ความมุ่งหมายและคาอธิบายประกอบรายมาตรา
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

คำนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้จัดทาขึ้น โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยมีกรอบการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ และความมุ่ ง หมายของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ มุ่ ง หวั ง ให้
รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นที่ยอมรับนับถือของสากล และสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทย
และสภาพปัญหาประเทศไทย โดยมีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปฏิรูป และสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นให้ได้
และกาหนดแนวทางในการขจัดทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างได้ผล ตลอดจนสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับนี้ นอกจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะได้รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ อย่างจริงจัง หลากหลายกลุ่มและหลากหลายวิธีการแล้ว
ยังนาร่างรัฐธรรมนูญที่จัดทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ไปผ่านกระบวนการลงประชามติด้วย ในบางมาตราเมื่อมี
การแก้ไขตามที่มีการออกเสียงประชามติแล้วยังต้องแก้ไขตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วย ดังนั้น ความมุ่งหมาย
ในบางมาตราจึ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น แต่ ค วามตั้ ง ใจหรื อ เหตุ ผ ลของการจั ด ท าขึ้ น ตามแนวคิ ด ของคณะกรรมการร่ า ง
รัฐธรรมนูญเท่านั้น
รัฐ ธรรมนูญ ฉบับ นี้ มีบ ทบัญ ญัติ และหลัก การหลายส่ว นที่แ ตกต่า งไปจากรัฐ ธรรมนู ญ
แห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับที่ผ่าน ๆ มา ทั้งในส่วนขององค์อานาจหลักของประเทศได้แก่ บริหาร นิติบัญญัติ
และตุลาการ รวมทั้งองค์กรอิสระ นอกจากนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังได้ริเริ่มให้บัญญัติหมวดใหม่
เพิ่มเติมขึ้นอีก เช่น หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ และหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ซึ่งไม่เคยมีในรัฐธรรมนูญฉบับใด
มาก่อน
ดังนั้ น เพื่อให้ ป ระชาชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมี ความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อย่างถูกต้อง คณะกรรมการร่า ง
รัฐธรรมนูญ จึงได้จัดทาความมุ่งหมายและคาอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขึ้นไว้ด้วย
เหตุที่เรียกเอกสารนี้ว่า ความมุ่ งหมายและคาอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แตกต่างจากการเรียกขานของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ ที่มักจะเรียกเอกสารลักษณะนี้ว่า เจตนารมณ์ เพราะคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่า การพิจารณาเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญนั้น ต้องพิจารณาตามหลักการตีความกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษร กล่าวคือ การพิจารณาจากบทบัญญัติที่ได้บัญญัติไว้เป็นสาคัญ ดังนั้น ในการจัดทารัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงได้พัฒนาการจัดทาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยเรียกว่า “การจัดทา
ความมุ่งหมายและคาอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
เพื่อสื่อความหมายโดยตรงและชัดเจนถึงหลักคิดดังกล่าว

ข
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทา “ความมุ่งหมายและคาอธิบายประกอบของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความมุ่งหมายและคาอธิบาย
ประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยตั้งใจว่า นอกจากจะบอกเล่า
ความมุ่งหมายและความหมายแล้ว ยังจะบอกเล่าถึงเหตุผล ความเป็นมาของแนวคิดที่นามาบัญญัติ พัฒนาการ
ของมาตรานั้น ๆ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงแนวความคิด และความมุ่งหมายล่าสุดของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ในการจัดทาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรานั้น ๆ ด้วย โดยหวังว่าจะได้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและ
การบังคับใช้รัฐธรรมนูญ ทั้งที่เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รวมทั้ งเพื่อใช้เป็น
แนวทางแก้ปัญหาหากมีเหตุให้ต้องตีความ แม้ความตั้งใจนี้ไม่อาจบรรลุผลทั้งหมดเพราะมีข้อจากัดในเรื่องเวลา
และสภาวการณ์ที่เกี่ยวข้อง แต่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ได้จัดทาความมุ่งหมายและคาอธิบายประกอบ
ในรายมาตราตามแนวคิดดังกล่าวได้เป็นส่วนใหญ่
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหวังว่า “ความมุ่งหมายและคาอธิบายประกอบรายมาตรา
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” เท่าที่ปรากฏนี้ จะเป็นแหล่งข้อมูลชั้นต้น (primary
source) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา อ้างอิง การทาความเข้าใจ และใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ต่อไปตามสมควร
การจัดทาหนังสือฉบับนี้ไม่อาจสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากปราศจากซึ่งความอุตสาหพยายาม
ร่วมแรง ร่วมใจของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาบันทึกเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ ในการสืบค้น
จัดทา ปรับปรุง แก้ไขจนสาเร็จลุล่วง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณ
ฝ่า ยเลขานุก ารคณะจัด ทาบัน ทึก การประชุม คณะกรรมการร่า งรัฐ ธรรมนูญ รวมทั้ง สานัก งานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรที่ช่วยเหลืออานวยความสะดวกในทุกเรื่อง
ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้พ้นจากตาแหน่งแล้วนั้น สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรได้ดาเนินการจัดทาต้นฉบับที่สมบูรณ์ ตรวจสอบต้นฉบับ และตรวจทานความสอดคล้องต่อเนื่อง
ของเนื้ อ หา รวมทั้ ง การออกแบบรู ป เล่ ม เพื่ อ ด าเนิ น การจัด พิ ม พ์ แ ละเผยแพร่ ห นั ง สื อ ความมุ่ งหมายและ
คาอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แก่ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
พฤษภาคม ๒๕๖๒

สารบัญ
คำนำ
สำรบัญ
หมวด ๑ ทั่วไป (มำตรำ ๑ - ๕)
หมวด ๒ พระมหำกษัตริย์ (มำตรำ ๖ - ๒๔)
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภำพของปวงชนชำวไทย (มำตรำ ๒๕ - ๔๙)
หมวด ๔ หน้ำที่ของปวงชนชำวไทย (มำตรำ ๕๐)
หมวด ๕ หน้ำที่ของรัฐ (มำตรำ ๕๑ – ๖๓)
หมวด ๖ แนวนโยบำยแห่งรัฐ (มำตรำ ๖๔ – ๗๘)
หมวด ๗ รัฐสภำ
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป (มำตรำ ๗๙ – ๘๒)
ส่วนที่ ๒ สภำผู้แทนรำษฎร (มำตรำ ๘๓ – ๑๐๖)
ส่วนที่ ๓ วุฒิสภำ (มำตรำ ๑๐๗ – ๑๑๓)
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภำทั้งสอง (มำตรำ ๑๑๔ – ๑๕๕)
ส่วนที่ ๕ กำรประชุมร่วมกันของรัฐสภำ (มำตรำ ๑๕๖ – ๑๕๗)
หมวด ๘ คณะรัฐมนตรี (มำตรำ ๑๕๘ – ๑๘๓)
หมวด ๙ กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มำตรำ ๑๘๔ – ๑๘๗)
หมวด ๑๐ ศำล
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป (มำตรำ ๑๘๘ – ๑๙๓)
ส่วนที่ ๒ ศำลยุติธรรม (มำตรำ ๑๙๔ – ๑๙๖)
ส่วนที่ ๓ ศำลปกครอง (มำตรำ ๑๙๗ – ๑๙๘)
ส่วนที่ ๔ ศำลทหำร (มำตรำ ๑๙๙)
หมวด ๑๑ ศำลรัฐธรรมนูญ (มำตรำ ๒๐๐ – ๒๑๔)
หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป (มำตรำ ๒๑๕ – ๒๒๑)
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (มำตรำ ๒๒๒ – ๒๒๗)
ส่วนที่ ๓ ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน (มำตรำ ๒๒๘ – ๒๓๑)

หน้า
ก
ค
๑-๘
๙ - ๓๓
๓๔ - ๗๐
๗๑ - ๗๓
๗๔ - ๙๓
๙๔ - ๑๒๔
๑๒๕ - ๑๒๖
๑๒๗ - ๑๓๔
๑๓๕ - ๑๘๖
๑๘๗ - ๑๙๙
๒๐๐ - ๒๖๗
๒๖๘ - ๒๗๑
๒๗๒ - ๓๐๘
๓๐๙ - ๓๑๗
๓๑๘
๓๑๙ - ๓๒๕
๓๒๖ - ๓๓๓
๓๓๔ - ๓๓๗
๓๓๘ - ๓๓๙
๓๔๐ - ๓๖๗
๓๖๘
๓๖๙ - ๓๘๐
๓๘๑ - ๓๙๔
๓๙๕ - ๔๐๒

ง

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ (ต่อ)
ส่วนที่ ๔ คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
(มำตรำ ๒๓๒ – ๒๓๗)
ส่วนที่ ๕ คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน (มำตรำ ๒๓๘ – ๒๔๕)
ส่วนที่ ๖ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (มำตรำ ๒๔๖ – ๒๔๗)
หมวด ๑๓ องค์กรอัยกำร (มำตรำ ๒๔๘)
หมวด ๑๔ กำรปกครองส่วนท้องถิ่น (มำตรำ ๒๔๙ – ๒๕๔)
หมวด ๑๕ กำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มำตรำ ๒๕๕ – ๒๕๖)
หมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ (มำตรำ ๒๕๗ – ๒๖๑)
บทเฉพำะกำล (มำตรำ ๒๖๒ – ๒๗๙)
ภำคผนวก
รำยชื่อคณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ
รำยชื่อคณะที่ปรึกษำประจำคณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญ
รำยชื่อคณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำบันทึกเจตนำรมณ์ร่ำงรัฐธรรมนูญ
ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรตรวจพิจำรณำบันทึกเจตนำรมณ์ร่ำงรัฐธรรมนูญ

๔๐๓ - ๔๑๙
๔๒๐ - ๔๓๔
๔๓๕ - ๔๔๐
๔๔๑ - ๔๔๓
๔๔๔ - ๔๕๒
๔๕๓ - ๔๖๐
๔๖๑ - ๔๗๖
๔๗๗ - ๕๑๘

หมวด ๑
บททั่วไป
ความมุ่งหมาย
คงตามหลักการตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยเป็นบทบัญญัติที่เป็นบททั่ว ไปที่แสดงถึง
รูปแบบและการปกครองของรัฐ การแบ่งแยกอานาจและการใช้อานาจนั้น รวมถึงการรับรองถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้

๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่ง
อันเดียว จะแบ่งแยกมิได้

ความมุ่งหมาย
กาหนดรูปแบบของรัฐว่าประเทศไทย
เป็นรัฐเดี่ยว

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อกาหนดว่าประเทศไทย
เป็นราชอาณาจักรที่มีรูปแบบของรัฐเป็นรัฐเดี่ยว
สาหรับประเทศไทยนั้น เนื่องด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้มีการปฏิรูปแผ่นดินในเรื่องสาคัญหลายเรื่อง ซึ่งรวมทั้งการกาหนดเขตแดนของรัฐไทย
เพื่อเป็นเครื่องมือยืนยันสิทธิการครอบครองดินแดนและการมีอธิปไตยเหนือดินแดนที่ครอบครอง ประกอบกับ
ได้มีการแก้ไขปัญหาการปกครองหัวเมืองแบบจารีตที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า โดยได้มีการยกเลิกเมืองประเทศราช และผนวกดินแดนประเทศราชให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับพระราชอาณาจักรอย่างแท้จริง ให้มีฐานะเป็นเมืองหนึ่งในประเทศเดียวกัน และป้องกัน
ไม่ให้รู้สึ กแตกแยกเป็นชาวต่างชาติต่างภาษา แต่ให้สานึกว่าเป็นคนไทยเชื้อสายเดียวกัน และได้มีการรวม
อานาจมาอยู่ ส่วนกลาง ซึ่งถือว่าเป็นการวางรากฐานการเป็นราชอาณาจักรของประเทศไทย และต่อมาใน
รั ฐ ธรรมนู ญจึ งเขีย นไว้ว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร” หมายถึง ประเทศไทยเป็นรัฐ เดี่ ยว และเป็น
ราชอาณาจักรซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ

๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ความมุ่งหมาย
กาหนดรูปแบบการปกครองของ
ประเทศว่าเป็นการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๒) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อยืนยันว่ารูปแบบการ
ปกครองของประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๓ อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อานาจนั้นทางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และ
หน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
และความผาสุกของประชาชนโดยรวม

กาหนดหลักการสาคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย
ยืนยันว่าอานาจอธิปไตยยังคงเป็นของ
ประชาชน มีพระมหากษัตริย์ทรงใช้
อานาจนั้นผ่านทางองค์กรทางการเมือง
ตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด
ส่วนความในวรรคสองเป็นการกาหนด
กรอบและเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กรต่าง ๆ

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กร
สยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๒) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยเป็นบทบัญญัติที่
อธิบายคาว่า “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” หมายถึง ระบอบประชาธิปไตยของ
ไทยที่ประกอบด้วยกลไกสาคัญ ๓ ประการ คือ ประชาชน พระมหากษัตริย์ และองค์กรทางการเมือง โดยมี
ความยึดโยงด้วยกันว่าประชาชนเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อานาจนั้น โดยเป็น
การใช้ อ านาจผ่ า นองค์ ก รทางการเมื อ ง ดั ง นี้ อ านาจนิ ติ บั ญ ญั ติ ผ่ า นทางรั ฐ สภา อ านาจบริ ห ารผ่ า นทาง
คณะรัฐมนตรี และอานาจตุลาการผ่านทางศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ พระมหากษัตริย์ไม่ได้
ทรงเป็น ผู้ใช้อานาจดังกล่า วโดยตรง ซึ่ง จะสอดคล้อ งกับ ความในมาตรา ๑๘๒ ที่บัญ ญัติว่า บทกฎหมาย
พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้อ งมีรัฐ มนตรีล งนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ
ส่ ว นการใช้ ถ้ อ ยค าว่ า “เป็ น ของ” เกิ ด ขึ้ น ในการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๓) ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงคาว่า “มาจาก” ที่รัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ได้บัญญัติไว้
เนื่องจาก คาว่า “เป็นของ” แสดงความเป็นเจ้าของที่ชัดเจนมากกว่า ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๒๑ (มาตรา ๓) ถึง พุทธศักราช ๒๕๓๔ (มาตรา ๓) ได้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้ เป็นคาว่า “มา
จาก” และเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๓) ได้ใช้คาว่า “เป็นของ” จึงได้
มีการบัญญัติเช่นนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

๕
(๒) ความในวรรคสองเป็นบทบัญญัติที่กาหนดกรอบหน้าที่และอานาจขององค์กรหลัก คือ
รั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี ศาล องค์ ก รอิ ส ระ และหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพิ่มความว่า “เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน
โดยรวม” ซึ่ ง เป็ น ความมุ่ ง หมายที่ ต้ อ งการสร้ า งความผู ก พั น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข ององค์ ก รทั้ ง หลายใน
รัฐ ธรรมนูญนี้ น อกเหนือ จะต้องปฏิบัติห น้า ที่ให้ ถูกต้อ งตามรัฐ ธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธ รรมแล้ว
ยังจะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนเป็นสาคัญด้วย

๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญเสมอกัน

ความมุ่งหมาย
กาหนดหลักประกันเพื่อคุ้มครองความ
เท่าเทียมกันของบุคคล สิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลและปวง
ชนชาวไทย

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติ วรรคหนึ่ง ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๔) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยเป็นบทกาหนดการ
คุ้มครองปัจเจกบุคคลทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับหลักสากล และเนื่องจากคาว่า
“บุคคล” มีความหมายครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเพศใด หรือเพศสภาพใด ดังนั้น การใช้คาว่า “บุคคล” ในวรรคหนึ่ง
เพื่อเป็นหลักประกันในเรื่องการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
ทุกคนตามหลักสากล และใช้คาว่า “ปวงชนชาวไทย” ในวรรคสอง เพื่อให้ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้เกิด
แก่ประชาชนชาวไทยอย่างเสมอกันเป็นสาคัญ
ส่วนบทบัญญัติ วรรคสอง ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กร
สยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑ วรรคสอง) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยเป็น
การกาหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองประชาชนชาวไทยที่จะได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน ทัง้ นี้ การใช้คาว่า
“ปวงชนชาวไทย” ในวรรคสอง เพื่อมุ่งหมายให้ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย
เป็นสาคัญ

๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการ
กระทาใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทา
นั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้
เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด
ให้กระทาการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครอง
ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

กาหนดหลักความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ และเป็นบทบัญญัติที่
เป็นทางออกในกรณีที่ไม่มีรัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติ วรรคหนึ่งได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๖๑) โดยได้บัญญัติขึ้นเพื่อแสดงหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ
(supremacy of the constitution) ซึ่งตามความในวรรคหนึ่งดังกล่าวนี้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๖) ถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ (มาตรา ๕) จะใช้
ความว่า “บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ ”
จนกระทั่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๖) ได้มกี ารเพิ่มเติมหลักความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ จึงใช้ความว่า “รัฐ ธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใด
ของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัติหรือการกระทานั้นเป็นอันใช้บังคับ
มิได้” ซึ่งการเรียนการสอนวิชารัฐธรรมนูญตั้งแต่อ ดีตจนถึงปัจจุบันจะมีการสอนว่า ความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญนั้นจะพิจารณาได้จากความในมาตรานี้ เพราะกฎหมายใดขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเป็นอันใช้
บังคับมิได้
ส่วนบทบัญญัติวรรคสอง เป็นบทบัญญัติที่คงหลักการตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ อันที่จริง
บทบัญญัติใ นลัก ษณะนี้แ ต่เ ดิม จะปรากฏอยู่ แ ต่เ ฉพาะในรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ ชั่ว คราว ซึ่ง มี บ ทบัญ ญัติสั้น ๆ
เฉพาะที่จาเป็นไม่ครอบคลุมทุกกรณี จึงได้บัญญัติทางออกไว้โดยให้ใช้ประเพณีการปกครอง ต่อมาในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๗) ซึ่งเป็นฉบับถาวร ได้บัญญัติบทบัญญัตินี้ไว้เป็นครั้งแรก
และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๗) ได้บัญญัติตามมาจนยากจะตัดออก
ได้ ที่ผ่านมาในยามที่เกิดปัญหาขึ้นในประเทศ มักจะมีผู้เรียกร้องให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยบทบัญญัติ
ดังกล่าว ด้วยวิธีการต่าง ๆ นานา แต่ยังไม่ปรากฏข้อยุติว่าวิธีการที่เรียกร้องนั้นถูกต้องหรือตรงตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ รวมทั้งผู้ใดเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยว่าประเพณีการปกครองเป็นประการใด ต่อมาเมื่อมี
การประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบั บชั่ว คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (มาตรา ๕) จึงมี

๘
บทบัญญัติวางหลักให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยในยามที่เกิดกรณีตามวรรคสองขึ้นในชั้นร่างรัฐธรรมนูญและ
นาไปลงประชามติจึงได้กาหนดไว้ในร่างดังกล่าวเพื่อให้มีกลไกและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น แต่
ต่อมาได้มีการปรับแก้ใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุท ธศักราช ๒๕๕๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓๙/๑ วรรคสิบเอ็ด คงเหลือความตามที่ปรากฏอยู่
หมายเหตุ บทบัญญัตมิ าตรา ๕ ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติได้บัญญัติว่า
“มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับ หรือการกระทาใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทานั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้
เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทาการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไป
ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เมื่อมีกรณีตามวรรคสองเกิดขึ้น ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่าง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี ประธานศาล
ฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองค์กรอิสระ เพื่อวินิจฉัย
ในการประชุมร่วมตามวรรคสาม ให้ที่ประชุมเลือกกันเองให้คนหนึ่งทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุมแต่ละคราว ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งใด ให้ที่ประชุมร่วมประกอบด้วยผู้ดารงตาแหน่งเท่าที่มีอยู่
การวินิ จ ฉั ย ของที่ป ระชุมร่ว มให้ ถือเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
คาวินิจฉัยของที่ประชุมร่วมให้เป็นที่สุด และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ
และหน่วยงานของรัฐ”

หมวด ๒
พระมหากษัตริย์
ความมุ่งหมาย
บทบั ญญัติ ในหมวดนี้ ก ำหนดขึ้ นเพื่ อ รองรั บ พระรำชอ ำนำจของพระมหำกษั ตริ ย์ ในกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่ำงไรก็ตำมในหมวดนี้ได้เพิ่มบทบัญญัติที่
สำคัญหลำยประกำร เช่น กำรแต่งตั้งผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ กำรถวำยสัตย์ปฏิญำณต่อพระมหำกษัตริย์

๑๐
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖ องค์พระมหำกษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐำนะ
อันเป็นที่เคำรพสักกำระ ผู้ใดจะละเมิดมิได้
ผู้ใดจะกล่ำวหำหรือฟ้องร้องพระมหำกษัตริย์ในทำงใด ๆ
มิได้

ความมุ่งหมาย
สืบทอดหลักกำรกำรรับรองพระรำช
สถำนะขององค์พระมหำกษัตริย์ใน
ฐำนะที่ทรงเป็นประมุขของชำติ ซึง่
ผู้ใดจะกล่ำวหำหรือละเมิดมิได้

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรสยำม
พุ ท ธศั ก รำช ๒๔๗๕ (มำตรำ ๓) และบั ญ ญั ติ ท ำนองเดี ย วกั น ในรั ฐ ธรรมนู ญ ทุ ก ฉบั บ โดยค ำว่ ำ “องค์
พระมหำกษัตริย์” ตรงกับภำษำอังกฤษ ว่ำ “The person of the King” ซึ่งหมำยควำมรวมทั้งพระมหำกษัตริย์
ในฐำนะส่วนพระองค์และพระมหำกษัตริย์ในฐำนะประมุขของรัฐ

๑๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๗ พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพุทธมำมกะ
และทรงเป็นอัครศำสนูปถัมภก

ความมุ่งหมาย
เพื่อแสดงว่ำพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นพุทธมำมกะ และทรงเป็น
อัครศำสนูปถัมภกศำสนำอื่น ๆ ด้วย

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรสยำม
พุทธศักรำช ๒๔๗๕ (มำตรำ ๔) และบั ญญัติทำนองเดียวกันในรัฐ ธรรมนูญทุกฉบับ โดยเป็นบทบังคับ ที่มี
นัยสำคัญเพื่อแสดงให้เห็นว่ำศำสนำพุทธเป็นศำสนำที่ประชำชนส่วนใหญ่ ของประเทศนับถือมำช้ำนำน จึงได้
กำหนดให้พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพุทธมำมกะ ผู้ที่นับถือศำสนำอื่นจะเป็นพระมหำกษัตริย์ไทยมิได้ ส่วนคำว่ำ
“ทรงเป็นอัครศำสนูปถัมภก” เป็นกำรแสดงให้เห็น ว่ำประเทศไทยได้ ให้เสรีภำพในกำรนับถือศำสนำอย่ำ ง
กว้ำงขวำงไม่ว่ำจะเป็นศำสนำใดก็ตำม และแม้จะได้มีกำรกำหนดให้พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพุทธมำมกะ แต่ก็
มิได้ละเลยศำสนำอื่น จึงได้กำหนดให้พระมหำกษัตริย์เป็นผู้อุปถัมภ์ศำสนำอื่น ๆ ทุกศำสนำ

๑๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘ พระมหำกษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่ง
จอมทัพไทย

ความมุ่งหมาย
บัญญัติให้พระมหำกษัตริย์ทรงดำรง
ตำแหน่งจอมทัพไทย เพื่อแสดงถึง
ควำมสำคัญสูงสุดต่อควำมมั่นคงและ
ควำมผำสุกร่มเย็นของคนในชำติ

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรสยำม
พุทธศักรำช ๒๔๗๕ (มำตรำ ๕) และบัญญัติทำนองเดียวกันในรัฐ ธรรมนูญทุกฉบับ เนื่องจำกในอดีตตำม
ธรรมเนียมนิยม ผู้เป็นประมุขของรัฐทั้งหลำยพึงมีหน้ำที่ปกป้องอำณำเขตของตนให้พ้นจำกกำรรุกรำนของศัตรู
ซึ่งพระมหำกษัตริย์ของไทยก็ได้ทรงกระทำหน้ำที่สำคัญนี้มำโดยตลอดตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยำ และในยุคแรกเริ่ม
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำชก็ยังทรงนำ ทัพออกต่อสู้กับข้ำศึก
ด้วยพระองค์เอง จวบจนสมัยปัจจุบันแม้กำรรบในลักษณะดังกล่ำวจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็ตำม แต่พระมหำกษัตริย์
ก็ยังทรงเป็นมิ่งขวัญของเหล่ำทหำรหำญ และเหนือสิ่งอื่นใด ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย

๑๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๙ พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระรำชอำนำจ บัญญัติพระรำชอำนำจของ
ที่จะสถำปนำและถอดถอนฐำนันดรศักดิ์ และพระรำชทำนและ
พระมหำกษัตริย์ในกำรสถำปนำและ
เรียกคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
ถอดถอนฐำนันดรศักดิ์ และ
พระรำชทำนและเรียกคืน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติ ลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๑๒ และมำตรำ ๑๕๖) และบัญญัติทำนองเดีย วกัน ในรัฐ ธรรมนูญทุก ฉบั บ
ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ได้ปรับปรุงหลักกำรจำกรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ
โดยให้กำรสถำปนำฐำนันดรศักดิ์ และพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์แก่บุคคลใด ย่อมเป็นพระรำชอำนำจ
ของพระมหำกษัตริย์โดยเฉพำะตำมพระรำชอัธยำศัย และบัญญัติพระรำชอำนำจในกำรถอดถอนฐำนันดรศักดิ์
และเรียกคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ไว้ในมำตรำนี้ด้วย ซึ่งแต่เดิมพระรำชอำนำจในกำรถอดถอนฐำนันดรศักดิ์
และเรียกคืนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์จะบัญญัติไว้ในหมวดคณะรัฐมนตรี ดังนั้น เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำรบัญญัติ
พระรำชอ ำนำจเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ ำ ว จึ ง น ำพระรำชอ ำนำจในกำรถอดถอนฐำนั น ดรศั ก ดิ์ แ ละเรี ย กคื น
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์มำบัญญัติไว้ในมำตรำนี้

๑๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๐ พระมหำกษัตริย์ทรงเลือกและทรง
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธำนองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรี
อื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี
คณะองคมนตรีมีหน้ำที่ถวำยควำมเห็นต่อ
พระมหำกษัตริย์ในพระรำชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหำกษัตริย์ทรง
ปรึกษำ และมีหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

บัญญัติพระรำชอำนำจของ
พระมหำกษัตริย์ในกำรแต่งตั้ง
องคมนตรี จำนวน และกำหนดหน้ำที่
ของคณะองคมนตรี

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๑๓) และบัญญัติทำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อรองรับพระรำชอำนำจ
ของพระมหำกษัตริย์ในกำรแต่งตั้งและถอดถอนองคมนตรี ซึ่งคณะองคมนตรีประกอบด้วยประธำนองคมนตรี
และองคมนตรี อื่น อีกสิ บ แปดคน โดยคำว่ำ “องคมนตรี ” หมำยควำมรวมถึงประธำนองคมนตรีด้วย ทั้งนี้
กำหนดให้องคมนตรีเป็นที่ปรึกษำของพระมหำกษัตริย์ ทำหน้ำที่ถวำยควำมเห็นในเรื่องที่ทรงปรึกษำ และมี
หน้ำที่อื่นตำมที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

๑๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๑ กำรเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือกำร
ให้องคมนตรีพ้นจำกตำแหน่ง ให้เป็นไปตำมพระรำชอัธยำศัย
ให้ประธำนรัฐสภำเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรมรำช
โองกำรแต่งตั้งประธำนองคมนตรีหรือให้ประธำนองคมนตรีพ้นจำก
ตำแหน่ง
ให้ประธำนองคมนตรีเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรม
รำชโองกำรแต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจำก
ตำแหน่ง

รับรองพระรำชอำนำจในกำรแต่งตั้ง
และถอดถอนองคมนตรี เป็นไปตำม
พระรำชอัธยำศัย รวมทั้งกำหนด
ผู้ลงนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำร

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๑๔) และบัญญัติทำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซึ่งเป็นบทบัญญัติเพื่อรองรับ
พระรำชอำนำจในกำรเลือก กำรแต่งตั้งและกำรถอดถอนองคมนตรี กำรที่กำหนดให้ประธำนรัฐสภำเป็นผู้ลงนำม
รับสนองพระบรมรำชโองกำรในกำรแต่งตั้งประธำนองคมนตรี นั้น เพื่อให้สถำบันพระมหำกษัตริย์มีควำมยึดโยง
กับตัวแทนประชำชน ซึ่ง เป็นหลักที่วำงไว้ในรัฐธรรมนูญมำโดยตลอด ดังจะเห็นได้ว่ำ ในกำรขึ้นทรงรำชย์ได้
กำหนดให้ประธำนรัฐสภำซึ่งเป็นตัวแทนประชำชนเป็นผู้ประกำศให้ประชำชนรับทรำบ ดังนั้น เมื่อจะแต่งตั้ง
ประธำนผู้ทำหน้ำที่ถวำยคำปรึกษำให้พระมหำกษัตริย์ และเพื่อแสดงควำมยึดโยงดังกล่ำวโดยมิให้ฝ่ำยบริหำร
เข้ำมำเกี่ยวข้อง จึงกำหนดให้ประธำนรัฐสภำเป็นลงนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำรในกำรแต่งตั้งประธำน
องคมนตรี ส่วนกำรแต่งตั้งหรือถอดถอนองคมนตรีอื่น ๆ นั้น ถือว่ำหลังจำกนั้นเป็นกิจกำรภำยในของพระองค์
เมื่อได้มีกำรยึดโยงดังกล่ำวในกำรแต่งตั้งประธำนองคมนตรีแล้ว จึงได้กำหนดให้ประธำนองคมนตรีเป็นผู้ลงนำม
รับสนองพระบรมรำชโองกำรแต่งตั้งองคมนตรีอื่น ๆ หรือกำรให้องคมนตรีพ้นจำกตำแหน่ง

๑๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒ องคมนตรีต้องไม่เป็นสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ หรือดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองอื่น ตุลำ
กำรศำลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ พนักงำน
รัฐวิสำหกิจ เจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐ หรือสมำชิกหรือเจ้ำหน้ำที่ของพรรค
กำรเมือง หรือข้ำรำชกำรเว้นแต่กำรเป็นข้ำรำชกำรในพระองค์ใน
ตำแหน่งองคมนตรี และต้องไม่แสดงกำรฝักใฝ่ในพรรคกำรเมืองใด ๆ

ความมุ่งหมาย
กำหนดลั กษณะต้องห้ำมของ
องคมนตรี เว้นแต่ กำรเป็น
ข้ำรำชกำรในพระองค์ในตำแหน่ง
องคมนตรี

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๑๕) และบัญญัติทำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซึง่ เป็นกำรกำหนดลักษณะ
ต้องห้ำมขององคมนตรี โดยกำรกำหนดให้องคมนตรีซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษำขององค์พระมหำกษัตริย์ต้อ งไม่
ดำรงตำแหน่งในองค์กรทำงกำรเมืองและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน รวมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้นั้น เพื่อมิ
ให้ องคมนตรี ผู้ นั้ น ต้ อ งอยู่ ภ ำยใต้ กำรสั่ ง กำรของผู้ มี อ ำนำจสู งสุ ดในองค์ ก รที่ ตนด ำรงต ำแหน่ ง อยู่ อันอำจ
ก่อให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติหน้ำที่องคมนตรี
(๒) คำว่ำ “เจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐ” หมำยควำมถึงข้ำรำชกำรซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
ด้วย เพื่อ ให้ค รอบคลุม ตำแหน่ง ข้ำ รำชกำรหรือ เจ้ำ หน้ำ ที่ป ระเภทอื่น ของรัฐ ทั้ง หมด เว้น แต่ก ำรเป็น
ข้ำรำชกำรในพระองค์ในตำแหน่งองคมนตรี
(๓) สำเหตุที่ไม่มีคำว่ำ “ตุลำกำรศำลปกครอง” เนื่องมำจำกตุลำกำรศำลปกครองมีตำแหน่ง
เป็นข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอยู่แล้ว ส่วนตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำรและไม่มีสถำนะ
เป็นองค์กรอิสระ จึงต้องบัญญัติให้ชัดเจนว่ำตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญไม่สำมำรถดำรงตำแหน่งองคมนตรีได้
หมายเหตุ บทบัญญัติมำตรำ ๑๒ ของร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับลงประชำมติ ได้บัญญัติว่ำ
“มำตรำ ๑๒ องคมนตรีต้ องไม่เ ป็นสมำชิ กสภำผู้ แ ทนรำษฎร สมำชิกวุฒิ ส ภำ หรือดำรง
ตำแหน่ งทำงกำรเมืองอื่น ตุล ำกำรศำลรัฐ ธรรมนูญ ผู้ ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิส ระ ข้ำรำชกำร พนักงำน
รัฐวิสำหกิจ เจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐ หรือสมำชิกหรือเจ้ำหน้ำที่ของพรรคกำรเมือง และต้องไม่แสดงกำรฝักใฝ่ใน
พรรคกำรเมืองใด ๆ”
ต่อมำได้มีกำรปรับแก้ใหม่ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๓๙/๑ วรรคสิบเอ็ด เป็นดังนี้

๑๗
“มำตรำ ๑๒ องคมนตรีต้ อ งไม่เ ป็น สมำชิ กสภำผู้ แ ทนรำษฎร สมำชิกวุฒิ ส ภำ หรือด ำรง
ตำแหน่ งทำงกำรเมืองอื่น ตุล ำกำรศำลรัฐ ธรรมนูญ ผู้ ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิส ระ พนักงำนรัฐ วิส ำหกิจ
เจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐ หรือสมำชิกหรือเจ้ำหน้ำที่ของพรรคกำรเมือง หรือข้ำรำชกำรเว้นแต่กำรเป็นข้ำรำชกำรใน
พระองค์ ในตำแหน่งองคมนตรี และต้องไม่แสดงกำรฝักใฝ่ในพรรคกำรเมืองใด ๆ”

๑๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๓ ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ องคมนตรีต้องถวำย กำหนดให้องคมนตรีต้องถวำยสัตย์
สัตย์ปฏิญำณต่อพระมหำกษัตริย์ด้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้
ปฏิญำณต่อพระมหำกษัตริย์ ก่อนเข้ำ
“ข้ำพระพุทธเจ้ำ (ชื่อผู้ปฏิญำณ) ขอถวำยสัตย์
รับหน้ำที่
ปฏิญำณว่ำ ข้ำพระพุทธเจ้ำจะจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ และ
จะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศ
และประชำชน ทั้งจะรักษำไว้และปฏิบัติตำมซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยทุกประกำร”
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๑๖) และบัญญัติทำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ กำรทีก่ ำหนดให้ต้องมีกำร
ถวำยสั ต ย์ ป ฏิ ญ ำณต่ อ พระมหำกษั ต ริ ย์ ก่ อ นเข้ ำ รั บ หน้ ำ ที่ ข ององคมนตรี เป็ น กำรกระท ำเพื่ อ แสดงควำม
จงรั กภักดี แสดงปณิธ ำนที่จ ะปฏิบั ติห น้ำที่ด้ว ยควำมซื่อสั ตย์สุ จริต และแสดงควำมยึดมั่นที่จะปฏิบัติตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

๑๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔ องคมนตรีพ้นจำกตำแหน่งเมื่อตำย
ลำออก หรือมีพระบรมรำชโองกำรให้พ้นจำกตำแหน่ง

ความมุ่งหมาย
กำหนดเหตุแห่งกำรพ้นจำกตำแหน่ง
ขององคมนตรี

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๑๗) และบัญญัติทำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อกำหนดเหตุแห่งกำร
พ้นจำกตำแหน่งขององคมนตรีไว้ให้ชัดเจน

๒๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๕ กำรแต่งตั้งและกำรให้ข้ำรำชกำรใน
พระองค์พ้นจำกตำแหน่ง ให้เป็นไปตำมพระรำชอัธยำศัย
กำรจัดระเบียบรำชกำรและกำรบริหำรงำนบุคคลของ
รำชกำรในพระองค์ ให้เป็นไปตำมพระรำชอัธยำศัยตำมที่บัญญัติไว้ใน
พระรำชกฤษฎีกำ

กำหนดกำรแต่งตั้งและกำรให้พ้นจำก
ตำแหน่งของข้ำรำชกำรในพระองค์
รวมถึงกำรจัดระเบียบรำชกำรและกำร
บริหำรงำนบุคคลของรำชกำรใน
พระองค์

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติ วรรคหนึ่ง ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๑๘) และบัญญัติทำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยกำหนดให้กำรแต่งตั้ง
และกำรให้ข้ำรำชกำรในพระองค์พ้นจำกตำแหน่ง เป็นพระรำชอำนำจเฉพำะของพระมหำกษัตริย์
ส่วนบทบัญญัติวรรคสองเป็น บทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ เพื่อบัญญัติให้เป็นพระรำชอำนำจเฉพำะของพระมหำกษัตริย์ ในกำรจัดระเบียบรำชกำร
และกำรบริหำรงำนบุคคล โดยให้เป็นไปตำมพระรำชอัธยำศัยตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ ซึ่งเป็นกำร
เพิ่มเติมหลักกำรจำกรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ เนื่ องจำกเดิมไม่มีกำรบัญญัติถึงรำยละเอียดในกำรดำเนินกำร
แต่งตั้งและกำรพ้นจำกตำแหน่ง ของข้ำรำชกำรในพระองค์ไว้ ทำให้ต้องบังคับตำมกฎหมำยข้ำรำชกำรพลเรือน
ดังนั้น เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้เพิ่มควำมเป็นวรรคสองดังกล่ำวเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรที่ให้กำร
แต่งตั้งข้ำรำชกำรในพระองค์เป็นไปตำมพระรำชอัธยำศัย
ค ำว่ ำ “กำรจั ด ระเบี ย บรำชกำรและกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลของรำชกำรในพระองค์ ”
หมำยควำมรวมถึงกำรจัดกำรเรื่องกำรเงินและทรัพย์สินส่วนพระองค์ด้วย โดยกำรตั้งงบประมำณจะเป็นไปตำม
ระบบงบประมำณปกติ แต่กำรใช้เงินและทรัพย์สินย่อมเป็นไปตำมพระรำชอัธยำศัย
สำหรับองค์กรที่ทำหน้ำที่ยกร่ำงพระรำชกฤษฎีกำตำมควำมในวรรคสองเป็นไปตำมหลักกำร
บัญญัติกฎหมำยทั่วไป โดยไม่ต้องกำหนดระยะเวลำจัดทำพระรำชกฤษฎีกำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำใดใน
บทเฉพำะกำล
หมายเหตุ บทบัญญัติมำตรำ ๑๕ ของร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับลงประชำมติได้บัญญัติว่ำ
“มำตรำ ๑๕ กำรแต่งตั้งและกำรให้ ข้ำรำชกำรในพระองค์ และสมุห รำชองครัก ษ์พ้ น จำก
ตำแหน่ง ให้เป็นไปตำมพระรำชอัธยำศัย
กำรจัดระเบียบรำชกำรและกำรบริหำรงำนบุคคลของรำชกำรในพระองค์ ให้เป็นไปตำม
พระรำชอัธยำศัยตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ”

๒๑
ต่อมำได้มีกำรปรับแก้ใหม่ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๓๙/๑ วรรคสิบเอ็ด เป็นดังนี้
“มำตรำ ๑๕ กำรแต่งตั้งและกำรให้ข้ำรำชกำรในพระองค์ และสมุหราชองครักษ์พ้นจำก
ตำแหน่ง ให้เป็นไปตำมพระรำชอัธยำศัย
กำรจั ดระเบี ย บรำชกำรและกำรบริห ำรงำนบุคคลของรำชกำรในพระองค์ ให้ เป็นไปตำม
พระรำชอัธยำศัยตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชกฤษฎีกำ”

๒๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๖ ในเมื่อพระมหำกษัตริย์จะไม่ประทับอยู่
ในรำชอำณำจักร หรือจะทรงบริหำรพระรำชภำระไม่ได้ด้วยเหตุใด
ก็ตำม จะทรงแต่งตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนเป็นคณะขึ้น ให้เป็น
ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้ และในกรณีที่ทรงแต่งตั้ง
ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ ให้ประธำนรัฐสภำเป็นผู้ลงนำมรับ
สนองพระบรมรำชโองกำร

เพื่อรองรับพระรำชอำนำจในกำร
แต่งตั้งผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติแห่งมำตรำนี้ได้บัญญัติเปลี่ยนแปลงไปจำกบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ
ในอดีตที่เคยกำหนดไว้ตำยตัวว่ำ ในกรณีพระมหำกษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในรำชอำณำจักร หรือจะทรงบริหำร
พระรำชภำระไม่ได้ด้ว ยเหตุใดก็ตำม จะต้องทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้ห นึ่งเป็นผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์เสมอ
แต่เนื่องจำกในยุคปัจจุบันนี้กำรติดต่อสื่อสำร และกำรเดินทำงมีควำมสะดวกรวดเร็ว และไม่มีปัญหำต่อกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรที่กำหนดให้ต้องมีกำรตั้ง ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ในทุกครั้งไปเช่นเดิมนั้น
ย่อมไม่สอดคล้องกับควำมเจริญก้ำวหน้ำของสังคมในปัจจุบัน ดังนั้น จึงได้ปรับปรุงบทบัญญัติใหม่ให้กำรแต่งตั้ง
ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ในกรณีนี้เป็นไปตำมควำมจำเป็นตำมพระรำชอัธยำศัย
หมายเหตุ บทบัญญัติมำตรำ ๑๖ ของร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับลงประชำมติได้บัญญัติว่ำ
“มำตรำ ๑๖ ในเมื่อพระมหำกษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในรำชอำณำจักร หรือจะทรงบริหำรพระ
รำชภำระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตำม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ และให้ประธำน
รัฐสภำเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำร”
ต่อมำได้มีกำรปรับแก้ใหม่ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๓๙/๑ วรรคสิบเอ็ด เป็นดังนี้
“มำตรำ ๑๖ ในเมื่อพระมหำกษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในรำชอำณำจักร หรือจะทรงบริหำรพระ
รำชภำระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตำม จะได้ทรงแต่งตั้ง ผู้ใดผู้หนึ่ง บุคคลหนึ่งหรือหลำยคนเป็นคณะขึ้น ให้ เป็น
ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ หรือไม่ก็ได้ และในกรณีที่ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ ให้ประธำน
รัฐสภำเป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำร”

๒๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่พระมหำกษัตริย์มิได้ทรง
แต่งตั้งผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ตำมมำตรำ ๑๖ หรือในกรณีที่
พระมหำกษัตริย์ไม่สำมำรถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
เพรำะยังไม่ทรงบรรลุนิติภำวะหรือเพรำะเหตุอื่น แต่ต่อมำคณะ
องคมนตรีพิจำรณำเห็นว่ำมีควำมจำเป็นสมควรแต่งตั้งผู้สำเร็จ
รำชกำรแทนพระองค์และไม่อำจกรำบบังคมทูลทรงแต่งตั้งได้ทัน
กำร ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อบุคคลคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นคณะ
ตำมลำดับที่โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมกำหนดไว้ก่อนแล้วให้เป็น
ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ แล้วแจ้งประธำนรัฐสภำเพื่อประกำศใน
พระปรมำภิไธยพระมหำกษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สำเร็จรำชกำร
แทนพระองค์

กำหนดวิธีกำรแต่งตั้งผู้สำเร็จรำชกำร
แทนพระองค์ ในกรณีที่มิได้มีกำร
แต่งตั้งไว้แล้วเกิดกรณีจำเป็นที่จะต้อง
แต่งตั้งผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติแห่งมำตรำนี้ ได้บัญญัติเปลี่ยนแปลงจำกรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ในอดีต ทั้งนี้
เป็นผลมำจำกกำรดำเนินกำรตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักรำช ๒๕๖๐ (มำตรำ ๒ วรรคสำม) โดยแต่เดิมมักจะกำหนดกรณีที่พระมหำกษัตริย์
มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จ รำชกำรแทนพระองค์ไว้ ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้ห นึ่ง เป็น ผู้สำเร็จรำชกำร
แทนพระองค์ อย่ำงไรก็ดี รัฐ ธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติหลักกำรใหม่
โดยให้กำรเสนอชื่อผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ มีทั้งแบบบุคคลเดียว แบบหลำยคนเป็น คณะ ถ้ำทรงกำหนด
ล ำดั บ ไว้ ก็ ต้ อ งเป็ น ไปตำมนั้ น ซึ่ ง ควำมว่ ำ “ตำมล ำดั บ ที่ โ ปรดเกล้ ำ โปรดกระหม่ อ มก ำหนดไว้ ก่ อ นแล้ ว ”
หมำยควำมว่ำ พระมหำกษัตริย์จะทรงกำหนดบัญชีรำยชื่อไว้ล่วงหน้ำ เมื่อมีเหตุที่คณะองคมนตรีจะเสนอชื่อ
บุคคลคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นคณะเพื่อเป็นผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ จะต้องเป็นไปตำมลำดับบัญชีรำยชื่อ
ที่ทรงกำหนดไว้ก่อนแล้วเท่ำนั้น
หมายเหตุ บทบัญญัติมำตรำ ๑๗ ของร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับลงประชำมติได้บัญญัติว่ำ
“มำตรำ ๑๗ ในกรณีที่พระมหำกษัตริย์มิ ได้ทรงแต่งตั้งผู้ สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ตำม
มำตรำ ๑๖ หรือในกรณีที่พระมหำกษัตริย์ไม่สำมำรถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์เพรำะยังไม่ทรง
บรรลุนิติภำวะหรือเพรำะเหตุอื่น ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งสมควรดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จรำชกำร
แทนพระองค์ต่อรัฐสภำเพื่อขอควำมเห็นชอบ เมื่อรัฐสภำให้ควำมเห็นชอบแล้ว ให้ประธำนรัฐสภำประกำศใน
พระปรมำภิไธยพระมหำกษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์”

๒๔
ต่อมำได้มีกำรปรับแก้ใหม่ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๓๙/๑ วรรคสิบเอ็ด เป็นดังนี้
“มำตรำ ๑๗ ในกรณีที่พระมหำกษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ตำม
มำตรำ ๑๖ หรือในกรณีที่พระมหำกษัตริย์ไม่สำมำรถทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์เพรำะยังไม่ทรง
บรรลุนิติภำวะหรือเพรำะเหตุอื่น แต่ต่อมำคณะองคมนตรีพิจำรณำเห็นว่ำมีควำมจำเป็นสมควรแต่ งตั้งผู้สำเร็จ
รำชกำรแทนพระองค์และไม่อำจกรำบบังคมทูลทรงแต่งตั้งได้ทันกำร ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งซึ่ง
สมควรดารงตาแหน่งบุคคลคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นคณะ ตำมลำดับที่โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมกำหนดไว้
ก่อนแล้วให้เป็นผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ
แล้วแจ้งประธำนรัฐสภำเพื่อประกำศในพระปรมำภิไธยพระมหำกษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์”

๒๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๘ ในระหว่ำงที่ไม่มีผู้สำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ตำมมำตรำ ๑๗ ให้ประธำนองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จรำชกำร
แทนพระองค์เป็นกำรชั่วครำวไปพลำงก่อน
ในกรณีที่ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ซึ่งได้รับกำร
แต่งตั้งตำมมำตรำ ๑๖ หรือมำตรำ ๑๗ ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้
ประธำนองคมนตรีทำหน้ำที่ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์เป็นกำร
ชั่วครำวไปพลำงก่อน
ในระหว่ำงที่ประธำนองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จรำชกำร
แทนพระองค์ตำมวรรคหนึ่ง หรือในระหว่ำงที่ประธำนองคมนตรีทำ
หน้ำที่ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ตำมวรรคสอง ประธำน
องคมนตรีจะปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นประธำนองคมนตรีมิได้ ใน
กรณีเช่นว่ำนี้ ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทำหน้ำที่
ประธำนองคมนตรีเป็นกำรชั่วครำวไปพลำงก่อน

กำหนดให้ประธำนองคมนตรีเป็น
ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์หรือทำ
หน้ำที่ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ใน
ระหว่ำงที่ไม่มีผู้สำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ตำมมำตรำ ๑๗ หรือมีแต่ไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติ ลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๒๑) และบัญญัติทำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยกำหนดให้มีผู้สำเร็จ
รำชกำรแทนพระองค์เป็นกำรชั่วครำว ในกรณีที่ไม่มีผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ หรือผู้สำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ที่แต่งตั้งขึ้นไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ เพื่อมิให้เกิดปัญหำแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้สำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์

๒๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๙ ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ ผู้สำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งตำมมำตรำ ๑๖ หรือมำตรำ ๑๗ ต้อง
ปฏิญำณตนในที่ประชุมรัฐสภำด้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้
“ข้ำพเจ้ำ (ชื่อผู้ปฏิญำณ) ขอปฏิญำณว่ำ ข้ำพเจ้ำจะ
จงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ (พระปรมำภิไธย) และจะปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชำชน
ทั้งจะรักษำไว้และปฏิบัติตำมซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
ทุกประกำร”
ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ซึ่งเคยได้รับกำรแต่งตั้ง
และปฏิญำณตนมำแล้ว ไม่ต้องปฏิญำณตนอีก

กำหนดให้ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
ต้องปฏิญำณตนในที่ประชุมรัฐสภำ เว้น
แต่เคยได้รับกำรแต่งตั้งและปฏิญำณตน
มำแล้ว ไม่ต้องปฏิญำณตนอีก

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๒๒) และบัญญัติทำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยกำหนดให้ผู้สำเร็จ
รำชกำรแทนพระองค์ต้องปฏิญำณตนในที่ประชุมรัฐสภำ เพื่อแสดงควำมจงรักภักดี และแสดงปณิธำนที่จะ
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชำชน โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เพิ่ม
หลักกำรใหม่ในวรรคสำมเพื่อ ให้ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ซึ่งเคยได้รับกำรแต่งตั้งและปฏิญำณตนมำแล้ว
ไม่ต้องปฏิญำณตนอีก
หมายเหตุ บทบัญญัติมำตรำ ๑๙ ของร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับลงประชำมติได้บัญญัติว่ำ
“มำตรำ ๑๙ ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งตำมมำตรำ
๑๖ หรือมำตรำ ๑๗ ต้องปฏิญำณตนในที่ประชุมรัฐสภำด้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้
“ข้ำพเจ้ ำ (ชื่อผู้ ป ฏิญำณ) ขอปฏิญำณว่ำ ข้ำพเจ้ำจะจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ (พระ
ปรมำภิไธย) และจะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชำชน ทั้งจะรักษำ
ไว้และปฏิบัติตำมซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร””
ต่อมำได้มีกำรปรับแก้ใหม่ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๓๙/๑ วรรคสิบเอ็ด เป็นดังนี้
“มำตรำ ๑๙ ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งตำมมำตรำ
๑๖ หรือมำตรำ ๑๗ ต้องปฏิญำณตนในที่ประชุมรัฐสภำด้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้

๒๗
“ข้ำพเจ้ ำ (ชื่อผู้ ป ฏิญำณ) ขอปฏิญำณว่ำ ข้ำพเจ้ำจะจงรักภักดีต่อพระมหำกษัตริย์ (พระ
ปรมำภิไธย) และจะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชำชน ทั้งจะรักษำ
ไว้และปฏิบัติตำมซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร”
ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ซึ่งเคยได้รับกำรแต่งตั้งและปฏิญำณตนมำแล้ว ไม่ต้องปฏิญำณ
ตนอีก”

๒๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๐ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๒๑
กำรสืบรำชสมบัติให้เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบ
รำชสันตติวงศ์ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๗
กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำช
สันตติวงศ์ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๗ เป็นพระรำชอำนำจของ
พระมหำกษัตริย์โดยเฉพำะ เมื่อมีพระรำชดำริประกำรใด ให้คณะ
องคมนตรีจัดทำร่ำงกฎมณเฑียรบำลแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบำล
เดิมขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยเพื่อมีพระรำชวินิจฉัย เมื่อทรง
เห็นชอบและทรงลงพระปรมำภิไธยแล้ว ให้ประธำนองคมนตรี
ดำเนินกำรแจ้งประธำนรัฐสภำเพื่อให้ประธำนรัฐสภำแจ้งให้รัฐสภำ
ทรำบ และให้ประธำนรัฐสภำลงนำมรับสนองพระบรมรำชโองกำร
และเมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับเป็น
กฎหมำยได้

กำหนดหลักเกณฑ์ในกำร
สืบรำชสมบัติ และวิธีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
กฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำช
สันตติวงศ์

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรสยำม
พุ ท ธศั ก รำช ๒๔๗๕ (มำตรำ ๙) และบั ญ ญั ติ ท ำนองเดี ย วกั น ในรั ฐ ธรรมนู ญ ทุ ก ฉบั บ เพื่ อ ก ำหนดให้ ก ำร
สืบรำชสมบัติต้องเป็นไปตำมนัยแห่งกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๗
กำรที่ใช้คำว่ำ “...โดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์...” มีควำมหมำยว่ำ ให้ใช้หลักกำร
สำคัญที่กำหนดไว้ในกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๗ ส่วนพระอิสริยยศ
ที่กำหนดไว้ในกฎมณเฑียรบำลนั้น ควรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศที่มีอยู่ในปัจจุบัน
(๒) บทบัญญัติในวรรคสอง ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๓๔ (มำตรำ ๒๐) และบัญญัติในลักษณะนี้เรื่อยมำจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๕๐ (มำตรำ ๒๒) โดยกำหนดให้กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์
เป็นพระรำชอำนำจของพระมหำกษัตริย์โดยเฉพำะ ซึ่งมีกำรกำหนดวิธีกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบำลว่ำด้วย
กำรสืบรำชสันตติวงศ์ไว้เป็นกำรเฉพำะ แตกต่ำงกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยอื่น ๆ กล่ำวคือ เมื่อพระมหำกษัตริย์
ทรงมีพระรำชดำริประกำรใด ให้คณะองคมนตรีจัดทำร่ำงกฎมณเฑียรบำลขึ้นทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำย
เพื่อมีพระรำชวินิจฉัย และหำกพระมหำกษัตริย์ทรงเห็นชอบ ให้กฎมณเฑียรบำลดังกล่ำวมีผลใช้บังคับได้
โดยไม่ต้องผ่ ำนควำมเห็ นชอบจำกรัฐ สภำ แต่ให้ ประธำนองคมนตรีดำเนินกำรแจ้งประธำนรัฐสภำเพื่อให้
ประธำนรัฐสภำแจ้งให้รัฐสภำทรำบต่อไป

๒๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่รำชบัลลังก์หำกว่ำงลงและเป็น
กรณีที่พระมหำกษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทำยำทไว้ตำมกฎ
มณเฑียรบำลว่ำด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๗
แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธำนรัฐสภำทรำบ และให้ประธำน
รัฐสภำเรียกประชุมรัฐสภำเพื่อรับทรำบ และให้ประธำนรัฐสภำ
อัญเชิญองค์พระรัชทำยำทขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์สืบไป
แล้วให้ประธำนรัฐสภำประกำศให้ประชำชนทรำบ
ในกรณีที่รำชบัลลังก์หำกว่ำงลงและเป็นกรณีที่
พระมหำกษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทำยำทไว้ตำมวรรคหนึ่ง ให้
คณะองคมนตรีเสนอพระนำมผู้สืบรำชสันตติวงศ์ตำมมำตรำ ๒๐
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภำเพื่อรัฐสภำให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรนี้ จะเสนอพระนำมพระรำชธิดำก็ได้ เมื่อรัฐสภำให้ควำม
เห็นชอบแล้ว ให้ประธำนรัฐสภำอัญเชิญองค์ผู้สืบรำชสันตติวงศ์ขึ้น
ทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธำนรัฐสภำประกำศ
ให้ประชำชนทรำบ

กำหนดขั้นตอนกำรอัญเชิญ
องค์พระรัชทำยำทในกรณีที่
พระมหำกษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ง
พระรัชทำยำทไว้ หรือกำรอัญเชิญ
องค์ผู้สืบรำชสันตติวงศ์ในกรณีที่
พระมหำกษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้ง
พระรัชทำยำทไว้ ขึ้นทรงรำชย์เป็น
พระมหำกษัตริย์ในกรณีที่รำชบัลลังก์
ว่ำงลง

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๓๔ (มำตรำ ๒๑) และบัญญัติทำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซึ่งเป็นกำรกำหนดขั้นตอน
กำรอัญเชิญองค์พระรัชทำยำทหรือองค์ผู้สืบรำชสันตติวงศ์ขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์ ดังนี้
(๑) ในกรณีที่พระมหำกษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทำยำทไว้ ให้ คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธำน
รัฐสภำทรำบ และให้ประธำนรัฐสภำเรียกประชุมรัฐสภำเพื่อรับทรำบ และให้ประธำนรัฐสภำอัญเชิญองค์พระ
รัชทำยำทขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธำนรัฐสภำประกำศให้ประชำชนทรำบ
(๒) ในกรณีที่พระมหำกษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทำยำทไว้ ให้คณะองคมนตรีเสนอพระ
นำมผู้สืบรำชสันตติวงศ์ซึ่งจะเสนอพระนำมพระรำชธิดำก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมนัยแห่งกฎมณเฑียรบำลว่ำ
ด้วยกำรสืบรำชสันตติวงศ์ โดยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภำ เพื่อรัฐสภำให้ควำมเห็นชอบและให้
ประธำนรัฐสภำอัญเชิญองค์ผู้สืบรำชสันตติวงศ์ขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธำนรัฐสภำ
ประกำศให้ประชำชนทรำบ

๓๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๒ ในระหว่ำงที่ยังไม่มีประกำศอัญเชิญองค์
พระรัชทำยำทหรือองค์ผู้สืบรำชสันตติวงศ์ขึ้นทรงรำชย์เป็น
พระมหำกษัตริย์ตำมมำตรำ ๒๑ ให้ประธำนองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จ
รำชกำรแทนพระองค์เป็นกำรชั่วครำวไปพลำงก่อน แต่ในกรณีที่รำช
บัลลังก์หำกว่ำงลงในระหว่ำงที่ได้แต่งตั้งผู้สำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ไว้ตำมมำตรำ ๑๖ หรือมำตรำ ๑๗ หรือระหว่ำงเวลำที่
ประธำนองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ตำมมำตรำ ๑๘
วรรคหนึ่ง ให้ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็น
ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่ำจะได้ประกำศ
อัญเชิญองค์พระรัชทำยำทหรือองค์ผู้สืบรำชสันตติวงศ์ขึ้นทรงรำชย์
เป็นพระมหำกษัตริย์
ในกรณีที่ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ซึ่งได้รับกำร
แต่งตั้งไว้และเป็นผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ต่อไปตำมวรรคหนึ่ง
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ประธำนองคมนตรีทำหน้ำที่ผู้สำเร็จ
รำชกำรแทนพระองค์เป็นกำรชั่วครำวไปพลำงก่อน
ในกรณีที่ประธำนองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ตำมวรรคหนึ่ง หรือทำหน้ำที่ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
เป็นกำรชั่วครำวตำมวรรคสอง ให้นำมำตรำ ๑๘ วรรคสำม มำใช้
บังคับ

กำหนดผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
เป็นกำรชั่วครำวในระหว่ำงที่รำช
บัลลังก์ว่ำงลง จนกว่ำจะได้ประกำศ
อัญเชิญองค์พระรัชทำยำทหรือองค์ผู้สืบ
รำชสันตติวงศ์ขึ้นทรงรำชย์เป็น
พระมหำกษัตริย์

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๔๙๒ (มำตรำ ๒๕) และบัญญัติทำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยบัญญัติขึ้นเพื่อรับรอง
ควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
(๒) กำรแต่งตั้งผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์เป็นกำรชั่วครำวในระหว่ำงที่รำชบัลลังก์ว่ำงลง
มีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑) กรณีที่ไม่มีผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ และยังไม่มีประกำศอัญเชิญองค์พระรัชทำยำท
หรือองค์ผู้สืบรำชสันตติวงศ์ขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์ ให้ประธำนองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ไปพลำงก่อน

๓๑
๒) กรณีที่ได้แต่งตั้งผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ไว้แล้ว ก่อนที่รำชบัล ลังก์จะว่ำงลง
ให้ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์นั้น เป็นผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ต่อไป แต่ถ้ำผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
นั้น ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ประธำนองคมนตรีทำหน้ำที่ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์เป็นกำรชั่วครำวไป
พลำงก่อน
(๓) บทบัญญัติในวรรคสำมกำหนดให้ประธำนองคมนตรีที่เป็นผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์
เป็นกำรชั่วครำวนั้น จะปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นประธำนองคมนตรีไม่ได้ ในกำรนี้ ให้คณะองคมนตรีเลือก
องคมนตรีอื่นขึ้นทำหน้ำที่ประธำนองคมนตรีเป็นกำรชั่วครำวไปพลำงก่อน

๓๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะต้องปฏิบัติ กำหนดวิธีปฏิบัติในกรณีไม่มีผู้ทำ
หน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๗ หรือมำตรำ ๒๑ วรรคสอง หรือประธำน
หน้ำที่ประธำนองคมนตรี
องคมนตรีจะต้องเป็นหรือทำหน้ำที่ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ตำม
มำตรำ ๑๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมำตรำ ๒๒ วรรคสอง และ
อยู่ในระหว่ำงที่ไม่มีประธำนองคมนตรี หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ ให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่เลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทำ
หน้ำที่ประธำนองคมนตรี หรือเป็นหรือทำหน้ำที่ผู้สำเร็จรำชกำรแทน
พระองค์ตำมมำตรำ ๑๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตำมมำตรำ
๒๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีกำรบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช ๒๕๓๔ (มำตรำ ๒๓) และบัญญัติทำนองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยได้บัญญัติขึ้น เพื่อ
รับรองควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะองคมนตรี โดยให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่เลือกองคมนตรี
คนหนึ่งเพื่อทำหน้ำที่ประธำนองคมนตรี หรือเป็นหรือทำหน้ำที่ผู้สำเร็จรำชกำรแทนพระองค์

๓๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔ กำรถวำยสัตย์ปฏิญำณต่อ
พระมหำกษัตริย์ตำมรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย พระมหำกษัตริย์จะ
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้กระทำต่อพระรัชทำยำทซึ่งทรงบรรลุ
นิติภำวะแล้ว หรือต่อผู้แทนพระองค์ก็ได้
ในระหว่ำงที่ยังมิได้ถวำยสัตย์ปฏิญำณตำมวรรคหนึ่ง
จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้ผู้ซึ่งต้องถวำยสัตย์ปฏิญำณปฏิบัติ
หน้ำที่ไปพลำงก่อนก็ได้

ความมุ่งหมาย
กำหนดวิธีกำรถวำยสัตย์ปฏิญำณ

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญ ญัติใ นวรรคหนึ่ง เป็นหลัก กำรที่นำมำจำกรัฐ ธรรมนูญ แห่ง รำชอำณำจักรไทย
(ฉบับ ชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว)
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักรำช ๒๕๕๘ (มำตรำ ๑๙ วรรคหก) เนื่องจำกมีกำรตรำ
กฎหมำยกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่ำง ๆ เข้ำถวำยสัตย์ปฏิญำณมำกขึ้น โดยพระมหำกษัตริย์จะโปรดเกล้ำฯ ให้
ถวำยสั ต ย์ ป ฏิ ญ ำณต่ อ ผู้ แ ทนพระองค์ ไ ด้ และให้ ถื อ ว่ ำ กำรถวำยสั ต ย์ นั้ น เป็ น กำรถวำยสั ต ย์ ป ฏิ ญ ำณต่ อ
พระมหำกษัตริย์ที่ได้กระทำต่อหน้ำผู้แทนพระองค์
(๒) บทบัญญัติในวรรคสองบัญญัติให้ เป็นพระรำชอำนำจของพระมหำกษัตริย์ที่จะโปรดเกล้ำ
โปรดกระหม่อมให้ผู้ที่ยังมิได้ถวำยสัตย์ปฏิญำณสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อนได้ เนื่องจำกในรัฐธรรมนูญนี้
ได้กำหนดให้ผู้ที่จะเข้ำรับตำแหน่งต้องถวำยสัตย์ปฏิญำณก่อนเข้ำ ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนั้น จึงต้องบัญญัติควำมใน
วรรคนี้ไว้ เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อนได้

หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
ความมุ่งหมาย
หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย เป็นหมวดที่มีความสาคัญที่สุดหมวดหนึ่งใน
รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ และบัญญัติไว้เรื่อยมาในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ในทางหลักการแล้ว
หมวดนี้บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับแนวคิดที่ว่ามนุษย์ควรได้รับความคุ้มครองจากรัฐเพื่อที่จะสามารถรักษาศักดิ์ ศรี
ความเป็นมนุษย์ไว้ได้ โดยห้ามมิให้รัฐใช้อานาจทางนิติบัญญัติออกกฎหมายเพื่อลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนโดยไม่มีเหตุอัน สมควร หรื อเกินจาเป็น หลั กการส าคั ญ นี้ ป รากฏในมหากฎบั ตรแม็ กนา คาร์ต้ า
(Magna Carta) ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลก และนับแต่นั้นเป็นต้นมา การบัญญัติรัฐธรรมนูญ
จึงต้องมีบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนไว้เสมอ ทั้งนี้ การรับรองสิทธิและเสรีภาพ
แบ่ งได้ส ามระดับ กล่ าวคือ ระดับ ที่ ๑ สิ ทธิและเสรีภ าพที่กระทบไม่ได้เลย ระดับที่ ๒ สิ ทธิและเสรีภ าพที่
กระทบได้ตามเงื่อนไขที่กาหนด และระดับที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพที่ กระทบได้โดยไม่มีเงื่อนไข ได้แก่สิทธิใน
ทรัพ ย์ สิ น ของบุค คล นอกจากนั ้น ที ่ม าของหมวด ๓ นี้ย ัง สืบ เนื ่อ งมาจากหลัก การที ่ว างไว้ใ น หมวด ๑
บททั่วไป มาตรา ๔ ที่บัญญัติว่า“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อม
ได้รับ ความคุ้มครองปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน ” ทั้งนี้ ตามหลักสากล
สิท ธิและเสรีภ าพ หมายถึง “ทุกคนมีสิทธิเสรีภ าพติดตัว มาตั้งแต่กาเนิดและมีสิทธิเสรีภ าพเท่าเทียมกัน ”
ซึ่งสามารถอธิบายความหมายที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้
๑. “ทุก คนมีส ิท ธิเ สรีภ าพติด ตัว มาตั ้ง แต่ ก าเนิด และมีส ิท ธิเ สรีภ าพเท่า เทีย มกัน ”
หมายถึง ไม่จาเป็น ต้องมีกฎหมายรับรองแต่ถ้าจะห้ามหรือจากัดสิทธิเสรีภาพต้องตราเป็นกฎหมาย เช่น คู่รัก
ผู้ชายกับผู้ชาย คู่รักผู้หญิงกับผู้หญิง สามารถอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายออกมาบังคับ
๒. “ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพติดตัว มาตั้งแต่กาเนิดและมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ” หมายถึง
เลือกปฏิบัติ ไม่ได้ต้องทาให้ทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพได้เหมือนกับคนอื่น การทาให้คนใช้สิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน
เป็นสิ่งที่ต้องทาโดยไม่เลือกปฏิบัติ เช่น การทาทางให้คนพิการได้มีสิทธิใช้ทางเท้าได้เหมือนคนปกติ
๓. “ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพติดตัวมาตั้งแต่กาเนิดและมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน ” หมายถึง
การใช้สิทธิเสรีภาพต้องมีความรับผิดชอบไม่กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของคนอื่น และความมั่นคงปลอดภัย
ของรัฐ ตามหลักสากลกาหนดว่า การใช้สิทธิเสรีภาพจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ
และต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น เมื่อประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ รัฐมีหน้าที่โดย
ปริยาย (implied duties) ที่จะต้องดาเนินการ ๓ อย่าง คือ ๑) ไม่ล ะเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
๒) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ๓) ดาเนินการให้ประชาชนใช้สิทธิและเสรีภาพได้อย่างแท้จริง

๓๕
ทั้งนี้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เปลี่ยนวิธีการเขียนใหม่
ให้เป็นสากลมากขึ้น โดยวางหลักการให้ “อะไรที่ไม่ได้ห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย สามารถทาได้และ
ได้ รั บ การคุ้ ม ครอง” และในรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ ไ ด้ ก าหนดกรอบการใช้ สิ ท ธิ เสรี ภ าพตามหลั ก สากล
(International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) ไว้ ๓ ข้อ ดังนี้
๑) ต้องไม่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของชาติ
๒) ต้องไม่กระทบความสงบเรียบร้อย
๓) ต้องไม่กระทบสิทธิเสรีภาพของคนอื่น
อนึ่งคาว่า “สิทธิ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง อานาจอัน
ชอบธรรม โดยได้รั บ การรั บ รองจากกฎหมาย ทั้ งนี้ สิ ท ธิตามรัฐ ธรรมนูญ นั้ น ถือ ว่าเป็น สิ ท ธิ ที่ อานาจตาม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้การรับรองคุ้มครองแก่ บุคคลในอันที่จะกระทาการใดหรือไม่กระทา
การใด การให้ อานาจแก่บุ คคลดังกล่ าวได้ก่อให้ เกิดสิ ทธิเรียกร้องที่ จะไม่ให้ บุคคลใดแทรกแซงในสิ ทธิตาม
รัฐ ธรรมนู ญ ของตน ดังนั้ น สิ ท ธิตามรั ฐ ธรรมนู ญ จึงเป็ น ความสั มพั น ธ์ระหว่างบุ คคลกับ รัฐ และสิ ท ธิต าม
รัฐธรรมนูญเป็นสิทธิที่ผูกพันให้รัฐต้องปกป้อง และคุ้มครองสิทธิตามที่ได้บัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพื่อให้
สิทธิตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติ ส่วน “เสรีภาพ” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมายถึง ความสามารถที่ จะกระทาการใด ๆ ได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง เช่น เสรีภาพใน
การพูด เสรีภาพในการนับถือศาสนา เป็นต้น อย่างไรก็ดี เมื่อมีสิทธิแล้วย่อมจะต้องมี หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามมาด้วย สิทธิและหน้าที่จึงเป็นของคู่กัน เพราะเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสิทธิหรือได้ประโยชน์ที่กฎหมาย
รับรองให้แล้ว อีกบุคคลหนึ่งก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องไม่รบกวนหรือขัดขวางต่อสิทธินั้น ในอันที่จะกระทาการ
หรือ งดเว้นไม่กระทาการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามสิทธินั้นอย่างไรก็ได้ นอกจากนี้ เสรีภาพของบุคคลก็ย่อมก่อ
หน้าที่แก่บุคคลอื่น ๆ เช่นกัน โดยบุคคลอื่น ๆ ไม่มีสิทธิที่จะบังคับหรือขัดขวางการใช้เสรีภาพของบุคคล ทั้งนี้
การใช้เสรีภ าพจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิห รือ
เสรีภาพของบุคคลอื่น
ทั้งนี้ ความในหมวด ๓ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีการ
ปรับปรุงหลักการจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยเป็นการรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยให้
ครอบคลุม กว้างขึ้น กว่าเดิม จากที่เคยกาหนดให้สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองจะมีเ ฉพาะที่กฎหมาย
บัญญัติเท่านั้น โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้เปิดกว้างสอดคล้องกับ
หลักสากล เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่ าเทียมกันในระบอบประชาธิปไตย ให้สามารถใช้สิท ธิ
และเสรีภาพได้ทันทีไม่ต้องรอให้มีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใช้บังคับก่อน ทั้งนี้ ถ้าไม่ได้มีการกาหนด
ห้ามหรือจากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นแล้ว บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทาการนั้นได้และ
ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังได้รับรองสิทธิ ชุมชนมากขึ้นกว่าเดิมด้วย อย่างไรก็ดี การใช้
สิทธิและเสรีภาพย่อมต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ โดยในหมวดนี้ ได้กาหนดกรอบ
การใช้สิทธิและเสรีภ าพว่าต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ต้องไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

๓๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
กาหนดขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันว่าสิทธิ
นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การ และเสรีภาพของประชาชนได้รับความ
ใดที่มิได้ห้ามหรือจากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคล คุม้ ครอง
ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะทาการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่
กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลอื่น
สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชน
ย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อ
ใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพหรือจากการกระทาความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมี
สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญญั ติ นี้ เป็ นแนวทางใหม่ ในการบั ญญั ติ รัฐธรรมนู ญ โดยเปลี่ ยนจากแนวทางเดิ มที่
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ เป็นการให้ความคุ้มครองทุกกรณีที่มิได้มีบทบัญญัติของ
รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมายห้ ามหรื อ จ ากั ด ไว้ โดยมี เงื่ อ นไขแต่ เพี ย งว่ าการใช้ สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพนั้ น ต้ อ งไม่
กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และ
ไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น นอกจากนั้นยังรับรองไว้ด้วยว่าในเรื่องใดที่จาเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อ
กาหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีการ หากยั งไม่ มีการตรากฎหมายในเรื่องนั้ น ก็ไม่ กระทบต่ อสิ ทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ทั้งนี้ ผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถใช้สิทธิทางศาลและมีสิทธิได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือ
จากรัฐได้

๓๗
มาตรานี้ มีหลักการเช่นเดียวกับมาตรา ๕ ของคาประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมือง
ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายรัฐธรรมนูญและถือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส
โดยมาตรา ๒๕ ประกอบด้วยสองส่ วนหลั กที่ส าคัญ กล่ าวคือ ส่ ว นที่ห นึ่งรับ รองสิ ทธิและ
เสรีภาพของประชาชนว่าประชาชนแต่ละคนมีสิทธิและเสรีภาพตราบเท่าที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไม่จากัด
สิทธิและเสรีภ าพ และส่วนที่สองกาหนดกรอบการใช้สิ ทธิและเสรีภ าพของประชาชนว่าต้องไม่ใช้สิทธิและ
เสรีภาพที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความสงบ
เรียบร้อยของสังคมและประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
(๒) บทบัญญัติเพื่อรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แยกได้เป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ
ส่วนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะ ส่วนที่สองคือส่วนที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมิได้ห้ามไว้ ปวงชน
ชาวไทยย่อมมีสิทธิและเสรีภาพนั้นและได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ โดยมีเงื่อนไขว่าการใช้สิทธิและ
เสรีภ าพนั้น ต้องไม่เป็ น การกระทบกระเทือนหรือเป็ นอันตรายต่อความมั่น คงของรัฐ หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
(๓) บทบัญญัติในวรรคสอง เป็นบทบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพ ที่รัฐธรรมนูญกาหนดให้
เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อเป็นหลักประกันว่า แม้จะยังไม่มีการตรากฎหมาย
ดังกล่าวออกใช้บังคับ ย่อมไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพที่มีอยู่นั้น
(๔) บทบัญ ญัติในวรรคสามมีความมุ่งหมายเพื่อให้สิ ทธิแก่ประชาชนซึ่งถูกละเมิดสิทธิห รือ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ให้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกเป็นข้อ
ต่อ สู ้ค ดีใ นศาลได้ บทบั ญ ญั ติ นี้ มี ลั ก ษณะท านองเดี ย วกั บ มาตรา ๒๘ วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(๕) บทบัญญัติในวรรคสี่ เป็นบทบัญญัติคุ้มครองบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพ หรือจากการกระทาความผิดอาญา ให้มีสิทธิได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ

หมายเหตุ ผลสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามร่างรัฐธรรมนูญ
ที่กาหนดให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่จะดาเนินการได้ทุกเรื่อง แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นและ
ประโยชน์สุขส่วนรวม พบว่า ประชาชนร้อยละ ๘๐.๕ เห็นด้วย และร้อยละ ๑๙.๕ ไม่เห็นด้วย๑

๑

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙), สานักงานสถิติแห่งชาติ

๓๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจากัด
เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
ในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการ
รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมาย
จากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
ดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจาเป็นในการ
จากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการ
ทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ เป็นการรวบรวมหลักการสาคัญ ๆ ที่เคยมีอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ
มาไว้ในที่เดียวกัน แต่บัญญัติให้ชัดเจนถึงความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเป็นการรองรับ
บทบัญญัติของมาตรา ๒๕ ที่บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้อย่างไม่จากัด การจากัดสิทธิ
และเสรีภาพจะมีเฉพาะที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือในกฎหมาย มาตรา ๒๖ จึงบัญญัติถึงเงื่อนไขที่จะตรา
กฎหมายจากัดสิทธิเสรีภาพไว้ให้ชัดเจน กล่าวคือ ถ้าเป็นการจากัดสิทธิและเสรีภาพที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
จะกาหนดได้แต่เฉพาะตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้
โดยเฉพาะ มาตรานี้ได้กาหนดเงื่อนไขไว้ ๔ ประการ คือ
(๑) ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม
หลักนิติธรรม (Rule of Law) และหลักนิติรัฐ (Legal State) เป็นเรื่องที่นักวิชาการเห็นว่า
มีความหมายใกล้เคียงกัน มาก คือ เป็น หลักการที่อารยประเทศยึดถือ เป็นหลักที่ถือกาเนิดเป็นครั้งแรกใน
ประเทศอังกฤษซึ่งใช้กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) สาหรับคาว่า นิติรัฐ (Legal State) เป็นหลักที่
เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) ซึ่งนาโดยประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน ซึ่งใช้คา
ในภาษาเยอรมันว่า เรซท์สตาด (Rechtsstaat) แต่ทั้งนิติธรรม (Rule of Law) และนิติรัฐ (Legal State)
ต่างใช้คติตรงกันว่า
หลักที่ ๑ ถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ เจ้าหน้าที่รัฐหรือฝ่ายปกครองไม่มีอานาจกระทาการ
ใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งต่างจากเอกชน ถ้าเอกชนจะดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ถ้าไม่มีกฎหมายห้ามไว้ ก็สามารถ
ดาเนินการได้เสมอ การที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐดาเนินการใด ๆ หากไม่มีกฎหมายบัญญัติเพื่อป้องกันการละเมิด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและแม้จะมีกฎหมายบัญญัติก็จะมีข้อกาหนดเงื่อนไขขอบเขตในการใช้อานาจไว้ด้วย

๓๙
หลักที่ ๒ คือ หลักที่ว่า เมื่อมีการกาหนดขอบเขตไว้เช่นใด รัฐหรือฝ่ายปกครองจะต้องใช้
กฎหมายไปในขอบเขตแห่งอานาจนั้นโดยเคร่งครัดไม่สามารถใช้อานาจเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้
มิได้๒
(๒) ไม่เพิ่มภาระหรือจากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
หลักการนี้เป็นหลักการใหม่ ที่กาลังเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศในอันที่จะป้องกันมิให้
รัฐตรากฎหมายมาเพิ่มภาระแก่ประชาชนจนเกินความจาเป็น โดยคานึงถึงประโยชน์ที่สังคมและส่วนรวมจะ
ได้รับ เมื่อเทียบกับภาระที่ประชาชนทุกคนจะต้องปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ถ้ารัฐต้องการรู้ว่า
ประชาชนทั่วไปผู้ใดทาการค้าขายบ้าง รัฐอาจออกกฎหมายเพื่อกาหนดให้ประชาชนทั้งประเทศที่ประสงค์จะทา
การค้าขายต้องมาจดทะเบี ยนต่อรัฐ เพียงเพื่อรัฐจะได้รู้ว่ามีผู้ ใดค้าขายอยู่ที่ใดและค้าอะไร ซึ่งในการออก
กฎหมายเช่น นั้ น ประชาชนทุกคนที่ ทาการค้าขายย่อมเกิดหน้ าที่ที่จะต้องมาจดทะเบี ยนกับรัฐ จะต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าวเป็นจานวนมาก ในขณะที่รัฐสามารถสารวจตรวจสอบเป็นครั้งคราว หรือ
สามารถรู้ได้จากข้อมูลของหน่วยงานอื่น เช่น หน่วยงานที่จัดเก็บภาษีอากร เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาระที่เกิด
แก่ประชาชน เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่รัฐหรื อสังคมจะได้รับย่อมไม่คุ้มค่ากัน หรือในกรณีที่รัฐตรากฎหมาย
(พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕) บังคับให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของรถต้องจัดให้มีการ
ประกันความเสียหายสาหรับผู้ประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัท แม้ว่าประชาชนส่วนหนึ่งจะได้ทาประกันภัยที่
คุ้มครองรวมถึงการคุ้มครองที่กาหนดไว้ในกฎหมายแล้ว ก็ยังถูกบังคับให้ต้องทาประกันภัยซ้าอีก อันเป็นการ
สร้างภาระให้ เกิดแก่ป ระชาชนโดยไม่จ าเป็ น แม้ ต่อมาจะได้ มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่ าวโดยเพิ่ม ความว่า
“สาหรับรถที่เจ้าของรถได้จัดให้มีการประกันภัยความเสียหายต่อผู้ประสบภัย โดยเอาประกันภัยครอบคลุม
ความเสียหายต่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สิน ตามชนิด ประเภท และขนาดของรถที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว
ไม่ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสาหรับประผู้ประสบภัยอีก” แต่ในทางปฏิบัติรัฐก็มิได้ออกกฎกระทรวง
ดังกล่าว
ในส่วนที่เกี่ยวกับการจากัดสิทธิหรื อเสรีภาพเกินจาเป็น มีความมุ่งหมายทานองเดียวกับ
การห้ามตรากฎหมายสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจาเป็น กล่าวคือ เพื่อป้องกันมิให้รัฐตรากฎหมายจากัด
สิทธิหรือเสรีภาพเกินความจาเป็นเมื่อคานึงถึงประโยชน์ของรัฐหรือสังคมโดยรวม เช่นรัฐจะตรากฎหมายบังคับ
ให้ผู้จะเล่นกีฬาเป็นอาชีพทุกชนิดต้องได้รับใบอนุญาต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
แก่สังคม หรือป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้ประกอบอาชีพ ย่อมจะเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่รัฐหรือสังคมจะได้รับ
ย่อมไม่อาจเทียบได้กับ ความสูญเสียสิทธิและเสรีภาพที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างแน่แท้ เพราะกีฬาเป็น
จานวนมากไม่มีความเสี่ยงภัยต่อชีวิตร่างกายของผู้เล่น หรือผู้ชม เช่น การแข่งขันหมากล้อม หมากรุก หรือ
แม้แต่การเล่นกอล์ฟ

๒

อมร วาณิชวิวัฒน์ และคณะ “คดีปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ” งานศึกษาวิจัยสนับสนุนทุนโดย สานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค) ๒๕๕๑

๔๐
(๓) จะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เป็นคาที่เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อเรียกร้อง
สิท ธิและเสรีภ าพของตนที่ มนุ ษ ย์ ทุกคนมีอยู่ในตัวเอง ซึ่งใครจะมาละเมิดมิได้ เช่น ชีวิต ร่างกาย ชื่อเสี ยง
เป็นต้น เดิมในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีการบัญญัติคาดังกล่าวไว้ แต่ใ นรัฐธรรมนูญยุคใหม่
เช่น เยอรมัน ญี่ปุ่น และพันธกรณีระหว่างประเทศภายหลังมีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ คาว่า ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์เริ่มบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. ๑๙๔๖ ดังนั้น คาว่า “ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์” จึงมีนัยแตกต่างไปจาก “ศักดิ์ศรี”ในความหมายทั่วไปทีห่ มายถึง “เกียรติศักดิ์”
(๔) ต้องระบุเหตุผลความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย
บทบั ญ ญั ติดังกล่ าวเป็นหลั กประกันมิให้ รัฐ บาลอาศัยเสี ยงข้างมากในรัฐ สภาที่ จะตรา
กฎหมายตามอาเภอใจ จนอาจก่อให้เกิดความไม่สงบหรือเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยไม่จาเป็น
ส่วนบทบัญญัติในวรรคสอง เป็นบทบัญญัติเพื่อป้องกันมิให้มีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อ
จากัดสิทธิหรือเสรีภาพบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติ อัน
เป็ น หลั ก สากลที่ ใช้ กั น อยู่ ทั่ ว ไปในนานาชาติ ทั้ ง ยั ง เป็ น หลั ก การที่ รั บ รองไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ก่ อ น ๆ
เช่น เดีย วกัน ความหมายในวรรคนี้ มิได้มีความมุ่งหมายเพียงห้ ามมิให้ ตรากฎหมายในทางจากัดสิ ทธิห รือ
เสรีภาพแก่บุ คคลใดเป็น การเฉพาะโดยตรงเท่า นั้น แม้แ ต่ก ารตรากฎหมายที่จ ะมีผ ลให้เกิด กับ บุค คลใด
บุค คลหนึ ่ง เป็น การเฉพาะ ก็ ต้ องห้ ามเช่ นเดี ยวกั น ดั งจะเห็ นได้ ว่าในบางกรณี ที่ จ าเป็ นต้ องกระท า ก็ ต้ องมี
บทบัญญัติยกเว้นไว้ให้ในรัฐธรรมนูญ ดังที่ปรากฏในมาตรา ๓๗ วรรคเจ็ดของรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ ซึ่งบัญญั ติ
ยกเว้นให้กระทาได้ในกรณีการตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุเจาะจงอสังหาริมทรัพย์ หรือเจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์

๔๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ
และเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วย
เหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทามิได้
มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือ
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคล
อื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออานวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
บุคคลผู้เป็นทหาร ตารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จากัดไว้ในกฎหมาย
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

กาหนดหลักแห่งความเสมอภาคของ
บุคคล และห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรม

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รสยาม
พุท ธศัก ราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑๒) ว่า บุค คลย่อ มเสมอกัน ในกฎหมาย ต่อ มาภายหลัง ในรัฐ ธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๒๘) ได้มีการเพิ่มความตามวรรคสองว่า ชายและหญิงมีสิทธิ
เท่ าเที ย มกั น ส่ ว นความในวรรคอื่ น ๆ นั้ น ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ เพิ่ ม ขึ้ น ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุท ธศัก ราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๓๐ และมาตรา ๖๔) และได้บัญ ญัติใ นทานองเดีย วกัน ไว้ ใ นรัฐ ธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑)
สาหรับ ประเทศไทยนั้น หลัก ความเสมอภาคของบุค คล ได้มีก ารบัญ ญัติไว้เป็น ครั้ง แรก
ในรัฐธรรมนูญ เนื่ องมาจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย เนื่องจากระบบศักดินา ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ทั้งในเรื่องสิทธิ หรือความรับผิดแม้กระทั่ง
การรับโทษยังแตกต่างและไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น ความจาเป็นที่ต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม

๔๒
พุทธศักราช ๒๔๗๕ จึงมีสาเหตุเพื่อล้างความเชื่อเดิมเกี่ยวกับระบบการแบ่งชนชั้น ซึ่งแม้ในมหากฎบัตรแม็กนา
คาร์ต้า (Magna Carta) ก็ได้มีการเขียนคาประกาศยืนยันการให้ความคุ้มครองของรัฐต่อเสรีชนที่จะต้องได้รับ
ความเป็น ธรรมตามกฎหมาย ภายใต้ก ระบวนการยุติธ รรม ซึ่งกลายมาเป็น หลัก การสาคัญ ประการหนึ่ง
ของระบอบประชาธิปไตยในยุคหลัง ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญในประเทศต่าง ๆ เช่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น อินเดีย ก็ได้มีการบัญญัติรับรองความเท่าเทียมกันของบุคคลไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นกัน
นอกจากนี้ยังได้บัญญัติ เพื่อรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลว่า ไม่ว่าชายหรือหญิงย่อมมี
ความเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใด ๆ ไม่ได้ แต่กรณีมาตรการที่กาหนดขึ้นเพื่อขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นนั้น ไม่ถือว่าเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ทั้งนี้ การรับ รองสิ ทธิของบุคคลผู้เป็ นทหาร ตารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อื่น ของรัฐ และ
พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่จะมีข้อจากัดไว้ใน
กฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

๔๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกาย
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทามิได้ เว้นแต่มี
คาสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระทาใดอัน
กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะ
กระทามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการ
โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทามิได้

ความมุ่งหมาย
เพื่อเป็นการรับรองและกาหนด
หลักประกันในเรื่องสิทธิ เสรีภาพในชีวิต
และร่างกายของบุคคล

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่เสมือนหนึ่งเป็นการรับรองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกายของบุคคลอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากชีวิตและร่างกายเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กาเนิด แต่ในการใช้สิทธิและ
เสรีภาพดังกล่าวนี้ จะต้องระมัดระวัง ไม่ให้กระทบสิทธิของบุคคลอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น การใช้สิทธิและเสรีภาพ
อาจถู ก จ ากั ด ด้ ว ยเหตุ ต่ าง ๆ เช่ น มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ ง ได้ ว างกรอบการใช้สิ ท ธิแ ละเสรีภ าพว่า ต้ อ งไม่
กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
ทั้งนี้ บทบั ญ ญั ติลั กษณะนี้ ได้บั ญ ญั ติ เป็น ครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๑๔) และต่อมาภายหลังในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒
(มาตรา ๓๑) ได้มีการเพิ่มความในเรื่องเงื่อนไขการจับ การขัง การตรวจค้นตัวบุคคลไว้ในรัฐธรรมนูญ และได้
บัญญัติในทานองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
ดังนั้น การจับ การคุมขัง การค้นตัวบุคคล หรือการกระทาใดที่จะกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพ
ในชีวิตหรือร่างกายจะกระทามิได้ เว้นแต่ เป็นกรณีตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยคาว่า “กฎหมาย” ให้หมายถึง
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ และพระราชกาหนด

๔๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๙ บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้
เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิและ
กระทาการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทานั้นบัญญัติเป็นความผิด เสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลใน
และกาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทาความผิดมิได้
ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจาเลย
ไม่มีความผิด และก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้
กระทาความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทาความผิด
มิได้
การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจาเลยให้กระทาได้
เพียงเท่าที่จาเป็น เพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี
ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ตนเองมิได้
คาขอประกันผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญาต้องได้รับ
การพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ การ
ไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๒๙) ต่อมาภายหลังในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗
(มาตรา ๓๕) ได้บั ญญัติเพิ่มเรื่องเอกสิทธิ์ที่ จะไม่ให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองในคดีอาญา และได้บัญญัติใน
ทานองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ เป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล เพื่อ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยบัญญัติว่าก่อนมีคาพิพากษาอันถึง
ที่สุ ดแสดงว่าบุ คคลใดได้กระทาความผิ ด จะปฏิบั ติต่อบุ คคลนั้ นเสมือนเป็ นผู้ กระท าความผิ ดมิ ได้ ทั้ งนี้ การ
ควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจาเลยให้กระทาได้เท่าที่จาเป็นเพื่อป้องกันการหลบหนีเท่านั้น
นอกจากนี้ ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้ เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักสากลในเรื่อ งเอกสิทธิ์ที่จ ะไม่ให้การเป็นปฏิปัก ษ์ต่อ ตนเองในคดีอาญา เพื่อคุ้ม ครองสิท ธิของจาเลย
ในคดีอาญา

๔๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ การเกณฑ์แรงงานจะกระทามิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อป้องกัน
ภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ใน
ภาวะสงครามหรือการรบ

ความมุ่งหมาย
ห้ามมิให้รัฐเกณฑ์แรงงาน เว้นแต่
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๓๒) และได้บัญญัติในทานองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยบทบัญญัติใน
มาตรานี้กาหนดว่ารัฐจะบังคับใช้แรงงานประชาชนไม่ได้ นอกจากมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกาหนดไว้ให้กระทาได้
เฉพาะเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
หรือในระหว่างที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ

๔๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือ
ศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตาม
หลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชน
ชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ความมุ่งหมาย
รับรองเสรีภาพของบุคคลในการถือ
ศาสนา แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑๓) และได้บัญญัติในทานองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยบทบัญญัติ
แห่งมาตรานี้กาหนดความในส่วนแรกเป็นการรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐไม่สามารถจะไป
จากัดสิทธิเสรีภาพดังกล่าวได้ ส่วนที่สองเรื่องเสรีภาพในการปฏิบัติ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งอาจถูก
จากัดสิทธิได้ หากการกระทาดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย
ของรัฐ และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

๔๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว
การกระทาอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์
ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ความมุ่งหมาย
เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว
พร้อมทั้งกาหนดเงื่อนไขที่เป็น
ข้อยกเว้น

คาอธิบายประกอบ
สิทธิของบุ คคลในครอบครัวได้บัญญัติ เป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๔๓) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ (มาตรา ๔๗)
ได้บั ญ ญัติเพิ่มเรื่องสิทธิของบุ คคลในเกียรติยศ ชื่อเสี ยง และความเป็นอยู่ส่ วนตัว และได้บัญ ญัติในทานอง
เดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อวางหลักการในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลไว้ในรัฐธรรมนูญ
ส่วนบทบัญญัติในวรรคสอง คงหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ (มาตรา ๓๕) เป็นบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลมิให้ถูกละเมิด
ตลอดทั้งเพื่อกากับและควบคุมรัฐในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของปัจเจกบุคคลต่อสาธารณะ

๔๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอม
ของผู้ครอบครอง หรือการค้นเคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระทา
มิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ

ความมุ่งหมาย
เพื่อคุ้มครองเสรีภาพในเคหสถานของ
บุคคล พร้อมทั้งกาหนดเงื่อนไขที่เป็น
ข้อยกเว้น

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญญัตินี้ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช
๒๔๗๕ (มาตรา ๑๔) เป็น และได้บัญญัติในทานองเดียวกันไว้ ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อคุ้มครองเสรีภ าพ
ในเคหสถานหรือที่อยู่อาศัย โดยการค้นเคหสถานหรือที่รโหฐานต้องมีคาสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติไว้เ ป็นต้น ซึ่งการใช้เสรีภาพใน
เคหสถานที่มีผลเป็นการกระทบสิทธิของบุคคลอื่นนั้น หากการกระทาดังกล่าวเป็นการกระทาที่มีลักษณะเป็น
ความผิดตามกฎหมายอื่น ก็ย่อมไม่อาจอ้างเสรีภาพในเคหสถานตามมาตรานี้ได้

๔๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอื่น การจากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทามิได้
เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะ
เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน
เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้
เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคล
อื่น

เพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นโดยวิธีการใด ๆ ของบุคคล และ
เสรีภาพทางวิชาการ พร้อมทั้งกาหนด
เงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้น

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญ ญั ติลั กษณะนี้ได้บัญ ญั ติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา๑๔) ซึ่งจะกล่าวเฉพาะเสรีภาพในการพูด การเขียน การโฆษณา เท่านั้น ต่อมาใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ (มาตรา ๓๙) ได้บัญญัติเพิ่มเรื่องการคุ้มครองเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็ น และได้บั ญญัติในทานองเดียวกันไว้ ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยหลักการคุ้มครอง
เสรีภาพตามมาตรานี้ เป็นการรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เสรีภาพนี้เป็นที่ยอมรับ
นับถือว่า เป็นสิ่งสาคัญ มีคุณค่าในระดับสากล มีบัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลและกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิ ท ธิพ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR)
อย่างไรก็ตาม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นนี้ หากมีการแสดงความคิดเห็นไปกระทบสิทธิบุคคลอื่น และทาให้
บุคคลอื่นเสียหายย่อมมีความรับผิดในทางแพ่งหรือทางอาญาแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติ
ข้อจากัดการใช้เสรีภาพของบุคคลบางประการ คือ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของรัฐ การคุ้มครอง
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน
สุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ ในกรณีการป้องกันสุขภาพของประชาชนนั้น หมายรวมถึง ในกรณีที่รัฐจาเป็นต้อง
ตรากฎหมายเพื่อจากัดสิทธิบางเรื่อง เช่น การห้ามไม่ให้มีการโฆษณาขายบุหรี่ และเหล้า เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็น
การจากัดเสรีภาพตามความในมาตรานี้ ย่อมสามารถกระทาได้
(๒) การคุ้ ม ครองเสรี ภ าพในวิช าการ(Academic Freedom) ได้ บั ญ ญั ติ เป็ น ครั้ งแรกไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๔๒) และได้บัญญัติในทานองเดียวกันไว้ ใน
รัฐธรรมนูญทุกฉบับ อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพิ่มหลักการใหม่

๕๐
ในเรื่องการคุ้มครองการใช้เสรีภาพทางวิชาการว่า ต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น เสรีภาพ
ทางวิชาการนั้นเป็นเสรีภาพที่สาคัญประการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย โดยบุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองนั้น
ต้องเป็นผู้ทางานทางวิชาการที่อยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการอย่างถูกต้อง มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วย
วิธีการต่าง ๆ เกี่ย วกับ การเรีย นการสอน การวิจัย การค้นคว้า หรือการเสนอองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งการใช้
เสรีภาพนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่ขัดต่อหน้าที่หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพ และไม่ปิด
กั้นความเห็นที่แตกต่างของบุคคลอื่นด้วย

๕๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๓๕ บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อม
มีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตาม
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อ
ลิดรอนเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้
การให้นาข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชนจัดทาขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนาไปโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์หรือสื่อใด ๆ จะกระทามิได้ เว้นแต่จะกระทาในระหว่าง
เวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทย
การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทามิได้
หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชนไม่ว่าเพื่อ
ประโยชน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการอื่นใดใน
ทานองเดียวกัน ต้องเปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่กาหนดและประกาศให้ประชาชน
ทราบด้วย
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมี
เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง แต่ให้คานึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของ
หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย

เพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการเสนอ
ข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็น
ของสื่อมวลชน และป้องกันการถูก
แทรกแซงหรือครอบงาจากต่างชาติ
รวมทั้งเพื่อป้องกันมิให้รัฐเข้ามาให้
เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุน
กิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน
อื่นของเอกชน ทั้งนี้ ได้รับรอง
เสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนว่ามีเสรีภาพ
ดังเช่นสื่อมวลชนอื่น แต่ในการ
ปฏิบัติงานต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์
และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัด
ด้วย

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติเพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๓๙
และมาตรา ๔๑) และบัญญัติในทานองเดียวกันไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖) อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพิ่มความ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า เสรีภาพในการทาหน้าที่สื่อกลางของอาชีพสื่อมวลชนนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยการเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็ นใด ๆ จึงต้องเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่ งการประกอบ
วิชาชีพสื่อมวลชน

๕๒
(๒) บทบัญญัติเพื่อคุ้มครองเสรีภาพของสื่อมวลชน ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๓๕) และได้บัญญัติในทานองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
ทั้งนี้ ความในวรรคสามได้กาหนดว่า ห้ามรัฐใช้อานาจตรวจสอบข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ก่อนการเผยแพร่ใน
หนั งสือพิมพ์หรือสื่อใด ๆ เว้นแต่ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม ซึ่งเป็นการคงหลั กการตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๔๕) อย่างไรก็ดี โดยปกติหากมีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือกฎอัยการศึก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงย่อมสามารถขอดาเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวได้
(๓) การกาหนดให้ เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็น “บุคคลสั ญชาติ
ไทย” ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๓๙) และ
บัญญัติในทานองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๔๕) เนื่องจาก
กิจการสื่อมวลชนถือเป็นกิจการสาคัญประเภทหนึ่งของรัฐ จึงต้องป้องกันการถูกแทรกแซงหรือครอบงาจาก
ต่างชาติ
(๔) บทบั ญ ญั ติ ในวรรคห้ า เป็ น บทบั ญ ญั ติ ใ หม่ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อห้ามรัฐดาเนินการที่มีผลเป็นการอุดหนุนกิจการสื่อมวลชนของเอกชน โดยการซื้อ
โฆษณาจากสื่อมวลชนในลักษณะที่ต้องการเข้าไปมีอิทธิพลนั้น ต้องห้ามไม่ให้ดาเนินการ เพื่อป้องกันมิให้มีการ
แทรกแซงการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระของสื่อมวลชนที่มีต่อรัฐ และป้องกันมิให้มีการเบี่ยงเบนของรัฐหรือ
การสร้างประชามติของสังคมที่จะมีต่อรัฐ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐอาจมีความจาเป็นในการโฆษณาหรือ
ประชาสัมพันธ์กิจการของรัฐในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดังนั้น จึงกาหนดเป็นหลักการใหม่ว่า
ถ้ามีการใช้งบประมาณเพื่อการนั้น ให้หน่วยงานต่าง ๆ เปิดเผยรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบตามระยะเวลาที่ กาหนด ทั้ งนี้ จะได้ ประกาศให้ ป ระชาชนทราบ และเพื่อ ใช้ก ระบวนการนี้เป็ น การ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐต่อไป
(๕) ส าหรับ บทบั ญ ญั ติคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นสื่ อมวลชน เป็นบทบัญ ญั ติซึ่งได้เคย
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๑) และบัญญัติในทานองเดียวกัน
ไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๔๖) อย่ างไรก็ ดี รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดจากที่กาหนดไว้ ว่า นอกจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะได้รับการรับรองคุ้มครองในฐานะสื่อมวลชนตามวรรคหนึ่งแล้ว ในการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องคานึงถึง
วัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่สังกัดด้วย

๕๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร
ถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคล
สื่อสารถึงกัน รวมทั้งการกระทาด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือ
ได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

เพื่อคุ้มครองเสรีภาพของบุคคลใน
การติดต่อสื่อสารถึงกัน โดยมี
ข้อยกเว้นในกรณีที่มีคาสั่งหรือหมาย
ของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ เพื่ อ คุ้ ม ครองเสรี ภ าพในการสื่ อ สารของบุ ค คล ได้ บั ญ ญั ติ เป็ น ครั้ ง แรกไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๔๐) และได้บัญญัติในทานองเดียวกันไว้ ใน
รัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าในทางใด ๆ ถือเป็นเสรีภาพในการติดต่อถึงกัน
แต่เนื้อหาจะผิดกฎหมายหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ของรัฐพบว่ามีการกระทา
ความผิดอันขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๓๔ ก็สามารถดาเนินการตรวจสอบได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ อย่างไรก็ ดี
บทบัญ ญัต ิในมาตรานี ้ให้ค วามส าคัญ ในเรื่อ งเสรีภ าพในการติ ดต่ อ สื่ อสาร ไม่ ใช่เนื้ อ หาข้อ มู ล ที่ ใช้ ในการ
ติดต่อสื่อสาร
สาหรับ บทบั ญญั ติในวรรคสองได้เพิ่มเติมจากหลักการเดิม โดยกาหนดว่าหากมีคาสั่งหรือ
หมายของศาลก็สามารถตรวจ กัก หรือเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันได้ รวมทั้งการกระทาด้วยประการใด ๆ
เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกันได้ ไม่ว่าด้วยเหตุอะไร ซึ่งในการขอให้ศาลมีคาสั่งหรือ
ออกหมายนั้น จะต้องแจ้งให้ศาลทราบถึงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงต้องขอให้ศาลออกหมายหรือมีคาสั่งด้วย

๕๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบ เพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน และ
มรดก
การสืบมรดก รวมทั้งกาหนด
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจากัดสิทธิเช่นว่านี้ ให้เป็นไป หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเวนคืน
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
อสังหาริมทรัพย์ และค่าทดแทน
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการอันเป็น
สาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้อง
ชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจน
ผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืน โดยคานึงถึง
ประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน รวมทั้งประโยชน์ที่
ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับจากการเวนคืนนั้น
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทาเพียงเท่าที่
จาเป็นต้องใช้เพื่อการที่บัญญัติไว้ในวรรคสาม เว้นแต่เป็นการเวนคืน
เพื่อนาอสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์
แห่งการเวนคืนและกาหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ให้
ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้ประโยชน์เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนด
หรือมีอสังหาริมทรัพย์เหลือจากการใช้ประโยชน์ และเจ้าของเดิม
หรือทายาทประสงค์จะได้คืน ให้คืนแก่เจ้าของเดิมหรือทายาท
ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูก
เวนคืนที่มิได้ใช้ประโยชน์ หรือที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ให้แก่
เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุ
เจาะจงอสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตาม
ความจาเป็น มิให้ถือว่าเป็นการขัดต่อมาตรา ๒๖ วรรคสอง

๕๕
คาอธิบายประกอบ
(๑) สิทธิของบุ คคลในทรัพย์สิ น ได้บัญ ญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร
สยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑๔) ต่อมาในรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒
(มาตรา ๓๔) ได้บัญญัติเพิ่มเรื่องสิทธิในการสืบมรดก และได้บัญญัติในทานองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
ซึ่งบุคคลที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยชอบรวมถึงการรับมรดก ย่อมได้รับความคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม สิทธิดังกล่าว
อาจถูกจากัดได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น เช่น การอายัด การยึด หรือการริบทรัพย์จะกระทาได้ก็
แต่โดยกฎหมายให้อานาจ เป็นต้น
(๒) บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเวนคืนได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๓๔) และได้บัญญัติในทานองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซึ่งกาหนดให้การ
ทดแทนเป็น ราคาที่ซื้อ ขายกัน ในท้อ งตลาด แต่รัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๖๐
ได้เปลี่ยนแปลงให้การทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นการทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควร
(๓) สาหรับบทบัญญัติที่กาหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จะกระทาเพียงเท่าที่จาเป็น
เว้น แต่เป็นกรณีการชดเชยแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามที่กฎหมายบัญญัติ มีหลักการสาคัญว่า
กฎหมายเวนคื น อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ มี ก ารก าหนดระยะเวลา และขอบเขตการใช้
อสังหาริมทรัพย์ให้ชัด เจน ถ้ามิได้ใช้ประโยชน์เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดหรือมีอสังหาริมทรัพย์
เหลือจากการใช้ประโยชน์ และเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืน ให้คืนแก่เจ้าของเดิมหรือทายาท
เพื่อความยุติธรรม แต่หากเกิดกรณีที่มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนอย่างหนึ่ง
แต่ในเวลาต่อมาต้องการจะนาไปดาเนินการในวัต ถุประสงค์อีกอย่างหนึ่ง รัฐต้องคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นให้กับ
เจ้าของหรือทายาท และหากรัฐยังต้องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นอีก ก็ต้องทาการ
เวนคืนใหม่โดยต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนใหม่ไว้ด้วย ทั้งนี้ การกาหนดระยะเวลาการขอคืนและ
การคืนอสังหาริมทรัพ ย์ที่ถูกเวนคืน ที่มิได้ใช้ป ระโยชน์ห รือที่เหลือจากการใช้ป ระโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิม
หรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ช ดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ อย่างไรก็ตาม รัฐอาจ
ตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นการเฉพาะรายได้ตามความจาเป็น โดยไม่ถือว่าขัดต่อบทบัญญัติมาตรา ๒๖
วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญนี้

