รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ก่ อ น แ ล ะ ห ลั ง 2 5 4 0 :
มุ ม ม อ ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์ สาธารณะ
ณั ฏ ฐ พ ง ศ์ ท อ ง ภั ก ดี 

“คําว่าการเมืองนั้น มันมีความหมายอยูท่ ี่ว่าเป็ นการจัด การทํา ให้ สังคมหรื อในโลกนี ้ อยู่กัน
เป็ นผาสุก โดยไม่ ต้องใช้ อาชญาคือไม่ตอ้ งฆ่าฟันกัน การจัดบ้านเมืองก็ดี ประเทศก็ดี โลกทั้ง
โลกก็ดี ให้อยูก่ นั เป็ นผาสุ ก ไม่มีปัญหา และโดยไม่ตอ้ งใช้อาชญา นั้นคือการเมือง; เพียงเท่านี้
จะเห็นได้วา่ มันเป็ นธรรม เป็ นระบบหนึ่งในระบบการปฎิบัติธรรมชนิดหนึ่งของมนุษย์
ที เดียว”
พุทธทาสภิกขุ (2549)
ธรรมะกับการเมือง

1. ความนํา
นโยบายสาธารณะถูกกํา หนดโดยภาครั ฐ ที่ มาจากกระบวนการทางการเมื อง รั ฐธรรมนู ญซึ่ ง มี
ความสําคัญในการกําหนดกระบวนการทางการเมืองจึ งมีผลต่อนโยบายสาธารณะ การทําความเข้าใจใน
โครงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ จึงเป็ นประโยชน์ในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เหมาะสม
ความขัดแย้งในทางการเมืองของไทยในช่วงนี้กม็ ีประเด็นเรื่ องความเหมาะสมของรัฐธรรมนูญที่ใช้
อยู่ในปั จ จุ บนั และเรื่ อ งการแก้ไขรั ฐ ธรรมนู ญอยู่ด้ว ย บทความนี้ จึ งต้องการใช้กรอบความคิ ดตามหลัก
เศรษฐศาสตร์ สาธารณะพิจารณากรณี ของประเทศไทยว่า รัฐธรรมนูญมีผลต่อกระบวนการกําหนดนโยบาย
สาธารณะอย่างไร โดยวิเคราะห์จากรัฐธรรมนูญสามฉบับ คือ ฉบับ พ.ศ. 2534 2540 และ ฉบับ พ.ศ.2550
การใช้รัฐธรรมนูญ สามฉบับนี้มีเหตุผลจากที่รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 เป็ นรัฐธรรมนูญที่มีความ
เป็ นมาและเนื้อหาที่เป็ นจุดเปลี่ยนของการปกครองไทย มีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้ ซึ่ ง
สามารถพิจารณาเปรี ยบเทียบได้จากรัฐธรรมนู ญฉบับ พ.ศ. 2534 ส่ วนรัฐธรรมนู ญฉบับ 2550 เป็ นฉบับ


ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ nattapon@nida.ac.th
บทความนี้มี กฤษฎา วัฒนเสาวลักษณ์ และนันทพร ไม้ทองดีเป็ นผูช้ ่วยวิจยั เป็ นผูช้ ่วยวิจยั ผูเ้ ขียนขอขอบคุณผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมกลุ่ม
เฉพาะ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ได้ให้ความเห็นที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการเขียนบทความ และดร.วิโรจน์ ณ ระนองที่มอบ
เอกสารที่ได้ใช้ในการศึกษานี้ ทั้งนี้หากมีความบกพร่ องในเนื้อหาบทความย่อมเป็ นความผิดของผูเ้ ขียน
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ปั จจุบนั สื บทอดโครงสร้างหลายอย่างมาจากรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 แต่รัฐธรรมนูญนี้เป็ นรัฐธรรมนูญ
ที่ส่งผ่านจากรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารไปสู่ การเลือกตั้ง ลักษณะเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2534 การ
พิจารณสามฉบับเป็ นการพิจารณาตัวแทนของรั ฐธรรมนู ญแบบดั้งเดิ ม รั ฐธรรมนู ญเพื่อการปฏิ รูป และ
รัฐธรรมนูญที่ส่งผ่านระบบการปกครองได้ดี
ประเด็นสําคัญในการศึ กษาคื อ รั ฐธรรมนู ญทั้งสามฉบับมี ผลต่ อพฤติ กรรมทางการเมื อง ตลาด
การเมือง ตลาดนโยบายอย่างไรสอดคล้องกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ สาธารณะหรื อไม่ อย่างไร ซึ่ งน่าจะ
เป็ นประโยชน์ในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป โดยรายงานแบ่งเป็ น 7 ส่ วน ส่ วนต่อไปอภิปราย
กรอบความคิดในการศึกษา ส่ วนที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์โครงสร้างรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับต่อตลาดการเมือง
แยกได้เป็ น ด้านการเข้าสู่ ตลาดและการแข่งขัน ส่ วนที่สี่และห้า เป็ นการวิเคราะห์เนื้อหาด้านการกํากับดูแล
ภาครัฐ และการกําหนดนโยบายสาธารณะตามลําดับ ส่ วนที่ 6 เป็ นการทบทวนการศึกษาทางวิชาการถึ ง
ความสัมพันธ์ของระบบประชาธิปไตยกับการพัฒนา ส่ วนสุ ดท้ายเป็ นการเสนอแนวทิศทิศทางที่ควรจะเป็ น
ของรัฐธรรมนูญไทย บทความนี้ ยงั มีภาคผนวกเป็ นตารางเปรี ยบเทียบเนื้ อหาที่สําคัญของรัฐธรรมนูญ เพื่อ
การอ้างอิงและศึกษาต่อไป

2. กรอบความคิดในการศึกษา
ปัญหาประชาธิปไตยตัวแทน1
ระบบประชาธิปไตยในที่น้ ีหมายถึงการเป็ นสังคมเปิ ด ประชาชนเลือกผูแ้ ทนและมีส่วนเลือกรัฐบาล
สามารถเปลี่ยนผูแ้ ทนเปลี่ยนรัฐบาลได้ และมีเสรี ภาพในการแสดงความคิดรวมถึง การแลกเปลี่ยนความคิด
เมื่ อประชาชนเลื อกตัวแทน ตัวแทนก็จะไปจัดตั้งรั ฐบาลและองค์กรรั ฐ ซึ่ งก็จะมี นโยบายสาธารณะ กฏ
ระเบียบที่กระทบต่อประชาชนในที่สุด (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี 2553)
เศรษฐศาสตร์ ทางเลือกสาธารณะ(Public choices)ชี้ ว่า ภาครัฐที่เป็ นตัวแทนประชาชนนี้ อาจมี
วัตถุประสงค์ของตนเองที่ไม่ใช่ความอยูด่ ีมีสุขของประชาชน ลักษณะนี้เกิดปั ญหาความไม่เท่าเทียมกันของ
ข้อมูล ที่ ภาครั ฐที่ เป็ นตัวแทนของประชาชนมีขอ้ มูลมากกว่าประชาชน หากภาครั ฐปิ ดบังข้อมูล(Hidden
information) ออกนโยบายสาธารณะหรื อกระทําการที่เป็ นประโยชน์แก่ตนเอง สวัสดิการของประชาชนก็จะ
ไม่ดีข้ ึน เรี ยกปั ญหานี้ว่าปั ญหาตัวการ-ตัวแทน (Principal- agent) ที่ประชาชนเป็ นตัวการมีขอ้ มูลน้อยกว่า
ตัวแทนคือภาครัฐ และเมื่อวัตถุประสงค์ต่างกัน ภาครัฐก็จะหาผลประโยชน์โดยไม่คาํ นึงถึงประชาชนได้

1

ส่ วนนี้ปรับปรุ งมาจาก ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี (2552) บทที่ 10

