกรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนสมาชิก

วุฒิสภา ตองมิใชองคกรที่แสวงหาผลกําไรหรือตองเปนกิจกรรมทางการเมือง จึงมีปญหาวาแคบไป

หรือไม เพราะในที่สุด จากการเสนอชื่อในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ป ๒๕๕๐ ปรากฏวา รายชื่อ

องคกรบางองคกรแทบจะไมเปนที่รูจักและบางองคกรก็เปนองคกรที่เล็กมาก ก็มีสิทธิเสนอชื่อ

บุคคลเขาในการสรรหาได 

(๓) ควรทบทวนองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา โดยตอง

ไมประกอบดวยบุคคลที่วุฒิสภาเปนผูพิจารณาใหดํารงตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

เพราะจะเขาลักษณะการใหคุณใหโทษกันขึ้น เปนการขัดกับหลักการถวงดุลอํานาจ 

(๔)  ในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่   

๒ มีนาคม ๒๕๕๑ นั้น พบวา มีขอบกพรองในทางปฏิบัติ กลาวคือ คณะกรรมการการเลือกตั้งได

ทําประชาสัมพันธการเลือกตั้งในระยะเวลาสั้นเกินไป ทําใหประชาชน ไปลงคะแนนเสียงเลือกรอย

ละ ๕๕.๖๒๑ นับวานอยกวาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังนั้น  จึงควรแกไขในเรื่องการ

ประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหมากขึ้น สวนปญหาขอกฎหมายที่เกี่ยวกับการหา

เสียงเลือกตั้งนั้น ยังมีความไมชัดเจนวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๓ ที่บัญญัติ 

“ใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาสามารถหาเสียงเลือกตั้งไดก็แตเฉพาะที่เกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานในหนาที่ของวุฒิสภา” นั้น มีความหมายอยางไร เพราะภาคปฏิบัติ ผูสมัคร 

รับเลือกตั้งไดมีการเกรงกลัววาจะผิดกฎหมาย จนทําใหไมคอยมีการหาเสียงเทาที่ควร 

สวนที่ ๔ บทที่ใชแกสภาทั้งสอง (มาตรา ๑๒๑ - ๑๓๕ ) 

ในสวนที่ ๔ บทที่ใชแกสภาทั้งสอง มีความเห็นดังนี้ 

 

มาตรา ๑๒๒  ที่บัญญัติวา “สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทน

ปวงชนชาวไทยโดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงําใดๆ และตอง

                                          
๒๑มีจํานวนประชาชนมาลงคะแนนเสียงเลือกสมาชิกวุฒิสภา ๒๔,๙๗๖,๔๗๒ คน จากผูมีสิทธิเลือกต้ัง ๔๔,๙๑๑,๒๕๔ 

คน  คิดเปนรอยละ ๕๕.๖๑ มีบัตรดี ๒๑,๙๘๓,๐๐ บัตร คิดเปนรอยละ ๘๘.๐๑ บัตรเสีย ๙๑๔,๒๒๙ บัตร คิดเปนรอยละ ๓.๖๖  

บัตรไมประสงคลงคะแนน ๒,๐๗๙,๒๕๔ บัตร คิดเปนรอยละ ๘.๓๓, ใน http:// www.ect.go.th, สืบคนเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน 

๒๕๕๑. 



  ๒๗ 

ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ย ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต  เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น ส ว น ร ว ม ข อ ง 

ปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน” นั้น  

คําวา “การขัดกันแหงผลประโยชน” มีความหมายครอบคลุม มากนอยเพียงใด 

ซึ่ ง ใ นชั้ น ก า รพิ จ า รณาของสภา ร า ง รั ฐ ธ ร รมนูญ๒๒ ก็ มิ ไ ด อ ภิป ร าย ให ค ว ามหมาย 

ในประเด็นนี้ เทาใดนัก สวนใหญจะเปนการอภิปรายในประเด็นที่ เกี่ยวกับการใชถอยคํา 

ระหวางคําวา “ผลประโยชนทับซอน” “ผลประโยชนขัดกัน” และ“การขัดกันแหงผลประโยชน” 

เทานั้น 

 

มาตรา ๑๒๕  ที่กําหนดหลักการเกี่ยวกับอํานาจของประธานสภาผูแทนราษฎรและ

ประธานวุฒิสภานั้น มีปญหาที่ตองพิจารณาเกี่ยวอํานาจของประธานสภาผูแทนราษฎรและ

ประธานวุฒิสภาในการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือนของ

ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของ

หนวยงานราชการสั งกัด รัฐสภา  ทั้ งนี้  เนื่ องจากมาตรา  ๒๖๖  บัญญั ติหลักการไวว า 

“สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปน

ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู แ ท น ร า ษ ฎ ร ห รื อ ส ม า ชิ ก วุ ฒิ ส ภ า เ ข า ไ ป ก า ว ก า ย ห รื อ แ ท ร ก แ ซ ง 

เพื่อประโยชนของตนเอง ของผู อ่ืน หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  

ในเรื่องการปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจําของขาราชการ  พนักงาน  

หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ และในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อน

ตําแหนง และเลื่อนเงินเดือนของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการ

การเมือง  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  ฯลฯ” ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอํานาจของ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในเรื่องดังกลาวแลว มีบทบัญญัติในมาตรา ๒๖๘ ไดบัญญัติยกเวนให

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสามารถที่จะกระทําการได เพราะเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ 

ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอรัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ขอสังเกต 
ในประเด็นนี้ ผูเขียนเห็นวา แมวาในอดีตที่ผานมาจะไมเคยปรากฏปญหาในเรื่อง

การบริหารราชการของรัฐสภา แตเนื่องจากปจจุบันรัฐธรรมนูญไดกําหนดบทบัญญัติในลักษณะนี้ไว 

จึงเห็นวา ควรจะมีการทบทวนในประเด็นเกี่ยวกับอํานาจของประธานสภาผูแทนราษฎร 

                                          
๒๒ รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ), ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐. 



  ๒๘ 

และประธานวุฒิสภาในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง ฯลฯ ในหนวยงานสงักดั

รัฐสภาดวยหรือไม 

 

มาตรา ๑๒๖  เกี่ยวองคประชุมของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาที่กําหนดให “การ

ประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา”นั้น มีการกําหนดมาตรการลงโทษสมาชิกในกรณี

การขาดประชุมไวแลวในมาตรา ๑๐๖ (๑๐) กรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุด

ลง เมื่อขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอย

กวาหนึ่งรอยยี่สิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร และในมาตรา ๑๑๙ (๗) 

สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในส่ีของจํานวนวันประชุม

ในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธาน

วุฒิสภา แตมาตรการนี้จะไมครอบคลุมถึงกรณีที่สมาชิกมาประชุมแลว ตอมาไมอยูในหองประชุม

และไมลงมติในการประชุมในเรื่องสําคัญๆ ซึ่งปญหาที่ตามมา คือ ทําใหกระบวนการพิจารณา

กฎหมายเกิดปญหา  ดังเชนกรณีความชอบดวยรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา  ๑๔๑  ของราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จํานวน ๓ ฉบับ ไดแก  

๑. รางพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... 

๒. ราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่...) พ.ศ. .... 

๓.ราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ....   

ที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) สงใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวย

รัฐธรรมนูญทั้งในแงเนื้อหาบทบัญญัติและกระบวนการตรากฎหมายวา รางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม และมี

ขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม  

ซึ่งปรากฏวา ที่ประชุมคณะตุลาการรัฐธรรมนูญไดพิจารณาแลว มีคําวินิจฉัย 

สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

“รัฐธรรมนูญบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทและอํานาจในการคุมครองสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนโดยการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย  

ตามหลักการตรวจสอบกอนประกาศใชกฎหมายในมาตรา ๑๔๑ และมาตรา ๑๕๔ ซึ่งเปน 

การตรวจสอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติอ่ืนที่รัฐสภา 



  ๒๙ 

ใหความเห็นชอบแลววา ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม และมีขอความ

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม และตามหลักการตรวจสอบภายหลังประกาศใชเปนกฎหมาย

ตามมาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๔๕ มาตรา ๒๕๗ ที่บัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยได วาบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ประกาศใชแลวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

หรือไม โดยไมอาจหยิบยกประเด็นความไมชอบดวยรัฐธรรมนูญของกระบวนการตรากฎหมาย

ฉบับนั้นใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดอีก 

ในสวนของการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ มีลักษณะพิเศษแตกตางจากการตรวจสอบความชอบดวย

รัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติอ่ืนตามมาตรา ๑๕๔ กลาวคือ การตรวจสอบความชอบดวย

รัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๔๑ นั้น เปนบทบังคับวา 

กอนนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยใหรัฐสภาสงรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับ (ยกเวนกรณีตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๕ 

ประกอบมาตรา ๓๐๕ (๓)) ที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญ โดยไมมีการตั้งประเด็นปญหาและความเห็นประกอบ สวนตามมาตรา ๑๕๔  

รางพระราชบัญญัติอ่ืนจะสงศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบกอนประกาศใชเปนกฎหมายเฉพาะกรณี 

ที่บัญญัติไวในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา

รวมกันหรือนายกรัฐมนตรี เห็นวา รางพระราชบัญญัติใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  

หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็น

ดังกลาวหรือนายกรัฐมนตรีสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวย

รัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้งในประเด็นวา รางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม ประการหนึ่ง 

และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม  

อีกประการหนึ่งโดยในประเด็นวา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับตราขึ้น 

โดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงชาติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง (๑) หรือไม 

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาใหกระทําเปนสามวาระ ดังตอไปนี้  



  ๓๐ 

(๑)  การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ และในวาระที่สอง 

ข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเสียงขางมากของแตละสภา..”  

กรณีจึงมีปญหาที่ตองวินิจฉัยกอนวา ขณะที่สภานิติบัญญัติแหงชาติออกเสียง

ลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับ

ดังกลาว องคประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง 

หรือไม  

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การประชุมสภาผูแทนราษฎร

และการประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยู

ของแตละสภา จึงจะเปนองคประชุม เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตาม

มาตรา ๑๕๖ และมาตรา ๑๕๗ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะกําหนดเรื่ององคประชุมไว 

ในขอบังคับเปนอยางอื่นก็ได..” 

สาระสําคัญของบทบัญญัตินี้คือ กําหนดจํานวนของสมาชิกสภาที่มีจํานวนมาก

เพียงพอที่จะมารวมกันแสดงความคิดเห็นและแสดงเจตนาในรูปของมติที่ประชุมในการพิจารณา

รางกฎหมายและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ อันเปนหลักการประชุมสภาที่ใช

อยูในนานาประเทศ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในอดีตลวนมีบทบัญญัติวาดวยองคประชมุ

ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเชนกัน การกําหนดองคประชุมไวดวยก็เพื่อใหการประชุม

พิจารณาเรื่องตางๆ ของทั้งสองสภาเปนไปดวยความรอบคอบ มีมุมมองที่หลากหลาย และมี 

การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ของสภา

ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในสวนที่เกี่ยวกับการตรากฎหมายนั้น กฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบ

จากรัฐสภา เมื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  

ยอมมีผลใชบังคับกับประชาชนทุกคนในประเทศ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการพิจารณา 

อยางรอบคอบในการพิจารณาทุกวาระ และเมื่อรัฐธรรมนูญกําหนดองคประชุมไวไมนอยกวา 

กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา ยอมมีความหมายวา การประชุม 

สภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาที่มีจํานวนสมาชิกเขารวมประชุมไมครบองคประชุม  

จะถือวาเปนการใชอํานาจนิติบัญญัติโดยองคกรสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไมได และหากมี

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรและที่ประชุมวุฒิสภาที่ไมครบองคประชุม  

จะถือวาเปนการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรและที่ประชุมวุฒิสภาที่ไมครบ

องคประชุม จะถือวาเปนการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

ที่ชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไมได 



  ๓๑ 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ งสามฉบับ  

สภานิติบัญญัติแหงชาติเปนองคกรที่ใชอํานาจนิติบัญญัติแทนสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  

ตามมาตรา ๒๙๓ ของรัฐธรรมนูญ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

จึงตองเปนการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมที่ครบองคประชุม จึงจะถือวาเปนการออกเสียง

ลงคะแนนที่ชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญเชนกัน 

  ในเรื่องการกําหนดเกี่ยวกับองคประชุมของสภานั้น เห็นวา เปนบทบัญญัติที่

กําหนดโดยชัดเจนในรัฐธรรมนูญ กฎหมายอื่นใดและขอบังคับการประชุมสภาจะขัดหรือแยงไมได 

ดังนั้น การจะอางขอบังคับการประชุมสภาหรือธรรมเนียมปฏิบัติใดเพื่อมิใหตองเปนไปตาม

บทบัญญัติและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ยอมไมอาจกระทําได สวนขอบังคับการประชุม 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๘ วรรคสอง เปนเพียงบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปด

ประชุม แตภายหลังเปดการประชุมแลวในขั้นตอนของการลงมติ ซึ่งผลมาจากการประชุม

ปรึกษาหารือและแสดงเจตนาออกมาในรูปของมติที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ องคประชุม

จะตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง เพราะองคประชุมมิไดมีความหมาย 

แตเพียงวา เมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมครบและเปดการประชุมแลว หลังจากนั้นสมาชิก 

จะอยูรวมประชุมหรือไมก็ได โดยไมตองคํานึงถึงจํานวนสมาชิกในที่ประชุมอีกตอไป และหากถือ

จํานวนสมาชิกที่ลงชื่อมาประชุมเปนองคประชุมของสภาจนเสร็จส้ินการประชุมในแตละครั้ง  

คงจะไมปรากฏเหตุการณดังเชนที่เกิดขึ้นในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในอดีต รวมทั้งใน 

สภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ดวย คือ การขอใหนับองคประชุมในระหวางการประชุม 

  สวนการอางเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาที่จะไมออกเสียงตามรัฐธรรมนูญ  

มาตรา ๑๓๐ นั้น เห็นวาเปนคนละเรื่องกับองคประชุมที่ตองประกอบดวยจํานวนสมาชิกไมนอยกวากึง่

หนึ่งของสภาและแมสมาชิกมีเอกสิทธิ์ที่จะออกเสียง แตสมาชิกที่ไมประสงคออกเสียงตองอยู 

ในที่ประชุมเพื่อแสดงเจตนาใหปรากฏความเห็นของตนในที่ประชุม 

  เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติตามเอกสารบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงมาประกอบการพิจารณา

ของศาลรัฐธรรมนูญวาในวันและเวลาที่สภานิติบัญญัติแหงชาติออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่ง

ข้ันรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับวาในการประชุมเพื่อลงมติ

ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ มีสมาชิกเขาประชุมไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

เทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติในขณะนั้น จึงไมครบองคประชุม และไมอาจถือเปนมติ 

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติไดและเมื่อการประชุมเพื่อลงมติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ 



  ๓๒ 

เปนการประชุมโดยไมชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่งแลว การลงมติ

ในวาระที่หนึ่งจึงเปนการลงมติโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มีผลใหกระบวนการ

ในการตรารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับดังกลาวในวาระที่หนึ่งขั้นรับ

หลักการ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและไมสามารถนําไปสูการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับในวาระที่สองและวาระที่สามตอไปได สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงไมมี

อํานาจที่จะพิจารณาในวาระที่สองของวาระที่สาม ดังนั้น การตรารางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... จึงไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

อันมีผลใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับเปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๔๑ วรรคสอง และกรณีไมจําตองวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ทั้งสามฉบับมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไมเพราะไมอาจทําใหผลของคําวินิจฉัย

เปลี่ยนแปลงไป 

อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ และเปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ วรรคสอง”๒๓ 
 ขอสังเกต 
 ผู เขียนเห็นวา  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ที่   ๒ /  ๒๕๕๑  ,๓ /๒๕๕๑  

และที่ ๔/๒๕๕๑ นี้ ไดอธิบายมาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

ไวอยางชัดเจน และทําใหฝายนิติบัญญัติตองทบทวนแนวทางปฏิบัติใหชัดเจนยิ่งขึ้น และควรจะ

เพิ่มมาตรการที่เขมงวดและเครงครัดไวในรัฐธรรมนูญหรือขอบังคับการประชุม เชน กําหนด 

ใหวันประชุมสภาหามมิใหมีการประชุมคณะกรรมาธิการ และตองมีมาตรการบังคับใหมีสมาชิก 

นั่งประชุมใหครบองคประชุม โดยอาจนําระบบการหักเงินคาตอบแทน (Retenues sur indemnité)  

ของวุฒิสภาในประเทศฝรั่งเศสที่กําหนดใหมีการหักเงินคาตอบแทนสําหรับการขาดประชุม

                                          
๒๓คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒/ ๒๕๕๑ ,๓/๒๕๕๑ และที่ ๔/๒๕๕๑ เร่ือง ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติขอให 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  

พ .ศ. .... รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ .ศ. ....  

และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑. 



  ๓๓ 

คณะกรรมาธิการ๒๔ เพื่อสรางวินัยใหกับสภาไมใหเกิดปญหาการขาดประชุมข้ึน อันจะเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานของรัฐสภาไดอีกทางหนึ่ง 

 

มาตรา  ๑๓๕  วรรคสอง  มีข อ สัง เกตเกี่ ยวกับ อํานาจของคณะกรรมาธิการ 

ในการออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง

ความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้น และใหคําสั่งเรียก

ดังกลาวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ วา “ผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ”นั้น ไดแก 

ผลบังคับประการใดบาง ซึ่งประเด็นนี้จะตองมีการบัญญัติใหชัดเจนในกฎหมายที่จะตองตราขึ้น

เปนการเฉพาะ มิใชกําหนดไวในขอบังคับการประชุมของสภา  

 

สวนที่ ๕ การประชุมรวมกันของรัฐสภา (มาตรา ๑๓๖ - ๑๓๗ ) 

 ในสวนที่  ๕   การประชุมร วมกันของรัฐสภา  นั้น  เปนการกํ าหนดหลัก เกณฑ 

แหงการประชุมรวมกัน และวิธีการประชุม มีประเด็นขอสังเกตวา การกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรมีจํานวน ๔๘๐ คน และสมาชิกวุฒิสภามีจํานวน ๑๕๐ คน คิดเปนอัตราสวน ๑ : ๒  

ซึ่งไมสมดุลกันยอมมีผลในการลงมติในการประชุมรวมกันของรัฐสภา เพราะเทากับในทางปฏิบัติ

วุฒิสภาไมอาจลงคะแนนเสียงใหแตกตางไปจากสภาผูแทนราษฎรได๒๕ เชน การออกเสียง

ลงคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่กําหนดจํานวนคะแนนเสียงไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เปนตน  

 

 

                                          
๒๔การหักเงินคาตอบแทนสําหรับการขาดประชุมคณะกรรมาธิการ กลาวคือ ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา ขอ ๑๕ 

วรรคสาม หากสมาชิกวุฒิสภาที่เปนกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาขาดการประชุม ๓ ครั้งติดตอกันโดยไมมี

เหตุผลจะถูกหักเงินเปนจํานวนครึ่งหนึ่งของเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ (indemnité de fonction) จนถึงการเปดประชุม 

สมัยสามัญในเดือนตุลาคม  อยางไรก็ตาม ถาหากสมาชิกผูใดสามารถใหเหตุผลในการขาดประชุมได สมาชิกผูนั้นก็จะไมถูกลงโทษ

ดังกลาว 

อนึ่ง  ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา ขอ ๙๗ ไดกําหนดใหมีการลงโทษทางวินัยโดยการประณาม (peine disciplinaire  

de la censure) รวมกับการหักเงินคาตอบแทนขั้นพื้นฐานและคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ 

๒๕คณะกรรมการติดตามศึกษาบทบัญญัติรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมของวุฒิสภา: ชุดป ๓๙ – ๔๓, หลักการและ

สาระสําคัญ รวมทั้งสรุปประเด็นขอพิจารณาเบื้องตนตอบทบัญญัติของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม, ๒๕๔๐ (กรุงเทพมหานคร: 

วุฒิสภา, ๒๕๔๐), หนา ๓๗. 



  ๓๔ 

สวนที่ ๖ การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๓๘ - ๑๔๑ ) 

         พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือที่เรียกกันโดยทั่วๆ ไปวา กฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ  ถือว า เปนนวัตกรรมในทางกฎหมายที่ ถู กนํ ามาบัญญั ติ ไว เปนครั้ งแรก 

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และถึงแมวาประเทศไทยจะมี

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาแลวหลายฉบับ แตก็ไมมีฉบับใดที่กลาวถึงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญเอาไวเลย  

            ในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญหมายความวา๒๖ วา “เปนกฎหมายที่ตราขึ้นในรูปแบบพระราชบัญญัติ ซึ่ง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหมีข้ึนอีกรูปแบบหนึ่งในระบบบทกฎหมายไทย เพื่อ

กําหนดรายละเอียดซึ่งเปนกฎเกณฑสําคัญเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บางมาตราที่บัญญัติหลักการไวอยางกวาง ๆ ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ใหมี

ความกระจางแจง ชัดเจนและสมบูรณยิ่งขึ้น โดยไมตองบัญญัติไวในตัวบทแหงรัฐธรรมนูญใหมี 

ความยาวมากเกินไป และเพื่อที่จะไดสะดวกแกการแกไขเพิ่มเติม โดยไมตองดําเนินการ 

ตามวิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ทําไดยากกวาการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ  

โดยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมีลักษณะและสถานะเหมือนกับพระราชบัญญัติธรรมดาทั่วไป 

แตมีหลักเกณฑที่กําหนดไวเปนพิเศษบางประการ ดังตอไปนี้ 

 (๑) การเรียกชื่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ตองเรียกวา “พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย... พ.ศ. ...” เชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐  

 (๒)  การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จะกระทําไดก็แตเฉพาะเรื่อง 

ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บังคับไวเทานั้น จะตราขึ้นเพื่อใชในเรื่อง

อ่ืน ๆ ดังเชนพระราชบัญญัติทั่วไปไมได  

 (๓) ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฉบับป ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๓๘  กําหนดใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ๙ ฉบับ ดังตอไปนี้  

  (๓ .๑ ) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

  (๓.๒)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง  

                                          
๒๖ http://www. th.wikipedia.org, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑. 



  ๓๕ 

  (๓.๓)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  

  (๓.๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง

ประชามติ  

  (๓.๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

  (๓.๖)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญา

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

  (๓.๗)  พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน  

  (๓ .๘ )พระราชบัญญั ติประกอบรั ฐธ ร รมนูญด วยการป อ งกั น 

และปราบปรามการทุจริต 

  (๓.๙)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

 (๔) สวนกฎหมายอื่น ๆ แมรัฐธรรมนูญจะกําหนดใหออกเพื่ออธิบายขยาย 

ความเพิ่มเติมได แตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ไมถือวาเปน

กฎหมายหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

 (๕)  การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับตองทําใหแลวเสร็จ

ภายในกําหนดเวลาที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บังคับไวในมาตรา 

๓๒๓ และมาตรา ๓๒๙ กลาวคือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญลําดับ (๓.๑) ถึง (๓.๓) ที่

จําเปนตอการเลือกตั้งทั่วไปตองทําใหแลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญลําดับ (๓.๔) ถึง (๓.๘) ตองทําใหแลวเสร็จภายใน ๒ ป นับแตวันที่ประกาศใช

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 (๖)  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่มีการเสนอตอรัฐสภา  

แลวไมวาโดยทางใด ตามมาตรา ๑๔๐ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาใหกระทําเปนสามวาระ ดังตอไปนี้ 

(๖.๑) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ และในวาระ

ที่สองข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเสียงขางมากของแตละสภา 

(๖.๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบ

ดวยในการที่จะใหออกใชเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา 



  ๓๖ 

และใหนําบทบัญญัติในหมวด ๖ สวนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ มาใชบังคับ

กับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม 

 (๗)  การคัดคานวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีความขัดหรือแยง

ตอ รัฐธรรมนูญหรือตราขึ้น โดยไมถูกตองตามบทบัญญั ติของ รัฐธรรมนูญ  อาจทําได 

โดยศาลรัฐธรรมนูญ แตในการลงมติใหแกไขเพิ่มเติมหรือไมใหความเห็นชอบ รางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ของแตละสภา ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวขึ้น

ทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย แตถาเปนรางพระราชบัญญัติทั่วไป ผูเขาชื่อตองมี

จํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ ของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาซึ่งเปนการแสดงวา

รัฐธรรมนูญตองการใหการตรวจสอบ และควบคุมดูแลความถูกตองของกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญทําไดงายและคลองตัวกวาการตรวจสอบกฎหมายธรรมดา (มาตรา ๑๕๔)” 

 ในตางประเทศ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ Organic Law โดยประเทศภาคพื้น

ยุโรปที่มีรัฐธรรมนูญเปนลายลักษณอักษร อาทิ อิตาลี ฝร่ังเศส สเปน โปรตุเกส เปนตน ซึ่งเรื่องนี้ 

ศาสตราจารย ดร. อมร จันทรสมบูรณ ไดใหความหมายของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไว

ในบทความของทานเรื่องสรุปโครงสรางรัฐธรรมนูญในอนาคตของไทยวา กฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายเกี่ยวกับกฎเกณฑการปกครองประเทศซึ่งแยกรายละเอียดตางหาก

ออกไปจากรัฐธรรมนูญ ซึ่งในตางประเทศที่ใช ระบบกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มักมีแนวทางที่

สรุปไดวาเปนสาระสําคัญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็คือ วิธีในการตรากฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับวิธีการในการแกไขรัฐธรรมนูญและการตรวจสอบไมใหกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญที่เปนกฎหมายแมบทหรือที่เรียกกันวาการ

ควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ๒๗   

 ซึ่งจากหลักการสําคัญของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ จะมีหลักการใหญอยู 

๒ ประการ๒๘ คือ  

 ประการที่  ๑  ระบบการตราหรือการแกไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

โดยทั่วไปมักจะแบงออกเปน ๒ ระบบคือ 

 - ระบบการตราหรือแกไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ถือวาตองแกไขยาก 

เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญ ประเทศที่ใชแนวทางนี้ก็คืออิตาลี โดยรัฐธรรมนูญของอิตาลีไดกําหนดให

                                          
๒๗ “คอลัมนเวทีทรรศน::อะไรคือราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ,”หนังสือพิมพเดลินิวส (๖ ตุลาคม ๒๕๔๐). 
๒๘ เร่ืองเดียวกัน. 



  ๓๗ 

การตราหรือแกไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตองกระทําภายใตกระบวนการเดียวกับการแกไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งยากกวาการแกไขกฎหมายธรรมดา 

 - ระบบการตราหรือแกไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ถือวาตองแกไขยากกวา

กฎหมายธรรมดาแตงายกวารัฐธรรมนูญ ประเทศที่ใชแนวทางนี้คือ ฝร่ังเศส สเปน และโปรตุเกส 

           ประการที่ ๒ ระบบการควบคุมความชอบธรรมดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญ โดยทั่วไปการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญโดยองคกรที่ทําหนาที่ในการตรวจสอบในกรณีนี้ตองเปนองคกรที่ รัฐธรรมนูญ 

ไดกําหนดไวโดยเฉพาะ อาจเปนตุลาการรัฐธรรมนูญ หรือ ศาลรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณีระบบ 

การควบคุมสามารถแยกออกไดเปน ๒ กรณีคือ 

 - การควบคุมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมิใหขัดรัฐธรรมนูญกอนที่จะมี 

การประกาศใช การควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ตองมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

กําหนดเอาไววาใหมีการรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญโดยองคกรใด จะเปนสมาชิกรัฐสภา 

หรือนายกรัฐมนตรี โดยกําหนดจํานวนของผูที่จะเสนอเรื่องไปตรวจสอบเอาไว แตมีบางประเทศทีม่ี

หลักการนาสนใจก็คือฝร่ังเศสซึ่งไดบังคับใหมีการสงรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภา 

ใหความเห็นชอบแลวทุกฉบับไปใหตุลาการรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญกอน

ประกาศใชเสมอโดยไมตองมีผูรองขอ ซึ่งถามีการวินิจฉัยวากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

ขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญก็ใหกฎหมายฉบับนั้นตกไป เพื่อปองกันไมใหมีการตรากฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญโดยมีการบิดเบือนหรือฝาฝนตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในเรื่องนั้น ๆ  

 - การควบคุมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมิใหขัดรัฐธรรมนูญภายหลังที่มี 

การประกาศใชแลว ภายหลังจากที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไดมีผลใชบังคับแลว กระบวนการ

ในการตรวจสอบภายหลังการใช บังคับตามรัฐธรรมนูญฉบับกําหนดให เปนหนาที่ของ 

ศาลรัฐธรรมนูญ จะเปนผูพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายดังกลาว 

 สําหรับหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic Law) ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และกระบวนการ

ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๔๑ นั้น โดยหลักการถือวาเปนขอดี 

เพราะจะทําใหสถานะหรือลําดับศักดิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสูงกวา

พระราชบัญญัติ 

ซึ่งที่ผานมาในชวงที่สภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ก็พบปญหาขอจํากัดในเสนอ 



  ๓๘ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เพราะตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ กําหนดใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเสนอรางกฎหมายไดเฉพาะกรณี

ที่เปนรางพระราชบัญญัติสวนรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบัญญัติไวเฉพาะกรณีการ

พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนในการจัดใหมีการ

เลือกตั้งเทานั้น เมื่อกรณีมีขอจํากัดเชนนี้ ทําใหสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติหาทางออกโดยการ

เสนอรางกฎหมาย โดยใชชื่อเปน “รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ” 

แตอยางไรก็ตาม เกี่ยวกับหลักการในสวนของการเสนอรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ ที่กําหนดใหศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคกร

อิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองคกรและกฎหมายที่องคกรนั้น 

เปนผูรักษาการเปนผูมีสิทธิเสนอไดนั้น สภานิติบัญญัติแหงชาติมีความเห็นวาควรใหตัดบทบัญญัติ 

ในสวนนี้ออกทั้งหมด โดยมีเหตุผลประกอบคือ ในระบบรัฐสภา การเสนอรางพระราชบัญญัติ 

ยอมเปนความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีในฐานะผูมีเสียงขางมากในสภาและเปนผูบริหาร

ราชการแผนดิน๒๙  

นอกจากนี้  นายมีชัย  ฤชุพันธุ  อดีตประธานสภานิติบัญญัติ ก็เคยใหความเห็น

ตอกรณีวา “กรณีที่ รัฐบาลรับผิดชอบกฎหมาย หากเกิดปญหารัฐบาลตองเปนผู รับผิดชอบ  

เร่ืองนี้คนที่รางรัฐธรรมนูญมาตรา (มาตรา ๑๓๙) นี้ ตองตอบใหไดวา หากเสนอกฎหมายตรงได 

เมื่อเวลาที่เกิดปญหาจะทําอยางไร เร่ืองนี้คงตองมีการไปออกระเบียบมาดูแลในภายหลัง” 

ซึ่งผูเขียนเห็นพองดวยวาควรตัดหลักการที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๙ (๓)  

และมาตรา ๑๔๒ (๓) และเห็นควรแกไขประเด็นในที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับกระบวนการดังกลาว 

โดยนําหลักการเกี่ยวกับการเสนอรางพระราชบัญญัติและรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาใช โดยใหคงอํานาจของ

คณะรัฐมนตรีในการเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไวตามเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากฝาย

บริหารตองรับผิดชอบการบริหารประเทศในภาพรวม ซึ่งตองเกี่ยวของกับงบประมาณรายจายของ

แผนดิน และการประสานงานในดานตางๆ อีกทั้ง หลักการเสนอรางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับ

นี้ ไมเปนไปตามหลักการแบงแยกอํานาจระหวางฝายบริหาร ฝายตุลาการ และฝายนิติบัญญัติ 

ตามหลักการในระบอบประชาธิปไตย 

                                          
๒๙สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ,รายงานความเห็นเกี่ยวกับ 

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ,หนา ๑๓๑. 