๕๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๓๘ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและ เพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการเดินทาง
การเลือกถิ่นที่อยู่
และการเลือกถิ่นที่อยู่ พร้อมทั้ง
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่ กาหนดเงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้น
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความ
มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
การผังเมือง หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพ
ของผู้เยาว์
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติเพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๔๑) และต่อมาในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๔๗) ได้บั ญญัติเพิ่มเพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการเดินทางด้วย และได้ บัญญัติใน
ทานองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้เพิ่มเติมข้อยกเว้นของการจากัดเสรีภาพให้รวมถึงการรักษาสถานภาพของครอบครัว ด้วย ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ
ได้รับรองเสรีภาพของบุคคลที่จะเดินทางไป ณ ที่ใดก็ได้โดยอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยวิธีใดก็ตาม ซึ่งใน
แต่ละวิธีในการเดินทางนั้น ก็อาจมีกฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะ เช่น การเดินทางโดยรถยนต์ก็จะอยู่ภายใต้
บังคับของพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้น

๕๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๙ การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอก
ราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร
จะกระทามิได้
การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
จะกระทามิได้

ความมุ่งหมาย
การเนรเทศ การห้ามเข้าประเทศ
และการถอนสัญชาติของบุคคล
สัญชาติไทยจะกระทามิได้

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญ ญั ติ ลั กษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ เป็ น ครั้งแรกไว้ในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๔๑) และได้บัญญัติในทานองเดียวกันไว้ ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ บทบัญญัติตาม
มาตรานี้ เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรีภ าพของบุ ค คลผู้ มี สั ญ ชาติ ไทย มิ ให้ ถู ก เนรเทศออกนอก
ราชอาณาจักรไทย หรือมิให้ถูกห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย อันเป็นสิทธิเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้น
(๒) บทบัญญัติในวรรคสอง เป็นบทบัญญัติใหม่เพื่อกาหนดว่า การถอนสัญชาติไทยโดยการเกิด
จะกระทามิได้ ทั้งนี้ บุคคลต่างชาติผู้ได้มาซึ่งสัญชาติไทยโดยวิธีการใด ๆ เช่น การสมรสกับหญิงไทย บุคคล
ดังกล่าวจึงไม่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด หากมีการกระทาความผิดตามกฎหมาย ย่อมส่งผลให้ถูกถอนสัญชาติได้
และเมื่อถูกถอนสัญชาติไทยแล้วก็สามารถทาการเนรเทศได้ ทั้งนี้หากบุคคลดังกล่าวยังถือสัญชาติไทยจะไม่
สามารถทาการเนรเทศได้เพราะเป็นการผิดหลักสากล แต่การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
จะกระทามิได้ เพราะหากเนรเทศบุคคลที่ถือสัญชาติไทยโดยการเกิดซึ่งถือว่าเป็นคนไทย บุคคลเหล่านั้นจะไม่มี
ประเทศให้อยู่อาศัย
อย่ างไรก็ ตาม บุ คคลที่ถือสองสัญ ชาติ คือ สั ญ ชาติไทยและสัญ ชาติอื่นยังถือว่าเป็ นบุคคล
สัญชาติไทย โดยกฎหมายไทยให้สิทธิที่จะสละสัญชาติมากกว่าจะบังคับให้สละสัญชาติ การบังคับเกี่ยวกับเรื่อง
สัญชาติจะมีในกรณีที่บุคคลแปลงสัญชาติหรือบุคคลได้สัญชาติโดยการสมรส เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้กาหนดไว้ว่าหากบุคคลต้องการแปลงสัญชาติเป็นคนอเมริกันต้องให้สละสัญชาติเดิม เป็นต้น

๕๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบ

เพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ
อาชีพ พร้อมทั้งกาหนดเงื่อนไข ใน
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่ การจากัดเสรีภาพว่าต้องเป็นไปเพื่อ
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษา
ประโยชน์สาธารณะ และกาหนด
ความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ขอบเขตของการตรากฎหมายจัด
การป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค ระเบียบการประกอบอาชีพมิให้เป็น
การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จาเป็น หรือเพื่อ
การก้าวก่ายการจัดการศึกษา
ประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น
การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
ตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการ
จัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติเกี่ยวกับเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑๔) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับส่วน
บทบั ญญัติในวรรคสองเป็น การกาหนดข้อยกเว้นในการจากัดเสรีภ าพการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งกาหนด
กรอบว่าจะทาได้ในกรณีใดบ้าง ในการดาเนินการตรากฎหมายเพื่อจากัดเสรีภาพตามวรรคสองนี้ จาเป็นต้อง
พิจารณามาตรา ๒๖ และมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญประกอบด้วย เพราะการจากัดเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น
จึงต้องพิจารณาจากัดเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น ในการตรากฎหมายเพื่อ “การจัดระเบียบ
การประกอบอาชีพ ” ต้อ งไม่ส ร้า งภาระให้แ ก่ป ระชาชนเกิน ความจาเป็น หรือ ทาให้บุค คลไม่ส ามารถ
เข้า ประกอบอาชีพนั้นได้ด้วยเหตุที่ไม่เกี่ยวกับความรู้ในอาชีพนั้น เช่น กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานศึกษาว่า
จะต้องมีลักษณะอย่างใด เป็น ต้น และต้อ งไม่มีลัก ษณะเป็น การกีด กันทางอาชีพ หรือ วิช าชีพ เนื่อ งจากมี
แนวโน้มที่ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ จะรวมกลุ่มกันเพื่อกาหนดให้อาชีพของตนเป็น “วิชาชีพ” และสร้างกลไก
ที่เป็นอุปสรรคหรือภาระของผู้ประกอบอาชีพโดยไม่จาเป็น
ส่วนบทบัญญัติในวรรคสาม เป็นบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อกาหนดว่า การจัดระเบียบการประกอบอาชีพนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ
หรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา และต้องกระทาเพียงเท่าที่จาเป็น เพื่อไม่ให้มีการสร้าง
เงื่อนไขในลักษณะที่จะนาไปสู่การจากัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลทั่วไป หรือเข้าไปก้าวก่าย
การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา ซึ่ งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้เข้ารับการศึกษา จึงจาเป็นต้องมีอิสระในการจัดระบบการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการศึกษา

๕๙
โดยมิ ได้ มุ่ งหมายเพื่ อ ให้ ผู้ เข้ ารั บ การศึ ก ษาไปประกอบอาชี พ ด้ านใดด้ านหนึ่ งแต่ เพี ยงด้ านเดี ย ว เช่ น การ
ประกอบอาชีพสื่อมวลชน หรือนักวิทยาศาสตร์ บุคคลมีเสรีภาพที่จะเป็นได้แม้ไม่จบการศึกษาทางด้านวารสาร
ศาสตร์ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง ซึ่งการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ ไม่ได้หมายความเฉพาะในเรื่อง
วิชาชีพเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการกาหนดกฎเกณฑ์ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะด้วย เช่น การประกอบอาชีพประมง ก็ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการทาการประมง เป็นต้น

๖๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
(๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและ
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว
(๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทา
หรือการละเว้นการกระทาของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ

กาหนดสิทธิของบุคคลและชุมชนใน
การเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะของรัฐ การร้องทุกข์และ
การฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิด
เนื่องจากการกระทาหรือละเว้นการ
กระทา

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติเ กี่ยวกับสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๑๕) และบทบัญญัติสิทธิในการฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิด
เนื่องจากการกระทาหรือการละเว้นการกระทาของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น
ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๔๔) ส่วนบทบัญญัติ
เกี่ยวกับ สิทธิของบุคคลและชุมชนในการรับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของหน่วยงานรัฐ
ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๕๘) และได้บัญญัติ
ทานองเดีย วกัน ไว้ในรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙
มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๔) ทั้งนี้ ความในมาตรานี้เป็นการคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ทาให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานของรัฐและง่ายต่อการตรวจสอบ และเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคล
ในการร้องทุกข์และการฟ้องหน่วยงานของรัฐด้วย ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้แยกสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการบัญญัติกฎหมายลาดับรอง
(๒) คาว่า “หน่วยงานของรัฐ” หมายรวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นของรัฐทั้งที่มีสถานะเป็น
นิติบุคคล และทีไ่ ม่เป็นนิติบุคคลด้วย
(๓) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการนั้ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๕๘) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๕๖)
กาหนดให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ แต่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวจะต้อง
มิใช่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการ การจะวินิจฉัยว่าข้อมูลใดเป็น
ข้อมู ล ข่าวสารเกี่ ย วกับ ความมั่น คงของรัฐ หรือเป็ น ความลั บของทางราชการหรือ ไม่ นั้ น ต้อ งพิ จารณาจาก
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๖๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็น
สมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้
เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัด
การกีดกันหรือการผูกขาด

เพื่อรับรองหลักประกันเสรีภาพของ
บุคคลในการรวมตัวกัน การจะจากัด
เสรีภาพในเรื่องนี้ต้องตราเป็นกฎหมาย
และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ
กาหนดเท่านั้น

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ เสรี ภ าพของบุ ค คลในการรวมตั ว กั น ได้ บั ญ ญั ติ เป็ น ครั้งแรกไว้ ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๓๘) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพิ่มเติมหลักการจากมาตรา ๖๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยได้บัญญัติให้มีเสรีภาพในการรวมกันเป็นชุมชน
ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน
(๒) บทบัญญัติในวรรคสองเป็นบทบัญญัติคุ้มครองเสรีภาพในการรวมตัวกันนั้นมิให้ถูกรัฐตรา
กฎหมายออกมาจากัด เว้นแต่เป็นความจาเป็นเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด บทบัญญัติ
ทานองเดียวกันนี้ ในรัฐธรรมนูญก่อนปี ๒๕๑๗ และรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑
(มาตรา ๓๗) และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ (มาตรา ๔๓) บัญญัติแตกต่างจากที่
บั ญ ญั ติ ไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๓๗) รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๕) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(มาตรา ๖๔) และรัฐธรรมนูญปัจจุบัน กล่าวคือ รัฐธรรมนูญก่อนปี ๒๕๑๗ บัญญัติว่า “การรวมกัน การจัดตั้ง
หรือเงื่อนไขของการจัดตั้ง การดาเนินกิจการและการเลิกของสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ หรือหมู่คณะอื่น
ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” ซึ่งทาให้สามารถตรากฎหมายออกมากาหนดเงื่อนไขในการจัดตั้ง
สมาคม สหภาพ สหกรณ์ ได้

๖๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
(๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของ
ท้องถิ่นและของชาติ
(๒) จัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(๓) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้
ดาเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองด
เว้นการดาเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของ
ประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว
ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้
ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ
(๔) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความ
รวมถึงสิทธิที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการ
ดาเนินการดังกล่าวด้วย

เพื่อรับรองสิทธิของบุคคลและ
สิทธิของชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี
รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญ ญั ติ ลั กษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ เป็ น ครั้งแรกไว้ในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๐) แต่สิทธิตามที่บัญ ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ บัญญัติเป็นเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามี
การบัญญัติกฎหมายดังกล่าวออกใช้บังคับ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗) จึงได้รับรองสิทธิให้มีขึ้นตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ต้องมีกฎหมายมารองรับ อย่างไรก็ดี
มาตรานี้ข องรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๖๐ ได้นาสาระสาคัญ ของบทบัญ ญัติ
แห่ง มาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๖๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาบัญญัติรวมกับสิทธิอื่น ๆ ให้เกิดความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
โดยความในมาตรานี้ได้บัญญัติขึ้นเพื่อรับรองสิทธิของบุคคลและสิทธิของชุมชนในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งกาหนดให้มีส่วนร่วม

๖๓
ในการบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
บทบั ญ ญั ติ เกี่ย วกับ สิ่ งแวดล้ อม ทรัพ ยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีว ภาพ และ
วัฒนธรรม ต้องพิจารณาประกอบกัน ๔ มาตรา คือ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘
ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิหรือหน้าที่ของชุมชน แต่อย่างไรจึงเป็นชุมชน และการใช้สิทธิในนามของชุมชน
หรือปกป้องสิทธิของชุมชนจะมีขบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร จาเป็นต้องให้สังคมค่อย ๆ สร้างวิวัฒนาการร่วมกัน
โดยมีศาลหรือศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ประคับประคอง
(๒) สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรา (๒) และ (๓) ได้กาหนดให้เป็นไปตามวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ เนื่องจากเพื่อเป็นป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ความในอนุมาตรา (๔) กาหนดให้ชุมชนมีสิทธิในการจัดระบบสวัสดิการของชุมชน ซึ่งเป็น
เรื่องใหม่ที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อให้ประชาชนจัดระบบสวัสดิการได้ด้วยตนเอง
(๔) บทบัญ ญัติแห่ง มาตรานี้มิได้บังคับ ว่าบุคคลและชุมชนจะต้อ งร่ว มกับองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น หรือรัฐในทุกกรณี กล่าวคือ สิทธิตามมาตรานี้ บุคคลและชุมชนสามารถดาเนินการด้วยตนเองได้
กรณีหนึ่ง และอีกกรณีหนึ่งบุคคลและชุมชนสามารถร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐได้ด้วย

๖๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดย
เพื่อคุ้มครองเสรีภาพของประชาชน
สงบและปราศจากอาวุธ
ในการชุมนุม ภายใต้เงื่อนไขที่
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่ กาหนด
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ เป็ น ครั้ ง แรกไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก ร ไทย
พุ ท ธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๓๗) และได้ บั ญ ญั ติ ในทานองเดี ยวกัน ไว้ ในรัฐ ธรรมนู ญ ทุ ก ฉบั บ ซึ่ งเป็ นการ
คุ้มครองเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
บทบัญญัติในวรรคสอง เป็นบทบัญญัติที่กาหนดกรอบในการตรากฎหมายเพื่อจากัด เสรีภาพ
ในการชุมนุ มโดยสงบและปราศจากอาวุธ ซึ่งอาจกระทาได้ แต่เฉพาะเพื่ อ รักษาความมั่น คงของรัฐ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) เหตุที่รัฐธรรมนูญกาหนดให้รัฐตรากฎหมายเพื่อจากัด
เสรีภาพดังกล่าวได้ ก็เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองส่วนรวมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
ทั่วไป มิให้ต้องถูกลิดรอนหรือรบกวนอันเนื่องมาจากการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของบุคคลใด เช่น รัฐอาจตรา
กฎหมายจากัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เพื่อป้องกันมิให้สิทธิและเสรีภาพในการสัญจรใน
ชีวิตประจาวันของบุคคลทั่วไปต้องถูกกระทบกระเทือน เป็นต้น

๖๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้ง
พรรคการเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการบริหารพรรคการเมือง ซึ่งต้องกาหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผย
และตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
ในการกาหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และกาหนด
มาตรการให้สามารถดาเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงาหรือชี้นาโดย
บุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการ
กากับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมืองกระทาการอันเป็นการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

เพื่อคุ้มครองเสรีภาพของประชาชน
ในการจัดตั้งพรรคการเมือง และ
กาหนดแนวทางในการบริหารพรรค
การเมืองให้อยู่ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ โดยเฉพาะความในวรรคหนึ่ง ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๓๙) และได้บัญญัติในทานองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
โดยความที่ว่า “ตามวิถีท างการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็น ประมุข ”
เป็น เงื่อ นไขส าคั ญ ของการจั ด ตั้ งพรรคการเมื อ ง กล่ าวคื อ แม้ ว่า พรรคการเมื อ งจะสามารถตั้ งขึ้ น มาตาม
อุดมการณ์ใด ๆ ของประชาชนที่มาร่วมกันในการจัดตั้งพรรคการเมือง แต่อุดมการณ์ นั้นต้องไม่ขัดต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดตั้งพรรคการเมื องที่มีอุดมการณ์
ในการล้มล้างระบอบดังกล่าวจึงไม่ได้รับการคุ้มครองที่จะจัดตั้งขึ้นได้ตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้น ในการจัดตั้ง
พรรคการเมืองจะต้องทาอย่างไร รัฐธรรมนูญกาหนดให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตามมาตรา ๑๓๐ (๔)
กาหนดให้ทาเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
บทบัญ ญัติใ นวรรคสองเพิ ่ม ขึ้น ใหม่ใ นรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช
๒๕๖๐ เพื่อกาหนดกรอบของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่กาหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ (๕) ซึ่งกาหนดว่า
“คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องจัดทาร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมเรื่องกลไกที่มีประสิทธิภาพที่ทาให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและพรรคการเมือง สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนิน
กิจกรรมได้โดยอิสระ ปราศจากการครอบงาหรือชี้นาโดยบุคคลหรือคณะบุคคลใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

๖๖
กรอบที่กาหนดไว้ดังกล่าวเป็นการมุ่งหมายเพื่อให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง
โดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองตั้งแต่เริ่มแรก โดยกาหนดให้การบริห ารและการส่ ง
ผู้สมัคร และการดาเนินกิจกรรมอื่น ๆ ของพรรค ต้องให้สมาชิกของพรรคมีส่วนร่วมด้วย เป็นการป้องกันมิให้
พรรคการเมืองมีลักษณะเป็นธุรกิจการเมือง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาศัยความได้เปรียบทางการเงินมาเป็น
ผู้บงการพรรคแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียว ทั้งป้องกันมิให้บุคคลภายนอกที่ มิได้เป็นสมาชิกของพรรคมาเป็น
ผู้ครอบงาหรือชี้นากิจการของพรรคได้ และจะต้องมีกลไกในการกากับดูแลสมาชิกของพรรคมิให้ฝ่าฝืนกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วย

๖๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๔๖ สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความ

เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และ
คุ้มครอง
สิทธิในการรวมกันจัดตั้งองค์กรของ
บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อ ผู้บริโภค และสิทธิขององค์กรของ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
ผู้บริโภคที่จะรวมตัวกันจัดตั้งเป็น
องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตั้ง องค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิด
เป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและ
พลังในการคุ้มครองผู้บริโภค
พิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง อานาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค
และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุท ธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๕๗) และบั ญ ญั ติในท านองเดี ยวกัน ไว้ ในรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๖๑) โดยบั ญ ญั ติ ขึ้ น เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ บ ริโ ภค และได้ เพิ่ ม กลไกให้ แ ก่
ประชาชนเพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การคุ้มครองผู้บริโภคนั้น รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีการ
บัญญัติไว้ ๒ ส่วน คือ บัญญัติให้เป็นสิทธิของประชาชนตามมาตรานี้ส่วนหนึ่ง และบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐ
ตามมาตรา ๖๑ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถรวมตั ว กั น เพื่ อ ดู แลกั น เองทางหนึ่ ง และรัฐ จัด หา
มาตรการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง
อย่า งไรก็ต าม บทบัญ ญัติม าตรานี้มีลัก ษณะแตกต่า งจากที่เคยบัญ ญัติไ ว้ในรัฐ ธรรมนูญ
ฉบับ ก่อน ๆ กล่าวคือ ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อนได้กาหนดคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและให้ผู้บริโภคสามารถ
รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรผู้บริโภคองค์กรหนึ่งที่เป็นอิสระ แต่ตามมาตรานี้ได้กาหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะ
รวมตัว กัน เป็น องค์ก รของผู้บ ริโ ภคซึ่งอาจมีจานวนมากตามลัก ษณะ ประเภท หรือ ชนิด ของการบริโ ภค
ซึ่ง จะทาให้ผู้บริโภคสามารถรวมกลุ่มผู้บริโภคที่บริโภคผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน แยกกันเป็น
องค์กร ๆ ไปตามความสมัครใจ ไม่ถูกบังคับให้ต้องรวมกันเป็นองค์กรเพียงองค์กรเดียว แต่เมื่อมีการจัดตั้ง
องค์กรของผู้บริโภคแยกจากกันแล้ว รัฐธรรมนูญได้คุ้มครองสิทธิให้องค์กรเหล่านั้นสามารถรวมตัวกันขึ้นเป็น
องค์กรที่มีความเป็ นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค โดยมีรัฐเป็นผู้ ให้ การ
สนับสนุนด้วย

๖๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๔๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข เป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่จะ
ของรัฐ
ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ และ
บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของ ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อ
รัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ
อันตรายจากรัฐ และคุ้มครองคน
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อ ยากไร้ที่จะได้รับบริการสาธารณสุข
อันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๓๔ (มาตรา ๔๑) และได้ บั ญ ญั ติ ท านองเดี ย วกั น ไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ทุ ก ฉบั บ ทั้ ง นี้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ยากไร้ให้กว้างขวางขึ้น
โดยจากเดิมที่เคยบัญญัติให้ผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจากัดแต่เฉพาะการรักษาพยาบาลจากสถานบริการของรัฐ เป็น มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข
ของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นบริการที่กว้างกว่าการรักษาพยาบาล แต่เพื่อมิให้เป็นภาระแก่รัฐในทันทีทันใด
จนเกิน ขีดความสามารถ จึงได้กาหนดให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ เพื่อรัฐจักได้ดาเนินการเป็นขั้นตอน
ให้เหมาะสมกับความพร้อมของรัฐได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะยังไม่มีกฎหมายออกมากาหนด สิทธิของคนยากจน
ที่จ ะได้รั บ การบริ การโดยไม่เสี ย ค่ าใช้จ่ า ยก็ย่ อ มเกิ ดขึ้ นทัน ทีตามหลั ก การที่บั ญญัติ ไว้ในมาตรา ๒๕
อนึ่ง นอกจากบทบัญญัติในมาตรานี้แล้ว บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการอนุเคราะห์
บุค คลในเรื่อ งสุข ภาพอนามัย ยัง มีบัญ ญัติไ ว้ใ นมาตราอื่น อีก คือ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๕ มาตรา ๗๑
มาตรา ๒๕๘ ช. (๔)

๖๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๔๘ สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและ
หลั งการคลอดบุ ตรย่ อมได้รั บ ความคุ้ ม ครองและช่ ว ยเหลื อตามที่
กฎหมายบัญญัติ
บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่
การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่
เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครอง
สิทธิของมารดา และผู้สูงอายุที่ไม่มี
รายได้เพียงพอ และบุคคลผู้ยากไร้ ที่
จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติในวรรคหนึ่ งเป็นบทบั ญญั ติใหม่ โดยบทบั ญ ญั ตินี้เทียบเคียงจากกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights : ICESCR) ข้อ ๑๐ (๒) ที่รับรองว่ามารดาควรได้รับการคุ้มครองพิเศษระหว่างช่วงระยะเวลา
ตามควรก่อนหรือหลังการให้กาเนิดบุตร ระหว่างช่วงระยะเวลาเช่นว่านี้ มารดาซึ่งทางานควรได้รับอนุญาต
ให้ลาโดยได้รับค่าจ้าง หรือลาโดยมีสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการด้านสังคมอย่างเพียงพอ โดยวัตถุประสงค์ของ
ความในวรรคนี้ มีจุด มุ่ง หมายเป็น การส่ง เสริม ให้พ ลเมือ งไทยรุ่น ใหม่มีสุข ภา พแข็ง แรงและมีคุณ ภาพ
เป็น ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมและความมั่นคงของประเทศ จึงจาเป็นต้องมี
หลักประกันเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยกาหนดให้สตรีที่อยู่ในช่วงระหว่าง ก่อน และหลังการ
คลอดบุตรต้องได้รับความคุ้มครอง ช่วยเหลือ และให้โอกาสในการเลี้ยงดูบุตรได้อย่างเต็มที่
ส่วนบทบัญญั ติในวรรคสองได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๕๔) และได้บัญญัติในทานองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๕๓) เป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิแก่บุคคลผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพในอันที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
อนึ่ง นอกจากบทบัญญัติในมาตรานี้แล้ว บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการอนุเคราะห์
บุค คลในเรื่อ งสุข ภาพอนามัย ยัง มีบัญ ญัติไ ว้ใ นมาตราอื่น อีก คือ มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๕ มาตรา ๗๑
มาตรา ๒๕๘ ช. (๔)

๗๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๔๙ บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้ม
ล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมิได้
ผู้ใดทราบว่ามีการกระทาตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิ
ร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้
เลิกการกระทาดังกล่าวได้
ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคาสั่งไม่รับดาเนินการตามที่
ร้องขอ หรือไม่ดาเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง
ขอ ผู้ร้องขอจะยื่นคาร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้
การดาเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดาเนิน
คดีอาญาต่อผู้กระทาการตามวรรคหนึ่ง

เป็นเกราะคุ้มครองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
กาหนดกลไกในการดาเนินการในกรณี
มีการฝ่าฝืน

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้โดยเฉพาะความในวรรคหนึ่ง ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ (มาตรา ๓๕) และได้บัญญัติ
ในท านองเดี ย วกั น ไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ ทุ กฉบั บ เป็ น บทบั ญ ญั ติว างหลั ก การเพื่ อ ปกป้ อ งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ส่วนบทบัญญัติในวรรคอื่น ๆ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๖๓) และได้บัญญัติในทานองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๖๘) เป็น บทบัญญัติเพื่อกาหนดว่าเมื่อผู้ทราบการกระทาอันเป็นการล้มล้าง
การปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัตริย์ท รงเป็นประมุข ย่อ มมีสิทธิร้อ งต่ออัย การสูงสุด
เพื ่อ ร้อ งขอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การให้ เลิ ก การกระท าดั ง กล่ า ว อย่ า งไรก็ ดี รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเพิ่มความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หากกรณีดังกล่าวถ้าอัยการสูงสุด
มีคาสั่งไม่รับดาเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ดาเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ ผู้ร้องสามารถ
ยื่นคาร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเองได้ ทั้งนี้ ย่อมไม่กระทบต่อการดาเนินคดีอาญาต่อผู้กระทาการตาม
วรรคหนึ่ง

หมวด ๔
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
ความมุ่งหมาย
ปวงชนชาวไทยมิได้มีแต่เฉพาะสิทธิและเสรีภาพตามหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ ในหมวด ๓
เท่านั้น แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้ปวงชนชาวไทยต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวมเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาประเทศตามความใน
หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทยด้วย ทั้งนี้ ความจาเป็นที่ต้องมีการกาหนดหน้าที่ของบุคคลไว้ในรัฐธรรมนูญ
เนื่ องจากคาว่า “สิทธิและเสรีภาพ” มีคาควบคู่กันอยู่คือ “หน้าที่ ” ไม่ว่าเรื่องใด ๆ ก็ตาม เมื่อมี “สิทธิและ
เสรีภาพ” ก็ย่อมมี “หน้าที่” คู่กันเสมอ เมื่อบุคคลมีสิทธิ และเสรีภาพ ย่อมก่อให้เกิดหน้าที่ด้วย และหน้าที่
เหล่านี้จะต้องมีการตรากฎหมายมาใช้บังคับซึ่งอาจมีผลเป็นการจากัดสิทธิและเสรีภาพแม้กระทั่งสิทธิขั้นพื้นฐาน
บางประการได้
บทบัญญัติในหมวด ๔ ยังคงหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทั่วไปที่มีอยู่เดิม และมีหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นใหม่
ซึ่งจะสอดคล้องกับ หลักการที่บัญญั ติในมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ กล่าวคือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษา
ภาคบังคับ การไม่สร้างความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม การลงประชามติ ความร่วมมือและสนับสนุนการ
อนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
และการไม่สนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

๗๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(๒) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ
ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้
ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
(๕) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
อื่น และไม่กระทาการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชัง
ในสังคม
(๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดย
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสาคัญ
(๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
(๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบทุกรูปแบบ

ความมุ่งหมาย
กาหนดหน้าที่หลักของบุคคลใน
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นสิ่งที่มาคู่กับสิทธิ
และเสรีภาพที่ได้รับรองไว้ในหมวด ๓
ทั้งนี้ สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวอาจ
ถูกจากัดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเป็นปวงชนชาวไทยได้

คาอธิบายประกอบ
การกาหนดหน้า ที่ข องปวงชนชาวไทย ได้ มีก ารบัญ ญัติไ ว้ เ ป็น ครั้ง แรก ในรัฐ ธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑๕) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
ทั้งนี้ โดยรัฐธรรมนูญฉบับก่อนปี ๒๕๔๐ นั้น จะกาหนดหน้าที่ไว้เพียงไม่กี่เรื่อง เช่น หน้าที่รักษาซึ่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รักษาซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่เคารพกฎหมาย
หน้ าที่ ป้ อ งกัน ประเทศ หน้า ที ่ร ับ การศึก ษาอบรม เป็น ต้น แต่ใ นรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย
พุท ธศัก ราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเพิ่มหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหลายประการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๓๕

๗๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งกาหนดให้ปวงชนชาวไทยมีหน้าที่
ต่อประเทศชาติประการต่าง ๆ ดังนี้
๑. การเพิ่มหน้าที่ในอนุมาตรา (๒) นอกเหนือการป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ
ผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หลายฉบับ คือ
การให้ ความร่วมมือในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การที่เพิ่มเรื่องดังกล่าวนี้ เนื่องจากภัยพิบัติ ทาง
ธรรมชาตินับ วันเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) ซึ่งเป็ น เรื่องจ าเป็ น ที่สังคมจะต้องให้ ความส าคัญ จึงกาหนดให้ เป็นหน้าที่ของประชาชนที่จะต้อง
ร่วมมือและช่วยเหลือกัน
๒. การเพิ่มหน้าที่ตามอนุมาตรา (๔) กาหนดให้บุคคลมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมใน
การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งหมายถึงการบังคับให้เด็กทุกคนต้องมีหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมตามการศึกษาภาคบังคับ
และขณะเดียวกันบิดามารดา หรือผู้ปกครองย่อมต้องมีหน้าที่พาเด็กไปเข้ารับการศึกษาอบรม
๓. การเพิ่มหน้าทีต่ ามอนุมาตรา (๖) กาหนดหลักการให้การใช้สิทธิและเสรีภาพนอกจาก
จะต้องเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นแล้ว ยังจะต้องไม่กระทาการใดที่อาจก่อให้เกิดความ
แตกแยกหรือเกลี ย ดชังในสังคม กล่ าวคือ ต้องใช้สิ ทธิและเสรีภ าพโดยสุ จริตในทางสร้างสรรค์และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
๔. การเพิ่มหน้าที่การลงประชามติ ตามอนุมาตรา (๗) เป็นการวางหลักเพื่อรองรับ การ
จัดทาประชามติต่าง ๆ ในอนาคตด้วย และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนให้ความสาคัญกับการเลือกตั้ง หรือ
ลงประชามติในระบอบประชาธิปไตย และสร้างจิตสานึกทางการเมืองให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
มากขึ้น อย่างไรก็ดี แม้จะกาหนดให้การไปเลือกตั้งหรือลงประชามติเป็นหน้าที่ แต่การไปทาหน้าที่ดังกล่าว
ก็ต้องเป็นการทาหน้าที่อย่างอิสระ ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง
๕. การเพิ่มหน้าที่ตามอนุมาตรา (๘) กาหนดหลักการเพื่อรองรับหลักสากลที่ประเทศไทย
ได้เข้าเป็นภาคีองค์การระหว่างประเทศในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการ
เปิด ช่อ งให้ แก่ป ระชาชน หรื อชุมชน ในการปกป้องรักษาทรัพ ยากรธรรมชาติในชุมชน และเป็นการสร้าง
จิตสานึกให้แก่คนในชาติว่าควรร่วมมือกันในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มหน้าที่โดยกาหนดหลักการให้ประชาชนมีหน้าที่ร่วมมือและสนับสนุนการอนุ รักษ์
และคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมด้วย เพื่อให้เกิดความครอบคลุมยิ่งขึ้น อันจะทาให้เกิดการดูแลรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมไทย เช่น ภาพวาดโบราณ วัด เจดีย์โบราณ หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น
อนึ่ง บทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และวัฒนธรรม ต้องพิจารณาประกอบกัน ๔ มาตรา คือ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘
๖. การเพิ่มหน้าที่ตามอนุมาตรา (๑๐) กาหนดหลักการเกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
ในเรื่องการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

หมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ
ความมุ่งหมาย
(๑) ด้วยเหตุที่สิทธิและเสรีภ าพของประชาชนตามที่บัญญั ติไว้ในรัฐธรรมนูญ ที่ผ่าน ๆ มา
ประชาชนมักจะได้รับในลักษณะ “นามธรรม” ผู้ใดต้องการให้เกิดผลจาเป็นต้องไปดาเนินการเรียกร้องให้เกิด
เป็นรูปธรรมขึ้น ทั้ง ๆ ที่สิทธิบางประการเป็นเรื่องที่รัฐสมควรจะต้องดาเนินการให้เกิดขึ้นและเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างแท้จริง เช่น สิทธิในการได้รับการศึกษา เป็น ต้น ดังนั้น รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ จึ งได้ ก าหนดให้ มี ห มวดว่ า ด้ ว ย “หน้ า ที่ ข องรั ฐ ” อั น เป็ น หมวดใหม่ ที่ บั ญ ญั ติ ขึ้ น ใน
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ให้ แ ก่ ป ระชาชนว่า รัฐ ต้ อ งด าเนิ น การอั น เป็ น หน้ าที่ ข องรัฐ ตามที่
รัฐธรรมนูญกาหนดตามกาลังความสามารถทางการเงินการคลังของรัฐ เพื่อให้สิทธิของประชาชนในเรื่องสาคัญ ๆ
เกิดเป็นรูปธรรมโดยที่ประชาชนไม่ต้องเรียกร้อง
สาระในหมวดนี้หลายเรื่องเป็นการนาบทบัญญัติที่เคยบัญญัติไว้ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนและหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ หลายประการมาบัญญัติไว้ในหมวดนี้ ในส่วนสิทธิและเสรีภาพจะเป็น
เรื่องที่รัฐ ต้องทาให้ แก่ทุกคน หรื อเป็ น เรื่องส่ งผลกระทบต่อส่ ว นรวม เช่น การศึกษาภาคบั งคับโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การบริการสาธารณสุข สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ศิลปะ วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าถึง
ข้อมู ล ข่าวสารสาธารณะ การใช้ป ระโยชน์ จากคลื่ นความถี่ ของชาติ ฯลฯ บางบทบั ญ ญั ติจ ะเป็ น เรื่อ งการ
ดาเนินการของรัฐที่มีผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บางบทบัญญัติเป็นเรื่องการให้ประชาชน
มีส่วนร่วม เช่น การป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น
(๒) สาระที่บัญญัติไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐมีสภาพบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติ ไม่เช่นนั้นอาจเป็น
เหตุฟ้องร้องบังคับให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติได้ ดังนั้น จึงบัญญัติเฉพาะหลักการสาคัญและจาเป็น ดังจะเห็นได้
ว่าการใช้ถ้อยคาจะใช้ว่า “รัฐต้อง ...” ซึ่งมีนัยสาคัญว่า เป็นการบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติ ส่วนหมวดแนวนโยบาย
แห่งรัฐเป็นเรื่องทิศทางหรือแนวทางในการดาเนินนโยบายของรัฐ หากรัฐไม่ดาเนินการ ก็ไม่อาจเป็นเหตุแห่ง
การฟ้องร้องให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติได้ จะมีการใช้ถ้อยคาที่แตกต่างว่า “รัฐพึง ...”
(๓) หมวดหน้าที่ของรัฐ กาหนดให้ “รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน” เพื่อให้รัฐต้องดาเนินการใน
เรื่องที่กาหนดให้แก่ประชาชน “ทุกคน” หรือ “ทุกชุมชน” เป็นการทั่วไป โดยที่ประชาชนแต่ละคนหรือแต่ละ
ชุมชน “ไม่ต้องใช้สิทธิร้องขอ” เหมือนที่ผ่านมาอีก หรืออาจกล่าวได้ว่า รัฐมีหน้าที่ทาให้สิทธิเป็นจริง รวมทั้งใน
กรณีที่จาเป็นได้กาหนดกลไกเพื่อให้การทาหน้าที่ของรัฐบรรลุเป้าหมายไว้ด้วย ถ้ารัฐไม่กระทาตามหน้าที่ก็จะ
เป็นกรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ หรือถ้ากระทาหน้าที่ไม่ดี ประชาชนและชุมชนย่อมมีสิทธิติดตามและ
เร่งรัดให้รัฐดาเนินการ และฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์
นั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อบริการประชาชนและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป

๗๕
(๔) สาหรับ หน้ าที่ของรัฐ บางประการ เช่น เรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒ นธรรม การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่ งยื น และเรื่องการส่ งเสริมให้ ป ระชาชนมีส่ว นร่วมในการป้ องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ การที่กาหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐนั้น บางบทบัญญัติจะสอดคล้องกับการกาหนดให้เป็นหน้าที่
ของประชาชนและชุมชนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐ ประชาชน และชุมชนร่วมกันทาหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

๗๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๕๑ การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่
ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการทาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะ
ติดตามและเร่งรัดให้รัฐดาเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

กาหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่ารัฐจะทา
หน้าที่ของรัฐที่บัญญัติไว้โดย
ประชาชนและชุมชนไม่ต้องร้องขอ
หากรัฐไม่ดาเนินการตามหน้าที่ที่
บัญญัติไว้ ประชาชนและชุมชน
สามารถใช้สิทธิที่จะติดตาม เร่งรัด
หรือฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐได้

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้เพิ่มขึ้นใหม่เป็นมาตราแรกของหมวด “หน้าที่ของรัฐ” อันเป็นหมวดใหม่ที่บัญญัติ
ขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ภายหลังจากที่ได้รับฟังความเห็นของประชาชนที่แสดงความห่วงใยว่ารัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐอาจไม่ทาหน้ าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญก็ได้ และหากรัฐหรือหน่วยงานของรัฐไม่ทาหน้าที่ตามที่
บัญญัติไว้แล้ว ประชาชนและชุมชนจะสามารถติดตาม เร่งรัด หรือฟ้องร้องได้หรือไม่ มาตรานี้จึงบัญญัติขึ้นเพื่อให้
สิทธิประชาชนและชุมชนที่จะติดตาม เร่งรัด ตลอดจนฟ้องร้องได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ

๗๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๕๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและ
เขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของ
ชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน
เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการ
ข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ
กาลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
ด้วย

กาหนดให้รัฐมีหน้าที่ปกป้องรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช และ
อธิปไตยของรัฐ โดยต้องจัดให้มี
การทหาร การทูต การข่าวกรอง ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์
และความมั่นคงแห่งชาติ

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญ ญั ติ ลั กษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ เป็ น ครั้งแรกไว้ ในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุท ธศัก ราช ๒๕๓๔ (มาตรา ๖๐) และบัญ ญัติทานองเดีย วกัน ในรัฐ ธรรมนูญ ทุก ฉบับ โดยรัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพิ่มเติมข้อความให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น กาหนดหน้าที่ของรัฐใน
การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติ อันประกอบด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่ง
อาณาเขต เกียรติภูมิ นอกจากนี้ต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน ในการดาเนินการดังกล่าวรัฐต้องจัดให้มี การทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ความว่า “บูรณภาพแห่งอาณาเขต” แปลว่า ความครบถ้วนสมบูรณ์ของอาณาเขต ซึ่งรัฐจักต้องรักษาไว้ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาโดยจะบกพร่องมิได้ โดยอาณาเขตหมายความรวมถึงบนท้องฟ้า ใต้น้า ไหล่ทวีป
และเขตเศรษฐกิจจาเพาะ เป็นต้น ส่วนความว่า “เขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย” มีความหมายรวมถึงสิทธิ
พิเศษในการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของรัฐชายฝั่ง
(๒) บทบั ญ ญั ติ ในวรรคสองเป็ น บทบั ญ ญั ติ ใ หม่ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน เพราะที่ผ่านมาโดยปกติการใช้กาลังทหารจะใช้เพื่อ
ป้องกันประเทศหรือการรบ การสงครามเป็นหลักใหญ่ ต่อมาในระหว่างที่ไม่มีสงคราม ทหารได้เข้ามามีส่วนใน
การพัฒนาประเทศ จึงทาให้เกิดข้อสงสัยว่า สามารถใช้กาลังทหารเพื่อการพัฒนาประเทศได้หรือไม่ และจะเกิด
ปัญหาว่า จะขัดต่อหลักเสรีภาพของบุคคลหรือไม่ รวมทั้งการใช้งบประมาณในด้านการพัฒนา ดังนั้น จึงบัญญัติ
ให้ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

๗๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๕๓ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับ กาหนดให้รัฐมีหน้าที่ดาเนินการให้มี
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติตามกฎหมาย และบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ท านองนี้ เคยมี บั ญ ญั ติ ไว้ในรัฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ก่ อ น ๆ แต่ จ ะอยู่ ในหมวดว่าด้ ว ย
แนวนโยบายแห่งรัฐ ทั้งยังมีสาระที่แตกต่างกัน เช่น ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
(มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ ง) ก าหนดให้ “รัฐ ต้ อ งดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายฯ” ส่ ว นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๘๑ (๑)) กาหนดให้รัฐต้องดาเนินการ “ดูแลให้มีการปฏิบัติ
และบั งคับ การให้ เป็ น ไปตามกฎหมายอย่างถู กต้อง รวดเร็ว เป็น ธรรม และทั่ วถึง ” แต่ความมุ่งหมายของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มุ่งหมายที่จะให้เกิดการปฏิรูปให้กฎหมายมีผลบังคับใช้
อย่างจริงจังและเข้มงวด จึงได้กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องดูแลให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชน ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับ กับประชาชน
หรือกฎหมายที่กาหนดให้รัฐต้องดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะเป็นประโยชน์หรือเป็นการบริการประชาชน
ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเกี่ยวข้อง จะต้องบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเมื่อกาหนดให้
เป็นหน้าที่ของรัฐแล้ว หากมีการปล่อยปละละเลย ประชาชนอาจฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้ ตามมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญนี้ แนวคิดดังกล่าวนี้เป็นการสร้างความเข้มงวดกวดขันให้เกิดขึ้นแก่ทั้งสอง
ฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐและฝ่ายประชาชน ในขณะเดียวกันก็ให้อานาจประชาชนในอันที่จะติดตามการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด้วย

๗๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๕๔ รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
ความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทา
แผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และ
มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม
รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน
ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรร
งบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้ง
การให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อน
ภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่าง

เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาที่มี
ความเสมอภาคแก่คนทุกเพศ ทุกวัย
ทุกฐานะ และทุกพื้นที่ โดยให้เป็น
หน้าที่ของรัฐเข้ามาดูแลและพัฒนา
ตั้งแต่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้สามารถ
มีสติปัญญาที่พัฒนาและมีวินัยที่ดี
งามอย่างเสมอเหมือนกัน รวมทั้ง
กาหนดเป้าหมายของการให้
การศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของ
การศึกษา รวมตลอดทั้งการเปลี่ยน
แนวคิดในการจัดการศึกษาจากการ
มุ่งเข้าสู่มหาวิทยาลัยให้เป็นลักษณะ
การศึกษาตามความถนัด โดยจัดให้มี
กองทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินในการ
ปฏิรูปการศึกษาสาหรับผู้เรียนและ
ครู และเพื่อให้การศึกษาเป็นเรื่อง
การวางอนาคตของชาติในระยะยาว
ซึ่งไม่ใช่การศึกษาแบบเดิม แต่เป็น
การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนเข้าสู่
ศตวรรษหน้า ซึง่ จาเป็นต้องมีทักษะที่
แตกต่างจากทักษะที่ได้รับจาก
การศึกษาในระบบปัจจุบัน
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น้อยต้องกาหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและ
กาหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ เป็ น ครั้ ง แรกไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๔๑) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อกาหนดหลักการให้
บุ ค คลมี ค วามเสมอภาคในการได้ รั บ การศึ ก ษา โดยรัฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ ได้ น าเอาเรื่อ งสิ ท ธิ และเสรีภ าพใน
การศึกษามาบัญญัติไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐแทน เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ โดยมุ่งหมายให้ขจัดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา และทาให้โอกาสทางการศึกษาของทุกคนทัดเทียมกันอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ยังกาหนดให้ภาครัฐต้องมุ่งเน้นให้จัดการศึกษาแก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้รับการ
ดูแลและพัฒนาอย่างเสมอภาคกันตั้งแต่ก่อนชั้นอนุบาล เพื่อมิให้เด็กเล็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนต้องล้าหลัง
ด้านการศึกษาไปตลอดชีวิตเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กเล็กที่ครอบครัวมีฐานะร่ารวยซึ่งมีโอกาสได้รับการดูแลและ
พัฒนาตั้งแต่ก่อนชั้นอนุบาล แม้ภาครัฐจะมีโครงการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลาสิบสองปี แต่โครงการ
ดังกล่าวจะไม่เกิดประโยชน์ แก่ครอบครัวเด็กที่มีฐานะยากจน ทั้งนี้ มีผลการวิจัยทางการแพทย์และการศึกษา
ตรงกันว่า เด็กวัยที่จะพัฒ นาสมอง อารมณ์ และจิตใจต้องพัฒนาอย่ างช้าในช่วงอายุ ๒ ขวบ ถึงก่อนอายุ ๕
ขวบ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สาคัญในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ แต่เด็กเล็กในครอบครัวที่ยากจนและในชนบท ซึ่ง
เป็ น คนส่ ว นใหญ่ ของประเทศ ไม่ มีโอกาสได้รับ การพั ฒ นาในวัย เด็ กเล็ ก ทาให้ ไม่ ส ามารถแข่ งขัน ในระบบ
การศึกษาได้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อขจัดความเหลื่อมล้า และให้ทุกคนได้รับการศึกษา
อย่างเท่าเทียม โดยกาหนดให้การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
สร้างความเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน
ในส่วนของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติ อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทา
แผนการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งให้มีการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษา
แห่งชาติด้วย ทั้งนี้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสาหรับผู้
ขาดแคลนเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษา ประกอบกั บ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพครู โดยมีการใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนดังกล่าวได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีด้วย
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มาตรา ๕๕ รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้
ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้าน
แพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย
รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและ
มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กาหนดให้รัฐมีหน้าที่ให้บริการ และ
ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
มีการควบคุม ป้องกัน รักษา และ
ฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนา
การแพทย์แผนไทย

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ เป็ น ครั้ ง แรกไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๓๔ (มาตรา ๔๑) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ แต่อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้เป็น หน้าที่ของรัฐในการบริการสาธารณสุข ซึ่งจะ
สอดคล้องกับ สิทธิของบุ คคลที่จะได้รับ การบริการสาธารณสุข อย่างเสมอภาคและได้มาตรฐาน เพื่อให้ คนมี
สุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ รัฐจะต้อง
สร้างหลักประกันให้ ป ระชาชนได้รับ บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเสริมสร้างให้
ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้ องกันโรค นอกจากนี้ ยังบัญญัติเพิ่มเติมถึง
เรื่องแพทย์แผนไทย เพื่อทาให้เกิดความคุ้มครอง และเป็นการให้ความสาคัญการแพทย์แผนไทยโดยรัฐ
อนึ่ง นอกจากบทบัญญัติในมาตรานี้แล้ว บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการอนุเคราะห์
บุคคลในเรื่องสุขภาพอนามัย ยังมีบัญญัติไว้ในมาตราอื่นอีก คือ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๗๑ มาตรา
๒๕๘ ช. (๔)
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มาตรา ๕๖ รัฐต้องจัดหรือดาเนินการให้มี
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของประชาชน
อย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจาเป็นต่อการดารงชีวิตของ
ประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐ รัฐจะกระทาด้วยประการใดให้
ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือทาให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อย
ละห้าสิบเอ็ดมิได้
การจัดหรือดาเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็น
ภาระแก่ประชาชนเกินสมควร
การนาสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนดาเนินการ
ทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใด ๆ รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทน
อย่างเป็นธรรม โดยคานึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ที่รัฐและ
เอกชนจะได้รับ และค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชน
ประกอบกัน

กาหนดให้รัฐมีหน้าที่จัดหรือ
ดาเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง โดย
ยึดถือประโยชน์ของชาติและ
ประชาชน โดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ
สูงอันเป็นภาระแก่ประชาชนเกิน
สมควร

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญญั ติลักษณะนี้ ได้มีการบัญ ญัติไว้ เป็นครั้งแรก ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๕ (มาตรา ๔๑) และบัญ ญั ติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้นาหลักการเกี่ยวกับการจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จาเป็นต่อ
การดารงชีวิตของประชาชนมาบัญญัติไว้ในหมวดหน้าที่ของรัฐแทน เพราะเป็นเรื่องที่ควรกาหนดให้เป็นหน้าที่
ของรัฐ รัฐ จะไม่ดาเนิ น การไม่ได้ โดยได้แก้ไขข้อความให้ มีความชัดเจนและครอบคลุ มมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ
นอกจากจะกาหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดหรือดาเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
ของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว รัฐยังจะต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการ
จนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร ประกอบกับในการนาสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนดาเนินการทางธุรกิจ
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรมด้วย ซึ่งรัฐควรต้องคานึงถึงความสมดุล
ระหว่างรายได้ที่รัฐได้จากเอกชน กับภาระที่จะตกอยู่กับประชาชนในการใช้บริการ โดยต้องไม่คานึงถึงแต่ เฉพาะ
จานวนเงิน ที่ ได้รับ เฉพาะหน้ า ในขณะที่ประชาชนจะต้องแบกรับภาระนั้นต่อไปในระยะยาว ซึ่ งอาจท่วมท้ น
จานวนเงินที่รัฐได้รับในครั้งแรก และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนา

๘๓
ประเทศในระยะยาวได้ ทั้งนี้ คาว่า “อย่างทั่วถึง” บัญญัติขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันให้รัฐจัดหรือดาเนินการให้มี
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทุกจังหวัดอย่างทั่วถึง ส่วนจะสามารถดาเนินการได้ทั่วถึงเมื่อใดเป็นเรื่องนโยบายและ
งบประมาณของรัฐ ส่ วนคาว่า “หลั กการพัฒนาอย่างยั่งยืน ” บัญ ญั ติขึ้น เพื่ อเป็นกรอบในการพัฒนาของรัฐ
เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา การจัดหรือดาเนินการให้มี สาธารณู ปโภคของรัฐ ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า และไม่
คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องกาหนดกรอบเป็นหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในความหมาย
กว้างไว้
นอกจากนี้ได้กาหนดหลักการบังคับ มิให้รัฐกระทาโดยประการใด ให้โครงสร้างหรือโครงข่าย
ขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เป็นของรัฐให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือจะทาให้รัฐ
ถือหุ้นน้อยกว่าเอกชนไม่ได้ และรัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร
โดยกาหนดหลักการคุ้มครองการนาทรัพย์สินของรัฐไปหาประโยชน์ซึ่งอาจทาให้รัฐเสียหาย

๘๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๕๗ รัฐต้อง
(๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสาหรับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการด้วย
(๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ
และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดาเนินการและได้รับประโยชน์จากการ
ดาเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ

กาหนดให้รัฐต้องดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู
คุ้มครอง ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการดาเนินการด้วย

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติลั กษณะนี้ ได้ มีการบัญ ญั ติไว้เป็ นครั้งแรกในรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๑) และบั ญ ญั ติ ในท านองเดี ย วกั น ไว้ ในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รองรับ
สิทธิชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม แต่ในรัฐธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐและขณะเดียวกันก็ได้รับรองสิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
จารีต ประเพณีอัน ดีง าม ทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล้อ ม และความหลากหลายทางชีว ภาพ ความว่า
“จารีต ประเพณี อั น ดี งาม” คือ ความดี งามที่ วิญ ญู ช นยอมรับ นั บ ถื อ ทั้ งนี้ “ความดี งาม” ความหมายอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม นอกจากนั้นยังกาหนดให้รัฐต้องจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสาหรับกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามเพื่อให้ประชาชน
และหน่วยงานของรัฐและชุมชนได้มีสถานที่ในการร่วมกันพัฒนาและรักษาไว้ให้ยั่งยืนต่อไป
การใช้ป ระโยชน์จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล้อ มและความหลากหลายทางชีว ภาพ
ได้ก าหนดหลั ก การที่ ส าคั ญ ๓ ประการ คื อ หลั กการพั ฒ นาอย่างสมดุ ลและยั่งยื น หลั กการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชน และหลักการกระจายอานาจ โดยในส่วนของรายละเอียดของการมีส่วนร่วมดาเนินการและการได้รับ
ประโยชน์จากการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

๘๕
อนึ่ง บทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
วัฒนธรรม ต้องพิจารณาประกอบกัน ๔ มาตรา คือ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๐ (๘) มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘

๘๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๕๘ การดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะ
อนุญาตให้ผู้ใดดาเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพ
ชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดาเนินการให้มีการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนามา
ประกอบการพิจารณาดาเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คาชี้แจง
และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดาเนินการหรืออนุญาต
ตามวรรคหนึ่ง
ในการดาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้อง
ระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องดาเนินการให้มี
การเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า

เพื่อเป็นหลักประกันว่าการดาเนินการ
ของรัฐหรือการอนุญาตให้ดาเนินการ
ใดที่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพ
ชีวิต วิถีชีวิตของประชาชนหรือชุมชน
อย่างรุนแรง รัฐต้องศึกษา ประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ทั้งนี้ต้องจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ก่อน โดยต้องคานึงให้เกิดผลกระทบ
น้อยที่สุด และต้องเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่
ชักช้า

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๕๙) และบัญญัติในทานองเดียวกันไว้ ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๗ วรรคสอง) อันเป็นบทบัญญัติที่กาหนด
หลักการคุ้มครองสิทธิการมีส่วนร่วมในการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดาเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อบุคคลและส่วนรวม และสิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บารุงรักษา และได้รับ
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
รัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๖๐ ได้เ พิ่ม หลัก การใหม่ใ นเรื่อ ง
การดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดาเนินการนั้นกาหนดให้สิทธิแก่บุคคลและชุมชนได้รับทราบ
ข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดาเนินการหรืออนุญาต และนอกจากนี้กาหนดให้ เป็น
หน้าที่ของรัฐในการระมัดระวัง การเกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง

๘๗
ชีวภาพ และหากเกิดผลกระทบจะต้องเป็นกรณี น้อยที่สุด และต้องดาเนินการเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
เสียหายอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า ตามที่บัญญัติในวรรคสามของมาตรานี้
(๒) บทบัญญัติในวรรคหนึ่งเป็นการบัญญัติ หน้าที่ของรัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีที่ได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดาเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนหรือชุมชนก่อนดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม และต้องดาเนินการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มโดยจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย และประชาชนและชุ ม ชนที่ เกี่ ย วข้ อ งก่ อ น
ดาเนินการ เพื่อนามาประกอบการพิจารณาดาเนินการหรืออนุญาตโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ คุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม สุ ขภาพ อนามัย คุณ ภาพชี วิต หรือส่ วนได้เสี ย ส าคั ญ อื่ นใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
(๓) บทบัญญัติในวรรคสองเป็นบทบัญญัติกาหนดหลักการใหม่เพื่อเป็นหลักประกันว่า บุคคล
และชุม ชนย่อ มมีส ิท ธิไ ด้รับ ข้อ มูล คาชี้แ จง และเหตุผ ลจากหน่ว ยงานของรัฐ ก่อ นการดาเนิน การหรือ
อนุญาตเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและชุมชนสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้
(๔) บทบั ญ ญั ติในวรรคสามเป็ น การเพิ่ ม หลั ก การใหม่ เพื่ อให้ รัฐ ต้องพยายามป้ องกัน ไม่ ให้
ผลกระทบเกิดขึ้นก่อนเป็นลาดับแรกแต่หากเกิดความเสียหาย รัฐต้องเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่
ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม และโดยไม่ชักช้า
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การเกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพน้อยที่สุด คือ โดยทั่วไปรัฐจะต้องพยายามป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน หากป้องกัน
ไม่ได้ทั้งหมดแล้วเกิดความเสียหายกับประชาชน จะต้องเป็นผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ซึ่งเป็นไปตามแต่
ละกรณี ไม่อาจกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้ และเมื่อเกิดเป็นคดี ศาลจะเป็นผู้ชี้ว่าเป็นผลกระทบน้อยที่สุดหรือไม่
(๕) การรั บ รองและคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องประชาชนและชุ ม ชนในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะบัญญัติไว้ใน ๒
หมวดที่มีความเกี่ยวข้องและสอดคล้องกันทั้งในเรื่องสิทธิของปวงชนชาวไทย และหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ มีการ
บัญญัติความปรากฏทั้งในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๔๓ และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ และนอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้ความสาคัญ
ในเรื่องนี้มาก โดยกาหนดไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๘ ให้คณะรัฐมนตรีดาเนินการให้หน่วยงานของรัฐ
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนดดาเนินการให้จัดทาร่างกฎหมายที่จาเป็นตามมาตรา ๕๘ ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจ
ดาเนินการได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นพ้นจากตาแหน่ง

๘๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร
กาหนดหน้าที่ของรัฐในการเปิดเผย
สาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะต่อ
ความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมาย ประชาชน
บัญญัติ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้
โดยสะดวก
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุท ธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๕๘) และบั ญ ญั ติในท านองเดียวกัน ไว้ ในรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๒) ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กาหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่
จะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคง
ของรัฐ หรือ เป็น ความลับ ของทางราชการตามที่ก ฎหมายบัญ ญัติ และต้อ งจัด ให้ป ระชาชนเข้า ถึง ข้อ มูล
หรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้โดยตรง
ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มุ่งจะให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในด้าน
ต่าง ๆ ดังที่ปรากฏในมาตรา ๖๓ และมาตรา ๗๘ เป็นต้น
(๒) การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะบัญญัติอยู่ทั้ง ๒ หมวด ที่มี
ความสอดคล้องกันทั้งสิทธิของปวงชนชาวไทย และหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ มาตรา ๔๑ (๑) เป็นการบัญญัติ
รับรองถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ส่ ว นความในมาตรา ๕๙ เป็ น การบั ญ ญั ติ ให้ รั ฐ มี ห น้ าที่ ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล และข่ าวสาร
สาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของรัฐเช่นกัน
(๓) หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็น
ความลับของทางราชการ ส่วนข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใดจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็น
ความลั บ ของทางราชการหรื อ ไม่ รั ฐ ธรรมนู ญ ก าหนดให้ เป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ (ควรดู ป ระกอบ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔)

๘๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๖๐ รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิ
ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ เพื่อใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตาม
วรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
โทรคมนาคม หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ
รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่
ด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบและกากับการดาเนินการเกี่ยวกับ
คลื่นความถี่ให้เป็นไปตามวรรคสอง ในการนี้ องค์กรดังกล่าวต้อง
จัดให้มีมาตรการป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภค
โดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจาเป็น
ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระทา
ที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูล
หรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน และป้องกัน
มิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่
คานึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้งการกาหนดสัดส่วน
ขัน้ ต่าที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องดาเนินการเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

กาหนดสถานะของคลื่นความถี่และ
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ว่า
เป็นสมบัติของชาติ ไม่ใช่สิทธิทบี่ ุคคลใด
จะอ้างความเป็นเจ้าของได้ และเป็น
หน้าที่ของรัฐในการรักษาไว้เพื่อใช้ให้
เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและ
ประชาชน โดยกาหนดกรอบการใช้
ประโยชน์ไว้ในวรรคสอง พร้อมทั้ง
สร้างกลไกในการกากับดูแลไว้ใน
วรรคสาม

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติลั กษณะนี้ ได้มีการบัญ ญั ติไว้เป็ นครั้งแรกในรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุท ธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๔๐) และบั ญ ญั ติในท านองเดียวกัน ไว้ ในรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๔๗) โดยเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองการจัดสรรคลื่นความถี่อย่างเป็นธรรม
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพิ่มเติม “...สิทธิในการเข้าใช้วงโคจร
ของดาวเทีย ม” ขึ้น เพื่อ กาหนดให้เป็น สมบัติข องชาติด้วย เนื่องจากวงโคจรของดาวเทียมนั้น ไม่มีเจ้าของ
ประเทศใดจะมี สิ ท ธิเข้ าใช้ว งโคจรในระดั บ และเส้ น ทางอย่างไร เป็ นเรื่อ งการตกลงระหว่างประเทศ ที่ รัฐ
จาเป็ นต้องใช้ความเป็ น รัฐไปทาความตกลง และเมื่อเป็นสมบัติของชาติแล้ว จึงต้ องกาหนดให้ รัฐใช้ให้ เกิด

๙๐
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นสาคัญ นอกจากนั้นความในวรรคสามยังกาหนดรายละเอียดของ
การคุ้มครองประชาชนมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ และการดาเนินการใดอันจะกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนไว้ด้วย

๙๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๖๑ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มี
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้าน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัย
ด้านความเป็นธรรมในการทาสัญญา หรือด้านอื่นใดอันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค

กาหนดหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติลั กษณะนี้ ได้ มีการบัญ ญั ติไว้เป็ นครั้งแรกในรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุท ธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๕๗) และบั ญ ญั ติในท านองเดียวกัน ไว้ ในรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๖๑) ซึ่ง เป็นบทบัญญัติที่กาหนดหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโ ภค
แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐นี้ ได้บัญ ญัติให้เป็น หน้าที่ของรัฐ ในการคุ้ม ครอง
ผู้บ ริโภค ทั้งยัง ได้ขยายความคุ้มครองให้ ครอบคลุมด้านความปลอดภัย ด้านความเป็นธรรมในการทาสัญญา
หรือด้านอื่นใด ด้วย
ทั้งนี้ ความว่า “...มาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค...”
บัญญัติขึ้นเพื่อให้รัฐดาเนินการอย่างจริงจังและให้เกิดผลในการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

๙๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๖๒ รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่าง
เคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและ
มั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
และจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดาเนินการทางการคลังและ
งบประมาณของรัฐ การกาหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และ
รายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหาร
ทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ

กาหนดหน้าที่ของรัฐในการรักษา
วินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
และจัดระเบียบภาษีให้เกิดความเป็น
ธรรม รวมถึงกาหนดกรอบของ
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติลั กษณะนี้ ได้มีการบัญ ญั ติไว้เป็ นครั้งแรกในรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๘๔ (๓)) โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติ
เพิ่มเติมหลักการการให้มีกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง ขึ้น ซึ่งบัญญั ติให้ต้องครอบคลุมถึงกรอบการ
ดาเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ วินั ยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณ
และเงิน นอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐ และเงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ ทั้งนี้
เพื่อใช้เป็นหลักในการดูแลการเงินการคลังของรัฐให้อยู่ในฐานะมั่นคง และเสี่ยงต่อการถูกนาไปใช้จ่ายในทางที่
จะไม่เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน และไม่สร้างหนี้สินจนเกินกาลังของประเทศ การรักษาวินัยการเงินการคลังนี้
จะมีบัญญัติไว้ในมาตราอื่น ๆ อีกหลายมาตรา เช่น มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๒ และมาตรา ๑๖๔ (๒) เป็นต้น

๙๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชน
รวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน
หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

กาหนดหน้าที่ของรัฐในการสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ

คาอธิบายประกอบ
มาตรานี้เป็น บทบัญ ญัติใหม่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ รัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับ ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (มาตรา ๓๕ (๓)) เพื่อให้การขจัดการทุจริตเกิดผลอย่างจริงจัง โดยต้อง
อาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนในการร่วมมือกัน แต่การที่ประชาชนจะตื่นตัว
เพื่อ ให้ค วามร่ว มมือ นั้น รัฐ จาเป็น ต้อ งส่ง เสริม สนับ สนุน และให้ค วามรู้แ ก่ป ระชาชนก่อ นเป็น เบื้อ งต้น
เมื่อประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายอันเกิดจากการทุจริตแล้ว จึงจะให้ความร่วมมือเพื่อขจัดหรือต่อต้าน
การทุจ ริต อย่า งได้ผ ล ในขณะเดีย วกัน ก็ต้อ งมีห ลัก ประกัน ว่า ประชาชนที่ใ ห้ค วามร่ว มมือ แล้ว จะได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐ ไม่ให้ถูกรังแกหรือกลั่นแกล้งได้

หมวด ๖
แนวนโยบายแห่งรัฐ
ความมุ่งหมาย
ประเทศไทยได้ บั ญ ญั ติ เ รื่ อ งแนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ไว้ เ ป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ และบัญญัติ เรื่อยมา ในรัฐ ธรรมนูญทุกฉบับ โดยมีแนวคิดทานอง
เดี ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศไอร์ แ ลนด์ ค.ศ. ๑๙๓๗ ๓ การก าหนดหมวดแนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ที่จะกาหนดหลักการพื้นฐานให้รัฐบาลดาเนินนโยบายด้านต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดบทบัญญัติหมวดนี้เพื่อใช้
เป็นแนวทางให้รัฐดาเนินการตรากฎหมายและกาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องและสม่าเสมอในการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม หากรัฐไม่ดาเนินการหรือไม่อาจดาเนินการ
ได้ ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐ แต่รัฐต้องรับผิดชอบทางการเมือง ในหมวดนี้จึงใช้คาขึ้นต้นของแต่ละ
มาตราว่า “รัฐพึง...” ซึ่งจะแตกต่างกับบทบัญญัติในหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ อันมีสภาพบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติ
ไม่เช่นนั้นอาจเป็นเหตุฟ้องร้องบังคับให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติได้ ดังนั้นการใช้ถ้อยคาในหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
จึงใช้คาขึ้นต้นของแต่ละมาตราว่า “รัฐต้อง...” ซึ่งมีนัยสาคัญว่า เป็นการบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดหลักการเพิ่มขึ้นใหม่หลายประการ
รวมทั้งเรื่องต่อไปนี้
(๑) มาตรา ๖๕ ได้วางหลักการใหม่ให้รัฐพึงจัดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อให้มีแผนการพัฒนา
ประเทศโดยกาหนดกรอบเวลาและแนวทางพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติ สู่เป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกรอบในการจัดทาแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
บริหารประเทศให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการบูรณาการกัน และเพื่อให้บทบัญญัติในมาตรา
นี้มีผลจริงในทางปฏิบัติ จึงได้บัญญัติมาตราอื่นๆไว้รองรับด้วย (มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๒๗๐ และ
มาตรา ๒๗๕)
(๒) มาตรา ๖๗ ได้เพิ่มหลักการในเรื่องการอุปถัมภ์ค้าจุนศาสนา โดยการนาหลักการสาคัญ
ของพระพุทธศาสนาเรื่องไตรสิกขามาบัญญัติเพิ่มเติมโดยกาหนดให้รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและ
๓

รัฐ ธรรมนูญของประเทศไอร์แลนด์ ค.ศ. ๑๙๓๗ ได้บัญญัติแนวนโยบายแยกเป็นหนึ่งหมวดต่างหากโดยมุ่งให้เป็น “คาแนะน าทั่ วไป”
(General guidance) ในการตรากฎหมายและมีสภาพบังคับทางการเมืองเท่านั้น หากรัฐสภาหรือรัฐบาลไม่ตรากฎหมายตามแนวนโยบายก็ไม่
มีสภาพบังคับทางกฎหมายที่เกิดสิทธิฟ้องแก่ประชาชนได้
Article ๔ ๕ outlines a number of broad principles of social and economic policy. Its provisions are, however, intended
solely "for the general guidance of the Oireachtas", and "shall not be cognisable by any Court under any of the provisions
of this Constitution" (preamble to Article 45).

๙๕
การเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา ทั้งนี้ การใช้คาว่า
“หลั กธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท” เพื่อให้ เห็ นว่าพระพุทธศาสนาที่อ้างถึงไว้ในมาตรานี้ หมายถึง
พระพุทธศาสนาที่สืบต่อมาจากครั้งพุทธกาลเป็นแบบแผนเดิมไม่ขาดสายอันเรียกว่า เถรวาท เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกันถึงแก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนา รวมทั้งหลักการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้มี
การบ่อนทาลายพระพุทธศาสนาทั้งภายในและภายนอก หรือโดยวิธีการใด ๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ได้รับฟังผล
ส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชน และข้ อ เสนอจากภาคส่ ว นต่ า ง ๆ เป็ น การสร้ า งความชั ด เจนให้ แ ก่
พุทธศาสนิกชนชาวไทยเพื่อจะรักษาสืบต่อพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่ อไป โดยมิได้
เป็นการลดความสาคัญของพระพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ลง และมิได้เป็นการลดความสาคัญของศาสนาอื่น ด้วย
เช่นกัน
(๓) มาตรา ๗๐ กาหนดเป็นนโยบายสาคัญให้รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้
อย่างสงบสุข สาหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่คนไทยจะได้การดูแลตามพันธกรณีหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่า ง
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
(๔) มาตรา ๗๑ ก าหนดเป็ น นโยบายส าคั ญ ของรั ฐ ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสั ง คมและ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพในทุกด้านเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้
ความสาคัญกับเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก และเห็นว่าสิ่งที่จะทาให้การศึกษาประสบความสาเร็จ นอกจากรัฐ
และตัวระบบการศึกษาแล้ว ยังต้องมีสถาบันครอบครัวซึ่งเป็น สถาบันทางสังคมพื้นฐานที่สาคัญด้วย ประกอบ
กับหลักการในเรื่องการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในมิติด้านต่าง ๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึง จะ
มุ่งเน้นแต่เฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษาเพียงด้านเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่จะต้องมีการพัฒนาในมิ ติอื่น ๆ
ประกอบกันด้วย เช่น การกีฬา การพัฒนาจิตใจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้กาหนดให้
รัฐดูแลเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้ครบวงจร ตั้งแต่คุ้มครองป้องกัน
ช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟู และสิ่งสาคัญในการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐควร
คานึงถึงความจาเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศหญิงและเพศชาย รวมถึงความต้องการของบุคคล
ที่มีวัย ลักษณะ หรือสภาพที่แตกต่างกันด้วย
(๕) มาตรา ๗๒ การดาเนินการของรัฐเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน ทรัพยากรน้า และพลังงาน การ
วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศ การวางผังเมือง ในทุกระดับ และมีการบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาเมือง ให้เจริญเติบโตอย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละเมือง วางมาตรการ
กระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนมีที่ทากินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จัดให้มีทรัพยากรน้าที่มีคุณภาพ
และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น
รวมทั้งกาหนดให้รัฐมีแนวนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า พัฒนาและ
สนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

๙๖
(๖) มาตรา ๗๓ กาหนดเป็นนโยบายสาคัญของรัฐในการกาหนดมาตรการหรือกลไกช่วยเหลือ
เกษตรกรให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เนื่องจากเกษตรกรเป็นพื้นฐานและอาชีพหลักของสังคมไทย และใน
อดี ต ที่ ผ่ า นมาราคาผลผลิ ต ทางการเกษตรไม่ ส มดุ ล กั บ ต้ นทุ นการผลิ ต ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งก าหนดนโยบายให้ มี
มาตรการหรือกลไกช่วยให้สินค้าทางการเกษตรมีคุณภาพ ผลผลิตสูง และมีต้นทุนต่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรให้สามารถดารงชีพอยู่ได้ ส่วนเกษตรกรที่เป็นผู้ยากไร้ ได้กาหนดให้รั ฐช่วยเหลือให้มีที่ทากินโดย
วิธีการปฏิรูปหรือวิธีอื่น โดยการปฏิรูปที่ดิน มีหลักการสาคัญ ๒ ประการ คือ ๑. การกาหนดขนาดการถือครอง
ที่ดิน และ ๒. การพัฒนาที่ดินให้มีคุณภาพ
(๗) มาตรา ๗๕ กาหนดหลักการสาคัญของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ที่มุ่งหมายให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง
เป็นธรรม และยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้เพิ่มบทบัญญัติขึ้นใหม่โดยกาหนดให้รัฐ
พึงคานึ งถึงความสมดุล ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุและการพัฒ นาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุ ขของ
ประชาชนประกอบกัน ไม่ใช่มุ่งพัฒนาความเจริญทางวัตถุเป็นหลักอย่างเช่นที่ผ่านมา อันจะเป็นกลไกการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
(๘) มาตรา ๗๖ กาหนดให้การบริหารราชการแผ่นดินต้องยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี โดยกาหนดหลักการเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน ไม่ใช่เป็นผู้ปกครอง
ประชาชน และในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ กาหนดให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้อง
เป็นไปตามระบบคุณธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้
ผู้ใดใช้อานาจหรือกระทาการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการ
แต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ รวมทั้งกาหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทาง
จริยธรรมเป็นกฎหมายกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลั กในการกาหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว อันจะทาให้การบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามระบบคุณธรรม มีเอกภาพและมีแนวปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
หลักการให้หน่วยงานของรัฐทางานอย่างบูรณาการ ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
การกาหนดให้มีป ระมวลจริย ธรรมเป็น หลัก การสาคัญ ที่ใช้กับ องค์ก รอิส ระและหน่ว ยงานของรัฐ ทั้ ง ปวง
(ดูคาอธิบายประกอบมาตรา ๒๑๙)
(๙) มาตรา ๗๗ เป็นบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม่ เพื่อกาหนดให้รัฐพึงมีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น
โดยรัฐจะต้องย้อนกลับไปดูกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่แล้วว่าหมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
หรือเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้ยกเลิก หรือ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเหล่านั้นเสียใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะที่เป็นจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้ รัฐจะต้องดาเนินการ
ให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวก เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือผลกระทบที่จะมีต่อประชาชน หรือสามารถเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ที่หน่วยงานของรัฐอาจนึกไม่
ถึงได้ จึงกาหนดให้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วนาความคิดเห็นนั้นไปใช้ประกอบการตรา

๙๗
กฎหมายในทุกขั้นตอน และเพื่อแสดงให้เห็นว่ากฎหมายนั้นมีความจาเป็นต้องตราขึ้นอย่างแท้จริง มาตรา ๗๗
จึงกาหนดให้ต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ว่ากฎหมาย
นั้นมีความคุ้มค่าและมีความจาเป็นอย่างแท้จริง และยังกาหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตาม
ระยะเวลาที่จะมีกฎหมายกาหนด ในการวิเคราะห์ดังกล่าวต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย
การบัญญัติมาตรา ๗๗ ไว้ในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ ก็เพราะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง
ใหม่ การจะบังคับให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ ในทันทีทันใด อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ การบัญญัติ
ไว้ในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐก็เพื่อให้รัฐมีเวลาที่จะพัฒนาและปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ตรากฎหมายอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดหวังว่ารัฐจะตรากฎหมายแม่บทในการจัดทาร่างกฎหมายและการ
พิจารณากฎหมายในโอกาสอันควร
(๑๐) มาตรา ๗๘ เป็นบทบัญญัติที่กาหนดให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพั ฒ นาประเทศทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ ง โดยก าหนดเป็ น นโยบายส าคั ญ ให้ รั ฐ พึ ง มี
แนวนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนใน
การพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. การจัดทาบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
๒. การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
๓. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔. การตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือ
ชุมชน

๙๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นแนวทางให้รัฐ กาหนดแนวทางให้รัฐดาเนินการ
ดาเนินการตรากฎหมายและกาหนดนโยบายในการบริหารราชการ เพือ่ ให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหาร
แผ่นดิน
ราชการแผ่นดิน
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติ ไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๕๔) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐ ธรรมนูญทุกฉบับ ซึ่งรัฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยมีความมุ่งหมาย
สาหรับใช้เป็นแนวทางให้รัฐดาเนินการตรากฎหมายและกาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็น
เรื่องที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเป็นผู้มีอานาจพิจารณากาหนดนโยบายในการ
บริห ารประเทศให้สอดคล้องกับ กรอบที่รัฐธรรมนูญกาหนด โดยไม่มีลักษณะเป็นการบังคับให้ต้องกระทา
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องร้องรัฐให้ดาเนินการ แต่หากการดาเนินการแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ ก็เป็น
เรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองของรัฐบาล เช่น รัฐบาลอาจถูกเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นต้น

๙๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
กาหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
ใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ อย่างยั่งยืน
กันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
การจัดทา การกาหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุ
เป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าว
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว ให้ใช้บังคับได้
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ เป็นบทบัญญัติที่วางหลักการใหม่ให้รัฐพึงจัดให้มี “ยุทธศาสตร์
ชาติ” เพื่อให้มีแผนการพัฒนาประเทศโดยกาหนดกรอบเวลาและแนวทางพัฒนาให้หน่ว ยงานของรัฐทุกภาค
ส่วนต้องปฏิบัติสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นกรอบในการจัดทาแผน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในการบริหารประเทศให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการบูรณาการกัน และ
เพื่อให้บทบัญญัติในมาตรานี้ มีผลจริงในทางปฏิบัติ จึงได้บัญญัติมาตราอื่นๆไว้รองรับด้วย (ดูมาตรา ๑๔๒
มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๒๗๐ และ มาตรา ๒๗๕ ประกอบ)
ยุทธศาสตร์ชาติจะกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ของชาติ และแผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan)
ที่ประชาชนทุกภาคส่วนและรัฐเห็น พ้องร่วมกัน และร่วมมือกันเพื่อเป็นพลั งในการช่วยกันทาให้ เกิด ความ
เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของชาติในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดผลความคืบหน้าในการดาเนินการและความสาเร็จที่
ชัดเจนและเป็นสากล ซึ่งการจัดทา เปลี่ยนแปลง ทบทวนยุทธศาสตร์ชาติต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
และประชาชนทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงด้วย
(๒) ส่วนบทบัญญัติในวรรคสองเป็นบทบัญญัติเพื่อกาหนดวิธีการในการจัดทา การกาหนด
เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ว่าต้องให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ต้องมีส่วนร่วมและมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างเต็มที่

๑๐๐
(๓) การตรากฎหมายตามมาตรานี้ ได้มีการกาหนดในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๕ ว่าให้
คณะรั ฐ มนตรี ต้ อ งจั ด ท าให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ และให้
ดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ

๑๐๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๖๖ รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานา
เพื่อกาหนดหลักการในเรื่องการ
ประเทศโดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และไม่
ดาเนินการต่างประเทศ
แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ให้ความร่วมมือกับองค์การ
ระหว่างประเทศ และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทย
ในต่างประเทศ
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุท ธศัก ราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗) และบัญ ญัติทานองเดี ย วกัน ในรัฐ ธรรมนูญ ทุ ก ฉบั บ
ซึ ่ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได้ บั ญ ญั ติ ห ลั ก การในเรื่ อ งการด าเนิ น การ
ต่างประเทศ โดยยึดถือหลักความเสมอภาค หลักความร่วมมือระหว่างประเทศและการคุ้มครองผลประโยชน์
ชาติ ทั้งนี้ ความว่า “...และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน...” เป็นหลักการไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในของประเทศอื่น และไม่ต้องการให้ประเทศอื่นเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย ซึ่งเป็น
หลักสากล ในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ดังที่ปรากฏอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติและกฎบัตรอาเซียน
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดหลักการเพื่อเป็นแนวทางให้รัฐพึง
ส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือหลักความเสมอภาค และให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการกาหนดให้มีแนวนโยบายในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศ และภาคเอกชน
แรงงานและคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกให้ แก่คนไทยใน
ต่างประเทศ

๑๐๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๖๗ รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็น
ศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน รัฐพึง
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา
และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทาลาย
พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดาเนินมาตรการหรือกลไก
ดังกล่าวด้วย

กาหนดหลักการในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐและพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอื่น

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๗๓) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ซึ่งกาหนดให้รัฐอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นในลักษณะของการพึงกระทา โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีการปรับปรุงข้อความให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ตามที่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและข้อเสนอจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยให้พระพุทธศาสนาและศาสนา
อื่น ได้รับความอุปถัมภ์และคุ้มครองเช่นเดียวกัน
(๒) สาหรับบทบัญญัติวรรคสอง เป็นบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่องการอุปถัมภ์ค้าจุนศาสนา โดยการนาหลักการสาคัญของพระพุทธศาสนาเรื่อง
ไตรสิกขามาบัญญัติเพิ่มเติมโดยกาหนดให้รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการเผยแผ่หลักธรรมของ
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาทเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาจิ ต ใจและปั ญ ญา ทั้ ง นี้ การใช้ ค าว่ า “หลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนาเถรวาท” เพื่อให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาที่อ้างถึงไว้ในมาตรานี้ หมายถึง พระพุทธศาสนาที่สืบ
ต่อมาจากครั้งพุทธกาลเป็นแบบแผนเดิมไม่ขาดสายอันเรียกว่า เถรวาท เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันถึงแก่น
แท้แห่งพระพุทธศาสนา รวมทั้งหลักการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้มีการบ่อนทาลาย
พระพุทธศาสนาทั้งภายในและภายนอก หรือโดยวิธีการใด ๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ได้รับฟังผลสารวจความคิดเห็น
ของประชาชน และข้อเสนอจากภาคส่วนต่าง ๆ เป็นการสร้างความชัดเจนให้แก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเพื่อจะ
รักษาสืบต่อพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไป โดยมิได้เป็น การลดความสาคัญของ
พระพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ลง และมิได้เป็นการลดความสาคัญของศาสนาอื่นด้วยเช่นกัน โดยวางหลักการ
อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ดังนี้

๑๐๓
๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท
เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา
๒) ต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทาลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าใน
รูปแบบใด
๓) ให้ พุทธศาสนิ กชนหรือฆราวาสมี บทบาทมากยิ่ งขึ้นโดยมีส่ ว นร่ว มในการปกป้ อ ง
พระพุทธศาสนา เพื่อความเจริญและความยั่งยืนในการนับถือพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
การก าหนดให้ รั ฐ พึ ง ส่ งเสริม และสนั บ สนุ นการศึ ก ษาและการเผยแผ่ ห ลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญาซึ่งเป็นไปตามหลักไตรสิกขา คือ การส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาให้ตรงตามพระไตรปิฎกที่ได้มีการ
สังคายนากัน มาอย่างต่อเนื่องนับ ตั้งแต่การเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์ส มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยรักษาแบบแผนอันเป็นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ โดยไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่น หรือไม่มีการ
ตี ค วามนอกไปจากที่ พ ระอรหั น ตสาวกขององค์ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ กั น มา อั น เป็ น เหตุ ใ ห้
พระพุทธศาสนาตามแนวทางนี้ที่ได้ตกทอดสืบมาเป็นพระพุทธศาสนาที่นับถือกันมาตลอดในประเทศไทย ซึ่งมี
การเรียกหาว่า เป็นเถรวาท คือ ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ได้สืบทอดกันมาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากพระไตรปิฎกฉบับปฐมสังคายนา อันมีพระมหากัสสปะ เป็นประธาน สืบต่อเนื่องมาเรื่อยนั้น โดยหลัก
ได้เขียนเอาไว้เป็นภาษามคธ (หรือภาษาบาลี) ซึ่งในส่วนของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ก็ได้แปลเป็น
ภาษาของตน และใช้สืบต่อมา ส่งผลให้มีประเด็น และข้อถกเถียงในเรื่อ งคาแปลพระไตรปิฎก ประกอบกับ
ในปัจ จุบ ัน มีพ ระพุท ธศาสนาหลายนิก าย ที่เ ป็น ผลมาจากการตีค วามพระไตรปิฎ กไปในลัก ษณะต่า ง ๆ
โดยเฉพาะในแบบมหายาน หรือยานใหญ่ คือ มองแบบกว้าง อันอาจจะมิได้เป็นตามอาจาริยวาททั้งหมด ดังนั้น
จึงใช้คาว่า “หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท” เพื่อให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาที่อ้างถึงไว้ในมาตรานี้
หมายถึง พระพุทธศาสนาที่สืบต่อมาจากครั้งพุทธกาลเป็นแบบแผนเดิมไม่ขาดสายอันเรียกว่า เถรวาท เพื่อให้
เกิดความเข้าใจร่วมกันถึงหลักอันแท้จริงแห่งพระพุทธศาสนา โดยมิได้เป็นการตัดรอนคาสอนของนิกายอื่น
หากแต่เป็นการสร้างความชั ดเจนให้แก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเพื่อจะรักษา สืบต่อพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับ
ประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไป โดยมิได้เป็นการลดความสาคัญของพระพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ลง และมิได้
เป็นการลดความสาคัญของศาสนาอื่น เพราะรายละเอียดในวรรคสองนั้น อยู่ภายใต้วรรคหนึ่ง ซึ่งรัฐพึงอุ ปถัมภ์
และคุ้มครองพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นเช่นเดียวกัน แต่เพื่อความเรียบร้อยในส่วนของพระพุทธศาสนา
อันมีคนเกี่ยวข้องมาก จึงต้องบัญญัติรายละเอียดเพิ่มเติมไว้เพื่อมิให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะในทางปฏิบัติ

๑๐๔
หมายเหตุ
๑. ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” วันอาทิตย์
ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น มีข้อเสนอให้เพิ่มถ้อยคาต่อจาก “บ่อนทาลาย
พระพุทธศาสนาไม่ว่ารูปแบบใด” ว่า “มาตรการและกลไกป้องกันการบิดเบือนหลักธรรมคาสอนตามหลัก
พระพุทธศาสนาและป้ องกัน ผู้ ก่อให้ เกิดความแตกแยกในหมู่ส งฆ์ ” และการใช้คาว่า “รัฐ พึงอุปถัมภ์ ” ให้
เปลี่ยนเป็น “รัฐต้องอุปถัมภ์” เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียม เช่น โรงเรียนปริยัติธรรมกับโรงเรียน
ทั่วไปได้รับงบประมาณแตกต่างกัน
๒. ในการสั มมนา เรื่ อง “การรับฟังความคิ ดเห็ น ของประชาชนต่ อร่ างรัฐ ธรรมนู ญ ” วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะว่ารัฐต้องอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาประจาชาติและศาสนาอื่น เพื่อให้
กฎหมายรักษาพระพุทธศาสนาคู่ประชาธิปไตยต่อไป รวมทั้งในการป้องกันมิให้ทาลายพระพุทธศาสนา ขอให้เพิ่ม
“และศาสนาอื่นด้วย”
๓. ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ” ระหว่าง
วัน เสาร์ ที่ ๑๓ ถึงวัน อาทิ ตย์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่ า จังหวัดสุ ราษฎร์ ธ านี
มี ข้อเสนอแนะให้รัฐต้องอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นที่ประชาชนชาวไทยนับถือมาช้านาน
มิให้มีการบ่อนทาลายซึ่งกันและกันในรูปแบบศาสนา

๑๐๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๖๘ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานใน
กระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่
เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร
รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
กระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเคร่งครัด
ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงาใด ๆ
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จาเป็นและ
เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้

กาหนดขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีระบบ
การบริหารงานในกระบวนการ
ยุติธรรมที่ช่วยลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคมได้

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๖๗) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติขึ้นเพื่อกาหนดเป็นนโยบายสาคัญของรัฐในการคุ้มครองสิทธิ
และความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม กาหนดเป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมและหลักเกณฑ์ในการ
ออกแบบกระบวนการยุติธ รรมให้ป ระชาชนสามารถเข้า ถึ ง ได้ ทั้ง นี้ คาว่า “การเข้า ถึง ความยุ ติธ รรม”
มี ความหมายกว้างครอบคลุมทุกขั้นตอนรวมทั้งกระบวนการไกล่เกลี่ยและการประนีประนอมยอมความด้วย
รวมตลอดจนการกาหนดให้ มีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม และให้รัฐช่วยเหลือ
ทางกฎหมายที่จาเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
เท่า เทียมกับคนอื่น โดยคาว่า “ผู้ด้อยโอกาส” หมายถึง บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ยากไร้ แต่ต้องการความช่วยเหลือ
ทางกฎหมาย เช่น เด็ก หรือสตรี เป็นต้น

๑๐๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัย
กาหนดขึ้นเพื่อให้วิทยาศาสตร์
และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนง
ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของ
ต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้า
สังคมและเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(มาตรา ๘๖) โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติขึ้นเพื่อกาหนดเป็นนโยบาย
สาคัญของรัฐในการจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนง
ต่าง ๆ โดยมีความมุ่งหมายให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และคิดริเริ่มร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความในมาตรานี้
ส่วนแรกเป็นเรื่องการจัดให้มีและส่ งเสริมการวิจัยและพัฒนา และส่วนที่สอง เป็นเรื่องการสร้างให้เกิดความรู้
การพั ฒ นา และนวั ต กรรม อั น สอดคล้ อ งกั บ ค าอธิ บ ายขององค์ ก ารทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาโลก ( World
Intellectual Property Organization : WIPO) ซึ่งเห็นว่า การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการวิจัยและ
พัฒนาจะทาให้เกิดสามสิ่ง คือ ความรู้ (knowledge) พัฒนาการ (development) และนวัตกรรม (innovation)
ค าว่ า “ศิ ล ปะวิ ท ยาการ” มี ค วามหมายครอบคลุ ม ศาสตร์ ทุ ก แขนง ซึ่ ง หมายรวมถึ ง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้วย แต่เหตุที่บัญญัติเรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี” เพิ่มไว้ให้ชัดเจน เนื่องจากเป็น
เรื่องพื้นฐานในการขับเคลื่อนประเทศ

๑๐๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๗๐ รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครอง
ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดารงชีวิตในสังคมตาม
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่าง
สงบสุข ไม่ถูกรบกวน ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อ
ความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย

เพื่อกาหนดหลักการในการให้ความ
คุม้ ครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติ แห่งมาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม่ ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อกาหนดเป็นนโยบายสาคัญให้รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข
สาหรับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่คนไทยจะได้การดูแลตามพันธกรณีหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามประเพณีบางอย่างของกลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น หรือไม่เป็นผลดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์เอง ซึ่งควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การเผาป่า หรือการรับประทานอาหารที่อาจก่อให้เกิดโรค เป็นต้น ดังนั้น จึงได้มีการ
บัญญัติความในตอนท้ายเพื่อวางกรอบว่า “ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย”
หมายเหตุ ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” วัน
อาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น มีข้อเสนอให้เพิ่มเติมคาว่า “ชนเผ่าพื้นเมือง”
ต่อจากคาว่า “กลุ่มชาติพันธุ์” เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและสอดคล้องกับนิยามของสหประชาชาติ

๑๐๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของสังคม จัดให้
ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
เสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง
รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็น
พลเมืองที่ดี มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง
หรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบาบัด ฟื้นฟูและ
เยียวยาผู้ถูกกระทาการดังกล่าว
ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคานึงถึงความจาเป็น
และความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล
ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรม

กาหนดหลักการในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว
การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การให้ความช่วยเหลือ เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส และหลัก
ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อความ
เป็นธรรมโดยคานึงถึงเพศ วัย และ
สภาพของบุคคล

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ เ ป็ น ครั้ ง แรกไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๘๐) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ซึง่ บัญญัติขึ้นเพื่อกาหนดเป็นนโยบายสาคัญของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์
ให้มีคุณภาพในทุกด้านเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ได้มีการปรับปรุงข้อความให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามที่ได้รับฟังข้อเสนอจากภาคส่วนต่ าง ๆ เช่น
สภาองค์กรชุมชน เป็นต้น อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ความสาคัญกับเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมาก และ
เห็นว่าสิ่งที่จะทาให้การศึกษาประสบความสาเร็จ นอกจากรัฐและตัวระบบการศึกษาแล้ว ยังต้องมีสถาบัน
ครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมพื้นฐานที่สาคัญด้วย ประกอบกับหลักการในเรื่องการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ในมิติด้านต่าง ๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงจะมุ่งเน้นแต่เฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษาเพียงด้าน
เดียวอาจไม่เพียงพอ แต่จะต้องมีการพัฒนาในมิติอื่น ๆ ประกอบกันด้วย เช่น การกีฬา การพัฒนาจิตใจ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น

๑๐๙
นอกจากนี้ ยั ง ได้ ก าหนดให้ รั ฐ ดู แ ลเด็ ก เยาวชน สตรี ผู้ สู ง อายุ คนพิ ก าร ผู้ ย ากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้ครบวงจร ตั้งแต่คุ้มครองป้องกัน ช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟู และสิ่งสาคัญในการจัดสรร
งบประมาณในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐควรคานึงถึงความจาเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของ
เพศหญิงและเพศชาย รวมถึงความต้องการของบุคคลที่มีวัย ลักษณะ หรือสภาพที่แตกต่างกันด้วย
อนึ่ง นอกจากบทบัญญัติในมาตรานี้แล้ว บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองและการอนุเคราะห์
บุคคลในเรื่องสุขภาพอนามัย ยังมีบัญญัติไว้ในมาตราอื่นอีก คือ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๕ และมาตรา
๒๕๘ ช. (๔)

๑๑๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๗๒ รัฐพึงดาเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้า กาหนดหลักการให้รัฐดาเนินการใน
และพลังงาน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดิน
(๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับ ทรัพยากรน้า และพลังงาน
สภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
(๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการ
ให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมือง
ให้มีความเจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่
(๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้
ประชาชนสามารถมีที่ทากินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(๔) จัดให้มีทรัพยากรน้าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และการอื่น
(๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้
พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๙๓) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเพื่อกาหนดเป็นนโยบายสาคัญของรัฐใน
การดาเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน ทรัพยากรน้า และพลังงาน
คาว่า การวางแผนการใช้ที่ดินของประเทศ หมายถึง การจัดพื้นที่ในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ให้เหมาะสม
สาหรับ การวางผัง เมือ ง ได้ แ บ่ง ออกเป็น ๓ ระดับ คือ ผัง เมือ งเฉพาะ ผัง เมือ งจัง หวัด
และผังเมืองภาค ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการวางผังเมืองให้มีความชัดเจน ดังนั้น จึงกาหนดให้มีการวางผังเมืองใน
ทุกระดับ และมีการบังคับการให้เป็นไปตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาเมืองให้เจริญเติบโต
อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละเมือง

๑๑๑
จัดให้มีการวางมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนมีที่ทากินอย่างทั่วถึงและ
เป็น ธรรม ซึ่ง เกิด จากความพยายามของภาครัฐ ที่จ ะตรากฎหมายจากัด การถือ ครองที่ดิน ของประชาชน
โดยกาหนดให้ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิถือครองที่ดินจานวนตามที่กาหนด บุคคลใดถือครองที่ดินเกินจาเป็น
ก็จะต้องคืนที่ดินให้แก่รัฐ แต่ปรากฏว่าภาครัฐยังไม่สามารถออกกฎหมายดังกล่าวได้ จึงทาให้ไม่สามารถนาที่ดิน
ที่มีผู้ถือครอง แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์คืนเป็นของรัฐ แล้วนามาจัดสรรให้แก่ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทากินหรือที่อยู่
อาศัยได้รวมทั้งต้องจัดให้มีทรัพยากรน้าที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้ง
การประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการอื่น อันเป็นการกาหนดให้มีการจัดหาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อ
ทุกอาชีพ
เนื่องจากมาตรานี้มีที่มาจากความต้องการจัดให้มีมาตรการหรือกลไกในการช่วยให้เกษตรกร
ประกอบเกษตรกรรมไดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจาเป็นต้องกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ที่ดิน ทรัพยากรน้า
และพลังงานร่วมกัน จึงกาหนดให้รัฐมีแนวนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
อย่างยั่งยืน
หมายเหตุ
๑. ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับร่าง
เบื้องต้น)” ระหว่างวันเสาร์ที่ ๓๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรานี้สรุปได้ว่า ควรเพิ่มเรื่อง “รัฐต้องกาหนดหลักเกณฑ์ในการใช้และถือ
ครองที่ดิน” โดยรัฐต้องมีหน้าที่ในการศึกษาสารวจข้อมูลคนยากจนที่เป็นจริงทั้งประเทศ ผู้ไม่มีที่ดินทากิน ผู้ไม่
มีบ้านของตนเอง ผู้ไม่มีงานทาไม่มีรายได้ให้ถูกต้อง เพื่อการวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
และให้รัฐจัดสรรที่ดินแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรม รวมถึงกาหนดให้รัฐควรมีการปฏิรูปที่ดินอย่างเป็นธรรมใน
รูปแบบโฉนดชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ รัฐต้องส่งเสริม “สิทธิ
ชุมชน” ให้ชุมชนเป็นเจ้าของอนุรักษ์ฟื้นฟูใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” วันอาทิตย์
ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น มีข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรา ๗๒ (๕) ว่ารัฐต้องจัดหา
ทรัพยากรน้าให้ทั่วถึงเพียงพอ โดยจัดให้มีกฎหมายน้าและกระทรวงน้า
๓. ในการสั มมนา เรื่ อง “การรับฟังความคิ ดเห็ น ของประชาชนต่ อร่ างรัฐ ธรรมนู ญ ” วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรานี้ สรุปได้ว่า ควรเพิ่มเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชน การมีส่วนร่วมกาหนดผังเมือง การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการพัฒนาชุมชนตนเอง ควรเพิ่ม
เรื่องการกระจายการถือครองที่ดิน ควรมีกฎหมายลาดับรองเกี่ยวกับการใช้ที่ดินรัฐ วัด สาธารณประโยชน์
เพื่อให้กฎหมายบังคับใช้อย่างจริงจัง และให้ประชาชนรากหญ้าถือครองโดยชอบธรรม โดยกาหนดให้เป็นวาระ

๑๑๒
แห่งชาติ ให้คนจนต้องมีที่อยู่ อาศัย ในที่ดินของรัฐ ตามรายได้ บริบท อาชีพ เช่น กรณีเขตเศรษฐกิจ พิ เศษ
ปัจจุบันได้รับการยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัด

๑๑๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๗๓ รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วย
ให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความปลอดภัย
โดยใช้ต้นทุนต่า และสามารถแข่งขันในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทากินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใด

ความมุ่งหมาย
กาหนดให้รัฐมีมาตรการหรือกลไก
ช่วยเหลือเกษตรกร

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุท ธศัก ราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐) และบัญ ญัติทานองเดีย วกัน ในรัฐ ธรรมนูญ ทุก ฉบั บ
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติขึ้นเพื่อกาหนดเป็นนโยบายสาคัญของรัฐ
ในการกาหนดมาตรการหรือกลไกช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เนื่องจากเกษตรกรเป็น
พื้นฐานและอาชีพหลักของสังคมไทย และในอดีตที่ผ่านมาราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่สมดุลกับต้นทุนการผลิต
ดังนั้นจึงต้องกาหนดมาตรการหรือกลไกช่วยให้สินค้าทางการเกษตรมีคุณภาพ ผลผลิตสูง และมีต้นทุนต่า
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถดารงชีพอยู่ได้
กรณีเกษตรกรที่เป็นผู้ยากไร้ กาหนดให้รัฐช่วยเหลือให้มีที่ทากินโดยวิธีการปฏิรูปหรือวิธีอื่น
โดยการปฏิรูปที่ดิน มีหลักการสาคัญ ๒ ประการ คือ ๑. การกาหนดขนาดการถือครองที่ดิน และ ๒. การพัฒนา
ที่ดินให้มีคุณภาพ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาการดาเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของภาครัฐดาเนินการแต่
เพียงการกาหนดขนาดการถือครองที่ดิน โดยไม่มีการพัฒนาคุณภาพที่ดินให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรือการพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย จึงบัญญัติความในมาตรานี้ขึ้นเพื่อรองรับการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
หมายเหตุ ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ”
ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีข้อเสนอเกี่ย วกับ มาตรานี้ สรุป ได้ว่า รัฐ ต้องจัดให้มีม าตรการหรือ กลไกที่ช่ว ยให้เ กษตรกรมีที่ดิน ทากิ น
เป็น ของตนเองเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผ ลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพ
มีความปลอดภัยโดยใช้ต้นทุนต่าและสามารถแข่งขันในตลาดได้

๑๑๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๗๔ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสามารถในการทางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัยและ
ให้มีงานทา และพึงคุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและ
มีสุขอนามัยที่ดีในการทางาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ การ
ประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดารงชีพ
และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออมเพื่อการดารงชีพเมื่อพ้นวัย
ทางาน
รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการ

กาหนดหลักการให้รัฐส่งเสริมให้
ประชาชนมีงานทา คุ้มครองและ
ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน และการดูแล
เมื่อพ้นวัยทางาน

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๑ (มาตรา ๖๘) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ (มาตรา ๗๒)
ได้มีการบัญญัติเพิ่มเติมในเรื่องจัดระบบแรงงานสัมพันธ์ และได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติขึ้นเพื่อกาหนดเป็นนโยบายสาคัญของรัฐ
ในการกาหนดมาตรการหรือกลไกช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากแรงงานเป็นพื้นฐานและอาชีพหลักของสังคมไทย
โดยเหตุผลที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่ได้บัญญัติความว่า “ส่งเสริมให้ประชากรวัยทางานมีงานทา” ดังเช่นที่เคย
บัญญัติในมาตรา ๘๔ (๗) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น เนื่องจากในอนาคต
สังคมไทยจะเป็นสังคมของผู้สูงอายุ จึ งไม่อาจทราบได้ว่าจะต้องมีอายุเฉลี่ยเท่าใดที่จะถือว่าเป็นประชากร
ในวัย ทางาน ดังนั้ น จึ งได้บั ญญัติความว่า “รัฐ พึงส่ งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการทางานอย่าง
เหมาะสมกับศักยภาพและวัยและให้มีงานทา” ซึ่งเป็นคาที่มีความหมายกว้างรองรับศักยภาพการทางานของ
ประชากรวัยทางานในอนาคต
คาว่า “สิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดารงชีพ” หมายรวมถึงการได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมด้วย
เหตุที่ไม่ได้บั ญญัติให้ ต้องส่ งเสริมการออมแก่เกษตรกรไว้ในมาตรา ๗๓ เนื่องจากการทา
เกษตรกรรมเป็นการประกอบกิจการของตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากผู้ใช้แรงงานที่มีการกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดการ
ทางานไว้ จึงจาเป็นต้องส่งเสริมเรื่องการออมของผู้ใช้แรงงานไว้ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนการออม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเกี่ยวข้องการออมเพื่ อการดารงชีพสาหรับผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก
กองทุนประกันสังคม หรือไม่ได้เป็นข้าราชการ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากรัฐ

๑๑๕
(๒) บทบัญญัติในวรรคสอง เป็นบทบัญญัติกาหนดให้รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ท่ี
ทุกฝ่ายที่เกี่ย วข้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามข้อเสนอของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ
สภาพัฒนาการเมือง
หมายเหตุ ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ”
เมื่อ วัน พฤหัส บดีที่ ๑๑ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็น ทารา ศูน ย์ร าชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒ นะ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่ว มสัมมนาได้ เสนอความเห็นให้มีการ เพิ่มเติมหลักการในมาตรา ๗๔
สองเรื่องคือ เรื่องที่หนึ่งการใช้แรงงานรัฐต้องคานึงถึงสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงาน และเรื่องที่สอง รัฐต้องจัด
ให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่เป็นมาตรฐานสากล

๑๑๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชน
มีโอกาสได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่
เป็นธรรม และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนและประเทศ
รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขัน
กับเอกชน เว้นแต่กรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มี
สาธารณูปโภค หรือการจัดทาบริการสาธารณะ
รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้าง
เสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจ
ขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน
ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคานึงถึงความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่
เย็นเป็นสุขของประชาชน ประกอบกัน

กาหนดหลักการในการจัดระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง
เป็นธรรม และยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และต้องคานึงถึง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ
กับการพัฒนาด้านจิตใจและกาหนด
หลักการกรณีที่รัฐจาเป็นต้องประกอบ
กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ
เอกชน รวมตลอดจนหลักการในการ
ดูแลระบบสหกรณ์ และกิจการวิสาหกิจ
ขนาดย่อมและขนาดกลาง

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระบบเศรษฐกิจของประเทศ ได้มีการบัญญัติ ไว้เป็นครั้งแรก
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๖๘) ส่วนเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สหกรณ์ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๘๓)
และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ทั้งนี้ การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
เป้าหมายนั้นได้บัญญัติครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๘๓)
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติมาตรานี้เพื่อกาหนดเป็น
นโยบายสาคัญที่พึงนาไปใช้ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยกาหนดหลักการสาคัญของกรอบการ
กาหนดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ที่มุ่งหมายให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยื น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ ได้เพิ่มบทบัญญัติขึ้นใหม่โดยเพื่อกาหนดให้รัฐพึงคานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ
และการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน ไม่ใช่มุ่งพัฒนาความเจริญทางวัตถุ