2

นโยบายสาธารณะกับพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ความไม่เท่ าเที ยมกันของข้อมู ลระหว่างรั ฐกับประชาชน ยังทําให้เกิ ดปั ญหาที่ นักการเมื องหรื อ
ภาครัฐอาจมีการปกปิ ดพฤติกรรม(Hidden action) ทําให้มีพฤติกรรมที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อประชาชนที่
เรี ยกว่าปั ญหาจริ ยวิบตั ิ(Moral hazard)ได้อีกด้วย
ความไม่ เ ท่ า เที ย มกัน ของข้อ มู ล นี้ ทํา ให้ นัก การเมื อ งและภาครั ฐ อาจมี น โยบายสาธารณะหรื อ
พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับประโยชน์ของประชาชน ดังที่มกั จะมีเสี ยงบ่นกันอยูท่ วั่ ไป
ในอีกประเด็นหนึ่ งประชาชนในประเทศก็คือกลุ่มคนที่ มาร่ วมกันอยู่อาศัยในสังคม ซึ่ งมุ มมอง
เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มจะมีปัญหาในเรื่ องความล้มเหลวของความร่ วมมือ(Coordination failure) นั้นคือ มี
แรงจูงใจที่คนในสังคมอาจจะไม่ร่วมมือกันหรื อไม่ทาํ ตามกฏเกณฑ์ของสังคม แม้ว่าหากมีความร่ วมมือกัน
สวัสดิการของคนทุกคนในสังคมดีข้ ึนได้ เช่น การเสี ยภาษีเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นที่จะทําให้รัฐมีทุนที่จะสร้างสิ นค้า
สาธารณะให้คนในสังคมได้ แต่ก็จะมีคนที่ไม่อยากจะเสี ยภาษี ปั ญหาลักษณะนี้ คือปั ญหาการโดยสารฟรี
(Free rider) ที่คนไม่อยากจ่ายเงิ นเพราะรู ้ ว่าถึงไม่จ่ายก็จะสามารถใช้สินค้าและบริ การที่รัฐให้ได้ หรื อ
ลักษณะที่คนอาจจะไม่กระทําตามกฏระเบียบต่างๆ เพราะตัวเองจะได้ประโยชน์ ซึ่ งสังคมโดยรวมจะเสี ย
ประโยชน์ได้ ในประเด็นแสดงว่าเป็ นไปไม่ได้สังคมที่จะปล่อยให้มีความร่ วมมือโดยธรรมชาติโดยไม่มี
สถาบันไปกํากับ เพราะมีตน้ ทุนธุรกรรม(Transaction costs) ที่จะทําให้มีความร่ วมมือกัน คนแต่ละคนไม่
สามารถแบกรับต้นทุนนี้ ได้ จึงต้องมีตวั แทนประชาชนและกลไกที่จะสร้างความร่ วมมืออันนี้ ได้ ระบบ
ประชาธิปไตยก็เป็ นกลไกหนึ่งที่ทาํ ให้คนอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้
นอกจากนี้ระบบประชาธิปไตยตัวแทนต้องมีการลงคะแนนเสี ยง ซึ่ งอาจทําให้สวัสดิการของคนนัง
คมลดลงได้ โดยในทางเศรษฐศาสตร์ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดที่มีคนดีข้ ึนโดยไม่มีใครแย่ลงจะเรี ยกว่าเป็ น
การเปลี่ยนแปลงไปแบบพาเรโต้ (Pareto improvement)เป็ นลักษณะที่ทุกคนชนะหรื อไม่มีผแู ้ พ้แต่ ในระบบ
ประชาธิ ปไตยตัวแทนหรื อการรวมกลุ่มโดยทัว่ ไปการลงคะแนนเสี ยงเลือกนโยบายใดนโยบายหนึ่ ง หรื อ
ตัดสิ นใจอย่างใดอย่างหนึ่ งหากจะให้เป็ นการเปลี่ยนแปลงแบบพาเรโต้ที่ไม่มีใครเสี ยประโยชน์ การลงมติ
ต้องเป็ นเอกฉันท์ทุกคนเห็นด้วยหมดเท่านั้น เพราะหากใช้เสี ยข้างมากโดยความเห็นไม่เป็ นเอกฉันท์ผทู ้ ี่เป็ น
เสี ยข้างน้อยก็จะมีความพอใจหรื อสวัสดิการลดลงได้
แต่หากเราใช้เสี ยงเอกฉันท์ในการตัดสิ นใจหรื อการออกนโยบายสาธารณะ ก็เป็ นการยากที่จะมีการ
ดําเนินการอะไรได้ ดังนั้นในระบบประชาธิ ปไตยที่มกั จะใช้การลงมติโดยเสี ยงข้างมากจึงจะมีฝ่ายเสี ยงข้าง
น้อยที่มีความพอใจลดลงจากมติของเสี ยข้างมาก
รั ฐธรรมนูญกับประชาธิ ปไตยตัวแทน
ในมุมมองข้างต้น รัฐธรรมนูญจึงเป็ นส่ วนสําคัญของการปกครองประเทศ เพราะเป็ นหลักเกณฑ์
พื้นฐานของรัฐ เป็ นกติกาสู งสุ ด กําหนดหน้าที่ของรัฐล่วงหน้า ตามความตกลงของประชาชน หน้าที่ของ
3
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รัฐธรรมนู ญคื อการแก้ปัญหาของระบบประชาธิ ปไตยตัวแทน จากเรื่ องความไม่เท่ าเที ยมกันของข้อมูล
ความล้มเหลวของความร่ วมมือ และการใช้การตัดสิ นใจที่ไม่เอกฉันท์ดงั กล่าวข้างต้น
กติกาของรัฐธรรมนูญในการแก้ปัญหาตัวการตัวแทน คือการจํากัดอํานาจหรื อควบคุมพฤติกรรม
ของภาครัฐเพื่อให้ภาครัฐคํานึงถึงประโยชน์แก่ประชาชน ไม่กระทําอะไรที่ขดั แย้งกับประโยชน์ประชาชน
และให้ประชาชนมีขอ้ มูล มีกลไกที่ควบคุมภาครัฐได้ รวมทั้งการมีกติกาที่ลดแรงจูงใจที่จะทําให้มีลกั ษณะ
ของจริ ยวิบตั ิ (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ (2547 ก ) หน้า 29-30 Randall Holcombe(2006) หน้า 120-121)
บทบาทของรัฐธรรมนูญที่สาํ คัญอันหนึ่งคือการสร้างความร่ วมมือ เพราะเป็ นข้อตกลงที่สร้างกติกา
ลักษณะบังคับว่าคนในสังคมจะต้องร่ วมกัน เพื่อประโยชน์ของสังคม เป็ นกลไกที่ทาํ ให้คนในสังคมร่ วมกัน
ทํา เช่ น การเสี ยภาษี การเคารพกฏหมาย การป้ องกันประเทศ เราคงนึ กภาพไม่ออกว่าหากประเทศไม่มี
กฏหมายสู งสุ ดในลักษณะนี้แล้วคนในสังคมจะอยูอ่ ย่างปกติได้อย่างไร (Randall Holcombe (2006) หน้า
122-127 Harding Russell (2008) หน้า 297-302)
การที่การตัดสิ นใจในระบอบประชาธิ ปไตยใช้เสี ยงไม่เป็ นเอกฉันท์ จึงจะมีฝ่ายเสี ยงข้างน้อยที่เสี ย
ประโยชน์จากการตัดสิ นใจ(Buchnan J. and Tullock Gordon (1962)) รัฐธรรมนูญจึงเป็ นกติกาสู งสุ ดที่จะ
กําหนดว่าวิธีการออกเสี ยงที่ไม่เป็ นเอกฉันท์เป็ นอย่างไร ที่คนในสังคมควรจะยอมรับกฏเกณฑ์น้ ี ประชาชน
จึงควรสร้างความตกลงอย่างเป็ นเอกฉันท์ เพื่อยอมรับการตัดสิ นใจหรื อนโยบายไม่เป็ นเอกฉันท์ เพราะเมื่อ
ยอมรับรัฐธรรมนูญซึ่งกําหนดหลักเกณฑ์ในการตัดสิ นใจหรื อออกนโยบายสาธารณะแล้ว หากการตัดสิ นใจ
เป็ นไปตามกฏเกณฑ์แล้ว แม้ผลของการจัดสิ นใจซึ่ งจะไม่เป็ นเอกฉันท์ ย่อมจะมีผทู ้ ี่สวัสดิการลดลงจากการ
ตัดสิ นใจนี้ การตัดสิ นใจนั้นก็ตอ้ งเป็ นยอมรับเพราะมาจากกระบวนการที่ยอมรับกันมาก่อน
ประเด็นนี้คือการใช้หลักทฤษฎีกระบวนการยุติธรรม (Procedural Theory of Justice) ผลที่มีความ
ยุติธรรมย่อมมาจากกระบวนการที่ยตุ ิธรรม เราจึงยอมรับการตัดสิ นใจของกลุ่มที่ไม่ตรงกับความต้องการ
ของเรา ( Randall Holcombe (2006) หน้า 145-1149) ตัวอย่างหนึ่งคือ ระบบการเลือกตั้งประธานาธิ บดีใน
สหรัฐอเมริ กา ที่ใช้ระบบคะแนนเสี ยงตัวแทนแต่ละรัฐ(Electoral vote)ที่ผชู ้ นะในรัฐใดก็ได้คะแนนเสี ยงของ
ตัว แทนในรั ฐ นั้นทั้ง หมด ผูไ้ ด้เ ป็ นประชานาธิ ปดี จึ ง อาจไม่ ใ ช้ผูท้ ี่ ไ ด้คะแนนรวมของผูอ้ อกเสี ยงสู ง สุ ด
(Popular vote) ก็ได้ ซึ่งมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในการเลือกตั้งประธานาธิ บดีสหรัฐอเมริ กา 3 ครั้ง (Harding
Russell (2008) หน้า 295) โดยครั้งสุ ดท้ายเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2000 ซึ่ งประธานาธิ ปดีบูชได้รับเลือกตั้งเป็ น
ประธานาธิ บดีตามกฏการเลือกตั้ง แต่ผูท้ ี่ได้คะแนนผูอ้ อกเสี ยงสู งสุ ดคือ นายอัล กอร์ ซึ่ งผลที่ได้ไม่เป็ นที่
ยอมรั บของคนจํานวนมาก แต่เนื่ องจากผลที่ ได้มาจากกติ การที่ ตกลงยอมรั บกันก็ถือว่าผลลัพธ์มีความ
ยุติธรรม
รัฐธรรมนูญที่ดีจึงควรมีการแก้ปัญหาประชาธิปไตยตัวแทนซึ่งมีอย่างน้อยสามประการขดังกล่าว
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3. โครงสร้ างของรัฐธรรมนูญกับตลาดการเมือง
ส่ วนนี้เป็ นการวิเคราะห์เนื้อหารัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับ ว่าจะกําหนดลักษณะตลาดการเมืองอย่างไร
โดยแยกเป็ นเรื่ องของการเข้าสู่ ตลาดของนักการเมือง และการแข่งขันในการเลือกตั้ง ซึ่งรัฐธรรมนูญควรจะมี
ระบบที่ ท ํา เปิ ดให้ ค นเข้า สู่ ต ลาดการเมื อ งได้แ ละมี ก ารแข่ ง ขัน ให้ ป ระชาชนมี ท างเลื อ กและควบคุ ม
นักการเมืองได้
ในด้านการเข้าสู่ ตลาด การกําหนดคุณสมบัติของ สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรนั้น รัฐธรรมนูญ ฉบับ
พ.ศ.2534 ไม่มีอะไรพิเศษต่างจากฉบับก่อน สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องสังกัดพรรคการเมือง รัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ.2540 และ ฉบับ 2550ที่ตามมาจะเริ่ มกําหนดให้มีคุณภาพสู งขึ้น คือจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
โดยฉบับ 2540 จะมีความเข้มให้พรรคกํากับสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ กว่าฉบับ พ.ศ. 2534 มาก เพราะจะ
ย้ายพรรคได้ยากขึ้น เนื่ องจากต้องเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรในพรรคนั้นอย่างน้อย 90 วัน จึงจะมีสิทธิ
สมัครรั บเลือกตั้ง แต่ หากมี การยุบสภาจะมี ต้องจัดการเลื อกตั้งภายใน 60 วัน การย้ายพรรคจะทําให้ไม่
สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ รั ฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550 มีการผ่อนผันในประเด็นนี้ โดยให้สส.ต้อง
สังกัดพรรค 90 วัน จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคนั้น แต่หากมีการยุบสภาฯจะต้องสังกัดพรรค
นั้นก่อนการเลือกตั้งเพียง 30 วัน
การเปลี่ ยนโครงสร้ างการเข้าสู่ ตลาดการเมื องที่ สําคัญในรั ฐธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ.2540 คือการมี
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรระบบบัญชี รายชื่ อ เพราะทํา ให้ผูท้ ี่ ไม่ ถนัดในการเลื อกตั้ง สามารถเข้าสู่ ต ลาด
การเมืองได้ โดยพรรคเป็ นผูเ้ ลือกสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรบัญชี รายชื่ อและประชาชนเลือกพรรค การมี
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรบัญชี รายชื่ อเป็ นเหตุผลหนึ่ งที่ทาํ ให้พรรคต้องมีการออกนโยบาย เพราะในการ
เลื อกสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรบัญชี รายชื่ อ ประชาชนเลื อกพรรคไม่ ใช่ ตวั บุ คคล ซึ่ งในอี กมุ มหนึ่ ง คื อ
ประชาชนรู ้สึกว่าหากเลือกพรรคและพรรคนั้นได้เสี ยงมากพอที่จะได้เป็ นรัฐบาล ก็จะออกนโยบายที่เป็ นไป
ตามความต้องการของตนได้ การเลือกตั้งจึงเป็ นการเลือกรัฐบาลด้วย
อย่างไรก็ตาม การมีระบบสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรบัญชี รายชื่ อทําให้พรรคเล็กเสี ยเปรี ยบพรรค
ใหญ่ เพราะว่าต้องหาเสี ยงทั้งประเทศและหากมีคะแนนเสี ยงรวมไม่ถึงร้อยละ 5 จะไม่ได้ สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรเลย
รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550 มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรบัญชีรายชื่อที่เรี ยกว่าสมาชิกสภาผูแ้ ทนรา
ษฏรแบบสัดส่ วน โดยแบ่ งเป็ นภาค มี 8 กลุ่มจัง หวัด แต่ ละภาคมี สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ 10 คน
กําหนดให้ผูส้ มัครสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรบัญชี รายชื่ อมีความสัมพันธ์กบั ภาค ลักษณะเดี ยวกับผูส้ มัคร
สมาชิกสภาแบบเขตเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 มีการแก้ไขในเดือนมีนาคม 2554 โดยปรับจํานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎร์ แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจาก 400 คน เป็ น 375 คน และแบบสัดส่ วน จาก 80 คนเป็ น 125 คน จากการ
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แก้ไขนี้ จํานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏรก็จะเท่ากับตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 คือ 500 คน แต่ฉบับ
พ.ศ. 2540 มี สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อน้อยกว่า คือ 100 คน และ แบบเขตมากกว่า คือ 400
คน
ในด้านการเข้าสู่ ตลาดของ คณะรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรี ไม่ตอ้ งมาจาก
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร จนมีการประท้วงและแก้ให้นายกรัฐมนตรี ตอ้ งมาจากสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฏร
รัฐมนตรี สามารถเป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ในเวลาเดียวกัน รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 และ ฉบับ
พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรี ตอ้ งมาจากการเลือกตั้ง โดยรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 มีการแยกอํานาจนัน่ คือ
รัฐมนตรี เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร์ไม่ได้ แต่ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550 กลับไปใช้ขอ้ กําหนดเดิมคือ
ไม่หา้ มรัฐมนตรี เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏร
ในด้านการแข่งขันในการเลือกตั้ง สําหรั บสมาชิ กสภาผูแ้ ทนแบบเขตเลือกตั้งรั ฐธรรมนู ญ ฉบับ
พ.ศ.2540 เป็ นฉบับเดียวที่เลือกตั้งแบบเขตเล็กเขตเดียวเบอร์เดียว นั้นคือ เขตหนึ่งมีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏร
คนเดี ย ว ซึ่ งมี ผ ลในการเลื อ กตั้ง ปี 2544 และ 2548 2 อี ก สองฉบั บ เป็ นเขตใหญ่ คื อ จั ง หวัด ที่ มี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏรไม่เกิน 3คน ให้จงั หวัดเป็ นเขตเลือกตั้ง แต่ถา้ หากจังหวัดนั้นมีสมาชิกผูแ้ ทนราษฏร
เกินสามคนให้มีเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งเขต โดยในแต่ละเขตต้องมีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏรได้ไม่นอ้ ยกว่า
สองคน ส่ วนสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญ ชี รายชื่ อมี ท้ งั ในฉบับ 2540 และ ฉบับ พ.ศ.2550 โดย
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ประเทศเป็ นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏรประเภทนี้ แต่ ฉบับ พ.ศ.2550
ปรับแยกบัญชีรายชื่อออกเป็ นภาค และให้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรบัญชีรายชื่อมีความสัมพันธ์กบั ภาคนั้น
ดังได้กล่าวมาแล้ว ประชาชนก็จะเลือกตามบัญชีรายชื่อเฉพาะในภาคของตน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ในเดือนมีนาคม 2554ได้กลับมาใช้การแบ่งเขตเป็ นเขตเดียว
เบอร์เดียวและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏรแบบสัดส่ วนใช้ประเทศเป็ นเขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2534 ฝ่ ายราชการคือ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
และกรุ งเทพมหานคร เป็ นผูจ้ ดั การเลือกตั้ง โดยนับคะแนนที่หน่ วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ.2540 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็ นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ทาํ หน้าที่จดั การและ
กํากับการเลือกตั้ง โดยนับคะแนนทุกหน่ วยเลือกตั้งรวมในที่เดียว โดยมีเหตุผลสําคัญ คือเพื่อไม่ให้รู้ว่าใน
หน่วยเลือกตั้งนั้นเลือกผูส้ มัครคนใด รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550ยังให้ กกต. เป็ นผูจ้ ดั การเลือกตั้ง แต่กลับ
นับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง (ซึ่งการแก้รัฐธรรมนูญในเดือน มีนาคม 2554 ไม่มีการแก้ไขประเด็นนี้)
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ไม่รวมถึง การเลือกตั้งปี 2549 ที่การเลือกตั้งเป็ นโมฆะ เพราะศาลตัดสิ นว่า การจัดที่กาบัตรของผูล้ งคะแนนหันออกมาทางหน้าหน่วย
เลือกตั้งเป็ นการกระทําที่ผดิ
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ในด้านการลงโทษการทุจริ ตการเลือกตั้ง รั ฐธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ.2540 ให้อาํ นาจ กกต.ให้มีการ
เลือกตั้งใหม่หากมีความเชื่อว่ามีการทุจริ ต ซึ่ งทําให้การทุจริ ตไม่มีผล รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550 ได้เพิ่ม
อํานาจเรื่ องการยุบพรรคเพิ่มเข้ามา โดยหากเชื่ อว่า กรรมการบริ หารพรรคมีส่วนในการทุจริ ตการเลือกตั้ง
หรื อรับรู ้แต่ไม่มีการแก้ไขก็สามารถดําเนินการเพื่อยุบพรรคการเมืองนั้นได้ และหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสิ น
ยุบพรรคการเมืองใด กรรมการบริ หารพรรคก็จะถูกตัดสิ ทธิการเลือกตั้งเป็ นเวลา 5 ปี
ประเด็นตลาดการเมือง
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รู ปที่ 1สั ดส่ วนการไปใช้ สิทธิเลือกตั้ง
การเลือกตั้งที่ผ่านมา มีพฤติกรรมการเลือกตั้งซึ่ งมีผลต่อตลาดการเมืองคือ ประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งมากขึ้นจาก รู ปที่ 1 พบว่าประชาชนไปใช้สิทธิ มากขึ้นโดยเพิ่มเป็ นตามลําดับ โดยทัว่ ประเทศ เพิ่ม
จากร้อยละ 58 ในปี พ.ศ. 2535 เป็ น ร้ อยละ 70 ในปี พ.ศ. 2544 และ ร้อยละ 74 ในปี พ.ศ. 2550 โดยในปี
พ.ศ. 2550นี้ภาคที่มีสดั ส่ วนสู งสุ ดคือภาคใต้ เป็ นร้อยละ 78 ส่ วนที่ ตํ่าสุ ดคือ กรุ งเทพ ร้อยละ 69
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รู ปที่ 2 การเลือกยกพรรคทั้งเขต(เขตใหญ่ )
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ประชาชนยังเลือกเป็ นพรรคมากขึ้น รู ปที่ 2 และรู ปที่ 3 แสดงผลการเลือกตั้งลักษณะยกเขต คือเลือก
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรพรรเดียวกันทั้งเขต โดยในรู ปที่ 2 เป็ นการแข่งขันในเขตใหญ่ที่แสดงว่าในการ
เลือกตั้งครั้งล่าสุ ด มีสดั ส่ วนเขตเลือกตั้งเกินครึ่ งที่เป็ นการเลือกทั้งพรรคซึ่งสู งกว่าในปี พ.ศ. 2535 มาก ทั้งนี้
ในภาคใต้มีลกั ษณะการเลือกเป็ นพรรคชัดเจนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 ส่ วนรู ปที่ 3 พิจารณาในการเลือกแบบแบ่ง
เขต(เขตเดียวเบอร์ เดียว) ไม่สามารถพิจารณาจากตัวเลขแต่ละเขตได้เพราะมีสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฏรได้
เพียงคนเดียวได้จึงพิจารณาผลทั้งจังหวัด โดยใช้เกณฑ์ว่า หากจังหวัดนั้นเลือกสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
พรรคเดียวกันเกิดครึ่ งก็แสดงว่าเลือกเป็ นพรรคก็จะพบว่ามีสัดส่ วนที่สูง และในการเลือกตั้งปี 2548 จะมี
สัดส่ วนที่สูงขึ้นมาก
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รู ปที3่ สั ดส่ วนจังหวัดทีเ่ ลือกพรรคเดียวเกินครึ่ง
ของจํานวน สส. (%)
สัดส่ วนผูไ้ ปลงคะแนนเสี ยงสู งขึ้นและการเลือกเป็ นพรรคมากขึ้น ชี้ ได้ว่าพฤติกรรมของผูเ้ ลือกตั้ง
เปลี่ ย นไป สนใจการเลื อ ตั้ง มากขึ้ น ส่ ว นหนึ่ งน่ า จะเป็ นเพราะการที่ น ายกรั ฐ มนตรี ต้อ งมาจาก
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ทําให้การเลือกตั้งมีความหมายว่าเป็ นการเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะหากพรรคที่
ตนเองสนับสนุนมีเสี ยงมากพอก็หวั หน้าพรรคก็จะได้เป็ นนายกรัฐมนตรี ต่างจากสมัยประชาธิปไตยครึ่ งใบ
ที่คนนอกเป็ นนายกรัฐมนตรี ได้ ถึงแม้พรรคที่ตนเลือกได้เสี ยงข้างมาก คนภานนอก(หรื อคนกลาง)ก็เป็ น
นายกรัฐมนตรี ได้ จากการที่การเลือกตั้งเป็ นพรรคเหมือนเลือกนายกรัฐมนตรี การเลือกแบบบัญชีรายชื่อก็
เป็ นการเลือกพรรค ทําให้พรรคการเมืองเริ่ มมีการเสนอนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ พรรคไทยรักไทยในการ
เลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ทําให้ประชาชนเริ่ มคุน้ เคยและคาดหวังว่า การเลือกตั้งจะทําให้ตนได้นโยบายที่ตอ้ งการ
หากพรรคที่ตนเลือกได้เป็ นรัฐบาล ลักษณะการเลือกเป็ นพรรคจึงมีสูงขึ้น
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การเลื อ กตั้ งปี 2544 ที่ มี ก ารปรั บ ทั้ งเรื่ องเขตและการจั ด การเลื อ กตั้ ง พบว่ า มี ผ ลให้ มี
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฏรหน้าใหม่เข้าสู่ วงการเมืองมาขึ้น สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรบัญชี รายชื่ อทําให้คน
ทัว่ ไปเข้าสู่ ตลาดการเมืองได้ง่ายขึ้น โดยในปี 2539 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรใหม่ที่เป็ น สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรเขตทั้งประเทศมีเพียงร้อยละ 17 แต่ในปี 2544 มีร้อยละ 47 โดยสัดส่ วนสู งสุ ดในภาคเหนื อ โดยหาก
เทียบสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเก่าที่สอบตก สัดส่ วนในปี 2544 ก็จะสู งกว่าในปี 2539