  ๓๙ 

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นขอพิจารณาถอยคําในมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง ที่บัญญัติ

วา “ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๖ สวนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ มาใชบังคับกับการพิจารณา

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม” ซึ่ งในมาตรานี้ ใชถอยคําวา  

“มาใชบังคับกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” ทําใหมีประเด็นพิจารณา

วา จะใหนําบทบัญญัติในหมวด ๖ สวนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการ

พิจารณารางพระราชบัญญัติมาใชกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเทานั้น

หรือไม ซึ่งหากนําเฉพาะสวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติเทานั้นมาใชกับรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ ก็เทากับไมนําเรื่องหลักการในการเสนอรางพระราชบัญญัติ ซึ่งมาตรา ๑๔๒  

บัญญัติหลักการวา ในกรณีที่เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่ตองมีคํารับรองของ

นายกรัฐมนตรี รวมถึงเรื่องการเสนอรางพระราชบัญญัติที่ตองมีบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญ

ของรางพระราชบัญญัติเสนอมาพรอมกับรางพระราชบัญญัติดวย ซึ่งก็เปนผลใหการเสนอราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็ไมจําตองมีบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของราง

พระราชบัญญัติเสนอมาพรอมกับรางพระราชบัญญัติดวย 

 อยางไรก็ ดี  ในประเด็นเกี่ยวกับ  “บันทึกวิ เคราะหส รุปสาระสําคัญของ 

รางพระราชบัญญัติ” นั้น จะสอดคลองกับ “เอกสารประกอบรางกฎหมาย” ตามความเห็น 

ของนักวิชาการดานการยกรางกฎหมายหรือไม ทั้งนี้ เนื่องจากในประเด็นเรื่อง “เอกสารประกอบ

รางกฎหมาย” นั้น ศาสตราจารย ดร.อมร จันทรสมบูรณ ไดเคยใหความเห็นไววา๓๐ 

 “ในการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภาของประเทศที่พัฒนาแลว จะตองมี “เอกสาร

ประกอบรางกฎหมาย” แนบไปกับตัว(ราง)กฎหมายเสมอ ; “เอกสารที่ประกอบรางกฎหมาย” 

เปนเอกสารที่อธิบาย “โครงสรางของรางกฎหมาย”ใหแกสมาชิกรัฐสภาและใหแกสาธารณชน

ทราบวา กฎหมายนั้นมีจุดหมายอยางไร และกลไกและมาตรการที่กําหนดไวในบทกฎหมายนั้น จะ

สามารถทําใหการปฏิบัติการตามกฎหมายดังกลาวไปสูจุดหมายที่กําหนดไวโดยมีประสิทธิภาพได

อยางไร ; และเอกสารประกอบรางกฎหมายนี้ เปนหนาที่และความรับผิดชอบของ”นักกฎหมาย

มหาชน”ในฐานะผูเชี่ยวชาญที่จะตองจัดทําขึ้น ซึ่งสําหรับประเทศไทย ผูเขียนคงตองขอเรียนวา 
ประเทศไทยยังไมเคยมีเอกสารประเภทนี้ 

 ดังนั้น ในการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภาของประเทศที่พัฒนาแลว จึงมิไดข้ึนอยู

กับการชี้แจงของนักการเมือง(รัฐมนตรี)ที่แถลงในรัฐสภา หรือข้ึนอยูกับเอกสารสองสามแผนที่ปะ

หนาอยูบนเอกสารรางกฎหมาย โดยไมมีผูใดทราบไดวาภายในตัวบท(ราง)กฎหมายที่รัฐบาลเสนอ

                                          
๓๐อมร  จันทรสมบูรณ, เร่ืองเดิม. 



  ๔๐ 

นั้น นักการเมืองไดซอนหรือซุกอะไรไวบาง ดังเชน กฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ ในสมัยรัฐบาล

ของพรรคประชาธิปตย หรือ กฎหมายวาดวยการแกไขพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ในสมัยรัฐบาล

ของพรรคไทยรักไทย ดังที่กลาวมาแลวขางตน 

 ในการเสนอรางกฎหมายตอรัฐสภาของประเทศไทยจะมีเอกสารปะหนาเอกสาร

รางกฎหมาย (พ.ร.บ.) ที่เรียกวา “บันทึกหลักการและเหตุผล”เพียง ๒ - ๓ แผน ซึ่งเอกสารนี้เกือบ

ไมมีประโยชนอยางใดที่ทําใหการพิจารณารางกฎหมายนั้นมีความโปรงใส (transparency)  

แกสาธารณชนและแมวาในระยะหลัง ๆ นี้ เราอาจมีเอกสารอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งจัดเตรียม 

โดยหนวยงานที่ “ตองการ”ใหมีกฎหมาย ซึ่งเอกสารนี้จะเปนเอกสารที่อธิบายวากฎหมายฉบับ

ดังกลาววา ดีและมีประโยชนอยางไร มากกวาที่จะเปนเอกสารที่ใหความเห็นที่มาจาก 

การวิเคราะหทางวิชาการโดยนักกฎหมายมหาชน(ที่มีความเปนกลาง)เกี่ยวกับความสมบูรณและ

ความเหมาะสมของกลไกการบริหารงานของรัฐใน(ราง)กฎหมายนั้น” 

 หาก “บันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ” เปน “เอกสาร

ประกอบรางกฎหมาย” ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิดังกลาวไดมาแลว ประเด็นที่ตองพิจารณา

ตอไปมีวา หากรางกฎหมายที่ผูมีสิทธิเสนอๆ มาและไมมีบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญ 

ของรางพระราชบัญญัติเสนอมาพรอมกับรางพระราชบัญญัติดวยนั้น  จะมีผลอยางไร  

ซึ่งในทางปฏิบัติในชวง ๑-๒ เดือนภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งสภานิติบัญญัติ

แหงชาติในขณะนั้นยังทําหนาที่สภาผูแทนราษฎรอยู ไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติบางฉบับ

โดยไมมี บันทึกวิ เคราะหส รุปสาระสําคัญของร างพระราชบัญญั ติ เสนอมาพรอมกับ 

รางพระราชบัญญัติ 
 ขอสังเกต 

 โดยสรุปแลวผูเขียนจึงมีความเห็นวา  

(๑) ควรตัดหลักการที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๙ (๓)๓๑ และมาตรา ๑๔๒ (๓)๓๒ 

                                          
 ๓๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

มาตรา ๑๓๙  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดย 

(๑) คณะรัฐมนตรี 

(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 

ของสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

เทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือ 

(๓) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงประธานศาลและประธานองคกรนั้น 

เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 
๓๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  



  ๔๑ 

(๒)ควรมีบทบัญญัติที่ เปนมาตรการ Sanction ในกรณีที่มีการเสนอ 

รางพระราชบัญญัติมาโดยไมมีบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติเสนอมา

พรอมกับรางพระราชบัญญัติ รวมทั้งกรณีที่ไมจัดใหมีการเปดเผยใหประชาชนทราบและ 

ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลรายละเอียดของรางพระราชบัญญัติที่เสนอตอรัฐสภานั้น 

ไดโดยสะดวกดวย 
 

สวนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑๔๒ – ๑๕๓) 
ในสวนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัตินั้น กอนที่จะไดมีการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

มีผูเสนอความประเด็นความเห็น๓๓ วา ควรใหวุฒิสภามีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติได

เชนเดียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งรางพระราชบัญญัติที่สมาชิกวุฒิสภาจะเสนอไดนั้น

จะตองเปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาเทานั้น เชน 

ร า งพระราชบัญญั ติห รือ ร า งพระราชบัญญั ติ แก ไ ข เพิ่ ม เติ มที่ เ กี่ ย วกับองค ก รอิ ส ระ 

ตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการแตงตั้ง การใหความเห็นชอบตัวบุคคลไปดํารง

                                                                                                                       
มาตรา ๑๔๒  ภายใตบังคับมาตรา ๑๓๙ รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย 

(๑) คณะรัฐมนตรี 

(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวายี่สิบคน 

(๓) ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองคกรและกฎหมายที่ประธาน

ศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ หรือ 

(๔) ผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนเขาช่ือเสนอกฎหมายตามมาตรา ๑๖๓ 

ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติซ่ึงมีผูเสนอตาม (๒) (๓) หรือ (๔) เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน 

จะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีที่ประชาชนไดเสนอรางพระราชบัญญัติใดตาม (๔) แลว หากบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) ไดเสนอ 

รางพระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกับรางพระราชบัญญัตินั้นอีก ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๓ วรรคสี่ มาใชบังคับกับ 

การพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นดวย 

รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน 

ในการเสนอรางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งตองมีบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ

เสนอมาพรอมกับรางพระราชบัญญัติดวย 

รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอรัฐสภาตองเปดเผยใหประชาชนทราบและใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล

รายละเอียดของรางพระราชบัญญัตินั้นไดโดยสะดวก 
๓๓ รายงานการพิจารณาศึกษาและรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของการใชรัฐธรรมนูญของวุฒิสภา ชุดป ๔๓ – ๔๙ (กรุงเทพมหานคร:วุฒิสภา, ๒๕๔๘), หนา ๕๒

, ๕๓, ๕๘, ๕๙ และหนา ๑๓๑. 

 



  ๔๒ 

ตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจ 

ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

แตตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๓๙   บัญญั ติ ให สิทธิ แกสมาชิกวุฒิสภา เสนอ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได แตมีเงื่อนไข ดังนี้ 

(๑) ตองเขาชื่อรวมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ 

(๒) ตองมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 

ของทั้งสองสภา 

 ซึ่งผูเขียนพองดวยกับความเห็นของผูที่เสนอใหสมาชิกวุฒิสภาสามารถเสนอ 

รางพระราชบัญญัติที่ไมเกี่ยวดวยการเงินได ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นวา มีความจําเปนที่สมาชิกวุฒิสภา

ในฐานะเปนผูแทนปวงชนชาวไทยเชนเดียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองเสนอ

พระราชบัญญัติบางฉบับ เชน รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่ม หรือรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ

โดยตรงกับการใชอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา 

 จึงเห็นวา  ควรแกไขใหวุฒิสภามีอํานาจในการเสนอรางพระราชบัญญัติ 

ไดเชนเดียวกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย  

 นอกจากนี้ ยังมีขอสังเกตวา ตามมาตรา ๑๔๒ (๔) ที่บัญญัติใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนเขาชื่อเสนอกฎหมายตามมาตรา ๑๖๓ นั้น เห็นวา  

จํานวนของผูสิทธิเลือกตั้งที่จะเขาชื่อเสนอกฎหมายตามมาตรา ๑๖๓ นั้น มีจํานวนนอยเกินไป  

ควรจะปรับปรุงใหเทากับจํานวนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีสิทธิเขาชื่อรองขอตอประธาน

วุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจาก

ตําแหนงได (มาตรา ๑๖๔) กลาวคือ กําหนดจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน  

 อยางไรก็ตาม  เพื่อใหการเสนอกฎหมายโดยประชาชนมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลมากยิ่ งขึ้น  ควรจะมีกระบวนการหรือมาตรการที่จะเปนการสนับสนุน 

การดําเนินการรางกฎหมายของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งหลักการทํานองนี้ตองไปกําหนดไวใน

กฎหมายเพื่ อจั ดตั้ งองคกร เพื่ อการปฏิ รูปกฎหมายที่ คณะกรรมการปฏิ รูปกฎหมาย 

ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๓๐๘ จะตองไปดําเนินการจัดทํากฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรดังกลาว ให

มีเปนรูปธรรมที่ชัดเจนตอไป  

 

 



  ๔๓ 

สวนที่ ๘ การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  
(มาตรา ๑๕๔ – ๑๕๕) 

แมในหมวด ๑ บททั่วไป จะบัญญัติรองรับหลักการความเปนกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญไวในมาตรา ๖  กลาวคือ รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใด

ของกฎหมาย กฎหรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได 

แลว แตกระบวนการและขั้นตอนในการเขาสูการวินิจฉัยเกี่ยวกับการควบคุมการตรากฎหมายที่ขัด

หรือแยงตอรัฐธรรมนูญนั้นจะตองมีกระบวนการตรวจสอบกฎหมายเพื่อมิใหมีขอความขัดหรือแยง

ตอรัฐธรรมนูญนี้หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ที่ชัดเจนโดยจะกําหนด

ไวในขอบังคับการประชุมของแตละสภา 

 

สวนที่ ๙ การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน (มาตรา ๑๕๖ – ๑๖๒) 

มีขอควรพิจารณาในมาตรา ๑๕๘  ที่กําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอย

ก ว า ห นึ่ ง ใ น ห า ข อ ง จํ า น ว น ส ม า ชิ ก ทั้ ง ห ม ด เ ท า ที่ มี อ ยู ข อ ง ส ภ า ผู แ ท น ร า ษ ฎ ร  

มี สิทธิ เขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีนั้น  

เห็นวา จํานวนของสมาชิกที่มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ

นายกรัฐมนตรี ที่กําหนดจํานวนไวไมนอยกวา ๑ ใน ๕ เมื่อคํานวณจากจํานวนสมาชิก ๔๘๐ คน 

แลว จะไดตองมีสมาชิกจํานวนไมนอยกวา ๙๖ คน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากขอเท็จจริงแลว ปรากฏวา 

จํานวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายที่มีแนวโนมวาจะเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป

ก็คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายคาน ซึ่งปจจุบันมีจํานวน ๑๖๘ คน ทําใหมีความเปนไปไดวา 

จะมีการเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปไดโดยงาย ซึ่งประเด็นนี้จะสงผลตอความมีเสถียรภาพ 

ของรัฐบาลได ควรปรับจํานวนของสมาชิกที่มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ

ไมไววางใจนายกรัฐมนตรีที่กําหนดจํานวนไวไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่

มีอยูของสภาผูแทนราษฎร   ซึ่งหากคงหลักการตามมาตรา ๑๘๕  ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช๒๕๔๐ ที่กําหนดจํานวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวไมนอย

กวา ๒ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ก็จะทําใหจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรฝายคานมีจํานวนไมถึงเกณฑ เพราะจะตองใชจํานวนสมาชิกถึง ๑๙๒ คน 

จึงเห็นควรใหกําหนดของสมาชิกที่มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ

ไมไววางใจนายกรัฐมนตรี เปนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา

ผูแทนราษฎร ซึ่งหากมีความกังวลวา ตอไป สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มิไดอยูในพรรคการเมืองที่



  ๔๔ 

สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมีจํานวนไมถึงเกณฑที่จะเสนอญัตติขอเปด

อภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙ แลว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๖๐ ไดบัญญัติ

ทางแกไขไวแลว  กลาวคือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวทั้งหมดเทาที่มีอยูมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป

เพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา 

๑๕๙ ไดเมื่อคณะรัฐมนตรีไดบริหารราชการแผนดินมาเกินกวาสองปแลว 

สําหรับจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อ  

ลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลตามมาตรา  ๑๕๙  นั้น  ควรเปลี่ยนเปนจํานวน 

ไมนอยกวาหนึ่งในหาแทนหนึ่งในหก  ซึ่ ง เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  

 

๑.๒ หมวด ๗ การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน (มาตรา ๑๖๓ - ๑๖๕)  

เกี่ ยวกับประเด็นการเขาชื่ อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่ อให รัฐสภาพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติตามที่กําหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แหงรัฐธรรมนูญนี้นั้น ผูเขียนไดเสนอ

ความคิดเห็นไวแลวในสวนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ 

อยางไรก็ตาม  พรรคพลังประชาชนไดมีการเสนอใหแกไขรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ วรรคหนึ่ง โดยกําหนดใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอย

กวา  ๑๐ ,๐๐๐  คน  มี สิทธิ เขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อให รัฐสภาพิจารณาราง

พระราชบัญญัติไดโดยไมจํากัดเฉพาะหมวด ๓ และหมวด ๕ อีกตอไป  

สําหรับในประเดน็การจัดใหมีการออกเสียงประชามติในเหตุ ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสีย

ของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา

ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออก

เสียงประชามติได 

(๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ 

ตามที่บัญญัติไวมาตรา ๑๖๕ นั้น แตเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๒๑๔ วรรคเจ็ด กําหนดผลของการออกเสียงประชามติไววา การออก



  ๔๕ 

เสียงประชามติตามมาตรานี้ใหมีผลเปนเพียงการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ซึ่งใน

ระหวางการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ก็มีประเด็น

ขอพิจารณาวาการออกเสียงประชามตินั้นจะมีผลผูกมัดคณะรัฐมนตรีหรือไม อยางไร  

 สําหรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็ไดมีการบัญญัติ

ไวในมาตรา ๑๖๕  วรรคสามวา การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจัดใหเปนการออก

เสียงเพื่อมีขอยุติโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงประชามติในปญหาที่จัดใหมีการออกเสียง

ประชามติหรือเปนการออกเสียงเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได เวนแตจะมีกฎหมาย

บัญญัติไวเปนการเฉพาะ  

 ซึ่งประเด็นที่ไดมีการบัญญัติหลักการเชนนี้ถือไดวาเปนการแกไขประเด็น

ขอพิจารณาวา การออกเสียงประชามตินั้นจะมีผลผูกมัดคณะรัฐมนตรีไดระดับหนึ่ง 

 

๑.๓ หมวด ๘ การเงิน การคลัง และงบประมาณ (มาตรา ๑๖๖ – ๑๗๑) 

มีขอพิจารณาในมาตรา  ๑๖๘  วรรคแปดและวรรคเกา  ในประเด็นที่กําหนดให 

รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ  

ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและองคกรตามรัฐธรรมนูญ และในการพิจารณางบประมาณรายจาย

ของรัฐสภา ศาล และองคกรดังกลาว หากหนวยงานนั้นเห็นวางบประมาณรายจายที่ไดรับ 

การจัดสรรใหนั้นไมเพียงพอ ใหสามารถเสนอคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง 

ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นควรใหตัดออก๓๔  
ขอสังเกต 
ในประเด็นดังกลาวนี้ ผูเขียนเห็นวาควรจะคงหลักการเดิมไวเนื่องจากเปนหลักการที่ดีอยู

แลว 
 

๑.๔ หมวด ๙ คณะรัฐมนตรี (มาตรา ๑๗๑ – ๑๙๖) 
 ในสวนที่เกี่ยวกับหมวด ๙ คณะรัฐมนตรี มีประเด็นขอพิจารณา ดังนี้  

 ๑. เกี่ยวกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๗๑ วรรคสี่ ที่กําหนดวา “นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาแปดปมิได” 

                                          
๓๔สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ,รายงานความเห็นเกี่ยวกับ 

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ,หนา ๑๕๘. 



  ๔๖ 

นั้น เมื่อพิจารณาเจตนารมณที่คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และ

ตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญระบุไววา๓๕ 

   ๑) กําหนดใหนายกรัฐมนตรีตองมาจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อให

นายกรัฐมนตรีมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับประชาชนโดยผานผูแทนปวงชน ซึ่งสอดคลองกับระบบ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  

   ๒) กําหนดใหนายกรัฐมนตรี ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาแปดปมิได  

เพื่อปองกันการใชอิทธิพลผูกขาดอํานาจรัฐ แตไมหามนายกรัฐมนตรีดํารงตําแหนงติดตอกันหลาย

วาระโดยทุกวาระรวมกันแลวไมเกินแปดป และไมรวมถึงการรักษาการในชวงอายุสภาส้ินสุดลง 

   ๓) นายกรัฐมนตรีที่ดํารงตําแหนงติดตอกันครบแปดปกอนอายุของสภาสิ้นสุดลง

ใหนายกรัฐมนตรีผูนั้นพนจากตําแหนง และใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการเลือกนายกรัฐมนตรี 

คนใหมใหดํารงตําแหนง  
 ขอสังเกต 

   ซึ่งเมื่อพิจารณาเหตุผลดังกลาวแลว  ผู เขียนเห็นวา  การกําหนดหลักการ 

หามนายกรัฐมนตรีดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาแปดปนาจะขัดกับหลักการของระบบการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขที่ยึดเอาความประสงค 

ของประชาชนเปนหลัก ดังนั้น จึงควรตัดความในวรรคสี่ออก และควรปลอยใหเปนไป 

ตามกระแสการเมือง คือ ความตองการของประชาชนและความตองการของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร ซึ่งการปองกันการใชอํานาจที่ยาวนานนั้น ควรจะใชมาตรการควบคุมการบริหารราชการ

แผนดินและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐที่มีประสิทธิภาพจะดีกวา๓๖  

 ๒ .  เ กี่ ย วกั บหลั กการกํ าหนดคุณสมบั ติ และลั กษณะต อ งห ามของรั ฐมนตรี 

ตามมาตรา ๑๗๔  (๕) กลาวคือ ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาป

กอนได รับแตงตั้ ง  เวนแต ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ โทษ  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอื่นแลว 

(โปรดพิจารณาตาราง ๒) ปรากฏวา มีความแตกตางกัน ซึ่งในประเด็นที่กําหนดไวแตกตาง

หลากหลายเชนนี้ มีความประสงคหรือมีหลักในการคิดอยางไร 

                                          
๓๕คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญ.

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (กรุงเทพมหานคร: สํานักกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร, 

๒๕๕๐), หนาที่ ๑๗๐. 
๓๖สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ,รายงานความเห็นเกี่ยวกับ 

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ,หนา๑๖๓. 



  ๔๗ 

 จากบทบัญญัติดังกลาวนี้  ได เกิดปญหาถกเถียงขึ้นแลวเกี่ยวกับกรณีคุณสมบัติ 

และลักษณะตองหามของนายกรัฐมนตรี (นายสมัคร  สุนทรเวช) ที่ถูกฟองในคดีหมิ่นประมาท 

ซึ่ งกระทําตอนายสามารถ  ราชพลสิทธิ์  และตอมาศาลชั้นตนมี คําพิพากษาเมื่ อวันที่ 

๑๒  เมษายน  ๒๕๕๑  ใหจําคุก  เปนเวลา  ๒  ป  โดยไมรอลงอาญาวา  จะขาดคุณสมบัติ 

ของการเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๔ (๕) หรือไม  
ขอสังเกต 

 ผู เ ขี ยน เห็นว า  หากผู ร า งรั ฐธรรมนูญมีความประสงคที่ จะกํ าหนดคุณสมบั ติ 

และลักษณะตองหามใหบุคคลที่จะดํารงตําแหนงใดๆ ในทางการเมืองตองไมเคยตอง 

คําพิพากษาใหจําคุก ก็ควรกําหนดใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  ทั้งนี้ เพื่อมิใหเกิดปญหา 

ความลักลั่นและปญหาการบังคับใช รวมถึงการตีความในอนาคตดวย 

 



  ๔๘ 

ตาราง ๒ เปรียบเทียบคณุสมบัติและลักษณะตองหามของผูดํารงตําแหนงทางอื่น :  
ประเด็นไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุก 

บุคคลตองหามมิใหใช
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร (มาตรา ๑๐๒) 

ส ม า ชิ ก ภ า พ ข อ ง
สม า ชิ ก สภ า ผู แ ทน
ราษฎร (มาตรา ๑๐๖ ) 
 

การพนจากตําแหนง
กอนวาระของประธาน
และรองประธานสภา
ผู แทนราษฎร  และ
ป ร ะ ธ า น แ ล ะ ร อ ง
ป ร ะ ธ า น วุ ฒิ ส ภ า 
(มาตรา ๑๒๔  วรรคสี่) 

คุณสมบั ติ และ ไม มี
ลักษณะตองหามของ
รัฐมนตรี (มาตรา 
๑๗๔)   

 

ความ เป นรั ฐมนตรี
สิ้ นสุ ดลง เฉพาะตั ว 
(มาตรา ๑๘๒ ) 

 

การพนจากตําแหนง 
นอกจากตามวาระ 
ป ร ะ ธ า น ศ า ล
รัฐธรรมนูญและตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ
พ น จ า ก ตํ า แ ห น ง 
(มาตรา ๒๐๙)   

มาตรา ๑๐๒  บุคคล 

ผู มี ลั กษณะดั งต อไปนี้  

เปนบุคคลตองหามมิใหใช

สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ฯลฯ          ฯลฯ 

(๔) ตองคําพิพากษา 

ใหจําคุกและถูกคุมขังอยู

โดยหมายของศาล 

ฯลฯ          ฯลฯ 

ม า ต ร า  ๑ ๐ ๖  

ส ม า ชิ ก ภ า พ ข อ ง

ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู แ ท น

ราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ  

 

 

 

 

 

 

ป ร ะ ธ า น แ ล ะ ร อ ง

ป ร ะ ธ า น ส ภ า

ผู แ ท น ร า ษ ฎ ร  แ ล ะ

ประธานและรองประธาน

วุฒิสภา  ยอมพนจาก

ตําแหนงกอนวาระตาม

วรรคสองหรือวรรคสาม 

แลวแตกรณี เมื่อ 

ฯลฯ          ฯลฯ 

 

ม า ต ร า  ๑ ๗ ๔  

รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติ

แ ล ะ ไ ม มี ลั ก ษ ณ ะ

ตองหาม ดังตอไปนี้ 

ฯลฯ          ฯลฯ 

 

 

 

 

 

มาตรา ๑๘๒  ความ

เปนรัฐมนตรี สิ้นสุดลง

เฉพาะตัว เมื่อ 

ฯลฯ          ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

ม า ต ร า  ๒ ๐ ๙  

นอกจากการพนจาก

ตํ า แ ห น ง ต า ม ว า ร ะ 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

แ ล ะ ตุ ล า ก า ร ศ า ล

รั ฐ ธ ร ร ม นู ญพ น จ า ก

ตําแหนง เมื่อ 

 ฯลฯ          ฯลฯ 

 

 



  ๔๙ 

บุคคลตองหามมิใหใช
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร (มาตรา ๑๐๒) 

ส ม า ชิ ก ภ า พ ข อ ง
สม า ชิ ก สภ า ผู แ ทน
ราษฎร (มาตรา ๑๐๖ ) 
 

การพนจากตําแหนง
กอนวาระของประธาน
และรองประธานสภา
ผู แทนราษฎร  และ
ป ร ะ ธ า น แ ล ะ ร อ ง
ป ร ะ ธ า น วุ ฒิ ส ภ า 
(มาตรา ๑๒๔  วรรคสี่) 

คุณสมบั ติ และ ไม มี
ลักษณะตองหามของ
รัฐมนตรี (มาตรา 
๑๗๔)   

 

ความ เป นรั ฐมนตรี
สิ้ นสุ ดลง เฉพาะตั ว 
(มาตรา ๑๘๒ ) 

 

การพนจากตําแหนง 
นอกจากตามวาระ 
ป ร ะ ธ า น ศ า ล
รัฐธรรมนูญและตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ
พ น จ า ก ตํ า แ ห น ง 
(มาตรา ๒๐๙)   

( ๕ )  เ ค ย ต อ ง 

คําพิพากษาใหจําคุกโดย 

ไดพนโทษมายังไมถึงหา

ปในวันเลือกตั้ง เวนแต 

ในความผิดอันไดกระทํา

โ ด ย ป ร ะ ม า ท ห รื อ

ความผิดลหุโทษ 

ฯลฯ          ฯลฯ 

 

 

( ๑ ๑ )  ต อ ง คํ า

พิ พ า กษ า ถึ ง ที่ สุ ด ใ ห

จําคุก แมจะมีการรอการ

ลงโทษ เวนแตเปนการรอ

การลงโทษในความผิด

อันไดกระทําโดยประมาท 

ความผิดลหุ โทษ  หรือ

ความผิดฐานหมิ่นประมาท 

ฯลฯ          ฯลฯ 

 

(๔) ตองคําพิพากษา

ใหจําคุก แมคดีนั้นจะยัง

ไมถึงที่ สุดหรือมีการรอ

การลงโทษ เวนแตเปน

กรณีที่คดียังไมถึงที่ สุด

หรือมีการรอการลงโทษ

ในความผิดอันไดกระทํา

โดยประมาท  ความผิด

ลหุโทษหรือความผิดฐาน

หมิ่นประมาท 

ฯลฯ          ฯลฯ 

 

 (๕)  ไม เคยตองคํา

พิพากษาใหจําคุกโดยได

พนโทษมายังไมถึงหาป

กอนไดรับแตงตั้ง เวนแต 

ในความผิดอันไดกระทํา

โ ด ย ป ร ะ ม า ท ห รื อ

ความผิดลหุโทษ 

ฯลฯ          ฯลฯ 

 

 

(๓) ตองคําพิพากษา

ใหจําคุก แมคดีนั้นจะยัง

ไมถึงที่ สุดหรือมีการรอ

การลงโทษ เวนแตเปน

กรณีที่คดียังไมถึงที่ สุด

หรือมีการรอการลงโทษ

ในความผิดอันไดกระทํา

โดยประมาท  ความผิด

ลหุโทษหรือความผิดฐาน

หมิ่นประมาท 

ฯลฯ          ฯลฯ 

 

 (๗) ตองคําพิพากษา

ใหจําคุก แมคดีนั้นจะยัง

ไมถึงที่ สุดหรือมีการรอ 

การลงโทษ เวนแตเปน

กรณีที่คดียังไมถึงที่ สุด

หรือมีการรอการลงโทษ 

ในความผิดอันไดกระทํา

โดยประมาท  ความผิด 

ลหุโทษหรือความผิดฐาน

หมิ่นประมาท 

ฯลฯ          ฯลฯ 



  ๕๐ 

๓.เกี่ยวกับหลักการของมาตรา ๑๙๐ ที่บัญญัติหลักการไววา พระมหากษัตริยทรงไวซึ่ง

พระราชอํ านาจในการทํ าหนั งสื อ สัญญาสันติภาพ  สัญญาสงบศึก  และสัญญาอื่ น  

กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ (มาตรา ๑๙๐ วรรคหนึ่ง) มีเจตนารมณ 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑการทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศ๓๗  

ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงประเภทของหนังสือสัญญาที่ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภามี ๕ ประเภท 

ประกอบดวย 

(๑) ประเภทที่มีบทเปลี่ยนแปลงอํานาจอธิปไตยของรัฐ 

(๒) ประเภทที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ อาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ

อธิปไตย หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ 

(๓) ประเภทที่มีผลกระทบดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศ

อยางกวางขวาง 

(๔) ประเภทที่มีผลผูกพันดานการคา การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศ

อยางมีนัยสําคัญ 

(๕) ประเภทที่ตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา (มาตรา 

๑๙๐ วรรคสอง) 

โดยมีกระบวนการดําเนินการทําหนังสือสัญญา ๒ กรณี คือ 

๑. กรณีกอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือ

องคการระหวางประเทศ  คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชน และตองชี้แจงตอรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ใหคณะรัฐมนตรีเสนอ

กรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดวย (มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม) 

๒. กรณีที่จะตองดําเนินการเมื่อไดมีการลงนามในหนังสือสัญญาแลว  

เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาแลว กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีตองให

ประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือ

สัญญาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบนั้นอยางรวดเร็วเหมาะสม  

และเปนธรรม (มาตรา ๑๙๐ วรรคสี่) 

                                          
๓๗คณะกรรมการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญ,

เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐,หนา ๑๘๕. 