๑๑๗
เป็นหลักอย่างเช่นที่ผ่านมา อันจะเป็ นกลไกการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและการเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม
(๒) บทบัญญัติในวรรคสองเป็นบทบัญญัติที่กาหนดว่า รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะ
เป็นการแข่งขันกับเอกชนด้วย เว้นแต่มีความจาเป็นบางประการ ซึ่งเป็นหลักการในทานองเดียวกับมาตรา ๘๔ (๑)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(๓) กาหนดให้รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์
ประเภทต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน ตามข้อเสนอของ
ตัวแทนกลุ่มสหกรณ์ และเครือข่ายพสกนิกรไทยรวมใจสามัคคี ทั้งนี้ ปัจจุบันสหกรณ์ในประเทศไทยแบ่งเป็น
๗ ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์
บริการ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน
(๔) บทบั ญญัติ ในวรรคสี่ เป็นบทบัญญัติเพิ่มขึ้นใหม่ ในรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีก่ าหนดให้รัฐพึงคานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุและการพัฒนาด้านจิตใจ
และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกัน ไม่ใช่มุ่งพัฒนาความเจริญทางวัตถุเป็นหลักอย่างเช่นที่ผ่านมา
อันจะเป็นกลไกการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

หมายเหตุ
๑. ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับร่าง
เบื้องต้น)”ระหว่างวันเสาร์ที่ ๓๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อเสนอเกี่ยวกับ มาตรานี้ว่า ควรเพิ่ม “การจะจัดตั้งห้ างร้านที่มีผลกับส่ว นรวมต้ อ งท า
ประชามติ”
๒. ในการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” วันอาทิตย์ที่
๗ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น มีข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรานี้ว่า ให้ รัฐ สร้างระบบ
เศรษฐกิจแบบสหกรณ์ เพื่อแบ่งปันประโยชน์ที่เป็นธรรม

๑๑๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงาน
ของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการ
สาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ
รัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ
รัฐพึงดาเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม
โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใด
ใช้อานาจ หรือกระทาการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการ
พิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรม
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว

กาหนดหลักการ และแนวทางในการ
พัฒนาระบบการบริหารราชการ
แผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะ
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวมตลอดทั้งการบริหารงานบุคคล
และการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๖๖) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อกาหนด
รายละเอีย ดการดาเนิน การตามแนวนโยบายในด้านการบริห ารราชการแผ่นดิน โดยความในวรรคหนึ่งนี้
ได้บัญญัติเพื่อให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารเครื่องมือของรัฐให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และมีประสิ ทธิภ าพ และกาหนดหลั กการการบูรณาการการปฏิบัติห น้า ที่
ราชการร่วมกันอย่างเป็นระบบของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น
การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน ต้อ งยึด หลั กการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคานึงถึงผลประโยชน์สุ ขของ
ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังได้กาหนดหลักการเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องมีทัศนคติเป็น

๑๑๙
ผู้ให้บริการประชาชน ไม่ใช่เป็นผู้ปกครองประชาชนอย่างเช่นในอดีต และในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
(๒) การบริห ารงานบุค คลของหน่ว ยงานของรัฐ ต้อ งเป็น ไปตามระบบคุณ ธรรม แม้
รายละเอียดในการดาเนินการอาจมีความแตกต่างกัน แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลอย่างน้อยต้อง
มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อานาจหรือกระทาการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่
หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกาหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมเป็นกฎหมายกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรม
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว อันจะทาให้การ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ เป็นไปตามระบบคุณธรรม มีเอกภาพและมีแนวปฏิบัติ ไปในแนวทาง
เดียวกัน
หลักการให้หน่วยงานของรัฐทางานอย่างบูรณาการ ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
การกาหนดให้มีประมวลจริยธรรมเป็นหลักการสาคัญที่ใช้กับองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐทั้งปวง (ดู
คาอธิบายประกอบมาตรา ๒๑๙)

๑๒๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น
และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน
และดาเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้
โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนามา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อ
กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กาหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการ
ในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จาเป็น พึงกาหนดหลักเกณฑ์การใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดาเนินการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงกาหนด
โทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง

กาหนดกรอบและหลักการสาคัญใน
การตรากฎหมาย ตามแนวคิดที่ว่าไม่
ควรมีกฎหมายเกินความจาเป็น และ
สร้างหลักประกันให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมและรับรู้ด้วยตั้งแต่ต้น

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม่ ยังไม่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับใดมาก่อน
(๒) ในการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัตินั้น โดยหลักทั่วไปจะมีกรอบอยู่เพียงว่าจะต้อง
ไม่ตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สิ่งใดที่ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญรัฐย่อมออก
กฎหมายมาบังคับใช้กับประชาชนได้เสมอ ต่อมาเริ่มมีแนวความคิดที่จะกาหนดกรอบให้กว้างขึ้น เพื่อป้องกัน
มิให้รัฐใช้อานาจของรัฐทาให้ประชาชนต้องเสียสิทธิและเสรีภาพเกินสมควร รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงบัญญัติเป็นเงื่อนไขลักษณะของกฎหมายและกรอบแห่งการจากัดสิทธิและเสรีภาพของ

๑๒๑
ประชาชนเข้มงวดยิ่งขึ้น เช่น จะต้องอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจในการจากัดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของประชาชนไว้ให้ปรากฏ และในกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเงื่อนไขไว้ ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญ
กาหนด ทั้งกฎหมายจะต้องไม่มีลักษณะให้เกิดผลในการบังคับแก่กรณีใดหรือแก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะด้วย
ทานองเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
(๓) แต่โ ดยผลของบทบัญญัติทานองเดียวกับมาตรา ๒๖ ดังกล่าว ยังไม่เป็นหลักประกัน
เพียงพอที่จะไม่ให้รัฐตรากฎหมายมาสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนอย่างไม่คุ้มค่า ทั้งกฎหมายที่ตราออกใช้บังคับ
ก็มักจะปรากฏว่ามิได้มีการใช้บังคับอย่างจริงจัง อันเป็นที่มาของการทุจริตหรือประพฤติมิชอบได้ง่าย สร้างความ
เหลื่อมล้า และความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน โดยรัฐมิได้เคยรับรู้ถึงภาระที่ประชาชนจะต้องได้รับจากผลของ
กฎหมายนั้น ๆ จึงเกิดแนวคิดที่ จะกาหนดกรอบและหลักการสาคัญในการตรากฎหมายขึ้นไว้ในรัฐธรรมนูญ
ซึ่งเป็นที่มาของมาตรา ๗๗
(๔) มาตรา ๗๗ ได้วางหลักการสาคัญไว้ ๘ ประการ ดังนี้
(ก) หลักการประการแรกที่สาคัญที่สุด คือ การกาหนดให้รัฐพึงมีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น
สิ่งใดที่สามารถดาเนินการได้โดยไม่จาเป็นต้องมีกฎหมาย ก็ควรเลือกใช้วิธีนั้นก่อน เพราะเมื่อตราเป็นกฎหมาย
แล้ว ย่อมจะต้องมีบทบังคับอย่างเข้มงวด และสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนขึ้นในทันทีที่มีการตรากฎหมาย
นั้น อย่า งไรจึง จะถือ ว่า มีค วามจาเป็น ต้อ งพิจ ารณาเป็น เรื่อ ง ๆ ไปตามแนวทางที่ศ าลรัฐ ธรรมนูญ จะ
วินิจฉัย และวางหลักอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ความใน (ข) ถึง (ซ) อาจเป็นแนวทางใช้ประกอบการพิจารณาว่า
กฎหมายนั้นจาเป็นหรือไม่
(ข) เมื่อกาหนดให้มีการตรากฎหมายใหม่เท่าที่จาเป็นแล้ว รัฐจะต้องย้อนกลับไปพิจารณา
กฎหมายที่ใช้บังคับ อยู่ แล้วว่ าหมดความจาเป็นหรือไม่ส อดคล้ องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่ อการ
ดารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนมากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้ยกเลิก หรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
เหล่านั้นเสียใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวะที่เป็นจริงในปัจจุบัน เช่น ในปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการใช้เครื่อง
กระจายเสี ย ง ซึ่งออกใช้บั งคับ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ โดยบังคับให้ ทุกคนที่จะใช้เครื่องขยายเสี ยงจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตก่อน และจะใช้ภาษาอื่นใดนอกจากภาษาไทยมิได้ รัฐสมควรตรวจสอบว่ากฎหมายดังกล่าวถ้าใช้
บั งคับ อย่ างจริ งจั งในปั จ จุ บั น จะเป็ น ไปได้ห รือไม่ การมีกฎหมายดังกล่ าวอยู่ แล้ ว ไม่ใช้บังคับ จะเป็นผลให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกระทาความผิดฐานละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ และถ้าบังคับจริงจะเกิดกลียุคขึ้น
ในสังคมหรือไม่
(ค) เมื่ อ มี ก ฎหมายแล้ ว รั ฐ จะต้ อ งด าเนิ น การให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ตั ว บทกฎหมายได้
โดยสะดวก ซึ่งในยุคที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะดวกและรวดเร็วเช่นปัจจุบัน ย่อมไม่เป็นการยากที่รัฐจะ
ดาเนินการให้เกิดผลเช่นนั้น แต่ลาพังการจัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตัวบทกฎหมาย ไม่ได้ทาให้ประชาชน
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายนั้นได้อย่างถูกต้อง สิ่งที่รัฐจะต้องดาเนินการ คือ ต้องดาเนินการให้ประชาชน
สามารถเข้าใจกฎหมายนั้นได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจทาเป็นระบบที่นากฎหมายที่เกี่ยวข้องมารวมไว้ในที่เดียวกัน
หรือจัดทาคาอธิบายสั้น ๆ หรือคู่มือพอที่จะทาให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าตนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด
อย่างไร

๑๒๒
(ง) เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือผลกระทบที่จะมี
ต่อประชาชน หรือสามารถเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ที่หน่วยงานของรัฐอาจนึกไม่ถึงได้ จึงกาหนดให้ต้องมีการ
รับ ฟังความคิดเห็น ของผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้ว นาความคิดเห็นนั้นไปใช้ประกอบการตรากฎหมายในทุกขั้นตอน
ซึ่งมิได้หมายความว่า ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นในทุกขั้นตอน แต่หมายถึงการนาความคิดเห็นที่ได้รับฟังมา
แต่ต้นนั้นไปใช้ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย
(จ) เพื่อแสดงให้เห็นว่ากฎหมายนั้นมีความจาเป็นต้องตราขึ้นอย่างแท้จริง มาตรา ๗๗
จึงกาหนดให้ต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการตรากฎหมายนั้น และภาระที่จะเกิดกับประชาชน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ประชาชนจะต้องเสียไปในการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อวิเคราะห์ว่ากฎหมายนั้นมีความคุ้มค่าและมีความจาเป็นอย่างแท้จริง
(ฉ) เมื่อกฎหมายนั้นใช้บังคับแล้ว มาตรา ๗๗ ยังกาหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายตามระยะเวลาที่จะมีกฎหมายกาหนด ในการวิเคราะห์ดังกล่าวต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย การประเมินผลสัมฤทธิ์นี้จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า ผลที่คาดหวังไว้ในการตรากฎหมายนั้น ได้เกิ ดขึ้น
จริงหรือไม่ มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดเพียงใด และที่สาคัญหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายจนเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือสร้างความสุขสงบให้แก่ประชาชนและสังคม
มากน้อยเพียงใด
(ช) เพื่ อ เป็ น การปฏิ รู ป การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และการปฏิ รู ป การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตไปพร้อมกัน มาตรา ๗๗ จึงกาหนดเงื่อนไขในการตรากฎหมายให้หลีกเลี่ยงการใช้ระบบ
อนุญาต ซึ่งเป็นที่มาของการทุจริตประพฤติมิชอบ และระบบคณะกรรมการ ซึ่งทาให้เกิดขั้นตอน และหาตัว
บุคคลที่จะรับผิดชอบในผลแห่งการกระทามิได้ นอกจากนั้น ในกรณีที่ให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการใช้
ดุลพินิจในเรื่องใด จะต้องกาหนดระยะเวลาและขั้นตอนไว้ให้ชัดเจน
(ซ) โดยธรรมชาติของกฎหมายซึ่งตราขึ้นเพื่อบังคับกับประชาชน จึงมักจะมีบทกาหนดโทษ
สาหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามด้วยเสมอ และโทษที่กาหนดไว้ก็ต้องเป็นโทษทางอาญา ซึ่ งนับวันจะกาหนดให้สูงขึ้น ๆ
จนอาจกลายเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ไปในทางที่ไม่ชอบได้ จึงได้กาหนดเงื่อนไขเป็น ประการสุดท้าย
ว่า การกาหนดโทษอาญาในกฎหมาย ให้กาหนดแต่เฉพาะเมื่อเป็นความผิดร้ายแรงเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่
จะต้องไปศึกษาและวางแนวทางในการกาหนด "ผลร้าย” แบบใหม่ขึ้นแทนที่โทษทางอาญา เช่น อาจกาหนด
เป็นโทษทางปกครองแทน เป็นต้น
การบัญญัติมาตรา ๗๗ ไว้ในหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ ก็เพราะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่
การจะบังคับให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ ในทันทีทันใด อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ การบัญญัติไว้ใน
หมวดว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐก็เพื่อให้รัฐมีเวลาที่จะพัฒนาและปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการตรา
กฎหมายอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดหวังว่ารัฐจะตรากฎหมายแม่บทในการจัดทาร่างกฎหมายและการ
พิจารณากฎหมายในโอกาสอันควร และเพื่อประโยชน์ในการปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๗๖ จึงกาหนดให้รัฐพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และมีประสิทธิภาพ เพื่อแทนที่

๑๒๓
ภาพความเป็นผู้ปกครอง หรือผู้มีอานาจ ที่เคยมีอยู่เดิม ในขณะเดียวกันก็กาหนดไว้ในมาตรา ๒๕๘ (ค) (๒)
ให้มีการปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อสร้างความมีนิติทัศนะให้เกิดขึ้น
ในหมู่นักกฎหมาย

๑๒๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๗๘ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ การจัดทาบริการสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการ
ตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือชุมชน

กาหนดหลักการให้รัฐส่งเสริม
ให้ประชาชนและชุมชนเข้าใจระบอบ
การปกครองและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศในทุกมิติ

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นบทบัญญัติใหม่ เป็นบทบัญญัติทกี่ าหนดให้รัฐส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยกาหนดเป็นนโยบาย
สาคัญให้รัฐพึงมีแนวนโยบายในการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การ
ปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็น ประมุข และสนับ สนุน การมีส่ว นร่ว มของ
ประชาชนและชุมชนในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. การจัดทาบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
๒. การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
๓. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔. การตัดสินใจทางการเมือง และ
๕. การอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน

หมวด ๗
รัฐสภา
ความมุ่งหมาย
บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์ประกอบ และวิธีทางานของรัฐสภา
อันถือว่าเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยและเป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ซึ่งรับกับบทบัญญัติมาตรา ๓
ที่วางหลักไว้ตั้งแต่ในเบื้องแรกแล้วว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อานาจอธิปไตย อันได้แก่ อานาจ
นิติบัญญัติ อานาจบริหาร และอานาจตุลาการ ผ่านรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามลาดับ
ทั้งนี้ โครงสร้างของระบบรัฐสภาไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช
๒๔๗๕ อั น เป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ถาวรฉบั บ แรกบั ญ ญั ติ ให้ ใช้ ระบบสภาเดี ย ว (unicameral) กล่ า วคื อ มี ส ภา
ผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นต้นมา
ได้บัญญัติให้ใช้ระบบสองสภา (bicameral) ซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร กับวุฒิสภา (หรือที่แรกมีเรียกว่า
“พฤฒสภา”) มาโดยตลอด ในชั้นแรกที่ใช้ระบบสองสภานี้ สภาผู้แทนราษฎรทาหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมาย
และตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน โดยวุฒิสภาจะทาหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อความละเอียดรอบคอบ
สาหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใช้ระบบสองสภาเช่นเดียวกับ
รัฐธรรมนูญที่ผ่านมา โดยสภาผู้แทนราษฎรทาหน้าที่พิจารณาเสนอร่างกฎหมายและควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดินของฝ่ายบริหาร และวุฒิสภาทาหน้าที่ในด้านกลั่นกรองกฎหมาย และการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง
ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กรรมการองค์ ก รอิ ส ระ และผู้ ว่ า การตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ทั้ งนี้ หมวด ๗ รัฐ สภา
ประกอบด้วย ๕ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป เป็ นบทบัญญัติว่าด้วยองค์ประกอบของรัฐสภา หน้าที่และอานาจของ
ประธานและรองประธานฝ่ายนิติบัญญัติ การพิจารณากฎหมาย รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการ
สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร บทบัญญัติในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับประเภทของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร การดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง รวมทั้งวิธีการคานวณเพื่อหาสัดส่วนจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยมี
หลักการว่า “คะแนนเสียงของประชาชนทุกคะแนนมีความหมายต่อผลการเลือกตั้ง ” และในการเลือกตั้งนั้น
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องให้ความสาคัญทั้งกับตัวบุคคลผู้สมัครรับเลือกตั้ง และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ประกอบกัน
โดยให้ระบบการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นแบบเขตเดียว เบอร์ เดียว และใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว เพื่อให้ประชาชน
เกิดความสนใจ สามารถใช้สิทธิได้ง่าย ไม่มีความซับซ้อน และประหยัดงบประมาณ

๑๒๖
ส่วนที่ ๓ วุฒิ สภา บทบัญญั ติในส่ วนนี้เกี่ยวข้องกับสมาชิกวุฒิ ส ภา ทั้งองค์ประกอบ ที่มา
หน้าที่และอานาจ โดยมีหลักคิดพื้นฐานว่า วุฒิสภามิได้เป็ นสภาพี่เลี้ยงเหมือนในอดีต หากเป็นสภาที่จะช่วยให้
กฎหมายที่จะตราขึ้นนั้นมีความละเอียดรอบคอบ และมีการพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยประชาชนจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคมมีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายได้อย่างแท้จริง
ดังนั้น ที่มาของสมาชิกวุฒิส ภาตามรัฐ ธรรมนูญนี้จึ งแตกต่างจากที่มาของสมาชิกวุฒิส ภา
ตามรัฐธรรมนู ญ ฉบั บ ก่อน ๆ ที่แรกเริ่ มมีที่มาจากการแต่งตั้ง การสรรหา การเลื อกตั้ง และการผสมผสาน
ระหว่างการสรรหาและการเลือกตั้ง เป็น “การเลือกกันเองในหมู่ประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้ามาทาหน้าที่
สมาชิกวุฒิสภา” ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๗ ว่า “วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจานวนสองร้อยคน ซึ่งมาจาก
การเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน
หรือทางานหรือเคยทางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทาให้
ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ ” และให้เลือกตั้งแต่ระดับอาเภอ
ระดับจังหวัด ไปถึงระดับประเทศ อันเป็นการสร้าง “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
และอย่างมีนัยสาคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพราะสมาชิกวุฒิสภาจะใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ มาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน
จากร่างกฎหมายโดยไม่อยู่ภายใต้อาณัติของนโยบายของพรรคการเมือง ดังนั้น กระบวนการเลือกสรรสมาชิก
วุฒิสภาจึงมุ่งที่จะให้ประชาชนซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลายในทุกภาคส่วน
และทุ ก สาขาอาชีพ ซึ่ งประสงค์จ ะเข้ามาท าหน้ าที่ นี้ เข้ ามาสมั ครรับ เลื อ กได้ และให้ แต่ ล ะสาขาอาชี พ หรือ
ประสบการณ์หรือวิถีชีวิต ฯลฯ เลือกกันเอง เพื่อหลีกเลี่ยงกลไกหรือกับดักทางการเมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง และส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็นการ
บั ญ ญั ติส าระส าคัญ เกี่ ย วกับ การกาหนดตาแหน่ง หน้ าที่ และอานาจของบุ คคลในสภาทั้งสอง รวมทั้ งการ
ดาเนิ น การในการประชุมของสภาทั้งสอง เพื่อให้ การดาเนินการขององค์กรฝ่ายนิติบัญ ญัติเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑๒๗

ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ความมุ่งหมาย
บทบัญ ญัติใ นส่ว นนี้เกี่ย วข้อ งกับ องค์ป ระกอบของรัฐ สภาอัน เป็น องค์ก รที่ทาหน้า ที่ด้า น
นิติบัญญัติ หน้าที่และอานาจของประธานและรองประธานฝ่ายนิติบัญญัติ อานาจในการพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบร่างกฎหมาย รวมทั้ง หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

๑๒๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๗๙ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร กาหนดองค์ประกอบของรัฐสภา โดย
และวุฒิสภา
ให้ มี ส องสภา (bicameral) กรอบ
รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตาม และเงื่อนไขการที่รัฐสภาจะประชุม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ร่วมกัน หรือแยกกัน และเงื่อนไขการ
บุ ค คลจะเป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและสมาชิ ก เป็นสมาชิกของแต่ละสภา
วุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้
คาอธิบายประกอบ
โครงสร้างของระบบรัฐสภาไทยนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕
อันเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรก ใช้ระบบสภาเดียว (unicameral) กล่าวคือ มีสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว
อย่ างไรก็ดี นั บ แต่ รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นต้นมา ได้ใช้ระบบสองสภา
(bicameral) ซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร กับวุฒิสภา (หรือที่แรกมีเรียกว่า “พฤฒิสภา”) มาโดยตลอด
สาหรับ การกาหนดว่า “รัฐ สภาจะประชุมร่ว มกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐ ธรรมนูญ ” นั้น มีความมุ่งหมายเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์จากการใช้สมาชิกของสภาทั้งสอง
มาประชุมร่วมกันในกิจการทั่ว ๆ ไปอันจะสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง เพราะเมื่อกาหนดให้
การประชุมร่วมกันจะกระทาได้เฉพาะกรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ (ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา) กรณี จึ งไม่อาจตรากฎหมายเพื่ อให้ สภาทั้งสองมาประชุมร่วมกันนอกเหนื อจากที่บัญ ญั ติไว้ใน
รัฐธรรมนูญได้
นอกจากนี้ ความในวรรคสามที่ห้ามบุคคลใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ในขณะเดียวกัน เพื่อป้องกันมิให้เกิด “ความขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ ” (Conflict of role) เพราะแต่ละสภา
ต่า งมีห น้า ที่แ ละอานาจ (accountability) รวมทั้ง บทบาท (role) ที่แ ตกต่า งกัน ซึ่งมีทั้ง ส่ว นที่เสริม กัน
(เช่น การพิจารณาร่างกฎหมาย) และส่วนที่ถ่วงดุลกัน (เช่น การขอให้ ผู้ขาดสมาชิกภาพพ้นจากความเป็น
สมาชิก) หากไม่มีข้อห้ามดังกล่าว จะทาให้เกิดการปฏิบัติที่ขัดแย้งในบทบาทหน้าที่ขึ้นได้ และอาจมีผู้ไม่สุจริต
ใช้เป็นช่องทางในการควบคุมการใช้อานาจนิติบัญญัติเพื่อกระทาการอันไม่เป็นไปตามทานองคลองธรรมได้
โดยง่าย

๑๒๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๘๐ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธาน เพื่ อ ก าหนดฐานะและการปฏิ บั ติ
รัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา
หน้าที่ของประธานแต่ละสภาในส่วน
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ป ระธานสภาผู้ แ ทนราษฎ ร หรื อ ที่เกี่ยวกับความเป็นรัฐสภา
ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ประธานรัฐสภาได้ ให้ประธานวุฒิสภาทาหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน
ในระหว่างที่ ป ระธานวุฒิ ส ภาต้ องท าหน้ าที่ ป ระธาน
รัฐสภาตามวรรคสอง แต่ไม่มีประธานวุฒิสภา และเป็นกรณีที่เกิดขึ้น
ในระหว่างไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ให้รองประธานวุฒิสภาทาหน้าที่
ประธานรัฐสภา ถ้าไม่มีรองประธานวุฒิสภา ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมี
อายุมากที่สุดในขณะนั้นทาหน้าที่ประธานรัฐสภา และให้ดาเนินการ
เลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว
ประธานรัฐ สภามีห น้ าที่ และอานาจตามรัฐ ธรรมนู ญ
และดาเนินกิจการของรัฐสภา ในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ
ประธานรัฐสภาและผู้ ทาหน้ าที่แทนประธานรัฐ สภา
ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
รอ งป ระ ธาน รั ฐ ส ภ ามี ห น้ าที่ แ ล ะอ าน าจต า ม
รัฐธรรมนูญ และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย
คาอธิบายประกอบ
ในชั้ น แรก รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรสยาม พุ ท ธศั กราช ๒๔๗๕ ใช้ ระบบสภาเดี ย ว
(unicameral) โดยมาตรา ๖ บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงใช้อานาจนิ ติบัญญัติโดยคาแนะนาและยินยอม
ของสภาผู้แทนราษฎร” กรณีจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นประธานรัฐสภา อย่างไรก็ดี นับแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๔๘๙ เป็นต้นมา ได้ใช้ระบบสองสภา (bicameral) ซึ่งประกอบด้วย
สภาผู้แทนราษฎร กับวุฒิสภา (หรือที่แรกมีเรียกว่า “พฤฒสภา”) จึงต้องมีการบัญญัติให้ชัดเจนว่าประธานสภาใด
จะท าหน้ าที่ ป ระธานรั ฐ สภา ซึ่ง มาตรา ๖๓ ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั กราช ๒๔๘๙
กาหนดให้ประธานพฤฒสภา (หรือประธานวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มา) เป็นประธานของที่ประชุม
ร่ว มกัน ของรั ฐ สภา และให้ ป ระธานสภาผู้ แทนเป็ น รองประธาน เนื่ องจากในเวลานั้ น พฤตสภา (วุฒิ ส ภา)
เปรียบเสมือนสภาพี่เลี้ยงทาหน้าที่กลั่นกรองงานของสภาผู้แทนราษฎร และมีความเป็นกลางเพราะไม่ได้มาจาก
พรรคการเมือ ง จึง มีค วามเหมาะสมที่จ ะกาหนดให้ ป ระธานพฤฒสภา (วุฒ ิส ภา) เป็น ประธานรัฐ สภา

๑๓๐
และในรั ฐ ธรรมนู ญ ต่ อ มาอี ก หลายฉบั บ เช่ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ก็ยึดถือตามแนวทางดังกล่าว เว้นแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ที่ได้กาหนดให้ประธานสภาผู้ แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา
และให้ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา เนื่องจากสภาร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้นเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎร
มีที่มาจาการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จึงเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง การให้ประธานวุฒิสภา
เป็นประธานรัฐสภาจึงไม่เหมาะสม
ต่อมา เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แนวคิดที่ว่า
สภาผู้แทนราษฎรมีที่มาจาการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จึงเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง การให้
ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภาจึงไม่เหมาะสม ได้รับการยอมรับมากขึ้น ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึ งได้มีการกาหนดให้ ประธานสภาผู้ แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา และให้ ประธาน
วุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา
ส าหรั บ ความในวรรคสามนั้ น เป็ น การเพิ่ ม ขึ้ น ใหม่ ในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาได้เคยเกิดกรณีปัญหาทางรัฐธรรมนูญขึ้นเมื่อประธานวุฒิสภา
ต้อ งทาหน้ าที่ประธานรัฐสภา แต่ในระหว่างที่ ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร จึง ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ทั้งในเวลานั้นเองก็ไม่มีประธานวุฒิสภาด้วย มีแต่รองประธานวุฒิสภาทาหน้าที่
ประธานรัฐสภา ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดปัญหาทางรัฐธรรมนูญเช่นนี้ขึ้นอีก รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงกาหนดชัดเจนในกรณีเช่นว่านี้ ให้รองประธานวุฒิสภาทาหน้าที่ประธานรัฐสภา ถ้าไม่มี
รองประธานวุฒิสภา ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมากที่สุดในขณะนั้นทาหน้าที่ประธานรัฐสภา และให้ดาเนินการ
เลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว

๑๓๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๘๑ ร่ างพระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนู ญ กาหนดหลั ก เกณฑ์ ในการใช้ อ านาจ
และร่างพระราชบัญญัติ จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคาแนะนา นิติบัญญัติ
และยินยอมของรัฐสภา
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ ที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
แล้ ว ให้ น ายกรั ฐ มนตรี น าขึ้ น ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายเพื่ อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
คาอธิบายประกอบ
ในสมัย โบราณนั้น การตรากฎหมายเป็นพระราชอานาจโดยเด็ดขาดของพระเจ้าแผ่นดิน
แต่การตรากฎหมายยังไม่มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนเฉกเช่นปัจจุบัน บรรดาข้อรับสั่งที่พระเจ้าแผ่นดินทรงมี
พระบรมราชโองการให้อาลักษณ์จัดทาขึ้นตามพระราชวินิจฉัยและประกาศใช้แก่ประชาชนล้วนถือเป็นกฎหมาย
ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเรียกว่าพระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา หรือประกาศ นอกจากนี้ยังมี บรรดา
กฎเสนาบดีต่าง ๆ ที่ออกโดยเสนาบดีทั้งหลายด้วย
ต่อมา เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศตั้ง “กรมร่างกฎหมาย” ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม
๒๔๖๖ เพื่อทาหน้าที่ร่างกฎหมายขึ้นเป็นการเฉพาะ การร่างกฎหมายของประเทศจึงเป็นระบบระเบียบขึ้น
ซึ่งกรมร่างกฎหมาย (ภายหลังคือ “คณะกรรมการกฤษฎีกา”) ได้วางระบบการตรากฎหมายขึ้นตามหลักว่า
กฎหมายใดเป็นเรื่องที่จากัดสิท ธิเสรีภาพจะตราขึ้นในรูปพระราชบัญญัติ ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนจะเป็นพระราช
กาหนดซึ่งมีสถานะเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ หากเป็นเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานหรือการบริหารงานภายใน
ของราชการอันเป็นเรื่องทางบริหารจะเป็นพระราชกฤษฎีกา ส่วนการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ
ตามพระราชบัญญัติ พระราชกาหนด หรือพระราชกฤษฎีกาจะเป็นกฎกระทรวง การแจ้งให้ประชาชนทราบ
จะเป็นประกาศ
จนเมื่อมีการเปลี่ ย นแปลงการปกครองเมื่อปี ๒๔๗๕ ได้มีการนาแนวคิดเกี่ยวกับการตรา
กฎหมายในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบอังกฤษมาบัญญั ติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ โดยมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ บัญญัติว่า “อานาจ
อธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุข ทรงใช้อานาจนั้นแต่โดยบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้” โดยมาตรา ๖ บัญญัติรองรับการใช้พระราชอานาจทางนิติบัญญัติไว้ว่า “พระมหากษัตริย์ทรงใช้
อานาจนิติบัญญัติโดยคาแนะนาและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร” และมาตรา ๓๖ ได้วางหลักรับกันไว้อีก
ทอดหนึ่งว่า “บรรดาพระราชบัญญัติทั้งหลาย จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้แต่โดยคาแนะนาและยินยอมของสภา

๑๓๒
ผู้แทนราษฎร” ดังนั้น การตราพระราชบัญญัติจึงเป็นพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ “โดยคาแนะนาและ
ยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร” ส่วนพระราชกาหนดซึ่งมีสถานะเช่นเดียวกับพระราชบัญญัตินั้นก็เป็นไปตาม
หลักการเดียวกันคือต้องได้รับความยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรด้วย แต่โดยที่เป็นเรื่องฉุกเฉินหรือจาเป็น
เร่งด่ว น การตราพระราชกาหนดจึ งเป็นพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ที่จะตราขึ้นใช้บังคับทัน ทีได้
แต่ใ นคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป “ท่านให้ นาพระราชกาหนดนั้นเสนอต่อสภาเพื่ออนุมัติ ถ้าสภา
อนุมัติแล้วพระราชกาหนดนั้นก็เป็นพระราชบัญญัติต่อไป ถ้าสภาไม่อนุมัติไซร้ พระราชกาหนดนั้น เป็นอันตกไป
แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกาหนดนั้น” (มาตรา ๕๒ วรรคสอง)
ต่อมา เมื่อรัฐธรรมนูญใช้ระบบสองสภา (bicameral) จึงได้มีการแก้ไขบทบัญญัติในส่วนนี้
ให้ส อดคล้อ งกัน ว่า การตรากฎหมายระดับ พระราชบัญ ญัติจึง เป็น พระราชอานาจของพระมหากษัต ริย์
“โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา” ซึ่งรัฐธรรมนูญต่อมาทุกฉบับ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก็ยึดแนวทางดังกล่าว
อนึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพิ่มกระบวนการตามวรรคสอง
ขึ้ น ใหม่ เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ให้ เกิ ด ปั ญ หาทางรั ฐ ธรรมนู ญ เช่ น ที่ เคยเกิ ด ขึ้ น ในอดี ต ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ได้ น าร่ า ง
พระราชบั ญ ญัติ ที่ได้รับ ความเห็ น ชอบของรัฐสภาขึ้นทูล เกล้ าทูลกระหม่อมถวายภายในเวลาที่รัฐ ธรรมนูญ
กาหนด ทั้งที่มีการส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จนทาให้เกิดปัญหาทางการเมืองขึ้น โดยกระบวนการ
ที่เพิ่มขึ้นนั้นได้กาหนดว่าเมื่อร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้
ห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันตามจานวนที่กาหนด เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี เพื่อให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือถ้าไม่มีกรณี
ที่นายกรัฐมนตรีเห็นเองว่าสมควรส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐ ธรรมนูญ หรือตราขึ้น โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐ ธรรมนูญ จึงให้นาร่างพระราชบัญ ญัตินั้น
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว

๑๓๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๘๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตน
เป็นสมาชิก ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้น
สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๒)
หรือมาตรา ๑๑๑ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗) แล้วแต่กรณี และให้
ประธานแห่งสภาที่ได้รับคาร้อง ส่งคาร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่
เมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณา หากปรากฏเหตุอันควร
สงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมี
คาสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะ
มีคาวินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยแล้ว ให้ศาล
รัฐธรรมนูญแจ้งคาวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับคาร้อง
ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่หยุด
ปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทาไปก่อนพ้นจาก
ตาแหน่ง
มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง เป็นจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุ
สิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ตามวรรคหนึ่งได้ด้วย

กาหนดกลไกในการดาเนินการเมื่อมี
เหตุสงสัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาแต่ละสภาสิ้นสุดลง และผลแห่ง
การสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพ

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๘๑) โดยกาหนดจานวนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า
ห้ าคนมีสิ ท ธิเข้าชื่อร้ องต่ อประธานแห่ งสภาที่ ตนเป็ นสมาชิ ก ต่ อมาในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๐๕) ได้เพิ่มจานวนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไม่น้อยหนึ่ง

๑๓๔
ในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก และได้
บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซึ่งเป็นการกาหนดหลักเกณฑ์ในการร้องขอต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา แต่อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพิ่มเติมหลักการใหม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งให้สมาชิกผู้ถูก
ร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาวินิจฉัย หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณี
ตามที่ถูกร้องนั้น และการกาหนดไม่ให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมี
คาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
(๒) ความในวรรคสองเป็น บทบัญ ญัต ิใ หม่ เพื ่อ กาหนดให้ศ าลรัฐ ธรรมนูญ มีค าสั ่ง ให้
สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาวินิจฉัย หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้อง
มีกรณีตามที่ถูกร้องนั้น และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใดสิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้น
จากตาแหน่งนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และได้บัญญัติรับรองการกระทาของสมาชิกผู้นั้นว่าการพ้นจาก
สมาชิก ภาพไม่ ก ระทบต่ อ กิ จ การที่ ผู้ นั้ น ได้ ก ระท าไปก่ อนพ้ น ต าแหน่ ง เหตุ ผ ลที่ เพิ่ ม ความตามวรรคสองนี้
เนื่องจากเคยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เหตุที่สมาชิกที่รู้ตัวเองว่าขาดคุณสมบัตินั้นไม่สุจริต ใช้กลไกของรัฐธรรมนูญ
ไม่ต รงตามเจตนารมณ์ข องรัฐ ธรรมนูญ โดยการให้พ รรคพวกตนเข้า ชื่อ เพื่อ เสนอต่อ ศาลรัฐ ธรรมนูญ
เพราะบทบัญญัติเดิม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๙๒) กาหนดไว้ว่า
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยแล้วไม่มีผลกระทบย้อนหลัง ทาให้สมาชิกที่รู้ว่าขาดคุณสมบัตินั้นยังคงอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปโดยอาศัยโอกาสดังกล่าวสร้างความชอบธรรมที่จะอยู่อีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง
อนึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มิได้มีบทบัญญัติให้คืนเงินประจา
ตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่สมาชิกผู้ นั้นได้รับมาเนื่องจากการดารงตาแหน่งดังกล่าวซึ่งเคยมี
บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๙๒)
(๓) ความในวรรคสามเป็นหลักการที่บัญญัติขึ้นใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาในการนับองค์ประชุม
จึงกาหนดไม่ให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคสองเป็นจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
(๔) กาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจดาเนินการได้ด้วยเช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติ
ในรัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๙๑ วรรคท้าย) แต่ให้คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ส่ ง เรื่ อ งไปยั ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ได้ โ ดยตรง ไม่ ต้ อ งส่ ง ผ่ า นประธานแห่ ง สภาที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นเป็นสมาชิก

๑๓๕

ส่วนที่ ๒
สภาผู้แทนราษฎร
ความมุ่งหมาย
บทบัญญัติในส่วนนี้เป็นบทบัญญัติที่กาหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎร
รวมตลอดทั้งวิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ความสัม พัน ธ์ร ะหว่างผู้ส มัค รรับเลือ กตั้งและพรรคการเมือง กระบวนการในการจัดการเลือ กตั้ง
และการสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๖๐ มีความมุ่งหมายเพื่ อแก้ไขสภาพ
ปัญหาทางการเมืองในระยะที่ผ่านมา ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชน
อย่างแท้จ ริง หากแต่เป็น ตัวแทนของพรรคการเมืองหรือเจ้าของพรรคการเมือง นอกจากนั้นยังมีลักษณะ
เป็น การให้ความสาคัญแก่รูปแบบและวิธีการยิ่งกว่าหลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย จึงได้ปรับระบบ
การเลือกตั้งให้มีความเหมาะสมกับ บริ บททางการเมืองของประเทศไทย โดยกาหนดหลักการเลือกตั้งใหม่
ที่มุ่งเน้ นให้ คะแนนเสียงของผู้ลงคะแนนเสี ยงทุกคนมีความหมายมากที่สุด และให้ ความส าคัญ ทั้งตัวบุคคล
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกของพรรคการเมือง และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครประกอบกัน ในอดีตที่ผ่านมาการ
เลือกตั้งจะถือเอาคะแนนเสียงของคนที่ได้รับ คะแนนมากที่สุดเป็นเกณฑ์ ส่วนคะแนนเสียงของประชาชนที่
ลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่ไม่ได้รับเสียงข้างมาก จะถูกทิ้งไป ในลักษณะผู้ชนะกินรวบ ทาให้การลงคะแนนเสียง
ของประชาชนจะมีความหมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าได้ล งคะแนนเลื อกผู้ ที่คนส่ วนมากเลื อกหรือไม่ ลั กษณะ
เช่ น นั้ น เท่ า กั บ เป็ น การทอดทิ้ ง เสี ย งข้ า งน้ อ ย ในการวางระบบตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงเปลี่ยนแนวคิดใหม่ให้คะแนนเสียงทุกเสียงของประชาชนมีความหมายอย่างแท้จริง ไม่ว่า
จะเลือกผู้สมัครคนใด จากพรรคการเมืองใด คะแนนเหล่านั้นจะนาไปคานวณเพื่อประโยชน์ในการกาหนดตัว
ผู้แทนราษฎรได้ทุกคะแนน โดยให้ระบบการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นแบบเขตเดียว เบอร์เดียว และใช้บัตรเลือกตั้ง
ใบเดียว เพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจ สามารถใช้สิทธิได้ง่าย ไม่มีความซับซ้อน และประหยัดงบประมาณ
นอกจากนี้ ได้ ส ร้ างหลั กการใหม่ โดยให้ ประชาชนมีสิ ท ธิที่ จะลงคะแนนไม่เลื อกผู้ ใดเลยได้
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่ว่าประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ก็แต่อานาจนั้นเป็นของประชาชน โดยประชาชน และ
เพื่อประชาชน คะแนนเสียงของประชาชนที่จะแสดงให้เห็นว่าอานาจนั้นเป็นของประชาชน จึงสมควรทาให้เป็น
ที่ป ระจั กษ์ โดยกาหนดว่า ผู้ ที่จ ะได้รับ เลื อกตั้ง นอกจากจะต้องได้คะแนนเสียงมากที่ สุดแล้ว ยังจะต้องได้
คะแนนสูงกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด เพื่อเป็นการวางกรอบให้พรรคการเมืองในการเลือกสรรคนลงสมัครในนาม
ของพรรคการเมือง ที่จะต้องเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และคุณงามความดีตามที่ประชาชนต้องการ
หากส่งบุคคลที่ขัดต่อความคิดเห็นของประชาชนโดยรวม ประชาชนย่อมมีสิทธิที่จะไม่เลือกใครเลย ในกรณีที่ไม่มี
ผู้สมัครใดไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขต

๑๓๖
เลือกตั้งนั้น จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่จนกว่าจะได้ผู้แทนซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้น
โดยผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งเดิ ม ทุ ก รายไม่ มี สิ ท ธิส มั ค รรับ เลื อ กตั้ งในการเลื อ กตั้ งที่ จ ะจั ด ขึ้ น ใหม่ เพราะถื อ ว่ า
ประชาชนได้แสดงเจตนาไม่ยอมรับ บุคคลเหล่านั้นแล้ว บุคคลเหล่านั้นจึงไม่สมควรลงสมัครรับเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งครั้งนั้นอีก แต่ไม่ห้ามที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมัยต่อไป เพราะถือว่าเวลาที่ล่วงเลยไป
อาจไปสร้างความดีงามจนประชาชนพอใจแล้วได้ นอกจากนี้ยัง ได้ปรับโครงสร้าง หน้าที่และอานาจ และกลไก
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้สามารถดาเนินการจัดการเลือกตั้งได้ และเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม
โดยได้กาหนดให้ คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ประกาศกาหนดวันเลื อกตั้ ง และในกรณี มี เหตุ จาเป็นอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจกาหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหากรณีมีวิกฤตที่ทาให้
จัดการเลือกตั้งไม่ได้ รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้บุคคลซึ่งเคยกระทาการทุจริตต่อหน้าที่หรือทุจริตในการ
เลือกตั้งเข้าสู่อานาจทางการเมืองด้วย

๑๓๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๘๓ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก กาหนดองค์ประกอบของสภา
จานวนห้าร้อยคน ดังนี้
ผู้แทนราษฎรและที่มาของ
(๑) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จานวนสามร้อยห้าสิบคน
(๒) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
จานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน
ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่
ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้งหรือประกาศชื่อ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สภา
ผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่
ในกรณีมีเหตุใด ๆ ที่ทาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อมีจานวนไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิก
เท่าที่มีอยู่
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการกาหนดจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการบัญญัติไว้ เป็นครั้งแรก
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๘๖ และ ๘๗ ) ซึ่งไม่ได้กาหนดจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ตายตัวแต่ให้คานวณจากจานวนราษฎรเป็นเกณฑ์ โดยถือเกณฑ์ราษฎรจานวนหนึ่ง
แสนห้าหมื่นคนให้เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ๑ คน ถ้าเศษที่เหลือเกิน เจ็ดหมื่นห้าพันคนให้มีจานวน
สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรเพิ่ม ได้อีก ๑ คน และบทบัญ ญัติทานองเดีย วกัน นี้ไ ด้บัญ ญัติใ นรัฐ ธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๒๑ (มาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐) แต่ ก ารก าหนดจ านวน
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรไว้ต ายตั ว ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ ไว้เป็ น ครั้งแรกในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๑๑ และมาตรา ๑๑๒) โดยบัญญัติให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า
สองร้ อ ยสี่ สิ บ คนแต่ ไม่ เกิ น สามร้ อ ยคน และในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๔
กาหนดให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนสามร้อยหกสิบคน
การริเริ่มแบ่งประเภทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจัก รสยาม พุท ธศัก ราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑๐) กาหนดให้ส ภาผู้แ ทนราษฎรประกอบด้ว ย
สมาชิก ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ มาจากการเลือกตั้ง ประเภทที่ ๒ มาจากการแต่งตั้ง แต่ต่อมาได้มีการบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับกาหนดให้สภาผู้แทนประกอบด้วยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้งเท่านั้น เช่น รัฐธรรมนูญ

๑๓๘
แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๕ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๕ จนถึ ง รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ภายหลังได้มีการแยกที่มาของสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร เป็น ๒ ทาง
คื อ ทางหนึ่ ง มาจากการเลื อ กตั้ งโดยตรง อี ก ทางหนึ่ งมาจากเลื อ กตั้ ง ผ่ า นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ดั ง ที่ ได้ บั ญ ญั ติ ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๙๘) กาหนดที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็น ๒ ทางคือ คือ มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ งเขตละหนึ่งคน จานวนสี่ร้อยคน และมาจากการ
เลื อกตั้งแบบบั ญชีรายชื่อจานวนหนึ่ งร้อยคน และรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง) กาหนดที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ ๒ ทางเช่นกัน คือ มาจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจานวนสามร้อยเจ็ด สิบห้าคน และมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจานวนหนึ่งร้อย
ยี่สิบห้าคน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มีจานวนห้าร้อยคน ประกอบด้วย สมาชิกแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจานวนสามร้อยห้าสิบคน และสมาชิกแบบบัญชี
รายชื่อจานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน การกาหนดสัดส่วนจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๓๕๐ : ๑๕๐ มีที่มาจาก
การใช้ระบบการเลือกตั้งแบบผสม คือ ระบบจัดสรรปันส่วนผสม เนื่องจากระบบนี้มุ่งเน้นการพยายามทาให้
คะแนนทุกคะแนน ของประชาชนมีความหมาย คะแนนที่ประชาชนเลือกทุกพรรคการเมืองจะต้องถูกนามาคิด
จัดสรรที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง สามร้อยห้าสิบ
คน เป็น จานวนที่ให้ ความสาคัญกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องเป็นผู้แทนในเขตพื้นที่ของประชาชน และ
ในขณะเดียวกันเพื่อให้คะแนนของประชาชนมีความหมายด้วยการใช้ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม
จึงกาหนดให้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน ซึ่งมีที่มาจากการจัดสรร
คะแนนที่ ป ระชาชนเลื อ กพรรคต่ า ง ๆ ทั้ ง ประเทศ ชดเชยให้ แ ต่ ล ะพรรคมี โ อกาสได้ ที่ นั่ ง ในสภาเป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็น สัดส่วนที่แปรผันโดยตรงกับคะแนนที่พรรคได้รับ
โดยที่จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกกาหนดให้มีจานวนตายตัว คือ ๓๕๐ คน และ ๑๕๐ คน
จึ งอาจเกิ ดปั ญ หาว่าถ้าขาดหายไปเพี ย ง ๑ คน ก็อ าจท าให้ เกิด ปั ญ หาว่าสภาผู้ แทนราษฎรยังไม่ ครบตาม
องค์ป ระกอบและไม่ส ามารถทางานต่อไปได้ จึงมีบทบัญ ญั ติไว้ในวรรคสองและวรรคสาม เพื่ อว่าในกรณี ที่
สมาชิก ขาดหายไปไม่ว่าด้ว ยเหตุใดก็ให้ส ามารถปฏิบัติห น้า ที่ในฐานะสภาผู้แทนราษฎรต่อ ไปได้ สาหรับ
ความมุ่งหมายในวรรคสอง มุ่งหมายว่าในเบื้อ งต้น จานวนสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีครบจานวน
สามร้ อยห้ าสิ บ คนก่อน และหากมีการขาดหายในภายหลั งจึงจะใช้บ ทบั ญ ญั ติในวรรคสองเพื่ อให้ ส ามารถ
ดาเนินงานต่อไปได้ จึงได้ใช้ถ้อยคาว่า “ในกรณีที่ตาแหน่ง.....ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด” ซึ่งหมายความว่ามีผู้ดารง
ตาแหน่งนั้นอยู่ก่อนแล้วว่างลง กรณีจึงจะเข้าข่ายบทบัญญัติแห่งวรรคสอง อย่างไรก็ตาม ยังมีบทยกเว้นอีก
ต่างหากสาหรับกรณีที่มีสมาชิกไม่ครบจานวนมาแต่ต้น ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๔ ส่วนความในวรรคสามนั้น
จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้น กล่าวคือแม้จะมีสมาชิกไม่ครบจานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคนมาแต่ต้น จะด้วยเหตุใดก็ตาม
สภาผู้แทนราษฎรก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ จึงได้ใช้ถ้อยคาว่า “ในกรณีมีเหตุใด ๆ ที่ทาให้สมาชิก...
มีจานวนไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบคน...” ซึ่งมีความหมายต่างกับคาว่า “ว่างลง” ที่ใช้ในวรรคหนึ่ง

๑๓๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘๔ ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละเก้าสิบห้าของ
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว หากมีความจาเป็น
จะต้องเรียกประชุมรัฐสภา ก็ให้ดาเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้
โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ แต่ต้อง
ดาเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจานวนตาม
มาตรา ๘๓ โดยเร็ว ในกรณีเช่นนี้ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดังกล่าวอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่
เหลืออยู่

ความมุ่งหมาย
กาหนดองค์ประกอบของสภา
ผู้แทนราษฎรในการเปิดประชุมรัฐสภา
ครั้งแรก ก่อนมีการประกาศผลการ
เลือกตั้งทั้งหมด

คาอธิบายประกอบ
กลไกที่กาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการจัดการเลือกตั้งได้เริ่มขึ้นในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดการเลือกตั้งแล้ว
ยังไม่ส ามารถประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ครบทุกเขต ทาให้ เกิดปัญหาไม่ส ามารถ
เปิด ประชุม รัฐ สภาได้ เนื่อ งจากในรัฐ ธรรมนูญ มีบ ทบัญ ญัติ ที่บังคับ ไว้ว่า การเปิด ประชุม รัฐ สภาครั้งแรก
จะต้องกระทาภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปัญหานั้นทาให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งไม่สามารถพิจารณาความสุจริตหรือไม่สุจริตของการเลือกตั้งได้อย่างละเอียด ต่อมารัฐธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๙๓ วรรคท้าย) ได้มีการเพิ่มบทบัญญัติดังกล่าวนี้ขึ้นมา
และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้คงหลักการดังกล่าวเช่นกัน เพื่อให้กรณีที่ไม่
สามารถประกาศผลการเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรพร้อ มกั น ทั้ งหมดห้ าร้อ ยคนได้ หากได้ จ านวน
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรถึ งร้ อ ยละเก้ า สิ บ ห้ า ของจ านวนสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรทั้ งหมดก็ ให้ ส ามารถ
ดาเนินการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกได้ และเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถตรวจสอบการเลือกตั้ง
อย่างรอบคอบในส่วนที่เหลือต่อไปได้ โดยไม่ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรหยุดชะงัก นอกจากนี้
ในรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ นี้ ยัง ได้ข ยายโอกาสให้ค ณะกรรมการการเลือ กตั้ง ได้ทาหน้า ที่ ใ ห้ส มบูร ณ์อีก ขั้น หนึ่ง
โดยกาหนดให้ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นหกสิบวัน ซึ่งทาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเวลาเพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และแม้กรณีที่ยังไม่อาจประกาศผลได้ภายในหกสิบวัน ก็สามารถทาหน้าที่ตรวจสอบการเลือกตั้ง
ส่วนที่เหลือต่อไปได้ตามความในมาตรานี้

๑๔๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๘๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและ
ลับ โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ได้เขตละหนึ่งคน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งได้คนละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้ใด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้
ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมี
คะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง
การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน การ
ประกาศผลการเลือกตั้ง และการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกฎหมายดังกล่าวจะกาหนดให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ประกอบการ
สมัครรับเลือกตั้งด้วยก็ได้
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง
เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้า
ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบ
เบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้า
กว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็น
การตัดหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะ
ดาเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามี
การกระทาการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็
ตาม

กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ของการได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง วิธีออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์ และในการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง และในกรณีที่
มีการประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้ว
ให้เป็นหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะ
ดาเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือ
วินิจฉัยต่อไป หากมีการทุจริตในการ
เลือกตั้งหรือการเลือกตั้งไม่สุจริตหรือ
เที่ยงธรรม

๑๔๑
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรานี้ เ ป็ น การก าหนดวิ ธี ก ารออกเสี ย งลงคะแนนเพื่ อ เลื อ ก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ แต่มิได้ระบุ
เจาะจงให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบละหนึ่งใบดังเช่นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๙๓ วรรคสอง) แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่ละคน มีสิทธิ ลงคะแนนคนละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนนเลือกหรื อไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใดเลยก็ได้
การออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ มีบัญญัติมาตั้งแต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๙ มาตรา ๒๙ วรรคสาม ความว่า “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ให้ใช้วิธีลงคะแนนออกเสียง
โดยตรงและลับ”
“การออกเสียงลงคะแนนโดยตรง” ย่อมมีความหมายอยู่ในตัวว่า ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งต้องเป็น
ผู้ลงคะแนนนั้นด้วยตนเอง ไม่อาจให้ บุคคลอื่นลงคะแนนแทนตนได้ และมิใช่เลือกโดยวิธีเลือกตัวแทนเพื่อไป
เลือกตั้งอีกทีหนึ่ง ในลักษณะที่กระทาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา หรือดังเช่นที่เคยกระทา
ในการเลือกตั้งในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช
๒๔๗๕ ซึ่งกาหนดให้ราษฎรในหมู่บ้านเลือกผู้แทนเพื่อออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนตาบล แล้วจึงให้ผู้แทนตาบล
ไปเลือกตั้งสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎร วิธีดังกล่าวเป็นการออกเสียงลงคะแนนทางอ้อม
“การออกเสีย งลงคะแนนโดยลับ ” มีความหมายว่าในการลงคะแนนของผู้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน จะต้องกระทาในลักษณะที่บุคคลอื่นไม่อาจทราบหรือตรวจสอบได้ว่าผู้มีสิทธิออกเสียงได้ลงคะแนน
เสียงอย่างไรหรือออกเสียงลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด ในเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคาวินิจฉัย ที่ ๙/๒๕๔๙
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๑ก ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙) สรุปได้ว่า
“หลักการเลือกตั้งโดยลับนั้นเป็นสาระสาคัญของการเลือกตั้งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การใช้สิทธิ
เลือกตั้งจะต้องโดยเสรี หากการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับแล้ว การเลือกตั้งก็ไม่อาจที่จะเป็นการเลือกตั้งโดยเสรีได้
การเลือกตั้งโดยลับ ให้ความคุ้มครองทั้งผู้มีสิท ธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ล ะคนและผลประโยชน์ส่ว นรวมด้ว ย
ตามหลักการการเลือกตั้งโดยลับจะต้องดาเนินการเลือกตั้งโดยไม่ให้ผู้ใดทราบได้เลยว่า ผู้ลงคะแนนออกเสียง
เลือกตั้งแต่ละคนตัดสินใจเลือกใคร”
(๒) ความในวรรคสองเป็นหลักการที่กาหนดขึ้นใหม่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญ ที่เคยมีมา
กล่าวคือ ที่ผ่านมาผู้ได้รับการเลือกตั้งจะได้แก่ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด แม้ว่าในบัตรเลือกตั้งจะเคยมีช่องสาหรับ
“ไม่ประสงค์จะลงคะแนน” ปรากฏอยู่ และกฎหมายกาหนดให้นับเพื่อประกาศให้ประชาชนทราบด้วย แต่มิได้
มีผลกระทบต่อผู้สมัครแต่อย่างใด เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้สมัครคนเดียวในเขตเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องได้คะแนน
สูงกว่าคะแนนที่มีผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน แต่ตามรัฐธรรมนูญนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในอันที่จะใช้
สิทธิไม่เลือกผู้ส มัครผู้ใดเลยได้ โดยให้นาคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใดมานับและประกาศให้ประชาชนทราบด้ว ย
หากปรากฏว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดมีจานวนสูงสุด จะมีผลให้ผู้สมัครทุกคนไม่ว่าจะได้รับคะแนนเสียงเท่าใด
ไม่ได้รับเลือกตั้ง และจะถูกตัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่

๑๔๒
(๓) ความในวรรคสามเป็นการให้อานาจในการตรากฎหมายเพื่อกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน
การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่การกาหนดรายละเอียดดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นเพื่อให้กฎหมายที่จะตราขึ้นสามารถกาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้
ของผู้ ส มั ค รรั บ เลื อกตั้ งเป็ น คุ ณ สมบั ติ เพิ่ ม เติ ม จากที่ ก าหนดไว้ในรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ จึ งมี บ ทบั ญ ญั ติ ระบุ ไว้ว่ า
กฎหมายดังกล่าวจะกาหนดให้ผู้ สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ประกอบการสมัคร
รับเลือกตั้งด้วยก็ได้
(๔) กาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้ง
โดยต้ อ งมี ก ารตรวจสอบเบื้ อ งต้ น ว่ า มี เหตุ อั น ควรเชื่ อ ว่ า การเลื อ กตั้ ง เป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต และเ ที่ ย งธรรม
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะอาศัยแต่เพียงการไม่มีผู้ใดร้องเรียนแล้วประกาศผลการเลือกตั้งดังที่เคยปฏิบัติมา
มิได้ ทั้งยังกาหนดเงื่อนไขด้วยว่า จะต้องรู้ผลการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมดจึง
จะประกาศได้ โดยมีระยะเวลาการตรวจสอบและประกาศผลไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งยังได้
กาหนดไว้ด้วยว่าแม้จะได้ประกาศผลแล้ว หน้าที่ในการตรวจสอบก็จะต้องดาเนินการต่อไป เพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอย่างแท้จริง

๑๔๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๘๖ การกาหนดจานวนสมาชิกสภาผู้แทน กาหนดหลักเกณฑ์การคานวณจานวน
ราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัด
ดาเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
จะพึงมี และการแบ่งเขตเลือกตั้ง
(๑) ให้ใช้จานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง
เฉลี่ยด้วยจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคน
จานวนทีไ่ ด้รับให้ถือว่าเป็นจานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน
(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จานวนราษฎร
ต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม (๑) ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
จังหวัดนั้นได้หนึ่งคน โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจานวนราษฎรต่อ
สมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้น
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจานวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จานวนราษฎรต่อ
สมาชิกหนึ่งคน
(๔) เมื่อได้จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่
ละจังหวัดตาม (๒) และ (๓) แล้ว ถ้าจานวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรยังไม่ครบสามร้อยห้าสิบคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจาก
การคานวณตาม (๓) มากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคานวณนั้น
ในลาดับรองลงมาตามลาดับจนครบจานวนสามร้อยห้าสิบคน
(๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่า
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขต
เลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องจัดให้มีจานวนราษฎรใน
แต่ละเขตใกล้เคียงกัน

๑๔๔
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติ ในมาตรานี้คงหลักการในการใช้หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปี
สุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
(มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๙๔ วรรคสอง)
แต่ที่แตกต่างจากเดิมคือรายละเอียดของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคนที่นามาเฉลี่ยเพื่อให้
ทราบจานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน เช่น จานวนราษฎรทั้งประเทศมีจานวน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ คน จานวน
ราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน คือ (๗๐,๐๐๐,๐๐๐ หารด้วย ๓๕๐ เท่ากับ) ๒๐๐,๐๐๐ คน
(๒) การคานวณจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีจังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จานวน
ราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน เช่น กรณีตามตัวอย่างใน (๑) ถ้ามีจานวนราษฎร ๑๕๐,๐๐๐ คน ก็ให้จังหวัดนั้นมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ๑ คน โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
ส่วนจังหวัดใดมีราษฎรเกินจานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน เช่น ๔๐๐,๐๐๐ คน ก็ให้
จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มอีกหนึ่งคนตามหลักเกณฑ์ในอนุมาตรา (๑) ดังนั้น จังหวัดดังกล่าว
จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ (๔๐๐,๐๐๐ คน หารด้วย ๒๐๐,๐๐๐ เท่ากับ) ๒ คน
(๓) เมื่อคานวณตามอนุมาตรา (๒) และ อนุมาตรา (๓) แล้ว ยังได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ไม่ค รบ ๓๕๐ คน จั งหวั ด ใดมี เศษที่ เหลื อ จากการค านวณตามอนุ ม าตรา (๓) มากที่ สุ ด ให้ จั ง หวั ด นั้ น มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน เช่น จังหวัดหนึ่ง มีจานวนราษฎร ๕๘๐,๐๐๐ คน จังหวัดนั้นจะได้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (๕๘๐,๐๐๐ หารด้วย ๒๐๐,๐๐๐ เท่ากับ) ๑๘๐,๐๐๐ คนที่เป็นจานวนราษฎร
ที่เหลือเศษ ซึ่งทาให้จังหวัดนั้นจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจานวนเต็มไปก่อน คือ ๒ คน หากเศษเหลือ
๑๘๐,๐๐๐ เป็นเศษที่เหลือมากที่สุด จังหวัดนั้นก็จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีก ๑ คน รวมเป็น ๓ คน
(๔) การแบ่งเขตเลือกตั้งนั้น จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน
ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี เช่น จังหวัดหนึ่ง มีจานวน
ราษฎร ๔๐๐,๐๐๐ คน จังหวัดนั้นจะมี ๒ เขตเลือกตั้ง และกรณีตัวอย่างตาม (๓) จังหวัดหนึ่ง มีจานวนราษฎร
๕๘๐,๐๐๐ คน จังหวัดนั้น จะมี ๓ เขตเลือกตั้ง เป็น ต้น ฉะนั้น ระบบการเลือกตั้ง นี้จะเป็นแบบเขตเดีย ว
เบอร์เดียว
ในกรณีที่ต้องแบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี
จะต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจานวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน
ส่วนรายละเอียดหลักเกณฑ์การแบ่งเขตเลือกตั้งจะกาหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๑๔๕
หมายเหตุ ผลสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการนาเอาคะแนนที่ผู้ไปใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งทั้งประเทศมาคานวณหาสัดส่วนของผู้แทนที่แต่ละพรรคจะได้รับ พบว่า ประชาชนร้อยละ ๖๙.๖
เห็นด้วย และร้อยละ ๓๐.๔ ไม่เห็นด้วย๔

๔

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙), สานักงานสถิติแห่งชาติ

๑๔๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๘๗ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องเป็นผู้ซึ่งพรรคการเมืองที่ตนเป็น
สมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้ง และจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้
เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองจะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัคร
รับเลือกตั้งได้เฉพาะกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งตายหรือขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม และต้องกระทาก่อนปิดการรับสมัครรับ
เลือกตั้ง

กาหนดเงื่อนไขให้ ผู้ ส มัครรับเลื อกตั้ง
ต้อ งเป็ นสมาชิ กพรรคการเมื อ ง และ
สร้างบทบาทให้พรรคการเมืองมีหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบในการกลั่ น กรองผู้ ส มั ค ร
และพัฒนาไปเป็นสถาบันทางการเมือง
ที่แท้จริง

คาอธิบายประกอบ
หลักการในเรื่องการบังคับให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องสังกัดพรรคการเมืองหรือไม่ ได้เริ่มบัญญัติ
ขึ้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๑๗) หลักการนี้เป็นที่ถกเถียงกันในหมู่
นักวิชาการว่ากรณีใดจึงจะส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยมากกว่ากัน ฝ่ายที่เห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งควรสังกัด
พรรคการเมือง มีเหตุผลว่าการมีพรรคการเมืองจะทาให้การดาเนินกิจกรรมทางการเมืองของสมาชิกเป็นไป
อย่างเป็นกลุ่มก้อนและมีพลัง ในขณะเดียวกันพรรคการเมืองจะสร้างความเข้มแข็งในทางการเมืองให้เกิดขึ้นได้
และถ้าสามารถทาให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันการเมืองอย่างถาวร ก็จะทาให้การดาเนินกิจกรรมทางการเมือง
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส่วนฝ่ายที่เห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ควรต้องสังกัดพรรคการเมือง ผู้ใดประสงค์จะเป็น
สมาชิกพรรคการเมือง ให้เป็นไปตามความสมัครใจ จึงจะได้ชื่อว่ามีอิสระและเสรีภาพทางการเมืองอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับ ให้สังกัดพรรคการเมือง ทาให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องตกอยู่ภ ายใต้อาณัติของ
พรรคการเมือง ซึ่งโดยปกติสมาชิกทั่วไปจะมิได้มีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจหรือกาห นดนโยบายของพรรค
อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาการเมืองในประเทศไทยได้เริ่มต้นโดยมิได้บังคับให้ต้องสังกัดพรรค
การเมือง ผลปรากฏว่าเกิดความวุ่นวายในสภาผู้แทนมาโดยตลอด เป็นที่สงสัยกันว่าในการลงคะแนนเสียงในแต่
ละเรื่อง มีการให้ อามิส สิ น จ้ างกับ สมาชิกที่มิไ ด้สังกัดพรรคการเมือง ต่อมาในปี ๒๕๑๗ รัฐ ธรรมนูญ จึงได้
กาหนดบังคับ ให้ผู้ส มัครรับ เลือกตั้งทุกคนต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และได้บังคับให้ต้องสังกัดพรรค
การเมืองนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
แต่ลาพังการกาหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ก็ ยังมิได้ทาให้พรรค
การเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างแท้จริง และแนวคิดเรื่องการร่วมอุดมการณ์ของสมาชิกพรรค
เดียวกัน ก็มิได้เกิดขึ้นจริง ในการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้สร้าง
กลไกใหม่เพื่อสร้างบทบาทของสมาชิกของพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง และเกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการ
กาหนดนโยบายและการตัดสิน ใจของพรรคการเมืองในเรื่องสาคัญ ๆ บทบัญญัติของมาตรานี้ที่บัญ ญัติว่า

๑๔๗
“ต้อ งเป็น ผู้ซึ่ง พรรคการเมือ งที่ต นเป็น สมาชิก ส่ง สมัค รรับ เลือ กตั้ง ” ก็เ พื่อ แสดงเจตนารมณ์ใ ห้เ ห็น ว่า
พรรคการเมืองและสมาชิกจะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน โดยกาหนดให้ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ “พรรคการเมือง...ส่ง”
เพื่อ นาไปสู่ก ารบัญ ญัติก ฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญ ที่จะบัญ ญัติกระบวนการในการที่พ รรคการเมืองจะ
“ส่ง ” สมาชิกคนใดลงสมัครในนามพรรค ซึ่งจะต้องฟังเสียงของสมาชิกพรรคเป็นสาคัญซึ่งได้บัญ ญัติ เป็น
ฐานไว้แล้วในมาตรา ๔๕
ความในวรรคสองนั้นแต่เดิมบัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจ้างผู้สมัครรับเลือกตั้งถอน
การสมัครรับเลือกตั้งซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพรรคการเมืองได้ เพราะรัฐธรรมนูญกาหนดให้ส่งผู้สมัครไม่น้อยกว่า
จานวนที่กาหนดไว้ แต่บทบัญญัติของวรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้วางหลักใหม่ โดยผ่อนปรนให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้สมัครได้ในกรณีที่ผู้สมัครเดิมตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้าม แต่ต้องกระทาก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง เพราะระบบเลือกตั้งใหม่ได้กาหนดให้ใช้
บัตรใบเดีย ว และนาคะแนนที่ผู้สมัครแต่ละคนได้รับไปคานวณสาหรับการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ คะแนนของพรรคการเมืองที่จะได้รับจากผู้สมัครของพรรคการเมือง
จึงมีความหมายต่อพรรคการเมืองทุกพรรค หากสมาชิกของพรรคซึ่งได้สมัครไว้แล้วต้องพ้นจากการเป็นผู้สมัคร
จึงสมควรเปิดทางให้มีการเปลี่ยนตัวได้ ถ้าเหตุนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะปิดการรับสมัคร

หมายเหตุ ผลสารวจความคิดเห็ นของประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาลงคะแนนเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพบว่า ประชาชนร้อยละ ๖๐.๔ พิจารณาทั้งตัวผู้สมัครและพรรคที่สังกัดรวมกัน ส่วน
พิจารณาตัวผู้สมัครมีร้อยละ ๒๗.๘ และพิจารณาพรรคการเมืองที่สังกัดมีร้อยละ ๑๑.๘๕

๕

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘), สานักงานสถิติแห่งชาติ

๑๔๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๘๘ ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมือง
ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติ
ว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ และให้
นาความในมาตรา ๘๗ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ก็ได้

กาหนดหลักการใหม่เพื่อให้คะแนน
เสียงของประชาชนมีนัยสาคัญต่อการ
เลือกนายกรัฐมนตรีในสภา
ผู้แทนราษฎร ทั้งยังสร้างความโปร่งใส
ในทางการเมืองให้เกิดขึ้น โดย
ประชาชนจะทราบล่วงหน้าว่ามีบุคคล
ใดบ้างที่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี
อันจะทาให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงคะแนนเสียงของตน (ดู
มาตรา ๑๕๙ ประกอบ)

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติมาตรานี้ เป็นการสร้างหลักการขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ว่าพรรคการเมือง
ที่ตนจะตัดสินใจสนับสนุนนั้นจะเสนอผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรี โดยกาหนดให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่เกินจานวนสามรายชื่อ
และถือเป็นเอกสิทธิ์ของพรรคการเมืองนั้นที่จะตัดสินใจคัดเลือกหรือเสนอผู้ใดซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๘๙ (๒) โดยมิได้มีข้อกาหนดว่าจะต้องเป็นสมาชิกพรรค หรือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เพราะเป็ น การเปิ ด เผยเพื่ อ ให้ ป ระชาชนใช้ ประกอบการลงคะแนนเสี ยง และประชาชนทราบถึงตัว บุ คคล
ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงแล้ว จึงเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะใช้เป็นเครื่อง
ประกอบในการตัดสินใจลงคะแนนให้พรรคการเมืองใด นอกจากนั้นเป็นการเสนอชื่อก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง
จึงยังไม่มีทางทราบว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะเป็นหรือไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สาหรับจานวนที่
กาหนดให้ไม่เกินสามรายชื่อ ก็เพื่อให้พรรคการเมืองมีทางออกในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในอันดับต้น ๆ
หรืออันดับใดอันดับหนึ่งมีเหตุทาให้ไม่สามารถดารงตาแหน่งได้ อย่างไรก็ดี ความในวรรคสองของมาตรานี้ได้ให้
สิทธิแก่พรรคการเมืองที่จะไม่เสนอรายชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ เพื่อเป็นช่องทางสาหรับพรรคที่ไม่
สามารถหาบุคคลที่เหมาะสมได้ แต่ในกรณีที่พรรคการเมืองใดไม่เสนอรายชื่อดังกล่าว ก็ย่อมไม่มีสิทธิที่จะเสนอ
ชื่อบุคคลจากพรรคของตนให้เข้ารับการพิจารณารับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีได้ แต่ในชั้นการพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎรไม่ห้ ามที่จ ะเสนอชื่อของบุ คคลที่พรรคการเมืองอื่นได้เสนอไว้แต่ต้องอยู่ ภ ายใต้เงื่อนไขตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๙ เพราะถือว่ารายชื่อเหล่านั้นได้รับการกลั่นกรองหรือรับรู้มาจากประชาชนแล้ว

๑๔๙
หมายเหตุ ผลสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี หาก
กาหนดให้พรรคการเมืองต้องเสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศให้ ประชาชนทราบก่อนการเลือกตั้ง
พบว่า ประชาชนร้อยละ ๘๖.๙ เห็นว่า มีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกตั้ง แต่ร้อยละ ๑๓.๑ เห็นว่า
ไม่มีผล ส่วนร้อยละ ๖.๑ ที่ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ๖

๖

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘), สานักงานสถิติแห่งชาติ

๑๕๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๘๙ การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา ๘๘ ต้อง กาหนดเงื่อนไขของการเสนอชื่อบุคคลให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ดารงตาแหน่ง
(๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอ
ชื่อ โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
(๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ และไม่เคยทา
หนังสือยินยอมตาม (๑) ให้พรรคการเมืองอื่น
ในการเลือกตั้งคราวนั้น
การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้
ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น
คาอธิบายประกอบ
ที่ผ่านมาการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นการเลือกในสภาผู้แทนราษฎร ประชาชนไม่มี สิทธิที่จะรู้
ล่วงหน้าได้ว่าใครบ้างที่จะได้รับการเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี แม้ในทางปฏิบัติพรรคการเมืองมักจะเสนอชื่อ
หัวหน้าพรรคการเมืองของตนเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ ก็มิได้มีกฎหมายบังคับให้ต้องดาเนินการเช่นนั้น ดังนั้น
เพื่อประกันว่าประชาชนจะได้ทราบล่วงหน้าว่า พรรคการเมืองจะเสนอผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ จึ งก าหนดให้ พ รรคการเมื อ งต้ องมี ม ติ ให้ ชั ด เจนและแจ้ งต่ อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดสมัครรับเลือกตั้งว่า จะสนับสนุนผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะต้องประกาศให้ป ระชาชนทราบเป็นการทั่วไป เพื่อประชาชนจะได้ใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการ
ตัดสินใจที่จะลงคะแนนให้ผู้สมัครคนใด ซึ่งโดยผลของระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวย่อมจะมีผลเป็นการสนับสนุน
พรรคการเมือง และตัวบุคคลที่พรรคการเมืองนั้นเจตนาจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย ด้วยวิธีการเช่นนี้
เป็นการเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองสามารถเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่ดีที่สุด หรือเหมาะสมที่สุด
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย ซึ่ งอาจเป็ น หรื อ ไม่ เป็ น สมาชิ ก พรรคการเมื อ งนั้ น หรื อ เป็ น หรื อ มิ ได้ เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้สภาผู้ แทนราษฎรเลือกได้จากบุคคลที่พรรค
และประชาชนได้กลั่นกรองมาก่อนแล้ว อย่างกว้างขวางว่าเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี การกาหนดให้
พรรคการเมืองเสนอรายชื่อผู้ที่จะดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีล่ วงหน้า จึงเป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประชาชนโดยตรง ยิ่งกว่าการไปจากัดให้ต้องเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะแม้ว่าสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจะได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชน แต่ก็เป็นการเลือกมาเพื่อให้ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประชาชนอาจมิได้ตั้งใจที่จะให้มาดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ได้

๑๕๑
ส่วนการห้ามมิให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอชื่อได้มากกว่าหนึ่งพรรค
ก็เป็นมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้เป็นข้อได้เปรียบในทางการเมืองในการรวบรวมคะแนนเสียงสนับสนุนตนเอง
เพื่อให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกนายกรัฐมนตรีมีความโปร่งใส
มากที่สุด

๑๕๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๙๐ พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง กาหนดเงื่อนไขและวิธีการในการส่ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
รายชื่อได้
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรค
การเมืองจัดทาบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชี โดยผู้สมัครรับ
เลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ากัน และไม่ซ้ากับรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
การจัดทาบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง ต้องให้สมาชิก
ของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย โดยต้องคานึงถึง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่าง
ชายและหญิง
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติมาตรานี้ เป็นการกาหนดหลักเกณฑ์การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ซึ่งต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วจึงจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ แต่มิได้
กาหนดจานวนว่าจะต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นจานวนเท่าใด การกาหนดเป็นเงื่อนไขว่า
พรรคการเมืองจะต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก่อน จึงจะมีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อได้ เพราะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช้ระบบบัตรใบเดียวที่ประชาชนจะลงคะแนนให้แก่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แล้ว จึงนาคะแนนนั้นมาคานวณหาจานวนผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งจาก
ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ถ้าพรรคการเมืองมิได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พรรคการเมืองนั้น
ย่อมไม่อาจมีคะแนนที่จะนามาคานวณสาหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้ ส่วนเหตุที่มิได้กาหนด
สัดส่วนระหว่างการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กับผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ เพราะโดยผลของ
วิธีการเลือกตั้งโดยใช้บัตรใบเดียวดังกล่าว พรรคการเมืองใดส่ งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพียง ๒ – ๓ คน
แล้วส่งผู้สมัครแบบบั ญชีรายชื่อเต็ม หนึ่ งร้อยห้ าสิบ คน คะแนนเสียงที่จะนามาคานวณว่าผู้สมัครแบบบัญ ชี
รายชื่อจะได้รับเลือกกี่คนย่อมมีเพียงเล็กน้อยและไม่ทาให้ได้ประโยชน์จากการส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อแต่
อย่างใด จึงไม่มีความจาเป็น ต้องบั งคับ ให้ต้องส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามจานวนที่กาหนดดังที่เคย
ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ

๑๕๓
ความในวรรคสามแห่งมาตรานี้ รัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้กาหนดทิศทางใหม่ของการเมืองไทย ไว้ ๓ เรื่องสาคัญ กล่าวคือ
(๑) การให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นการ
สร้างบทบาทของสมาชิกของพรรคการเมืองให้สูงขึ้น และเกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการกาหนดนโยบาย
และการตัดสินใจของพรรคการเมืองในเรื่องสาคัญ ๆ
(๒) การกาหนดให้มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องคานึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ที่หลากหลายจากภูมิภาคต่าง ๆ โดยไม่ให้เกิดการกระจุกตัว
(๓) การสร้างความทัดเทียมกันระหว่างหญิงและชาย ให้เปิดโอกาสเท่าเทียมกันให้มากที่สุด
โดยใช้กลไกทางพรรคการเมืองเป็นตัวนา

๑๕๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๙๑ การคานวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ให้ดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) นาคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุก
พรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้รับจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจานวนสมาชิกทั้งหมด
ของสภาผู้แทนราษฎร
(๒) นาผลลัพธ์ตาม (๑) ไปหารจานวนคะแนนรวมทั้ง
ประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ได้รับจากการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต จานวนที่
ได้รับให้ถือเป็นจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้น
จะพึงมีได้
(๓) นาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรค
การเมืองจะพึงมีได้ตาม (๒) ลบด้วยจานวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ
เลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์คือจานวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับ
(๔) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่า
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม
(๒) ให้พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจานวนที่
ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และให้นาจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่
พรรคการเมืองที่มีจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งต่ากว่าจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้น
จะพึงมีได้ตาม (๒) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมือง
ใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจานวนที่จะพึงมีได้ตาม
(๒)
(๕) เมื่อได้จานวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของ

กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
คานวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค
การเมือง และการคิดคานวณคะแนน
ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งตาย
ภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง

๑๕๕
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

แต่ละพรรคการเมืองแล้วให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามลาดับหมายเลข
ในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดตายภายหลังวันปิดรับ
สมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้นา
คะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้มาคานวณตาม (๑) และ (๒) ด้วย
การนับคะแนน หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณ การคิด
อัตราส่วน และการประกาศผลการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายประกอบ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกสองแบบ คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ได้เริ่มมีขึ้นในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับได้กาหนดให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งแยกลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละแบบโดยใช้บัตรคนละใบ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได้ ส ร้ า งระบบการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่ โดยกาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งได้หนึ่งคะแนน สาหรับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และนาคะแนนจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ที่พรรคการเมืองส่ งผู้ สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมาคานวณหาสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ด้วย ซึ่งมีผู้เรียกระบบการเลือกตั้งนี้ว่า “ระบบจัดสรร
ปันส่วนผสม” การเลือกตั้งระบบนี้มุ่งประสงค์ที่จะทาให้ทุกคะแนนมีความหมายไม่ถูกทิ้งเสียเปล่า โดยทุกคะแนน
ที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต (ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
หรือ ไม่ได้รับ เลือกตั้ง) จะนาไปรวมเป็นคะแนนของพรรคการเมือ งที่ส่งผู้ส มัค รสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ เพื่อคานวณหาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้
ระบบการเลือกตั้งนี้ให้ความสาคัญทั้งคนที่พรรคการเมืองส่งสมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และให้ความสาคัญกับ
พรรคการเมืองที่ส่งคนลงสมัครและบัญชีรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีประกอบกัน อีกทั้งยังมุ่งหมาย
ให้พรรคการเมืองกากับดูแลผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของตน มิให้กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพราะถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุจริตในการ
เลือกตั้ง พรรคการเมืองที่ส่งสมัครก็จะไม่ได้คะแนนเพื่อคานวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่อ
ไปด้วย

๑๕๖
นอกจากนี้ ระบบการเลื อ กตั้ ง ดั ง กล่ า วยั ง เป็ น ระบบที่ เ รี ย บง่ า ยโดยใช้ บั ต รเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเพียงใบเดียว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สับสนในการลงคะแนนแบบบัตรเลือกตั้ง
สองใบซึ่งเป็ น เหตุ ให้ มีบั ตรเสี ย เป็ น จ านวนมาก และเป็ นระบบการเลื อกตั้งที่ บริ ห ารจัดการเลื อกตั้งได้ง่าย
กว่าเดิ ม สามารถลดจ านวนกรรมการประจ าหน่ ว ยลงได้ จึ งเป็ น การประหยั ด งบประมาณ อี ก ทั้ งจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะได้รับ จะสัมพันธ์กับจานวนคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น เช่น พรรค ก. ได้คะแนน
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงให้ร้อยละ ๕๐ ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง พรรค ก. ก็จะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อยละ
๕๐ ของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดคือจานวน ๒๕๐ คนจากจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมด ๕๐๐ คน ตามสัดส่วนที่สัมพันธ์กัน
วิธีการคานวณได้กาหนดไว้ตามวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) น าคะแนนรวมทั้งประเทศที่ พรรคการเมืองทุกพรรคที่ ส่ งผู้ สมัครรับเลื อกตั้งแบบบั ญ ชี
รายชื่อได้รั บ จากการเลือกตั้งแบบแบ่ งเขตเลื อกตั้งหารด้วยห้ าร้อย อันเป็นจานวนสมาชิกทั้งหมดของสภา
ผู้แทนราษฎร เช่น คะแนนรวมของทุกพรรคการเมืองมีจานวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ คะแนน หารด้ว ยจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ๕๐๐ คน ได้ผลลัพธ์เท่ากับ ๖๐,๐๐๐ คะแนน คะแนน ๖๐,๐๐๐ คะแนน
จึงเป็นคะแนนเฉลี่ยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจานวน ๑ คน

๓๐,๐๐๐,๐๐๐
= ๖๐,๐๐๐
๕๐๐
สาหรับ คะแนนรวมของทุก พรรคการเมือ งที่นามาคานวณนั้น คือ คะแนนที่ผู ้ส มัค รหรือ
พรรคการเมืองได้รับจากคะแนนที่เป็นบัตรดีเท่านั้น
(๒) น าผลลัพ ธ์ต าม (๑) ไปหารจานวนคะแนนรวมทั้ง ประเทศของพรรคการเมือ งแต่ล ะ
พรรคที่ได้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต จานวนที่ได้รับให้ถือเป็น
จ านวนสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรที่ พ รรคการเมื อ งนั้ น จะพึ ง มี ไ ด้ เช่ น พรรค ก. ได้ ค ะแนน รวมทั้ ง สิ้ น
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ คะแนน จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีได้เท่ากับ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ คะแนน หารด้วย
๖๐,๐๐๐ คะแนน ได้ผลลัพธ์ เท่ากับ ๒๕๐ คน ดังนั้นจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองประเภทที่พรรค ก.
จะพึงมีได้เท่ากับ ๒๕๐ คน
๑๕,๐๐๐,๐๐๐
= ๒๕๐
๖๐,๐๐๐
(๓) นาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม (๒) ลบด้วยจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ งเขตเลือ กตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง
ผลลัพธ์คือจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญ ชีรายชื่อที่พ รรคการเมืองนั้นจะได้รับ หมายความว่า

๑๕๗
หากพรรค ก. ได้ ส มาชิ ก สภาผู้ แทนราษฎรแบบแบ่ งเขตเลื อกตั้ งแล้ ว ๒๐๐ คน เมื่ อน าไปหั ก จากจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองประเภทที่พึงมี จานวน ๒๕๐ คน พรรค ก. จะได้รับจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออีก ๕๐ คน ซึ่งได้มาจาก ๒๕๐ ลบด้วย ๒๐๐ เท่ากับ ๕๐ คน
๒๕๐ - ๒๐๐ = ๕๐
(๔) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
เท่ากับหรือสูงกว่าจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (๒) ให้พรรคการเมืองนั้น
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจานวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เช่น พรรค ข. จะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึ งมีได้จากการ
คานวณตาม (๒) จานวน ๕๐ คน แต่พรรค ข. มีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งแล้ว ๕๐ คน หรือ ๕๕ คน กรณีเช่นนี้ พรรค ข. ก็จะไม่ได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่ออีก กรณีดังกล่าว ในทางวิชาการการเลือกตั้งเรียกว่า เป็นกรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนเกิน
(Overhang) ซึ่ งเป็ น กรณี ที่ พ รรคการเมื อ งได้ ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง เกิ น จ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ เช่น พรรค ข. ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งแล้ว ๕๕ คน ซึ่งเกินจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรค ข. จะพึงมีได้ จานวน ๕๐ คน จานวน
ส่วนเกิน Overhang คือ ๕๕ – ๕๐ = ๕
กรณี ที่ มี ส มาชิ ก สภ าผู้ แ ท น ราษ ฎ รส่ ว นเกิ น (Overhang) ตาม (๔ ) ให้ น าจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจานวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่ากว่าจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (๒)
ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจานวนที่จะพึงมีได้
ตาม (๒) ซึ่งมาตรา ๙๑ วรรคท้ายได้บัญญัติว่า “...หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณการคิดอัตราส่วน และการ
ประกาศผลการเลื อ กตั้ ง ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ฉะนั้นรายละเอียดวิธีการคานวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ
แต่ละพรรคการเมือง จึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ส่วนข้อความที่ว่า “แต่ต้องไม่
มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจานวนที่จะพึงมีได้ตาม (๒)” ก็เพื่อกาหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารค านวณที่ จ ะบั ญ ญั ติ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นแนวทางว่าจะใช้หลักเกณฑ์วิธีการคานวณแบบใดต้องไม่ให้มีผลเกิดขึ้นใน
ลักษณะดังกล่าว
ในการร่างรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ท ธศักราช ๒๕๖๐ นี้ คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญได้มีคาสั่งแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ ” เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
คณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญ ญัติได้เสนอรายงานผลการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติต่อ
คณะกรรมการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ เมื่ อ วั น ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ โดยเสนอสู ต รการค านวณเพื่ อ จั ด สรร

๑๕๘
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ตามอั ต ราส่ ว นในกรณี ที่ มี ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรส่ ว นเกิ น
(Overhang) โดยใช้วิธีบัญญัติไตรยางศ์๗ คือ
๑๕๐ x จานวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจะได้รับ
๑๕๐ + จานวน ส.ส. ส่วนเกิน (Overhang)
เช่น พรรค ข. จะได้ ส มาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชีรายชื่ อจานวน ๕๐ คน และเป็ น กรณี ที่ มี จานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนเกิน (Overhang) ๕
๑๕๐ x ๕๐
๑๕๐ + ๕

= ๔๘.๓๘

พรรค ข. จะได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเป็นจานวนเต็มก่อน คือ ๔๘ คน ถ้าจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองยังไม่ครบจานวน ๑๕๐ คน ให้พรรคที่มีเศษจาก
การคานวณมากที่สุดได้รับการจัดสรรเพิ่มอีก ๑ คน ตามลาดับจนครบจานวน ๑๕๐ คน ซึ่งเป็นวิธีการคานวณ
เช่น เดียวกับ การกาหนดจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึ งมีตามมาตรา ๘๖ ซึ่งในทาง
คณิตศาสตร์เรียกว่า การใช้ค่าทศนิยมแบบเศษเหลือมากที่สุด (Largest remainder method) ซึ่งการใช้ค่า
ทศนิ ยมวิธีนี้ จ ะไม่มีการปั ดเศษทศนิ ยมเป็ นจานวนเต็ม กรณี มีเศษทศนิยมถึง ๐.๕ และจะไม่มีการปัดเศษ
ทศนิยมทิ้ง กรณีมีเศษทศนิยมไม่ถึง ๐.๕
การค านวณ หาสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรที่ พ รรคการเมื อ งจะพึ ง มี ไ ด้ และจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจะได้รับ ตามมาตรา ๙๑ (๒) (๓) คณะอนุกรรมการ
ศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติได้เสนอว่า ยังจะไม่มีการปัดค่าทศนิยมเพื่อหาจานวนคนก่อน แต่ให้คงจานวนค่า
ทศนิยมไว้ก่อน เพราะถ้ามีการปัดค่าทศนิยมก่อนอาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงต้องคานวณจาก
จานวนค่าตัวเลขที่ได้จริงในการคานวณขั้นนี้จนครบกระบวนการเสียก่อน แล้วจึงคานวณหาจานวนคนที่เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะได้รับในขั้นสุดท้ายของการคานวณตามหลักการใช้ค่าทศนิยมแบบ
เศษเหลือมากที่สุด
(๕) เมื่อได้จานวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว ให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งตามลาดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่น พรรค ข. ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
จานวน ๕๐ คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ข. ลาดับที่ ๑ ถึงลาดับที่ ๕๐ จะเป็นผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สาหรับความในวรรคสองที่บัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดตายภายหลังวันปิดรับ
สมัครรับเลือกตั้ง แต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้นาคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนนามาคานวณตาม (๑)
๗

รายงานผลการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ (เพื่อพิจารณาจัดทาร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรก) โดยคณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติ
บัญญัติ ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, สานักการพิมพ์ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ๖ มกราคม ๒๕๕๙, หน้า ๒๐-๒๑

๑๕๙
และ (๒) ด้วย” เป็นการบัญญัติให้เกิดความชัดเจนว่า หากเกิดกรณีดังกล่าวให้นาคะแนนของผู้นั้นมาคานวณหา
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่ส่งสมัครผู้นั้นด้วย
โดยที่รัฐธรรมนูญบัญญัติวิธีการในการคานวณไว้เพียงหลักเกณฑ์ที่สาคัญ จึงมีบทบัญญัติไว้ใน
วรรคสาม เพื่อให้สามารถกาหนดให้การนับคะแนน หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณ การคิดอัตราส่วน และการ
ประกาศผลการเลือกตั้ง ในรายละเอียดได้โดยตราเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อนึ่ง บทบัญญัติในเรื่องวิธีการเลือกตั้งตามที่เคยบัญญัติมาในรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ๆ นั้น จะใช้
คาว่า “บัตรเลือกตั้ง” เป็นสาคัญ ซึ่งก่อให้เกิดผลว่า ในการจัดการเลือกตั้งจะต้องมีการจัดพิมพ์ บัตรเลือกตั้ง
ตลอดไป จะใช้วิธีก ารทางอีเล็ค ทรอนิค ส์ หรือ วิ ธีอื่น ที่ไม่ใช่ “บัต รเลือ กตั้ง ” ไม่ไ ด้ แต่ต ามรัฐ ธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นี้ ได้หลีกเลี่ยงคาว่า “บัตรเลือกตั้ง” โดยใช้คาว่า “คะแนน” หรือ
“คะแนนเสียงเลือกตั้ง” แทน ด้วยวิธีนี้ หากในภายหน้ามีวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งด้วยวิธีอื่นใดนอกจากวิธีใช้
“บัตรลงคะแนน” ก็จะสามารถปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งให้สอดคล้อง
กันได้ โดยไม่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ

หมายเหตุ ผลสารวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่า ประชาชนร้อยละ ๗๗.๖ เห็นด้วยกับ
การใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงใบเดียว เพื่ออานวยความสะดวกและง่ายสาหรับผู้ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง โดยประชาชนในทุกภาค ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา และทุกอาชีพมีความเห็นเช่นเดียวกัน๘

๘

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘), สานักงานสถิติแห่งชาติ

๑๖๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๙๒ เขตเลือกตั้งทีไ่ ม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใด
ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่
และมิให้นับคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไปใช้ในการ
คานวณตามมาตรา ๙๑ ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดาเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้น
ใหม่นั้น

เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น
ไม่ถูกจากัดให้ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งที่
พรรคการเมืองส่งลงสมัคร โดยเปิด
ทางเลือกให้สามารถลงคะแนนไม่เลือก
ผู้ใดเลยได้ และคะแนนดังกล่าวจะมี
ผลต่อการได้รับเลือกหรือไม่ได้รับเลือก
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งจะทาให้
พรรคการเมืองต้องระมัดระวังและ
รอบคอบในการส่งสมาชิกลงสมัครรับ
เลือกตั้ง

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติมาตรานี้เป็นการสร้างหลักการขึ้นใหม่ เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีช่องทาง
ในการปฏิเสธผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดได้ เพื่อเป็นมาตรการบังคับให้พรรคการเมืองต้องคัดสรรคนที่เหมาะสม
และเป็นที่ยอมรับของประชาชนในเขตเลือกตั้งอย่างแท้จริง โดยกาหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะได้รับเลือกตั้ง
จะต้องได้คะแนนเสียงมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๘๕ ทีไ่ ด้รับรองสิทธิของ
ผู้มีสิท ธิเลือ กตั้งแล้ว ว่าจะลงคะแนนเลือ กผู้ส มัค รรับ เลือ กตั้งผู้ใด หรือ จะลงคะแนนไม่เลือ กผู้ใดเลยก็ได้
(vote no) โดยเขตเลือกตั้งใดไม่มีผู้ส มัครรับเลือกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียง
ที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ และมิให้นาคะแนนนั้น
ไปคานวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นตามมาตรา ๙๑ และกาหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครใหม่ โดยห้ามผู้สมัครเดิมทุกรายสมัครรับเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ใน
คราวนั ้น เพราะถือว่าประชาชนโดยเสียงข้างมากได้ปฏิเสธที่จะเลือกบุคคลเหล่านั้นแล้ว การห้ ามนี้จะมีผ ล
เฉพาะในการเลือกตั้งที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นเท่านั้น

๑๖๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๙๓ ในการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อน
ประกาศผลการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่มี
การประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งไม่ว่าด้วยเหตุใด การ
คานวณจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองพึงมี
และจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรค
การเมืองพึงได้รับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีที่ผลการคานวณตามวรรคหนึ่งทาให้จานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดลดลง
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นใน
ลาดับท้ายตามลาดับพ้นจากตาแหน่ง

กาหนดให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการคานวณจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรค
การเมืองจะพึงมี และจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองพึงได้รับ
ในกรณีที่ยังไม่อาจประกาศผลการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ครบ
ทุกเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไป

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติมาตรานี้ เป็นบทบัญญัติที่อุดช่องว่างในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้ง
ยัง ไม่ ค รบถ้ว น และจ าเป็ น ต้ องทราบจ านวนสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรที่ แ ต่ ล ะพรรคจะพึ งมี และจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ แต่โดยที่มีรายละเอียดที่จะต้องบัญญัติให้ชัดเจนเพื่อสามารถปฏิบัติได้
ไม่เหมาะสมที่จะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงกาหนดให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญ ญัติไว้ การที่จาเป็น ต้องทราบจานวนสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร
ของแต่ล ะพรรคก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขต ก็เนื่ องจาก ความใน
มาตรา ๘๕ วรรคสี่ กาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว
มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้า
ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้ องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง และขณะเดียวกันความในมาตรา ๘๔ ได้กาหนด
ว่าเมื่อมีส มาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับ เลือกตั้งถึงร้อยละเก้าสิบห้าของจานวนสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร
ทั้ง หมดแล้ว หากมีความจาเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภา ก็ให้ดาเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้ โดยให้ถือว่า
สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่

๑๖๒
(๒) สาหรับความในวรรคสองเป็นบทบัญญัติที่กาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อต้องพ้นจากตาแหน่ง นอกเหนือจากการพ้นจากตาแหน่งในกรณีป กติ กล่าวคือ หลังจากที่มีการคานวณ
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคพึงมีในขณะที่ผลการเลือกตั้งยังไม่ได้ครบทุกเขต และได้มีการ
ประกาศจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคจะได้รับเลือกตั้ง และสมาชิกดังกล่าวได้
เข้าปฏิบัติหน้าที่แล้ว ต่อมาเมื่อ มีการประกาศผลการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น จะต้องมีการคานวณสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่แต่ละพรรคจะพึงมี และจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับผลการ
ลงคะแนนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในการคานวณใหม่อาจทาให้จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองเปลี่ยนแปลงไปได้ ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
เปลี่ ย นแปลงไปในทางเพิ่มขึ้น ย่อมไม่เกิดปัญ หาส าหรับพรรคนั้น เพราะสามารถนารายชื่อลาดับถัดไปมา
ประกาศให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติมได้ แต่พรรคการเมืองที่มีจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลดลง
จะเกิดปัญหาว่าจะต้องดาเนินการอย่างไร ความในวรรคสองจึงต้องกาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลาดับสุดท้ายพ้นจากตาแหน่งตามลาดับ ตัวอย่าง เช่น พรรค ก ซึ่งเดิม
คานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้ ๑๐ คน แต่ผลการคานวณจากคะแนนการเลือกตั้งใหม่
ทาให้พรรค ก ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลดลงเหลือจานวน ๙ คน ก็ให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ก ในลาดับท้ายตามลาดับ คือ ลาดับที่ ๑๐ พ้นจากตาแหน่ง
การที่ยังไม่อาจประกาศผลการเลือกตั้งได้ครบทุกเขตอาจเกิดได้ในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑) คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใดทั้งเขตเลือกตั้ง หรือสั่ง
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วยเลือกตั้ง ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๒๕ กรณีมีหลักฐานอัน
ควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
๒) กรณีที่การเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ เช่น การออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแห่งใด
ไม่สามารถกระทาได้ หรือการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งใดไม่สามารถกระทาได้ อันเนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย
อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น
๓) มีกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
ยังมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงทาการไต่สวน และผลการไต่สวนยังไม่
แล้วเสร็จ จึงยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

๑๖๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๙๔ ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็น
การเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่ เพราะเหตุที่การ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ให้นาความในมาตรา ๙๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตาแหน่งที่
ว่างไม่ว่าด้วยเหตุใดภายหลังพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป
มิให้มีผลกระทบกับการคานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึงมีตามมาตรา ๙๑

ความมุ่งหมาย
กาหนดหลักเกณฑ์การคานวณจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ ในกรณีมีการเลือกตั้งใหม่
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป

คาอธิบายประกอบ
โดยที่ระบบการเลือกตั้งที่กาหนดขึ้นใหม่ในรัฐธรรมนูญ ได้ใช้ระบบการลงคะแนนโดยบัตร
ใบเดียวสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แล้วนาคะแนนนั้นไปรวมกันทั้งประเทศ
ที่แต่ละพรรคได้รับ และน าไปคานวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญ ชีรายชื่อที่แต่ล ะพรรคจะได้รับ
เลือกตั้ง ด้วยระบบดังกล่าว ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งใหม่ภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป ย่อมจะทาให้คะแนนที่จะ
นามาคานวณหาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เปลี่ยนแปลงไป จึงจาเป็นต้องมีบทบัญญัติ
มาตรานี้เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในการที่จะนาคะแนนที่เกิดจากการเลือกตั้งใหม่มาคานวณ
หลักเกณฑ์สาคัญของมาตรานี้ ได้แยกออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง สาหรับกรณีที่มีการ
เลือกตั้งใหม่ภ ายในหนึ่ งปี นั บ แต่วัน ที่มีการเลื อกตั้งทั่วไป และส่ วนที่ส อง ส าหรับกรณี ที่มีการเลื อกตั้งใหม่
ภายหลังหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการเลือกตั้งทั่วไป
สาหรับในส่วนที่หนึ่งนั้น ได้กาหนดให้มีการนาคะแนนที่เกิดจากการเลือกตั้งใหม่มาคานวณหา
จานวนสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบบั ญชีรายชื่อของแต่ล ะพรรคการเมืองใหม่ แต่จากัดแต่เฉพาะในการ
เลือกตั้งใหม่ที่เกิดจากการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเท่านั้น หากเป็นการเลือกตั้งใหม่เพราะ
เหตุที่ตาย ลาออก หรือพ้นจากตาแหน่งเนื่องจากการขาดคุณสมบัติในบางประการที่ไม่มีลักษณะเป็นการทุจริต
จะไม่มีผลกระทบต่อการคานวณที่ได้ดาเนินการไปแล้ ว เหตุที่จากัดแต่เฉพาะในกรณีที่การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรมก็เนื่องจากเห็นว่า คะแนนที่ได้นามาคานวณในชั้นต้น เป็นคะแนนที่เกิดจากผลของการ
ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม จึงไม่สมควรที่จะปล่อยให้ผ่านไป ส่วนการเลือกตั้งใหม่ที่เกิดจากเหตุอื่น มิได้มีเ หตุ
อัน จะสงสัย ในความถูก ต้อ งของคะแนนที่ป ระชาชนได้อ อกเสีย งไว้ ส่ว นการกาหนดระยะเวลาหนึ่ง ปีไ ว้

๑๖๔
เพราะเห็นว่าการดาเนินการตรวจสอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งควรจะได้ทาให้แล้วเสร็จอย่างช้าไม่ควร
เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการเลือกตั้งทั่วไป
สาหรับส่วนที่สอง ได้กาหนดให้การเลือกตั้งใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป
ไม่ว่าด้วยเหตุใดมิให้มีผลกระทบต่อการคานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคจะพึงมี ซึ่งหมายความว่า
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคมีอยู่จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปจากที่อยู่ สาหรั บ
ระยะเวลาหนึ่งปีที่กาหนดไว้นั้น เนื่องจากเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่สมควรแล้ว หากไม่มีการ
กาหนดระยะเวลาไว้ จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีความไม่แน่นอน
ไปตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งอยู่

๑๖๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๙๕ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิ กาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขในการ
เลือกตั้ง
ออกเสียงเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการ
ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
แปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
รวมทั้งการจากัดสิทธิบางประการของ
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลา
น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
จะขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ณ
สถานที่ และตามวันเวลา วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุ
อันสมควรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจถูกจากัดสิทธิบางประการตามที่
กฎหมายบัญญัติ
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(๑) บทบัญ ญัติม าตรานี้กาหนดคุณ สมบัติข องผู้มีสิท ธิเลือ กตั้ง เช่น เดีย วกับ รัฐ ธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๕ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๙๙ ยกเว้นในอนุมาตรา (๒) ซึ่งกาหนดให้บุคคลผู้มีอายุไม่ ต่ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง เป็น
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเดิมกาหนดให้ “มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง”
การที่กาหนดให้นับถึงวันเลือกตั้งนั้นมีเหตุผลว่า เมื่อถือเอาอายุ สิบแปดปีเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่ามีวุฒิ
ภาวะที่สมควรใช้สิทธิเลือกตั้งได้ การนับอายุจึงสมควรนับถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งจะทาให้ผู้ที่มีอายุครบ สิบแปดปี
หลัง วัน ที่ ๑ มกราคม แต่ก่อนวัน เลื อกตั้ง ไม่ถูกตัดสิ ทธิ ดังเช่นที่ผ่ านมา ทั้งยังทาให้ มีผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้งเพิ่ ม
จานวนมากขึ้นด้วย
(๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งของตนได้ มี ๓ กรณี
คือ

๑๖๖
๑) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ ออยู่ในทะเบียนบ้าน เช่น นาย ก มีชื่อ
เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ในเขตเลื อ กตั้ ง ที่ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แต่ ม าท างานอยู่ ที่ เ ขตจตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร สามารถขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งของตนที่เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานครได้
๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับถึงวันเลือกตั้ง เช่น นาย ก มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวัน
แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
เลือกตั้ง นาย ก สามารถขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครได้
๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร เช่น นาย ก มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ในเขตเลื อ กตั้ ง ที่ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แต่ เดิ น ทางไปประกอบอาชี พ หรื อ ศึ ก ษาต่ อ ที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกา นาย ก สามารถขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้
การขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง สถานที่ วัน เวลา
วิ ธี ก าร และเงื่อ นไข ในการออกเสี ย งลงคะแนน ให้ เป็ น ไปตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลื อกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจถูกจากัดสิทธิบางประการตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรา ๕๐ (๗) กาหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสาคัญ เมื่อบัญญัติให้การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชน
ชาวไทย การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจึงเป็นเหตุให้ถูกจากัดสิทธิได้ หลักการนี้เป็นหลักการเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๖๘) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ (มาตรา ๗๒) ซึ่งกาหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง.อาจถูกจากัดสิทธิบางประการตามที่กฎหมายบัญญัติ”
เป็นบทบัญญัติที่กาหนดไว้ชัดแจ้งว่า สิ่งที่จะถูกตัดได้ต้องเป็น “สิทธิ” เท่านั้น โดยจะตรากฎหมายเพื่อตัดหรือ
จ ากั ด เสรี ภ าพเพราะเหตุ ที่ ไม่ ไปใช้ สิ ท ธิเลื อ กตั้ งมิ ได้ และสิ ท ธิข องบุ ค คลตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทีบ่ ัญญัติให้ต้องถูกจากัดนั้น ต้องเป็นสิทธิเฉพาะตัวของ
ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้น เองที่ผู้นั้นสามารถเลือกที่จะใช้สิทธินั้นได้ตามอานาจที่กฎหมายรับรองให้กระทา
การใด ๆ โดยสุจริต และอย่างอิสระ เช่น สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสิทธิสมัครรับเลื อกเป็นสมาชิกวุฒิ สภา สิ ทธิสมัครรับเลือกเป็นกานันและ
ผู้ใหญ่บ้านที่มีกฎหมายรองรับให้บุคคลมีสิทธิดังกล่าว แต่มิใช่เป็นเสรีภาพของบุคคลนั้นในการประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้