รู ปที่ 4สั ดส่ วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตทีเ่ ป็ นสส.ใหม่
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รู ปที่ 5สั ดส่ วน สส.เก่ าสอบตก
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การมีระบบสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรบัญชีรายชื่อมีส่วนดีในการให้มีการเข้าสู่ ตลาดง่ายขึ้นและสร้าง
แรงจู งใจให้พรรคการเมื องแข่งขันกันทางด้านนโยบาย แต่ จะไม่ส่ง เสริ มการแข่งขัน และการรั บผิดต่อ
ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้เลือกสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรโดยตรง หากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมีการ
ทุ จ ริ ตหรื อ ประชาชนไม่ ต้อ งการสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรนั้น ก็ทาํ อะไรไม่ ได้ เพราะพรรคเป็ นผูเ้ ลื อ ก
สมาชิกสภาผูแ้ ทนยราษฏร
การควบคุมการทุจริ ตการเลือกตั้งในกรณี ของ รัฐธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ.2540 ไม่กระทบต่อผลการ
เลือกตั้งมากนัก เพราะลงโทษเป็ นรายบุคคล คือมีการเลือกตั้งใหม่ที่ทาํ ให้ผสู ้ มัครต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และ
อาจไม่ได้รับเลือกกลับมา การตัดสิ ทธิ ตามพระราชบัญญัติก็จะเป็ นรายบุคคล แต่การกํากับตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับ พ.ศ.2550จะกระทบต่อผลการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญจะทําให้มีการยุบพรรคและตัดสิ ทธิ กรรมการพรรค
ได้ ซึ่งลักษณะนี้จะมีผลต่อการแข่งขันในตลาดการเมืองที่ชดั เจน
วาทกรรมเขตเล็กเขตใหญ่ การซื้อเสียง
มีการกล่าวว่าการซื้ อเสี ยงเป็ นปั ญหาทั้งหมด หรื อปั ญหาใหญ่ที่สุดของกระบวนการประชาธิ ปไตย
เพราะต้องมาถอนทุนทําให้มีการทุจริ ตคอรรัปชัน่ (และนําไปสู่ การรัฐประหาร) เป็ นวาทกรรมที่ยากจะหา
หลักฐานมาสนับสนุนหรื อคัดค้านได้อย่างเด็ดขาด
แต่ ก็เหตุ ผลและหลักฐานที่ พอจะสะท้อนได้ว่า วาทกรรมนี้ อาจเป็ นมายาคติ หรื อวาทกรรมเพื่อ
ประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าเป็ นข้อเท็จจริ ง โดยอาจพิจารณาว่าการซื้ อเสี ยงที่มีอยูอ่ าจไม่ได้ส่งผลต่อการ
เลือกตั้ง เพราะคนที่รับเงินไม่จาํ เป็ นต้องไปเลือกผูท้ ี่ให้เงิน รวมทั้งผูท้ ี่ให้เงินอาจจะเน้นที่ให้คนไปเลือกตั้ง
โดยคาดว่าคนกลุ่มนั้นจะเลือกตนหากคนเหล่านั้นไม่ไปก็จะหมดโอกาส
โดยหากนึ ก ถึ ง หลักความมี เ หตุ มี ผ ลทางเศรษฐศาสตร์ ที่ ม องว่ า คนมี เ ป้ าหมายที่ จ ะบรรลุ เ พื่ อ
ประโยชน์หรื อความพอใจของตัวเองและจะตัดสิ นใจทําอะไรเมื่อประโยชน์มากกว่าต้นทุน หากใช้หลักการ
นี้จะพบว่า ไม่มีแรงจูงใจที่คนจะไปลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้ง เพราะประโยชน์จากการเลือกตั้งที่จะทําให้คนที่
ตนเลือกชนะนั้นไม่มี เพราะหากการไปลงคะแนนเสี ยงของตนมีผลให้คนที่เลือกชนะ แสดงว่าหากเราไม่ไป
ลงคะแนน คะแนนของผูส้ มัครต้องเสมอกัน เมื่อไปลงคะแนนแล้วจึงมีผลแพ้ชนะ ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา
เรี ยกได้ว่าไม่มีการแพ้กนั หนึ่งคะแนนเลย ประโยชน์จากการเลือกตั้งของคนๆหนึ่งจึงไม่มี เพราะไม่มีผลต่อ
การแพ้ชนะ แต่มีตน้ ทุนคือค่าเสี ยเวลา ค่ารถ ดังนั้นการไปเลือกตั้งจึงไม่สามารถอธิบายด้วยหลักความมีเหตุ
มีผลของการตัดสิ นใจทางเศรษฐศาตร์ได้3
การให้สินจ้างไปลงคะแนนจึงอาจเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้คนไปลงคะแนน ทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าเป็ น
เรื่ องที่ดีควรส่ งเสริ ม แต่ให้พิจารณาว่าพฤติกรรมนี้ อาจไม่มีผลชี้ขาดต่อการเลือกตั้ง ดังเช่นงานสํารวจของ
3

การไปเลือกตั้งต้องอธิบายด้วยเหตุผลอื่น เช่น ความพอใจที่ทาํ หน้าที่ ความไม่รู้สึกผิดที่ไม่ไปเลือกตั้ง (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี 2552 )
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สมชัย จิตสุ ชน และ วิโรจน์ ณ ระนอง ในการสัมนาวิชาการประจําปี 2552 ของสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย “การปฎิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็ นธรรมในสังคม” สํารวจตัวอย่าง 4,097 ครัวเรื อนในเรื่ อง
สาเหตุของความขัดแย้งทางการเมื อง โดยมีเพียงร้ อยละ 2.3ของจํานวนตวอย่างที่ ตอบว่า ปั ญหามาจาก
ชาวบ้านขายเสี ยง นักการเมื องซื้ อเสี ยง โดยร้ อยละ 32.5 ตอบว่ามาจากนักการเมื องและผูม้ ี อาํ นาจแบ่ ง
ผลประโยชน์กนั ไม่ลงตัว และร้อยละ 23 ตอบว่าประชาชนแบ่งขั้วไม่ยอมกัน ซึ่ งการสํารวจนี้สอดคล้องกับ
ผลการสํา รวจความคิ ด เห็ นของผูเ้ ข้า ร่ ว มสัมมนา ในครั้ งนั้นที่ ร ะบุ ว่า สาเหตุ หลัก ของความขัดแย้งทาง
การเมืองมาจาก การแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวโดยมีผตู ้ อบข้อนี้ร้อยละ 45 ร้อยละ 11 ระบุว่ามาจากคอรัปชั้น
ของนักการเมือง มีเพียงร้อยละ4.6 ระบุว่ามาจากระบบเลือกตั้งที่มีการซื้อเสี ยง
ในคําถามที่ว่าเหตุผลหลักที่สส.ได้รับเลือกเหตุผลสําคัญคือ การมีพรคพวก/หัวคะแนน การขยันลง
พื้นที่/ใกล้ชิดกับประชาชน โดยมีเพียงร้องละ1-2 ของแต่ละกลุ่มรายได้ที่ตอบว่า การให้เงิน/ของ/สัญญาจะ
ให้ เป็ นปั จจัยชี้ขาดผลการเลือกตั้ง ซึ่ งวิโรจน์ ณ ระนองการสํารวจชี้ว่าสัดส่ วนนี้ นอ้ ยกว่าสัดส่ วนของคนที่
ยอมรับว่าตัวเองรับเงินหรื อของเสี ยอีก
ตารางที่ 1 Prisoners’ Dilemma ของการซื้อเสี ยง