  ๕๑ 

   อยางไรก็ตาม  รัฐธรรมนูญยังมีบทบัญญัติกําหนดใหมีกฎหมายวาดวย 

การกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญา เพื่อใหมีกฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอน

และวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ

อยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา หรือการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งการแกไขหรือ

เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการ ปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวโดยคํานึงถึงความเปนธรรม

ระหวางผูที่ไดประโยชนกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชน

ทั่วไป (มาตรา ๑๙๐ วรรคหา) 

   และเพื่อเปนการตรวจสอบในกรณีที่มีปญหาวา หนังสือสัญญาใดเปนหนังสือ

สัญญาที่จะตองได รับความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม  (ตามมาตรา  ๑๙๐  วรรคสอง )  

ใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) 

มาใชบังคับกับการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม(มาตรา ๑๙๐ วรรคหก) 

   จากเนื้อหาสาระของบทบัญญัติดังกลาว เปนการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยกําหนดใหมีข้ันตอนและวิธีการจัดทําสนธิสัญญา 

หรือหนังสือสัญญา โดยหลักการดังกลาวนี้มีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๔๘๙ เปนครั้งแรก และการจัดทําสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาที่ผานมา 

คณะรัฐมนตรี ไม เคยนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อใหทรงใชพระราชอํานาจ 

ตามรัฐธรรมนูญ 

   อย า ง ไ รก็ ตาม   ในการ เสนอ เพื่ อ ให มี การแก ไ ข เพิ่ ม เติ ม รั ฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๓๘ ไดมีการเสนอเกี่ยวกับประเด็นนี้ดวย ซึ่งตอง 

การแกไขโดยใหยกเลิกวรรคสามของมาตรา ๑๙๐ และแกไขเพิ่มเติมวรรคสี่ของมาตรา ๑๙๐  

กําหนดขั้นตอนการจัดทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศ ไมใหเปนอุปสรรคตอการเจรจา  

เปนดังนี้ 

  “ในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอ

ประชาชนหรือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการแกไข 

หรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบนั้นอยางรวดเร็ว เหมาะสม และเปนธรรม” 

                                          
๓๘ เปดรางรัฐธรรมนูญฉบับ "พลังประชาชน," ใน http:www\\posttoday.co.th., สืบคนเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๑. 



  ๕๒ 

โดยมีเหตุผลวา การตองเสนอ “กรอบเจรจา” เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา 

เปนขั้นตอนที่ยุงยากในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ การเปดเผย “กรอบเจรจา” คูเจรจาจะรูส่ิงที่เรา

ตองการทําใหเราเสียเปรียบในการเจรจา จึงตองแกไขรัฐธรรมนูญในสวนนี้ดวย 

      แตฝายผูคัดคาน เห็นวา การที่ฝายการเมืองลบลางแกไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้  

จึงเอื้อใหเกิดการทุจริตโดยนโยบาย เอื้อใหรัฐบาลที่ฉอฉลสามารถใชอํานาจไดตามอําเภอใจ  

โดยเอาผลประโยชนของชาติไปเจรจาอยางลับๆ แลกกับผลประโยชนของตนเองและพวกพอง  

โดยไมตองดูแล เยียวยา หรือแบงปนผลประโยชนใหแกประชาชนผูไดรับผลกระทบอยางเปนธรรม๓๙ 

  ๔.เกี่ยวกับหลักการของมาตรา ๑๙๖ ในเร่ืองเงินประจําตําแหนงและประโยชน 

ตอบแทนอยางอื่นขององคมนตรีประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและ 

รองประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิก

วุฒิสภา นั้น เปนการกําหนดแตกตางไปจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๒๙ กลาวคือ  

มิไดกําหนดในสวนที่เกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นของประธาน 

และรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี  

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งพนจาก

ตําแหนงที่ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาไว ซึ่งประเด็นนี้ สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญบางทานให

ความเห็นวา หากจะกําหนดใหบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นแกประธาน 

และรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี  

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งพนจาก

ตําแหนงแลว ก็ยอมกระทําไดโดยการตราเปนพระราชบัญญัติ  

อยางไรก็ตาม ในชวงที่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ แมจะมีบทบัญญัติที่กําหนดใหบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอื่นแก

ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งพน

จากตําแหนงแลว ยอมกระทําไดโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา แตจากขอเท็จจริง ก็ไมสามารถ

ผลักดันกฎหมายลักษณะดังกลาวใหสําเร็จแตอยางใด 
 

                                          
 ๓๙“แกรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ปดทางทุจริตโดยนโยบาย (เจิมศักด์ิ ขอคิดดวยคน),” หนังสือพิมพแนวหนา (๑๔ 

เมษายน ๒๕๕๑). 



  ๕๓ 

ขอสังเกต 

ในประเด็นนี้ ผูเขียนเห็นวา ควรคงหลักการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตควรมีการแกไข โดยการกําหนดโครงสรางเงินเดือนและประโยชนตอบ

แทนของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเพียงพอในขณะดํารงตําแหนง และเมื่อพนจากตําแหนง

แลวก็ควรใหมีเงินตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม โดยอาจนํารูปแบบคาตอบแทนของสมาชิก

วุฒิสภา (indemnité parlementaire)๔๐ ของประเทศฝรั่งเศส เชน การหักเงินคาตอบแทน 

เพื่อสมทบทุนกองทุนอิสระเพื่ออดีตสมาชิกวุฒิสภาที่เกษียณอายุแลว (Caisse autonome  

des Retraites des Anciens Sénateurs) เปนตน ทั้งนี้  เพื่อไมใหวุฒิสภาตองใชอํานาจแสวงหา

ประโยชนโดยไมชอบระหวางดํารงตําแหนง และเปนมาตรการในการจูงใจใหคนดี  

คนเกงเขามาทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมโดยไมตองกังวลกับการแสวงหาประโยชนที่ควรได

หรือไมควรได โดยดวยกฎหมายในทางอื่น  ซึ่งจะทําใหขาดประสิทธิภาพในการทํางาน 

ของฝายนิติบัญญัติ 

 

 

                                          
๔๐สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงเปนสมาชิกรัฐสภาได รับคาตอบแทน  ๓ ประเภท คือ คาตอบแทนขั้นพื้นฐาน (indemnité 

parlementaire de base) คาตอบแทนดานที่พักอาศัย (indemnité de résidence) และคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ 

(indemnité de fonction). 



บทที่ ๒ 
บทวิเคราะหรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

(หมวด ๑๐ ถึง บทเฉพาะกาล) 
 
๒.๑ หมวด ๑๐ ศาล (มาตรา ๑๙๗ – ๒๒๘) 

สวนที่ ๑ บททั่วไป (มาตรา ๑๙๗ – ๒๐๓) 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติทั้งหมด ๗ มาตรา

เนื่องจากไดทําการรวมมาตราซึ่งปรากฎอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ ทั้งหมด ๒๒ มาตรา ซึ่งมีความแตกตางของรัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับไดแก  
 
 มาตรา ๑๙๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๓๓มาตรา ๒๔๙ และมาตรา ๒๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

ซึ่งความแตกตางของทั้งสองมาตรา คือ 

 มาตรา ๑๙๗ วรรคสอง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิม

เปน มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีการแกไข

เพิ่มเติมถอยคํา คือ “ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม” 

 มาตรา ๑๙๗ วรรคสาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิม

เปน มาตรา ๒๔๙ วรรคหา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีการแกไข

เพิ่มเติมถอยคํา คือ “เปนกรณีที่กระทบกระเทือนตอความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี 

หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอื่นอันไมอาจกาวลวงได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
 ขอสังเกต 
 รัฐธรรมนูญมาตรานี้บัญญัติเพื่อใหเปนไปตามหลักการแบงแยกการใชอํานาจอธิปไตย 

เพื่อใหฝายตุลาการมีความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี และไมใหฝายบริหารและ

ฝายนิติบัญญัติมีอํานาจในการแทรกแซงการโยกยายหรือการดํารงตําแหนงของผูพิพากษา 

 

 มาตรา ๒๐๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๕๓ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๐๒ วรรคสอง ไดมีการแกไขตัดถอยคําวา “รัฐสภา” ออก 
  



 ๕๕ 

 ขอสังเกต 
เพื่อใหเปนหลักประกันความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและองคกร

ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้แตไมรวมถึง รัฐสภา เปนการปองกันการถูกแทรกแซงและปองกันปญหา

การทุจ ริตคอรัปชั่นที่จะมีผลกระทบตอการปฏิ บั ติหนาที่และการบริหารงาน  จึงตองมี

พระราชบัญญัติกําหนดระบบบัญชีเงินเดือน เงินประจําตําแหนง แยกตางหากจากขาราชการพล

เรือน 

 
สวนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๐๔ – ๒๑๗) 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดลดจํานวนบทบัญญัติในสวนที่

เกี่ยวของกับศาลรัฐธรรมนูญเหลือเพียงทั้งหมด ๑๔ มาตราจากเดิมที่มีทั้งหมด ๑๖ มาตราตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  ซึ่งความแตกตางของรัฐธรรมนูญทั้ง ๒ 

ฉบับ ไดแก  
 
 มาตรา ๒๐๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๕๕ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง มีการแกไขจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นจากจํานวน “สิบสี่

คน” เปน “แปดคน” 

 มาตรา ๒๐๔ อนุมาตรา (๑) มีการแกไขจํานวนผูพิพากษาในศาลฎีกาจากจํานวน “หา

คน” เปน “สามคน” 

 มาตรา ๒๐๔ อนุมาตรา (๓) มีการแกไขจํานวนผูทรงคุณวุฒสาขานิติศาสตรซึ่งมีความรู

ความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตรจากจํานวน “หาคน” เปน “สองคน” 

 มาตรา ๒๐๔ อนุมาตรา (๔) มีการแกไขจํานวนผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 

หรือสังคมศาสตรอ่ืน ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริง

จากจํานวน “สามคน” เปน “สองคน” 

มาตรา ๒๐๔ วรรคสอง มีการเพิ่มเติมวรรคสองขึ้นมาใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน คือ 

“ในกรณีที่ไมมีผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไดรับเลือกตาม (๑) หรือ 

(๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลวแตกรณีเลือก

บุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๕ และมีความรู ความเชี่ยวชาญ



 ๕๖ 

ทางดานนิติศาสตรที่เหมาะสมจะปฏิบัติหนาที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหเปนตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี” 
ขอสังเกต 

 เพื่อกําหนดที่มาและองคประกอบของศาลรัฐธรรมนูญโดยกําหนดจํานวนและ            

สัดสวนขององคคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไวทั้งสิ้นจํานวนเกาคนเพื่อใหสอดคลองกับ          

การแกไขขอบเขตอํานาจหนาที่  จึงมีการลดจํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงมาจาก               

สิบหาคน เหลือ เกาคน ซึ่งจะทําใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทํางานไดอยางรวดเร็วรวมทั้งไดบุคคลที่มี

ความซื่อสัตยสุจริต มีความรู มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในระดับสูงอยางแทจริง๔๑ 
 
 มาตรา ๒๐๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๕๖ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

มาตรา ๒๐๕ อนุมาตรา (๓) ไดมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคํา คือ “ตุลาการพระธรรมนูญใน

ศาลทหารสูงสุด” และมีการแกไขคําจากวา “อธิบดีหรือเทียบเทา” เปน “อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนง

ทางบริหารในหนวยราชการที่มีอํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดี” และมีการเพิ่มเติมถอยคํา คือ “หรือ

เคยเปนทนายความที่ประกอบวิชาชีพอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องไมนอยกวาสามสิบปนับถึงวันที่

ไดรับการเสนอชื่อ” 

มาตรา ๒๐๕ อนุมาตรา (๗) ไดมีการตัดถอยคําวา “ตุลาการศาลปกครอง” ออก 
ขอสังเกต 
เพื่อเปนหลักประกันในการไดมาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีคุณสมบัติระดับสูงโดยมี

ความเชี่ยวชาญอยางแทจริง พรอมทั้งปองกันการเกิดการขัดกันในตําแหนงหนาที่รวมถึง

ผลประโยชนสวนตัว และมีการเพิ่มคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปดโอกาสใหสามารถสรรหา

บุคคลที่เหมาะสมเพิ่มข้ึน กลาวคือไดเพิ่มเติมคุณสมบัติโดยใหผูที่เคยเปนตุลาการพระธรรมนูญใน

ศาลทหารสูงสุด หรือเคยเปนทนายความที่ประกอบวิชาชีพอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องไมนอยกวา

สามสิบปนับถึงวันที่ไดรับการเสนอชื่อสามารถเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได 
 

                                                 
 

๔๑
 มานิตย จุมปา, วิพากษการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ, 

๒๕๕๐), หนา ๘๑. 

 



 ๕๗ 

มาตรา ๒๐๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๕๗ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

มาตรา ๒๐๖ อนุมาตรา (๑) ไดมีการตัดถอยคําวา “คณบดีคณะนิติศาสตรหรือเทียบเทา

ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน คณบดีคณะรัฐศาสตรหรือ

เทียบเทาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือส่ีคน ผูแทนพรรคการเมืองทุก

พรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคละหนึ่งคนซึ่งเลือกกันเองใหเหลือส่ีคนเปน

กรรมการ” และไดมีการเพิ่มเติมถอยคํา คือ “ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภา

ผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร และประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือก

กันเองใหเหลือหนึ่งคน”, “มติในการคัดเลือกดังกลาวตองลงคะแนนโดยเปดเผยและตองมีคะแนน

ไมนอยกวาสองในสาม” และ  “ถากรรมการที่ เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งให

คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู ทั้งนี้ ใหนํา

บทบัญญัติในมาตรา ๑๑๓ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๒๐๖ อนุมาตรา (๒) ไดมีการตัดถอยคําวา “ในการนี้ ใหหาคนแรกในบัญชีรายชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และสามคนแรกในบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ 

(๔) ซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของ

วุฒิสภา เปนผูไดรับเลือกเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แตถาจํานวนผูไดรับเลือกดังกลาวจากบัญชี

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) มีไมครบหาคน หรือจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตาม

มาตรา ๒๕๕ (๔) มีไมครบสามคน ใหนํารายชื่อผูไมไดรับเลือกในคราวแรกในบัญชีนั้นมาให

สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งตอเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ใหผูไดรับคะแนน

สูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบจํานวน เปนผูไดรับเลือกใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถามีผู

ไดรับคะแนนเทากันในลําดับใดอันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินหาคนหรือสามคน แลวแตกรณี ให

ประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก” และไดเพิ่มเติมถอยคําในบทบัญญัติมาตรา 

๒๐๖ อนุมาตรา (๒) คือ “เพื่อมีมติใหความเห็นชอบ” “ในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ให

ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป ในกรณีที่วุฒิสภาไมเห็นชอบใน

รายชื่อใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหสงรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญพรอมดวยเหตุผลเพื่อใหดําเนินการสรรหาใหม หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญไมเห็นดวยกับวุฒิสภาและมีมติยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันท ใหสงรายชือ่นัน้

ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป แตถามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม



 ๕๘ 

เปนเอกฉันท ใหเร่ิมกระบวนการสรรหาใหม ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต

วันที่มีเหตุใหตองดําเนินการดังกลาว” 

มาตรา  ๒๐๖  วรรคสองไดมีการตัดวรรคสองของมาตรา  ๒๕๗  รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ออก คือ “ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคสองและ

วรรคสาม มาใชบังคับ” และไดมีการบัญญัติวรรคสองของมาตรา ๒๐๖ รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ข้ึนใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน คือ “ในกรณีที่ไมอาจ

สรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม (๑) ไดภายในเวลาที่กําหนด ไมวาดวยเหตุใดๆ ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกา

แตงตั้งผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวนสามคน และ

ใหที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจํานวนสองคน 

เปนกรรมการสรรหาเพื่อดําเนินการตาม (๑) แทน” 

ขอสังเกต 
 เพื่อกําหนดหลักเกณฑในการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เปนผูทรงคุณวุฒิ และมี

การเปลี่ยนแปลงองคประกอบและกระบวนการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพื่อประกันความเปนอิสระ เพราะเปนบุคคลที่มีความ

เชี่ยวชาญและมีประสบการณอยูในระดับสูง มีความรับผิดชอบในตําแหนงที่ดํารงอยู ซึ่งจะ

สามารถสรางความเชื่อมั่นในการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและมีความเปนอิสระ หลักการนี้

สามารถนําไปใชในการสรรหาคณะกรรมการองคกรอิสระอื่นๆตามรัฐธรรมนูญดวย เพื่อใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มี

วัตถุประสงคเพื่อตองการใหระบบตรวจสอบมีความเขมแข็งและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึง

ไดมีการปรับปรุงระบบการสรรหาขึ้นใหม 
 
 มาตรา ๒๐๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๕๘ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๐๗ วรรคสองไดมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคํา “ตุลาการในศาลปกครอง” “เลือก

บุคคล” “ใหความเห็นชอบ” “หรือไดรับความเห็นชอบ” และ “ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๐๔ และ 

มาตรา ๒๐๖ แลวแตกรณี มาใชบังคับ” 
 



 ๕๙ 

ขอสังเกต 
เพื่อกําหนดลักษณะตองหามของผูที่จะดํารงตําแหนงประธานศาลรัฐธรรมนูญและ      

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ใหมีความเปนอิสระอยางแทจริง 

 

 มาตรา ๒๐๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๖๐ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๐๙ อนุมาตรา (๗) ไดมีการเพิ่มเติมถอยคําวา “แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมี

การรอการลงโทษ เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได

กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑในการพนจากตําแหนงของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ ใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่มากยิ่งขึ้นและสรางความโปรงใส 

และความเชื่อมั่นในการดํารงตําแหนง 

 

 มาตรา ๒๑๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๖๔ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ไดมีการเพิ่มเติมถอยคําวา “คูความโตแยงพรอมดวยเหตุผล” และ

“ในระหวางนั้นใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปไดแตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมี

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” 
 ขอสังเกต 

มาตรานี้มีความแตกตางจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สอง

ประการคือ 

๑.  ปรับปรุงถอยคําใหชัดเจนเพื่อมิใหเกิดปญหาในการประวิงการพิจารณาคดีใหลาชา

และใหการพิจารณาคดีดําเนินตอไปได จึงไดแกไขใหศาลดําเนินกระบวนพิจารณาคดีตอไปไดใน

ระหวางรอคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แตจะมีคําพิพากษากอนมิได ซึ่งมีขอความวา “ใน

ระหวางนั้นใหศาลดําเนินการพิจารณาตอไปไดแตใหรอการพิพากษาคดีไวชั่วคราว จนกวาจะมี   

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ” 



 ๖๐ 

๒.  ผูมีสิทธิเสนอคดีตอศาลรัฐธรรมนูญทั้งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ใชถอยคําเดียวกัน คือ “ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแก

คดีใด ถาศาลเห็นเองหรือคูความโตแยง” หมายความวา ผูมีสิทธิเสนอคดีตอศาลรัฐธรรมนูญได

โดยตรง คือ ศาลที่รับพิจารณาคดี และคูความ แตเนื่องจากมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่     

๕/๒๕๔๑ (นางอุบล บุญญชโลธร) ผูยื่นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญไดมี

คําวินิจฉัยวา “ไมรับคํารองไวพิจารณาเนื่องจากมาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มิไดใหสิทธิผูรองหรือคูกรณีเสนอเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยไดโดยตรง คําวินิจฉัยนี้จึงไดวางบรรทัดฐานที่ไมเปดโอกาสใหประชาชนยื่นคํารอง

ไดโดยตรง๔๒ แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะมีถอยคําเชนเดียวกัน

แตก็ยังไมเปนการแนชัดวาจะมีหลักการเดียวกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๑ 

หรือไม อยางไรก็ตามควรที่จะเปดโอกาสใหประชาชนยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงไดตาม

ถอยคําที่บัญญัติไว 

๓.  หากคูความเปนผูโตแยง คูความตองโตแยงพรอมดวยเหตุผลแหงการโตแยงเพื่อ

ปองกันมิใหคดีที่ไมมีสาระอันควรสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

 

มาตรา ๒๑๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่มิไดมีการบัญญัติมากอน คือ  

มาตรา ๒๑๒ “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมีสิทธิยื่น      

คํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได 

การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว ทั้งนี้ ตามที่

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” 
 ขอสังเกต 

ประชาชนซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถยื่นคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญไดเอง เพื่อ

ประกันการคุมครองสิทธิของผูถูกกระทบสิทธิหรือเสรีภาพ วาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยง

กับรัฐธรรมนูญหรือไม แตการเสนอคดีในลักษณะนี้ยอมตองมีขอจํากัดที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการ

อ่ืนไดแลว เพื่อปองกันไมใหมีคดีความขึ้นสูศาลรัฐธรรมนูญมากเกินไปจนกระทบตอการพิจารณา

คดีอ่ืนของศาลรัฐธรรมนูญ อีกทั้งประชาชนที่ไดรับความเดือดรองยังคงมีชองทางอื่นที่สามารถรอง
                                                 
 ๔๒ มานิดา สารพัฒน, วิเคราะหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญการเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหง

กฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม, ใน http://www.parliament.go.th/elaw/., สืบคนเมื่อวันที่ ๒๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๑. 



 ๖๑ 

ขอความเปนธรรมเพื่อเยียวยาความเดือดรอนได เชน ยื่นคํารองตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ หรือผูตรวจการแผนดิน เปนตน๔๓ 

 

 มาตรา ๒๑๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๖๖ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๑๔ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคําวา “ระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือองคกร

ตามรัฐธรรมนูญที่มิใชศาลตั้งแตสององคกรขึ้นไป” 
 ขอสังเกต 

ผูเขียนเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมืองของสนช.วาภายใต

หลักการแบงแยกองคกรใชอํานาจอธิปไตย (Check and Balance)  องคกรแตละองคกรที่ใช

อํานาจจะตองมีการกําหนดใหมีการดุลและคานอํานาจอยางสมดุล หากมีการกําหนดใหองคกรใช

อํานาจอธิปไตยองคกรใดองคกรหนึ่งมีอํานาจมากยอมจะทําใหเกิดการเสียสมดุลและเปนผลราย

แกองคกรนั้นในภายหลัง  รัฐธรรมนูญมาตรานี้ไดใหอํานาจแกองคกรตุลาการในการตรวจสอบการ

ใชอํานาจรัฐมากกวารัฐธรรมนูญฉบับใด เชน ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองมีอํานาจพิจารณาคดีแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินนอกเหนือไปจากอํานาจในการ

พิจารณาคดีอาญาผูดํารงตําแหนงระดับสูง และศาลปกครองมีอํานาจควบคุมการใชอํานาจทาง

ปกครองหรือการดําเนินกิจกรรมทางปกครองขององคกรตามรัฐธรรมนูญ เปนตน๔๔ นอกจากนั้น

การดุลอํานาจของอํานาจตุลาการก็เสียสมดุลโดยตามรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้หากมีขอขัดแยง

ระหวางอํานาจขององคกรตามรัฐธรรมนูญกับศาล ศาลก็จะเปนผูชี้ขาด 

ดังนั้น เพื่อเปนการรักษาไวซึ่งหลักการดุลและคานอํานาจ ควรใหมีการดุลอํานาจของ

องคกรตุลาการใหอยูในจุดสมดุลเหมือนดังเชนที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ โดยผูเขียนเห็น

ควรจะใหมีการแกไขมาตรานี้ในแนวทางเดียวกับสนช.เปน “ในกรณีที่ความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจ

หนาที่ระหวางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญตั้งแตสององคกรขึ้นไป ให

ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาลหรือประธานองคกรตามรัฐธรรมนูญนั้นเสนอเรื่อง

พรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย”  
   

                                                 
 ๔๓ มานิตย จุมปา, เร่ืองเดิม, หนา ๘๕. 

๔๔ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ปฏิบัติหนาที่สํางานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ, รายงานความเห็นเกี่ยวกับราง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...ของสภานิติบัญญัติแหงชาต,ิ หนา ๑๙๘. 



 ๖๒ 

 มาตรา ๒๑๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

ซึ่งความแตกตางของทั้งสองมาตรา คือ 

 มาตรา ๒๑๖ วรรคหนึ่ง ซึ่งเดิมเปนมาตรา ๒๖๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดแกไขจํานวนองคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจาก ๙ คน เปน ๕ คน 

 มาตรา ๒๑๖ วรรคหา ซึ่งเดิมเปนมาตรา ๒๖๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 มาตรา ๒๑๖ วรรคหก ซึ่งเดิมเปนมาตรา ๒๖๙ วรรคหนึ่ง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดตัดถอยคําในมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ออกทั้งหมด และไดเพิ่มเติมถอยคําวา “วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให

เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดองคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหสอดคลองกับจํานวนตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญที่ลดลง และกําหนดใหวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งแตกตางจากเดิมที่กําหนดใหศาล

รัฐธรรมนูญเปนผูกําหนดเองเพื่อใหมีหลักประกันการพิจารณาที่เปดเผย โดยกําหนดหลักเกณฑวิธี

พิจารณา การทําคําวินิจฉัย และผลของคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เชน การทําคําวินิจฉัยของ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยถือตามเสียงขางมากและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนตองทํา

ความเห็นในการวินิจฉัยสวนของตน  

 

 มาตรา ๒๑๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๑๗ วรรคสอง ไดแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา คือ “ตองมาจากการเสนอของ” และ 

“ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
 ขอสังเกต 

เพื่อประกันความเปนอิสระของศาลในการพิจารณาคดีจึงกําหนดใหการบริหารจดัการดาน

ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญตองมีความเปนอิสระจากฝายบริหารและนิติบัญญัติ จึงตองจัดใหมี

หนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญเอง และยังไดกําหนดใหประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปน



 ๖๓ 

ผูบังคับบัญชาเปนผูเสนอแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญที่เปนผูบังคับบัญชาหนวย

ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ  

 
สวนที่ ๓ ศาลยุติธรรม 

 มาตรา ๒๑๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๗๒วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของ

ทั้งสองมาตรา คือ 

มาตรา ๒๑๙ วรรคสอง ไดมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคําขึ้นใหม ที่มิไดบัญญัติมากอน คือ 

“ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหเสนอตอศาลฎีกาได

โดยตรง และคดีที่อุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณตามที่

กฎหมายบัญญัติ เวนแตเปนกรณีที่ศาลฎีกาเห็นวาขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่อุทธรณหรือฎีกา

นั้นจะไมเปนสาระอันควรแกการพิจารณา ศาลฎีกามีอํานาจไมรับคดีไวพิจารณาพิพากษาได ทั้งนี้

ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด”  

มาตรา ๒๑๙ วรรคสาม ไดมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคําขึ้นใหม ที่มิไดบัญญัติมากอน คือ 

“ใหศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และใหศาลอุทธรณมี

อํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้ วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีใหเปนไปตามระเบียบที่ที่

ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด โดยตองใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว” 

มาตรา ๒๑๙ วรรคสี่ ไดมีการแกไขถอยคํา คือ “หรือผูพิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารง

ตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกา” 
 ขอสังเกต 

มาตรานี้เปนการกําหนดชั้นศาลของศาลยุติธรรมและกําหนดอํานาจหนาทีข่องศาลฎกีาใน

การพิจารณาพิพากษาคดี ทั้งนี้เพื่อใหศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีที่มีความสําคัญเทานั้น 

ซึ่งจะทําใหปริมาณคดีไมคางพิจารณาเปนจํานวนมาก และกําหนดหลักการใหมใหศาลฎีกาหรือ

ศาลอุทธรณมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับคดีการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

รวมทั้งคดีอาญาของผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองแทนหลักการเดิมที่ใหเปนอํานาจของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  



 ๖๔ 

 มาตรา ๒๒๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๗๓ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

มาตรา ๒๒๐ วรรคสาม ไดมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคําขึ้นใหม ที่มิไดบัญญัติข้ึนใหม คือ 

“การใหความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตอง

คํานึงถึงความรูความสามารถและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวยเปนสําคัญ” 
 ขอสังเกต 

เพื่อเปนหลักประกันความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผูพิพากษา และ

กําหนดหลักเกณฑในการใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการใหชัดเจน

ยิ่งขึ้น 
  
 มาตรา ๒๒๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๗๔ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

มาตรา ๒๒๑ อนุมาตรา (๒) ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงสัดสวนองคประกอบของจํานวน   

ผูพิพากษาในคณะตุลาการศาลยุติธรรม คือ “(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในแตละชั้นศาล ไดแก 

ศาลฎีกาหกคน ศาลอุทธรณส่ีคนและศาลชั้นตนสองคน ซึ่งเปนขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล 

และไดรับเลือกจากขาราชการตุลาการในแตละชั้นศาล” 

มาตรา ๒๒๑ วรรคสอง “ในกรณีที่ไมมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) หรือมีแต

ไมครบสองคนถาคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนเห็นวามีเร่ือง

เรงดวนที่ตองใหความเห็นชอบ ใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนดังกลาวเปน

องคประกอบและองคประชุมพิจารณาเรื่องเรงดวนนั้นได” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เนื่องจากคณะกรรมการ

ตุลาการศาลยุติธรรมเปนองคประกันความเปนอิสระของผูพิพากษาในการพิจารณาอรรถคดีอันจะ

เปนหลักประกันความเปนธรรมแกประชาชนใหปราศจากการแทรกแซงจากฝายอื่นๆ ดังนั้น ผูที่จะ

เปนคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจึงตองมาจากผูที่มีความรูความสามารถ ความอาวุโสใน

การปฏิบัติหนาที่มาเปนเวลายาวนานและมีผลงานที่ประจักษ๔๕ 
                                                 
 ๔๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, 

เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หนา ๒๑๒. 



 ๖๕ 

สวนที่ ๔ ศาลปกครอง 
 มาตรา ๒๒๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๗๖ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่งไดมีการแกไขถอยคํา คือ “ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณา

พิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐ

ดวยกัน อันเนื่องมาจากการใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดําเนิน

กิจการทางปกครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งมีอํานาจ

พิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง” 

มาตรา ๒๒๓ วรรคสอง ไดมีการบัญญัติข้ึนมาใหมที่มิไดบัญญัติมากอน “อํานาจศาล

ปกครองตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเปนการใชอํานาจ

โดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น” 
 ขอสังเกต 

เพื่อความชัดเจนในการกําหนดประเภทคดีที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล

ปกครองรวมถึงคดีปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจทางปกครองขององคกรตามรัฐธรรมนูญและ

ไดมีการเพิ่มอํานาจใหศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวของกับการกระทําทาง

ปกครองขององคกรตามรัฐธรรมนูญ แตไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญโดย

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ๔๖ 

 อยางไรก็ตามผู เขียนเห็นดวยกับสนช.วาการวินิจฉัยขอพิพาทระหวางองคกรตาม

รัฐธรรมนูญกับเอกชนหรือองคกรอื่นควรเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญ มิใชศาลปกครอง แมแต

การจํากัดเฉพาะเรื่องการใชอํานาจหรือกิจการทางปกครองก็อาจเปนปญหาขัดแยงได โดยเฉพาะ

กิจการของศาลยุติธรรม๔๗ 

 

                                                 
 ๔๖ ๑๒๐ คําถามเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, ใน http://www.parliament.go.th, 

สืบคนเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ, ๒๕๕๑. 
๔๗ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ปฏิบัติหนาที่สํางานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ,เร่ืองเดิม, หนา ๒๐๔. 