๑๖๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๙๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวัน
เลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดี
นั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคาสั่งที่
ชอบด้วยกฎหมาย
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

กาหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลใน
การใช้สิทธิเลือกตั้ง

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๙๐) สาหรับรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นได้บัญญัติให้ไปกาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
เลื อ กตั้ งไว้ ในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร ซึ่ งในกฎหมายว่ าด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้กาหนดห้ามมิให้ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ใช้สิทธิเลือกตั้งเช่นเดียวกัน
ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ (มาตรา ๑๑๐) ได้มีการแก้ไขโดยตัดความ
“คนหูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ ” ออก เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลในการ
รับรองสิทธิและเสรีภาพของผู้พิการ และบัญญัติลักษณะนี้เรื่อยมาในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยเป็นบทบัญญัติ
ที่กาหนดลักษณะต้องห้ามของบุ คคลในการใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้แก้ไขความในอนุมาตรา (๒) เป็น “อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะ
ถึงที่สุดแล้วหรือไม่” โดยเพิ่มความว่า “ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่” โดยถือหลักว่าคาพิพากษาของศาล
ย่อมมีผลใช้บังคับได้จนกว่าศาลสูงจะมีคาพิพากษาเป็นอย่างอื่น ดังนั้น เมื่อศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ใด
แล้ว ผู้นั้นจึงควรต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งทันที
เคยมีปัญ หาว่า “แม่ชี” เป็น "นักบวช" หรือไม่ และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้วินิจฉัยว่า
“แม่ชี” เป็น “นักบวช” โดยยึดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกาหนดความหมาย
ของคาว่า “นักบวช” ว่า ผู้ที่ได้เข้าพิธีบวชตามลัทธิศาสนาต่างๆ เช่น ภิกษุ สามเณร บาทหลวง การเข้าพิธีบวช
ดังกล่าวจึงหมายถึงการเข้า พิธีบวชตามหลักศาสนาหรือตามความเชื่อของบุคคลในลัทธินั้น ๆ และเมื่อแม่ชี
ต้องผ่านพิธีการบวชกับพระภิกษุและมีการกล่าวคาขอบวช ซึ่งถือได้ว่าการดาเนินการดังกล่าวเป็นการเข้าพิธี
บวชแล้ว ดังนั้น คาว่า “แม่ชี” จึงอยู่ในความหมายของคาว่า “นักบวช”๙
๙

บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สิทธิเลือกตั้งของชีและแม่ชีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เรื่องเสร็จที่ ๑๕๔๔/๒๕๕๖

๑๖๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๙๗ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มี
กาหนดคุณสมบัติของบุคคลผู้มีสิทธิ
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมัครรับเลือกตั้งเป็น
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
แต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุ
ยุบสภา ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน
(๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง
(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่
สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑๑) และต่อมาในรัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับได้บัญญัติให้คุณสมบัติ
ผู้ส มัครรับ เลือกตั้งให้เป็น ไปตามกฎหมายว่าด้ว ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ในรัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๙๒) ได้กาหนดคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเฉพาะในเรื่อง
อายุ และการศึกษาเท่านั้น ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ (มาตรา ๘๘) ได้กาหนด
เพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งเกี่ ย วกั บ สั ญ ชาติ และคุ ณ สมบั ติ อื่ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ในรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๑๗) และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ (มาตรา ๙๔) ได้เพิ่มเรื่องการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
แต่ไม่ได้กาหนดคุณสมบัติเรื่องการศึกษาไว้ ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๑๑ หลังจากนั้นในรัฐธรรมนูญ

๑๖๙
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ (มาตรา ๑๑๑ ) ได้เพิ่มลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใดเชื่อมโยงในพื้น ที่ที่สมัครรับ เลือกตั้ง เช่น การมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมั ครรับเลือกตั้ง
เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ในจังหวัดนั้น สถานที่เกิด สถานศึกษา หรือจังหวัดที่เคย
รับราชการ เป็นคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย และต่อมาได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดอายุของผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าจะต้องมีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งนั้น เป็น
หลักการเดียวกับในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ส่วนการกาหนดเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้อง
สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึง
วัน เลือ กตั้ง หากเป็น กรณีที ่ส ภาผู ้แ ทนราษฎรถูก ยุบ และผู ้ส มัค รรับ เลือ กตั ้ง ที ่ป ระสงค์จ ะย้ า ยพรรค
การเมืองก็ สามารถย้ายพรรคการเมืองได้แต่ต้องมีระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งจึง
จะมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองที่ย้ายมาสังกัดใหม่ได้
การก าหนดให้ ผู้ ส มั ค รรับ เลื อ กตั้ งแบบแบ่ งเขตเลื อ กตั้ งต้ อ งมี ลั ก ษณะอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง
เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่สมัครรับเลือกตั้ง เช่น การมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
หรือถิ่นกาเนิด หรือที่ตั้งสถานศึกษา หรือ จังหวัดที่เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ

๑๗๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๙๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคล กาหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคล
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ทุจริต
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนใด ๆ
(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๖) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดย
หมายของศาล
(๗) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปี
นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุด
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคา
พิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๐) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อตาแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของ
พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่า
ด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า

๑๗๑
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิด
ฐานฟอกเงิน
(๑๑) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอัน
เป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
นอกจากข้าราชการการเมือง
(๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา
และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารง
ตาแหน่งในองค์กรอิสระ
(๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง
(๑๘) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔
หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม
คาอธิบายประกอบ
(๑) การที่ ต้ อ งก าหนดลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของบุ ค คลเพื่ อ มิ ให้ ใช้ สิ ท ธิส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งเป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากบุคคลที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ใช้อานาจ
นิต ิบ ัญ ญัต ิในฐานะที่ เป็ น ผู้ แ ทนปวงชนชาวไทยจึ ง ต้ อ งได้ รั บ การกลั่ น กรองคุ ณ สมบั ติ เบื้ อ งต้ น เพื่ อ เป็ น
หลักประกันว่าบุคคลนั้น ๆ จะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติและคุณสมบัติเป็นทีย่ อมรับและ
เชื่อถือของสาธารณชน โดยได้มีการบัญ ญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๔๙๒ (มาตรา ๙๓) กาหนดลักษณะว่า (๑) ผู้ ติดยาเสพติดให้ โทษ (๒) คนตาบอดทั้งสองข้าง (๓) บุคคล
ล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี (๔) ผู้เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายัง
ไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท (๕) ข้าราชการประจา (๖) บุคคลซึ่งเคย
เป็นข้าราชการประจามาแล้วและได้พ้นจากตาแหน่งราชการประจามายังไม่ถึงหนึ่งปีในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคล
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลังจากนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มาจึงมี

๑๗๒
การปรับ ปรุ งแก้ ไขลั ก ษณะต้อ งห้ ามบางประการเพื่ อ ให้ เหมาะสมและเป็ น ไปตามสภาพสั งคมในยุค นั้ น ๆ
เรื่อยมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ปรับปรุงบัญญัติลักษณะต้องห้าม
หลายประการใหม่ เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น บางกรณีเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับ ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (มาตรา ๘) และในหลายกรณีเป็นการบัญญัติเพิ่มขึ้นใหม่ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผู้บริหารบ้านเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเข้ามาบริหารบ้านเมือง
(๒) ในกรณีเพื่อให้เกิดความชัดเจนมีการปรับปรุงข้อความใน อนุมาตรา (๗) และ (๙) ดังนี้
อนุมาตรา (๗) จากเดิมที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๒ (๕)
กาหนดว่า “เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุก โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง...” เป็น “เคยได้รับโทษ
จาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ”
เรื่องนี้ เดิมรัฐธรรมนู ญ ได้มีวิธีการเขียนลั กษณะต้องห้ ามที่เกี่ยวกับการจาคุก ๒ แนวทาง
กล่าวคือ แนวทางที่ ๑ การใช้คาว่า “ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ” ซึ่งแปลว่า ต้องได้ รับ
โทษจริง แนวทางที่ ๒ การใช้คาว่า “ต้องคาพิพากษาให้จาคุก” ซึ่งหมายความถึง บุคคลที่ต้องคาพิพากษาให้จาคุก
โดยไม่คานึงว่าจะได้รับ โทษจาคุกจริงหรือไม่ แต่ต่อมาศาลรัฐ ธรรมนูญ มีคาวินิจฉัย ที่ ๓๖/๒๕๔๒ สรุป ว่า
แม้รั ฐ ธรรมนู ญ จะใช้ ถ้อ ยคาแตกต่ างกั น แต่ ก ารที่ จะก่ อ ให้ เกิ ด ผลร้ายต่ อ บุ ค คล จะต้ อ งตี ค วามอย่ างแคบ
กล่าวคือในส่วนที่เกี่ยวกับคาพิพากษา ต้องหมายถึงคาพิพากษาอันถึงที่สุดแล้ว ส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับผลของ
คาพิพากษา แม้จะบัญญัติว่า “ต้องคาพิพากษาให้จาคุก ” ก็ต้องหมายความว่าบุคคลนั้นได้รับโทษจาคุกตาม
คาพิพากษาเช่นเดียวกับที่ เขียนว่า “ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษา” เพราะฉะนั้นในการเขียนรัฐธรรมนูญ
ฉบับต่อ ๆ มา จึงได้บัญญัติเสียใหม่เพื่อให้เกิดความชัดเจนเพื่อเปลี่ยนแปลงผลของคาวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญ
ให้ตรงตามเจตนารมณ์
อนุมาตรา (๙) จากเดิมที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐๒ (๗)
กาหนดว่า “เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติ” เป็น “เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอัน ถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต” โดยเห็นว่า การที่บุคคลใดกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตจนศาลพิพากษาให้ลงโทษจาคุก ย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะไว้วางใจในความสุจริตได้
ไม่สมควรให้เข้ามีอานาจในทางการเมืองอีก
(๓) บัญญัติเพิ่มขึ้นใหม่ในอนุมาตรา (๑๐) และ (๑๑)
อนุมาตรา (๑๐) เป็นบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม่ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ขาดความน่าเชื่อถือ
ในความสุจริตหรือผู้ ที่เคยทาความผิดอันเป็นปฏิปักษ์ต่อประโยชน์สาธารณะได้เข้ามาดารงตาแหน่งในทาง
การเมือง โดยเทีย บเคีย งกับ พระราชบั ญ ญั ติ ลั กษณะปกครองท้องที่ พระพุท ธศักราช ๒๔๕๗ ที่ ได้กาหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามว่า บุคคลที่จะเป็นกานัน หรือผู้ใหญ่บ้านนั้น หากเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่า

๑๗๓
กระทาผิดเกี่ยวกับกฎหมายบางประการตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๒ (๑๑) แล้ว จะเป็นกานันหรือผู้ใหญ่บ้ าน
ไม่ได้เลยตลอดชีวิต ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ หรือแม้แต่จะมีการล้างมลทิน หรือได้รับอภัยโทษในภายหลังก็ตาม
อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวกับ ฐานความผิดนั้น ได้มีการกาหนดให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพึงมี ทั้งนี้ หลักการสาคัญของบทบัญญัติอนุมาตรา (๑๐) จะต้องยึดถือการที่ศาล
ได้วินิจฉัยว่าได้กระทาความผิดในเรื่องนั้น ๆ หรือไม่เป็นสาคัญ โดยไม่ได้คานึงว่ามีเหตุบรรเทาโทษอย่างไร
หรือจะถูกลงโทษหรือไม่ โดยเหตุนี้ในเวลาที่มีการล้างมลทิน หรืออภัยโทษ จะทาให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับผล
จากการล้างมลทิน หรือได้รับการอภัยโทษเลย เนื่องจากการล้างมลทิน คือ การลบล้างโทษที่บุคคลผู้กระทา
ความผิดได้รับโทษมาครบถ้วนและพ้นโทษแล้ว หรือการอภัยโทษ คือ การให้อภัยแก่ผู้ต้องโทษที่กาลังได้รับ
โทษอยู่ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกลงโทษต่อไป ซึ่งเป็น การล้างโทษ ไม่ใช่การล้างความผิด ดังนั้น ผู้เคยต้องคา
พิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิด ตามบทบัญญัติอนุมาตรา (๑๐) ความผิดนั้นยังคงอยู่ จึงถือว่าเป็นผู้มี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อนุมาตรา (๑๑) บัญญัติหลักการใหม่ว่า บุคคลที่ “เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทา
การอัน เป็ น การทุจริตในการเลื อกตั้ง ” ต้องห้ ามมิให้ ใช้สิ ทธิส มัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เพราะถือว่าบุคคลนั้นได้ทาทุจริตตั้งแต่ต้นแล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรที่จะเข้ามาเป็นผู้แทนของประชาชนอีกต่อไป
เป็นหลักการที่เทียบเคียงเช่นเดียวกับผู้ทุจริตการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ก็
จะถูกตัดสิทธิในการสมัครสอบแข่งขันเช่นเดียวกัน

หมายเหตุ (๑) ผลสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการห้ามผู้ที่เคยรับโทษจาคุกแต่พ้น
โทษยังไม่ถึงนับถึงวันเลือกตั้ง (ยกเว้นความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษซึ่งมีโทษเล็กน้อย เช่น การดู
หมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า การแจ้งความเท็จ ฯลฯ) ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพบว่า ประชาชน
ร้อยละ ๗๐.๐ เห็นด้วย และร้อยละ ๓๐.๐ ไม่เห็นด้วย๑๐
(๒) ผลสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการห้ามผู้ที่ถูกศาลตัดสินว่าทุจริตต่อ
การเลือกตั้ง ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ประชาชนร้อยละ ๘๓.๒ เห็นด้วย
และร้อยละ ๑๖.๘ ไม่เห็นด้วย๑๑

๑๐
๑๑

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙), สานักงานสถิติแห่งชาติ
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙), สานักงานสถิติแห่งชาติ

๑๗๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๙๙ อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกาหนด
คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบ
รวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้

ความมุ่งหมาย
กาหนดวาระของสภาผู้แทนราษฎร
และห้ามมิให้มกี ารควบรวมพรรค
การเมืองระหว่างอายุของสภา
ผู้แทนราษฎร

คาอธิบายประกอบ
ความในวรรคสองเป็นบทบัญญัติเพื่อป้องกันการควบรวมพรรคการเมือง ซึ่ง มีที่มาจากหลัก
ส าคัญ ที่ ว างในรัฐ ธรรมนู ญ คือ การกาหนดให้ ส มาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎรต้องสั งกัด พรรคการเมื อง และไม่
ประสงค์ให้มีการย้ายพรรคการเมืองได้ อันเป็นการห้ามซื้อตัวบุคคลเพื่อหวังผลในทางการเมือง ซึ่งเดิมในอดีต
ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยังไม่เคยมีปัญหาการควบรวม
พรรคการเมือง ต่อมาเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้มีวิธีการ “ซื้อตัว”
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยวิธีก ารควบรวมพรรคการเมือง เพราะได้มีก ารกาหนดว่าถ้าสมาชิก พ้น จาก
พรรคการเมืองหรือลาออกจากพรรค ถือว่าพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่กรณีพรรคการเมือง
ถูกยุ บ สมาชิ ก ย้ ายไปสั งกั ด พรรคการเมื องใหม่ ได้ จึ งมีก ารควบรวมพรรคเกิด ขึ้ น ซึ่งตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีบทบัญญัติอนุญาตให้ควบรวมพรรคการเมืองได้
จึงทาให้มีการควบรวมพรรคการเมืองภายหลังมีการเลือกตั้งเพื่อเพิ่มจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนมี
เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงได้แก้ไข
โดยบั ญ ญั ติ ห้ ามมิ ให้ มี ก ารควบรวมพรรคการเมื อ งที่ มี ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรในระหว่า งอายุ ข องสภา
ผู้แทนราษฎร

๑๗๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๐๐ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้ แทน กาหนดวันเริ่มต้นสมาชิกภาพของการ
ราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายประกอบ
การกาหนดวันเริ่มต้น สมาชิกภาพนั้น เดิมมีแนวคิดหลายรูปแบบ คือ แบบที่ ๑ เริ่มตั้งแต่
วันเลือกตั้ง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ มาตรา ๙๘ กาหนดให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง แบบที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันปฏิบัติหน้าที่คือวันเปิดประชุมรัฐสภาเป็น
ครั้งแรก เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ มาตรา ๙๔ ได้กาหนดให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่ม ตั้งแต่วันเปิดประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก และแบบที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้ง แต่มีปัญหาในการนับวันเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่ และวันประกาศผล ดังนั้น ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ เป็นต้นมา จึงให้นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง เพราะรัฐธรรมนูญได้กาหนด
วันเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร จึงได้กาหนดวันเริ่มต้นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และเหตุนี้จะทาให้ทราบแน่นอนถึงการนับระยะเวลาครบสี่ปี

๑๗๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๐๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
กาหนดเหตุแห่งการสิ้นสุดความเป็น
ราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมี ราษฎร
การยุบสภาผู้แทนราษฎร
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๙๓
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙๗
(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘
(๗) กระทาการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔
หรือมาตรา ๑๘๕
(๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก
(๙) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตน
เป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรค
การเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ใน
กรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของ
พรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ
ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้นสามสิบวันดังกล่าว
(๑๐) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ใน
กรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีคาสั่งยุบ
พรรคการเมื องที่ ส มาชิก สภาผู้ แทนราษฎรผู้ นั้ น เป็ น สมาชิ ก และ
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรผู้ นั้ น ไม่ อ าจเข้ าเป็ น สมาชิ ก ของพรรค
การเมืองอื่นได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีคาสั่งยุบพรรคการเมือง
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบ
กาหนดหกสิบวันนั้น
(๑๑) พ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔
หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม
(๑๒) ขาดประชุมเกินจานวนหนึ่งในสี่ของจานวนวัน
ประชุมในสมัยประชุมที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร

๑๗๗
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

(๑๓) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก แม้จะมีการรอ
การลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง มาตรานี้ เป็ น การก าหนดเหตุ แ ห่ งการสิ้ น สุ ด ความเป็ น สมาชิ ก ภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งความส่วนใหญ่เป็นไปเช่นรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยมีส่วนที่แตกต่างและเพิ่มขึ้นใหม่
ดังนี้
(๑) กรณีอนุมาตรา (๑๑) เป็นบทบัญญัติที่กาหนดให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นสุดลงเมื่อพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม ซึ่งเป็นเหตุที่ได้เพิ่มขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องบทบัญญัติในมาตรา ๑๔๔ (ดูคาอธิบายประกอบในมาตรา ๑๔๔)
(๒) กรณี อ นุ ม าตรา (๑๓) เป็ น การคงหลั ก การตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ว่าสมาชิกภาพของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกแม้จะมี
การรอการลงโทษ ยกเว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท ซึ่งการเพิ่มความผิดฐานหมิ่นประมาทก็เพื่อเป็นการป้องกันการฟ้องคดีเพื่อกลั่น
แกล้ ง ทางการเมื อ งกรณี ส มาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแสดงความเห็ น ในสภาผู้ แ ทนราษฎร และเพื่ อ ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถแสดงความเห็นหรือให้ข้อมูลข้อเท็จจริงได้อย่างเต็มที่

๑๗๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๐๒ เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง กาหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งทั่วไป
พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
ภายหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในสี่สิบห้า อายุ
วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันเดียวกันทั่ว
ราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
คาอธิบายประกอบ
แต่เดิมรัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ ได้กาหนดว่า เมื่อสภาสิ้นอายุ จะมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งทั่วไป
และในพระราชกฤษฎีกานั้น จะระบุวันเลือกตั้งไว้ด้วย โดยกาหนดวันเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
และได้มีการบัญญัติลักษณะนี้มาโดยตลอด กระทั่งถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ได้กาหนดให้มีองค์กรอิสระ รวมทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรที่มีอานาจในการจั ดการดูแล
การเลือกตั้ง จึงเกิดปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกาหนดวันเลือกตั้งในพระราชกฤษฎีกา เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา
เป็นพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ ในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยคาแนะนาของฝ่ายบริหาร ในกรณี
ฝ่ายบริห ารจะตราพระราชกฤษฎีกาให้ยุบสภา ซึ่งเป็น เรื่องที่ไม่สามารถสอบถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก่อ นว่าจะกาหนดวัน เลือ กตั้งวัน ใด ทาให้เกิดปัญ หาข้อขัดข้อง ซึ่งต่อมาศาลรัฐ ธรรมนูญ ได้มีคาวินิจฉัย ที่
๒/๒๕๕๗๑๒ ว่าการกาหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปขึ้นใหม่เป็นอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบร่วมกันของนายกรัฐมนตรีแ ละประธานกรรมการการเลือกตั้ง แต่ก็ยังไม่ กระจ่างชัดว่าจริง ๆ
ใครเป็นผู้กาหนดวันเลือกตั้ง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
จึงได้เปลี่ยนหลักการใหม่ โดยกาหนดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ
ทั่วไปก่อน ส่วนวันเลือกตั้งจะเป็นวันใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด

๑๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๔๑ก ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

๑๗๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๐๓ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราช
อานาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทาโดยพระราช
กฤษฎีกา และให้กระทาได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน
ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรค
หนึ่งใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดวัน
เลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่
ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ วัน
เลือกตั้งนั้นต้องกาหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

ความมุ่งหมาย
กาหนดอานาจในการยุบสภา และ
เงื่อนไขในการจัดให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการยุบสภามีบัญญัติมาแต่ดั้ งเดิมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๓๕) เป็นต้นมา การยุบสภาผู้แทนราษฎร เป็นเครื่องมือในการคานอานาจระหว่าง
ฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ ขณะเดียวกันการยุบสภาก็เป็นการใช้อานาจของฝ่ายบริหารเพื่อส่งคืนอานาจให้
ประชาชนเป็น ผู้ตัดสิน เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งรุนแรงในรั ฐ สภาหรือปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรค
ร่วมรัฐบาลรวมทั้งการยุบสภาเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมือง
การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา และให้กระทาได้เพียงครั้งเดียวใน
เหตุการณ์เดียวกัน เช่น รัฐบาลเสนอร่างกฎหมายที่เป็นนโยบายสาคัญ แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่รับ
หลักการของร่างกฎหมายดังกล่าว นายกรัฐมนตรีอาจดาเนินการให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรได้ และเมื่อมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ นายกรัฐมนตรีคนเดิมได้กลับมาเป็นรัฐบาล จึงเสนอร่างกฎหมายเดิมที่
เคยเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร หากสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่ รับหลักการของร่างกฎหมายนั้นอีก จะมีการยุบ
สภาผู้ แทนราษฎรเพราะเหตุนั้น อีกไม่ได้ แต่การยุบสภาไม่จาเป็นต้องกระทาเพราะเหตุที่เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเสมอไป การยุบสภาอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากฝ่ายบริหารต้องการฟัง
เสียงประชาชนเมื่อมีปัญหาสาคัญ หรือหยั่งความนิยมที่ประชาชนยังมีต่อพรรคการเมืองของรัฐบาล เพื่อความ
มั่นใจในการที่จะดาเนินนโยบายที่สาคัญ ๆ ต่อไปก็ได้
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เปลี่ยนหลักการใหม่
โดยกาหนดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรเป็นการทั่วไปก่อน ส่วนวันเลือกตั้ง
จะเป็นวันใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด ตามที่ได้บัญญัติไว้แล้วในมาตรา ๑๐๒ ดังนั้น ความในวรรคสาม
แห่ ง มาตรานี้ จึ ง ได้ ก าหนดให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จะต้ อ งประกาศก าหนดวั น เลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปใน

๑๘๐
ราชกิจจานุเบกษาภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกายุบสภามีผลใช้บังคับ โดยวันเลือกตั้งที่กาหนดต้อง
ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน แต่ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ
เหตุที่กาหนดระยะเวลาวันเลือกตั้งยาวกว่าการเลือกตั้งทั่วไปกรณีอายุของสภาผู้แทนราษฎร
สิ้น สุดลงตามมาตรา ๑๐๒ ที่กาหนดไว้สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ ก็เนื่องจากเหตุการณ์
การยุบ สภาไม่มีความแน่ น อนดังเช่น การครบอายุของสภาผู้ แทนราษฎร จึงให้ ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
สามารถกาหนดระยะเวลาของวันเลือกตั้งให้ยาวขึ้นได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองมี
ความพร้อมในการเลือกตั้งและไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันในการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความลักลั่น
ในทางปฏิบัติ ดังที่มีคาอธิบายในมาตรา ๑๐๒ แล้ว

๑๘๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นอันมิอาจ
ให้อานาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งตามวันที่
กาหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้ในกรณีมี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๐๒ หรือ เหตุจาเป็น
มาตรา ๑๐๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกาหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็
ได้ แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุ
ดังกล่าวสิ้นสุดลง แต่เพื่อประโยชน์ในการนับอายุตามมาตรา ๙๕
(๒) และมาตรา ๙๗ (๒) ให้นับถึงวันเลือกตั้งที่กาหนดไว้ตามมาตรา
๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓ แล้วแต่กรณี
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นบทบัญญัติใหม่ที่กาหนดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา ในกรณีที่มีเหตุทาให้
การลงคะแนนเลือกตั้งไม่สามารถกระทาในวัน ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดได้ เช่น เกิดจลาจล อุทกภัย
อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย เหตุจาเป็นอย่างอื่น โดยบัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดวันเลือกตั้งขึ้นใหม่ได้
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวหมดไป การกาหนดวันเลือกตั้ง
ใหม่นี้ ไม่จาเป็นต้องมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงพระราชกฤษฎีกาที่กาหนดให้มีการเลือกตั้ง เพราะในพระราช
กฤษฎีกามิได้กาหนดวันเลือกตั้งไว้ดังที่เคยบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ
เมื่อมีการกาหนดวัน เลื อกตั้งใหม่ ย่อมอาจกระทบถึงสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้สมัคร
รับ เลือกตั้ง ซึ่งกาหนดให้ต้องมีอายุ ๑๘ ปีหรือ ๒๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง และเพื่อมิให้จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หรือสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่ประกาศไปแล้วต้องเปลี่ยนแปลงไปตามวันที่ เลื่อนออกไป มาตรานี้จึงบัญญัติ
ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับ การนับ อายุของผู้มีสิท ธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้นับถึงวันเลือกตั้ง
ที่กาหนดไว้เดิม และสามารถใช้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้จัดทาไว้แล้วได้ต่อไป

๑๘๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๐๕ เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภา
ผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ดาเนินการตราพระราช
กฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทน
ตาแหน่งที่ว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้นาความในมาตรา ๑๐๒ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
(๒) ในกรณีที่เป็นตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่
ในลาดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยต้องประกาศในราช
กิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง หากไม่มี
รายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตาแหน่งที่ว่าง
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิก
เท่าที่มีอยู่
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทน
ตาม (๑) ให้เริ่มนับแต่วันเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ส่วนสมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริ่มนับแต่
วันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา และให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ใน
ตาแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่
การคานวณสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองสาหรับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเมื่อมีการเลือกตั้งแทน
ตาแหน่งที่ว่าง ให้เป็นไปตามมาตรา ๙๔

กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อน
เวลาในการได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่มี
ตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ว่างลง

๑๘๓
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓) โดยกาหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย
สมาชิก ๒ ประเภท คือ ประเภทที่ ๑ มาจากการเลือกตั้ง ประเภทที่ ๒ มาจากการแต่งตั้ง และได้กาหนดว่า
“สมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นไปตามกาลสมัย ผู้แทนประเภทที่ ๑ จะอยู่ในตาแหน่งได้คราวละ ๔ ปี
นับ แต่วัน เข้ารับ ตาแหน่ง แต่เมื่อถึงสมัยที่ ๓ แล้ว แม้ผู้แทนในสมัยที่ ๒ จะได้อยู่ในตาแหน่งไม่ถึง ๔ ปีก็ดี
ต้องออกจากตาแหน่งนับแต่วันที่ผู้แทนในสมัยที่ ๓ ได้เข้ารับตาแหน่ง และถ้าตาแหน่งผู้แทนว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามเวร ให้สมาชิกเลือกผู้อื่นตั้งขึ้นใหม่ให้เต็มที่ว่าง แต่ผู้แทนใหม่มีเวลาอยู่ในตาแหน่งได้
เพียงเท่ากาหนดเวลาที่ผู้ออกไปนั้นชอบที่จะอยู่ได้” ส่วนผู้แทนประเภทที่ ๒ นั้น ความในมาตรา ๑๐ บัญญัติว่า
“...สมัยที่ ๓ เมื่อจานวนราษฎรทั่วพระราชอาณาเขตต์ได้สอบไล่วิชชาปถมศึกษาได้เป็นจานวนเกิน กว่าครึ่ง
และอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันใช้ธรรมนูญนี้ สมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นผู้ที่ราษฎรได้
เลือกตั้งขึ้นเองทั้งสิ้ น สมาชิกประเภทที่ ๒ เป็นอันไม่มีอีกต่อไป”และต่อมาแม้ในรัฐธรรมนูญ อีกหลายฉบับ
กาหนดให้ส ภาผู้แทนประกอบด้วยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้ง เท่านั้น ก็ได้มีการกาหนดในลักษณะเดียวกันว่า
การทีต่ าแหน่งสมาชิกผู้แทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทน หรือเมื่อมีการ
ยุบสภาผู้แทน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุท ธศัก ราช ๒๕๔๐ และรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ ได้ก าหนดให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมี ๒ ประเภท คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีม่ าจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ดังนั้น จึงได้มีบทบัญญัติเพื่อกาหนดว่า
การที่ตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ว่างลงอันเนื่องมาจากเหตุอื่น
ใดที่มิใช่เป็นการออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดาเนินการตรา
พระราชกฤษฎี กาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง ส่วนกรณี ตาแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ว่างลงอันเนื่องมาจากเหตุอื่นใดที่มิใช่เป็นการออกตามอายุของสภา
ผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลาดับ
ถัดไปในบัญ ชีร ายชื่อของพรรคการเมืองนั้ นเลื่อนขึ้น มาเป็นสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรแทนตาแหน่งที่ว่า ง
โดยสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรผู้ เข้ า มาแทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า งนั้ น อยู่ ในต าแหน่ ง ได้ เพี ย งเท่ า อายุ ข องสภา
ผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ ซึง่ บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้คงหลักการดังกล่าวเช่นเดียวกัน
ส่วนบทบัญญัติในวรรคสามกาหนดให้ การคานวณสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองสาหรับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบั ญ ชีรายชื่อเมื่อมีการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ เป็นไปตามมาตรา ๙๔
หมายถึง กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการเลือกตั้งทั่ วไป เฉพาะในการเลือกตั้งใหม่ที่เกิด
จากการเลื อกตั้งที่ มิได้เป็ น ไปโดยสุ จ ริ ตหรือเที่ยงธรรมเท่ านั้ น ให้ นาคะแนนที่ เกิด จากการเลื อกตั้งใหม่ม า
คานวณหาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญ ชีรายชื่อของแต่ล ะพรรคการเมืองใหม่ แต่ถ้าเป็น การ

๑๘๔
เลือกตั้งใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อพ้นหนึ่ งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคมีอยู่จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไป

๑๘๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๐๖ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหาร
กาหนดให้มีผู้นาฝ่ายค้านในสภา
ราชการแผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้ง
ผู้แทนราษฎร และวิธีการได้มาซึ่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภา
ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ผู้แทนราษฎรที่มีจานวนสมาชิกมากที่สุด และสมาชิกมิได้ดารง
ตาแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เป็นผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มีสมาชิก
เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อมีเหตุตามมาตรา ๑๑๘ (๑)
(๒) (๓) หรือ (๔) ในกรณีเช่นนี้ พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้ง
ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนตาแหน่งที่ว่าง
คาอธิบายประกอบ
ตาแหน่ง ผู้นาฝ่า ยค้า นในอังกฤษซึ่ง เป็น แม่แ บบดั้งเดิม ของระบบรัฐ สภาที่เรีย กว่าระบบ
เวสมิน ส์เตอร์ (Westminster System of parliamentary government) นั้นมีการตั้งกันเป็นธรรมเนียม
มาเป็น เวลากว่ าร้ อ ยปี ก่ อ นที่ จ ะได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ เอาไว้อ ย่ างเป็ น ทางการในพระราชบั ญ ญั ติ รั ฐ มนตรีข อง
พระมหากษั ต ริ ย์ ค.ศ. ๑๙๓๗ (Ministers of the Crown Act 1937) ซึ่ ง ผู้ น าฝ่ า ยค้ า น (Leader of the
Opposition) นั้ น มีชื่อเรีย กเต็ม ๆ ในอังกฤษ รวมถึงประเทศในเครือจักรภพอื่น ๆ ว่า ผู้ นาของฝ่ ายค้านที่
จงรักภักดีต่อพระราชินีเป็นที่สุด (Leader of Her Majesty’s Most Loyal Opposition) โดยผู้นาฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎรนั้นคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ เป็นผู้นาของพรรคที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดที่ไม่ได้เป็น
พรรครัฐบาล หรือพรรคร่วมรัฐบาล ในกรณีที่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาด ผู้นาฝ่ายค้านก็คือ
ผู้นาของพรรคที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นลาดับสอง โดยผู้นาฝ่ายค้านนี้จะทาหน้าที่เป็นผู้นาในการตรวจสอบ
นโยบายของรัฐบาล และตรวจสอบการทาหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี นอกจากนั้นผู้นาฝ่ายค้านยังเป็นผู้ที่จะได้รับ
เลือกเป็นนายกรัฐมนตรีหากว่ารัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศต่อไปได้ โดยไม่มีการยุบสภา และผู้นาฝ่ายค้าน
ยังทาหน้าที่เป็น นายกรัฐ มนตรีเงาในคณะรัฐ มนตรีเงาที่ทาหน้าที่ตรวจสอบการทางานของนายกรัฐ มนตรี

๑๘๖
และรัฐมนตรีอื่น ๆ โดยสามารถที่จะเสนอนโยบาย หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการทาหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีได้ด้วย
ในระบบรัฐสภาสมัยใหม่ ผู้นาฝ่ายค้านมีความสาคัญมากในการทาหน้าที่ถ่วงดุลอานาจ และตรวจสอบการทา
หน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
สาหรับประเทศไทยนั้น ได้นาแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้โดยมีการบัญญัติให้มี ตาแหน่งผู้นา
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๒๖)
เป็น ต้นมา และได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นในพรรคฝ่ายค้าน
โดยก าหนดว่ า ภายหลั งที่ ค ณะรั ฐ มนตรี เข้ า บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น แล้ ว พระมหากษั ต ริ ย์ จ ะทรงแต่ งตั้ ง
สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรผู้เป็น หัว หน้า พรรคการเมือ งในสภาผู้แ ทนราษฎรที่มีจานวนสมาชิก มากที่สุด
และสมาชิกมิได้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้นา
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ล งนามรับ สนองพระบรมราชโองการ
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มิได้กาหนดจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของพรรคการเมืองที่ผู้นาฝ่ายค้านเป็นหัวหน้าพรรคว่าต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรในขณะแต่งตั้ง ดังเช่นที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
อนึ่ ง รัฐธรรมนูญนี้ ได้กาหนดให้ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมีบทบาทและหน้าที่เพิ่ม
มากขึ้นโดยกาหนดให้สามารถขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาโดยไม่ลงมติได้ตามมาตรา ๑๕๕

๑๘๗

ส่วนที่ ๓
วุฒิสภา
ความมุ่งหมาย
บทบัญญัติในส่วนนี้ เป็นบทบัญญัติว่าด้วยสมาชิกวุฒิสภา ทั้งในเรื่ององค์ประกอบ ที่มา หน้าที่
และอานาจ โดยมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยถือว่า วุฒิสภาเป็นสภาพี่เลี้ยง โดยมุ่งหมายให้วุฒิสภา
เป็น องค์กรที่จ ะประสานความคิดเห็น จากบุค คลหลากหลายอาชีพ วิถีชีวิต และความสนใจ ที่นาความรู้
และประสบการณ์จากประชาชนโดยตรง โดยไม่อยู่ใต้อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง เพื่อให้การตรา
กฎหมายได้รับการพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ ทั้งเป็นการทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองได้โดยตรง
และอย่างมีผลต่อการบริหารกิจการบ้านเมือง
เพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มี
การเปลี่ ย นแปลงที่ ม าของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา โดยสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาจะมิ ได้ ม าจากการเลื อ กตั้ งโดยตรงดั งเช่ น
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังไม่ให้สมาชิกวุฒิ สภาตกอยู่ภายใต้
อาณัติของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองและมิได้ใช้การสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาดังเช่นที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นการให้คณะบุคคลเพีย งไม่กี่คนมาสรรหาสมาชิกวุฒิสภาแล้วให้ถือว่าเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่
โดยเน้นความสาคัญของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาสมัครได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเกินกาลังของบุคคลทั่ว ๆ ไป
โดยแยกออกเป็นกลุ่มที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน ให้มากที่ สุดเพื่อที่จะทาให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติทุกคนสามารถ
เข้าสมัครในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ และเพื่อให้ผู้สมัครมีส่วนร่วมในเบื้องต้นอย่างแท้จริง จึงกาหนดให้ ประชาชน
เลือกกันเองดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๗ ว่า “วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจานวนสองร้อยคน ซึ่งมาจาก
การเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน
หรือทางานหรือเคยทางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลั กษณะที่ทาให้
ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ ” การสร้าง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน” ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอย่างมีนัยสาคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เพราะสมาชิกวุฒิสภา
จะใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ มาสะท้อนให้เห็นถึง
ปั ญ หาที่อาจเกิดขึ้น แก่ป ระชาชนจากร่างกฎหมายโดยไม่อยู่ภ ายใต้อาณั ติของนโยบายของพรรคการเมือง
ดังนั้น กระบวนการเลือกสรรสมาชิกวุฒิสภาจึงมุ่งที่จะให้ประชาชนซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
ที่แตกต่างหลากหลายในทุกภาคส่วนและทุกสาขาอาชีพซึ่งประสงค์จะเข้ามาทาหน้าที่นี้เข้ามาสมัครรับเลือกได้
และให้แต่ล ะสาขาอาชีพ หรือ ประสบการณ์ห รือวิถีชีวิต ฯลฯ เลือกกันเอง เพื่อหลีกเลี่ยงกลไกหรือกับดัก
ทางการเมืองให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้

๑๘๘
นอกจากนี้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั กราช ๒๕๖๐ ได้ กาหนดให้ ส มาชิ ก
วุฒิสภามีวาระการดารงตาแหน่ง ห้าปีนับแต่วันประกาศผลการเลือกและจะดารงตาแหน่งเกินหนึ่งวาระไม่ได้
ซึ่งถือว่าระยะเวลาห้าปี เป็นระยะเวลาของการดารงตาแหน่งที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อที่จะทาให้มีรัฐสภาที่สามารถ
ดาเนิ น งานด้านนิ ติบั ญ ญั ติ ได้ในช่ว งที่ ส ภาผู้ แทนราษฎรครบวาระสี่ ปี และในขณะเดียวกัน ก็ส อดคล้ องกั บ
แผนพัฒนาประเทศที่มีระยะเวลาช่วงละห้าปี อีกด้วย

๑๘๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๐๗ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจานวนสอง
ร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือ
ทางานหรือเคยทางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการ
แบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทาให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือก
ทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้
การแบ่งกลุ่ม จานวนกลุ่ม และคุณสมบัติของบุคคลใน
แต่ละกลุ่ม การสมัครและรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง
การได้รับเลือก จานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่ม การขึ้น
บัญชีสารอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชีสารองขึ้นดารงตาแหน่งแทน
และมาตรการอื่นใดที่จาเป็นเพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
ให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะกาหนดมิให้
ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หรือจะกาหนดให้มี
การคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วน
ร่วมในการคัดกรองก็ได้
การดาเนินการตามวรรคสอง ให้ดาเนินการตั้งแต่ระดับ
อาเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็น
ผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ
ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจานวนไม่ครบตาม
วรรคหนึ่ง ไม่ว่าเพราะเหตุตาแหน่งว่างลง หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่
เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อบุคคลที่
สารองไว้เหลืออยู่ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่
แต่ในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
วุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี ให้ดาเนินการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามี
สมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ได้รับเลือกดังกล่าว
อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

กาหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
โดยวิธีที่ประชาชนที่มีคุณสมบัติ
สามารถสมัครและเลือกกันเองตาม
กลุ่มที่หลากหลายในลักษณะที่ผู้มี
คุณสมบัติทุกคนจะสามารถสมัครใน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ โดยให้เลือกกัน
ตั้งแต่ระดับอาเภอ จังหวัด และ
ประเทศ แต่ให้สมาชิกวุฒิสภามีฐานะ
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย มิใช่ผู้แทน
ของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละจังหวัด ทั้งนี้
เพื่อให้บรรลุตามหลักการสาคัญที่
กาหนดไว้ในแนวนโยบายแห่งรัฐ
มาตรา ๗๘ ที่บัญญัติให้ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ทางการเมืองและการอื่นใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อประชาชน และมาตรา
๒๕๘ ก.(๑) การปฏิรูปประเทศให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้ง
การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
การกาหนดให้ผู้สมัครสามารถ
สมัครได้โดยเสรี และเลือกกันเอง
โดยตรงก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ที่
สนใจในการเข้ามีส่วนร่วมในทาง
การเมืองจะไม่ถูกกีดกันหรือถูกคัด
กรองโดยองค์กรหรือพรรคการเมืองใด

๑๙๐
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

และภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดวันเริ่มดาเนินการเพื่อเลือกไม่ช้า
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ การ
กาหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้นาความใน
มาตรา ๑๐๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คาอธิบายประกอบ
มาตรานี้เป็นบทบัญญัติเพื่อกาหนดที่มาของสมาชิกวุฒิ สภาแนวทางใหม่ จากแนวความคิด
ที่ว่า ในยุคสมัยใหม่มักจะมีผู้เรียกร้องว่า ประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง
แต่ไม่เคยปรากฏว่ามีการบัญญัติไว้ในที่ใดว่าการมีส่ว นร่วมที่จะก่อให้เกิดผลต่อประชาชนเป็นส่วนรวมนั้น
จะดาเนินการได้โดยวิธีใด หรือแนวทางหรือวิธีการใดที่จะทาให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นเป็นผล
อย่างจริงจัง การกาหนดให้วุฒิ สภามาจากการแต่งตั้ง ก็มักมีข้อติติงว่าบุคคลเหล่านั้นมิได้มาจากประชาชน
ในขณะที่การกาหนดให้วุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง ก็จะหลีกไม่พ้นที่ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้ งจะต้องอิงหรือพึ่งพา
พรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยทั้งสองกรณีนั้นประชาชนทั่วไปคงได้แต่เพียงรับรู้ผลของการแต่งตั้ง
หรือมีส่วนร่วมเฉพาะในขณะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การจะสมัครเข้ารับเลือกตั้งด้วยตนเอง มีข้อจากัด
ต่าง ๆ มากมาย ทั้งในแง่ของค่าใช้จ่าย และการดาเนินการให้ได้รับเลือกตั้ง ทั้งผู้สมัครและผู้ได้รับเลือกตั้งก็มิได้
มีความหลากหลายในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือ
ทางานหรือเคยทางานด้านต่ าง ๆ ที่มีอยู่ หลากหลายในสังคม จึงยากที่จะเข้าใจความนึกคิดและความต้องการที่
แตกต่างกันของกลุ่มบุคคลที่หลากหลายเหล่านั้นได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้กาหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาขึ้นใหม่ โดยเน้นความสาคัญของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาสมัครได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเกินกาลังของ
บุคคลทั่ว ๆ ไป โดยแยกออกเป็นกลุ่มที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน ให้มากที่สุดเพื่อที่จะทาให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติ
ทุกคนสามารถเข้าสมัครในกลุ่มใดกลุ่ มหนึ่งได้ และเพื่อให้ ผู้ สมัครมีส่ วนร่วมในเบื้องต้นอย่างแท้จริง จึงให้
ผู้สมัครด้วยกันเองเลือ กกันเองตามวิธีการที่จะบัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่อไป และในกรณีที่มี
ผู้สมัครเป็นจานวนมากก็อาจกาหนดให้มีวิธีการคัดกรองกันก่อนได้ แต่ต้องเป็นการคัดกรองที่ผู้ส มัครมีส่ว น
ร่วมในการคัดกรองนั้น เช่น การให้ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันจับสลากกันเอง เป็นต้น
เพื่อเป็นหลักประกันว่าประชาชนที่มีคุณสมบัติทุกคนจะมีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกได้ มาตรา ๑๐๗
วรรคหนึ่ง จึงบัญญัติคุ้มครองไว้ว่า “..ในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทาให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัคร
รับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้”
อนึ่ง คาว่า “ความรู้” ที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งของมาตรานี้ มิได้หมายความถึงความรู้ที่จะวัดกัน
ด้วยประกาศนียบัตรหรือปริญญาทั้งปวง แต่หมายถึงความรู้ที่บุคคลมีอยู่จริงในด้านต่าง ๆ เช่นความรู้ในการทานา
ความรู้ในการทาการประมง หรือความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

๑๙๑
การที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้มีการดาเนินการเลือกกันตั้งแต่ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ ก็เพื่อให้ขบวนการเลือกตั้งอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และประชาชนในแต่ละอาเภอ
สามารถเข้าสมัครในกลุ่มที่ตนคิดว่าตนสังกัดอยู่ และร่วมกันคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มได้ สาหรับ
ประชาชนทั่วไปที่มิได้เข้าสมัครก็อยู่ในฐานะที่จะตรวจสอบผู้สมัครได้ เพราะเป็นผู้ที่อยู่ในอาเภอเดียวกัน
การกาหนดในรัฐธรรมนูญ ให้ ส ามารถกาหนดมิให้ สมาชิกในแต่ละกลุ่มเลื อกบุคคลในกลุ่ ม
เดียวกัน ก็เพื่อให้สามารถกาหนดวิธีการในการป้องกันการสมยอมกันได้
บทบัญญัติที่บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ ก็เพื่อมิให้
เกิดความเข้าใจผิดว่า เมื่อสมาชิกแต่ละคนมาจากการสมัครและคัดเลือกจากแต่ละกลุ่มแล้ว สมาชิกเหล่านั้น
จึงต้องปกป้องและรักษาแต่เฉพาะประโยชน์ของกลุ่มของตน ความมุ่งหมายที่แท้จริงประสงค์จะให้สมาชิกทุกคน
ใช้ความรู้ ประสบการณ์ อัน หลากหลายจากแต่ละกลุ่มมาหลอมรวมให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศแล ะ
ประชาชนเป็นส่วนรวม โดยประชาชนจากแต่ละกลุ่มจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในแง่มุมของบุคคลในกลุ่ม
ของตนและไม่ถูกเพิกเฉยหรือละเลย จริงอยู่สภาผู้แทนราษฎรก็มีสมาชิกที่เป็นผู้แทนของราษฎรอยู่ แต่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะถูกผูกมัดด้วยพันธะที่เกี่ยวกั บประโยชน์ของประชาชนในจังหวัด
หรือเขตเลือกตั้งที่ตนได้รับเลือกตั้ง เพื่อสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตหรือจังหวัดนั้น และพันธะ
อันเกี่ยวกับการดาเนินการตามแนวทางของพรรคการเมืองที่ตนสังกัด ประชาชนบางหมู่เหล่า หรือบางพื้นที่
จึงอาจถูกละเลยไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรได้
เมื่อสมาชิกวุฒิ สภามีที่มาดังกล่าวข้างต้น ประชาชนจึงมีช่องทางที่จะเข้ามีส่ วนร่วมในทาง
การเมืองอย่างจริงจัง และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้มากกว่าการมีแต่เพียงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจานวนไม่ครบสองร้อยคน ไม่ว่าเพราะเหตุตาแหน่งว่างลง
หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อบุคคลที่สารองไว้เหลืออยู่
ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ ส่วนกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกวุฒิ สภาทั้งหมดและอายุ ของวุ ฒิ สภาเหลื ออยู่เกินหนึ่งปี ให้ ดาเนินการเลื อกสมาชิกวุฒิ ส ภาขึ้นแทน
ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง และผู้ได้รับเลือกแทนดังกล่าวอยู่ในตาแหน่งได้
เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
นอกจากนี้ได้กาหนดให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และภายในห้าวัน
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดวันเริ่มดาเนินการเพื่อเลือก
โดยต้องไม่ช้ากว่า สามสิ บ วัน นั บ แต่วัน ที่ พระราชกฤษฎี กาดังกล่ าวมีผ ลใช้บั งคับ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
ในกรณีมีเหตุจาเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้
ให้นาความในมาตรา ๑๐๔ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม คือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดวันเลือกใหม่
โดยต้องจัดให้มีการเลือกภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง
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ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๐๘ สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่ กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ของสมาชิกวุฒิสภา
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก
(๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
หรือทางานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี หรือเป็นผู้มีลักษณะตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๔) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทางาน หรือมี
ความเกี่ยวพันกับพื้นที่ที่สมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)
(๑๑) (๑๕) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘)
(๒) เป็นข้าราชการ
(๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้น
แต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้า
ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรค
การเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๖) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจาก
การเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๗) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก

๑๙๓
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

(๘) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดารง
ตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือก
เป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผู้ดารงตาแหน่งในศาล
รัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ
(๙ ) เคยด ารงต าแหน่ งสมาชิ กวุ ฒิ สภ าตาม
รัฐธรรมนูญนี้
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ มีจุดมุ่งหมายให้สมาชิกวุฒิสภามีความเป็นกลาง ปราศจากการ
แทรกแซงทางการเมื อ ง และไม่ มี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ทั้ ง นี้ คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้นาบทบัญญัติส่วนใหญ่
มาใช้ร่วมกัน โดยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีจะเป็นคุณสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย
(๒) การกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้ กาหนดโดยคานึงถึงความ
ผูกพันที่ผู้สมัครจะเกี่ยวพันกับพื้นที่ที่ตนจะลงสมัคร กล่าวคือ ต้องเป็นที่ที่เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทางาน
หรือมีความเกี่ยวพัน กับ พื้นที่ที่จะสมัครตามหลักเกณฑ์ที่จะกาหนดในกฎหมายประกอบรั ฐธรรมนูญต่อไป
การกาหนดเช่นนี้เพื่อให้ผู้สมัครมีความคุ้นเคยกับปัญหาและประชาชนในพื้นที่ในทางใดทางหนึ่ง การที่กาหนดไว้
หลายทางก็เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครมีทางเลือกได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เปิดกว้างจนสามารถไปสมัครที่ใดก็ได้
โดยไม่มีความเกี่ยวพันกับพื้นที่ที่ตนจะสมัคร ระบบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแบบใหม่นี้มีเป้าหมายสี่ประการ คือ
(๑) ประชาชนทั่ วไปสามารถลงสมัครรับ เลื อ กได้ อย่างกว้างขวาง (๒) ผู้ ส มัค รรับเลื อ กมีความเชื่อมโยงกั บ
ประชาชนในเขตพื้นที่ที่ลงสมัครรับเลือก (๓) ผู้สมัครจะมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ แม้แต่วิถีชีวิ ต
ที่หลากหลาย จนสามารถเป็นตัวแทนประชาชนได้อย่างกว้างขวางในทุกมิติ (๔) ด้วยวิธีการเลือกกันเองที่จะ
กาหนดขึ้น จะทาให้ผู้สมัครไม่มีภาระและค่าใช้จ่ายจนเกินกาลังที่ประชาชนทั่วไปจะรับได้ และไม่จาเป็นต้อง
อาศัยฐานเสียงของพรรคการเมือง ซึ่งจะทาให้เป็นอิสระจากพรรคการเมืองได้อย่างแท้จริง
(๓) การที่กาหนดลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก มีความมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหมดความผูกพันกับพรรคการเมืองอย่างแท้จริง
(๔) ลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับคนในครอบครัวตามความใน ข. (๘) บัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องการให้เป็น “สภาครอบครัว”

๑๙๔
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มาตรา ๑๐๙ อายุของวุฒิสภามีกาหนดคราวละห้า กาหนดวาระของวุฒิสภา การเริ่มต้นและ
ปีนบั แต่วันประกาศผลการเลือก
การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือก
เมื่ออายุของวุฒิ สภาสิ้นสุดลง ให้สมาชิกวุฒิ สภาอยู่
ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้า ที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิ สภาขึ้น
ใหม่
คาอธิบายประกอบ
เดิมในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๒๖) ได้กาหนดให้
“สมาชิกภาพแห่งพฤฒสภา มีกาหนดเวลาคราวละหกปี เฉพาะในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกาหนดสามปีให้มีการ
เปลี่ยนสมาชิกกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก แต่ผู้ที่ออกไปมีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับเขามาอีก” เพื่อให้การทาหน้าที่ของ
ฝ่ายนิติบัญญัติมีอยู่อย่างต่อเนื่อง การกาหนดให้สมาชิกภาพแห่งวุฒิ สภามีระยะเวลาหกปี ซึ่งจะยาวกว่าวาระ
ของสภาผู้ แ ทนราษฎร เนื่ อ งจากสภาผู้ แ ทนราษฎรจะมี ช่ ว งเวลาที่ ห ยุ ด พั ก เพื่ อ รอให้ ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่รัฐสภาจาเป็นต้องมีอยู่ตลอดเพื่อในยามฉุกเฉินอาจจาเป็นต้องดาเนินการในเรื่องสาคัญ
หรือจาเป็นต้องให้ความเห็น ชอบ เช่น การแต่งตั้งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ หรือการประกาศสงคราม
เป็นต้น และได้มีการบัญญัติทานองนี้ในรัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับ
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เปลี่ยนแนวคิดใหม่
โดยให้วุฒิสภาเข้าสู่ตาแหน่งและพ้นวาระไปพร้อมกัน โดยได้กาหนดอายุของวุฒิสภามีกาหนดคราวละห้าปี
นับ แต่วัน ประกาศผลการเลือ ก ซึ่ง แตกต่า งจากรัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐
(มาตรา ๑๑๗ วรรคสอง) รวมทั้งได้มีบทบัญญัติวรรคสามแห่งมาตรานี้ เพื่อแก้ปัญหาความไม่ต่อเนื่อง โดยให้
วุฒิส ภาชุด ที่พ้น จากตาแหน่ง ยัง อยู่ในตาแหน่ง เพื่อ ปฏิบัติห น้า ที่ต่อ ไปจนกว่าจะมีส มาชิก วุฒิส ภาขึ้น ใหม่
ซึ่งจะทาให้มีวุฒิสภาทาหน้าที่รัฐสภาในยามจาเป็นที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรได้

หมายเหตุ ผลสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ สมาชิกวุฒิสภาควรมีวาระการดารง
ตาแหน่งนานเท่าใด พบว่า ร้อยละ ๗๓.๘๔ เห็นชอบให้มีวาระการดารงตาแหน่ง สี่ปี ร้อยละ ๑๐.๙๖ เห็นชอบ
ให้มีวาระการดารงตาแหน่งหกปี ร้อยละ ๖.๑๖ เห็นชอบให้มีวาระการดารงตาแหน่ง หกปี แต่สามปีแรกให้จับ

๑๙๕
สลากออกครึ่งหนึ่ ง ร้ อยละ ๖.๔๘ เห็ น ชอบกรณี อื่น ๆ ได้แก่ ควรดารงตาแหน่งน้อยกว่าสี่ ปี โดยให้ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และดารงตาแหน่งไม่เกิน ๒ วาระ และร้อยละ ๒.๕๖ ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ๑๓

๑๓

สรุปผลสารวจความเห็นประชาชนจากการจัดทาโดยศูนย์สารวจ “นิด้าโพล” จัดทาระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๙๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๑๐ เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้มีการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคห้า

กาหนดกระบวนการให้ได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง

คาอธิบายประกอบ
เป็น บทบัญญัติเพื่อ ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิ สภาใหม่ภายในเวลาที่รัฐธรรมนูญกาหนดตาม
มาตรา ๑๐๗ วรรคห้า โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่จะต้องประกาศกาหนดวันเลือกภายในห้าวัน
นับแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยจะต้องกาหนดให้มีการเลือกภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

๑๙๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ลง เมื่อ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุด กาหนดการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภา
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา

๑๐๘
(๕) ขาดประชุมเกินจานวนหนึ่งในสี่ของจานวนวัน
ประชุมในสมัยประชุมที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา
(๖) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก แม้จะมีการรอ
การลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทา
โดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๗) กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๓ หรือ
กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕
(๘) พ้ น จากต าแหน่ งเพราะเหตุ ต ามมาตรา ๑๔๔
หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม
คาอธิบายประกอบ
การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรานี้ได้เพิ่มเหตุที่ทาให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง
แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญในอดีต กล่าวคือ ได้เพิ่มเหตุตาม (๗) และ (๘) ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับมาตราอื่น ๆ
ของรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้น โดยที่ได้มีการยกเลิกระบบการถอดถอนโดยวุฒิสภาแล้ว การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
เนื่องจากการถูกถอดถอนจึงไม่ได้บัญญัติไว้อีก

๑๙๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๑๒ บุคคลผู้เคยดารงตาแหน่งสมาชิก
วุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินสองปี จะเป็น
รัฐมนตรีหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมิได้ เว้นแต่เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ความมุ่งหมาย
กาหนดข้อห้ามมิให้ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
สมาชิกวุฒิสภาดารงตาแหน่งทาง
การเมือง

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
(มาตรา ๑๒๗ วรรคสอง) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง)
ซึง่ กาหนดให้รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินสองปีนับถึง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี การห้ามเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้สมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่อยู่ใต้อาณัติของฝ่าย
บริห ารหรือพรรคการเมือง โดยใช้ตาแหน่งทางการเมืองมาเป็นเครื่องจูงใจ อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติข้อยกเว้นโดยให้โอกาสสมาชิกวุฒิสภาที่พ้นจากตาแหน่ง
ยังสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ในระดับหนึ่ง คือ การเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

๑๙๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๑๓ สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอม
ตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ

กาหนดมาตรการให้สมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติ
หน้าที่ของตนตามความคิดเห็นของตน
โดยสุจริตใจ

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นบทบัญญัติใหม่ที่มีความมุ่งหมายให้สมาชิกวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่
ตามประสบการณ์ ความรู้ และวิถีชีวิตที่ตนรับรู้มาโดยมุ่งต่อประโยชน์ของประชาชนโดยตรงและสุจริตใจ
จึง ห้ามมิให้ส มาชิก วุฒิส ภาฝักใฝ่ในการเมือ ง หรืออยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมือง และเพื่อ ให้มีผ ลบังคับ
อย่างจริงจัง จึงกาหนดให้การฝ่าฝืนมีผลทาให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๑๑ (๗)

๒๐๐

ส่วนที่ ๔
บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
ความมุ่งหมาย
เพื่อกาหนดสถานะ โครงสร้างขององค์กร หน้าที่และอานาจ และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของสภา
และสมาชิกแห่งสภา

๒๐๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๑๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก กาหนดสถานภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
วุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่ง
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาและเงื่อนไข
อาณัติมอบหมาย หรือความครอบงาใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและ
ความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๔๘๙ (มาตรา ๓๖) และได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยบัญญัติไว้เพื่อกาหนดสถานภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ไม่ว่าจะได้รับเลือกตั้งมาจากจังหวัดใด หรือได้ รับการคัดเลือก
โดยคณะบุคคลใด สมาชิกแห่งสภาทั้งสองต่างมีฐานะเป็น “ผู้แทนปวงชนชาวไทย” และไม่ว่าประชาชนชาวไทย
จะเป็นผู้ลงคะแนนเลือกสมาชิกผู้นั้นมาหรือไม่ การปฏิบัติหน้าที่จะต้องคานึงถึงปวงชนชาวไทยเป็นสาคัญ
จะมุ่งแต่เฉพาะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตหรือจังหวัดที่ ตนได้รับเลือกมามิได้ ส่วนบทบัญญัติที่ว่า
“ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงาใด ๆ” ก็เพื่อให้สมาชิกทั้งสองสภาได้ตระหนักถึง
ภาระหน้าที่ที่ตนจะต้องคานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสาคัญ โดยไม่ถูก
ผูกมัดหรือครอบงาจากบุคคลหรือคณะบุคคลใด

๒๐๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๑๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทน กาหนดเงื่อนไขในการเข้ารับหน้าที่
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่
ตนเป็นสมาชิกด้วยถ้อยคา ดังต่อไปนี้
“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
คาอธิบายประกอบ
บท บั ญ ญั ติ ลั ก ษ ณ ะนี้ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ น รั ฐ ธรรมนู ญ ทุ ก ฉบั บ โดยก าหนดไว้ เ พื่ อให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนเพื่อแสดงความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยต้องรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ และไม่กระทาการ
ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ การปฏิญาณตนของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในต่างประเทศ แบ่งออกเป็นสามประเภท
คือ ประเภทที่ห นึ่ ง เป็ น กลุ่ มประเทศในเครือจักรภพแห่ งอังกฤษ ซึ่งผู้ น าประเทศและผู้ ดารงตาแหน่ งทาง
การเมืองต้องถวายสัตย์ ป ฏิญ าณตนต่อสมเด็จพระราชินีนาถของประเทศอังกฤษ ประเภทที่ สอง เป็นกลุ่ ม
ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ ซึ่งผู้นาประเทศและผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อ
พระมหากษัตริย์ของประเทศนั้น และประเภทที่สาม เป็นกลุ่มประเทศที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยประธานาธิบดีจะต้องทาพิธีปฏิญาณตนต่อประธานศาลฎีกา เป็นต้น
ส่วนการปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังมีปรากฏในต่างประเทศ
เช่นกัน ตัวอย่างเช่น รัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรเลีย รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรเบลเยี่ยม รัฐธรรมนูญ
ของสาธารณรัฐกาน่า เป็นต้น

๒๐๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๑๖ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภา กาหนดให้ แต่ล ะสภามีประธานและ
มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่งหรือสองคน
รองประธานและสถานะความเป็ น
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ตามมติ
กลางของประธานและรองประธาน
ของสภา
ในระหว่างการดารงตาแหน่ง ประธานและรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหารหรือดารงตาแหน่ง
ใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได้
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติมาตั้งแต่เริ่มมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช
๒๔๗๕ (มาตรา ๒๒) เป็นต้นมา โดยกาหนดให้สภามีประธานของสภาซึง่ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิก
ของสภานั้น ๆ ส่วนความในวรรคสองได้มีการบัญญัติเพิ่มในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ (มาตรา ๑๒๔ วรรคห้า) ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติมาตรานี้
เพื่ อ คงหลั ก การดั งกล่ าวไว้ การบั ญ ญั ติ เพิ่ ม เติ ม ดั งกล่ าว เนื่ อ งจากแต่ เดิ ม ยึ ด ถื อ ประเพณี ป ฏิ บั ติ ว่ า ผู้ เป็ น
ประธานสภาผู้แทนราษฎร แม้จะยังคงต้องดารงสถานภาพความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอยู่ แต่จะหลีกเลี่ยง
ไม่เข้าไปดาเนิ น กิจ การของพรรคอันจะทาให้ เกิดความหวั่นเกรงในความไม่เป็นกลางได้ แต่ต่อมาประเพณี
ดังกล่าวได้ถูกละเลยมากขึ้น จึงได้บัญญัติห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มิให้ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการบริหารหรือดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง
ในระหว่า งที่เ ป็น ประธานหรือ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ สมาชิกวางใจในความเป็นกลางทาง
การเมืองของผู้ที่จะทาหน้าที่ประธานในการประชุมหรือดาเนินกิจการของสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างสนิทใจ

๒๐๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๑๗ ประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรดารงตาแหน่งจนสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือมี
การยุบสภาผู้แทนราษฎร
ประธานและรองประธานวุฒิสภาดารงตาแหน่งจนถึง
วันสิ้นอายุของวุฒิสภา เว้นแต่ในระหว่างเวลาตามมาตรา ๑๐๙
วรรคสาม ให้ประธานและรองประธานวุฒิสภายังคงอยู่ในตาแหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

กาหนดวาระการดารงตาแหน่งประธาน
และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
ประธานและรองประธานวุฒิสภา

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติเกี่ย วกับ การกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๐๔
วรรคสอง) และได้บัญญัติทานองเดียวกันมาในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
แต่บทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับ การดารงตาแหน่งของประธานและรองประธานวุฒิ สภานั้น
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได้ บั ญ ญั ติ แ ตกต่ างจากรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ก่ อน ๆ
กล่ าวคือ รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ และรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๓๔ กาหนดว่า ที่เดิมเคยกาหนดว่าประธานและรองประธานวุฒิสภาดารงตาแหน่งจนถึงวันก่อนวัน
เลื อกประธานและรองประธานวุฒ ิส ภาใหม่ ซึ่ง จะต้อ งกระทาทุก สองปี เนื ่อ งจากในอดีต เมื่อ ครบสองปี
สมาชิก วุฒิส ภาต้องจับ สลากออก ดังนั้น ประธานและรองประธานวุฒิส ภาเดิมจะพ้นตาแหน่งในทุกสองปี
และในรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั กราช ๒๕๔๐ และรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไม่มีการจับสลากออก แต่มีปัญหาว่าวันเลือกประธานวุฒิสภาใหม่คือวันใด และถ้ากรณีทไี่ ม่
มีการจับสลากออกดังที่ ได้บั ญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๒๔
วรรคสาม) จะทาให้เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนว่าประธานวุฒิสภาจะต้องดารงตาแหน่งถึงเมื่อใด และอาจทาให้มี
ข้อต่อรองในเรื่องตาแหน่งประธานและรองประธานวุฒิสภาเกิดขึ้นได้ ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้บัญญัติใหม่เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสอดคล้องกับการที่วุฒิสภาไม่มีการจับ สลาก
ออกอีกต่อไปว่า ประธานและรองประธานวุฒิส ภาดารงตาแหน่งจนถึงวันสิ้นอายุของวุฒิส ภา ซึ่งมีกาหนด
คราวละห้าปี และเมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ได้กาหนดข้อยกเว้นว่าให้ประธานและรองประธานวุฒิสภา
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา

๒๐๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๑๘ ประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร และประธานและรองประธานวุฒิสภา ย่อมพ้นจาก
ตาแหน่งก่อนวาระตามมาตรา ๑๑๗ เมื่อ
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
(๒) ลาออกจากตาแหน่ง
(๓) ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือ
ข้าราชการการเมืองอื่น
(๔) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด
หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการ
รอการลงโทษในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

ความมุ่งหมาย
กาหนดเงื่อนไขการพ้นจากตาแหน่ง
ก่อนวาระของประธานและรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ
ประธานและรองประธานวุฒิสภา

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๔๙๒ (มาตรา ๑๐๔ วรรคสาม) และได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์
การพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานและรองประธาน
วุฒิสภา
ความในอนุมาตรา (๔) เป็นบทบัญญัติที่บัญญัติให้ตรงตามความมุ่งหมายที่เคยกาหนดไว้เดิม
ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ซึ่งบัญญัติว่า “ต้องคาพิพากษาให้จาคุก ” อันเป็นถ้อยคาที่แตกต่างจากกรณีอื่น ๆ
ที่บัญญัติทานองว่า “ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ” ซึ่งมุ่งหมายต่างกัน กล่าวคือ ในกรณีแรกมุ่งถึง
คาพิพากษาที่ให้จาคุก ส่วนกรณีหลังมุ่งถึงการถูกจาคุก แต่ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้ มีคาวินิจฉัยที่ ๓๖/๒๕๔๒
ว่า แม้จะเขียนต่างกันเช่นนั้น แต่ก็ต้องแปลความเหมือนกันว่า กรณีจะเข้าข่ายจะต้องเป็นการมีคาพิพากษาถึง
ที่สุดให้จาคุก และต้องถูกจาคุกจริง ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงได้
บัญญัติให้ชัดเจนขึ้นว่า ในกรณีของประธานสภาต้องการให้มีมาตรฐานที่สูงกว่าสมาชิ กของสภา โดยบัญญัติว่า
“ต้องคาพิพากษาให้จาคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ” เพื่อให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้บัญญัติให้ชัดเจนทานองเดียวกัน

๒๐๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๑๙ ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรและประธาน
วุฒิสภามีหน้าที่และอานาจดาเนินกิจการของสภานั้น ๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ รองประธานสภามีหน้าที่และอานาจตามที่ประธานสภา
มอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู้ทา
หน้าที่แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ประธานและรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกแห่งสภา
นั้น ๆ เลือกกันเองให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น

กาหนดหน้าที่และอานาจของ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภาและรองประธานของทั้งสอง
สภา

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ไ ด้ บั ญ ญั ติ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๒๓) และได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยกาหนดหน้าที่
และอานาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิ สภาในการดาเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของแต่ละสภา ส่วนบทบัญญัติตามวรรคสองที่กาหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
และผู้ทาหน้าที่แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ได้มีการบัญญัติเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรัฐ ธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
นอกจากนี้ยังกาหนดให้มีประธานชั่วคราว ในกรณีที่ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ไม่อยู่ในที่ประชุม เพื่อให้การประชุมสภานั้น ๆ สามารถดาเนินไปได้

๒๐๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๒๐ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการ
ประชุมวุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้น
แต่ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ สภาผู้แทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาจะกาหนดองค์ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได้
การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็น
ประมาณ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ
สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
รายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนน
ของสมาชิกแต่ละคนต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป เว้นแต่
กรณีการประชุมลับหรือการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ
การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้
บุคคลดารงตาแหน่งใด ให้กระทาเป็นการลับ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็น
อย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ

กาหนดองค์ประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรและวุฒิสภา หลักเกณฑ์การ
ลงมติ และวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๔๘๙ (มาตรา ๔๐) ซึ่งบัญญัติให้องค์ประชุมของวุฒิสภา หรือของสภาผู้แทนราษฎรทุกคราวต้องมีสมาชิก
มาประชุมไม่ต่ากว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมด และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มา
ซึ่งจะแตกต่างกับที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ (มาตรา ๑๑๒) โดยได้
มีการเปลี่ยนให้การประชุมวุฒิสภาก็ดี หรือของสภาผู้แทนราษฎรก็ดีต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละสภา จึงจะเป็นองค์ประชุม และได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับ
การกาหนดหลักเกณฑ์เรื่ององค์ประชุม การลงมติ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไว้ในรัฐธรรมนูญ ก็เนื่องจากว่า ภารกิจสาคัญของสภาคือการตรากฎหมายและ
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน จานวนสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนจึง
เป็นส่วนสาคัญ และจาเป็นต้องกาหนดองค์ประชุมไว้ให้ชัด เจนในรัฐธรรมนูญ เพื่อมิให้มีการอาศัยเสียงข้างมาก
ปกติ ไปก าหนดให้ ผิ ด แผกไป ส่ ว นการก าหนดข้ อ ยกเว้ น ในกรณี ก ารพิ จ ารณาระเบี ย บวาระกระทู้ ในสภา

๒๐๘
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา รัฐธรรมนูญอนุญาตให้ กาหนดองค์ประชุมขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะได้ ก็เนื่องจากเป็น
เรื่องที่มิได้เกี่ยวกับ ประโยชน์ สาคัญอันจะมีผ ลกระทบโดยตรงต่อประชาชนเป็นการทั่วไป การกาหนดองค์
ประชุมให้น้อยลงเป็นอย่างอื่นเพื่อให้สามารถดาเนินการโดยลุล่วงไปได้จึงไม่มีผลกระทบอย่างใดที่สาคัญ
นอกจากนี้ การบัญญัติให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบได้ทั่วไปถึงรายงานการประชุมและบันทึก
การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒๐๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๒๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผล กาหนดหลักเกณฑ์ในการเรียกประชุม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้ และระยะเวลาการประชุมของรัฐสภา
มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ
หนึ่งให้มีกาหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่พระมหากษัตริย์จะ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้
การปิดสมัยประชุมสามัญประจาปีก่อนครบ
กาหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จะกระทาได้ก็แต่โดยความเห็นชอบ
ของรัฐสภา
วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจาปีครั้งที่สอง ให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกาหนด
แต่ในกรณีที่การประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปี
ปฏิทินไม่เพียงพอที่จะจัดให้มีการประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจาปีครั้งที่สอง จะไม่มีการประชุมสมัยสามัญประจาปีครั้งที่
สองสาหรับปีนั้นก็ได้
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติเกี่ยวกับ “การเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก” ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรก
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๒๘) และได้บัญญัติทานองเดียวกัน
ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในการเรียกประชุมและระยะเวลาการประชุมของรัฐสภา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดหลักการใหม่ในการเรียกประชุม
รัฐสภาเพื่อให้ ส มาชิกได้มาประชุมเป็ น ครั้งแรก โดยให้ มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายใน สิบ ห้ าวันนับ แต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งมาตรา ๘๕ วรรคสี่ กาหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้ ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการ
เลือกตั้งเป็น ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่
ช้ากว่าหกสิบ วันนั บแต่วันเลือกตั้ง ต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ซึ่งกาหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภา
เพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๒๑๐
(๒) เนื่องจากในอดีตรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๒๘)
กาหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งหรือหลายสมัย แล้วแต่สภาจะกาหนด ซึ่งมักจะกาหนดให้มี
สมัยประชุมของรัฐสภาเพียงหนึ่งสมัย เนื่องจากฝ่ายบริหารเห็นว่าหากมีสมัยประชุมของรัฐสภาเป็นสองสมัย
ก็อาจทาให้ มีการเสนอญั ตติขอเปิ ดอภิป รายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้ว างใจนายกรัฐมนตรีห รือรัฐมนตรีในสมัย
ประชุมของรัฐสภาได้ทั้งสองสมัย ต่อมาในปี ๒๕๓๔ ได้มีการเสนอให้มีสมัยประชุมของรัฐสภาเป็น ๒ สมัย
โดยแบ่ งเป็ น สมัยประชุมสามัญ นิ ติบั ญ ญัติและสมัยประชุมสามัญทั่วไป ซึ่งในสมัยประชุมสามัญ นิติ บัญ ญั ติ
รัฐสภาต้องประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นหลัก ถ้าจะพิจารณาเรื่องอื่นใดจะต้องเป็นกรณีที่รัฐสภา
มีมติให้พิจารณาเรื่องอื่นใดด้วย และเพื่อให้ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติทาหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่
โดยไม่มีข้อกังวลเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงกาหนดให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจจะทาได้เพียงในสมัยสามัญ
ทั่วไปเท่านั้น ซึ่งการกาหนดให้มีการประชุมสองสมัยในลักษณะนี้ได้มีการนามาบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๕๙) และได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๒๗)
สาหรับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้มี
สมัยประชุมของรัฐสภาเป็นสองสมัยเช่นกัน โดยไม่แยกออกเป็นสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญ
นิติบัญ ญั ติดังเช่น ที่กาหนดในรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๕๙) และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๒๗ วรรคสอง) โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้
กาหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๑๕๔ ว่าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในสมัยประชุมสามัญได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น
นอกจากนี้ ได้กาหนดให้ วันประชุมครั้งแรกเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง
ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมครั้งที่สองให้เป็นไปตามที่สภาผู้แทนราษฎรกาหนด

๒๑๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๒๒ พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา บัญญัติเรื่องการเรียกประชุมรัฐสภา
ทรงเปิดและทรงปิดประชุม
สมัยประชุมสามัญประจาปีและสมัย
พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดาเนินมาทรงทารัฐ วิสามัญ
พิธีเปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งแรกด้วยพระองค์เอง
หรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติ
ภาวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นผู้แทนพระองค์ มาทารัฐพิธีก็ได้
เมื่อมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
พระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัย
วิสามัญก็ได้
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๖ การเรียก
ประชุม การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภา ให้กระทา
โดยพระราชกฤษฎีกา
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ได้บัญญัติ เพื่อให้สอดคล้องกับ บทบัญญัติมาตรา ๓ ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่วางหลักไว้ตั้งแต่ในเบื้องแรกแล้วว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น
ประมุขทรงใช้อานาจอธิปไตย อันได้แก่ อานาจนิติบัญญัติ อานาจบริห าร และอานาจตุลาการ ผ่านรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล ตามลาดับ ดังนั้น การที่บัญญัติให้พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดาเนินมาทรงทารัฐพิธี
เปิดประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งแรก นับเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ฝ่ายนิติบัญญัติ ในการที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้อานาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภา
รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ถือว่าเป็นพิธีการที่สาคัญที่สุดของรัฐสภา โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่
๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๖ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวภายหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ พระราชพิธีการเปิดประชุมรัฐสภานั้น ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อ
กันมาแต่โบราณ เป็นราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดาเนินมาทรงประกอบรัฐพิธีเปิดประชุม
รัฐสภา โดยพระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานแก่สมาชิกรัฐสภา ถือเป็นสิ่งสาคัญ
และเป็ น สวัส ดิม งคลที่ส มาชิก รัฐ สภาจะต้อ งยึด ถือ เป็น แนวทางในการปฏิบัติห น้า ที่เพื่อ ประชาชน และ
ประเทศชาติอย่างสูงสุด

๒๑๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรื อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภา มีสิ ทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐ สภาให้ นาความกราบ
บังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็น
การประชุมสมัยวิสามัญได้
ให้ประธานรัฐสภานาความกราบบัง คมทูลและลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการ

ความมุ่งหมาย
กาหนดหลักเกณฑ์การเปิดประชุม
รัฐสภาสมัยวิสามัญโดย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๓๒) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ประธานรัฐสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อ
มีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ เนื่องจากสมาชิกของทั้งสอง
สภาอาจมีป ระเด็นที่เห็ นว่าควรน ามาหารือร่วมกัน ส่ วนการกาหนดให้ สมาชิกวุฒิ ส ภาไม่สามารถร้องขอให้
ประธานรัฐสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ
ได้โดยลาพังนั้น เพราะเดิมที่ผ่านมาสมาชิกวุฒิสภามักจะมาจากการแต่งตั้ง จึงจาเป็นต้องมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรร่วมเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก
ประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้สมาชิกวุฒิสภามาจาก
การเลือกของประชาชนโดยตรง ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก็ยังคงบัญญั ติ
ลักษณะเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยไม่ได้เปลี่ยนหลักการดังกล่าวเลย

๒๑๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๒๔ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
กาหนดเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทน
ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะ
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
กล่าวถ้อยคาใดในทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือออก
เสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะนาไปเป็นเหตุ
ฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใด ๆ มิได้
เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าว
ถ้อยคาในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใด หากถ้อยคาที่กล่าวในที่ประชุมไป
ปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าวถ้อยคานั้นมีลักษณะเป็น
ความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น
ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคาใดที่อาจ
เป็นเหตุให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับ
ความเสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาคาชี้แจง
ตามที่บุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กาหนดใน
ข้อบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิของ
บุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้
พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับของสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุ้มครองไปถึง
บุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง หรือแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม ตลอดจนผู้ดาเนินการถ่ายทอดการประชุม
สภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดซึ่งได้รับ
อนุญาตจากประธานแห่งสภานั้นด้วยโดยอนุโลม
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ต ามความในวรรคหนึ่ ง นี้ ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ ไว้ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั กรสยาม พุ ทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๒๗) เพื่อคุ้มครองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิ สภาในการแสดงความคิดเห็ นหรือออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมแห่งสภา โดยกาหนดให้ เป็นเอกสิทธิ์
เด็ดขาด ผู้ใดจะน าไปเป็ น เหตุฟ้องร้องว่ากล่ าวสมาชิกผู้นั้นในทางใดมิได้ เนื่องจากรัฐสภาเป็นเวทีแห่ งการ

๒๑๔
แลกเปลี ่ย นความคิด เห็น ถกเถีย งในข้อ เท็จ จริง จึง จาเป็น ต้อ งให้อิส ระแก่ส มาชิก ในการกล่า วถ้อ ยคา
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๐ (มาตรา ๕๐)
ได้บัญญัติให้ขยายการคุ้มครองรวมไปถึงผู้พิมพ์และผู้โฆษณารายงานการประชุมตามคาสั่งสภา รวมทั้งบุคคลอื่น
ที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในที่ประชุม และได้บัญญัติทานองเดียวกัน
ในรัฐธรรมนูญ อีกหลายฉบับ เพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ ปลอดภัย ด้วยความสุจริต ใจ
ปราศจากความกดดันและการคุกคามจากบุค คลใด อย่างไรก็ดี เนื่องจากในอดีตการประชุมของสภาไม่ได้มีการ
ถ่ายทอดทางวิทยุ กระจายเสี ย งหรือวิทยุโทรทัศน์ เอกสิ ทธิ์จึงสามารถคุ้มครองเต็มที่ แต่ ต่อมาได้ เริ่มมีการ
ถ่ายทอดการประชุมของสภาที่เป็นเรื่องสาคัญ เป็นครั้งคราว และมีข้อเรียกร้องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยเฉพาะสมาชิกฝ่ายค้านที่เรียกร้องให้ มีการถ่ายทอดการประชุม มากขึ้น ซึ่งฝ่ ายรัฐ บาลให้ เหตุผ ลว่าการ
ถ่ายทอดการประชุมของสภาอาจทาให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลภายนอกได้ ดังนั้น จึงได้มีการสร้างกลไกใหม่ขึ้น
ในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุท ธศักราช ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘
(มาตรา ๑๓๑) โดยกาหนดว่า เอกสิ ท ธิ์ ในการกล่ าวถ้อยคา หรือแสดงความคิดเห็ นในที่ ป ระชุมสภาจะไม่
คุ้มครองกรณีในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หากการกล่าวถ้อยคานั้น
กระทบต่ อ บุ ค คลอื่ น และหลั ง จากนั้ น ได้ มี ก ารถ่ า ยทอดการประชุ ม ของสภามาโดยตลอด ซึ่ ง ท าให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกฟ้องร้องมากขึ้น ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
(มาตรา ๑๕๗) ได้เพิ่มบทบัญญัติ เพื่อเป็นการเยียวยาแก้ไขโดยให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณา
คาชี้แจงหากสมาชิกกล่าวถ้อยคาใดที่อาจเป็นเหตุใ ห้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับ
ความเสียหาย แต่การโฆษณาคาชี้แจงดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล
อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติหลักการ
ลักษณะเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ รวมทั้งได้เพิ่มถ้อยคาในวรรคสี่ว่า “... ผู้ดาเนินการถ่ายทอดการประชุม
สภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หรือทางอื่นใด ...” เพื่อให้ครอบคลุมรวมถึงผู้ดาเนินการถ่ายทอด
การประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งการถ่ายทอดการประชุมที่มีลักษณะเป็นการ
ภายในหรือใช้ระบบวงจรปิดและระบบอื่นให้ได้รับเอกสิทธิ์ตามมาตรา ๑๒๔ นี้ด้วย

๒๑๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๒๕ ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุม กาหนดความคุ้มกันเกี่ยวกับเสรีภาพของ
ขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้ง
ไปทาการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ทางการเมือง
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นการจับ
ในขณะกระทาความผิด
ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทาความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่ง
สภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน และเพื่อประโยชน์ในการประชุม
สภา ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับ
เพื่อให้มาประชุมสภาได้
ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุม
ขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัย
ประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันที
ถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ โดยศาลจะสั่งให้มี
ประกันหรือมีประกันและหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้
ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม
ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นการ
ขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อกาหนด
ความคุ้มกันแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มิให้ถูก กลั่นแกล้งทางการเมืองด้วยวิธีการจับกุม
คุมขัง หรือเรียกตัวไปสอบสวนในระหว่างสมัยประชุม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาไม่ถูกกระทบกระเทือน และป้องกันการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ซึ่ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในฐานะผู้ แ ทนปวงชนชาวไทยไม่ อ ยู่ ในความผู ก มั ด แห่ ง อาณั ติ
มอบหมาย หรือความครอบงาใด ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๔
สาหรับบทบัญญัติในวรรคสองและวรรคสามซึ่งเป็นหลักการทั่วไปเกี่ยวกับกรณีการจับ คุมขัง
หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทาการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญา

๒๑๖
ซึ่งห้ามมิให้ดาเนินการในระหว่างสมัยประชุม แต่ถ้า มีการจับในขณะกระทาความผิด ให้รายงานไปยังประธาน
แห่ งสภาที่ ผู้ นั้ น เป็ น สมาชิ ก ทั น ที และประธานแห่ งสภาที่ ผู้ นั้ น เป็ น สมาชิ ก มี สิ ท ธิ ที่ จ ะขอให้ ป ล่ อ ยตั ว นั้ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติโดยคงหลักการเช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญทุกฉบับ และได้เพิ่มถ้อยคาให้ชัดเจนว่า “...ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับ
เพื่อให้มาประชุมสภาได้” กล่าวคือ ความในวรรคสองนี้ไม่ควรตีความอย่างแคบว่าหมายถึงการปล่อยตัวสมาชิก
ผู้นั้นมาร่วมประชุมสภาเท่านั้น เนื่องจากในบางกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาอาจถูกกลั่นแกล้ง
ทางการเมืองด้วยการถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดอาญา เพื่อให้สมาชิกผู้นั้นถูกจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว
ไปสอบสวนอันทาให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสภาก็ได้ อย่างไรก็ตาม ควรต้องพิจารณาคาขอให้ปล่อยตัวของ
ประธานสภาและคาสั่งให้ปล่อยตัวของพนักงานสอบสวนหรือศาลด้วย
บทบัญญัติในวรรคสี่ของมาตรานี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้เปลี่ยนแปลงหลักการใหม่เกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญา ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ที่เดิมกาหนดว่า
ศาลจะพิจารณาคดีอาญาที่สมาชิกถูกฟ้องนั้นในระหว่างสมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้น
เป็นสมาชิก ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่า ศาลถือเป็นองค์อานาจหนึ่งของอานาจอธิปไตยจึงควรมีอิสระในการพิจารณาคดี
ไม่ควรให้ ศาลต้องมาขออนุ ญ าตต่ อสภาเพื่อ พิจารณาคดี ต่อไป จึงกาหนดหลั กการใหม่ ในรัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ว่า ศาลมีอานาจพิจารณาคดีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุมได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตสภา แต่การพิจารณาคดีนั้นต้องไม่
เป็นการขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา ซึง่ การเปลี่ยนแปลงหลักการดังกล่าว “ให้ศาลพิจารณา
คดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้ ” หมายถึง ไม่ว่าจะนอกหรือในสมัยประชุมย่อมดาเนินคดีได้ และเมื่อเทียบ
กับรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ แล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ย่อมจะส่งผลทาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาที่กระทาความผิด อาจได้รับโทษจาคุกในระหว่างสมัยประชุมได้ เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาที่กระทาความผิดอาญาไม่อาจอาศัยความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญทาให้ตนไม่ถูกดาเนินคดีได้
ต่อไป

๒๑๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๒๖ ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ไม่
ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือ
เหตุอื่นใด จะมีการประชุมวุฒิสภามิได้ เว้นแต่
(๑) มีกรณีที่รัฐสภาต้องดาเนินการตามมาตรา ๑๗
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๑๗๗
(๒) มีกรณีที่วุฒิสภาต้องประชุมเพื่อทาหน้าที่
พิจารณาให้บุคคลดารงตาแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้วุฒิสภาดาเนินการ
ประชุมได้ โดยให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อมี
พระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม
สมัยวิสามัญ และให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ
ในกรณีตาม (๑) ให้วุฒิสภาทาหน้าที่รัฐสภา แต่การ
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๗๗ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

กาหนดหลักการมิให้มีการประชุม
วุฒิสภา ในระหว่างที่ไม่มีสภา
ผู้แทนราษฎร เว้นแต่เป็นกรณีจาเป็น
ที่วุฒิสภาจะต้องทาหน้าที่รัฐสภา หรือ
กรณีอื่นตามที่กาหนดไว้

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๒๘) โดยบัญญัติว่า ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ การประชุมวุฒิสภานั้น
จะกระทามิได้ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๑๑) และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ (มาตรา ๑๐๗) ได้บัญญัติโดยยึดถือแนวดังกล่าวนี้เช่นกัน ต่อมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๐ ได้บัญญัติเพิ่มเติมในมาตรา ๓๖ ว่า ในระหว่างที่สภา
ผู้แทนถูกยุบ ถ้าจาเป็นจะมีการประชุมวุฒิสภาก็ทาได้ และได้มีการบัญญัติทานองเดียวกันนี้นับแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๔๕) เป็นต้นมา เหตุที่กาหนดว่าในระหว่างที่ไม่มีสภา
ผู้แทนราษฎร ไม่ว่าด้วยเหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่นใด จะมีการประชุม
วุฒิสภามิได้ เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ดังนั้น เมื่อไม่มี
สภาผู้แทนราษฎรจึงไม่ใช่รัฐสภา โดยหลักจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างไรก็ตาม บางกรณีที่มีความจาเป็น
ซึ่งเป็นหน้าที่ของวุฒิสภาโดยตรง วุฒิสภาย่อมสามารถประชุมได้ หรือกรณีที่วุฒิสภาต้องปฏิบัติหน้าที่รัฐสภา
เพราะมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น หรือกรณีที่วุฒิสภาต้องทาหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น การพิจารณาแต่งตั้ง
หรือให้ความเห็นชอบบุคคลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

๒๑๘
สาหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเพื่อกาหนดให้มีการ
ประชุมวุฒิสภาในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง หรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบได้เฉพาะกรณีที่
บัญญัติในอนุมาตรา (๑) และ (๒) เท่านั้น
กรณีตามอนุมาตรา (๑) กาหนดให้วุฒิสภาทาหน้าที่รัฐสภาในเรื่องที่รัฐสภาต้องดาเนินการ
หมายถึง การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๗ การปฏิญาณตน
ของผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๙ การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาล
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐ การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบ
ในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๑ หรือการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๗๗ ทั้งนี้ ความในวรรคสามแห่ง
มาตรานี้ได้กาหนดว่ากรณีให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๗๗ ดังกล่าวจะต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
ส่วนกรณีตามอนุมาตรา (๒) เป็นกรณีที่วุฒิ สภาต้องประชุมเพื่อทาหน้าที่พิจารณาให้บุคคล
ดารงตาแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

๒๑๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๒๗ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การ
ประชุมวุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ย่อมเป็นการ
เปิดเผยตามลักษณะที่กาหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา
แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต่ละสภา หรือสมาชิกของทั้ง
สองสภารวมกัน มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของทั้งสองสภา แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ

กาหนดลักษณะการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และ
การประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้เป็นไป
โดยเปิดเผย และกาหนดเงื่อนไขในการ
ประชุมลับไว้ด้วย

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๔๒) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อกาหนดให้การประชุม
สภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภาต้องเป็นไปโดยเปิดเผยตามลักษณะที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมของแต่ละสภา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล และ
สามารถตรวจสอบการทางานได้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าการประชุมทุกครั้งจะดาเนินไปโดยยึดถือเอาประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง และต้องคานึงถึงความเห็นของเสียงข้างน้อยด้วย
สาหรับการประชุมลับ เป็นการประชุมที่ต้องกระทาเป็นการลับตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ที่ ก าหนดไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ และข้ อ บั งคั บ การประชุ ม สภา โดยบั ญ ญั ติ เป็ น ครั้ งแรกไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๔๒) กาหนดให้คณะรัฐมนตรีร้องขอหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รวมกันไม่ต่ากว่าสิบห้าคนร้องขอ ก็ให้ประชุมลับ แต่ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๔๘๙ (มาตรา ๕๘) ได้เพิ่มจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าคนร้องขอเพื่อให้ประชุมลับ
และบัญญัติลักษณะนี้เรื่อยมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๖๐) ได้มี
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการร้องขอให้มีการประชุมลับ โดยกาหนดว่าคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต่ละสภา
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ ละสภา
หรือจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับได้
และได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ

๒๒๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๒๘ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอานาจ กาหนดอานาจในการตราข้อบังคับ
ตราข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของ ทัง้ หลายทั้งปวงของสภาผู้แทนราษฎร
ประธานสภา รองประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเป็นหน้าที่และ
และวุฒิสภา
อานาจของคณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าที่และ
องค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่าง
พระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ
การบันทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การ
เปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอานาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดาเนินการ
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ในข้อบังคับตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการตั้ง
กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่ามีสาระสาคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ หรือคนพิการหรือทุพพลภาพ ต้องกาหนดให้บุคคลประเภท
ดังกล่าวหรือผู้แทนองค์กรเอกชนที่ทางานเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้น
โดยตรง ร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด และในส่วนที่เกี่ยวกับการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ ต้อง
กาหนดให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจานวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด
คาอธิบายประกอบ
เนื่องจากในวาระแรกเริ่มของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้น ยังไม่มีข้อบังคับที่ใช้ในการ
ดาเนินการและควบคุมการประชุมของตนเอง ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๒๗) จึงกาหนดให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาองคมนตรีไปพลางก่อน และนับแต่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ได้เปลี่ยนรูปแบบของโครงสร้างสภา จากสภาเดี่ยวเป็น
สภาคู่ ท าให้ รัฐ สภาประกอบด้ว ยพฤฒสภา (ภายหลั งเปลี่ ยนเป็ น วุฒิ ส ภา) และสภาผู้ แทนราษฎร ดั งนั้ น

๒๒๑
ข้ อ บั งคั บ การประชุ ม สภาจึ ง แยกไปตามโครงสร้ างของสภาด้ ว ย โดยรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๖๑) ได้บัญญัติให้พฤฒสภาและสภาผู้แทนมีอานาจตั้งข้อบังคับการประชุมและ
การปรึกษาของสภา และในรัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับได้เพิ่มเติมรายละเอียดของข้อบังคับการประชุมของแต่ละสภา
เพื่อให้การดาเนินการต่าง ๆ ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๙๑) ได้เพิ่มให้อานาจสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิ ส ภาในการตราข้อ บัง คับ เกี่ย วกับ ประมวลจริย ธรรมของสมาชิก และกรรมาธิก าร และได้บัญ ญัติ
ทานองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้คงหลักการตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ เช่นเดียวกัน
สาหรับความในวรรคสองเป็นบทบัญญัติ เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๙๐) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๕๒)
แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้นามารวมบัญญัติไว้เป็นมาตราเดียว เป็นการ
กาหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของข้อบั งคับการประชุมในส่วนที่เกี่ยวกับการตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่า งพระราชบัญ ญัติที่มีส าระสาคัญ เกี่ย วกับ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูง อายุ หรือ คนพิก ารหรือ ทุพ พลภาพ
และในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ โดยต้องเปิดโอกาสให้
บุคคลหรือผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย เนื่องจาก ร่างกฎหมาย
ดังกล่าวอาจเป็นร่างกฎหมายที่จากัดสิทธิ หรืออาจเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิ ส่งเสริม สนับสนุนหรือคุ้มครองแก่
กลุ่มบุคคลดังกล่าว

๒๒๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๒๙ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอานาจ
เลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมี
อานาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือคณะกรรมาธิการร่วมกันตามมาตรา
๑๓๗ เพื่อกระทากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ และรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาที่สภากาหนด
การกระทากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือ
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของ
สภา และหน้าที่และอานาจตามที่ระบุไว้ในการตั้งคณะกรรมาธิการก็ดี
ในการดาเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี ต้องไม่เป็นเรื่องซ้าซ้อนกัน
ในกรณีที่การกระทากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษา
ในเรื่องใดมีความเกี่ยวข้องกัน ให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาที่
จะต้องดาเนินการให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ทุกชุดร่วมกัน
ดาเนินการ
ในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบ
อานาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดกระทาการแทน
มิได้
คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอานาจเรียกเอกสาร
จากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นในกิจการที่กระทาหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหา
ข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่นั้นได้ แต่การเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับ
แก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อานาจใน
กระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคล
ของแต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอานาจโดยตรงในแต่ละ
องค์กรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
ให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่
คณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา ที่จะต้องสั่งการให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือในกากับ ให้ข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร

กาหนดอานาจในการตั้ง
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา และอานาจของ
กรรมาธิการใน (การดาเนินการเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง) การเรียกเอกสาร
หรือบุคคลใดมาชี้แจงในที่ประชุม
คณะกรรมาธิการ

๒๒๓
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

หรือแสดงความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก
ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการ
ประชุม รายงานการดาเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือ
รายงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการให้ประชาชน
ทราบ เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มีมติมิให้
เปิดเผย
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๔ ให้คุ้มครองถึง
บุคคลผู้กระทาหน้าที่และผู้ปฏิบัติตามคาเรียกตามมาตรานี้ด้วย
กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ต้องมีจานวนตามหรือใกล้เคียงกับ
อัตราส่วนของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรค
การเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร
ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๒๘ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็น
ผู้กาหนดอัตราส่วนตามวรรคแปด
คาอธิบายประกอบ
(๑) นับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มประกาศใช้ พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม
ชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ โดยกาหนดให้รัฐสภามีสภาเดียว คือ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับ
ระบบคณะกรรมาธิการไว้ (มาตรา ๒๖) โดยเรียกว่า อนุกรรมการ ซึ่งต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ ได้เปลี่ยนชื่อจากคาว่า “อนุกรรมการ” เป็น “คณะกรรมาธิการ” และนับแต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ได้เปลี่ยนรูปแบบของโครงสร้างสภา จากสภาเดี่ยวเป็นสภาคู่ ทาให้
รัฐสภาประกอบด้วยพฤฒสภา (ภายหลังเปลี่ยนเป็นวุฒิสภา) และสภาผู้แทนราษฎรมีการบัญญัติเกี่ยวกับระบบ
กรรมาธิ ก าร (มาตรา ๕๙) โดยก าหนดให้ พ ฤฒสภาและสภาผู้ แ ทนมี อ านาจเลื อ กสมาชิ ก ในสภาตั้ งเป็ น
คณะกรรมาธิการสามัญ และมีอานาจเลือกบุคคลผู้ เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพื่อให้เป็นกลไกในการช่วยเหลือการดาเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
(๒) บทบัญญัติมาตรานี้เป็น การกาหนดให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิ สภามีอานาจในการตั้ง
สมาชิกของแต่ละสภาเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ กรรมาธิการร่วมกันตามมาตรา ๑๓๗ และมีอานาจเลือก
บุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นสมาชิกของสภาเพื่อตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ รวมทั้งกาหนดหน้าที่และ

๒๒๔
อานาจในการดาเนินการของคณะกรรมาธิการที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของสภา เพื่อให้กลไกการดาเนินงาน
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันกลไกดังกล่าวไม่เกิดการซ้าซ้อนกัน
นอกจากนี้ ในการก าหนดหน้ า ที่ แ ละอ านาจดั งกล่ า วข้ า งต้ น ยั งเป็ น การจ ากั ด ไม่ ให้
คณะกรรมาธิการใช้อานาจหน้าที่เกินกว่าที่ระบุไว้ในการตั้งคณะกรรมาธิการ
(๓) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการใหม่เกี่ยวกับ การ
ทาหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในกรณีการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอานาจหรือมอบหมายให้
บุคคลหรือคณะบุคคลใด กระทาการแทนมิได้นั้น โดยประสงค์ให้คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการ
วิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นผู้ใช้อานาจนั้นโดยตรง และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องภารกิจ
ของคณะกรรมาธิการ ในมาตรา ๑๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้ใช้คาว่า
“การสอบหาข้ อ เท็ จ จริ ง ” แทนค าว่ า “การสอบสวน” ซึ่ ง ต่ า งจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ ที่ให้อานาจเลือกผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกของสภามาเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาสอบสวนได้ด้วย
(๔) การกาหนดให้คณะกรรมาธิการมีอานาจในการเรียกเอกสาร หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริง หรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทา หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จ จริงหรือศึกษาอยู่นั้นได้
เพื่อให้ การทาหน้ าที่ของคณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งทาให้สมาชิกของแต่ละสภาสามารถ
เข้าใจถึงปัญหาและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
อย่า งไรก็ต าม อานาจในการเรีย กเอกสาร หรือ เรีย กบุค คลใดมาแถลงข้อ เท็จ จริง
หรือแสดงความเห็นดังกล่าว มิให้ใช้บังคับกับผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจในกระบวนวิธี
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของศาล เพื่อให้กระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
หรือการบริหารงานบุคคลของศาลมีความเป็นอิสระ รวมทั้ งคณะกรรมาธิการไม่มีอานาจในการเรียกวัตถุอื่นใด
ที่ไม่ใช่เอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมาสอบหาข้อเท็จจริง เนื่องจากคณะกรรมาธิการไม่มีอานาจ
ในการสอบสวนในคดีอาญา
(๕) การกาหนดให้เป็น หน้าที่ของรัฐ มนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบ
หาข้อเท็จจริงหรือศึกษา ต้องให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของคณะกรรมาธิการ เพื่อให้การทา
หน้าที่ของคณะกรรมาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) การบัญ ญัติให้เ ปิด เผยบัน ทึก การประชุม รายงานการดาเนิน การ รายงานการสอบ
หาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ เป็นการสะท้อนให้ประชาชน
เห็น ถึงความโปร่งใส สุจริต และตรวจสอบได้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ เพื่อเป็นหลักประกันว่า
การดาเนินของคณะกรรมาธิการจะยึดถือเอาประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสาคัญ

๒๒๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๓๐ ให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ความมุ่งหมาย
กาหนดให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ จานวน ๑๐ ฉบับ เพื่อ
กาหนดรายละเอียดมารองรับ
บทบัญญัติต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ให้ดาเนินการได้ตาม
เจตนารมณ์ที่กาหนดไว้

คาอธิบายประกอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (organic law) เป็นกฎหมายที่กาหนดรายละเอียดของ
หลัก การหรือ กลไกสาคัญ ของรัฐ ธรรมนูญ ในเรื่อ งที่เกี่ย วกับ การตรวจสอบและถ่ว งดุล การทางการเมือ ง
หรือกาหนดกลไกการดาเนินงานขององค์กรที่มีความสาคัญ เพื่อให้หลักการหรือกลไกสาคัญของรัฐธรรมนูญนั้น
“มี ผ ลปฏิ บั ติ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ” โดยมี ก ระบวนการตราและแก้ ไขเป็ น พิ เศษแตกต่ า งจากกระบวนการตรา
พระราชบัญญัติทั่วไป

๒๒๖
พระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ มีขึ้ น ครั้งแรกในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งกาหนดให้มีพ ระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ รวม ๘ ฉบับ และในรัฐธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ บัญ ญัติให้มีพ ระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ๙ ฉบับ
ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
จานวน ๑๐ ฉบับ ดังนี้
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๒๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๓๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
กาหนดหลักการในการเสนอร่าง
รัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
(๑) คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาล
รัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
(มาตรา ๑๖๙) ซึ่งบัญญัติให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือคณะรัฐมนตรี และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๓๙) ได้เพิ่มให้
ศาลรั ฐธรรมนู ญ ศาลฎี กา หรื อองค์ กรอิ ส ระตามรัฐ ธรรมนู ญ มีอานาจเสนอร่างพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญได้ด้วย
อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติแตกต่าง
จากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยความในอนุมาตรา (๑) กาหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญโดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ เหตุผลเพราะการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับศาลและองค์กรอิสระนั้น ควรเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามหลักการ
ถ่ ว งดุ ล และเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาที่ เคยเกิ ด ขึ้ น กรณี ศ าลหรื อ องค์ ก รอิ ส ระเสนอร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญเอง แล้วไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร
ส่วนที่กาหนดหลักเกณฑ์ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อ
สภาผู้แทนราษฎรได้ด้วยนั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีความสาคัญมีกระบวนตราเป็นพิเศษ
แตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติโดยทั่วไปที่กาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงจานวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
สามารถเสนอได้ตามมาตรา ๑๓๓ (๒)

๒๒๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๓๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ ให้กระทาเช่นเดียวกับ
พระราชบัญญัติ
(๑) การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระที่สาม ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา ถ้าที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือ
ว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา ๑๓๑
(๒) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภาส่งร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาล
รัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็น ใน
กรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ไม่มี
ข้อทักท้วงภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าว ให้รัฐสภา
ดาเนินการต่อไป
(๓) ในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กร
อิสระที่เกี่ยวข้อง เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญได้ ให้เสนอความเห็นไปยังรัฐสภา และให้รัฐสภา
ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในการนี้ ให้รัฐสภามีอานาจแก้ไข
เพิ่มเติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กร
อิสระ ตามที่เห็นสมควรได้ และเมื่อดาเนินการเสร็จแล้ว ให้รัฐสภา
ดาเนินการต่อไป