นาย ก

นาย ข

ซื้อเสียง
ซื้อเสียง
ไม่ซื้อเสียง

50, 50
20, 80

ไม่ซื้อเสียง
80, 20
50, 50

นอกจากนี้เราอาจมองได้ว่า ปัญหาการซื้อเสี ยงเกิดจากระบบที่ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ในลักษณะ
ปั ญหา Prisoners’ dilemma ตารางที่ 1 เป็ นผลของการซื้ อเสี ยง ในรู ปของโอกาสที่จะได้รับเลือกตั้งของ
ผูส้ มัครสองคน คือ นายก. และนาย ข. สมมุติให้ถา้ ทั้งสองคนไม่ซ้ื อเสี ยงทั้งคู่ โอกาสได้กม็ ีเท่าๆกัน แต่ถา้
คนใดคนหนึ่ งซื้ อเสี ยงและอีกคนไม่ ซ้ื อคนที่ ซ้ื อก็จะมีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นเป็ นร้ อยละ 80 คนไม่ซ้ื อเสี ยงมี
โอกาสเพียงร้อยละ 20 แต่ถา้ ซื้อทั้งคู่กจ็ ะมีโอกาสชนะเท่าๆกัน
ลักษณะเช่นนี้การซื้ อเสี ยงเป็ นยุทธศาสตร์ ครอบงํา(Dominant strategy) เพราะไม่ว่าอีกฝ่ ายจะทํา
อย่างไร เราซื้ อเสี ยงให้ผลดีกว่า เช่นสําหรับนายก.แล้ว หากนายข. ไม่ซ้ื อเสี ยง นายกซึ้ อเสี ยงจะดีกว่าไม่ซ้ื อ
เสี ยง เพราะมีโอกาสได้ร้อยละ 80 สู งกว่าร้อยละ 50 แต่หากนายข.ซื้ อเสี ยงนายก.ซื้ อเสี ยงก็ดีกว่าไม่ซ้ื อเสี ยง
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เช่นกันเพราะโอกาสได้เป็ นร้อยละ 50สู งกว่าร้อยละ 20 ดังนั้นไม่ว่านาย ข.จะมียทุ ธศาสตร์อย่างไร นายก.ซื้ อ
เสี ยงดีกว่า ซึ่ งหากทั้งคู่คิดเช่นนี้ ก็จะซื้ อเสี ยง ผลคือมีโอกาสได้เท่าๆกัน ไม่ต่างกับกรณี ไม่ซ้ื อเสี ยง การไม่
ซื้อเสี ยง ในแง่ของทั้งสองคนและสังคมการไม่ซ้ื อเสี ยงเป็ นยุทธศาสตร์ที่ดีกว่าการซื้อเสี ยง ซึ่ งจะเกิดได้หรื อ
มีความเชื่อใจกัน เมื่อไม่มีความไม่ไว้ใจกัน ก็ไม่สามารถร่ วมมือกัน ก็จะมีการซื้อเสี ยง
กระบวนการกํากบดูแลการเลือกตั้งที่มีประสิ ทธิภาพก็จะเป็ นผลดีต่อทั้งสังคมและต่อผูส้ มัครเอง
ด้วย
หากการซื้ อเสี ยงเป็ นปั ญหา การนับคะแนนรวม และการเลือกเขตเดียวเบอร์ เดียวน่ าจะดี กว่าเขต
ใหญ่และนับคะแนนที่หน่ วยเลื อกตั้ง โดยเหตุผลที่ ว่าการนับคะแนนรวมทําให้ไม่สามารถรู ้ ได้ว่าคนใน
หน่วย(หมู่บา้ น)นั้นเลือกใคร ผูซ้ ้ื อเสี ยงก็จะไม่รู้ว่าผลของการซื้ อเสี ยงเป็ นอย่างไรในรายละเอียด นอกจากนี้
การนับที่หน่วยเลือกตั้งซึ่ งมีเป็ นจํานวนมาก พรรคการเมืองไม่สามารถมีกาํ ลังมากพอที่จะดูแลได้ทุกหน่วย
หากมีการทุจริ ต การนับที่เดียวพรรคการเมืองจะมีตวั แทนไปดูแลได้ดีกว่า
มีการกล่าวว่าเขตเล็กจะทําผูส้ มัครใช้เงินซื้ อเสี ยงได้ง่ายกว่าเขตใหญ่เพราะมีผสู ้ ิ ทธิเลือกตั้งมีจาํ นวน
น้อยกว่า เขตใหญ่ตอ้ งใช้เงินซื้ อเสี ยงมาก ซึ่ งเป็ นเหตุผลหนึ่งที่อา้ งในการกําหนดในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.
2550(ก่อนมีการแก้ไข) ให้เลือกตั้งแบบเขตใหญ่แต่หากพิจารณาในด้านการแข่งขัน ผูส้ มัครที่มีคุณภาพแต่มี
ทุนน้อยจะมีโอกาสน้อยในเขตใหญ่ เพราะต้องหาคะแนนเสี ยงมากเช่นกัน การเลือกตั้งเขตเล็กผูส้ มัครจะมี
ค่ า ใช้จ่ า ยในการหาเสี ยงน้อยกว่ า และมี โ อกาสทํา ความรู ้ จ ักคุ น้ เคยกับประชาชนในเขตได้ใกล้ชิ ดกว่ า
ประชาชนก็จะมีข่าวสารข้อมูลผูส้ มัครได้ดีกว่าเขตใหญ่ ผูส้ มัครที่มีคุณภาพดี ทุนน้อยก็จะมีโอกาสแข่งขัน
ในเขตเล็กได้ดีกว่าเขตใหญ่4
หากดูความแตกต่างของคะแนนผูช้ นะกับผูแ้ พ้ที่ได้คะแนนมากที่สุด การเลือกตั้งแบบเขตเล็กความ
แตกต่างของคะแนนน้อยกว่า จะมีหลายเขตที่คะแนนแตกต่างกันไม่ถึงพันคะแนน โดยเทียบคะแนนเฉลี่ย
ของผูช้ นะคนสุ ดท้ายกับผูแ้ พ้ที่ได้คะแนนมากที่สุด ในการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2535 ที่เป็ นเขตใหญ่ คะแนนจะ
ต่างกันโดยเฉลี่ย 29,509 คะแนน โดยในปี พ.ศ. 2544 จะเป็ น 14,814 คะแนน ส่ วนต่างของคะแนนผูแ้ พ้และ
ผูช้ นะในปี พ.ศ. 2535 จะเป็ น 117 คะแนน ส่ วนในปี พ.ศ. 2544 จะเป็ น 13 คะแนน โดย ความเข้มข้นในการ
แข่งขันของเขตเล็กจึงสู งกว่าเขตใหญ่
นอกจากนี้ การกล่าวข้างต้นไม่ได้คาํ นึ งว่า หากเป็ นพรรคการเมื องต้องการได้สมาชิ กสภาผูแ้ ทน
ราษฎรมากที่ สุด (ทั้งจังหวัด) หากเลือกเขตเล็กต้องชนะทุ กเขต ส่ วนในเขตใหญ่ให้ได้คะแนนเสี ยงคน
4

อัมมาร สยามวาลา และปิ ยนุชเพียรชอบ (2537) ชี้ประเด็นเช่นกันว่าเขตใหญ่ทาํ ให้ผสู ้ มัครต้องอาศัยหัวคะแนนและผูม้ ีอิทธิผลในท้องถิ่น
มาก เพราะยากจะหาเสียงได้อย่างทัว่ ถึง ซึ่งระบบนี้พฒั นาไปสู่การซื้อขายเสี ยงได้ ผูส้ มัครที่เป็ นคนดีแต่คนรู ้จกั เฉพาะในท้องที่ที่อาศัยอยูม่ ี
โอกาสสอบตกได้มาก
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สุ ดท้ายชนะคู่แข่งเป็ นใช้ได้ นั้นคื อใช้งบประมาณ(หรื อการซื้ อเสี ยง)ก้อนเดียวเลือกได้ท้ งั สามคน(หรื อ
จํานวนทั้งหมดในเขตใหญ่) ในขณะที่ถา้ เป็ นเขตเล็กต้องใช้งบประมาณแข่งทุกเขต
ตารางที่ 2 คะแนนผู้ชนะเขตเล็กและเขตใหญ่
จังหวัด

2539
เขตใหญ่

กระบี่
จันทบุรี
ชัยนาท
ชุมพร
ตาก
นครนายก
น่าน
ปทุมธานี
ประจวบ
ปราจีนบุรี
พะเยา
พัทลุง
เพชรบุรี
แพร่
มุกดาหาร
ยะลา
ระยอง
ลําพูน
สตูล
สมุทรสาคร
สระแก้ว
หนองบัวลําภู
อ่างทอง
อุตรดิตถ์
อุทยั ธานี
อํานาจเจริ ญ

96,767
79,052
70,417
142,296
83,769
65,167
92,303
89,109
112,452
100,034
90,834
160,187
124,426
121,799
52,677
73,564
89,619
103,496
61,080
93,864
244,887
86,513
100,306
94,402
53,601
66,649

2544
เขตเล็ก
101,698
112,582
87,182
146,580
101,390
46,849
98,424
111,887
115,648
96,439
116,691
121,985
139,552
151,191
48,731
92,324
93,019
97,162
48,780
74,110
166,889
78,131
74,830
117,865
62,260
53,697

จังหวัด

2550
เขตใหญ่

จันทบุรี
ชัยนาท
ชุมพร
ตาก
นครนายก
น่าน
ประจวบ
ปราจีนบุรี
พะเยา
พังงา
พัทลุง
เพชรบุรี
แพร่
ภูเก็ต
มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน
ยะลา
ลําพูน
สตูล
สมุทรสาคร
สระแก้ว
หนองบัวลําภู
อ่างทอง
อุตรดิตถ์
อุทยั ธานี
อุทยั ธานี

105,719
51,159
195,736
112,607
36,283
109,750
169,655
62,271
131,897
64,395
194,494
124,094
153,994
87,905
48,785
30,697
72,251
91,189
65,681
99,095
142,701
129,593
64,474
101,662
78,069
52,066

2548
เขตเล็ก
127,064
99,542
172,195
105,653
76,638
135,946
141,892
138,210
169,631
81,292
164,058
132,738
176,617
88,406
86,368
37,544
94,645
146,085
67,279
119,342
213,766
142,271
80,043
155,966
75,580
84,947

ที่มา: คํานวณจากข้อมูลสถิติและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏร

ถ้าจะเปรี ยบดูว่าคะแนนที่ทาํ ให้พรรคการเมืองนั้นได้สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้งหมดเป็ นเช่นไร
อาจทําได้โดยรวมคะแนนเสี ยงที่ทาํ ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในเขตเล็กชนะทุกเขตเทียบกับคะแนนของผู ้
ชนะคนสุ ดท้ายของเขตใหญ่ ก็จะรู ้ว่าคะแนนที่ ทาํ ให้ได้สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้งหมดเป็ นเช่ นไร เมื่อ
เปรี ยบเทียบการเลือกตั้งปี 2539(ที่เป็ นเขตใหญ่) กับปี 2544 (ที่เป็ นเขตเล็ก) กับปี 2548 (ที่เป็ นเขตเล็ก) กับปี
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2550(ที่เป็ นเขตใหญ่) ในจังหวัดที่มีเขตการเลือกตั้งเขตเดียวทั้งจังหวัด จะพบว่า ส่ วนใหญ่การเลือกตั้งเขต
เล็กต้องมีคะแนนเสี ยงมากกว่าจึงจะได้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทั้งจังหวัด
เหตุผลที่สนับสนุนการเลือกตั้งแบบรวมเขตจึงไม่ชดั เจน รวมทั้งประเด็นในเชิงปรัชญาว่าการ
เลือกตั้งเขตใหญ่ทาํ ให้คนมีสิทธิในการเลือกตัวแทนไม่เท่ากัน บางคนมีสิทธิเลือกสองคน บางคนมีสิทธิ
เลือก สามคน