 



 ๖๖ 

 มาตรา ๒๒๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๗๗ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

มาตรา ๒๒๔ วรรคสี่ ไดมีการบัญญัติข้ึนมาใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน “ตุลาการศาล

ปกครองในชั้นศาลใดจะมีจํานวนเทาใด ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

กําหนด” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองใหศาลปกครองมีอิสระใน

การกําหนดจํานวนตุลาการศาลปกครองอันจะเปนการรับรองความเปนอิสระของศาลปกครอง 

เนื่องจากคดีปกครองมีความหลากหลายมาก จึงจําเปนตองใหผูที่มีความรูความสามารถหลาย

ดาน 

 

 มาตรา ๒๒๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๗๙ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

มาตรา ๒๒๖ วรรคสอง ไดมีการบัญญัติข้ึนมาใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน คือ “ใน

กรณีที่ไมมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) หรือมีแตไมครบสามคนถาคณะกรรมการตุลา

การศาลปกครองจํานวนไมนอยกวาหกคนเห็นวาเปนเรื่องเรงดวนที่ตองใหความเห็นชอบ ให

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจํานวนดังกลาวเปนองคประกอบและองคประชุมพิจารณา

เร่ืองเรงดวนนั้นได” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองอันจะเปนหลักประกัน

ความเปนธรรมแกประชาชนผูมีคดีความในศาลปกครอง ปราศจากการแทรกแซงจากฝายอื่นๆ 

ดังนั้น ผูที่จะเปนคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจึงตองเปนผูที่มีความรูความสามารถ ความ

อาวุโสในการปฏิบัติหนาที่มาเปนเวลายาวนานและมีการปฏิบัติงานเปนที่ประจักษดวย 

 

๒.๒ หมวด ๑๑ องคกรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา๒๒๙-๒๕๘) 
หมวด ๑๑ องคกรตามรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ อยูในหมวด ๖ ของรัฐภา โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มี



 ๖๗ 

ทั้งหมด ๑๓ มาตรา สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ลดเหลือเพียง 

๑๒ มาตรา ซึ่งความแตกตางของรัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับ ไดแก  

 
สวนที่ ๑ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๒๙-๒๕๔) 
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา๒๒๙-๒๔๑) 

 มาตรา ๒๒๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๑๓๖ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมมีการแกไข 
 ขอสังเกต 

ผูเขียนเห็นดวยกับแนวความคิดของสนช.วาคณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระทุกองคกร

อาจใหมีที่มาจากประชาชนและสื่อมวลชนดวย โดยกรรมการประเภทนี้อาจเปลี่ยนตัวบุคคลไป   

ทุกครั้งที่มีการสรรหา ไมใชอยูตามวาระ การเสนอชื่อผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระควรจะกระทํา

โดยเปดเผยใหสาธารณชนทราบพรอมทั้งเหตุผล๔๘ 

 

 มาตรา ๒๓๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๑๓๗ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๓๐ ไดตัดอนุมาตรา (๑) (๕) และ (๖) ออก 

 มาตรา ๒๓๐ วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (๑) ไดตัดถอยคํา “ในวันเสนอชื่อ”, อนุมาตรา (๔) ได

ตัดถอยคํา “ไมเปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา” 

มาตรา ๒๓๐ วรรคสอง ไดมีการบัญญัติข้ึนใหม “ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๗ มาใช

บังคับกับกรรมการการเลือกตั้งดวยโดยอนุโลม” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเปนกรรมการการเลือกตั้งโดยใหมีคุณสมบัติและ

ลักษณะตองหามเชนเดียวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนอิสระ มีความ

เปนกลางและความเปนธรรมมากที่สุด จึงไดมีการบัญญัติมาตรานี้ข้ึน 

 

                                                 
๔๘ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๒๐๘. 



 ๖๘ 

 มาตรา ๒๓๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๑๓๘ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๓๑ วรรคหนึ่ง ไดมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคํา คือ “และกรรมการการเลือกตั้ง” 

มาตรา ๒๓๑ วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (๑) ไดมีการแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา คือ “ใหมี

คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจํานวนเจ็ดคน ซึ่งประกอบดวย ประธานศาลฎีกา 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานใน

สภาผูแทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุม

ใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ ทําหนาที่สรรหาผูมี

คุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๐ ซึ่งสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง จํานวนสามคน เสนอตอประธาน

วุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น มติในการสรรหาดังกลาว

ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู ในกรณีที่ไมมี

กรรมการในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถากรรมการที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไม

นอยกวากึ่งหนึ่งใหคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู 

ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

“บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาและที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือก

ตามวรรคหนึ่ง ตองมิใชผูพิพากษาหรือตุลาการ และตองไมเปนกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงใน

องคกรตามรัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน” 

 มาตรา ๒๓๑ วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (๒) ไดมีการแกไขถอยคํา คือ จาก “๕ คน” เปน        

“๒ คน” 

 มาตรา ๒๓๑ วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (๔) ไดมีการตัดถอยคําในมาตรา   
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งวิธีการเลือก

ประธานกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใหมีความอิสระและเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ของแตละองคกร
๔๙โดยมีการปรับเปลี่ยนจากการสรรหาเพื่อใหวุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกมาเปนการสรรหาใหได

ตามจํานวนที่จะพึงมีและเสนอใหวุฒิสภาใหความเห็นชอบเพื่อกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรด

เกลาแตงตั้ง สวนกรรมการสรรหาซึ่งมีที่มาจากที่ประชุมใหญศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ  ตุลาการ

                                                 
 ๔๙สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, ใน http:// www.parliament.go.th, 

สืบคนเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑. 



 ๖๙ 

ในศาลปกครอง ตองมิใชผูพิพากษาหรือตุลาการ และตองไมเปนกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนง

ในองคกรตามรัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน เพราะองคประกอบอื่นประกอบดวยบุคลที่ประกอบ

อาชีพผูพิพากษาและตุลาการอยูแลวจึงตองการใหไดบุคคลอื่นมาเขารวมเปนกรรมการสรรหา เพื่อ

เลือกบุคคลนอกวงการผูพิพากษาและตุลาการดวย นอกจากนี้ยังไดกําหนดหลักเกณฑในกรณีที่

คณะกรรมการสรรหาไมสามารถดําเนินการสรรหาไดภายในเวลาที่กําหนดหรือไมอาจ  สรรหาได

ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาเปนผูเสนอรายชื่อตามจํานวนที่คณะกรรมการสรรหาจะตองเสนอแทน 

เพื่อแกไขปญหาการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งไมได๕๐ 

 

 มาตรา ๒๓๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๑๔๐ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

มาตรา ๒๓๒ วรรคสาม บัญญัติข้ึนใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน คือ “ใหนําบทบัญญัติ

มาตรา ๒๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) และการขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

๒๓๐ มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของกรรมการการเลือกตั้งดวยโดยอนุโลม” 
ขอสังเกต 
เพื่อกําหนดวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งใหมีลักษณะเชนเดียวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ มาใช

บังคับโดยอนุโลม เพราะวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการการเลือกตั้งควรมีวาระมากกวา

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบ

การเลือกตั้งไดครอบคลุมชวงระยะเวลาที่บุคคลดังกลาวดํารงตําแหนงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 มาตรา ๒๓๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๑๔๒ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๓๓ แกไขเพิ่มเติมถอยคํา คือ “ภายในสามสิบวัน” 

 

 
                                                 
 ๕๐ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ, สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม พรอมตาราง

เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญพุทธศักราช ๒๕๔๐ ฉบับรับฟงความคิดเห็น (กรุงเทพมหานคร: สํานักกรรมาธิการ ๓ สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ๒๕๕๐), หนา ๑๖๗-๑๖๘. 



 ๗๐ 

 ขอสังเกต 
เพื่อใหมีกลไกในการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะตองหามของกรรมการการเลือกตั้งโดย

บทบัญญัติมาตรานี้ใหศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งได 

 

 มาตรา ๒๓๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๑๔๓ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๓๔ วรรคหนึ่ง แกไขเปลี่ยนแปลงถอยคํา จาก “ส่ีสิบหาวัน” เปน “เกาสิบวัน” 

 มาตรา ๒๓๔ วรรคสอง แกไขเปลี่ยนแปลงถอยคํา จาก “ส่ีสิบหาวัน” เปน “หกสิบวัน” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑการสรรหากรรมการการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางลง ในกรณีที่

พนจากตําแหนงตามวาระ หรือดวยเหตุอ่ืน โดยไดขยายระยะเวลาในการสรรหากรณีพนจาก

ตําแหนงทั้งการพนจากตําแหนงตามวาระและพนจากตําแหนงเพราะเหตุอ่ืน เนื่องจากในทาง

ปฏิบัติระยะเวลาเดิม ๔๕ วันไมเพียงพอตอการดําเนินการสรรหากรรมการการเลือกตั้งขึ้นใหม 

 

 มาตรา ๒๓๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๑๔๔ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม ไดแกไขเพิ่มเติมถอยคําขึ้นใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน คือ 

“ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล

การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งกําหนดให

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหนวยงานที่เปนอิสระคือ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สามารถบริหารจัดการงานบุคคล การงบประมาณและการดําเนินการอื่นไดเองโดยอิสระ จึง

บัญญัติมาตรา ๒๓๕ วรรคสามขึ้นมาเพื่อใหการบริหารจัดการดานธุรการของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งมีหลักประกันความเปนอิสระจากฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติปราศจากการครอบงํา๕๑ 

                                                 
 ๕๑ มานิตย จุมปา, เร่ืองเดิม, หนา ๖๘-๗๐. 



 ๗๑ 

ทําใหมีหนวยธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน

ผูรับผิดชอบ 

 

 มาตรา ๒๓๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๑๔๕ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (๑) ไดมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคําขึ้นใหมที่มิไดมีการ

บัญญัติมากอน คือ “รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการดําเนินการใดๆ ของ

พรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและ

กําหนดหลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนใหการเลือกตั้งมีความเสมอภาค และมี

โอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง” 

 มาตรา ๒๓๖ วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (๒) (๓) และ (๘) ไดบัญญัติข้ึนมาใหมที่มิไดมีการ

บัญญัติมากอน คือ 

“(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับขอหามในการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขณะ

อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘๑ โดยคํานึงถึงการรักษาประโยชนของรัฐ และ

คํานึงถึงความสุจริต เที่ยงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง 

(๓) กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง การสนับสนุน

ทางการเงินโดยรัฐ การใชจายเงินของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบ

บัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปดเผย และการควบคุมการจายเงินหรือรับเงินเพื่อ

ประโยชนในการลงคะแนนเลือกตั้ง 

กรณี (๖) ที่ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียง

ประชามติใหมนั้น ควรใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งระงับหรือเลื่อนการประกาศผล

จนกวามีคําวินิจฉัยของศาลจะไดสอดคลองกับมาตรา ๒๓๙๕๒ 

(๘) สงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงานของรฐั รัฐวสิาหกจิ 

หรือราชการสวนทองถิ่น หรือสนับสนุนองคการเอกชน ในการใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชน” 

                                                 
๕๒ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ปฏิบัติหนาที่สํางานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ,เร่ืองเดิม, หนา ๒๑๘. 

 



 ๗๒ 

 มาตรา ๒๓๖ วรรคสอง ไดมีการตัดถอยคําวา “ศาล” ออก 
ขอสังเกต 
เพื่อกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่จัดการ ควบคุม ตรวจสอบ วาง

ระเบียบ หรือกําหนดมาตรการตางๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งมีหนาที่ในการสงเสริม และให

การศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข และไดเพิ่มเติมอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งในอนุมาตรา (๑) โดยเพิ่มเติมใหมีอํานาจ

วางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการดําเนินการใดๆของพรรคการเมือง ผูสมัครรับ

เลือกตั้งและผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และกําหนดหลักเกณฑการ

ดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนใหการเลือกตั้งมีความเสมอภาคและมีโอกาสทัดเทียมกันในการ

หาเสียงเลือกตั้ง และเพิ่มอํานาจหนาที่ในอนุมาตรา (๒) (๓) และ (๘) ดวย๕๓ นอกจากนี้ยังมี

ปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ตามอนุมาตรา (๕) ที่ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่

สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย

มาตรา ๒๓๕ ก็จะไมตรงกับขอเท็จจริงเพราะผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาทไมใชคณะกรรมการ

การเลือกตั้งแลว๕๔ 

ผูเขียนเห็นดวยกับแนวความคิดของสนช.วาควรแกไข (๖) เปนวา กกต. มีอํานาจสั่งระงับ

หรือเลื่อนการประกาศผลจนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาลเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๒๓๙ ตอไป 

 

มาตรา ๒๓๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งไดบัญญัติ

มาตรานี้ข้ึนมาใหมที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมมีการบัญญัติ

ข้ึนมากอน คือ 

มาตรา ๒๓๗ “ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทําการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอ่ืนกระทําการอัน

เปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผล

ทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกลาว

                                                 
 ๕๓ คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, 

เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หนา ๒๒๗. 

 ๕๔ ปริพันธ โตอดิเทพย, ประเด็นวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐: ความเปนองคกรตาม

รัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการเลือกต้ัง (ก.ก.ต.), ใน http://www. parliament.go.th/elaw, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน 

๒๕๕๑. 

 



 ๗๓ 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ

ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนาพรรค

การเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย หรือทราบ

ถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหถือ

วาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได

เปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมี

คําสั่ งใหยุบพรรคการเมืองนั้น  ให เพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและ

กรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําสั่งใหยุบพรรคการเมือง” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งที่กระทําการหรือสนับสนุน   

ใหผูอ่ืนกระทําการทุจริต บทลงโทษดังกลาวครอบคลุมถึง หัวหนาพรรค และกรรมการบริหารพรรค 

บทบัญญัตินี้ตองการที่จะเอาผิดแกผูสมัครรับเลือกตั้งที่กระทําการโดยทุจริตโดยมิตองรอใหไดรับ

เลือกตั้งกอน รวมทั้งเอาผิดกับหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคดวยหากมีสวนรูเห็น หรือ

ปลอยปละละเลย หรือทราบการทุจริตแลวมิไดทําการยับยั้งแกไขใหการเลือกตั้งเปนไปโดยทุจริต

และเที่ยงธรรม ซึ่งการกําหนดโทษเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค และ

การยุบพรรค เปนผลมาจากการที่พรรคการเมืองเปนนิติบุคคล จึงถือวาหัวหนาพรรคการเมืองเปน

ผูแทนนิติบุคคล สวนกรรมการบริหารพรรคการเมืองเปนผูมีอํานาจบริหารพรรค เพราะฉะนั้น หาก

สมาชิกพรรคกระทําการทุจริตในการเลือกตั้ง บุคคลดังกลาวควรตองรวมรับผิดชอบในการกระทํา

นั้นดวย 

 อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวาเหตุยุบพรรคและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนา 

พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองในวรรคสองนั้นมีความรุนแรงเกินกวาเหตุ

เนื่องจากในการลงโทษนั้นควรจะตัดสินลงโทษเฉพาะตัวบุคคลที่กระทําความผิด มิใชแกพรรค

การเมืองหรือบุคคลอ่ืนที่มิไดมีสวนรูเห็นดวย ทั้งนี้บทบัญญัติดังกลาวอาจมีลักษณะขัดตอหลัก

สิทธิเสรีภาพทางการเมืองอีกดวย 

  

 มาตรา ๒๓๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๑๔๗ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 



 ๗๔ 

 มาตรา ๒๓๘ วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (๒) ไดบัญญัติข้ึนมาใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน 

คือ 

“(๒) ผูเขารับการสรรหา หรือสมาชิกขององคกรตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง คัดคานวา

การสรรหาสมาชิกวุฒิสภานั้น เปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย” 

 มาตรา ๒๓๘ วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (๓) ไดแกไขเพิ่มเติมถอยคํา คือ “หรือสรรหา” 
 ขอสังเกต 

เพื่อใหการสืบสวนสอบสวนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเลือกตั้งและประชามติเปนไป

โดยเร็วและไดแกไขถอยคําเพื่อใหสอดคลองกับระบบการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาแบบใหมที่มา

จากการสรรหา และสงเสริมใหเกิดระบบการสรรหาที่โปรงใสและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น 

 

มาตรา ๒๓๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งไดบัญญัติ

มาตรานี้ข้ึนมาใหมที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมมีการบัญญัติ

ข้ึนมากอน คือ 

มาตรา ๒๓๙ “ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิก

ถอนสิทธิเลือกตั้งกอนการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด 

ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกตั้งแลว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาควรใหมีการ

เลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหยื่น    

คํารองตอศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลฎีกาไดรับคํารองของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นจะปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได จนกวาศาลฎีกาจะมี

คําสั่งยกคํารองในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งใดหรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลง 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได มิใหนับบุคคลดังกลาวเขาใน

จํานวนรวมของสมาชิกเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี 

ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นดวยโดยอนุโลม โดยการยื่นคํารองตอศาลตามวรรคสองใหยื่นตอศาล

อุทธรณ และใหคําสั่งของศาลอุทธรณเปนที่สุด” 
 
 



 ๗๕ 

ขอสังเกต 
เพื่อกําหนดหลักเกณฑและขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองการ

วินิจฉัยใหเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง แกไขเพิ่มเติมใหศาลยุติธรรมมีอํานาจในการสั่ง

ใหมีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งแลว ทั้งนี้ เพื่อเปน

การถวงดุลอํานาจการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งแตเดิมตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ การใชอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนการใช

อํานาจตามรัฐธรรมนูญยอมทําใหไมถูกตรวจสอบโดยศาล คือ เมื่อเปนองคกรที่ เกิดจาก

รัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดและไดใชอํานาจตามที่รัฐธรรมนูญไดใหไว ก็ไมควรจะถูก

ตรวจสอบการใชอํานาจโดยองคกรอื่นอีก ดังนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติมาตรา ๒๓๙ ข้ึนมาทําใหอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งถูก

ตรวจสอบไดโดยศาล หลักความมีอํานาจเด็ดขาดขององคกรตามรัฐธรรมนูญก็ไมมีอีกตอไป 

โดยเฉพาะในเรื่องประเด็นการวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้ งใหมหรือเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาโดยใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน

ที่สุดนั้นมีการทวงติงจากสมาชิกสภายกรางรัฐธรรมนูญวาใหอํานาจมากเกินไป จึงเปนสาเหตุใหมี

การปรับถอยคําใหมและไดขอสรุปวาสามารถแจกใบเหลือง ใบแดงไดเฉพาะกอนประกาศผลการ

เลือกตั้งเทานั้นและใหถือวาคําวินิจฉัยของศาลฎีกาเปนที่สุด๕๕ สวนการเลือกตั้งระดับทองถิ่น 

สามารถอุทธรณตอศาลอุทธรณได๕๖สงผลใหความมีอํานาจเด็ดขาดไมถูกตรวจสอบโดยองคกรอื่น

อันเปนคุณลักษณะพิเศษขององคกรตามรัฐธรรมนูญสูญเสียไป 

นอกจากนี้ผูเขียนยังเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมืองของสนช. วา

กอนการประกาศผลการเลือกตั้งควรใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจวินิจฉัยไดเองแต

ภายหลังการประกาศผลเลือกตั้งแลวใหผูเสียหายยื่นคํารองตอศาลฎีกาและควรนํามาตรานี้ไปใช

กับกรณีของสมาชิกวุฒิสภาดวยหากมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยจะตองกําหนดระยะเวลาที่

ศาลฏีกาจะวินิจฉัยเรื่องนี้ดวย ทั้งนี้ผูเขียนเห็นสมควรใหมีการจัดตั้งศาลเลือกตั้งตอไปเพื่อจะได

บุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญมาทําหนาที่พิจารณาตัดสินตอไป 

 

                                                 
 ๕๕เร่ืองเดียวกัน. 

 ๕๖ สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …, ใน http://www. parliament.go. th/ parcy 

/sapadb/committee๑_upload/๑-๒๐๐๗๐๗๑๖๑๐๓๒๑๔_nuanin.ppt, สืบคนเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑. 



 ๗๖ 

มาตรา ๒๔๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งไดบัญญัติ

มาตรานี้ข้ึนมาใหมที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมมีการบัญญัติ

ข้ึนมากอน คือ 

มาตรา ๒๔๐ “ในกรณีที่มีการคัดคานวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผูใดเปนไปโดยไม

ถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย หรือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวากอนไดรับการสรรหา 

สมาชิกวุฒิสภาผูใดกระทําการตามมาตรา ๒๓๘ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการสืบสวน

สอบสวนโดยพลัน 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัยสั่งการเปนอยางใดแลว ใหเสนอตอศาลฎีกาเพื่อ

พิจารณาวินิจฉัยโดยพลัน และใหนําความในมาตรา ๒๓๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับ

การที่สมาชิกวุฒิสภาผูนั้นไมอาจปฏิบัติหนาที่ตอไปได โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอนการสรรหาหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ผู ใด  ให สมาชิ กภาพของสมาชิ กวุฒิ สภาผู นั้ นสิ้ นสุ ดลงนับแต วั นที่ ศาลฎี กามี คํ าสั่ ง  

และใหดําเนินการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหมแทนตําแหนงที่วาง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองประธานกรรมการการเลือกตั้งจะรวม

ดําเนินการหรือวินิจฉัยสั่งการมิได และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีองคประกอบเทาที่มีอยู 

การคัดคานและการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา” 
ขอสังเกต 
เพื่อกําหนดหลักเกณฑการเพิกถอนการสรรหาหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิก

วุฒิสภาหากการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย หรือกระทํา

การอยางใดๆตามมาตรา ๒๓๘ รัฐธรรมนูญจึงกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่จะดําเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน และยังใหอํานาจศาลฎีกาตรวจสอบการสรรหาสมาชิก

วุฒิสภาภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัยสั่งการใดๆแลวตามบทบัญญัติมาตรา 

๒๓๙ วรรคสองและวรรคสาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นอกจากนี้

ยังไดกําหนดการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภากรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งใหเพิกถอนการ   

สรรหาหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภา โดยใหเร่ิมส้ินสุดสมาชิกภาพนับต้ังแตวันที่

ศาลฎีกามีคําสั่ง 

 
  



 ๗๗ 

๒. ผูตรวจการแผนดิน (มาตรา๒๔๒-๒๔๕) 
 สวนที่ ๒ ผูตรวจการแผนดินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

แตเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดถูกจัดอยูในสวนที่ ๗ และ

ไดทําการเปลี่ยนชื่อจาก “ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา” เปน “ผูตรวจการแผนดิน”  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีทั้งหมด ๓ มาตรา สวน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีทั้งหมด ๔ มาตรา ซึ่งความแตกตางของ

รัฐธรรมนูญทั้ง  ๒ ฉบับ ไดแก  
 
 มาตรา ๒๔๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๑๙๖ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

มาตรา ๒๔๒ วรรคสอง ไดบัญญัติข้ึนมาใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน คือ “ใหผูไดรับ

เลือกเปนผูตรวจการแผนดินประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานผูตรวจการแผนดินแลว

แจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ” 

มาตรา ๒๔๒ วรรคสาม ไดมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคํา “ประธานผูตรวจการแผนดินและ

ผูตรวจการแผนดิน” 

มาตรา ๒๔๒ วรรคสี่ ไดมีการตัดถอยคําวา “สรรหาและการคัดเลือก” ออก 

มาตรา ๒๔๒ วรรคหก ไดบัญญัติข้ึนมาใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน คือ “ใหมี

สํานักงานผูตรวจการแผนดินเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 

และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
ขอสังเกต 
ไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อองคกรจาก “ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา” ใหเปน “ผูตรวจการ

แผนดิน” เพราะตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงอํานาจหนาที่ โดยใหมีหนาที่ตรวจ

จริยธรรมของนักการเมืองและผูดํารงตําแหนงทางการเมือง จึงไมเหมาะสมที่จะเปนองคกรของ

รัฐสภาอีกตอไป  

 เพื่อกําหนดองคประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหนงของผูตรวจการแผนดิน 

และกําหนดหนวยธุรการของผูตรวจการแผนดินใหเปนอิสระปราศจากการแทรกแซงเพราะเหตุที่

เปนองคกรตรวจสอบความชอบธรรมของฝายปกครอง โดยใหผูตรวจการแผนดินมีจํานวน ๓ คน

ประกอบดวยประธานผูตรวจการแผนดินซึ่งเปนตําแหนงที่บัญญัติข้ึนใหมเพื่อทําหนาที่เปนผูแทน

ของคณะผูตรวจการแผนดินในการดําเนินการตางๆ และผูตรวจการแผนดินอีก ๒ คน ซี่ง



 ๗๘ 

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูที่เปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน 

มีความรู และมีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเปนประโยชน 

รวมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษและยังตองคุณสมบัติ ไมมีลักษณะ

ตองหามตามที่กฎหมายกําหนด๕๗ 

 

มาตรา ๒๔๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งไดบัญญัติ

มาตรานี้ข้ึนมาใหมที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมมีการบัญญัติ

ข้ึนมากอน คือ 

มาตรา ๒๔๓ “การสรรหาและการเลือกผูตรวจการแผนดินใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๖ 

และมาตรา  ๒๐๗  มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหมีคณะกรรมการสรรหาจํานวนเจ็ดคน

ประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภา

ผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาคัดเลือกจํานวน

หนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน และให

นําบทบัญญัติมาตรา ๒๓๑ (๑) วรรคสอง มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดกระบวนการในการสรรหาและการเลือกผูตรวจการแผนดินเชนเดียวกับ

กระบวนการในการสรรหาและเลือกองคกรอิสระตางๆใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากรัฐธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหระบบตรวจสอบมีความ

เขมแข็งและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพจึงทําการปรับปรุงระบบการสรรหาองคกรตรวจสอบ 

ปรับปรุงอํานาจหนาที่และระบบการทํางานขององคกรตรวจสอบดียิ่งขึ้น ทั้งจัดใหมีระบบการ

ตรวจสอบการทํางานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ๕๘ โดยใหอํานาจกับประธานศาล

รัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนํา

ฝายคาน และใหเสนอชื่อตามจํานวนที่ตองมีไปยังวุฒิสภา วุฒิสภาจึงไมไดมีอํานาจในการ

พิจารณาคัดเลือกเหมือนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ทั้งนี้เปนการ

ลดทอนอํานาจของวุฒิสภาลง เพื่อใหองคกรอิสระเหลานี้ทํางานอยางอิสระไดแทจริง๕๙ 

                                                 
 ๕๗ ประณต นันทิยะกุล, ถอดรหัสรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแวนแกว, ๒๕๕๐), หนา ๗๑. 

 ๕๘ สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …, ใน http://www. parliament.go.th/ 

parcy/sapa _db/committee๑_upload/๑-๒๐๐๗๐๗๑๖๑๐๓๒๑๔_nuanin.ppt, สืบคนเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๕๑. 

 ๕๙ บทสรุปความคิดเห็นของประชาชนเรื่องรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ จากเครือขายภาคประชาชน (กุมภาพันธ-เมษายน 

๒๕๕๐), ใน http://www.thprc.org, สืบคนเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑.  



 ๗๙ 

ผูเขียนเห็นดวยกับแนวความคิดของสนช.วาคณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระทุกองคกร

อาจใหมีที่มาจากประชาชนและสื่อมวลชนดวย โดยกรรมการประเภทนี้อาจเปลี่ยนตัวบุคคลไป   

ทุกครั้งที่มีการสรรหา ไมใชอยูตามวาระ การเสนอชื่อผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระควรจะกระทํา

โดยเปดเผยใหสาธารณชนทราบพรอมทั้งเหตุผล 

 

 มาตรา ๒๔๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๑๙๗ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๔๔ วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (๒) (๓) (๔) และวรรคสองไดมีการบัญญัติข้ึนมาใหมที่

มิไดบัญญัติมากอนคือ  

“(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ

ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และมาตรา ๒๘๐ 

(๓) ติดตาม ประเมินผล และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอด

ถึงขอพิจารณาเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นวาจําเปน 

(๔) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรี

สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป ทั้งนี้ ใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาและ

เปดเผยตอสาธารณะดวย 

การใชอํานาจหนาที่ตาม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ใหผูตรวจการแผนดินดําเนินการเมื่อมีการ

รองเรียน เวนแตเปนกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวาการกระทําดังกลาวมีผลกระทบตอความ

เสียหายของประชาชนสวนรวมหรือเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ ผูตรวจการแผนดินอาจ

พิจารณาและสอบสวนโดยไมมีการรองเรียนได” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบของผูตรวจการแผนดินมิใหกระทบถึงความเปน

อิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาลรวมทั้งการติดตามและดําเนินการเกี่ยวกับ

จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการ

จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม และรายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหผูที่

รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการเปนไปตามที่กฎหมาย

กําหนด และในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่มีลักษณะรายแรง

ห รือมี เหตุ อันได ว าการดํา เนินการของผู รับ ผิดชอบจะไม เปน ไปดวยความเปนธรรม  



 ๘๐ 

ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและเปดเผยการไตสวนตอสาธารณะก็ได๖๐เปนขอดีที่ทําใหมีการ

ควบคุมจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหมีผลในทางปฏิบัติไดจริง๖๑ ใหผูตรวจการ

แผนดินมีอํานาจตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายของเจาหนาที่ของ

รัฐ มีการเพิ่มเติมใหผูตรวจการแผนดินสามารถหยิบยกเรื่องที่เกิดความเสียหายตอประชาชน

โดยรวมขึ้นพิจารณาได โดยไมจําเปนตองมีการรองเรียนทําใหประชาชนมีหลักประกันสิทธิและ

เสรีภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ไดเพิ่มอํานาจติดตามการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเพราะที่ผานมาไมมี

องคกรใดเปนองคกรหลักที่ทําหนาที่ติดตามการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะเปนหลักประกันได

วาภาครัฐจะมีการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอยางครบถวน 

 

 มาตรา ๒๔๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๑๙๘ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๔๕ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคําขึ้นใหม คือ 

มาตรา ๒๔๕ “ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได

เมื่อเห็นวามีกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ใหเสนอเร่ือง

พรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา ๒๔๔ (๑) (ก) มีปญหา

เกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง

และใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง

วินิจฉัยได โดยมีการปรับปรุงถอยคาํเพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
๓.  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (มาตรา๒๔๖-๒๕๑) 

                                                 
 ๖๐ คริษฐา ดาราศร, การบังคับใชประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาในรัฐธรรมนูญฉบับใหมศึกษาเฉพาะกรณีการ

ขัดกันระหวางผลประโยชน, ใน http://www.pub-law.net, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑. 

 ๖๑ ขอดีของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐, ใน http://parliament.go.th, สืบคนเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑. 