กาหนดกระบวนการตราและการ
ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ

๒๒๙
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติมาตรานี้ เป็ นบทบัญ ญั ติใหม่ในรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช
๒๕๖๐ กาหนดกระบวนการตราและการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญแตกต่างจากที่เคยบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๐
ซึ่งกาหนดให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ตามลาดับ โดยให้กระทาเป็นสามวาระเช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติทั่วไป และมาตรา ๑๔๑ เมื่อรัฐสภา
ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก่อนนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิ ไธย ให้ ส่ งศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาความชอบด้ ว ยรัฐ ธรรมนู ญ ต่ อ ไป แต่ ในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั กรไทย พุท ธศักราช ๒๕๖๐ อนุ มาตรา (๑) บัญ ญั ติว่า การเสนอร่างพระราชบัญ ญั ติ ประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ให้ เสนอต่ อ รั ฐ สภา และให้ รัฐ สภาประชุ ม ร่ว มกั น เพื่ อ พิ จ ารณาร่า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๘๐ วัน โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา ๑๓๑
เพราะร่างพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายที่กาหนดรายละเอียดของหลักการหรือกลไก
สาคัญ ของรัฐ ธรรมนูญ ในเรื่อ งที่เกี่ย วกับ การตรวจสอบและถ่ว งดุล การทางการเมือ ง หรือ กาหนดกล ไก
การดาเนินงานขององค์กรที่มีความสาคัญ
ส่วนกรณีที่เป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามมาตรา ๑๓๑ (๒) เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคารับรองของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๓๓ วรรคท้ายด้วย
นอกจากนี้ ยังวางหลักการใหม่ในอนุมาตรา (๓) โดยกาหนดว่าในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง พบว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือทาให้
ศาลฎีกา ศาลรัฐ ธรรมนูญ หรือองค์กรอิส ระที่เกี่ยวข้อง ไม่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญได้ ให้เสนอความเห็นไปยังรัฐสภาและให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการถ่วงดุลอานาจ

๒๓๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๓๓ ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎรก่อน และจะเสนอได้ก็แต่โดย
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน
เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาว
ไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม (๒) หรือ
(๓) เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมี
คารับรองของนายกรัฐมนตรี

กาหนดผู้มีอานาจเสนอร่าง
พระราชบัญญัติ และกาหนดหลักเกณฑ์
การเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิน

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติลั กษณะนี้ ได้มีการบัญ ญั ติไว้เป็ นครั้งแรกในรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๒๒ และมาตรา ๕๓) และได้บัญญัติทานองเดียวกันต่อมาในรัฐธรรมนูญหลายฉบับ
จนกระทั่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๗๐) ได้บัญญัติเพิ่มให้ประชาชน
มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้เป็นครั้งแรก โดยกาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน สามารถเข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานรัฐสภาในการเสนอกฎหมาย และต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ (มาตรา ๑๖๓) ได้ลดจานวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือ กตั้งในการเข้าชื่ อเสนอกฎหมายจากห้าหมื่นคน
เป็นไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงคงหลักการตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
ได้ง่า ย โดยกาหนดให้ก ารเข้าชื่อ เสนอกฎหมายได้เฉพาะในหมวดสิท ธิแ ละเสรีภ าพของปวงชนชาวไทย
และหมวดหน้าที่ของรัฐเท่านั้น และให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
บทบัญญัติในวรรคสอง เป็นบทบัญญัติ กาหนดให้ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่เสนอ
โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามความในอนุมาตรา (๒) และ (๓) จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อ
มีคารับรองของนายกรัฐมนตรี นั้น เนื่องจากฝ่ายบริหารเป็นผู้มีหน้าที่ในการหารายได้ให้แก่ประเทศและบริหาร
จัดการงบประมาณของประเทศ และเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบถึงความจาเป็น ความเหมาะสมและความ
พร้อมด้านงบประมาณก่อนที่จะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินต่อรัฐสภา โดยฝ่ายนิติบัญญัติ
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็ นชอบและประกาศใช้เป็น กฎหมาย นอกจากนี้ เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วจะ

๒๓๑
กระทบต่องบประมาณของแผ่นดินหรือสร้างภาระผูกพันต่องบประมาณของแผ่นดิน ฝ่ายบริหารจึงต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด

๒๓๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๓๔ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
กาหนดลักษณะของร่างพระราชบัญญัติ
หมายความถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เกีย่ วด้วยการเงินและการวินิจฉัยใน
(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน
กรณีที่เป็นที่สงสัย
หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือ
การโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน
(๓) การกู้เงิน การค้าประกัน การใช้เงินกู้ หรือการ
ดาเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ
(๔) เงินตรา
ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้เป็นอานาจของที่ประชุมร่วมกัน
ของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
เพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสอง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณี
ดังกล่าว
มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสอง ให้ใช้เสียงข้าง
มากเป็นประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติลั กษณะนี้ ได้มีการบัญ ญั ติไว้เป็ นครั้งแรกในรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุ ทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๕๓ วรรคสอง) และได้บัญ ญั ติทานองเดียวกัน ไว้ในรัฐ ธรรมนูญ ทุกฉบับ เพื่ อ
กาหนดความหมายหรือลักษณะสาคัญของร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
“ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน” ได้แก่ร่างพระราชบัญญัติที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีสาระเกี่ยวกับการตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับ
อันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร ยกตัวอย่าง เช่น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
มีการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวกับ ค่าลดหย่อนการคานวณภาษีเงินได้สาหรับบุคคลธรรมดา โดยกาหนดให้ผู้มีเงินได้
ที่อุปการะเลี้ยงดู บิดา มารดามีสิทธิหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีหรือ
อากร หรือ ตัว อย่างกรณีการเพิ่มประเภทที่จัดเก็บภาษีห รืออากรขึ้นใหม่ เช่น ร่างพระราชบัญญัติการยาง

๒๓๓
แห่ง ประเทศไทย พ.ศ. .... ที่กาหนดให้ การส่งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องเสียอากร จากเดิมที่ไม่ต้องเสีย
อากร เป็นต้น
(๒) มีส าระเกี่ย วกับ การจัดสรร รับ รัก ษา หรือจ่ายเงิน แผ่ นดิ น หรือการโอนงบประมาณ
รายจ่ายของแผ่นดิน เช่น กรณีการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่ เช่น ร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพของรัฐสภา พ.ศ. .... กาหนดให้มีการจัดตั้งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพของรัฐสภามีฐานะ
เป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
(๓) มี ส าระเกี่ ย วกั บ การกู้ เงิ น การค้ าประกั น การใช้ เงิน กู้ หรื อ การด าเนิ น การที่ ผู ก พั น
ทรัพย์สินของรัฐ เช่น ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. .... กาหนดให้ก ระทรวงการคลัง
ค้าประกันการชาระหนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละสิบเป็นร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ใช้บังคับอยู่
ในขณะนั้น โดยเป็นการค้าประกันเงินกู้ในนามของรัฐบาล เป็นต้น
(๔) ร่างพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญั ติเกี่ยวกับเงินตรา เช่น พระราชบัญญัติเงินตรา ในภาวะ
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๔๘๕ พระราชบัญญัติระบบเงินตรา
ชั่วคราว พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นต้น
นอกจากนี้ ความในมาตรานี้ยังได้กาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการในกรณีที่เป็นที่สงสัย ว่า
ร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน โดยกาหนดให้เป็นอานาจของที่ประชุมร่วมกัน
ของประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติเกี่ย วด้วยการเงินเป็นเรื่องสาคัญที่ควรต้องใช้ดุลยพิ นิจจากหลายฝ่ายร่ว มกัน
จึงจาเป็นต้องกาหนดให้มีการประชุมร่วมกัน และการกาหนดระยะเวลาสิบห้าวันเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าและอยู่
ในวิสัยที่จะกระทาได้

๒๓๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๓๕ ร่างพระราชบัญญัติใดที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอและในชั้น
รับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน แต่สภา
ผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติม และประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็น
เองหรือมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทักท้วงต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎรว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทาให้มีลักษณะเป็นร่าง
พระราชบัญญัติเกีย่ วด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่ง
ระงับการพิจารณาไว้ก่อน เพื่อดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๓๔
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
ในกรณีที่ที่ประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยว่า การ
แก้ไขเพิ่มเติมทาให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่ง
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง ถ้านายกรัฐมนตรี
ไม่ให้คารับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎรดาเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

กาหนดกระบวนการและขั้นตอนในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมที่ทาให้ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ (มาตรา ๑๔๔) และได้บัญญัติทานองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
เพื่อกาหนดขั้นตอนในการพิจารณากรณีร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เสนอ และในชั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน แต่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจนเป็นร่าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน และประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นเองหรือมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทักท้วง
ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทาให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
สั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน เพื่อดาเนินการตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ และเนื่องจาก
อานาจในการรับ รองร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินเป็นอานาจของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ ดังนั้น
หากร่างพระราชบัญญัติใดถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงจนเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้ว ยการเงินก็ต้องนาเข้า
สู่กระบวนการให้ น ายกรัฐมนตรีรับ รองต่อไป และหากนายกรัฐมนตรีไม่ให้ คารับรอง ให้ สภาผู้ แทนราษฎร
ดาเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

๒๓๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๓๖ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่าง กาหนดกระบวนการ ขั้นตอน และ
พระราชบัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอ ระยะเวลาในการพิจารณาร่าง
ร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา วุฒิสภาต้องพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติของวุฒิสภา
พระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายในหกสิบวัน แต่ถ้าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ต้อง
พิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติ
ให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน กาหนด
วันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา
ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๙
ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบใน
ร่างพระราชบัญญัตินั้น
ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินไปยังวุฒิสภา ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้
วุฒิสภาทราบและให้ถือเป็นเด็ดขาด หากมิได้แจ้ง ให้ถือว่าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติลั กษณะนี้ ได้มีการบัญ ญั ติไว้เป็ นครั้งแรกในรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๕๔) โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ (มาตรา ๑๑๙
วรรคสาม) ได้บัญญัติเพิ่ม ขึ้นในเรื่องการให้ประธานแห่งสภาที่เสนอร่างพระราชบัญญัติไปยังอีกสภาหนึ่งนั้น
แจ้ งด้ ว ยว่าร่างพระราชบั ญ ญั ติที่ เสนอไปนั้ น เป็ น ร่างพระราชบั ญ ญั ติ เกี่ย วด้ว ยการเงิน หรือ ไม่ คาแจ้งของ
ประธานแห่งสภาให้ถือเป็นเด็ดขาด และได้บัญญัติทานองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในชั้นวุฒิสภามีกระบวนการและวิธีพิจารณาเช่นเดียวกับ
สภาผู้แทนราษฎร จะแตกต่างในเรื่องระยะเวลาเท่านั้น กล่าวคือ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ทั่วไปที่ไม่
เกี่ยวด้ว ยการเงิน วุฒ ิส ภาต้องพิจ ารณาให้เสร็จภายในหกสิบวัน แต่ถ้าเป็น ร่างพระราชบัญ ญัติเกี่ย วด้ว ย
การเงิน ต้อ งพิจารณาให้ เสร็จภายในสามสิบวัน เพื่อความรวดเร็ว เว้นแต่วุฒิ สภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลา

๒๓๖
ออกไปเป็ น กรณี พิ เศษซึ่งต้ องไม่เกิ น สามสิ บ วัน ซึ่งก าหนดระยะเวลาดังกล่ าวไม่ นับ รวมระยะเวลาที่ อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณี ที่ เป็ น ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ เกี่ ยวด้ ว ยการเงิน ให้ ป ระธานสภาผู้ แทนราษฎรแจ้งให้
วุฒิสภาทราบโดยให้ถือเป็นเด็ดขาด และให้ดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กาหนดในวรรคหนึ่ง
ต่อไป

๒๓๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๓๗ เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่าง
เพื่อกาหนดวิธีการดาเนินการภาย
พระราชบัญญัติเสร็จแล้ว
หลังจากที่วุฒิสภาได้พิจารณาร่าง
(๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้
พระราชบัญญัติเสร็จแล้ว
ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑
(๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้ง
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน และส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไป
ยังสภาผู้แทนราษฎร
(๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่
แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎร
เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา
๘๑ ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็น
สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจานวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎร
กาหนด ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตินั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและ
เสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว
ต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยกับร่าง
พระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้
ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย
ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่
ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการ
ของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมาธิการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้นาความในมาตรา ๑๕๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภา
ผู้แทนราษฎรภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๖ ให้ถือว่าวุฒิสภา
ได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้ดาเนินการตาม
มาตรา ๘๑ ต่อไป

๒๓๘
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๕๒) และได้บัญญัติทานองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อกาหนดขั้นตอน
การดาเนินการเมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จสิ้นแล้ว
การลงมติของวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ โดยอาจลงมติได้ ๓ กรณี คือ
๑) เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร โดยไม่มีการแก้ไขให้ถือว่ าร่างพระราชบัญญัตินั้น
ได้รับ ความเห็น ชอบจากรัฐ สภา แล้ว ให้นายกรัฐ มนตรีนาขึ้นทูล เกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธยและเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
๒) ไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร เป็นการที่วุฒิสภายับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้
ก่อนและส่งกลับคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญัตินั้นพิจารณาใหม่ได้
เมื่อระยะเวลาหนึ่ งร้อยแปดสิ บ วัน ได้ล่ วงพ้นไป นับแต่วันที่วุฒิ สภาส่งร่างพระราชบัญ ญั ตินั้นคืนไปยังสภา
ผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๓๘
๓) มีการแก้ไขเพิ่มเติม ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ก็ให้ถือว่า
ร่า งพระราชบัญ ญัตินั้น ได้รับ ความเห็น ชอบจากรัฐ สภาแล้ว แล้ว ให้น ายกรัฐ มนตรีนาขึ้น ทูล เกล้า ฯ ถวาย
เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับวุฒิสภาที่มีมติแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอ
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น
(๒) การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ประกอบด้วยบุคคล
ซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจานวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรกาหนด ซึ่งถ้าสภาทั้งสอง
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ก็ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้ น
ได้รับ ความเห็น ชอบจากรัฐ สภาแล้ว ให้นายกรัฐ มนตรีนาขึ้นทูล เกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ แต่ถ้าสภาใดสภาหนึ่ง
ไม่เห็น ชอบด้วยกับ ร่างพระราชบัญญัติ ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่
ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน เหตุที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพิ่มความ
ในอนุมาตรา (๓) ว่า “... ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ ” ก็เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและเพื่อป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตว่า สภาผู้แทนราษฎรเคยมีมติไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองการดาเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันเสนอ และ ได้ยืนยัน

๒๓๙
ร่างพระราชบัญ ญัติคุ้มครองการดาเนิน งานขององค์ก ารห้ามอาวุธ เคมี พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจ ารณาของ
สภาผู้แทนราษฎรทันทีโดยไม่รอผลการพิจารณาของวุฒิสภา และในกรณีดังกล่าวทาให้มีข้อถกเถียงและได้มี
การเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย๑๔
(๓) การประชุมของคณะกรรมาธิการร่วมกันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภา
มีการแก้ไข จะต้องมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมาธิการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม และให้นาความในมาตรา ๑๕๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๔) กรณีวุฒิส ภาไม่ส่งร่างพระราชบัญ ญัติคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรภายในกาหนดเวลา
ตามมาตรา ๑๓๖ กล่าวคือ ภายในหกสิบวันกรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติทั่วไป หรือภายในสามสิบวันกรณีเป็น
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน และมิได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปในกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกิน สามสิบวัน
ตามมาตรา ๑๓๖ ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้ดาเนินการต่อไปตาม
มาตรา ๘๑

๑๔

ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย ที่ ๓ – ๔ /๒๕๔๕ สรุปว่า การที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติ ไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการ
ดาเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. .... ของ คณะกรรมาธิการร่วมกัน โดยวุฒิสภายังไม่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่
คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว ยังถือไม่ได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวถูกยับยั้งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๕ วรรคหนึ่ง (๓)
และถือไม่ได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว

๒๔๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๓๘ สภาผู้แทนราษฎรจะยกร่าง
พระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ ขึ้นพิจารณาใหม่ได้
เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
(๑) วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภา
ผู้แทนราษฎรสาหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๒)
(๒) วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย สาหรับกรณี
การยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๓)
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติ
ยืนยันร่างที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรหรือร่างที่
คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้
ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
และให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๓ วรรคสี่ ระยะเวลาหนึ่งร้อย
แปดสิบวันตามวรรคหนึ่ง ให้ลดเหลือสิบวันในกรณีร่าง
พระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้นั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิน

กาหนดระยะเวลาและวิธีการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติที่ถูกยับยั้งทั้งที่เป็น
กรณีร่างพระราชบัญญัติทั่วไป และร่าง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ได้มีการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั กราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๒๔) และได้บั ญ ญั ติ ท านองเดียวกั น ไว้ในรัฐ ธรรมนู ญ ทุ กฉบั บ เพื่ อ กาหนด
หลักเกณฑ์ในการดาเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภามีมติยับยั้งไว้ ซึง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดวิธีการเริ่มนับระยะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ถูกยับยั้งไว้ ดังนี้
๑) กรณีต ามอนุม าตรา (๑) วุฒ ิส ภาไม่เ ห็น ชอบด้ ว ยกับ สภาผู้แ ทนราษฎร ให้ยับ ยั้ง
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน และส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๓๗ (๒)
ให้นับระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร
๒) กรณีต ามอนุม าตรา (๒) สภาใดสภาหนึ่ง ไม่เ ห็น ชอบด้ว ย สาหรับ กรณีก ารยับ ยั้ง
ตามมาตรา ๑๓๗ (๓) ให้นับระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย
๓) ในการพิ จ ารณาของสภาผู้ แทนราษฎรนั้ น หากสภาผู้ แ ทนราษฎรลงมติ ยืน ยั น ร่าง
พระราชบั ญ ญัติที่ผ่านการพิจ ารณาจากสภาผู้ แทนราษฎรหรือร่างที่ค ณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วย

๒๔๑
คะแนนเสี ย งมากกว่ากึ่งหนึ่ งของจ านวนสมาชิกทั้ งหมดเท่าที่ มีอยู่ของสภาผู้ แทนราษฎรแล้ ว ให้ ถือว่าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ให้นายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์
ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ตามมาตรา ๘๑
(๒) ความในวรรคสามเป็นบทบัญญัติใหม่ ที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๗๖ วรรคสอง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา
๑๔๘ วรรคสอง) ที่เดิมกาหนดว่า ถ้าร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
สภาผู้แทนราษฎรอาจยกร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ กาหนดให้ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับ ยั้งไว้นั้น ถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันข้างต้น ให้ลดเหลือสิบวัน เว้นแต่ร่างพระราชบัญญัติที่ยับยั้ง
ไว้นั้น เป็น ร่างพระราชบั ญญัติตามมาตรา ๑๔๓ ซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรสามารถยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันทีตามมาตรา ๑๔๓ วรรคสี่

๒๔๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๓๙ ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่าง
พระราชบัญญัติใดตามมาตรา ๑๓๗ คณะรัฐมนตรีหรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการ
อย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้อง
ยับยั้งไว้มิได้
ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น เป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็น
อันตกไป

กาหนดข้อห้ามไม่ให้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกันกับ
ร่างพระราชบัญญัติที่ถูกยับยั้ง และ
กาหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้มี
อานาจวินิจฉัยในกรณีที่สงสัยว่าร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่าง
เดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗
(มาตรา ๑๕๑) และได้ บั ญ ญั ติ ท านองเดี ย วกั น ไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ ทุ ก ฉบั บ เพื่ อ เป็ น การห้ า มมิ ให้ เสนอร่ า ง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ เนื่องจาก
หากนาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอีกครั้งหนึ่ ง ก็จะเป็นการนาหลักการเดิมมาพิจารณาซ้า
และกระบวนการพิ จ ารณาก็จ ะออกมาในรูป แบบเดิม ซึ่งจะเป็น การเสี ยเวลาโดยไม่ส มควร นอกจากนี้ ได้
กาหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือส่งให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภานั้น มี
หลั ก การอย่ างเดี ย วกั น หรื อ คล้ า ยกั น กั บ หลั ก การของร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ต้ อ งยั บ ยั้ ง ไว้ หรื อ ไม่ ถ้ าศาล
รัฐธรรมนู ญ วินิ จ ฉัย ว่าเป็ น ร่างพระราชบัญ ญั ติที่ มีห ลั กการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ หลั กการของร่าง
พระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป

๒๔๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๔๐ การจ่ายเงินแผ่นดิน จะกระทาได้
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
จ่ายเงินแผ่นดินทั้งในกรณีปกติและ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอน กรณีท่จี าเป็นรีบด่วน
งบประมาณ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง หรือกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ เว้นแต่ในกรณีจาเป็นรีบด่วนจะจ่ายไปก่อนก็
ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ใน
กรณีเช่นว่านี้ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณถัดไป
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๒(มาตรา ๑๒๗) และได้ บั ญ ญั ติ ท านองเดี ย วกั น ไว้ในรัฐ ธรรมนู ญ ทุ ก ฉบั บ เพื่ อ ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายเงินแผ่นดินทุกกรณี ในกรณีเช่นนี้ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง
ที่ถูกใช้ไปก่อนในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งเป็นการกาหนดระบบการควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของรัฐบาลให้มีความชัดเจน ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินนอกกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยว
ด้ว ยการโอนงบประมาณหรือ กฎหมายว่า ด้ว ยเงิน คงคลัง ดังนั้น เพื่อ ให้เกิด ความชัด เจนและครอบคลุม
การจ่ายเงินแผ่นดินจึงมีการบัญญัติความว่า “กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ” ซึ่งจะครอบคลุมถึง
การใช้จ่ายเงินกู้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนามากาหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้มีการติดตามและตรวจสอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ : ในเรื่องของเงินกู้ ได้มีคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓ - ๔/๒๕๕๗ ได้วินิจฉัยว่า
คาว่า “เงินแผ่นดิน” ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ ไว้ว่า แม้ไม่ได้มี
การก าหนดความหมายไว้ในรั ฐ ธรรมนู ญ หรือ กฎหมายใด แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาจากพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่ นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ ที่บัญญั ติคานิยามของคาว่า “ตรวจสอบ”
หมายความว่า “การตรวจบัญชี ตรวจการรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหาร ซึ่ง
เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ ที่ได้มาจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
เงิน กู้ เงิน อุดหนุน เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือ จากแหล่งในประเทศหรือต่างประเทศอันเนื่องมาจากการ

๒๔๔
ปฏิ บั ติห น้ าที่ต ามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ ของหน่ วยรับตรวจ ทั้ งนี้ ไม่ว่าเงิน ทรัพ ย์สิ น สิ ท ธิ หรือ
ผลประโยชน์ดังกล่าว จะเป็นของหน่วยรับตรวจ หรือหน่วยรับตรวจมีอานาจหรือสิทธิในการใช้จ่ายหรือใช้
ประโยชน์ ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ก ารดั งกล่ าวเป็ น ไปตาม กฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บั งคับ มติ คณะรัฐ มนตรี และแบบ
แผนการปฏิบั ติราชการอัน จะก่อให้ เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริห ารการเงินของรัฐและเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริต และให้หมายความรวมถึง การตรวจสอบอื่น อัน จาเป็น แก่ก ารตรวจสอบดังกล่าวด้ว ย”
ประกอบกับ ความเห็น ของพยานบุคคล ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน การ
คลัง และงบประมาณ เห็น ว่า เงิน แผ่นดิน ย่อมหมายถึง เงินของประชาชนทั้งชาติ โดยหมายความรวมถึง
บรรดาเงินทั้งปวง ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ ที่รัฐเป็นเจ้าของหรืออยู่ในความครอบครองของรัฐ ไม่ว่าจะ
เป็นเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศ
หรือต่างประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐนั้น ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินกู้ตามร่างพระราชบัญญัตินี้มีภาระต้องชาระคืนทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยจากเงินที่ตั้งไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ดัง นั้น เงิน กู้ต ามร่า งพระราชบัญ ญัติใ ห้อานาจกระทรวงการคลัง กู้เ งิน เพื่อ
การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... จึงเป็นเงินแผ่นดิน”
สาหรับในเรื่องของเงินกู้ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความมุ่งหมายที่จะต้องวางมาตรการที่สาคัญ
ในการควบคุมและตรวจสอบการเงิน การคลั ง และการงบประมาณของรัฐ เนื่องจากที่ผ่ านมามีการอาศัย
ช่องว่างของกฎหมายในการก่อหนี้สาธารณะและสร้างภาระทางการคลังแก่ประเทศจานวนมาก ทั้งนี้ การกู้เงิน
หรือการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาลจาเป็นต้องมีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นว่า
ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนได้มีส่วนรับรู้และรับทราบการบริหารงบประมาณของรัฐบาลด้วย

๒๔๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๔๑ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทา
เป็นพระราชบัญญัติ ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน
รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยอิสระของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ ในกรณีที่เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กร
อัยการจะยื่นคาขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการโดยตรงก็ได้

เพื่อกาหนดให้งบประมาณรายจ่ายของ
แผ่นดินต้องทาเป็นพระราชบัญญัติและ
กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณให้รัฐสภา ศาล องค์กร
อิสระ และองค์กรอัยการ

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญ ญั ติ ลั กษณะนี้ ได้บัญ ญั ติไว้เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรสยาม
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๓๗) และได้ บั ญ ญั ติ ท านองเดี ย วกั น ไว้ในรัฐ ธรรมนู ญ ทุ ก ฉบั บ เพื่ อ ก าหนด
หลั กเกณฑ์ งบประมาณรายจ่ ายของแผ่ นดินต้ องตราเป็ นพระราชบั ญญั ติ โดยให้ รัฐสภาซึ่งถือเป็ นตั วแทนของ
ประชาชนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งจะต้องมีการแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายตามวิธีการงบประมาณอย่าง
โปร่งใส เป็น ธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณออกไม่
ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน เพื่อให้การ
บริหารราชการแผ่นดินสามารถดาเนินการต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักเพราะขาดเงินงบประมาณในการดาเนินการ
(๒) ความในวรรคสองคงหลักการเช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๖๘ วรรคแปดและวรรคเก้า) กาหนดหลักการให้รัฐสภา ศาล องค์กรอิส ระ
และองค์กรอัยการได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ รวมทั้งหากเห็นว่า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ
จะยื่ น ค าขอแปรญั ต ติ ต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารโดยตรงก็ ได้ ทั้ งนี้ เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ความเป็ น อิ ส ระจาก
คณะรัฐ มนตรีใ นการบริห ารงบประมาณ และให้ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ได้อ ย่างอิส ระและมีป ระสิท ธิภ าพ
แต่อ ย่ า งไรก็ ต าม ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได้ เพิ่ ม เติ ม ว่ า การจั ด สรร
งบประมาณให้องค์กรดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐด้วย

๒๔๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มาและ
ประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนา
ต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ

ความมุ่งหมาย
เพื่อกาหนดวิธีการและเงื่อนไขในการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
ร่ายจ่ายประจาปี

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ แห่ งมาตรานี้ เป็ นการวางหลั ก การใหม่ที่ กาหนดให้ รูปแบบ แนวทางการจัดท า
เอกสารเสนอของบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณอย่างน้อยต้องกาหนดเรื่องที่มาแห่ งรายได้ และ
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ ซึ่งในเรื่องที่มาแห่งรายได้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเงินรายได้จากการจัดเก็บภาษี กู้เงิน หรือแหล่งรายได้
อื่นใด และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงินนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้เห็นถึงผลสาเร็จในเรื่องของ
การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยจะต้องเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่าย
งบประมาณอาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทันที แต่การกาหนดเป้าหมายแห่งผลสัมฤทธิ์ก็ต้องกาหนดไว้ให้ชัดเจน
และกาหนดระยะเวลาและขั้นตอนไปสู่ผลสัมฤทธิ์นั้นไว้ให้ชัดเจนด้วย นอกจากนี้ ได้เพิ่มหลักการใหม่ในการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ช าติ
ตามมาตรา ๖๕ และแผนพัฒนาต่าง ๆ ด้วย

๒๔๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๔๓ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภา
ผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับ
แต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่
แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภา
ผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความ
เห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้า
พ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่าง
พระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความ
เห็นชอบ ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑
ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ให้นาความในมาตรา ๑๓๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดย
อนุโลม โดยให้สภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม มิให้นับรวม
ระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม

เพื่อกาหนดกระบวนการ วิธีการ และ
ระยะเวลาในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ของสภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญ ญั ติ ลั กษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ ไว้เป็ น ครั้งแรกในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุ ท ธศัก ราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๕๔) และได้บั ญ ญั ติท านองเดี ยวกั น ไว้ในรัฐ ธรรมนู ญ ทุ กฉบั บ เพื่ อก าหนด
หลั กเกณฑ์ในการเสนอ การพิจารณา และกรอบระยะเวลาของการตราพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

๒๔๘
(๒) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาผู้แทนราษฎร
๑) สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร
๒) ถ้ าสภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณาร่างพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล่ าวนั้ น ไม่ แ ล้ ว เสร็จ ภายใน
กาหนดเวลา ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น
ต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
(๓) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของวุฒิสภา
๑) เมื่ อ วุ ฒิ ส ภาได้ รั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
จะต้ อ งพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ ไม่ เห็ น ชอบร่างพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ภายในยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วัน ที่ ร่า ง
พระราชบั ญ ญั ตินั้ น มาถึงวุฒิ ส ภา โดยจะแก้ไขเพิ่ มเติม ใด ๆ ไม่ได้ ถ้าวุฒิ ส ภาพิ จารณาไม่ แล้ วเสร็จภายใน
กาหนดเวลา ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น
๒) เมื่อวุฒิสภาพิจารณาแล้วหากวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ตามที่สภาผู้แทนราษฎรส่งมายังวุฒิสภา ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ให้ส่งร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวให้แก่นายกรัฐมนตรี ซึ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับร่างพระราชบัญญัติแล้วจะต้องรอไว้
ห้า วัน นับ แต่วันที่ได้รับ ร่างพระราชบั ญญัตินั้นจากรัฐสภา เพื่อเปิดโอกาสให้ มีการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญก่อนนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็น
กฎหมายต่อไป
๓) หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎร
สามารถยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที และถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่าง
พระราชบัญญัตินั้นด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
แล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และให้ส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้แก่นายกรัฐมนตรีเพื่อนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
(๔) ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะไม่นา
ระยะเวลาดังกล่าวมานับรวมกับกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ในกรณีที่เห็นว่ามีการกระทาที่มีส่วนได้เสียต่อการใช้จ่ายงบประมาณ

๒๔๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจานวนในรายการมิได้
แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตาม
ข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้
(๓) เงินที่กาหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
คณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทาด้วย
ประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย จะกระทามิได้
ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระทาที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ตามวรรคสอง ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา
และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่ามีการกระทาที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง ให้การ
เสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทาดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล ถ้า
ผู้กระทาการดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา ให้ผู้กระทาการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
ผู้นั้น แต่ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระทาการหรืออนุมัติให้
กระทาการ หรือรู้ว่ามีการกระทาดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้
คณะรัฐมนตรีพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมี
คาวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีที่พ้น

เพื่อวางมาตรการและเงื่อนไขในการ
แปรญัตติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีรวมทั้งกาหนดบทลงโทษใน
กรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ รวมถึง
คณะรัฐมนตรีซึ่งมีส่วนไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้จ่าย
งบประมาณซึ่งไม่เป็นไปตาม
บทบัญญัติมาตรานี้

๒๕๐
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

จากตาแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมใน
ขณะที่มีมติ และให้ผู้กระทาการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืน
พร้อมด้วยดอกเบี้ย
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดทาโครงการหรืออนุมัติหรือ
จัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการดาเนินการอันเป็นการฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้
เป็นหนังสือหรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ให้พ้นจากความรับผิด
การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ให้กระทา
ได้ภายในยี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติได้รับแจ้งตามวรรคสี่ ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดย
พลัน หากเห็นว่ากรณีมีมูล ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อดาเนินการต่อไปตามวรรคสาม และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการ
ใด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งมิได้
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญ ญั ติ ลั กษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ ไว้เป็ น ครั้งแรกในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุ ท ธศั กราช ๒๕๒๑ (มาตรา ๑๓๓) และได้บั ญ ญั ติ ท านองเดียวกั น ไว้ในรัฐ ธรรมนู ญ ทุ กฉบั บ เพื่ อ กาหนด
หลักเกณฑ์ในการแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ โดยห้ามมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแปรญัตติ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจานวนในรายการ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย
ซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- เงินส่งใช้ต้นเงินกู้
- ดอกเบี้ยเงินกู้
- เงินที่กาหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
สาเหตุที่ห้ามมิให้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแปรญัตติ เพิ่ม เนื่องจากการแปรญัตติเพิ่ม
เป็น การเพิ่มเงินงบประมาณ เป็นการสร้างโครงการขึ้นใหม่อันเป็นการก้าวก่ายหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ส่วนการ
ลดหรือตัดทอนรายจ่ายถือเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินของรัฐให้เกิดความคุ้มค่า มีเป้าหมายตรงตามความจาเป็น
ของราษฎร และมีประสิทธิภาพ อันเป็นหน้าที่โดยตรงของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

๒๕๑
(๒) ความในวรรคสองเป็นบทบัญญั ติที่เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๘๐) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา
๑๖๘) เนื่องจากในอดีตก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๑ นั้น การแปรญัตติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังมิได้มีเจตนามุ่งที่
จะแปรญัตติเพื่อนาเงินงบประมาณไปอยู่ในอานาจการใช้จ่ายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อมาเริ่มมีแนวคิด
ที่จะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวงเงินที่จะนาไปใช้จ่าย โดยให้เหตุผลว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้พบเห็น
ปัญหาของประชาชนโดยตรงบ้าง มีราษฎรมาร้องเรียนเพื่อให้แก้ไขปัญหาให้บ้าง จึงเริ่มมีการแปรญัตติเพื่อกันเงิน
ส่วนหนึ่งไว้ให้อยู่ในอานาจที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถนาไปใช้จ่ายทาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาของ
ราษฎรได้โดยตรง และมีแนวโน้มที่จานวนเงินดังกล่ าวจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี และแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริต
อั น เนื่ อ งมาจากการจั ด ท าโครงการดั งกล่ าวมากขึ้ น จึ งได้ มี ก ารแก้ ปั ญ หาโดยบั ญ ญั ติ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๘๐ วรรคหก) เพื่อป้องกันมิให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิ การ เสนอ แปรญัตติ หรือกระทาด้วยประการใด ๆ อันมีผลให้ผู้นั้นมีส่วน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณ เพราะมิใช่หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างไรก็ตาม
แม้จะได้มีบัญญัติข้อห้ามในลักษณะดังกล่าวแล้ว รูปแบบการแปรญัตติเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอานาจ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณยังคงเกิดขึ้นตลอดมาและมีจานวนสูงขึ้นตามลาดับ และพฤติกรรมแห่งการกระทาส่วนใหญ่
มีลักษณะเป็นการดาเนินการอย่างครบวงจร โดยร่วมกันทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ประจา
โดยที่ในรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ ก่อ น ๆ ไม่ได้บัญ ญัติส ภาพบัง คับ แก่ผู้ที่ ฝ่า ฝืน ไว้ชัด เจน ดังนั้น
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้กาหนดโทษในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีการกระทาที่มีส่วนได้เสียในการใช้จ่ายงบประมาณ ตามความในวรรคสาม
แห่งมาตรานี้ โดยแบ่งโทษเป็นดังนี้
๑) การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
โดยให้สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย และต้องถูกเรียกให้ชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย
ที่ได้มีการนาไปใช้ในโครงการต่าง ๆ คืน โดยกาหนดอายุความในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายไว้เป็นเวลา
ยี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติ
๒) คณะรัฐมนตรีพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย ในกรณี
ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระทาการ หรืออนุมัติให้กระทาการ หรือรู้ว่ามีการกระทาดั งกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง
และต้องถูกเรียกให้ชดใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยที่ได้มีการนาไปใช้ในโครงการต่าง ๆ คืนด้วย โดยกาหนดอายุความ
ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายไว้เป็นเวลายี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติ
อายุความที่กาหนดไว้ ยี่สิบปีดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ มีเวลาพอสมควรในการตรวจสอบ
และเรียกคืนเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะสามารถดาเนินการได้เมื่อรัฐบาลที่กระทาการอันไม่ชอบนั้นได้พ้น
จากตาแหน่งไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง

๒๕๒
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้มีการ
ตรวจสอบกัน เองของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิ ส ภาเพื่อการป้องกันการครอบงาการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยกาหนดให้ส มาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรหรือ สมาชิก วุฒิส ภา จานวนไม่น้อ ยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ล ะสภา ที่เห็นว่ามีการกระทาที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง
ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว
(๓) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้จัดทาโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการ
ดาเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมี
หนังสือแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ให้พ้นจากความรับผิด เพื่อให้มี
พยานในการดาเนินคดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ หรือคณะรัฐมนตรีที่กระทา
การฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ และเป็นช่องทางสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สุจริตแต่จาต้องดาเนินการไปตามคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายการเมือง ในอันที่จะไม่ต้องไปร่วมรับผิดด้วย
(๔) กาหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาเนินการสอบสวน
เป็นทางลับโดยพลัน หากเห็นว่ากรณีมีมูล ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคสาม
และห้ามเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งเพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้มีผู้กล้าแจ้งเบาะแสในการดาเนินคดี

๒๕๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความ
เพือ่ กาหนดเงื่อนเวลาในการทูลเกล้า
เห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ห้าวันนับแต่วันที่
ทูลกระหม่อมถวายร่างพระราชบัญญัติ
ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีต้องดาเนินการ ที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
ตามมาตรา ๑๔๘ ให้นาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวัน
นับแต่วันพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ ได้บัญญัติแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพิ่มกระบวนการใหม่เพื่อป้องกันมิใ ห้เกิดปัญหาทางรัฐธรรมนูญ
เช่น ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่นายกรัฐมนตรีได้นาร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาขึ้นทูลเกล้า
ทู ล กระหม่ อ มถวายภายในเวลาที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ก าหนด ทั้ ง ที่ มี ก ารส่ ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ นั้ น มี ข้ อ ความขั ด หรื อ แย้ งต่ อ รัฐ ธรรมนู ญ หรือ ตราขึ้ น โดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
รั ฐ ธรรมนู ญ จนท าให้ เกิ ด ปั ญ หาทางการเมื อ งขึ้ น โดยกระบวนการที่ เพิ่ ม ขึ้ น นั้ น ได้ ก าหนดว่ า เมื่ อ ร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบของรัฐ สภาแล้ ว ให้ น ายกรัฐ มนตรีรอไว้ ห้ าวัน นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รับ ร่า ง
พระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกันตามจานวนที่กาหนด เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิ สภา หรือประธานรัฐสภา
แล้ ว แต่ ก รณี เพื่ อ ให้ ส่ ง ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า ร่า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ าวมี ข้ อ ความขั ด หรือ แย้ งต่ อ
รัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือถ้าไม่มีกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นเอง
ว่าสมควรส่งศาลรัฐ ธรรมนูญวินิจ ฉัย ว่า ร่า งพระราชบัญ ญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ รัฐ ธรรมนูญ
หรือ ตราขึ้ น โดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ งรั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ให้ น าร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น ขึ้ น ทู ล เกล้ า
ทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว

๒๕๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๔๖ ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ เพื่อกาหนดหลักการปฏิบัติในกรณีที่
ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้น
พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบร่าง
เก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่าง
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัตินั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนาร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรง
ลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้
นายกรัฐมนตรีนาพระราชบัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้
บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยแล้ว
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามชั่ ว คราว พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๘) ซึ่ ง เป็ น บทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ พระราชอ านาจยั บ ยั้ ง ร่ า ง
พระราชบัญ ญัติข องพระมหากษัต ริย ์ ต่อ มาในรัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๔๘๙
(มาตรา ๒๑) ยั งคงหลั ก การไว้ เช่ น เดิ ม แต่ ได้ เปลี่ ย นแปลงองค์ ก รทางรัฐ ธรรมนู ญ ซึ่ งมี อ านาจยื น ยั น ร่า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงยั บ ยั้ งจากสภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ น รัฐ สภาและเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
โครงสร้างของฝ่ายนิติบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงเป็นระบบสภาคู่ หลังจากนั้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๗๗ และมาตรา ๑๒๕) ได้เปลี่ยนแปลงหลายประการ กล่าวคือ ส่วนที่ว่าด้วย
ระยะเวลาที่พระมหากษัตริย์ทรงมีอานาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ได้มีการทู ลเกล้าฯ ถวายในครั้งแรก
ซึ่งได้กาหนดระยะเวลาให้ยาวขึ้นจากเดิมที่เคยกาหนดไว้แต่เพียงหนึ่งเดือน เปลี่ยนเป็นเก้าสิบวัน และระยะเวลา
ที่พระมหากษัตริย์อาจยับยั้งไว้ได้ในกรณีซึ่งรัฐสภายืนยันร่างที่ทรงส่งคืนมาจากเดิมที่เคยกาหนดระยะเวลา
สิบ ห้ า วั น เปลี่ ย นเป็ น สามสิ บ วั น ในขณะเดี ย วกั น จ านวนคะแนนในกรณี ที่ ส มาชิ ก รั ฐ สภาจะยื น ยั น ร่ า ง
พระราชบัญญัติซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงยับยั้งนั้นได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน จากเดิมที่เคยกาหนดไว้แต่เพียงกึ่งหนึ่ง
ได้แ ก้ ไ ขเป็ น จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของจ านวนสมาชิ ก ทั้ ง หมด และรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ต่ อ ๆ มา

๒๕๕
ได้บัญญัติทานองเดียวกันรวมถึงในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อรับรองหลักการ
เกี่ยวกับพระราชอานาจในการยับ ยั้งร่างพระราชบัญญัติและกาหนดขั้นตอนในการที่ทรงใช้พระราชอานาจ
ดังกล่าว ตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒๕๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๔๗ ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ
หรือที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรง
เห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้
เป็นอันตกไป
บรรดาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่าง
พระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบที่ตกไปตามวรรค
หนึ่ง ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอ
ต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
พิจารณาต่อไป ถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปได้ แต่คณะรัฐมนตรีต้อง
ร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป

กาหนดสถานะของร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมและร่างพระราชบัญญัติ
กรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุด
ลงหรือมีการยุบสภา และการพิจารณา
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและร่าง
พระราชบัญญัติกรณีภายหลังการ
เลือกตั้งทั่วไป

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง ได้ บั ญ ญั ติ เป็ น ครั้ งแรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๒๕) :ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับสถานะของร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้
ความเห็นชอบ หรือที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือมิได้พระราชทานคืนมาภายในเก้าสิบวัน ในกรณี
สภาสิ้นอายุหรือมีการยุบสภา ส่วนกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ (มาตรา ๑๕๐)
สาหรับความในวรรคสองได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
(มาตรา ๑๗๘) และได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลัง
การเลื อ กตั้ งทั่ ว ไปได้ มี ท างเลื อกว่าจะให้ ร่างรัฐ ธรรมนู ญ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หรือร่างพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ค้างการ
พิจารณาอยู่ในรัฐสภา ในขณะที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร จะนามา
พิจารณาต่อไปหรือจะให้ตกไป โดยได้กาหนดหลักการสาคัญ ดังนี้
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ
หรือ ที่รัฐสภาให้ ความเห็ นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็ นชอบด้วย หรือเมื่อพ้น เก้าสิบ วันแล้ วมิได้
พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป

๒๕๗
(๒) ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบที่ตก
ไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะรัฐ มนตรีที่ตั้งขึ้น ใหม่ภ ายหลังการเลือกตั้งทั่ว ไปร้องขอต่อรัฐ สภาเพื่อ ให้รัฐ สภา
สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไป ถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วย ก็ให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปได้ แต่คณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุม
รั ฐ สภาครั้ ง แรกภายหลั ง การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปตามมาตรา ๑๒๑ ส่ ว นร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หรื อ
พระราชบัญญัติที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว แต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยหรือเมื่อพ้น เก้าสิบวัน
แล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป คณะรัฐมนตรีจะร้องขอให้มีการพิจารณาต่อไปไม่ได้

๒๕๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๔๘ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนาร่าง
เพื่อกาหนดขั้นตอนและเงื่อนไขใน
พระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
การตราร่างพระราชบัญญัติเพื่อมิให้
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือ
ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอ
ความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือ
ประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับ
ความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไป
ยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นายกรัฐมนตรีจะนาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสาคัญ ให้
ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม ให้
ข้อความที่ขัดหรือแย้ง ต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให้
นายกรัฐมนตรีดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑

๒๕๙
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๑๗ (มาตรา ๒๒๔) และได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้น
โดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ก่อนให้มีผลใช้บังคับ ซึ่งเป็นการตรวจสอบความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญก่อนที่พระราชบัญญัติจะใช้บังคับ โดยกาหนดขั้นตอน ดังนี้
(๑) ก่อนที่น ายกรัฐ มนตรีจะน าร่างพระราชบั ญ ญั ติใดขึ้น ทูล เกล้ าทู ล กระหม่ อมถวายเพื่ อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑ ถ้า
๑) สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร สมาชิก วุฒิส ภา หรือ สมาชิก ของทั้ ง สองสภารวมกัน
มีจ านวนไม่น้ อยกว่าหนึ่ งในสิ บ ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ให้ เสนอความเห็ นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับ
ความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
๒) กรณีน ายกรัฐ มนตรีเ ห็น ว่า ร่า งพระราชบัญ ญัติดัง กล่า วมีข้อ ความขัด หรือ แย้ง
ต่อ รัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
(๒) กาหนดให้นายกรัฐมนตรีระงับการดาเนินการนาร่างพระราชบัญญัติตามอนุมาตรา (๑)
และ (๒) ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมี
คาวินิจฉัย
(๓) ผลคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แยกได้ดังนี้
๑) กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น มีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสาคัญ
ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นตกไป
๒) กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น มีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแต่มิใช่เป็นสาระสาคัญ ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และนายกรัฐมนตรี
ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ได้

๒๖๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๔๙ ให้นาความในมาตรา ๑๔๘ มาใช้บังคับ
แก่ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการ
ประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบ
แล้ว ก่อนนาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม

เพื่อกาหนดให้ข้อบังคับการประชุมของ
สภาผู้แทนราษฎร หรือของวุฒิสภา
หรือของรัฐสภาสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ (มาตรา ๑๕๙ ทวิ) และได้บัญญัติทานองเดียวกันใน
รัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อกาหนดให้นาหลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนที่พระราชบัญญัติจะใช้
บังคับตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๔๘ มาใช้บังคับแก่ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการ
ประชุมวุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ก่อนนาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม

๒๖๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๕๐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
กาหนดวิธีการการตั้งกระทู้ถาม
วุฒิสภามีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ รัฐมนตรีเกี่ยวกับงานในหน้าที่และสิทธิ
โดยจะถามเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ตามข้อบังคับการประชุม ในการตอบกระทู้ของรัฐมนตรี
แห่งสภานั้น ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องกาหนดให้มีการตั้งกระทู้ถามด้วย
วาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าไว้ด้วย
รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้เมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๔๐) และได้บัญญัติทานองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อกาหนดมาตรการ
ในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิตั้งกระทู้ถาม
รัฐมนตรี
การตั้งกระทู้ถามจะถามเป็นหนังสือหรือวาจาก็ได้ตามข้อบังคับการประชุม และในข้อบังคับ
การประชุมนั้น อย่างน้อยต้องกาหนดให้มีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าด้วย ดังนั้นรัฐมนตรี
ทุกคนจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอในการตอบกระทู้ถามอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ซึ่ งส่งผลให้
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้ทัน ต่อเหตุการณ์มากขึ้น ทั้งนี้ ได้กาหนดข้อยกเว้น กรณีที่เป็นเรื่องที่คณะรัฐ มนตรีเห็นว่า
ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน รัฐมนตรีมีสิทธิไม่ตอบกระทู้ได้

๒๖๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๕๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อย เพื่อกาหนดเงื่อนไขการขอเปิดอภิปราย
กว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็น
ผู้แทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ รายบุคคลหรือทั้งคณะ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ
เมื่อได้มีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่งแล้ว จะมีการยุบ
สภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้น
ไม่ได้คะแนนเสียงตามวรรคสี่
เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง โดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่าน
ระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจ
หรือไม่ไว้วางใจ การลงมติในกรณีเช่นว่านี้มิให้กระทาในวันเดียวกับ
วันที่การอภิปรายสิ้นสุดลง
มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
รัฐมนตรีคนใดพ้นจากตาแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็น
รัฐมนตรีในตาแหน่งอื่นภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง หรือพ้นจากตาแหน่งเดิมไม่เกินเก้าสิบวันก่อน
วันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง แต่ยังคงเป็น
รัฐมนตรีในตาแหน่งอื่น ให้รัฐมนตรีคนนั้นยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อ
ลงมติไม่ไว้วางใจต่อไป
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญ ญั ติ ลั กษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ ไว้เป็ น ครั้งแรกในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๘๕ และมาตรา ๑๘๖) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ (มาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙) แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ได้มี
การบัญญัติแยกเสนอญัตติขอเปิดอภิป รายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีออกจากคณะรัฐมนตรี
เนื่องจากนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่ง ดังนั้นจึงกาหนดจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีสิทธิเข้าชื่อ
เสนอญัตติดังกล่าวเป็นจานวนเดียวกัน
ทั้ง นี้ การเสนอญัต ติข อเปิด อภิป รายทั่ว ไปเพื่อ ลงมติไ ม่ไว้ว างใจรัฐ มนตรีเป็น รายบุค คล
หรือทั้งคณะ เป็นมาตรการในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน วิธีหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรการที่สาคัญ
และมีประสิทธิภาพมากรูปแบบหนึ่ง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนด

๒๖๓
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎรที่มีสิทธิเข้าชื่อ เพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
หรื อ ทั้ ง คณะได้ ซึ่ ง เป็ น จ านวนที่ เหมาะสมและเป็ น จ านวนเดี ย วกั บ ที่ เคยบั ญ ญั ติ ไ ว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งหากมีการกาหนดจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้สูงมาก จะทาให้
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และตรวจสอบการกระทาทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐมนตรีกระทา
ได้ย ากขึ้น ดังนั้ น เมื่อกาหนดให้ การเปิ ดอภิ ป รายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีห รือนายกรัฐมนตรีกระท าได้ไม่ยาก
จนเกินไป จะทาให้รัฐมนตรีห รือนายกรัฐมนตรีต้องระมัดระวังในการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้ว ย
ความถูก ต้อ งและโปร่งใสมากขึ้น มิฉ ะนั้น อาจถูกอภิปรายไม่ไว้ว างใจจนเป็น เหตุให้ต้องพ้น จากตาแหน่ง
ตามมาตรา ๑๗๐ (๓) ได้
(๒) การที่กาหนดห้ามมิให้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อได้มีการเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปนั้น เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการตรวจสอบการใช้อานาจของรัฐมนตรีตามหลักการของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเมื่อมีการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงแล้ว ห้ามมิให้ลงมติในวัน ที่มีการอภิปราย
ทั่วไปสิ้นสุดลง ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีเวลาไตร่ตรองก่อนลงมติ
(๓) การกาหนดคะแนนเสียงในการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้รัฐมนตรีนั้นพ้นจากตาแหน่ง
(๔) กาหนดให้รัฐมนตรีที่พ้นจากตาแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตาแหน่งอื่นภายหลังจาก
วันที่มีการเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ สามารถถูกอภิปรายได้ เพื่อเป็นการป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

๒๖๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๕๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร จะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อ
ซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มี
การลงมติก็ได้

ความมุ่งหมาย
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การขอเปิด
อภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริง
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่มี
การลงมติ

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้ เป็นบทบัญญัติใหม่ ซึ่งแต่เดิมในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ จะเป็นการกาหนดให้
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาเข้ า ชื่ อ กั น เพื่ อ ขอเสนอญั ต ติ เปิ ด อภิ ป รายทั่ ว ไปโดยไม่ มี ก ารลงมติ โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรสามารถเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อเป็นช่องทาง
ให้สามารถตรวจสอบหรือเสนอแนะแนวทางการทางานของคณะรัฐมนตรีห รือรัฐบาล และเป็นการรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้นาข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ปัญหา
และอุป สรรคของประชาชนมาอภิป ราย เพื่อ ให้ค ณะรัฐ มนตรีไ ด้มีข้อ มูล ในการบริห ารราชการแผ่น ดิน
ในเรื่ อ งนั้ น ๆ ตลอดจนได้รับรู้ถึงปัญหาที่ประชาชนประสบ เพื่อนาข้อมู ลไปแก้ไขปัญหาตามความต้องการของ
ประชาชนได้ แม้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจใช้วิธีการตั้งกระทู้ถามได้ แต่การตั้งกระทู้ถามมีลักษณะ
เป็น การเฉพาะตัว ส่ว นการเปิด อภิป รายทั่ว ไปสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรทั้งสภาจะสามารถมีส่ว นร่ว มได้
ซึ่งถ้า รัฐบาลมีความใจกว้างก็อาจทาให้ได้รับข้อเสนอแนะหรือแนวความคิดที่จะนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนหรือประเทศชาติได้ การกาหนดไม่ให้มีการลงมติไม่ไว้วางใจ ก็เพื่อให้การเปิดอภิปรายมีลักษณะ
ของการปรึกษาหารือมากกว่าจะเป็นการต่อสู้กันในทางการเมือง

๒๖๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๕๓ สมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง กาหนดเงื่อนไขในการขอเปิดอภิปราย
ในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อ ทัว่ ไปของสมาชิกวุฒิสภาโดยไม่มีการ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง ลงมติ
หรือชี้แจงปัญหาสาคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มี
การลงมติ
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณ ะนี้ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ท านองเดี ย วกั บ ที่ เ คยบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๑๘๗) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ (มาตรา ๑๖๑) เพื่อ กาหนดมาตรการควบคุม การบริห ารราชการแผ่น ดิน โดยให้ส มาชิก วุฒ ิส ภา
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิส ภา มีสิทธิเปิดอภิป รายทั่ วไป
โดยไม่มีการลงมติ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสาคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ

๒๖๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๕๔ การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
ให้การเปิดอภิปรายทั่วไปทาได้ปีละ
ตามมาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ หรือมาตรา ๑๕๓ แล้วแต่กรณี ให้ หนึง่ ครั้ง
กระทาได้ปีละหนึ่งครั้ง
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเปิดอภิปรายทั่วไป
ตามมาตรา ๑๕๑ ที่สิ้นสุดลงด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิด
อภิปรายนั้นไป
คาอธิบายประกอบ
บทบัญ ญัติแห่งมาตรานี้ เป็น การจากัด การเปิด อภิป รายทั่ว ไปให้ก ระทาได้ปีล ะหนึ่งครั้ง
เพื ่อ เปิ ดโอกาสให้ รั ฐ บาลมี เวลาท างานและมิให้ เป็ นภาระแก่รัฐ บาลหรือคณะรัฐ มนตรีมากเกิน ไป และใน
ขณะเดียวกัน ก็จะทาให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นด้วย โดยปีหนึ่งจะมี
ประชุมสองสมัย สมัยละหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามมาตรา ๑๒๑ วรรคสอง
ส่วนกรณีการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ
ตามมาตรา ๑๕๑ ที่สิ้นสุดลงด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป สามารถขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อ
ลงมติไม่ไว้วางใจอีกได้ในปีเดียวกัน

๒๖๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๕๕ ในกรณีที่มีปัญหาสาคัญเกี่ยวกับความ
มั่นคงปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ สมควรที่จะปรึกษาหารือ
ร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ผู้นาฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎรจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปราย
ทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้อง
ดาเนินการให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง
แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้
การประชุมตามวรรคหนึ่งให้ประชุมลับ และ
คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย

กาหนดให้ผู้นาฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎรขอให้มีการเปิดอภิปราย
ทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาโดยไม่มีการลง
มติได้

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นบทบัญญัติใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ โดยมุ่งประสงค์ให้รัฐสภาเป็นเวทีในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง โดยถือว่า
ผู้ น าฝ่ ายค้ านในสภาผู้ แ ทนราษฎรในฐานะที่ เป็ น ผู้ แ ทนราษฎรอาวุ โสย่ อ มอยู่ ในวิสั ย ที่ จ ะเห็ น ปั ญ หาของ
ประเทศชาติและประชาชนในมุมมองอีกมุมมองหนึ่ง หากได้มีการนามุมมองนั้นเข้ามาหารือกันในที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภาก็อาจทาให้มีการปรึกษาหารือ หรือหาทางออกที่จะทาให้ไม่เกิดปัญหารุนแรงขึ้น เป็นการ
แก้ไขวิกฤติของประเทศชาติ ได้อีกทางหนึ่ ง มาตรานี้จึงกาหนดให้ เป็ นสิ ทธิของผู้น าฝ่ ายค้านที่จะแจ้งไปยัง
ประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้องดาเนินการ
ให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แต่รัฐสภาจะลงมติ
ในปัญหาที่อภิปรายมิได้
ความในวรรคสองกาหนดให้ ประชุมลับ เพราะต้องการให้ ฝ่ายการเมืองทุกฝ่ ายรับผิ ดชอบ
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของชาติ และเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถอภิปรายได้อย่างเต็มที่โดยสุจริตใจ จึงกาหนด
ไม่ให้มีการถ่ายทอดสดทางวิทยุหรือโทรทัศน์ หรือทางอื่นใด อันอาจเป็นเหตุให้มีการมุ่งต่อ การหาเสียง หรือ
โจมตีกันไปมา จนหาข้อยุติไม่ได้ ทั้งยังกาหนดให้คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย

๒๖๘

ส่วนที่ ๕
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ความมุ่งหมาย
ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี
รั ฐ สภา ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย สภาผู้ แ ทนราษฎร และวุ ฒิ ส ภา เป็ น สถาบั น ตั ว แทนของประชาชน โดยสภา
ผู้แทนราษฎรทาหน้ าที่ ในการตรากฎหมาย การควบคุมการบริห ารราชการแผ่ นดิน และวุฒิ ส ภาทาหน้าที่
กลั่นกรองกฎหมายและการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการองค์กรอิสระ และผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวของรัฐสภาจะต้อง
กระทาในที่ประชุม ซึ่งโดยปกติสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาจะแยกกันประชุมตามอานาจหน้าที่ แต่ก็มีบางกรณี
ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ก าหนดให้ ทั้ งสองสภาประชุ ม ร่ ว มกั น เรี ย กว่ า “การประชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภา” เพื่ อ ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาหรือให้ความเห็นชอบในเรื่องใด ๆ
ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

๒๖๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๕๖ ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน กาหนดกรณีที่รัฐสภาต้องมีการประชุม
(๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สาเร็จราชการ
ร่วมกัน
แทนพระองค์ตามมาตรา ๑๗
(๒) การปฏิญาณตนของผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
ต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๙
(๓) การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่า
ด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐
(๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการ
สืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๑
(๕) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตาม
มาตรา ๑๒๑
(๖) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๒
(๗) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๒
(๘) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติใหม่ตามมาตรา ๑๔๖
(๙) การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๗
(๑๐) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๕ และ
มาตรา ๑๖๕
(๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา
๑๕๗
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๖๒
(๑๓) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตาม
มาตรา ๑๗๗
(๑๔) การรับฟังคาชี้แจงและการให้ความเห็นชอบ
หนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘
(๑๕) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๖
(๑๖) กรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

๒๗๐
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๔๘๙ (มาตรา ๖๒) และได้บัญญัติในทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อกาหนดกิจการสาคัญที่รัฐสภา
ต้องประชุมร่วมกัน

๒๗๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๕๗ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ กาหนดให้การประชุมร่วมกันของ
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุม รัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับการประชุม
รัฐสภา ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไป
รัฐสภา
พลางก่อน
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้นาบทที่ใช้แก่สภา
ทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจานวน
ตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจานวนสมาชิกของแต่ละสภา
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๔๘๙ (มาตรา ๖๔) และได้ บั ญ ญั ติ ใ นทานองเดี ย วกั น ในรั ฐ ธรรมนู ญ ทุ ก ฉบั บ เพื่ อ กาหนดหลั ก เกณฑ์
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยให้ใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา แต่ถ้ายังไม่มีก็ให้ใช้ข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน และเนื่องจากจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
มีจานวนไม่เท่ากัน ในการตั้งคณะกรรมาธิการ จึงให้ตั้งคณะกรรมาธิการจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาให้มี
จานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจานวนสมาชิกของแต่ละสภา

หมวด ๘
คณะรัฐมนตรี
ความมุ่งหมาย
บทบั ญ ญั ติ ในหมวดนี้ เป็ นรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ ที่ มาและคุ ณ สมบั ติ ของนายกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี เงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรี
ตลอดถึงการตรากฎหมายลาดับรองที่อยู่ในอานาจของฝ่ายบริหาร ซึ่งรับกับบทบัญญัติมาตรา ๓ ที่วางหลักไว้
ตั้งแต่ในเบื้องแรกแล้วว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อานาจอธิปไตย อันได้แก่ อานาจนิติบัญญัติ
อานาจบริหาร และอานาจตุลาการ ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามลาดับ
ที่มาของคณะรัฐมนตรีไทยในระบบรัฐสภานั้นเกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช
๒๔๗๕ ซึ่ ง ในขณะนั้ น เรี ย กว่ า คณะกรรมการราษฎร และหลั ง จากมี ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงเปลี่ ยนมาเรียกว่า คณะรัฐมนตรี และได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึง
ปัจจุบัน
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕๖๐ ได้ ว างหลั กการใหม่ ในหมวด ๘
คณะรัฐมนตรี ทีม่ ีความสาคัญแตกต่างจากเดิมหลายประการ กล่าวคือ
(๑) เรื่องการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ได้กาหนดเงื่อนไขว่าบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับการเป็นรัฐมนตรี
รวมทั้งจะต้องเป็นบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอรายชื่อล่วงหน้า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ
เลือกตั้งได้ทราบและเป็นเหตุผลหนึ่งในการพิจารณาตัดสินใจในการลงคะแนนให้ผู้สมัครของพรรคการเมืองใด อัน
เป็นการเน้นถึงความสาคัญของพรรคการเมืองที่จะต้องพิจารณาบุคคลที่จะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้
ยังกาหนดให้พรรคการเมืองที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนั้น จะต้องเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็น
สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรไม่ น้ อยกว่าร้ อยละห้ าของจานวนสมาชิ กทั้ งหมดเท่ าที่ มี อยู่ ของสภาผู้ แทนราษฎร
(มาตรา ๑๕๙)
(๒) การกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้น (มาตรา ๑๖๐) เช่น ต้องมี
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไม่มีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้ต้องคาพิพากษาให้จาคุก แม้คดีจะยังไม่ถึงที่สุดหรื อมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นความผิด
อันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

๒๗๓
(๓) กาหนดเงื่อนไขให้คณะรัฐมนตรีนาแนวนโยบายที่พรรคการเมืองได้เสนอต่อประชาชน
ในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้ง
ต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนามาใช้จ่ายในการดาเนินนโยบาย เพื่อนาไปปฏิบัติในนโยบายของรัฐบาล
ให้เกิดผลขึ้นอย่างแท้จริง โดยคณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในฐานะผู้แทนของปวงชน เพื่อเป็นการ
แสดงความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อรัฐสภา (มาตรา ๑๖๒)
(๔) การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เดิม ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ จะกาหนดให้คณะรัฐมนตรี
จะต้องดาเนินการตามบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้เท่านั้น แต่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการใหม่โดยให้คณะรัฐมนตรีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในรัฐธรรมนูญด้วย (มาตรา ๑๖๔)
(๕) กาหนดเงื่อนไขกรณีคณะรัฐมนตรีพ้นจากตาแหน่งแล้วให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและกรณีที่
ต้องให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทน (มาตรา ๑๖๘)
(๖) การท าหนั ง สื อ สั ญ ญากั บ นานาประเทศนั้ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการใหม่ในมาตรา ๑๗๘ โดยกาหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น โดยกาหนดให้มีกฎหมายกาหนดวิธีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและได้รับการ
เยียวยาจากผลกระทบจากการทาหนังสือสัญญา และประการสาคัญได้กาหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย
ในกรณี เกิดข้อสงสั ย เกี่ยวกับ ประเภทของหนังสื อสั ญ ญาที่ ต้องได้รับความเห็ น ชอบจากรัฐ สภา โดยให้ ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ

๒๗๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๕๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
บัญญัติพระราชอานาจในการแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน ประกอบเป็น คณะรัฐมนตรี และวาระการดารง
คณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความ
ตาแหน่งของนายกรัฐมนตรี
รับผิดชอบร่วมกัน
นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภา
ผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีจะดารงตาแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปี
มิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดารงตาแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับ
รวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจาก
ตาแหน่ง
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๔๖) และได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยเป็นบทบัญญัติ
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๓ ที่วางหลักไว้ตั้งแต่ในเบื้องแรกแล้วว่า พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข
ทรงใช้ อ านาจอธิ ป ไตย อั น ได้ แ ก่ อ านาจนิ ติ บั ญ ญั ติ อ านาจบริ ห าร และอ านาจตุ ล าการ ทางรั ฐ สภา
คณะรั ฐมนตรี และศาล ตามล าดับ การกาหนดให้ พระมหากษั ตริย์ ทรงแต่งตั้งนายกรัฐ มนตรี และรัฐมนตรี ใน
ขณะเดียวกันการแต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลาการ รัฐธรรมนูญก็กาหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง นับเป็นการ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและพระมหากษัตริย์ที่สอดคล้องต้องกันและบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นการใช้อานาจ
ร่วมกันระหว่างประชาชนและพระมหากษัตริย์ ดังจะสังเกตเห็นได้ว่าในกรณีที่ผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับเลือกตั้งมาจาก
ประชาชนโดยตรง จะไม่มี การกาหนดให้ พระมหากษั ตริย์ต้ องทรงแต่ งตั้งอี ก เพราะถือว่าประชาชนได้เลื อกมา
โดยตรงแล้ว ส่วนคณะรัฐมนตรี อันเป็นฝ่ายบริหาร และผู้พิพากษาและตุลาการ อันเป็นฝ่ายตุลาการนั้น เมื่อมิได้
เป็ นการเลื อกโดยตรงจากประชาชน รัฐธรรมนูญจึงบัญญั ติให้ พระมหากษั ตริย์ทรงแต่งตั้ง และเพื่อป้องกันมิให้
พระมหากษัตริย์ต้องทรงรับผิดชอบในการกระทาของฝ่ายบริหาร จึงได้มีบทบัญญัติ ในมาตรา ๑๘๒ ที่บัญญัติว่า
บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ ซึ่งมุ่งหมายให้ผู้ที่รับสนองพระบรม
ราชโองการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลของการกระทานั้น ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๖ วรรคสอง ที่
บัญญัติว่า ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้

๒๗๕
สาหรับบทบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารราชการแผ่นดินตาม
หลักความรับผิดชอบร่วมกันเช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(มาตรา ๑๗๑) นั้น มุ่งหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า ในการใช้อานาจบริหารที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ผ่านทาง
คณะรัฐมนตรีนั้น เป็นการใช้อานาจผ่านคณะบุคคล มิใช่ผ่านรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง ในการดาเนินงานของ
คณะรัฐมนตรีจึงต้องดาเนินการตามความเห็นร่วมกัน หรือที่เรียกว่า “มติ” ของคณะรัฐมนตรี และเมื่อเป็นการ
บริหารราชการแผ่นดินร่วมกัน จึงย่อมต้องรับผิดชอบร่วมกันในผลที่เกิดขึ้น ความเสียหายหรือความผิดพลาดใด ๆ
ที่เกิดขึ้นจากการกระทาของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง หากผลนั้นเกิดขึ้นต่อประเทศชาติหรือสังคมหรือประชาชน
โดยทั่วไป คณะรัฐมนตรีย่อมต้องรับผิดชอบในทางการเมืองร่วมกัน จะอ้างว่าเป็นการกระทาของรัฐมนตรีคนใด
คนหนึ่ ง โดยคนอื่น มิได้ร่วมกระทาด้วยไม่ได้ เว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับคดีอาญา ผู้ที่มิได้ร่วมรู้เห็ นหรือร่ว ม
สนับสนุนด้วยก็อาจไม่ต้องรับผิดได้
(๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการใหม่ในการแต่งตั้ง
บุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๕๙ โดยกาหนด
หลักการให้พรรคการเมืองต้องเปิดเผยรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองมีมติว่า จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น โดยให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าว่าบุคคลที่
พรรคการเมืองจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีคือบุคคลใด เพื่อให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่าถ้าตนเลือก
พรรคการเมืองใด ตนจะได้ผู้ใดมาเป็นนายกรัฐมนตรี และเนื่องจากการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นกิจการของ
สภาผู้แทนราษฎรโดยแท้ จึงกาหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรั บสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ ได้กาหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับการนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนับระยะเวลา กล่าวคือ การนับระยะเวลาแปดปีนั้น แม้ บุคคลดังกล่าวจะมิได้
ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกัน ก็ตาม แต่ห ากรวมระยะเวลาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
ของบุ คคลดังกล่าวแล้วเกินแปดปี ก็ต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่อย่างไรก็ตาม ได้กาหนด
ข้อยกเว้นไว้ว่าการนับระยะเวลาการดารงตาแหน่งของนายกรัฐมนตรีในระหว่างรักษาการภายหลังจากพ้นจาก
ตาแหน่ง จะไม่นามานับรวมกับระยะเวลาการดารงตาแหน่งของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว การกาหนดระยะเวลา
แปดปีไว้ก็เพื่อมิให้เกิดการผูกขาดอานาจในทางการเมืองยาวเกินไปอันจะเป็นต้นเหตุเกิดวิกฤติทางการเมืองได้

๒๗๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๕๙ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความ กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้
เห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่ง ความเห็นชอบผู้ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ และเป็นผู้มี เป็นนายกรัฐมนตรี
ชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ เฉพาะ
จากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร
มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคล
ใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องกระทาโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย
และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติในวรรคหนึ่งแห่งมาตรานี้เป็นการวางหลักการใหม่เพื่อกาหนดเงื่อนไขในการ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับ
การเป็นรัฐมนตรี รวมทั้งจะต้องเป็นบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติ เสนอรายชื่อล่วงหน้า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบและเป็นเหตุผลหนึ่งในการพิจารณาตัดสินใจในการลงคะแนนให้ผู้สมัครของ
พรรคการเมืองใด อันเป็นการเน้นถึงความสาคัญของพรรคการเมืองที่จะต้องพิจารณาบุคคลที่จะเสนอให้เป็น
นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังกาหนดให้พรรคการเมืองที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนั้น จะต้องเป็นพรรคการเมือง
ที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎร
แนวคิดในเรื่องการให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมือ งประสงค์จะสนับสนุน
ให้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อบรรลุเป้าหมาย ๓ ประการ คือ ประการแรก เพื่อให้ ประชาชนได้ทราบ
ล่วงหน้ าว่าถ้าตนเลื อกพรรคการเมืองใด ตนจะได้ผู้ใดมาเป็นนายกรัฐมนตรี ในการตัดสินใจลงคะแนนเลื อก
ผู้สมัครผู้ใด ประชาชนจะต้องพิจารณา ทั้งตัวบุคคลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นโยบายของ
พรรคการเมือง และตัวบุคคลที่พรรคการเมืองนั้นเสนอให้เข้าดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีหากพรรคการเมืองนั้น
ได้ รั บ คะแนนเสี ย งข้ างมาก ประการที่ ส อง พรรคการเมื อ งต้ อ งคั ด สรรบุ ค คลที่ จ ะเสนอให้ ด ารงต าแหน่ ง

๒๗๗
นายกรัฐมนตรีอย่างเข้มงวดโดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ ประการที่สาม เป็นการป้องกันมิ
ให้ พ รรคการเมื อ งที่ ได้ รั บ คะแนนเสี ย งข้ างมาก น าบุ ค คลที่ ป ระชาชนไม่ เคยรั บ รู้ ม าก่ อ นมาด ารงต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี ซึ่งถ้าประชาชนรู้ล่วงหน้าว่าจะนาบุคคลเช่นนั้นมาดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ประชาชนอาจไม่
ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นั้นและพรรคการเมืองนั้นก็ได้ แนวคิดนี้เป็นการสอดคล้องกับระบบการ
เลือกตั้งแบบใหม่ที่ลงคะแนนครั้งเดียวแต่ส่งผลต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อ และตัวบุคคลที่จะดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี (ดูคาอธิบายประกอบมาตรา ๘๘)
(๒) บทบั ญ ญั ติ ในวรรคสองเป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ แ ตกต่ างจากรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ก่ อน ๆ ที่ เดิ ม
กาหนดให้การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรรับรอง แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดจานวนสมาชิกรับรองจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิ บของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมกลุ่มกันเสนอชื่อบุคคลที่
สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีได้มากขึ้น อันจะเป็นเหตุให้สภาผู้แทนราษฎรมีโอกาสเลือกได้มากขึ้น
(๓) บทบัญญัติวรรคสามคงหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
โดยกาหนดให้การลงมติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นการลงคะแนนโดย
เปิด เผย และต้อ งมีจ านวนคะแนนเสีย งมากกว่า กึ่ง หนึ่ง ของจ านวนสมาชิก ทั ้ง หมดเท่า ที่ม ีอ ยู่ข อง สภา
ผู้แทนราษฎร

๒๗๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๖๐ รัฐมนตรีต้อง
กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ของรัฐมนตรี
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๖) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘
(๗) ไม่เป็นผู้ต้องคาพิพากษาให้จาคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่
ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุกระทาการ
อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ มาแล้วยังไม่
ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง
คาอธิบายประกอบ
คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของรั ฐ มนตรี ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้มีมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ ที่ ก าหนดให้ การร่างรัฐ ธรรมนู ญ ขึ้น ใหม่ จะต้ องครอบคลุ มในเรื่อ งต่ าง ๆ
โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการใช้อานาจโดยไม่ชอบ จึงได้มีการกาหนดให้รัฐมนตรี
ต้องมีคุณ สมบั ติเบื้ องต้ น เท่ากับ ผู้ ส มัค รรับ เลื อ กตั้งเป็ นสมาชิกสภาผู้ แ ทนราษฎร (ดู คาอธิบ ายมาตรา ๙๘
ประกอบ) และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้น เช่น ต้องมี ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ไม่มีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้ต้องคาพิพากษา
ให้จาคุก แม้คดีจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

๒๗๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๖๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ กาหนดให้รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคา ดังต่อไปนี้
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ ก่อนเข้า
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์
รับหน้าที่
ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
ในกรณีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนที่จะถวายสัตย์ปฏิญาณ ให้คณะรัฐมนตรี
นั้นดาเนินการตามมาตรา ๑๖๒ วรรคสองได้ ในกรณีเช่นนี้
ให้คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๘ (๑) พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
นับแต่วันที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังกล่าว
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติลักษณะนี้ ได้มีการบัญ ญั ติไว้เป็ นครั้งแรกในรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๔๑) และบัญญัติในทานองเดียวกันโดยตลอด แต่ต่อมาได้มีการแก้ไขให้สามารถ
ถวายสั ตย์ ป ฏิ ญ าณต่อผู้ แทนพระองค์ได้ สุ ดแต่จะทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ ส าหรับ ในรัฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เนื่องจากเพื่อมิให้การถวายสัตย์ปฏิญาณทาให้เกิดความล่าช้าในการเข้า
บริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี จึงได้บั ญญัติให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอานาจให้คณะรัฐมนตรี
บริหารราชการแผ่นดินไปพลางก่อนที่จะมีการถวายสัตย์ปฏิญาณได้ และเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินได้ จะมีผลให้คณะรัฐมนตรีชุดเดิมที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ต้อง
พ้นจากตาแหน่งไปในวันที่มีพระบรมราชโองการดังกล่าว
การกาหนดให้มีการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์หรือต่อผู้แทนพระองค์ เป็น ไปตาม
หลักการที่ว่าอานาจทั้งปวงเป็นของปวงชนชาวไทยโดยมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขเป็นผู้ใช้อานาจนั้น
ผ่านองค์กรต่าง ๆ เมื่อจะมีผู้เข้าบริหารอานาจนั้น จึงให้มีการถวายสัตย์เพื่อให้รับรู้ถึงที่มาแห่งอานาจของผู้ที่จะ
ไปปฏิบัติหน้าที่ และให้คารับรองว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งเป็นการยืนยันเพื่อให้เกิดความ
ไว้วางใจในตัวผู้นั้น

๒๘๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการ กาหนดเงื่อนไขการเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของ แผ่นดินของคณะรัฐมนตรี
รัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจง
แหล่งที่มาของรายได้ที่จะนามาใช้จ่ายในการดาเนินนโยบาย โดยไม่
มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับ
หน้าที่
ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมี
กรณีที่สาคัญและจาเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบ
ต่อประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะ
ดาเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จาเป็นก็ได้
คาอธิบายประกอบ
การกาหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน
ก็เพื่อให้รัฐสภาได้รับรู้ว่า คณะรัฐมนตรีจะมีแนวนโยบายอย่างใดในการบริหารราชการแผ่นดิน และหากเห็น
ควรเสนอแนะให้แ ก้ไขเพิ่ม เติม อย่า งไรจะได้มีก ารอภิป รายหรือ แถลงชี้แ จงเสีย ก่อ นที่จ ะเริ่ม เข้า บริห าร
ราชการแผ่นดิน แนวนโยบายที่แถลงไว้ดังกล่าวนอกจากจะผูกมัดคณะรัฐมนตรีในการที่จะต้องดาเนินการให้
บรรลุตามแนวนโยบายนั้นแล้ว ยังเป็นการบอกให้รัฐสภาทราบเพื่อจะได้คอยติดตามหรือทวงถามได้ และในกรณี
ที่มีการกาหนดให้ต้องมีการลงมติความไว้ใจ ก็จะผูกมัดสภาที่ให้ความไว้วางใจว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีดาเนินการ
ตามนโยบายดังกล่าวแล้ว สภาจะต้องให้ความร่วมมือในการดาเนินการตรากฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
บริหารราชการแผ่นดินให้บรรลุตามนโยบายนั้นด้วย
ในเรื่ องการลงมติค วามไว้ว างใจในชั้น ที่มีการแถลงนโยบายนั้น รัฐ ธรรมนูญ ที่ผ่ านมามีทั้ ง
กาหนดให้ต้องได้รับความไว้วางใจ และไม่ต้องลงมติความไว้วางใจ ในการกาหนดให้ต้องได้รับความไว้วางใจ
มีเหตุผ ลว่า เพื่อให้ ฝ่ ายนิ ติบั ญ ญั ติและฝ่ ายบริห ารรับรู้และรับ รองซึ่งกัน และกัน ในการที่ จะร่วมกัน บริห าร
ราชการแผ่น ดิน ต่อ ไป ทั้งยัง เป็น หลัก ประกัน ว่าคณะรัฐ มนตรีได้รับ การจัด ตั้ง ขึ้น โดยความเห็น ชอบด้ว ย
ของสมาชิกเสียงข้างมากของสภาที่ให้การรับรองนโยบายนั้น ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามนโยบายที่แถลงไว้ ฝ่ายนิติบัญ ญัติก็มีอานาจที่จ ะขอเปิดอภิป รายไม่ไว้ว างใจเพื่อลงมติไม่ไว้ว างใจได้
ส่วนฝ่ายที่เห็นว่าในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีก่อนเข้ารับหน้าที่ เป็นเพียงมาแถลงให้ฝ่ายนิติบัญญัติ
รับทราบ เท่านั้น หากให้มีการลงมติความไว้วางใจเสียแต่ในชั้นนี้ ก็อาจทาให้การบริหารราชการสะดุดหยุดลงได้
และก่อให้เกิดวิกฤติการเมืองได้โดยที่ฝ่ายบริหารยังไม่ทันได้ลงมือทางาน หากการดาเนินการของฝ่ายบริหาร
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือประชาชน หรือไม่ดาเนินการตามนโยบายที่แถลงไว้ ฝ่ายนิติ บัญญัติ

๒๘๑
ย่อมมีอานาจที่จะเข้าชื่อกันเพื่อขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้อยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุสมควรอันใดที่จะต้องให้มีการ
ลงมติ ค วามไว้ ว างใจในชั้ น ที่ มี ก ารแถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ก่ อ นที่ จ ะเข้ า บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
รัฐธรรมนูญที่กาหนดให้ต้องมีการลงมติความไว้วางใจ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช
๒๔๗๕ (มาตรา ๕๐) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๘๔) ส่วนรัฐธรรมนูญ
ที่กาหนดให้ ไม่ต้องมีการลงมติความไว้วางใจ เช่น รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑
(มาตรา ๑๔๑) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ นับแต่นั้นเป็นต้นมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติมาตรานี้โดยคงหลักการในการ
แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจเช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน แต่ได้กาหนด
เงื่อนไขว่าแนวนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ
รวมทั้งต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนามาใช้จ่ายในการดาเนินนโยบาย การกาหนดเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้
คณะรัฐมนตรีจัดทานโยบายในลักษณะ “ประชานิยม” โดยไม่คานึงถึงที่มาแห่งรายได้ของรัฐที่จะนามาใช้จ่าย
หรือกระทบต่อการดาเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งยัง
เป็นการบ่งชี้ว่าในการหาเสียงของพรรคการเมือง ที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลให้พรรคการเมืองนั้น
แม้จ ะได้รั บ เสี ย งข้างมากจนจั ดตั้งคณะรัฐ มนตรีได้ ก็จะไม่ ส ามารถน านโยบายที่ ห าเสี ยงไว้มากาหนดเป็ น
นโยบายของคณะรัฐมนตรีได้
สาหรับบทบัญญัติในวรรคสองกาหนดให้คณะรัฐมนตรีเข้าทาหน้าที่ เพื่อดาเนินการไปพลาง
ก่อนเพียงเท่าที่จาเป็นก่อนแถลงนโยบายได้ เฉพาะกรณีที่เป็นเรื่องสาคัญและจาเป็นเร่งด่วนอันจะกระทบต่อ
ประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน

๒๘๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๖๓ รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและ
กาหนดสิทธิของรัฐมนตรีในการเข้า
แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาแต่ไม่มีสิทธิ ประชุมสภา
ออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภา
ผู้แทนราษฎรในกรณีที่รัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย
และให้นาเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๔๘) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อรับรองสิทธิของรัฐมนตรี
ในการเข้าร่วมประชุมและแถลงข้อเท็จจริงในที่ประชุมสภา โดยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อันเป็นการยืนยัน
หลักความรับผิดชอบของรัฐมนตรีต่อรัฐสภา
ความว่า “รัฐมนตรีย่อมมีสิ ทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็ นในที่
ประชุมสภา” หมายถึง ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา แต่หาก
เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร หากรัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถออกเสียงลงคะแนน
ในสภาผู้แทนราษฎรได้ ทั้งนี้ ให้นาเอกสิทธิ์ในการกล่าวถ้อยคาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา
หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๒๘๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๖๔ ในการบริหารราชการแผ่นดิน
กาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรีต้องดาเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
คณะรัฐมนตรีและความรับผิดชอบของ
กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติตาม
รัฐมนตรี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ปฏิบัติหน้าที่และใช้อานาจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
เสียสละ เปิดเผย และมีความรอบคอบและระมัดระวังในการดาเนิน
กิจการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน
ส่วนรวม
(๒) รักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด
(๓) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
(๔) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน
รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องที่
อยู่ในหน้าที่และอานาจของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อ
รัฐสภาในการกาหนดนโยบายและการดาเนินการตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี
คาอธิบายประกอบ
บทบัญ ญัติแห่ งมาตรานี้เป็นบทบัญ ญัติใหม่เพื่อ กาหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ของ
คณะรัฐ มนตรีให้ชัดเจน เนื่องจากในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ได้กาหนดหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีไว้แต่เพียงว่า
มีห น้ า ที่ ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น โดยไม่ ได้ มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ ห รือ เงื่อ นไขใดไว้ เพราะถื อ ว่ า
คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดิน การใด ๆ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติมักจะทาให้เข้าใจว่า
มีผลใช้บังคับได้เสมอ ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้น การตรวจสอบการใช้อานาจของคณะรัฐมนตรีจึงมี
มากขึ้น เป็นการสมควรที่จะกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ให้ชัดเจนว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีจะต้อง
ดาเนินการในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไร จึงได้มีการบัญญัติมาตรานี้ขึ้น โดยได้วางหลักว่าคณะรัฐมนตรี
จะต้องดาเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในอนุมาตรา (๑) – (๔)

๒๘๔
นอกจากนี้ บทบั ญ ญั ติ ในวรรคสองเป็ น การก าหนดหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ของ
คณะรัฐมนตรี และหลักความรับผิดชอบของรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในการบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ นโยบายของ
คณะรั ฐมนตรี การเสนอกฎหมาย เป็ น ต้น ซึ่งการปฏิบัติงานต่างๆ ย่อมมีผลผู กพั นคณะรัฐ มนตรีที่จะต้อง
รับผิดชอบต่อรัฐสภา

๒๘๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๖๕ ในกรณีที่มีปัญหาสาคัญเกี่ยวกับการ
บริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี
จะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไป
ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติ
ในปัญหาที่อภิปรายมิได้

กาหนดเงื่อนไขในการเปิดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาโดยไม่มี
การลงมติ

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญญั ติลักษณะนี้ ได้มีการบัญ ญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๓๒) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยกาหนดขึ้นเพื่อให้
คณะรัฐมนตรีมีโอกาสได้รับฟังความเห็นที่หลากหลายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ในเรื่อง
ที่มีความสาคัญอันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ผ่านการอภิปรายทั่วไป
ของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยกาหนดให้ นายกรัฐมนตรีแจ้งไปยังประธานรัฐสภาเพื่อขอให้มีการเปิด
อภิปรายทั่วไป โดยรัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ ซึ่งวิธีการนี้นับว่าเป็น กลไกทางรัฐธรรมนูญในการ
หาทางแก้ไขปัญหา และเป็นประโยชน์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

๒๘๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๖๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรี
จะขอให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใดอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

กาหนดเงื่อนไขให้คณะรัฐมนตรีขอให้
มีการออกเสียงประชามติได้

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติเกี่ยวกับ การออกเสียงประชามติ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๗๔) ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น และได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญหลายฉบับ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้บัญญั ติรายละเอียดที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญ ฉบับก่อน ๆ กล่าวคือ นอกจากจะให้
ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ยังกาหนดให้ กิจการ
เรื่อ งอื่น ๆ ที่ ค ณะรัฐ มนตรี เ ห็น ว่า มีค วามสาคัญ และอาจกระทบถึง ประโยชน์ไ ด้เ สีย ของประเทศชาติ
และประชาชนสามารถนาไปออกเสียงประชามติได้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้คณะรัฐมนตรีจะขอให้มี
การออกเสียงประชามติ เพื่อให้มีผลเป็นข้อยุติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือ
เรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่ได้บัญญัติไว้ ทั้งนี้ การออกเสียงประชามติ (Referendum) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจต่อแนวทางการปกครองประเทศ และถือเป็นหลักประชาธิปไตยทางตรงอย่างหนึ่งในการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน

๒๘๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๖๗ รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ กาหนดเหตุแห่งการสิ้นสุดของ
(๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตาม คณะรัฐมนตรีและการตั้งคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๗๐
ขึ้นใหม่
(๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก
(๔) พ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔
เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตาแหน่งตาม (๑) (๓) หรือ
(๔) ให้ดาเนินการเพื่อให้มีคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่ตามมาตรา ๑๕๘
และมาตรา ๑๕๙
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๕๑) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อกาหนดเหตุทจี่ ะทาให้
รัฐ มนตรีพ้น จากตาแหน่งทั้งคณะ อย่างไรก็ตาม รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้เพิ่มเติมขึ้นใหม่ตามบทบัญญัติในอนุมาตรา (๔) “พ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔” หมายถึง
กรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ทาการหรืออนุมัติให้กระทาการหรือรู้ว่ามีการกระทาอันมีส่วนได้เสียในการใช้จ่าย
งบประมาณของประเทศแล้วมิได้สั่งยับยั้ง และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัยแล้ว ให้ คณะรัฐมนตรีพ้นจาก
ตาแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย

๒๘๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๖๘ ให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตาแหน่ง
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) (๒)
หรือ (๓) ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่
จะเข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพ้นจากตาแหน่ง
ตามมาตรา ๑๖๗ (๑) เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๖๐ (๔) หรือ (๕)
นายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้
(๒) ในกรณีพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๔)
คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตาแหน่งจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้
ตาม (๒) หรือคณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปลาออกทั้งคณะ
และเป็นกรณีที่ไม่อาจดาเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา
๑๕๙ ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือยังดาเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และ
มาตรา ๑๕๙ ไม่แล้วเสร็จ ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น ๆ เฉพาะเท่าที่จาเป็นไปพลางก่อน
โดยให้ปลัดกระทรวงคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกรัฐมนตรี

กาหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติกรณี
คณะรัฐมนตรีพ้นจากตาแหน่งแล้วต้อง
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและกรณีที่ต้องให้
ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทน

คาอธิบายประกอบ
หลักการในเรื่องการให้คณะรัฐมนตรีที่สิ้นสุดลงต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรี
ชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เป็นหลักการที่มีอยู่แต่เดิมทุกยุคทุกสมัย และเป็นหลักการที่ใช้กันอยู่ในนานาประเทศ
แต่มีบ างกรณีที่คณะรัฐ มนตรีต้องพ้น จากตาแหน่ง และมีพฤติการณ์ที่ไม่พึงไว้ว างใจให้ปฏิบัติห น้าที่ต่อไป
เพราะเป็นเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้เป็นนายกรัฐมนตรี หรือเพราะเป็นความประสงค์ของคณะรัฐมนตรี
ที่ไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จึงสมควรกาหนดแนวทางที่ชัดเจนขึ้ นว่าในแต่ละกรณี การอยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปสมควรดาเนินการอย่างไร
โดยหลักการสาคัญมาตรานี้ยังคงยึดหลักการที่ว่าคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตาแหน่งจะต้องอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ ค ณะรั ฐ มนตรีพ้ น จากต าแหน่ งทั้ งคณะเพราะเหตุ ที่ น ายกรัฐ มนตรีพ้ น จาก
ตาแหน่ งเนื่ องจากขาดคุณ สมบั ติห รือมีลักษณะต้องห้ ามตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๖๐ (๔) (ขาดความ

๒๘๙
ซื่อสัตย์สุจริต) (๕) (มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง) ใน
กรณีเช่นนี้ นายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่มิได้ ส่วนคณะรัฐมนตรีท่านอื่น ๆ ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป
(๒) ในกรณี ที่คณะรัฐมนตรีพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะเพราะฝ่าฝื นข้อห้ ามตามมาตรา ๑๔๔
(การแปรญัตติเป็นผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนในการใช้งบประมาณ
รายจ่าย) คณะรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ที่ อ ยู่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ล าออกทั้ งคณะ (เป็ น การลาออกหลั ง จากที่ พ้ น จาก
ตาแหน่งแล้ว อันแสดงให้เห็นว่าคณะรัฐมนตรีไม่ประสงค์จะปฏิบัติห น้าที่ต่อไป) คณะรัฐมนตรีจึงไม่ควรอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีทั้งคณะไม่อาจอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ลาออกทั้งคณะ และยังไม่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ความในวรรคสองกาหนดให้ปลัดกระทรวง
ทาหน้าที่แทนรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว และให้กระทาหน้าที่ได้เฉพาะเท่าที่จาเป็นเท่านั้น โดยให้ปลัดกระทรวง
คัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

๒๙๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๖๙ คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตาแหน่ง
กาหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตามมาตรา ๑๖๗ (๒) และต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามมาตรา ๑๖๘ คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตาแหน่ง
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
เพราะเหตุอายุสภาสิ้นสุดลงหรือยุบสภา
(๑) ไม่กระทาการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือ
โครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรี
ชุดต่อไป เว้นแต่ที่กาหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๒) ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือ
เงินเดือนประจา หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือพ้นจากตาแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน เว้นแต่
จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
(๓) ไม่กระทาการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่าย
งบประมาณสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
(๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ
เพื่อกระทาการใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง และไม่กระทาการ
อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๑๕ )และบั ญ ญั ติ ท านองเดี ย วกั น ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๘๑ ) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กาหนดให้คณะรัฐมนตรีซึ่งพ้นจากตาแหน่งและต้องอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดไว้
เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่เคย
เกิดขึ้นจากการที่รัฐ มนตรีและคณะรัฐ มนตรีใช้ระยะเวลาในช่ว งรัก ษาการ สร้า งประโยชน์แ ก่ต นเองหรือ
พรรคการเมือ งที่ตนสังกัด ซึ่งก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบและไม่เป็นธรรมกับผู้ สมัครรับเลือกตั้งหรือ
พรรคการเมืองอื่น

๒๙๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๗๐ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ กาหนดเหตุที่ทาให้ความเป็นรัฐมนตรี
(๑) ตาย
สิ้นสุดลงเฉพาะตัว
(๒) ลาออก
(๓) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา
๑๖๐
(๕) กระทาการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖
หรือมาตรา ๑๘๗
(๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๗๑
นอกจากเหตุที่ทาให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง
เฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเมื่อครบกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ ด้วย
ให้นาความในมาตรา ๘๒ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของ
ความเป็นรัฐมนตรีตาม (๒) (๔) หรือ (๕) หรือวรรคสอง โดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจ
ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๕๑ วรรคสอง) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อกาหนดเหตุ
ที่ทาให้ความเป็นรัฐ มนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว โดยรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้กาหนดเพิ่ ม เหตุ ที่ ท าให้ ค วามเป็ น รั ฐ มนตรีสิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว ซึ่ งแตกต่างจากรัฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ก่ อ น ๆ
กล่าวคือ
(๑) กรณีอนุมาตรา (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ เช่น การใช้
สถานะหรือตาแหน่งหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการก้าวก่าย หรือ แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบ ตามที่กาหนด
ในมาตรฐานทางจริยธรรม

๒๙๒
(๒) กรณีอนุมาตรา (๕) กระทาการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗
ส่วนบทบัญญัติในวรรคสองเป็นบทบัญญัติที่กาหนดว่า นอกจากเหตุที่ทาให้ความเป็นรัฐมนตรี
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวดังกล่าวแล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
รวมกันครบ ๘ ปีอีกด้วย
บทบัญญัติในวรรคสาม กาหนดให้นาความในมาตรา ๘๒ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความ
เป็นรัฐมนตรีตามอนุมาตรา (๒) (๔) หรือ (๕) หรือวรรคสอง โดยอนุโลม เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอานาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย

๒๙๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๗๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจ บัญญัติพระราชอานาจในการให้
ในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีพ้นจากตาแหน่ง
ถวายคาแนะนา
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ เป็ น ครั้ ง แรกในธรรมนู ญ การปกครองราชอาณาจั ก ร
พุทธศักราช ๒๕๐๒ (มาตรา ๑๕) โดยบัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจที่จะให้รัฐมนตรีพ้น
จากตาแหน่ง” และต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ (มาตรา ๑๔๕) ได้เพิ่ม
ความเป็นดังนี้ “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจในการให้รัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่
นายกรัฐมนตรีถวายคาแนะนาได้” และได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
เนื่ องจากในทางปฏิ บั ติ พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงแต่ งตั้งรัฐ มนตรีต ามการถวายคาแนะน าของ
นายกรัฐมนตรี การที่พระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอานาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากตาแหน่ง จึงบัญญัติให้
เป็นไปตามการถวายคาแนะนาของนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในผลทางการเมือง
ที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใดจะนาไปอ้างว่าเป็นพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์มิได้

๒๙๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษา กาหนดกระบวนการตราพระราช
ความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคง กาหนด
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกาหนดให้ใช้บังคับดังเช่น
พระราชบัญญัติก็ได้
การตราพระราชกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้
เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็น
รีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรี
เสนอพระราชกาหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่
นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการ
ชักช้า คณะรัฐมนตรีต้องดาเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัย
วิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกาหนดโดยเร็ว ถ้า
สภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติหรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติแต่วุฒิสภา
ไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร ให้พระราชกาหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อ
กิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกาหนดนั้น
หากพระราชกาหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด และพระราชกาหนด
นั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อน
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่
อนุมัติพระราชกาหนดนั้นมีผล
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราช
กาหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชกาหนดนั้นมีผลใช้บังคับ
เป็นพระราชบัญญัติต่อไป
การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกาหนด ให้
นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มี

๒๙๕
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

ผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การพิจารณาพระราชกาหนดของสภาผู้แทนราษฎร
และของวุฒิสภา และการยืนยันการอนุมัติพระราชกาหนด จะต้อง
กระทาในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญ ญัติเป็นครั้งแรกในพระราชบัญ ญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๒๙) และได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้อานาจในการตรากฎหมายของฝ่ายบริหาร ที่เรียกว่า พระราชกาหนด ซึ่งจะ
กระทาในกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งเป็นการบัญญัติสอดคล้องกับหลักที่ใช้
กันอยู่ในนานาประเทศ กล่าวคือ ในการตรากฎหมายซึ่งตามปกติจะต้องได้รับคาแนะนาหรือยินยอมจากฝ่ายนิติ
บัญญัติก่อน แต่กระบวนการตรากฎหมายตามปกติจะใช้ระยะเวลาหนึ่ง และฝ่ายนิติบัญญัติอาจปรับปรุงแก้ไข
จนไม่ต รงตามวัตถุป ระสงค์ข องฝ่ ายบริห ารได้ ในกรณี ที่ มี เหตุฉุกเฉินที่ มี ความจาเป็น รีบด่ วนอัน มิ อาจจะ
หลีกเลี่ยงได้ หรือมีความจาเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งต้องทาโดยรีบด่วนและเป็นการลับ การใช้
กระบวนการตรากฎหมายตามปกติจะทาให้ไม่ทันต่อเหตุการณ์หรือเกิดความเสียหายได้ ทุกประเทศจึงยอมให้
ฝ่ายบริหารสามารถตรากฎหมายออกมาใช้บังคับไปพลางก่อนได้ โดยมีเงื่อนไขให้ ฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบและ
ให้ความเห็นชอบในภายหลังได้
โดยที่ บ ทบั ญ ญั ติมาตรานี้เป็นบทบัญ ญั ติเพื่ อให้ เป็นไปตามหลั กการข้างต้น โดยบัญ ญั ติให้
พระมหากษัตริย์มีพระราชอานาจที่จะทรงตราพระราชกาหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติได้ โดยกาหนด
เงื่อ นไขให้ ก ระท าได้ เฉพาะเมื่ อ มี เหตุ ส าคั ญ อั น เกี่ ย วกั บ การรัก ษาความปลอดภั ยของประเทศ หรือ ความ
ปลอดภัยสาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ ส่วนพระราช
กาหนดอีกประเภทหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗๔ เป็นพระราชกาหนดที่เกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา ที่
จะต้องพิจารณาโดยด่วนและลับ (ดูคาอธิบายประกอบมาตรา ๑๗๔)
สาหรับการพิจารณาพระราชกาหนดในขั้นตอนของรัฐสภา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
พระราชกาหนดที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีตามหลักประชาธิปไตย โดยกาหนดให้คณะรัฐมนตรีเสนอ พระราช
กาหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ซึ่งหากสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติ
แต่วุฒิ สภาไม่อนุมัติ และสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชกาหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการ
ที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกาหนด
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มาตรา ๑๗๓ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
จะได้อนุมัติพระราชกาหนดใด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภา
ที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชกาหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒
วรรคหนึ่ง และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัย
และให้รอการพิจารณาพระราชกาหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับ
แจ้งคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่อง และให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคาวินิจฉัยนั้นไปยัง
ประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็นนั้นมา
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกาหนดใด
ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ให้พระราชกาหนดนั้นไม่มีผล
ใช้บังคับมาแต่ต้น
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกาหนดใดไม่
เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

กาหนดขั้นตอนกรณีมีข้อสงสัยว่า
การตราพระราชกาหนดใดเป็นไป
โดยชอบตามรัฐธรรมนูญหรือไม่
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของสมาชิกที่มีผู้เข้าชื่อเพื่อเสนอ
ความเห็นต่อประธานสภานั้น เพื่อให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุท ธศัก ราช ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ (มาตรา ๑๗๖) และบัญ ญัติทานองเดีย วกัน
ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อกาหนดมาตรการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกาหนด โดยให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเสนอความเห็นเกี่ยวกับพระราชกาหนดให้ประธานสภาที่ตน
เป็ น สมาชิก น าเสนอให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อให้ ท าการพิ จารณาวินิ จฉั ย และกาหนดเหตุที่ จ ะเสนอต่ อศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าพระราชกาหนดที่ตราขึ้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ โดยให้นาความเห็นเสนอต่อ
ประธานสภาที่ตนเป็นสมาชิกให้นาเสนอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าเหตุแห่งการตราพระราชกาหนดนั้นเป็น
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นรีบด่วนหรือไม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบการใช้อานาจของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามหลัก
นิติธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อมีการเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ให้รอการพิจารณาพระราชกาหนดจนกว่า
จะมีคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
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มาตรา ๑๗๔ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องมีกฎหมาย กาหนดเงื่อนไขในการตราพระราช
เกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วน กาหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือเงินตรา
และลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตรา
พระราชกาหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้
ให้นาความในมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า
วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่พระราชกาหนดที่ได้ตราขึ้น
ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัย
ประชุม จะต้องนาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญญัติมาตรานี้ เป็ นบทบัญญัติรองรับหลักสากลที่ได้ยอมให้ฝ่ายบริหารตรากฎหมายที่
เรียกว่า พระราชกาหนด ใช้บังคับได้เลย โดยยกเว้นไม่ต้องได้รับคาแนะนาหรือยินยอมจากรัฐสภาเสียก่อน ซึ่ง
การตรากฎหมายตามขั้นตอนปกติ จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคาแนะนาหรือยินยอมของรัฐสภา (มาตรา
๘๑) อย่างไรก็ดี การจะตราพระราชกาหนดได้นั้น จะต้องมีเงื่อนไขที่เป็นกรณีฉุกเฉินรีบด่วน หรือเกี่ยวกับภาษี
อากร หรือเงินตรา และเมื่อมีการตราพระราชกาหนดขึ้นแล้ว คณะรัฐมนตรีจะต้องเสนอพระราชกาหนดนั้นต่อ
รัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า แต่เนื่ องจากเดิมในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ กาหนดให้ กระทาในระหว่างสมัย
ประชุมเท่านั้น ถ้านอกสมัยประชุมจะกระทาไม่ได้ เนื่องจากเกรงว่าฝ่ายบริหารจะถือโอกาสตราพระราชกาหนด
นอกสมัยประชุมเพื่อบังคับใช้เป็นระยะเวลานานเกินสมควร และอาจเกิดความเสียหายได้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติแตกต่างจากเดิม โดยไม่ได้มี
การบัญญัติ “ในระหว่างสมัยประชุม ” อีกต่อไป เนื่องจากเมื่อมีความจาเป็นต้องตราพระราชกาหนดเกี่ยวกับ
ภาษีอากรหรือเงินตราเมื่อใดก็สมควรดาเนินการได้ทันที ไม่ต้องรอให้อยู่ในสมัยประชุม เพราะเรื่องภาษีอากร
และเงินตราเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงที่ต้องเร่งดาเนินการโดยเร็ว หากรอกาหนดเวลาใน
สมัยประชุมจะเป็นการเนิ่นช้า ไม่ทันการณ์ได้ และเมื่อตราพระราชกาหนดดังกล่าวแล้ว ถ้าเป็นในสมัยประชุม
ก็ต้อ งเสนอสภาผู้แ ทนราษฎรในการประชุมคราวต่อไป ถ้า เป็นการตราพระราชกาหนดนอกสมัยประชุม
ฝ่า ยบริ ห ารก็ต้ องจั ดให้ มีก ารเรี ย กประชุ มวิส ามั ญ โดยเร็ว ด้ ว ยวิธี ดังกล่ าวนี้ ก็จ ะสามารถรักษาประโยชน์
ส่วนรวม และคุ้มครองประชาชนได้ตามความประสงค์
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มาตรา ๑๗๕ พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงไว้ ซึ่ ง พระราช บัญญัติพระราชอานาจของ
อานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
พระมหากษัตริย์ในการตราพระราช
กฤษฎีกา
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๕๖) และบั ญ ญั ติ ท านองเดี ย วกั น ในรั ฐ ธรรมนู ญ ทุ ก ฉบั บ โดยบั ญ ญั ติ ใ ห้
พระมหากษัตริย์มีพระราชอานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา ซึ่งเป็นกฎหมายลาดับรองของฝ่ายบริหาร โดยมี
เงื่อนไขแต่เพี ย งว่าพระราชกฤษฎี กานั้ น ต้อ งไม่ขัดต่ อกฎหมาย เว้นแต่รัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๗ ที่ได้บัญญัติแตกต่างไป โดยบัญญัติเงื่อนไขการตราพระราชกฤษฎีกาว่า จะกระทาได้เฉพาะ
เมื่อมีกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น เท่านั้น จะตราพระราชกฤษฎีกาออกมาใช้บังคับโดยตรง โดยไม่
มีกฎหมายให้อานาจมิได้ ซึ่งเป็น ผลให้เกิดความยุ่งยากอย่างมาก เพราะกฎหมายที่อยู่ใน ลาดับรองระดับ
พระราชกฤษฎีกานั้น ปกติจะตราขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การบริหารราชการแผ่นดิน โดยไม่กระทบต่อประชาชน
แต่อย่างใด เช่น พระราชกฤษฎีกากาหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของข้าราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ เป็นต้น อย่างไรก็ตามภายหลังจากรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๑๗ และรัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มารวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กลับไป
ใช้หลักการเดิม คือสามารถตราพระราชกฤษฎีกาโดยตรงได้ เพียงแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายเท่านั้น

