


ระบบงานรัฐสภา ๒๕๕๕



เรื่อง	 ระบบงานรัฐสภา ๒๕๕๕

พิมพ์ครั้งที่ ๑	 มีนาคม	๒๕๕๕

จำ�นวนหน้�		 ๒๐๕	หน้า

จำ�นวนพิมพ	์	 ๑๕,๐๐๐	เล่ม

	

จัดทำ�โดย	 กลุ่มงานผลิตเอกสาร

	 สำานักประชาสัมพันธ์

	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

	 ถนนประดิพัทธิ์	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท

	 กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐

	 โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑-๕

	 โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒	 	

จัดทำ�ข้อมูล	 พรรณพร		สินสวัสดิ์

ศิลปกรรม	 มานะ		เรืองสอน

พิมพ์ที	่ สำานักการพิมพ์

	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



คำานำา

	 ระบบงานรัฐสภา	 เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ความเข้าใจ		

เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 และข้อบังคับ	

การประชุมสภา	 โดยนำาข้อมูลความรู้ในกฎหมายดังกล่าวมาเขียน	

ร้อยเรียงผสมผสานเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับระบบการทำางานของรัฐสภา	 และสอดแทรกความรู้ที่								

ได้จากการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน	 โดยใช้ภาษาในการเขียนที่อ่าน

เข้าใจง่าย	 ประกอบกับการใช้แผนภูมิแสดงให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น						

ซึ่ งหนั งสือฉบับนี้ ได้มี การแก้ ไขและปรับปรุ งมาจากหนั งสือ																					

ระบบงานรัฐสภา	 ๒๕๕๒	 เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ในประเด็นเกี่ยวกับจำานวน

และที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม						

และประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับ

	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

หนังสือฉบับนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดำาเนินงาน

ของรัฐสภาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	และประชาชนทั่วไป	และสามารถนำาความรู้

ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน	 และการศึกษาค้นคว้า

ต่อไป

																																	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร





สารบัญ

โครงสร้างของรัฐสภา		 	 	 	 	 	 	 	 ๗

อำานาจหน้าที่ของรัฐสภา		 	 	 	 	 	 	 ๒๙

ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร	 ๓๔

อำานาจหน้าที่และบทบาทของประธานสภา		 ๔๒

การประชุมสภา	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๕๑

ญัตติ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๖๑

การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ๗๑

การตราพระราชบัญญัติ	 	 	 	 	 	 	 	 ๗๘

การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 ๙๒

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 	 	 	 	 	 ๙๕

การยกร่างพระราชบัญญัติ	 	 	 	 	 	 	 ๙๘

การตราพระราชกำาหนด		 	 	 	 	 	 	 ๑๐๗

กระทู้ถาม	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๑๒

การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี	 ๑๑๗

การเปิดอภิปรายทั่วไป	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๑๙

กรรมาธิการ		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๒๖

เอกสิทธิ์	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๔๕

ศาลรัฐธรรมนูญ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๔๘

ศาลปกครอง	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๕๖

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 	 	 	 	 	 	 ๑๕๘

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๖๗



คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิ(ป.ป.ช.)	 ๑๗๒

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 	 	 	 	 ๑๘๑

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ		 	 	 ๑๘๓

การตรวจสอบทรัพย์สิน	 	 	 	 	 	 	 	 ๑๘๗

การกระทำาที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน	์ ๑๙๑

การถอดถอนจากตำาแหน่ง	 	 	 	 	 	 	 ๑๙๕

การดำาเนินคดีอาญากับผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 ๑๙๙

จริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง		 ๒๐๓

บรรณานุกรม	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๐๔



๗

โครงสร้างของรัฐสภา

	 นับแต่ปีพุทธศักราช	 ๒๔๗๕	 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	

ประเทศไทยได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 โดยมี

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศตลอดมา	 รัฐธรรมนูญที่						

มีมาทุกฉบับได้กำาหนดรูปแบบการบริหารการปกครองประเทศอยู่ใน

ระบบรัฐสภา	โดยมีหลักสำาคัญในการปกครองว่า	“อำานาจอธิปไตยเป็น

ของปวงชนชาวไทย”	 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำานาจ

นั้นทางรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	และศาล

	 จากหลักสำาคัญของการปกครองดังกล่าว	 จึงได้มีการแบ่ง

อำานาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำานาจสูงสุดในการบริหารการปกครองแผ่นดิน

ออกเป็น	๓	ฝ่าย	ดังนี้

	 ๑.		 อำานาจนิติบัญญัติ	 หรืออำานาจในการตรากฎหมาย

เพื่อใช้บังคับ	รัฐสภาเป็นผู้ใช้อำานาจนี้

	 ๒.		 อำานาจบริหาร	 หรืออำานาจในการบังคับใช้กฎหมาย	

คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำานาจนี้

	 ๓.		 อำานาจตุลาการ	 หรืออำานาจในการพิพากษาอรรถคดี

ต่าง	ๆ	ศาลเป็นองค์กรผู้ใช้อำานาจนี้

	 อำานาจทั้งสามจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน	 แต่จะ

สัมพันธ์กันในลักษณะใด	 มากน้อยเพียงไร	 ย่อมขึ้นอยู่กับบทบัญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญฉบับนั้น	 ๆ	 ในอันที่จะกำาหนดให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับสภาวการณ์บ้านเมืองที่ได้ผันแปรเปลี่ยนแปลงไปใน

แต่ละยุคสมัย



๘

	 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	

๒๕๕๐	 นอกจากจะมีอำานาจทั้งสามแล้วยังมีอำานาจขององค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญที่จะเป็นฝ่ายตรวจสอบอำานาจรัฐอีกด้วย	 และ

รัฐธรรมนูญนี้ยังคงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบ

รัฐสภา	 โดยกำาหนดโครงสร้างของรัฐสภาในรูปแบบของสองสภา	 คือ	

สภาผู้แทนราษฎร	และวุฒิสภา

	

สภาผู้แทนราษฎร

	 ประกอบด้วยสมาชิกจำานวน	 ๕๐๐	 คน	 โดยเป็นสมาชิก					

ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำานวน	 ๓๗๕	 คน	 และ

สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำานวน	๑๒๕	คน

	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสียงลง

คะแนนโดยตรงและลับ	โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบละ	๑	ใบ

	 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ทำาให้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใดมี

จำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ครบ	 ๕๐๐	 คน	 แต่มีจำานวน														

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๙๕	 ของจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด	

หรือไม่น้อยกว่า	 ๔๗๕	 คน	 ให้ถือว่าสมาชิกจำานวนนั้นประกอบเป็น								

สภาผู้แทนราษฎร	 แต่ต้องดำาเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

ครบ	๕๐๐	คน	ภายใน	๑๘๐	วัน	และให้อยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าอายุ

ของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่



๙

	 ๑.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบ

แบ่งเขตเลือกตั้ง

	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัคร					

รับเลือกตั้งได้เขตละ	 ๑	 คน	 โดยการคำานวณเกณฑ์จำานวนราษฎรต่อ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน	 และการกำาหนดเขตเลือกตั้ง														

ให้ดำาเนินการดังต่อไปนี้

	 (๑)	 การคำานวณหาเกณฑ์จำานวนราษฎรต่อสมาชิก						

สภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนว่าเป็นจำานวนเท่าใด	 ให้นำาเอาจำานวน

ราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปี

สุดท้ายก่อนปีที่เลือกตั้ง	 มาหารด้วยจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร								

๓๗๕	คน

	 (๒)	 การหาจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีได้ใน

แต่ละจังหวัดให้นำาจำานวนราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน

ที่คำานวณได้ตาม	(๑)	ไปหารจำานวนราษฎรในจังหวัดนั้น	ๆ	ถ้าจังหวัด

ใดมีราษฎรน้อยกว่าเกณฑ์ตาม	 (๑)	 ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรได้	๑	คน	จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑ์จำานวนราษฎรต่อสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน	 ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

เพิ่มขึ้นอีก	๑	คน	 ทุกจำานวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์

ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

จำานวน ๓๗๕ คน

ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

จำานวน ๑๒๕ คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร



๑๐

	 (๓)	 เมื่อได้จำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละ

จังหวัดแล้ว	 ถ้าจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบ	 ๓๗๕	 คน							

ก็ให้พิจารณาว่าจังหวัดใดมีเศษจำานวนประชากรที่เหลือจากการ

คำานวณตาม	 (๒)	 มากที่สุด	 ก็ให้เพิ่มจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ของจังหวัดนั้นอีก	 ๑	 คน	 และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก่

จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคำานวณในลำาดับรองลงมาตามลำาดับ		

จนครบจำานวน	๓๗๕	คน

	 (๔)			จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้

ไม่เกิน	 ๑	 คน	 ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง	 และจังหวัดใดมีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกิน	๑	คน	ให้แบ่งเขตจังหวัดออก

เป็นเขตเลือกตั้งมีจำานวนเท่าจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี	

โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	๑	คน

	 (๕)	 จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่า	 ๑	 เขต			

ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน	 และต้องให้

จำานวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน

	 ทั้งนี้	 ในเขตเลือกตั้งใด	 ถ้าในวันเลือกตั้งมีผู้สมัครเพียง					

คนเดียว	 ผู้สมัครจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเลือกตั้ง														

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 ๒๐	 ของจำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น	

และมากกว่าจำ านวนบัตรเลือกตั้ งที่ ไม่ประสงค์จะลงคะแนน																						

แต่ถ้าผู้สมัครได้รับคะแนนเลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละ	 ๒๐	 หรือ																

ไม่มากกว่าจำานวนบัตรที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน	 ก็ให้คณะกรรมการ																							

การเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งนั้น



๑๑

	 ๒. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบ

บัญชีรายชื่อ	

	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชี

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทำาขึ้น	 โดยจะเลือก							

จากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียง

พรรคการเมืองเดียว	 และใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง

	 ทั้งนี้	 พรรคการเมืองจะจัดทำาบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับ							

เลือกตั้งขึ้นพรรคละหนึ่งบัญชี	 ไม่เกินบัญชีละ	 ๑๒๕	 คน	 และยื่นต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวันเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกซึ่งมา

จากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

	 รายชื่อของบุคคลในบัญชีรายชื่อจะต้อง

	 (๑)	 ประกอบด้วยรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาค

ต่าง	 ๆ	 อย่างเป็นธรรม	 และต้องคำานึงถึงโอกาส	 สัดส่วนที่เหมาะสม	

และความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย

	 (๒)	 ไม่ซ้ำากับบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองอื่นจัดทำาขึ้น	

และไม่ซ้ำากับรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	และ

	 (๓)	 จัดทำารายชื่อเรียงตามลำาดับหมายเลข

	 การคำานวณหาผู้ได้รับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

	 การคำานวณสัดส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ

ของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้ง	 ให้นำาคะแนนที่แต่ละ



๑๒

พรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศ	 แล้วคำานวณ

เพื่อแบ่งจำานวนผู้ที่จะได้รับเลือกของแต่ละพรรคการเมือง	 เป็นสัดส่วน

ที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับจำานวนคะแนนรวมข้างต้น	 โดยให้ผู้สมัคร						

รับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองได้									

รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่คำานวณได้เรียงตามลำาดับหมายเลขใน

บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น	 ทั้งนี	้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งวุฒิสภา

	 การคำานวณสัดส่วนเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก      

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

	 สำาหรับหลักในการคิดสัดส่วนคะแนนเพื่อคำานวณหาที่นั่ง

ในสภาของแต่ละพรรคการเมืองมีดังนี้

	 (๑)	 ให้รวมผลคะแนนทั้งหมดที่พรรคการเมืองได้รับ

คะแนนจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น

	 (๒)	 ให้นำาคะแนนรวมจาก	(๑)	หารด้วย	๑๒๕	ผลลัพธ์ที่

ได้ให้ถือเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

หนึ่งคน

	 (3)	 ให้นำาคะแนนรวมของแต่ละพรรคการเมืองที่ได้รับ	

หารด้วยคะแนนเฉลี่ยตาม	(๒)	ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำานวนเต็ม	คือจำานวน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ	

โดยเรียงตามลำาดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น



๑๓

	 (๔)	 ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

ที่พรรคการเมืองได้รับรวมกันทุกพรรคการเมืองมีจำานวนไม่ครบ	 ๑๒๕	

คน	ให้พรรคการเมืองที่มีผลลัพธ์ตาม	(๓)	เป็นเศษที่มีจำานวนมากที่สุด	

ได้รับจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นอีก						

หนึ่งคนเรียงตามลำาดับ	 จนกว่าจะมีจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองทั้งหมดได้รับรวมกันครบจำานวน													

๑๒๕	คน

	 (๕)	 ในการดำาเนินการตาม	 (๔)	 ถ้ามีคะแนนเท่ากัน									

ให้พรรคการเมืองที่มีคะแนนเท่ากันจับสลากโดยตัวแทนของ

พรรคการเมืองที่มีคะแนนเท่ากันภายในวันและเวลาที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งกำาหนด	 เพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี									

รายชื่อครบจำานวน

	 ทั้งนี้	 จำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

ของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับตามผลการคำานวณข้างต้น																

จะต้องไม่เกินจำานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเท่าที่มีอยู่						

ในแต่ละบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองนั้นได้จัดทำาขึ้น

	 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

	 ๑.		 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

	 ๒.		 มีอายุไม่ต่ำากว่า	๒๕	ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

	 ๓.		 เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวเป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า	 ๙๐	 วันนับถึงวันเลือกตั้ง	 เว้นแต่ในกรณีที่มี									



๑๔

การเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา	 ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า	 ๓๐	 วันนับถึงวัน								

เลือกตั้ง

	 ๔.		 ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	 ต้องมี

ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย

	 	 	 ก)		 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับ	

เลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า	๕	ป	ี นับถึงวันสมัครรับ

เลือกตั้ง

	 	 	 ข)		 เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

	 	 	 ค)		 เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่

สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า	๕	ปีการศึกษา

	 	 	 ง)		 เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า	๕	ปี

	

	 ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

	 ๑.		 ติดยาเสพติดให้โทษ

	 ๒.		 เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

ทุจริต

	 ๓.			 เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากวิกลจริต	 หรือจิตฟั่นเฟือนไม่								

สมประกอบ	 เป็นภิกษุ	 สามเณร	 นักพรต	 หรือนักบวช	 หรืออยู่ใน

ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง



๑๕

	 ๔.		ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมาย

ของศาล

						 ๕.		 เคยต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่

ถึง	 ๕	 ปี	 ในวันเลือกตั้ง	 เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

						 ๖.		 เคยถูกไล่ออก	 ปลดออก	 หรือให้ออกจากราชการ	

หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่า

กระทำาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

					 ๗.		เคยต้องคำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลให้ทรัพย์สิน	

ตกเป็นของแผ่นดิน	 เพราะร่ำารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น							

ผิดปกติ

						 ๘.		 เป็นข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำา

นอกจากข้าราชการการเมือง

	 ๙.		 เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

	 ๑๐.	เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา	 และ

สมาชิกภาพสิ้นสุดลงแล้วไม่เกิน	๒	ปี

	 ๑๑.	เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	 หน่วยงาน

ของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

	 ๑๒.	เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 กรรมการการเลือกตั้ง											

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิ

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 ๑๓.	อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง



๑๖

	 ๑๔.	เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่ง	

และยังไม่พ้นกำาหนด	๕	ป	ีนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันเลือกตั้ง

	 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

	 ๑.		 มีสัญชาติไทย	 แต่บุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการแปลง

สัญชาต	ิต้องได้รับสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า	๕	ปี

	 ๒.		 มีอายุไม่ต่ำากว่า	๑๘	ปีบริบูรณ์ในวันที่	๑	มกราคมของ

ปีที่มีการเลือกตั้ง	และ

	 ๓.		 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า	๙๐	วัน	 นับถึงวันเลือกตั้ง

	 ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งซึ่ งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ 												

ในทะเบียนบ้าน	 หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลา

น้อยกว่า	๙๐	วัน	 นับถึงวันเลือกตั้ง	หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร	

ย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ

เงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย							

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

	 บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

	 ๑.			 เป็นภิกษ	ุสามเณร	นักพรต	หรือนักบวช

	 ๒.		 อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

	 ๓.			 ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำาสั่งที่ชอบ

ด้วยกฎหมาย

	 ๔.		 วิกลจริต	หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ



๑๗

	 วาระในการดำารงตำาแหน่ง และกรณีตำาแหน่งว่าง

	 อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกำาหนดคราวละ	๔	 ปี	 นับแต่		

วันเลือกตั้ง	 โดยความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเริ่มตั้งแต่วัน

เลือกตั้ง	 และในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรจะมีการควบรวม

พรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้

	 เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง	 พระมหากษัตริย์

จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกากำาหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภา																			

ผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันทั่วประเทศภายใน	

๔๕	วัน	นับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง

	 กรณีมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร	 ต้องกำาหนดวันเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการทั่วไปพร้อมกันทั่วประเทศ

ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า	 ๔๕	 วัน	 แต่ไม่เกิน	 ๖๐	 วัน	 นับแต่วัน

ยุบสภา

	 กรณีตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงด้วยเหตุ					

อื่นที่มิใช่เป็นการหมดวาระหรือถูกยุบสภา	 ถ้าตำาแหน่งว่างเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง							

ก็ให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใน	 ๔๕	 วัน	 นับแต่วันที่ตำาแหน่งนั้นว่าง							

เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลือไม่ถึง	 ๑๘๐	 วัน	 ก็ไม่ต้อง

เลือกตั้งซ่อม	และหากเป็นตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี

รายชื่อ	 ก็ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำาดับ	

ถัดไปในบัญชี รายชื่ อของพรรคการเมืองนั้ น เลื่ อนขึ้ นมาเป็น																		

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำาแหน่งที่ว่าง	 โดยต้องประกาศใน						

ราชกิจจานุเบกษาภายใน	๗	วัน	นับแต่วันที่ตำาแหน่งนั้นว่างลง	เว้นแต่



๑๘

ไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตำาแหน่งที่ว่าง														

ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่

มีอยู่

	 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตที่

เลือกเข้ามาแทนให้เริ่มนับแต่วันเลือกตั้งแทนตำาแหน่งที่ว่าง	 ส่วน

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่เข้ามา

แทนให้เริ่มนับแต่วันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา	 และ

ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตำาแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ใน

ตำาแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่

วุฒิสภา

	 ประกอบด้วยสมาชิกจำานวนรวม	 ๑๕๐	 คน	 ซึ่งมาจาก

สมาชิก	 ๒	 ประเภทคือ	 ประเภทแรกเป็นสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง

ของประชาชนจากทุกจังหวัด	จังหวัดละ	๑	คน	(ปัจจุบันม	ี๗๗	จังหวัด	

จึงเท่ากับ	๗๗	คน)	และประเภทที่สองเป็นสมาชิกที่มาจากการสรรหา

เท่ากับจำานวน	 ๑๕๐	 คน	 หักด้วยจำานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก										

การเลือกตั้ง

วุฒิสภา

ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้ง 

จังหวัดละ ๑ คน จำานวน ๗๗ คน
ส.ว. ที่มาจากการสรรหา

จำานวน ๗๓ คน



๑๙

	 ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดจังหวัดในระหว่างวาระของ

สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง	 ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก

เท่าที่มีอยู่	 และในกรณีที่ตำาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง	 โดยยังไม่มี

การเลือกตั้งหรือสรรหาขึ้นแทนตำาแหน่งที่ว่าง	 ให้วุฒิสภาประกอบ

ด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่

	 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ทำาให้สมาชิกวุฒิสภาไม่ครบ	 ๑๕๐	คน								

แต่มีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	๙๕	ของจำานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด							

ให้ถือว่าวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำานวนดังกล่าว	 แต่ต้องมีการ

เลือกตั้งหรือการสรรหาให้ได้สมาชิกวุฒิสภาครบจำานวนภายใน	 ๑๘๐	 วัน	

นับแต่วันที่มีเหตุการณ์ดังกล่าว	 และให้สมาชิกวุฒิสภาที่เข้ามานั้นอยู่

ในตำาแหน่งเพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่

	 สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด

	 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละจังหวัด	 ให้ใช้เขต

จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งและให้มีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ	 ๑	 คน	 โดย					

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกได้เพียง	๑	เสียง	และผู้สมัคร

รับเลือกตั้งสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้แต่เฉพาะที่ เกี่ยวกับการ									

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของวุฒิสภา

					

						 สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา

			 ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง	

ประกอบด้วย



๒๐

	 ๑.		 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

	 ๒.		 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

	 ๓.			 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

	 ๔.		ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ

	 ๕.		ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	

	 ๖.		 ผู้พิพากษาในศาลฎีกา	จำานวน	๑	คน	ซึ่งที่ประชุมใหญ่

ศาลฎีกามอบหมาย	

	 ๗.		ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำานวน	 ๑	 คน	 ซึ่ง											

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย

	 ให้กรรมการเลือกกันเองให้กรรมการผู้หนึ่งเป็นประธาน

กรรมการ	และในกรณีไม่มีกรรมการในตำาแหน่งใด	หรือมีแต่ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้	 ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจำานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	

ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยกรรมการที่ 						

เหลืออยู่

	 ขั้นตอนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

						 เมื่อมี เหตุที่จะต้องสรรหาสมาชิกวุฒิสภา	 ให้คณะ

กรรมการการเลือกตั้งดำาเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	กำาหนด

วันสรรหาภายใน	 ๓	 วัน	 นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องมีการสรรหา	 และให้

ดำาเนินการดังนี้

	 ๑.	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา	กำาหนดให้องค์กรต่าง	ๆ	ในภาควิชาการ	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	



๒๑

ภาควิชาชีพ	 และภาคอื่นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามอำานาจ

หน้าที่ของวุฒิสภา	 โดยต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย						

หรือเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองโดยกฎหมายให้จัดตั้งขึ้นใน									

ราชอาณาจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า	 ๓	 ปี	 และต้องมิใช่เป็นองค์กรที่

แสวงหาผลกำาไรหรือดำาเนินกิจกรรมทางการเมือง	 มาลงทะเบียน

พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา

องค์กรละ	 ๑	คน	ต่อคณะกรรมการสรรหา	ให้แล้วเสร็จภายใน	๑๕	วัน	

นับจากวันสรรหา

	 ๒.		 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติ

ขององค์กรและคุณสมบัติผู้ ได้รับเสนอชื่อ	 และเสนอรายชื่อต่อ								

คณะกรรมการสรรหาภายใน	 ๕	 วัน	 นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา														

การเสนอชื่อ

	 ๓.		 ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลและ

เสนอชื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่									

รับรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง

	 ๔.		 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา

และแจ้งผลการสรรหาไปยังประธานรัฐสภาเพื่อทราบและประกาศใน											

ราชกิจจานุเบกษา

	 ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาในภาคใดสิ้นสุด

ลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ	 ให้ดำาเนินการสรรหาโดยให้ภาคนั้น

เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการสรรหาตามขั้นตอนต่อไป



๒๒

	 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับ

การสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ        

ต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 ๑.			 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

	 ๒.		 มีอายุไม่ต่ำากว่า	 ๔๐	 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครรับเลือกตั้ง

หรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ

	 ๓.			 สำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

	 ๔.		 ผู้สมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก										

การเลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้ด้วย

	 	 	 ก.		 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับ	

เลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า	 ๕	 ปี	 นับถึงวันสมัคร	

รับเลือกตั้ง

	 	 	 ข.			 เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

	 	 	 ค.		 เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่

สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า	๕	ปีการศึกษา

	 	 	 ง.			 เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า	๕	ปี

	 ๕.			ไม่เป็นบุพการ	ี คู่สมรส	 หรือบุตรของผู้ดำารงตำาแหน่ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

	 ๖.		 ไม่ เป็นสมาชิกหรือผู้ ดำ ารงตำาแหน่งใดในพรรค	

การเมืองหรือเคยเป็นสมาชิกหรือเคยดำารงตำาแหน่งและพ้นจาก									

การเป็นสมาชิกหรือการดำารงตำาแหน่งใด	 ๆ	 ในพรรคการเมืองมาแล้ว

ยังไม่เกิน	 ๕	 ปี	 นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ



๒๓

	 ๗.		 ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 หรือเคยเป็นสมาชิก							

สภาผู้แทนราษฎรและพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว							

ไม่เกิน	๕	ปี	 นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ

	 ๘.		 เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	โดยมี

ลักษณะดังต่อไปนี้

						 	 	 (๑)	 ติดยาเสพติดให้โทษ

	 	 	 (๒)	 เป็ นบุ คคลล้มละลายหรื อ เคย เป็ นบุ คคล																

ล้มละลายทุจริต

	 	 	 (๓)	 เป็นบุคคลวิกลจริต 	 หรือจิตฟั่ น เฟือนไม่ 													

สมประกอบ	 เป็นภิกษ	ุ สามเณร	 นักพรต	 หรือนักบวช	 หรืออยู่ใน

ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

	 	 (๔)	ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกและถูกคุมขังอยู่ โดย

หมายของศาล

						 	 (๕)		 เคยต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกโดยได้พ้นโทษมายัง

ไม่ถึง	 ๕	 ปี	 ในวันเลือกตั้ง	 เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำาโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

						 	 (๖)			 เคยถูกไล่ออก	ปลดออก	หรือให้ออกจากราชการ											

หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่า

กระทำาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

						 	 (๗)		 เคยต้องคำาพิพากษาหรือคำาสั่ งของศาลให้

ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	 เพราะร่ำารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สิน						

เพิ่มขึ้นผิดปกติ



๒๔

						 	 (๘)		 เป็นข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำา

นอกจากข้าราชการการเมือง

						 	 (๙)		 เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

	 	 (๑๐)	 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ		

หน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

	 	 (๑๑)	 เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	กรรมการการเลือกตั้ง		

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต							

แห่งชาติ	 กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน						

แห่งชาติ

						 	 (๑๒)		อยู่ ในระหว่างต้องห้ามมิ ให้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง	หรือ

	 	 	 (๑๓)		เคยถูกวุฒิสภามีมติ ให้ถอดถอนออกจาก

ตำาแหน่ง	 และยังไม่พ้นกำาหนด	 ๕	 ปี	 นับแต่วันที่วุฒิสภามีมติจนถึง							

วันเลือกตั้ง

	 ๙.		 ไม่เป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองอื่น

ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือเคยเป็นแต่พ้นจาก

ตำาแหน่งดังกล่าวมาแล้วยังไม่เกิน	๕	ปี

	 ข้อห้ามของสมาชิกวุฒิสภา

	 สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นรัฐมนตรี	 ผู้ดำารงตำาแหน่งทาง	

การเมืองอื่น	 หรือผู้ดำารงตำาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ								

มิได้



๒๕

	 วาระการดำารงตำาแหน่ง

	 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเริ่ม

ตั้งแต่วันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา	 และสมาชิกภาพของสมาชิก

วุฒิสภาที่มาจากการสรรหาเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศผลการสรรหา	 โดยสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกำาหนด

คราวละ	๖	ปี	 นับแต่วันเลือกตั้ง	หรือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศผลการสรรหาแล้วแต่กรณี	 และสมาชิกวุฒิสภาจะดำารง

ตำาแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระไม่ได้	 นอกจากนี้	 บุคคลผู้เคยดำารง

ตำาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกิน	๒	ปี	

จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	มิได้

	 ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระอยู่ใน

ตำาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่

	 เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุด

ลง	 พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป	 ซึ่ง

ต้องกำาหนดวันเลือกตั้งภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่วาระของสมาชิก

วุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง

	 เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหาสิ้นสุดลง	

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำาหนดวันเริ่มการสรรหาและ

ระยะเวลาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา	 ซึ่งต้องทำาการสรรหาให้แล้วเสร็จ

ภายใน	 ๖๐	 วัน	 นับแต่วันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก											

การสรรหาสิ้นสุดลง



๒๖

	 สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง	เมื่อ

	 ๑.		 ถึงคราวออกตามวาระ

	 ๒.		 ตาย

	 ๓.			 ลาออก

	 ๔.		 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับ												

เลือกตั้งหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิก

วุฒิสภา

	 ๕.		 กระทำาการอันต้องห้ามตามมาตรา	๑๑๖	มาตรา	๒๖๕	

หรือมาตรา	๒๖๖	ดังต่อไปนี้	

	 	 	 (๑)	 เป็นรัฐมนตรี	 ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองอื่น	

หรือผู้ดำารงตำาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	

	 	 	 (๒)	 ดำารงตำาแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ												

หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 หรือตำาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น									

ผู้บริหารท้องถิ่น	หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น

	 	 	 (๓)	 รับหรือแทรกแซงหรือก้ าวก่ ายการเข้ ารับ

สัมปทานจากรัฐ	หน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือ

เข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ	หน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	

อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน	 หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน

ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะ

ดังกล่าว	ทั้งนี้	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	

	 	 	 (๔)	 รับเงินหรือประโยชน์ใด	 ๆ	 จากหน่วยราชการ											

หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่						



๒๗

หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 ปฏิบัติต่อบุคคล								

อื่น	ๆ	ในธุรกิจการงานตามปกติ

	 	 	 (๕)	 เป็ น เจ้ า ของกิ จการหรื อถื อหุ้ น ในกิ จการ

หนังสือพิมพ์	 วิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 หรือโทรคมนาคม										

ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน

หรือจะดำาเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่

สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในทำานองเดียวกับการเป็นเจ้าของ

กิจการ	หรือถือหุ้นในกิจการดังกล่าว

	 	 	 (๖)	 ใช้สถานะหรือตำาแหน่งการเป็นสมาชิกวุฒิสภา

เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง	 ของผู้อื่น	 หรือ

ของพรรคการเมือง	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	ในเรื่องดังต่อไปนี้

	 	 	 	 	ก.		 การปฏิบัติราชการหรือการดำาเนินงานใน

หน้าที่ประจำาของข้าราชการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	

หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่	หรือราชการส่วน

ท้องถิ่น

	 	 	 	 	ข.			 การบรรจุ	 แต่งตั้ง	 โยกย้าย	 โอน	 เลื่อน

ตำาแหน่ง	 และเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือน

ประจำาและมิใช่ข้าราชการการเมือง	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างของ							

หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่	

หรือราชการส่วนท้องถิ่น	หรือ

	 	 	 	 	ค.		 การให้ข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือน

ประจำาและมิใช่ข้าราชการการเมือง	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างของ													



๒๘

หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่	

หรือราชการส่วนท้องถิ่น	พ้นจากตำาแหน่ง

	 ๖.		 วุฒิสภามีมติตามมาตรา	 ๒๗๔	 ให้ถอดถอนออกจาก

ตำาแหน่ง	 หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตาม

มาตรา	 ๙๑	 หรือศาลฎีกามีคำาสั่งตามมาตรา	 ๒๓๙	 วรรคสอง	 หรือ

มาตรา	๒๔๐	วรรคสาม	ในกรณีเช่นนี้	ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่

วันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลมีคำาวินิจฉัยหรือมีคำาสั่ง	แล้วแต่กรณี

	 ๗.		 ขาดประชุมเกินจำานวน	๑	ใน	๔	ของจำานวนวันประชุม

ในสมัยประชุมที่มีกำาหนดเวลาไม่น้อยกว่า	 ๑๒๐	 วัน	 โดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากประธานวุฒิสภา

	 ๘.		 ต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก	 แม้จะมีการรอการ

ลงโทษ	 เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำาโดย

ประมาท	ความผิดลหุโทษ	หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท



๒๙

อำานาจหน้าที่ของรัฐสภา

	 รัฐสภาเป็นองค์กรที่ถูกกำาหนดขึ้นมาเพื่อให้ทำาหน้าที่ด้าน

นิติบัญญัติ	 มีสมาชิกรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

และสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ดำาเนินการภายในขอบเขตและวิธีการที่

รัฐธรรมนูญ	และข้อบังคับการประชุมสภาได้บัญญัติไว	้โดยรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ได้กำาหนดอำานาจหน้าที่

ของรัฐสภาไว้พอสรุปได้	ดังนี้

	 ๑.  อำานาจในการตรากฎหมาย	 หมายถึง	 อำานาจในการ

ออกพระราชบัญญัติ	 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกพระราชบัญญัติ		

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 และการแก้ไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายต่าง	ๆ	เพื่อให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย

	 เพราะการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยนั้น

จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายเป็นกรอบในการดำาเนินการ	

กฎหมายต่าง	 ๆ	 ที่ใช้เป็นหลักหรือแม่บทที่สำาคัญ	 จะต้องตราขึ้นมา

ตามเจตนารมณ์ของประชาชน	 ซึ่งรัฐธรรมนูญได้กำาหนดให้เป็น								

อำานาจหน้าที่ของรัฐสภาที่จะแสดงออกและให้ความยินยอมในการ						

นำากฎหมายนั้น	ๆ	ออกใช้บังคับ

	 ๒.  อำานาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	

หมายถึง	 การสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี	 หรือ							

ฝ่ายบริหารด้วยวิธีการที่รัฐธรรมนูญได้กำาหนดไว	้คือ	การตั้งกระทู้ถาม	



๓๐

การขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือ

ชี้แจงปัญหาสำาคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มี														

การลงมติ	 และการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ											

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลอันอาจส่งผลให้รัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำาแหน่งได้	 ซึ่งนับเป็นหลักการสำาคัญ

อีกประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 ที่ให้มีการ

ถ่วงดุลอำานาจระหว่างกัน	 เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช้อำานาจ

เกินขอบเขต	 จนอาจทำาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

	 นอกจากนี้	 ยังควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของ						

คณะรัฐมนตรี	 โดยการกำาหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบาย							

ต่าง	ๆ	ที่จะใช้ในการบริหารประเทศต่อรัฐสภาภายใน	๑๕	วัน	นับแต่

วันเข้ารับหน้าที่	 ซึ่งการแถลงนโยบายดังกล่าวคณะรัฐมนตรีต้องชี้แจง

ให้ชัดเจนว่าการดำาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนี้จะ	

ดำาเนินการอย่างไร	 ในระยะเวลาใด	 และต้องจัดทำารายงานแถลงผล	

การดำาเนินงาน	 ปัญหาและอุปสรรค	 เสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง	

นอกจากนี	้ ในแต่ละปีคณะรัฐมนตรีต้องจัดทำาแผนการบริหารราชการ

แผ่นดินเพื่อแสดงมาตรการและวิธีการในการปฏิบัติตามแนวนโยบาย

พื้นฐานแห่งรัฐในแต่ละเรื่อง	 รวมทั้งต้องมีแผนการตรากฎหมายที่จำาเป็น

ต่อการดำาเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน	 ซึ่ง

การกำาหนดให้ชัดเจนนี้ทำาให้สามารถตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตาม

แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของคณะรัฐมนตรีได้ง่ายขึ้น



๓๑

	 ๓.  อำ า น า จหน้ าที่ ใ นก า ร ให้ ค ว าม เห็ นชอบ 	 โ ด ย

รัฐธรรมนูญกำาหนดให้สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้มีอำานาจในการพิจารณาให้

ความเห็นชอบในเรื่องสำาคัญ	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแผ่นดิน

ในกรณีต่าง	ๆ	ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ดังนี้

	 	 	 ๑)		 การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำาเร็จ

ราชการแทนพระองค์

	 	 	 ๒)		 การให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ

	 	 	 ๓)		 การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมสมัย

สามัญของรัฐสภาก่อนครบกำาหนดเวลา	๑๒๐	วัน

	 	 	 ๔)		 การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี

ระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาว่าจำาเป็นต่อการบริหารราชการ

แผ่นดิน

	 	 	๕)		 การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ

แก้ ไขเพิ่มเติม	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ																			

ร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบต่อไปได้	 กรณี

อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร

	 	 	 ๖)		 การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม

	 	 	๗)		 การให้ความเห็นชอบในการทำาหนังสือสัญญาที่มี

บทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งไทยมี

สิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศ	 หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไป

ตามหนังสือสัญญา	 หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ



๓๒

สังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง	 หรือมีผลผูกพันด้านการค้า	 การลงทุน	

หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำาคัญ

	 ๔.  อำานาจหน้าที่ในการสรรหา และถอดถอนบุคคลใน

องค์กรต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด	 โดยรัฐธรรมนูญกำาหนด	 ให้

รัฐสภามีอำานาจหน้าที่ในการสรรหาบุคคลในองค์กรต่าง	 ๆ	 โดย							

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา	 และถอดถอน		

ผู้ดำารงตำาแหน่ง	 นายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

สมาชิกวุฒิสภา	 ประธานศาลฎีกา	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธาน

ศาลปกครองสูงสุด	 อัยการสูงสุด	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 กรรมการ

การเลือกตั้ง	ผู้ตรวจการแผ่นดิน	กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ผู้พิพากษา

หรือตุลาการ	 พนักงานอัยการ	 หรือผู้ดำารงตำาแหน่งระดับสูง	 ออกจาก

ตำาแหน่งในกรณีมีพฤติการณ์ร่ำารวยผิดปกติ	 ทุจริตต่อหน้าที่	 กระทำา

ผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ	 กระทำาผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการ

ยุติธรรม	 จงใจใช้อำานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมาย	หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง



๓๓

การควบคุมการบริหาร

ราชการแผ่นดิน

การตรากฎหมาย
การให้ความเห็นชอบ

ในเรื่องสำาคัญ

การสรรหา และถอดถอน

บุคคลในองค์กรต่าง ๆ

วุฒิสภามีอำานาจถอดถอน

ผู้ดำารงตำาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

- นายกรัฐมนตรี

- รัฐมนตรี

- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

- สมาชิกวุฒิสภา

- ประธานศาลฎีกา

- ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

- ประธานศาลปกครองสูงสุด

- อัยการสูงสุด

- ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

- กรรมการการเลือกตั้ง

- ผู้ตรวจการแผ่นดิน

- กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

- ผู้พิพากษาหรือตุลาการ

- พนักงานอัยการ

- ผู้ดำารงตำาแหน่งระดับสูง

การเปิดอภิปรายทั่วไป

เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ

นายกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

การเปิดอภิปรายทั่วไป

ในวุฒิสภาเพื่อให้

คณะรัฐมนตรี

แถลงข้อเท็จจริงหรือ

ชี้แจงปัญหาสำาคัญ

เกี่ยวกับการบริหาร

ราชการแผ่นดิน

อำานาจหน้าที่ของรัฐสภา

มีการลงมติ ไม่มีการลงมติ

การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป



๓๔

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร

	 การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานั้น	

อำานาจอธิปไตยได้ถูกแบ่งออกเป็น	 ๓	 อำานาจ	 คือ	 อำานาจนิติบัญญัต	ิ

อำานาจบริหาร	 และอำานาจตุลาการ	 อำานาจทั้งสามนี้เป็นเสมือนหนึ่ง

เบ้าหลอมให้การปกครองได้ดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 แต่อำานาจ

ทั้งสามประการนี้ในรัฐธรรมนูญของไทยได้มีการแบ่งแยกอำานาจ							

ออกจากกันอย่างไม่เด็ดขาด	 คือ	 มีการถ่วงดุลอำานาจซึ่งกันและกัน	

โดยทั่วไป	 อำานาจนิติบัญญัติและอำานาจบริหารมีความสัมพันธ์กัน

อย่างใกล้ชิด	 ส่วนอำานาจตุลาการนั้น	 จะมีความเป็นอิสระมากที่สุด	

โดยรัฐธรรมนูญจะกำาหนดให้ฝ่ายตุลาการมีอิสระในการพิพากษา	

อรรถคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย

	 เมื่อรัฐธรรมนูญได้กำาหนดให้อำานาจนิติบัญญัติและอำานาจ

บริหารมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้	 ทำาให้อำานาจทั้งสองมีความสัมพันธ์

กันในเรื่องต่อไปนี้

	 ๑.  การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

	 ฝ่ายนิติบัญญัติจะสรรหาบุคคลที่เหมาะสมจากสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี	 โดยสภาผู้แทน

ราษฎรจะพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น													

นายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่มีการเรียกประชุม

รัฐสภาเป็นครั้งแรก



๓๕

	 การเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี						

จะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๕	 ของจำานวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรรับรอง	 และมติของ	

สภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีต้องมี

คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ

สภาผู้แทนราษฎร

	 ในกรณีที่พ้นกำาหนดแล้วไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเห็น

ชอบให้ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี	 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร

นำาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับ

คะแนนเสียงสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตร	ี ภายใน	 ๑๕	 วัน	 นับแต่วันที่พ้น

กำาหนดเวลาดังกล่าว

	 ๒.  การแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภา

	 การแต่ งตั้ งประธานสภาและรองประธานสภานั้น	

รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้อำานาจพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงแต่งตั้ง

สมาชิกสภาตามมติของสภาให้ดำารงตำาแหน่งประธานสภาและรอง

ประธานสภา	 โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนอง

พระบรมราชโองการ

	 ๓.  การแต่งตั้งผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

	 การแต่งตั้งผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนั้น	 จะแต่งตั้ง

จากผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

	 ๑.		 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	และ



๓๖

	 ๒.		 เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร	 ซึ่ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดมิได้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรี	และ

	 ๓.		 เป็นพรรคที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนมาก

ที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัด								

มิได้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรี	และ

	 ๔.		 เป็นพรรคที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า		

๑	 ใน	 ๕	 ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

ในขณะแต่งตั้ง

	 พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามที่กำาหนดให้ดำารงตำาแหน่งผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	โดยมี

ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

	 ในกรณีที่ไม่มีพรรคการเมืองใดในสภาผู้แทนราษฎรที่

กำาหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น	 ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้า

พรรคการเมือง	 ซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากจากสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นมิได้ดำารง

ตำาแหน่งรัฐมนตร	ี เป็นผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 ในกรณีที่มี

เสียงสนับสนุนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก

	 หน้าที่หลักของผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรคือ								

การตรวจสอบ	 วิพากษ์วิจารณ์นโยบาย	 ตลอดจนติดตามการบริหาร

งานของรัฐบาล	 หากเห็นว่ารัฐบาลดำาเนินงานผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง

ก็สามารถตั้งกระทู้ถาม	 หรือยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ	

ไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้	 แต่การกระทำานี้จะต้องเป็นไปตามกติกาของ						

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย



๓๗

	 ๔.  การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา

	 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน	จะต้องแถลง

นโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงการดำาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน

แห่งรัฐภายใน	๑๕	วัน	นับแต่วันเข้ารับหน้าที่	 โดยไม่มีการลงมติความ

ไว้วางใจแต่อย่างใด	 การแถลงนโยบายนี	้ เป็นไปเพื่อให้สมาชิกรัฐสภา

ได้ทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายและวิธีดำาเนินการอย่างไรในการเข้าไป

บริหารราชการแผ่นดิน	 ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะได้รับฟังความ							

คิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาด้วย

	 เมื่อรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว	 รัฐบาลที่เข้าไป

บริหารราชการแผ่นดินจะต้องดำาเนินการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย

ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา	 การที่รัฐธรรมนูญได้กำาหนดให้คณะรัฐมนตรีต้อง

แถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนนี้	 ทำาให้เกิดความสัมพันธ์กันขึ้นระหว่าง

ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร	เพราะจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันหลาย	ๆ	

ด้าน	 เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติมีอำานาจในด้านการควบคุมการบริหาร

ราชการแผ่นดินของรัฐบาล

	 ๕.  การเสนอร่างพระราชบัญญัติ

	 ฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา	 เป็นสถาบันที่มีหน้าที่โดยตรง

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 และให้ความเห็นชอบเพื่อการ

ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ให้สิทธิในการเสนอร่างพระราชบัญญัติทั้ง							

ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร



๓๘

	 การเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สามารถกระทำาได้โดยไม่ต้องขอมติจากพรรคการเมืองที่ตนสังกัด	 ซึ่ง

เป็นไปตามหลักความเป็นอิสระของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แต่ถ้า

เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะ

เสนอได้ต่อเมื่อมีคำารับรองของนายกรัฐมนตรี

	 ส่วนการเสนอร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี 									

ไม่จำาเป็นต้องมีผู้รับรองแต่อย่างใด	 แต่จะกระทำาในรูปของมติคณะ

รัฐมนตรีทุกครั้งไป

	 การที่รัฐธรรมนูญได้กำาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และคณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีสิทธิริเริ่มในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ

ทำาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเพราะ

ว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติใด	ๆ 	ก็ตาม	จะต้องเสนอต่อสภาผู้แทน

ราษฎรเพื่อพิจารณาก่อนเสมอ

	 ๖.  การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่ วไปเพื่อลงมติ               

ไม่ไว้วางใจ

	 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล	 เป็นการควบคุมการบริหารราชการ								

แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีอีกวิธีหนึ่ง	 ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมที่มี

ประสิทธิภาพมากกว่าการตั้งกระทู้ถาม	 เพราะว่าการตั้งกระทู้ถามนั้น

ไม่มีการลงมติแต่อย่างใด	แต่การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนี	้

ต้องมีการลงมติและผลของการลงมติอาจมีผลให้รัฐมนตรีหรือคณะ

รัฐมนตรีพ้นจากตำาแหน่งได้	 ถ้ามีคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจตามเกณฑ์ที่



๓๙

กำาหนด	 การถ่วงดุลอำานาจโดยวิธีนี้ถือว่าเป็นมาตรการรุนแรงที่สุดที่

ฝ่ายนิติบัญญัติกระทำาต่อฝ่ายบริหาร

	 ๗.  การตั้งกระทู้ถาม

	 รัฐธรรมนูญให้อำานาจฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุม

การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	 โดยสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่อง

ใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้	 ซึ่งจะเป็นการถ่วงดุลอำานาจฝ่ายบริหารไว้	

หมายความว่า	 การที่ฝ่ายบริหารจะทำาสิ่งใด	 ๆ	 เกี่ยวกับการบริหาร

ราชการแผ่นดินนั้น	 จะต้องกระทำาไปด้วยความไตร่ตรองอย่าง

รอบคอบ	 เพราะต้องคิดอยู่เสมอว่ามีผู้คอยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่

ของตนอยู่

	 ๘.  การสอบสวนตรวจตราสอดส่องการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายบริหาร

	 การสอบสวนสอดส่องการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารนี้	

รัฐสภาได้ทำากันในรูปการจัดตั้งคณะกรรมาธิการฝ่ายต่าง	ๆ	ขึ้น	เพราะ

การพิจารณาปัญหาต่าง	 ๆ	 ของประเทศมีมากมาย	 จะกระทำาได้										

ยากมากหากไม่มีการแบ่งงานกันทำา	 อีกทั้งสมาชิกรัฐสภาก็มีมาก									

ดังนั้น	 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 จึง

บัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอำานาจเลือกสมาชิกของ

แต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญและมีอำานาจเลือกบุคคล								

ผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ	



๔๐

เพื่อกระทำากิจการหรือพิจารณาสอบสวน	หรือศึกษาเรื่องใด	ๆ	อันอยู่

ในอำานาจหน้าที่ของสภา	แล้วรายงานต่อสภา

	 การสอบสวนสอดส่องการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารในรูป

คณะกรรมาธิการฝ่ายต่าง	 ๆ	 นี	้ ทำาให้เกิดการถ่วงดุลอำานาจระหว่าง

ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร	 เนื่องจากคณะกรรมาธิการฝ่ายต่าง	 ๆ	

เหล่านี	้ มีอำานาจในการที่จะเรียกเอกสาร	บุคคล	หรือสิ่งอื่น	ๆ	เพื่อนำา

มาเป็นประโยชน์ในการสอบสวนได้	 และบางครั้งคณะกรรมาธิการยัง

รับเรื่องราวร้องทุกข์จากราษฎร	 เพื่อสอบสวนการดำาเนินงานของฝ่าย

บริหารด้วย

	 ๙.  การให้ความเห็นชอบ

	 ฝ่ายนิติบัญญัติยังควบคุมฝ่ายบริหารโดยการให้ความ						

เห็นชอบในเรื่องต่าง	ๆ	เช่น

	 	 	๙.๑  การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม

	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	

๒๕๕๐	 ให้อำานาจรัฐบาลในการประกาศสงครามกับประเทศอื่นได้							

แต่การประกาศสงครามนั้นจะกระทำาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ

จากรัฐสภา	รัฐบาลจะประกาศสงครามไปตามลำาพังไม่ได้

	 	 	๙.๒ การให้ความเห็นชอบในการทำาหนังสือสัญญากับ

นานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ

	 	 	 รัฐธรรมนูญให้อำานาจฝ่ายบริหารในการทำาหนังสือ

สัญญากับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ	แต่ต้องขอรับ

ความเห็นชอบจากรัฐสภาในกรอบการเจรจา	 และต้องได้รับความ							



๔๑

เห็นชอบจากรัฐสภาทั้งก่อนและภายหลังการเจรจา	 หรือก่อนลงนาม

ในหนังสือสัญญา	 ซึ่งหนังสือสัญญาที่ฝ่ายบริหารต้องขอรับความ								

เห็นชอบจากรัฐสภามีทั้งสิ้น	๕	ประเภทคือ

	 	 	 ก.	ประเภทที่มีบทเปลี่ยนแปลงอำานาจอธิปไตยของรัฐ

	 	 	 ข.		ประเภทที่มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่	 อาณาเขต	

ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย	 หรือมีเขตอำานาจตามหนังสือสัญญา

หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ

	 	 	 ค.	ประเภทที่มีผลกระทบด้านความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจหรือสังคมประเทศอย่างกว้างขวาง

	 	 	 ง.		ประเภทที่มีผลผูกพันด้านการค้า	 การลงทุน	 หรือ											

งบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำาคัญ

	 	 	 จ.		ประเภทที่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็น

ไปตามสัญญา



๔๒

อำานาจหน้าที่และบทบาท

ของประธานสภา

	 รัฐสภา	 ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา									

ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่างก็มีประธานของแต่ละสภา						

เพื่อควบคุมและดำาเนินกิจการของแต่ละสภาให้เป็นไปโดยเรียบร้อย	

โดยเรียกชื่อว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาตาม

ลำาดับ

	 นอกจากจะมีประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธาน

วุฒิสภาเพื่อทำาหน้าที่ควบคุม	 และดำาเนินกิจการของแต่ละสภาให้เป็น

ไปโดยเรียบร้อยแล้ว	 จะต้องมีประธานรัฐสภาเพื่อทำาหน้าที่ควบคุม

และดำาเนินกิจการของรัฐสภาให้เป็นไปโดยเรียบร้อยอีกตำาแหน่ง							

หนึ่งด้วย

	 ๑. ประธานรัฐสภาและรองประธานรัฐสภา

	 ประธานรัฐสภา	 เป็นบุคคลที่สำาคัญที่สุดในรัฐสภา	 เพราะ

เป็นผู้บังคับบัญชากิจการงานในรัฐสภาทั้งหมด	 ในประเทศที่มีรัฐสภา

แบบสองสภา	 ประธานรัฐสภาอาจมาจากประธานสภาผู้แทนราษฎร

หรือประธานวุฒิสภาก็ได้	 สำาหรับประเทศไทย	 รัฐธรรมนูญแห่ง							

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๘๙	กำาหนดให้ประธาน

สภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา	 ส่วนประธานวุฒิสภาเป็น								

รองประธานรัฐสภา



๔๓

	 ประธานรัฐสภา มีอำานาจและหน้าที่ ดังนี้

	 ๑.			 เป็นประธานของที่ประชุมรัฐสภา

	 ๒.		 กำาหนดการประชุมรัฐสภา

	 ๓.			 ควบคุมและดำาเนินกิจการของรัฐสภา

	 ๔.		 รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมรัฐสภา	ตลอดถึง

บริเวณรัฐสภา

	 ๕.		 เป็นผู้แทนรัฐสภาในกิจการภายนอก

	 ๖.		 แต่งตั้งกรรมการเพื่อดำาเนินกิจการใด	 ๆ	 อันเป็น

ประโยชน์ต่อกิจการของรัฐสภา

	 ๗.		 อำานาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือ

ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับ	เช่น

	 	 	 ๑)		 เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ									

แต่งตั้งประธานองคมนตร	ีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำาแหน่ง

	 	 	 ๒)		 เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง

ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์

	 	 	 ๓)		 เป็นผู้ประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์							

แต่งตั้งผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์	 ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้

ทรงแต่งตั้งผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์

	 	 	 ๔)		 เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการการ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเทียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์

	 	 	 ๕)		 เป็นผู้อัญเชิญองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์	 ขึ้นทรง

ราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป	ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลง



๔๔

	 	 	 ๖)		 เป็นผู้นำาความกราบบังคมทูล	 และลงนาม								

รับสนองพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็น														

การประชุมสมัยวิสามัญ

	 	 	๗)		 เป็นผู้บรรจุญัตติการเปิดอภิปรายทั่ วไปใน																

ที่ประชุมรัฐสภา	 เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะรับฟังความคิดเห็น

ของสมาชิกรัฐสภา

	 	 	 ๘)		 เป็นผู้เสนอความเห็นเรื่องร่างพระราชบัญญัติใด

มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไปยังศาลรัฐธรรมนูญ

ฯลฯ

	 นอกจากนี้	ประธานรัฐสภายังมีอำานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติ

ไว้ในกฎหมายอื่น	ๆ	ดังนี้

	 ๑.		 เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

	 ๒.		 เป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา	

(ก.ร.)

	 ๓.		 เป็นประธานหน่วยประจำาชาติไทยในสหภาพรัฐสภา	

(IPU)	 สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก	 (APPU)	 และสมัชชา

รัฐสภาอาเซียน	(AIPA)

	 ๔.		 เป็นผู้มีอำานาจบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

	 ๕.		 เป็นผู้มีอำานาจอนุญาต	 หรือสั่งให้ข้าราชการฝ่าย

รัฐสภาพ้นจากตำาแหน่ง

	 ๖.		 เป็นผู้นำาความกราบบังคมทูล	 เพื่อขอพระราชทาน												

เครื่องราชอิสริยาภรณ์



๔๕

	 ส่วนรองประธานรัฐสภา	 มีอำานาจและหน้าที่ช่วยประธาน

รัฐสภาในกิจการอันเป็นอำานาจและหน้าที่ของประธานรัฐสภา	 หรือ

ปฏิบัติการตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย

	 เมื่อไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งประธานรัฐสภา	 หรือมีแต่ไม่อยู่	

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานรัฐสภาเป็นผู้ปฏิบัติ

หน้าที่แทนประธานรัฐสภา

	 ๒.  ประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภา              

ผู้แทนราษฎร

	 ประธานสภาผู้ แทนราษฎรและรองประธานสภา																						

ผู้แทนราษฎร	 จะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกจาก

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยกันให้มาเป็นประธานและรองประธาน

	 ในระหว่างการดำารงตำาแหน่ง ประธานและรองประธาน            

สภาผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหารหรือดำารงตำาแหน่งใดใน

พรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได้

	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีอำานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 ๑.		 เป็นประธานของที่ประชุมสภา

	 ๒.		 กำากับดูแลการดำาเนินกิจการของสภา

	 ๓.			 ควบคุมการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมสภา	

ตลอดถึงบริเวณสภา

	 ๔.		 เป็นผู้แทนสภาในกิจการภายนอก



๔๖

	 ๕.		แต่งตั้งกรรมการเพื่อดำาเนินกิจการใด	 ๆ	 อันเป็น

ประโยชน์ต่อกิจการของสภา

	 ๖.		 อำานาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้หรือ

ตามที่กำาหนดในข้อบังคับ	เช่น

	 	 	 ๖.๑	 	เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ							

แต่งตั้งผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

	 	 	 ๖.๒		วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราช

บัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่

	 	 	 ๖.๓	 	อำานาจในการออกเสียงชี้ขาด

	 	 	 ๖.๔		อำ านาจหน้ าที่ ในการสั่ ง ให้ปล่ อยสมาชิ ก												

สภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกจับหรือคุมขัง

	 	 	 ๖.๕		เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ							

แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

	 	 	 ๖.๖		เป็นผู้เสนอความเห็นเรื่องร่างพระราชบัญญัติใด

มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไปยังศาลรัฐธรรมนูญ

	 	 	 ๖.๗		เป็นผู้ส่งคำาร้องเรื่องสมาชิกภาพของสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรผู้ใดสิ้นสุดหรือไม่	 เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย	

เป็นต้น

	 ส่วนรองประธานสภา	 มีอำานาจและหน้าที่ช่วยประธาน

สภาในกิจการอันเป็นอำานาจหน้าที่ของประธานสภาหรือปฏิบัติการ

ตามที่ประธานสภามอบหมาย

	 เมื่อไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งประธานสภา	หรือมีแต่ไม่อยู	่หรือ									

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	ในกรณีที่มีรองประธานสภาสองคน	ให้รอง



๔๗

ประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา	 ถ้ารอง

ประธานสภาคนที่หนึ่งไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้รอง

ประธานสภาคนที่สองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

	 ๓.  ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา

	 ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา	 จะต้องเป็น

สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกจากสมาชิกวุฒิสภาด้วยกัน	 ให้มาเป็น

ประธานและรองประธาน

	 ประธานวุฒิสภา มีอำานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 ๑.		 ควบคุมและดำาเนินกิจการของวุฒิสภาตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ

	 ๒.		 เป็นประธานของที่ประชุม

	 ๓.		 รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมวุฒิสภา	 ตลอด

ถึงบริเวณที่ประชุมวุฒิสภา

	 ๔.		 เป็นผู้แทนวุฒิสภาในกิจการภายนอก

	 ๕.		 แต่งตั้งกรรมการเพื่อดำาเนินกิจการใด	 ๆ	 อันเป็น

ประโยชน์ต่อกิจการของวุฒิสภา

	 ๖.		 อำานาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้	 หรือ

ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับ	 ซึ่งแบ่งเป็นอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่อง							

ต่อไปนี้

	 	 	 ๖.๑	 	อำานาจในการออกเสียงชี้ขาด



๔๘

	 	 	 ๖.๒		อำานาจหน้าที่ในการสั่งให้ปล่อยสมาชิกวุฒิสภา

ผู้ถูกจับหรือคุมขัง

	 	 	 ๖.๓	 	เป็นผู้ส่งคำาร้องเรื่องสมาชิกภาพของสมาชิก

วุฒิสภาผู้ใดสิ้นสุดหรือไม	่เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย	เป็นต้น

	 ส่วนรองประธานวุฒิสภามีอำานาจและหน้าที่ช่วยประธาน

วุฒิสภาในกิจการอันเป็นอำานาจและหน้าที่ของประธานวุฒิสภา	 หรือ

ปฏิบัติการตามที่ประธานวุฒิสภามอบหมาย

	 ในกรณีที่ไม่มีประธานวุฒิสภาหรือประธานวุฒิสภาไม่อยู่	

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	ในกรณีที่มีรองประธานวุฒิสภาสองคน										

ให้รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน

วุฒิสภา	 ถ้าทั้งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งไม่มี

หรือไม่อยู่	 หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้รองประธานวุฒิสภา					

คนที่สองเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา

	 บทบาทของประธานสภา

	 บทบาทของประธานรัฐสภา	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	

และประธานวุฒิสภา	มีลักษณะที่สำาคัญ	ๆ	คล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้

	 ๑.  บทบาทในการควบคุมและดำาเนินกิจการของสภาให้

เป็นไปโดยเรียบร้อย

	 บทบาทของประธานสภาในการดำาเนินการประชุม	 เป็น

บทบาทที่สำาคัญที่สุด	 เพราะประธานสภาต้องเป็นผู้รักษาระเบียบ						

ข้อบังคับในการประชุมสภา	 จัดลำาดับ	 และควบคุมการอภิปรายของ



๔๙

สมาชิกสภาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 นอกจากจะต้องมีความรู้

ความสามารถในการจัดประเด็น	 มีความรอบรู้และแม่นยำาในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ	 และข้อบังคับการประชุมแล้ว	 ประธานสภายังต้องมี

บุคลิกภาพอื่น	ๆ	อีกด้วย	 เช่น	มีความสง่าผ่าเผย	น่าเคารพนับถือใน

หมู่สมาชิกสภา	 มีความละเอียดรอบคอบ	 และมีความเที่ยงธรรม	

เป็นต้น

	 ๒.  บทบาทในด้านต่างประเทศ

	 ประธานสภาเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ	ทั้งนี้	เนื่องจากประเทศไทยต้องมีความสัมพันธ์กับทุก

ประเทศและทุกระบอบการเมือง	 การปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาใน

การไปร่วมประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ	 การไปเยือนและ							

ดูงานตามคำาเชิญของประธานสภาและบุคคลสำาคัญของต่างประเทศ	

และการให้การรับรองคณะทูตานุทูตและบุคคลสำาคัญจากต่างประเทศ	

ย่อมจะทำาให้ เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศไทยกับ																				

ต่างประเทศ

	 ๓.  บทบาทในด้านการเมือง

	 ประธานสภามีบทบาทสำาคัญในด้านการเมือง	 ดังจะเห็น

ได้จากอำานาจหน้าที่ของประธานสภาตามที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	

นอกจากนั้นประธานสภายังมีบทบาทในการติดต่อประสานงานกับ

ฝ่ายต่าง	ๆ	เพื่อให้สามารถร่วมมือในการทำางานที่เกี่ยวข้องกันได้ด้วยดี	

การแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองของประธานสภาต่อสื่อมวลชน	



๕๐

การรับเชิญไปบรรยายตามสถานที่ต่าง	 ๆ	 ทำาให้เกิดภาพพจน์ที่ดีและ

เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

	 ๔.  บทบาทในด้านการบริหาร

	 ประธานรัฐสภา	มีบทบาทในการบริหารกิจการของรัฐสภา

ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย	 มีประสิทธิภาพทั้งในด้านสถานที่ทำางาน	

บุคลากร	 และระบบการทำางานของรัฐสภา	 ประธานรัฐสภานอกจาก

จะมีความรู้ความสามารถ	 และแม่นยำาในข้อกฎหมายแล้ว	 ยังจะต้อง

เป็นผู้มีความสามารถในการบริหารงานอีกด้วย

	 ส่วนประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา	 เป็น	

ผู้ที่มีอำานาจหน้าที่และบทบาทในการบริหารกิจการของสภาผู้แทน

ราษฎรและวุฒิสภา	ทั้งในด้านสถานที่	 เจ้าหน้าที่ที่จะช่วยทำางาน	และ

ระบบการทำางาน	 ทั้งนี	้ เพื่อให้แต่ละสภาสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



๕๑

การประชุมสภา

	 การประชุมสภา	 มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการประชุม

โดยทั่วไป	 นับแต่ลักษณะการประชุม	 ผู้เข้าร่วมประชุม	 หัวข้อเรื่อง										

ที่ประชุม	การอภิปราย	และการลงมติในเรื่องที่ประชุม

	 การประชุมสภา	 จะแบ่งตามประเภทของสมาชิกรัฐสภา		

ในกรณีที่ รั ฐสภาประกอบด้วยสภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิสภา																				

การประชุมจะแบ่งเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 การประชุม

วุฒิสภา	 และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา	 ซึ่งจะประชุมได้เฉพาะใน

ระหว่างสมัยประชุมของสภาเท่านั้น

	 โดยปกติการประชุมสภาจะต้องกระทำาโดยเปิดเผย	เว้นแต่

จะมีความจำาเป็น	 โดยคณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกของแต่ละสภาหรือ							

ทั้งสองสภารวมกันมีจำานวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๔	 ของจำานวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา	 หรือของจำานวนสมาชิกของทั้งสอง

สภาที่มีอยู่รวมกันแล้วแต่กรณ	ีร้องขอให้ประชุมลับก็ให้ประชุมลับ

	 ในการดำาเนินการประชุมสภา	 ไม่ว่าจะเป็นการประชุม	

สภาผู้แทนราษฎร	 การประชุมวุฒิสภา	 และการประชุมร่วมกันของ

รัฐสภา	จะแบ่งการดำาเนินการประชุมออกเป็น	๓	ขั้นตอน	คือ

	 ๑.		 การเตรียมการก่อนการประชุม

	 ๒.		 การดำาเนินการประชุม

	 ๓.		 การดำาเนินการภายหลังการประชุมสภา



๕๒

	 ๑.  การเตรียมการก่อนการประชุม

	 	 	๑.๑  ความพร้อมด้านบุคคล	 โดยจัดเตรียมบุคลากร

ผู้มีความรู้และความชำานาญ	 สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว	 ถูกต้อง

และรู้ธรรมเนียมปฏิบัติในการประชุมสภาเป็นอย่างดี	 เพื่อทำาหน้าที่

ช่วยเหลือในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 การนับคะแนนเสียง	 ติดตามมติของ									

ที่ประชุม	 จัดทำาบันทึกการประชุม	 ควบคุมเครื่องขยายเสียง	ไมโครโฟน	

บันทึกเทปการอภิปราย	 เดินหนังสือให้แก่สมาชิกในห้องประชุม	 จดชวเลข	

จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องผู้ เข้าฟังการประชุมสภา	

ตลอดจนดูแลเรื่องความปลอดภัยและความเรียบร้อยในบริเวณสภา

	 	 	๑.๒  ความพร้อมด้านสถานที่ประชุม	 เนื่องจากเป็น	

การประชุมระดับประเทศ	 ความพร้อมเรื่องสถานที่ประชุมเป็น												

สิ่งสำาคัญมาก	 ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อยของ							

สถานที่ประชุม	 ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ในห้องประชุมทุกครั้งก่อน								