 ๘๑ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีทั้งหมด ๖ มาตรา สวน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีทั้งหมด ๖ มาตรา เชนกัน ซึ่งความ

แตกตางของรัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับ ไดแก  
 
 มาตรา ๒๔๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๙๗ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

มาตรา ๒๔๖ วรรคสอง ไดมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคําขึ้นใหม คือ “โดยเคยเปนรัฐมนตรี 

กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือกรรมการตรวจเงิน

แผนดินหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงทางบริหารในหนวย

ราชการที่มีอํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดี หรือดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาศาสตราจารย ผูแทนองคการ

พัฒนาเอกชน หรือผูประกอบวิชาชีพที่มีองคกรวิชาชีพตามกฎหมายมาเปนเวลาไมนอยกวา

สามสิบปซึ่งองคการพัฒนาเอกชนหรือองคกรวิชาชีพนั้นใหการรับรองและเสนอชื่อเขาสูกระบวนการ  

สรรหา” 

มาตรา ๒๔๖ วรรคสาม ไดมีการแกไขถอยคําของจํานวนและองคประกอบคณะกรรมการ

สรรหาขึ้นใหม คือ “โดยใหมีคณะกรรมการสรรหาจํานวนหาคนประกอบดวยประธานศาลฎีกา 

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคาน

ในสภาผูแทนราษฎร” 

 มาตรา ๒๔๖ วรรคหา ไดมีการบัญญัติข้ึนมาใหมที่มิไดบัญญัติมากอน คือ “ใหมี

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด โดยคุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และ

อํานาจหนาที่ ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดองคประกอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซึ่งหลักการดังกลาวคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สวนในวรรคทายของมาตรา ๒๔๖ ไดบัญญัติข้ึนมาใหมใน

เร่ืองกําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด แตไมใชเปน

องคกรอิสระแยกตางหากจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยมีวัตุ

ประสงคเพื่อเปนการแบงเบาภาระหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ และใหการใชอํานาจในการควบคุมตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอีกทั้งประชาชน



 ๘๒ 

ในแตละจังหวัดสามารถมีสวนรวมในการสอดสองการทุจริตมากขึ้น นอกจากนี้ยังไดมีการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจากจํานวน 

๑๕ คน เหลือ ๕ คนเพื่อปองกันการแทรกแซงจากพรรคการเมืองและการ Block vote โดยตัด

คณะกรรมการสรรหาในสวนขององคกรอิสระ  ตัวแทนพรรคการเมือง  และอธิบดีของ

สถาบันอุดมศึกษารับรองออกไป เหลือองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาจํานวน ๕ คน ไดแก 

ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร 

และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร๖๒  

ผูเขียนเห็นดวยกับแนวความคิดของสนช.วาคณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระทุกองคกร

อาจใหมีที่มาจากประชาชนและสื่อมวลชนดวย โดยกรรมการประเภทนี้อาจเปลี่ยนตัวบุคคลไปทุก

คร้ังที่มีการสรรหา ไมใชอยูตามวาระการเสนอชื่อผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระควรจะกระทําโดย

เปดเผยใหสาธารณชนทราบพรอมทั้งเหตุผล 

  

 มาตรา ๒๔๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๙๙ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๔๘ วรรคหนึ่ง ไดมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคําขึ้นใหม คือ “หรือประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งไมนอยกวาสองหมื่นคน” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดขั้นตอนการตรวจสอบกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและประชาชน โดยเพิ่มสิทธิใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 

๒๐,๐๐๐ คน มีสวนรวมในการเขาชื่อขอตรวจสอบเพื่อถอดถอนคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่กระทําการขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญ หรือ

กฎหมาย หรือมีพฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง

เพื่อใหวุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนง 

 

                                                 
 ๖๒ ภาสกร เหลาหลา, วิเคราะห “บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ,” ใน http://www.parliament . go. th/elaw, สืบคนเมื่อวันที่ 

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑. 



 ๘๓ 

 มาตรา ๒๔๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๓๐๐ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง ไดมีการแกไขถอยคํา จาก “หนึ่งในสี่” เปน “หนึ่งในหา” 

มาตรา ๒๔๙ วรรคสี่ ไดมีการบัญญัติข้ึนใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอนคือ “ในกรณีที่

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามวรรคสาม และมี

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเหลืออยูนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทั้งหมด ใหประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครอง

สูงสุดรวมกันแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทําหนาที่เปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติเปนการชั่วคราว โดยใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงไดจนกวากรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่ตนดํารงตําแหนงแทนจะปฏิบัติหนาที่ได หรือจนกวาจะมี              

คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวาผูนั้นกระทําความผิด” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดขั้นตอนการเสนอเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองพิจารณาและตรวจสอบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติวา

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐาน

ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการโดยใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

เทาที่มีอยูของทั้งสองสภาเขาชื่อรองขอตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ซึ่งลดลงจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่กําหนดจํานวนไว “หนึ่งในสี่”๖๓ 

และมีการบัญญัติมาตรา ๒๔๙ วรรคสี่ข้ึนใหมเพื่อแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นตามวรรคสามในกรณีที่

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติถูกกลาวหาและไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใน

ระหวางนั้นได จึงกําหนดใหประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงตั้งบุคคล

ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขามาทําหนาที่เปนกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนการชั่วคราว เพื่อใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

                                                 
 ๖๓ ประณต นันทิยะกุล, ถอดรหัสรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐, หนา ๗๔. 



 ๘๔ 

ทุจริตแหงชาติสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได มิฉะนั้นคดีจะขาดอายุความและมีคดีคางสะสม

มากขึ้น๖๔ 

 

 มาตรา ๒๕๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๓๐๑ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (๑) ไดแกไขเพิ่มเติมถอยคํา คือ “เกี่ยวกับการถอดถอน

ออกจากตําแหนงเสนอตอวุฒิสภาตามมาตรา ๒๗๒ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม” 

 มาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (๓) ไดแกไขเพิ่มเติมถอยคํา คือ “ต้ังแตผูบริหาร

ระดับสูงหรือขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปรํ่ารวยผิดปกติ” 

และ “รวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการในระดับตํ่ากวาที่รวมกระทําความผิด

กับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือที่กระทําความผิดในลักษณะ

ที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นสมควรดําเนินการดวย” 

มาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (๔) ไดแกไขเพิ่มเติมถอยคํา คือ “ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด” 

 มาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (๕) ไดบัญญัติข้ึนใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน คือ 

“กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” 

มาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (๖) ไดแกไขเพิ่มเติมถอยคํา คือ “ทั้งนี้ ใหประกาศ

รายงานดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย” 

มาตรา ๒๕๐ วรรคสาม ไดบัญญัติข้ึนใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน คือ “ประธาน

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติเปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติโดยไดมีการแกไขอนุมาตราตางๆ ไดแก 

 อนุมาตรา (๑) และ (๒) แกไขขอความใหชัดเจนขึ้น 

                                                 
 ๖๔ คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, 

เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หนา ๒๓๙. 



 ๘๕ 

 อนุมาตรา (๓)  กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมี

อํานาจในการไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซึ่งดํารง

ตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปร่ํารวยผิดปกติหรือกระทําความผิดตอหนาที่

และดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการในระดับตํ่ากวาที่รวมกระทําความผิดกับผูดํารง

ตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งการที่กําหนดตําแหนงของผูถูกตรวจสอบ

ใหเหลือเฉพาะผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูงนั้นเพื่อปองกันการเพิ่ม

ภาระหนาที่ใหแกคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมากจนไมอาจปฏิบัติ

หนาที่หลักในการตรวจสอบการใชอํานาจของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖๕ 

 อนุมาตรา (๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบความถูกตองและความมีอยู

จริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินตามวิธีการที่คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด เพื่อใหสามารถตรวจสอบการกระทําความผิดไดอยาง

รวดเร็วสะดวก และมีหลักเกณฑการตรวจสอบที่เปนธรรมโปรงใสกับผูถูกกลาวหา   

 อนุมาตรา (๕) ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจหนาที่

ในการกํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ทําใหมีการควบคุม

จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอันเปนวัตถุประสงคที่สําคัญของรัฐธรรมนูญนี้ใหมีผล

ในทางปฏิบัติไดจริง๖๖  

 อนุมาตรา (๖) ไดเพิ่มใหประกาศรายงานผลการตรวจสอบในราชกิจจานุเบกษาและ

เปดเผยตอสาธารณะ 

 และมาตรา ๒๕๐ วรรคทาย ไดกําหนดใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนเจาพนักงานในการ

ยุติธรรมตามกฎหมาย ซึ่งเปนบทบัญญัติข้ึนใหม 

 ผูเขียนมีความเห็นเพิ่มเติมวาในกรณีเปนคดีสําคัญแมวาผูกระทําความผิดจะเปนชั้น

ผูนอยแตถาเห็นสมควรใหคณะกรรมการหยิบยกเรื่องขึ้นพิจารณาไตสวนเองก็ได๖๗ นอกจากนี้

ขอความในวรรคสามที่วา “ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและ

                                                 
 ๖๕ มานิตย จุมปา, เร่ืองเดิม, หนา ๙๗. 

 ๖๖ ขอดีของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐, ใน http://parliament.go.th, สืบคนเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑. 
๖๗ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ปฏิบัติหนาที่สํางานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ, เร่ืองเดิม, หนา ๒๓๒. 

 



 ๘๖ 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย” 

นั้นไมควรที่จะบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแตอาจบัญญัติไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแทน 
 

๔.  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (มาตรา๒๕๒-๒๕๔) 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีทั้งหมด ๑ มาตรา สวน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีทั้งหมด ๓ มาตรา ซึ่งความแตกตางของ

รัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับ ไดแก  
 
 มาตรา ๒๕๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๓๑๒ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๕๒ วรรคหนึ่ง ไดแกไขตัดถอยคําออก คือ “และผูวาการตรวจเงินแผนดิน” 

 มาตรา ๒๕๒ วรรคสอง ไดมีการแกไขเปลี่ยนแปลงจํานวนคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

จาก “เกาคน” เปน “หกคน” 

 มาตรา ๒๕๒ ไดแกไขโดยตัดวรรคสามและวรรคสี่ของมาตรา ๓๑๒ รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ออก 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดองคประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา การเลือกและวาระการดํารงตําแหนง ของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน โดยไดลดจํานวนคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินจาก “เกาคน” เปน “หกคน” เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขขอบเขตอํานาจหนาที่

และทําใหสามารถสรรหาบุคคลที่มีความรูและความเชี่ยวชาญในระดับสูงไดอยางแทจริง 

 คําวา “ดานอื่น” ในมาตรา ๒๕๒ วรรคสอง หมายถึงบุคคลผูมีความรูความชํานาญในดาน

นิติศาสตรหรือความรูดานอื่นๆที่การตรวจเงินแผนดินจําเปนตองใชในการตรวจสอบการใชจายเงิน

แผนดิน อันจะทําใหระบบการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพปองกันการทุจริตคอรัปชั่นใน

การปฏิบัติหนาที่ 

ผูเขียนเห็นดวยกับแนวความคิดของสนช.วาคณะกรรมการสรรหาองคกรอิสระทุกองคกร

อาจใหมีที่มาจากประชาชนและสื่อมวลชนดวย โดยกรรมการประเภทนี้อาจเปลี่ยนตัวบุคคลไปทุก

คร้ังที่มีการสรรหา ไมใชอยูตามวาระ การเสนอชื่อผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระควรจะกระทําโดย

เปดเผยใหสาธารณชนทราบพรอมทั้งเหตุผล 

 



 ๘๗ 

มาตรา ๒๕๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งไดบัญญัติ

มาตรานี้ข้ึนมาใหมที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมมีการบัญญัติ

ข้ึนมากอน คือ 

มาตรา ๒๕๓ “คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑ

มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะใหมีการแกไข

ขอบกพรองเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน และมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงินและ

การคลังที่เปนอิสระเพื่อทําหนาที่วินิจฉัยการดําเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และ

การงบประมาณ และใหคดีที่พิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการ

คลังในเรื่องดังกลาวเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง 

ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระและ

เปนกลาง” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงิน

แผนดิน รวมทั้งการแตงตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลัง เพื่อใหเกิดการคานอํานาจ

ซึ่งกันและกัน อีกทั้งใหคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังมีความชัดเจนในหนาที่เพิ่มมาก

ข้ึน รวมทั้งใหคดีพิพาทเปนคดีที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครอง 

 

 มาตรา ๒๕๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๓๑๒วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของ

ทั้งสองมาตรา คือ 

มาตรา ๒๕๔ วรรคสอง ไดบัญญัติข้ึนใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน คือ “ใหมีสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคลการงบประมาณ และการ

ดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
 ขอสังเกต 

เพื่อประกันความเปนอิสระในการบริหารงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจาก

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน โดยมาตรา ๒๕๔ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาจากมาตรา ๓๑๒ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐  

 

 



 ๘๘ 

สวนที่ ๒ องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 
๑.  องคกรอัยการ (มาตรา ๒๕๕) 
มาตรา ๒๕๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งไดบัญญัติ

มาตรานี้ข้ึนมาใหมที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมมีการบัญญัติ

ข้ึนมากอน คือ 

มาตรา ๒๕๕ “พนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้และตาม

กฎหมายวาดวยอํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่น 

พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยง

ธรรม 

การแตงตั้งและการใหอัยการสูงสุดพนจากตําแหนงตองเปนไปตามมติของคณะกรรมการ

อัยการ และไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งอัยการสูงสุด 

องคกรอัยการมีหนวยธุรการที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ

ดําเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

พนักงานอัยการตองไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐในทํานองเดียวกัน

เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ ทั้งตองไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือกระทํา

กิจการใดอันเปนการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงตําแหนง

หนาที่ราชการ และตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือที่ปรึกษากฎหมาย หรือดํารงตําแหนงอืน่ใดที่

มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนบริษัท 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดใหพนักงานอัยการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนอิสระจากการกํากับดูแลของ

ฝายบริหารจากการที่ใหองคกรอัยการมีหนวยธุรการที่ เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชาทําใหองคกรอัยการมี

อิสระในการปฏิบัติหนาที่มากขึ้น ทั้งการทําหนาที่ฟองคดีแทนรัฐ และการยื่นฟองผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง ปลอดจากการแทรกแซงของฝายการเมืองซึ่งจะเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่อยาง

ตรงไปตรงมาและสามารถดําเนินคดีเอาผิด กับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไดอยางจริงจัง๖๘ สวน

เร่ืองการเขาสูตําแหนงและพนจากตําแหนงของอัยการสูงสุดตองมีมติของคณะกรรมการอัยการ

                                                 
 ๖๘ พิเคราะหรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐, ใน http://www.kriengsak.com, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑. 



 ๘๙ 

และไดรับความเห็นชอบของวุฒิสภาและไดรับการโปรดเกลาแตงตั้ง การที่กําหนดใหองคกรอัยการ

มีหนวยงานธุรการที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ ทําใหมีความอิสระ

และความคลองตัวในการจัดการองคกร นอกจากนี้ยังหามมิใหพนักงานอัยการเปนกรรมการใน

หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหามประกอบอาชีพอื่นอันเปนการกระทบกระเทือนถึงการ

ปฏิบัติหนาที่และเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงตําแหนงและยังหามไมใหเปนกรรมการผูจัดการที่

ปรึกษากฎหมายหรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันในหางหุนสวนหรือบริษัท 

เพราะจะสงผลกระทบตอการวินิจฉัยสั่งการและการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการได๖๙ 

อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นดวยกับคณะกรรมธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมืองของสนช. วา

องคกรตามรัฐธรรมนูญที่สมควรจะบัญญัติสถานะไวเปนพิเศษในรัฐธรรมนูญ โดยหลักจะตองเปน

องคกรที่มีอํานาจหนาที่ที่สําคัญเกี่ยวเนื่องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ แตการที่รัฐธรรมนูญได

กําหนดใหองคกรอัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญทั้งที่โดยสภาพของอัยการเปนระบบขาราชการ

ประจํา แมจะดูเสมือนหนึ่งการเปนองคกรอัยการที่เปนอิสระจะทําใหมีหลักประกันในการทํางาน 

แตโดยสภาพความเปนจริงแลว ในการปฏิบัติหนาที่อัยการในสวนที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

นั้น พนักงานอัยการมีอิสระอยูแลวโดยไมถูกแทรกแซง การกําหนดใหองคกรอัยการเปนองคกรตาม

รัฐธรรมนูญนั้นยากที่จะหาเหตุผลที่มีน้ําหนักสนับสนุน อีกทั้งการรับรองไวดังกลาวจะสรางปญหา

ตามมาอีกหลายประการเชน 

๑. เมื่ออัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มีอิสระแลว หนาที่ของอัยการที่มีอยู คือ การ

เปนทนายใหแผนดินและสวนราชการ ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐ รวมทั้งการเปนที่ปรึกษา

กฎหมายในการตรวจรางสัญญา และตอบขอหารือตางๆ อัยการยอมไมสามารถจะทําไดอีกตอไป

เพราะขัดตอความเปนอิสระ รัฐจําเปนตองตั้งหนวยงานใหมข้ึนมาเพื่อทําหนาที่ดังกลาว 

๒. เมื่ออัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มีอิสระแลว หากมีการดําเนินการตาม

กระบวนการที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว เชน เมื่อป.ป.ช.ไตสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการถอดถอนผูดํารง

ตําแหนงแลวสงเรื่องไปใหอัยการเพื่อดําเนินการฟองรองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง หากอัยการไมเห็นดวย อัยการมีสิทธิที่จะสงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยไดเพราะอางวาเปนกรณีที่มีความขัดแยงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางองคกร

ตามรัฐธรรมนูญซึ่งจะทําใหเกิดปญหาเปนอยางมาก 

ดังนั้นผูเขียนจึงเสนอใหตัดบทบัญญัติมาตรานี้ออก 

                                                 
 ๖๙ กุลพล วัชรกาฬ, การบัญญัติองคกรอัยการไวในรัฐธรรมนูญ, หนา ๑-๒, ใน http://www. parliament .go.th, สืบคน

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคมา ๒๕๕๑.  



 ๙๐ 

๒.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (มาตรา ๒๕๖-๒๕๗) 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีทั้งหมด ๒ มาตรา สวน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีทั้งหมด ๒ มาตรา ซึ่งความแตกตางของ

รัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับ ไดแก  
 
 มาตรา ๒๕๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๑๙๙ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๕๖ วรรคหนึ่ง ไดแกไขถอยคํา จาก “สิบคน” เปน “หกคน” 

 มาตรา ๒๕๖ วรรคสอง ไดแกไขตัดถอยคําออก คือ “การสรรหา การเลือก” 

 มาตรา ๒๕๖ วรรคหาและวรรคหก ไดบัญญัติข้ึนใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน คือ  

มาตรา ๒๕๖ วรรคหาและวรรคหก “ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาตรา 

๒๐๖ มาตรา ๒๐๗ และมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตองคประกอบของ

คณะกรรมการสรรหาใหเปนไปตามมาตรา ๒๔๓ 

 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการ

บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดองคประกอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง วิธีการสรรหากรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ และกําหนดใหมีหลักประกันความเปนอิสระในการบริหารงานของหนวยธุรการ 

เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพ มีความคลองตัว   

 

 มาตรา ๒๕๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๐๐ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (๒) (๓) และ (๔) ไดบัญญัติข้ึนใหมที่มิไดมีการบัญญัติ

มากอน คือ   

 “(๒) เสนอเร่ืองพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู

รองเรียนวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ 



 ๙๑ 

(๓) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียน

วากฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับ

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง 

(๔) ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหายและเปน

กรณีที่เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนโดยเพิ่มเติมใหคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนมีอํานาจฟองคดีตอศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือศาลยุติธรรมแทนประชาชน

ได ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งแตเดิมใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีเพียงอํานาจใน

การตรวจสอบและใหคําเสนอแนะเทานั้นไมมีอํานาจในการฟองคดีตอศาลได ทําใหการคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น๗๐ 
 

๓.  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (มาตรา ๒๕๘) 
 มาตรา ๒๕๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสองมาตรา 

คือ 

 มาตรา ๒๕๘ วรรคหนึ่ง ไดแกไขตัดถอยคําออก คือ “รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ” 

มาตรา ๒๕๘ วรรคสี่ ไดบัญญัติข้ึนใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน คือ “ใหมีสํานักงาน

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดองคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติโดยเพิ่มหนาที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการใหคําปรึกษาและ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการตรากฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐิกจและสังคม และกําหนดใหมีหลักประกัน

ความเปนอิสระในการบริหารงานของหนวยธุรการ  

 

                                                 
 ๗๐ ภัทรวดี ชินชนะ, วิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ วาดวย เร่ืองคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ, ใน http://www.parliament.go.th/elaw/, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑. 



 ๙๒ 

๒.๓ หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ (มาตรา๒๕๙-๒๗๘) 
  
 หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ แตเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดถูกจัด

อยูในหมวด ๑๐ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
  

สวนที่ ๑ การตรวจสอบทรัพยสิน (มาตรา๒๕๙-๑๖๔) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดจัดหมวดหมูข้ึนใหมและแกชื่อ

เปนการตรวจสอบทรัพยสิน จากชื่อเดิม “การแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน” ซึ่งความ

แตกตางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดแก  
  
 มาตรา ๒๕๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๙๑ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๕๙ วรรคสอง ไดมีการตัดถอยคําออก คือ “โดยผูยื่นจะตองลงลายมือชื่อรับรอง

ความถูกตองกํากับไวในบัญชีและสําเนาหลักฐานที่ยื่นไวทุกหนาดวย” 

 มาตรา ๒๕๙ วรรคสาม ไดเพิ่มเติมบทบัญญัติข้ึนมาใหม คือ “การยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหรวมถึงทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออมดวย” 
 ขอสังเกต 

เพื่อใหการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ครอบคลุมถึงทรัพยสินที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอ่ืนไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออมเพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงโดยโอนทรัพยสินไปไวที่อ่ืน เชน การโอนถาย

ทรัพยสินใหแกนอมินี อาทิ คนขับรถ คนสวน บริษัทนายหนา และเปนมาตรการปองกันผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองใชอํานาจรัฐโดยมิชอบหรือแสวงหาประโยชน๗๑  

 

                                                 
 ๗๑ ๕๐ ประเด็นเดนของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช....เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 

พุทธศักราช ๒๕๔๐, ใน http://www.parliament.go.th, สืบคนเมื่อวันที่  ๒ มีนาคม ๒๕๕๑. 



 ๙๓ 

 มาตรา ๒๖๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๙๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๖๐ วรรคสองมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคํา  คือ “ใหมีหนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูจริงในวันครบหนึ่งปนับแตวันที่พนจากตําแหนงดังกลาวอีกครั้งหนึ่งโดย

ใหยื่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนงมาแลวเปนเวลาหนึ่งปดวย” 
 ขอสังเกต 

เพื่อใหทราบสถานะของการเปลี่ยนแปลงทรัพยสินและหนี้สินอันเปนกลไกสําคัญในการ

ตรวจสอบการทุจริตในระหวางที่ดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมี

หนาที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน พรอมเอกสารประกอบซึ่งเปนสําเนาหลักฐานที่

พิสูจนความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สิน๗๒ มีการแกไขขอความ “ที่มีอยูจริงในวันที่ยื่นบัญชี” 

เปน “วันที่เขารับตําแหนงหรือวันที่พนจากตําแหนง แลวแตกรณี” เพราะผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองมีทรัพยสินหนี้สินมาก อาจจะยื่นบัญชีไมทันภายในเวลาเดียว จึงมีการแกไขระยะเวลาให

เหมาะสมยิ่งขึ้น  

 

 มาตรา ๒๖๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๙๓ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๖๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ไดตัดวรรคหนึ่งของ

มาตรา ๒๙๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ออกไป และในวรรคหนึ่ง

ของมาตรา มาตรา ๒๖๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดเพิม่เตมิบุคคล

ที่ตองเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบของ “สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา” 
 ขอสังเกต 

บทบัญญัติมาตรา ๒๖๑ ไดแกไขเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความโปรงใสและการตรวจสอบ

มีประสิทธิภาพ และประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนง

                                                 
 ๗๒ นารี กิตติสมบูรณสุข, วิเคราะหรัฐธรรมนูญใหมกับการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง, ใน 

http://www.parliament.og.th/elaw, สืบคนเมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑. 



 ๙๔ 

ทางการเมือง๗๓ และตัดความในวรรคหนึ่งออกเพราะเปนเรื่องวิธีการปฏิบัติที่ไมตองบัญญัติไวใน

รัฐธรรมนูญ๗๔ 

 

 มาตรา ๒๖๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๙๕ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๖๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีการแกไขทั้ง

วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ “ผู

ดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจงใจไมยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสาร

ประกอบตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและ

เอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบใหคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอเรื่องใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยตอไป” 

มาตรา ๒๖๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ “ถา

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยวาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ผูใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหผูนั้นพนจากตําแหนงในวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู

ดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย โดยใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใชบังคับโดยอนุโลมและผู

นั้นตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองเปนเวลาหาป

นับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยดวย” 

มาตรา ๒๖๓ บัญญัติข้ึนเพื่อใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

เปนผูมีอํานาจวินิจฉัยแทนศาลรัฐธรรมนูญเพราะจะตองพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดทางอาญา ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งแกไขวันที่ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

พนจากตําแหนง คือ “ใหผูนั้นพนจากตําแหนงในวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองวินิจฉัย” 
 

                                                 
 ๗๓ คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, 

เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หนา ๒๕๒. 

 ๗๔ สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐, ใน http://www. parliament.go.th, 

สืบคนเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๑. 



 ๙๕ 

 มาตรา ๒๖๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๙๖ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีการ

แกไขถอยคํา “ใหใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐ ตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติกําหนดดวยโดยอนุโลม”  

มาตรา  ๒๖๔  วรรคสองไดทําการเพิ่ม เติมวรรคสองขึ้นมาอีกหนึ่ งวรรค  ไดแก

“คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน

และหนี้สินและเอกสารประกอบที่มีการยื่นไวแกผูมีสวนไดเสียได ถาเปนประโยชนในการดําเนินคดี

หรือการวินิจฉัยการกระทําความผิด ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต” 
ขอสังเกต 
มาตรา ๒๖๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ไดมีการแกไขและ

เพิ่มเติมเพื่อขยายการปองกันและปราบปรามการทุจริตจึงใหนําหลักการยื่นบัญชีทรัพยสินและ

หนี้สินมาใชกับเจาหนาที่อ่ืนของรัฐดวยตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติกําหนด และเพิ่มเติมวรรคสองเพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นในการเปดเผยขอมูลของบัญชี

แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่อ่ืนของรัฐและทําใหการใชอํานาจรัฐทุกระดับมี

ความโปรงใส อยางไรก็ตามมีผูโตแยงในเรื่องของตําแหนงที่ขาราชการประจําตองแสดงบัญชี

รายการทรัพยสินและหนี้สินทุกตําแหนง เพราะจะเปนการสรางภาระจนเกินไป จึงสมควรที่จะระบุ

ใหชัดเจนถึงตําแหนงของขาราชการประจําที่ตองแสดงบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน๗๕ 

 
สวนที่ ๒ การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน (มาตรา๒๖๕-๒๖๙) 

 วัตถุประสงคของการควบคุมการขัดกันแหงผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

เพื่อลดทอนอิทธิพลอันไมถูกตองที่อาจจะใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชน

สวนตัวและเพื่อปองกันการทุจริต๗๖ 

                                                 
 ๗๕ มานิตย จุมปา, เร่ืองเดิม, หนา ๙๒-๙๓. 

 ๗๖ คริษฐา ดาราศร, การบังคับใชประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาในรัฐธรรมนูญฉบับใหมศึกษาเฉพาะกรณีการ

ขัดกันระหวางผลประโยชน, ใน http://www.pub-law.net, สืบคนเมื่อวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑. 

 



 ๙๖ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมมีบทบัญญัติในสวนนี้ตาง

หากแตรวมอยูในหมวด ๖ รัฐสภาโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มี

ทั้งหมด ๕ มาตรา ซึ่งความแตกตางของรัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับ ไดแก  
  
 มาตรา ๒๖๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๑๑๐ และมาตรา ๑๒๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความ

แตกตางมีดังตอไปนี้ 

 มาตรา ๒๖๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดมีการเพิ่มเติม

แกไขในอนุมาตรา (๑) (๒) (๔) วรรคสองและวรรคสาม คือ  

(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือ

ตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือขาราชการสวนทองถิ่น 

(๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือ

บริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 (๔) ไมกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๔๘ 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

รับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดยีวกนั และมใิห

ใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการ

ของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการ

แผนดิน 

ใหนําความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายจาก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทําการตามมาตรานี้ดวย” 
ขอสังเกต 
มาตรา ๒๖๕ บัญญัติข้ึนเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกรัฐหรือการแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบในระหวางปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกรัฐสภา คูสมรส บุตร และบุคคลอื่นซึ่งมิใช  

คูสมรสและบุตรที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการหรือผูไดรับมอบหมายใหกระทํา

การ โดยบัญญัติใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่



 ๙๗ 

ใด รับ หรือแทรกแซง หรือกาวกายการเขารับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐอันมีลักษณะเปน

การผูกขาดตัดตอน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือรับเงิน หรือประโยชนใดๆจากหนวย

ราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาของกิจการ หรือถือหุนในกิจการ

หนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือโทรคมนาคม ไมวาในนามของตนเองหรือใหผูอ่ืนเปนเจาของ

กิจการ หรือถือหุนแทน หรือจะดําเนินการโดยวิธีอ่ืนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

สวนคําวา “ผลประโยชนขัดกัน” หมายความถึง การไดหรือการเสียประโยชนฝายหนึ่งยอม

ไดแกการเสียหรือการไดประโยชนอีกฝายหนึ่ง ซึ่งจะกอใหเกิดสถานการณขาดจริยธรรมยากตอ

การตัดสินใจ ทําใหตองเลือกอยางใดอยางหนึ่งระหวางประโยชนสวนตัวกับประโยชนสาธารณะ 

เมื่อผูดํารงตําแหนงคํานึงถึงประโยชนสวนตัวของตนมากกวาประโยชนสาธารณะ การขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตัวกับการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่จึงขัดกันในลักษณะที่ผลประโยชน

สวนตัวไดมาจากการเสียไปซึ่งประโยชนสาธารณะ๗๗ 

ผูเขียนเห็นวามาตรานี้ไดกอใหเกิดความคลุมเครือในการตีความดังเชนกรณีสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๓๕๔๗ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการ

แตงตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร (ปสส.) วาขัดตอมาตรา ๒๖๕ วรรค ๒ 

หรือไม นอกจากนี้ยังไดมีปญหาเกี่ยวกับกรณีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข พณฯ ไชยา 

สะสมทรัพย อันเนื่องมาจากวรรคสามของมาตรานี้ จึงสมควรมีการพิจารณาแกไขในเรื่องชนิดของ

การกระทําที่ถือวาเปนการขัดกันแหงผลประโยชนและบุคคลที่เกี่ยวของกับการกระทําดังกลาว

ดังเชนกรณีของตางประเทศที่มี Conflict of Interest Act บังคับใชเพื่อความชัดเจน 
 
 มาตรา ๒๖๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๑๑๑ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๖๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในวรรคหนึ่งได

เพิ่มเติมวา “สมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอ่ืน หรือของพรรค

การเมือง” 

                                                 
 ๗๗ คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, 

เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หนา ๒๕๗. 



 ๙๘ 

 มาตรา ๒๖๖ ไดเพิ่มเติมอนุมาตราเพื่อเพิ่มเร่ืองที่หามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงไดแก 

“(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจําของขาราชการ พนักงาน หรือ

ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวน

ทองถิ่น 

(๒) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือนของขาราชการซึ่งมี

ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือ 

(๓) การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง

พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือ

ราชการสวนทองถิ่น พนจากตําแหนง” 
ขอสังเกต 
เพื่อปองกันมิใหสมาชิกรัฐสภากาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน

ของรัฐ จึงไดบัญญัติเพิ่มเติมเปนขอหามมิใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใชตําแหนงหนาที่กระทํา

เพื่อประโยชนของตนเองหรือพรรคการเมือง ทั้งกรณีการแทรกแซงการปฏิบัติราชการ หรือการ

บริหารงานบุคคลตามปกติของเจาหนาที่ของรัฐ เพื่อเปนการปองกันมิใหมีการใชอํานาจหนาที่ไป

ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยใชเจาหนาที่ของรัฐเปนเครื่องมือในการดําเนินการ๗๘ 

อยางไรก็ตามมีผูเห็นวาควรตัดคําวา “ผูอ่ืน” ในวรรคแรกออกไปเนื่องจากโดยหนาที่ของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานั้นจะตองมีการใชอํานาจในลักษณะที่เปนการกาว

กายหรือแทรกแซงการกระทําตามมาตรานี้เพื่อประโยชนของผูอ่ืน๗๙ซึ่งผูเขียนเห็นวา เมื่อพิจารณา

จากขอหามตามมาตรานี้แลวเปนการปองกันมิใหบุคคลผูดํารงตําแหนงใชอํานาจไปในทางที่มิชอบ

แตในขณะเดียวกันอาจจะทําใหฝายการเมืองออนแอจนถูกฝายขาราชการครอบงําไดซึ่งตามหลัก 

                                                 
 ๗๘คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ, สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม พรอมตาราง

เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช ๒๕๕๐ (กรุงเทพมหานคร: สํานักกรรมาธิการ สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร),      

หนา  ๑๘๙. 
๗๙แกรัฐธรรมนูญอะไร, ใน http://www.tddf.or.th/tddf/constitution/readart.php?id=๐๐๖๕๐, สืบคนเมื่อวันที่           

๙ เมษายน ๒๕๕๑. 