๒๙๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๖ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราช
อานาจในการประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึก
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึก
เฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารย่อมกระทาได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก

ความมุ่งหมาย
บัญญัติพระราชอานาจของ
พระมหากษัตริย์ในการประกาศใช้และ
เลิกใช้กฎอัยการศึก

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๕๓) เพื่อกาหนดให้เป็นพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ ในการประกาศใช้
และเลิกใช้กฎอัยการศึก
ส่ว นความในวรรคสอง ได้ม ีก ารบัญ ญัต ิเ พิ ่ม ขึ ้น ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๕๒) เพื่อรองรับกรณีที่มีความจาเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่งเป็น
การรีบด่วน กฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึกเป็นกฎหมายเพื่อให้อานาจทหารในกรณีที่มีเหตุจาเป็น เฉพาะแห่ง
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น ในกรณีเกิดสงคราม การจลาจล หรือในกรณีภัยพิบัติธรรมชาติ
ใหญ่ในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก ซึ่งการประกาศใช้กฎอัยการศึกจะมีขอบเขตอานาจหน้าที่เป็นลาดับขั้น
ว่า ตาแหน่งใดสามารถประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตใด เช่น เขตหมู่บ้าน เขตอาเภอ หรือเขตจังหวัด เป็นต้น

๓๐๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราช
อานาจในการประกาศสงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสอง
สภา

ความมุ่งหมาย
บัญญัติพระราชอานาจของ
พระมหากษัตริย์ในการประกาศ
สงคราม

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญ ญัติเป็นครั้งแรกในพระราชบัญ ญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๓๗) โดยกาหนดว่า “การประกาศสงครามเป็นพระราชอานาจ
ของกษัต ริย์ แต่ จ ะทรงใช้พ ระราชอ านาจนี้ ต ามค าแนะน าของกรรมการราษฎร” ต่อมาเมื่ อได้ป ระกาศใช้
รัฐ ธรรมนูญ ฉบับ ถาวร คือ รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ยังคงบัญญัติให้เป็น
พระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ในการประกาศสงคราม แต่ได้เปลี่ยนจากการใช้อานาจประกาศสงคราม
จากเดิมที่ให้อยู่ภายใต้คาแนะนาของ “กรรมการราษฎร” มาเป็นอยู่ภายใต้กรอบกติกา “สันนิบาตชาติ” ซึ่ง
เป็น องค์การระหว่างประเทศระดับ สากลที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ในขณะนั้น ในมาตรา ๕๔ วรรคสอง ได้
บัญญัติว่า “การประกาศสงครามนั้น จะทรงทาต่อเมื่อไม่ขัดแก่บทบัญญัติแห่งกติกาสันนิบาตชาติ” อย่างไร
ก็ตาม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๗๕) ได้บัญญัติให้พระราชอานาจใน
การประกาศสงครามเป็นพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์และจะทรงประกาศได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอม
ของรัฐสภาแล้ว และได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เว้นแต่ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๕ (มาตรา ๙๑) ได้ บั ญ ญั ติ เพิ่ ม เงื่อ นไขพระราชอ านาจการประกาศสงครามของ
พระมหากษัต ริย์อีกสองข้อว่า การประกาศสงครามนั้นต้อ งไม่ขัดต่อ กฎบัตรสหประชาชาติและ ต้องได้รับ
ความยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมด
พระราชอานาจในเรื่องนี้ ก็เป็นเรื่องทานองเดียวกับพระราชอานาจตามมาตรา ๑๗๕ มาตรา
๑๗๖ มาตรา ๑๗๘ ซึ่งเป็น เรื่องเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน จึงเป็นพระราชอานาจที่ต้องมีผู้รับสนองพระบรม
ราชโองการ ทั้งมาตรานี้ยังกาหนดเงื่อนไขให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยคะแนนเสียงถึงสองในสาม
ของจานวนสมาชิกทั้งหมด หากมีข้อผิดพลาดอย่างใด ความรับผิ ดจึงต้องอยู่กับผู้ ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการในฐานะผู้ถวายคาแนะนาและรัฐสภาในฐานะผู้ให้ความเห็นชอบ

๓๐๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๘ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราช
อานาจในการทาหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญา
อื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือ
เขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขต
อานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือ
จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และ
หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้อง
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความ
เห็นชอบ
หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่าง
กว้างขวางตามวรรคสอง ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี
เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทาให้
ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้มีกฎหมายกาหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จาเป็นอันเกิด
จากผลกระทบของการทาหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย
เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสอง
หรือวรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ก็ได้ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาขอ

ความมุ่งหมาย
๑) บัญญัติพระราชอานาจของ
พระมหากษัตริย์ในการทาหนังสือ
สัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และ
สัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับ
องค์การระหว่างประเทศ
๒) กาหนดประเภทของหนังสือสัญญาที่
มีความสาคัญและอาจมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศที่จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา
๓) ในกรณีที่มีข้อสงสัย ได้เปิดช่องทาง
ให้คณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยก็ได้
๔) กาหนดกรอบเวลาการพิจารณาทั้ง
รัฐสภาและศาลรัฐธรรมนูญ

คาอธิบายประกอบ
(๑) การเจรจาการเมื อ งกั บ ต่ างประเทศ ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ เป็ น ครั้งแรกในพระราชบั ญ ญั ติ
ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๓๖) และบัญญัติในทานองเดียวกัน

๓๐๒
ในรัฐธรรมนู ญ ทุกฉบั บ เพื่อเป็ นการกาหนดหลั กเกณฑ์การทาหนังสือสัญ ญาระหว่างประเทศไทยกับนานา
ประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งเฉพาะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ได้ มี ก ารขยายความประเภทหนั งสื อ สั ญ ญาเพิ่ ม ขึ้ น อย่ างไรก็ ต าม หลั งการประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความซึ่งทาให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานได้ยาก ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้บัญญัติความเพิ่มเติม
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกาหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนเพื่อเป็นบทเร่งรัดการพิจารณาของรัฐสภาและกาหนด
ความหมายของ “หนังสือสัญญาอื่น” เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตีความ
อนึ่ง คาว่า “หนังสื อสัญญา” ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคาวินิจฉัย (คาวินิจฉัยที่ ๖ - ๗/๒๕๕๑)
เกี่ยวกับคาว่า “หนังสือสัญญา” ให้หมายความถึง ความตกลงทุกประเภทที่ประเทศไทยทาขึ้นกับนานาประเทศ
หรือกับองค์การระหว่างประเทศโดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ หนังสือสัญญาดังกล่าวต้องมีลักษณะที่ทาขึ้นเป็นหนังสือ และเป็นสัญญาที่อยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีลักษณะคือ
๑) ทาขึ้นระหว่างรัฐ หรือระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ หรือระหว่างองค์การ
ระหว่างประเทศด้วยกันเอง
๒) ความตกลงนั้นต้องทาเป็นหนังสือ ซึ่งลงนามโดยหัวหน้าฝ่ายบริหาร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ได้รับมอบอานาจเต็ม (Full powers) จากคณะรัฐมนตรี
๓) เป็นความตกลงสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายที่มีเจตนาก่อให้เกิดพันธะผูกพันทางกฎหมาย
และ
๔) ความตกลงนั้นต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ
(๒) บทบัญญัติในวรรคหนึ่งเป็นการบัญญัติให้ การทาหนังสือหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญา
สงบศึ ก และสั ญ ญาอื่ น กั บ นานาประเทศหรื อ กั บ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ เป็ น พระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์
(๓) บทบัญญัติวรรคสองกาหนดหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีต้องขอรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา มีทั้งสิ้น ๔ ประเภท คือ
๑) หนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศ
๒) หนั งสื อ สั ญ ญาที่ มี บ ทเปลี่ ยนแปลงเขตพื้ น ที่ น อกอาณาเขตซึ่ งประเทศไทยมี สิ ท ธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอานาจตามหนังสือสัญญา หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
๓) หนังสือสัญญาที่จะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา
๔) หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า
หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง
นอกจากนี้ ความในวรรคสองตอนท้ ายเป็ น การบั ญ ญั ติ ค วามเพิ่ ม เติ ม โดยก าหนดกรอบ
ระยะเวลาเพื่อเป็น บทเร่งรัดให้รัฐสภาพิจารณาให้แล้วเสร็จ ส่วนการเพิ่มความว่ากรณีการให้ถือว่ารัฐสภา

๓๐๓
ให้ความเห็น ชอบ ถ้าไม่พิจาณาให้ แล้ วเสร็จ ภายในกรอบเวลานั้น กาหนดขึ้นเพื่อแก้ปัญ หาที่อาจเกิดขึ้นได้
ในทางปฏิบัติและเพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติ
(๔) บทบัญญัติในวรรคสามเป็นบทบัญญัติใหม่ระบุว่า “หนังสือสัญญาอื่น ที่มีผลกระทบด้าน
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง” หมายความเฉพาะ
๑) หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี
๒) หนังสือสัญญาเกี่ยวกับเขตศุลกากรร่วม
๓) หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทาให้ประเทศต้องสูญเสีย
สิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน
๔) หนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ซึ่งการกาหนดความหมายของหนังสือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการทางานของเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องว่า หนังสือสัญญาใดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาในการตีความคาว่า
“หนังสือสัญญาอื่น” ให้มีความชัดเจน
(๕) บทบัญญัติในวรรคสี่กาหนดให้มีกฎหมายกาหนดวิธีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาจากผลกระทบจากหนังสือสัญญาตามวรรคสาม
(๖) บทบัญญัติในวรรคห้า เป็นบทบัญญัติใหม่ กาหนดกรอบเวลาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ในกรณี เกิดข้อสงสั ยเกี่ย วกับ ประเภทของหนังสื อสั ญ ญาที่ ต้องได้รับความเห็ นชอบจากรัฐสภา โดยให้ ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ

๓๐๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๗๙ พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงไว้ ซึ่ ง พระราช บัญญัติพระราชอานาจของ
อานาจในการพระราชทานอภัยโทษ
พระมหากษัตริย์ในการพระราชทาน
อภัยโทษ
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕
(มาตรา ๕๕) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการสากลที่ให้ประมุข
ของประเทศสามารถอภัยโทษได้ และโทษนั้นมิได้จากัดแต่เฉพาะโทษทางอาญาเท่านั้น โทษอื่น ๆ ประมุขแห่งรัฐ
ก็อาจอภัยให้ได้

๓๐๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๘๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการ
ฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ตาแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และ
เทียบเท่า และทรงให้พ้นจากตาแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตาแหน่ง
เพราะความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ

บัญญัติพระราชอานาจของ
พระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งและการ
ให้พ้นจากตาแหน่งของข้าราชการ
ระดับสูง

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญ ญัติเป็นครั้งแรกในพระราชบัญ ญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๓๕)
หลักการในเรื่องนี้เป็นการกาหนดเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการแห่งระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ฝ่ายการเมือง และฝ่ายเจ้าหน้าที่ของ
รัฐให้ยึดโยงกับสถาบั นพระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นพระประมุข การกาหนดให้ พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนในระดับสูงจึงเป็นไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้ตระหนักถึงการ
เป็นส่วนหนึ่งในการใช้อานาจบริหารที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ตามหลักการของบทบัญญัติมาตรา ๓

๓๐๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๑ ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมี
ตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาและมิใช่ข้าราชการการเมือง จะเป็น
ข้าราชการการเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองอื่นมิได้

ความมุ่งหมาย
กาหนดห้ามมิให้ข้าราชการและ
พนักงานของรัฐดารงตาแหน่งทาง
การเมืองหรือเป็นข้าราชการการเมือง
ในเวลาเดียวกัน

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๒๐๐) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เป็นการกาหนดหลักการ
เพื่อแยกข้าราชการการเมืองออกจากข้าราชการประจาและพนักงานของรัฐ

๓๐๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๘๒ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และ
พระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ในรัฐธรรมนูญ

กาหนดให้ผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการ
ทั้งปวงที่ได้รับสนองพระบรมราช
โองการ

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญัติลักษณะนี้ ได้มีการบัญ ญัติเป็นครั้งแรกในพระราชบัญ ญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๓ และมาตรา ๗) และได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับเพื่อกาหนดหลักการรับสนองพระบรมราชโองการในกิจการต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
The King Can Do No Wrong อันเป็นหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
หมายเหตุ บทบัญญัติมาตรา ๑๘๒ ในรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติบัญญัติว่า
“มาตรา ๑๘๒ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการ
แผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ
ให้ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงบรรดาที่ได้รับสนอง
พระบรมราชโองการ”
ต่อมาได้มีการปรับแก้ใหม่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓๙/๑ วรรคสิบเอ็ด เป็นดังนี้
“มาตรา ๑๘๒ บทกฎหมาย พระราชหัต ถเลขา และพระบรมราชโองการอัน เกี่ย วกับ
ราชการแผ่น ดิน ต้องมีรัฐ มนตรีล งนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญ ญัติไว้เป็นอย่างอื่นใน
รัฐธรรมนูญ
ให้ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงบรรดาที่ได้รับ
สนองพระบรมราชโองการ”

๓๐๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๘๓ เงินประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบ
แทนอย่างอื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นาฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้
กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
บาเหน็จบานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
องคมนตรีซึ่งพ้นจากตาแหน่ง ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

กาหนดให้เงินประจาตาแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทนขององคมนตรี
ประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธาน
วุฒิสภา ผู้นาฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาต้องเป็นไปตามที่
กาหนดโดยกฎหมาย

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๑๐๐) เพื่อกาหนดเงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธาน
และรองประธานสภาผู้ แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิ ส ภา ผู้ น าฝ่ ายค้านในสภาผู้ แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
ส่ว นบทบัญ ญัติในวรรคสอง ได้บัญ ญัติทานองเดียวกันกับ ที่เคยบัญ ญัติไว้ในรัฐ ธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๙๖ วรรคสอง) เพื่อกาหนดให้ บาเหน็จบานาญหรือ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรีซึ่งพ้นจากตาแหน่ง ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

หมวด ๙
การขัดกันแห่งผลประโยชน์
ความมุ่งหมาย
แนวความคิดเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
ได้มีอิทธิพลในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๗๕ เมื่อประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้มี
การนาหลักการป้องกัน มิให้มีการกระทาที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภามาบัญ ญัติไว้
เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ มาตรา ๘๐ โดยหลักการดังกล่าวยังคง
ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรทุกฉบับ แต่อย่างไรก็ดี ปัญหาการบังคับใช้บทบัญญัติของกฎหมาย
ในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๕
และมาตรา ๒๖๖ ยังคงมีสภาพปัญหาความไม่ชัดเจนในหลายประการเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
ซึ่งบางประเด็นได้เป็นที่ยุติแล้วโดยคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่มีบางประเด็นที่ยังไม่เป็นที่ยุติโดยยังคงมี
ข้อถกเถียงกันอยู่
ดังนั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้นาหลักการป้องกันมิให้
มีการกระทาที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์มากาหนดไว้ในหมวด ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ เพื่อบัญญัติ
สาระสาคัญในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล ในการแทรกแซงการใช้ดุลพินิจหรือกระบวนการ
ตัดสิน ใจของบุค คลซึ่งอยู่ในตาแหน่ง สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิส ภา รวมทั้งนาไปใช้บังคับ
กับรัฐมนตรี และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งจะเป็นการละเมิดต่อจริยธรรมและกฎหมาย อันจะสร้างความเสียหายให้แก่รัฐและผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศ

๓๑๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาต้อง
(๑) ไม่ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับ
สัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคล
อื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ
(๔) ไม่กระทาการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ
มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ เงินปี
พระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้
บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือ
ดารงตาแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือ
วุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่เกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
เป็นการเฉพาะ
ให้นา (๒) และ (๓) มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตร
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่ง
มิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภานั้นที่ดาเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดาเนินการ หรือผู้

ความมุ่งหมาย
เพื่อแยกอานาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายบริหารออกจากกันมิให้ก้าว
ก่ายกันนอกเหนือจากความสัมพันธ์ที่
รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ พร้อมทั้ง
ป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์
และการแทรกแซงการใช้สิทธิและ
เสรีภาพของสื่อมวลชน

๓๑๑
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้
กระทาการตามมาตรานี้ด้วย
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ เป็ น ครั้ ง แรกในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เว้นแต่
ในส่ว นที่เกี่ยวกับ มาตรา ๑๘๔ (๔) เป็นการนาหลักการในหมวดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มารวมบัญญัติเป็นข้อห้ามสาหรับฝ่ายการเมือง
(ดู มาตรา ๑๘๖ ประกอบ) เป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยกาหนดไว้
เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ได้มีการบั ญ ญั ติขยายให้ ครอบคลุมถึงการกระทาของคู่ส มรส บุตร และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่ส มรสและบุ ตรที่
ดาเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดาเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ กระทาการดังกล่าวด้วย เนื่องจาก
บุคคลผู้ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา เพราะอยู่ในฐานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
จึงไม่ควรอยู่ในการผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายหรือความครอบงาใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติข้อห้ามเกี่ยวกับการดารงตาแหน่ง
ในหน่วยงานของรัฐ การไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทาน หรือการรับเงิน หรือประโยชน์ใด ๆ
หรือกระทาการใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้ง ได้เพิ่มขึ้นใหม่เกี่ยวกับข้อห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ไม่ให้แทรกแซงกลไกการทาหน้าที่ของหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน
(๒) บทบัญ ญัติในอนุม าตรา (๑) บัญ ญัติไว้เพื่อ กาหนดขอบเขตในการทาหน้าที่ข องฝ่า ย
นิต ิบ ัญ ญัต ิมิ ใ ห้ เ ข้ า ไปก้ า วก่ า ยหรื อ กระท าการในฐานะเป็ น ฝ่ า ยบริ ห าร จึ ง บั ญ ญั ติ เป็ น ข้ อ ห้ า มมิ ใ ห้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือ รัฐ วิส าหกิจ หรื อต าแหน่ งสมาชิกสภาท้ องถิ่ น หรือผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น ไม่ว่าจะดารงตาแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาก็ตาม
(๓) บทบัญญัติในอนุมาตรา (๒) บัญญัติไว้เพื่อเป็นการป้องกันการการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์สาธารณะในขณะที่ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยกาหนดลักษณะ
ข้อ ห้ามว่า ไม่รับ หรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับ สัมปทานจากรัฐ หน่ว ยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการ
ผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้น ส่ว นหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา
ในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๓๑๒
ในเรื่องการถือหุ้น รัฐธรรมนูญมีความมุ่งหมายว่าในขณะดารงตาแหน่งทางการเมืองจะถือหุ้น
ในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐไม่ได้โดยมีเจตนารมณ์ไม่ประสงค์จะให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้น
ในห้ างหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท ที่ รั บ สั ม ปทานหรื อ เข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญาในลั ก ษณะดั งกล่ าว โดยถื อ เอาการรับ หรื อ
แทรกแซงหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นคู่สัญญา ณ ขณะที่ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาเป็นสาคัญ
(๔) บทบัญญัติในอนุมาตรา (๓) บัญญัติไว้เพื่อเป็นข้อห้ามในการใช้อานาจหน้าที่ของตนเข้าไป
แสวงหาผลประโยชน์ เพื่อรับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เป็น พิเศษ แต่กรณี การรับ เงิน หรือประโยชน์ใด ๆ ในธุรกิจการงานปกติ สามารถรับได้ตามระเบียบที่ทาง
ราชการกาหนดไว้
(๕ ) บ ท บั ญ ญั ติ ใ น อนุ ม าตรา (๔ ) เป็ น บ ท บั ญ ญั ติ ที่ เพิ่ มขึ้ น ให ม่ เพื่ อเป็ นข้ อ ห้ าม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ไม่ให้แทรกแซงกลไกการทาหน้าที่ของหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน
ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ การทาหน้ าที่ของหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนตกเป็นเครื่องมือหรือการแสวงหาผลประโยชน์
ทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันของหนังสือพิมพ์
และสื่อมวลชนทาหน้าที่ได้อย่างอิสระ บทบัญญัตินี้บัญญัติควบคู่กับมาตรา ๙๘ (๓) ซึ่งห้ามเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น
ในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนสมัครรับเลือกตั้ง
(๖) บทบัญญัติในวรรคสอง เป็นการบัญญัติยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีที่สมาชิก สภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการตามที่มี
กฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งมีความแตกต่างจากบทบัญญั ติเดิมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่มีการยกเว้นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหมาย
จากัดไม่ให้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้าไปแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่เกี่ยวกับกิจการของสภา
(๗) บทบัญญัติในวรรคสาม เป็นการบัญญัติเพื่อ ระบุเพิ่มเติมว่าข้อห้ามตามอนุมาตรา (๒)
และ (๓) นาไปใช้บังคับกับ คู่สมรส บุตร และบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในระหว่างที่บุคคลดังกล่าวดารงตาแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาด้วย

๓๑๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๘๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระทาการใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็นการ
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของ
พรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดาเนินงานในหน้าที่
ประจาของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น
(๒) กระทาการในลักษณะที่ทาให้ตนมีส่วนร่วมในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทาโครงการ
ใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการดาเนินการในกิจการของ
รัฐสภา
(๓) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง
เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตาแหน่งของข้าราชการซึ่งมี
ตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการ
ที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

กาหนดข้อห้ามเพื่อป้องกันมิให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาใช้ตาแหน่งเข้าไปก้าวก่าย
แทรกแซงระบบราชการในเรื่องเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการประจาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้
เงินงบประมาณหรือโครงการใด ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐ รวมถึงการบรรจุ
แต่งตั้งโยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง
เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจาก
ตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อ
ผลประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือ
ของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ (มาตรา ๑๑๑) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(มาตรา ๒๖๖) อย่ างไรก็ตาม ในรั ฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ท ธศั กราช ๒๕๖๐ ได้เพิ่ ม ข้อห้ าม
เกี่ยวกับการกระทาในลักษณะที่ทาให้บุคคลผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีส่วนร่วมในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทาโครงการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยยกเว้นกรณีที่
เป็นการดาเนินการในกิจการของรัฐสภา
บทบัญญัติแห่งมาตรานี้เป็นกาหนดขึ้นเพื่อป้องกันมิให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิ ส ภา ก้าวก่ายหรื อแทรกแซงการปฏิ บัติห น้ าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเป็ นการบั ญ ญั ติข้อห้ ามมิ ให้ ใช้
ตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงระบบราชการในเรื่ องเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการประจาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้เงินงบประมาณหรือโครงการ

๓๑๔
ใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
สาหรับผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมนั้น ไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลที่ไปกระทา บางกรณีได้
บั ญ ญั ติ ห้ ามไปถึงบุ ค คลเหล่ านั้ น เช่น คู่ส มรส หรือบุ ต ร เป็ น ต้น ส่ ว นถ้าเป็ น กรณี ข องบุ คคลที่ ไม่ ได้ อยู่ ใน
ความสัมพันธ์ เช่น การใช้ผู้อื่นไปกระทาแทน ย่อมเป็นผลประโยชน์โดยตรงเช่นกัน ส่วนตัวอย่างผลประโยชน์
ทางอ้อมที่ชัดเจน คือ กรณีที่ได้มีการเปลี่ยนวันหยุดราชการให้เป็นวันราชการ ทาให้ผู้นั้นได้ประโยชน์ในการ
ไปโอนที่ดินในวันดังกล่าวได้

๓๑๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๘๖ ให้นาความในมาตรา ๑๘๔ มาใช้บังคับ
แก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) การดารงตาแหน่งหรือการดาเนินการที่กฎหมาย
บัญญัติให้เป็นหน้าที่หรืออานาจของรัฐมนตรี
(๒) การกระทาตามหน้าที่และอานาจในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา หรือตามที่
กฎหมายบัญญัติ
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะ
หรือตาแหน่งกระทาการใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็น
การก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิ
ชอบตามที่กาหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม

กาหนดข้อห้ามเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันมิให้
รัฐมนตรี แสวงหาประโยชน์จาก
ตาแหน่งหน้าที่เพื่อตนเอง และหรือ
ของผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ ท านองเดี ย วกั น ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๖๗) ซึ่งเป็นการบัญญัติ ข้อห้ามเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทาที่เป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์มาใช้กับผู้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บัญญัติให้นาความในมาตรา ๑๘๔ มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม เพื่อป้องกันการใช้อานาจหน้าที่
ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ทั้งนี้การกาหนดให้นาความในมาตรา ๑๘๔
มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วย โดยอนุโลมนั้น จะต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการบริหารงานของรัฐโดยปกติ
บทบัญญัติในวรรคสองเป็นบทบัญญัติใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ กาหนดข้อห้ามเพิ่มเติมสาหรับ รัฐมนตรีว่าจะต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งอันเป็นการก้าวก่ายหรือ
แทรกการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดย
มิชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามที่กาหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีสามารถเข้าไปเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินได้
โดยไม่ถือว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

๓๑๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๘๗ รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจานวนที่กฎหมายบัญญัติ
และต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด
ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จาก
กรณีตามวรรคหนึ่งต่อไป ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง และให้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้แก่
นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
รัฐมนตรีจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้น
หรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคสองไม่ว่าในทางใด ๆ
มิได้
มาตรานี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้น ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
รัฐมนตรี และการถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใด ๆ ด้วย

กาหนดมาตรการป้องกันการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ของผู้เป็นรัฐมนตรี ในส่วน
ที่เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจที่รัฐมนตรีมีส่วน
ได้เสียเกี่ยวกับการเข้ารับตาแหน่ง
รัฐมนตรี

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ (มาตรา ๒๐๙) และบัญญัติทานองเดียวกัน ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(มาตรา ๒๖๙) ซึ่งหลักการดังกล่า วนี้ ได้กาหนดขึ้น เพื่อ เป็น หลักประกันในการปฏิบัติห น้าที่ของรัฐ มนตรี
ให้เป็นไปโดยสุจริตและคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นสาคัญ โดยเป็นการจากัด
สิทธิในการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทของรัฐมนตรีตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของ
รัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กาหนดรายละเอี ยดเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของรัฐมนตรี และต้องไม่เป็นลูกจ้าง
ซึ่ง ได้รับ ค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร โดยมิได้คานึงว่าจะมีการทาสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐมนตรีไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการใดและไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบงา อิทธิพล หรืออาณัติของผู้ใด
ซึ่งจะทาให้สามารถทาหน้าที่ได้โดยอิสระ

๓๑๗
นอกจากนี้ กาหนดให้รัฐมนตรีสามารถโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทให้นิติบุคคลเข้ามา
จัดการทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแทนได้ โดยต้องแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวัน และต้องดาเนินการโอนหุ้นภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด
โดยห้ามมิให้รัฐมนตรีเข้าเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทไม่ว่าในทาง
ใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรี
บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นเป็นการนาข้อห้ามเรื่องการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทของรัฐมนตรีไปบังคับใช้กับ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี ไม่ว่าการถือหุ้นนั้ นจะเป็นการถือหุ้นของตนเองโดยตรงหรือ
เป็นการถือหุ้นแทนก็ตาม รวมตลอดจนบุคคลที่รัฐมนตรีมอบหมายให้ถือหุ้นแทนด้วย เพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินของรัฐมนตรี

หมวด ๑๐
ศาล
ความมุ่งหมาย
บทบัญ ญัติในหมวดนี้เป็น รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงสร้าง หน้าที่และอานาจของศาลยุติธ รรม
ศาลปกครอง และศาลทหาร อันถือว่าองค์กรฝ่ายตุลาการซึ่งมีอานาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดีทั้งปวง โดยดาเนินการ
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย ซึ่งรับกับบทบัญญัติมาตรา ๓ ที่วางหลักไว้
ตั้งแต่ในเบื้องแรกแล้ว ว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อานาจอธิปไตย อัน ได้แก่ อานาจนิติบัญญัติ
อานาจบริหาร และอานาจตุลาการ ผ่านรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามลาดับ
เดิมในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ จะกาหนดให้หมวดศาล ประกอบด้วยศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
ศาลทหาร และศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แต่ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได้ แ ยก
ศาลรัฐธรรมนูญเป็นอีกหมวดหนึ่ง โดยให้มีหน้าที่และอานาจตามที่บัญญัติในหมวด ๑๑

๓๑๙

ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ความมุ่งหมาย
บทบัญญัติในส่วนนี้เป็นการวางหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการพิพากษาคดี หน้าที่และอานาจของศาล
ยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร

๓๒๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๘๘ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็น
อานาจของศาล ซึ่งต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และใน
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไปโดยรวดเร็ว
เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอานาจ
และประกันความเป็นอิสระของ
ผู้พิพากษาและตุลาการในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว
เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ เดิมได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๓) บัญญัติว่า “กษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของประเทศ พระราชบัญญัติก็ดี
คาวินิจฉัยของศาลก็ดี การอื่น ๆ ซึ่งจะมีบทกฎหมายระบุไว้โดยเฉพาะก็ดี จะต้องกระทาในนามของกษัตริย์ ”
และต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๕๘) บัญญัติว่า “การพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี ท่านว่าเป็นอานาจของศาลโดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องดาเนินตามกฎหมายและในนามพระมหากษัตริย์
และหลังจากนั้น ได้บัญญัติทานองเดียวกันไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ซึ่งเป็นการยืนยันว่า พระมหากษัตริย์ทรงใช้
อานาจตุลาการซึ่งเป็นอานาจอธิปไตยผ่านศาลตามหลักการแบ่งแยกอานาจ โดยคงไว้ซึ่งความเชื่อมโยงระหว่างศาล
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชนิติประเพณีให้มีอยู่ตลอดมา ดังเช่นที่ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับได้บัญญัติ
ให้ใช้ ค าว่า “ในพระปรมาภิ ไธยพระมหากษั ต ริ ย์ ” ซึ่ งเป็ น ถ้ อ ยค าที่ มี ค วามหมายในตั ว เองว่า เป็ น ผู้ แ ทนของ
พระมหากษัตริย์ และขณะเดียวกันมีนัยแสดงถึงภาระหน้าที่ของศาลที่สืบทอดมาจากอดีตในการคุ้มครองประชาชน
ให้เกิดความสงบสุขด้วยความยุติธรรมภายใต้กฎหมาย
ส่วนบทบั ญ ญัติในวรรคสองเป็นการรับรองความเป็นอิส ระของผู้ พิพากษาและตุลาการในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ทั้งนี้ การพิจารณาคดีของศาลต้องเป็นไปโดยรวดเร็ว
เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง

๓๒๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๘๙ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้แต่โดย
พระราชบัญญัติ
การตั้งศาลขึ้นใหม่หรือกาหนดวิธีพิจารณาเพื่อ
พิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่ง
โดยเฉพาะแทนศาลที่มีตามกฎหมายสาหรับพิจารณาพิพากษาคดี
นั้น ๆ จะกระทามิได้

ในการจัดตั้งศาลต่าง ๆ ให้กระทาโดย
พระราชบัญญัติเท่านั้น ทั้งนี้ การจัดตั้ง
ศาลขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาคดีใดคดีหนึ่งจะ
กระทามิได้

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง นี้ ได้ บั ญ ญั ติ เป็ น ครั้ งแรกไว้ในรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๕๙) ส่วนความในวรรคสองได้บัญญัติเพิ่ มขึ้นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๘๙ (มาตรา ๘๒) และได้บัญญัติในทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยกาหนดให้การจัดตั้งศาล
ทาได้โดยพระราชบัญญัติเท่านั้น และห้ามมิให้ ตั้งศาลขึ้นใหม่หรือกาหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใด
คดีหนึ่งหรือที่มีขอ้ หาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีตามกฎหมายสาหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น

๓๒๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้
ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตาแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจาก
ตาแหน่งเพราะความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจาก
ราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ

ความมุ่งหมาย
เพื่อยืนยันพระราชอานาจของ
พระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งและให้พ้น
จากตาแหน่งของผู้พิพากษาและตุลาการ

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒
(มาตรา ๑๖๖ ) โดยบัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ย้าย และถอดถอนผู้พิพากษา” และบัญญัติในทานอง
เดี ย วกั น ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๕ (มาตรา ๑๐๔) และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ (มาตรา ๑๖๒) ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๑๗ (มาตรา ๒๐๘ วรรคหนึ่ง) บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาพ้นจากตาแหน่ง”
อย่า งไรก็ดี รัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๖๐ ได้บัญ ญัติค งหลัก การ
สาคัญ ในพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ ที่ จะทรงแต่งตั้ งและให้ ผู้ พิ พากษาและตุล าการพ้ นจากตาแหน่ ง
เนื่องจากผู้พิพากษาและตุลาการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ และได้เพิ่มเติมเหตุ
แห่งการพ้นจากตาแหน่งเพราะเกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงทราบ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกรณีตามสภาพการณ์ปัจจุบัน

๓๒๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๙๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลา กาหนดให้ผู้พิพากษาและตุลาการต้อง
การต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคา
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่ใน
ดังต่อไปนี้
พระปรมาภิไธย
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์
ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะ
ปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจาก
อคติทั้งปวง เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบ
สุขแห่งราชอาณาจักร ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ”
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรก ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗
(มาตรา ๒๐๘ วรรคสอง) โดยบัญ ญัติว่า “ก่อ นเข้ารับ หน้า ที่ค รั้งแรก ผู้พิพ ากษาต้อ งถวายสัต ย์ป ฏิญ าณต่อ
พระมหากษั ต ริ ย์ ด้ ว ยถ้ อ ยค าที่ ค ณะกรรมการตุ ล าการเป็ น ผู้ ก าหนด” ต่ อ มาภายหลั ง ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๕๒) ได้เพิ่มเติมถ้อยคาที่ใช้ถวายสัตย์ปฏิญาณไว้ในรัฐธรรมนูญ
และได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๐๑) เพื่อให้
ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่

๓๒๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๙๒ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และ
อานาจระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ให้
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธาน
ศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าสานักตุลา
การทหาร และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ
เป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และ
อานาจระหว่างศาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ความมุ่งหมาย
กาหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งทา
หน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจระหว่างศาล
ยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๑๗ (มาตรา ๒๑๓) โดยบัญญัติว่า “ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลอื่น หรือ
ระหว่ า งศาลอื่ น ด้ ว ยกั น ให้ ค ณะตุ ล าการรั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย ” และได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ ท านองเดี ย วกั น ใน
รัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับ ต่อมาภายหลังในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๔๘)
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๑๙๙) ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอานาจวินิจฉัย
เป็นรูปแบบคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ที่เรียกว่า
“คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาล” ทาหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ หน้าที่
และอานาจระหว่างศาลยุติธรรมศาลปกครอง หรือศาลทหาร และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้บัญญัติเพื่อคงหลักการดังกล่าวเช่นกัน
สาหรับตาแหน่งประธานศาลทหารในกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารใช้คาว่า “หัวหน้าสานัก
ตุลาการทหาร” มีสถานะเทียบเท่าประธานศาลอื่น นอกจากนี้ การบัญญัติให้ คณะกรรมการชี้ขาดอานาจหน้าที่
ระหว่างศาลประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และความรอบคอบในการวินิจฉัย
ชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลของประธานศาลกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอานาจระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร เป็นเรื่อง
ระหว่างศาลด้วยกันที่ควรจะต้องปรึกษาหารือกัน ส่วนรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาวินิจฉัย
ชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอานาจระหว่างศาลให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

๓๒๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๙๓ ให้แต่ละศาล ยกเว้นศาลทหาร มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการทีม่ ีความเป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น โดยให้มี
หัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานของ
แต่ละศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้ศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีระบบเงินเดือนและ
ค่ าตอบแทนเป็ น การเฉพาะตามความเหมาะสมตามที่ ก ฎหมาย
บัญญัติ

กาหนดสถานะของหน่วยธุรการในการ
บริหารงานทั่วไปของแต่ละศาล ยกเว้น
ศาลทหาร เพื่อเป็นหลักประกันความเป็น
อิสระของศาล

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
(มาตรา ๒๗๕) และบัญญัติในทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา
๒๒๒ และมาตรา ๒๒๗) ซึ่งกาหนดขึ้นเพื่อให้ศาลมีหน่วยธุรการในการบริหารงานทั่วไปสนับสนุนการดาเนินงาน
ของศาลที่เป็นอิสระ ส่วนหน่วยงานธุรการของศาลจะประกอบด้วยส่วนงานใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
สาหรับการกาหนดระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนของศาลยุติธรรมและศาลปกครองเป็นการเฉพาะ
ตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายบัญญัติแยกต่างหากจากข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อประกันความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของศาล

๓๒๖

ส่วนที่ ๒
ศาลยุติธรรม
ความมุ่งหมาย
ส่วนที่ ๒ นี้ กาหนดให้ศาลยุติธรรมมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอานาจของศาลอื่น นอกจากนี้ยังได้กาหนดให้มี แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมื อ งในศาลฎี ก าโดยมี อ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ และได้ ก าหนด
หลักประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษา โดยให้การบริหารงานบุคคลของศาลยุติธรรมเป็นอิสระและปราศจาก
การแทรกแซงจากองค์กรอื่น

๓๒๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๙๔ ศาลยุติธรรมมีอานาจพิจารณา
กาหนดหน้าที่ อานาจ การจัดตั้ง วิธี
พิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้ พิจารณาคดี และการดาเนินงานของศาล
อยู่ในอานาจของศาลอื่น
ยุติธรรม
การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดาเนินงานของศาล
ยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ ได้บัญญัติทานองเดียวกันดังที่เคยบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๗๑) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๑๘)
บัญญัตใิ ห้ศาลยุติธรรมมีอานาจพิจารณาคดีพิพากษาคดีทั้งปวงที่ไม่อยู่ในอานาจศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลอื่น

๓๒๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๙๕ ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วย
ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษา
ศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
จานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง โดยให้เลือกเป็นรายคดี
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
คาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองมีคาพิพากษา
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตาม
วรรคสี่ ให้ดาเนินการโดยองค์คณะของศาลฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้
พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้า
คณะในศาลฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาซึ่งไม่เคยพิจารณาคดีนั้นมาก่อน
และได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจานวนเก้าคน โดยให้
เลือกเป็นรายคดี และเมื่อองค์คณะของศาลฎีกาดังกล่าวได้วินิจฉัย
แล้ว ให้ถือว่าคาวินิจฉัยนั้นเป็นคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกา
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง

กาหนดให้มีแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา
เพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองหรือดารงตาแหน่งระดับสูง
ให้เกิดความรวดเร็ว

๓๒๙
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

ทางการเมืองมีคาพิพากษาให้ผู้ใดพ้นจากตาแหน่ง หรือคาพิพากษา
นั้นมีผลให้ผู้ใดพ้นจากตาแหน่ง ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่
หรือไม่ ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมีคาพิพากษา
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่ และการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคห้า ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะนี้ ได้ บั ญ ญั ติ เป็ น ครั้ ง แรกไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๗๒ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๓๐๘ ) และได้บัญญัติทานองเดียวกันใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๑๙ มาตรา ๒๗๗ และมาตรา ๒๗๘) ซึ่งเป็นการ
กาหนดให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกาโดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นการเฉพาะ
เพื่อ มุ่งให้เกิด ผลในการปราบปรามทุจ ริต คอร์รัป ชั่นอย่า งจริง จังและรวดเร็ว ทั้ง นี้ บทบัญ ญัติแ ห่ง มาตรานี้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพิ่มเติมหลักการใหม่ โดยได้เปิดโอกาสให้โจทก์และ
จาเลยสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ
ได้กาหนดรูปแบบการพิจารณาอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
รวมทั้งการจัดตั้งองค์คณะของศาลฎีกาเพื่อทาหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอุทธรณ์แทนที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
(๒) องค์คณะผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี อาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองได้
กาหนดว่า ต้องเป็นผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา หรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่ง
เคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในการคัดเลือก
กาหนดองค์คณะผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี แต่จานวนองค์คณะผู้พิพากษาต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคน
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
โดยให้เลือกเป็นรายคดี โดยมีการเปลี่ยนแปลงจานวนองค์คณะผู้พิพากษาแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ
ที่กาหนดไว้เป็นจานวนแน่นอน คือ เก้าคน แต่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เปิดให้
สามารถตรากฎหมายกาหนดองค์คณะได้ตามความเหมาะสมซึ่งต้องไม่น้อยกว่าห้ าคนแต่ไม่เกินเก้าคน เพื่อให้
สามารถกาหนดจานวนองค์คณะให้เหมาะสมกับลักษณะแห่งคดีได้

๓๓๐
การที่กาหนดให้เลือกองค์คณะผู้พิพากษาเป็นรายคดีนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็น ธรรม
และอานวยความสะดวกในการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
สาหรับความว่า “ผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา” บัญญัติขึ้น
เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาก็มีสิทธิร่วมเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีได้ แต่ต้องเป็น
ผู้ที่เคยดารงตาแหน่งไม่ผู้ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกามาก่อน
(๓) “คดีตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ” ที่อยู่ในอานาจศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง หมายถึง
๑) คดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้
ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และรวมถึงตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระทา
ความผิดดังกล่าว (มาตรา ๒๓๔ (๑) และมาตรา ๒๓๕ (๒))
๒) คดีที่คณะผู้ไต่สวนอิสระเห็นว่ากรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย (มาตรา ๒๓๖ และ
มาตรา ๒๓๗ (๓))
๓) คดีที่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนา
ไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน (มาตรา ๒๓๔ (๓) และมาตรา ๒๓๕ วรรคเจ็ด)
(๔) กาหนดให้วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเป็นระบบไต่สวน และเป็นไป
โดยรวดเร็ว เพื่อให้เหมาะสมผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากกว่าบุคคลทั่วไป และเพื่อให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๕) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการใหม่โดยกาหนดให้การ
อุทธรณ์คาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมีคาพิพากษา และการวินิจฉัย
อุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาให้ดาเนินการโดยองค์คณะของศาลฎีกาจานวนเก้าคนเพื่อพิจารณาอุทธรณ์นั้น
เป็นการทาหน้าที่แทนที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา โดยให้ถือว่าการพิจารณาขององค์คณะของศาลฎีกาเป็นการพิจารณา
อุทธรณ์ในนามของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
สาหรับองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาในการวินิจฉัยอุทธรณ์คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ได้ปรับให้จานวนองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาที่พิจารณาในชั้นอุทธรณ์แตกต่างกับองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกา

๓๓๑
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองในชั้นต้น โดยให้มีจานวนเก้าคน และต้องเป็นผู้พิพากษา
ในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา หรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดารงตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และต้องไม่เคยพิจารณาคดีนั้นมาก่อน ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะตั้ง
องค์คณะขึ้นมาพิจารณาอุทธรณ์ โดยกระทาการในนามของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา โดยให้เลือกเป็นรายคดี และเมื่อ
องค์คณะของศาลฎีกาดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้ว ให้ถือว่าคาวินิจฉัยนั้นเป็นคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
นอกจากนี้ สิทธิของคู่ความในการยื่นอุทธรณ์คาพิพากษา อุทธรณ์ได้ทั้งปัญหาข้อกฎหมายและ
ปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งเป็น การปฏิบั ติเช่นเดียวกับ ในนานาประเทศ และสอดคล้องต่อปฏิญ ญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุ ษ ยชน ทั้งนี้ ในมาตรานี้ ไม่ได้จ ากัดอนุญ าตเฉพาะผู้ ต้องคาพิ พากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองมีพยานหลักฐานใหม่ ซึ่งอาจทาให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญ ที่จะมีสิทธิยื่น
อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเท่านั้น แต่ได้เปิดกว้างให้สิทธิคู่ความสามารถอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองได้ทั้งปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริง โดยไม่จาเป็นต้องมี
พยานหลักฐานใหม่ซึ่งอาจทาให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญ ซึ่งแตกต่างจากหลักการเดิมตามที่เคย
บัญญั ติไว้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ
อุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

๓๓๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๙๖ การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับผู้
เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคลของศาลยุติธรรม
พิพากษาศาลยุติธรรมต้องมีความเป็นอิสระ และดาเนินการโดย
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วยประธานศาล
ฎีกาเป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการตุลา
การในแต่ละชั้นศาล และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ข้าราชการตุลาการ บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการไม่เกิน
สองคน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้คงหลักการการกาหนดให้มี คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อการบริหารงาน
บุคคลของศาลยุติธรรม ดังที่เคยมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และในรัฐธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ โดยรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๖๐
ได้วางหลักการเพื่อรับรองคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมถือได้ว่าเป็นหลักประกันความเป็นอิสระของผู้ พิพากษา
แล้ว ไว้ในรัฐ ธรรมนูญ เนื่อ งจากเป็น คณะกรรมการที่ทาหน้า ที่แ ต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อ นเงิน เดือ นหรือ ตาแหน่ง
และดาเนินการบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ซึ่งจาเป็นต้องมีความเป็นอิสระและปราศจากการ
แทรกแซงจากองค์กรใด
ก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ การรับรองความเป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคล กาหนดไว้แต่เพียงว่าการแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมพ้นจากตาแหน่ง ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการก่อน โดยมิได้กาหนด
องค์ป ระกอบของคณะกรรมการตุล าการ หากแต่ให้เป็นไปตามบทบัญ ญัติแห่งกฎหมาย ต่อมาใน รัฐ ธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีบทบัญญัติ
ว่าด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการตุล าการของศาลยุติธรรมขึ้ น โดยนอกจากจะกาหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการในทุกชั้นศาลตามจานวนที่กาหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว ยังกาหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบุคคลภายนอก ที่วุฒิสภาเป็นผู้เลือกอีกสองคนด้วย โดยมีเหตุผลเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับฝ่ายนิติบัญญัติ
ซึ่งมีฐานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยังคงหลักการคุ้มครองความเป็นอิสระ
ของตุล าการศาลยุ ติธ รรมไว้เช่น เดิ ม แต่มิ ได้ก าหนดองค์ ประกอบของคณะกรรมการตุล าการไว้ คงกาหนดให้

๓๓๓
ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการตุล าการในแต่ละชั้นศาล ที่ได้รับเลือก
จากข้าราชการตุลาการ โดยมิได้กาหนดจานวนไว้ในรัฐธรรมนูญ หากแต่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายจะได้บัญญัติต่อไป
ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มิได้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการนั้น ยังคงให้มีอยู่จานวนไม่เกินสองคน โดยให้
ข้าราชการตุลาการเป็ นผู้เลือก การกาหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ก็เพื่อให้คณะกรรมการตุลาการ
มีโอกาสได้รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการ
มาก่อนด้วย
สาหรับองค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายในนั้น รั ฐธรรมนูญมิได้แยกว่า
จะต้องมาจากศาลใดเป็นจานวนเท่าใด คงมีเงื่อนไขแต่เพียงว่าผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการตุลาการ
ในแต่ละชั้นศาล และผู้เลือกต้องเป็นข้าราชการตุลาการ โดยนัยดังกล่าว ผู้ใดเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล
ย่อมมีสิทธิได้รับเลือก และเมื่อเป็นข้าราชการตุลาการย่อมมีสิทธิที่จะเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้บัญญัติ
ต่อไป แต่กฎหมายดังกล่าวจะกาหนดเงื่อนไขให้ข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาลบางประเภทเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ
ได้รับ เลือ กหรือ กาหนดให้ข้า ราชการตุล าการบางประเภทจึง จะมีสิท ธิเ ลือ ก อาจเป็น การเลือ กป ฏิบัติแ ละ
ขัด รัฐธรรมนูญได้

๓๓๔

ส่วนที่ ๓
ศาลปกครอง
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติในส่วนที่ ๓ นี้ กาหนดให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นมีอานาจพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อานาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดาเนินกิจการทาง
ปกครองซึง่ ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระ

๓๓๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๙๗ ศาลปกครองมีอานาจพิจารณา
กาหนดอานาจของศาลปกครอง และชั้น
พิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อานาจทางปกครองตาม ของศาล
กฎหมายหรือเนื่องมาจากการดาเนินกิจการทางปกครอง ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น
อานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการ
วินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้อานาจโดยตรงตาม
รัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้น ๆ
การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดาเนินงานของศาล
ปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ (มาตรา ๑๙๕) โดยบัญญัติว่า ศาลปกครองมีอานาจพิจารณา
พิพากษาคดีตามที่กฎหมายบัญญัติ และต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา
๒๗๖) ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกาหนดลักษณะคดีปกครองไว้ให้ ชัดเจนในรัฐธรรมนูญ และได้บัญ ญั ติทานอง
เดียวกันในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐(มาตรา ๒๒๓) แต่อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศัก ราช ๒๕๖๐ ได้ บัญ ญั ติแตกต่างจากเดิม คือ ไม่ได้บั ญ ญั ติรายละเอียดของคดี
ปกครองไว้ในรัฐธรรมนู ญ คงบั ญญั ติเพียงหลักสาคัญ ของคดีปกครองไว้ว่า “คดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้
อานาจทางปกครองตามกฎหมายหรือ เนื่อ งมาจากการดาเนิ น กิจ การทางปกครอง” ส่ว นรายละเอีย ดให้ไ ป
บัญญัติในกฎหมาย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวขึ้น
นอกจากนี้ ได้จ ากัดอานาจศาลปกครองมิให้ ก้าวล่ ว งไปยังการวินิ จฉัยชี้ขาดขององค์กรอิส ระ
เฉพาะที่เป็นการใช้อานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระต่าง ๆ เป็นไปโดยอิสระ
อย่างแท้จริง ในการกาหนดชั้นของศาลปกครองนั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติว่าอาจมีศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ด้วยก็ได้
แต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ตัดความส่วนนี้ออก เพราะเห็นว่าการมีศาลปกครอง

๓๓๖
สองระดับน่าจะเป็นการเหมาะสมแล้ว มิฉะนั้นจะทาให้คดีปกครองมีขั้นตอนยืดยาวออกไปอีกอันอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินได้

๓๓๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๙๘ การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการ
ศาลปกครองต้องมีความเป็นอิสระ และดาเนินการโดย
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาล
ปกครองสูงสุดเป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลา
การในศาลปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการ
ในศาลปกครองไม่เกินสองคน บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการ
ตุลาการศาลปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

กาหนดให้การบริหารงานบุคคลของศาล
ปกครองดาเนินการ โดยรูปแบบ
คณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เหมาะสม เพื่อความเป็นอิสระ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้คงหลักการการกาหนดให้มีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองเพื่อการบริหารงาน
บุคคลของศาลปกครอง ดังที่เคยมีในรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๗๙)
และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๒๖) โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ว างหลักการเพื่อรับรองคณะกรรมการตุล าการศาลปกครองถือ ได้ว่าเป็นหลัก ประกัน
ความเป็นอิสระของตุลาการศาลปกครองไว้ในรัฐธรรมนูญ
เดิมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง โดยนอกจากจะ
กาหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รั บเลือกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามจานวนที่กาหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว
ยังกาหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกที่วุฒิสภาเป็นผู้เลือกอีกสองคนและจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคนด้วย
ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยังคงหลักการคุ้มครองความเป็นอิสระของตุ ลาการ
ศาลปกครองไว้เช่นเดิม แต่มิได้กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองไว้ โดยบัญญัติหลักการ
ไว้ให้ป ระธานศาลปกครองสูงสุดเป็น ประธาน และให้มีกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิซึ่งเป็นตุล าการในศาลปกครอง
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในศาลปกครองไม่เกิน สองคน บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการ
ตุล าการศาลปกครอง โดยมิได้กาหนดจานวนไว้ในรัฐ ธรรมนูญ หากแต่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไป
ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มิได้เป็นหรือเคยเป็น ตุลาการในศาลปกครองนั้น ยังคงให้มีอยู่จานวนไม่เกินสองคน
โดยให้ ข้าราชการตุล าการศาลปกครองเป็นผู้ เลื อก การกาหนดให้ มีผู้ ทรงคุณ วุฒิ จากบุคคลภายนอก ก็เพื่อให้
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองมีโอกาสได้รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็น
หรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการศาลปกครองมาก่อนด้วย

๓๓๘

ส่วนที่ ๔
ศาลทหาร
ความมุ่งหมาย
บทบัญญัติในส่วนที่ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อให้ศาลทหารมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทา
ความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอานาจศาลทหารและคดีอื่น

๓๓๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๑๙๙ ศาลทหารมีอานาจพิจารณาพิพากษา เพื่อกาหนดอานาจพิจารณาพิพากษาคดี
คดีอาญาที่ผู้กระทาความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอานาจศาลทหาร
และการดาเนินการต่าง ๆ ของศาลทหาร
และคดีอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดาเนินงานของศาล
ทหาร ตลอดจนการแต่งตั้งและการให้ ตุล าการศาลทหารพ้ นจาก
ตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗
(มาตรา ๒๑๑) และบัญ ญัติในทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อบัญญัติอานาจพิจารณาพิพากษาคดี
และการดาเนินการต่าง ๆ ของศาลทหาร โดยกาหนดให้ศาลทหารมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทา
ความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอานาจศาลทหารและคดีอื่น โดยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้เพิ่มเติมความในวรรคสอง
เรื่องการจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดาเนินงานของศาลทหารให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ เรื่องการ
จัดตั้งวิธีพิจารณาคดีและการดาเนินงานของศาลทหารตลอดจนการแต่งตั้งและการให้ตุลาการศาลทหารพ้นจาก
ตาแหน่งในวรรคสอง มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ แล้ว ศาลทหารมีศาลชั้นต้น
ศาลทหารกลางเทียบได้กับศาลอุทธรณ์ และศาลทหารสูงสุดเทียบได้กับศาลฎีกา

๓๔๐

หมวด ๑๑
ศาลรัฐธรรมนูญ
ความมุ่งหมาย
นับ แต่มีรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ แรกในปี ๒๔๗๕ ได้มีบ ทบัญ ญัติเ ป็น ที่ชัด เจนว่า บทบัญ ญัติ
แห่ง กฎหมายใดมีข้อความแย้งหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้นเป็นโมฆะ แต่มิได้มีบทบัญญัติกาหนดให้
องค์กรใดเป็ น ผู้ วินิ จ ฉัย ว่าบทบั ญ ญั ติแห่ งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ คงมีแต่บ ทบัญ ญั ติให้ ส ภา
ผู้แทนราษฎรเป็น ผู้ทรงไว้ซึ่งสิทธิเด็ดขาดในการตีความแห่งรัฐธรรมนูญ โดยอาจจะเข้าใจว่าเมื่อมีปัญหาว่า
กฎหมายใดขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ย่อมอยู่ในอานาจของสภาผู้แทนราษฎรที่จะตีความรัฐธรรมนูญได้ ต่อมา
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลง รัฐบาลไทยถูกบังคับให้ลงโทษผู้กระทาการเป็นอาชญากรสงคราม รัฐบาลจึง
ดาเนินการตราพระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม พ.ศ. ๒๔๘๘ ให้เอาโทษแก่ผู้ที่มีการกระทาที่ตามกฎหมายนั้น
ถือว่าเป็นอาชญากรสงคราม ไม่ว่าการกระทานั้นจะกระทาขึ้นก่อนหรือหลังจากที่กฎหมายนี้ใช้บังคับก็ตามและ
มีการนาผู้ต้องหาฟ้องเป็นจาเลยต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาได้มีคาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑/๒๔๘๙ วินิจฉัยว่าศาลฎีกา
มีอานาจในการตีความรัฐธรรมนู ญ ได้ และได้วินิจฉัยว่า พระราชบัญ ญั ติอาชญากรสงครามเฉพาะที่ บัญ ญั ติ
ย้อนหลังขัดต่อรัฐธรรมนูญและตกเป็นโมฆะ ต่อมาจึงเริ่มเกิดแนวคิดที่จะบัญญัติให้อานาจในการวินิจฉัยว่า
กฎหมายใดขัดต่อ รัฐ ธรรมนูญ พ้น ออกมาจากศาลยุติธ รรม โดยในรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย
พุท ธศักราช ๒๔๘๙ ได้แ ยกการตีความรัฐธรรมนูญออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก ได้แก่การตีความรัฐธรรมนูญ
ได้กาหนดให้เป็นอานาจของรัฐ สภา โดยในการตีความดังกล่าวจะต้องได้คะแนนเสียงไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของ
สมาชิก ของทั ้ง สองสภา ส่ว นที ่ส องว่า ด้ว ยการวิน ิจ ฉัย ว่า กฎหมายใดขั ด หรือ แย้ง ต่อ รัฐ ธรรมนูญ โดย
กาหนดให้เป็น อานาจขององค์กรที่ ต้ังขึ้นใหม่ เรียกว่า คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐสภาแต่งตั้ง เป็นประธานตุลาการคนหนึ่ง และตุลาการอีกสิบสี่คน ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๔๙๒ (มาตรา ๑๖๘) ได้บัญญัติองค์ประกอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้เปลี่ยนใหม่เป็น
ประกอบด้วย ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทน ประธานศาลฎีกา อธิบดีศาลอุทธรณ์ อธิบดีกรมอัยการ
และบุคคลอื่นอีกสี่คนที่รัฐสภาแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในทางกฎหมาย โดยมีประธานวุฒิสภาเป็นประธานตุลาการ
รัฐธรรมนูญ โครงสร้างทานองนี้ได้ใช้มาจนสิ้นสุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ต่อมา
ในปี ๒๕๔๐ ได้มีแนวคิดที่จ ะให้อ งค์ก รที่มีอานาจในการวินิจ ฉัยว่ากฎหมายใดขัด ต่อ รัฐ ธรรมนูญ หรือไม่
เป็น องค์ ก รที่ เป็ น อิ ส ระจากฝ่ ายนิ ติ บั ญ ญั ติ ฝ่ ายบริห าร และฝ่ ายตุ ล าการ โดยเด็ด ขาด จึ งได้ ป รับ เปลี่ ย น
โครงสร้าง องค์ประกอบ อานาจ หน้าที่ ตลอดจนวิธีพิจารณาขององค์กรที่ทาหน้าที่ประกันสถานะความเป็น
กฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญเสียใหม่โดยให้อยู่ในรูปแบบ “ศาล” เรียกว่า “ศาลรัฐธรรมนูญ” ซึ่งจะบัญญัติ
เป็นส่วนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญ โดยรวมไว้ในหมวดเดียวกับศาล

๓๔๑
ทั้งนี้ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมี
ฐานะเป็น ศาล แต่เป็น ศาลพิเศษ ที่ไม่ควรถือว่าเป็น ศาลที่มีศักดิ์ และฐานะรองจากศาลอื่น และเพื่อมิให้มี
ผู้นาไปจัดลาดับตามเลขที่ของ “ส่วน” จึงได้แยกศาลรัฐธรรมนูญมาบัญญัติไว้เป็นอีกหมวดหนึ่งต่างหากจาก
ศาลทั่วไป การกาหนดที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ มี
คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ ามที่ สู งกว่า ที่ เคยก าหนดในรัฐ ธรรมนู ญ ที่ ผ่ า นมา เพื่ อ ให้ ศ าลรัฐ ธรรมนู ญ มี
องค์ป ระกอบที่เข้มขึ้น และมีความส าคัญ มากกว่ าเดิมซึ่งจาเป็ นต่อการทาหน้าที่ ของศาลรัฐ ธรรมนูญ ตามที่
รัฐธรรมนูญฉบับนี้กาหนดไว้ และเพื่อให้ได้ผู้มีความรู้และประสบการณ์อย่างสูงจากศาลยุติธรรมและอัยการ จึง
ได้ขยายอายุให้ดารงตาแหน่งได้จนถึงอายุเจ็ดสิบห้าปี โดยต้องสมัครเสียก่อนอายุครบหกสิบแปดปี
อย่ างไรก็ดี นั บ แต่ได้ มีก ารจั ดตั้ งศาลรัฐ ธรรมนู ญ ตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ศาลรัฐธรรมนูญได้แสดง
บทบาทในการวินิจฉัยปัญหาที่สาคัญต่อบ้านเมืองเป็นจานวนมาก และเนื่องจากคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
มีผลเป็นที่สุด ไม่อาจมีการอุทธรณ์โต้แย้งคาวินิจฉัยต่อไปได้ บทบาทและความรับผิดชอบของตุลาการแต่ละ
ท่านจึงมีความสาคัญอย่างมาก ยิ่งเป็นคาวินิจฉัยที่กระทบต่อส่วนได้เสียของกลุ่มการเมืองหรือสังคมส่วนรวม
เสียงวิพากษ์วิจารณ์เมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมาในทางหนึ่งทางใดก็มักถูกยกเป็นประเด็นทางการเมือง ถึง
ขนาดมีการกล่าวหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าไม่เป็นกลาง และเรียกร้องให้ยุบเลิกศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ ในการวินิจฉัยปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายย่อมส่งผลกระทบต่อ
การใช้อานาจของฝ่ายนิติบัญญัติ หรือฝ่ายบริหาร ไม่มากก็น้อย เนื่องจากการใช้และการตีความรัฐธรรมนูญเป็น
การก้าวล่วงเข้าไปกระทบกับความมีอยู่ของหลักเกณฑ์ไปในทางหนึ่งทางใด ไม่ว่าจะเป็นไปในทางขยายหรือ
ลด หรือ เปลี่ยนแปลงผลผูกพันทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นสมควร ครั้นจะให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติตีความรัฐธรรมนูญเอาเองเมื่อมีการโต้แย้งว่าร่างกฎหมายหรือกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติจัดทาขึ้นเอง จะ
ทาให้ขาดความน่าเชื่อถือได้เพราะเป็นผู้ร่างกฎหมายนั้นเอง และการจะให้ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเป็นผู้
ตีความว่ากฎหมายใดขั ดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก็จะทาให้รัฐธรรมนูญมีฐานะไม่ต่างจากหลักเกณฑ์
ทั่วไป ไม่ใช่กฎหมายสูงสุด
ด้วยเหตุนี้ จึงให้คงมีศาลรัฐธรรมนูญเหมือนเช่นรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับที่ผ่านมา เพียงแต่เมื่อ
คานึงถึงบทบาทที่สาคัญของศาลรัฐธรรมนูญจึงได้มีการกาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ดารงตาแหน่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญให้ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่สูงขึ้นกว่าที่เคยกาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเดิม เพื่อให้เป็น
หลักประกันว่าจะได้บุคคลที่มีคุณธรรม ความกล้าหาญ อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และมีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง

๓๔๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๐๐ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการ กาหนดองค์ประกอบ และคุณลักษณะ
ศาลรัฐธรรมนูญจานวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจาก
และที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
บุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่งได้รับ
คัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จานวนสามคน
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดารงตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับ
คัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จานวนสองคน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหา
จากผู้ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยัง
มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จานวนหนึ่งคน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์
ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จานวน
หนึ่งคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคย
รับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เทียบเท่า หรือตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าปี จานวนสองคน
ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
ตาม (๑) ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคลจากผู้ซึ่งเคยดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้
การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวันที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี ในกรณี
จาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศ
ลดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือ
น้อยกว่าสองปีมิได้

๓๔๓
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติแห่งมาตรานี้กาหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จานวนเก้าคน ซึ่งเป็ น จานวนเดิมตามที่บัญ ญั ติในรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐
อย่างไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้สู งขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ เพื่อให้ สอดคล้องกับ
หน้าที่และอานาจที่เพิ่มขึ้นและเกิดความเชื่อมั่นในความรู้และประสบการณ์แก่สังคมยิ่ งขึ้น โดยมีความมุ่งหมาย
ให้มีการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
โดยกาหนดจานวนและคุณสมบัติจากผู้พิพากษาศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์
และผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอื่นด้วย
(๒) การคัดเลือกผู้พิพ ากษาในศาลฎีก ามาดารงตาแหน่งตุล าการศาลรัฐ ธรรมนูญ จานวน
สามคน ตามความในอนุ มาตรา (๑) ได้วางหลักสาคัญ ใหม่ในการพิจารณาว่าผู้พิพ ากษาคนใดจะได้รับการ
คัดเลือกเป็น ตุล าการศาลรัฐ ธรรมนูญ คือ ๑) ในขณะได้รับการคัดเลือ กต้องดารงตาแหน่งเป็นผู้พิพากษา
ในศาลฎีกา และ ๒) ต้องดารงตาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ทั้งนี้ คาว่า
“ผู้พิพากษา” นั้น หมายรวมถึงผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาซึ่งมีคุณสมบัติดังกล่าวด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม โดยที่ ค านึ ง ว่ า อาจมี ก รณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก าไม่ ส ามารถคั ด เลื อ ก
ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
เพื่อคัดเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม (๑) ได้ จึงได้วางหลักไว้ในวรรคสองว่าให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
เลือกบุคคลจากผู้ซึ่งเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อคง
หลักการในเรื่ององค์ป ระกอบของตุล าการศาลรัฐ ธรรมนูญว่าจะต้องมีตุล าการศาลรัฐ ธรรมนูญซึ่งมาจาก
ผู้พิพากษาในศาลฎีกา
(๓) การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๐ (๓) และ (๔) จากผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ที่เคย
ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการ
เป็น ที่ป ระจักษ์ ในสาขานิติศาสตร์ จานวนหนึ่งคน สาขารัฐศาสตร์ห รือ รัฐประศาสนศาสตร์จานวนหนึ่งคน
มีความหมายดังนี้
๑) ความว่า “ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย” หมายถึง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งต้องได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฉพาะบุคคลที่
มีผลงานผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดเท่านั้น ทั้งนี้ การที่กาหนดคุณสมบัติทางวิชาการสูง
ถึ งระดั บ ศาสตราจารย์ เนื่ อ งจากการที่ จ ะด ารงต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ ได้ นั้ น บุ ค คลนั้ น ย่ อ มมี ก ารศึ ก ษา
กว้างขวางลึกซึ้ง คิดค้น วิจัยทางวิชาการ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
สั่งสมประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๓๔๔
๒) ความหมายของการมีผ ลงานทางวิช าการเป็ นที่ป ระจักษ์ มิได้ห มายถึงเพี ยงการที่
บุคคลดังกล่าวยังคงแสดงความรู้ความสามารถทางวิชาการในสาขาที่เคยได้รับตาแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะ
การผลิ ตงานเขีย นตารา งานวิจั ย หรือบทความ แต่ยังเป็ น คุณ สมบั ติของบุ คคลที่ ยังดาเนิ นกิ จกรรมที่ เป็ น
ประโยชน์ ต่อสั งคมในทางวิช าการสาขานั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ยังคงปฏิบัติห น้าที่ เป็นอาจารย์ห รือเป็ น
วิทยากรบรรยายในสาขาที่เคยได้รับ ตาแหน่งทางวิชาการในงานสัมมนาทางวิช าการต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ หรือผลงานวิชาการที่เคยสร้างสรรค์ มานั้นยังได้รับการยอมรับ ตีพิมพ์ หรืออ้างอิงอยู่อย่าง
สม่าเสมอ
(๔) ความในอนุมาตรา (๕) กาหนดให้ผู้ที่จะเข้ามาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องรับหรือเคย
รับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอัยการ
สูงสุ ดมาแล้ วไม่น้ อยกว่าห้ าปี จ านวนสองคน โดยมุ่งหมายให้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการ
บริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิที่กาหนดว่าต้องรับหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่า
อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า ส่วนราชการนั้นจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องเป็นผู้ทาหน้าที่
บริหารส่วนราชการนั้นอย่างแท้จริง เช่น ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัด หรือเอกอัครราชทูตซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงผู้ดารง
ตาแหน่ง อื่น ซึ่งแม้จ ะมีร ะดับ ตาแหน่ง เทีย บได้ร ะดับ เดีย วกับ อธิบ ดี แต่มิได้เ ป็น หัว หน้า ส่ว นราชการนั้น
เช่นรองหัวหน้าส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการเทียบได้กับปลัดกระทรวง และรองหัวหน้าส่วนราชการนั้น
มีระดับตาแหน่งเทียบได้กับอธิบดี เช่น รองปลัดกระทรวง รองผู้อานวยการสานักงบประมาณ ฯลฯ ในกรณีเช่นนี้
ไม่ถือว่าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวมีตาแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ากับอธิบดี เพราะมิได้เป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ
การที่กาหนดให้ต้องมีฐานะอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า โดยมุ่งเน้นความเป็น
หัวหน้าส่วนราชการ เนื่องจากเป็น ผู้บ ริหารที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบังคับบัญชา
และบริหารงาน บริหารบุคคล และบริหารงบประมาณ ในระดับไม่ต่ากว่าอธิบดีมาแล้วตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ ย่อมทาให้มั่นใจได้ว่าเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมทั้งเชื่อได้ว่า
ในเวลาใช้อานาจในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการขององค์กรอิสระแล้ว จะทาให้คานึงถึงปัจจัย
ต่าง ๆ รอบด้านอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ส าหรั บ ความที่ ว่ า “ต้ อ งด ารงต าแหน่ งดั งกล่ า วเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ปี ” นั้ น การนั บ
ระยะเวลาดารงตาแหน่ งไม่จาเป็ นต้องดารงตาแหน่งต่อเนื่องหรือติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี แต่สามารถนับ
ระยะเวลาที่ไม่ต่อเนื่องมารวมกันได้

๓๔๕
นอกจากนี้ เมื่อใช้ความว่า “หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า ” ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งรองหัวหน้า
ส่วนราชการ จึงไม่อยู่ในความหมายของความว่า “หัวหน้าส่วนราชการ” ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนี้
กรณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็ นตาแหน่งหั วหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ากรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยจึงมี
คุณสมบัติตามความใน (๕) ของมาตรา ๒๐๐ แต่สาหรับตาแหน่งรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ข้าราชการ
พลเรือนผู้ซึ่งดารงตาแหน่งระดับ ๑๑ หรือศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ ไม่ใช่ตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการจึงไม่ถือเป็น
คุณสมบัติที่กาหนดไว้ในมาตรานี้เป็นต้น
(๕) วรรคสาม ความว่า “...ในกรณีจาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศ
ลดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมิได้ ” หมายความว่าในกรณีที่
คณะกรรมการสรรหาไม่สามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติการดารงตาแหน่ง ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุด ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่รับหรือเคยรับราชการในตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอัยการสูงสุด ตามที่กาหนดไว้ใน
วรรคหนึ่ง หรือผู้พิพากษาในศาลฎีกาตามวรรคสอง อาจจาเป็นต้องลดระยะเวลาคุณสมบัติการดารงตาแหน่ง
เหลือเพียงสองปี โดยคณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบเป็นกรณี ๆ ไป

๓๔๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๐๑ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมี
กาหนดคุณสมบัติทั่วไปของตุลาการ
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย
ศาลรัฐธรรมนูญ
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีใน
วันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๕) มี สุ ข ภ าพที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติมาตรานี้ได้กาหนดคุณสมบัติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสูงขึ้นกว่าที่ได้เคยบัญญัติไว้ใน
รัฐ ธรรมนูญ ฉบับ ก่อน ๆ กล่าวคือ บทบัญ ญัติในอนุมาตรา (๒) เป็นการกาหนดคุณสมบัติใหม่ว่า ตุล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัคร
เข้ารับการสรรหา เพื่อให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ตุลาการศาลปกครอง และอัยการ ซึ่งเป็นนักกฎหมายที่มี
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมากขึ้น การกาหนด
อายุแรกเข้าดารงตาแหน่งไว้ที่ไม่ถึงหกสิบแปดปี เพื่อให้ครอบคลุมถึงผู้พิพากษาอาวุโสที่ยังมีอายุราชการ
อีกอย่างน้อยสองปีมีแรงจูงใจที่ไปสมัครรับการคัดเลือก ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา ๒๐๘ (๔) ที่ขยายอายุของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องพ้นจากตาแหน่งจากเดิมในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ บัญญัติไว้เจ็ดสิบปีเป็นสูงสุด
ที่เ จ็ด สิบ ห้า ปี เ พื่อ ให้มีตัว เลือ กมากขึ้น นอกจากนี้ บทบัญ ญัติในอนุม าตรา (๕) ยัง ได้กาหนดให้สุข ภาพ
เป็นคุณสมบัติสาคัญที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

๓๔๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๐๒ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่มี
กาหนดลักษณะต้องห้ามของตุลาการ
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ศาลรัฐธรรมนูญ
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้
ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระใด
(๒) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๗) หรือ (๑๘)
(๓) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
(๕) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นของ
พรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
(๖) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษา
ของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๘) เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือ
องค์กรที่ดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือ
เป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๙) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
(๑๐) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติมาตรานี้ ได้กาหนดลักษณะต้องห้ามของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมากขึ้น และสูงกว่า
ที่เคยได้บัญ ญัติไ ว้ใ นรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ ก่อ น ๆ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งผู้ที่จ ะเข้า มาดารงตาแหน่งทางการเมือ ง
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติลักษณะต้องห้ามที่สาคัญประการหนึ่ง
ซึ่ง แตกต่า งจากรัฐ ธรรมนูญ อื่น ๆ กล่า วคือ การเป็น หรือ เคยเป็น ตุล าการศาลรัฐ ธรรมนูญ หรือ ผู ้ดารง
ตาแหน่งในองค์กรอิสระใดมาก่อน จะไม่สามารถดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้อีก เพื่อป้องกันมิให้

๓๔๘
บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอาศัยความได้เปรียบและเพื่อขจัดการมีส่วนได้ส่วน
เสีย และการขัดกันแห่งผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรดังกล่าวมาเป็นประโยชน์ในการได้รับ
การคั ด เลื อ กหรื อ สรรหาเพื่ อ ให้ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ตุ ล าการศาลรัฐ ธรรมนู ญ ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญสามารถทาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

๓๔๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๐๓ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นหน้าที่และ
อานาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นาฝ่ายค้านใน
สภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
(๔) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๐๑ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒ และไม่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ องค์กรละ
หนึ่งคน เป็นกรรมการ
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒)
หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
ให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วย
ธุรการของคณะกรรมการสรรหา
ให้คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหาผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ได้รับ
การคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สรรหาให้เป็นที่สุด
ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือ
เพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญใน
การปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของ
สังคม โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหา
ดาเนินการสรรหาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วย แต่ต้อง
ได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น

กาหนดองค์ประกอบ หน้าที่และ
อานาจของคณะกรรมการสรรหาผู้
สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

๓๕๐
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติมาตรานี้กาหนดองค์ประกอบของกรรมการสรรหา ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วน
ทีเ่ ป็นองค์อานาจของประเทศซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ และเพื่อให้ทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
จึงกาหนดให้คณะกรรมการในองค์กรอิสระแต่งตั้งคัดเลือกผู้แทนซึ่งไม่ใช่องค์กรของตนเข้าร่วมเป็นกรรมการสรรหา
ทั้งนี้ ยกเว้นฝ่ายบริหาร เนื่องจากองค์กรเหล่านี้จะเป็นหลักในการควบคุมตรวจสอบการทาหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
จึงไม่ควรให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมเป็นกรรมการสรรหาด้วย
ส่วนความในวรรคสามเป็นการกาหนดให้ชัดเจนขึ้นในรัฐธรรมนูญว่า ให้สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากเดิมสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวมาอยู่ก่อนแล้ว และผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญต้องผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วย ซึ่งจะทาให้เกิดความต่อเนื่องในการทางาน
สาหรับการดาเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการใหม่ว่า
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดารงตาแหน่ง
ในองค์กรอิสระทุกองค์กร กาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย และคาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสรรหาให้ เป็น ที่สุด เนื่องจากที่ผ่านมามักมีข้อโต้แย้งเรื่องคุณ สมบัติ ของผู้ที่จะได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนาไปฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้องเดินหน้า
ต่อไปไม่ได้ จึงกาหนดให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย และให้เป็นที่สุด โดยไม่ต้องไปฟ้องศาล และทาให้
กระบวนการสรรหาสามารถเดินหน้าต่อไปได้
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการสาคัญ
ในการพิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น จะต้องพิจารณาจากบุคคล
ซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี
ของสังคม ทั้งนี้ คาว่า “กล้าหาญ” มุ่งหมายให้บุคคลที่จะเข้ามาทาหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องทา
หน้าที่ด้วยความเชื่อมั่นในความถูกต้องชอบธรรม เด็ดขาด กล้าตัดสินใจบนพื้นฐานแห่งความสุจริต โดยปราศจาก
ภยาคติทั้งปวง
สาหรับความว่า “... โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาสรรหา
จากบุ ค คลที่ มี ค วามเหมาะสมทั่ ว ไปได้ ด้ ว ย แต่ ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมของบุ ค คลนั้ น ” หมายถึ ง วิ ธี ก าร
ดาเนินการสรรหานั้น นอกเหนือจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหามีอานาจที่จะไปคัดสรร
หรือคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม แต่มิได้
ยื่นสมัคร

๓๕๑
ส่วนความที่ว่า “ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้บุคคล
ซึ่งมีความรับ ผิดชอบสูง....” นั้น มุ่งหมายที่จะให้คณะกรรมการใช้วิธีการในการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกัน มากกว่าที่จะใช้วิธีลงคะแนนโดยไม่ปรึกษาหารือกันเลย และที่เน้น “บุคคลซึ่งมีความ
รับผิดชอบสูง” ก็เพื่อให้คัดสรรบุคคลที่เสียสละ ทุ่มเท ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ใช่ทางาน
เฉพาะในเวลาที่นัดประชุมกันเท่านั้น

๓๕๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๐๔ ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อ
กาหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความ
สรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้อง
เห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน ได้รับเห็นชอบจากวุฒิสภา
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหา
หรือคัดเลือกรายใด ให้ดาเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทน
ผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
เมื่อผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาแล้ว ให้เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาล
รัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ
ให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
แต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติมาตรานี้ ได้บัญญัติให้ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก
วุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ โดยเมื่อผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วให้เลือกกันเอง
เป็นประธานตุล าการศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบและให้ประธานวุฒิสภาลงนาม
รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ต่อไป
ส่ว นกรณีที่ วุฒิส ภาไม่ใ ห้ค วามเห็น ชอบผู้ไ ด้รับ การสรรหาหรือ คัด เลือ กนั้น รัฐ ธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได้ บั ญ ญั ติ แ ตกต่ า งจากที่ เคยบั ญ ญั ติ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๐๖) ที่เดิมเคยกาหนดว่า “ในกรณีที่วุฒิสภาไม่เห็นชอบ
ในรายชื่อใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ดาเนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วย
กับ วุฒ ิส ภาและมีมติยืน ยัน ตามมติเดิมด้ว ยคะแนนเอกฉัน ท์ ให้ส่งรายชื่อ นั้นให้ป ระธานวุฒ ิส ภานาความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป แต่ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์ ให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่..”

๓๕๓
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติใหม่ในวรรคสองแห่งมาตรานี้ว่า ในกรณี
ที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด ให้ดาเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

๓๕๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๐๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ยังมิได้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา
๒๐๒ (๖) (๗) หรือ (๘) หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (๙) อยู่ ต้อง
แสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๐๒
(๖) (๗) (๘) หรือ (๙) แล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธาน
วุฒิสภากาหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนาความ
กราบบังคมทูลตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสี่ ในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐาน
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ และให้
ดาเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม่

กาหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญแสดงหลักฐานว่าได้ลาออก
หรือเลิกประกอบวิชาชีพก่อนที่ประธาน
วุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
แต่งตั้ง

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้กาหนดให้ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณี
ยังไม่พ้นจากตาแหน่ง กล่าวคือ
(๑) ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๒) พนั กงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิส าหกิจ หรือราชการส่ วนท้องถิ่น หรือ
กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๓) เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๔) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพต่อประธานวุฒิสภา ภายในเวลาที่
ประธานวุฒิสภากาหนด ในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐานภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ และให้
ดาเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม่

๓๕๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๐๖ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
มาตรา ๒๐๔ ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจานวนไม่น้อย
กว่าเจ็ดคน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น
ประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดย
ไม่ต้องรอให้มผี ู้ได้รับความเห็นชอบครบเก้าคน และเมื่อโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญดาเนินการตาม
หน้าที่และอานาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้น ให้ถือว่า
ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่

กาหนดจานวนขั้นต่าของตุลาการที่ทา
หน้าที่ในศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อน รวมทั้งให้เลือก
กันเองเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญได้
แม้ยังไม่มีตุลาการครบเก้าคน

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้กาหนดให้กรณีมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่น้ อยกว่าเจ็ ดคนแล้ ว ให้ ผู้ ได้ รับ ความเห็ น ชอบเลื อกกัน เองคนหนึ่งเป็น ประธานศาลรัฐ ธรรมนู ญ เพื่ อให้
ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจไปพลางก่อน การที่กาหนดจานวนไว้เจ็ดคนนั้น เนื่องจากจานวนดังกล่าว
เป็น องค์คณะที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการนั่งพิจารณาและทาคาวินิจฉัยได้ตามมาตรา ๒๑๑ และเมื่อโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้วให้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่

๓๕๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๐๗ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการ
ดารงตาแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้
ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว

กาหนดวาระการดารงตาแหน่งตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และให้ดารงตาแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติเกี่ยวกับวาระการดารงตาแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เดิมได้บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุท ธศักราช ๒๕๔๐ (มาตรา ๒๕๙) และได้ บั ญ ญั ติ ทานองเดียวกันใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๐๘) โดยกาหนดวาระการดารงตาแหน่งไว้
เก้าปี แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เปลี่ยนแปลงใหม่โดยกาหนดวาระการดารง
ตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไว้เจ็ดปี และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว ซึ่งระยะเวลาเจ็ดปี น่าจะเป็น
ช่วงเวลาที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็มีเวลาเพียงพอที่เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร เป็นการ
เปิ ดโอกาสให้ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงบุ คคลที่ ดารงต าแหน่ งตุล าการศาลรัฐ ธรรมนูญ อันจะนาความคิดและ
ทัศนคติใหม่เข้ามาในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับพลวัตรของสังคม

๓๕๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๐๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากตาแหน่งด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) พ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๒๓๕
วรรคสาม
ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากตาแหน่ง ให้พ้น
จากตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย
ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระ ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจากตาแหน่งปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่แทน
ในกรณีที่มีปัญหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดพ้น
จากตาแหน่งตาม (๑) หรือ (๓) หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ เป็นผูว้ ินิจฉัย คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด
การร้องขอ ผู้มีสิทธิร้องขอ การพิจารณา และการ
วินิจฉัยตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ

กาหนดเหตุแห่งการพ้นจากตาแหน่ง
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนอกเหนือการ
พ้นจากตาแหน่งตามวาระ และกาหนด
หลักเกณฑ์การวินิจฉัยเมื่อมีเหตุต้อง
วินิจฉัยกรณี (๑) หรือ (๓)
ให้เป็นหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓

๓๕๘
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติมาตรานี้กาหนดเหตุแห่งการพ้นจากตาแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่เพิ่มขึ้นใหม่จากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ กล่าวคือ
(๑) ความในอนุมาตรา (๔) เป็นบทบัญญัติที่ขยายอายุของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องพ้นจาก
ตาแหน่งจากเดิมในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ บัญญัติไว้เจ็ดสิบปีเป็นสูงสุดอายุครบเจ็ดสิบห้าปี
(๒) ความในอนุ มาตรา (๕) เป็นบทบัญ ญัติใหม่กาหนดให้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจาก
ตาแหน่ งเพราะเหตุฝ่ าฝื น หรือไม่ป ฏิบั ติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุล าการศาลรัฐธรรมนูญ โดยศาล
รัฐธรรมนูญมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(๓) ความในอนุ มาตรา (๖) เป็นบทบัญ ญัติใหม่กาหนดให้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจาก
ตาแหน่งเพราะเหตุที่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมีคาพิพากษาว่ า
ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระทาความผิดตามที่ถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้องคาพิพากษานั้นพ้นจาก
ตาแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่
นอกจากนี้ รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศัก ราช ๒๕๖๐ ได้ว างหลักการใหม่
ในวรรคสอง บัญญัติให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากตาแหน่ง ให้พ้นตาแหน่งตุลาการด้วย เนื่องจาก
ตาแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นตาแหน่งที่ต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นการเฉพาะ และเพื่อมิให้
มีการสลับตาแหน่งระหว่างประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งได้กาหนดให้ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งแทน เพื่อให้มีการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ส่วนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดพ้นจากตาแหน่งตามอนุมาตรา (๑) หรืออนุมาตรา (๓) หรือไม่
รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักเกณฑ์ใหม่โดยให้อานาจคณะกรรมการสรรหา
เป็น ผู ้ว ิน ิจ ฉัย ทั ้ง นี ้ รายละเอีย ดต่า ง ๆ หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารให้เ ป็น ไปตามพระราชบัญ ญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

๓๕๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๐๙ ในระหว่างที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระและยังไม่มีการแต่งตั้งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกรณีมีตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน

ความมุ่งหมาย
ในกรณี ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ้ น
ตาแหน่งก่อนวาระและมีตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ เหลื ออยู่อย่างน้อยเจ็ดคน
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่อง

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้กาหนดขึ้นเพื่อให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
แม้จ ะยั งไม่มีการแต่งตั้งตุล าการศาลรัฐธรรมนูญ แทนตาแหน่งที่ว่าง โดยให้ ตุล าการศาลรัฐธรรมนูญ เท่าที่
เหลืออยู่อย่างน้อยเจ็ดคนปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เพื่อให้ครบองค์คณะ
อนึ่ง กรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีจานวนเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๑๔ (ดูคาอธิบายประกอบในมาตรา ๒๑๔)

๓๖๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมายหรือร่างกฎหมาย
(๒) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอานาจ
ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กร
อิสระ
(๓) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
การยื่นคาร้องและเงื่อนไขการยื่นคาร้อง การพิจารณา
วินิจฉัย การทาคาวินิจฉัย และการดาเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ
ให้นาความในมาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑
และมาตรา ๑๙๓ มาใช้บังคับแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม

ความมุ่งหมาย
กาหนดหน้าที่และอานาจศาล
รัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของกระบวนการพิจารณา
วินิจฉัยคดีและการดาเนินงานของศาล
รัฐธรรมนูญ

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัตินี้ กาหนดหน้าที่และอานาจของศาลรัฐธรรมนูญไว้กว้างขวางมากกว่าที่บัญญัติ
ไว้ในรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐ โดยเฉพาะในหมวดหน้าที่ของรัฐ และหมวด
แนวนโยบายแห่ งรัฐ ซึ่งประชาชนสามารถฟ้องตรงต่อศาลรัฐ ธรรมนูญ ได้ ตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการตามที่
กฎหมายกาหนด นอกจากนั้น ยังได้ให้อานาจศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยหน้าที่และอานาจระหว่างองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญได้ก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้น
(๒) การกาหนดหน้าที่และอานาจของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย หมายถึง
๑) กรณีกฎหมายประกาศใช้บังคับแล้ว ได้แก่
๑.๑) กรณี ที่ศาลจะใช้ กฎหมายบังคับ แก่คดีใด หากมีข้อความที่ขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนู ญ ถ้าศาลเห็ น เองหรือ คู่กรณี โต้แย้ง ให้ ศาลส่ งความเห็ น ดังกล่ าวต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่ อวินิ จฉัย
(มาตรา ๒๑๒)

๓๖๑
๑.๒) ในกรณี ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น เห็ น ว่ า บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายใดมี ปั ญ หา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย (มาตรา
๒๓๑ (๑))
๒) กรณีก่อนที่กฎหมายจะประกาศใช้บังคับ มิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ได้แก่กรณี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หรือนายกรัฐมนตรี
เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑๔๘ )
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๓๒ ประกอบมาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๘๑)
๓) กรณีการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างข้อบังคับการประชุมของ
สภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา ร่างข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา ที่จะประกาศใช้
บังคับมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๔๙)
๔) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกาหนดมิให้ขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓)
(๓) บทบัญญัติในอนุมาตรา (๒) เป็นบทบัญญัติที่แตกต่างจากเดิมในเรื่องการกาหนดหน้าที่
และอ านาจของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ เกี่ ย วกั บ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละอ านาจของสภา
ผู้ แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา รั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี หรื อ องค์ ก รอิ ส ระ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาที่ เคยเกิ ด ขึ้ น ในอดี ต โดย
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กาหนดให้ ศาลรัฐ ธรรมนูญได้ป ฏิบัติห น้าที่ในเชิงรุก มากขึ้น โดยให้มีอานาจวินิจฉัย ได้
แม้กรณีเกิดข้อสงสัยในหน้าที่และอานาจระหว่างองค์กร
(๔) บทบัญญัติในอนุมาตรา (๓) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ
๑) การพิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
มีส่วนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย (ตามมาตรา ๑๔๔)
๒) การพิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
สิ้นสุดลง (ตามมาตรา ๘๒ และมาตรา ๑๔๔)
๓) การพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการพ้นจากตาแหน่งของคณะรัฐมนตรีและความเป็น
รัฐมนตรีสิ้นสุดลง (ตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม และมาตรา ๑๗๐)
๔) การพิจ ารณาวินิจฉัยหนังสื อสั ญ ญาใดต้องได้รับความเห็ น ชอบจากรัฐสภาหรือไม่
(ตามมาตรา ๑๗๘)
๕) การพิจารณาวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติมีห ลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ (ตามมาตรา ๑๓๙)
๖) การพิจารณาวินิจฉัยสั่งการกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย (ตามมาตรา ๔๙)
๗) การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
ของบุคคลขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา ๒๑๓)

๓๖๒
๘) การพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมิให้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา ๒๕๖ (๙))
๙) หน้าที่และอานาจของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกาหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้า
หน่ว ยงานธุร การของศาลรัฐ ธรรมนูญ และองค์ก รอิส ระ และสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร สมาชิก วุฒิส ภา
และคณะรัฐมนตรี (มาตรา ๒๑๙) และให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระดาเนินการให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากตาแหน่ง
(บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง)
๑๐) หน้าที่และอานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อรัฐสภา (ตามมาตรา ๑๓๑ (๑))
๑๑) การให้ค วามเห็น ต่อ รัฐ สภาเกี่ย วกับ ร่า งพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ
(ตามมาตรา ๑๓๒ (๒) และ (๓))
๑๒) การแต่งตั้งกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔) สรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ยกเว้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามมาตรา ๒๑๗)
๑๓) กรณีที่ศาลรัฐ ธรรมนูญ จะต้องส่งความเห็น ต่อประธานสภานิติบัญ ญัติแห่งชาติ
ตามบทเฉพาะกาล (ตามมาตรา ๒๖๗)
(๕) บทบัญญัติในวรรคสองเป็นการกาหนดให้นาเรื่องการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลใน
มาตรา ๑๘๘ การแต่งตั้งและการพ้น จากตาแหน่งของผู้พิพากษาและตุลาการให้ อยู่ในพระราชอานาจของ
พระมหากษัตริย์ตามมาตรา ๑๙๐ การถวายสัตย์ปฏิญาณตามมาตรา ๑๙๑ และเรื่องหน่วยงานรับผิดชอบ
ธุรการตามมาตรา ๑๙๓ มาใช้บังคับแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม

๓๖๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๑ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในการนั่งพิจารณาและในการทาคาวินิจฉัยต้องประกอบด้วยตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก เว้น
แต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องใดไว้พิจารณาแล้ว ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัยโดยอ้างว่าเรื่องนั้นไม่อยู่ใน
อานาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได้
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผล
ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงาน
ของรัฐ

ความมุ่งหมาย
กาหนดองค์คณะของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและใน
การทาคาวินิจฉัย และกาหนดพันธะ
แห่งคาวินิจฉัย

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติมาตรานี้ เป็นบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม่ โดยเพิ่มจานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ในองค์ ค ณะเป็ น เจ็ ด คนเพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม หลั ก ประกั น ให้ เกิ ด ความยุ ติ ธ รรม และก าหนดให้ ตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยในทุกประเด็นเมื่อรับพิจารณาแล้ว โดยให้คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กร
และศาล รวมทั้งหน่ ว ยงานของรัฐ โดยคาว่า “ศาล” ในที่นี้มุ่งหมายถึงองค์กรที่มีฐานะเป็นศาลทุกองค์กร
รวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญด้วย คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อผูกพันองค์กรอื่น ๆ ทุกองค์กรแล้ว องค์กรอื่น ๆ
ต้องสามารถมั่นใจได้ว่าการทาตามคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะไม่กลายเป็นการกระทาฝ่าฝืนคาวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตเพราะเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญมิได้ถูกพันต่อคาวินิจฉัยของตน จนเป็นเหตุให้เกิด
ความไม่แน่นอนในคาวินิจฉัย แต่การเปลี่ยนแปลงคาวินิจฉัยเพราะเหตุที่บริบทหรือวิวัฒนาการหรือข้อเท็จจริง
เปลี่ยนแปลงไปและศาลรัฐธรรมนูญมีเหตุผลที่ชี้แจงได้ ย่อมอยู่ในวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้

๓๖๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๑๒ ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่ง
กาหนดวิธีการโต้แย้งความชอบด้วย
กฎหมายบังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วย รัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ง
เหตุผลว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยมาตรา ๕ และยังไม่มี กฎหมายในระหว่างที่คดีอยู่ในศาล
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้
ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ใน
ระหว่างนั้น ให้ศาลดาเนินการพิจารณาต่อไปได้แต่ให้รอการพิพากษา
คดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคาโต้แย้งของคู่ความ
ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ
จะไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่
ไม่กระทบต่อคาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่ในคดีอาญา
ให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระทาความผิดตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ นั้น
เป็นผู้ไม่เคยกระทาความผิดดังกล่าว หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้
ปล่อยตัวไป แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือ
ค่าเสียหายใด ๆ
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๕ ที่บัญญัติให้
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด โดยกาหนดให้เป็นอานาจของศาลรัฐ ธรรมนูญ เป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ใช้ได้กับคดีทั้งปวง และมีผลผูกพันทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ (ดูคาอธิบายประกอบมาตรา ๒๑๑)
การที่บัญญัติไว้ในวรรคสามมิให้คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกระทบต่อคาพิพากษาของศาล
อันถึงที่สุดแล้ว ก็เพื่อเป็นการยอมรับความเป็นอิสระของศาลแต่ละศาล การใดที่ศาลอื่นได้วินิจฉัยไปจนถึงที่สุดแล้ว
แม้กฎหมายที่ศาลอื่นใช้เป็นหลักจะถูกวินิจฉัยในภายหลังว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ก็ไม่มีผลต่อคาพิพากษา
ของศาลที่มีไปก่อนหน้ านั้ นจนถึงที่สุดแล้ว คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีผลเฉพาะต่อคดีที่กาลังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลอื่นเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ และกฎหมายนั้นเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา ผลของคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะมีผล
ย้อนหลังในทางที่เป็ นคุณต่อผู้ที่เคยถูกศาลพิพากษาว่ากระทาความผิดด้วย โดยให้ถือว่าผู้นั้ นไม่เคยกระทา

๓๖๕
ความผิด และถ้ายังอยู่ในระหว่างการรับโทษก็ให้ปล่อยตัวไป แต่ผู้นั้นจะย้อนกลับมาเรียกร้องค่าชดเชยหรือ
ค่าเสียหายไม่ได้

๓๖๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๑๓ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคา
วินิจฉัยว่าการกระทานั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

กาหนดหลักการและวิธีการในการ
คุ้มครองบุคคลจากการกระทาอัน
เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ไม่
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้เป็นหลักการใหม่ ซึ่งเป็นบทบัญญัติรองรับกับมาตรา ๕ ที่บัญญัติว่า “รัฐธรรมนูญ
เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทาใด ขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนู ญ บทบั ญญัติหรือการกระทานั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ ” โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ขยายสิทธิของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ เพื่อใช้สิทธิในการยื่นคาร้องต่อศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ข ยายรวมถึ ง “การกระท า” ที่ ไม่ ช อบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ด้ ว ย ซึ่ ง เดิ ม ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๑๒) ให้สิทธิบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ยื่นคาร้อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เฉพาะกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเท่านั้น การที่ความคุ้มครอง
ของมาตรานี้ขยายไปถึงการกระทานั้น เป็นการเพิ่มความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วยการอุด
ช่องว่างในกรณีที่ไม่มีอานาจของศาลใดเข้าไปคุ้มครอง และเพื่อให้ความคุ้มครองไม่เพียงแต่การละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพที่เกิดจากการกระทาของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานซึ่งใช้อานาจรัฐ หรือแม้แต่
การกระทาของเอกชนก็อยู่ในข่ายที่อาจถูกโต้แย้งว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญได้เช่นกัน ซึ่งได้ให้สิทธิแก่บุคคล
ซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง เพื่อมีคา
วินิจฉัยว่าการกระทานั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขยายการคุ้มครองสิทธิตามวรรคหนึ่งเป็นเรื่องที่อาจมีขอบเขต
กว้างขวาง และเพื่อมิให้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องรับภาระเกินสมควร จึงได้มีการกาหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิตาม
มาตรานี้ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

๓๖๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๑๔ ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
กาหนดขึ้นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ
ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม และมีตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง
ศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน ให้ประธานศาลฎีกาและ
ไม่ขาดตอน
ประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทา
หน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราวให้ครบเก้าคน
โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งทาหน้าที่ในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ได้จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ตนทาหน้าที่แทนจะปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งแทน
คาอธิบายประกอบ
บทบัญ ญัตินี้กาหนดให้กรณีเมื่อมีตุล าการบางคนต้องหยุดปฏิบัติห น้าที่ตามมาตรา ๒๓๕
วรรคสาม ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออยู่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และเพื่อให้ครบองค์คณะในการ
พิจารณาคดี จึงกาหนดให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทาหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการ
ชั่วคราว จนกว่าจะมีการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนตาแหน่งที่ว่าง และผู้ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรานี้ไม่ต้องได้รับการแต่งตั้ง และไม่ต้องถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์เพราะเป็นการเข้ามาทาหน้าที่แทนเท่านั้น

หมวด ๑๒
องค์กรอิสระ
ความมุ่งหมาย
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ผู้ ต รวจการแผ่ นดิน ของรัฐ สภา คณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ กาหนดให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนองค์กรอื่น
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ คื อ องค์ ก รอั ย การ และคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ส าหรั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับการบัญญัติให้เป็นองค์กรอิสระ
ในขณะที่ อ งค์ ก รอั ย การ ยั ง คงเป็ น องค์ ก รอื่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ เช่ น เดี ย วกั บ ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
องค์กรอิสระ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญและได้รับมอบหมายให้ดาเนินการเกี่ยวกับ
ภารกิจของรัฐตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นองค์กรของรัฐที่มีสถานะพิเศษ ซึ่ง
ได้รับหลักประกันให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้โดยอิสระ ปลอดพ้นจากการแทรกแซงจากองค์กรอื่นของรัฐหรือ
สถาบันการเมืองอื่น โดยจัดให้ทาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจรัฐ คุ้มครองและดูแลสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนจากการใช้อานาจรัฐหรือการกระทาของบุคคล รวมทั้งการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน และเพื่อให้การทา
หน้ า ที่ ข ององค์ ก รทั้ ง ๕ องค์ ก รเป็ น ไปอย่ า งเข้ ม แข็ ง รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพิ่มและปรับปรุงอานาจขององค์กรอิสระในหลายเรื่อง รวมทั้งกาหนดให้
องค์กรอิสระทั้งหลายร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงานของแต่ละองค์กรด้วย

๓๖๙

ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ความมุ่งหมาย
เป็นบทบัญญัติทั่วไปที่รับรองถึงฐานะขององค์กรอิสระทั้งหลายว่ามีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ และกาหนดเรื่องการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ คุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจากตาแหน่งของผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ รวมถึง การมีหน่วยงานธุรการของ
องค์กรอิสระแต่ละแห่ ง และยังกาหนดเรื่องใหม่อีกสองเรื่องที่ไม่เคยกาหนดในรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้คือ การ
กาหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่
ในองค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่ ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ไปจนถึง
หัวหน้าหน่วยงานธุรการในศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ และ การกาหนดให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือ
กันเพื่อให้ บ รรลุเป้ าหมายในการปฏิบั ติห น้าที่ของแต่ละองค์กร และถ้าองค์กรอิสระใดเห็ นว่ามีผู้กระทาการอัน
ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอานาจขององค์กรอิสระอื่น ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพื่อดาเนินการ
ตามหน้าที่และอานาจต่อไป ทั้งนีเ้ พื่อเป็นการเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓๗๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๑๕ องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มี
ความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย
การปฏิบั ติหน้าที่และการใช้อานาจขององค์กรอิสระ
ต้องเป็ นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้ง
ปวงในการใช้ดุลพินิจ

กาหนดให้องค์กรอิสระมีความอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยให้เป็นไปอย่างสุจริต
เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติ
ทั้งปวง

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติมาตรานี้บัญญัติขึ้นเพื่อรับรองถึงความเป็นอิสระขององค์กรอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนบทบั ญ ญั ติในวรรคสองเป็นบทบัญ ญั ติเพิ่มขึ้นใหม่เพื่อกาหนดถึงการท าหน้าที่ และการใช้
อานาจตรวจสอบการใช้อานาจรัฐขององค์กรอิสระว่าต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติ
ทั้งปวง ซึง่ หลักการเหล่านี้เป็นหลักการทีส่ าคัญในการทาหน้าที่ขององค์กรอิสระ
อนึ่ง คาว่า “กล้าหาญ” มุ่งหมายให้ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระทาหน้าที่ด้วยความเชื่อมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรม เด็ดขาด กล้าตัดสินใจบนพื้นฐานแห่งความสุจริต ดังนั้น ในการสรรหากรรมการในองค์กร
อิสระต่าง ๆ คณะกรรมการสรรหาจาเป็นต้องคานึงถึงการคัดสรรบุคคลที่มีความกล้าหาญในการปฏิบัติห น้าที่
ประกอบการพิจารณาด้วยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐๓

๓๗๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๖ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยองค์กรอิสระ
แต่ละองค์กรแล้ว ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
(๒) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕)
(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒

ความมุ่งหมาย
กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ทั่วไปของผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้ เป็นการกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่เป็นการทั่วไปของผู้ดารงตาแหน่งใน
องค์กรอิสระทุกองค์กร โดยได้นาคุณ สมบัติและลัก ษณะต้องห้ามของตุล าการศาลรัฐ ธรรมนูญในมาตรา ๒๐๑
ทุกข้อยกเว้นเรื่องอายุของผู้ดารงตาแหน่ง และมาตรา ๒๐๒ มาเป็นฐานในการกาหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็น
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรั บของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังได้มีการ
กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไว้เป็นการเฉพาะในแต่ละองค์กรไว้ในมาตราอื่น ๆ แล้ว แต่ภ ารกิจของ
องค์กรนั้น
นอกจากนี้ การที่กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเรื่องอายุ กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งใน
องค์กรอิสระต้องมีอายุ ไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี เนื่องจากต้องการให้ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีและในบาง
กรณีกาหนดให้มีป ระสบการณ์และความชานาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อ งมาเป็ นระยะเวลาไม่น้อ ยกว่า ยี่สิบ ปี เมื่อ
บุค คลเริ่ม ทางานเมื่อ อายุยี่สิบ ห้า ปี หรือ มากกว่าจึง กาหนดอายุขั้น ต่าไว้ที่สี่สิบ ห้า ปี และจากข้อ มูล งานวิจัย
หลายหน่วยงานพบว่าอายุคนไทยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คือจากอายุเจ็ดสิบปี เป็นเจ็ดสิ บเจ็ด ปี และมีสุ ขภาพ
อนามัยดีขึ้น จึงได้กาหนดอายุสูงสุดไว้ทเี่ จ็ดสิบปี

๓๗๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๑๗ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระนอกจาก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ ทีจ่ ะดาเนินการสรรหา เว้น
แต่กรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔) ให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่ง
แต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่องค์กรอิสระที่ต้อง
มีการสรรหา
ให้นาความในมาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา
๒๐๕ และมาตรา ๒๐๖ มาใช้บังคับแก่การสรรหาตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม

ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งใน
องค์กรอิสระ ยกเว้นการสรรหาใน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึง่
เป็นองค์กรที่มีลักษณะพิเศษที่กระบวนการ
สรรหาต้องมีความหลากหลาย สอดคล้อง
กับกติการะหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้กาหนดให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ ทาหน้าที่สรรหาผู้ดารงตาแหน่งใน
องค์กรอิสระ เว้นแต่กรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔) ให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอิสระที่มิใช่องค์กรอิสระที่ต้องมีการสรรหา เพื่อมิให้มีกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีหน้าที่และอานาจใน
การสรรหาผู้ ที่ มีความเหมาะสมเพื่ อดารงต าแหน่งในองค์ก รอิส ระต่าง ๆ ยกเว้นคณะกรรมการสิ ท ธิมนุษ ยชน
แห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีลักษณะพิเศษที่กระบวนการสรรหาต้องมีความหลากหลาย สอดคล้องกับหลักการปารีส
(Paris Principles) ซึ่งเป็นหลักการที่เป็นข้อตกลงร่วมกันของนานาชาติในการรับรองคุ้มครององค์กรสิทธิมนุษยชน
โดยคณะกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
(๔) บุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่องค์กรอิสระที่ต้องมีการสรรหา
นอกจากนี้ กาหนดให้นาความในมาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๐๖
ซึ่งเป็นบทบัญญัติอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ รวมถึงการได้รับ
ความเห็นชอบจากวุฒิสภา มาใช้บังคับแก่การสรรหาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

๓๗๓
สาหรับวิธีการดาเนินการสรรหานั้น นอกเหนือจากการประกาศรับสมัครแล้ว เพื่อให้เกิดความ
หลากหลาย ให้คณะกรรมการสรรหาสามารถพิจารณาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไปได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้นั้นด้วย