ที่จะมีการประชุมและในขณะประชุม

	 	 	๑.๓  ความพร้อมทางด้านเอกสารและอุปกรณ์การ

ประชุม	 เอกสารที่ใช้ในการประชุมสภา	 ได้แก่	 หนังสือนัดประชุม	

ระเบียบวาระการประชุม	 เอกสารประกอบการพิจารณา	 เช่น	 ร่าง						

พระราชบัญญัต	ิญัตต	ิข้อบังคับการประชุม	รัฐธรรมนูญ	และกฎหมาย

ต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม	 เช่น	 เครื่อง														

ลงคะแนนเสียง	หีบบัตร	ฯลฯ	จะต้องจัดเตรียมให้พร้อมอยู่เสมอ

	 	 	 	 		 ก. หนังสือนัดประชุมสภา	 หมายถึงเอกสารการ

กำาหนดเวลาประชุมสภา	 ซึ่งเลขาธิการสภาผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ	

ของที่ประชุมสภา	 จะเป็นผู้นัดตามคำาสั่งของประธานสภา	 การนัด



๕๓

ประชุมสภาจะต้องดำาเนินการตามข้อบังคับการประชุมที่ใช้อยู่ในขณะ

นั้นเท่านั้น	 และโดยทั่วไปการนัดประชุมจะต้องทำาเป็นหนังสือเว้นแต่

เมื่อได้บอกนัดครั้งต่อไปในที่ประชุมแล้ว	 การนัดประชุมจะต้องนัดล่วง

หน้าไม่น้อยกว่า	๓	วัน	แต่ประธานสภาจะนัดเร็วกว่านั้นก็ได้	 เมื่อเห็น

ว่าเป็นเรื่องด่วน	 และในการส่งหนังสือนัดประชุมมักจะต้องส่ง

ระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมด้วย	ซึ่งการนัด

ประชุมหรือการส่งเอกสารดังกล่าว	 อาจดำาเนินการทางโทรสาร								

สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเพิ่มเติม

ก็ได	้เมื่อประธานเห็นสมควร	

	 	 	 	 		 ข. การจัดระเบียบวาระการประชุม	 หมายถึงการ

จัดลำาดับเรื่องราวที่จะต้องพิจารณากันในที่ประชุมสภา	 โดยประธาน

ของสภานั้นจะเป็นผู้มีอำานาจหน้าที่ในการจัด	 และที่ประชุมจะ

พิจารณาได้เฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมเท่านั้น	 โดย

พิจารณาตามลำาดับระเบียบวาระที่จัดไว้	 เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติ

เป็นอย่างอื่น

	 	 	 	 		 การจัดระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้แทน

ราษฎรจะจัดลำาดับ	ดังนี้

	 	 	 	 		 (๑)		 กระทู้ถาม

	 	 	 	 		 (๒)		 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

	 	 	 	 		 (๓)		 รับรองรายงานการประชุม

	 	 	 	 		 (๔)		 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

	 	 	 	 		 (๕)		 เรื่องที่ค้างพิจารณา

	 	 	 	 		 (๖)		 เรื่องที่เสนอใหม่

	 	 	 	 		 (๗)		 เรื่องอื่น	ๆ



๕๔

	 	 	 	 		 ส่วนการจัดระเบียบวาระการประชุมของวุฒิสภา

จะจัดลำาดับคล้ายคลึงกับสภาผู้แทนราษฎร	 แตกต่างกันตรงที่ 										

กระทู้ถามของวุฒิสภาจะจัดไว้ในลำาดับที่	๓

	 	 	 	 		 ค. การจัดระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วน		

	 	 	 	 		 เมื่อประธานสภาเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วนจะ

จัดไว้ในลำาดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได้	แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่อง

ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้	 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในทางปฏิบัต	ิ

ประธานสภาจะจัดเรื่องด่วนไว้ในระเบียบวาระการประชุมต่อจาก

ระเบียบวาระลำาดับที่	 (๔)	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

	 ๒.  การดำาเนินการประชุม

	 หลังจากนัดประชุมเรียบร้อยแล้ว	 สภาจะต้องดำาเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระที่กำาหนดไว้	 และในการดำาเนินการประชุม					

ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 การประชุมวุฒิสภา	 หรือ	

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา	 จะต้องกระทำาในระหว่างสมัยประชุม

เท่านั้น

	 สมัยประชุม	 หมายถึง	 กำาหนดเวลาในรอบหนึ่งปีที่ 										

ให้รัฐสภาทำาการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง	 ๆ	 ทางด้านนิติบัญญัติ						

สมัยประชุม	ม	ี๒	ประเภท	ได้แก่

	 ๑.  สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา	 ในปีหนึ่ง	 ๆ	 ให้มีสมัย

ประชุมสามัญของรัฐสภา	๒	สมัย



๕๕

	 	 	๑.๑  สมัยประชุมสามัญทั่วไป	 เป็นสมัยประชุมที่มี

ขึ้นภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป	 โดยจะถือวันประชุมครั้งแรกที่มีการ

เรียกประชุมรัฐสภาเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป	 ซึ่งสมัยประชุม

นี้รัฐสภาจะพิจารณาเรื่องใด	ๆ	ก็ได้

	 	 	๑.๒  สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ	 ในสมัยประชุมนี้

รัฐสภาจะดำาเนินการประชุมได้เฉพาะกรณีที่บัญญัติไว้ในหมวด	 ๒														

พระมหากษัตริย์	 หรือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง														

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 การอนุมัติพระราชกำาหนด	 การ

ให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม	การรับฟังคำาชี้แจงและการให	้						

ความเห็นชอบหนังสือสัญญา	 การเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้									

บุคคลดำารงตำาแหน่ง	 การถอดถอนบุคคลออกจากตำาแหน่ง	 การตั้ง

กระทู้ถาม	 และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 เว้นแต่รัฐสภาจะมีมติให้

พิจารณาเรื่องอื่นใดด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

	 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎร

เป็นผู้กำาหนด	ในกรณีที่การเริ่มประชุมครั้งแรกมีเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

ไม่ถึง	๑๕๐	วัน	จะไม่มีการประชุมสามัญนิติบัญญัติสำาหรับปีนั้นก็ได้

	 กำาหนดเวลาในสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง	 ๆ	

มีกำาหนดเวลา	 ๑๒๐	 วัน	 แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าฯ	 ให้ขยาย

เวลาออกไปก็ได้

	 ส่วนการปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกำาหนดเวลา							

๑๒๐	วัน	จะกระทำาได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภา	ซึ่งกระทำาโดย

พระราชกฤษฎีกา



๕๖

	 ๒.  สมัยประชุมวิสามัญ	 หมายถึง	 การเปิดประชุมนอก

สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา	ซึ่งจะกระทำาได้	๒	กรณี	คือ

	 	 	 ๒.๑	 	พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา

เป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้เมื่อมีความจำาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

	 	 	 ๒.๒	 	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา	

ทั้งสองสภารวมกัน	 หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำานวนไม่น้อยกว่า	

๑	 ใน	 ๓	 ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	 มีสิทธิ			

เข้าชื่อร้องขอให้นำาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ

ประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้

	 วันเวลาประชุม	ในสมัยประชุมหนึ่ง	ๆ	สภาจะต้องกำาหนด

วันเวลาประชุมในสมัยนั้น	ๆ	โดยสภาผู้แทนราษฎรจะกำาหนดก่อน	ซึ่ง

โดยทั่วไปอาจมีมติให้ประชุมสัปดาห์ละ	 ๑	 วัน	 หรือสัปดาห์ละ	 ๒	 วัน	

เมื่อสภาผู้แทนราษฎรกำาหนดวันประชุมแล้ว	 วุฒิสภามักจะกำาหนดวัน

ประชุมให้สอดคล้องกับสภาผู้แทนราษฎร

	 องค์ประชุม	 หมายถึง	 จำานวนต่ำาสุดของสมาชิกที่เข้าร่วม

ประชุมสภาตามที่กำาหนดในรัฐธรรมนูญ	ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้

บัญญัติให้องค์ประชุมของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมี

สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี

อยู่ของแต่ละสภา	 เว้นแต่ในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถาม	

ให้วุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรกำาหนดเรื่ององค์ประชุมไว้ในข้อบังคับ

เป็นอย่างอื่นได้



๕๗

	 ประธานของที่ประชุม	 หมายถึง	 ผู้ที่นั่งบัลลังก์ เป็น

ประธานในขณะที่มีการประชุมสภา	 โดยปกติแล้วจะเป็นตัวประธาน

สภาเอง	 ซึ่งหมายถึง	 ประธานรัฐสภา	 ประธานวุฒิสภา	 และประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 แต่บางกรณีประธานสภาอาจไม่อยู่หรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้รองประธานสภาจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน	 ซึ่งผู้ปฏิบัติ

หน้าที่แทนประธานสภาในขณะนั้นย่อมถือว่าเป็นประธานของที่ประชุม

	 เลขานุการที่ประชุมสภา	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของ						

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 และรัฐสภา	 ได้แก่	 เลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร	ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจำาของสำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	 ส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมวุฒิสภา	

ได้แก่	 เลขาธิการวุฒิสภา	 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจำาของ

สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

	 การอภิปราย	 ในการประชุมสภาจะต้องมีการอภิปราย

ระหว่างสมาชิก	 ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นหัวใจของการประชุมสภา	 เพราะ

การอภิปรายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 และอธิบายเหตุผลใน

ทำานองปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดรอบคอบ	การอภิปรายจะมีขึ้นได้	

เมื่อมีผู้เสนอญัตติขึ้นมาและมีการถามมติกันในสภา	 ทั้งนี้ไม่รวมถึง	

การถามตอบกระทู้	 การแถลงการณ์ของรัฐมนตรี	 และการที่สมาชิก

ขอแถลง	 หากผู้ใดประสงค์จะอภิปรายต้องยกมือขึ้นพ้นศีรษะ	 เมื่อ

ประธานอนุญาตแล้วจึงยืนขึ้นกล่าวได้	 และต้องเป็นคำากล่าวกับ

ประธานเท่านั้น



๕๘

	 การลงมติ	 คือ	 การหาข้อยุติในปัญหาใดปัญหาหนึ่งหรือ

ญัตติใดญัตติหนึ่ง	 การหาข้อยุติในการประชุมสภานั้น	 โดยทั่วไป								

ข้อบังคับการประชุมของสภาจะกำาหนดไว้ว่าให้มีการลงมติดังกล่าว

ภายหลังการอภิปรายได้สิ้นสุดลง	 โดยประธานสภาจะถามความเห็น

และให้ที่ประชุมลงมติ	ซึ่งสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง

	 การออกเสียงลงคะแนน		แบ่งได้เป็น	๒	กรณี

	 ๑.  การออกเสียงลงคะแนนโดยเปิดเผย	 มีวิธีปฏิบัติ						

ดังต่อไปนี้

	 	 	 ๑.๑	 	ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธาน

กำาหนด	 หากเครื่องออกเสียงลงคะแนนขัดข้อง	 ให้เปลี่ยนเป็นวิธีการ

ตามที่ประธานกำาหนด

	 	 	 ๑.๒	 	เรียกชื่อสมาชิกตามหมายเลขประจำาตัวสมาชิก	

ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคนตามวิธีที่ประธานกำาหนด

	 	 	 การออกเสียงลงคะแนนตามวิธีนี้	 ประธานจะเชิญ

สมาชิกไม่น้อยกว่า	๖	คน	เป็นผู้ตรวจนับคะแนน

	 	 	 ๑.๓	 	วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี

	 การออกเสียงลงคะแนนโดยทั่วไปให้ใช้วิธีตามข้อ	 ๑.๑	 จะ

ใช้วิธีตามข้อ	 ๑.๒	หรือ	 ๑.๓	 ได้ต่อเมื่อสมาชิกเสนอญัตติและที่ประชุม

อนุมัติ	หรือเมื่อมีการนับคะแนนเสียงใหม่

	 การนับคะแนนเสียงใหม่

	 เมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้เครื่องออกเสียงลง

คะแนนตามที่ประธานกำาหนดแล้วถ้าสมาชิกร้องขอให้มีการนับใหม่	



๕๙

โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า	 ๒๐	 คน	 ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่							

และให้เปลี่ยนวิธีการลงคะแนนเป็นวิธีเรียกชื่อสมาชิกตามหมายเลข			

ประจำาตัวสมาชิก	 เว้นแต่คะแนนเสียงต่างกันเกินกว่า	 ๒๕	 คะแนน						

จะขอให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ไม่ได้

	 เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยการเรียกชื่อสมาชิก

ตามหมายเลขประจำาตัวสมาชิกแล้วจะขอให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่

อีกไม่ได้

	 ๒.  การออกเสียงลงคะแนนลับ	 จะกระทำาได้ในกรณีที่								

สมาชิกเสนอญัตติ	โดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า	๒๐	คน

	 	 การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

	 	 ๒.๑	เขียนเครื่ องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่ 													

เจ้าหน้าที่จัดให้	ผู้เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมาย				ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียน

เครื่องหมาย	X	ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียนเครื่องหมาย	O

	 	 ๒.๒	วิธีอื่นใดซึ่งที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี

	 ๓.  การดำาเนินการภายหลังการประชุมสภา

	 เมื่อการประชุมสภาแต่ละครั้งเสร็จสิ้นลง	 สิ่งที่จะต้อง

ดำาเนินการภายหลังการประชุมสภา	 คือการทำาบันทึกการประชุม								

การทำารายงานการประชุมสภา	และการยืนยันมติ

	 	 ๓.๑		 บันทึกการประชุมสภา	 คือ	 การจัดทำาบันทึก

เกี่ยวกับสาระสำาคัญของผลการพิจารณาในที่ประชุมสภา	 เพื่อเก็บไว้

เป็นหลักฐานของทางราชการสำาหรับค้นคว้าอ้างอิง	 และเพื่อเผยแพร่

ให้ส่วนราชการ	 ประชาชน	 และสื่อมวลชนต่าง	 ๆ	 ได้ทราบถึงผล										
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๖๐

การดำาเนินการในการประชุมสภาแต่ละครั้ง

	 	 ๓.๒		 รายงานการประชุมสภา	 เป็นการจดบันทึก					

รายละเอียดต่าง	 ๆ	 ในการประชุมสภาทุกคำาพูด	 ตั้งแต่เริ่มประชุมจน

กระทั่งเลิกประชุมในแต่ละครั้ง	 รายงานการประชุมจึงนับว่าเป็น

เอกสารทางราชการที่สามารถใช้เป็นหลักฐานการค้นคว้าอ้างอิงในทาง

ประวัติศาสตร์

	 	 รายงานการประชุมสภาม	ี๒	ลักษณะ	คือ

	 	 ก.	 	รายงานการประชุมสภาที่เป็นการเปิดเผย

	 	 ข.	 	รายงานการประชุมลับ

	 	 สำาหรับรายงานการประชุมลับ	 สภาอาจมีมติให้จด

รายงานการประชุมลับครั้งใดทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้	 แต่ให้

เลขาธิการบันทึกเหตุการณ์ไว้

	 	 ๓.๓		 การยืนยันมติ	 หมายถึงการยืนยันในข้อตกลงที่

สภายอมรับแล้ว	 ซึ่งตามข้อบังคับการประชุมโดยทั่วไปจะกำาหนดให้

เลขาธิการสภามีหน้าที่ยืนยันมติของสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง	 การยืนยัน

มตินี้จะกระทำาภายหลังการประชุมสภาในแต่ละครั้ง	 ซึ่งโดยทั่วไป							

การยืนยันมติจะกระทำาในเรื่องต่อไปนี้

	 	 	 	 		 ก.		 การยืนยันมติในเรื่องการแต่งตั้งบุคคลเพื่อ

แจ้งให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งทราบถึงมติของที่ประชุมสภาว่าผู้นั้นได้

รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งใด

	 	 	 	 		 ข.	 	 การยืนยันมติในเรื่องผลการดำาเนินงานของ

รัฐบาล	เพื่อแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ทราบ



๖๑

ญัตติ

	 ญัตติ	 คือ	 ข้อเสนอใด	 ๆ	 ที่มีความมุ่งหมายเพื่อให้สภา							

ลงมติหรือวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไร

	 ซึ่งในการเสนอเรื่องต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณา

นั้น	 จะต้องเสนอเป็นญัตต	ิ ญัตติเปรียบเสมือนกลไกอย่างหนึ่งในการ

ดำาเนินงานของรัฐสภา	 เพราะญัตติทุกเรื่องย่อมมีจุดมุ่งหมายอยู่ในตัว	

อันทำาให้รู้ถึงประโยชน์หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย	ญัตติจึงมี

ความสำาคัญต่อการดำาเนินงานของรัฐสภาโดยสรุปได	้๓	ประการ	ดังนี้

	 ๑.  เป็นกลไกในการตรากฎหมาย	 กฎหมายที่เสนอต่อ

รัฐสภาเพื่อพิจารณานั้นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร	

ฝ่ายนิติบัญญัติ	 ศาล	 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 หรือประชาชน						

จะต้องเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติ	 อันเป็นญัตติที่จะก่อให้เกิดผล

เป็นกฎหมายใช้บังคับต่อไป

	 ๒.  เป็นกลไกในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	

การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	 ซึ่งรัฐธรรมนูญได้กำาหนดให้

ฝ่ายนิติบัญญัติสามารถกระทำาได้คือ	 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย

ทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตร	ี หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล	

อันเป็นวิธีการควบคุมที่เด็ดขาด	 ซึ่งจะมีผลให้รัฐมนตรีหรือคณะ

รัฐมนตรีต้องพ้นจากตำาแหน่ง	 การเสนอญัตติดังกล่าวนับเป็นกลไกที่

สำาคัญยิ่งในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน



๖๒

	 ๓.  เป็นกลไกในการประชุมสภา	 ในการประชุมสภานั้นมี							

จุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงในการดำาเนินงานของสภาร่วมกัน

สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมย่อมต้องการการประชุมที่มีประสิทธิภาพ	 และ

มุ่งหวังความสำาเร็จอย่างเป็นประชาธิปไตย	 ญัตติจึงเข้ามามีส่วนเป็น

กลไกเพื่อให้การประชุมสภาบรรลุความมุ่งหมาย	 โดยญัตติต่าง	 ๆ	 ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการประชุมจะนำามาซึ่งความสะดวก	 สามารถ

รักษาผลประโยชน์ของสภา	 ปกป้องการฉวยโอกาสและสร้างความเป็น

ประชาธิปไตย	 ลักษณะการเสนอญัตติ	 โดยปกติจะกำาหนดไว้ใน														

ข้อบังคับการประชุมสภาทุกฉบับ	 ซึ่งส่วนใหญ่จะจำาแนกออกเป็น																			

๒	ประเภท

	 ลักษณะการเสนอญัตติ

	 ๑.  ญัตติที่เสนอด้วยวาจา	 ญัตติที่สามารถเสนอได้ด้วย

วาจานั้น	 จะต้องเป็นญัตติซึ่งข้อบังคับการประชุมกำาหนดไว้ว่าให้เสนอ

ด้วยวาจาได้	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นญัตติที่เกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติใน

การประชุมสภา	 เพื่อช่วยให้การพิจารณาญัตติหลักสำาเร็จลง	อันได้แก่

	 	 (๑)		 ญัตติขอปรึกษาหรือให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน

	 	 (๒)		 ญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม

	 	 (๓)		 ญัตติขอให้ลงมติไม่ให้จดรายงานการประชุมลับ

ครั้งใดทั้งหมด	หรือแต่เพียงบางส่วน

	 	 (๔)		 ญัตติขอให้ลงมติห้ามโฆษณาข้อความอันเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยหรือประโยชน์สำาคัญของแผ่นดินที่ได้กล่าวหรือปรากฏ

ในการประชุม



๖๓

	 	 (๕)		 ญัตติขอแปรญัตติ เฉพาะในเรื่องที่ ไม่ใช่ร่าง							

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ

	 	 (๖)		 ญัตติขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็น

เรื่องเดียวกัน	 ทำานองเดียวกัน	 หรือเกี่ยวเนื่องกันเพื่อพิจารณา										

พร้อมกัน

	 	 (๗)		 ญัตติขอให้ส่งปัญหาใดไปยังคณะกรรมาธิการ

เพื่อพิจารณา

	 	 (๘)		 ญัตติขอให้บุคคลใดส่งเอกสารหรือมาแถลง								

ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น

	 	 (๙)		 ญัตติขอให้รวมหรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ

	 	 (๑๐)	 ญัตติขอให้เลื่อนการปรึกษาหรือการพิจารณา

	 	 (๑๑)	 ญัตติขอให้ปิดอภิปราย

	 	 (๑๒)	ญัตติขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษาหรือพิจารณา

	 	 (๑๓)	 ญัตติเสนอวิธีลงคะแนนเสียงในการออกเสียง							

ลงคะแนนโดยเปิดเผยหรือลับ

	 	 (๑๔)	ญัตติขอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 โดย

คณะกรรมาธิการที่สภาตั้งหรือกรรมาธิการเต็มสภา

	 	 (๑๕)	ญัตติขอให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมข้อใด											

ข้อหนึ่งหรือทั้งหมด	หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี

	 	 (๑๖)	ญัตติที่ประธานอนุญาตตามที่เห็นสมควร

	 ๒.  ญัตติที่เสนอเป็นหนังสือ	โดยทั่ว	ๆ	ไปแล้ว	ญัตติต้อง

เสนอเป็นหนังสือ	 ซึ่งญัตติที่กำาหนดให้เสนอเป็นหนังสือนี้มักจะเป็น



๖๔

ญัตติที่สำาคัญ	 เพื่อที่สมาชิกจะได้มีโอกาสนำาไปศึกษาล่วงหน้า	 อันมี

ลักษณะเป็นญัตติหลักในตัวญัตตินั้นเอง	ได้แก่

	 	 (๑)		 ญัตติร่างพระราชบัญญัติ

	 	 (๒)		 ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

	 	 (๓)		 ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป	 เพื่อลงมติไม่ไว้

วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

	 	 (๔)		 ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป

	 	 (๕)		 ญัตติขอให้วินิจฉัยให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ

	 	 (๖)		 ญัตติขอให้ปล่อยสมาชิกผู้ถูกคุมขัง

	 	 (๗)		 ญัตติขอให้สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง

	 	 (๘)		 ญัตติขอให้ วินิ จฉัยร่ างพระราชบัญญัติที่ มี

ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

	 	 (๙)		 ญัตติขอให้ประชุมลับ

	 	 (๑๐)	 ญัตติขอให้คณะกรรมาธิการกระทำากิจการ	 หรือ

พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ	อันอยู่ในอำานาจหน้าที่ของสภา

	 	 (๑๑)	 ญัตติขอให้ยกร่างพระราชบัญญัติซึ่งต้องยับยั้งไป					

ขึ้นพิจารณาใหม่

	 	 (๑๒)	ญัตติตีความรัฐธรรมนูญ

	 	 (๑๓)	 ญัตติตีความข้อบังคับการประชุม

	 	 (๑๔)	ญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

	 	 (๑๕)	ญัตติด่วน

	 	 (๑๖)	ญัตติทั่วไปหรือญัตติธรรมดา
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	 ผู้มีสิทธิเสนอญัตติ

	 บุคคลที่มาร่วมประชุมในองค์กรนิติบัญญัตินั้น	 ประกอบ

ด้วยบุคคลหลายฝ่าย	ฝ่ายนิติบัญญัติได้แก	่สมาชิกวุฒิสภา	สมาชิกสภา									

ผู้แทนราษฎร	ฝ่ายบริหารได้แก	่คณะรัฐมนตรี	นอกจากนั้น	ยังประกอบ

ด้วยบุคคลภายนอก	 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมาธิการวิสามัญ	

และผู้ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือตอบข้อ						

ซักถามของสมาชิก	 แต่บุคคลที่มีสิทธิเสนอญัตติได้จะมีแต่สมาชิก

วุฒิสภา	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และคณะรัฐมนตรีเท่านั้น	 ส่วน

บุคคลภายนอกนั้นแม้จะมีข้อเสนอที่ดีอย่างไรก็ไม่อาจเสนอญัตติให้

สภาพิจารณาได้	 เพราะถือว่ามีสมาชิกสภาเป็นตัวแทนของประชาชน

ทำาหน้าที่อยู่แล้ว	 และในบรรดาผู้มีสิทธิเสนอญัตตินั้นก็มิใช่ว่าจะ

สามารถเสนอญัตติทุกญัตติได้	 การเสนอญัตติจะต้องกระทำาตามที่

รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมได้กำาหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้น

	 การพิจารณาญัตติของสภานั้น	 สมาชิกทุกคนมีสิทธิที่จะ

อภิปราย	แม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้เสนอญัตติหรือรับรองญัตติก็ตาม	แต่โดย

ทั่วไปข้อบังคับการประชุมจะกำาหนดไว้ให้ผู้ เสนอญัตติได้รับการ

พิจารณาให้อภิปรายก่อน

	 จำานวนผู้เสนอญัตติ

	 จำานวนผู้เสนอญัตติเป็นเงื่อนไขสำาคัญอย่างหนึ่งในการ

เสนอญัตติ	ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว	การเสนอญัตติใด	ๆ	สามารถเสนอได้โดย

ผู้เสนอหนึ่งคนขึ้นไป	 แต่ญัตติบางญัตติกำาหนดจำานวนผู้เสนอขั้นต่ำาไว้

ว่าจะต้องมีจำานวนเท่าใด	 เช่นญัตติการขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะ
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กำาหนดจำานวนสมาชิกผู้เสนอเป็นจำานวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๕	 ของ

จำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเป็นต้น	 จำานวน

ผู้เสนอญัตตินี้ไม่มีการจำากัดจำานวน	 คงกำาหนดไว้เฉพาะจำานวน									

ขั้นต่ำาสุด	 ส่วนจำานวนเพดานขั้นสูงมิได้กำาหนดไว้	 ซึ่งผู้ที่เข้าชื่อเสนอ

ญัตติทุกคนจะมีฐานะเป็นผู้เสนอญัตติเท่าเทียมกัน

	 ผู้รับรองญัตติ

	 ในการเสนอญัตติเพื่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณานั้น	 โดย

ทั่วไปจะต้องมีผู้รับรองญัตติ	 การรับรองญัตติเป็นการแสดงให้เห็นว่ามี

ผู้อื่นสนใจและประสงค์จะให้มีการพิจารณาญัตตินั้น	 สมาชิกของสภา

ทุกคนเป็นผู้มีสิทธิรับรองญัตติซึ่งตนไม่ได้เป็นผู้เสนอได้	 ในการเสนอ

ญัตติต่อที่ประชุมสภาโดยทั่ว	ๆ	ไปนั้นจะกำาหนดให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า	

๕	 คน	 ส่วนการเสนอญัตติต่อที่ประชุมรัฐสภาต้องมีผู้ รับรอง																							

ไม่น้อยกว่า	 ๑๐	 คน	 แต่ถ้ามีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือ															

ข้อบังคับการประชุมสภากำาหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็จะต้องดำาเนินการ

ตามบทบัญญัตินั้น	มิฉะนั้นญัตตินั้นจะต้องตกไป

	 การแก้ไขเพิ่มเติมญัตติ

	 เมื่อได้เสนอญัตติไปแล้ว	 ถ้าผู้เสนอญัตติพิจารณาเห็นว่า

ญัตติที่ได้เสนอไปนั้นมีบางส่วนควรแก้ไขเพิ่มเติม	 อาจจะเป็นข้อมูลที่

ไม่ถูกต้องหรือการใช้ถ้อยคำาไม่เหมาะสม	 หรือแม้กระทั่งต้องการจะ

เปลี่ยนประเด็นสำาคัญในญัตติ	 หากญัตตินั้นประธานสภายังไม่ได้สั่ง

บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม	ผู้เสนอญัตติย่อมจะขอแก้ไขเพิ่มเติม
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ญัตตินั้นได้	 แต่หากประธานสภาสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระ

ประชุมแล้ว	 การแก้ไขเพิ่มเติมจะกระทำาได้เมื่อได้รับความยินยอมจาก

ที่ประชุม	ซึ่งส่วนใหญ่ที่ประชุมจะให้ความยินยอม	เพราะเป็นเพียงการ

แสดงความยินยอมให้แก้ไขข้อความในญัตติให้เป็นไปตามความ

ประสงค์ของผู้เสนอญัตติเท่านั้น	มิได้แสดงว่าที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับ

ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น	 เมื่อถึงการพิจารณาญัตติส่วนที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม	สมาชิกในที่ประชุมอาจจะขอแปรญัตติเป็นอย่างอื่นก็ได้

	 การพิจารณาญัตติ

	 ญัตติต่าง	 ๆ	 เมื่อเสนอโดยถูกต้องแล้ว	 ประธานสภาก็จะ

นำาเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมตามกระบวนการพิจารณาญัตติ

แต่ละชนิด

	 ก.  การอภิปราย	 ในการแปรญัตตินั้น	 ประธานสภาจะ

เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 สนับสนุน

หรือคัดค้านในประเด็นของญัตติ	 เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ										

ร่วมกัน	 ทั้งนี้การอภิปรายจะต้องกระทำาภายใต้ระเบียบข้อบังคับ							

การประชุมของสภาที่ได้วางไว้

	 ข. การแปรญัตติ	 คือการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

คำาหรือข้อความหรือรายละเอียดในญัตติ	โดยยังคงประเด็นของญัตติไว้

ตามเดิม	คำาหรือข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นเรียกว่าคำาแปรญัตติ
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	 การแปรญัตติมีประโยชน์มาก	 เพราะเป็นการทำาให้สภาได้

ข้อตกลงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของที่ประชุมก่อน

จะลงมติ	 หากไม่เปิดโอกาสให้มีการแปรญัตติก็จะทำาให้การพิจารณา

ญัตติต่าง	 ๆ	 ไม่คล่องตัว	 เพราะที่ประชุมอาจจะไม่เห็นด้วยกับญัตติ

นั้นเพียงเพราะคำาหรือข้อความบางตอนเท่านั้น	 หรือที่ประชุมอาจ								

จำาต้องเห็นด้วยกับญัตตินั้น	ทั้ง	ๆ	ที่ต้องการคำาหรือข้อความที่เหมาะสม

กว่านั้น

	 การแปรญัตติกระทำาได้	๓	วิธ	ีคือ

	 	 ๑.	การเติมคำาหรือข้อความ

	 	 ๒.	การตัดคำาหรือข้อความ

	 	 ๓.	การเปลี่ยนคำาหรือข้อความ

	 ค.  การลงมติหรือการออกเสียงลงคะแนน	 เมื่อการ

อภิปรายในญัตตินั้น	 ๆ	 สิ้นสุดลง	 ประธานสภาจะขอมติจากที่ประชุม

ตามวิธีการที่รัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับการประชุมสภาได้กำาหนดไว้	

เมื่อสมาชิกลงมติเรียบร้อยแล้ว	ก็จะมีการนับคะแนนเสียงและประธาน

สภาจะประกาศมติต่อที่ประชุมทันที	 เพื่อที่ประชุมจะได้ทราบผลของ

การพิจารณาญัตตินั้นว่าผ่านการพิจารณาของสภาหรือตกไป
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สมาชิกสภาเสนอ ประธานสภา คณะรัฐมนตรีเสนอ

บรรจุระเบียบวาระประชุม

ลงมติสภาพิจารณา

ญัตติ

ญัตติธรรมดา ญัตติด่วน

๑. เกี่ยวกับประโยชน ์

 สำาคัญของแผ่นดิน

๒. จำาเป็นรีบด่วนพื่อ 

 รักษาความสงบ  

 เรียบร้อยหรือศีลธรรม

 อันดีของประชาชน หรือ 

 ความมั่นคงของประเทศ 

 ไม่ว่าในทางเศรษฐกิจ 

 หรือทางใดก็ตาม

๓. เพื่อจะขจัดเหตุใดๆ

 ที่กระทบกระเทือนต่อ 

 เสรีภาพของประชาชน 

 อย่างร้ายแรง

การเสนอญัตติทั่วไป
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ญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ ๒๐ คน ๑๐ คน

ญัตติให้ออกเสียงลงคะแนนลับ ๒๐ คน ๒๐ คน

ญัตติให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมสภา ๒๐ คน ๑๐ คน

 เป็นการชั่วคราว

ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ๒๐ คน ๒๐ คน

 การประชุมสภา

ญัตติขอให้สภามีมติให้รัฐมนตรีเข้าร่วม ๒๐ คน ๑๐ คน

 ประชุมในเรื่องใด

ญัตติขอให้สภามีมติกรณีความขัดแย้ง ๒๐ คน ๒๐ คน

 เกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ระหว่างสภา

 กับองค์กรอื่น

ญัตติขอให้นำาร่าง พ.ร.บ. ที่มีข้อผิดพลาด ๒๐ คน ๒๐ คน

 จากการพิจารณาของสภากลับมา

 ทบทวนใหม่

การรับรองญัตติ
ญัตติโดยทั่วไปต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๕ คน

ญัตติ
จำานวนสมาชิกรับรอง

สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา

ญัตติใดตกไปแล้วห้ามมิให้นำาญัตติ

ซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกัน เว้นแต่

ข้อห้ามการเสนอญัตติ

๒. ญัตติที่ประธานสภาจะอนุญาต 

 ในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์

 ได้เปลี่ยนแปลงไป

๑. ญัตติที่ยังไม่ได้มีการลงมติ
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การตราพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ

	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 คือ	 กฎหมายที่มี

ลักษณะพิเศษที่รัฐธรรมนูญระบุชื่อและหลักการสำาคัญเอาไว้โดย

เฉพาะ	เพื่อขยายความเพิ่มเติมจากหลักการสำาคัญของรัฐธรรมนูญ	ซึ่ง

จะทำาให้รัฐธรรมนูญมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องมีจำานวนมาตรา

มากมายจนเกินความจำาเป็น	 โดยเหตุผลสำาคัญในการตราพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญม	ี๒	ประการ	คือ	

	 ประการแรก	 เพื่อกำาหนดรายละเอียดซึ่งเป็นกฎเกณฑ์

สำาคัญเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 และขยายบางมาตราที่

บัญญัติหลักการไว้อย่างกว้าง	ๆ	ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มีความกระจ่าง

แจ้ง	 ชัดเจน	 และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 โดยไม่ต้องบัญญัติไว้ในตัวบทแห่ง

รัฐธรรมนูญให้มีความยาวเกินไป	 และเพื่อที่จะได้สะดวกแก่การแก้ไข

เพิ่มเติมโดยไม่ต้องดำาเนินการตามวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่

ทำาได้ยากกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

	 ประการที่สอง	 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญตราขึ้นเพื่อ

ใช้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น	 เพราะองค์กรตามรัฐธรรมนูญ						

มีอำานาจดำาเนินการหรือตัดสินชี้ขาดในเรื่องที่รัฐธรรมนูญกำาหนดไว้	

โดยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันมี

จำานวน	๙	ฉบับ	ดังนี้

	 ๑.		 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ						

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
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	 ๒.		พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง

	 ๓.		 พระราชบัญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธ ร รมนูญว่ าด้ ว ย

พรรคการเมือง

	 ๔.		พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออก

เสียงประชามติ

	 ๕.		 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

	 ๖.		พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี

พิจารณาคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

	 ๗.		 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ

แผ่นดิน

	 ๘.		พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

	 ๙.		 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน

แผ่นดิน

	 ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดย

	 ๑.		 คณะรัฐมนตรี

	 ๒.		 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๑๐	

ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	 หรือ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจำานวนไม่น้อยกว่า									
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๑	ใน	๑๐	ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	หรือ

	 ๓.		 ศาลรัฐธรรมนูญ	 ศาลฎีกา	 หรือองค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ	 ซึ่งประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น

	 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีลักษณะ

ต่างจากกฎหมายปกติ	 ดังนั้น	 จึงกำาหนดวิธีการเสนอร่างกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญไว้เป็นพิเศษแตกต่างจากการเสนอร่างกฎหมาย

ทั่วไปที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอ	 โดย

กำาหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้ เสนอจะต้องมี

จำานวนสมาชิกมากกว่าการเสนอร่างกฎหมายทั่วไป	 นอกจากนี	้ เพื่อ	

ไม่ให้มีการแทรกแซงการดำาเนินงานขององค์กรศาลหรือองค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญได้ง่ายจึงต้องให้อำานาจแก่องค์กรเหล่านี้ในการเสนอ

ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ประธานศาล	 หรือประธานองค์กร

นั้นเป็นผู้รักษาการได้

	 การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต้องแบ่งเป็น

มาตรา	และต้องมีบันทึกประกอบ	ดังนี้

	 ๑.		 หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

	 ๒.		 เหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ

	 ๓.		 บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำาคัญของร่างพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อ								

สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาก่อน	 และเมื่อเสนอต่อสภาแล้วให้

ประธานสภาเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูล

รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นได้โดย

สะดวก	 ตามวิธีการที่ประธานสภากำาหนด	 และให้ประธานสภาบรรจุ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเข้าระเบียบวาระการประชุม

เป็นเรื่องด่วน

	 กระบวนการพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ

	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ									

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้กระทำาเป็น	๓	วาระ	 เช่นเดียวกับการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั่วไป	แต่ก็มีความแตกต่างที่สำาคัญ	ดังนี้

	 ๑.		 การลงมติให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติทั่วไป																				

ใช้คะแนนเสียงข้างมากธรรมดา	 แต่พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ	วาระที่หนึ่งและวาระที่สองใช้คะแนนเสียงข้างมากธรรมดา	

ส่วนในวาระที่สามต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา

	 ๒.		 ร่างพระราชบัญญัติทั่วไปรัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับว่าให้

ต้องส่งร่างให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย	แต่อาจเสนอให้วินิจฉัยได้ในกรณี

ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 หรือสมาชิกของทั้งสอง

สภารวมกัน	มีจำานวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๑๐	ของจำานวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อความ
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ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญ	 แต่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบังคับให้

ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาก่อน	 โดยเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบกับ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้ว	 ก่อนนำาขึ้นทูลเกล้า								

ทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย	 ให้ประธานสภาส่ง

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งต้อง

กระทำาให้แล้วเสร็จภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

	 กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	

	 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีข้อความขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญ	 ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป	 ถ้าในกรณีที่

วินิจฉัยว่าข้อความดังกล่าวเป็นสาระสำาคัญหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ	ให้ร่างนั้นเป็นอันตกไป

	 ในกรณีที่คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทำาให้

ข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไป	 ให้ส่งร่างนั้นกลับ

คืนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลำาดับ	 ซึ่งสภา								

ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาสามารถพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อมิให้ขัด

หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้	 โดยมติในการแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้คะแนน

เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละ

สภา	 แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำาขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์

ทรงลงพระปรมาภิไธย	และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
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บังคับเป็นกฎหมายได้	 หรือในกรณีพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบ

ด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา	 หรือเมื่อพ้น	 ๙๐	 วัน	 แล้วมิได้

พระราชทานคืนมา	 รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนั้นใหม่	 ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียง	

ไม่น้อยกว่า	 ๒	 ใน	 ๓	 ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ																		

ทั้งสองสภาแล้ว	 ให้นายกรัฐมนตรีนำาร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวายอีกครั้งหนึ่ง	 เมื่อพระมหากษัตริย์

มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน	 ๓๐	 วัน												

ให้นายกรัฐมนตรีนำาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น												

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่า																													

พระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว
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กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

สภาผู้แทนราษฎร

วาระที่ ๑ รับหลักการ ไม่รับหลักการตกไป

วาระที่ ๒ คณะกรรมาธิการพิจารณา
และสภาพิจารณาเรียงมาตรา

วาระที่ ๓ ให้ความเห็นชอบ ไม่เห็นชอบตกไป

วุฒิสภาเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่ง

วาระที่ ๑ 
เห็นชอบด้วยกับหลักการ

วาระที่ ๒ 
คณะกรรมาธิการพิจารณา

และสภาพิจารณาเรียงมาตรา

วาระที่ ๓ ให้ความเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

นายกรัฐมนตรีนำาขึ้นทูลเกล้าฯ

พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมาย

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม

มิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้ง
รัฐธรรมนูญตกไป

ส.ส. และ ส.ว. 
จำานวนไม่น้อยกว่า

๑ ใน ๑๐

ส.ส. จำานวน
ไม่น้อยกว่า 
๑ ใน ๑๐

ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลฎีกา หรือองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ

คณะรัฐมนตรี

เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ

ข้อความขัดหรือแย้งเป็นสาระสำาคัญหรือ
ร่างกฎหมายตราขึ้นไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญตกไป



๗๘

การตราพระราชบัญญัติ

	 การตราพระราชบัญญัต	ิ คือ	 กระบวนการหรือขั้นตอนใน

การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจนมีผลบังคับใช้เป็น

กฎหมาย

	 ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ

	 ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้	ก็แต่โดย

	 ๑.		 คณะรัฐมนตรี

	 ๒.		 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนไม่น้อยกว่า	๒๐	คน

	 ๓.		 ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 เฉพาะ

กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรและกฎหมายที่ประธานศาลและ

ประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ	หรือ

	 ๔.		 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวนไม่น้อยกว่า	๑๐,๐๐๐	คน	

	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า	 ๑๐,๐๐๐	 คน	 มีสิทธิเข้าชื่อ

ร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้	

แต่จะเสนอได้เฉพาะเรื่องที่ เกี่ยวกับหมวดสิทธิและเสรีภาพของ												

ชนชาวไทย	และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

	 ส่วนร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงิน	 สมาชิกสภา												

ผู้แทนราษฎร	 ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 หรือผู้มีสิทธิ		

เลือกตั้ง	จะเสนอได้ต่อเมื่อมีคำารับรองของนายกรัฐมนตรี

	 ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 หมายถึง	 ร่าง							

พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง	ดังต่อไปนี้



๗๙

	 	 (๑)		 การตั้งขึ้น	ยกเลิก	ลด	 เปลี่ยนแปลง	แก้ไข	ผ่อน

หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร

	 	 (๒)		 การจัดสรร	รับ	รักษา	หรือจ่ายเงินแผ่นดิน	หรือ

การโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน

	 	 (๓)		 การกู้เงิน	 การค้ำาประกัน	 การใช้เงินกู	้ หรือการ									

ดำาเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ

	 	 (๔)		 เงินตรา

	 ในกรณีที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราช

บัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมีคำารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม่	

ให้เป็นอำานาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและ

ประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ												

เป็นผู้วินิจฉัย

กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจะต้องเสนอให้สภา											

ผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อน	ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณา	 เป็น	

๓	วาระ	ดังนี้

	 วาระที่ ๑	 เป็นการพิจารณาหลักการทั่วไปของร่างพระราช

บัญญัติว่าสมควรจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่าง								

พระราชบัญญัตินั้น



๘๐

	 เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและการ

ลงมติดังกล่าว	 สภาผู้แทนราษฎรจะให้คณะกรรมาธิการพิจารณาก่อน

รับหลักการก็ได้	ทั้งนี้	 ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน	๖๐	วัน	นับแต่

วันที่สภามีมติ

	 ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เป็นผู้เสนอ	 และในขั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย

การเงินแต่สภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติม	 และประธานสภาผู้แทน

ราษฎรเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทำาให้มีลักษณะเป็นร่างพระราช

บัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งระงับการ

พิจารณาไว้ก่อน	 และภายใน	 ๑๕	 วัน	 นับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว	 ให้

ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปให้ที่ประชุม	

ร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และประธานคณะกรรมาธิการ

สามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย	 ถ้าที่ประชุมร่วมกัน

วินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทำาให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะ

เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง	 ในกรณีที่							

นายกรัฐมนตรีไม่ให้คำารับรอง	 ให้สภาผู้แทนราษฎรดำาเนินการแก้ไข

เพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย									

การเงิน

	 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการแห่งร่าง							

พระราชบัญญัติ	 ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในลำาดับต่อไปเป็น							

วาระที่	 ๒	 แต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างพระราช

บัญญัติใดร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป



๘๑

	 วาระที่ ๒	 เป็นการพิจารณาในรายละเอียดของร่าง							

พระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งหรือคณะกรรมาธิการ

เต็มสภา

	 ตามปกติ ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ โดยคณะ

กรรมาธิการที่สภาตั้ง	 ส่วนการพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา									

จะกระทำาได้ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอหรือเมื่อสมาชิกเสนอญัตติ	

โดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า	๒๐	คน	และที่ประชุมอนุมัติ

	 ก.  คณะกรรมาธิการที่สภาตั้ง	 ในการพิจารณาร่าง							

พระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการที่สภาตั้งนั้น	 สภาผู้แทนราษฎร	

จะให้คณะกรรมาธิการสามัญ	 หรือคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็น										

ผู้พิจารณาก็ได้

	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขั้นคณะกรรมาธิการที่

สภาตั้งนั้น	 ถ้าสมาชิกผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ							

ก็ ให้ เสนอคำาแปรญัตติล่ วงหน้า เป็นหนั งสือต่อประธานคณะ

กรรมาธิการภายในกำาหนด	๗	วัน	นับแต่วันถัดจากวันที่สภารับหลักการ

แห่งร่างพระราชบัญญัติ	 เว้นแต่สภาจะได้กำาหนดเวลาแปรญัตติ

สำาหรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้เป็นอย่างอื่น

	 การแปรญัตติ	โดยปกติต้องแปรเป็นรายมาตรา

	 การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม	่ หรือตัดทอน	 หรือแก้ไข

มาตราเดิม	ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตินั้น

	 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ	 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	

และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย	 สภาผู้แทนราษฎรจะ



๘๒

ต้องวิเคราะห์และพิจารณาให้เสร็จภายใน	 ๑๐๕	 วัน	 นับแต่วันที่ร่าง

พระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร	 ถ้าสภาผู้แทนราษฎร

พิจารณาไม่เสร็จภายในเวลาที่กำาหนด	 ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ให้

ความเห็นชอบ	และให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา

	 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าวนั้นสมาชิกสภา						

ผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำานวนในรายการมิได้	

แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย	 ซึ่งมิใช่รายจ่ายตาม

ข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		 เงินส่งใช้ต้นเงินกู้

	 (๒)		 ดอกเบี้ยเงินกู้

	 (๓)		 เงินที่กำาหนดให้จ่ายตามกฎหมาย

	 เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเสร็จ

แล้ว	 ให้เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นโดยแสดงร่างเดิม	 และการแก้ไข

เพิ่มเติม	 พร้อมทั้งรายงานต่อประธานสภา	 รายงานนั้นอย่างน้อยต้อง

ระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราใดบ้าง	 และถ้ามีการ

แปรญัตติ	 มติของคณะกรรมาธิการเกี่ยวด้วยคำาแปรญัตตินั้นเป็น

ประการใด	หรือมีการสงวนคำาแปรญัตติของผู้แปรญัตติหรือมีการสงวน

ความเห็นของกรรมาธิการก็ให้ระบุไว้ในรายงานด้วย

	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการ

พิจารณาเสร็จแล้ว	 ให้สภาพิจารณาเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้ว

พิจารณาเรียงตามลำาดับมาตรา	 และให้อภิปรายได้เฉพาะถ้อยคำาหรือ

ข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	 หรือที่ผู้แปรญัตติสงวนคำาแปรญัตติหรือ

ที่กรรมาธิการสงวนความเห็นไว้	 ทั้งนี้	 เว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็น

อย่างอื่น



๘๓

	 ข.  กรรมาธิการเต็มสภา	 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมี

มติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็มสภา	 ให้ถือว่า

สมาชิกทุกคนในที่ประชุมประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการ	 และ

ประธานของที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมาธิการด้วย

	 การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภา	 เป็นการ

พิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการและการพิจารณาของสภาในวาระที่	 ๒	

เรียงตามลำาดับมาตรารวมกันไป

	 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการเต็ม

สภานั้น	 สภาจะตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาปัญหาใดโดยเฉพาะ

ที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินั้นก็ได้

	 วาระที่ ๓	การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่	๓	นี	้							

จะไม่มีการอภิปราย	 และให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ							

ในกรณีที่สภาลงมติไม่ให้ความเห็นชอบ	 ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอัน						

ตกไป	 แต่ในกรณีที่สภามีมติให้ความเห็นชอบ	 ให้ประธานสภาดำาเนิน

การเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภาต่อไป

	 หากร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ 										

เห็นชอบเป็นร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบายที่

แถลงต่อรัฐสภาว่าจำาเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน	 และคะแนนที่

ไม่ให้ความเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่	 คณะรัฐมนตรีอาจขอให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อมี

มติอีกครั้ง	 หากรัฐสภามีมติเห็นชอบให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็น

สมาชิกของแต่ละสภามีจำานวนเท่ากันตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ	



๘๔

ประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัตินั้น	และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภารายงาน

และเสนอร่างพระราชบัญญัติที่ได้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา	 หากรัฐสภา

มีมติเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีนำาขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์

ทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป	 แต่ถ้ารัฐสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ	

ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา

	 วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทน

ราษฎรเสนอมานั้นให้เสร็จภายใน	 ๖๐	 วัน	 แต่ถ้าเป็นร่างพระราช

บัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงิน	จะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน	๓๐	วัน	ทั้งนี้	

เว้นแต่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ	 ซึ่งต้อง

ไม่เกิน	 ๓๐	 วัน	 กำาหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม	 และ

ให้เริ่มนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา

	 ระยะเวลาดังกล่าวไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

	 ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติไม่เสร็จภายใน

กำาหนดเวลาดังกล่าว	 ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่าง					

พระราชบัญญัตินั้น

	 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ	 วุฒิสภา

จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ	 ภายใน							

๒๐	 วัน	 นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา	 โดยจะแก้ไข



๘๕

เพิ่มเติมใด	 ๆ	 มิได้	 ถ้าพ้นกำาหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้

ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนั้น

	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภาจะพิจารณา

เป็น	 ๓	 วาระ	 เช่นเดียวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของ												

สภาผู้แทนราษฎร

	 กรณีวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร

	 ถ้าวุฒิสภาลงมติในวาระที	่ ๓	 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทน

ราษฎร	 โดยไม่มีการแก้ไขก็ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความ	

เห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว	 ให้นายกรัฐมนตรีนำาขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวาย

ภายใน	 ๒๐	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา	

เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย	 และเมื่อได้ประกาศใน					

ราชกิจจานุเบกษาแล้ว	ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

	 กรณีวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร

	 ถ้าวุฒิสภาลงมติในวาระที	่ ๑	 หรือวาระที่	 ๓	 ไม่เห็นชอบ

ด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน	 และ

ส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร	สภาผู้แทนราษฎร

จะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลา	๑๘๐	วัน	ได้ล่วงพ้นไป	นับแต่วัน

ที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร

	 แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราช

บัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 สภาผู้แทนราษฎรอาจยกร่างพระราชบัญญัติ

นั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที



๘๖

	 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมด้วยคะแนนเสียง

มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน

ราษฎรแล้ว	 ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบจาก

รัฐสภา	 	ให้นายกรัฐมนตรีนำาขึ้นทูลเกล้าฯถวาย	 เพื่อพระมหากษัตริย์

ทรงลงพระปรมาภิไธย	 และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	

ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

	 กรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม

	 หากวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม	 ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่

แก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร	 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ

ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความ

เห็นชอบจากรัฐสภา	 แต่ถ้าเป็นกรณีอื่น	 ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็น

หรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น	 ๆ	 มีจำานวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทน

ราษฎรกำาหนด	ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัตินั้น	 และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอ

ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภา

ทั้งสอง	 ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่ 								

คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว	 แสดงว่าร่างพระราชบัญญัติ

นั้นได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา	 ให้นายกรัฐมนตรีนำาขึ้นทูลเกล้าฯ	

ถวายพระมหากษัตริย์	 เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย	 และประกาศใน						

ราชกิจจานุเบกษาต่อไป

	 แต่ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราช

บัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	 ก็ให้ยับยั้งร่าง

พระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน



๘๗

	 สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลา	

๑๘๐	 วันได้ล่วงพ้นไปนับแต่วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย										

ถ้าร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว	้ เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย

การเงิน		สภาผู้แทนราษฎรอาจยกร่างพระราชบัญญัติขึ้นพิจารณาใหม่

ได้ทันที	 ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิม	 หรือร่างที่ 													

คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว											

ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา													

ให้นายกรัฐมนตรีนำาขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง

พระปรมาภิไธย	 และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 ให้ใช้

บังคับเป็นกฎหมายได้

	 กรณีพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย

	 ร่างพระราชบัญญัติใดที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบ

ด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา	 หรือเมื่อพ้น	 ๙๐	 วันแล้วมิได้

พระราชทานคืนมา	 รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่	

ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	๒	ใน	๓	ของ

จำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว	ให้นายกรัฐมนตรี

นำาร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวายอีกครั้งหนึ่ง	 เมื่อ															

พระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมา								

ภายใน	 ๓๐	 วัน	 ให้นายกรัฐมนตรีนำาพระราชบัญญัตินั้นประกาศ					

ในราชกิจจานุ เบกษาใช้บั งคับเป็นกฎหมายได้ เสมือนหนึ่ งว่ า																													

พระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว



๘๘

คณะรัฐมนตรี
ส.ส. จำานวน

ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
ศาลหรือองค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จำานวนไม่น้อยกว่า

๑๐,๐๐๐ คน

เสนอร่างพระราชบัญญัติ เสนอร่างพระราชบัญญัติได้
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับหมวดสิทธิและเสรีภาพ

ของชนชาวไทย
กับหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎร

วาระที่ ๑ รับหลักการ

วาระที่ ๒ คณะกรรมาธิการพิจารณา
และสภาพิจารณาเรียงมาตรา

วาระที่ ๓ ให้ความเห็นชอบ

เห็นชอบ

วุฒิสภา

วาระที่ ๑ เห็นชอบด้วยกับหลักการ

วาระที่ ๒ คณะกรรมาธิการพิจารณา
และสภาพิจารณาเรียงมาตรา วาระที่ ๓ ให้ความเห็นชอบ

นายกรัฐมนตรีนำาขึ้นทูลเกล้าฯ

พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใช้บังคับเป็นกฎหมาย

ไม่เห็นชอบ ตกไป

ไม่รับหลักการ ตกไป

ประธานรัฐสภา

กระบวนการตราพระราชบัญญัติ



๘๙

กรณีวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย

วุฒิสภา
ไม่เห็นชอบด้วยกับหลักการในวาระที่ ๑

ไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ ๓

วุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย

กับหลักการในวาระที่ ๑ 

ให้ยับยั้งไว้ก่อน

วุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย

ในวาระที่ ๓ 

ให้ยับยั้งไว้ก่อน

ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

ใช้บังคับเป็นกฎหมาย

ส่งร่าง พ.ร.บ. คืนสภาผู้แทนราษฎร

สภาผู้แทนราษฎร

รอ ๑๘๐ วัน 

ล่วงพ้นไป จึงจะยกขึ้น

พิจารณาใหม่ได้

ถ้าเป็นร่างฯเกี่ยวด้วย

การเงินอาจยกร่างฯ ขึ้น

พิจารณาใหม่ได้ทันที
พระมหากษัตริย์ทรงลง

พระปรมาภิไธย

นายกรัฐมนตรีนำาขึ้น

ทูลเกล้าฯ
สภาผู้แทนราษฎรยืนยันร่างเดิม

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา



๙๐

สภาผู้แทนราษฎร

ไม่เห็นชอบด้วย

กับการแก้ไขเพิ่มเติม

สภาใดสภาหนึ่งไม่ให้ความ

เห็นชอบให้ยับยั้งไว้ก่อน

ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

ใช้บังคับเป็นกฎหมาย

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

ตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา

เสร็จแล้วส่งให้สภาทั้งสองพิจารณา

สภาผู้แทนราษฎร

รอ ๑๘๐ วัน 

ล่วงพ้นไป 

จึงจะยกขึ้น

พิจารณาใหม่ได้

ถ้าเป็นร่างฯ 

เกี่ยวด้วยการเงิน

อาจยกร่างฯ ขึ้น

พิจารณาใหม่ได้ทันที

พระมหากษัตริย์ทรงลง

พระปรมาภิไธย

นายกรัฐมนตรี

นำาขึ้นทูลเกล้าฯ

สภาผู้แทนราษฎรยืนยันร่างเดิม

หรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน

พิจารณาด้วยคะแนนเสียง

มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ถือว่าร่างฯ นั้น

ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา

เห็นชอบด้วย

กับการแก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งสองสภา

เห็นชอบ

วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม
ส่งร่าง พ.ร.บ.

ที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม



๙๑

ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

ใช้บังคับเป็นกฎหมาย

นายกรัฐมนตรี

นำาขึ้นทูลเกล้าฯ อีกครั้ง

พระมหากษัตริย์

ทรงลงพระปรมาภิไธย

พระมหากษัตริย์

ไม่ทรงเห็นชอบด้วย

พระราชทานคืนมายัง

รัฐสภา หรือเมื่อพ้น

๙๐ วันแล้วมิได้

พระราชทานคืนมา

รัฐสภาปรึกษาร่าง

พ.ร.บ. นั้นใหม่

หากยืนยันร่างเดิม

ด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓

ของจำานวนสมาชิก

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ของทั้งสองสภา

กรณีที่พระมหากษัตริย์

มิได้ทรงลง

พระปรมาภิไธย

พระราชทานคืนมา

ภายใน ๓๐ วัน

ให้นายกรัฐมนตรี

นำา พ.ร.บ. นั้นประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

ใช้บังคับเป็นกฎหมาย

กรณีพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย



๙๒

การควบคุมการตรากฎหมาย

ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

	 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ									

ในการควบคุมร่างกฎหมายต่าง	 ๆ	 เพื่อไม่ให้มีข้อความขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีผลใช้บังคับ	ดังนี้

	 ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว	 ก่อน

ที่นายกรัฐมนตรีจะนำาขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง									

พระปรมาภิไธย	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๕๐	หรือร่างพระราชบัญญัติ

ใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา	 ๑๕๑	 ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำา

ร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวายอีกครั้งหนึ่ง

	 ๑.		 หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 หรือ

สมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน	 มีจำานวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๑๐	 ของ

จำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	 เห็นว่าร่างพระราช

บัญญัติดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 หรือตราขึ้นโดย

ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 ให้เสนอความเห็นต่อ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ประธานวุฒิสภา	หรือประธานรัฐสภา	แล้ว

แต่กรณี	 แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความ

เห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย	 และแจ้งให้นายกรัฐมนตรี

ทราบโดยไม่ชักช้า

	 ๒.		 หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	 หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 ให้ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ



๙๓

เพื่อวินิจฉัย	และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา

ทราบโดยไม่ชักช้า

	 ในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 	 ให้ 											

นายกรัฐมนตรีระงับการดำาเนินการเพื่อประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำาวินิจฉัย

	 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมี

ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้	 หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสำาคัญ	 ให้

ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป

	 ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมี

ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้	 แต่มิใช่กรณีที่ตราขึ้นโดยไม่							

ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	และข้อความดังกล่าวไม่เป็นสาระ

สำาคัญ	ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป	และให้นายกรัฐมนตรี

นำาขึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวาย	 เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย	

และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป	 หรือกรณีร่างพระราชบัญญัติใด	

พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา	

หรือเมื่อพ้น	๙๐	วัน	แล้วมิได้พระราชทานคืนมา	รัฐสภาจะต้องปรึกษา

ร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม	่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า	๒	 ใน	๓	ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง

สองสภาแล้ว	 ให้นายกรัฐมนตรีนำาร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าฯ	

ถวายอีกครั้งหนึ่ง	 เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธย

พระราชทานคืนมาภายใน	๓๐	วัน	ให้นายกรัฐมนตรีนำาพระราชบัญญัติ

นั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือน

หนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว



๙๔

	 การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

ดังที่กล่าวมานี้	 ให้นำามาใช้บังคับกับร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร	 ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	 และร่างข้อบังคับการประชุม

รัฐสภา	ที่สภาผู้แทนราษฎร	วุฒิสภา	หรือรัฐสภา		แล้วแต่กรณ	ีให้ความ

เห็นชอบแล้ว	แต่ยังมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม



๙๕

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

	 รัฐธรรมนูญกำาหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

สามารถกระทำาได้โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

	 ๑.		 การเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจาก

	 	 	 ๑.๑	 	คณะรัฐมนตรี	

	 	 	 ๑.๒	 	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนไม่น้อยกว่า						

๑	ใน	๕	ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

	 	 	 ๑.๓	 	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามี

จำานวนไม่น้อยกว่า	๑	 ใน	๕	ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ

ทั้งสองสภา	หรือ

	 	 	 ๑.๔		ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 จำานวนไม่น้อยกว่า	

๕๐,๐๐๐	คน	ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

	 ญัตติ ขอแก้ ไข เพิ่ ม เติมรั ฐธรรมนูญที่ มี ผล เป็นการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข		หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ	 จะเสนอมิได้

	 ๒.		ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญ

แก้ไขเพิ่มเติม	และให้รัฐสภาพิจารณาเป็น	๓	วาระ

	 ๓.			 การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่	 ๑	 ขั้นรับหลักการ	

ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย	 และต้องมีคะแนนเสียง					

เห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา



๙๖

	 ๔.		 การพิจารณาในวาระที่	 ๒	 ขั้นพิจารณาเรียงลำาดับ

มาตราต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีสิทธิ								

เลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วย

	 การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่	 ๒	 ขั้นพิจารณาเรียง

ลำาดับมาตรา	ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ

	 ๕.		 เมื่อการพิจารณาวาระที่	๒	เสร็จสิ้นแล้ว	ให้รอไว้	๑๕	

วัน	เมื่อพ้นกำาหนดนี้แล้ว	ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่	๓	ต่อไป

	 ๖.		 การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่	๓	ขั้นสุดท้าย	ให้ใช้

วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย	 และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบ

ด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

	 ๗.		เมื่อการลงมติได้เป็นไปตามที่กล่าวแล้ว	 ให้นายกรัฐมนตรี

นำาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทูลเกล้าฯ	 ถวาย	 เพื่อพระมหากษัตริย์

ทรงลงพระปรมาภิไธย	 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับ

เป็นกฎหมายได้	 แต่หากพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและ

พระราชทานคืนมายังรัฐสภา	 หรือเมื่อพ้นกำาหนด	 ๙๐	 วัน	 แล้วมิได้

พระราชทานคืนมา	รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม

นั้นใหม่	 ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า								

๒	 ใน	 ๓	 ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว									

ให้นายกรัฐมนตรีนำาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ	

ถวายอีกครั้งหนึ่ง	 เมื่อพระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธย

พระราชทานคืนมาภายใน	 ๓๐	 วัน	 ให้นายกรัฐมนตรีนำารัฐธรรมนูญ

แก้ไขเพิ่มเติมนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว



๙๗

เสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม พระมหากษัตริย์มิได้ทรงลงพระปรมาภิไธย

พระราชทานคืนมาภายใน ๓๐ วัน ให้นายกรัฐมนตรี

นำารัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่า

พระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ใช้บังคับเป็นกฎหมาย

พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย

นายกรัฐมนตรีนำาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายอีกครั้ง

รัฐสภาปรึกษาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ถ้ายืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและ

พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้น

๙๐ วัน แล้วมิได้พระราชทานคืนมา

นายกรัฐมนตรีนำาขึ้นทูลเกล้าฯ ภายใน ๒๐ วัน

นับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมจากรัฐสภา

วาระที่ ๓

- เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย

- คะแนนเสียงเห็นชอบให้ออกใช้เป็น

 รัฐธรรมนูญต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของ

 จำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ

 ทั้งสองสภา

วาระที่ ๒

- พิจารณาเรียงลำาดับมาตรา

- รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่าง

 รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม

- มติให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ

วาระที่ ๑

- รับหลักการ

- เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย

- มีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า

 กึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมด

 เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

คณะรัฐมนตรี
ส.ส. จำานวน

ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕

ส.ส. และ ส.ว. จำานวน

ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕

ประชาชน

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จำานวนไม่น้อยกว่า 

๕๐,๐๐๐ คน

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (ประชุมร่วมกันของรัฐสภา)

รอไว้ ๑๕ วัน



๙๘

การยกร่างพระราชบัญญัติ

	 ในระบบรัฐสภาบรรดาพระราชบัญญัติที่จะมีผลใช้บังคับ

เป็นกฎหมายได้นั้นจะต้องผ่านการพิจารณา	 และได้รับความเห็นชอบ

จากรัฐสภาเสียก่อนจึงจะนำาไปประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายได้									

แต่บรรดาพระราชบัญญัติที่รัฐสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น										

จะต้องมีผู้ยกร่างขึ้นโดยรวบรวมเจตนารมณ์ต่าง	 ๆ	 ในเรื่องที่คิดจะ

บัญญัติเป็นกฎหมายนั้นมาเรียบเรียงขึ้นเป็นร่างพระราชบัญญัติ

	 ในการยกร่างพระราชบัญญัตินั้น	ย่อมต้องมีหลักเกณฑ์อัน

พึงยึดถือไม่ใช่ว่าจะเขียนขึ้นได้ตามอำาเภอใจ	 มิฉะนั้นแล้วจะเกิดการ

สับสนหรือขัดกันเองในตัวกฎหมาย	ทำาให้ไม่เหมาะแก่การใช	้ และอาจ

จะไม่ถูกหลักแห่งความยุติธรรม

	 ลักษณะของงานร่างพระราชบัญญัต	ิ คือ	 การแปลงความ

คิดและนโยบายให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	กะทัดรัด	สมเหตุ

สมผล	 สอดคล้องสัมพันธ์กัน	 และสอดคล้องกับหลักความยุติธรรม	

รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

	 การยกร่างพระราชบัญญัต	ิ หมายถึง	 การเขียนข้อความใน

รูปร่างของพระราชบัญญัต	ิ เพื่อเสนอให้รัฐสภาพิจารณาว่าจะประกาศ

ใช้ร่างพระราชบัญญัตินั้นหรือไม่	 หรือควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่าง									

พระราชบัญญัตินั้นประการใด	 และเพราะเหตุที่ยังไม่ยุติที่ผู้ร่างนี้เองจึง

ใช้คำาว่า	“ร่าง”



๙๙

	 รูปแบบของร่างพระราชบัญญัติ

	 รูปแบบของร่างพระราชบัญญัติที่ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน

เป็นไปในลักษณะที่ได้ทำาตามอย่างกันมา	 โดยยึดถือกฎหมายฉบับเก่า

เป็นหลักและพัฒนาขึ้นตามเหตุผลของผู้ร่างและการยอมรับของสภา	

แบบของร่างพระราชบัญญัติส่วนใหญ่จะมีลักษณะลอกเลียนมาจาก

กฎหมายของต่างประเทศ	 โดยนำามาปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

และความสะดวกในการใช้	 รูปแบบของร่างพระราชบัญญัติที่เราถือ

ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น	๓	ส่วน	คือ

	 ก.		 ตัวร่างพระราชบัญญัติ

	 ข.	 	 ส่วนประกอบของร่างพระราชบัญญัติ

	 ค.		 ส่วนประกอบในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ

	 ก.  ตัวร่างพระราชบัญญัติ	 รูปแบบของตัวร่างพระราช

บัญญัต	ิมีลักษณะและรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 ชื่อร่างพระราชบัญญัติ

	 	 	 (๒)	 พระปรมาภิไธย

	 	 	 (๓)	 วันที่ทรงลงพระปรมาภิไธย

	 	 	 (๔)	 ข้อความที่แสดงให้เห็นว่า	 การออกกฎหมาย

เป็นพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์

	 	 	 (๕)	 คำาปรารภ

	 	 	 (๖)	 ข้อความที่แสดงให้เห็นว่า	 การออกกฎหมาย

ของรัฐสภาได้กระทำาในนามของพระมหากษัตริย์



๑๐๐

	 	 	 (๗)	 มาตรา	๑	กล่าวถึงชื่อของพระราชบัญญัติอีกครั้ง

หนึ่งว่า	พระราชบัญญัตินั้นเรียกว่าอะไร

	 	 	 (๘)	 มาตรา	๒	วันใช้บังคับของพระราชบัญญัติ

	 	 	 (๙)	 เนื้อหา	 ตั้งแต่มาตรา	 ๓	 เป็นต้นไปจนจบตัวร่าง

จะเป็นเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ

	 	 (๑๐)	 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ



๑๐๑

ร่าง

พระราชบัญญัติ

(๑)........................