 



 ๙๙ 

Civil Supremacy แลวอํานาจทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของระชาชนยอมจะตองเหนือกวา

อํานาจของฝายขาราชการ๘๐จึงควรมีการขยายความมาตราดังกลาวใหชัดเจนที่สุด 

 

มาตรา ๒๖๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติมาตรานี้

ข้ึนมาใหมที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมมีการบัญญัติข้ึนมากอน คือ 

มาตรา ๒๖๗ “ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ดวย เวนแตเปนการดํารงตําแหนงหรือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และจะดํารง

ตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมา

แบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย” 
ขอสังเกต 
มาตรานี้เปนการนําหลักการหามการดํารงตําแหนงอื่นใดตามมาตรา ๒๖๕ มาใชกับผู

ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เพื่อปองกันการใชอํานาจหนาที่แสวงหาประโยชนสวน

ตน และเพื่อเปนการปองกันมิใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอาศัยอํานาจในตําแหนงหนาที่ไป

แสวงหาผลประโยชนสวนตน หรือเพื่อเอื้อประโยชนใหแกหางหุนสวนหรือบริษัทที่ตนมีสวนไดเสีย 

เวนแตตองดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนด เชน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและ

กีฬาสามารถที่จะดํารงตําแหนงประธานการกีฬาแหงประเทศไทยตามที่กฎหมายบัญญัติ๘๑ และ

หามดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวนบริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายได

มาแบงปนกันหรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิได 

 

มาตรา ๒๖๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติมาตรานี้

ข้ึนมาใหมที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมมีการบัญญัติข้ึนมากอน คือ 

มาตรา ๒๖๘ “นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๖ 

มิได เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอ

รัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
 
 

                                                 
๘๐ ณัฐกร วิทิตานนท, ทําไมถึงตองแกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ, ใน http://www.prachatai.com/๐๕web/th/home/๑๑๗๖๕, สืบคน

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑.  

 ๘๑ ดวงพร เพชรคง, วิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๕๐ : ประเด็นการกระทําที่เปนการขัดกัน

แหงผลประโยชน, ใน http://www.parliament.go.th/elaw/, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑. 



 ๑๐๐ 

ขอสังเกต 
เพื่อเปนหลักประกันแกเจาหนาที่ของรัฐจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองจาก

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่เทานั้น มีเจตนารมณที่จะ

ปองกันมิใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกาวกายหรือแทรกแซงการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐไม

วาจะเปนขาราชการ ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือ

ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวน

ทองถิ่น ใหไดมาซึ่งผลประโยชนของตนเองหรือพวกพองไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม 

 

มาตรา ๒๖๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติมาตรานี้

ข้ึนมาใหมที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มิไดมีการบัญญัติข้ึนมากอน 

คือ 

มาตรา ๒๖๙  “นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน

หรือบริษัท หรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป ทั้งนี้ตาม

จํานวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจาก

กรณีดังกลาวตอไป ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้นแจงใหประธานกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ได รับแตงตั้ ง  และให

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้นโอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวใหนิติบุคคลซึ่งจัดการ

ทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือจัดการ

ใดๆ เกี่ยวกับหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทตามวรรคหนึ่ง มิได 

บทบัญญัติมาตรานี้ใหนํามาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใชบังคับโดย

อนุโลม” 
ขอสังเกต 
เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติหนาที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีใหเปนไปโดย

สุจริต และคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของประเทศเปนสําคัญ โดยการจํากัดสิทธิในการถือหุนใน

หางหุนสวนหรือบริษัทของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี คูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ แต

สามารถโอนสวนจํานวนที่เกินสิทธิใหนิติบุคคลหรือผูจัดการทรัพยสินของผูอ่ืนเพื่อใหเขามาจัดการ

ทรัพยสินแทนได ใหมีความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ ไมมีการกระทําที่มีสวนไดเสียเพราะเหตุ



 ๑๐๑ 

ปฏิบัติหนาที่ทั้งทางตรงและทางออม และทําใหผูที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีใช

อํานาจในทางบริหารอยางโปรงใสมากขึ้น๘๒ 

 
สวนที่ ๓ การถอดถอนจากตําแหนง (มาตรา๒๗๐-๒๗๔) 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีทั้งหมด ๕ มาตรา สวน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีทั้งหมด ๕ มาตรา เชนกัน ซึ่งความ

แตกตางของรัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับ ไดแก  
 
 มาตรา ๒๗๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๓๐๓ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๗๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ วรรคหนึ่งได

เพิ่มเติมถอยคําไดแก “หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง” 

 นอกจากนี้มาตรา มาตรา ๒๗๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

อนุมาตรา (๑) ไดเพิ่มเติมตําแหนงของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง คือ “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูพิพากษา        

ตุลาการ กรรมการในองคกรตามรัฐธรรมนูญออกจากตําแหนงในกรณีมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ 

ทุจริตตอหนาที่ กระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ กระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 

จงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยาง

รายแรง ใหเปนไปตามหมวด ๑๓ จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ประสงคจะสงเสริม

ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีจริยธรรมจึงไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้  

อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวาวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาไมควรมีอํานาจถอดถอนตาม

มาตรานี้เนื่องจากจะมีปญหาเกี่ยวกับหลักอํานาจอธิปไตยแตอาจใหกระทําในที่ประชุมรวมกันของ

รัฐสภาตามความเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญการปฏิรูปการเมืองของสนช.  

                                                 
 ๘๒สาระสํ า คัญของร า ง รั ฐธ ร รมนูญแห ง ราชอาณาจั ก ร ไทย  พุทธศั ก ราช  …, ใน  http://www. 

parliament.go.th/parcy/sapa _db/committee๑_upload/๑-๒๐๐๗๐๗๑๖๑๐๓๒๑๔_nuanin.ppt, สืบคนเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม 

๒๕๕๑. 

 



 ๑๐๒ 

 มาตรา ๒๗๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๓๐๔ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๗๑ วรรคหนึ่งไดตัดถอยคําของมาตรา ๓๐๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดแก “หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน” 

 มาตรา ๒๗๑ วรรคสามไดเพิ่มวรรคขึ้นมาใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอนและไดตัดวรรค

สามของมาตรา ๓๐๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คือ “ประชาชนผูมี

สิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคนมีสิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา 

๒๗๐ ออกจากตําแหนงไดตามมาตรา ๑๖๔” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดจํานวนผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจาก

ตําแหนง โดยมีวัตถุประสงคใหการใชสิทธิของประชาชนในเรื่องการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทาง

การเมืองสามารถเปนจริงไดงายขึ้น เพราะที่ผานมาการรวบรวมรายชื่อประชาชนใหไดถึง ๕๐,

๐๐๐ คน นับวาเปนเรื่องยากลําบาก และสรางภาระใหกับประชาชนในการใชสิทธิที่รับรองไวนี้การ

ลดจํานวนลงก็จะมีสวนสําคัญชวยสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนสามารถใชสิทธิตรวจสอบ

นักการเมืองและมีสวนรวมในการเมืองการปกครอง๘๓ 

 

 มาตรา ๒๗๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๓๐๕ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่งไดเพิ่มเติมถอยคํา “ใหแลวเสร็จ” ข้ึนมาใหมจากมาตรา๓๐๕ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐   

 มาตรา ๒๗๒ วรรคสองไดเพิ่มเติมถอยคํา “มีพยานหลักฐานที่ควรเชื่อไดอยางไร พรอมทั้ง

ระบุขอยุติวาจะใหดําเนินการอยางไรดวย”จากมาตรา๓๐๕ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ เพิ่มเติมเพื่อ 

 มาตรา ๒๗๒ วรรคสาม ไดเพิ่มเติมถอยคํา “จะแยกทํารายงานเฉพาะขอนั้นสงไปให

ประธานวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งเพื่อใหพิจารณาไปกอนก็ได” 
                                                 
 ๘๓ ๑๒๐ คําถามเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, ใน http:// 

www.parliament.go.th, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ  ๒๕๕๑. 

 



 ๑๐๓ 

มาตรา ๒๗๒ วรรคสี่ไดมีการเพิ่มเติมและแกไขถอยคํา “ถาคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดเทาที่มีอยู วาขอกลาวหาใดมีมูล นับแตวันดังกลาวผูดํารงตําแหนงที่ถูกกลาวหาจะปฏิบัติ

หนาที่ตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมีมติ และใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อดําเนินการตาม

มาตรา ๒๗๓ และอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองตอไป แตถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวา

ขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหาขอนั้นเปนอันตกไป” 

 มาตรา ๒๗๒ วรรคหาไมมีการแกไข 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ใหพนจาก

ตําแหนง คือ หลักเกณฑและขั้นตอนในการดําเนินคดีของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดย

คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เมื่อไดรับคํารองขอใหประธานวุฒิสภาสง

เร่ืองใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจิตแหงชาติดําเนินการไตสวนใหแลวเสร็จ

โดยเร็ว เมื่อไตสวนเสร็จแลวใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทํารายงานเสนอตอวุฒิสภา และอัยการ

สูงสุด เพื่อดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป 

และไดกําหนดเพิ่มเติมใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจัดทํารายงาน

สรุปพยานหลักฐานและทําความเห็นกอนสงไปยังวุฒิสภา และกําหนดใหการลงมติชี้มูลวามี

ความผิดนั้นตองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 

 
สวนที่ ๔ การดําเนินคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (มาตรา๒๗๕-๒๗๘) 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีทั้งหมด ๔ มาตรา สวน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีทั้งหมด ๔ มาตรา เชนกัน ซึ่งความ

แตกตางของรัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับ ไดแก  
 

มาตรา ๒๗๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปน มาตรา 

๓๐๘ และมาตรา ๓๐๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตาง

คือ  

 มาตรา ๒๗๕ วรรคหนึ่งไมมีการแกไข 

 มาตรา ๒๗๕ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา ไดมีการเพิ่มวรรคขึ้นมาใหมดังนี้ 



 ๑๐๔ 

“บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลอื่นเปนตัวการ ผูใช 

หรือผูสนับสนุน รวมทั้งผูให ผูขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกบุคคลตาม

วรรคหนึ่ง เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ดวย 

การยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อให

ดําเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

ประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา ผูเสียหายจากการกระทําดังกลาวจะยื่นคํารองตอ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพื่อใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) 

หรือจะยื่นคํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาเพื่อขอใหต้ังผูไตสวนอิสระตามมาตรา ๒๗๖ ก็ไดแตถา

ผูเสียหายไดยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติแลว ผูเสียหาย

จะยื่นคํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาไดตอเมื่อคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติไมรับดําเนินการไตสวน ดําเนินการลาชาเกินสมควร หรือดําเนินการไตสวนแลวเหน็วาไมมี

มูลความผิดตามขอกลาวหา 

ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวามีเหตุอันควร

สงสัยวามีกรณีตามวรรคสี่ และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติให

ดําเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด

เทาที่มีอยูใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการตามมาตรา ๒๕๐ 

(๒) โดยเร็วในกรณีนี้ ผูเสียหายจะยื่นคํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาตามวรรคสี่ มิได” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีอํานาจ

พิจารณาพิพากษาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และในกรณีที่ผูเสียหายเห็นวา

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมดําเนินการไตสวนให หรือดําเนินการ

ลาชาเกินสมควร หรือดําเนินการไตสวนแลวเห็นวาไมมีมูลความผิด ผูเสียหายอาจใชสิทธิรองตอที่

ประชุมใหญศาลฎีกาใหต้ังผูไตสวนอิสระแทนก็ได โดยการใชสิทธิทั้งสองชองทางดังกลาวจะ

กระทําอยางใดอยางหนึ่งกอนก็ได แตจะกระทําทั้งสองชองทางพรอมกันไมได ซึ่งมาตรานี้ไดเพิ่ม

หลักการในการใชบังคับใหครอบคลุมถึงบุคคลอื่นที่มีสวนรวมกระทําผิดและเพิ่มหลักการใหมี       

ผูไตสวนอิสระข้ึนมาในวรรคสี่และวรรคหา 

  



 ๑๐๕ 

 มาตรา ๒๗๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติข้ึนมาใหม

ที่มิไดมีการบัญญัติไวกอนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คือ 

มาตรา ๒๗๖ “ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกาเห็นควรดําเนินการตามคํา รองที่ยื่นตาม

มาตรา ๒๗๕ วรรคสี่ ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาแตงตั้งผูไตสวนอิสระจากผูซึ่งมีความเปน

กลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ หรือจะสงเรื่องใหคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนตามมาตรา ๒๕๐ (๒) แทนการแตงตั้ง

ผูไตสวนอิสระ ก็ได 

คุณสมบัติ อํานาจหนาที่ วิธีการไตสวน และการดําเนินการอื่นที่จําเปนของผูไตสวนอิสระ

ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เมื่อผูไตสวนอิสระไดดําเนินการไตสวนหาขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทําความเห็น

แลวถาเห็นวาขอกลาวหามีมูล ใหสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยังประธาน

วุฒิสภาเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และสงสํานวนและความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่น

ฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป และใหนําบทบัญญัติ

มาตรา ๒๗๒ วรรคหามาใชบังคับโดยอนุโลม” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งผูไตสวนอิสระ รวมทั้งวิธีการไตสวน เนื่องจากประชาชน

ขาดความเชื่อมั่นในองคกรตรวจสอบของรัฐวาอาจจะถูกแทรกแซงจากฝายการเมืองและไม

สามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนกลาง จึงมีแนวคิดใหแตงตั้งบุคคลเขามาทําหนาที่แทนซึ่งผูเขียน

เห็นดวยกับระบบดังกลาวเนื่องจากผูไตสวนอิสระนั้นมิไดอยูในรูปขององคกรที่มีลักษณะถาวรและ

ถือเปนทางออกในการแกไขปญหาในกรณีที่องคกรตามรัฐธรรมนูญมิไดรับความเชื่อถือจาก

ประชาชนดังเชนกรณีของกกต. และป.ป.ช.ที่ผานมา 

 

 มาตรา ๒๗๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๓๑๐ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๗๗ วรรคหนึ่งและวรรคสองไดมีการบัญญัติแกไขเพิ่มเติมข้ึนใหมไดแก 

“ในการพิจารณาคดี ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองยึด

สํานวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หรือของผูไตสวนอิสระ 



 ๑๐๖ 

แลวแตกรณี เปนหลักในการพิจารณา และอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได

ตามที่เห็นสมควร 

วิธีพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเปนไป

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๑๓ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวยโดยอนุโลม” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑการรับฟงพยานในคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใน

กรณีมีการแตงตั้งผูไตสวนอิสระ โดยใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ยึดสํานวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ ผูไตสวนอิสระเปนหลักในการพิจารณา แตอาจไตสวน

หาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานไดตามที่เห็นสมควร และมาตรา ๒๗๗ วรรคสองไดกําหนดใหวิธี

พิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเปนไปตามที่บัญญัติไว

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในการ

พิจารณาคดีของแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกาประกอบดวย           

ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวน ๙ คน ซึ่งไดรับเลือก

โดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาและใหเลือกเปนรายคดี๘๔ 
  
 มาตรา ๒๗๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๓๑๑ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๗๘ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ไดมีการบัญญัติแกไขเพิ่มเติมข้ึนใหม ไดแก 

 “คําสั่งและคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองให

เปดเผยและเปนที่สุด เวนแตเปนกรณีตามวรรคสาม 

ในกรณีที่ผูตองคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

มีพยานหลักฐานใหม ซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ อาจยื่นอุทธรณตอที่

ประชุมใหญศาลฎีกาภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ   

ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได 

                                                 
 ๘๔ นารี กิตติสมบูรณสุข, วิเคราะหรัฐธรรมนูญใหมกับการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง, ใน 

http://www.parliament.og.th/elaw, สืบคันเมื่อเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ  ๒๕๕๑. 

 



 ๑๐๗ 

หลักเกณฑการยื่นอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญศาลฎีกา ใหเปนไป

ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดองคคณะและการวินิจฉัยชี้ขาดคดีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่กําหนดให

การพิพากษาคดีถือตามเสียงขางมากโดยผูพิพากษา ซึ่งเปนองคคณะทุกคนตองทําความเห็นใน

การวินิจฉัยเปนหนังสือพรอมทั้งตองแถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ คําสั่งและคํา

พิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองเปดเผยแกบุคคลทั่วไป

และเปนที่สุด เวนแตเขาหลักเกณฑตามวรรคสาม ตลอดจนแนวทางการยื่นอุทธรณตอที่ประชุม

ใหญศาลฎีการทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูดํารงตําแหนงทางการเมือง๘๕ 

 

๒.๔ หมวด ๑๓ จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 
(มาตรา๒๗๙-๒๘๐) 
 หมวด ๑๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีอยูดวยกันทั้งหมด ๒ 

มาตรา โดยในหมวด ๑๓ ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดบัญญัติเพิ่มเติมข้ึนมาใหมที่มิไดมีการบัญญัติ

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งมีรายละเอียดของมาตราดังตอไปนี้ 

 หมวดที่ ๑๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติข้ึน

เปนครั้งแรก ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มิไดมีบทบัญญัติในหมวด

นี้ โดยกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม มีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใช

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 

หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

 

 มาตรา ๒๗๙ “มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือ

เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น 

 มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงานเพื่อให

การบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหง

การกระทํา 

                                                 
 ๘๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, 

เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หนา ๒๖๘. 



 ๑๐๘ 

 การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทาํ

ผิดทางวินัย ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ใหผูตรวจการแผนดิน

รายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี และหากเปนการกระทํา

ผิดรายแรงใหสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณา

ดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ 

 การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใด เขาสูตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของใน

การใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคล

นั้นจะตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย” 
ขอสังเกต 
เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือ

เจาหนาที่ของรัฐที่มีกลไก ระบบการบังคับใช และการลงโทษเพื่อเปนแนวทางใหสถาบันทาง

การเมือง และสถาบันภาครัฐเปนที่ยอมรับของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติหมวดนี้ข้ึนมาใหมที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ มิไดมีการบัญญัติมากอน โดยไดมีการบัญญัติข้ึนมาเพื่อใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

และเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติหรือหามมิใหปฏิบัติ ในอันที่จะทําใหการบริหารราชการแผนดิน

และการดําเนินการทางการเมืองไมเปนไปโดยสุจริตและเปนธรรมแกองคกรของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ     

และประชาชน โดยกําหนดใหมีการจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

และเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทขึ้น รวมทั้งกลไกและระบบการดําเนินการที่จะบังคับการและ

กําหนดบทลงโทษที่จะใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐนําไปปฏิบัติใหเปนไป

ตามมาตรฐานจริยธรรมที่บัญญัติข้ึนและการลงโทษผูซึ่งไมปฏิบัติการตามมาตรฐานทางจริยธรรม

นั้น ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัยในการที่จะสั่งลงโทษตามบทลงโทษของเจาหนาที่ของรัฐ  

แตละประเภท สําหรับในกรณีของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองกําหนดใหเปนอํานาจของ

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาที่จะทําหนาที่รายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่น

แลวแตกรณี โดยหากการกระทํานั้นเปนการกระทําผิดรายแรงใหสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการโดยถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอนออกจาก

ตําแหนงได 



 ๑๐๙ 

นอกจากนั้นเพื่อใหการไดมาซึ่งบุคคลเขาสูตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของในการใชอํานาจรัฐ 

ใหไดมาซึ่งบุคคลที่มีคุณธรรมและมีจริยธรรม ตองดําเนินการใหเปนไปตามระบบคุณธรรมและ

คํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย๘๖ 

ผูเขียนมีขอเสนอวาในการจัดทําประมวลจริยธรรมนั้นไมควรจะตราไวเปนหลักกวางๆและ

ครอบคลุมบุคคลในครอบครัวแตควรที่จะนําหลักการบัญญัติขอกําหนดโดยละเอียดดังเชน Ethics 

in Government Act 1978 ของประเทศสหรัฐอเมริกามาเปนตนแบบ 

 

 มาตรา ๒๘๐ “เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้ ใหผูตรวจการแผนดินมี

อํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา 

๒๗๙ วรรคหนึ่ง และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐ มี

จิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อให

ผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตาม

ประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 

 ในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะรายแรงหรือมีเหตุ

อันควรเชื่อไดวาการดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม ผูตรวจการ

แผนดินจะไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะก็ได” 
ขอสังเกต 
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเจตนารมณของบทบัญญัติในเรื่องจริยธรรมของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ เปนหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาในการที่

จะเสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมและรณรงคสงเสริมใหผู

ดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งรายงานการ    

ฝาฝนประมวลจริยธรรมเพื่อใหมีการบังคับการอยางมีประสิทธิภาพดวย๘๗ 
 
 
 

                                                 
 ๘๖ ๑๒๐ คําถามเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, ใน http:// 

www.parliament.go.th, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธฺ  ๒๕๕๑. 

 ๘๗ วรภัทร วีรพัฒนคุปต, ชะตาประเทศไทย หลังรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐, ใน www.thaingo. org/writer/view, สืบคนเมื่อ

วันที่  ๓ มีนาคม  ๒๕๕๑. 



 ๑๑๐ 

๒.๕ หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่น๘๘(มาตรา๒๘๑-๒๙๐) 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีทั้งหมด ๙ มาตรา สวน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีทั้งหมด ๑๐ มาตรา ซึ่งความแตกตาง

ของรัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับ ไดแก  

 

 มาตรา ๒๘๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๘๒และมาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่ง

ความแตกตางของทั้งสองมาตรา คือ 

  มาตรา ๒๘๑ วรรคหนึ่งซึ่งจากเดิมเปนมาตรา ๒๘๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดมีการเพิ่มเติมถอยคําที่มิไดมีการบัญญัติไว คือ “และสงเสริมใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่” 

 มาตรา ๒๘๑ วรรคสองซึ่งจากเดิมเปนมาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไมไดมีการแกไข 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดหลักการปกครองตนเองของประชาชนในทองถิ่น ใหมีหนาที่หลักในการจัดทํา

บริการสาธารณะใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น โดยการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีความเปนอิสระ ราชการกลางและสวนภูมิภาค

จะตองไมแทรกแซงการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจัดการแกไขปญหาใน

พื้นที่โดยรัฐมีหนาที่สงเสริมการดําเนินการใหมีความเปนอิสระในการดําเนินการใหเปนไปตาม

ความตองการของประชาชนในทองถิ่นมากขึ้น 

 

 มาตรา ๒๘๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๘๓วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของ

ทั้งสองมาตรา คือ 

                                                 
 ๘๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, 

เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หนา ๒๗๑-๒๘๒. 

 

 



 ๑๑๑ 

 มาตรา ๒๘๒ วรรคหนึ่งไดมีการเพิ่มเติมถอยคําที่มิไดมีการบัญญัติไว คือ “และมี

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของประชาชน

ในทองถิ่นหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม” 

 มาตรา ๒๘๒ ไดมีการเพิ่มเติมวรรคสองขึ้นมาใหมที่มิไดมีการบัญญัติไว คือ “ในการกํากับ

ดูแลตามวรรคหนึ่ง ใหมีการกําหนดมาตรฐานกลางเพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เลือกไปปฏิบัติไดเอง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางในระดับของการพัฒนาและ

ประสิทธิภาพในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละรูปแบบโดยไมกระทบตอ

ความสามารถในการตัดสินใจดําเนินงานตามความตองการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้ง

จัดใหมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเปนหลัก” 
 ขอสังเกต 

เพื่อประกันความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 

 ๑. เพื่อปองกันความซ้ําซอนและความไมชัดเจนระหวางอํานาจหนาที่ของราชการ 

สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ตลอดจนกําหนดวิธีการกํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อยางเหมาะสม 

 ๒. เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นและจะกระทําการกระทบตอ

สาระสําคัญแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นไมได อีกทั้ง

หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการกํากับดูแลควรสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่แตกตางกันในหลายรูปแบบ 

 ๓. ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคตองสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นมีความเขมแข็ง

และตองเคารพบทบาทและการทํางานรวมกันของภาคราชการทองที่ของแตละพื้นที่ 

 

 มาตรา ๒๘๓ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๘๔ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๘๓ วรรคหนึ่งไดมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคําขึ้นมาใหม คือ “โดยตองคํานึงถึง

ความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย” 

 มาตรา ๒๘๓ วรรคสองและวรรคสามไดมีการแกไขและเพิ่มเติมข้ึนมาใหมที่มิไดมีการ

บัญญัติไวคือ 



 ๑๑๒ 

มาตรา ๒๘๓ วรรคสอง “องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมไดรับการสงเสริมและสนับสนุน

ใหมีความเขมแข็งในการบริหารงานไดโดยอิสระและตอบสนองตอความตองการของประชาชนใน

ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังทองถิ่นใหจัดบริการสาธารณะไดโดย

ครบถวนตามอํานาจหนาที่ จัดตั้งหรือรวมกันจัดตั้งองคการเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะตาม

อํานาจหนาที่ เพื่อใหเกิดความคุมคาเปนประโยชน และใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง” 

มาตรา ๒๘๓ วรรคสาม “ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ เพื่อ

กําหนดการแบงอํานาจหนาที่และจัดสรรรายไดระหวางราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง โดยคํานึงถึง

การกระจายอํานาจเพิ่มข้ึนตามระดับความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ 

รวมทั้งกําหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนหนวย

ราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเทากัน เปน

ผูดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย” 

 สวนมาตรา ๒๘๓ วรรคสี่และวรรคหาไมมีการแกไข 
 ขอสังเกต 

เพื่อยืนยันหลักการปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนอิสระอยางแทจริงและเพื่อประโยชนของ

ทองถิ่นเปนสําคัญ  ดังนี้  

 ๑. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจโดยอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองการ

บริหารการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง เพื่อจัดการบริการ

สาธารณะใหสอดคลองแกประชาชนในทองถิ่น  

 ๒. รัฐตองสงเสริมและชวยเหลือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็งและเปน

อิสระและชวยเหลือใหสามารถพัฒนาระบบการคลังทองถิ่นหรือจัดใหมีกฎหมายวาดวยเรื่อง

รายไดทองถิ่น เพื่อใหอํานาจทองถิ่นจัดเก็บภาษี หรือรายไดอ่ืนตามความเหมาะสม หรือการแบง

สรรทรัพยากรจากภาครัฐ หรือใหมีอํานาจจัดตั้ง หรือรวมกันจัดตั้งองคกรเพื่อจัดทําบริการ

สาธารณะ เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๓. เพื่อพัฒนาระบบการกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่อง มี

ความเชื่อมโยงและเปนรูปธรรมจึงกําหนดใหรัฐมีกฎหมายจัดต้ังคณะกรรมการอิสระเพื่อทําแผน

และกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจหนาที่บริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน รวมทั้งระบบการตรวจสอบประเมิณผล 

และรายงานตอรัฐสภา 



 ๑๑๓ 

 มาตรา ๒๘๔ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๘๕ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๘๔ วรรคหก ไดมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคําจากมาตรา ๒๘๕ วรรคหก 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คือ “และจะมีผลประโยชนขัดกันกับการ

ดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

 มาตรา ๒๘๔ วรรคแปดไดมีการแกไขจากมาตรา ๒๘๕ วรรคแปด รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ คือ “ในกรณีที่คณะผูบริหารทองถิ่นตองพนจากตาํแหนงทัง้

คณะ หรือผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนงและจําเปนตองมีการแตงตั้งคณะผูบริหารทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่นเปนการชั่วคราว มิใหนําบทบัญญัติวรรคสาม และวรรคหก มาใชบังคับ ทั้งนี้ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ”  

 มาตรา ๒๘๔ วรรคเกาและวรรคสี่ ไดมีการบัญญัติข้ึนมาใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน 

คือ 

มาตรา ๒๘๔ วรรคเกา “การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีโครงสราง

การบริหารที่แตกตางจากที่บัญญัติไวในมาตรานี้ ใหกระทําไดตามที่กฎหมายบัญญัติ แตคณะ

ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้ง” 

มาตรา ๒๘๔ วรรคสิบ “ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ และ

มาตรา ๒๖๘ มาใชบังคับกับสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น แลวแต

กรณี ดวยโดยอนุโลม” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดหลักการและรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการเขาสูตําแหนง

ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในทองถิ่นโดยตรง 

นอกจากนี้ในมาตรา ๒๘๔ วรรคสิบ ไดวางกรอบปองกันมิใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีการ

กระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอนกับองคกรที่ดํารงตําแหนงอยู 

ซึ่งจะสามารถใหการบริหารงานระดับทองถิ่นเปนไปโดยสุจริต โปรงใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อยางไรก็ตามผูเขียนเห็นควรกับแนวความคิดของสนช. วาควรจะตัดเรื่องเกี่ยวกับ 

“ทองถิ่นรูปแบบพิเศษ” ออกเนื่องจากไมมีนิยามคําดังกลาวไวที่ใดจึงอาจมีการหลีกเลี่ยงการ

กระจายอํานาจตามหมวดนี้โดยกําหนดใหองคกรปกครองทองถิ่นตางๆ กลายเปนรูปแบบพิเศษได



 ๑๑๔ 

และอันที่จริงทองถิ่นรูปแบบพิเศษไมควรมีโครงสรางตางจากทองถิ่นอื่นๆ ในเรื่องอันเปน

สาระสําคัญ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถิ่นเปนตน 

 

 มาตรา ๒๘๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๘๖ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๘๕ แกไขถอยคําจาก “ราษฎร” เปน “ประชาชน” และไดมีการตัดขอความใน

มาตรา ๒๘๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ “จํานวนไมนอยกวาสามในสี่

ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง”  
 ขอสังเกต 

กําหนดหลักการถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหาร หรือผูบริหารขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นออกจากตําแหนง กอนครบวาระการดํารงตําแหนงนั้น กรณีที่สมาชิกสภา

ทองถิ่น คณะผูบริหาร หรือผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกระทําการทุจริตหรือมี

ผลประโยชนทับซอนหรือมีพฤติการณไมสมควรผูมีสิทธิเลือกตั้งในทองถิ่นนั้นมีสิทธิเขาชื่อหรือ

ลงคะแนนเสียงตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนดเพื่อถอดถอนบุคคลดังกลาวใหพน

จากตําแหนงไดงายขึ้น เพราะในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา 

๒๘๖ ไดกําหนดวา “ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนไมนอยกวา ๓ใน ๔ 

ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง”  

 

 มาตรา ๒๘๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๘๗ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๘๖ วรรคหนึ่งแกไขถอยคําจาก “ราษฎร” เปน “ประชาชน” และไดมีการตัด

ขอความในมาตรา ๒๘๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ “จํานวนไมนอย

กวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น” 

 มาตรา ๒๘๖ วรรคสองนํามาตรา  ๒๘๗ วรรคสองและวรรคสามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มารวมเขาดวยกัน 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดสิทธิและหลักการใหประชาชนในทองถิ่นเสนอออกขอบัญญัติทองถิ่นได ถา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมดําเนินการตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นอันอาจ