4. รัฐธรรมนูญกับการกํากับดูแลภาครัฐ

รู ปที่ 6 การกํากับดูแลรัฐบาล

ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าว่าระบบประชาธิ ปไตยตัวแทนมีปัญหาตัวการตัวแทน รัฐธรรมนูญเป็ น
กติการที่จะแก้ปัญหานี้ โดยการกํากับพฤติกรรมของภาครัฐไม่ให้เอาประโยชน์ส่วนตนเบียดบังประโยชน์
ประชาชน ในส่ วนนี้จะวิเคราะห์การกํากับภาครัฐตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะผ่านสามองค์กรที่สาํ คัญคือ โดยสภา
ผูแ้ ทนราษฏร องค์กรอิสระ และภาคประชาชน
ในด้านของสภาผูแ้ ทนราษฏรกลไกที่สาํ คัญคือ การอภิปรายไม่ไว้วางใจและการถอดภอนรัฐมนตรี
รัฐธรมนูญ 2534 ไม่มีกลไกพิเศษ นอกจากการกํากับรัฐบาลโดยการใช้สภา ซึ่ งระบุสัดส่ วนสมาชิกในการ
เสนออภิปรายและกระบวนการอภิปราย ซึ่ งหากนายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี แพ้ในการลงมติก็ตอ้ งพ้นจาก
ตําแหน่ง
รัฐธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ.2540 มีนวตกรรมสําคัญคือให้การจัดตั้งองค์กรอิสระในการกํากับรั ฐบาล
โดยอาจพิจารณาว่าในระบบที่ รัฐบาลมาจากพรรคเสี ยงข้องมากในสภาผูแ้ ทนราษฎร์ น้ ันยากที่ จะมี การ
ควบคุมโดยสภา เพราะพรรคการเมืองย่อมต้องการเป็ นรัฐบาล การควบคุมน่าจะมาจากองค์ที่เป็ นอิสระจาก
พรรคการเมือง
การควบคุมโดยสภาผูแ้ ทนราฏรในรั ฐธรรมนู ญฉบับ พ.ศ. 2540 จะมีการบัญญัติเพิ่มเติมมากขึ้น
เพราะหากอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ตอ้ งมีการกําหนดผูท้ ี่จะเป็ นนายกรัฐมนตรี ต่อไป รวมทั้งหาก
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มีการกล่าวหาเรื่ องรํ่ารวยผิดปกติที่ส่อไปในทางทุจริ ตต่อหน้าที่ตอ้ งมีการยื่นถอดถอนด้วย นอกจากนี้ การที่
รัฐมนตรี ไม่ได้เป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรทําให้นายกรัฐมนตรี มีอาํ นาจในการคุมพรรคร่ วม เพราะหาก
ออกจากตําแหน่งรัฐมนตรี กจ็ ะไม่มีตาํ แหน่งทางการเมือง
สิ่ งที่รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 ให้บทบาทของสภามากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆคือการตั้ง
กระทู ้ ส ด โดยในอดี ต สมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรนายกรั ฐ มนตรี หรื อรั ฐ มนตรี จะตอบกระทู ้ ข อง
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรในพระราชกิจจานุ เบกษา ซึ่ งทําให้มีความล้าช้าไม่ทนั การณ์ รัฐธรรมนู ญ ฉบับ
พ.ศ.2540กําหนดให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสามารถตั้งกระทูถ้ ามนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ในเรื่ องที่เป็ นที่
สนใจและกระทบประโยชน์ของประชาชนโดยแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนการประชุมโดยไม่ตอ้ งระบุ
คําถาม นายกรัฐมนตรี หรื อรั ฐมนตรี ตอ้ งตอบในสภายกเว้นเห็ นว่ายังไม่ควรเปิ ดเผยเพราะเกี่ ยวกับความ
ปลอดภัยหรื อผลประโยชน์ของแผ่นดิน
รัฐธรรมนู ญ ทุกฉบับมีขอ้ กําหนดในเรื่ องการขัดแย้งของผลประโยชน์ เนื้ อหาสําคัญคือรัฐมนตรี
ต้องไม่มีการทําสัมปทานหรื อเป็ นคู่สัญญาของรั ฐ ซึ่ งเป็ นการกําหนดพฤติ กรรมไม่ให้เป็ นปั ญหาในการ
บริ หารงานได้ รวมทั้งระบุหา้ มการดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆซํ้าซ้อนกัน
องค์กรอิสระ
นวตกรรมสําคัญของ รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 คือองค์กรอิสระที่จะคุมภาครัฐ ตั้งแต่การเลือกตั้ง
กกต.มีบทบาทในการที่จะพิจารณากํากับผูท้ ี่จะได้รับการเลือกตั้ง นอกจากนี้ ปปช. ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง ศาลแผนกคดีอาญาผูดาํ รงตําแหน่ งทางการเมื อง ก็จะมี การควบคุมการใช้อาํ นาจของรัฐ ทั้งยังมี
องค์กรทําหน้าที่ตรวจสอบด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผูต้ รวจการแผ่นดิน และการดูแล
อํานาจรัฐต่อประชาชน เช่น คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
กรรมการสรรหา
ื่
เสนอชอ

ิ เลือกและ
วุฒส
ิ มาชก
แต่งตงั้

องค์ประกอบตาม
ร ัฐธรรมนูญ 2540, 2550
แตกต่างก ัน

2540 มาจากการ
เลือกตงั้
2550 เลือกตงและ
ั้
แต่งตงั้

รู ปที่ 7 ทีม่ าขององค์ กรอิสระ
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เนื่องจากองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีลกั ษณะเป็ นตัวแทนที่จะมาดูแลอํานาจรัฐที่มาขององค์กร
อิสระนี้จึงมีความสําคัญ โดยขั้นตอนในการคัดเลือกเริ่ มจากการมีคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่
เหมาะสม เสนอชื่อให้คดั เลือกหรื ออนุมตั ิโดยวุฒิสมาชิก เพื่อโปรดเกล้าฯต่อไป
รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 และ ฉบับ พ.ศ.2550 ใช้ข้ นั ตอนเดียวกันในการสรรหาคณะกรรมการ
องค์กรอิสระ แต่กรรมการสรรหามีองค์ประกอบที่ต่างกัน โดยในรัฐธรรมนูญ 2540 จะมี ผูแ้ ทนศาล สาย
การเมือง สายวิชาการแต่ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550 สายศาลจะมีบทบาทหลัก
ในกรณี ของศาลรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนู ญ ปี พ.ศ. 2540ให้มีจาํ นวน 15 คน โดยมาจากผูพ้ ิพากษา
และตุลาการ 7 คน มาจากผูท้ รงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ รวม 8 คน รัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2550 ให้
มีจาํ นวน 9 คน โดยสายผูพ้ พิ ากษาจะมีมากกว่าสายผูท้ รงคุณวุฒิคือ 5 คนต่อ 4 คน
คณะกรรมการสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ ฉบบับพ.ศ. 2540 จะ
ประกอบ ประธานศาลฎีกา คณบดี คณะนิ ติศาสตร์ หรื อเที ยบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ งซึ่ ง
เลือกกันเองให้เหลือ 4 คน คณบดีคณะรัฐศาสตร์หรื อเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือก
กันเองให้เหลือ 4 คน ผูแ้ ทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคละ 1 คน
ซึ่งเลือกกันเอง ให้เหลือ 4 คน โดยเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิรวม 16 คน เพื่อให้วุฒิสมาชิกลงมติคดั เลือกเหลือ 8
คน ส่ ว นรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ. 2550 ประกอบด้ว ยประธานศาลฎี ก า ประธานศาลปกครองสู ง สุ ด
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูน้ าํ ฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร และประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่ ง
เลือกกันเองให้เหลือ1คน เป็ นกรรมการ ดําเนินการสรรหาส่ งชื่อให้วฒ
ุ ิสภาลงมติเห็นชอบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก 4 คน การ
สรรหาตามรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ. 2540 ให้มีคณะกรรมการสรรหาจํานวน 10 คน ประกอบด้วยประธานศาล
รัฐธรรมนู ญ ประธานศาลปกครองสู งสุ ด อธิ การบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐที่เป็ นนิ ติบุคคลแห่ งซึ่ ง
เลือกกันเองให้เหลือ 4 คน ผูแ้ ทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรพรรคละ 1
คน ซึ่ งเลือกกันเองให้เหลือ 4 คน ทําพิจารณาสรรหาเสนอชื่อ 5 คนประธานวุฒิสภา และให้ที่ประชุมใหญ่
ศาลฎี กาพิจารณาสรรหาผูส้ มควรเป็ นกรรมการการเลื อกตั้งจํา นวน5คนเสนอต่ อประธานวุฒิสภา โดย
วุฒิสมาชิกจะลงมติคดั เลือกเหลือ 5 คน
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ. 2550 การสรรหากระทํา ให้ มี ค ณะกรรมการสรรหาจํา นวน 7 คน
ประกอบด้ว ย ประธานศาลฎี กา ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ประธานศาลปกครองสู ง สุ ด ประธานสภา
ผูแ้ ทนราษฎร ผูน้ าํ ฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฏีกาคัดเลือกจํานวน 1 คน และ
บุ คคลซึ่ งที่ ประชุ มใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดคัดเลื อกจํานวน 1 คน เป็ นกรรมการสรรหา ผู ้ ที่
สมควรเป็ นกรรมการการเลือกตั้งจํานวน 3 คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา ส่ วนกรรมการการเลือกตั้งอีก2 คน
จะเสนอจากที่ประชุมใหญ่ศาลฏีกา
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คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามทุ จ ริ ตแห่ ง ชาติ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ. 2550
ประกอบด้วย 9 คน คณะกรรมการสรรหากรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติจาํ นวน 15 คน
ประกอบด้ว ย ประธานศาลฎี กา ประธานศาลรั ฐธรรมนู ญ ประธานศาลปกครองสู ง สุ ด อธิ การบดี ข อง
สถาบันอุดมศึ กษาของรั ฐที่ เป็ นนิ ติบุคคลทุกแห่ งซึ่ งเลือกกันเองให้เหลือ 7 คน ผูแ้ ทนพรรคการเมืองทุก
พรรค ที่มีสมาชิกเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรพรรคละ 1 คน ซึ่ งเลือกกันเองให้เหลือ 5 คน เป็ นกรรมการ
และให้ประธานวุฒิสภาลงนามรั บสนองพระบรมราชโองการแต่ งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 มีจาํ นวนคณะกรรมการเท่าเดิม แต่กรรมการสรรหาเปลี่ยนไป โดยมี
คณะกรรมการสรรหาจํานวน 5 คน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองสู งสุ ด ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร และผูน้ าํ ฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒิสภาเป็ นผูล้ ง
นามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
อํานาจขององค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550 ก็จะมากกว่าเดิม เช่นการยุบพรรค หน้าที่
กกต.ที่กาํ หนดให้วางกรอบพฤติกรรมนักการเมือง ปปช.ที่จะมีหน้าที่คุมพฤติกรรมการเมืองมากขึ้น
ด้านประชาชน
รัฐธรรมนญ 2540 ให้ประชาชนมีบทบาทโดยตรงในการควบคุมรัฐบาล โดยให้สามารถประชาชน
จํานวน 50,000 คน มีสิทธิเสนอถอดถอนผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองตามที่กาํ หนดไว้ในรัฐธรรมนูญต่อ
ประธานวุฒิสมาชิกได้ โดยต้องระบุการกระทําผิดที่ชดั เจน ซึ่งรัฐธรรมนูญ2550 มีบทบัญญัติ ลดจํานวนผูล้ ง
ชื่อ จาก 50,000 คนเหลือ 20,000คน
ประเด็นการกํากับ
รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 ต้องการให้รัฐบาลเข้มแข็ง สภากํากับรัฐบาลยากกว่าเดิมประกอบกับ
เห็นว่าในระบบสภาที่รัฐบาลจะมาจากพรรคที่ได้เสี ยงข้างมาก การจะให้สภาคุมรัฐบาลจึงทําได้ยาก เพราะ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในพรรคอยากเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรพรรครัฐบาลมากกว่าเป็ นฝ่ ายค้าน จึง
เป็ นที่มาของวาทกรรมว่า “เผด็จการรัฐสถา”
การมี องค์กรอิ สระที่ ไม่ มีผลประโยชน์กบั พรรคการเมมื องและรั ฐบาลเพื่อกํากับดู แลจึ งมี ความ
สมเหตุ สมผล แต่ ก็มีความยากที่ จะหากรรมการองค์กรอิสระที่ เป็ นอิ สระที่ แท้จริ ง มี ความสามารถที่ จะ
ควบคุมภาครัฐ รวมทั้งป้ องกันการแทรกแซงจากกลุ่มต่างๆ แต่กอ็ าจกล่าวได้ว่าเป็ นทิศทางที่น่าส่ งเสริ มและ
การเรี ยนรู ้จะทําให้องค์กรมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยองค์กรเหล่านี้ จะได้รับการอนุมตั ิจากวุฒิสมาชิก ซึ่ ง
เป็ นตัวแทนของประชาชน นั้นคือองค์กรเหล่านี้จะต้องมีความรับผิด(Accountability)ต่อประชาชนโดยผ่าน
วุฒิสภา
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แต่รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550 ทั้งการสรรหาและการอนุมตั ิองค์กรอิสระจะห่ างจากประชาชนมาก
เพราะกรรมการสรรหา จะมาจากสายศาลเป็ นหลัก รวมทั้งองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีสายศาล
สู งกว่าสายผูท้ รงคุณวุฒิต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 รวมทั้งวุฒิสมาชิกจะมาจากส่ วนที่แต่งตั้งที่ไม่ได้มา
จากประชาชนด้วย
รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550ในบทเฉพาะกาล ยังให้คณะกรรมการองค์กรอิสระจากการแต่งตั้งของ
คมช.ยังดํารงตําแหน่งต่อไป นัน่ คือนอกจากโดยโครงสร้างยังมีความเกี่ยวพันกับประชาชนน้อยแล้ว ในทาง
ปฎิบตั ิยงั มีความเกี่ยวพันผูท้ ี่ทาํ การรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 ด้วย
การกํากับตามรัฐธรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 มีผลทําให้การแข่งขันในตลาดการเมืองน้อยลง จากการ
ยุบพรรค ตัดสิ ทธินกั การเมือง การถอดถอนนายกรัฐมนตรี มีลกั ษณะกีดกันการเข้าสู่ ตลาดการเมือง
รัฐธรรมนูญสองฉบับหลังนี้มีแนวคิดที่ดีที่จะให้ประชาชนกํากับภาครัฐโดยการถอดถอนผูด้ าํ รง
ตําแหน่งทางการเมือง แต่การกํากับโดยตรงด้วยภาคประชาชนยังทําได้ยากเพราะต้นทุนสู ง จึงยังไม่เห็นผล
ตากที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
การกํากับโดยองค์กรอิสระและข้อกําหนดในรัฐธรรมนูญ เป็ นเพราะนักการเมืองไม่เป็ นที่ไว้วางใจ
แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่าข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญจะไม่จาํ กัดพฤติกรรมของข้าราชการระดับสู ง ซึ่ งก็มีโอกาสที่
จะมีพฤติกรรมที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน มีทุจริ ตคอรัปชัน่ ได้เช่นกัน นอกจากนี้ การมีองค์กรอิสระที่
เป็ นอิสระจากรัฐบาล แต่ก็เป็ นข้อจํากัดในการบริ หารงานของฝ่ ายการเมืองได้ เช่ น การให้ ปปช.ที่เป็ น
อิสระดูแลเรื่ องการทุจริ ตของราชการ ทําให้ฝ่ายการเมืองขาดเครื่ องมือในการที่จะกํากับดูแลการทุจริ ตของ
ข้า ราชการโดยตรง รวมทั้ง ทํา ให้ภ าระงานของปปช.มาก จนมี การกล่ า วถึ ง การที่ มี ค ดี ที่ หมดอายุค วาม
ลักษณะนี้จะเป็ นเช่นเดียวกับการตรวจเงินแผ่นดิน