พ.ศ.	....

________________

(๒)...............................

...............................

(๓)...............................

	 (๔)	.................................................................................................................

..............................................................................

	 	 โดยที่เป็นการสมควร	(๕)	............................................................

............................................................................................

	 (๖)	................................................................................................................

............................................................................................

	 (๗)	มาตรา	๑	พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า	 “พระราชบัญญัติ..........”

	 (๘)	มาตรา	๒	 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ	...........................

............................................................................................

	 (๙)	มาตรา	๓	 ........................................................................................

............................................................................................

	 	 	 มาตรา	๔	...........................................................................................

............................................................................................

(๑๐)...........................................

...................................................



๑๐๒

	 ข.  ส่วนประกอบของร่างพระราชบัญญัติ	 เป็นส่วนที่มิใช่

ตัวร่างพระราชบัญญัติ	 แต่นำามาใช้ประกอบการเสนอร่างพระราช

บัญญัต	ิ มีลักษณะและรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราช

บัญญัติ

	 	 	 (๒)	 บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำาคัญของร่างพระราช

บัญญัติ



๑๐๓

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัต	ิ..............

...............................................

พ.ศ.	....

หลักการ

	 .......................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.....................................................................

เหตุผล

	 .......................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.....................................................................



๑๐๔

	 ค.  ส่วนประกอบในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ	นอกจาก

จะต้องมีตัวร่างพระราชบัญญัต	ิ พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว	 ยังจะต้องมีส่วน

ประกอบอีกสองประการ	 ซึ่งมีลักษณะและรายละเอียดโดยสังเขป	 ดัง

ต่อไปนี้

	 	 	 (๑)	 หนังสือนำา

	 	 	 (๒)	 ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ



๑๐๕

แบบเสนอร่างพระราชบัญญัติ

ที่...............	 	 	 	 		 		 	 	 																																				...................

เรื่อง	 	 	 ร่างพระราชบัญญัติ.......................................

กราบเรียน	 	 	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร

สิ่งที่ส่งมาด้วย		 ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น	พร้อมด้วยบันทึก	

	 	 	 หลักการและเหตุผล	และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระ	

	 	 	 สำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ

	 ข้าพเจ้ากับคณะขอเสนอร่างพระราชบัญญัติ.............................

....................................................................พร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล	

และบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติมาเพื่อได้

โปรดนำาเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 และหากสภาผู้แทนราษฎร

ลงมติเห็นชอบแล้ว	 ก็ขอได้โปรดนำาเสนอวุฒิสภาพิจารณาตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

																																						ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

																																				ลงชื่อ............................................ผู้เสนอ

																																							(																												)

																										สมาชิกพรรค	.....................................................



๑๐๖

	 ลักษณะของร่างพระราชบัญญัติที่ดี

	 ๑.		 เป็นร่างพระราชบัญญัติที่ได้ร่างขึ้นโดยถูกต้องตาม

แบบหลักเกณฑ์และวิธีการ	 เพราะหากร่างไม่ถูกต้องตามแบบแล้วจะ

ทำาให้เสียเวลา

	 ๒.		 เป็นร่างพระราชบัญญัติที่ตรงตามเจตนารมณ	์ โดยใช้

ถ้อยคำาที่ชัดเจนรัดกุม	 ไม่ใช้ถ้อยคำาที่มีความหมายได้หลายอย่าง	 เพื่อ

ให้ผู้ใช้กฎหมายเข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้องและแน่นอนโดยไม่

จำาเป็นต้องตีความ

	 ๓.			 เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มี เหตุผลเหมาะสมกับ

สถานการณ	์และสามารถเป็นไปได้

	 ๔.		 เป็นร่างพระราชบัญญัติที่ต้องมีเวลาในการศึกษาและ

พิจารณาพอสมควร	เพื่อจะได้ไม่เกิดความบกพร่องขึ้น



๑๐๗

การตราพระราชกำาหนด

	 พระราชกำาหนด	 คือ	 กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตรา

ขึ้นให้ใช้บังคับเช่นพระราชบัญญัติ	 โดยคำาแนะนำาของคณะรัฐมนตรี	

แล้วนำาเสนอให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติ

	 ประเภทของพระราชกำาหนด

	 พระราชกำาหนด	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	คือ

	 ๑.		 พระราชกำาหนดทั่วไป

	 ๒.		 พระราชกำาหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา

	 พระราชกำาหนดทั่วไป	คือ	พระราชกำาหนดที่คณะรัฐมนตรี

ประกาศใช้เมื่อเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำาเป็นรีบด่วนอันมิอาจ

จะหลีกเลี่ยงได้	 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศ	

ความปลอดภัยสาธารณะ	 ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ	

หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ	 เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ประกาศใช้											

พระราชกำาหนดนั้นแล้ว	 จะต้องเสนอพระราชกำาหนดนั้นต่อรัฐสภา

โดยไม่ชักช้า	 ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุม

สามัญจะเป็นการชักช้า	 คณะรัฐมนตรีจะต้องดำาเนินการให้มีการเรียก

ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราช

กำาหนดโดยเร็ว



๑๐๘

	 พระราชกำาหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา	 คือ			

พระราชกำาหนดที่คณะรัฐมนตรีประกาศใช้ระหว่างสมัยประชุม	 กรณีที่

มีความจำาเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา	 ซึ่งจะ

ต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน	

และจะต้องนำาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายใน	 ๓	 วัน	 นับแต่วันถัด

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำาหนด	 จะมีผลเกิดขึ้น

ได้เป็น	๔	กรณ	ีดังนี้

	 ๑.		 กรณีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราช

กำาหนด	 ให้พระราชกำาหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติ											

ต่อไป

	 ๒.		 กรณีสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ	 พระราชกำาหนดนั้น												

เป็นอันตกไป	 แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่าง

ที่ใช้พระราชกำาหนดนั้น

	 ๓.		 กรณีที่สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำาหนด	 แต่

วุฒิสภาไม่อนุมัติ	 และสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนน

เสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ								

สภาผู้แทนราษฎร	 ให้พระราชกำาหนดนั้นตกไป	 แต่ทั้งนี้ไม่กระทบ

กระเทือนกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำาหนดนั้น

	 ๔.		 กรณีที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราช

กำาหนด	 หรือวุฒิสภาไม่อนุมัต	ิ และสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่



๑๐๙

ของสภาผู้แทนราษฎร	 ให้พระราชกำาหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราช

บัญญัติต่อไป

	 หากพระราชกำาหนดนั้นมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ

ยกเลิกบทบัญญัติแห่่งกฎหมายใด	 และพระราชกำาหนดนั้นต้องตกไป	

ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก							

มีผลใช้บังคับต่อไป	นับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชกำาหนดนั้นมีผล

	 หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา	 จำานวน						

ไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๕	 ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละ

สภา	 เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่า															

พระราชกำาหนดนั้นไม่ได้ตราขึ้นเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความ

ปลอดภัยของประเทศ	 ความปลอดภัยสาธารณะ	 ความมั่นคงในทาง

เศรษฐกิจของประเทศ	 หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ	 หรือเป็นกรณี

ฉุกเฉินที่มีความจำาเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้	 ให้ประธานแห่ง

สภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว	 ส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ

ภายใน	 ๓	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัย	 และถ้าผลการ

วินิจฉัยปรากฏว่าพระราชกำาหนดนั้นไม่ได้ตราขึ้นเพื่อประโยชน์ในอันที่

จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ	 ความปลอดภัยสาธารณะ	 ความ

มั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ	 หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ	

หรือเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำาเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้	 ให้

พระราชกำาหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น	 โดยคำาวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	๒	ใน	๓	ของจำานวน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด



๑๑๐

	 การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกำาหนด	ให้นายกรัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 ในกรณีไม่อนุมัติให้มีผลตั้งแต่วันถัดจาก							

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 การพิจารณาพระราชกำาหนดของสภาผู้แทนราษฎรและ

ของวุฒิสภาในกรณียืนยันการอนุมัติพระราชกำาหนด	 จะต้องกระทำาใน

โอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น	ๆ



๑๑๑

การอนุมัติพระราชกำาหนด

คณะรัฐมนตรี

เป็นผู้เสนอ

สภาผู้แทนราษฎร

พิจารณา
วุฒิสภา

พิจารณา

พระราชกำาหนด

นั้นตกไป

ส่งกลับคืนให้

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

มีผลบังคับใช้เป็น

พระราชบัญญัติ

สภาผู้แทนราษฎร

ยืนยันการอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียง

ไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

สภาผู้แทนราษฎร

ยืนยันด้วยคะแนนเสียง

มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

พระราชกำาหนดนั้นตกไป

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ



๑๑๒

กระทู้ถาม

	 กระทู้ถาม	 คือ	 คำาถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ												

สมาชิกวุฒิสภาตั้งถามรัฐมนตรีในเรื่องใด	 ๆ	 อันเกี่ยวกับงานในหน้าที	่					

แต่รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบ	เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยัง

ไม่ควรเปิดเผย	 เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำาคัญของ									

แผ่นดิน	 การตั้งกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีอิสระจาก

มติพรรคการเมือง	 โดยกระทู้ถามที่สมาชิกตั้งถามรัฐมนตรีมีอยู่										

๒	ลักษณะ	คือ

	 (๑)		 คำาถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

ของรัฐมนตร	ีซึ่งส่วนใหญ่จะถามเกี่ยวกับปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	ซึ่งอยู่

ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีนั้น

	 (๒)			 คำาถามเกี่ยวกับนโยบายการบริหารของรัฐมนตร	ี ซึ่ง

เป็นคำาถามที่สมาชิกตั้งขึ้น	 เมื่อเห็นว่าการบริหารราชการแผ่นดินของ

รัฐบาลไม่เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา	 หรือดำาเนินการ

บริหารงานผิดพลาดไม่ตรงตามนโยบาย

	 กระทู้ถามนับเป็นวิธีการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	

ที่สำาคัญอย่างหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ	 เพราะจะทำาให้ฝ่ายบริหารมี

ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดียิ่งขึ้น	 มิฉะนั้นจะต้อง

ถูกฝ่ายนิติบัญญัติตั้งกระทู้ถามอันแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาด	

บกพร่องในการปฏิบัติงานของตน



๑๑๓

	 ประเภทของกระทู้ถาม

	 กระทู้ถามม	ี๒	ประเภท	คือ	กระทู้ถามสด	และกระทู้ถาม

ทั่วไป

	 กระทู้ถามแต่ละกระทู้ถามนั้น	 ให้ตั้งถามและซักถามได้

เฉพาะคนเดียว

	 ในการประชุมครั้งหนึ่ง	 ๆ	 จะบรรจุกระทู้ถามสดได้ไม่เกิน	

๓	 กระทู	้ และกระทู้ถามทั่วไปไม่เกิน	 ๓	 กระทู้	 แต่ถ้าหากมีกระทู้ถาม

ทั่วไปรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมจำานวนมากหรือมีกระทู้ถาม

ทั่วไปที่เลื่อนมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว	 ประธานสภาจะบรรจุกระทู้ถาม

ทั่วไปเกินกว่านี้ได้

	 การจัดลำาดับกระทู้ถามในที่ประชุมสภา	 ให้จัดตามลำาดับ

คือ	กระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไป

	 ๑.  กระทู้ถามสด	 สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามได้

ครั้งละ	๑	กระทู้	โดยให้ทำาเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาในวันประชุม

ที่มีวาระการตอบกระทู้ถามก่อนเริ่มประชุมตามเวลาที่ประธานสภา

กำาหนด	 โดยผู้ตั้งกระทู้ถามสดต้องระบุชื่อเรื่องที่จะถาม	 พร้อมระบุ

วัตถุประสงค์ว่าจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใด	 และต้องมี

ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้

	 	 	 ๑)		 เป็นเรื่องสำาคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

	 	 	 ๒)		 เป็นเรื่องที่กระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ

และประชาชน

	 	 	 ๓)		 เป็นเรื่องเร่งด่วน



๑๑๔

	 ประธานสภาจะเป็นผู้ วินิจฉัยว่ ากระทู้ ถามใดเป็น													

กระทู้ถามสดหรือไม่	 และในสัปดาห์ใดมีกระทู้ถามสดที่ประธานสภา

วินิจฉัยแล้วเกินจำานวน	 ๓	 กระทู้	 ประธานสภาจะจับสลากให้เหลือ

เพียง	๓	กระทู	้ในจำานวน	๓	กระทู้นี้	หากปรากฏว่ามีกระทู้ถามที่เป็น

เรื่องทำานองเดียวกัน	 ให้กระทู้ถามที่ถูกจับสลากขึ้นมาในลำาดับหลัง					

ตกไป

	 กระทู้ถามสดที่ประธานสภาวินิจฉัยแล้ว	 ให้บรรจุเข้า

ระเบียบวาระกระทู้ถามสด	 และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี						

ที่ถูกตั้งกระทู้ถามทราบ

	 ระยะเวลาในการถามและตอบกระทู้ถามสดในการประชุม

แต่ละครั้ง	 ต้องไม่เกิน	 ๖๐	 นาที	 และผู้ตั้งกระทู้ถามสดมีสิทธิซักถาม

ด้วยวาจาได้เรื่องละไม่เกิน	 ๓	 ครั้ง	 และต้องถามตอบภายในกำาหนด

เวลา	 ๒๐	 นาท	ี นอกจากในสัปดาห์ใดจะมีกระทู้ถามสดน้อยกว่า	 ๓	

กระทู้	ก็สามารถขยายเวลาออกไปอีกตามสัดส่วนภายในเวลา	๖๐	นาที

	 การถาม	 การชี้แจง	 หรือการตอบกระทู้ถามสดให้											

ดำาเนินการในที่ประชุมสภา

	 ๒.  กระทู้ถามทั่วไป	 การตั้งกระทู้ถามทั่วไปต้องเสนอ	

ล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา	 โดยมีข้อความเป็นคำาถามใน

ข้อเท็จจริงหรือนโยบาย	 และระบุว่าจะให้ตอบในที่ประชุมสภาหรือใน

ราชกิจจานุเบกษา	 กระทู้ถามที่ประธานสภาวินิจฉัยว่าเป็นกระทู้ถาม

ให้จัดส่งไปยังรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถาม	 ในกรณีที่เป็นกระทู้ถามที่

ต้องตอบในที่ประชุมสภา	 ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมภายใน	

๑๕	วัน	นับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถาม



๑๑๕

	 กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภาเมื่อรัฐมนตรีได้ตอบ

แล้ว	 ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีกหนึ่งครั้ง	 เว้นแต่จะขอซักถาม

ต่อไปเพราะคำาตอบยังไม่หมดประเด็นและประธานอนุญาต

	 กระทู้ที่ต้องตอบในที่ประชุมสภาทั้งที่ได้รับการบรรจุและ

ยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระในสมัยประชุมนั้น	เมื่อสิ้นสุดสมัย

ประชุมให้ประธานสภารวบรวมแจ้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องดำาเนินการตอบ

ในราชกิจจานุเบกษาภายใน	๓๐	วัน

	 หากเป็นกระทู้ถามที่ต้องตอบในราชกิจจานุ เบกษา	

ประธานสภาจะแจ้งไปยังรัฐมนตรีที่ถูกตั้งกระทู้ถามเพื่อดำาเนินการ

ตอบภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ส่งไปยังรัฐมนตรี	 เมื่อรัฐมนตรีได้ตอบ

แล้ว	 ให้ส่งราชกิจจานุเบกษาที่มีคำาตอบกระทู้ถามมาเพื่อให้ประธาน

สภาแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ

	 หากรัฐมนตรีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถตอบภายในกำาหนด

เวลาได้ให้แจ้งเหตุขัดข้องเป็นหนังสือและให้กำาหนดว่าจะตอบได้								

เมื่อใด	เพื่อให้ประธานสภาแจ้งให้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ

	 ลักษณะของกระทู้ถาม

	 กระทู้ถามมีลักษณะเป็นการตั้งคำาถามเพื่อให้ผู้อื่นตอบ

หรือชี้แจงข้อสงสัย	 การตั้งกระทู้ถามจึงควรมีลักษณะเป็นข้อความที่

ชัดเจน	 ตรงประเด็น	สามารถเข้าใจได้ง่าย	ซึ่งข้อบังคับการประชุมสภา

ทุกสมัยที่ผ่านมาได้กำาหนดลักษณะของกระทู้ถามและคำาชี้แจง

ประกอบว่าต้องชัดเจน	 ไม่ฟุ่มเฟือย	 วนเวียน	 ซ้ำาซาก	 หรือมีลักษณะ

เป็นการอภิปราย	และต้องไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้



๑๑๖

	 ๑.		 เป็นเชิงประชด	เสียดสี	หรือกลั่นแกล้งใส่ร้าย

	 ๒.		 เคลือบคลุมหรือเข้าใจยาก

	 ๓.			 เป็นเรื่องที่ได้ตอบแล้วหรือชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ

	 ๔.		 เป็นเรื่องที่มีประเด็นคำาถามซ้ำากับกระทู้ถามซึ่งมี											

ผู้เสนอมาก่อน

	 ๕.		 เป็นการให้ออกความเห็น

	 ๖.		 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย

	 ๗.		เป็นเรื่องที่ไม่มีสาระสำาคัญ

	 ๘.		 เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลใด	 เว้นแต่ที่ เกี่ยวกับ								

การงานในหน้าที่ราชการ



๑๑๗

การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี

	 สภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

บุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน								

๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก	 ภายหลังมี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป

	 สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้ง

เป็นนายกรัฐมนตรีได้หนึ่งชื่อ	 และจะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

ไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๕	 ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ																

สภาผู้แทนราษฎรรับรอง	 โดยสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้หนึ่งชื่อ	

ซึ่งการรับรองและการออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบให้กระทำา

เป็นการเปิดเผย	 โดยการรับรองให้ใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่

ประธานกำาหนด	ส่วนการออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบจะใช้วิธี

การเรียกชื่อสมาชิกตามหมายเลขประจำาตัวสมาชิกและให้ออกเสียง	

ลงคะแนนเป็นรายคนตามวิธีที่ประธานกำาหนด

	 มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบกับการแต่งตั้งบุคคล

ใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	 แต่ถ้าไม่มีผู้ได้รับ

คะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งและมีการออกเสียงลงคะแนน

หลายครั้งจนพ้นกำาหนด	 ๓๐	 วัน	 แล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดได้รับคะแนน

เสียงเห็นชอบให้ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตร	ี ให้ประธานสภาผู้แทน

ราษฎรนำาความขึ้นกราบบังคมทูลภายใน	๑๕	วันนับแต่วันที่พ้นกำาหนด

เวลาดังกล่าวเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับ



๑๑๘

คะแนนเสียงสูงสุดในการลงคะแนนครั้งสุดท้ายเป็นนายกรัฐมนตรี	

และให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม

ราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี

สภาผู้แทนราษฎร

มีมติเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่ง
สภาผู้แทนราษฎร

มีมติเห็นชอบไม่เกินกึ่งหนึ่ง

และได้ออกเสียงลงคะแนนหลายครั้ง

จนพ้นกำาหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่มี

การเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

นำาชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดใน

การลงคะแนนครั้งสุดท้าย

กราบบังคมทูลภายใน ๑๕ วัน

นับแต่วันพ้นกำาหนด เพื่อทรงแต่งตั้ง

เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

นำาชื่อผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้

ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง

เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

ส.ส. เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี

และต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕



๑๑๙

การเปิดอภิปรายทั่วไป

	 การเปิดอภิปรายทั่วไปเป็นมาตรการควบคุมการบริหาร

ราชการแผ่นดินวิธีหนึ่ง	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรการที่สำาคัญ	 และมี

ประสิทธิภาพมาก	 การเปิดอภิปรายทั่วไปจึงเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	 เพราะสามารถเป็น

เครื่องมือเหนี่ยวรั้งและถ่วงดุลอำานาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและ							

ฝ่ายบริหารให้อยู่ในภาวะสมดุลได้ดีที่สุด

	 ลักษณะของการเปิดอภิปรายทั่วไป

	 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	 สามารถแบ่ง

ได้เป็น	๒	ลักษณะ	คือ

	 ๑.		 การเปิดอภิปรายทั่วไปโดยมีการลงมติ

	 ๒.		 การเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติ

	 ๑.  การเปิดอภิปรายทั่วไปโดยมีการลงมติ	 ได้แก	่ การเปิด

อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีเป็น

รายบุคคล

	 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๕	 ของจำานวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	 มีสิทธิเข้าชื่อเสนอ

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี											

และต้องเสนอชื่อผู้สมควรดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปด้วย	



๑๒๐

เมื่อได้มีการเสนอญัตติแล้ว	 จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้	 เว้นแต่

จะมีการถอนญัตติ	 หรือมติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงไม่มากกว่า							

กึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

	 สำาหรับการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนไม่น้อยกว่า		

๑	 ใน	 ๖	 ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร							

มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้	 รวมทั้งยังสามารถเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีที่ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีตำาแหน่งอื่นได้ด้วย	 โดยรัฐมนตรีคนใด

พ้นจากตำาแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตำาแหน่งอื่นภายหลังจาก

วันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอญัตติดังกล่าว	 หรือรัฐมนตรี	

ผู้ซึ่งพ้นจากตำาแหน่งเดิมไม่เกิน	 ๙๐	 วันก่อนวันที่สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจฯ	

แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตำาแหน่งอื่น	 ให้รัฐมนตรีคนนั้นยังคงต้องถูก

อภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจต่อไป

	 นอกจากนี้	รัฐธรรมนูญยังให้สิทธิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จากพรรคการเมืองฝ่ายค้านในการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อ

ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้แม้จะมี

จำานวนสมาชิกไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กำาหนดก็ตาม	 โดยสามารถเสนอญัตติ

ขอเปิดอภิปรายทั่วไปได้	ต่อเมื่อ

	 ๑.		 รัฐบาลได้บริหารประเทศมาเกิน	๒	ปีแล้ว



๑๒๑

	 ๒.		 มีจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมือง

ที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลเข้าชื่อเสนอญัตติมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิก							

สภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลทั้งหมดเท่าที่					

มีอยู่

	 การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ									

นายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล	 ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ

พฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่มีพฤติการณ์ร่ำารวยผิด

ปกต	ิ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ	 หรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 จะเสนอญัตติได้ต้องมีการยื่นคำาร้องขอ

ถอดถอนต่อประธานวุฒิสภาก่อน	 โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จำานวนไม่น้อยกว่า	 ๑	ใน	๔	ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ

สภาผู้แทนราษฎร	 หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวนไม่น้อยกว่า	

๒๐,๐๐๐	 คน	 มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามี

มติให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีออกจากตำาแหน่ง	 โดยเมื่อ

ได้ยื่นคำาร้องขอถอดถอนแล้วให้ดำาเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอผล

การดำาเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ	ตามมาตรา	๒๗๒	ของรัฐธรรมนูญ

	 เมื่อการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตร	ี

และรัฐมนตรี เป็นรายบุคคลสิ้นสุดลง	 โดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่าน

ระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป	 ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจ

หรือไม่ไว้วางใจ	 การลงมติมิให้กระทำาในวันเดียวกับวันที่การอภิปราย

สิ้นสุด	 และมติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร



๑๒๒

	 ในกรณีที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายนั้นเป็นอันหมด

สิทธิที่จะเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ

นายกรัฐมนตร	ีและรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น

	 ในกรณีที่มติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมีคะแนนเสียง

มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน

ราษฎร	 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนำาชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้

ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป

	 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อการอภิปรายไม่ไว้

วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใด	 นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี								

ผู้นั้นต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อชี้แจงด้วยตนเอง	 หากมีเหตุจำาเป็น

อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ทำาให้ไม่อาจเข้าชี้แจงได	้ ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ

ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบก่อนหรือในวันประชุมสภาในเรื่อง						

ดังกล่าว	 โดยการชี้แจงจะชี้แจงคำาอภิปรายของสมาชิกทีละคนเป็น

ลำาดับไปหรือจะรอรวมชี้แจงครั้งละหลายคนก็ได้

	 ในการอภิปรายและการลงมติไม่ไว้วางใจสมาชิกมีอิสระ

จากพรรคการเมือง

	 ๒.  การเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมต	ิได้แก่

	 	 	๒.๑  การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา

	 	 	รัฐธรรมนูญกำาหนดให้วุฒิสภาสามารถขอเปิด

อภิปรายทั่วไปได้	โดยสมาชิกวุฒิสภาจำานวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๓	ของ



๑๒๓

จำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา	 มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิด

อภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา	 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง								

หรือชี้แจงปัญหาสำาคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มี			

การลงมติ

	 	 การขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภานี้	 จะกระทำาได้

เพียงครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง

	 	 ๒.๒ การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อฟังความคิดเห็น

	 	 ในกรณีที่มีปัญหาสำาคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการ

แผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภา															

ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา	 นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธาน

รัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้							

โดยไม่มีการลงมติ



๑๒๔

การขอเปิดอภิปรายทั่วไป

เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี

ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร

ส.ส. จำานวนไม่น้อยกว่า

๑ ใน ๕ เสนอญัตติ

ขอเปิดอภิปรายทั่วไป

เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ

นายกรัฐมนตรี และต้อง

เสนอรายชื่อผู้สมควรเป็น

นายกรัฐมนตรีคนต่อไป

ประธานสภา

ผู้แทนราษฎรนำาชื่อ

ผู้ที่ได้รับการเสนอ

ชื่อให้ดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรี

กราบบังคมทูล

เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป

สมาชิกที่เข้าชื่อ

เสนอญัตติ

หมดสิทธิที่จะเสนอ

ญัตตินี้อีกตลอด

สมัยประชุมนั้น

แจ้งให้

นายกรัฐมนตรีทราบ

บรรจุระเบียบวาระประชุมเป็นเรื่องด่วน

สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายลงมติ

มติให้ผ่าน

ระเบียบวาระ

เปิดอภิปรายนั้นไป

ลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ

(ให้กระทำาในวันถัดจากวันที่การอภิปรายสิ้นสุด)

มติไม่ไว้วางใจ

ไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ง

มติไม่ไว้วางใจ

มากกว่ากึ่งหนึ่ง



๑๒๕

การขอเปิดอภิปรายทั่วไป

เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ประธาน

สภาผู้แทนราษฎร
ส.ส. จำานวนไม่น้อยกว่า

๑ ใน ๖ เสนอญัตติ

ขอเปิดอภิปรายทั่วไป

เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ

รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

รัฐมนตรี

พ้นจากตำาแหน่ง

สมาชิกที่เข้าชื่อ

เสนอญัตติ

หมดสิทธิที่จะเสนอ

ญัตตินี้อีกตลอด

สมัยประชุมนั้น

แจ้งให้รัฐมนตรีทราบ

บรรจุระเบียบวาระประชุมเป็นเรื่องด่วน

สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายลงมติ

มติให้ผ่าน

ระเบียบวาระ

เปิดอภิปรายนั้นไป

ลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ

(ให้กระทำาในวันถัดจากวันที่การอภิปรายสิ้นสุด)

มติไม่ไว้วางใจ

ไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ง

มติไม่ไว้วางใจ

มากกว่ากึ่งหนึ่ง



๑๒๖

กรรมาธิการ
	

	 กรรมาธิการ	 คือ	 บุคคลที่สภาแต่งตั้งขึ้นประกอบเป็น													

คณะกรรมาธิการเพื่อให้พิจารณากฎหมายหรือกระทำากิจการใด	ๆ	อัน

อยู่ในอำานาจหน้าที่ของสภา	แล้วรายงานต่อสภา

	 ประเภทของคณะกรรมาธิการ

	 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย												

พุทธศักราช	๒๕๕๐	และข้อบังคับการประชุมสภาในปัจจุบัน	สามารถ

จำาแนกคณะกรรมาธิการได้เป็น	๖	ประเภท	คือ

	 ๑.  คณะกรรมาธิการสามัญประจำาสภา	 คือ	 กรรมาธิการที่

สภาเลือกและตั้งจากบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภาเท่านั้นประกอบเป็นคณะ

กรรมาธิการและตั้งไว้เป็นการถาวรตลอดอายุของสภา	 โดยมีจำานวน

และคณะตามความจำาเป็นในกิจการของสภานั้น

	 ข้อบังคับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้

กำาหนดให้มีคณะกรรมาธิการสามัญประจำาสภา	๓๕	คณะ	แต่ละคณะ

ประกอบด้วยกรรมาธิการจำานวน	๑๕	คน	ดังนี้

	 ๑.		 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย	 การยุติธรรมและ						

สิทธิมนุษยชน

	 ๒.		 คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

	 ๓.		 คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	

รัฐวิสาหกิจ	องค์การมหาชน	และกองทุน



๑๒๗

	 ๔.		 คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย

	 ๕.		 คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตร	ี ผู้สูงอายุ

และผู้พิการ

	 ๖.		 คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ

	 ๗.		 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

	 ๘.		 คณะกรรมาธิการการคมนาคม

	 ๙.		 คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ

	 ๑๐.	คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค

	 ๑๑.	คณะกรรมาธิการการเงิน	 การคลัง	 การธนาคารและ

สถาบันการเงิน

	 ๑๒.	คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

	 ๑๓.	คณะกรรมาธิการการตำารวจ

	 ๑๔.	คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ

	 ๑๕.	คณะกรรมาธิการการทหาร

	 ๑๖.	คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา

	 ๑๗.	คณะกรรมาธิการการที่ดิน	 ทรัพยากรธรรมชาต	ิ และ								

สิ่งแวดล้อม

	 ๑๘.	คณะกรรมาธิการการปกครอง

	 ๑๙.	คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น

	 ๒๐.	คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน

และยาเสพติด

	 ๒๑.	คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ

จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย



๑๒๘

	 ๒๒.	คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ

	 ๒๓.	คณะกรรมาธิการการพลังงาน

	 ๒๔.	คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง	 การสื่อสาร

มวลชน	และการมีส่วนร่วมของประชาชน

	 ๒๕.	คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

	 ๒๖.	คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทาง

ปัญญา

	 ๒๗.	คณะกรรมาธิการการแรงงาน

	 ๒๘.	คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 ๒๙.	คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม

	 ๓๐.	คณะกรรมาธิการการศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรม

	 ๓๑.	คณะกรรมาธิการการศึกษา

	 ๓๒.	คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม

	 ๓๓.	คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

	 ๓๔.	คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม

	 ๓๕.	คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม

	 หากมี ความจำ า เป็ นสภาผู้ แทนราษฎรจะตั้ ง คณะ

กรรมาธิการสามัญคณะอื่นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ได้	 และสมาชิกสภา								