๓๗๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๑๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามทั่วไปตาม
มาตรา ๒๑๖ หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเฉพาะตาม
มาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๘ หรือตาม
มาตรา ๒๔๖ วรรคสอง และตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามมาตรา
๒๔๖ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี
ให้นาความในมาตรา ๒๐๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรค
สี่ และวรรคห้า และมาตรา ๒๐๙ มาใช้บังคับแก่การพ้นจาก
ตาแหน่งของผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ในองค์ ก รอิ ส ระต้ อ งหยุ ด
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม ถ้ามีจานวนเหลืออยู่ไม่ถึง
กึ่งหนึ่ง ให้นาความในมาตรา ๒๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

กาหนดเหตุ แ ห่ ง การพ้ น ตาแหน่ ง ของ
ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ นอกเหนือ
กรณีการพ้นตามวาระ และกาหนดวิธีปฏิบัติ
หน้าที่ในกรณีผู้ดารงตาแหน่งขององค์กร
อิสระมีไม่ครบตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น การก าหนดการพ้ น จากต าแหน่ ง ของผู้ ด ารงต าแหน่ ง ในองค์ ก รอิ ส ระที่
นอกเหนือไปจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
สาหรับกรณี การพ้น จากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง กาหนดให้ นาความในมาตรา ๒๐๘ วรรคสอง
วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา ๒๐๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ
(๑) ในกรณีบุคคลซึ่งดารงตาแหน่งประธานองค์กรอิสระลาออกจากตาแหน่ง ให้พ้นจากตาแหน่ง
กรรมการองค์กรอิสระนั้นไปพร้อมกันด้วย (มาตรา ๒๐๘ วรรคสอง)
(๒) ในกรณีที่กรรมการองค์กรอิสระพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้กรรมการองค์กรอิสระที่พ้นจาก
ตาแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการองค์กรอิสระใหม่แทน (มาตรา ๒๐๘ วรรคสาม)

๓๗๕
(๓) ในกรณี ที่มี ปั ญ หาว่ากรรมการองค์กรอิส ระผู้ ใดพ้ น จากต าแหน่งด้วยเหตุ ล าออกหรือขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ เป็นผู้วินิจฉัย
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สุด (มาตรา ๒๐๘ วรรคสี่)
(๔) การร้องขอ ผู้มีสิทธิร้องขอ การพิจารณา และการวินิจฉัยว่ากรรมการองค์กรอิสระผู้ใดพ้นจาก
ตาแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยองค์กรอิสระ
นั้น ๆ (มาตรา ๒๐๘ วรรคห้า)
(๕) ในระหว่างที่กรรมการองค์กรอิสระพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระและยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
องค์กรอิสระแทนตาแหน่งที่ว่างลง ให้กรรมการองค์กรอิสระเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ (มาตรา ๒๐๙)
ส่ว นบทบั ญ ญั ติในวรรคสามเป็นการบัญ ญั ติ ในกรณี ที่ผู้ ดารงตาแหน่งในองค์กรอิส ระต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากถูกศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง
เพราะถู กกล่ าวหาว่ามีพ ฤติก ารณ์ ร่ ารวยผิ ด ปกติ ทุ จริต ต่อ หน้ าที่ หรื อ จงใจปฏิ บั ติ ห น้าที่ ห รือใช้อ านาจขัด ต่ อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามมาตรา
๒๓๕ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๒๓๔ (๑) ถ้ามีผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระมีจานวนเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้นา
ความในมาตรา ๒๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้ง
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในส่วนของกรรมการที่ขาดหายไป ทาหน้าที่เป็นกรรมการในองค์กร
อิสระนั้นเป็นการชั่วคราวให้ครบตามจานวน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งทาหน้าที่ในฐานะกรรมการองค์กรอิสระได้ไป
จนกว่ากรรมการองค์กรอิสระที่ตนทาหน้าที่แทน จะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งแทน

๓๗๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๑๙ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
ร่วมกันกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญและผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญ
และองค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้ ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึง
การรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ และต้องระบุให้ชัด
แจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมี
ลักษณะร้ายแรง
ในการจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้
รับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้
บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีด้วย แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
คณะรัฐมนตรีที่จะกาหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทาง
จริยธรรมตามวรรคหนึ่ง และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กาหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
มีหน้าที่ร่วมกันกาหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรม ซึ่งต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง เพื่อใช้บังคับ
แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่ง
ในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาล
รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ รวมถึง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และคณะรัฐมนตรี

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติม าตรานี้ เป็ น บทบั ญ ญั ติ ใหม่ที่ ก าหนดให้ ศ าลรัฐ ธรรมนู ญ และองค์ก รอิส ระร่ว มกั น
กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้น เป็นมาตรฐานกลางที่ใช้ บังคับร่วมกันของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดารง
ตาแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอิสระ โดยกาหนดอย่างน้อยมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวว่าต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและ
ผลประโยชน์ของชาติ และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะ
ร้ายแรงด้วย เพื่อให้ทุกองค์กรมีมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
เหตุ ที่ ค วามในมาตรานี้ จะต้ อ งระบุ ชั ด เจนในเรื่ องการฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บั ติต ามมาตรฐานทาง
จริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง เพราะตามบทบัญญั ติแห่งรัฐธรรมนูญ ได้กาหนดให้ การฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตาม

๓๗๗
มาตรฐานทางจริย ธรรมอย่างร้ายแรงเป็น ลักษณะต้องห้ามที่สาคัญ ประการหนึ่ง และอาจเป็น เหตุให้พ้นจาก
ตาแหน่งได้ (ดูคาอธิบายมาตรา ๒๓๔ (๑) และมาตรา ๒๓๕ (๑) ประกอบ)
นอกจากนี้ ได้กาหนดขั้นตอนในการจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมว่าต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และให้ใช้มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวบังคับแก่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วย แต่ทั้งนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และคณะรัฐมนตรีสามารถกาหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับมาตรฐานทางจริยธรรมกลาง
ทั้งนี้ ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๖ ได้กาหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระดาเนินการให้มี
มาตรฐานทางจริย ธรรมภายในหนึ่ งปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ นี้ หากศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระพ้น
จากตาแหน่ง
กาหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้รับรู้รับทราบเป็นการ
ทั่วไปและมีผลใช้บังคับได้อย่างแท้จริง

๓๗๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๒๐ ให้องค์กรอิสระแต่ละแห่ง นอกจาก
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ
ดาเนินการ และอานวยความสะดวก เพื่อให้องค์กรอิสระบรรลุ
ภารกิจและหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
เป็นไปตามมติหรือแนวทางที่องค์กรอิสระกาหนด โดยให้มีหัวหน้า
หน่วยงานคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององค์กรอิสระแต่
ละองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของหน่วยงานนั้น
รับผิดชอบขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

กาหนดให้องค์กรอิสระแต่ละแห่งมี
หน่วยงานธุรการเป็นของตนเอง มีหัวหน้า
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการบริหารงานของ
หน่วยงานนั้น ยกเว้นคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ที่ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ทาหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
และทาหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญ ญั ตินี้ ได้ป รับ หลั กการจากเดิมในรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ท ธศัก ราช
๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่เคยกาหนดว่า ให้มีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ
มีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ การแต่งตั้งเลขาธิการจะต้อ งได้รับความเห็นชอบของ
องค์กรอิสระแต่ละองค์กร และวุฒิสภา ทั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนดให้มีหน่วยธุรการที่
เป็นอิสระเช่นกัน โดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และพระมหากษั ต ริ ย์ ท รงแต่ งตั้ ง ผู้ ว่ า การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ตามค าแนะน าของวุ ฒิ ส ภา โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้ องค์กรอิส ระแต่ล ะแห่ งนอกจากคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินมีหน่วยงานธุรการเป็นของตนเอง โดยให้หน่วยงานธุรการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรอิสระ
นั้นบรรลุภารกิจและหน้าที่ การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานจะต้องแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององค์กรอิสระแต่ละ
องค์กร โดยไม่ได้บัญญัติให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาอีกต่อไป นอกจากนี้ยังกาหนดให้หัวหน้าหน่วยงาน
เป็ น ผู้ รับ ผิ ดชอบการบริห ารงานของหน่ ว ยงานนั้ น และเพื่อ ป้องกั นไม่ให้ เกิด ปัญ หาความขัด แย้งจึงกาหนดให้
หน่วยงานธุรการรับผิดชอบขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระด้วย
ส่ ว นกรณี ที่ ในมาตรานี้ มิ ได้ บั ญ ญั ติ ให้ ค รอบคลุ ม ถึ งคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ด้ ว ยนั้ น
เนื่องจากในการตรวจเงินแผ่นดินต้องประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้กาหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งต้อง
มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่ง

๓๗๙
เป็นหน่วยธุรการจึงต้องอานวยความสะดวกและรับผิดชอบงานธุรการทั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั้น จึงไม่ได้กาหนดไว้ในมาตรา ๒๒๐ นี้
(๒) สาหรับเหตุผลที่กาหนดให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององค์กร
อิสระ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของหน่วยงาน เนื่องจากหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
หน่วยงานนั้น ซึ่งมีอานาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรในองค์กรได้

๓๘๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้องค์กรอิสระ
ร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่
ของแต่ละองค์กร และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระทาการอันไม่
ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอานาจขององค์กรอิสระอื่น ให้
แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
ต่อไป

กาหนดให้องค์กรอิสระร่วมมือ ช่วยเหลือกัน
และแจ้งเตือนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กร
อิสระ

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้ เป็นหลักการที่เพิ่ม ขึ้นใหม่ โดยให้องค์กรอิสระร่วมมือ ช่วยเหลือกัน และแจ้งเตือน
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรอิสระบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร โดยหากองค์กรอิสระใด
เห็นว่ามีผู้กระทาการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่อยู่ในหน้าที่และอานาจขององค์กรอิสระที่พบนั้น ให้แจ้งองค์กร
อิสระอื่นที่มีหน้าที่และอานาจในเรื่องดังกล่าวดาเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบั ติห น้าที่ขององค์กรอิสระต่าง ๆ และเพื่อให้ การทางานรวดเร็ว ลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่แต่ล ะ
องค์กร

๓๘๑

ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ความมุ่งหมาย
กาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่ง ซึ่งมีความเป็นอิสระและมีความ
เป็นกลางทางการเมือง โดยมุ่งหวังให้ทาหน้าที่ควบคุม จัดการ และตรวจสอบการเลือกตั้ งในระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่น รวมถึงการควบคุมการออกเสี ยงประชามติ และมีกลไกในการบริห ารจัดการการเลื อกตั้ง ควบคุมการ
เลือกตั้ง และการสืบสวนหรือไต่สวนการกระทาผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช ๒๕๖๐ ได้เพิ่มจานวนกรรมการการเลือกตั้ง
และเพิ่ม คุณ สมบัติให้สูง ขึ้น นั้น เพื่อ ให้ค ณะกรรมการการเลือ กตั้ง สามารถปฏิบัติภ ารกิจ ที่กาหนดเพิ่ม ขึ้น ใน
ลักษณะเชิงรุกเกี่ยวกับการจัดหรือดาเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกให้
เป็นไปโดยสุจ ริตและเที่ยงธรรม และการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้
ได้กรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้อานาจได้อย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ อันจะทาให้เกิด
การยอมรับจากทุกภาคส่วน

๓๘๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๒๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการการ
ประกอบด้วยกรรมการจานวนเจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง เลือกตั้งและคุณสมบัติที่จาเป็นเพิ่มเติมจาก
ตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้
คุณสมบัติทั่วไปที่กาหนดไว้แล้วในมาตรา
(๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ๒๑๖
ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ซึ่ง
ได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา จานวนห้าคน
(๒) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้าน
กฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และเคยดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดี
อัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จานวนสองคน
ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งตาม
(๑) ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)
หรือเป็นผู้ทางานหรือเคยทางานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศ
กาหนด
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญ ญั ติ นี้ ก าหนดองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี จ านวนเจ็ ด คน ซึ่ ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้ เพิ่ม คุณ สมบั ติ หน้ าที่ และอานาจของกรรมการการเลื อกตั้งให้ สู งขึ้น กว่าที่เคยบั ญ ญั ติไว้ในรัฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
โดยที่มาของกรรมการการเลือกตั้งมาจากสองส่วนเช่นเดียวกับที่มาของกรรมการการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กล่าวคือ มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา
จานวนห้าคน และมาจากการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจานวนสองคน

๓๘๓
(๒) ความในอนุมาตรา (๑) กาหนดคุณสมบัติของกรรมการว่าต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการต่าง ๆ ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดย
มีเงื่อนไขเกี่ยวกับตาแหน่งและระยะเวลาการดารงตาแหน่งต่าง ๆ (ดูคาอธิบายประกอบมาตรา ๒๓๒ ) ดังนี้
๑) รั บ ราชการหรื อ เคยรับ ราชการในต าแหน่ งไม่ ต่ ากว่าอธิบ ดี ห รือ หั ว หน้ าส่ ว นราชการที่
เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่
ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
๓) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์
๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ โดยประกอบ
วิชาชีพอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ และได้รับการรับรอง
การประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น
๕) เป็นผู้มีความรู้ความชานาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน การคลัง การ
บัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ากว่าผู้ บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจากัดมาแล้วไม่น้อยกว่า
สิบปี
๖) เคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งตามข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี
๗) เป็นผู้ทางานหรือเคยทางานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี
ความหมายของ “ภาคประชาสังคม” หมายความถึง (๑) องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล (๒) มีการดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง (๓) ไม่มีวัตถุประสงค์
ในการแสวงหากาไร (๔) มีอาสาสมัครช่วยทางาน และ (๕) มีรูปแบบของการบริหารงานในลักษณะขององค์กรที่
เปิดโอกาสให้สมาชิกขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ทั้งนี้ ไม่จากัดว่าองค์กรดังกล่าวจะมีสถานะเป็น
นิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม ถ้าเป็นกรณีที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลควรเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองหรือสามารถอ้างอิงการ
ทางานร่วมกับภาคราชการมาก่อนด้วย
การที่กาหนดให้กรรมการเป็นผู้ทางานหรือเคยทางานในภาคประชาสังคมนั้น เนื่ องจากประสงค์
จะได้ผู้ที่เคยทางานคลุกคลีกับ ประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และสามารถนาประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการดาเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ โดยการ
นับระยะเวลาที่ทางานหรือเคยทางานในภาคประชาสังคมมาแล้วไม่น้ อยกว่ายี่สิบปี ไม่จาเป็นต้องดาเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องติดต่อกันถึงยี่สิบปี แต่สามารถนาระยะเวลามารวมกันได้
ทั้งนี้ การที่ต้องกาหนดคุณสมบัติไว้หลายประการนั้น เพื่อให้คณะกรรมการสรรหามีทางเลือกใน
การสรรหาคนจากหลากหลายวงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลการจัดการเลือกตั้ง

๓๘๔
(๓) ความในอนุมาตรา (๒) กาหนดคุณสมบัติของกรรมการว่า ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ด้านกฎหมาย มีค วามซื่อสัตย์สุจ ริต เป็น ที่ประจักษ์ และเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบ ดี
ผู้พิพากษา หรือตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้า ปี จานวนสองคน โดยมาจากการ
คัดเลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ทั้งนี้ เพื่อให้ได้กรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย และเพื่อให้ทา
หน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบในเรื่องสานวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเฉพาะ

๓๘๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๒๓ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดารง
ตาแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารง
ตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ในระหว่างที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่ง
ก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งแทนตาแหน่ง
ที่ว่าง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ได้ แต่ถ้ามีกรรมการการเลือกตั้งเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คนให้กระทาได้แต่
เฉพาะการที่จาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

กาหนดวาระการดารงตาแหน่งและการพ้น
จากตาแหน่งก่อนวาระ กรณีมีกรรมการการ
เลือกตั้งเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คนให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปได้เฉพาะมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้เป็นบทบัญญัติที่กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการการเลื อกตั้งให้มี
วาระการดารงตาแหน่งเจ็ด ปี และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับวาระการดารง
ตาแหน่ งขององค์กรอิสระอื่น ทั้งนี้ การที่กาหนดระยะเวลาเป็นเจ็ด ปี นั้น เนื่องจากเป็นผลจากการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนแล้วเห็นว่าระยะเวลาเจ็ดปีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป และเป็นมาตรฐาน
เดียวกับทุกองค์กร
ส่วนบทบัญญัติในวรรคสองเป็นการอุดช่ องว่างในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
บางคน ซึ่งทาให้ไม่ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่เพื่อไม่ให้การทางานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งต้องหยุดชะงักลงจึงบัญญัติให้กรรมการที่เหลือทางานต่อไปได้

๓๘๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๒๔ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่
และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดหรือดาเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ
(๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (๑) ให้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และควบคุมดูแลการออกเสียง
ประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการนี้ ให้มีอานาจ
สืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่จาเป็นหรือที่เห็นสมควร
(๓) เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) หรือเมื่อพบ
เห็นการกระทาที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกตาม
(๑) มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการออกเสียงประชามติ
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้มีอานาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออกเสียง
ประชามติ และสั่งให้ดาเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียง
ประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย
(๔) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตาม (๑) ไว้เป็นการชั่วคราวเป็น
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทา
การหรือรู้เห็นกับการกระทาของบุคคลอื่น ที่มีลักษณะเป็นการทุจริต
หรือทาให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
(๕) ดูแลการดาเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไป
ตามกฎหมาย
(๖) หน้าที่และอานาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนดาเนินการ
หรือมอบหมายให้คณะบุคคลดาเนินการภายใต้การกากับของ
กรรมการการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการ

กาหนดหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดหรือ
ดาเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป
การเลือกตั้งท้องถิ่น และการออกเสียง
ประชามติ เพื่อให้การเลือกตั้งและการออก
เสียงประชามติ เป็นไปอย่างสุจริตและ
เที่ยงธรรม รวมทั้งมีหน้าที่และอานาจใน
การกากับดูแลการดาเนินงานของพรรค
การเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย

๓๘๗
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

เลือกตั้งกาหนดก็ได้
การใช้อานาจตาม (๓) ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละ
คนซึ่งพบเห็นการกระทาความผิดมีอานาจกระทาได้สาหรับหน่วย
เลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทาความผิด ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญญั ตินี้ เป็ น บทบั ญญั ติที่กาหนดหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ และอานาจในการบริหารจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
โดยหน้าที่และอานาจหลักของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ การบริหารจัดการการเลือกตั้งและมีอานาจประกาศ
ผลการเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง ถื อ เป็ น หน้ า ที่ โ ดยตรงของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ในการประกาศผลการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิ ส ภา การเลื อกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ บริห ารท้องถิ่น และ
ประกาศผลการออกเสียงประชามติ รวมทั้ง มีหน้าที่ และอานาจควบคุมการเลือกตั้ง และมีอานาจในการสืบสวน
หรือไต่สวนผู้กระทาผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งทั้งสามอานาจเป็นอานาจเด็ดขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ การเพิ่มจานวนกรรมการการเลือกตั้ง และการเพิ่มคุณสมบัติให้สูงนั้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจที่กาหนดเพิ่มขึ้นในลักษณะเชิงรุกเกี่ยวกับ การจัดหรือดาเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง ควบคุมดูแลการ
เลือกตั้งและการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ได้กรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้อานาจได้อย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ อันจะทาให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน
(๑) “จัด” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการ
ออกเสีย งประชามติให้ เป็น หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการในการจัดการดังกล่ าว ส่วน “การดาเนินการ”
หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่ น ให้คณะกรรมการมีอานาจดาเนินการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการ
(๒) เป็นการกาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจในการสืบสวนหรือไต่สวนเมื่อพบว่าการ
เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๓) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจในการสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก
การเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย

๓๘๘
(๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือผู้สมัครรับเลือกตาม (๑) ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้น
กระทาการหรือรู้เห็นกับการกระทาของบุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นการทุจริต หรือทาให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

๓๘๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๒๕ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการ
เลือก ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อานาจสั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขต
เลือกตั้งนั้น ถ้าผู้กระทาการนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับ
เลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับการกระทาของบุคคลอื่น ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้
เป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๒๒๔ (๔)
คาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด

ก่อนที่จะมีการประกาศผลการเลือกตั้ง
หรือการเลือก ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอานาจสั่งให้มีการเลือกตั้งหรือ
การเลือกใหม่ หากพบว่าการเลือกตั้งหรือ
การเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยง
ธรรม

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัตินี้ ให้อานาจแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งในการสั่งให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือก
ใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อ มีการกระทาผิดกฎหมายเลือกตั้ง ในกรณีหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการ
เลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม แต่เนื่องจากในการทุจริตการเลือกตั้งหรือการเลือก
อาจมีได้ทั้งกรณีของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือก หรือเป็นกรณีที่มีส่วนรู้เห็นกับบุคคลอื่นในการกระทา
ผิดเลือกตั้งหรือการเลือกก็อาจมีได้ จึงได้บัญญัติให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกมีส่วน
รู้เห็นกับการกระทาของบุคคลอื่นด้วย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือรับ
เลือกของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวได้เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี โดยคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้ ให้เป็นที่สุด
(๒) เหตุที่ต้องบัญญัติมาตรานี้ก็เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจดาเนินการกับผู้สมัครรับ
เลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกที่กระทาการทุจริตก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ซึ่งจะทาให้การเลือกตั้ง
หรือการเลือกเป็น ไปด้วยความสงบเรีย บร้อย โดยการระงับการใช้สิ ทธิเลื อกตั้ง หรือการเลื อกนั้นเป็นมาตรการ
ชั่วคราวเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตเฉพาะหน้า ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อให้มีคาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ต่อไปตามมาตรา ๒๒๖
(๓) มาตรานี้มีความมุ่งหมายในการให้ อานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการ
จัดการเลือกตั้งหรือการเลือก ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัคร

๓๙๐
รับเลือกตามมาตรานี้ ย่อมไม่กระทบผู้สมัครรับเลือกตั้ง หากศาลตัดสินในภายหลังว่าผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัคร
รับเลือกดังกล่าวไม่มีความผิดเกี่ยวกับการการเลือกตั้ง

๓๙๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๒๖ เมื่อมีการดาเนินการตามมาตรา ๒๒๕
หรือภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือกแล้ว มี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใด
กระทาการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือกหรือรู้เห็นกับการ
กระทาของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคาร้องต่อศาล
ฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้น
การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้นาสานวน
การสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักใน
การพิจารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอานาจ
สั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่ง
กระทาความผิดตามที่ถูกร้อง ให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
เมื่อศาลฎีกามีคาสั่งรับคาร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูก
กล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้นั้น
หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทา
ความผิด และเมื่อศาลฎีกามีคาพิพากษาว่าผู้นั้นกระทาความผิด ให้
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้น
สิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่เป็นจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
ให้นามาตรานี้ไปใช้บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม แต่ให้อานาจของศาล

กาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อานาจยื่นคาร้องต่อศาลฎีกา เพื่อสั่งเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง ในกรณีที่พบว่าผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือผู้สมัครรับเลือกหรือในกรณีที่ได้เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก
วุฒิสภาแล้ว เป็นผู้กระทาการทุจริตในการ
เลือกตั้งหรือการเลือก หรือรู้เห็นกับการ
กระทาของบุคคลอื่น

๓๙๒
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

ฎีกาเป็นอานาจของศาลอุทธรณ์ และให้คาสั่งหรือคาพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด
การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์
ตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา
ซึ่งต้องกาหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ดาเนินการโดยรวดเร็ว
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัตินี้เป็นบทบัญญัติที่ให้อานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่ง
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ในกรณีดังนี้
๑) เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคาสั่งก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือกให้มี
การเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ตามมาตรา ๒๒๕ หรือ
๒) ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือกแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัคร
รับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระทาการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทาของบุคคล
อื่น
(๒) ในการพิจารณาของศาลฎีกานั้น กาหนดให้ศาลฎีกาต้องใช้สานวนการสืบสวนหรือไต่สวนของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็ น หลั กในการพิจารณา แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิ ทธิที่ ศาลฎีกาจะสั่ งไต่สวนข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมสูงสุด
(๓) สาหรับการกาหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทาความผิด นั้น ให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลื อกตั้งหรื อเพิ กถอนสิ ท ธิเลื อกตั้งของผู้ นั้นเป็นระยะเวลาสิ บ ปี ซึ่งรายละเอียดจะเป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
(๔) บทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคสี่ ก าหนดว่ า เมื่ อ ศาลฎี ก ารั บ ค าร้ อ งแล้ ว ถ้ า ผู้ ที่ ถู ก กล่ า วหาเป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ผู้นั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่ าศาลฎีกาจะพิพากษาว่ามิได้กระทา
ความผิด โดยถ้าศาลฎีกามีคาพิพากษาว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทาความผิด ให้สมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่
หยุดปฏิบัติหน้าที่ เพื่อมิให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใช้อานาจของตนเข้า
แทรกแซงการพิจารณาหรือกระทาการอันใดอันเป็นการขัดขวางการพิจารณาได้

๓๙๓
(๕) บทบัญญัติในวรรคห้าเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่ององค์ประชุมของสภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภา
โดยก าหนดมิ ใ ห้ นั บ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎ รหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ สภาซึ่ ง หยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามวรรคสี่
เป็นจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
(๖) ก าหนดให้ น าความในมาตรานี้ ไปใช้ แก่ก ารเลื อกตั้งของสมาชิ กสภาท้ องถิ่น หรือผู้ บ ริห าร
ท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม แต่ให้เป็นอานาจของศาลอุทธรณ์แทนศาลฎีกา และให้คาพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็น
ที่สุด เพื่อมิให้คดีต้องขึ้นสู่ศาลฎีกาอีก ซึ่งจะแตกต่างจากการเลือกตั้งระดับประเทศ ที่อยู่ในอานาจของศาลฎีกา
(๗) กาหนดให้ ที่ป ระชุมใหญ่ ของศาลฎีกาเป็น ผู้ออกระเบียบว่าด้ว ยการพิ จารณาพิพ ากษาคดี
ดังกล่าวของศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ โดยกาหนดให้การพิจารณาคดีเป็นระบบไต่สวนและต้องดาเนินการโดยเร็ว

๓๙๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๒๗ ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ
เมื่อประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับ
คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับ
ในขณะกระทาความผิด
ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทา
ความผิด หรือจับหรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ให้
รายงานต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และให้ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งมีอานาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้ แต่ถ้าประธาน
กรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง ให้เป็นอานาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่มีอยู่เป็นผู้ดาเนินการ

กาหนดบทคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการการเลือกตั้งในระหว่างที่พระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ
เมื่อประกาศให้มีการออกเสียงประชามติมี
ผลใช้บังคับ

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้ กาหนดขึ้นเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
หรือเมื่อประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ สามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นเพื่อป้องกั นมิให้มีอานาจหรือ
อิทธิพลอื่นใดมาเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเลือกตั้ง

๓๙๕

ส่วนที่ ๓
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ความมุ่งหมาย
กาหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่ง โดยมุ่งหวังให้เป็นกลไกในการคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนและตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
ที่มาของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น มีแนวคิดมาจากประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่ปกครองด้วยระบอบ
กษัตริย์ โดยมีตาแหน่ งที่เรียกว่า "ออมบุดสแมน" (Ombudsman) เพื่อทาหน้าที่ดูแลปัดเป่าเรื่องทุกข์ร้อนของ
ประชาชนแทนพระมหากษัตริย์ และได้มีการพัฒนามาสู่ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์
เป็ นประมุข ซึ่งในประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ซึ่งได้
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หมวด ๖ รัฐสภา ส่วนที่ ๗ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงระบบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ไว้ในรัฐธรรมนูญในหมวด ๑๑ ส่วนที่ ๑ โดยบัญญัติให้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่งเพื่อทาหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐต่อไป พร้อมทั้งมอบอานาจหน้าที่เพิ่มเติมให้อีกหลายประการ และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ
จาก “ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา” เป็น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน”
สาหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กาหนดองค์ประกอบของผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีจานวนสามคน และปรับเปลี่ยนบทบาท หน้าที่และอานาจของผู้ตรวจการแผ่นดินใหม่ เพื่อให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินทาหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนและภาครัฐให้อยู่ในกรอบของกฎ กติกาที่ดีงามมากกว่าเป็นการตรวจสอบ
จับผิดหน่วยงานของรัฐ เพื่อจะได้นาไปสู่การเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
คาสั่ ง ดั งกล่ าวต่ อไป ทั้ งนี้ ลั กษณะการท างานของผู้ ต รวจการแผ่ น ดิน ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น จะต้องทางานเชิงรุกในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งได้กาหนดให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีหน้าที่และอานาจเสนอแนะให้หน่วยงานดาเนินการ โดยมิได้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปดาเนินการจัดการ
เอง รวมทั้งได้กาหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่
ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของคณะรั ฐ มนตรี การที่ ห น่ ว ยงานของรัฐ จะปฏิ บั ติ ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใดย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ
แนวนโยบายและการจัดสรรงบประมาณของคณะรัฐมนตรี
อย่ า งไรก็ ต าม ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ไม่ ได้ บั ญ ญั ติ ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอานาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้โดยเอกเทศเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ
หากแต่ให้มีอานาจส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยได้ตามมาตรา ๒๓๑ เฉพาะเมื่อได้มี

๓๙๖
การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๐ แล้ว พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ คาสั่ง หรือการกระทา
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ใดไม่ ช อบด้ ว ยรัฐ ธรรมนู ญ หรือ เป็ น เพราะกฎหมายที่ มี อ ยู่แ ล้ ว นั้ น
ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

๓๙๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๒๘ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจานวนสามคนซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้ซึ่ง
ได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา
ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เทียบเท่าหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ากว่า
กรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกาหนด โดยต้องดารง
ตาแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จานวนสองคน และเป็นผู้
มีประสบการณ์ในการดาเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อย
กว่ายี่สิบปี จานวนหนึ่งคน

กาหนดองค์ประกอบ ที่มา และ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไปที่กาหนดไว้แล้ว
ในมาตรา ๒๑๖

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญ ญั ติมาตรานี้ กาหนดองค์ป ระกอบของผู้ ตรวจการแผ่ นดิน มีจานวนสามคน ซึ่งเป็ น
จานวนเดียวดังที่ เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และในรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
การกาหนดให้มีผู้ตรวจการแผ่นดินจานวนสามคนนั้น เนื่องจากการทางานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ไม่ได้มีรูป แบบการทางานเป็ นองค์คณะเหมือนคณะกรรมการในองค์กรอิสระอื่น การที่บัญ ญัติไว้ให้ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีจานวนสามคน น่าจะมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทาหน้าที่ คุ้มครองสิทธิของประชาชนและตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐได้
(๒) กาหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยแบ่งเป็น
๑) กาหนดให้ ผู้ตรวจการแผ่นดิ น จานวนสองคน มาจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือหัวหน้า
หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ เทีย บได้ไม่ต่ากว่ากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกาหนด โดยต้องดารงตาแหน่ ง
ดังกล่ าวเป็ น เวลาไม่น้ อยกว่าห้ าปี เนื่ องจากหน้ าที่ แ ละอ านาจของผู้ ตรวจการแผ่ น ดิ น นั้ น จะมุ่ งเน้ น ไปที่ ก าร
ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาคัญ ดังนั้น จึงต้องกาหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการที่กาหนด

๓๙๘
คุณสมบัติให้มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ากว่ากรม เนื่องจากเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในการบังคับบัญชาและบริหารงาน บริหารบุคคล และบริหารงบประมาณ ในระดับไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เทียบเท่าหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมาแล้ว ดังนั้น การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดจนได้ขึ้นมา
เป็นหัวหน้าหน่วยงานนั้น ย่อมเป็นการสั่งสมประสบการณ์และปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง วิธีการปฏิบัติงานมาแล้ว
จนครบถ้วน เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้นี้ ย่อมทาให้มั่นใจได้ว่าเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ รวมทั้งเชื่อได้ว่าในเวลาใช้อานาจในฐานะกรรมการขององค์กรอิสระแล้ว จะทาให้คานึงถึงปัจจัย
ต่าง ๆ รอบด้านอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ส าหรั บ ความที่ ว่า “ต้ อ งด ารงต าแหน่ งดั งกล่ า วเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ าห้ า ปี ” นั้ น การนั บ
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ งไม่ จ าเป็ น ต้ อ งด ารงต าแหน่ งต่ อ เนื่ อ งหรือ ติ ด ต่ อ กั น ไม่ น้ อ ยกว่า ห้ าปี แต่ ส ามารถนั บ
ระยะเวลาที่ไม่ต่อเนื่องมารวมกันได้
๒) กาหนดให้ ผู้ ตรวจการแผ่ นดิน จานวนหนึ่ งคน มาจากผู้ มีประสบการณ์ ในการดาเนิ น
กิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะได้ผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่ประชาชนประสบอยู่อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐ
(๓ ) ความว่ า “เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ ในการด าเนิ น กิ จ การอั น เป็ น สาธารณ ะมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่ายี่สิบปี” หมายถึง การนับระยะเวลาในการดาเนินกิจการอันเป็นสาธารณะ ไม่จาเป็นต้องดาเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องติดต่อกัน ไม่น้ อยกว่ายี่สิบ ปี แต่ส ามารถนาระยะเวลามารวมกั นได้ สาหรับกิจการอันเป็นสาธารณะนั้น
โดยรวมแล้วจะต้องเป็นกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่วนการพิจารณาว่าบุคคลใดเป็นผู้มีประสบการณ์ในการ
ดาเนิน กิจการอันเป็น สาธารณะหรือไม่ ควรพิจารณาจากตัวบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาเป็นหลักว่าได้เคยดาเนิน
กิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วหรือไม่ มิใช่พิจารณาจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้นั้นดารงตาแหน่ง

๓๙๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๙ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดารง
ตาแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารง
ตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ความมุ่งหมาย
กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้มีวาระเจ็ดปี และให้ดารง
ตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับวาระการดารงตาแหน่งขององค์กรอิสระอื่น ทั้งนี้ การที่
กาหนดระยะเวลาเป็นเจ็ดปีนั้น เนื่องจากเป็นผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วเห็นว่าระยะเวลาเจ็ดปี
เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป และเป็นมาตรฐานเดียวกับทุกองค์กร ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวมีความ
ต่อเนื่องสาหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและในขณะเดียวกันก็ มีเวลาเพียงพอที่เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองค์กร

๔๐๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๓๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอานาจ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นกลไกหนึ่งในการ
ดังต่อไปนี้
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มี หรือไม่เป็นธรรมทั้งจากกฎเกณฑ์
การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่ง หรือ
กฎหมาย หรือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือ หน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งกาหนดวิธีการ
ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่
แก้ไขปัญหาดังกล่าว
จาเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ
(๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความ
เดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอานาจตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็น
ธรรมนั้น
(๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงาน
ของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม (๑) หรือ (๒) โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ในการดาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเป็นกรณีที่
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินการต่อไป
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัตินี้เป็นบทบัญญัติเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทาหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนและภาครัฐให้
อยู่ ในกรอบของกฎ กติกาที่ดีงามมากกว่าเป็ นการตรวจสอบจับผิ ดหน่วยงานของรัฐ ฉะนั้ น เมื่อไปพบปัญหาของ
ประชาชนอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ ทั้งปวง จึงมิใช่

๔๐๑
พิ จารณาแต่ เพี ยงว่าหน่ วยงานนั้ นได้กระท าถูกต้ องตามหลั กเกณฑ์ ของกฎหมายหรือไม่ แต่ให้ ดู ว่า กฎหมาย กฎ
ข้อบั งคับ ระเบี ยบ หรื อคาสั่ ง หรื อขั้น ตอนการปฏิบั ติงานใด ๆ นั้น ออกมาโดยชอบด้วยเหตุผลหรือสร้างความ
เดื อดร้ อนมากกว่าประโยชน์ ส่ วนรวมหรื อไม่ เพื่ อจะได้นาไปสู่ การเสนอแนะให้ มีการแก้ไขปรับปรุง กฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่ง ดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ ลักษณะการทางานของผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่มีผู้ร้องเรีย นก็
ตาม จะต้ องท างานเชิ งรุ กในลั กษณะถ้ อยที ถ้ อยอาศั ยซึ่ งกันและกัน ไม่ ใช่ เป็ นการใช้ อานาจสั่ งการ จะเห็ นว่าทั้ ง
บทบัญญัติตามอนุมาตรา (๑) และ (๒) เป็นเรื่องการบัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะให้หน่วยงานดาเนินการ
โดยมิได้ให้ ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปดาเนินการจัดการเอง ส่วนบทบัญญัติตามอนุมาตรา (๓) เป็นเรื่องที่กาหนดให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบ โดยไม่ใช่ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปสั่งการให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิ บั ติ ตามหมวด ๕ หน้ าที่ของรัฐ เพราะหน่ วยงานของรัฐนั้ นอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะรัฐมนตรี การที่
หน่วยงานของรัฐจะปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับแนวนโยบายและการจัดสรรงบประมาณของคณะรัฐมนตรี
(๒) ส่วนความในวรรคสาม เป็นความมุ่งหมายที่จะแยกหน้าที่และอานาจให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีการ
ทางานซ้าซ้อนระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔๐๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๐
ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล
ปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาล
รัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) กฎ คาสั่ง หรือการกระทาอื่นใดของหน่วยงานของ
รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง
และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

กาหนดมาตรการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินใน
การที่จะหาข้อยุติในปัญหาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ที่เกิดขึ้นหรือพบจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๓๐

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติมาตรานี้ เป็นบทบัญญัติที่กาหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอานาจตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐ และในกรณีดาเนินการตามมาตรา ๒๓๐ แล้วเห็นว่ากรณีนั้น ๆ มีปัญหาว่าการใช้อานาจนั้นเป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ก็ให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยได้เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ซึ่งเป็ น บทบั ญ ญัติที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่เดิมกาหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิ นอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือ
ศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็น
อานาจพิ เศษที่ ไม่ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติห น้ าที่ ข องผู้ ตรวจการแผ่ น ดิ น แต่ ในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ได้บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอานาจตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้โดยเอกเทศ
หากแต่ให้มีอานาจตามมาตรานี้ เฉพาะเมื่อได้มีการปฏิบัติห น้าที่ตามมาตรา ๒๓๐ แล้ ว พบว่ามีปัญ หาเกี่ยวกับ
บทบั ญ ญั ติ แห่ งกฎหมาย กฎ ค าสั่ ง หรือการกระทาของหน่ ว ยงานของรัฐ หรือ เจ้าหน้ าที่ ของรัฐ ใดไม่ช อบด้ ว ย
รัฐธรรมนูญหรือเป็นเพราะกฎหมายที่มีอยู่แล้วนั้นไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

๔๐๓

ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ความมุ่งหมาย
กาหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระ ทาหน้าที่
ตรวจสอบผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ว่ามีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้
อานาจขัดต่อบทบัญ ญัติแห่งรัฐ ธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติต ามมาตรฐานทางจริย ธรรม
อย่างร้ายแรง หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือไม่
หากพบว่ามีพฤติกรรมเช่นว่านี้ก็ให้ไต่สวนและมีความเห็น หรือไต่สวนและวินิจฉัยเพื่อดาเนินการต่อไป นอกจากนี้
ยังให้มีหน้าที่ตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้น ๆ ด้วย อันเป็นกลไกที่สาคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศ นอกจากนี้ ในกรณีมีก ารกล่า วหาว่า กรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต แห่ง ชาติไม่สุจ ริต
ได้กาหนดให้มีคณะผู้ไต่สวนอิสระทาหน้าที่ในการไต่สวนหาข้อเท็จจริง

๔๐๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๓๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการจานวนเก้าคน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับ
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา
ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้าน
กฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการ
อื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่า
กว่าอธิบดีผู้พิพากษา อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการพระธรรมนูญ
หัวหน้าศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่า
กว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าปี
(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๔) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมี
ผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์
(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมาย
รับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
และได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น
(๖) เป็นผู้มีความรู้ความชานาญและประสบการณ์
ทางด้านการบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี หรือการบริหาร
กิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

กาหนดองค์ประกอบ ที่มา และ
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพิ่มเติม
จากคุณสมบัติทั่วไปที่กาหนดไว้แล้วใน
มาตรา ๒๑๖

๔๐๕
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มหาชนจากัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
(๗) เคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ
(๖) รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี
การนับ ระยะเวลาตามวรรคสอง ให้ นับถึงวันที่ได้รับ
การเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี
คาอธิบายประกอบ
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้เพิ่มคุณสมบัติ หน้าที่และอานาจ
ของผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระให้สูงขึ้นกว่าที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ และรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั กราช ๒๕๕๐ โดยรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการ
จ านวนเก้ า คน ซึ่ ง พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงแต่ ง ตั้ ง ตามค าแนะน าของวุ ฒิ ส ภา จากผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ การสรรหาโดย
คณะกรรมการสรรหา
(๒) บทบั ญ ญั ติ ในวรรคสองเป็ น บทบั ญ ญั ติ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ ของคณะกรรมการป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หลากหลายสาขา เพื่อต้องการให้ได้บุคคลที่
มีความรู้ความเชี่ย วชาญที่ห ลากหลายอัน จะเป็ นประโยชน์ต่อการทาหน้าที่ตรวจสอบการทุ จริตในด้านต่าง ๆ
อีกทั้ง การกาหนดให้นักวิชาการหรือภาคเอกชนสามารถเข้ามาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้นั้น เพื่อให้การทาหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีประสิทธิภาพ
และมุมมองที่หลากหลายในการตรวจสอบการทุจริต
นอกจากนี้ การกาหนดระยะเวลาในการดารงตาแหน่งต่าง ๆ ตามที่บัญญัติในวรรคสอง อนุมาตรา
(๑) - (๗) นั้น เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะได้บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความซื่อสัตย์สุจริต
ในตาแหน่งหน้าที่
(๓) การกาหนดคุ ณ สมบัติก ารรับราชการหรือเคยรับ ราชการในตาแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีห รือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี โดยมิได้กาหนดให้ส่วนราชการนั้นต้องเป็นนิติบุคคลแต่อย่าง
ใด ตามบทบัญญัติดังกล่าวมีความมุ่งหมายเฉพาะผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดี หรือเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่
เทีย บเท่าอธิบดี เช่น ปลั ดกระทรวงซึ่งเป็นหั วหน้าส่ วนราชการกระทรวง ผู้ อานวยการส านักงบประมาณ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หรือเอกอัครราชทูตซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ
แต่มิได้หมายรวมถึงผู้ดารงตาแหน่งอื่นซึ่งแม้จะมีระดับตาแหน่งเทียบได้ระดับเดียวกับอธิบดี ซึ่งมิได้เป็นหัวหน้าส่วน

๔๐๖
ราชการนั้น เช่น รองหัวหน้าส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการเทียบได้กับปลัดกระทรวง และรองหัวหน้าส่วน
ราชการนั้นมีระดับตาแหน่งเทียบได้กับอธิบดี เช่น รองปลัดกระทรวง รองผู้อานวยการสานักงบประมาณ เป็นต้น
ในกรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวมีตาแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ากับอธิบดี เพราะมิได้เป็น
หัวหน้าส่วนราชการ
การที่กาหนดให้ต้องมีฐานะอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า โดยมุ่งเน้นความเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ เนื่องจากเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการบังคับบัญชาและบริหารงาน
บริหารบุคคล และบริหารงบประมาณ ในระดับไม่ต่ากว่าอธิบดี มาแล้วตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
ย่อมทาให้มั่นใจได้ว่าเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ รวมทั้งเชื่อได้ว่าในเวลาใช้อานาจใน
ฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญหรือกรรมการขององค์กรอิสระแล้ว จะทาให้คานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ รอบด้านอันเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน
สาหรับความที่ว่า “ต้องดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี ” นั้น การนับระยะเวลา
ดารงตาแหน่ งไม่จ าเป็ น ต้ องดารงตาแหน่ งต่ อเนื่ อ งหรือติด ต่อ กัน ไม่น้ อยกว่าห้ าปี แต่ส ามารถนั บ ระยะเวลาที่
ไม่ต่อเนื่องมารวมกันได้
(๔) การกาหนดคุณสมบัติการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์
๑) ความว่ า “ด ารงต าแหน่ งศาสตราจารย์ ของมหาวิท ยาลั ย ในประเทศไทย” หมายถึ ง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งต้องได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฉพาะบุคคลที่มี
ผลงานผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดเท่านั้น ทั้งนี้ การที่กาหนดคุณสมบัติทางวิชาการสูงถึง
ระดับศาสตราจารย์ เนื่องจากการที่จะดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ได้นั้น บุคคลนั้นย่อมมีการศึกษากว้างขวางลึกซึ้ง
คิดค้น วิจัยทางวิชาการ จนมีผลงานเป็นที่ยอมรับมากกว่านักวิชาการทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
สั่งสมประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการในองค์กรอิสระ
๒) ความหมายของการมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ มิได้หมายถึงเพียงการที่บุคคล
ดังกล่าวยังคงแสดงความรู้ความสามารถทางวิชาการในสาขาที่เคยได้รับตาแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะการผลิตงาน
เขียนตารา งานวิจัย หรือบทความ แต่ยังเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่ยังดาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ในทางวิชาการสาขานั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์หรือเป็นวิทยากรบรรยายในสาขาที่
เคยได้รับตาแหน่งทางวิชาการในงานสัมมนาทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือผลงานวิชาการ
ที่เคยสร้างสรรค์มานั้นยังได้รับการยอมรับ ตีพิมพ์ หรืออ้างอิงอยู่อย่างสม่าเสมอ
(๕) ความว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ ” หมายถึง ผู้เป็นสมาชิก
ขององค์กรวิชาชีพ เช่น

๔๐๗
๑) แพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
๒) สภาเภสัชกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
๓) สภาเทคนิคการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗
๔) ทันตแพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
๕) สัตวแพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕
๖) สภาการพยาบาล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘
๗) สภากายภาพบาบัด ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาบัด พ.ศ. ๒๕๔๗
๘) สภาการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
๙) สภาการสาธารณสุขชุมชน ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๐) สภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๑) สภาสถาปนิก ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๒) สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๓) คุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๔) สภาทนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘
๑๕) สภาวิชาชีพบัญชี ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๖) สภาประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖
อย่างไรก็ดี จะต้องคานึงด้วยว่าคุณสมบัติในวิชาชีพนั้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามวรรคสองด้วย
(๖) ความในอนุ มาตรา (๗) เป็นบทบั ญ ญั ติเพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ที่มีประสบการณ์ และมีความรู้
หลากหลายนามารวมกันเพื่อให้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาได้
(๗) บทบัญญัติในวรรคสาม เป็นบทบัญญัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการนับระยะเวลาในการ
ดารงตาแหน่งตามวรรคสอง ให้ นับระยะเวลาโดยให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา
แล้วแต่กรณี

๔๐๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๓๓ กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติมีวาระการดารงตาแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ในระหว่างที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้ง
กรรมการแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปได้ เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน

กาหนดวาระในการดารงตาแหน่งของ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และกาหนดองค์ประกอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างที่มีกรรมการพ้นจาก
ตาแหน่งก่อนวาระ

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติ นี้ เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ ก าหนดถึ ง วาระการด ารงต าแหน่ ง ของกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต แห่ง ชาติ โดยกาหนดให้มีว าระเจ็ด ปี และให้ดารงตาแหน่ง ได้เพีย งวาระเดีย ว ซึ่ง เป็น
หลักเกณฑ์เดียวกับวาระการดารงตาแหน่งขององค์กรอิสระอื่น อย่างไรก็ดี เพื่อไม่ให้การทางานของคณะกรรมการ
ป.ป.ช.ต้องหยุดชะงักลงในกรณีที่กรรมการบางคนพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ จึงบัญญัติให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติ
หน้าที่ตอ่ ไปได้ แต่กรรมการที่เหลือจะต้องมีไม่น้อยกว่าห้าคน

๔๐๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๓๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารง
ตาแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมี
พฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพื่อ
ดาเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ารวย
ผิดปกติ กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม เพื่อดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๓) กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่
สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผย
ผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(๔) หน้าที่และอานาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่มี
ประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม ในกรณี

กาหนดหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พร้อมทั้งกาหนดแนวทางที่จะทาให้การ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว สุจริต และ
เที่ยงธรรม

๔๑๐
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

จาเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอานาจ
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดาเนินการแทน
ในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง หรือที่เป็นการกระทาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับหรือกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเป็นผู้ดาเนินการสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้นตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็
ได้
คาอธิบายประกอบ
(๑) เนื่ อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ไม่ ไ ด้ ก าหนดให้ มี
กระบวนการในการถอดถอนบุ คคลออกจากตาแหน่งอีกต่อไปแล้ ว เพราะกลไกในการถอดถอนเป็น กลไกทาง
การเมืองซึ่งยากที่จะเป็นไปตามเหตุและปัจจัยต่างๆ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บุคคลพ้นจาก
ต าแหน่ งโดยกระบวนการทางศาลฎี ก า ศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อ ง หรือ ศาล
รัฐธรรมนูญ โดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ริเริ่มดาเนินการที่จะเอาบุคคลเหล่านั้น พ้นจากตาแหน่ง โดยให้ศาล
ทีก่ าหนดไว้เป็นผู้พิจารณา
(๒) ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกับ ผู้ ดารงตาแหน่ งส าคั ญ เช่น ผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมื อง ตุ ล าการศาล
รัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และ
อานาจในการตรวจสอบและมีความเห็ นเพื่อเสนอต่อศาลรั ฐธรรมนูญ หรือ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีอานาจวินิจฉัยกลุ่มบุคคลดังกล่าว
(๓) หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เป็นส่วนสาคัญมี ๓ เรื่อง คือ
๑) การตรวจสอบและทาความเห็นสาหรับกรณีที่บุคคลที่ดารงตาแหน่งสาคัญเช่ น ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมี
พฤติ ก ารณ์ ร่ ารวยผิ ด ปกติ หรื อ ทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ หรื อ จงใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ ใช้ อ านาจขั ด ต่ อ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
๒) การตรวจสอบและวินิจฉัยสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดร่ารวยผิดปกติ กระทา
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม

๔๑๑
๓) การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของบุคคลที่ดารงตาแหน่งสาคัญและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้ง
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้ง ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบ
ทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าวด้วย
นอกจากนั้นเพื่อให้ คณะกรรมการป.ป.ช.ทางานในเชิงรุก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง จึง ได้
ก าหนดให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้ อ งจั ด ให้ มี ม าตรการหรือ แนวทางในการที่ จะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ งานเกิ ด
ประสิทธิภ าพ เกิดความรวดเร็ว สุจ ริต และเที่ยงธรรม ขณะเดียวกันให้ ส ามารถมอบอานาจให้ ห น่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องไปดาเนินการแทนในบางเรื่องบางระดับได้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้ น เพื่อเป็นช่องทางผ่อนปรน
ให้แก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ในกรณีที่มีงานคั่งค้างเกินสมควร เพราะเป็นเจตนาของรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้มีการ
ตรวจสอบการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๔๑๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๓๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓๖ ในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยหรือมีการกล่าวหาว่าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
เฉพาะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารง
ตาแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดมี
พฤติการณ์ตามมาตรา ๒๓๔ (๑) ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริง และหากมีมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เห็น
ว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์หรือกระทาความผิดตามที่ไต่สวนให้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ทั้งนี้
ให้นาความในมาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การพิจารณา
พิพากษาของศาลฎีกาโดยอนุโลม
(๒) กรณีอื่นนอกจาก (๑) ให้ส่งสานวนการไต่สวนไป
ยังอัยการสูงสุดเพื่อดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือดาเนินการอื่นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
การไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
เมื่อศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติ
หน้าที่จนกว่าจะมีคาพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น

กาหนดขั้นตอนและวิธีการในการดาเนินการ
เมื่อพบว่ามีผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งใน
องค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจ
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

๔๑๓
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระทา
ความผิดตามที่ถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้องคาพิพากษานั้นพ้น
จากตาแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดเวลาไม่
เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้
ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด
ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิดารงตาแหน่งทางการเมือง
ใด ๆ
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดฐานร่ารวยผิดปกติ
หรือทุจริตต่อหน้าที่ ให้ริบทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้มาจากการกระทา
ความผิด รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทน
ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
การพิจารณาของศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ให้นาสานวนการไต่สวนของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักใน
การพิจารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอานาจ
ไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
ให้นามาตรานี้มาใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคลตามมาตรา
๒๓๔ (๓) จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจง
ใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามี
เจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นด้วยโดยอนุโลม

ความมุ่งหมาย

๔๑๔
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติมาตรานี้กาหนดขั้นตอนและวิธีการในการดาเนินการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย
หรือมีการกล่าวหาว่าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระหรือผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนู ญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทาการไต่สวนข้อเท็จจริง และหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เห็นว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์หรือกระทาความผิดตามที่ไต่สวน ให้ดาเนินการดังนี้
๑) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่องต่อ
ศาลฎีกาวินิจฉัย โดยให้ การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาเป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่ง
ต้องกาหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ดาเนินการโดยรวดเร็ว
๒) ถ้าเป็นกรณีอื่นให้ส่งสานวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดาเนินการฟ้องคดีต่อศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือดาเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกาหนด
(๒) การกาหนดกรอบระยะเวลาในการไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ งชาติ ให้ เป็ น ไปตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ ว ยการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตกาหนด
(๓) บทบัญญัติวรรคสามเป็นบทบัญญัติที่ให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องหยุดปฏิบัติห น้าที่ตั้งแต่เมื่อศาล
ฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองรับฟ้องไปจนกว่าจะมีคาพิพากษา เว้นแต่ศาลจะ
มีค าสั่ ง เป็น อย่า งอื่น และถ้า ได้ม ีคาพิพ ากษาว่า ผู ้ถ ูก กล่า วหามีพ ฤติก ารณ์ห รือ กระท าความผิ ด ตามที ่ถ ูก
กล่า วหาจริง ให้ผู้ ต้องคาพิพากษานั้นพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้นั้น ทั้งนี้ จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้
(๔) บทบัญญัติวรรคสี่เป็นการกาหนดโทษให้ผู้ถูกเพิกถอนสิ ทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิสมัคร
รับ เลือกตั้งหรือสมัครรับ เลื อกเป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิ สภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริห าร
ท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิดารงตาแหน่งทางการเมืองใด ๆ
นอกจากนี้กาหนดให้มีการริบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาเนื่องจากการร่ารวยผิดปกติหรือ
การทุจริตต่อหน้าที่ โดยให้บรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

๔๑๕
(๕) สาหรับ การพิจารณาคดีของศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองกาหนดให้ใช้สานวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลัก และ
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลสามารถไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
นอกจากนี้ ยังได้บัญญัติให้นามาตรานี้มาใช้บังคับกับกรณีบุคคลตามมาตรา ๒๓๔ (๓) ที่จงใจไม่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินโดยอนุโลมนั้น หมายความว่า ต้องนามาตรา ๒๓๕ มาใช้บังคับแก่ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือ
หนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มา
แห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นได้ด้วยโดยอนุโลม

๔๑๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๓๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
กาหนดเงื่อนไขในการเข้าชื่อกล่าวหา
วุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือประชาชน แห่งชาติกระทาผิดตามมาตรา ๒๓๔ (๑)
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อ
กล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใด
กระทาการตามมาตรา ๒๓๔ (๑) โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อม
ด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีการกระทาตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่อง
ไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็น
กลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพื่อไต่
สวนหาข้อเท็จจริง
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หน้าที่และอานาจ วิธีการ
ไต่สวน ระยะเวลาการไต่สวน และการดาเนินการอื่นที่จาเป็นของ
คณะผู้ไต่สวนอิสระ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญญั ตินี้เป็ นบทบัญญั ติที่เปิดให้ มีการตรวจสอบกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติว่ามีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ ายแรงหรือไม่ ซึ่งแตกต่าง
จากที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งในเรื่องจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อ และไม่ได้มีการบัญญัติให้ที่ประชุม
วุฒิสภาเป็น ผู้ที่ถอดถอนออกจากตาแหน่งอี กต่อไป ซึ่งเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ได้กาหนดให้ยื่นคาร้องต่อประธานวุฒิสภาเนื่องจากวุฒิสภามีอานาจในการถอดถอน แต่ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ได้กาหนดให้วุฒิสภามีอานาจในการถอดถอน ดังนั้น จึงกาหนดให้ยื่น
คาร้องต่อประธานรัฐสภาแทน เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และอานาจของประธานรัฐสภา
โดยกาหนดให้บ ุค คลต่อ ไปนี้ม ีส ิท ธิเข้า ชื่อ กล่า วหาว่า กรรมการ ป.ป.ช. ผู ้ นั้ น กระท าการ
ดังกล่าวต่อประธานรัฐสภา พร้อมด้วยหลักฐานตามสมควรได้ กล่าวคือ

๔๑๗
๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิ กของทั้ง ๒ สภา จานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง ๒ สภา ซึ่งแตกต่างจากที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ได้กาหนดจานวน
ไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง ๒ สภา หรือ
๒) ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน ซึ่งเป็นจานวนเดียวกับที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และง่ายในการตรวจสอบ
เพราะหากกาหนดจานวนไว้เป็นจานวนที่มากกว่านี้ อาจทาให้ประชาชนไม่สามารถเข้าชื่อตรวจสอบได้ อันทาให้ไม่
เกิดการตรวจสอบได้จริง
(๒) เมื่อได้มีการยื่นกล่าวหากรรมการดังกล่าวแล้ว หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัย
ว่ามีการกระทาตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจาก
ผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพื่อไต่สวนข้อเท็จจริง โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หน้าที่และอานาจ วิธีการไต่สวน ระยะเวลาการไต่สวน และการดาเนินการอื่น
ตามที่จาเป็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
วัตถุประสงค์ในการตั้งผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมาทาการไต่สวนหาข้อเท็จจริงก่อน เพื่อให้มีการพิจารณา
กลั่นกรองข้อเท็จจริงก่อนที่จะเสนอเรื่องต่อศาล เนื่องจากหากมีการเสนอเรื่องต่อศาลแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคาพิพากษา อันจะทาให้เกิดปัญหาต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ ดังนั้น จึงต้องมีการกลั่นกรองข้อเท็จจริงในเบื้องต้นก่อน

๔๑๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๓๗ เมื่อดาเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้
กาหนดขั้นตอนการดาเนินการของ
คณะผู้ไต่สวนอิสระดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ผู้ไต่สวนอิสระเมื่อไต่สวนแล้วเสร็จ
(๑) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง และให้
คาสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด
(๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อ
วินิจฉัย โดยให้นาความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรค
หก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามที่ถูก
กล่าวหา และมิใช่กรณีตาม (๒) ให้ส่งสานวนการไต่สวนไปยังอัยการ
สูงสุดเพื่อดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง และให้นาความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม
วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัตินี้ได้วางหลักการใหม่เพื่อกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานของคณะผู้ไต่สวนอิสระ ใน
การไต่สวนกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ถูกกล่าวหาให้เกิดความชัดเจน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง และให้คาสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด
๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้
เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ซึ่งเมื่อศาลฎีกาได้ประทับรับฟ้องแล้ว ให้กรรมการผู้ถูกกล่าวหานั้นหยุดปฏิบัติ
หน้ าที่ จ นกว่ าศาลจะมี ค าพิ พ ากษา เว้ น แต่ จ ะมี ค าสั่ งเป็ น อย่ างอื่ น และถ้ าได้ มี ค าพิ พ ากษาว่าผู้ ถู ก กล่ าวหามี
พฤติการณ์หรือกระทาความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง ให้ผู้ต้องคาพิพากษานั้นพ้นจากตาแหน่ง นับแต่วันหยุดปฏิบัติ
หน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น ทั้งนี้ จะเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งมีกาหนดเวลาไม่เกินสิบ ปีด้วย
หรือไม่ก็ได้ ซึ่งในการพิจารณาของศาลฎีกานั้น ให้ใช้สานวนไต่สวนของคณะผู้ไต่สวนอิสระเป็นหลัก แต่ไม่ตัดอานาจ
ของศาลที่จะไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรื อใช้อานาจขัด ต่อบทบั ญ ญั ติ แห่ งรัฐ ธรรมนูญ หรือกฎหมาย ให้ ส่ งส านวนการไต่ ส วนไปยังอั ยการสู งสุ ดเพื่ อ

๔๑๙
ดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง โดยเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองได้ประทับรับฟ้องแล้ว ให้กรรมการผู้ถูกกล่าวหานั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมี
คาพิพากษา เว้นแต่จะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น และถ้าได้มีคาพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระทาความผิด
ตามที่ถูกกล่าวหาจริง ให้ผู้ต้องคาพิพากษานั้นพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น ทั้งนี้ จะเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งมีกาหนดเวลาไม่เกินสิบ ปีด้วยหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งให้ศาลมี
อานาจริบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
(๒) ความในอนุมาตรา (๓) การที่กาหนดให้มูลความผิดอื่นนอกจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ต้องส่งสานวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมืองนั้น เนื่องจากมูลความผิดดังกล่าว เป็นมูลความผิดที่ส่อไปในทาง
อาญา ดังนั้น จึงต้องให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ดาเนินการฟ้องคดี
(๓) สาหรับกรรมการที่ถูกศาลพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด จะไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลื อกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิดารงตาแหน่งทางการเมืองใด ๆ

๔๒๐

ส่วนที่ ๕
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ความมุ่งหมาย
(๑) บทบัญญัติในส่วนที่ ๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้น มีองค์ประกอบอยู่ ๒ ส่วน คือ
๑) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ
๒) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติโครงสร้างขององค์กรตรวจ
เงินแผ่นดินให้แตกต่างไปจากองค์กรอิสระอื่น เนื่องจากมีความแตกต่างกันในเรื่องภารกิจหน้าที่ ซึ่งองค์กรอิสระอื่ น
นั้น หน้าที่และอานาจจะเป็นของคณะกรรมการ และมีเลขาธิการทาหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานธุรการเพื่อช่วยให้
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ แต่สาหรับองค์กรตรวจเงินแผ่นดิน
นั้ น หน้ า ที่ แ ละอ านาจในการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น จะเป็ น หน้ า ที่ แ ละอ านาจของผู้ ว่ า การตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ส่ ว น
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นผู้กากับการทางานของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยการวางนโยบายการ
ตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน แต่จะไม่มีอานาจไปสั่งการผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินให้เข้าตรวจหน่วยรับตรวจใดหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือมีผลเป็นการเลือกปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจ หรือทา
ให้มีการตรวจสอบที่อยู่นอกเหนือหน้าที่และอานาจของผู้ว่าการ หรือมีผลให้ผู้ว่าการไม่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั ก ที่ ผู้ ว่ า การต้ อ งมี ค วามอิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แต่ ยั ง ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอยู่
(๒) สาหรับหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้น มี หน้าที่และอานาจในการ
วางนโยบายและกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับกับการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งกากับการตรวจเงินแผ่นดินให้
เป็ น ไปตามนโยบายและหลั กเกณฑ์ และกฎหมายว่าด้ว ยวินั ยการเงินการคลั งของรัฐ ด้ว ย และยังมีอานาจให้
คาปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่ นดิน รวมถึงให้ คาแนะนาในการแก้ไขข้อบกพร่อง
เกี่ย วกับการใช้จ่ ายเงินแผ่ นดินของหน่วยงานรัฐด้วย นอกจากนี้ยังมีอานาจสั่ งลงโทษทางปกครองกรณี ที่มีการ
กระทาความผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๓) ส่วนหน้าที่และอานาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนั้น มี หน้าที่และอานาจในการตรวจเงิน
แผ่นดิน ให้ เป็น ไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนด ตรวจผลสั มฤทธิ์และประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้จ่ายเงินของหน่ วยงานของรัฐ และมีอานาจมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการดังกล่าว รวมทั้งกากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด้วย

๔๒๑
(๔) นอกจากหน้ า ที่ แ ละอ านาจดั ง กล่ า วแล้ ว ผู้ ว่ า การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ยั ง มี อ านาจแจ้ ง ให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบว่ามีการใช้จ่ายเงินแผ่นดินที่มีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจ ริตหรือเที่ยงธรรม และเป็น
กรณีที่อยู่นอกเหนืออานาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวทราบและดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ต่อไป อันเป็นการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างองค์กรอิสระในการปราบปรามการทุจริตในประเทศ

๔๒๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๓๘ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนดองค์ประกอบ ที่มา รวมถึงคุณสมบัติ
ประกอบด้วยกรรมการจานวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดย
คณะกรรมการสรรหา
ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน
การเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงิน
แผ่นดิน ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญ ญั ตินี้ ก าหนดองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ที่ ม า ของผู้ ด ารง
ตาแหน่งกรรมการ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้กาหนดจานวนคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินไว้เก้าคน ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้กาหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจานวน
เจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรร
หา ทั้งนี้ เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ ขอบเขตหน้ าที่และอานาจ สามารถทาหน้าที่ได้ตรงตามความรับ ผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้สรรหาบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในระดับสูงได้อย่างแท้จริง
(๒) การก าหนดคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ในรั ฐ ธรรมนู ญ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่าน ๆ มา กล่าวคือ กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินจะต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่เป็นการทั่วไปของผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระทุกองค์กรแล้ว
ในมาตรานี้ ยังกาหนดให้ คณะกรรมการตรวจเงิน แผ่น ดิน จะต้อ งมีค วามรู้ ความเชี่ย วชาญ และประสบการณ์
เกี่ย วกับ การตรวจเงิน แผ่น ดิน กฎหมาย การบัญ ชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับงานด้านการตรวจเงินแผ่นดินมิใช่ว่าจะต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีเพียงอย่างเดียว แต่
จะต้องมีความรู้ความชานาญในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ด้านกฎหมาย การตรวจสอบบัญชี หรือด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ การที่กาหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี เพื่อให้ได้ผู้มีประสบการณ์การทางานในระดับหนึ่ง สามารถ

๔๒๓
ตรวจเงินแผ่นดินและวางนโยบายการทางานได้ รวมถึงเพื่อให้ไ ด้บุคคลที่มีอายุที่เหมาะสมมาดารงตาแหน่งเป็น
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ทั้งนี้ บุคคลที่จะถือว่ามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตามความมุ่งหมายของมาตรานี้
หมายถึง ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า หรือเป็นหรือเคยเป็น
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาและดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือเป็นผู้สอบ
บั ญ ชีรั บ อนุ ญ าตตามกฎหมายว่าด้ว ยผู้ ส อบบั ญ ชีห รือวิช าชีพ บัญ ชีมาแล้ ว ไม่น้ อยกว่าสิ บปี และด ารงตาแหน่ ง
ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
หรือตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของธุรกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และต้องดารงตาแหน่งดังกล่าวรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี

๔๒๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๙ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการ
ดารงตาแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้
ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว

ความมุ่งหมาย
กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้เป็นบทบัญญัติที่กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดย
กาหนดให้มีวาระเจ็ดปี และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับวาระการดารงตาแหน่ง
ขององค์กรอิสระอื่น

๔๒๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๔๐ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมี
กาหนดหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
หน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
ตรวจเงินแผ่นดิน
(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน
(๓) กากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (๑) และ
(๒) และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๔) ให้คาปรึกษา แนะนา หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ รวมทั้งการให้คาแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไข
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทาผิด
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ถูกสั่ งลงโทษตาม (๕) อาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุดได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง ในการพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุดต้องคานึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและ
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตาม (๑) และ (๒)
ประกอบด้วย
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัตินี้ กาหนดหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเทียบเคียงกับ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ซึ่งได้บัญญัติให้มีหน้าที่และอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนที่แตกต่างจากเดิมนั้น
คือ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวินั ยทางการเงินและการคลัง เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มี ความมุ่งหมายให้

๔๒๖
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยและกาหนดโทษปรับทางปกครองในความผิดทางวินัย การเงินการคลัง
ของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอานาจในการแนะนาและกากับดูแลโดยต้องไม่แทรกแซง
หน้าที่และอานาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักความเป็นอิสระของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอานาจในการกากับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน โดยการกาหนดนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน และตรวจสอบรายงานผลการตรวจเงินแผ่นดินตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมายเท่านั้น
(๓) การกาหนดให้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีห น้าที่ และอานาจในการให้ คาแนะนาแก่
หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินนั้น เนื่องจากปัญหาดังกล่าวบางส่วนเกิด
จากความไม่รู้ของหน่วยงานรัฐ ซึ่ งเป็นปัญหาเล็กน้อย จึงควรให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอานาจสั่งการให้
หน่วยงานของรัฐแก้ไขให้ถูกต้องได้โดยไม่ลงโทษ อันจะทาให้การดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในทางที่ดี
มากยิ่งขึ้น
(๔) เหตุที่ให้ผู้ถูกสั่งลงโทษตามอนุมาตรา (๕) ต้องอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุ ดภายในเก้าสิบ
วัน เนื่องจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้มีหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลัง
ของรัฐ และเมื่อพบว่ามีการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังของรัฐ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็
สามารถสั่งลงโทษทางปกครองแก่ผู้นั้นได้ โดยได้เปิดกว้างให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถใช้ดุลพินิจใน
เรื่องความผิดและบทกาหนดโทษ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถวางแนวทางเป็นการภายในได้ว่า
ความผิ ด ใดควรมี บ ทลงโทษเท่ าใด หากมี ค วามผิ ด ที่ น อกเหนื อ ไปจากที่ ก าหนดไว้ ห รือ แนวทางที่ เคยปฏิ บั ติ
ก็ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินโดยคานึงถึงความร้ายแรงของพฤติกรรมที่กระทาผิดและความ
เสียหายที่เกิดจากการกระทาผิดนั้น

๔๒๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๔๑ ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่ง กาหนดกระบวนการการได้มาซึ่งผู้ว่าการ
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภาโดยได้รับ ตรวจเงินแผ่นดิน
การเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และให้นา
ความในมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ และมาตรา
๒๐๕ มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วยโดย
อนุโลม
การสรรหา การคัด เลื อ ก และการเสนอชื่ อผู้ ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญญัตินี้ กาหนดกระบวนการการได้มาซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แตกต่างจากที่เคย
บั ญ ญั ติไว้ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศัก ราช ๒๕๔๐ และรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการองค์กรแตกต่างจากองค์กรอิสระอื่น ๆ โดยให้
หน้ าที่ และอ านาจในการดาเนิ นการของส านั กงานการตรวจเงินแผ่ นดิ นจะอยู่ที่ ผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่ นดินซึ่ งเป็ น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดโดยจะอยู่ภายใต้การกากับของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และได้กาหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ
(๒) การที่กาหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ ามเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่น ดิน เนื่ องจากหน้าที่และอานาจในการตรวจเงินแผ่นดินเป็นของผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน จึงจาเป็นต้องกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้สูงเทียบเท่ากับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) บทบัญญัติในวรรคสาม เป็นบทบัญญัติที่กาหนดให้การสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้อง
ได้รับความเห็นชอบของวุฒิสภาซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นลักษณะเดียวกับการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

๔๒๘
ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ และมาตรา ๒๐๕ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิ กวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ถ้าในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ ให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเสนอชื่อบุคคลผู้จะดารงตาแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินใหม่แทนบุคคลที่ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบ แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป และเมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบกั บรายชื่อนั้นแล้ว
ให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ เพื่อให้การได้มาซึ่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่
เข้มงวดอันจะได้มาซึ่งบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีความสามารถในการตรวจเงินแผ่นดิน
นอกจากนี้ การบั ญ ญั ติ ให้ น ามาตรา ๒๐๕ มาใช้ โดยอนุ โลม หมายความว่า ถ้ าผู้ ได้ รับ ความ
เห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยังมิได้พ้นจากตาแหน่งข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือน
ประจา เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่
ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือ เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ดาเนิน
ธุร กิจ โดยมุ่งหาผลกาไรหรื อรายได้ม าแบ่ งปั น กัน หรือเป็ น ลู ก จ้างของบุ ค คลใด หรือยังประกอบวิช าชี พ เป็ น ผู้
ประกอบวิช าชีพอิสระอยู่ ต้องแสดงหลั กฐานว่าได้ลาออกหรือเลิ กประกอบวิชาชีพนั้นแล้วต่อประธานวุฒิ ส ภา
ภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากาหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
แต่งตั้ง ในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐานภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ และให้ดาเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น
(๔) กาหนดให้นารายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหา การคัดเลือก และการเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ กระบวนการสรรหา
ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระของคณะกรรมการสรรหาเป็นการดาเนินการตามมาตรา ๒๐๓ ไม่ได้นามาใช้กับการ
สรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วย เนื่องจากในมาตรานี้ได้บัญญัติกระบวนการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไว้
เป็นการเฉพาะแล้ว

๔๒๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๔๒ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติ
หน้าที่โดยเที่ยงธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้
ดุลพินิจ โดยมีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงิน
แผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด และตามกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้
จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ
(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตาม (๑) และ (๒)
(๔) ก ากั บ และรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
เจ้าหน้าที่ตาม (๓)

กาหนดหน้าที่และอานาจของผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินโดยต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างเที่ยงธรรม เป็นกลาง และปราศจาก
อคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญญัตินี้ เป็น การกาหนดหน้าที่และอานาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แตกต่างจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เนื่องจากได้เพิ่มเติมหน้าที่และอานาจของผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินมากขึ้น ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔๔ และมาตรา ๒๔๕ (ดูคาอธิบายประกอบในมาตราดังกล่าว) ซึ่งใน
การปฏิบัติหน้าที่นั้น ต้องเป็นไปโดยเที่ยงธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ
(๒) สาหรับหน้าที่และอานาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนั้น มีดังนี้
๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
และมีอานาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการดังกล่าวได้ โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องกากับและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด้วย
๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และมีอานาจ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการดังกล่าวได้ โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องกากับและรับผิด ชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด้วย

๔๓๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๔๓ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

กาหนดหลักประกันความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายใต้การกากับของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติมาตรานี้ เป็นบทบัญญัติที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งวางหลักการที่รับรองความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการ โดยยังคงมีความยึดโยง
กับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ เพื่อให้การตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยการ
กาหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หมายถึงคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินเป็นผู้กาหนดมาตรฐาน นโยบาย แล้วกากับให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตามเท่านั้น แต่จะไม่มี
อานาจไปสั่งการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เข้าตรวจหน่วยรับตรวจใดหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือมีผลเป็นการเลือก
ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจ หรือทาให้มีการตรวจสอบที่อยู่นอกเหนือหน้าที่และอานาจของผู้ว่าการ หรือมีผลให้ผู้ว่า
การไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามหลักที่ผู้ว่าการต้องมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ยัง
ต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ และการที่บัญญัติเช่นนี้ เพื่อมิให้เกิด กรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินอาจกระทาการบางอย่างตามอาเภอใจซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ จึงต้องบัญญัติให้ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
นอกจากนี้กาหนดให้นารายละเอียดเกี่ยวกับวาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้นาไปบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน

๔๓๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๔๔ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้
จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
หรืออาจทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และเป็น
กรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอานาจจะดาเนินการใดได้ ให้ผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
แล้วแต่กรณี เพื่อทราบและดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
ในการดาเนินการของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเอกสารและ
หลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดทาขึ้นเป็นส่วน
หนึ่งของสานวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือของหน่วยงานอื่น
นั้น แล้วแต่กรณี

กาหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคอย
สอดส่องดูแลและเฝ้าระวังมิให้มีการใช้
จ่ายเงินแผ่นดินในลักษณะที่เป็นการ
ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้
อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือ กฎหมาย หรือทาให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

คาอธิบายประกอบ
เนื่องจากการใช้อานาจรัฐโดยมิชอบ มักจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในเรื่องการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินหรือผลประโยชน์อื่นโดยมิชอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงบัญญัติให้ผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่น ดินคอยสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังมิให้ มีการใช้จ่ายเงินแผ่นดินในลักษณะที่เป็นการทุจริตต่อ
หน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ กฎหมาย หรือทาให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม โดยกาหนดหน้าที่และอานาจของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อดาเนินการเฉพาะเรื่อง
ซึ่งนอกเหนือการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจทั่วไปในเรื่องที่คาบเกี่ยวระหว่างหน้าที่และอานาจของผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่พบการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินหรืออาจทาให้การเลือกตั้ง
มิ ได้ เป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต หรื อ เที่ ย งธรรม ซึ่ งผู้ ว่าการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ไม่ มี อ านาจจะด าเนิ น การใดได้ โดยให้ แ จ้ ง
หน่วยงานดังกล่าวที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เกี่ยวกับ

๔๓๒
การทุจริตการเลือกตั้ง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอานาจดาเนินการได้ แต่สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเพื่อเรียก
เงินคืนได้ หรือในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือมีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ
ผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่ นดิ นจะต้ องส่ งส านวนการตรวจสอบไปให้ คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต
แห่งชาติ ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป เป็นต้น
เอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดทาขึ้น ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
สานวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
ของหน่วยงานอื่น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินการของหน่วยงานดังกล่าวต่อไป

๔๓๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔๕ เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้ง
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระทาที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณา

ความมุ่งหมาย
กาหนดมาตรการยับยั้งความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ
อย่างร้ายแรง

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วย
กับผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ หากที่ประชุมร่วมเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น ให้
ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อ
ประชาชนเพื่อทราบด้วย
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้เป็นหลักการใหม่กาหนดมาตรการยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลัง
ของรัฐอย่างร้ายแรง โดยกาหนดให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการเงินการ
คลังของรัฐโดยตรงและมีโอกาสที่จะตรวจพบการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐ
อย่างร้ายแรงมากที่สุด จึงกาหนดให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอานาจดาเนินการตามมาตรา ๒๔๕ วรรคหนึ่งได้
ส่วนบทบัญญั ติในวรรคสองได้กาหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เห็นพ้องด้วยกับ ผลการตรวจสอบของ
ผู้ ว่ าการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั บ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ตแห่ งชาติ เพื่ อให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ งเข้ามาตรวจสอบการกระท าที่ อ าจเป็ น การ
ฝ่ า ฝื น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และให้ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามาตรวจสอบการกระทาที่อาจเข้าข่ายการทุจริตได้ และยังเป็นการป้องกันไม่ให้
องค์กรอิสระเพียงองค์กรเดียวมีอานาจในการเข้าไปก้าวล่วงการดาเนินนโยบายของฝ่ายบริหารโดยไม่มีเหตุผลที่
รัดกุมหรือชัดเจนเพียงพอ

๔๓๔
ทั้ ง นี้ การที่ ให้ อ งค์ ก รทั้ ง ๓ องค์ ก รนี้ ร่ ว มกั น มี ห นั ง สื อ แจ้ ง สภาผู้ แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา และ
คณะรัฐ มนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย นั้น
เพื่อให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้พิจารณาหรือติดตามการดาเนินการด้วยความใกล้ ชิด อันเป็นกลไก
ส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อให้เกิดแรงผลักดันจากสาธารณชนให้รัฐต้องพิจารณา
เรื่องการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบ

๔๓๕

ส่วนที่ ๖
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ความมุ่งหมาย
กาหนดให้มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติเป็นองค์กรอิสระ ซึ่งเดิมคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กาหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มี
สถานะเป็ น องค์ ก รอื่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ส าหรั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ได้ รั บ การบั ญ ญั ติ ให้ เป็ น องค์ ก รอิ ส ระ โดยก าหนดให้ อ งค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการสรรหาแตกต่างจากคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระอื่น กล่าวคือ มีที่มาที่มีความหลากหลายโดย
การสรรหาต้องให้มีผู้ แทนองค์กรเอกชนด้า นสิทธิมนุษยชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาด้วย ทั้งยังกาหนด
คุณสมบัติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ซึ่งการกาหนดองค์ประกอบและที่มาให้มีความหลากหลายดังกล่าวนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลั กการปารี ส (Paris Principles) ซึ่งเป็ นหลั กการที่เป็ นข้อตกลงร่ว มกันของนานาชาติในการรับรองคุ้มครอง
องค์กรสิทธิมนุษยชน ด้วย ทั้งนี้ได้กาหนดกรอบหน้าที่ และอานาจไว้ให้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมจากที่ เคย
กาหนดในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา โดยให้มีหน้าที่และอานาจชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าใน
กรณี ที่มีการรายงานสถานการณ์ เกี่ย วกับ สิ ท ธิมนุ ษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือ ไม่เป็ นธรรม เพื่ อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสากลและของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

๔๓๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๔๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกอบด้วยกรรมการจานวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามคาแนะนาของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา
ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมีความรู้และประสบการณ์
ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นกลางทางการ
เมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดารง
ตาแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารง
ตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้น
จากตาแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ บทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาต้อง
กาหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการ
สรรหาด้วย

กาหนดจานวน องค์ประกอบ ที่มา
คุณสมบัติ และวาระการดารงตาแหน่งของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพิ่มเติมจากคุณสมบัติทั่วไปที่กาหนดไว้แล้ว
ในมาตรา ๒๑๖

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้เป็นบทบัญญัติที่กาหนดถึงองค์ประกอบ ที่มา คุณสมบัติ และวาระการดารงตาแหน่ง
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยกาหนดให้ที่มาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สอดคล้อง
กับหลักการสากลซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของนานาชาติในการรับรองคุ้มครององค์กรสิทธิมนุษยชน ซึ่งรายละเอียด
ปลี ก ย่ อ ยที่ เกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม การสรรหา และการพ้ น จากต าแหน่ ง ให้ น าไปบั ญ ญั ติ ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
เพื่อให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ ทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights : ICCPR) และ หลักการปารีสว่าด้วยสถานะของสถาบันแห่งชาติเพื่อการส่งเสริม

๔๓๗
และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Paris Principles Relating to the Status of National Institutions for the
Promotion and Protection of Human Rights)
ส่วนการกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กาหนดให้มีวาระเจ็ดปี
และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับวาระการดารงตาแหน่งขององค์กรอิสระอื่น
การสรรหากรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติมีลัก ษณะเฉพาะแตกต่า งจากองค์ก รอิส ระอื่น
โดยจะต้องเปิดกว้างและควรมีองค์ประกอบของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ตรง
ตามเจตนารมณ์ของหลักการปารีส

๔๓๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๔๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมี กาหนดหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
หน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้คานึงถึงความ
ผาสุกของประชาชนชาวไทยและ
(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสาคัญ
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่
เกี่ยวข้อง
(๒) จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และ
เผยแพร่ต่อประชาชน
(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า
ในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของสิทธิมนุษยชน
(๖) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่อรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือ
ข้อเสนอแนะตาม (๓) ให้คณะรัฐมนตรีดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจดาเนินการได้หรือต้องใช้เวลา
ในการดาเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า

๔๓๙
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติต้องคานึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสาคัญด้วย
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ตินี้ เป็ น บทบั ญ ญั ติที่ ก าหนดถึงหน้าที่ และอ านาจของคณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชน
แห่งชาติ ซึ่งเดิมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานการกระทาหรือ
การละเลยการกระทาอัน เป็ น การละเมิดสิทธิ มนุษยชน หรืออันไม่เป็นตามพันธกรณี ระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ
มนุษยชนของไทย และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทาหรือละเลยการกระทา
ดังกล่าว เสนอแนะนโยบายและเสนอการปรับปรุงกฎหมาย ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชน และการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน
และต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสถานะ
เป็ น “องค์ ก รอื่น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ” และได้ มี การเพิ่ ม อานาจหน้ าที่ ในการเสนอเรื่อ งหรือ ฟ้ อ งคดี ต่อ ศาล ทั้ งนี้
บทบั ญ ญั ติในรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กาหนดให้ คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีสถานะเป็น “องค์กรอิสระ”และมีหน้าที่และอานาจแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ โดยไม่ได้ให้
อ านาจคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ในการเสนอเรื่ อ งหรื อ ฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาล และไม่ ได้ มุ่ ง หมายให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นเพียงองค์กรตรวจสอบสิทธิในประเทศเท่านั้น แต่มุ่งหมายให้มีบทบาท
สาคัญในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยเพิ่มหน้าที่และอานาจในการชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้
ต่างประเทศทราบในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่บิดเบือน ไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรม
หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีดังนี้
(๑) หน้าที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศทุกกรณี
(๒) หน้าที่ของคณะกรรมการในการจัดทารายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
(๓) หน้าที่ของคณะกรรมการในการเสนอแนะแนวทาง ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติอันเนื่องมาจากการทาหน้าที่ตาม (๑) และ (๒)
(๔) กาหนดให้มีการชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่ มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่บิดเบือน ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรม ให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้ชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริงโดยไม่ล่าช้า เพื่อให้ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ
มากกว่าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ชี้แจงเอง เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระ จึงมีความ

๔๔๐
น่าเชื่อถือและเป็นกลางมากกว่าหน่วยงานของรัฐ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่ในการชี้แจง
ข้ อ เท็ จ จริ ง เรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทยที่ ถู ก ต้ อ งให้ กั บ ต่ า งประเทศทราบด้ ว ย ซึ่ ง ในการชี้ แ จงนั้ น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศในการชี้แจงข้อเท็จจริงให้
ต่างประเทศเกิดความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้องได้
(๕) ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของสิทธิมนุษยชนเพื่อ ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นในทุกด้าน เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
สิทธิมนุษยชนให้กับ ประชาชน โดยมีการสื่อสารกับสั งคมและรณรงค์ให้สามารถรับรู้และเข้าใจปัญหาด้านสิทธิ
มนุษยชนอย่างจริงจัง รวมถึงการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน อันจะเป็น
กลไกหนึ่งในการปกป้องและแก้ไขปัญหาในเรื่องสิทธิมนุษยชนได้เป็นอย่างดี
(๖) ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ส่วนบทบัญญัติในวรรคสองเป็นการเร่งรัดให้คณะรัฐมนตรีต้องดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขให้เป็นไป
ตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเร็ว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดผลในการปกป้องสิทธิมนุษยชนได้อย่างแท้จริง
บทบั ญ ญั ติว รรคสามเป็ นบทบัญ ญั ติที่เพิ่มขึ้นใหม่ที่แสดงถึงคาอธิบายประกอบส าคัญ ของการ
ปฏิบั ติห น้าที่ ของคณะกรรมการสิ ทธิมนุษ ยชนแห่ งชาติ ที่ต้องคานึงถึงความผาสุ กของประชาชนชาวไทยและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสาคัญ

หมวด ๑๓
องค์กรอัยการ
ความมุ่งหมาย
เดิ ม ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ ได้ ก าหนดให้ มี อ งค์ กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยแยกออกเป็น ๒ ประเภท ประเภทแรกได้แก่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เช่น คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯลฯ ประเภทที่สองได้แก่องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่ งชาติ ฯลฯ โดยมี อั ย การเป็ น องค์ ก รอื่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ด้ ว ย แต่ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ได้แยกประเภทองค์กรตามรัฐธรรมนูญทานองเดียวกับรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐
หากแต่กาหนดให้มีแต่องค์กรอิสระ ในส่วนที่เกี่ยวกับอัยการ ได้กาหนดหมวดหนึ่งขึ้นเป็นการเฉพาะสาหรับองค์กร
อัยการ เพื่อรับรองความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอัยการ และเพื่อให้พนักงานอัยการปฏิบัติหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเต็มที่ ปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์และการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง มี
อิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อ
อ านวยความยุ ติ ธ รรมแก่ ป ระชาชน ตามกฎหมาย รวมตลอดทั้ ง มี ค วามอิ ส ระใน การบริ ห ารงานบุ ค คล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น โดยให้มีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้วางหลักการใหม่แตกต่างจากที่เคย
กาหนดในรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่สาคัญไว้หลายประการ กล่าวคือ ได้มีการ
บัญญัติองค์ประกอบของคณะกรรมการอัยการไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม กาหนดให้ ประธาน
กรรมการต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มาจากการเลือกกันเองของพนักงานอัยการ โดย
มีเงื่อนไขว่าต้องเลือกบุคคลซึ่งไม่เป็ นหรือเคยเป็นพนักงานอัยการมาก่อนสองคน การบัญญัติองค์ประกอบของ
คณะกรรมการอัยการ ซึ่งเป็ นผู้มีอานาจในการบริหารงานบุคคลไว้ในรัฐธรรมนูญ ก็เพื่อเป็นหลักประกันความเป็น
อิสระจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้มีอานาจใด ๆ
นอกจากนี้ในมาตรา ๒๔๘ วรรคสอง ยังได้กาหนดว่า การพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานอัยการไม่ให้ถือว่าเป็นคาสั่งทางปกครอง เพื่อทาให้การพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
อัยการเป็นอิสระอย่างแท้จริงไม่อยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลปกครอง และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุ ท ธศั กราช ๒๕๖๐ ไม่ ได้มี บ ทบั ญ ญั ติให้ การแต่งตั้งและการให้ อัยการสู งสุ ด พ้ น จากตาแหน่ งต้ องได้ รับ ความ
เห็นชอบจากวุฒิสภาดังเช่นที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๔๔๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๔๘ องค์กรอัยการมีหน้าที่และอานาจ
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้ง
ปวง และไม่ให้ถือว่าเป็นคาสั่งทางปกครอง
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ดาเนินการอื่นขององค์กรอัยการให้มีความเป็นอิสระ โดยให้มีระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม และ
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานอัยการต้องดาเนินการโดย
คณะกรรมการอัยการซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประธาน
กรรมการซึ่งต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ และผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาที่
ได้รับเลือกจากพนักงานอัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
มีบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานอัยการมาก่อนสองคน ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคสาม ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้
พนักงานอัยการกระทาการหรือดารงตาแหน่งใดอันอาจมีผลให้การ
สั่งคดีหรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวรรคสอง หรืออาจทาให้มี
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวต้องกาหนดให้
ชัดแจ้งและใช้เป็นการทั่วไป โดยจะมอบอานาจให้มีการพิจารณา
เป็นกรณี ๆ ไปมิได้

เพื่อรับรองหน้าที่และอานาจ การ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การดาเนินการอื่นขององค์กรอัยการ และ
การพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานอัยการ และกาหนด
องค์ประกอบคณะกรรมการอัยการ
รวมถึงกาหนดมาตรการป้องกันมิให้
พนักงานอัยการกระทาการหรือดารง
ตาแหน่งใดอันอาจมีผลต่อการสั่งคดีหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ หรืออาจทาให้มีการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญ ญั ติในวรรคหนึ่งเป็ น ก าหนดหน้าที่ และอานาจขององค์ กรอัยการ ซึ่งเป็น ไปตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือตามที่จะมีกฎหมายกาหนดขึ้น กฎหมายดังกล่าวอาจเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง
องค์กรอัยการเป็นการเฉพาะ หรือกฎหมายอื่นใดที่กาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจขององค์กรอัยการก็ได้
(๒) ส่ ว นบทบั ญ ญั ติ ในวรรคสอง ได้ เพิ่ ม เติ ม หลั ก การจากที่ เคยบั ญ ญั ติ ไว้ ในรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการนอกเหนือจากความ

๔๔๓
เที่ยงธรรมแล้วอีก ๒ ประการ คือ ต้องรวดเร็ว และปราศจากอคติทั้งปวง เพราะความล่าช้าย่อมก่อให้เกิดความไม่
เป็ น ธรรมในตัว เอง ในขณะเดี ย วกั น การที่ พ นั ก งานอัย การจะปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ให้ เกิด ความเที่ ยงธรรมได้ จะต้ อ ง
ปราศจากอคติทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ หรือโมหาคติ และเพื่อเป็นการคุ้มครองและรับรอง
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของอัยการจึงกาหนดไว้ให้ชัดเจนว่าการสั่งคดีของพนักงานอัยการไม่ถือว่าเป็น
คาสั่งทางปกครอง เพื่อมิให้ผู้ใดนาดุลพินิจในการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีของพนักงานอัยการไปฟ้องต่อศาลปกครองได้
(๓) บทบัญญัติในวรรคสามได้บัญญัติ รับรองให้การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ด าเนิ น การอื่ น ขององค์ ก รอั ย การให้ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ และเพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ว่ า พนั ก งานอั ย การจะได้ รั บ
ค่าตอบแทนที่มีลักษณะเป็นการเฉพาะทานองเดียวกับตุลาการ จึงได้บัญญัติให้มีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
เป็ น การเฉพาะตามความเหมาะสมสาหรับการบริห ารงานบุคคล ได้กาหนดไว้ให้ ชัดเจนว่าต้องดาเนิน การโดย
คณะกรรมการอั ย การ และเพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ว่ า จะไม่ มี ผู้ มี อ านาจใด ๆ มาเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของ
คณะกรรมการอัยการ จึงได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญถึงองค์ประกอบสาคัญของคณะกรรมการอัยการ ว่า ประธาน
กรรมการจะต้องเป็นผู้ที่พนักงานอัยการเลือกมาจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ เป็นพนักงานอัยการ ส่วนกรรมการอื่น
จะมีจานวนเท่าไรให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด แต่อย่างน้อยจะต้องมีบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงาน
อัยการมาก่อนจานวนสองคน กรรมการดังกล่าวพนักงานอัยการเป็นผู้เลือก อย่างไรก็ตามแม้ว่าความในตอนท้าย
จะบัญญัติว่า “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ก็ตาม แต่กฎหมายที่จะบัญญัติขึ้น จะบัญญัติให้ผิดไปจากหลักการที่
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมิได้ เช่น จะบัญญัติมิให้พนักงานอัยการที่ดารงตาแหน่งอัยการอาวุโส ไม่มีสิทธิเลือกหรือ
รับเลือกมิได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดว่า อัยการอาวุโสมิใช่พนักงานอัยการ ในกรณีเช่นนั้น ผู้ดารงตาแหน่ง
อัยการอาวุโสก็อาจไม่มีหน้าที่และอานาจในการพิจารณาสั่งหรือฟ้องคดีได้
(๔) ส่วนความในวรรคสี่ เป็นการกาหนดหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ใน
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อป้องกันมิให้ พนักงานอัยการกระทาการหรือดารง
ตาแหน่ งใดอั น จะขั ด ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ หรือ ท าให้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ มาตรการดั งกล่ าวต้ อ ง
กาหนดให้ชัดแจ้ง และใช้เป็นการทั่วไป ความตอนท้ายที่ว่า “โดยจะมอบอานาจให้มีการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
มิได้” มีความหมายว่า กฎหมายที่จะไปบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ ต้องบัญญัติให้ชัดเจน จะบัญญัติในลักษณะที่จะทาให้
มีการมอบอานาจให้องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป
มิได้
ทั้งนี้ บทเฉพาะกาล ได้กาหนดข้อห้ามในมาตรา ๒๗๗ วรรคสาม กาหนดให้ ในระหว่างที่ยังไม่มี
การปรับ ปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ห้ามมิให้พนักงานอัยการดารงตาแหน่ง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐในทานองเดียวกัน หรือดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือ
กิจการอื่น ใดที่มีวัตถุประสงค์ มุ่งหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นที่ปรึกษาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง หรือดารงตาแหน่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

หมวด ๑๔
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ความมุ่งหมาย
ภายใต้ ห ลั ก การของการเป็ น รั ฐ เดี่ ย วตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา ๑ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ หมวดนี้ บั ญ ญั ติ ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้
โดยกาหนดให้การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปตามหลักแห่งการปกครองตนเอง มีความโปร่งใส่ และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น กาหนดกลไกให้ ประชาชนเสนอความต้องการและตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ พร้อมทั้งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจในการให้บริการประชาชนและ
จัดกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ มีรายได้เป็นของตนเอง และมีอิสระในการบริหารงานต่าง ๆ โดยจะต้องรายงานผล
การดาเนินงานให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งกาหนดให้ การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ตามระบบคุณธรรม

๔๔๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ ให้มีการจัดการ กาหนดหลักการปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
คานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนใน
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบ ท้องถิน่ และเงื่อนไขในการปกครองตนเอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้
คานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถใน
การปกครองตนเองในด้านรายได้ จานวนและความหนาแน่นของ
ประชากร และพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน
คาอธิบายประกอบ
หลักแห่งการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ (มาตรา ๒๑๔) และบัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญ ฉบับต่อ ๆ มา
ทุกฉบับ เพื่อ ให้ท้องถิ่น สามารถปกครองตนเองได้ ภายใต้ ห ลักการปกครองตนเองที่บัญญัติไว้ ในรัฐ ธรรมนูญ
การกาหนดหลักการเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ในรั ฐธรรมนูญ จะต้องอยู่ภายใต้บังคับ มาตรา ๑ ความว่า
“ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ ” ดังนั้นการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รูปแบบพิเศษในลักษณะที่เป็นอิสระอย่างเด็ดขาดจากรัฐ จึงกระทามิได้
บทบัญญัติในวรรคสองเป็นบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม่ เพื่อวางหลัก ว่าท้องถิ่นใดจะมีรู ปแบบการ
ปกครองแบบใดให้คานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็ต้องดูปัจจัยอื่นประกอบด้วย ปัจจัย
ดังกล่าว ได้แก่ ๑) รายได้ที่ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้ ๒) จานวนและความหนาแน่นของประชากร และ ๓) พื้นที่
ที่ต้องรับผิดชอบ

๔๔๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
และอานาจดูแลและจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่
สมควรให้เป็นหน้าที่และอานาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการดาเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
วรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอานาจ ตลอดจน
งบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจดังกล่าวของ
ส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
ในการจัดทาบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
ใดที่เป็นหน้าที่และอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการ
ร่วมดาเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมาย
ให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐดาเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ดาเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐดาเนินการนั้นก็ได้
รัฐต้องดาเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
รายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่าง
เพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจดาเนินการได้ ให้รัฐจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน

ความมุ่งหมาย
กาหนดหน้าที่และอานาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลและ
จัดทาบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะ

๔๔๗
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระในการบริหาร การจัดทาบริการสาธารณะ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องทาเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการ
ก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
คาอธิบายประกอบ
ในอดีตก่อนปีพ.ศ. ๒๕๔๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดาเนินการได้อย่างอิสระอย่าง
แท้จ ริ ง เนื่ องจากถูกควบคุมโดยระเบี ย บของกระทรวงมหาดไทย บทบัญญัติแห่ งมาตรานี้ในรัฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้นาหลักการของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ และรั ฐ ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาปรับปรุงเนื้อหาโดยบัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ มีอานาจในการจัดทาบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา ในการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กากับดูแลเท่าที่จาเป็นเท่านั้น รวมทั้ง
รองรับกับการกระจายอานาจ โดยกาหนดแนวทางต่าง ๆ ไว้ ดังนี้
(๑) กาหนดขอบเขตและบทบาทการดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องดาเนินการ
ทั้ง “การจัดทาบริการสาธารณะ” ซึ่งเป็นเรื่องการบริการ ควบคู่กับการจัด “กิจกรรมสาธารณะ” ซึ่งเป็นเรื่อง
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งไม่ใช่
คิดถึงการหารายได้เพียงอย่างเดียว
หมายเหตุ : เดิมสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นว่า การจัดทากิจกรรมสาธารณะ
ไม่มีกฎหมายรองรับและให้อานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการได้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้กาหนด
ขอบเขตการดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ให้ชัดเจน โดยการบัญญัติแยกความว่า “การจัดทาบริการ
สาธารณะ” และ“กิจกรรมสาธารณะ” ออกจากกัน เพื่อประสงค์ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถดาเนินกิจกรรม

๔๔๘
สาธารณะต่าง ๆ ที่ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยอาจเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามประเพณีของ
ท้องถิ่น หรือกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีภายในท้องถิ่น เช่น การจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา หรือประเพณีตัก
บาตรเทโว เป็นต้น โดยสามารถใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้
(๒) “การจั ดทาบริ การสาธารณะ” ขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นมี ความหมายอย่างกว้ า ง
ครอบคลุมการจัดทาบริการสาธารณะโดยคานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่นด้วย ซึ่งสามารถกาหนดมาตรฐานหรือแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม หรือจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นไว้ในกฎหมายลาดับรองต่อไป
ส่วนบทบัญญัติในวรรคสองได้บัญญัติขึ้นเพื่อ มุ่งหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทา
บริ การสาธารณะประเภททั่ว ไป หรื อให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเป็นผู้ รับผิ ดชอบหลั กในการจัดทาบริการ
สาธารณะ โดยมีภ าคเอกชนเข้า มามี ส่ ว นร่ว มในการจั ด ทาบริ การสาธารณะประเภททั่ว ไปก็ ไ ด้ แต่ถ้าบริ ก าร
สาธารณะเรื่องใดที่กาหนดในกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้นเป็นผู้จัดทาบริการสาธารณะ กฎหมาย
จะต้องคานึ งถึ งรายได้ข ององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ประกอบด้ว ย เนื่องจากปัจจุ บัน มี การกระจายบริ ก าร
สาธารณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการโดยไม่คานึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ทา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นเองต้องได้รับผลกระทบจากการจัดทาบริการสาธารณะที่ไม่มีคุณภาพ หรือไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเอง
ทั้งนี้ ความในวรรคสองยังได้กาหนดขั้นตอนในการกระจายอานาจของส่วนราชการ ตลอดจน
งบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การกระจาย
อานาจต้องคานึงถึงรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งและความสามารถที่แตกต่างกันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย
(๓) กาหนดให้รัฐต้องดาเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้หรือเก็บภาษีอากรเพื่อเป็น
รายได้ของตนเอง โดยจัดให้มีระบบภาษีอากรและการจัดสรรภาษีอากรที่เหมาะสมระหว่างรัฐกับท้องถิ่น เพื่อให้มี
ส่วนแบ่งภาษีอากรที่ชัดเจน ลดการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐส่วนกลาง ซึ่งอาจถูกแทรกแซงทางการเมืองได้ง่าย
นอกจากนี้ ยังจะต้องส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้อย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ใช่การจัดเก็บ
ภาษีอากร ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นต่อไป รวมทั้งได้กาหนดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเรื่องการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการ
ป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
กฎหมายดังกล่าวจะต้องเหมาะสมแก่บริบทด้านสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๔๔๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๕๑ การบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องใช้
ระบบคุณธรรมและต้องคานึงถึงความเหมาะสมและความจาเป็น
ของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกัน
หรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันได้

กาหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัตินี้ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และบัญญัติ
ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยกาหนดขึ้นเพื่อวางหลักการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมแล้ว ยังจะต้องคานึงถึงรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความต้องการที่
เหมาะสมของแต่ล ะท้องถิ่น ประกอบกัน เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีความต้องการบุคลากรและมาตรฐานในการ
บริหารงานบุคคลที่แตกต่างกัน
(๓) รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้บัญญัติหลักการให้การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมีระบบพิทักษ์คุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้ ซึ่งเป็นหลักการในทานองเดียวกับมาตรา ๒๘๘ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยวางมาตรการคุ้มครองระบบคุณธรรมและจริยธรรม
ในการบริหารงานบุคคลภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นมาตรการป้องกันมิให้นักการเมืองท้องถิ่น
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และเป็นหลักการเดียวกับที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติไว้
สาหรับการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของรัฐทั้งหลาย (มาตรา ๗๖ วรรคสอง)

๔๕๐
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๕๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการ

กาหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งต่าง ๆ
เลือกตั้ง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคานึงถึง
ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือในกรณีองค์กรปกครองส่วน
เจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปราม
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องคานึงถึงการมี การทุจริตไว้ด้วย
ส่วนร่วมของประชาชนด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้อง
คานึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
แนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติลักษณะนี้ได้ บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๑๗ (มาตรา ๒๑๖ และมาตรา ๒๑๗) และได้บัญญัติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญ ต่อมาทุกฉบับ เพื่อกาหนด
หลั ก การเกี่ ย วกั บ การเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ต่ า ง ๆ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อย่ า งไรก็ ต าม รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได้ ป รั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารได้ ม าซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ
สภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และกาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมาใน ๒ รูปแบบ คือ ๑) จากการเลือกตั้งโดย
ประชาชนในท้องถิ่น หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และ ๒) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ (รวมถึงพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ) ให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
เหตุที่บัญญัติให้มีวิธีที่สอง เนื่องจากการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในปัจจุบันยังไม่มีหลักการที่
ชัดเจน ในอนาคตอาจมีการกาหนดที่มาของผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในรูปแบบอื่น อาทิ ท้องถิ่นบางแห่งมี
ความจาเป็นต้องบริหารจัดการโดยบุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมาจากการแต่งตั้งโดย
สภาท้องถิ่นในลักษณะสัญญาจ้างเพื่อให้ทาหน้าที่บริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้การกากับของ
สภาท้องถิ่นก็ได้ ทั้งนี้เพื่อเปิดทางเลือกให้ท้องถิ่นสามารถออกแบบวิธีการได้มาซึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นได้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ในช่วงเวลานั้นๆ แต่การออกแบบการได้มาซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น ต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
และคานึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย

๔๕๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๕๓ ในการดาเนินงาน ให้องค์กรปกครอง กาหนดหลักการในการดาเนินงานของ
ส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไก
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นครั้งแรก
และบัญญัติต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อให้การดาเนินการขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย

๔๕๒
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๕๔ ประชาชนผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อ
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ

กาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเข้าชื่อเพื่อ
เสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัตินี้ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นครั้งแรก
(มาตรา ๒๘๖ และมาตรา ๒๘๗) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (มาตรา ๒๘๕ และ
มาตรา ๒๘๖) โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้นาความในทั้งสองมาตรามาบัญญัติไว้
รวมกันเป็นมาตราเดียวเพื่อบัญญัติให้สิทธิของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติ และถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้
(๒) รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ ไ ม่ มี ก ารบั ญ ญั ติ ก ระบวนการถอดถอนนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา แต่บัญญัติให้ การปกครองในระดับท้องถิ่น ประชาชนสามารถถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ เนื่องจากการปกครองในระดับท้องถิ่นเป็นการปกครองที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชน ประชาชนจะรู้เห็นและรับทราบการทางานของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตลอดเวลา
ประชาชนจึงควรใช้สิทธิในการถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้งให้พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระได้ หากมีการกระทาที่ไม่
เหมาะสมหรือกระทาผิดตามที่กฎหมายกาหนดไว้

หมวด ๑๕
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย
โดยที่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นกฎหมายที่กาหนดรูปแบบของประเทศ
และองคาพยพในการบริหารกิจการบ้านเมือง ความสัมพันธ์ขององคาพยพดังกล่าว และที่สาคัญเป็นเสมือน
สัญ ญาประชาคมที่จ ะยอมให้ รัฐ มีบ ทบาทในการจากัดสิ ท ธิและเสรีภ าพของประชาชนได้ม ากน้อยเพียงใด
ภายใต้เงื่อนไขอย่างใด แต่แม้จะเป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ในยามที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือ
ความต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลง ก็อาจมีความจาเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ ในรัฐธรรมนูญจึงต้องมี
บทบัญญัติว่าด้วยวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้โดยเฉพาะ ซึ่งตามปกติจะมีวิธีการแก้ไข ใน ๒ ระดับ คือ
สามารถแก้ไขได้ง่าย หรือแก้ไขได้ยาก ซึ่งตามปกติในนานาประเทศ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะกาหนดให้มีการ
แก้ไขได้ยากกว่าการแก้ไขกฎหมายปกติ แต่แม้กระนั้นระดับความยากก็ยังมีหลายระดับ สุดแต่ภูมิหลังหรือ
ความประสงค์ของประชาชนในขณะที่เกิดรัฐธรรมนูญขึ้น ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ได้กาหนดวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้เป็น ๒ ระดับ คือ ระดับที่สาคัญมากจะกาหนดให้การแก้ไขเป็นไป
ได้ยากมาก ส่วนระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อรูปแบบของรัฐหรือโครงสร้างทางการเมืองมากนัก จะกาหนดให้แก้ไข
ได้ในระดับที่ยากกว่าปกติ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเป็นสาคัญ เหตุที่แยก เป็น ๒ ระดับเช่นนี้
ก็เนื่องจากรัฐธรรมนูญนี้ได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้มีการพัฒนา ปฏิรูปการเมืองให้เป็นไปโดยสุจริต ขจัดการทุจริต
คอร์รัปชันให้ลดน้อยหรือหมดไป จึงมีความจาเป็นต้องสร้างกลไกต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้มีการดาเนินการ
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว การแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจึงกาหนดให้ทาได้ยากมากขึ้น
กว่าปกติ โดยกาหนดให้ต้องผ่านการทาประชามติจากประชาชนก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมจึงจะเกิดผล แต่ในกรณี
ที่เป็นการแก้ไขบทบัญญัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ก็กาหนดให้ทาได้ยากกว่าปกติ เพื่อให้มีการคานึงถึงทุก
ฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง อันเป็นการป้องกันมิให้ใช้เสียงข้างมาก โดยไม่คานึงถึงเสียงข้างน้อยอย่างที่เคยปรากฏในอดีต
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้กาหนดไว้เป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
(๑) ห้ า มแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เปลี่ ย นแปลงการปกครองระบอ บประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ (มาตรา ๒๕๕)
(๒) การแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้ ๑) หมวด ๑ บททั่วไป ๒) หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ ๓)
หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ๔) เรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดารงตาแหน่ง
ต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และ ๕) เรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออานาจของศาล หรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ทาให้
ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออานาจได้ กาหนดให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาญัตติ ขอแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยสมาชิกรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าห้าหมื่น
คน (มาตรา ๒๕๖) แล้ว ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติด้วย

๔๕๔
(๓) การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติอื่นใด ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาซึ่งประกอบด้วย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกไม่ได้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน
และต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

๔๕๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการ กาหนดข้อห้ามในการแก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ
ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทามิได้
คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติแห่ งมาตรานี้ เป็นข้อห้ ามเด็ดขาดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เนื่องจากบทบัญ ญั ติ
มาตรา ๑ ของรัฐธรรมนูญทุกฉบับ ได้กาหนดว่า ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้
และมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กาหนดรูปแบบการปกครองของ
ประเทศ (State Administration Form) ว่ า ประเทศไทยมี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นหลักการสาคัญของรัฐธรรมนูญและขณะเดียวกันเป็นการยืนยันว่าการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับกระทาไม่ได้ การที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในหลักการดังกล่าวย่อมกระทา
มิได้โดยเด็ดขาด

๔๕๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๕๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕๕ การแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ให้กระทาได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี
หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจาก
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
(๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสาม
วาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับ
หลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมี
คะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ซึ่งในจานวนนี้
ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลาดับ
มาตรา โดยการออกเสียงในวาระที่สองนี้ ให้ถือเสียงข้างมากเป็น
ประมาณ แต่ในกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชน
เป็นผู้เสนอ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้
แสดงความคิดเห็นด้วย
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้
สิบห้าวัน เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สาม
ต่อไป
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย
ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่ง

กาหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ
และเงื่อนไขในการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ โดยการขอแก้ไข
เพิ่มเติมอาจมาจากฝ่ายบริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ หรือประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าห้า
หมื่นคน

๔๕๗
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา โดยในจานวนนี้
ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดารง
ตาแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของทุกพรรค
การเมืองดังกล่าวรวมกัน และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
(๗) เมื่อมีการลงมติเห็นชอบตาม (๖) แล้ว ให้รอไว้สิบ
ห้าวัน แล้วจึงนาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวาย และให้นาความในมาตรา ๘๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
(๘) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด
๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือ
เรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออานาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่อง
ที่ทาให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออานาจได้
ก่อนดาเนินการตาม (๗) ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตาม
กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ถ้าผลการออกเสียง
ประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จึงให้
ดาเนินการตาม (๗) ต่อไป
(๙) ก่อนนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงลงพระปรมาภิไธยตาม (๗) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน มีจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้ง
สองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อ
ประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี
ว่าร่างรัฐธรรมนูญตาม (๗) ขัดต่อมาตรา ๒๕๕ หรือมีลักษณะตาม
(๘) และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยัง
ศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะนาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม

ความมุ่งหมาย

๔๕๘
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง
พระปรมาภิไธยมิได้
คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบั ญญั ติลักษณะนี้ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ (มาตรา ๖๓) และบัญ ญั ติทานองเดียวกันในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ โดยรัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบาง
ประการ เพื่ อ ป้ อ งกั น การใช้ เสี ย งข้ า งมากแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รัฐ ธรรมนู ญ โดยไม่ ค านึ งถึ งเสี ย งข้ างน้ อ ย และ ให้
ความสาคัญกับวุฒิสภาเพื่อให้ได้ความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
(๒) ผู้มีสิทธิเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ได้แก่
๑) คณะรัฐมนตรี
๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้ าของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้าของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
๔) ประชาชนผู้มีสิ ทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่า ห้ าหมื่น คนตามกฎหมายว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
(๓) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภา และให้รัฐสภา
พิจารณาเป็นสามวาระ ดังนี้
วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ การออกเสียงลงคะแนนใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดย
เปิ ดเผยและต้องได้รับ คะแนนเสี ยงเห็ น ชอบในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ซึ่งในจานวนนี้ต้องมีสมาชิ กวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของ
จ านวนสมาชิ ก ทั้ งหมดเท่ า ที่ มี อ ยู่ ข องวุ ฒิ ส ภา ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม รัฐ ธรรมนู ญ เป็ น เรื่ อ งที่ มี
ความสาคัญและมีผลใช้บังคับกับประชาชนทุกคน การออกเสียงลงคะแนนจึงต้องเกิดจากความร่วมมือกันและ
ความเห็นชอบร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงลาดับมาตรา การออกเสียงให้ถือเสียงข้างมาก แต่หากเป็น
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อเสนอขอ
แก้ไขเพิ่ มเติมแสดงความคิดเห็ น ด้ว ย เมื่อ การพิจารณาวาระที่ส องเสร็จสิ้ น แล้ ว ให้ รอไว้ สิ บ ห้ า วัน เมื่ อพ้ น
กาหนดให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป

๔๕๙
วาระที่สาม เป็นขั้นสุดท้าย การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดย
เปิดเผย และต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภา โดยในจ านวนนี้ ต้ องมี ส มาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรจากพรรคการเมื องที่ ส มาชิกไม่ ได้ ดารงตาแหน่ ง
รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของ
ทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน และต้องมีสมาชิ กวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นชอบร่ วมกันของทุกพรรคการเมืองและ
ด้วยความเห็นชอบสมาชิกวุฒิสภา เพื่อป้องกันปัญหาการลงมติการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยใช้เสียงข้าง
มากและไม่คานึงถึงเสียงข้างน้อยได้
(๔) คะแนนเสีย งที่ใช้ในการแก้ไขเพิ่ มเติมรัฐธรรมนูญตามความใน (๓) และ (๖) ซึ่งต้องมี
คะแนนเสียงเห็นชอบด้ วยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภานั้น ซึ่ง เป็น
หลักการเดิมในการลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ นับตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ๒๕๑๗ เป็นต้นมา
(๕) เมื่อรัฐสภามีมติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน แล้ว
จึงนาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
(๖) กรณี ที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารออกเสี ย งประชามติ ก่ อ นด าเนิ น การน าร่างรัฐ ธรรมนู ญ แก้ ไข
เพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย หากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑) การแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑ บททั่วไป
๒) การแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๒ พระมหากษัตริย์
๓) การแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
๔) การแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดารงตาแหน่ง
ต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ
๕) การแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออานาจของศาล หรือองค์กรอิสระ หรือ
เรื่องที่ทาให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออานาจได้
(๗) สาหรับกระบวนการการตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าชอบด้วยบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยกาหนดว่าก่อนนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกทั้งสองสภารวมกันมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของ
ทั้งสองสภารวมกันมีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภาว่า
๑) ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม นั้ น เป็ น การเปลี่ ย นแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ ขัดต่อมาตรา ๒๕๕ หรือไม่

๔๖๐
๒) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือไม่
๓) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ หรือไม่
๔) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออานาจของศาล หรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ทาให้ศาล
หรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออานาจได้ หรือไม่
ในกรณี ที่ เป็ น ไปตาม ๒) ๓) และ ๔) ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารออกเสี ย งประชามติ ก่ อ นที่ น าร่ า ง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ตามมาตรา ๒๕๖ (๘)
เมื่อประธานแห่งสภาที่ได้รับ เรื่องดังกล่าวแล้วให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธ รรมนูญ
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นายกรัฐมนตรีจะนาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยไม่ได้

หมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ
ความมุ่งหมาย
บทบัญญัติในหมวดนี้ เป็นบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม่และเป็นกลไกสำคัญ เพื่อให้เกิดกำรปฏิรูป
ประเทศในด้ำนต่ำง ๆ ที่สำคัญและจำเป็น เพื่อให้สำมำรถขับเคลื่อนประเทศไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลอย่ำงแท้จริงจึงจำเป็นต้องบัญญัติหลักกำร และกำหนดกรอบเวลำในกำรปฏิรูปอย่ำง
ชัดเจน รวมทั้งมีบทบังคับในตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนด
ในกำรบั ญ ญั ติ ห มวดกำรปฏิ รูป ประเทศนั้ น คณะกรรมกำรร่ำงรัฐ ธรรมนู ญ ได้ นำรำยงำน
ข้อเสนอกำรปฏิรูปในเรื่องต่ำง ๆ อันประกอบด้วยวำระกำรปฏิรูป จำนวน ๓๗ วำระ และวำระพัฒนำ จำนวน
๘ วำระ ซึ่งได้ผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำปฏิรูปแห่งชำติ และแนวทำงในกำรดำเนินงำนของสภำขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปประเทศ รวมถึงกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน มำเป็นแนวทำงในกำรกำหนดกรอบกำรปฏิรูป
ประเทศตำมที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้
บทบัญญัติในหมวดนี้มี ๕ มำตรำ กล่ำวคือ มำตรำ ๒๕๗ เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรกำหนด
เป้ำหมำยกำรปฏิรูป มำตรำ ๒๕๘ เป็นบทบัญญัติที่กำหนดประเด็นกำรปฏิรูปว่ำ ต้องดำเนินกำรปฏิรูปอย่ำง
น้อยใน ๗ ด้ำนรวม ๓๒ ประเด็น มำตรำ ๒๕๙ เป็นบทบัญญัติที่กำหนดกลไกในกำรปฏิรูปในภำพรวม และ
บทบัญญัติตำมมำตรำ ๒๖๐ และมำตรำ ๒๖๑ กำหนดกรอบกำรดำเนินกำรในเรื่องกำรปฏิรูป ๒ เรื่อง ที่เป็น
รำกฐำนสำคัญ คือ กำรปฏิรูปกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยในมำตรำ ๒๖๐
เป็นบทบัญญัติที่กำหนดให้มีกลไกในกำรปฏิรูปด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจเป็นกำรเฉพำะ
และในขณะที่มำตรำ ๒๖๑ ก็เป็นบทบัญญัติที่กำหนดให้มีกลไกในกำรปฏิรูปกำรศึกษำไว้เป็นกำรเฉพำะอีกทำง
หนึ่งด้วย

๔๖๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๕๗ กำรปฏิรูปประเทศตำมหมวดนี้ต้อง
ดำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย ดังต่อไปนี้
(๑) ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคี
ปรองดอง มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถุกับกำรพัฒนำ
ด้ำนจิตใจ
(๒) สังคมมีควำมสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกำสอัน
ทัดเทียมกันเพื่อขจัดควำมเหลื่อมล้ำ
(๓) ประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำประเทศและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กำหนดเป้ำหมำยในกำรปฏิรูปประเทศ
เพื่อควำมสงบเรียบร้อยของประเทศ
สังคมมีควำมสงบสุข ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดี

คาอธิบายประกอบ
บทบัญ ญัตินี้ กำหนดเป้ำ หมำยกำรปฏิรูป โดยกำหนดเป้ำ หมำยของกำรปฏิรูป เพื่อ ให้
๑) ประเทศชำติมีควำมสงบเรียบร้อย มีควำมสำมัคคีปรองดอง มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำด้ำนวัตถุกับกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ ๒) สังคมมีควำมสงบสุข
เป็นธรรม และมีโอกำสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดควำมเหลื่อมล้ำ และ ๓) ประชำชนมีควำมสุข มีคุณภำพชีวิตที่ดี
และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

๔๖๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๕๘ ให้ดำเนินกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงน้อยในด้ำน
ต่ำง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
ก. ด้ำนกำรเมือง
(๑) ให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีส่วนร่วมในกำรดำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองรวมตลอดทั้งกำรตรวจสอบ
กำรใช้อำนำจรัฐ รู้จักยอมรับในควำมเห็นทำงกำรเมืองโดยสุจริตที่แตกต่ำง
กัน และให้ประชำชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชำมติโดยอิสระ
ปรำศจำกกำรครอบงำไม่ว่ำด้วยทำงใด
(๒) ให้กำรดำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมืองเป็นไปโดย
เปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคกำรเมืองพัฒนำเป็นสถำบันทำง
กำรเมืองของประชำชนซึ่งมีอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองร่วมกัน มีกระบวนกำร
ให้สมำชิกพรรคกำรเมืองมีส่วนร่วมและมีควำมรับผิดชอบอย่ำงแท้จริงใน
กำรดำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองและกำรคัดเลือกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ำมำเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำง
กำรเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
(๓) มีกลไกที่กำหนดควำมรับผิดชอบของพรรคกำรเมือง
ในกำรประกำศโฆษณำนโยบำยที่มิได้วิเครำะห์ผลกระทบ ควำมคุ้มค่ำ และ
ควำมเสี่ยงอย่ำงรอบด้ำน
(๔) มีกลไกที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองต้อง
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชำชนในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของตน
(๕) มีกลไกแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองโดยสันติ
วิธีภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
ข. ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
(๑) ให้มีกำรนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำประยุกต์ใช้ใน
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์
ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และเพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน
(๒) ให้มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐ

กำหนดประเด็นในกำรปฏิรูปประเทศ
ว่ำต้องมีอย่ำงน้อย ๗ ด้ำนดังนี้
(๑) ด้ำนกำรเมือง
(๒) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
(๓) ด้ำนกฎหมำย
(๔) ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม
(๕) ด้ำนกำรศึกษำ
(๖) ด้ำนเศรษฐกิจ
(๗) ด้ำนอื่น ๆ

๔๖๔
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ทุกหน่วยงำนเข้ำด้วยกันเพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินและกำรบริกำรประชำชน
(๓) ให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำร
บริหำรงำนของรัฐและแผนกำลังคนภำครัฐให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและ
ควำมท้ำทำยใหม่ ๆ โดยต้องดำเนินกำรให้เหมำะสมกับภำรกิจของ
หน่วยงำนของรัฐแต่ละหน่วยงำนที่แตกต่ำงกัน
(๔) ให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรงำนบุคคล
ภำครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงเข้ำมำทำงำน
ในหน่วยงำนของรัฐ และสำมำรถเจริญก้ำวหน้ำได้ตำมควำมสำมำรถและ
ผลสัมฤทธิ์ของงำนของแต่ละบุคคล มีควำมซื่อสัตย์สุจริต กล้ำตัดสินใจและ
กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนตัว มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้กำรปฏิบัติ
รำชกำรและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี
มำตรกำรคุ้มครองป้องกันบุคลำกรภำครัฐจำกกำรใช้อำนำจโดยไม่เป็น
ธรรมของผู้บังคับบัญชำ
(๕) ให้มกี ำรปรับปรุงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐให้มี
ควำมคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในกำรป้องกันกำรทุจริต
ทุกขั้นตอน
ค. ด้ำนกฎหมำย
(๑) มีกลไกให้ดำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ
หรือข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้
สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ ๗๗ และพัฒนำให้สอดคล้องกับหลัก
สำกล โดยให้มีกำรใช้ระบบอนุญำตและระบบกำรดำเนินกำรโดย
คณะกรรมกำรเพียงเท่ำที่จำเป็นเพื่อให้กำรทำงำนเกิดควำมคล่องตัว โดยมี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควำมจำเป็น เพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
(๒) ปฏิรูประบบกำรเรียนกำรสอนและกำรศึกษำอบรม
วิชำกฎหมำยเพื่อพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ มี
นิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมำย
(๓) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยของรัฐโดยใช้

ความมุ่งหมาย

๔๖๕
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
เทคโนโลยีต่ำง ๆ เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลกฎหมำยได้สะดวก และ
สำมำรถเข้ำใจเนื้อหำสำระของกฎหมำยได้ง่ำย
(๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำรจัดทำและ
เสนอร่ำงกฎหมำย
ง. ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม
(๑) ให้มีกำรกำหนดระยะเวลำดำเนินงำนในทุกขั้นตอน
ของกระบวนกำรยุติธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้ประชำชนได้รับควำมยุติธรรม
โดยไม่ล่ำช้ำ และมีกลไกช่วยเหลือประชำชนผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมได้ รวมตลอดทั้งกำรสร้ำงกลไกเพื่อให้มีกำรบังคับกำร
ตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำและควำมไม่เป็นธรรม
ในสังคม
(๒) ปรับปรุงระบบกำรสอบสวนคดีอำญำให้มีกำร
ตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอัยกำร
อย่ำงเหมำะสม กำหนดระยะเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขำดอำยุควำม และสร้ำงควำม
เชื่อมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำรใน
กำรสอบสวนคดีอำญำ รวมทั้งกำหนดให้กำรสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จำก
นิติวิทยำศำสตร์ และจัดให้มีบริกำรทำงด้ำนนิติวิทยำศำสตร์มำกกว่ำหนึ่ง
หน่วยงำนที่มีอิสระจำกกัน เพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรในกำรพิสูจน์
ข้อเท็จจริงอย่ำงมีทำงเลือก
(๓) เสริมสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรขององค์กร
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรม ให้มุ่งอำนวยควำมยุติธรรมแก่
ประชำชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
(๔) ดำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับหน้ำที่ อำนำจ และภำรกิจของตำรวจ
ให้เหมำะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรตำรวจให้เกิดประสิทธิภำพ มีหลักประกันว่ำข้ำรำชกำรตำรวจจะ
ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรแต่งตั้ง และ
โยกย้ำย และกำรพิจำรณำบำเหน็จควำมชอบตำมระบบคุณธรรมที่ชัดเจน
ซึ่งในกำรพิจำรณำแต่งตั้งและโยกย้ำยต้องคำนึงถึงอำวุโสและควำมรู้
ควำมสำมำรถประกอบกัน เพื่อให้ข้ำรำชกำรตำรวจสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้

ความมุ่งหมาย

๔๖๖
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
อย่ำงมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อำณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภำพ และภำคภูมิใจ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน
จ. ด้ำนกำรศึกษำ
(๑) ให้สำมำรถเริ่มดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแล
และพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมมำตรำ ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับ
วัยโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย
(๒) ให้ดำเนินกำรตรำกฎหมำยเพื่อจัดตั้งกองทุนตำม
มำตรำ ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใช้
รัฐธรรมนูญนี้
(๓) ให้มีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำ
ผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู
มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับ
ควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรสอน รวมทั้งมีกลไกสร้ำงระบบ
คุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคลของผู้ประกอบวิชำชีพครู
(๔) ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับเพื่อให้
ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ตำมควำมถนัด และปรับปรุงโครงสร้ำงของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชำติและระดับพื้นที่
ฉ. ด้ำนเศรษฐกิจ
(๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชำติและประชำชนได้รับประโยชน์จำก
กำรเข้ำร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่ำง ๆ อย่ำงยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
(๒) สร้ำงกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรนำควำมคิด
สร้ำงสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ประเทศ
(๓) ปรับปรุงระบบภำษีอำกรให้มีควำมเป็นธรรม ลด
ควำมเหลื่อมล้ำ เพิ่มพูนรำยได้ของรัฐด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ปรับปรุงระบบกำรจัดทำและกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้มีประสิทธิภำพและ
สัมฤทธิผล
(๔) สร้ำงกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบกำร

ความมุ่งหมาย

๔๖๗
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

แต่ละขนำดให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอย่ำงเหมำะสม และส่งเสริม
กำรประกอบวิสำหกิจเพื่อสังคมและวิสำหกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสร้ำงกลไกเพิ่มโอกำสในกำรทำงำนและกำรประกอบอำชีพของ
ประชำชน
ช. ด้ำนอื่น ๆ
(๑) ให้มีระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำที่มี
ประสิทธิภำพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดยคำนึงถึงควำมต้องกำรใช้น้ำในทุกมิติ
รวมทั้งควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมและสภำพภูมิอำกำศประกอบกัน
(๒) จัดให้มีกำรกระจำยกำรถือครองที่ดินอย่ำงเป็นธรรม
รวมทั้งกำรตรวจสอบกรรมสิทธิ์และกำรถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไข
ปัญหำกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่ำงเป็นระบบ
(๓) จัดให้มีระบบจัดกำรและกำจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภำพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสำมำรถนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ ได้
(๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภำพให้ประชำชนได้รับสิทธิ
และประโยชน์จำกกำรบริหำรจัดกำร และกำรเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพและ
สะดวกทัดเทียมกัน
(๕) ให้มีระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศำสตร์
ครอบครัวดูแลประชำชนในสัดส่วนที่เหมำะสม
คาอธิบายประกอบ
(๑) กำหนดให้มีกำรปฏิรูปประเทศในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงน้อย ๗ ด้ำน ดังนี้
๑) ด้ำนกำรเมือง
๒) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
๓) ด้ำนกฎหมำย
๔) ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม
๕) ด้ำนกำรศึกษำ
๖) ด้ำนเศรษฐกิจ
๗) ด้ำนอื่น ๆ

๔๖๘
ทั้งนี้ ในกำรปฏิรูปในด้ำนต่ำง ๆ นั้น จะบัญญัติแต่เฉพำะเป้ำหมำยและหลักกำรสำคัญของ
กำรปฏิรูปด้ำนต่ำง ๆ ไว้ในรัฐธรรมนูญเท่ำนั้น เพื่อเป็นกรอบให้หน่วยงำนหรือองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรง
เป็นผู้กำหนดวิธีกำรดำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรปฏิรูปอย่ำงเป็นรูปธรรม
(๒) ก. ด้านการเมือง
๑) กำหนดขึ้นโดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้ในเรื่องระบอบประชำธิปไตย และ
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง โดยกำหนดให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง
กำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ รวมทั้งกำรส่งเสริมให้ประชำชนรู้จักกำรยอมรับในควำมเห็นทำงกำรเมืองโดย
สุจริตที่แตกต่ำงกัน
๒) กำหนดให้พรรคกำรเมืองดำเนินกิจกรรมของพรรคกำรเมืองโดยเปิดเผยและตรวจสอบ
ได้ มีกระบวนกำรให้สมำชิกพรรคกำรเมืองมีส่วนร่วมและมีควำมรับผิดชอบอย่ำงแท้จริง เพื่อให้พรรคกำรเมือง
พั ฒ นำเป็ น สถำบั น กำรเมื อ งของประชำชน และก ำหนดให้ มี ก ระบวนกำรคั ด เลื อ กเพื่ อ ให้ ได้ ผู้ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ำมำเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง รวมทั้งกำร
กำหนดให้มีกลไกควำมรับผิดชอบของพรรคกำรเมืองในนโยบำยที่มิได้วิเครำะห์ผลกระทบ ควำมคุ้มค่ำ และ
ควำมเสี่ยงอย่ำงรอบด้ำน และให้มีกลไกแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองโดยสันติวิธี
(๓) ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๑) เป้ ำหมำยสำคัญของกำรปฏิรูปด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน คือ เพื่อให้ เกิดกำร
ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำง ระบบกำรบริหำรงำนของรัฐ และแผนกำลังคนภำครัฐให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
และควำมท้ำทำยใหม่ ๆ รวมทั้งต้องมีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนของรัฐให้เป็นไปอย่ำงสม่ำเสมอ มีกำรนำ
เทคโนโลยีที่เหมำะสมมำประยุกต์ใช้ และให้มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลของหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำนเข้ำ
ด้วยกัน อันจะทำให้ระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของประเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับ
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีได้อย่ำงแท้จริง
๒) กำหนดให้มีกำรปฏิรูประบบรำชกำรให้มีควำมเข้มแข็ง ปรำศจำกกำรแทรกแซงของฝ่ำย
กำรเมือง รวมทั้งกำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมืองและข้ำรำชกำรประจำให้มีควำมเหมำะสม
เสริมสร้ำงและใช้ระบบคุณ ธรรมอย่ ำงเคร่งครัด ให้ กำรบริห ำรรำชกำรแผ่ นดิน เป็น ไปอย่ำงเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งให้มีกำรนำเทคโนโลยีมำช่วยเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินแผ่นดิน
และมีกำรเปิดเผยข้อมูลในกำรดำเนินงำนของรัฐเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้โดยสะดวก
๓) กำรปฏิรูปด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินควรเปิดโอกำสให้บุคคลที่มีควำมรู้สำมำรถเข้ำ
ไปสู่ระบบรำชกำรได้อย่ำงแท้จริง โดยมีควำมเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนได้ด้วยศักยภำพของตนเอง เพื่อเป็น
กำรสร้ำงแรงจูงใจที่จะทำให้เกิดกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และให้นำระบบคุณธรรมมำใช้ใน
กำรแต่งตั้ง กำรโยกย้ำยข้ำรำชกำร เพื่อให้สำมำรถคัดเลือกข้ำรำชกำรที่ ดีและซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ให้บริกำรประชำชนได้ตำมศักยภำพของข้ำรำชกำรนั้น ๆ รวมทั้งมีมำตรกำรคุ้มครองจำกกำรใช้อำนำจโดยไม่
เป็นธรรมจำกผู้บังคับบัญชำ นอกจำกนี้ ควรมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ไม่ให้

๔๖๙
ยึดติดกับประเพณีปฏิบั ติหรือกรอบกำรปฏิบัติรำชกำรแบบเดิม ซึ่งเป็นสำเหตุทำให้กำรดำเนินงำนของรำชกำร
เป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำและไม่ทันต่อเหตุกำรณ์ด้วย
๔) กำหนดให้มีกำรปรับปรุงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐให้มีควำมคล่องตัว เปิดเผย
ตรวจสอบได้ และมีกลไกในกำรป้องกันกำรทุจริตทุกขั้นตอน
(๔) ค. ด้านกฎหมาย
๑) กำรปฏิรูปด้ำนกฎหมำย มีเป้ำหมำยหลักคือ กำรปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน ให้เป็นไปตำมหลักกำรที่บัญญัติในมำตรำ ๗๗ และสอดคล้องกับ
หลักสำกล ทั้งนี้ เพื่อมิให้มีกฎหมำยที่สร้ำงภำระเกินควำมจำเป็นแก่ประชำชน
๒) กำรปฏิรูปกำรศึกษำกฎหมำย ควรมีกำรปฏิรูประบบกำรเรียนกำรสอนวิชำกฎหมำย
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชำชีพกฎหมำยมีควำมรอบรู้ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมำย
๓) ในกำรปฏิรูปด้ำนกฎหมำยจะต้องดำเนินกำรจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชำชนในกำร
จัดทำและเสนอร่ำงกฎหมำย เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรำ ๑๓๓ (๓) ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ได้กำหนดให้ผู้
มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งหมื่นคนสำมำรถเข้ำชื่อเสนอกฎหมำยตำมหมวด ๓ สิทธิและเสรีภำพของ
ปวงชนชำวไทย หรือหมวด ๕ หน้ำที่ของรัฐ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำยได้
(๕) ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม
๑) กำหนดระยะเวลำดำเนินงำนในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมชัดเจน
และควรให้มีกำรปฏิรูประบบกำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวน เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนซึ่ง
ถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดอำญำ ดังนั้น จึงควรออกแบบกลไกเพื่อให้เกิดกำรถ่วงดุลอำนำจกำรสอบสวนของ
พนักงำนสอบสวน หรือมอบหมำยให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมีอำนำจสอบสวนร่วมกับพนักงำนสอบสวน เพื่อ
อ ำนวยควำมยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่ ป ระชำชน และมี ก ลไกช่ ว ยเหลื อ ประชำชนผู้ ข ำดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ให้ เข้ ำ ถึ ง
กระบวนกำรยุติธรรมได้ รวมตลอดทั้งกำรสร้ำงกลไกเพื่อให้มีกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเพื่อลด
ควำมเหลื่อมล้ำและควำมไม่เป็นธรรมในสังคม
๒) กำหนดให้มีหน่วยงำนบริกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์มำกกว่ำหนึ่งหน่วยงำนที่มีอิสระจำก
กัน เพื่อเป็นกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรของพนักงำนสอบสวน และสร้ำงควำมเชื่อมั่นรวมทั้งเป็นหลักประกัน
ให้สังคมและประชำชน ได้รับควำมเป็นธรรมมำกยิ่งขึ้น
๓) กำหนดให้มีกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนกำรยุติธรรม เพื่อให้กำรอำนวยควำมยุติธรรมเกิดควำมสะดวกและรวดเร็ว
๔) กำหนดให้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับ หน้ำที่และอำนำจ และภำรกิจของตำรวจ
รวมถึงปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรตำรวจให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
และกำหนดระยะเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันมิให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำจน
เป็นเหตุให้คดีขำดอำยุควำม เพื่อให้กำรดำเนินกระบวนกำรยุติธรรมเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว สร้ำงควำมเป็นธรรม
และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบกำรสอบสวนและกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ประชำชน

๔๗๐
(๖) จ. ด้านการศึกษา
๑) กำรปฏิรูปด้ำนกำรศึกษำ เป็นกำรดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำ และ
กำหนดกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒ นำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ รวมถึงปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในทุกระดับ
๒) วัตถุประสงค์ของกำรปฏิรูปด้ำนกำรศึกษำเพื่อให้มีกำรปฏิรูปอย่ำงเป็นรูปธรรม เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๕๔ ของรัฐธรรมนูญนี้ โดยกำหนดให้มี กำรจัดตั้งกองทุนเพื่อกำรศึกษำ
กำรปรับโครงสร้ำงกำรศึกษำ และกำรพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ให้มีประสิทธิภำพ รวมทั้งยัง
กำหนดให้มีกำรตรำกฎหมำยจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือกำรศึกษำให้แล้วเสร็จภำยใน ๑ ปี
๓) ควรมีกำรปฏิรูประบบคัดกรองผู้ประกอบวิชำชีพครู เนื่องจำกมี กำรใช้บุคลำกรทำง
กำรศึกษำที่ ไม่เหมำะสมกับ ควำมรู้ควำมสำมำรถของครู ตัวอย่ำงเช่น ครูที่ได้รับทุนกำรศึกษำไปศึกษำต่อ
ต่ำงประเทศ เมื่อสำเร็จกำรศึกษำกลับได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ทำกำรสอนในสถำนศึกษำที่ไม่สอดคล้อง
กับควำมรู้ควำมสำมำรถที่ศึกษำมำ เป็นต้น
ทั้งนี้ ในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ กำหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมกำรภำยในหกสิบ
วันนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เพื่อดำเนินกำรศึกษำและจัดทำข้อเสนอแนะและร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ในกำรดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภำยในสองปีนับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
(๗) ฉ. ด้านเศรษฐกิจ
๑) กำรปฏิรูปด้ำนเศรษฐกิจ เป็นกำรขจัดอุปสรรคและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ และปรับปรุงระบบภำษีอำกรให้มีควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำ
๒) แนวคิดเรื่องกำรปฏิรูประบบเศรษฐกิจ คือ ต้องมีหลักประกันว่ำประชำชนจะไม่ต้อง
รับภำระค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับปัจจัยสี่ในรำคำที่สูงเกินควำมจำเป็นจนเป็นอุปสรรคต่อกำรดำรงชีวิตในสังคม ซึ่ง
หลักประกันดังกล่ำวนั้นได้บัญญัติไว้ในมำตรำ ๗๕ ที่กำรจัดระบบเศรษฐกิจของรัฐต้องเป็นไปเพื่อให้ประชำชน
มีโอกำสได้รับประโยชน์จำกควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่ำงทั่ว ถึง เป็นธรรม และยั่งยืน ซึ่ง
ต้องครอบคลุมถึงปัจจัยสี่ด้วย
(๘) ช. ด้านอื่น ๆ
นอกเหนือจำกกำรปฏิรูปในด้ำนต่ำงๆ ที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น ยังมีกำรปฏิรูปในด้ำนอื่นๆ
ที่จำเป็นต่อกำรปฏิรูปประเทศอีกหลำยด้ำน อำทิ เช่น
๑) กำรปฏิรูป ระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำที่มีประสิทธิ ภำพ เป็นธรรมและยั่งยืน
โดยต้องคำนึงถึงควำมต้องกำรใช้น้ำในทุกมิติ รวมทั้งต้องคำนึงถึงควำมเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมและสภำพ
ภูมิอำกำศประกอบกันด้วย
๒) จั ด ให้ มี ก ำรปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ ให้ เกิ ด กำรกระจำยกำรถื อ ครองที่ ดิ น อย่ ำงเป็ น ธรรม
รวมทั้ ง กำรตรวจสอบกรรมสิ ท ธิ์ แ ละกำรถื อ ครองที่ ดิ น ทั้ งประเทศเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หำกรรมสิ ท ธิ์ แ ละสิ ท ธิ
ครอบครองที่ดินอย่ำงเป็นระบบ

๔๗๑
๓) จัดให้มีระบบจัดกำรและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภำพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสำมำรถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ ได้
๔) ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภำพให้ประชำชนได้รับสิทธิและประโยชน์จำกกำรบริหำร
จัดกำร และกำรเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพและสะดวกทัดเทียมกัน
๕) จัด ให้ มีระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศำสตร์ครอบครัวดูแลประชำชนใน
สัดส่วนที่เหมำะสม

๔๗๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๕๙ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๒๖๐ และมำตรำ
๒๖๑ กำรปฏิรูปประเทศตำมหมวดนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
แผนและขั้นตอนกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีวิธีกำร
จัดทำแผน กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนในกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ กำรวัดผลกำรดำเนินกำร และ
ระยะเวลำดำเนินกำรปฏิรูปประเทศทุกด้ำน ซึ่งต้องกำหนดให้เริ่ม
ดำเนินกำรปฏิรูปในแต่ละด้ำนภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใช้
รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คำดหวังว่ำจะบรรลุในระยะเวลำ
ห้ำปี
ให้ดำเนินกำรตรำกฎหมำยตำมวรรคหนึ่ง และประกำศใช้
บังคับภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ในระหว่ำงที่กฎหมำยตำมวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้
หน่วยงำนของรัฐดำเนินกำรปฏิรูปโดยอำศัยหน้ำที่และอำนำจที่มีอยู่
แล้วไปพลำงก่อน

กำหนดให้มีกลไกในกำรปฏิรูปประเทศ
โดยให้มีกฎหมำยว่ำด้วยแผนและ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศ
โดยต้องแล้วเสร็จใช้บังคับได้ภำยใน
๑๒๐ วันนับแต่วันประกำศใช้
รัฐธรรมนูญนี้

คาอธิบายประกอบ
บทบั ญ ญั ติม ำตรำนี้ ก ำหนดให้ มี ก ฎหมำยว่ ำด้ ว ยแผนและขั้ น ตอนกำรดำเนิ น กำรปฏิ รูป
ประเทศ เพื่อเป็นกรอบกำรดำเนินกำรซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีวิธีกำรจัดทำแผน กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในกำรดำเนินกำร กำรวัดผล และระยะเวลำกำรปฏิรูปในแต่ละด้ำน เพื่อให้กำร
ปฏิรูปในหมวดนี้บรรลุผลได้อย่ำงชัดเจนตำมที่คำดหวังภำยในห้ำปี โดยกำหนดให้ ตรำกฎหมำยและประกำศใช้
บังคับภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญ
นอกจำกนี้ ในระหว่ำงที่กฎหมำยตำมวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ กำหนดให้กำรดำเนินกำร
ปฏิรูปในบำงเรื่องที่หน่วยงำนของรัฐสำมำรถดำเนินกำรได้โดยไม่ต้องอำศัยกฎหมำยว่ำด้วยแผนและขั้นตอน
กำรดำเนินกำรปฏิรูปก็ให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถดำเนินกำรโดยอำศัยหน้ำที่และอำนำจที่มีอยู่แล้วไปพลำง
ก่อนได้

๔๗๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๖๐ ในกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยตำม
มำตรำ ๒๕๘ ง. ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม (๔) ให้มีคณะกรรมกำร
คณะหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประกอบด้วย
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้ควำมซื่อสัตย์สุจริตและ
เที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้ำรำชกำรตำรวจมำก่อน
เป็นประธำน
(๒) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำรตำรวจซึ่งอย่ำงน้อย
ต้องมีผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติรวมอยู่ด้วย มีจำนวนตำมที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด เป็นกรรมกำร
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้ควำมซื่อสัตย์สุจริตและ
เที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้ำรำชกำรตำรวจมำก่อน
มีจำนวนเท่ำกับกรรมกำรตำม (๒) เป็นกรรมกำร
(๔) ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงมหำดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขำธิกำรสำนักงำนศำลยุติธรรม และ
อัยกำรสูงสุด เป็นกรรมกำร
ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งดำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้
เมื่อครบกำหนดเวลำตำมวรรคสองแล้ว ถ้ำกำรแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมำยดังกล่ำวยังไม่แล้วเสร็จ ให้กำรแต่งตั้งโยกย้ำย
ข้ำรำชกำรตำรวจดำเนินกำรตำมหลักอำวุโสตำมหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

เพื่อให้มีกำรปฏิรูปตำมมำตรำ ๒๕๘
ง. (๔) กำหนดให้มีคณะกรรมกำรใน
กำรปฏิรูปตำรวจขึ้นเป็นกำรเฉพำะ
รวมทั้งกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลำ
เพื่อให้มีกำรปฏิรูปเกิดขึ้นจริง

คาอธิบายประกอบ
(๑) บทบัญญัติแห่ งมำตรำนี้เป็นบทบัญญัติเพื่อให้ กำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
บริ ห ำรงำนบุ ค คลของข้ำรำชกำรตำรวจให้ เกิ ดประสิ ท ธิภ ำพนั้น กำหนดให้ มีคณะกรรมกำรในกำรปฏิ รูป
กระบวนกำรยุติธรรมด้ำนตำรวจ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ในกำรปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรมให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปี เพื่อให้เกิดกำรปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำง
เป็นรูปธรรมและเกิดขึ้นจริง

๔๗๔
โดยคณะกรรมกำรประกอบด้วย บุคคลดังนี้
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้ควำมซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคย
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจมำก่อน เป็นประธำน
๒) ผู้เป็น หรือเคยเป็น ข้ำรำชกำรตำรวจซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีผู้บัญ ชำกำรตำรวจแห่ งชำติ
รวมอยู่ด้วย มีจำนวนตำมที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เป็นกรรมกำร
๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีควำมรู้ควำมซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคย
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจมำก่อน มีจำนวนเท่ำกับกรรมกำรตำม (๒) เป็นกรรมกำร
๔) ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขำธิกำร
สำนักงำนศำลยุติธรรม และอัยกำรสูงสุด เป็นกรรมกำร
(๒) ในกำรปฏิรูปตำรวจตำมมำตรำนี้ เพื่อมุ่งหมำยให้ตำรวจทำงำนตำมภำรกิจของตนเองได้
และสำมำรถเติ บ โตได้ ต ำมผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนเป็ น หลั ก โดยคณะกรรมกำรปฏิ รู ป ต ำรวจประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่ไม่เคยเป็นข้ำรำชกำรตำรวจมำก่อนและผู้เป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำรตำรวจในสัด ส่วนเท่ำกัน
โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีควำมรู้ควำมซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้ำรำชกำร
ตำรวจมำก่อน เป็นประธำน รวมทั้งได้เปิดช่องให้เอกชนหรือนักวิชำกำรอิสระซึ่งเป็นผู้มองจำกภำยนอกองค์กร
ตำรวจมีส่วนร่วมในกำรปฏิรูป เนื่องจำกเอกชนหรือนั กวิชำกำรอิสระจะมีมุมมองที่แตกต่ำงจำกตำรวจ โดย
สำมำรถเข้ำมำเป็นกรรมกำรตำมมำตรำนี้ได้ เนื่องจำกตำมควำมในวรรคหนึ่งได้บัญญัติควำมว่ำ “...และไม่เคย
เป็นข้ำรำชกำรตำรวจ...” ซึ่งมีควำมหมำยรวมถึงเอกชนและนักวิชำกำรอิสระแล้ว
(๓) สำหรับสัดส่วนของคณะกรรมกำรปฏิรูปตำรวจตำมอนุมำตรำ (๔) ได้มีกำรปรับปรุงที่มำ
ของสั ดส่ วนของกรรมกำรที่ มิใช่กรรมกำรที่มำจำกข้ำรำชกำรตำรวจหรือผู้ เคยเป็นข้ำรำชกำรตำรวจ โดย
กำหนดให้มีกรรมกำรที่มำจำกผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลั ดกระทรวงมหำดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขำธิกำรสำนักงำนศำลยุติธ รรม อัยกำรสูงสุด ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงำนผู้รับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องกำรปฏิรูปด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรปฏิรูปตำรวจด้วย
(๔) ก ำหนดให้ คณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรให้ แล้ ว เสร็ จ ภำยในหนึ่ งปี นั บ แต่ วั น ประกำศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ สำหรับระยะเวลำที่กำหนดไว้ในวรรคสองนี้ เป็นระยะเวลำที่กำหนดให้คณะกรรมกำรตำมควำมใน
มำตรำ ๒๖๐ ต้องดำเนินกำรตำมที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จเท่ำนั้นไม่ใช่วำระกำรดำรงตำแหน่ง หำกดำเนินกำรแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมำยไม่แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญ คณะกรรมกำรดังกล่ำวก็จะต้องดำรง
ตำแหน่งอยู่ต่อไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จ
(๕) บทบัญญัติวรรคสำมเป็นกำรบัญญัติเพื่อกำหนดว่ำเมื่อครบกำหนดเวลำหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกำศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว ถ้ำกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยดังกล่ำวยังไม่แล้วเสร็จ ในช่วงระยะเวลำ
รอกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลข้ำรำชกำรตำรวจ ให้กำรแต่งตั้งโยกย้ำยข้ำรำชกำร
ตำรวจดำเนิน กำรตำมหลัก อำวุโ ส โดยให้เป็น ไปตำมหลัก เกณฑ์ที่ค ณะรัฐ มนตรีกำหนด ทั้งนี้ ควำมว่ำ
“ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐ มนตรีกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ” หมำยถึงเป็นหลักเกณฑ์ใหม่

๔๗๕
เมื่อกำหนดให้กำรแต่งตั้งโยกย้ำยข้ำรำชกำรตำรวจดำเนินกำรตำมลำดับอำวุโส ทำให้ต้องมีกำรจัดลำดับอำวุโส
จึงให้เป็นหน้ำที่และอำนำจคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ำยบริหำรในกำรวำงหลักเกณฑ์ในกำรจัดลำดับอำวุโสแล้ว
ประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหำโต้แย้งในเรื่องลำดับอำวุโส กำรที่บัญญัติเช่นนี้เนื่องจำกมุ่งหวัง
ว่ำกำรใช้หลักอำวุโสตำมเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีจะกำหนดขึ้นใหม่จะเปิดโอกำสเป็นกำรพัฒนำตำรวจโดยจะทำให้
ได้บุคคลที่มีประสบกำรณ์และมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มำทำหน้ำที่ และจะขจัดปัญหำเกี่ยวกับกำรวิ่งเต้นใน
วงกำรตำรวจที่เป็น ที่รับ รู้รั บทรำบทั่วกันตำมสื่อต่ำงๆให้ ห ยุดลงได้ และนำไปสู่กำรมีตำรวจมืออำชีพอย่ำง
แท้จริง

๔๗๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๖๑ ในกำรปฏิรูปตำมมำตรำ ๒๕๘ จ. ด้ำน
กำรศึกษำ ให้มีคณะกรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระคณะหนึ่งที่
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินกำรศึกษำและจัดทำข้อเสนอแนะและ
ร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินกำรต่อไป
ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งให้
แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรศึกษำและจัดทำข้อเสนอแนะและร่ำง
กฎหมำยให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภำยในสองปีนับแต่
วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

ก ำหนดให้ มี กลไกเฉพำะเพื่ อปฏิ รู ป
กำรศึกษำ

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้ เป็นบทบัญญัติกำหนดให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระ
คณะหนึ่งเพื่อดำเนินกำรศึกษำ จัดทำข้อเสนอแนะและร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิรูปด้ำนกำรศึกษำ โดย
ให้จัดทำข้อเสนอแนะและร่ำงกฎหมำยให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภำยในสองปีนับแต่วันที่ได้รับกำร
แต่งตัง้
ในกรณีที่คณะกรรมกำรตำมควำมในมำตรำ ๒๖๑ ดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จภำยในสองปีนับแต่
วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีอำจจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่แทน หรือจะให้คณะกรรมกำรชุด
เดิมปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปก็ได้

บทเฉพาะกาล
ความมุ่งหมาย
บทเฉพาะกาลกาหนดขึ้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินในช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงได้วางหลักการใหม่ กล่าวคือ
(๑) มาตรา ๒๖๙ ได้บัญญัติให้ในวาระเริ่มแรกให้สมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการ
สรรหาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผ่านคณะกรรมการสรรหา จานวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คน ผ่านการเลือกตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ห้าสิบคน และมีสมาชิกวุฒิสภาโดยตาแหน่งหกคน รวมสองร้อยห้าสิบคน โดยให้อยู่ใน
ตาแหน่งห้าปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
(๒) มาตรา ๒๗๐ บั ญ ญั ติให้ ส มาชิกวุฒิ ส ภาชุ ดแรกนี้ มีห น้าที่ และอานาจเช่น เดียวกับ สมาชิ ก
วุฒิสภาในบทหลักแล้ว ยังกาหนดให้วุฒิสภาเป็นกลไกหลักในการทาหน้าที่และมีอานาจเสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศให้สาเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ และกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนิ นการปฏิรูปประเทศ
บัญญัติไว้
(๓) มาตรา ๒๗๒ ได้กาหนดกระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในระยะเวลาห้า ปีแรก ให้ชัดเจน
เป็นไปตามผลการออกเสียงประชามติในส่วนที่มีคาถามเพิ่มเติมจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคาวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ ว่า การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รั บแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้กระทาในที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ใ นบัญชี
รายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร อาจเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภามี
มติยกเว้นได้ และเมื่อรัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสีย งไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ จึงกลับไปดาเนินการเพื่อเสนอชื่อต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
แจ้งไว้หรือไม่ก็ได้

๔๗๘

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๖๒ ให้คณะองคมนตรีซึ่งดารงตาแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะองคมนตรีตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะองคมนตรี

คาอธิบายประกอบ
มาตรา ๒ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ก าหนดรูป แบบการ
ปกครองของประเทศ (State Administration Form) ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ประกอบกั บ มาตรา ๓ วางหลั กว่ า อ านาจอธิป ไตยเป็ น ของปวงชนชาวไทย
พระมหากษั ตริ ย์ ผู้ ท รงเป็ น ประมุข ทรงใช้อ านาจนั้ นทางรัฐ สภา คณะรัฐ มนตรี และศาล ตามบทบั ญ ญั ติแ ห่ ง
รัฐธรรมนูญ การทีท่ รงใช้อานาจดังกล่าวจึงเป็นพระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์
ในการมีพระบรมราชวินิจฉัยนี้ เมื่อเดิมตั้งแต่แรกมีรัฐธรรมนูญขึ้นนั้น พระมหากษัตริย์จะทรงมี
พระบรมราชวิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ยพระองค์ เอง อย่ างไรก็ ดี ตั้ งแต่ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๐ เป็ น ต้ น มา ได้ มี ก ารตั้ ง องค์ ก รที่ เรี ย กว่ า “อภิ รั ฐ มนตรี ” ขึ้ น เป็ น คณะที่ ป รึ ก ษาของ
พระมหากษั ต ริ ย์ โ ดยการถวายความเห็ น โดยชอบและถู ก ต้ อ งแก่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ในกิ จ การต่ า ง ๆ ต่ อ มา
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ได้มีการเปลี่ยนชื่อองค์กรนี้เป็น “คณะองคมนตรี” และ
ได้กาหนดหน้าที่ของคณะองคมนตรีให้ ชัดเจนขึ้นว่ามีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจ
ทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับต่อ ๆ มา
ทุกฉบับ ไม่ว่าจะเป็นฉบับชั่วคราวหรือถาวร รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ด้วย
ก็ได้บัญญัติรับรองความมีอยู่ของคณะองคมนตรีมาโดยตลอด แม้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวบางฉบับจะมิได้กาหนด
หน้าที่ของคณะองคมนตรีไว้ชัดเจน แต่คณะองคมนตรี ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์
ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษามาอย่างต่อเนื่อง จนกล่าวได้ว่าการมีอยู่และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะองคมนตรีเป็นประเพณีปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Convention) ของประเทศไปแล้ว
ดั งนั้ น เพื่ อ ความต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของคณะองคมนตรี ในการถวายความเห็ นต่ อ
พระมหากษั ตริ ย์ ในพระราชกรณี ยกิจทั้ งปวงที่ พ ระมหากษั ตริย์ ท รงปรึก ษา และมี ห น้ าที่ อื่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ใน
รัฐธรรมนูญเป็นไปโดยต่อเนื่อง มาตรา ๒๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงบัญญัติ
ให้คณะองคมนตรีซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้

๔๗๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๖๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้น
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ ยังคงทาหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป
และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทาหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามลาดับ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการ
เลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากจะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งเหตุแห่งการสิ้นสุด
สมาชิกภาพตามที่บัญญัติไว้สาหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มาตรา ๙๘ ยกเว้น (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ
(๑๕)
(๒) มาตรา ๑๐๑ ยกเว้น
(ก) กรณีตาม (๖) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา
๙๘ ยกเว้น (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕)
(ข) กรณีตาม (๗) เฉพาะในกรณีที่สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติการตามหน้าที่และ
อานาจตามกฎหมายหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และในส่วนที่
เกี่ยวกับมาตรา ๑๘๔ (๑)
(๓) มาตรา ๑๐๘ ยกเว้น ก. คุณสมบัติตาม (๓) และ
(๔) และ ข. ลักษณะต้องห้ามตาม (๑) (๒) และ (๗) แต่เฉพาะกรณี
ตาม (๑) นั้น ไม่รวมส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๓) และ (๑๕)

ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่ด้านนิติ
บัญญัติในฐานะรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาต่อไปเป็นการชั่วคราว ใน
ระหว่างที่ยังไม่มีรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ และโดยที่
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีที่มา
แตกต่างไปจากสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาตามบทหลักเนื่องจากมิใช่
สถานการณ์ปกติ กรณีจึงต้องยกเว้นไม่นา
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามบางประการ
ที่กาหนดไว้สาหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาในบทหลักมาใช้บังคับแก่
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในช่วงที่สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา สภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

๔๘๐
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มิให้นามาตรา ๑๑๒ มาใช้บังคับแก่การดารงตาแหน่ง
รัฐมนตรีของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ห้ามมิให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางการเมือง มิให้นามาใช้บังคับแก่การดารงตาแหน่ง
รัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔ ข้าราชการการเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔ หรือเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติตาม
มาตรา ๒๖๕ หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรานี้
ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ตามวรรคหนึ่ง ให้อานาจของ
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย เป็นอานาจของประธานสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่ตาม
วรรคหนึ่ง หากมีตาแหน่งว่างลง หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติจะนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติแทนก็ได้
เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังจากวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
ตาแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
คาอธิบายประกอบ
(๑) มาตรานี้ มุ่ ง หมายให้ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ท าหน้ า ที่ นิ ติ บั ญ ญั ติ ในฐานะรั ฐ สภา สภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาไปพลางก่อนระหว่างที่ยังไม่มีรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้
ทั้งนี้ เพื่อความต่อเนื่องในด้านการนิติบัญญัติของประเทศ และเพื่อให้ สอดคล้องกัน จึงได้กาหนดให้อานาจของ

๔๘๑
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย เป็นอานาจของ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย
(๒) โดยที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีที่มาแตกต่างจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภาตามบทหลัก โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นิติบัญญัติในระหว่างที่สถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ การให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทาหน้ าที่นิ ติบัญ ญั ติ ในฐานะรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิ สภาไปพลางก่อนระหว่างที่ยังไม่มี รัฐสภา สภา
ผู้ แ ทนราษฎร และวุ ฒิ ส ภาตามบทหลั ก จึ ง ต้ อ งยกเว้ น ไม่ น าคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มบางประการ
ที่กาหนดไว้สาหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในบทหลักมาใช้บังคับแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ดังต่อไปนี้
๑) วรรคสอง (๑) เป็ น การยกเว้ น ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มมิ ให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๙๘ อันได้แก่กรณี ดังต่อไปนี้
- การเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
- การเป็ น ข้ า ราชการซึ่ งมี ต าแหน่ง หรือ เงิน เดือ นประจ า นอกจากข้า ราชการ
การเมือง การเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- การเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสิ้นสุดลงยังไม่เกิน
สองปี การเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐ
๒) วรรคสอง (๒) (ก) เป็นการยกเว้นไม่ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ในกรณีดังต่อไปนี้
- เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ (มาตรา ๙๘ (๓))
- เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจานอกจากข้าราชการการเมือง (มาตรา
๙๘ (๑๒))
- เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา ๙๘ (๑๓))
- เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน
สองปี (มาตรา ๙๘ (๑๔))
- เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือ
เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ (มาตรา ๙๘ (๑๕))
๓) วรรคสอง (๒) (ข) เป็นการยกเว้น ให้สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติการตามหน้าที่
และอานาจตามกฎหมายหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๑๘๔ (๑) (การดารงตาแหน่ง
หรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น)

๔๘๒
(คุณสมบัติที่เกี่ยวกับ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทางานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี หรือ
เป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา) และคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๘ ก. (๔) ( เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทางาน หรือมีความเกี่ยวพัน
กับพื้นที่ที่สมัคร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา)
นอกจากนั้นยังยกเว้นลักษณะต้องห้ ามตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๐๘ ข. (๑) (๒)
และ (๗) แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา ๑๐๘ ข. (๑) นั้น ไม่รวมถึงลักษณะต้องห้ามที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๙๘ (๓) และ (๑๕)
๔) (วรรคสาม) ยกเว้นให้ผู้ที่เคยดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและพ้นสมาชิกภาพมายังไม่เกิน
สองปี อาจได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองได้
(๓) เพื่ อ ให้ ก ารนิ ติ บั ญ ญั ติ ข องประเทศในระหว่ า งที่ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ท าหน้ า ที่
นิติบัญญัติในฐานะรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาไปพลางก่อนระหว่างที่ยังไม่มีรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ หากมีตาแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ว่างลง จึงได้กาหนดว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสอง เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแทนก็ได้
(๔) ความในวรรคสี่ เป็นบทบัญญัติที่ทาให้กฎหมายที่ห้ามมิให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือดารงตาแหน่งบาง
ตาแหน่งมาดารงตาแหน่งทางการเมือง ไม่นามาใช้บังคับกับการที่บุคคลเหล่านั้นจะมาดารงตาแหน่งรัฐมนตรี หรือ
ข้าราชการการเมืองอื่นที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือการดารงตาแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผลแห่งบทบัญญัติ
ดังกล่าว บรรดาบทกฎหมายที่มีบทบัญญัติห้ามไม่ให้ผู้ดารงตาแหน่ งตามกฎหมายนั้น ๆ ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ดังกล่าวข้างต้น เป็นอันไม่ใช้บังคับ ในขณะเดียวกันการที่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองจะไปดารงตาแหน่งต่าง ๆ
ตามกฎหมายดังกล่าว เมื่อกฎหมายที่ห้าม ไม่ใช้บังคับแล้ว ประกอบกับข้อยกเว้นในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองดังกล่าวข้างต้น จึงไปดารงตาแหน่งต่าง ๆ ตามที่มี
กฎหมายห้ามไว้ได้
(๕) เพื่อ ป้ องกัน มิให้ เกิดประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากภารกิจสาคัญ ของสมาชิกสภานิติบัญ ญั ติ
แห่งชาติที่สาคัญประการหนึ่งคือ การตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ ยวกับพรรคการเมือง และการเลือกตั้ง
จึงได้ห้ามมิให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามความในวรรคหนึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้น แต่จะพ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ งชาติภ ายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

๔๘๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๖๔ ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการ
แผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรี
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่
และให้นาความในมาตรา ๒๖๓ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การดารง
ตาแหน่งรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม
รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่
บัญญัตไิ ว้สาหรับรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ ยกเว้น (๖) เฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และต้องพ้น
จากตาแหน่งตามมาตรา ๑๗๐ ยกเว้น (๓) และ (๔) แต่ในกรณีตาม
(๔) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕)
และยกเว้นมาตรา ๑๗๐ (๕) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินการ
ตามมาตรา ๑๘๔ (๑)
การดาเนินการแต่งตั้งรัฐมนตรีในระหว่างเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ แต่ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามวรรคสองด้วย
ให้นาความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่
การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐมนตรีตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสามด้วยโดยอนุโลม

กาหนดให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เพื่อความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตาม
บทหลักของรัฐธรรมนูญ ยกเว้นลักษณะ
ต้องห้ามบางประการอันเป็นกรณีที่ใช้บังคับ
แก่คณะรัฐมนตรีซึ่งมีที่มาตามรัฐธรรมนูญนี้
เป็นการเฉพาะ

๔๘๔
คาอธิบายประกอบ
(๑) มาตรานี้บัญญัติขึ้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยต่อเนื่อง
(๒) โดยที่คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐ ธรรมนูญนี้มีที่มา
แตกต่างจากคณะรั ฐ มนตรี ต ามบทหลั ก โดยเป็น ผู้ มีคุ ณ สมบั ติและไม่มี ลั กษณะต้อ งห้ ามตามมาตรา ๒๐ ของ
รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย (ฉบับ ชั่ว คราว) พุ ทธศักราช ๒๕๕๗ การให้ คณะรัฐ มนตรีชุดดังกล่ าวเป็ น
คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ จึงต้องยกเว้นไม่นาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามบางประการที่กาหนดไว้สาหรับ
รัฐมนตรีในบทหลักมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ด้วย ดังต่อไปนี้
๑) คุณ สมบั ติและลักษณะต้องห้ ามที่ได้กาหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒๐ หมายถึง
- มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปี
- สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันที่ได้รับการ
แต่งตั้งและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗
- ไม่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรรมาธิการยก
ร่างรัฐธรรมนูญ หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
- ไม่เป็ น ตุล าการศาลรัฐ ธรรมนูญ ผู้ พิ พ ากษาหรือ ตุล าการ อัย การ กรรมการการ
เลือกตั้ง ผู้ ตรวจการแผ่น ดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่ งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่น ดิน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒) ความว่า “ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้สาหรับรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐
ยกเว้น (๖) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕)” หมายถึง
- ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด (มาจากมาตรา ๑๖๐ (๑))
- มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี (มาจากมาตรา ๑๖๐ (๒))
- สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (มาจากมาตรา ๑๖๐ (๓))
- มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ (มาจากมาตรา ๑๖๐ (๔))
- ไม่มีพฤติกรรมอันเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง (มาจากมาตรา ๑๖๐ (๕))
- ไม่เป็นผู้ต้องคาพิพากษาให้จาคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ
เว้น แต่ในความผิดอัน ได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุ โทษ หรือความผิ ดฐานหมิ่นประมาท (มาจากมาตรา
๑๖๐ (๗))

๔๘๕
- ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุกระทาการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา
๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง (มาจากมาตรา ๑๖๐ (๘))
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยเป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจานอกจาก
ข้าราชการการเมือง (มาจากมาตรา ๙๘ (๑๒)) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาจากมาตรา ๙๘
(๑๓)) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี (มาจากมาตรา ๙๘
(๑๔)) หรือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของ
รัฐ (มาจากมาตรา ๙๘ (๑๖))
๓) ความว่า “ต้องพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๗๐ ยกเว้น (๓) และ (๔) แต่ในกรณีตาม (๔)
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และยกเว้นมาตรา ๑๗๐ (๕) เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการดาเนินการตามมาตรา ๑๘๔ (๑)” หมายถึง ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวเมื่อตาย หรือลาออก
ตามมาตรา ๑๗๐ ยกเว้น
- สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ (มาจากมาตรา ๑๗๐ (๓))
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐(มาจากมาตรา ๑๗๐ (๔)) แต่
ในกรณีตามอนุมาตรา (๔) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือน
ประจานอกจากข้าราชการการเมือง (๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภา
หรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี การเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และ (๑๕)เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
- และยกเว้นกรณีมาตรา ๑๗๐ (๕) กระทาการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖
หรือมาตรา ๑๘๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามมาตรา ๑๘๔ (๑) โดยให้นาหลักการข้อยกเว้นให้สมาชิก
สภานิติบั ญญั ติแห่ งชาติสามารถดารงตาแหน่งอื่นซึ่งไม่ ใช่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติการตามหน้าที่และ
อานาจตามกฎหมายหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เป็นการดารงตาแหน่งในฐานะส่วนตัว เช่น การดารงตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น มาบัญญัติเป็นข้อยกเว้นให้แก่คณะรัฐมนตรีด้วย
(๓) เมื่อได้ยกเว้นไม่นาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามบางประการที่กาหนดไว้สาหรับรัฐมนตรี
ในบทหลักมาใช้บั งคับแก่รัฐมนตรีในช่วงเปลี่ยนผ่านโดยที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแล้ว ในกรณี ที่จาเป็นต้องมีการ
แต่งตั้งรัฐมนตรีขึ้นใหม่หรือขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐ ธรรมนูญนี้ จึงได้กาหนดให้
เป็นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อให้
สอดคล้องกันด้วย
(๔) เพื่อป้องกันมิให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่จะมีขึ้นเป็นครั้งแรกภายหลังจากรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับ จึงได้ห้ามมิให้รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็น

๔๘๖
คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ซึ่ง พ้นจากตาแหน่งลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่จะพ้น
จากตาแหน่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

๔๘๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๖๕ ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดารง
ตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ใน
ตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่
ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ยังคงมีหน้าที่และอานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ และให้ถือว่า
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในส่วนที่
เกี่ยวกับอานาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
ให้นาความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่
การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ดารง
ตาแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม

เพื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงของชาติในช่วงเวลาดังกล่าว

คาอธิบายประกอบ
(๑) การกาหนดให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้ง
ขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคงของชาติในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
(๒) โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติจาเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้น
ใหม่ภ ายหลั งการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรั ฐธรรมนูญ นี้จะเข้ารับหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่น คงของชาติในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่ าน จึงจาเป็นต้องกาหนดให้ คณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ มีห น้ าที่และอานาจตามที่บั ญ ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช

๔๘๘
๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังสามารถใช้อานาจตามมาตรา ๔๔
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้ ในกรณีที่มีความจาเป็นในช่วงเวลา
เปลี่ยนผ่าน
(๓) การห้ ามมิ ให้ ค ณะรัก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ซึ่ ง พ้ น จากต าแหน่ งลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร เว้น แต่จะพ้นจากตาแหน่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ นี้ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และทาให้ไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร

๔๘๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๖๖ ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยแผนและ
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศที่ตราขึ้นตามมาตรา ๒๕๙
เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือ
วิธีการทางานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้การปฏิรูป
ประเทศตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ก็ได้
ให้นาความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่
การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยโดยอนุโลม

กาหนดให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
คงอยู่ต่อไปเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จนกว่าจะ
มีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการ
ดาเนินการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ เพื่อความ
ต่อเนื่องในการดาเนินการปฏิรูปประเทศ

คาอธิบายประกอบ
(๑) มาตรานี้ กาหนดขึ้น เพื่อ ให้ก ารปฏิรูป ประเทศดาเนิน การต่อ ไปได้อ ย่า งต่อ เนื่อ ง โดยให้
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูป ประเทศ จนกว่า จะมีก ฎหมายว่า ด้ว ยแผนและขั้น ตอนการดาเนิน การปฏิรูป ประเท ศที่ต ราขึ้น ตาม
มาตรา ๒๕๙
(๒) การกาหนดให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีอานาจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือวิธี
ทางานของสภาขับเคลื่อนการปฏิ รูปประเทศได้นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถมีข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้อย่างเป็นระบบ
(๓) การห้ามมิให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามความในวรรคหนึ่ง
ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่จะพ้นจากตาแหน่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และทาให้ไม่เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการลงสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๔๙๐

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๖๗ ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่
ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เพื่อ
จัดทาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ
และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

กาหนดให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่ง
เป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นและทราบถึง
ความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญเป็นอย่างดี เป็นผู้ยกร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวทั้ง ๑๐ ฉบับ ให้แล้วเสร็จภายใน
สองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา โดยมีกลไกที่จะแก้ไขใน
กรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือ
องค์กรอิสระเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญถูกแก้ไขให้ไม่ตรงตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยให้มี
กรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณา และเมื่อ
กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับเสร็จสิ้นลง ให้
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพ้นจาก
ตาแหน่ง

๔๙๑
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญจะจัดทาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และต้องมุ่งหมายให้มี
การขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และต้องทาให้
แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
และเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว ให้
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันพ้นจากตาแหน่ง แต่ต้องไม่ช้า
กว่าวันพ้นจากตาแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตาม
มาตรา ๒๖๓
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญจะขอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นก็ได้ แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกินสามสิบคน
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว สภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ในกรณีที่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญใดไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับนั้นตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ
เมือ่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ให้ส่งร่าง

ความมุ่งหมาย

๔๙๒
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือ
องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อ
พิจารณา ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง หรือ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ให้แจ้ง
ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง มีจานวน
สิบเอ็ดคน ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธาน
องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
มอบหมาย ฝ่ายละห้าคน เพื่อพิจารณาแล้วเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้ความ
เห็นชอบ ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงเกินสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็น
อันตกไป ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถึงสองในสาม
ดังกล่าว ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบตามร่างที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ และให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑
เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญดารงตาแหน่งทางการเมืองภายในสองปีนับ
แต่วันทีพ่ ้นจากตาแหน่งตามวรรคสอง
คาอธิบายประกอบ
(๑) พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ (Organic Act/Loi Organique) เป็ น กฎหมาย
ที่กาหนดรายละเอียดของหลักการหรือกลไกสาคัญของรัฐธรรมนูญในเรื่องที่ เกี่ยวกับการตรวจสอบและถ่วงดุลการ
ทางการเมือง หรือกาหนดกลไกการดาเนินงานขององค์กรที่มีความสาคัญ เพื่อให้ห ลักการหรือกลไกสาคัญของ
รั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น “มี ผ ลปฏิ บั ติ อ ย่ างแท้ จ ริง ” โดยมี ก ระบวนการตราเป็ น พิ เศษแตกต่ า งจากกระบวนการตรา
พระราชบั ญ ญั ติป กติเพื่ อป้ องกัน มิให้ ถูกแก้ไ ขได้ง่ายจนเกินไป ประกอบกับคณะกรรมการร่างรัฐ ธรรมนูญ เป็ น

๔๙๓
ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นและทราบถึงความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เป็นอย่างดี จึงได้กาหนดให้
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อจัดทาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ
ภายในสองร้ อ ยสี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วัน ประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ และเมื่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ ได้ พิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันพ้นจากตาแหน่ง
(๒) ร่ างพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนู ญ ที่ ค ณะกรรมการร่างรัฐ ธรรมนู ญ จะต้องจัดท ามี
จานวน ๑๐ ฉบับ ดังนี้
๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง
๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๓) โดยที่กาหนดระยะเวลาการดาเนินการการจัดทาร่างพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ
จากัดเพียงสองร้อยสี่สิบวัน เฉลี่ยเวลาในการทาฉบับละยี่สิบสี่ วัน จึงกาหนดเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อ
ประโยชน์ ใ นการจั ด ท าร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะร้องขอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เพิ่มเติมก็ได้
(๔) กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสิบฉบับนั้น ได้กาหนดให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา เพื่อเป็นหลักประกันว่า ในการแก้ไขเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะ
ตรงตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ จึ งได้ ก าหนดกระบวนการตรวจสอบและกลั่ น กรองการพิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไว้ด้วย โดยเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่
เกี่ ย วข้ อ งในฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ หรื อ คณะกรรมการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ในฐานะผู้ ย กร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ เห็ น ว่ า ร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว “ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ” ให้แจ้งให้ประธานสภานิติ

๔๙๔
บัญญัติแห่งชาติทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจานวนสิบเอ็ดคน ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ
หรื อ ประธานองค์ ก รอิ ส ระที่ เกี่ ย วข้ อ ง และสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ งชาติ และกรรมการร่างรัฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย ฝ่ายละห้าคน เพื่อพิจารณาแล้วเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้ความเห็นชอบ ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกิน
สองในสามของจ านวนสมาชิก ทั้งหมดเท่ าที่มี อยู่ของสภานิ ติบั ญ ญั ติแห่ งชาติ ให้ ร่างพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถึงสองในสามดังกล่าว ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบตามร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ
แม้ว่าบทบัญญัติแห่งวรรคห้าของมาตรานี้ ที่กาหนดให้มีคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาใน
กรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แก้ไขบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น มีได้เฉพาะในกรณีที่
เห็นว่าไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเท่านั้น หากมีก รณีที่องค์กรอิสระหรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
เห็นว่าผลของการแก้ไขทาให้มีบทบัญญัติใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติแห่งวรรคห้านี้ไม่ได้ให้อานาจ
คณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะวินิจฉัยได้ การจะวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ยังคงเป็นอานาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(๕) การห้ามไม่ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญดารงตาแหน่งทางการเมืองใด ๆ เป็นเวลาสองปี นั้น เป็น
ส่วนหนึ่งของการขจัดการมีส่วนได้เสียอันเป็นเจตนารมณ์สาคัญของรัฐธรรมนูญ

๔๙๕

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๖๘ ให้ดาเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา ๒๖๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีผลใช้บังคับแล้ว

เป็นการกาหนดระยะเวลาการเลือกตั้งครั้ง
แรกภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

คาอธิบายประกอบ
ระยะเวลาที่กาหนดให้มีการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ได้กาหนดให้นับ
แต่ วัน ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ที่ เกี่ยวกับ การจัดการเลื อ กตั้ง อันได้แก่พ ระราชบั ญ ญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ ง
สมาชิ กวุฒิ ส ภา พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ วยคณะกรรมการการเลื อกตั้ง และพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีผลใช้บังคับทั้งสี่ฉบับแล้ว ก็เพื่อให้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินการ
เลือกตั้งให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงจะสามารถดาเนินการเลือกตั้งได้ สาหรับระยะเวลาที่กาหนดไว้ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
ก็เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จาเป็นที่จะต้องดาเนินการต่าง ๆ ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง
เพราะตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ พรรคการเมื อ งและสมาชิ ก พรรคการเมื อ ง และการ
ดาเนินการเลือกตั้ง ได้กาหนดให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมด้วยในหลายขั้นตอน เช่น การจัดตั้งพรรคการเมือง การ
กาหนดให้ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง และกระบวนการในการ
สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ซึ่งจะต้องเปิดโอกาสให้ สมาชิกเข้ามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการร่าง
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเลื อ กตั้ ง ย่ อ มจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งร่ า งให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กระบวนการต่าง ๆ ดังกล่าวล้วนจาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ การกาหนดให้ต้องมีการจัดให้มีการ
เลือกตั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันจึงนับว่าเป็นการเหมาะสมตามความจาเป็นแล้ว

๔๙๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๖๙ ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภา
ประกอบด้วยสมาชิกจานวนสองร้อยห้าสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคาแนะนา โดย
ในการสรรหาและแต่งตั้งให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะ
หนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
ความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลาง
ทางการเมือง จานวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน มีหน้าที่
ดาเนินการสรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(ก) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการจัดให้
มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ จานวนสองร้อยคนตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
แล้วนารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมี
จานวนไม่เกินสี่ร้อยคน ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภากาหนด แล้วนารายชือ่ เสนอต่อคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ทั้งนี้ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่
กาหนดตาม (ก)
(ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้
ได้รับเลือกตาม (ก) จากบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ให้ได้จานวนห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื่อสารองจานวนห้า
สิบคน โดยการคัดเลือกดังกล่าวให้คานึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ

กาหนดให้วุฒิสภาชุดแรกมีจานวน
สองร้อยห้าสิบคน ประกอบด้วยสมาชิก
วุฒิสภาโดยตาแหน่ง ๖ คน สมาชิกที่มาจาก
การสรรหาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จานวน ๑๙๔ คน และสมาชิกที่มาจากการ
เลือกตามบทหลักที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเป็นผู้คัดเลือกอีก ๕๐ คน โดย
วุฒิสภาชุดนี้ นอกจากจะมีหน้าที่ตามบท
หลักแล้วยังมีหน้าที่เร่งรัดและกากับการ
ปฏิรูปประเทศด้วยเพื่อเป็นหลักประกันว่า
การปฏิรูปจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง

๔๙๗
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อย่างทั่วถึง และให้คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหา
ตาม (ข) ให้ได้จานวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับผู้ดารงตาแหน่ง
ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นสองร้อยห้าสิบคน และคัดเลือก
รายชื่อสารองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) จานวนห้า
สิบคน ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘
(๒) มิให้นาความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม
(๖) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเคยดารงตาแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู้
ดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม (๑) (ข) และมิให้
นาความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๒) มาตรา ๑๘๔ (๑)
และมาตรา ๑๘๕ มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิก
วุฒิสภาโดยตาแหน่ง
(๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินารายชื่อบุคคล
ซึ่งได้รับการคัดเลือกตาม (๑) (ค) จานวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าว
ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งต่อไป และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ
(๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีกาหนดห้าปีนับแต่
วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา
เริ่มตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ถ้ามีตาแหน่งว่างลง ให้
เลื่อนรายชื่อบุคคลตามลาดับในบัญชีสารองตาม (๑) (ค) ขึ้นเป็น
สมาชิกวุฒิสภาแทน โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ดาเนินการและ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ สาหรับสมาชิกวุฒิสภา
โดยตาแหน่ง เมื่อพ้นจากตาแหน่งที่ดารงอยู่ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็น
สมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย และให้
ดาเนินการเพื่อแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดย
ตาแหน่งแทน ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทน

ความมุ่งหมาย

๔๙๘
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ความมุ่งหมาย

ตาแหน่งที่ว่าง อยู่ในตาแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
(๕) ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
บุคคลในบัญชีรายชื่อสารองขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตาแหน่งที่
ว่างตาม (๔) หรือเป็นกรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชี
สารอง หรือไม่มีผู้ดารงตาแหน่งที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตาแหน่ง
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่
(๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม (๔) ให้
ดาเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ ต่อไป และให้นา
ความในมาตรา ๑๐๙ วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
คาอธิบายประกอบ
(๑) เนื่ องจากรัฐ ธรรมนูญ นี้ มี เจตนารมณ์ ชัดเจนที่ จะให้ มี การปฏิรูป ประเทศอย่างจริงจัง และ
ต้องการให้ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กาหนดหมวดว่าด้วยการปฏิรูปประเทศไว้ ด้วย แต่การปฏิรูปประเทศ
จาต้องมีกลไกในการติดตาม แนะน า และเร่งรัด กระบวนการปฏิรูปประเทศให้ เกิดผล ซึ่งคณะรักษาความสงบ
แห่ ง ชาติ แ ละคณะรั ฐ มนตรี มี ค วามเห็ น ว่ า ควรก าหนดให้ เป็ น หน้ า ที่ ข องวุ ฒิ ส ภาในการด าเนิ น การดั ง กล่ า ว
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึง ดังนั้น ในมาตรา ๒๗๐ นอกจากจะกาหนดให้สมาชิกวุฒิสภาชุดแรกนี้มีหน้าที่และ
อานาจเช่นเดียวกับสมาชิกวุฒิสภาในบทหลักแล้ว ยังกาหนดให้มีหน้าที่และอานาจเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศให้สาเร็จตามที่กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศบัญญัติไว้ด้วย โดยในวาระ
เริ่ ม แรกให้ ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภาประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ที่ มาจากการสรรหาของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ผ่านคณะกรรมการสรรหา จานวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ คน ผ่านการเลือกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้ห้าสิบ คน
และมี ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภาโดยต าแหน่ ง หกคน รวมสองร้ อ ยห้ า สิ บ คน โดยให้ อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง ห้ า ปี นั บ แต่ วั น ที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
(๒) สาหรับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาสรุปได้ ดังนี้
๑) กาหนดให้ มี ค ณะกรรมการสรรหาสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาคณะหนึ่ งซึ่ งคณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทางการเมือง
จานวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน มีหน้าที่ดาเนินการสรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดย
คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการ
ปฏิรูปประเทศมีจานวนไม่เกินสี่ร้อยคน ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากาหนด แล้วนารายชื่อ

๔๙๙
เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน แล้วนารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อคัดเลือก
บุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) ให้ได้จานวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่
วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘
๒) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗
จานวนสองร้อยคนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยให้ดาเนินการให้
แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน แล้วนารายชื่อ
เสนอต่ อ คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ เพื่ อ ให้ คั ด เลื อ กผู้ ได้ รั บ เลื อ กตาม (ก) จากบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ ได้ รั บ จาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ได้จานวนห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื่อสารองจานวนห้าสิบคน โดยการคัดเลือก
ดังกล่าวให้คานึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จ ภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘
๓) กาหนดให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตาแหน่งจานวนหกคน
(๓) ความในมาตรา ๒๖๙ (๒) ความว่า “มิให้นาความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๖) ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการเคยดารงตาแหน่ งรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู้ดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒิ สภาซึ่งได้รับสรรหาตาม
(๑) (ข)” หมายถึง บทบัญญัติลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภาในส่วนที่เกี่ยวกับการเคยดารงตาแหน่งรัฐมนตรี
ไม่นามาใช้บังคับแก่ผู้ดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหา
(๔) ความในมาตรา ๒๖๙ (๒) ความว่า “...มิให้นาความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๒)
มาตรา ๑๘๔ (๑) และมาตรา ๑๘๕ มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตาแหน่ง ” หมายถึง
บทบัญญัติมาตรา ๑๘๔(๑) ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามสมาชิกวุฒิสภาดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และความใน
มาตรา ๑๘๕ ซึ่งเป็ น บทบั ญ ญั ติเกี่ย วกับการห้ ามสมาชิกวุฒิ ส ภาใช้ส ถานะหรือตาแหน่งกระทาการใด ๆ อัน มี
ลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมไม่นามาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตาแหน่ง ดังนั้น ข้าราชการอาจได้รับ
แต่งตัง้ ให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาได้เฉพาะกรณีสมาชิกวุฒิสภาโดยตาแหน่งเท่านั้น
(๕) ความในมาตรา ๒๖๙ (๔) ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง ผู้ที่จะเข้ามาดารงตาแหน่ง
แทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง คื อ บุ ค คลที่ มี ร ายชื่ อ ขึ้ น บั ญ ชี ส ารองไว้ ส าหรั บ สมาชิ ก วุ ฒิ สภาโดยต าแหน่ ง นั้ น
เมื่อเกษี ย ณอายุ ร าชการแล้ ว ก็จ ะพ้ น จากตาแหน่ งสมาชิกวุฒิ ส ภาด้ว ย และให้ ดาเนิน การเพื่ อแต่งตั้งให้ ผู้ ดารง

๕๐๐
ตาแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตาแหน่งแทน ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่
ว่าง อยู่ในตาแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
(๖) ความในมาตรา ๒๖๙ (๖) กาหนดว่าเมื่อ อายุของวุฒิสภาครบห้าปีแล้ว ให้ดาเนินการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ ต่อไป และให้สมาชิกวุฒิสภาผู้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาชุด
ใหม่เข้ารับหน้าที่

๕๐๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหน้าที่และอานาจตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ มีหน้าที่
และอานาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทา
และดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้ง
ความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อ
รัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน
ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดาเนินการตาม
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา
ร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดาเนินการตามหมวด ๑๖ การ
ปฏิรูปประเทศ ให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดาเนินการตามหมวด ๑๖ การ
ปฏิรูปประเทศ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
เห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้น
เพื่อดาเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของแต่ละ
สภา อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้วินิจฉัย การยื่น
คาร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่
กรณี จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ
เมื่อประธานรัฐสภาได้รับคาร้องตามวรรคสาม ให้
ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่วม ซึ่งประกอบด้วย
ประธานวุฒิสภาเป็นประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง
ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเองระหว่างประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการ เพื่อวินิจฉัย

ให้วุฒิสภาเป็นกลไกหลักในการกากับและ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามหมวด
๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทาและ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมทั้งกาหนดกลไกในการเสนอ
และพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปประเทศ

๕๐๒
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

การวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสี่ให้ถือ
เสียงข้างมากเป็นประมาณ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วม
ดังกล่าวให้เป็นที่สุด และให้ประธานรัฐสภาดาเนินการไปตามคา
วินิจฉัยนั้น
คาอธิบายประกอบ
(๑) มาตรานี้กาหนดให้เป็นหน้าที่และอานาจของวุฒิสภาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและ
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ ชาติ โดยกาหนดให้การเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศมีขั้นตอนที่ แยก
อย่างชัดเจนจากขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายทั่วไป กล่าวคือ การเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศให้
เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ซึ่งแตกต่างจากการเสนอร่างกฎหมายทั่วไปที่ต้องเสนอผ่านสภา
ผู้แทนราษฎรก่อนแล้วจึงเสนอเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา สาหรับกรณีมีประเด็นว่าร่างกฎหมายที่เสนอโดย
คณะรัฐมนตรีเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศหรือไม่ ให้มีกลไกในการพิจารณาวินิจฉัยเป็นการเฉพาะ
(๒) กาหนดกระบวนการให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบกรณีเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ที่จะตราขึ้นเพื่อดาเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศเพื่อประโยชน์ในการติดตามและขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ แต่ในกรณีคณะรัฐมนตรีไม่ได้แจ้งดังกล่าว หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าร่าง
พระราชบั ญ ญั ติ นั้ น เป็ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ จ ะตราขึ้ น เพื่ อ ด าเนิ น การตามหมวด ๑๖ การปฏิ รู ป ประเทศ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของแต่ละสภา อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาเพื่อให้วินิจฉัย การยื่นคาร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ ซึ่งเมื่อประธานรัฐสภาได้รับคาร้องแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการร่วมซึ่ง
ประกอบด้ ว ยประธานวุ ฒิ ส ภาเป็ น ประธาน รองประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรคนหนึ่ ง ผู้ น าฝ่ า ยค้ า นในสภา
ผู้แทนราษฎร ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่ง ซึ่งเลือกกันเองระหว่าง
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการเพื่อวินิจฉัย คาวินิจฉัยดังกล่าวให้เป็นที่สุด

๕๐๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๗๑ ในวาระเริ่มแรกภายในอายุของวุฒิสภา
ตามมาตรา ๒๖๙ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาหรือ
สภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ให้กระทา
โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเกี่ยวกับ
(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิด
ต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
หรือความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะ
เมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลให้ผู้กระทาความผิดพ้นจากความผิด
หรือไม่ต้องรับโทษ
(๒) ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภามีมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ว่ามีผลกระทบต่อการดาเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง
มติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่ให้ความเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา

เพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ถูก
ยับยั้งไว้หรือที่เสนอให้แก้ไขใหม่กลับมา
พิจารณาใหม่โดยที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา เป็นไปด้วยความรอบคอบมากที่สุด

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้เป็นมาตรการที่กาหนดขึ้นเพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ถูกยับยั้งไว้หรือที่
เสนอให้แก้ไขใหม่กลับมาพิจารณาใหม่โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็นไปด้วยความรอบคอบมากที่สุด

๕๐๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๗๒ ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มี
รัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่ง
สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดาเนินการตามมาตรา
๑๕๙ เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรค
หนึ่ง ให้กระทาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการ
แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม
ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของทั้งสองสภา
ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่
ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มี ช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรค
การเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิก ของ
ทั้งสองสภารวมกันจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา
ขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจาก
ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘
ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาโดยพลัน และในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ให้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะ
เสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา
๘๘ หรือไม่ก็ได้

กาหนดกระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีใน
ระยะเวลาห้าปีแรกให้ชัดเจน และสอดคล้อง
กับคาถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติที่ได้รับความเห็นชอบในการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัติมาตรานี้ เป็นการกาหนดกระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในระยะเวลาห้าปีแรกให้
ชัด เจน และสอดคล้ องกั บ ค าถามเพิ่ ม เติ ม ของสภานิ ติ บั ญ ญั ติแ ห่ งชาติ ที่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบในการออกเสี ย ง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
สืบเนื่องมาตรา ๓๗/๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

๕๐๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราชการ ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ กาหนดว่า เมื่อร่างรัฐธรรมนูญได้รับความเห็ นชอบในการออกเสียงประชามติ และ
ประเด็นเพิ่มเติม (ที่เรียกกันทั่วไปว่า “คาถามพ่วง” หรือ “คาถามเพิ่มเติม”) ได้รับความเห็นชอบด้วย ให้เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ “ดาเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการ
ออกเสียงประชามติให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการออกเสียงประชามติ ” คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญจึงมีหน้าที่แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติเ พื่อให้สอดคล้องกับ
“ผลการออกเสียงประชามติ” และโดยที่ประชาชนผู้ออกเสียงประชามติได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นชอบ
กั บ ร่ างรั ฐ ธรรมนู ญ ด้ ว ย ซึ่ งมี ผ ลเท่ ากั บ ว่าประชาชนเห็ น ชอบทั้ งหลั ก การและเนื้ อ หาทั้ งหมดที่ ป รากฏในร่า ง
รัฐธรรมนูญ การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามประเด็นเพิ่มเติมจึงต้องจากัดเฉพาะข้อความที่แสดงไว้ให้ประชาชนทราบ
ก่อนการออกเสียงประชามติเพื่อให้การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญสอดคล้องทั้งผลการออกเสียงประชามติที่เห็นชอบกับ
ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม
ในการตั้งประเด็น เพิ่มเติม สภานิ ติบั ญ ญั ติแห่ งชาติได้ตั้งประเด็น ว่า “ท่านเห็ นชอบหรือไม่ว่า
เพื่อ ให้ก ารปฏิรูป ประเทศเกิด ความต่อ เนื่อ งตามแผนยุท ธศาสตร์ช าติ สมควรกาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า
ในระหว่าง ๕ ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็น ผู้พิจารณาให้
ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”
ประเด็นเพิ่มเติมดังกล่าวมีลักษณะเป็นการใช้บังคับเฉพาะกาล กล่าวคือ ใช้เฉพาะห้าปีแรกนับแต่
วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ดังนั้นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่า การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่ วน
ที่ เกี่ยวข้องให้ สอดคล้ องกับผลการออกเสี ยงประชามติ จึ งสมควรต้ องบั ญญั ติ ขึ้ นให้ มี ลั กษณะเป็ นบทเฉพาะกาล
(มาตรา ๒๗๒) เท่านั้น โดยไม่จาเป็นต้องแก้ไขไว้เป็นบทถาวร (มาตรา ๑๕๙) ซึ่งมีผลดังต่อไปนี้
๑) ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตาม
มาตรา ๒๖๘ (ซึ่งมีความหมายว่า “รัฐสภาชุดแรก” ตามที่ปรากฏในคาถามเพิ่มเติม แต่ก็ได้เขียนให้ชัดเจนขึ้น) ใน
การประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้กระทาในที่ประชุม
ร่วมกันของทั้งสองสภา
๒) ในการเสนอชื่อบุคคล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นที่จะเป็นผู้เสนอโดยต้ องมีผู้รับรองไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
๓) บุคคลซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐
และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
ที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎร
๔) มติ ข องรั ฐ สภาที่ เห็ น ชอบการแต่ งตั้ ง บุ ค คลใดให้ เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ต้ อ งกระท าโดยการ
ลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาซึ่ง

๕๐๖
เป็นไปตามหลักที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม เพียงแต่แก้ไขจานวนสมาชิก จากจานวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เป็นจานวนสมาชิกของทั้งสองสภาร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นเพิ่มเติมที่ได้รับความเห็นชอบในการ
ออกเสียงประชามติ
๕) ในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้
ตามมาตรา ๘๘ ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร อาจเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภามีมติยกเว้นได้ตามมาตรา ๒๗๒
๖) มติของรัฐสภาตาม ๕) ที่จะยกเว้น ต้องมีไม่ น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก ทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
๗) เมื่อได้รับการยกเว้นแล้ว จึงกลับไปดาเนินการเพื่อเสนอชื่อและให้ความเห็นชอบตามข้างต้น
ต่อไป
และเพื่อเป็นการตรวจสอบให้เกิดความถูกต้องตรงตามที่ประชาชนให้ความเห็นชอบในการออก
เสียงประชามติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จึงได้ส่งร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่ อ ด าเนิ น การตามมาตรา ๓๗/๑ และมาตรา ๔๕ ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราชการ ๒๕๕๗
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๑) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๘ โดยศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ที่ ๖/๒๕๕๙ สรุ ป ว่ า ร่ า ง
รัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้แก้ ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องตามร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ ไม่ชอบ
ด้วยกับผลการออกเสียงประชามติ และให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญดาเนินการแก้ไขตามที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้มี การแก้ไขร่างมาตรา ๒๗๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
หมายเหตุ . บทบัญญัติมาตรา ๒๗๒ ในรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ บัญญัติว่า
“มาตรา ๒๗๒ ในวาระเริ่มแรก เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา ๒๖๘ แล้ว
หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่อ อยู่ใน
บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาโดยพลัน และในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ ให้สภาผู้แทนราษฎรดาเนินการตามมาตรา ๑๕๙ ต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่
ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได้”

๕๐๗
ต่อมาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขบทบัญญัติมาตรา ๒๗๒ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการ
ออกเสียงประชามติ ดังนี้
“มาตรา ๒๗๒ ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรั ฐสภาภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรีให้ดาเนินการตาม
มาตรา ๑๕๙ เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง ให้กระทาในที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใด ให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
ในวาระเริ่มแรก เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ แล้ว หากมีกรณีที่ไม่
อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตาม มาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อ
เสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้น เพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มี ชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่
พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดย
พลัน และในกรณีที่รัฐสภา มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง
สองสภา ให้ยกเว้นได้ ให้สภาผู้แทนราษฎรดาเนินการตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ใน
บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได้”
หลั ง จากนั้ น ได้ มี ก ารแก้ ไ ขร่ า งมาตรา ๒๗๒ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น เพิ่ ม เติ ม ให้
สอดคล้องกับคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เป็นดังนี้
“มาตรา ๒๗๒ ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรีให้ดาเนินการตามมาตรา ๑๕๙ เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง
ให้กระทาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา
๑๕๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
ในวาระเริ่มแรก เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ แล้ว ใน
ระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มี ช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรค
การเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิก ของทั้งสองสภาผู้แทนราษฎรรวมกันจานวนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธาน
รัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
แจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน และใน
กรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

๕๐๘
ให้ยกเว้นได้ให้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตาม
มาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได้”

๕๐๙

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗๓ ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารง
ตาแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งดารง
ตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ใน
ตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องที่จัดทาขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ ใช้บังคับแล้ว
การดารงตาแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ในระหว่างเวลาที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทาขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ การพ้นจาก
ตาแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กร
อิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กร
อิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

ความมุ่งหมาย
เพื่อรองรับให้การปฏิบัติหน้าที่ของศาล
รัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินสามารถปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อนได้

ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณา
และการทาคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อกาหนด
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้
คาอธิบายประกอบ
บทบัญญั ตินี้ กาหนดให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องที่จัดทาขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ ใช้บังคับแล้ว การดารง

๕๑๐
ตาแหน่ งต่ อไปเพี ย งใดให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญ ดังกล่ าว การบั ญ ญั ติ ให้ ” การดารง
ตาแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ” นั้น ก็โดยเหตุที่องค์กรอิสระและศาล
รัฐธรรมนูญ ต่างถูกเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างและคุณสมบัติ ที่แตกต่ างกัน บางองค์กรอิสระก็มีพันธะกรณีเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ด้วยเหตุดังกล่าว องค์กรอิสระบางองค์กรก็อาจ
ต้องเริ่มต้นใหม่ บางองค์กรก็อาจอยู่ต่อไปได้ ซึ่งจาเป็นต้องพิจารณาเป็นรายองค์กร ประกอบกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของแต่ละองค์กรที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้การบัญญัติเป็นประการใด จาเป็นต้องพิจารณา
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นส่วนสาคัญประกอบด้วยเพื่อมิให้ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ

๕๑๑

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๗๔ ให้คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นองค์กรตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม และให้
คณะรัฐมนตรีดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวให้
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพื่อพิจารณาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

เพื่อรับรองสถานะของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และ
กาหนดระยะเวลาการปรับปรุงกฎหมาย
ดังกล่าวให้เป็นไปตามบทหลักแห่ง
รัฐธรรมนูญ (มาตรา ๖๐ วรรคสาม)

คาอธิบายประกอบ
กาหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นองค์กรของรัฐ ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผิดชอบและ
กากับการดาเนิน การเกี่ยวกับ คลื่น ความถี่ ให้ เป็นไปเพื่อ ประโยชน์ สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และ
ประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรา ๖๐ วรรคสามแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

๕๑๒

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๗๕ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตาม
มาตรา ๖๕ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติให้
แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ

กาหนดระยะเวลาให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดทา
กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ

คาอธิบายประกอบ
เป็นบทบัญญัติที่กาหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ ชาติตามมาตรา ๖๕
วรรคสองให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และหลังจากนั้นให้ดาเนินการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี เพื่อให้กระบวนการปฏิรูปประเทศสามารถดาเนินการต่อไปได้อย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

๕๑๓

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๗๖ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
ดาเนินการให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๒๑๙ ภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดารง
ตาแหน่งในองค์กรอิสระ พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดารงตาแหน่ง
ในองค์กรอิสระพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาหนึ่งปีตาม
วรรคหนึ่งให้นับแต่วันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดารงตาแหน่ง
ในองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ และให้นาความในวรรค
หนึ่งมาใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดารงตาแหน่งใน
องค์กรอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่ด้วยโดยอนุโลม

กาหนดระยะเวลาให้ศาลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอิสระดาเนินการจัดทามาตรฐานทาง
จริยธรรมให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

คาอธิบายประกอบ
เพื่อ ให้มีการจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๒๑๙ โดยเร็ว โดยหากดาเนินการให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดารงตาแหน่งใน
องค์กรอิสระต้องพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ

๕๑๔

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๗๗ นอกจากที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะใน
รัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม ต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย
ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรค
สาม ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง และคณะกรรมการอัยการ ที่มีอยู่ในวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทาหน้าที่คณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และคณะกรรมการ
อัยการตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม
แล้วแต่กรณี ไปพลางก่อน
ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ห้ามมิให้พนักงานอัยการ
ดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐใน
ทานองเดียวกัน หรือดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือ
กิจการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
หรือเป็นที่ปรึกษาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือดารง
ตาแหน่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

กาหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องเสนอกฎหมาย
ตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา
๒๔๘ วรรคสาม ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ

คาอธิบายประกอบ
บทบัญญัตินี้กาหนดให้คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๙๖
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๘ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรอัยการตามมาตรา ๒๔๘
วรรคสาม ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ส่ ว นบทบั ญ ญั ติ ในวรรคสอง ก าหนดขึ้ น เพื่ อ รั บ รองให้ ค ณะกรรมการตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และคณะกรรมการอัยการ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายดังกล่าว

๕๑๕
นอกจากนี้ บทบัญญัติวรรคสามกาหนดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ โดยกาหนด
ห้ามมิให้พนักงานอัยการดารงตาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐในทานองเดียวกัน หรือดารง
ตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือกิจการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นที่
ปรึ กษาของผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมื อง หรือด ารงตาแหน่งอื่ นใดในลั กษณะเดียวกั นในระหว่างที่ ยังไม่ มีการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ดังกล่าว

๕๑๖

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๗๘ ให้คณะรัฐมนตรีดาเนินการให้
หน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีกาหนดดาเนินการให้จัดทาร่าง
กฎหมายที่จาเป็นตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ให้
แล้วเสร็จและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบ
วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
พระราชบัญญัตินั้น
ในกรณีที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ให้
คณะรัฐมนตรีกาหนดระยะเวลาที่แต่ละหน่วยงานต้องดาเนินการให้
แล้วเสร็จตามความจาเป็นของแต่ละหน่วยงาน แต่ทั้งนี้เมื่อรวมแล้ว
ต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งไม่อาจ
ดาเนินการได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรีสั่ง
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นพ้นจากตาแหน่ง

กาหนดระยะเวลาให้จัดทาร่างกฎหมายตาม
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ให้
แล้วเสร็จและให้คณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบวัน
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

คาอธิบายประกอบ
(๑) มาตรานี้เป็นบทบัญญัติเพื่อเร่งรัดให้มีการจัดทาร่างกฎหมายที่จาเป็นให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ รวมทั้งเร่งรัดให้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
(๒) เพื่อมิให้การตรากฎหมายตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ อันเป็นกฎหมายที่
สาคัญต่อการใช้สิทธิของประชาชนและชุมชนจึงได้กาหนดมาตรการบังคับไว้ด้วยในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจ
ดาเนินการจัดทาร่างกฎหมายที่จาเป็นตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลา
โดยให้คณะรัฐมนตรีสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นพ้นจากตาแหน่ง

๕๑๗

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

ความมุ่งหมาย

มาตรา ๒๗๙ บรรดาประกาศ คาสั่ง และการกระทา
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ไม่ว่าเป็น
ประกาศ คาสั่ง หรือการกระทาที่มีผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญ
ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ ให้ประกาศ คาสั่ง การ
กระทา ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ คาสั่ง หรือการกระทานั้น
เป็นประกาศ คาสั่ง การกระทา หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้ต่อไป การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือคาสั่ง
ดังกล่าว ให้กระทาเป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศหรือคาสั่งที่มี
ลักษณะเป็นการใช้อานาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม
ให้กระทาโดยคาสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ ว่าเป็นการ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งการกระทาที่เกี่ยวเนื่อง
กับกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าการนั้นและการกระทานั้นชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย

เพื่อรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
ประกาศ คาสั่ง และการกระทาของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือ
ที่จะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา ๒๖๕
วรรคสอง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ
คาสั่ง หรือการกระทานั้น รวมทั้งรับรองว่า
บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองว่าชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) และที่แก้ไข
เพิ่มเติมแล้ว เป็นอันชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญนี้ด้วย

คาอธิบายประกอบ
เพื่อรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของประกาศ คาสั่ง และการกระทาของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่จะ
ออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ คาสั่ง หรือการกระทานั้น รวมทั้ง

๕๑๘
รับรองว่าบรรดาการใด ๆ ที่ได้รับการรับรองว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ให้เป็น
อันชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ด้วย

-------------------------------------

ภาคผนวก

รายชื่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

นายมีชัย ฤชุพันธุ์
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

นายสุพจน์ ไข่มุกด์
รองประธานกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง

นายอภิชาต สุขัคคานนท์
รองประธานกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ คนที่สอง

นายนรชิต สิงหเสนี
โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต
โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

นางกีระณา สุมาวงศ์
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

นางจุรี วิจิตรวาทการ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

นายเธียรชัย ณ นคร
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (ถึงแก่กรรม)

นายประพันธ์ นัยโกวิท
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

นายภัทระ คาพิทักษ์
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

นายภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

พลตรี วิระ โรจนวาศ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

นายอมร วาณิชวิวัฒน์
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

นายศุภชัย ยาวะประภาษ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

นายอัชพร จารุจินดา
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขานุการคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง

พลเอก อัฎฐพร เจริญพานิช
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
เลขานุการคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ คนทีส่ อง

รายชื่อคณะที่ปรึกษาประจา
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ศาสตราจารย์พิเศษ
หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

นายอธิคม อินทุภูติ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

รายชื่อคณะอนุกรรมการ
ตรวจพิจารณาบันทึกเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ

นายศุภชัย ยาวะประภาษ
ประธานอนุกรรมการ

นายภัทระ คาพิทักษ์
อนุกรรมการ

นายอมร วาณิชวิวัฒน์
อนุกรรมการ

ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต
อนุกรรมการ

นายสุพจน์ ไข่มุกด์
อนุกรรมการ

นายเธียรชัย ณ นคร
อนุกรรมการ

พลตรี วิระ โรจนวาศ
อนุกรรมการ

นางกีระณา สุมาวงศ์
อนุกรรมการ

รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก
อนุกรรมการ

นางสาววลัยพร ภารา
อนุกรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาบันทึกเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ
๑. นายคุณวุฒิ ตันตระกูล
๒. นางอารยะหญิง จอมพลาพล
๓. นายอรุณ ลายผ่องแผ้ว
๔. นางสาววลัยพร ภารา
๕. นางสาวนันท์ณภัส บางต่าย
๖. นางดวงตา ธนพัฒนพิศาล
๗. นางขวัญหทัย รัตนประภา

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ที่ปรึกษา)
ผู้อานวยการสานักกรรมาธิการ ๑ (ที่ปรึกษา)
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง (ที่ปรึกษา)
นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชานาญงาน

ฝ่ายเลขานุการคณะจัดทาบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
๑. นางสาวจินดารักษ์ แสงกาญจนวนิช ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง
สานักกรรมาธิการ ๒ (หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติงาน)
๒. นายรัฐภูมิ คาศรี
นิติกรชานาญการพิเศษ
๓. นางสาวอัจฉรา สวนสุนทร
วิทยากรชานาญการพิเศษ
๔. นายเฉลิมศักดิ์ ใจชานิ
วิทยากรชานาญการ
๕. นายเผ่าพันธุ์ นวลส่ง
นิติกรชานาญการ
๖. นายสกนธ์ พรหมบุญตา
นิติกรชานาญการ
๗. นายนฤพนธ์ ธุลีจันทร์
นิติกรปฏิบัติการ