5. รัฐธรรมนูญกับนโยบายสาธารณะ
้ ฐาน
นโยบายพืน
ตามร ัฐธรรมนูญ
ร ัฐบาล
สภา

การออกกฎหมาย

นโยบายสาธารณะ

ภาคประชาชน
องค์กรอิสระ

รู ปที่ 8 นโยบายสาธารณะ
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ที่มาของนโยบายสาธารณะตามรัฐธรรมนู ญอาจมองได้คร่ าวๆจากรู ปข้างต้นรู ปข้างบน โดยใน
รัฐธรรมนูญจะมีหมวดนโยบายพื้นฐานของรัฐ ซึ่ งแม้จะไม่ได้บงั คับให้รัฐบาลทํา แต่รัฐบาลก็ตอ้ งพิจารณา
และชี้แจงต่อสภาทุกปี อีกด้านหนึ่ งคือการออกกฏหมาย เพราะนโยบายสาธารณะมักจะอยูใ่ นรู ปกฏหมาย
ซึ่ งรั ฐ ธรรมนู ญก็จ ะกํา หนดกระบวนการในการออกกฏหมาย นอกจากนี้ องค์กรอิ สระก็สามารถมี การ
ดําเนินการหรื อคําสั่งที่มีผลต่อนโยบายสาธารณะ โดยในส่ วนนี้จะเน้นเรื่ องรัฐธรรมนูญกับนโยบายพื้นฐาน
และการออกกฏหมาย
ในด้านนโยบายพื้นฐานของรัฐ รัฐธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ. 2534 จะมีเนื้ อหาไม่ต่างจากรัฐธรรมนู ญ
ฉบับก่อนๆ จะเป็ นเรื่ องทัว่ ไปครอบคลุมไม่มาก ลักษณะให้รัฐมีนโยบายที่จะดูแลประชาชนด้านการศึกษา
ภาคบังคับ การสาธารณสุ ข การช่วยเหลือผูย้ ากไร้ เนื้อหานโยบายที่จะต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับอื่นที่ชดั เจน
คือการระบุให้รัฐกระจายอํานาจการคลังให้กบั ท้องถิ่น
ตาราง ผ3 ในภาคผนวก ชี้ให้เห็นชัดรัฐธรรมนูญสองฉบับหลังมีเนื้อหาของนโยบายพื้นฐานของรัฐ
แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญ 2534 มาก รัฐธรรมนูญ2540 มีเนื้ อหามากขึ้น และประเด็นที่เฉพาะเจาะจงขึ้น
เช่น กําหนดสิ ทธิ ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี การสนับสนุ นให้ชุมชนดูแลสิ่ งแวดล้อม
การป้ องกันผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมให้ชุมชน การกําหนดให้คลื่นความถี่เป็ นทรัพยากรสื่ อสารของชาติ
และให้มีองค์กรอิสระจัดสรรความถี่และกํากับดูแลการประกอบการกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม
นโยบายพื้นฐานของรัฐตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550 มีความละเอียดมากขึ้นกว่าฉบับ พ.ศ.
2540อีก ราวกับจะเป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีการระบุ ให้บริ หารมี นโยบายตามหลักปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีการให้อาํ นาจชุมชนในด้านต่างๆมากขึ้น ไม่สนับสนุนการแปรรู ปของสาธารณูปโภค
พื้นฐาน มีลกั ษณะการให้สวัสดิการมากขึ้น ระบุให้โครงการอาจจะเกิดผลกระทบอย่างรุ นแรงต่ชุมชนต้อง
ประเมินผลกระทบรับฟังความคิดเห็นประชาชนและมีองค์กรอิสระให้ความเห็น
ในด้านการออกกฏหมาย ขั้นตอนของสภาในการออกกฏหมายไม่เปลี่ ยนแปลงมาก โดยหาก
สมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรจะเสนอพระราชบัญ ญัติ ต้อ งให้ พ รรคมี ม ติ ใ ห้ เ สนอได้ โดยมี ส าชิ ก สภา
ผูแ้ ทนราษฎรของพรรคการเมืองนั้นไม่น้อยกว่า 20 คนรับรอง รัฐธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ. 2550 ยังคงจํานวน
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนที่ รับรองเป็ น 20 คน แต่ ไม่ ร ะบุ ว่า พรรคต้องมี มติ ใ ห้เ สนอ แต่ ท้ งั สองฉบับยังให้ร่า ง
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินต้องได้รับคํารับรองจากนายกรัฐมนตรี จึงจะเสนอได้
รัฐธรรมนูญสองฉบับหลังนี้ ยงั ให้ประชาชนมีสิทธิ ออกกฏหมาย โดยรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540
ให้ผูม้ ี สิทธิ เ ลื อกตั้งไม่ น้อยกว่า 50,000 คน มี สิทธิ เข้า ชื่ อขอต่ อประธานรั ฐสภาเพื่อ ให้รัฐ สภาพิจ ารณา
กฎหมายตามที่กาํ หนดในหมวด 3(สิ ทธิ และเสรี ภาพของชนชาวไทย) และ หมวด 5 (แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่ งรัฐ) คําร้องขอนี้ ต้องจัดทําร่ างพระราชบัญญัติเสนอมาด้วย รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 มีบทบัญญัติน้ ี
เช่นกัน โดยลดจํานวนผูเ้ ข้าชื่อเสนอกฏหมายเป็ นไม่นอ้ ยกว่า 10,000 คน
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ประเด็นด้ านนโยบายสาธารณะ
การกําหนดนโยบายพื้นฐานของรัฐ แสดงความไม่เชื่อใจว่ารัฐจะมีนโยบายที่ดีต่อประชาชน จึงต้อง
กําหนดให้ทาํ แต่การกําหนดก็ไม่ได้มาจากประชาชน มาจากผูร้ ่ างรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีหลักประกันอันใดว่า
เป็ นความต้องการของประชาชนจริ ง ประเด็นที่ หลากหลายของ รั ฐธรรนู ญ 2550 สะท้อนความคิ ดของ
กรรมการในช่ วงที่ มีความไม่ เห็ นด้ว ยกับนโยบายของรั ฐบาลทักษิ ณที่ ค่อนข้า งจะเน้นการขยายตัวและ
บทบาทของเอกชน จึงมีหลายข้อที่ดูจะมีลกั ษณะอนุรักษ์นิยมไม่ไว้ใจระบบตลาด เช่น การห้ามดําเนินการ
ทําให้รัฐเป็ นเจ้าของกิจการสาธารณู ปโภคพื้นฐานน้อยกว่าร้อยละ 51 การมีขอ้ จํากัดในการทําความตกลง
ทางการค้า การห้ามดําเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรงยกเว้นแต่จะผ่านเงื่อนไข
ที่กาํ หนด
ความหลากหลายของสมาชิกสภาร่ างรัฐธรรมนูญทําให้นโยบายขาดทิศทางที่ชดั เจน มีความไม่
สอดคล้องกันบ้าง เช่นระบุให้สนับสนุนระบบตลาด แต่ให้เป็ นไปตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยไม่มีความหมายของปรัชญาที่ชดั เจน การระบุให้รัฐไม่ทาํ กิจการแข่งขันกับเอกชนแต่มีบทบัญญัติที่ดูจะ
ไม่สนับสนุนการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ
ถึงแม้นโยบายจะมีหลายข้อมากขึ้น แต่เนื่องจากขาดทิศทางก็จะไม่สามารถครอบคลุมเรื่ องสําคัญที่
จะสอดคล้องกับทิศทางพัฒนาประเทศ เช่นมีการพูดถึงการพัฒนาภาคเกษตร แต่ไม่ระบุถึงภาคบริ การ ภาค
โทรคมนาคมที่จะเป็ นสิ่ งสําคัญในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไม่มีการมีนโยบายสังคมคนชราซึ่ งเป็ นปั ญหา
สําคัญของสังคไทยต่อไป นโยบายพื้นฐานไม่ได้เป็ นข้อบังคับให้รัฐบาลต้องทํา ซึ่ งหากรั ฐต้องทําอย่าง
จริ งจังก็จะมีผลต่อกระทบงบประมาณของรัฐอย่างมาก
การที่รัฐธรรมนูญมีนโยบายพื้นฐานที่มีรายละเอียด เป็ นสิ่ งที่ไม่เหมาะสม เนื่ องจากทําให้ขาดการ
แข่งขันทางนโยบาย ประชาชนไม่ได้เลือกนโยบายแต่ผรู ้ ่ างรัฐธรรมนูญเป็ นผูเ้ ลือกนโยบาย ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น
ชิ้นๆไม่มีทิศทางที่ชดั เจนดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้นโยบายพื้นฐานในรัฐธรรมนูญจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ตามสภสพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมได้โดยง่าย
สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนที่ ม าจากประชาชนมี ข ้ อ จํ า กั ด ในการออกกฏหมายทั้ งเรื่ องจํ า นวน
สมาชิ ก สภาผู ้แ ทนราษฎรที่ จ ะเป็ นผู ้เ สนอ ทํา ให้ พ รรคเล็ ก ไม่ ส ามารถเสนอได้ รวมทั้ง หากเป็ น
พระราชบัญญัติที่มีผลต่อการเงิน ต้องได้รับการรับรองจากนายกรัฐมนตรี มิฉะนั้นก็เสนอไม่ได้ และหาก
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรเสนอร่ า งพระราชบัญญัต รั ฐ บาลก็สามารถเสนอร่ า งพระราชบัญญัติ ในเรื่ อ ง
เดียวกันให้สภาพืจารณาได้ กฏหมายส่ วนใหญ่จึงออกมาจากรัฐบาล
รัฐธรรมนูญเปิ ดบทบาทให้ประชาชนมากขึ้น แต่ประชาชนจะมีส่วนในการออกกฏหมายได้หรื อไม่
ขึ้นอยูก่ บั ต้นทุนธุรกรรม เพราะมีขอ้ กําหนดให้ตอ้ งมีร่างเสนอ พร้อมเหตุผล ผลที่ได้จึงยังไม่ชดั เจน
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6.ประชาธิปไตยกับการพัฒนา5
รัฐธรรมนูญเป็ นส่ วนสําคัญในสังคมประชาธิ ปไตย เราน่าจะพิจารณาว่าความเป็ นประชาธิ ปไตยมี
ผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจ ในส่ วนนี้ จึงรวบรวมการศึกษาที่ใช้ขอ้ มูลระหว่างประเทศ วิเคราะห์ทางสถิติและ
การสร้างแบบจําลองทางทฤษฎี ที่ดูความสัมพันธ์ของประชาธิปไตยกับเศรษฐกิจ
การศึกษาจากข้อมูลระหว่างประเทศ ในด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ให้ผลที่ต่างกันบ้าง โดยงาน
ในระยะหลังชี้วา่ มีผลในทางบวกต่อการขยายตัวโดยงานบางชิ้นชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิ ปไตยกับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้ ไม่เป็ นเส้นตรง การทดสอบสรุ ปว่า ในระดับประชาธิ ปไตยตํ่า เมื่ อเสรี ภาพ
ทางการเมืองสู งขึ้น จะมีการขยายตัวมากขึ้น เมื่ออยู่ระดับกลาง ก็จะมีการขยายตัวสู งสุ ด และจะลดลงเมื่อ
ระดับประชาธิ ปไตยสู ง (Barro Robert J. (1996) Minier Jenny A.(1998) Plumper Thomas and Martin
Christia (2003) Rodrik Dani and Wacziarg Romain (2005) Doucouliagos Hristos and Ulubasoglu
Mehmet (2008) )
Persson Torsten and Tabellini Guido (2006) ศึกษาประชาธิ ปไตยกับเศรษฐกิจโดยพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการปกครอง จากข้อมูล 150 ประเทศ ช่วงปี ค.ศ.1960-2000 ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง 120 ครั้ง การศึกษาพบว่า ความเป็ นประชาธิ ปไตย (Democratization) และ ความเสรี ทางเศรษฐกิจ
(Economic liberalizations) ทําให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจสู งขึ้น แต่ลาํ ดับของการเปิ ดเสรี ก็มีความสําคัญ
กล่าวคือ ประเทศที่ มีการเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจก่อนจะเป็ นประชาธิ ปไตย จะมีการเติ บโตที่ดีกว่าการเป็ น
ประชาธิ ปไตยแล้วจึงเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การคาดหวังต่อระบบการปกครองก็มีผลต่ออัตราการ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยการประมาณการชี้ ว่า หากคาดว่าจะมีการรัฐประหาร อัตราการขยายตัวจะ
ลดลง และการที่ประเทศมีประชาธิปไตยที่มนั่ คงต่อเนื่อง ก็จะทําให้มีการขยายตัวที่ดีข้ ึน
ในด้านความเท่าเทียมกัน Burkhart Ross(1997) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับประชาธิ ปไตย
และความเท่าเทียมกันของรายได้ ประมาณการโดยใช้ระบบสมการทางเศรษฐมิติให้ท้ งั สองตัวแปรมีส่วน
กําหนดซึ่งกันและกัน พบว่าประชาธิปไตยกับความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้มีความสัมพันธ์ซ่ ึ ง
กันและกันที่ ไม่เป็ นเส้นตรง มี ลกั ษณะเป็ นตัวยูกลับ ในช่ วงแรกเมื่อมี ประชาธิ ปไตยมากขึ้นการกระจาย
รายได้จะไม่ดี แต่เมื่อมีประชาธิปไตยระดับหนึ่ งการกระจายรายได้จะดีข้ ึน Lee Cheol – Sung (2005)
ทดสอบความสัมพันธ์ของการใช้จ่ายของรัฐ ความเป็ นประชาธิปไตย ต่อการกระจายรายได้โดยในประเทศที่
เป็ นประชาธิปไตย พบว่าการเพิ่มขนาดของภาครัฐ (ดูจากภาษีต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ) ทําให้การ
กระจายรายได้ดีข้ ึน ส่ วนประเทศที่ไม่เป็ นประชาธิ ปไตย การเพิ่มขนาดของรัฐนําไปสู่ การกระจายรายได้ที่
แย่ลง
5