ผู้แทนราษฎรคนหนึ่งจะดำารงตำาแหน่งกรรมาธิการสามัญได้ไม่เกิน								

๒	คณะ

	 ส่วนข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	 ๒๕๕๑	กำาหนดให้

วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาขึ้น	๒๒	คณะ	แต่ละ



๑๒๙

คณะประกอบด้วยกรรมาธิการจำานวนไม่น้อยกว่า	 ๙	 คน	 แต่ไม่เกิน		

๑๕	คน	ดังนี้

	 ๑.		 คณะกรรมาธิการการกีฬา

	 ๒.		 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

	 ๓.			 คณะกรรมาธิการการคมนาคม

	 ๔.		คณะกรรมาธิการการเงิน	 การคลัง	 การธนาคารและ

สถาบันการเงิน

	 ๕.		 คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

	 ๖.		 คณะกรรมาธิการการทหาร

	 ๗.		คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว

	 ๘.		 คณะกรรมาธิการการปกครอง

	 ๙.		 คณะกรรมาธิการการพลังงาน

	 ๑๐.	คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

	 ๑๑.	คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก	

เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาส

	 ๑๒.	คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำารวจ

	 ๑๓.	คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม

	 ๑๔.	คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การ

สื่อสารและโทรคมนาคม

	 ๑๕.	คณะกรรมาธิการการศาสนา	 คุณธรรม	 จริยธรรม	

ศิลปะและวัฒนธรรม

	 ๑๖.	คณะกรรมาธิการการศึกษา



๑๓๐

	 ๑๗.	คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

	 ๑๘.	คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและ

ติดตามการบริหารงบประมาณ

	 ๑๙.	คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ๒๐.	คณะกรรมาธิการศึกษา	 ตรวจสอบเรื่องการทุจริต	

และเสริมสร้างธรรมาภิบาล

	 ๒๑.	คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ 	 การพาณิชย์และ

อุตสาหกรรม

	 ๒๒.	คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน	สิทธิเสรีภาพและการ

คุ้มครองผู้บริโภค

	 หากมีความจำาเป็นหรือเห็นสมควรวุฒิสภาจะตั้งคณะ

กรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาเพิ่มขึ้นหรือลดจำานวนคณะ

กรรมาธิการลงเมื่อใดก็ได้	และสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งจะดำารงตำาแหน่ง

กรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาได้ไม่เกิน	 ๒	 คณะ	 เว้นแต่สมาชิก								

ที่ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภา		

ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาได้หนึ่งคณะ	 ส่วน

สมาชิกผู้ดำารงตำาแหน่งเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญประจำา

วุฒิสภาจะดำารงตำาแหน่งเลขานุการคณะกรรมาธิการสามัญประจำา

วุฒิสภาอื่นอีกไม่ได้

	 ๒.  คณะกรรมาธิการวิสามัญ	 หมายถึง	 กรรมาธิการที่

สภาแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น	มีจำานวน

ตามที่ที่ประชุมสภากำาหนดประกอบเป็นคณะกรรมาธิการ	 สภาจะตั้ง



๑๓๑

คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นในกรณีที่สภาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผล

และความจำาเป็นในกิจการของสภา	 ซึ่งไม่อยู่ในขอบข่ายของคณะ

กรรมาธิการสามัญคณะใดคณะหนึ่งหรือเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกับ

ขอบข่ายความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการสามัญหลายคณะ								

ควรจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีความรู้และผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ	

หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย	 เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ปฏิบัติ

หน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว	คณะกรรมาธิการวิสามัญก็จะสิ้นสภาพไป

	 สำาหรับการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภา												

ผู้แทนราษฎรจะเลือกจากบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อมีจำานวน								

ไม่เกิน	๑	ใน	๔	ของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมด	จำานวนนอกจากนั้นให้

ที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ	 โดยให้มีจำานวนตามหรือใกล้

เคียงกับอัตราส่วนของจำานวนสมาชิกของแต่ละพรรคการเมืองหรือ

กลุ่มพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา

	 การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 เพื่อพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติที่มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอาย	ุ

หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ	 จะตั้งจากบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนองค์การ

เอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้น	 จำานวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๓	 ของ

จำานวนกรรมาธิการทั้งหมด	 โดยมีสัดส่วนหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน	

และตั้งจากบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อไม่เกิน	๑	 ใน	๖	ของจำานวน

กรรมาธิการทั้งหมด	 จำานวนกรรมาธิการที่เหลือให้ที่ประชุมเลือกจาก

รายชื่อที่สมาชิกเสนอ	 โดยให้มีจำานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วน

ของจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมือง	 หรือ

กลุ่มพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร



๑๓๒

	 การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอมา	 ให้ตั้งจาก						

ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ

นั้นจำานวนไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๓	ของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมด	และตั้ง

จากบุคคลที่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อไม่เกิน	 ๑	 ใน	 ๖	 ของจำานวน

กรรมาธิการทั้งหมด	 จำานวนกรรมาธิการที่เหลือให้ที่ประชุมเลือกจาก

รายชื่อที่สมาชิกเสนอ	 โดยให้มีจำานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วน

ของจำานวนสมาชิกของแต่ละพรรคการเมืองหรือกลุ่มพรรคการเมืองที่

มีอยู่ในสภา

	 การเลือกตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอมาที่มีสาระ

สำาคัญเกี่ยวกับเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 หรือผู้พิการ	 หรือ									

ผู้ทุพพลภาพ	 ให้ตั้งจากผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อ

เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นจำานวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๓	 ของจำานวน

กรรมาธิการทั้งหมด	 และให้ตั้งจากบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนองค์การเอกชน

เกี่ยวกับเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 หรือผู้พิการ	 หรือผู้ทุพพลภาพ	

จำานวนไม่น้อยกว่า	๑	 ใน	๓	ของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมด	 โดยให้มี

สัดส่วนหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน	 รวมทั้งให้ตั้งจากบุคคลที่คณะ

รัฐมนตรีเสนอชื่อไม่เกิน	 ๑	 ใน	 ๖	 ของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมด	

จำานวนกรรมาธิการที่เหลือให้ที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่สมาชิกเสนอ	

โดยให้มีจำานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำานวนสมาชิกของ

แต่ละพรรคการเมืองหรือกลุ่มพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา



๑๓๓

	 จำานวนคณะของคณะกรรมาธิการวิสามัญจะไม่มีการ

กำาหนดไว้แน่นอนเหมือนกับคณะกรรมาธิการสามัญประจำาสภา	 และ

จะตั้งขึ้นเมื่อใดขึ้นอยู่กับมติของสภาที่จะพิจารณา	 ส่วนจำานวน

กรรมาธิการในแต่ละคณะก็มิได้มีการกำาหนดไว้ชัดเจน	 แต่ละสภาจะ

กำาหนดจำานวนกรรมาธิการเมื่อมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น

	 ๓.  คณะกรรมาธิการร่วมกัน	 หมายถึง	 กรรมาธิการที่

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาปัญหาร่วมกัน	

อันประกอบด้วยบุคคลที่เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และวุฒิสภา	 โดยมีจำานวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำาหนดเพื่อ

ทำาหน้าที่ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญที่วุฒิสภาได้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติหรือ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่สภาผู้แทนราษฎรได้ให้	

ความเห็นชอบแล้ว	 และเมื่อดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะสิ้นสภาพไป

เช่นเดียวกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 และเมื่อพิจารณาเสร็จจะต้อง

รายงานผลการพิจารณาและเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง														

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นต่อสภาทั้งสอง	 หากสภาทั้ง

สองเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว	 ให้

นายกรัฐมนตรีนำาขึ้นทูลเกล้าฯถวาย	 เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลง						

พระปรมาภิไธย	และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป	แต่หากสภา

ใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วยก็ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง						

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไว้ก่อน



๑๓๔

	 ๔.  คณะกรรมาธิการเต็มสภา	หมายถึง	คณะกรรมาธิการ									

ที่ประกอบด้วยสมาชิกทุกคนในที่ประชุมสภาเป็นกรรมาธิการ	 โดย

ประธานของที่ประชุมทำาหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	

	 คณะกรรมาธิการเต็มสภาจะเกิดขึ้นในกรณีของการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญในวาระที่	 ๒	 ขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ	 ซึ่งจะ

กระทำาได้ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอ	หรือเมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมี

สมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า	๒๐	คน	และที่ประชุมอนุมัติ

	 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญโดยกรรมาธิการเต็มสภานั้น	 สภาจะตั้งคณะ

กรรมาธิการเพื่อพิจารณาปัญหาใดโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับร่างพระราช

บัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นก็ได้	 และสภา

อาจมีมติให้พิจารณารวดเดียวเป็น	 ๓	 วาระได้	 โดยให้สมาชิกทุกคน															

ในที่ประชุมประกอบเป็นคณะกรรมาธิการพิจารณารายละเอียดของ

ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น

	 ๕.  คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา	 หมายถึง	 คณะ

กรรมาธิการที่เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา	

ทั้งนี้	 กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมี

จำานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจำานวนสมาชิกของแต่ละ

สภา	 กรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภามีหน้าที่พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ตามที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามอบหมายตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๓๖	ดังนี้



๑๓๕

	 	 	 (๑)	 	การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำาเร็จ

ราชการแทนพระองค์ตามมาตรา	๑๙

	 	 	 (๒)	 	การปฏิญาณตนของผู้สำ า เร็จราชการแทน

พระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา	๒๑

	 	 	 (๓)	 	การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาล

ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ	์พระพุทธศักราช	๒๔๖๗	ตามมาตรา	๒๒

	 	 	 (๔)	 	การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการ						

สืบราชสมบัติตามมาตรา	๒๓

	 	 	 (๕)	 	การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องอื่นในสมัย

ประชุมสามัญนิติบัญญัติได้ตามมาตรา	๑๒๗

	 	 	 (๖)	 	การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุม	

ตามมาตรา	๑๒๗

	 	 	 (๗)	 	การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา	๑๒๘

	 	 	 (๘)	 	การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา	๑๓๗

	 	 	 (๙)	 	การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา	๑๔๕

	 	 	 (๑๐)		การปรึกษาร่ างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติใหม่ตามมาตรา	๑๕๑

	 	 	 (๑๑)		ก า ร ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อบ ใ ห้ พิ จ า รณ า ร่ า ง

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม	ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ

ร่างพระราชบัญญัติต่อไปตามมาตรา	๑๕๓	วรรคสอง

	 	 	 (๑๒)		การแถลงนโยบายตามมาตรา	๑๗๖

	 	 	 (๑๓)		การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา	๑๗๙



๑๓๖

	 	 	 (๑๔)	การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม

ตามมาตรา	๑๘๙

	 	 	 (๑๕)	การรับฟังคำาชี้แจงและการให้ความเห็นชอบ

หนังสือสัญญาตามมาตรา	๑๙๐

	 	 	 (๑๖)	การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา	๒๙๑

	 นอกจากนี้ 	 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ 											

คณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาตามมาตรา	 ๑๗๖	

ของรัฐธรรมนูญว่าจำาเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน	 หากสภา					

ผู้แทนราษฎรมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ	 และคะแนนเสียงที่ไม่ให้ความ

เห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด								

เท่าที่มีอยู่	 คณะรัฐมนตรีอาจขอให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อมีมติอีก

ครั้งหนึ่ง	 หากรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้

เป็นสมาชิกของแต่ละสภามีจำานวนเท่ากันตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ	

ประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัตินั้น	และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภารายงาน

และเสนอร่างพระราชบัญญัติที่ได้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา	 ถ้ารัฐสภามี

มติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินั้น	 ให้นายกรัฐมนตรีนำาขึ้น

ทูลเกล้าฯ	 ถวาย	 เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย	 และ

ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป	 ถ้ารัฐสภามีมติไม่ให้ความ								

เห็นชอบ	ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป

	 ๖.  คณะกรรมาธิการตามมาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญ	

คณะกรรมาธิการประเภทนี้จะมีเฉพาะในวุฒิสภาเท่านั้น	 ในกรณีที่



๑๓๗

วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้บุคคลดำารงตำาแหน่งใดตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ	 ให้วุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งมี

จำานวนไม่เกิน	๑๕	คน	เพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	ความประพฤติ	

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารง

ตำาแหน่งนั้น	 รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำาเป็น

สำาหรับตำาแหน่งนั้นเป็นกรณี	 ๆ	 ไป	 โดยคณะกรรมาธิการดังกล่าวมี

ฐานะเป็นคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภา

	 ทั้งนี้	 เมื่อคณะกรรมาธิการชุดนี้ได้ตรวจสอบประวัติ						

ความประพฤติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการ

เสนอชื่อดังกล่าว	 พร้อมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน	

ต่าง	 ๆ	 อันจำาเป็นแล้ว	 จะรายงานต่อวุฒิสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป

	 สำาหรับการตั้งกรรมาธิการสามัญดังกล่าว	 จะตั้งจาก

สมาชิกที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเสนอชื่อจำานวน	๓	คน	

จำานวนที่ เหลือให้ที่ประชุมวุฒิสภาเลือกจากรายชื่อสมาชิกที่ 																		

คณะกรรมาธิการสามัญประจำาวุฒิสภาเสนอจากกรรมาธิการคณะนั้น	 ๆ	

คณะละ	๑	คน	ส่วนการประชุมคณะกรรมาธิการให้กระทำาเป็นการลับ

	 ขอบเขตอำานาจหน้าที่

	 กรรมาธิการมีขอบเขตอำานาจหน้าที	่ดังนี้

	 ๑.		 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญตามที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามอบหมาย

แล้วรายงานต่อสภาตามเวลาที่สภากำาหนด



๑๓๘

	 	 	 ๑.๑	 	พิจารณาหลักการของร่างพระราชบัญญัติหรือ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ก่อนที่สภาจะลงมติรับ							

หลักการในวาระที	่๑

	 	 	 ๑.๒			พิจารณารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ

หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่สภามีมติรับหลักการ

แล้ว	 ในการนี้คณะกรรมาธิการมีอำานาจแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดใน

ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น	

และในขณะเดียวกันสมาชิกอื่นก็มีสิทธิเสนอคำาแปรญัตติขอแก้ไข							

เพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนั้นได้ด้วย

	 ๒.		 กระทำากิจการใด	ๆ	ที่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของสภาและ

ต้องระบุโดยชัดแจ้งไว้ในมติของสภาเป็นกรณ	ี ๆ	 ไป	 แล้วรายงานต่อ

สภาตามเวลาที่กำาหนด

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการนั้นรัฐธรรมนูญ

ได้กำาหนดให้คณะกรรมาธิการมีอำานาจออกคำาสั่งเรียกเอกสารจาก

บุคคลใด	 หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นใน

กิจการที่กระทำา	 หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่นั้นได	้

และให้คำาสั่งเรียกดังกล่าวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ	 แต่คำาสั่ง

เรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับกับผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตาม

อำานาจหน้าที่ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหาร

งานบุคคลของแต่ละศาล	 และมิให้ใช้บังคับกับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือ

กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่

โดยตรงในแต่ละองค์กรตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ

หรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	แล้วแต่กรณี



๑๓๙

	 ในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นข้าราชการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ้าง

ของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วน					

ท้องถิ่น	 ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชา

หรือกำากับดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคำาสั่งให้บุคคล

นั้นดำาเนินการตามที่คณะกรรมาธิการมีคำาสั่ง	 เว้นแต่เป็นกรณีที่							

เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำาคัญของแผ่นดิน	 ให้ถือว่าเป็น

เหตุยกเว้นการปฏิบัติตามที่คณะกรรมาธิการมีคำาสั่ง	 โดยการกระทำา

หน้าที่ของบุคคลดังกล่าวให้ได้รับเอกสิทธิ์ตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับสมาชิกรัฐสภา

	 วิธีการตั้งกรรมาธิการ

	 การเลือกและการแต่งตั้งกรรมาธิการเป็นอำานาจของสภา

โดยที่ประชุมสภามีอำานาจเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการ	 โดย

วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดไว้

ในข้อบังคับการประชุมสภาซึ่งมีขั้นตอนในทางปฏิบัติทั่วไปพอสรุปได้

ดังนี้

	 ๑.		 สภาจะพิจารณากำาหนดจำานวนกรรมาธิการที่ตั้งว่า

ควรมีจำานวนเท่าใด	ซึ่งถ้ารัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับกำาหนดไว้แล้ว	ก็ให้

ถือตามนั้น

	 ๒.		 สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อได้ไม่เกินจำานวน																													

กรรมาธิการ	และการเสนอนั้นต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า	๕	คน

	 ๓.			 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมาธิการ						

ถ้ามีการเสนอชื่อกรรมาธิการเท่ากับจำานวนกรรมาธิการทั้งหมด											



๑๔๐

ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ที่ได้รับเลือก	 ถ้ามีการเสนอชื่อมากกว่า

จำานวนกรรมาธิการทั้งหมดให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ

	 การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ

	 ในการดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่าง										

พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 หรือ

กระทำากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ	 อันอยู่ใน

อำานาจหน้าที่ของสภาดังกล่าว	 อาจแบ่งการดำาเนินงานออกได้เป็น									

๒	ลักษณะ	คือ	การประชุม	และการดำาเนินกิจการ

	 การประชุมคณะกรรมาธิการ

	 จากข้อบังคับการประชุมสภาโดยทั่วไป	 ส่วนใหญ่ได้

กำาหนดลักษณะการประชุมคณะกรรมาธิการแตกต่างจากการประชุม

สภา	 กล่าวคือรัฐธรรมนูญได้กำาหนดให้การประชุมสภามีลักษณะ

เป็นการเปิดเผย	 ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมได้	 ส่วนการ

ประชุมคณะกรรมาธิการผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมได้	คือ

	 ๑.		 สมาชิก	

	 ๒.		 รัฐมนตรี	

	 ๓.			 บุคคลซึ่งประธานของที่ประชุมอนุญาต

	 ดังนั้น	 ประชาชนทั่วไปจึงไม่มีสิทธิเข้าฟังการประชุม	

คณะกรรมาธิการ	ส่วนในกรณีประชุมลับ	บุคคลที่จะเข้าฟังการประชุม

คณะกรรมาธิการได้ก็เฉพาะแต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม	 และ

ต้องได้รับอนุญาตจากประธานของที่ประชุมเท่านั้น



๑๔๑

	 ในการประชุมคณะกรรมาธิการจะต้องมีกรรมาธิการมา

ประชุมไม่น้อยกว่า	๑	ใน	๓	ของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู	่												

จึงจะเป็นองค์ประชุม	 หากเป็นการประชุมคณะกรรมาธิการที่จะมีการ

ลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นจะต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

	 สำาหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันนั้น	 ต้องมี

กรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวน

กรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

	 การลงมติ

	 การลงมติของคณะกรรมาธิการให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็น

ประมาณ	 กรรมาธิการคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลง

คะแนน	 ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

เป็นเสียงชี้ขาด

	 การดำาเนินกิจการอื่น ๆ

	 การดำาเนินกิจการอื่นๆ	ของคณะกรรมาธิการก็เป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ของคณะกรรมาธิการในการดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล	ข้อเท็จจริง	และรายละเอียดอื่น	ๆ	อันจะใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ	และเป็นส่วนหนึ่งใน

เหตุและผลที่จะนำาเสนอในรายงานเพื่อสภาพิจารณาต่อไป	การดำาเนิน

กิจการอื่น	ๆ	ของคณะกรรมาธิการ	อาทิ	การจัดสัมมนา	การเดินทาง

ไปประชุม	 พิจารณาศึกษาและดูสภาพข้อเท็จจริง	 ปัญหา	 อุปสรรค								



๑๔๒

ข้อขัดข้อง	 และความเดือดร้อนของประชาชนในต่างจังหวัด	 การเดินทาง

ไปศึกษาดูงานในต่างจังหวัด	และในต่างประเทศ	เป็นต้น

	 ประธานของที่ประชุม

	 โดยปกติคือประธานคณะกรรมาธิการ	เว้นแต่เมื่อประธาน

ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 อาจมอบให้รองประธานหรือเลือก

กรรมาธิการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานเฉพาะคราวทำาหน้าที่แทนได้	

โดยมีหน้าที่ควบคุมและดำาเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบและ

ข้อบังคับ	อนึ่ง	ประธานคณะกรรมาธิการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 ๑.			 นัดประชุมคณะกรรมาธิการ	

	 ๒.		 เป็นประธานของที่ประชุมคณะกรรมาธิการ

	 ๓.			 การลงลายมือชื่อในเอกสาร

	 ๔.		การนัดผู้แปรญัตติ

	 ๕.		การรายงานผลต่อที่ประชุมสภา

	 ๖.		 การแถลงผลงานของคณะกรรมาธิการ

	 เลขานุการของที่ประชุม

	 เลขานุการคณะกรรมาธิการมีความสำาคัญต่อการประชุม

มากเพราะมีหน้าที่ช่วยประธานของที่ประชุมในด้านต่าง	 ๆ	 เช่นติดตาม

ผลการประชุมในแต่ละครั้งว่าที่ประชุมมีมติเป็นเช่นไร	 เพราะอาจมี		

การทบทวนมติใหม่หลายครั้ง	 นอกจากนี้	 ยังมีหน้าที่ช่วยประธานใน

การดำาเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องด้วยระเบียบวิธีปฏิบัต	ิ

ตลอดจนติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



๑๔๓

	 การพ้นจากตำาแหน่งของกรรมาธิการ

	 กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรจะพ้นจากตำาแหน่ง	เมื่อ

	 ๑.		 อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง	หรือมีการยุบสภา							

ผู้แทนราษฎร

	 ๒.		 ตาย	

	 ๓.			 ลาออก

	 ๔.		มีการตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม

	 ๕.		 สภามีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง

	 ๖.		 ขาดการประชุม	 ๓	 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผล					

อันสมควร	 และไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ประธานคณะกรรมาธิการ

ทราบ

	 ส่วนกรรมาธิการของวุฒิสภา	จะพ้นจากตำาแหน่งในกรณีที่

	 ๑.		 สมาชิกถึงคราวออกตามวาระ

	 ๒.		 ตาย

	 ๓.		 ลาออก

	 ๔.		 คณะกรรมาธิการครบวาระ

	 ๕.		 มีการตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม

	 ๖.		 วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตำาแหน่ง

	 การตั้งคณะอนุกรรมาธิการ

	 คณะกรรมาธิการมีอำานาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อ

พิจารณาปัญหาอันอยู่ในอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ	 แล้ว

รายงานคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่คณะกรรมาธิการกำาหนด



๑๔๔

	 ในกรณีที่คณะอนุกรรมาธิการกระทำากิจการ	 พิจารณา

สอบสวน	 หรือศึกษาเรื่องใดไม่เสร็จภายในเวลาที่กำาหนด	 ให้ประธาน

คณะอนุกรรมาธิการขออนุญาตขยายเวลาต่อที่ประชุมคณะ

กรรมาธิการ

	 คณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะประกอบด้วยอนุกรรมาธิการ

มีจำานวนไม่เกิน	 ๑๐	 คน	 โดยให้ตั้งจากบุคคลที่เป็นกรรมาธิการใน					

คณะนั้น	 มีจำานวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๕	 ของจำานวนอนุกรรมาธิการ

ทั้งหมด	จำานวนนอกจากนั้นให้ที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่กรรมาธิการ

เสนอ

	 ประโยชน์ของระบบกรรมาธิการ

	 ๑.  ช่วยแบ่งเบาภาระของสภา	 เนื่องจากกิจกรรมต่าง	 ๆ	

ของรัฐสภาได้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำาดับทุกขณะ	 และมีความสลับซับซ้อน

มากยิ่งขึ้น	ซึ่งสภาไม่อาจจะพิจารณาได้อย่างละเอียดรอบคอบ	จำาเป็น

จะต้องมอบหมายให้คณะกรรมาธิการช่วยเหลือพิจารณากลั่นกรอง

เพื่อสภาจะได้วินิจฉัยปัญหา	หรือกิจการต่าง	ๆ	 ได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพทั้งยังประหยัดเวลาให้สภาอีกด้วย

	 ๒.  ทำาให้ได้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 ในกรณีที่สภามีปัญหา

ที่จะต้องพิจารณา	 และต้องอาศัยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น

โดยเฉพาะก็สามารถแต่งตั้งบุคคลนั้นประกอบเป็นคณะกรรมาธิการได้

	 ๓.  ทำาให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม	เพราะปัญหา

ต่าง	 ๆ	 ได้รับการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบอย่างแท้จริงจาก								

ผู้เชี่ยวชาญ	 และผู้มีประสบการณ์	 ทั้งได้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุก

ฝ่ายโดยใกล้ชิด



๑๔๕

เอกสิทธิ์

	 เอกสิทธิ	์ หมายถึง	 สิทธิพิเศษในอันที่จะได้รับยกเว้นบาง

ประการในการปฏิบัติหน้าที่หรือดำาเนินการ

	 เอกสิทธิ์ในทางรัฐสภา	 หมายถึง	 สิทธิพิเศษในอันที่จะได้

รับการยกเว้นบางประการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่	 หรือการดำาเนิน

งานในด้านรัฐสภาอันเป็นอำานาจพิเศษที่จะประกันให้สมาชิกรัฐสภา

สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในรัฐสภาได้อย่างเป็นอิสระ	 ทั้งทางด้าน

ความคิดและร่างกาย

	 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้เอกสิทธิ์แก่สมาชิกรัฐสภา	ดังนี้

	 ๑.  เอกสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองให้ไม่ต้องรับความผิด	

หมายถึง	 การให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกรัฐสภาในการปฏิบัติหน้าที่บาง

ประการได้อย่างอิสระโดยไม่มีความผิดใด	ๆ	ซึ่งรัฐธรรมนูญได้กำาหนด

ไว้โดยชัดเจน	ดังนี้

	 	 	 ๑.๑	 	เอกสิทธิ์ในการออกเสียงลงคะแนน

	 	 	 ๑.๒	 	เอกสิทธิ์ในการแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความ									

คิดเห็นในที่ประชุมสภา	และที่ประชุมคณะกรรมาธิการ

	 เอกสิทธิ์ดังกล่าวย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และผู้โฆษณา

รายงานการประชุมตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 หรือ

รัฐสภา	 แล้วแต่กรณ	ี และคุ้มครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุม

อนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม	 รวมทั้ง



๑๔๖

ผู้ดำาเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ

โทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภานั้น	 ตลอดจนให้ความ

คุ้มครองถึงบุคคลที่ทำาหน้าที่ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการด้วย

	 ยกเว้นกรณีที่มีการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุ

กระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์	 หากสมาชิกรัฐสภาแถลงข้อเท็จจริง

หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม	 โดยได้กล่าวถ้อยคำาที่มีลักษณะ

เป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่

รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น	 และถ้อยคำาดังกล่าวไปปรากฏนอก

บริเวณรัฐสภาแล้ว	 เอกสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่คุ้มครองแก่สมาชิกผู้กล่าว

ถ้อยคำานั้น

	 ในกรณีดังกล่าว	 ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคำาใดที่อาจเป็นเหตุ

ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความเสียหาย		

ประธานแห่งสภานั้นจะต้องจัดให้มีการโฆษณาคำาชี้แจงตามที่บุคคล

นั้นร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำาหนดในข้อบังคับการ

ประชุมของสภานั้น	 โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการ

ฟ้องคดีต่อศาล

	 ๒.  เอกสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มกัน	 หมายถึง	 การให้สิทธิ

พิเศษที่สมาชิกรัฐสภาจะได้รับความคุ้มครองให้ปลอดภัยจากความผิด

ทั้งทางด้านนิตินัยและพฤตินัยในระหว่างสมัยประชุมเพื่อให้สมาชิก

สามารถมาร่วมประชุมสภาได้โดยอิสระไม่มีอุปสรรคขัดขวาง	 โดย

รัฐธรรมนูญได้กำาหนดให้ความคุ้มกันแก่สมาชิกรัฐสภาดังนี้



๑๔๗

	 	 	 ๒.๑	 	เอกสิทธิ์ที่จะไม่ถูกจับคุมขัง	 หรือหมายเรียกตัว

ไปทำาการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาใน

ระหว่างสมัยประชุม

	 	 	 ๒.๒			เอกสิทธิ์ที่จะไม่ถูกพิจารณาคดีในระหว่างสมัย

ประชุม

	 	 	 ๒.๓			เอกสิทธิ์ที่จะถูกปล่อยจากการถูกคุมขังเมื่อถึง

สมัยประชุม

เอกสิทธิ์

เอกสิทธิ์ของสมาชิกสภา

มีเจตนารมณ์ให้สมาชิกสภามีเสรีภาพ

ในการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภา

กล่าวถ้อยคำา หรือลงคะแนนเสียงเป็น

เอกสิทธิ์ เด็ดขาดผู้ใดจะนำาไปเป็นเหตุ

ฟ้องร้องหรือว่ากล่าวในทางใดมิได้ แต่

ไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคำาในการ

ประชุมสภาที่มีการถ่ ายทอดทางวิทยุ

กระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ หาก

ถ้อยคำาที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอก

บริ เวณรัฐสภา และการกล่าวถ้อยคำา

นั้น มีลักษณะเป็นความผิดทางอาญา

หรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่น

ในระหว่างสมัยประชุมห้ามมิให้จับกุมหรือ

คุมขังหรือหมายเรียกตัวสมาชิกไปทำาการ

สอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา

ความไม่ต้องรับผิด ความละเมิดมิได้



๑๔๘

ศาลรัฐธรรมนูญ

	 ศาลรัฐธรรมนูญ	 ประกอบด้วย	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ		

๑	คน	และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก	๘	คน	ซึ่งพระมหากษัตริย์

ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา	จากบุคคลดังต่อไปนี้

	 ๑.		 ผู้พิพากษาในศาลฎีกา	 ซึ่งดำารงตำาแหน่งไม่ต่ำากว่า						

ผู้พิพากษาศาลฎีกา	 ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา	 โดยวิธี	

ลงคะแนนลับ	จำานวน	๓	คน

	 ๒.		 ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	 ซึ่งได้รับเลือกโดย								

ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด	 โดยวิธีลงคะแนนลับ	

จำานวน	๒	คน

	 ๓.		 ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่ งมีความรู้ความ

เชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์อย่างแท้จริง	จำานวน	๒	คน

	 ๔.		 ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์	 รัฐประศาสนศาสตร์		

หรือสังคมศาสตร์อื่น	 ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหาร

ราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง	จำานวน	๒	คน

	 ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม

ราชโองการแต่งตั้ งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ

	 การสรรหาและการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ								

ที่ มาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ 	 และสาขารั ฐศาสตร์ 	

รัฐประศาสนศาสตร์หรือสังคมศาสตร์อื่น	จะดำาเนินการดังต่อไปนี้



๑๔๙

	 (๑)		 ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	

ซึ่งประกอบด้วย	 ประธานศาลฎีกา	 ประธานศาลปกครองสูงสุด	

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 และ

ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ	 ๑	 คน	

เป็นกรรมการทำาหน้าที่สรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวให้

แล้วเสร็จภายใน	๓๐	วันนับแต่วันที่มีเหตุทำาให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้

ดำารงตำาแหน่งดังกล่าว	 แล้วให้เสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกพร้อมความ

ยินยอมของผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภา	 มติในการคัดเลือกดังกล่าวต้อง

ลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า	 ๒	 ใน	 ๓	 ของ

จำานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่	 ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสรรหาใน

ตำาแหน่งใด	 หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ถ้ากรรมการที่เหลือ

อยู่นั้นมีจำานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	 ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบ

ด้วยกรรมการที่เหลืออยู่

	 (๒)		 ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้											

ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกตาม	 (๑)	 ภายใน	 ๓๐	 วัน									

นับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ	 การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ	 ในกรณีที่

วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ	 ให้ประธานวุฒิสภานำาความกราบบังคมทูล

เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป	 ถ้ากรณีวุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด	 ไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วน	 ให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหา

พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ดำาเนินการสรรหาใหม่	 หากคณะกรรมการ

สรรหาไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาและมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนน

เอกฉันท์	 ให้ส่งรายชื่อนั้นให้ประธานวุฒิสภานำาความกราบบังคมทูล

เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป	 แต่ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์								



๑๕๐

ให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่	 ซึ่งต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	

๓๐	วัน	นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำาเนินการดังกล่าว

	 ในกรณีที่ไม่อาจสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตาม	 (๑)	 ได้ภายใน

เวลาที่กำาหนด	 ไม่ว่าด้วยเหตุใด	 ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตั้ง									

ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำารงตำาแหน่งไม่ต่ำากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา

จำานวน	 ๓	 คน	 และให้ที่ประใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้ง

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำานวน	๒	คน	 เป็นกรรมการสรรหาเพื่อ