 ๑๑๕ 

สงผลกระทบตอสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนหรือเพื่อความผาสุกของประชาชนในทองถิ่น 

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเขาชื่อเพื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นนั้นได  

 

 มาตรา ๒๘๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐เปนมาตราที่

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติข้ึนใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน 

คือ 

มาตรา ๒๘๗ “ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวม

ดังกลาวไดดวย 

ในกรณีที่การกระทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู

ของประชาชนในทองถิ่นในสาระสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแจงขอมูลรายละเอียดให

ประชาชนทราบกอนกระทําการเปนเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือไดรับการรองขอ

จากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น

กอนการกระทํานั้น หรืออาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํา

งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคสาม ใหนําบทบัญญัติ

มาตรา ๑๖๘ วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดใหประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวม และตรวจสอบการบริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหประชาชนมีสิทธิดังนี้ 

 ๑. ใหสิทธิประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 ๒. การดําเนินกิจการใดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีผลกระทบตอความเปนอยู

ของประชาชนในทองถิ่นตองแจงใหประชาชนทราบลวงหนา 

 ๓. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิตรวจสอบและ

กํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ตองใหมีการจัดทํางบประมาณ การ

ใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงานในรอบปใหประชาชนในทองถิ่นทราบ 



 ๑๑๖ 

 มาตรา ๒๘๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๘๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

มาตรา ๒๘๘ วรรคหนึ่ง ไดมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคํา คือ “ขาราชการ” “และความจําเปน

ของแตละทองถิ่น โดยการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีมาตรฐาน

สอดคลองกัน และอาจไดรับการพัฒนารวมกันหรือสับเปล่ียนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นดวยกันได รวมทั้งตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งเปน

องคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นกอน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

มาตรา ๒๘๘ วรรคสอง ไดมีการบัญญัติข้ึนมาใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน คือ “ในการ

บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีองคกรพิทักษระบบคุณธรรมของ

ขาราชการสวนทองถิ่น เพื่อสรางระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล 

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

มาตรา ๒๘๘ วรรคสาม ไดเพิ่มเติมถอยคํา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

มาตรา ๒๘๘ วรรคสี่ ไดเพิ่มเติมถอยคํา “ขาราชการ” 
 ขอสังเกต 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและสรางระบบคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร

ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหพนักงานสวนทองถิ่นเปนขาราชการสวนทองถิ่น เพื่อให

เขาใจวาการปฏิบัติหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนการปฏิบัติราชการอยางหนึง่ รวมทัง้ให

มีระบบพิทักษคุณธรรมเพื่อดูแลขาราชการ และเปนหลักประกันในการปฏิบัติหนาที่ไมใหถูก

แทรกแซงจากผูบริหารโดยไมชอบ 

 

 มาตรา ๒๙๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๒๙๐ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๙๐ วรรคหนึ่งไมมีการแกไขถอยคําแตมีการนําถอยคําในวรรคหนึ่งของมาตรา 

๒๙๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาเรียบเรียงใหม 

 มาตรา ๒๙๐ วรรคสอง อนุมาตรา (๑)-(๓) ไมมีการแกไขแตไดมีการเพิ่มเติมอนุมาตรา 

(๔) ข้ึนมาใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน คือ “การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น” 
  
 



 ๑๑๗ 

 ขอสังเกต 
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม จึง

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดการบํารุงรักษา มีสวนรวมในการ

บํารุงรักษาและใชประโยชนจากธรรมชาติในทองถิ่น และมีสิทธิเขารวมโครงการหรือกิจกรรมที่มี

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในทองที่ เพื่อใหสอดคลองกับสิทธิ

ชุมชน 

 

๒.๖ หมวด ๑๕ การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา๒๙๑) 
 มาตรา ๒๙๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเปนมาตรา 

๓๑๓ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งความแตกตางของทั้งสอง

มาตรา คือ 

 มาตรา ๒๙๑ วรรคหนึ่ง อนุมาตรา (๑) ไดมีการแกไขเพิ่มเติมถอยคํา คือ “หรือจาก

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอ

กฎหมาย” และ “หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐจะเสนอมิได” 

อนุมาตรา (๔) ไดมีการบัญญัติข้ึนมาใหมที่มิไดมีการบัญญัติมากอน คือ “การพิจารณาใน

วาระที่สองข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนผูมีสิทธิ

เลือกตั้งที่เขาชื่อเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดวย” 
 ขอสังเกต 

เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่ใหสิทธิแกประชาชนผู

มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคนสามารถเขาชื่อเสนอแกไขรัฐธรรมนูญนั้นจะตองมี

ขอกําหนดใหผู เขาชื่อเสนอแกไขรางรัฐธรรมนูญตั้งตัวแทนเขาชี้แจงเหตุผลและรวมเปน

กรรมาธิการเพื่อพิจารณาแกไขรัฐธรรมนูญไดงายขึ้นกวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ทําใหเกิดผลดีแกประชาชนซึ่งจะมีบทบาทและสวนรวมมากขึ้นในการกําหนด

วิถีชีวิตของตน  

อยางไรก็ตามผูเขียนมีความเห็นวาการที่มาตรานี้มิไดกําหนดใหมีการเผยแพรราง

รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมใหประชาชนทราบและจัดใหมีการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับราง

รัฐธรรมนูญดังกลาวเพื่อใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งใหความเห็นชอบกับการแกไขเพิ่มเติมนั้นเปน

การไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชนจึงสมควรใหเพิ่มเติมหลักการเกี่ยวกับการแกไขรัฐธรรมนูญโดยการ



 ๑๑๘ 

เผยแพรรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมกอนที่จะมีการออกเสียงประชามติวาเห็นชอบตามที่แกไข

เพิ่มเติมหรือไม 

 

๒.๗ บทเฉพาะกาล (มาตรา๒๙๒-๓๐๙) 
 บทเฉพาะกาลเปนบทบัญญัติของผูรางกฎหมายใชเปนเครื่องมือในการเชื่อมตอระหวาง

กฎหมายสองฉบับในกรณีที่มีการตรากฎหมายหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งผูรางกฎหมายมี

เจตนารมณใหมีการบังคับใชกฎหมายกับเหตุการณบางอยางที่เกิดขึ้นกอนหรือระหวางกฎหมาย

ทั้งสองฉบับ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีทั้งหมด ๒๒ มาตรา                  

สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีทั้งหมด ๑๗ มาตรา ซึ่งมีความ

แตกตางจากรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดังนี้   
 
 มาตรา ๒๙๒ เปนบทบัญญัติเพื่อรองรับใหคณะองคมนตรีดํารงตําแหนงตอไปอยาง

ตอเนื่องตามรัฐธรรมนูญ๘๙   

 

 มาตรา ๒๙๓  เปนบทบัญญัติเพื่อรองรับในการใชอํานาจนิติบัญญัติอยางตอเนื่องและให

สามารถเริ่มดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เทาที่จําเปนในวาระเริ่มแรกโดยใหสภานติิ

บัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙  ทํา

หนาที่รัฐสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการ

เลือกตั้งเสร็จส้ินและมีการประชุมรัฐสภาครั้งแรกโดยในระหวางที่สภานิติบัญญัติแหงชาติยังทํา

หนาที่อยู ถาในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหประธานสภา ประธานสภา

ผูแทนราษฎร  หรือประธานสมาชิกวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการให

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  

 สวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ยังคางอยูในการดําเนินการของสภานิติบัญญัติ

แหงชาติไมตกไปทันที เมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง  ถารัฐบาลใหมนั้นเห็นสมควรวาหลักการ

ของรางพระราชบัญญัตินั้นควรดําเนินการตอไปใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปที่ยังคางอยูใน     

สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อใหการดําเนินการรางพระราชบัญญัติที่เปนประโยชนดําเนินการ

เปนไปอยางตอเนื่อง 

                                                 
๘๙ คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, 

เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หนา ๒๘๖. 



 ๑๑๙ 

 ในการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภาไมพรอมกัน เมื่อมีการประชุมรัฐสภาครั้งแรกจะมีเฉพาะสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเทานั้นจึงตองใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่ตอไปแตเปลี่ยนฐานะเปนสมาชิกวุฒสิภา

เพื่อใหการดําเนินการของสภาดําเนินการตอไปจนกวาจะมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ และกิจการ

ใดที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการระหวางเวลาดังกลาวใหมีผลเปนการดําเนินการของ

วุฒิสภาและเมื่อไดดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสรรหาวุฒิสภาเสร็จส้ิน สภา

นิติบัญญัติแหงชาติเปนอันสิ้นสุดลง๙๐   

  

 มาตรา ๒๙๔ เปนบทบัญญัติเพื่อรองรับการปฏิบัติหนาที่ของสภารางรัฐธรรมนูญและ

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญใหคงอยูเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนเสร็จส้ินและยังใหนํา

บทบัญญัติหามคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

หรือดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภามาใชบังคับตอไปเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ อีกทั้งเปนการกําหนดความชัดเจนให

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการชุดตางๆ 

ของสภารางรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงในวันที่ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้๙๑ 

  

 มาตรา ๒๙๕   เปนบทบัญญัติเพื่อรองรับกระบวนการรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และการรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช  ๒๕๔๙ โดยเมื่อคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญไดเสนอราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับใหสภานิติบัญญัติแหงชาติใหสภานิติบัญญัติ

แหงชาติพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน  ๔๕  วัน  ถาพิจารณาไมเสร็จทันกําหนดใหนําราง

พระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับดังกลาวขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยตอไปโดย

                                                 
๙๐สํานักกรรมาธิการ ๓, สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ตารางความแตกตางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับ พุทธศักราช ๒๕๕๐ พรอมเหตุผลโดยสังเขป ( กรุงเทพมหานคร: สํานักกรรมาธิการ ๓ สํานักเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร, ๒๕๕๐), หนา ๒๗๒-๒๗๓. 
๙๑ ประณต นันทิยะกุล, เร่ืองเดิม, หนา ๙๕. 



 ๑๒๐ 

ถือเสมือนวาไดรับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว๙๒ และระหวางที่พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

กรรมการการเลือกตั้งยังไมมีผลบังคับใชใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ใชอยูนั้นยังคงใช

บังคับตอไปจนกวาฉบับใหมจะมีผลบังคับใช  ทั้งนี้เพื่อแกปญหาในกรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ

จัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไมแลวเสร็จตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัร

ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙๙๓ 
 
 มาตรา ๒๙๖   เปนบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑสําคัญในการกําหนดระยะเวลาในการ

เลือกตั้งและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ชัดเจน และยกเวนคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งใน

วาระเริ่มแรกไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนี้๙๔ 

 ๑.   กําหนดระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหแลวเสร็จภายใน 

๙๐  วันและดําเนินการใหไดมาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภาใหแลวเสร็จภายใน  ๑๕๐  วันนับแต

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภามีผลใชบังคับ 

 ๒.  กําหนดระยะเวลาการเปนสมาชิกพรรคการเมืองสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้ง

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกลาวคือตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต

เพียงพรรคเดียวภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง กรณีที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานใน

จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา ๑ ป และเวลาที่เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ต้ังอยูในจังหวัด หรือ

เคยรับราชการหรือเคยมีทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา   

๒ ป เพื่อใหผูที่ประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสามารถเปนสมาชิกพรรคการเมืองไดทันเวลากอนการ

เลือกตั้ง  

 ๓.  กําหนดขอหามสําหรับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเปนครั้งแรกวามิใหผูเคยเปน

สมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับการเลือกตั้งครั้งแรกและครบวาระไปแลวดํารงตําแหนงเปนสมาชิกวุฒิสภา

ซึ่งจะมีการไดมาเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
                                                 

๙๒ สํานักกรรมาธิการ ๓, สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ตารางความแตกตางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับ พุทธศักราช ๒๕๕๐ พรอมเหตุผลโดยสังเขป, หนา ๒๗๕. 
๙๓ คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, 

เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หนา ๒๘๘. 
๙๔คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนูญ, สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม พรอมตาราง

เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญพุทธศักราช ๒๕๔๐ ฉบับรับฟงความคิดเห็น,    หนา ๒๒๒-๒๒๓. 

 



 ๑๒๑ 

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐ เหตุผลที่หามใหสมาชิกวุฒิสภาดํารงตําแหนงติดตอกัน

โดยตองเวนไปหนึ่งวาระซึ่งตรงกับเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐  แตสําหรับผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับเลือกตั้งครั้งหลังสุดซึ่งยังไมเคยเขาไปปฏิบัติ

หนาที่และมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปกอน จึงยกเวน

ใหสามารถไดรับการสรรหาตามรัฐธรรมนูญนี้โดยถือวายังมิไดปฏิบัติหนาที่ตามวาระการดํารง

ตําแหนงเดิม 

 

 มาตรา ๒๙๗  เปนบทบัญญัติเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญนี้ของสมาชิก

วุฒิสภาเกิดความตอเนื่องและกําหนดวาระเริ่มแรกของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาอยาง

ชัดเจนอีกทั้งสามารถปฏิบัติหนาที่รัฐสภาไดในขณะที่ยังไมมีสภาผูแทนราษฎร จึงกําหนดใหวาระ

เร่ิมแรกเมื่อครบ ๓ ปหลังจากมีการสรรหาวุฒิสภาครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ใหสมาชิกวุฒิสภา

ที่มาจากการสรรหาทั้งหมดสิ้นสุดสมาชิกภาพเพื่อใหมีการสรรหาบุคคลเขามาเปนสมาชิกวุฒิสภา

ใหมและเริ่มนับวาระใหมสําหรับสมาชิกวุฒิสภานั้นและมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารง

ตําแหนงเกินหนึ่งวาระมาบังคับใช๙๕ 
 
 มาตรา ๒๙๘  เปนบทบัญญัติเพื่อรองรับใหคณะรัฐมนตรีและคณะมนตรีความมั่นคง

แหงชาติปฏิบัติหนาที่ตอไปและพนจากตําแหนงเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหมเขารับตําแหนง และ

ขอยกเวนตอไปนี้หามนํามาบังคับใชกับการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่บริหาร

ราชการแผนดินอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญทั้งนี้เพื่อใหมีการใชอํานาจบริหารราชการแผนดิน

อยางตอเนื่อง๙๖ 

๑. นายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
๒. นายกรัฐมนตรีตองไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎร 
๓. คุณลักษณะและลักษณะตองหามของรัฐมนตรี 
๔. การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรี 

                                                 
๙๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ, 

เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, หนา ๒๘๙. 
๙๖ ประณต นันทิยะกุล, เร่ืองเดิม, หนา ๙๖. 



 ๑๒๒ 

๕.   การกระทําตองหามเกี่ยวกับการกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน การเขาไป

กาวกายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเอง ของผูอ่ืนหรือของพรรคการเมืองทั้งทางตรงหรือ

ทางออมและตองไมเปนหุนสวนหรือถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท 

๖.  การใหสมาชิกวุฒิสภาถอดถอนออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
 
 มาตรา ๒๙๙ เปนบทบัญญัติเพื่อรองรับผูปฏิบัติหนาที่ในองคกรรัฐธรรมนูญให

ปฏิบัติงานตอเนื่องจนครบวาระเพื่อใหมีผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานใหเปนไปตาม

รัฐธรรมนูญอยางตอเนื่องรวมทั้งเพื่อใหมีการวางรากฐานของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติงานที่

สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญนี้อยางแทจริง โดยมีการกําหนดวาระของผูดํารงตําแหนง

ในองคกรตามรัฐธรรมนูญซึ่งแบงออกเปน ๓ กลุมคือ๙๗ 

๑.   ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาซึ่งเขามาโดยระบบปกติเปนผูตรวจการแผนดินตาม

รัฐธรรมนูญนี้และใหดํารงตําแหนงตอเนื่องจนสิ้นสุดวาระ 

๒.   กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและสมาชกิ

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจแหงชาติใหยังคงดํารงตําแหนงตอเนื่องกันจนสิ้นสุดวาระ 

 ๓.  เมื่อรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับใหคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหยังคงดํารง

ตําแหนงตอไปและใหปฏิบัติหนาที่ตอไประยะหนึ่งจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติตามหลักเกณฑใหมตามรัฐธรรมนูญนี้และใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดเดิมพน

ตําแหนง กรณีที่มีการสรรหาเสร็จกอนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใชบังคับ คณะกรรมการชุดใหมไมควร

ไดรับผลกระทบ แมจะตองพนตําแหนงโดยการสรรหาคณะกรรมการชุดใหมหลังจากรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ใชบังคับแลว เพื่อไมใหเปนการจํากัดสิทธิของบุคคลเหลานั้นเพราะบุคคลเหลานั้นอาจจะ

เขามาดํารงตําแหนงเพียงไมกี่เดือน แตถากรรมการชุดที่อยูในปจจุบันไมยอมสรรหาแลวอยู

ตอเนื่อง จนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใชบังคับก็จะทําใหคณะกรรมการชุดนั้นไดอยูในตําแหนงนั้นตอและ

ยังมีสิทธิไดรับการแตงตั้งเขามาอีก ดังนั้นจึงกําหนดมิใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการหามดํารง

ตําแหนงเกินหนึ่งวาระมาใชบังคับในกรณีบุคคลนั้นดํารงตําแหนงมาไมเกิน ๑ ป 

 ๔.  การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการทั้ง ๓ กลุมใหใชกฎหมายที่อยูในปจจุบันไปพลาง

กอนจนวาจะมีการเปลี่ยนแปลง เวนแตบทบัญญัติใดขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้

ใหใชบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้แทน  

                                                 
๙๗สํานักกรรมาธิการ ๓, สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ตารางความแตกตางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับ พุทธศักราช ๒๕๕๐ พรอมเหตุผลโดยสังเขป, หนา ๒๗๘-๒๗๙. 



 ๑๒๓ 

 มาตรา ๓๐๐  เปนบทบัญญัติเพื่อกําหนดใหตุลาการรัฐธรรมนูญเปนศาลรัฐธรรมนูญ

ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งตุลาการขึ้นใหมซึ่งมีหลักเกณฑดังนี้ ๙๘ 

๑.   ใหประธานศาลฎีกาเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุดเปน    

รองประธานศาลรัฐธรรมนูญ ใหผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ไดรับ

เลือกเปนตุลาการรัฐธรรมนูญเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทําหนาที่เปนศาลรัฐธรรมนูญตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง       

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นในวาระเริ่มแรกภายใน ๑๕๐ วันนับแตวันที่ไดมีการแตงตั้งประธาน   

สภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคานภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ 

๒.  ขอยกเวนไมนํามาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เชน            

ตุลาการประเภทผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติเคยเปนรัฐมนตรี ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหาร

สูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง กรมการตรวจเงินแผนดิน เปนตน  

 ๓.  ใหนํารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา 

๓๕ วรรคสามและวรรคสี่มาใชโดยใหสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ องคคณะในการพิจารณา

พิพากษา วิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัย ตลอดจนบรรดาอรรถคดีหรือการใดที่อยูในระหวาง

การดําเนินการของศาลรัฐธรรมนูญกอนวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ใหโอนมาอยูในอํานาจและ

ความรับผิดชอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและยังคงมีผลบังคับใชตอไปจนกวาจะมีการตรา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใชบังคับและ

บรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางดําเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญใหศาลรัฐธรรมนูญ

ดําเนินการตอไปและโอนคดีหรือการที่คางดําเนินการนั้นใหโอนไปอยูในอํานาจหนาที่ของศาล

รัฐธรรมนูญที่ต้ังขึ้นใหม 

 ๔.  ตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

ใหแลวเสร็จภายใน ๑ ปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ในระหวางที่ยังไมไดตราพระราชบัญญัติ

ดังกลาว ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจอกขอกําหนดเดียวกับวิธีพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยได 
 
 มาตรา ๓๐๑ เปนบทบัญญัติกําหนดใหมีการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันที่มีการแตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนําฝายคานภายหลังการ
                                                 

๙๘ ประณต นันทิยะกุล, เร่ืองเดิม, หนา ๙๗. 

 

 



 ๑๒๔ 

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้ งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ เนื่องจากในขณะนี้ยังไมมี

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินใหผูวาการ

ตรวจเงินแผนดินที่ดํารงตําแหนงอยูใชอํานาจหนาที่แทนไปพลางกอนเพื่อใหมีผูปฏิบัติงานใน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตามกฎหมาย 

องคประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผนดินประกอบดวยประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด  ถาขณะนั้นยังไมมีประธานศาล

รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ใหกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยูเพื่อแกปญหา

โดยไมตองการใหประธานศาลฎีกาตองทําหนาที่ ๒ หนาที่ คือ ทําหนาที่ของตนเองและในฐานะ

ประธานศาลรัฐธรรมนูญในขณะนั้นซึ่งจะทําใหมี ๒ เสียง ๙๙ 
 
 มาตรา ๓๐๒ เปนบทบัญญัติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับ

อยูในขณะนี้ยังคงใชบังคับตอไปไดภายใตเงื่อนไขที่กําหนดและเพื่อใหองคกรตามรัฐธรรมนูญนี้

ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องคือใหประธานองคกรตามรัฐธรรมนูญแตละองคกรเปนผูรักษาการตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้และยังกําหนดใหตองมีการปรับปรุง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเหลานั้นใหสอดคลองกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ภายใน 

๑ ปนับแตประกาศรัฐธรรมนูญนี้๑๐๐  
 
 มาตรา ๓๐๓ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลาในการออกกฎหมายที่จําเปน

ในการอนุวัติการตามรัฐธรรมนูญนี้และเพื่อกําหนดใหคณะรัฐมนตรีในวาระเริ่มแรกที่เขาบริหาร

ราชการแผนดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกดําเนินการเสนอรางกฎหมายดังกลาวตอ

สภาผูแทนราษฎรรวมทั้งเพื่อใหมีกฎหมายที่กําหนดรายละเอียด อีกทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชน หรือเร่ืองอื่นใดที่มีความสําคัญใหเร็วที่สุด เชน กฎหมายเกี่ยวกับการ

กําหนดรายละเอียดเพื่อสงเสริมและคุมครอง การใชสิทธิและเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรม สิทธิ

และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษา กฎหมายวาดวยการกําหนด

ข้ันตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศอยางกวางขวางภายใน ๑ ปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา, จัดใหมีกฎหมายสงเสริม

ใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ ภายใน ๒ ปนับแตวันที่แถลง

                                                 
๙๙สํานักกรรมาธิการ ๓, สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ตารางความแตกตางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับ พุทธศักราช ๒๕๕๐ พรอมเหตุผลโดยสังเขป, หนา ๒๘๒. 
๑๐๐ เร่ืองเดียวกัน. 



 ๑๒๕ 

นโยบายตอรัฐสภา และกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับ

ขาราชการสวนทองถิ่นภายใน ๒ ปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา เปนตน๑๐๑  

 

 มาตรา ๓๐๔ เปนบทบัญญัติเพื่อกําหนดระยะเวลาการจัดทําประมวลจริยธรรมของผู

ดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป นับแตประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้๑๐๒  

 

 มาตรา ๓๐๕ เปนบทบัญญัติเพื่อใหการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในบางเรือ่ง

จําเปนตองมีการเตรียมการหรือดําเนินการตรากฎหมายเพื่อรองรับบทบัญญัตินั้นกอน จึงตอง

กําหนดระยะเวลาที่ยังไมนําบทบัญญัติบางเรื่องมาใชจนกวาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังนี้
๑๐๓ 

 ๑.    ไมใหองคกรของรัฐที่เปนองคกรอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และ

กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน และโทรคมนาคมจนกวาจะออก

กฎหมายจัดตั้งองคกรเพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมซึ่งไมเกิน ๑๘๐ วันนับแตวันที่แถลง

นโยบายตอรัฐสภา 

๒.   หามสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้และไมใหนําบทบัญญัติใน

สวนเกี่ยวกับการเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดยังไมเกิน ๒ ป อีกทั้งไมดํารง

ตําแหนงทางการเมืองอื่นที่มิใชสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นหรือเคยเปนแตพนตําแหนง

ดังกลาวมาแลวยังไมเกิน ๕ ป  

๓.  บุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดมาแลวยังไมเกิน ๒ ป

จะเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองไมได เปนตน  

 

                                                 
๑๐๑ ประณต นันทิยะกุล, เร่ืองเดิม, หนา ๑๐๑-๑๐๒. 
๑๐๒ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๐๒. 
๑๐๓ เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๐๒-๑๐๓. 



 ๑๒๖ 

 มาตรา ๓๐๖ เปนบทบัญญัติรองรับผูพิพากษาศาลฎีกาที่เกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๐ ใหสามารถปฏิบัติหนาที่เปนผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาไดจนกวาจะมีการ

ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาอาวุโส เนื่องจากรัฐธรรมนูญ

นี้ไดกําหนดหนาที่ของศาลฎีกาเพิ่มข้ึนทั้งในคดีเลือกตั้งและคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง จึงกําหนดใหผูพิพากษาอาวุโสมาปฏิบัติหนาที่ในศาลฎีกาไดเพื่อชวยเหลือการ

ปฏิบัติงานของศาลฎีกาดังนี้  

 ภายใน ๑ ป นับแตวันที่ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้จะตองมีการตรากฎหมายกําหนด

หลักเกณฑใหผูพิพากษาศาลยุติธรรมดํารงตําแหนงไดจนครบ ๗๐ ปจึงจะเกษียณอายุราชการ 

หลังจากรับราชการครบ ๖๐ ป สามารถขอเปนผูพิพากษาอาวุโสไดแตตองรับราชการเปนผู

พิพากษามาแลวไมนอยกวา ๒๐ ป และตองผานการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่ดวย 

 เนื้อหาสาระของกฎหมายใหผูพิพากษาศาลยุติธรรมดํารงตําแหนงไดจนครบ ๗๐ ปนั้น 

จะตองมีบทบัญญัติใหผูพิพากษาที่จะเกษียณอายุราชการในระยะ ๑๐ ปแรกใหทยอยเกษียณอายุ

ราชการกันแบบขั้นบันไดทยอยกันไปจนถึงปที่ ๑๐ เพื่อใหโอกาสผูพิพากษารุนหลังไดมีโอกาส

ข้ึนมาแทนไดไมตองสะดุดหยุดลงทีเดียว ๑๐ ป 

 ใหนําบทบัญญัติของผูพิพากษาในศาลยุติธรรมมาปรับใชกับพนักงานอัยการโดยอนุโลม
๑๐๔ 

 

 มาตรา ๓๐๗ เปนบทบัญญัติที่รองรับเพื่อไมใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน

เนื่องจากองคประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมในรัฐธรรมนูญนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลง

ใหมทั้งหมด  จึงใหกรรมการตุลาการที่มีอยูในขณะที่รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับคงดํารงตําแหนงตอไป

ไดไมเกิน ๑๘๐ วัน๑๐๕  

 

 มาตรา ๓๐๘  เปนบทบัญญัติที่กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะปฏิรูปกฎหมาย เพื่อ

เตรียมการจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและทําหนาที่ศึกษาและเสนอแนะการจัดทํา

กฎหมายเพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใหมีการดําเนินการตรากฎหมายใหการบังคับใช

รัฐธรรมนูญเปนไปอยางสมบูรณ โดยคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใช

                                                 
๑๐๔ สํานักกรรมาธิการ ๓, สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ตารางความแตกตางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับ พุทธศักราช ๒๕๕๐ พรอมเหตุผลโดยสังเขป, หนา ๒๙๐. 
๑๐๕ เร่ืองเดียวกัน. 



 ๑๒๗ 

รัฐธรรมนูญนี้แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่เปนอิสระโดยไมตองรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม

ภายใน ๙๐ วันนับแตประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้และใหจัดทํากฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการ

ปฏิรูปกฎหมายใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป เพื่อใหมีการดําเนินการตามกฎหมายและการบังคับใช

กฎหมายเปนไปอยางสมบูรณ อีกทั้งเพื่อใหคณะกรรมการดังกลาวไดเร่ิมดําเนินการดูแลกฎหมาย

และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนี้ไดทันที๑๐๖  

 

 มาตรา ๓๐๙  เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทําใดที่รองรับไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ วาเปนการชอบดวยกฎหมายและ

รัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทําที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกลาวไมวากอนหรือหลังวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้ใหถือวาการนั้นหรือการกระทํานั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี้๑๐๗ 

 

 

 

 

                                                 
๑๐๖ ประณต นันทิยะกุล, เร่ืองเดิม, หนา ๑๐๕. 
๑๐๗ เร่ืองเดียวกัน. 



บทสรุป 
 

บทวิเคราะหทางวิชาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สวนที่ 

๒ นี้ เปนผลงานตอเนื่องที่ผูเขียนไดวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

สวนที่ ๑ ไวในหมวด ๑ ถึงหมวด ๕ ไวแลว 

ทามกลางความสับสนทางความคิดของคนไทยเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นมี      

๓ แนวความคิดใหญ กลาวคือ 

  แนวคิดที่ ๑ แกไขเฉพาะบางมาตรา ไดแก มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๓๐๙ 

  แนวคิดที่ ๒ แก ไขทั้ งฉบับโดยที่ เอารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาปรับปรุงใหเขากับสถานการณทางการเมือง 

  แนวคิดที่ ๓ ยังไมควรแกไข โดยใหรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับไปกอนประมาณ    

๑ ป แลวประเมินผลการบังคับใชวามีขอบกพรองประการใดบาง 

จากแนวความคิดที่ยังไมตกผลึกในสังคมไทย ผูเขียนจึงไดวิเคราะหใหเห็นวา  รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีทั้งขอเหมือนและขอแตกตางจากรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้มีขอนาสังเกตคือ สมาชิกรางรัฐธรรมนูญไดใชความ

พยายามในการรางรัฐธรรมนูญเพื่อแกไขขอบกพรองในภาคปฏิบัติที่เกิดจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จนทําใหเกิดการตอตานจากกลุมบุคคลบางกลุม 

ผูเขียนเห็นวาสังคมไทยในปจจุบันเปนสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดดังปรากฏจาก

ตําราตางๆ ของนักวิชาการหลายทาน อาทิ ตําราและบทความทางวิชาการของศาสตราจารย ดร. อมร 

จันทรสมบูรณ บทความของนายแพทยประเวศ วสี บทความของอาจารยธีรยุทธ บุญมี ซึ่งทําใหเกิด

ความวิตกกังวลวาสังคมไทยจะกลับไปจุดเดิมคือในชวงกอนการปฏิวั ติ รัฐประหารเมื่อวันที่                 

๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ แตผูเขียนอยากใหมองโลกในแงดี กลาวคือยิ่งมีการพูดถึงการแกไข

รัฐธรรมนูญ  ยิ่งเปนการใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น 

 อนึ่ง จากความคิดหลากหลายที่ปรากฏขึ้น ผูเขียนไดทําการวิเคราะหทางวิชาการในเบื้องตน

เทานั้น โดยมิไดศึกษาแบบลึกซึ้งจนถึงขั้นงานวิจัยแตประการใด เพราะมีระยะเวลาจํากัดและมีราชการ

ประจําอยูดวย จึงไดเขียนบทวิเคราะหแบบไมยากนักและอาจไมครบทุกประเด็นอันไดแกการวิเคราะห

ปญหาใหญๆเทานั้น อยางไรก็ตามก็หวังวาจะมีนักวิชาการนําเอาบทวิเคราะหทางวิชาการนี้ไปศึกษาตอ

ยอด ซึ่งผูเขียนไดทราบวามีสถาบันพระปกเกลาฯกําลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวอยูในขณะนี้ 

 



 

 

๑๒๙ 

 ในภาคผนวกของบทวิเคราะหนี้ ผู เขียนไดนํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช .... ของศาสตราจารย ดร.อมร จันทรสมบูรณ มาใสไว รวมถึงการตีความทางกฎหมาย

เกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานกฎหมายและเอกสารสําคัญอีกหลายชิ้นเพื่อประโยชน

ทางวิชาการตอไป 
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รัฐธรรมนูญ. เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐.