ส่ วนนี้เรี ยบเรี ยงจาก ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี (2553)
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การศึกษาหลายชิ้ นชี้ ว่าการใช้งบประมาณและการลงทุนของประชาธิ ปไตยและเผด็จการมีความ
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อคุณภาพการพัฒนา โดย Motiram Sripad and Nugent Jeffrey (2007) สร้างแบบจําลอง
ทางทฤษฎีและทําการทดสอบจากข้อมูลภาคตัดขวาง (cross – section data) และ ข้อมูลทั้งภาคตัดขวางและ
อนุกรมเวลา(Panel data) จาก 100 ประเทศ ทดสอบสมมติฐานว่า ความไม่เท่าเทียมกันทางด้านเศรษฐกิจและ
ความไม่เท่าเทียมกันด้านการเมือง จะทําให้คุณภาพของการศึกษาสาธารณะ (Public education) และ คุณภาพ
โดยรวมของประเทศกําลังพัฒนาลดลง ผลการศึกษาพบว่า เป็ นไปตามสมมติฐาน แสดงว่า ประชาธิ ปไตยจะ
ทําให้คุณภาพการศึกษาและคุณภาพการพัฒนาดีข้ ึน นอกจากนี้ ประชาธิ ปไตยจะลงทุนด้านสาธารณะสุ ข
ด้านการศึกษา ด้านสาธารณูปโภคสู งกว่า ดูแลสิ่ งแวดล้อมดีกว่าระบบเผด็จการ (Lee Cheol – Sung (2005)
Eriksson Clas and Persson Joakim (2003) Harbaugh et al. (2002) Deacon Robert T.(2009))
ในอีกด้านหนึ่ง การพัฒนาเศรษฐกิจก็มีผลต่อความเป็ นประชาธิปไตย Barro Robert J. (1999) ศึกษา
เชิงประจักษ์เพื่อทดสอบสมมุติฐานว่า ความเจริ ญของสังคมมีผลต่อความเป็ นประชาธิ ปไตย โดยใช้ขอ้ มูล
จากกว่า 100 ประเทศ ช่วงปี ค.ศ.1960 -1995 พบว่า ความเป็ นประชาธิ ปไตย (สิ ทธิ ในการออกเสี ยงเลือกตั้ง
และเสรี ภาพของประชาชน) จะเพิ่มขึ้น เมื่อ ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศต่อหัวสู งขึ้น ระยะเวลาที่เรี ยน
ระดับประถมของผูท้ ี่มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป ความแตกต่างระยะเวลาการเรี ยนระดับประถมของผูช้ ายกับผูห้ ญิงที่มี
อายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไปลดลง โดยความเป็ นประชาธิปไตย จะไม่ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของประเทศ แต่จะเพิ่มขึ้น
หากสัดส่ วนรายได้ของชนชั้นกลางต่อรายได้รวมสู งขึ้น Rudra Nita (2005) ศึกษาโดยใช้สมการเศรษฐมิติ
จากข้อมูลภาคตัดขวางและอนุกรมเวลา (Panel data) ของประเทศกําลังพัฒนา 59 ประเทศ ช่วงปี ค.ศ.19721997 พบว่า การที่ประเทศกําลังพัฒนาเข้าสู่ กระบวนการโลกาภิวตั น์โดยเพิ่มการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ จะทําให้มีความเป็ นประชาธิ ปไตยสู งขึ้ น แต่ตอ้ งมี การเพิ่มรายจ่ ายด้านสวัสดิ การเพื่อช่ วยผูถ้ ูก
กระทบในทางลบด้วย
Przeworski Adam (2004) ศึกษาข้อมูล 135 ประเทศ ช่วงปี ค.ศ.1950-1990 อธิ บายความสัมพันธ์
ระหว่างระบอบการปกครอง และการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยแบ่งเป็ นสองประเด็น คือ การพัฒนาทาง
เศรษฐกิ จมี ผลต่ อการเกิดขึ้นและการอยู่รอดของระบอบทางการเมื องหรื อไม่ และระบอบทางการเมือง
ส่ งผลต่อผลทางเศรษฐกิจ (Economic performance) หรื อไม่ การศึกษาพบว่า ปั จจัยสําคัญที่สุดที่ทาํ ให้
ประชาธิ ปไตยอยู่รอด คือระดับรายได้ต่อประชากรที่สูง ประเทศที่รวยจะมีโอกาสสู งกว่าประเทศที่จนใน
การรักษาระบบประชาธิ ปไตย เพราะประเทศที่ มีระดับรายได้สูง จะสู ญเสี ยรายได้มากหากเป็ นเผด็จการ
ปั จจัยอื่นๆที่ ส่งเสริ มประชาธิ ปไตย คือ การศึกษาที่ ดีของประชาชน การที่ ไม่มีพรรคเดี ยวที่ครอบงําการ
ปกครอง การใช้ระบบรัฐสภา (มากกว่าใช้ระบบประธานาธิบดี) และการกระจายรายได้ที่ดี ในประเด็นของ
ระบบการปกครองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การศึกษาพบว่าระบอบการปกครองไม่มีผลกับอัตราการ
ลงทุนและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ แต่การขยายตัวของรายได้ต่อหัวในระบบประชาธิ ปไตยสู งกว่า
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ระบบเผด็จการ เนื่องจากระบอบเผด็จการ มีอตั ราการเกิดสู งกว่า บทความจึงสรุ ปว่า เราไม่ตอ้ งเสี ยสละความ
เป็ นประชาธิปไตยเพื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ
จากการทบทวนการศึกษาระหว่างประเทศที่ทาํ การศึกษาในระยะหลังนี้จึงชี้ว่า ระบบประชาธิปไตย
ซึ่ งมักจะวัดด้วยความมีเสรี ภาพทางการเมืองหรื อการมีส่วนร่ วมของประชาชน ไม่ส่งผลในทางลบต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีแนวโน้มที่จะทําให้มีการขยายตัวโดยมีการลงทุนในด้านการศึกษา พัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ และส่ งผลทางบวกต่อตัวแปรที่ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เชื่อว่าทําให้เศรษฐกิจมีการขยายตัว ระบบ
ประชาธิ ปไตยทําให้มีการกระรายได้ดีข้ ึน การปกป้ องสิ่ งแวดล้อมมีมากขึ้น โดยเปรี ยบเทียบกับระบบเผด็จ
การ ซึ่ งระบบเผด็จการจะมีการใช้จ่ายด้านการทหารมากกว่าและในด้านความสุ ขโดยรวม Bruno S. Frey,
Kucher Marce and Stutzer Alois (2001)วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสํารวจความพึงพอใจของชาว
สวิตเซอร์ แลนด์จาํ นวน 6,000คน โดยผลการศึกษาพบว่า ในท้องถิ่นที่ประชาชนมีบทบาทประชาธิ ปไตย
ทางตรงสู ง ประชาชนจะมี ค วามสุ ข สู ง กว่ า ท้อ งถิ่ น ที่ ป ระชาชนมี บ ทบาทน้อ ย แสดงว่ า กระบวนการ
ประชาธิปไตยก็มีความสําคัญเช่นเดียวกับความเป็ นประชาธิปไตย
หากจะพิจารณาว่าทําไมระบบประชาธิ ปไตยจึงส่ งที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจ การศึกษาหลายชิ้นชี้ ว่า
เป็ นเพราะระบบประชาธิ ปไตยสร้ างฐานที่ ดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิ จ สิ่ งสําคัญอันหนึ่ งจากระบอบ
ประชาธิปไตย คือ เสรี ภาพทางเศรษฐกิจ BarroRobert J. (1996) อธิบายว่า เสรี ภาพทางเศรษฐกิจ (Economic
freedom) หมายถึง ตลาดเสรี และขนาดภาครัฐเล็ก จะเน้นการปกป้ องกรรมสิ ทธิ เอกชน(Property right)
ส่ งเสริ ม การทํางานของระบบตลาด การทํา นวัตกรรมมี ผลต่ อการขยายตัว ตามทฤษฎี การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ ซึ่ งผลการศึกษาจากข้อมูลระหว่างประเทศยืนยันเช่นนั้น โดยชี้ว่า เสรี ภาพางเศรษฐกิจมีผลดีต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดการเบี่ยงเบนจากระบบตลาด การเคารพกฎหมายมีสูง
ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าการศึกษาหลายชิ้นชี้ ว่า ระบบประชาธิ ปไตยจะมีการลงทุนในทรัพยากร
มนุ ษย์ ด้านการศึกษา สาธารณะสุ ข และโครงสร้ างพื้นฐานที่สูงกว่าระบบเผด็จการ ก็เป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้มี
การขยายตัวที่ ดี ทฤษฎี การขยายตัวทางเศรษฐกิจใหม่ช้ ี ว่า ปั จจัยเหล่านี้ มีความสําคัญต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ นอกเหนื อจากการออมที่เป็ นจุดเน้นของทฤษฎีการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม6 อย่างไรก็
ตามระบบที่เน้นในเรื่ องการกระจายรายได้มากเกินไป อาจลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ได้ หากการกระจาย
รายได้มาจากการถ่ายโอนทรัพย์สินจากคนรวยมาให้คนจน
กล่าวได้ว่าความสําคัญของประชาธิ ปไตยโดยพื้นฐาน คือ การสร้างสถาบันที่มีผลดีต่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน RodrikDani (2007)ศึกษาความสําคัญของสถาบันกับการพัฒนา สรุ ปอย่างชัดเจนจากการศึกษาเชิ ง
ประจักษ์ว่า การปกครองระบบประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่ วม จะสร้างสถาบันจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local
knowledge) ที่ทาํ ให้การพัฒนามีคุณภาพ โดยหลักฐานที่มีคือ ประชาธิ ปไตยจะมีการขยายตัวระยะยาวที่
6