ดำาเนินการตาม	(๑)	แทน

	 ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามดังนี้

	 ๑.		 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

	 ๒.		 มีอายุไม่ต่ำากว่า	๔๕	ปีบริบูรณ์

	 ๓.		 เคยเป็นรัฐมนตรี	 ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหาร

สูงสุด	กรรมการการเลือกตั้ง	ผู้ตรวจการแผ่นดิน	กรรมการป้องกันและ											

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 หรือ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 หรือเคยรับราชการในตำาแหน่ง											

ไม่ต่ำากว่ารองอัยการสูงสุด	 อธิบดีหรือผู้ดำารงตำาแหน่งทางบริหารใน

หน่วยราชการที่มีอำานาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี	 หรือดำารงตำาแหน่ง							

ไม่ต่ำากว่าศาสตราจารย์	 หรือเคยเป็นทนายความที่ประกอบวิชาชีพ

อย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	 ๓๐	 ป	ี นับถึงวันที่ได้รับการ

เสนอชื่อ

	 ๔.		 ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

	 	 	 -	 	เป็นภิกษ	ุสามเณร	นักพรต	หรือนักบวช



๑๕๑

	 	 	 -	 	อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

	 	 	 -	 	ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำาสั่งที่

ชอบด้วยกฎหมาย

	 	 	 -	 	วิกลจริต	หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

	 	 	 -	 	ติดยาเสพติดให้โทษ

	 	 	 -	 	เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

ทุจริต

	 	 	 -	 	ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกและถูกคุมขังอยู่ โดย

หมายของศาล

	 	 	 -	 	เคยต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกโดยได้พ้นโทษมายัง

ไม่ถึง	 ๕	 ปีในวันเลือกตั้ง	 เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

	 	 	 -	 	เคยถูกไล่ออก	 ปลดออก	 หรือให้ออกจากราชการ							

หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่า

กระทำาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

	 	 	 -	 	เคยต้องคำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลให้ทรัพย์สิน

ตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น													

ผิดปกติ

	 	 	 -	 	อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำารงตำาแหน่งทาง	

การเมืองตามมาตรา	๒๖๓	หรือ

	 	 	 -	 	เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่ง

	 ๕.		 ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	

ข้าราชการการเมือง	สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น



๑๕๒

	 ๖.		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดำารงตำาแหน่งอื่นของ

พรรคการเมืองในระยะ	๓	ปีก่อนดำารงตำาแหน่ง

	 ๗.		 ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 กรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน	หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้อง

	 (๑)	ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำา

	 (๒)	ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	

รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่

ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ

	 (๓)	ไม่ดำารงตำาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน	บริษัท	หรือองค์การ

ที่ดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน	 หรือเป็น

ลูกจ้างของบุคคลใด

	 (๔)	ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

	 ในกรณีที่บุคคลใดได้รับการคัดเลือกให้เป็นตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญแล้ว	 บุคคลนั้นจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อได้ลาออกจาก

การเป็นบุคคลตาม	(๑)	(๒)	หรือ	(๓)	หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อ

ได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกล่าวแล้ว	 ซึ่งต้องกระทำา

ภายใน	 ๑๕	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบจาก

วุฒิสภา



๑๕๓

	 การพ้นจากตำาแหน่ง	 นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตาม

วาระแล้ว	ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะพ้น

จากตำาแหน่ง		เมื่อ

	 ๑.		 ตาย	

	 ๒.		 มีอายุครบ	๗๐	ปีบริบูรณ์

	 ๓.			 ลาออก

	 ๔.		 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวข้างต้น

	 ๕.		 เป็นข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำา

	 ๖.		 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	

รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา

ของรัฐวิสาหกิจ	หรือของหน่วยงานของรัฐ

	 ๗.		ดำารงตำาแหน่งใดๆ	 ในห้างหุ้นส่วน	 บริษัท	 หรือ

องค์การ	ที่ดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน	หรือ

เป็นลูกจ้างของบุคคลใด

	 ๘.		ประกอบวิชาชีพอิสระ

	 ๙.		วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่ง

	 ๑๐.	ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุก	 แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด

หรือมีการรอการลงโทษ	 เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการ

รอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท	 ความผิดลหุโทษ	

หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมี

วาระในการดำารงตำาแหน่ง	๙	ป	ีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	

และให้ดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว



๑๕๔

	 อำานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

	 ๑.		 วินิจฉัยประเด็นข้อขัดแย้งระหว่างรัฐธรรมนูญกับ

กฎหมายอื่น

	 ๒.		 รับฟ้องจากประชาชนโดยตรงในเรื่องที่ประชาชนถูก

ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้

	 ๓.			 วินิจฉัยปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่

ระหว่างรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาล

ตั้งแต	่๒	องค์กรขึ้นไป

	 ๔.		 วินิจฉัยเรื่องการขาดคุณสมบัติ 	 หรือมีลักษณะ								

ต้องห้ามของ	 กรรมการการเลือกตั้ง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

สมาชิกวุฒิสภา	และรัฐมนตรี

	 ๕.		 วินิจฉัยเกี่ยวกับมติ	 หรือข้อบังคับของพรรคการเมือง

ว่าขัดหรือแย้งกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจเรียกเอกสาร

หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำา	

ตลอดจนขอให้พนักงานสอบสวน	 หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	

รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 ดำาเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่ง

การพิจารณาได้

	 คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด	 มีผลผูกพัน

รัฐสภา	คณะรัฐมนตร	ีศาล	และองค์กรอื่นของรัฐ



๑๕๕

ศาลรัฐธรรมนูญ

องค์ประกอบ อำานาจหน้าที่

อำานาจหน้าที่

- วินิจฉัยประเด็นข้อขัดแย้งระหว่างรัฐธรรมนูญกับกฎหมายอื่น

- รับฟ้องโดยตรงในเรื่องที่ประชาชนถูกละเมิดสิทธิหรือ  

 เสรีภาพ

- วินิจฉัยปัญหาเรื่องขอบเขตอำานาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา 

 คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่  

 ๒ องค์กรขึ้นไป

- วินิจฉัยเรื่องการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  

 ของกรรมการการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก 

 วุฒิสภา และรัฐมนตรี

- วินิจฉัยเกี่ยวกับมติหรือข้อบังคับพรรคการเมืองว่าขัดหรือ 

 แย้งกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ประธาน ๑ คน และตุลาการ 

๘ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์

ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำาของ

วุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี้

- ผู้พิพากษาในศาลฎีกา จำานวน ๓ คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกโดยวิธีลงคะแนนลับ

- ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จำานวน ๒ คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

 เลือกโดยวิธีลงคะแนนลับ

- ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นำาฝ่ายค้านใน

 สภาผู้แทนราษฎร และประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกให้เหลือ ๑ คน เป็น 

 กรรมการสรรหาและคดัเลอืกผูท้รงคณุวฒุสิาขานติศิาสตร ์๒ คน และผูท้รงคณุวฒุสิาขารฐัศาสตร ์ 

 รัฐประศาสนศาสตร์หรือสังคมศาสตร์อื่น ๒ คน แล้วให้ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติให้ความเห็นชอบ



๑๕๖

ศาลปกครอง

	 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ศาลปกครองเป็นองค์กรอิสระไม่

สังกัดหน่วยงานใดของรัฐ	 และแยกต่างหากจากศาลอื่น	 โดยมีหน่วย

ธุรการเป็นอิสระขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด

	 ศาลปกครอง	 ประกอบด้วย	 ศาลปกครองสูงสุด	 และศาล

ปกครองชั้นต้น	และอาจมีศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ด้วยก็ได้

	 ในศาลปกครองจะมีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง	

ซึ่งประกอบด้วย

	 ๑.		 ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ

	 ๒.		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน	๙	 คน	 ซึ่งเป็นตุลาการ

ในศาลปกครอง	 และได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองด้วย

กันเอง

	 ๓.		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกจากวุฒิสภา								

๒	คน	และจากคณะรัฐมนตรีอีก	๑	คน

	 อำานาจหน้าที่ของศาลปกครอง

	 ศาลปกครองมีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่

เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 หรือ										

เจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน	 หรือระหว่างหน่วยราชการ	 หน่วยงาน

ของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ	 หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน	 อันเนื่องมาจากการใช้



๑๕๗

อำานาจทางปกครองตามกฎหมาย	 หรือเนื่องมาจากการดำาเนินกิจการ

ทางปกครองของหน่วยงานดังกล่าวตามที่กฎหมายบัญญัติ	 รวมทั้งมี

อำานาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้

อยู่ในอำานาจของศาลปกครอง

ศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองชั้นต้น

อำานาจหน้าที่

 ศาลปกครองมีอำานาจหน้าที่ในการพิจารณา

พิพากษาคดีที่ เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วย

ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กร

ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  หรื อองค์ ก รตาม

รัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน 

หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ด้วยกัน อันเนื่องมาจากการใช้อำานาจทาง

ปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการ

ดำาเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงาน          

ดังกล่าวตามที่กฎหมายบัญญัติ

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง

ประกอบด้วย

- ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน  

 กรรมการ

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน ๙ คน ซึ่งเป็น

 ตุลาการในศาลปกครองและได้รับเลือกจาก 

 ตุลาการในศาลปกครองด้วยกันเอง

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเลือกจาก  

 วุฒิสภา ๒ คน และจากคณะรัฐมนตรี ๑ คน

ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์



๑๕๘

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 คณะกรรมการการเลือกตั้ ง	 เป็นองค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญที่ กำ าหนดไว้ ในหมวด	 ๑๑	 ของรัฐธรรมนูญแห่ง																					

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มีหน้าที่ควบคุมและดำาเนินการ

จัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือสนับสนุนการสรรหาสมาชิกสภา													

ผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 สมาชิกสภาท้องถิ่น	 และผู้บริหารท้องถิ่น	

รวมทั้งการออกเสียงประชามต	ิ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	มีจำานวน	๕	คน	ประกอบด้วย	

ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก	 ๔	 คน	 ซึ่งพระมหากษัตริย์

ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา	 จากผู้ซึ่งมีความเป็นกลาง

ทางการเมือง	 และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ	์ โดยประธาน

วุฒิสภาจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง

	 คุณสมบัติของกรรมการการเลือกตั้ง

	 กรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม	ดังนี้

	 ๑.		 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

	 ๒.		 มีอายุไม่ต่ำากว่า	๔๐	ปีบริบูรณ์

	 ๓.			 สำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

	 ๔.		 ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้



๑๕๙

	 	 	 -	 	เป็นภิกษ	ุสามเณร	นักพรต	หรือนักบวช

	 	 	 -	 	อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

	 	 	 -	 	ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำาสั่งที่

ชอบด้วยกฎหมาย

	 	 	 -	 	วิกลจริต	หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

	 	 	 -	 	ติดยาเสพติดให้โทษ

	 	 	 -	 	เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

ทุจริต

	 	 	 -	 	ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกและถูกคุมขังอยู่ โดย

หมายของศาล

	 	 	 -	 	เคยต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกโดยได้พ้นโทษมายัง

ไม่ถึง	 ๕	 ปีในวันเลือกตั้ง	 เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

	 	 	 -	 	เคยถูกไล่ออก	 ปลดออก	 หรือให้ออกจากราชการ								

หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่า									

กระทำาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

	 	 	 -	 	เคยต้องคำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลให้ทรัพย์สิน

ตกเป็นของแผ่นดิน	 เพราะร่ำารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น									

ผิดปกติ

	 	 	 -	 	อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำารงตำาแหน่งทาง	

การเมืองตามมาตรา	๒๖๓	หรือ

	 	 	 -	 	เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่ง



๑๖๐

	 ๕.		 ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	

ข้าราชการการเมือง	สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

	 ๖.		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดำารงตำาแหน่งอื่นของ

พรรคการเมืองในระยะ	๓	ปีก่อนดำารงตำาแหน่ง

	 ๗.		ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 กรรมการ								

ตรวจเงินแผ่นดิน	หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 นอกจากนี้่	กรรมการการเลือกตั้งต้อง

	 ๑.			 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำา

	 ๒.		 ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	

รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือไม่เป็นกรรมการหรือ										

ที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ

	 ๓.			 ไม่ดำารงตำาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน	บริษัท	หรือองค์การ

ที่ดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน	 หรือเป็น

ลูกจ้างของบุคคลใด

	 ๔.		 ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

	 กรรมการการเลือกตั้งมีวาระในการดำารงตำาแหน่ง	 ๗	 ปี		

นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	 และให้ดำารงตำาแหน่งได้เพียง

วาระเดียว

	 กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตำาแหน่ง เมื่อ

	 ๑.		 ตาย

	 ๒.		 มีอายุครบ	๗๐	ปีบริบูรณ์



๑๖๑

	 ๓.		 ลาออก

	 ๔.		 เป็นข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำา

	 ๕.		 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	

รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา

ของรัฐวิสาหกิจ	หรือของหน่วยงานของรัฐ

	 ๖.		 ดำารงตำาแหน่งใดๆ	ในห้างหุ้นส่วน	บริษัท	หรือองค์การ	

ที่ดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน	 หรือเป็น

ลูกจ้างของบุคคลใด

	 ๗.		 ประกอบวิชาชีพอิสระ

	 ๘.		 วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่ง

	 ๙.		 ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุก	 แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด

หรือมีการรอการลงโทษ	 เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการ

รอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท	 ความผิดลหุโทษ	

หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

	 ๑๐.	ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวข้างต้น

	 องค์ประชุม

	 การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีกรรมการ													

การเลือกตั้งมาประชุมไม่น้อยกว่า	 ๓	 ใน	 ๔	 ของจำานวนกรรมการ										

การเลือกตั้งเท่าที่มีอยู	่แต่ต้องไม่น้อยกว่า	๓	คน	จึงจะเป็นองค์ประชุม



๑๖๒

	 การลงมติ

	 การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้

ใช้คะแนนเสียงข้างมาก	 เว้นแต่การลงมติวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่

หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง	 ให้ใช้

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	 ๔	 ใน	 ๕	 ของจำานวนกรรมการการเลือกตั้ง

ที่มาประชุม	 โดยประธานในที่ประชุมและกรรมการการเลือกตั้งที่มา

ประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ	 และให้กรรมการการเลือกตั้ง						

คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน	 ในกรณีที่ใช้คะแนนเสียงข้างมาก

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน	 ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้น

อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

	 อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 ๑.		 ควบคุมและดำาเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง

หรือสนับสนุนการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	

สมาชิกสภาท้องถิ่น	 และผู้บริหารท้องถิ่น	 แล้วแต่กรณี	 รวมทั้งการ							

ออกเสียงประชามต	ิให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

		 ๒.		 ออกประกาศหรือวางระเบียบกำาหนดการทั้งหลาย	

อันจำา เป็น	 หรือดำาเนินการเพื่อให้ เป็นไปตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 พระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ	 และกฎหมาย						

ว่ าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น																				



๑๖๓

เพื่อให้การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยสุจริตและ														

เที่ยงธรรม

	 ๓.		 วางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการ

ดำาเนินการใด	 ๆ	 ของพรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 และผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง	 เพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 และกำาหนด											

หลักเกณฑ์การดำาเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตั้งมี

ความเสมอภาค	และมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง

	 ๔.		 วางระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือในการตรวจสอบ	

การเลือกตั้งขององค์การเอกชน

	 ๕.		 วางระเบียบเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามมิให้

ปฏิบัติของพรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง								

ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	และการตอบข้อหารือของคณะกรรมการ

การเลือกตั้งเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	 ทั้งนี	้ โดยต้องตอบข้อหารือภายใน	

๓๐	วัน	นับแต่วันที่ได้รับข้อหารือ	และจะปฏิเสธไม่ตอบข้อหารือเพราะ

เหตุที่เรื่องนั้นยังไม่เกิดขึ้นมิได้

	 ๖.		 วางระเบียบหรือให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะรัฐมนตรีในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือ

มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร	ในเรื่องดังต่อไปนี้

	 	 	 (ก)	 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือโยกย้าย

ข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำา	 พนักงานของหน่วยงาน

ของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ตามที่บัญญัติไว้ใน	

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 หรือให้

บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำาแหน่ง	 หรือให้						



๑๖๔

ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน

	 	 (ข)		ใ ห้ ค ว าม เ ห็ น ช อบ ในก า ร อนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ จ่ า ย																								

งบประมาณสำารองจ่าย	เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น

		 	 (ค)		วางระเบียบเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือ

บุคลากรของรัฐ	 เพื่อกระทำาการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง	 หรือให้

ความเห็นชอบในการดำาเนินการดังกล่าว

		 	 ทั้งนี้	 โดยคำานึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ	 รวมทั้ง

คำานึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม	 ความเสมอภาค	 และโอกาส

ทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง

	 ๗.		 กำาหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงิน	

ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำานวณเป็นเงินได้	 ให้แก่

พรรคการเมือง	 การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ	 การใช้จ่ายเงินของ

พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 รวมทั้งการตรวจสอบบัญชี

ทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปิดเผยและการควบคุมการจ่ายเงิน

หรือรับเงินเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง 	 ทั้งนี้ 	 โดย															

ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง

	 ๘.		 มีคำาสั่งให้ข้าราชการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างของ	

หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	

หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ	 ปฏิบัติการทั้ งหลายอันจำา เป็นตาม																			

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก											

สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 พระราชบัญญัติประกอบ



๑๖๕

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ	 และกฎหมายว่าด้วย						

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

	 ๙.		 ดำาเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำาหรับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	 และการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 รวมทั้งจัดให้มีบัญชีรายชื่อ					

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

	 ๑๐.	สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาด

ปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ							

ว่าด้วยพรรคการเมือง	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย	

การออกเสียงประชามติ	 หรือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก	

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

	 ๑๑.	ส่งเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธาน

วุฒิสภา	 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง

หรือส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าความเป็นรัฐมนตรี

ของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง

	 ๑๒.	สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายบัญญัติ	 หรือ

สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่	 ในหน่วยเลือกตั้ง

ใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้งหรือสั่งให้มีการนับ						

คะแนนใหม่	 เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการ					

ออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งนั้น	 ๆ	 มิได้เป็นไปโดยสุจริต



๑๖๖

และเที่ยงธรรม	ทั้งนี	้หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำาหนด

	 ๑๓.	ประกาศผลการเลือกตั้ง	 ผลการสรรหาสมาชิก

วุฒิสภา	และผลการออกเสียงประชามติ

	 ๑๔.	ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วย

ราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือ

สนับสนุนองค์การเอกชน	ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	 และการ								

ช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้งขององค์การเอกชน	 ทั้งนี้										

การจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะ

กรรมการการเลือกตั้งกำาหนด

	 ๑๕.	วางระเบียบเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับ

การแต่งตั้งให้มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	 การสนับสนุน

การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา	หรือการออกเสียงประชามติ

		 ๑๖.	จัดทำ ารายงานผลการปฏิบัติ งานประจำ าปีและ																

ข้อสังเกตเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

	 ๑๗.	ดำ า เนินการอื่ นตามที่พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอื่น	 หรือกฎหมาย

อื่นบัญญัติให้เป็นอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง



๑๖๗

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

	 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำานวน	๓	คน	ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง							

แต่งตั้งตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา	 จากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของ						

ประชาชน	 มีความรอบรู้	 และมีประสบการณ์ในการบริหารราชการ

แผ่นดิน	วิสาหกิจ	หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ	

และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์	 มีวาระในการดำารงตำาแหน่ง		

๖	ปี	นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	และดำารงตำาแหน่งได้เพียง

วาระเดียว

	 ประธานวุฒิสภาจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม

ราชโองการแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน

	 ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ							

ต้องห้าม	ดังต่อไปนี้

	 ๑.		 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

	 ๒.		 มีอายุไม่ต่ำากว่า	๔๕	ปีบริบูรณ	์ ในวันสมัคร

	 ๓.			 สำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

	 ๔.		 ไม่เคยเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน

ของรัฐสภา

	 ๕.		ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

	 ๖.		 ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	

ข้าราชการการเมือง	ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

	 ๗.		 ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมือง	 หรือผู้มี

ตำาแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะ	๓	ป	ี ก่อนวันสมัคร



๑๖๘

	 ๘.		 ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	ตุลาการศาลปกครอง	

กรรมการการเลือกตั้ง	 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต							

แห่งชาติ	 กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน						

แห่งชาติ

	 ๙.	 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	 หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

ทุจริต

	 ๑๐.	ไม่เคยต้องคำาพิพากษาให้จำาคุก	 แม้คดีนั้นจะยัง									

ไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ	 เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุด

หรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท											

ความผิดลหุโทษ	หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

	 ๑๑.	ไม่ เคยถูกไล่ออก	 ปลดออก	 หรือให้ออกจาก								

หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	

เพราะกระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง

	 ๑๒.	ไม่เคยถูกวินิจฉัยหรือมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ

	 ๑๓.	ไม่เคยถูกถอดถอนจากตำาแหน่งตามรัฐธรรมนูญ

	 ๑๔.	ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ

	 ๑๕.	ไม่เคยต้องคำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลให้ทรัพย์สิน

ตกเป็นของแผ่นดิน	 เพราะร่ำารวยผิดปกติ	 หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น										

ผิดปกติ

	 นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	 ผู้ตรวจการ						

แผ่นดินพ้นจากตำาแหน่ง	เมื่อ



๑๖๙

	 	 ๑.	ตาย

	 	 ๒.	มีอายุครบ	๗๐	ป	ีบริบูรณ์

	 	 ๓.	ลาออก

	 	 ๔.	ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนด

	 	 ๕.	 ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุก	 แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด

หรือมีการรอการลงโทษ	 เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมี						

การรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท	 ความผิด

ลหุโทษ	 หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

	 	 ๖.		ต้องคำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลให้ทรัพย์สิน							

ตกเป็นของแผ่นดิน	 เพราะร่ำารวยผิดปกติ	 หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น					

ผิดปกติ

	 	 ๗.			กระทำาการอันเป็นการต้องห้าม	ดังนี้

	 		 	 	 (๑)		 เป็นข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือน

ประจำา

	 		 	 	 (๒)		 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	

รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา

ของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ

	 		 	 	 (๓)		 ดำารงตำาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน	 บริษัท	 หรือ

องค์การที่ดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน	 หรือ

เป็นลูกจ้างของบุคคลใด

	 		 	 	 (๔)		 ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

	 	 ๘.		วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่ง



๑๗๐

	 อำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

	 ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 ๑.		 พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำาร้องเรียน

ในกรณี

	 	 	 (ก)	 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 หรือปฏิบัตินอกเหนือ

อำานาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างของ

หน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น

	 	 	 (ข)	 การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ของ

ข้าราชการ		พนักงาน	หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	

รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่		

ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม	 ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือ	

ไม่ชอบด้วยอำานาจหน้าที่ก็ตาม

	 	 	 (ค)	 การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือ

การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

และองค์กรในกระบวนการยุติธรรม	 ทั้งนี้	 ไม่รวมถึงการพิจารณา

พิพากษาอรรถคดีของศาล

	 	 	 (ง)		 กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 ๒.		 ดำาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

	 ๓.		 ติดตาม	 ประเมินผล	 และจัดทำาข้อเสนอแนะในการ

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	 รวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจำาเป็น



๑๗๑

	 ๔.		 รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่

พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี	สภาผู้แทนราษฎร	และวุฒิสภา	ทุกปี	

ทั้งนี้	 ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผยต่อ

สาธารณะด้วย

	 การใช้อำานาจหน้าที่ตามข้อ	 ๑	 (ก)	 (ข)	 และ	 (ค)	 ให้																	

ผู้ตรวจการแผ่นดินดำาเนินการเมื่อมีการร้องเรียน	 เว้นแต่เป็นกรณีที่									

ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการกระทำาดังกล่าวมีผลกระทบต่อ														

ความเสียหายของประชาชนส่วนรวมหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์

สาธารณะ	 ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและสอบสวนโดยไม่มี	

การร้องเรียนได้

	 ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือ

ศาลปกครองได้	เมื่อเห็นว่ามีกรณ	ีดังต่อไปนี้

	 (๑)		 บทบัญญัติ แห่ งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ ยวกับ									

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อ						

ศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่ชักช้า	เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

	 (๒)		 กฎ	ข้อบังคับ	ระเบียบ	คำาสั่ง	หรือการกระทำาอื่นใด

ของบุคคลใดตามข้อ	๑	(ก)	มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมาย	 ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองโดย

ไม่ชักช้า	เพื่อให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัย



๑๗๒

คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

เรียกโดยย่อว่า	 “คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.”	 ประกอบด้วย	 ประธาน

กรรมการ	๑	คน	และกรรมการอื่นอีก	๘	คน	ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง

แต่งตั้งตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา	และให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนาม

รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ

	 กรรมการ	ป.ป.ช.	มีวาระในการดำารงตำาแหน่ง	๙	ป	ีนับแต่

วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	และดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว

	 การสรรหาและการเลือกกรรมการให้ดำาเนินการ ดังต่อไปนี้

	 (๑)	ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจำานวน	 ๕	 คน	

ประกอบด้วย	 ประธานศาลฎีกา	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธาน

ศาลปกครองสูงสุด	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นำาฝ่ายค้านใน	

สภาผู้แทนราษฎร	 โดยให้เลือกกันเองให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน

กรรมการสรรหา	 และให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาและ							

จัดทำาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจำานวน	๙	คน	เสนอต่อประธานวุฒิสภา

โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น	 ทั้งนี้	

ภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่มีเหตุทำาให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดำารง

ตำาแหน่งดังกล่าว	 มติในการคัดเลือกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดย							

เปิดเผยและต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า	 ๒	 ใน	 ๓	 ของจำานวนกรรมการ



๑๗๓

สรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู	่ ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตำาแหน่งใด	 หรือมี

แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจำานวน							

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ									

ที่เหลืออยู่

	 (๒)	ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติ								

ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกตาม	 (๑)	 ภายใน	 ๓๐	 วัน										

นับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ	 การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ	 ในกรณีที่

วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ	 ให้ประธานวุฒิสภานำาความกราบบังคมทูล

เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป	 ในกรณีที่วุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด	 ไม่ว่า

ทั้งหมดหรือบางส่วนให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหา

พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ดำาเนินการสรรหาใหม่	 หากคณะกรรมการ

สรรหาไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภา	 และมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนน

เอกฉันท์	 ให้ส่งรายชื่อนั้นให้ประธานวุฒิสภานำาความกราบบังคมทูล

เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป	 แต่ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์					

ให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่	 ซึ่งต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	

๓๐	วัน	นับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำาเนินการดังกล่าว

	 ในกรณีที่ไม่อาจสรรหาบุคคลตาม	 (๑)	 ได้ภายในเวลา					

ที่กำาหนดไม่ว่าด้วยเหตุใด	 ๆ	 ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตั้ง															

ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำารงตำาแหน่งไม่ต่ำากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา

จำานวน	 ๓	คน	และให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้ง

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจำานวน	 ๒	 คน	 เป็นกรรมการสรรหา

เพื่อดำาเนินการตาม	(๑)	แทน



๑๗๔

	 ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ต้องเป็นผู้ซึ่งมี

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์	และมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้

	 ๑.		 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

	 ๒.		 มีอายุไม่ต่ำากว่า	๔๕	ปีบริบูรณ์

	 ๓.			 เคยเป็นรัฐมนตรี	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 ตุลาการ

พระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด	 กรรมการการเลือกตั้ง	 ผู้ตรวจการ

แผ่นดิน	 กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน			

แห่งชาติ	 หรือเคยรับราชการในตำาแหน่งไม่ต่ำากว่ารองอัยการสูงสุด	

อธิบดีหรือผู้ดำารงตำาแหน่งทางบริหารในหน่วยราชการที่มีอำานาจ

บริหารเทียบเท่าอธิบดี	หรือดำารงตำาแหน่งไม่ต่ำากว่าศาสตราจารย	์หรือ

เคยเป็นทนายความ	 หรือผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชน	 หรือผู้ประกอบ

วิชาชีพที่มีองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย	 โดยประกอบวิชาชีพอย่าง

สม่ำาเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	๓๐	ป	ีนับถึงวันที่ได้รับ

การเสนอชื่อ	 ซึ่งสภาทนายความ	 หรือองค์การพัฒนาเอกชน	 หรือ

องค์กรวิชาชีพนั้นให้การรับรองและเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา

	 ผู้ ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะ             

ต้องห้ามดังต่อไปนี้

	 ๑.		 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	

ข้าราชการการเมือง	สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

	 ๒.		 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดำารงตำาแหน่งอื่นของ

พรรคการเมืองในระยะ	๓	ป	ีก่อนดำารงตำาแหน่ง



๑๗๕

	 ๓.			 เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 กรรมการการเลือกตั้ง		

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ตุลาการ										

ศาลปกครอง	หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

	 ๔.		 เป็นภิกษุ	สามเณร	นักพรต	หรือนักบวช

	 ๕.		อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

	 ๖.		 ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำาสั่งที่ชอบ

ด้วยกฎหมาย

	 ๗.		วิกลจริต	หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

	 ๘.		ติดยาเสพติดให้โทษ

	 ๙.		 เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

ทุจริต

	 ๑๐.	ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมาย

ของศาล

	 ๑๑.	เคยต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกโดยได้พ้นโทษมา														

ยังไม่ถึง	๕	ปี	ในวันได้รับการเสนอชื่อ	เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำา

โดยประมาท	หรือความผิดลหุโทษ

	 ๑๒.	เคยต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกในความผิดฐานทุจริตต่อ

หน้าที่

	 ๑๓.	เคยถูกไล่ออก	 ปลดออก	 หรือให้ออกจากราชการ	

หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่า

กระทำาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ



๑๗๖

	 ๑๔.	เคยต้องคำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลให้ทรัพย์สิน	

ตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำารวยผิดปกติ	 หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น									

ผิดปกติ

	 ๑๕.	อยู่ ในระหว่างต้องห้ามมิ ให้ดำ ารงตำ าแหน่ งทาง	

การเมืองจากกรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

และเอกสารประกอบภายในเวลาที่กำาหนด	 หรือจงใจยื่นด้วยข้อความ

อันเป็นเท็จ	หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ

	 ๑๖.	เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่ง

	 ผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการต้อง

	 (๑)	ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำา

	 (๒)	ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	

รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 หรือไม่เป็นกรรมการหรือ										

ที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ

	 (๓)	ไม่ดำารงตำาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน	บริษัท	หรือองค์การ

ที่ดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน	 หรือเป็น

ลูกจ้างของบุคคลใด

	 (๔)	ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

	 เมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลตาม	(๑)	(๒)	(๓)	หรือ	

(๔)	 โดยได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น	 ผู้ได้รับเลือกหรือได้รับ						

ความเห็นชอบจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อได้ลาออกจากการเป็น

บุคคลตาม	(๑)	(๒)	หรือ	(๓)	หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตน



๑๗๗

ได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม	 (๔)	 แล้ว	 ซึ่งต้องกระทำาภายใน										

๑๕	 วัน	 นับแต่วันที่ได้รับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบ	 แต่ถ้าผู้นั้น

มิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กำาหนด										

ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบให้เป็นกรรมการ	

	 อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

	 (๑)	ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำานวนพร้อมทั้ งทำา							

ความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาตามหมวด	๕	การถอดถอนจากตำาแหน่ง

	 (๒)	ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำานวนพร้อมทั้ งทำา								

ความเห็นเพื่อส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดี

อาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองตามหมวด	 ๖	 การดำาเนินคดี

อาญาผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองตามมาตรา	๒๗๕	ของรัฐธรรมนูญ

	 (๓)	ไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองอื่น

ซึ่งมิใช่บุคคลตาม	 (๒)	 และเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำารวยผิดปกติเพื่อร้องขอ

ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

	 (๔)	ไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองอื่น

ซึ่งมิใช่บุคคลตาม	(๒)	หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือ

ข้าราชการซึ่งดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ผู้อำานวยการกองร่ำารวยผิดปกติ	

กระทำาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่ง

หน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือ

ความผิดที่เกี่ยวข้องกัน	 รวมทั้งดำาเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ

ข้าราชการในระดับต่ำากว่าที่ร่วมกระทำาความผิดกับผู้ดำารงตำาแหน่ง						



๑๗๘

ดังกล่าว	 หรือกับผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 หรือที่กระทำาความผิด

ในลักษณะที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เห็นสมควรดำาเนินการด้วยตามที่

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	กำาหนด	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 (๕)	กำาหนดตำาแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา	 ๒๖๔	 ของ

รัฐธรรมนูญ

	 (๖)	ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง	 รวมทั้ง

ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย์สินและหนี้สินตามหมวด	 ๓	 การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน	

ทั้งนี	้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	กำาหนด

	 (๗)	กำากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง

	 (๘)	กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตร	ีรัฐมนตร	ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	และสมาชิกวุฒิสภา