กรุงเทพมหานคร: สํานักกรรมาธิการ สภาผูแทนราษฎร, ๒๕๕๐. 

ประณต นันทิยะกุล. ถอดรหัสรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแวนแกว, 

๒๕๕๐. 

มนตรี  รูปสุวรรณ.กรอบแนวคิดการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม กรอบแนวคิดการรางรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม (พ.ศ. ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๐. 

มานิตย จุมปา. วิพากษการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

รายงานการพิจารณาศึกษาและรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและรับ

ฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของการใชรัฐธรรมนูญของวุฒิสภา  

ชุดป ๔๓ – ๔๙. กรุงเทพมหานคร:วุฒิสภา, ๒๕๔๘. 

 

 



 

๑๓๑ 

สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมพรอมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 

๒๕๔๐ ฉบับรับฟงความคิดเห็น.กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการผูแทนราษฎร, 

๒๕๕๐. 

สํานักกรรมาธิการ ๓, สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. ตารางความแตกตางรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กับ พุทธศักราช ๒๕๕๐ พรอมเหตุผล

โดยสังเขป. กรุงเทพมหานคร: สํานักกรรมาธิการ ๓ สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 

๒๕๕๐. 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ.รายงาน

ความเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ..ของสภา         

นิติบัญญัติแหงชาติ. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา,๒๕๕๐. 
 
หนังสือพิมพ 
แกรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๐ ปดทางทุจริตโดยนโยบาย (เจิมศักดิ์ ขอคิดดวยคน). หนังสือพิมพ

แนวหนา (๑๔ เมษายน ๒๕๕๑). 

คอลัมนเวทีทรรศน:  อะไรคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ.หนังสือพิมพเดลินิวส  

(๖ ตุลาคม ๒๕๔๐). 

มติพปช.หนุนแกไขรธน.5ประเด็นไมหวั่นกระแสตาน. หนังสือพิมพคมชัดลึก (๑ เมษายน ๒๕๕๑).  
 
สิ่งพิมพและเอกสารของราชการ 
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการแตงตั้ งคณะกรรมการประสานงาน                

สภาผูแทนราษฎร (ปสส.) (เร่ืองเสร็จที่ ๑๔๘/๒๕๕๑). 

รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๒๙/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ),๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐. 

รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ),๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐.

รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๓๐/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ),๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐. 

 
ขอมูลในเครือขายคอมพิวเตอร 
๑๒๐ คําถามเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐.                       

ใน http://www.parliament.go.th. สืบคนเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ, ๒๕๕๑. 

 



 

๑๓๒ 

 

๑๒๐ คําถามเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. ใน http:// 

www.parliament.go.th. สืบคนเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ  ๒๕๕๑. 

๕๐ ประเด็นเดนของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช....เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๔๐. ใน http://www.parliament.go.th. สืบคนเมื่อ

วันที่  ๒ มีนาคม ๒๕๕๑. 

กุลพล  วัชรกาฬ . การบัญญัติองคกรอัยการไวในรัฐธรรมนูญ . หนา  ๑-๒ .ใน  http://www. 

parliament .go.th. สืบคนเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคมา ๒๕๕๑.  

แกรัฐธรรมนูญอะไร. ใน http://www.tddf.or.th/tddf/constitution/readart.php?id=๐๐๖๕๐. 

สืบคนเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑. 

ขอดีของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...เปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐. ใน http://parliament.go.th. สืบคนเมื่อวันที่ ๔ 

มีนาคม ๒๕๕๑. 

คริษฐา ดาราศร. การบังคับใชประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาในรัฐธรรมนูญฉบับใหมศึกษา

เฉพาะกรณีการขัดกันระหวางผลประโยชน. ใน http://www.pub-law.net. สืบคนเมื่อ

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑. 

คริษฐา ดาราศร. การบังคับใชประมวลจริยธรรมของสมาชิกรัฐสภาในรัฐธรรมนูญฉบับใหมศึกษา

เฉพาะกรณีการขัดกันระหวางผลประโยชน. ใน http://www.pub-law.net. สืบคนเมื่อ

วันที่  ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑. 

ณัฐกร วิทิตานนท. ทําไมถึงตองแกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ. ใน http://www.prachatai.com/๐๕

web/th/home/๑๑๗๖๕. สืบคนเมื่อวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๕๑.  

ดวงพร เพชรคง. วิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๕๐ : ประเด็นการกระทํา

ที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน. ใน http://www.parliament.go.th/elaw/. สืบคนเมื่อ

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑. 

นารี กิตติสมบูรณสุข. วิเคราะหรัฐธรรมนูญใหมกับการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง. ใน http://www.parliament.og.th/elaw. สืบคนเมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ 

๒๕๕๑. 



 

๑๓๓ 

นารี กิตติสมบูรณสุข. วิเคราะหรัฐธรรมนูญใหมกับการดําเนินคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง

การเมือง. ใน http://www.parliament.og.th/elaw.สืบคันเมื่อเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ  ๒๕๕๑. 

บทสรุปความคิดเห็นของประชาชนเรื่องรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ จากเครือขายภาคประชาชน 

(กุมภาพันธ-เมษายน ๒๕๕๐). ใน http://www.thprc.org. สืบคนเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม 

๒๕๕๑.  

ปริพันธ โตอดิเทพย. ประเด็นวิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐: 

ความเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.). ใน 

http://www. parliament.go.th/elaw, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑. 

เปดรางรัฐธรรมนูญฉบับ "พลังประชาชน. ใน http:www\\posttoday.co.th. สืบคนเมื่อวันที่ ๒ 

เมษายน ๒๕๕๑. 

พิเคราะหรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐. ใน http://www.kriengsak.com. สืบคนเมื่อวันที่ ๒๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๑. 

ภัทรวดี ชินชนะ. วิเคราะหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ วาดวยเรื่อง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. ใน http://www.parliament.go.th/elaw/. สืบคน

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑. 

ภาสกร เหลาหลา. วิเคราะห “บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ.” ใน http://www.parliament . go. th/elaw. 

สืบคนเมื่อวันที่ ๑๐มีนาคม ๒๕๕๑. 

 มานิดา สารพัฒน. วิเคราะหบทบัญญัติรัฐธรรมนูญการเสนอเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา

บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ศาลจะใชบังคับแกคดีขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม.ใน 

http://www.parliament.go.th/elaw/. สืบคนเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑. 

วรภัทร วีรพัฒนคุปต. ชะตาประเทศไทย หลังรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐. ใน www.thaingo. 

org/writer/view. สืบคนเมื่อวันที่  ๓ มีนาคม  ๒๕๕๑. 

ส.ว.ลูกผสม "สรรหา-เลือกตั้ง" และจุดเดน จุดดอย.ใน http://www.posttoday. สืบคนเมื่อวันที่  

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐. 

ส.ส.เปนขาราชการการเมืองไดทุกตําแหนง.ใน http://www.matichon.co.th. สืบคนเมื่อวันที่ ๑๒

กุมภาพันธ ๒๕๕๑. 

สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช … ใน http://www. 

parliament.go. th/ parcy /sapadb/committee๑_upload/๑- 

   ๒๐๐๗๐๗๑๖๑๐๓๒๑๔_nuanin.ppt. สืบคนเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑. 



 

๑๓๔ 

สาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. ใน http:// 

www.parliament.go.th.  สืบคนเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑. 

อมร จันทรสมบูรณ.สภาพวิชาการทางกฎหมายของประเทศไทย :สาเหตุแหงความลมเหลวของ

การปฏิรูปการเมือง คร้ังที่ ๒ ( กรณีศึกษา – case study: “รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม” 

ของสภารางรัฐธรรมนูญ ชุดที่สอง  (พ .ศ. ๒๕๕๐)).ใน  http://www.pub-law.net.    

สืบคนเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑. 



 
เร่ืองเสร็จที่ ๑๔๘/๒๕๕๑ 

 
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เร่ือง  การแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร (ปสส.) 

   
 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนที่ สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๓๕๔๗  

ลงวันที่  ๑๙  กุมภา พันธ  ๒๕๕๑  ถึ ง สํ านั ก ง านคณะกรรมการกฤษฎีก า  ส รุปความได ว า                  

โดยที่มาตรา  ๑๐๖  (๖) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหสมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อกระทําการอันตองหามตามมาตรา  ๒๖๕  ซึ่ งรวมถึง                  

การหามมิใหดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐดวย แตเมื่อปรากฏวา 

มาตรา ๒๖๕ วรรคสอง บัญญัติมิใหนําบทบัญญัติเร่ืองการหามมิใหดํารงตําแหนงหรือหนาที่ดังกลาวมา

ใชบังคับกับกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการ

บริหารราชการแผนดิน กรณีนี้จึงเกิดขอสงสัยวา การแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขามาดํารง              

ตําแหนงเปนกรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร (ปสส.) จะเขาลักษณะ                     

ตองหามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๕ (๑) ประกอบกับมาตรา ๑๐๖ (๖) หรือไม                

ซึ่ ง ใ น เ รื่ อ ง นี้ สํ า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร คณะ รั ฐ มนต รี มี ค ว า ม เ ห็ น ว า  ม าต ร า  ๒๖๕  ว ร ร คสอ ง  

ไดบัญญัติเปนขอยกเวนใหการดํารงตําแหนงเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมอยูในบังคับมาตรา ๒๖๕ (๑)  โดยเห็นวาการดํารงตําแหนงเปน

กรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร (ปสส.) เปนการดํารงตําแหนงกรรมการใน

การบริหารราชการแผนดิน ตามความในมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง  
รองนายกรั ฐมนตรี  (นายสหั ส   บัณฑิ ตกุ ล)  ส่ั ง และปฏิบั ติ ร า ชการแทน             

นายกรั ฐ มนตรี พิ จ า รณาแล ว  เ ห็ น ว า  เ พ่ื อ ให ก า ร แต ง ตั้ ง คณะกร รมก า รปร ะส าน ง าน 

สภาผูแทนราษฎร (ปสส.) เปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับขอกฎหมาย จึงมีคําส่ังใหขอ

ความเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักเลขาธิการ

คณะรั ฐมนตรี โ ดยมี ผู แทนสํ านั กนายกรั ฐมนตรี  ( สํ านั ก เ ลข าธิ ก า รคณะรั ฐมนตรี  และ 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) เปนผู ช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลว มีความเห็นวา การที่ 

มาตรา ๒๖๕
๑
 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติถึงการกระทําอันเปนการตองหาม 

                                                 
ส ง พ ร อ ม หนั ง สื อ  ด ว น ที่ สุ ด  ท่ี  น ร  ๐๙๐๑ /๐๒๗๖  ล ง วั น ที่  ๓  มี น า ค ม  ๒๕๕๑  

ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
๑
 มาตรา ๒๖๕  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง 

  (๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

หรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือขาราชการสวนทองถ่ิน 
(มีตอหนาถัดไป) 

ภาคผนวกที่ ๑



 

๑๓๖ 

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งรวมถึงการหามมิใหดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แตไดบัญญัติมิใหนําบทบัญญัตินั้นมาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง

กรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดินของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้น ยอมหมายความ

วา  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมี เจตนารมณที่จะหามมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร                

ดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เวนแตการเปน      

กร รมก า รที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง ใ นก า รบ ริ ห า ร ร า ชก า รแผ นดิ น ก รณี นี้ จึ ง มี ป ร ะ เ ด็ นที่ จ ะ ต อ ง 

พิจารณาวา การเปนกรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร (ปสส.) ถือไดวาเปน

กรรมการที่ได รับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน หรือไม ซึ่งเมื่อพิจารณาคําส่ังแตงตั้ง
๒

คณะกรรมการประสานงานสภาผู แทนราษฎรแลว  จะเห็นได ว า  คณะกรรมการประสานงาน 

สภาผู แทนราษฎร (ปสส . )  ได รับการแต งตั้ งโดยอาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖)
๓
  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เพ่ือทําหนาที่ประสานงาน 

 

                                                                                                                                                     
 

(ตอจากเชิงอรรถที่ ๑)  
(๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการ

ผู ก ข า ด ตั ด ต อ น  ห รื อ เ ป น หุ น ส ว น ห รื อ ผู ถื อ หุ น ใ น ห า ง หุ น ส ว น ห รื อ บ ริ ษั ท ที่ รั บ สั ม ป ท า น 

หรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
(๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษ

นอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตอบุคคลอื่นๆ ในธุรกิจการงานตามปกติ 
(๔) ไมกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๔๘ 
บทบัญญัติมาตรานี้ มิ ให ใช บังคับในกรณี ท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

รับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับ             

ในกรณี ท่ีสมาชิกสภาผู แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํ ารงตํ าแหน งกรรมาธิการของรั ฐสภา  

สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการบริหารราชการแผนดิน 

ใหนําความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ท่ีดําเนินการ

ในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทํา

การตามมาตรานี้ดวย 
๒
 คํ าสั่ งสํ านักนายกรัฐมนตรี   ท่ี   ๒๓  /๒๕๕๑   เรื่ อง   แตงตั้ งคณะกรรมการประสานงาน 

สภาผูแทนราษฎร  
๓ มาตรา ๑๑  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

ฯลฯ    ฯลฯ 

  (๖) แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธานที่ปรึกษา ท่ีปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 

หรือเปนคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใดๆ และกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือคาตอบแทนใหแกผูซึ่งไดรับแตงตั้ง 
ฯลฯ    ฯลฯ 

 



 

๑๓๗ 

 

ระหวางกิจการของคณะรัฐมนตรีและสภาผูแทนราษฎร อันเปนการชวยเหลือใหการปฏิบัติงาน 

ระหวางคณะรัฐมนตรี กับสภาผูแทนราษฎรในเรื่องที่ เ ก่ียวกับการเสนอรางกฎหมาย ญัตติ  

การตอบกระทู รวมทั้งเร่ืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารราชการแผนดินดําเนินไปดวยความราบรื่น

และมีประสิทธิภาพ  จึงถือไดวา เปนกรรมการที่ ได รับแตงตั้ งในการบริหารราชการแผนดิน  

ตามขอยกเวนตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
 

 
(คุณพรทิพย  จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีนาคม  ๒๕๕๑ 



การจัดทํารัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมือง  
โดย ศาสตราจารย ดร.อมร จนัทรสมบูรณ และคณะ 

 
 

หมวด ๑๖ 

การจัดทาํรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปการเมือง 

       ______________________ 

        

        มาตรา ๒๙๑/๑ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกชื่อวา “คณะกรรมการพิเศษเพื่อยกราง

รัฐธรรมนูญแหงชาติ” ประกอบดวย กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจํานวน ๗ คน แบงเปน 

๒ ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง ไดแก กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ จํานวนหา

คน ไดแก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิ ที่ประธานองคมนตรีถวายชื่อตามคําแนะนําของคณะองคมนตรี สองคน 

        (๒) ผูทรงคุณวุฒิ ที่ประธานวุฒิสภาถวายชื่อตามคําแนะนําของสมาชิกวุฒิสภา หนึ่งคน 

        (๓) ผูทรงคุณวุฒิ ที่ประธานสภาผูแทนราษฎรถวายชื่อสองคน โดยคนหนึ่งตามคําแนะนํา       

ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ สังกัดพรรคการเมืองที่ เปนรัฐบาล และอีกคนหนึ่งตาม                 

คํ าแนะนํ าของสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรที่ สั ง กั ดพรรคการ เมื องฝ ายค านประ เภทที่ สอง                     

ไดแก  กรรมการ  ที่มีประสบการณทางการเมือง  ที่ประธานองคมนตรีถวายชื่อตาม                     

คําแนะนําของคณะองคมนตรีจากผูที่ เคยเปนนายกรัฐมนตรีมาแลว  จํานวนสองคน 

        ใหมีประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติหนึ่งคนและรองประธานหนึ่งคน 

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงตั้งจากกรรมการพิเศษเพื่อการยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ โดยการถวาย

ชื่อโดยประธานองคมนตรีตามคําแนะนําของคณะองคมนตรี 

การถวายรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยผานประธานองคมนตรี ภายในสามสิบวนันบั

แตวันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ใชบังคับ 

ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการการแตงตั้งประธาน รองประธาน 

และกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ 

“พรรคการเมืองที่เปนรัฐบาล” ตามวรรคหนึ่ง (ก) (๓) หมายความถึง พรรคการเมืองที่มีสมาชิก

ของพรรคหรือผูไดรับการเสนอชื่อโดยพรรค ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีหรือตําแหนงขาราชการการเมืองอื่น 

และ “พรรคการเมืองฝายคาน” หมายความถึง พรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร และมิใชพรรคการเมืองที่เปนรัฐบาล 

 

ภาคผนวกที่ ๒



 

๑๓๙ 

มาตรา ๒๙๑/๒ บุคคลที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯแตงตั้งใหเปนกรรมการพิเศษเพื่อยกราง

รัฐธรรมนูญแหงชาติ ตองไมเปนสมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และภายในสามปนับแตวันพนจากตําแหนง

กรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ หามมิใหบุคคลดังกลาวสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา หรือสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และ

หามมิใหเปนขาราชการการเมือง 

 

มาตรา ๒๙๑/๓ คณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ มีหนาที่ยกรางรัฐธรรมนูญ

เพื่อใหมีการออกเสียงเปนประชามติ ตามมาตรา ๒๙๑/๑๒ และเมื่อรางรัฐธรรมนูญผาน                     

คว าม เ ห็ น ช อบ โ ดยป ร ะ ช ามติ แ ล ว  ใ ห นํ า ขึ้ น ทู ล เ ก ล า ทู ล ก ร ะหม อ ม ถ ว า ย เ พื่ อ ท ร ง ล ง 

พระปรมาภิไธยประกาศใชบังคับเปนรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไว 

ในหมวดนี้ 

การยกรางรัฐธรรมนูญตามความในหมวดนี้ กระทําโดยมีเจตจํานงที่จะปฏิรูปการเมือง  

ใหประเทศไทยเปนประเทศเสรีประชาธิปไตยที่มี ระบบสถาบันการเมืองซึ่ งมีประสิทธิภาพ 

และใชอํานาจรัฐอยางโปรงใสเพื่อประโยชนสวนรวม ประกอบกับศาลและองคกรอิสระ                     

ที่สําคัญของรัฐ ที่มีการจัดรูปแบบองคกร ระบบความรับผิดชอบ และมีวิธีพิจารณาหรือ                     

วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับอํานาจหนาที่ ทั้งนี้ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

องคพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข และเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกไมได 

 

มาตรา ๒๙๑/๔ ใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่ภายใตการ

กํากับดูแลของประธานกรรมการ  และใหประธานกรรมการมีอํานาจกําหนดระเบียบ 

และหลักเกณฑเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการไดตามความจําเปนและเหมาะสม  

รวมตลอดถึงใหมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษาและหรือผูเชี่ยวชาญ 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติวางลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ให

กรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได และใหดําเนินการเพื่อใหมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นแทนตําแหนง

ที่วางโดยเร็ว 

 

มาตรา ๒๙๑/๕ ใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนหนวยธุรการของคณะกรรมการพิเศษเพื่อยก

รางรัฐธรรมนูญแหงชาติ และมีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ 



 

๑๔๐

ใหเลขาธิการวุฒิสภาเปนเลขานุการของคณะกรรมการ และใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเปน

รองเลขานุการของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๒๙๑/๖ ใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ จัดทํารางรัฐธรรมนูญ

เปนวาระแรกพรอมทั้งเอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายในหกเดือนนับแตวันที่มีพระบรม

ราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ 

 “เอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญ” ตามวรรคหนึ่ง เปนเอกสารที่มีความมุงหมายจะใหความรู

และความเขาใจในรางรัฐธรรมนูญโดยสังเขป โดยเอกสารดังกลาวจะตองชี้แจงอธิบายโครงสรางของราง

รัฐธรรมนูญ และอธิบายใหเห็นถึงจุดมุงหมายในประเด็นสําคัญตางๆ ของบทบัญญัติในรางรัฐธรรมนูญ 

ตลอดจนความคาดหมายในความสําเร็จหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในเชิงปฏิบัติ และสาระสําคัญอยาง

อ่ืน ที่จําเปนที่ผูที่เกี่ยวของหรือประชาชนควรจะไดรับรู 

มาตรา ๒๙๑/๗ เมื่อคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติจัดทํารางรัฐธรรมนูญ

ตามมาตรา ๒๙๑/๖ และเอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) ใหสงรางรัฐธรรมนูญและเอกสารดังกลาวไปยังสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อใหสภาทั้ง

สองพิจารณาและใหความเห็นตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙๑/๘ 

(๒) จัดเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและเอกสารดังกลาวเปนการทั่วไป ตลอดจนสงเสริมและ 

จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 

 

มาตรา ๒๙๑/๘ ในการพิจารณาและใหความเห็นของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในราง

รัฐธรรมนูญ ใหจัดทําเปนบันทึกที่มีการกําหนดประเด็นและความเห็นที่ชัดเจน ประกอบดวยการใหเหตผุล

ในทางวิชาการและในเชิงปฏิบัติ รวมทั้งระบุอุปสรรคและเหตุการณที่ไดเคยเกิดขึ้นหากมีหรือคาดวา

อาจจะเกิดขึ้นได 

ในการใหความเห็นของสภาผูแทนราษฎร ใหจัดทําเปนบันทึกโดยแยกความเห็นและขอเสนอแนะ

ออกเปน ๒ ฉบับ โดยฉบับหนึ่งเปนบันทึกความเห็นและขอเสนอแนะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทีสั่งกดั

พรรคการเมืองที่เปนรัฐบาล และอีกฉบับหนึ่งเปนบันทึกตามความเห็นและขอเสนอแนะของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองฝายคาน  

ในการใหความเห็นและขอ เสนอแนะของสมาชิกสภาผู แทนราษฎรตามวรรคกอน 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรยอมใหความเห็นโดยอิสระตามมโนธรรมของตน โดยไมอยูภายใตอาณัติและมติ

ของพรรคการเมืองที่ตนสังกัด 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาดําเนินการใหแลวเสร็จและจัดสงบันทึก

ดังกลาวใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติภายในกําหนดสามเดือนนับแตวันที่สภา



 

๑๔๑ 

ผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาไดรับรางรัฐธรรมนูญและเอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ 

 

มาตรา ๒๙๑/๙ ใหคณะกรรมการการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติจัดพิมพและเผยแพร

รางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑/๖ เอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญ และบันทึกความเห็นและ

ขอเสนอแนะของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามมาตรา ๒๙๑/๘ ตอสาธารณะ เพื่อเปดโอกาสให

ประชาชนไดรับทราบสาระสําคัญของรางรัฐธรรมนูญตลอดจนความเห็นและขอเสนอของสมาชิกของสภา

ทั้งสอง และใหจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนโดยทั่วไปในลักษณะของการจัดทําประชา

พิจารณหรือรับฟงความเห็นสาธารณะ 

 

มาตรา ๒๙๑/๑๐ เมื่อคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติไดรับทราบความเห็น

และขอเสนอแนะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๒๙๑/๘ และไดรับ

ขอคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปตามมาตรา ๒๙๑/๙ แลว ใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญ

แหงชาติทําการยกรางรัฐธรรมนูญสําหรับการลงประชามติตามมาตรา ๒๙๑/๑๒ พรอมทั้งเอกสาร

ประกอบรางรัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว แตทั้งนี้ตองไมเกินหกเดือนนับแตวันที่คณะกรรมการ

พิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติไดรับบันทึกความเห็นและขอเสนอแนะจากสภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภา  

“เอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญ” ตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะตองมีสาระสําคัญตามที่ระบุไวใน

มาตรา ๒๙๑/๖ วรรคสองแลว ใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติระบุดวยวา ราง

รัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีกฎหมายสําคัญซึ่งกําหนดใหตราเปน “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ”    

ในเรื่องใดบาง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องใดจะมีหลักการและสาระสําคัญ            

อยางใด และใหระบุดวยวา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องใดมีความจําเปน                     

หรือเหมาะสม จะตองตราขึ้นตามวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา ๒๙๑/๑๖ ถึงมาตรา ๒๙๑/๑๘ เพื่อใหมีผล

บังคับใชพรอมกับการบังคับใชรัฐธรรมนูญ  

 

มาตรา ๒๙๑/๑๑ ในระหวางการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ หากคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกราง

รัฐธรรมนูญแหงชาติเห็นวา หลักการสําคัญตามรางรัฐธรรมนูญในประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือหลาย

ประเด็น อาจมีทางเลือกที่เหมาะสมไดหลายทาง คณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญ        

แหงชาติอาจจัดใหมีการออกเสียงประชามติเพื่อการรับฟงความเห็นจากผูมี สิทธิ เลือกตั้งได 

       ในการจัดทําประชามติเพื่อการรับฟงความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง จะตองมีการกําหนดประเด็นที่

คณะกรรมการเสนอขอความเห็นจากผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ชัดเจน และคณะกรรมการจะตองจัดใหมีเอกสาร



 

๑๔๒ 

ประกอบการจัดทําประชามติเพื่อใหประชาชนไดรูและเขาใจในประเด็นที่ขอความเห็นตามความ

เหมาะสม 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๙๑/๑๒ วรรคสองมาใชบังคับ และใหเผยแพรเอกสารตามวรรคสอง

เปนเวลาอยางนอยสามสิบวันกอนวันออกเสียงลงประชามติ 

 

มาตรา ๒๙๑/๑๒ ใหจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหความเห็นชอบในรางรัฐธรรมนูญที่

คณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติไดจัดทําขึ้น ภายในกําหนดอยางชาไมเกิน 

สิบแปดเดือน นับแตวันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ใชบังคับ 

การกําหนดวันออกเสียงประชามติ  ข้ันตอนการดําเนินการเพื่อการจัดทําประชามติ                

ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการในการลงประชามติ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๙๑/๑๙ 

ใหมีการเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและเอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญเปนเวลาอยางนอยสามสิบ

วันกอนวันออกเสียงประชามติ 

 

มาตรา ๒๙๑/๑๓ ในการออกเสียงลงประชามติ หากเสียงขางมากของการลงประชามติ 

ไมเห็นชอบในรางรัฐธรรมนูญที่ เสนอโดยคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ  

ใหการแกไขรัฐธรรมนูญตามหมวดนี้เปนอันสิ้นสุดลง  

ในกรณีที่มีผูออกเสียงประชามติมีจํานวนนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของประเทศ ใหการออกเสียงประชามตินั้นไมมีผล และใหถือวารางรัฐธรรมนูญไมไดรับการเห็นชอบจาก

ประชาชน 

 

มาตรา ๒๙๑/๑๔ ในกรณีที่เสียงขางมากของการลงประชามติเห็นชอบในรางรัฐธรรมนูญที่เสนอ

โดยคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ ใหประธานองคมนตรี ประธานวุฒิสภา และ

ประธานสภาผูแทนราษฎรนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทาน

รัฐธรรมนูญ 

ใหประธานองคมนตรี ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระ

ราชโองการรวมกัน และประกาศใชบังคับเปนรัฐธรรมนูญตอไป 

 

มาตรา ๒๙๑/๑๕ เพื่อประโยชนในการใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่สอดคลองกับ

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ประกาศใชตามมาตรา ๒๙๑/๑๔ และเพื่อประโยชนในการจัดใหมีการ

เลือกตั้งที่เปนไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญที่จะ

นํามาใหประชาชนออกเสียงเปนประชามติ มีบทบัญญัติกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการบังคับใช ดังตอไปนี้ 



 

๑๔๓ 

(๑) ใหรัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่รัฐธรรมนูญ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ใหสมาชิกภาพของสมาชิกรัฐสภาตามที่มีอยูในขณะนั้นสิ้นสุดลง เมื่อพนกําหนด 

เกาสิบวันนับแตวันที่รัฐธรรมนูญมีผลใชบังคับ เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ  

 

มาตรา ๒๙๑/๑๖ เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑/๑๔ ใหคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติยกรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่จําเปนหรือเหมาะสมจะตองตราขึ้น

เพื่อใหมีผลใชบังคับพรอมกับรัฐธรรมนูญตามที่ระบุไวในเอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญในการจัดทํา

ประชามติ ใหเสร็จส้ินโดยมิชักชา และตองไมชากวาหกสิบวันนับแตวันที่มีการออกเสียงประชามติ และใน

การยกรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ใหถือตามแนวของหลักการและสาระสําคัญที่ไดระบุไว

ในเอกสารประกอบรางรัฐธรรมนูญ  

ใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ สงรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

พรอมดวยเอกสารประกอบรางกฎหมายดังกลาวที่ไดจัดทําขึ้น ไปยังสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อให

ความเห็นและขอเสนอแนะมายังคณะกรรมการ 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๙๑/๘ วรรคหนึ่งถึงวรรคสามมาใชบังคับ และใหประธานสภา

ผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภา จัดสงบันทึกความเห็นและขอเสนอแนะใหคณะกรรมการภายใน

กําหนด หกสิบวันนับแตวันที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาไดรับรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและ

เอกสารประกอบรางกฎหมายจากคณะกรรมการ  

พรอมกันนี้ ใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติจัดพิมพเผยแพร 

รางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและเอกสารประกอบรางกฎหมายดังกลาวเปนการทั่ วไป  

เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 

 

มาตรา ๒๙๑/๑๗ เมื่อคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติไดรับทราบความเห็น

และขอเสนอแนะของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และไดรับขอคิดเห็นจากประชาชน

ทั่วไปตาม มาตรา ๒๙๑/๑๖ แลว ใหคณะกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติจัดทําราง

กฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อนําไปประกาศใหมีผลใชบังคับเปนกฎหมายพรอม

กับรัฐธรรมนูญที่ไดประกาศใชตามมาตรา ๒๙๑/๑๔  

 

มาตรา ๒๙๑/๑๘ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ไดตราขึ้นตามมาตรากอน ใหตรา 

เปนพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๙๑/๑๙ และใหถือวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐ ธรรมนูญที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญที่ไดประกาศใชตามมาตรา ๒๙๑/๑๔ 



 

๑๔๔ 

 

มาตรา ๒๙๑/๑๙ พระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นตามความในหมวดนี้ ใหประธานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อยกรางกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงชาติ เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 

มาตรา ๒๙๑/๒๐ ใหรัฐสภากําหนดคาตอบแทนและสิทธิประโยชนใหแกประธาน  

รองประธาน และกรรมการพิเศษเพื่อยกรางรัฐธรรมนูญแหงชาติ โดยตราเปนพระราชบัญญัติ 

 

มาตรา ๒๙๑/๒๑ เมื่อรัฐธรรมนูญที่ประกาศใชตามมาตรา ๒๙๑/๑๔ และกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนญูมีผลใชบังคับ การแกไขรัฐธรรมนูญตามความในหมวดนี้ยอมส้ินสุดลง " 

 



ประวัติของผูเขียนและคณะ 
 
รองศาสตราจารย ดร.มนตรี รูปสวุรรณ 

- อดีตสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 

- อดีตเลขาธิการวุฒิสภา 

- ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 

ระดับ๑๑ สํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
ดร. ภูมิ มูลศลิป 
 หัวหนาสาขานิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 

 คณะนิติศาสตร มหาวทิยาลยัอัสสัมชัญ 

 
นายบุญสงค ลาคํา 
 นิติกร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจยันี้ไดรับทุนสนับสนนุจากมูลนธิิคอนราด อาเดนาวร 

 