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

	 (๙)	กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	ผู้บริหาร

ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามหมวด	 ๓	 การตรวจสอบ

ทรัพย์สินและหนี้สิน



๑๗๙

	 (๑๐)	 รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่

พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี	 สภาผู้แทนราษฎร	 และวุฒิสภา	

ทุกปี	 ทั้งนี้	 ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและ								

เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

	 (๑๑)	 เสนอมาตรการ	 ความเห็น	 และข้อเสนอแนะต่อ

คณะรัฐมนตร	ีรัฐสภา	ศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	เพื่อให้

มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ	 หรือวางแผนงานโครงการของ						

ส่วนราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือหน่วยงานของรัฐ	 เพื่อป้องกันหรือ						

ปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่	 การกระทำาความผิดต่อตำาแหน่ง

หน้าที่ราชการ	 หรือการกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการ

ยุติธรรม

	 (๑๒)	 ดำาเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้

ศาลมีคำาสั่ งหรือคำาพิพากษาให้ยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือ												

เอกสารสิทธิที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้อนุมัติหรืออนุญาตให้สิทธิประโยชน์

หรือออกเอกสารสิทธิแก่บุคคลใดไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือ

ระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ

	 (๑๓)	 ดำาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้าง

ทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต	 รวมทั้งดำาเนินการให้

ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม					

การทุจริต

	 (๑๔)	ดำาเนินการเกี่ยวกับด้านการต่างประเทศโดยเป็น

ศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน



๑๘๐

และปราบปรามการทุจริต	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีและ							

ข้อตกลงระหว่างประเทศในการต่อต้านการทุจริต

	 (๑๕)	ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขาธิการ

	 (๑๖)	แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่

ได้รับมอบหมาย

	 (๑๗)	ดำาเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้บัญญัติหรือกฎหมายอื่นกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ทั้งนี	้ ในกรณีที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ไม่เป็นการตัดอำานาจคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 ที่จะดำาเนินคดีตามที่เห็นสมควรต่อไป	 หรืออาจส่งเรื่องให้	

หน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปดำาเนินการต่อไปก็ได้

	 การประชุมของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ต้องมีกรรมการ

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่									

จึงจะเป็นองค์ประชุม

	 การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำานวน

กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่	 ไม่ว่าเป็นการลงมติในการวินิจฉัย	 หรือให้

ความเห็นชอบตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต



๑๘๑

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

	 การตรวจเงินแผ่นดินกระทำาได้ โดยคณะกรรมการ										

ตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง

	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ประกอบด้วย	 ประธาน

กรรมการ	๑	คน	 และกรรมการอื่นอีก	๖	คน	ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง

แต่งตั้งจากผู้มีความชำานาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน	

การบัญช	ี การตรวจสอบภายใน	การเงินการคลัง	 และด้านอื่น	 โดยให้

ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการ										

ตรวจเงินแผ่นดิน

	 กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระในการดำารงตำาแหน่ง	 ๖	ป	ี

นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	 และดำารงตำาแหน่งได้เพียง				

วาระเดียว

	 กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	

มาจากการสรรหาและคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา	 จำานวน	 ๗	 คน	

ประกอบด้วย	 ประธานศาลฎีกา	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธาน

ศาลปกครองสูงสุด	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ผู้นำาฝ่ายค้านในสภา						

ผู้แทนราษฎร	 บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจำานวน	 ๑	 คน	

และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก

จำานวน	 ๑	 คน	 โดยบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือกต้องมิใช่ผู้พิพากษาหรือตุลาการ	

และต้องไม่เป็นกรรมการสรรหาผู้ดำารงตำาแหน่งในองค์กรตาม

รัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน



๑๘๒

	 คุณสมบัติ	ลักษณะต้องห้าม	และการพ้นจากตำาแหน่งของ

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 รวมทั้ง

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 ผู้ว่าการตรวจเงิน

แผ่นดิน	 และสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

	 การกำาหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลดังกล่าว							

จะต้องเป็นไปเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 มีความซื่อสัตย์

สุจริตเป็นที่ประจักษ	์ และเพื่อให้ได้หลักประกันความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติหน้าที่

	 อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำานาจหน้าที่กำาหนด												

หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน	 ให้คำาปรึกษา	

แนะนำา	 และเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงิน

แผ่นดิน	 และมีอำานาจแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงินและ							

การคลังที่เป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่วินิจฉัยการดำาเนินการที่เกี่ยวกับวินัย

ทางการเงิน	การคลัง	 และการงบประมาณ	และให้คดีที่พิพาทเกี่ยวกับ

คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังในเรื่อง								

ดังกล่าวเป็นคดีที่อยู่ในอำานาจของศาลปกครอง

	 ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอำานาจหน้าที่ เกี่ยวกับ									

การตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง



๑๘๓

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 มีจำานวน	 ๗	 คน	

ประกอบด้วย	ประธานกรรมการ	๑	คน	และกรรมการอื่นอีก	๖	คน	ซึ่ง															

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำาของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งมี						

ความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

เป็นที่ประจักษ์	 ทั้งนี้	 โดยต้องคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจาก

องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย

	 ประธานวุฒิสภาจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม

ราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชน						

แห่งชาติ

	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	

๖	ปี	นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	และดำารงตำาแหน่งได้เพียง

วาระเดียว

	 อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำานาจหน้าที่								

ดังต่อไปนี้

	 ๑.		 ตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลย

การกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 หรือไม่เป็นไปตาม

พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็น

ภาคี	 และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงาน

ที่กระทำาหรือละเลยการกระทำาดังกล่าวเพื่อดำาเนินการ	 ในกรณีที่



๑๘๔

ปรากฏว่าไม่มีการดำาเนินการตามท่ี่เสนอ	 ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อ

ดำาเนินการต่อไป

	 ๒.		 เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ		

ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า	 บทบัญญัติแห่งกฎหมายใด

กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ	 ทั้งนี้	 ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

	 ๓.		 เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองใน

กรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า	 กฎ	 คำาสั่ง	 หรือการกระทำาอื่นใด

ในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความ

ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 ทั้งนี้	 ตามกฎหมายจัดตั้งศาล

ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

	 ๔.		ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	 เมื่อได้รับ	

การร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม	ทั้งนี	้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 ๕.		 เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง

กฎหมาย	 และกฎ	 ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

	 ๖.		 ส่งเสริมการศึกษา	 การวิจัย	 และการเผยแพร่ความรู้

ด้านสิทธิมนุษยชน

	 ๗.		 ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่าง

หน่วยราชการ	องค์การเอกชน	และองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน



๑๘๕

	 ๘.		 จัดทำารายงานประจำาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้าน										

สิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา

	 ๙.		 อำานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 ในการปฏิบัติหน้าที่	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

จะต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบ

ด้วย

	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำานาจเรียก

เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด	 หรือเรียกบุคคลใดมาให้

ถ้อยคำา	 รวมทั้งมีอำานาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่	 ทั้งนี้	

ตามที่กฎหมายบัญญัติ



๑๘๖

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

 ๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ๕ คน  ๗ ปี

 ๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน ๓ คน  ๖ ปี

 ๓. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ๙ คน  ๙ ปี

 ๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ๗ คน  ๖ ปี

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

 ๑. องค์กรอัยการ - -

 ๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๗ คน  ๖ ปี

 ๓. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ - -

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ วาระการดำารง

ตำาแหน่ง
จำานวน



๑๘๗

การตรวจสอบทรัพย์สิน

	 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้บุคคลซึ่งดำารงตำาแหน่งทาง	

การเมืองต่าง	ๆ	คือ	นายกรัฐมนตรี	รัฐมนตรี	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

สมาชิกวุฒิสภา	 ข้าราชการการเมืองอื่น	 ผู้บริหารท้องถิ่น	 และ

สมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ	 จะต้องยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งของตนเอง	 คู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริง	 โดยทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดง

รายการให้รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินในต่างประเทศและให้รวมถึง

ทรัพย์สินของตนที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของ

บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 ต่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	

ทุกครั้งที่เข้ารับตำาแหน่งหรือพ้นจากตำาแหน่ง	ดังนี้

	 (๑)		 ภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันเข้ารับตำาแหน่ง	

	 (๒)		 ภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันพ้นจากตำาแหน่ง

	 (๓)		 ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวซึ่งได้ยื่นบัญชีไว้แล้ว	 ตาย

ในระหว่างดำารงตำาแหน่งหรือก่อนยื่นบัญชีหลังจากพ้นจากตำาแหน่ง										

ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ									

หนี้สินที่มีอยู่ในวันที่ผู้ดำารงตำาแหน่งนั้นตาย	ภายใน	๙๐	วัน	นับแต่วันที่						

ผู้ดำารงตำาแหน่งตาย

	 ผู้ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี	 ผู้บริหารท้องถิ่น	

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองซึ่งพ้นจาก

ตำาแหน่งนอกจากต้องยื่นบัญชีตาม	(๒)	แล้ว	 ยังมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันครบ	 ๑	 ป	ี นับแต่วันที่พ้น



๑๘๘

จากตำาแหน่งอีกครั้งหนึ่ง	โดยให้ยื่นภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่พ้นจาก

ตำาแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลา	 ๑	ป	ีด้วย

	 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ยื่น														

พร้อมสำาเนาหลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สิน															

รวมทั้งสำาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปี

ภาษีที่ผ่านมาด้วย

	 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสาร

ประกอบของนายกรัฐมนตร	ี รัฐมนตรี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และ

สมาชิกวุฒิสภา	 ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็ว	 แต่ต้องไม่เกิน	

๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่ครบกำาหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว	 ส่วนบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำารงตำาแหน่งอื่นจะเปิดเผยได้									

ต่อเมื่อการเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา								

พิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด	 และได้รับการร้องขอจากศาลหรือ	

ผู้มีส่วนได้เสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 หรือในกรณีที่

เจ้าของบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนั้นยินยอมให้มี 													

การเปิดเผย

	 เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ว่าผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองคนใดจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน

และหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 ภายในเวลา

ที่กำาหนด	 หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและ

เอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ	 หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง

ให้ทราบ	 ให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดี

อาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป	 ถ้าศาลวินิจฉัย



๑๘๙

ชี้ขาดตามที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เสนอแล้ว	 ให้ผู้นั้นพ้นจากตำาแหน่ง

ในวันที่ศาลวินิจฉัย	 และห้ามมิให้ผู้นั้นดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

หรือดำารงตำาแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา	 ๕	 ปี	 นับแต่วันที่

ศาลวินิจฉัยด้วย	 แต่ไม่กระทบกระเทือนกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำาไปใน

ตำาแหน่งดังกล่าว	 รวมทั้งการได้รับเงินเดือน	 เงินประจำาตำาแหน่งหรือ

ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น	 ทั้งนี้	 หากผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

นั้นพ้นจากตำาแหน่งก่อนวันที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	

ระยะเวลา	 ๕	 ปี	 ให้นับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตำาแหน่งดังกล่าว

	 ในกรณีที่ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากตำาแหน่ง

หรือตาย	 ให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช .	 ทำาการตรวจสอบความ

เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้นั้น	 แล้วจัดทำารายงานผล

การตรวจสอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 หากปรากฏว่ามี

ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ	 ให้ประธานกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ส่งเอกสาร

ทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุด

เพื่อดำาเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง									

ทางการเมืองเพื่อให้ทรัพย์สินที่ เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของ														

แผ่นดินต่อไป



๑๙๐

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

ข้าราชการการเมืองอื่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของทุกตำาแหน่ง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจพบ

กระทำาผิดจริงให้พ้นจากตำาแหน่ง

นับแต่วันที่ศาลฯ วินิจฉัย

ห้ามดำารงตำาแหน่งทางการเมืองหรือดำารงตำาแหน่งใด

ในพรรคการเมืองเป็นเวลา ๕ ปี 

นับแต่วันที่ศาลฯ วินิจฉัย

เปิดเผยต่อสาธารณชน

เฉพาะบัญชีฯ ของ

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภา 

ซึ่งต้องไม่เกิน ๓๐ วัน 

นับแต่วันที่ครบกำาหนด

ต้องยื่นบัญชี

เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย

การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งที่อยู่ใน

ความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่น ไม่ยื่น/ยื่นเท็จ/ปกปิดข้อเท็จจริง



๑๙๑

การกระทำาที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

	 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำาหนดให้การกระทำาที่

เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งในหมวดการตรวจสอบ

การใช้อำานาจรัฐ	 ซึ่งกำาหนดขึ้นมาให้เกิดความชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบใน		

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 คู่สมรส	 บุตร	

และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรที่ดำาเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้		

ผู้ร่วมดำาเนินการหรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำาการ	 โดยการได้หรือ								

การเสียประโยชน์ฝ่ายหนึ่งย่อมได้แก่การเสียหรือการได้ประโยชน์อีก

ฝ่ายหนึ่ง	ซึ่งเรียกว่า	“ผลประโยชน์ขัดกัน”	และจะก่อให้เกิดสถานการณ์

ขาดจริยธรรมยากต่อการตัดสินใจ	 ทำาให้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์สาธารณะ	 เมื่อผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมืองคำานึงถึงประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์สาธารณะ	

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับการใช้อำานาจในตำาแหน่ง

หน้าที่จึงขัดกันในลักษณะที่ผลประโยชน์ส่วนตนได้มาจากการเสียไป

ซึ่งประโยชน์สาธารณะ

	 ดังนั้น	 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

กระทำาการที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของตนเองและประโยชน์

ของสาธารณะ	 รัฐธรรมนูญจึงได้กำาหนดข้อห้ามสำาหรับสมาชิกรัฐสภา		

นายกรัฐมนตร	ีและรัฐมนตรี	ดังนี้

	 ๑.		 ไม่ดำารงตำาแหน่งหรือหน้าที่ ใดในหน่วยราชการ												

หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 หรือตำาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น								

ผู้บริหารท้องถิ่น	หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น



๑๙๒

	 ๒.		 ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทาน

จากรัฐ	หน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือเข้าเป็นคู่

สัญญากับรัฐ	 หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 อันมี

ลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน	 หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน								

ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะ

ดังกล่าว	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

	 ๓.		 ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด	 ๆ	 จากหน่วยราชการ	

หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่							

หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 ปฏิบัติต่อบุคคล								

อื่น	ๆ	ในธุรกิจการงานตามปกติ

	 ๔.		 ไม่กระทำาการอันเป็นการต้องห้ามของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง	 คือ	 จะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการ

หนังสือพิมพ	์ วิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	หรือโทรคมนาคม	มิได้	

ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทน	

หรือจะดำาเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่

สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในทำานองเดียวกับการเป็นเจ้าของ

กิจการหรือถือหุ้นในกิจการดังกล่าว

	 โดย	ข้อ	๒	ข้อ	๓	และข้อ	๔	ให้ใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตร

ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองดังกล่าว	 และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรส

และบุตรของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองนั้น	 ที่ดำาเนินการในลักษณะ

ผู้ถูกใช	้ ผู้ร่วมดำาเนินการ	 หรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมืองให้กระทำาการตามที่กล่าวมาด้วย	โดยนายกรัฐมนตรี	และ

รัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน	 บริษัท	 หรือองค์การที่



๑๙๓

ดำาเนินธุรกิจ	 โดยมุ่งหาผลกำาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน	 หรือเป็น

ลูกจ้างของบุคคลใด		ก็มิได้ด้วย

	 ข้อห้ามในการใช้ตำาแหน่งทางการเมือง

	 สมาชิกรัฐสภา	 นายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรี	 ต้องไม่ใช้

สถานะหรือตำาแหน่งของตนเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์

ของตนเอง	 ของผู้อื่น	 หรือของพรรคการเมือง	 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม	ในเรื่องดังต่อไปนี้

	 ๑.		 การปฏิบัติราชการหรือการดำาเนินงานในหน้าที่ประจำา

ของข้าราชการ	พนักงาน	หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	หน่วยงานของ

รัฐ	รัฐวิสาหกิจ	กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่	หรือราชการส่วนท้องถิ่น

	 ๒.		 การบรรจุ	 แต่งตั้ง	 โยกย้าย	 โอน	 เลื่อนตำาแหน่ง	 และ

เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำาและ

มิใช่ข้าราชการการเมือง	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ		

หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่	 หรือราชการ						

ส่วนท้องถิ่น	หรือ

	 ๓.		 การให้ข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำา

และมิใช่ข้าราชการการเมือง	 พนักงาน	 หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ	

หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่	หรือราชการส่วน

ท้องถิ่น	พ้นจากตำาแหน่ง

	 นอกจากนี้	นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วน

หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท	 หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็น								

หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจำานวนที่



๑๙๔

กฎหมายบัญญัติ	 หรือกระทำาการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหาร

หรือจัดการใดๆ	 เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

มิได้	 แต่ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับ

ประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นดังกล่าวต่อไป	 ก็ให้ผู้นั้น

แจ้งให้ประธานกรรมการ	ป.ป.ช.	ทราบ		ภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ได้

รับแต่งตั้ง	 และให้ผู้นั้นโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทในส่วนจำานวน

ที่เกินสิทธิให้นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นเข้ามา

จัดการแทนได้	 ทั้งนี้	 ให้ใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะของผู้นั้นด้วย



๑๙๕

การถอดถอนจากตำาแหน่ง

	 วุฒิสภามีอำานาจดำาเนินการถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่ง									

ดังต่อไปนี้	 คือ	 นายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

สมาชิกวุฒิสภา	ประธานศาลฎีกา	 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ	 ประธาน

ศาลปกครองสูงสุด	อัยการสูงสุด	 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ	 กรรมการ

การเลือกตั้ง	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน																

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 รองประธานศาลฎีกา	 รองประธาน										

ศาลปกครองสูงสุด	 หัวหน้าสำานักตุลาการทหาร	 รองอัยการสูงสุด						

ผู้พิพากษาหรือตุลาการ	 พนักงานอัยการตามที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	

ประกาศกำาหนด	 ผู้ดำารงตำาแหน่งระดับสูงหรือผู้ดำารงตำาแหน่งระดับ

อื่นที่เทียบเท่า	 ออกจากตำาแหน่งได้ถ้าผู้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าวมี

พฤติการณ์ร่ำารวยผิดปกติ	 ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ี่	 ส่อว่ากระทำา

ผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ	 ส่อว่ากระทำาผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ใน

การยุติธรรม	 ส่อว่าจงใจใช้อำานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมอย่างร้ายแรง

	 การถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าวข้างต้น	 แบ่งได้	 ๒	

กรณี	คือ

	 ๑.		 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	๔	

ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	 หรือ

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวนไม่น้อยกว่า	 ๒๐,๐๐๐	 คน	 มีสิทธิ							

เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอน																		



๑๙๖

ผู้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าวออกจากตำาแหน่งได้	 คำาร้องขอจะต้อง										

ระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดำารงตำาแหน่งนั้นกระทำาความผิดเป็น	

ข้อ	ๆ	ให้ชัดเจน

	 ๒.		 สมาชิกวุฒิสภาจำานวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๔	 ของ

จำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา	 มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ

ประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก

ตำาแหน่งได้

	 กรณีประชาชนร้องขอให้ถอดถอน	 ต้องมีผู้ริเริ่มรวบรวม

รายชื่อจำานวนไม่เกิน	๑๐๐	คน	เพื่อดำาเนินการจัดทำาคำาร้องและรับรอง

ลายมือชื่อของประชาชนที่เข้าชื่อจำานวนไม่น้อยกว่า	๒๐,๐๐๐	คน

	 เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับคำาร้องขอแล้ว	 ให้ดำาเนินการ

ตรวจสอบและพิจารณาว่าคำาร้องขอถูกต้องและครบถ้วนตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 และตาม	 พ.ร.บ.	 ประกอบรัฐธรรมนูญฯ								

ให้แล้วเสร็จภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ได้รับคำาร้องขอ	ในกรณีที่เห็นว่า

ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว	 ให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 ดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว	 และเมื่อไต่สวนเสร็จแล้ว

ให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ทำารายงานเสนอต่อวุฒิสภา	 โดยในรายงาน	

ดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามคำาร้องขอข้อใดมีมูล							

หรือไม่	 เพียงใด	 มีพยานหลักฐานที่ควรเชื่อได้อย่างไร	 พร้อมทั้งระบุ			

ข้อยุติว่าจะให้ดำาเนินการอย่างไรด้วย

	 ถ้าคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่	 ว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล	

นับแต่วันดังกล่าวให้ผู้ที่ถูกกล่าวหางดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าวุฒิสภาจะมี



๑๙๗

มติ	 และให้ประธานกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่

พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภา

พิจารณาโดยเร็ว	และส่งให้อัยการสูงสุดดำาเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองต่อไป	 แต่ถ้า											

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เห็นว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล	 ให้ข้อกล่าวหา								

ข้อนั้นเป็นอันตกไป

	 ในกรณีที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ส่งรายงานให้ประธาน

วุฒิสภานอกสมัยประชุม	 ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้ประธานรัฐสภา

ทราบ	 เพื่อนำาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการเรียก

ประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว	

และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

	 ในการพิจารณาของวุฒิสภา	 สมาชิกวุฒิสภามีอิสระใน						

การออกเสียงลงคะแนนซึ่งต้องกระทำาโดยวิธีลงคะแนนลับ	 มติที่ให้									

ถอดถอนผู้ใดออกจากตำาแหน่งจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	๓	ใน	๕	

ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

	 ผู้ที่ถูกถอดถอนออกจากตำาแหน่งจะพ้นจากตำาแหน่งหรือ

ให้ออกจากราชการนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติให้ถอดถอน	 และตัดสิทธิ					

ผู้นั้นในการดำารงตำาแหน่งใดในทางการเมืองหรือในการรับราชการเป็น

เวลา	๕	ปี	 ซึ่งมตินี้ให้เป็นที่สุด	 และจะมีการร้องขอให้ถอดถอนบุคคล

ดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกไม่ได้	 แต่ไม่กระทบกระเทือน									

การพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง									

ทางการเมือง



๑๙๘

ส.ว. ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ 

ของจำานวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

ส.ส. ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของ

จำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ของสภาผู้แทนราษฎร

ประธานวุฒิสภา

ยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

ส.ว. ไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๕ ของจำานวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

มีมติให้ถอดถอน

ผู้ถูกถอดถอนพ้นจากตำาแหน่งหรือ

ให้ออกจากราชการนับแต่วันที่วุฒิสภา

มีมติถอดถอน และตัดสิทธิในการ

ดำารงตำาแหน่งใดในทางการเมือง

หรือในการรับราชการ ๕ ปี

เหตุที่ขอให้ถอดถอน
- มีพฤติการณ์ร่ำารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริต 
 ต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำาผิดต่อตำาแหน่งหน้าที ่ 
 ราชการ ต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
 ส่อว่าจงใจใช้อำานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง 
 รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม ่
 ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณา

ประธานวุฒิสภาอัยการสูงสุด

ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

ส่งรายงานและเอกสารพร้อมความเห็น

คณะกรรมการ ป.ป.ช.

ไต่สวนแล้วทำารายงานเสนอวุฒิสภา
ตกไป

ไม่มีมูล

มีมูล

การถอดถอนจากตำาแหน่ง

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จำานวนไม่น้อยกว่า 

๒๐,๐๐๐ คน

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

พิจารณาพิพากษา



๑๙๙

การดำาเนินคดีอาญากับ

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

	 ในกรณีที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 มีเหตุอันควรสงสัยหรือม	ี

ผู้กล่าวหาว่าผู้ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรี	 สมาชิก												

สภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	หรือข้าราชการการเมืองอื่น	 ร่ำารวย

ผิดปกติ	 กระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวล

กฎหมายอาญา	 หรือกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่หรือทุจริต							

ต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น	 และรวมถึงกรณีที่บุคคลดังกล่าวหรือ

บุคคลอื่นเป็นตัวการ	 ผู้ใช้	 หรือผู้สนับสนุน	 รวมทั้งผู้ให้	 ผู้ขอให้														

หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลดังกล่าว	 เพื่อ

จูงใจให้กระทำาการ	ไม่กระทำาการ	หรือประวิงการกระทำาอันมิชอบด้วย

หน้าที่	 ให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว	

เว้นแต่ในกรณีที่ผู้กล่าวหามิใช่ผู้เสียหาย	 และคำากล่าวหาไม่ระบุพยาน

หลักฐานเพียงพอที่ จะดำา เนินการไต่สวนข้อเท็จจริ งต่อไปได้ 																				

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	จะไม่ดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงก็ได้	

	 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี	

รัฐมนตรี	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา	 ผู้เสียหาย

จากการกระทำาดังกล่าวจะยื่นคำาร้องต่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เพื่อให้

ดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำานวนพร้อมทั้งทำาความเห็น

เกี่ยวกับการดำาเนินคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองส่งไปยัง

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	 หรือจะยื่น

คำาร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อขอให้ตั้งผู้ไต่สวนอิสระที่มาจาก					



๒๐๐

ผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่

ประจักษ์ก็ได	้แต่ต้องเลือกยื่นคำาร้องทางใดทางหนึ่ง	ซึ่งถ้าผู้เสียหายได้

ยื่นคำาร้องต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	แล้ว	จะยื่นคำาร้องต่อที่ประชุมใหญ่

ศาลฎีกาได้ต่อเมื่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ไม่รับดำาเนินการไต่สวน	

ดำาเนินการล่าช้าเกินสมควร	 หรือดำาเนินการไต่สวนแล้วเห็นว่าไม่มีมูล

ความผิดตามข้อกล่าวหา

	 ในกรณีที่ยื่นคำาร้องต่อคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ถ้าคณะ

กรรมการ	 ป.ป.ช.	 มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลความผิด	 ให้ประธาน

กรรมการ	 ป.ป.ช.	 ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็น	

ไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา	 และส่งให้

อัยการสูงสุดเพื่อดำาเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ								

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองต่อไป	แต่ถ้าคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เห็นว่า

ข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล	ให้ข้อกล่าวหานั้นเป็นอันตกไป

	 ส่วนกรณีที่ยื่นคำาร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อขอให้

ตั้งผู้ไต่สวนอิสระนั้น	 ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาอาจจะตั้งผู้ไต่สวนอิสระ	

หรือจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ดำาเนินการไต่สวนแทนการแต่งตั้ง

ผู้ไต่สวนอิสระก็ได้

	 เมื่อผู้ไต่สวนอิสระได้ดำาเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริงและ

สรุปสำานวนพร้อมทำาความเห็นแล้ว	 ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหามีมูล	 ให้ส่ง

รายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภา

เพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาโดยเร็ว	 และส่งสำานวนและ													

ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองต่อไป



๒๐๑

	 ในการพิจารณาคดี	 ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารง			

ตำาแหน่งทางการเมืองยึดสำานวนของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 หรือของ						

ผู้ไต่สวนอิสระ	 แล้วแต่กรณี	 เป็นหลักในการพิจารณา	 และให้ศาล

ฎีกาฯ	 มีอำานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด	

หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำา	 ตลอดจนขอให้พนักงานสอบสวน	

หน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น	

ดำาเนินการใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้

	 นอกจากนี้	 ยังมิให้นำาเรื่องความคุ้มกันของสมาชิกสภา														

ผู้แทนราษฎร	 และสมาชิกวุฒิสภามาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีด้วย							

โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองมีอำานาจ

พิจารณาคดีและคุมขังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	หรือสมาชิกวุฒิสภาใน

ระหว่างสมัยประชุมได้	 การพิพากษาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองให้ถือเสียงข้างมาก	 โดยผู้พิพากษา

ซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องทำาความเห็นในการวินิจฉัยคดีเป็นหนังสือ

พร้อมทั้งต้องแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ

	 คำาสั่งและคำาพิพากษาให้เปิดเผยและเป็นที่สุด	 เว้นแต่

เป็นกรณีที่ผู้ต้องคำาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองมีพยานหลักฐานใหม่	 ซึ่งอาจทำาให้ข้อเท็จจริง

เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำาคัญ	 อาจยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาล

ฎีกาภายใน	 ๓๐	วัน	นับแต่วันที่มีคำาพิพากษาได้

	 ในการดำาเนินคดีอาญานี้	 ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีไปใน

ระหว่างถูกดำาเนินคดี	 มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวม

เป็นส่วนหนึ่งของอายุความ



๒๐๒

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

หรือประธานวุฒิสภา ถูกกล่าวหา

ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา

ประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาโดยเร็วศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองพิจารณาพิพากษา

เหตุที่กล่าวหา

๑. ร่ำารวยผิดปกติ

๒. กระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา

๓. กระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายอื่น หรือ

๔. ทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

๕. เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

 เพื่อจูงใจให้กระทำาการ ไม่กระทำาการ หรือประวิงการกระทำาอันมิชอบด้วยหน้าที่

ส่งรายงานและเอกสารพร้อมความเห็น

ประธาน ป.ป.ช.

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและ

สรุปสำานวนพร้อมทำาความเห็น

ตกไป

ไม่มีมูล มีมูล

การดำาเนินคดีอาญากับผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

แต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระ

อัยการสูงสุด ประธานวุฒิสภา

ผู้เสียหายยื่นคำาร้อง ผู้เสียหายเลือกยื่นคำาร้องทางใดทางหนึ่ง

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว.

หรือข้าราชการการเมืองอื่น 

ถูกกล่าวหา

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

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

-	-
	-	
-			

-	-
	-	
-	-
	

มีมูล



๒๐๓

จริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

	 จริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองมีบัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นครั้งแรก	 เพื่อกำาหนดมาตรฐานทาง

จริยธรรมของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองที่จะต้องมีกลไกและระบบ

ในการดำาเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ							

รวมทั้งกำาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำา	

เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันทางการเมืองเป็นที่ยอมรับของประชาชน	

ถ้าผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมดังกล่าว	 ให้ถือว่าเป็นการกระทำาผิดทางวินัย	 และให้

ดำาเนินการดังนี้

	 ๑.		 ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานการกระทำาดังกล่าวต่อ

รัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	 แล้วแต่กรณ	ี เพื่อ

ดำาเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมดังกล่าว

	 ๒.		 หากเป็นการกระทำาผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่องให้คณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดำาเนินการ	

โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกวุฒิสภาถอดถอนผู้นั้นออกจากตำาแหน่งได้

	 ๓.		 ในกรณีที่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมมีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการดำาเนินการ

ของผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม	ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ไต่สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะได้

	 นอกจากนี้	ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีหน้าที่เสนอแนะหรือให้								

คำาแนะนำาในการจัดทำาหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม	 และส่งเสริมให้						

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองมีจิตสำานึกในด้านจริยธรรมอีกด้วย



๒๐๔

บรรณานุกรม

ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๕๓.

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑.

ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๕๑.

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

	 วา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๔๒		

	 พ.ศ.	๒๕๕๐.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

	 ปราบปรามการทุจริต	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๕๔

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน	

	 พ.ศ.	๒๕๕๒

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.	 คณะกรรมาธิการ.				 		

	 กรุงเทพมหานคร	:	สำานักการพิมพ์	สำานักงานเลขาธิการ	

		 สภาผู้แทนราษฎร,	๒๕๕๑.

	.	 เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย      

 พุทธศักราช ๒๕๕๐.	คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึก	

	 เจตนารมณ์	จดหมายเหตุ	และตรวจรายงานการประชุม		

	 สภาร่างรัฐธรรมนูญ,	๒๕๕๐.

	.	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เล่ม ๑ ฉบับแก้ไข 

 เพิ่มเติม.	กรุงเทพมหานคร	:	สำานักการพิมพ	์	

	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	๒๕๕๔.



๒๐๕

	.	ระบบงานรัฐสภา.	กรุงเทพมหานคร	:	สำานักการพิมพ	์	

	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,	๒๕๔๙.

	.	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.	กรุงเทพมหานคร	:		

	 สำานักการพิมพ	์สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,			

	 ๒๕๕๔.




	ปก
	พิมพ์ที่

	สารบัญ
	โครงสร้างของรัฐสภา
	อำานาจหน้าที่ของรัฐสภา
	ความสัมพันธ์ระหว่าง ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหาร
	อำานาจหน้าที่และบทบาท ของประธานสภา
	การประชุมสภา
	ญัตติ
	การตราพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ
	การตราพระราชบัญญัติ
	การควบคุมการตรากฎหมาย ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
	การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
	การยกร่างพระราชบัญญัติ
	การตราพระราชกำหนด
	กระทู้ถาม
	การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี
	การเปิดอภิปรายทั่วไป
	กรรมาธิการ
	เอกสิทธิ์
	ศาลรัฐธรรมนูญ
	ศาลปกครอง
	คณะกรรมการการเลือกตั้ง
	ผู้ตรวจการแผ่นดิน
	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
	คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	การตรวจสอบทรัพย์สิน
	การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
	การถอดถอนจากตำแหน่ง
	การดำาเนินคดีอาญากับผู้ดำารงตำแหน่งทางการเมือง
	จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
	บรรณานุกรม