Ray Debraj (1998). บทที่ 3-4
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คาดการณ์ได้มีเสถียรภาพในการขยายตัวระยะสั้นมากกว่า รับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจได้ดีกว่า เพราะมีกลไก
ในการจัดการความขัดแย้งได้ดีกว่า เพราะประชาชนมีส่วนร่ วม เป็ นไปตามกฏหมาย การศึกษายังยกตัวอย่าง
ว่า ประเทศไทย และเกาหลีใต้ รับมือวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 ได้ดีกว่าประเทศอินโดนีเซี ย เพราะสองประเทศ
แรกที่ กล่ า วถึ ง มี การเปลี่ ยนรั ฐบาลที่ ราบรื่ นตามระบอบประชาธิ ปไตย มี การรั บฟั งเสี ยงประชาชน ไม่
จําเป็ นต้องมีการจราจล และประชาธิปไตยมีผลต่อการกระจายรายได้ดีกว่า
โครงสร้างสถาบันของสังคมในลักษณะนี้ จะสอดคล้องกับระบบตลาดในยุคโลกาภิวตั น์หรื ออีกนัย
ยะหนึ่ งคือสร้ างสภาพแวดล้อมที่ เป็ นมิตรกับระบบตลาด (Market friendly) มี การคุม้ ครองกรรมสิ ทธิ์
(Property rights) เป็ นสภาพที่เปิ ดกับการลงทุนของเอกชนภายในและภายนอกประเทศ มีการเปิ ดเสรี ทาง
เศรษฐกิจ (Liberalization) เป็ นการสร้ างบรรยากาศเพื่อนวัตกรรม(Innovation)ได้ อีกทั้งมีการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรมนุษย์ สิ่ งแวดล้อม สนองตอบความต้องการของประชาชนและการทํางานของ
ระบบตลาด
นอกจากนี้ ระบบประชาธิ ปไตยยังส่ งเสริ มธรรมาภิ บาล นําไปสู่ การบริ หารจัดการที่ ดีและสร้ าง
สังคมที่มนั่ คงได้ โดยสถาบันประชาธิ ปไตยมีการตรวจสอบ จํากัดบทบาทของรัฐ ทําให้รัฐหาผลประโยชน์
ส่ วนตัวไม่ได้(หรื ออย่างน้อยก็) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาในระยะหลังและเศรษฐศาสตร์ สถาบัน ระบุ
ว่า จําเป็ นต้องใช้ธรรมาภิบาลเพื่อให้ระบบตลาดทํางานได้ดี จึงส่ งเสริ มการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการ
กระจายรายได้ดีข้ ึน
คงมีคนโต้แย้งว่า ระบบเผด็จการหรื อระบบรัฐบาลรวมศูนย์ก็สามารถเป็ นมิตรกับระบบตลาดได้
สามารถสร้ างความเสรี ทางเศรษฐกิ จได้ เนื่ องจากเผด็จการไม่ ได้หมายความว่าจะเป็ นการวางแผนจาก
ส่ วนกลางเสมอไป (ตัวอย่างเช่น รัฐบาล Pinochet, Fujimori หรื อแม้แต่รัฐบาลอานันท์) หรื อรัฐบาลประเทศ
สังคมนิ ยมบางประเทศ ที่ มีการลงทุ นในด้า นการศึ กษาการสาธารณะสุ ขอย่า งมาก ไม่ ต่า งจากประเทศ
ประชาธิ ปไตย ในทางกลับกันรัฐบาลจากระบบประชาธิ ปไตยอย่างเวเนซู เอลาก็มีการยึดทรั พย์สินของ
บริ ษทั ต่างชาติระบบเผด็จการก็น่าจะสามารถสร้างความเจริ ญทางเศรษฐกิจได้เช่นกัน
ในประเด็นนี้อาจพิจารณาได้ว่า เผด็จการเหมือนการลงทุนที่มีความเสี่ ยง เพราะมีโอกาสที่เผด็จการ
ใช้อาํ นาจเพื่อสร้ า งความมัง่ คัง่ ของตนเองจากผลประโยชน์ข องประเทศชาติ และจากการลงทุ นที่ ไ ม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เห็นได้ชดั จาก อัฟริ กา ยุโรปตะวันออก และ รัฐบาลประธานาธิ บดีมาครอส เราอาจหวังว่า
เผด็จการจะทําเพือ่ ประชาชน แต่ในระบบ จะไม่มีกลไกที่จะให้ประชาชนกํากับพฤติกรรมของเผด็จการนั้น
การตอบสนองของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากระบบประชาธิ ปไตยต่อประชาชนจะแคบกว่า ขึ้นอยู่กบั
กลุ่มผลประโยชน์ที่รัฐบาลต้องสนองตอบ (Account for)จึงพบว่า งบประมาณทหารจะสู ง เมื่อรัฐบาลมาจาก
การรัฐประหาร ซึ่ งรู ปที่ 9 ข้างล่างก็ดูจะยืนยันว่าในช่วงที่รับบาลมาจากรัฐประหาร สัดส่ วนของงบประมาณ
ด้านความัน่ คงประเทศจะสู งขึ้น รัฐบาลอานันท์ในยุค รสช.มีนโยบายด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ด้าน
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การเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจที่ชดั เจน เนื่ องจากรัฐมนตรี หลายคนมาจากภาคธุรกิจ และข้าราชการที่สนับสนุน
ด้านนโยบาย มีทิศทางนี้ ที่ชดั เจน แต่การดําเนิ นการทางด้านมาตรการทางเกษตร ด้านการกระจายรายได้มี
ไม่มาก (ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี ธรรมนูญ พงศรี กูร 2535) ส่ วนรัฐบาลสุ รยุทธ์ก็จะมีความแตกต่างจากรัฐบาล
อานันท์ คือเป็ นนโยบายอนุรักษ์นิยม การที่จะคิดว่ารัฐบาลเผด็จการ จะมีผลต่อเศรษฐกิจเหมือนรัฐบาลจาก
ระบบประชาธิปไตย จึงเป็ นเรื่ องพิเศษมากกว่าเรื่ องทัว่ ไป

รู ปที่ 9 งบประมาณด้ านป้องกันประเทศ
ข้อดีที่สํา คัญประการหนึ่ งของระบบประชาธิ ปไตยคือ การเปลี่ยนแปลงทางการเมื องไม่รุนแรง
เพราะผ่านการเลือกตั้งได้ เป็ นระบบเปิ ด อย่างไรก็ตอ้ งคํานึ งถึงคนส่ วนใหญ่ และหากประชาชนไม่พอใจ
ประชาชนก็เปลี่ยนผูบ้ ริ หารได้ ส่ วนระบบเผด็จการ การเปลี่ยนแปลงมักจะต้องใช้กาํ ลัง ซึ่ งจะเป็ นต้นทุนสู ง
ต่อสังคม สร้างความไม่มีเสถียรภาพ หรื อถ้ารัฐบาลที่มาจากรัฐประหารต้องการลงจากอํานาจเอง ก็มกั จะต้อง
มีกระบวนการที่จะมีผอ่ นถ่ายอํานาจ เพื่อไม่ให้มีภยั ต่อตนเองภายหลัง ซึ่ งมักทําให้โครงสร้างสถาบันเสี ยไป
(ขาดธรรมาภิบาล) และบิดเลือนระบบตลาด (เช่น สร้างการผูกขาด เป็ นต้น)
หากจะกล่าวโดยสรุ ปที่ว่าประชาธิ ปไตยมีผลที่ดีต่อการพัฒนา คือให้ระบบตลาดทํางานได้ เป็ น
เพราะสร้างธรรมาภิบาลได้ดีกว่ากรณี ของเผด็จการ ทําให้มีประสิ ทธิ ผลของรัฐในกระบวนการการจัดสรร
และการเข้าถึงทรัพยากรที่เป็ นธรรมและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศSen Amartaya
(2000) ระบุว่าการพัฒนาคือความเป็ นอิสระให้คนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ความ
เป็ นอิสระในระบบประชาธิปไตยจึงเป็ นทั้งวิถีและเป้ าหมาย (Mean and end) ของการพัฒนา
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7. เราจะไปทางไหนกัน
จากการวิเคราะห์ขา้ งต้นชี้ว่า รัฐธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ.2534 ไม่มีความแปลกใหม่ เป็ นการส่ งผ่าน
อํา นาจคณะรั ฐ ประหาร โดยไม่ มี เจตนาจะปรั บ โครงสร้ า งของการปกครอง กระบวนการการกํา หนด
นโยบายสาธารณะและเนื้อหาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก
รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540รัฐธรรมนูญมีที่มาจากการปฎิรูปการเมือง สมาชิกสภาร่ างรัฐธรรมนูญ
มากจากตัวแทนประชาชนและนักวิชาการมีความหลากหลาย มีการปรับระบบการแก้ปัญหาตัวการตัวแทน
ในกรอบใหม่โดยใช้องค์กรอิสระที่โยงใยกับประชาชนผ่านวุฒิสมาชิก ไม่เน้นอํานาจการตรวจสอบทางสภา
มี ก ารสร้ า งแรงจู ง ใจให้ มี ก ารแข่ ง ขัน มากขึ้ นจากการเลื อ กตั้ ง แบบแบ่ ง เขตที่ เ ป็ นเขตเล็ ก และมี
สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราฏรระบบบัญ ชี รายชื่ อ การเลื อกตั้ง ในปี พ.ศ. 2544 มี นักการเมื อ งใหม่ เข้า สู่ ต ลาด
มากกว่า ครั้ งอื่นๆ รั ฐธรรมนู ญต้อ งการให้มีพรรคใหญ่ ให้รัฐบาลมี เสถียรภาพ โดยคิด ว่าจะทําให้ออก
นโยบายสาธารณะได้ดีข้ ึ น โครงสร้ างจึ งไม่ เอื้ อต่ อพรรคเล็ก รั ฐธรรมนู ญฉบับนี้ ได้รับการยอมรั บของ
ประชาชนจากการที่เป็ นกลไกที่จะปฏิรูปการเมืองจากภาคประชาชน
รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550 มีโครงสร้างใกล้เคียงรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 มากกว่า ฉบับ พ.ศ.
2534 แต่ การแก้ปัญหาตัวการตัวแทนรั ฐธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ.2550กลับมี ลกั ษณะที่ โยงใยกับประชาชน
น้อยลง รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550 ทั้งในส่ วนขององค์ประกอบขององค์กรอิสระที่มีบทบาทสําคัญในการ
ตรวจสอบและกระบวนการสรรหาที่ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมน้อยลง ภาคตุลาการมีบทบาทมากขึ้น รวมทั้ง
วุฒิสมาชิกก็มิได้มาจากการเลือกตั้งทุกคน

ร ัฐธรรมนูญ 2534

ร ัฐธรรมนูญ 2540

ร ัฐธรรมนูญ 2550

ปรั บเปลี่ยนจากรั ฐบาล
รั ฐประหารเป็ นรั ฐบาล
เลือกตัง้

ความต้ องการ

ปรั บเปลี่ยนจากรั ฐบาล
รัฐประหารเป็ นรั ฐบาล
เลือกตัง้

ประธานสภารั กษาความสงบ
เรียบร้ อยแห่ งชาติเสนอชื่อ
(292 คน)

ปฏิรูปการเมือง

คัดเลือกตัวแทน
▪ประชาชน 76 คน
▪นักวิชาการ 23 คน

คณะมนตรี ความมั่นคง
แห่ งชาติคัดเลือก 100 คน

รู ปที่ 10 ทีม่ าของรัฐธรรมนูญและผู้ร่าง
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หากพิจารณาถึ งที่ มาของรั ฐธรรมนู ญและผูร้ ่ า งรั ฐธรรมนู ญก็จะเข้าใจถึ งโครงสร้ างและผลของ
รัฐธรรมนูญได้ รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 มีความแตกต่างอย่างชัดเจนว่ามาจากความต้องการปฎิรูปทาง
การเมื อ ง ผูร้ ่ า งเลื อ กมาจากภาคประชาชน มี ค วามหลากหลาย การกํา กับ ดู แ ลตัว แทนจึ ง มองจากภาค
ประชาชน
ส่ วนรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2534 และ ฉบับ พ.ศ.2550 เป็ นการจัดการของผูย้ ดึ อํานาจรัฐประหาร
ประชาชนไม่มีส่วนกําหนดรัฐธรรมนูญ แม้วา่ รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550 จะมีการทําประชามติ แต่กแ็ ยก
ไม่ได้ว่าเป็ นเพราะพอใจในรัฐธรรมนูญหรื อเพราะต้องการเลือกตั้ง เพราะหากไม่รับรัฐธรรมนูญ ประธาน
คมช.ก็จะเลือกรัฐธรรมนูญฉบับใดมาใช้ได้
รัฐธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ.2534 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการกํากับภาครัฐยกเว้นแต่ความ
พยายามถ่า ยถอดอํานาจที่ ให้นายกรั ฐมนตรี มาจากบุ คคลที่ ไม่ได้เ ป็ นสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ ส่ ว น
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ.2550 มี การปรั บโครงสร้ า งที่ ท าํ ให้ผูย้ ึดอํา นาจยัง สามารถกํา กับ ภาครั ฐ ได้ โดย
กระบวนการสรรหาองค์กรอิสระ อํานาจขององค์กรอิสระ และบทเฉพาะกาลที่ทาํ ให้คณะกรรมการของ
องค์กรอิสระที่ต้ งั โดยผูย้ ดึ อํานาจคงอยูต่ ่อไปแม้จะมีรัฐธรรมนูญแล้ว
ผลของรัฐธรรมนูญปี 2550 ลดการแข่งขันในตลาดการเมือง ทั้งจากการเลือกตั้งที่มีเขตใหญ่ข้ ึน ทั้ง
จากการตัดสิ ทธิ นกั การเมือง ทั้งจากการลดอํานาจของประชาชนทางการเมืองในเรื่ องของการจัดตั้งพรรค
การเมือง เพราะยุบพรรคการเมืองได้โดยง่าย และลดอํานาจฝ่ ายประชาชนในการเลือกรัฐบาล เพราะการยุบ
พรรคทําให้องค์ประกอบของพรรคในสภาฯเปลี่ยนไป จะมีผลให้มีรัฐบาลใหม่ ต่างจากเมื่อมีการเลือกตั้ง ซึ่ ง
ก็หมายถึงเป็ นประชาชนไม่ได้เป็ นผูเ้ ลือกผูก้ าํ หนดนโยบายสาธารณะ
ในกรอบของการเศรษฐศาสตร์สาธารณะ รัฐธรรมนูญต้อง มีระบบของการแก้ปัญหาตัวการตัวแทน
คือการควบคุมภาครัฐและการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม ที่ทาํ ให้ตวั แทนซึ่ งในที่น้ ีคือภาครัฐรักษาประโยชน์
ของตัวการ ซึ่ งในกรณี รัฐธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ. 2550 ตัวการกลายเป็ นชนชั้นนําที่มีส่วนยึดอํานาจและร่ าง
รัฐธรรมนูญ มากกว่าจะคํานึงว่าตัวการน่ าจะเป็ นประชาชน การกําหนดนโยบายจึงไม่ได้มาจากประชาชน
รวมทั้งนโยบายพื้นฐานก็จาํ กัดทางเลือกนโยบายของพรรคการเมืองและประชาชนด้วย
ในการสร้างความร่ วมมือและการยอมรับในกฏความเป็ นเอกฉันท์เพื่อการตัดสิ นใจที่ไม่เป็ นเอก
ฉันท์ รั ฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550ก็จะมีปัญหา เพราะเป็ นที่ยอมรับน้อยกว่ารัฐธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ.2540
เพราะสื บต่อจากการยึดอํานาจโดยการรัฐประหาร เห็นได้จากความขัดแย้งทางการเมืองและความคิดที่มีมา
ตั้งแต่การใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้
หากเราคิดว่าประชาชนไม่สามารถเลือกตั้งตัวแทนที่เหมาะสม ระบบไม่ตอ้ งการพรรคการเมืองที่
เข้มแข็ง เราไม่เชื่ อว่าระบบการเลื อกตั้งจะทําให้มีนโยบายสาธารณะที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนหรื อเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ เราก็สามารถใช้รัฐธรรมฯญ 2550 โดยมีการปรับจุดเล็กน้อย
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ที่เป็ นอุปสรรคในการบริ หารงานดังเช่นที่กระทําอยู่ เพราะรัฐธรรมนูญมีกลไกที่จะกําหนดผูก้ าํ หนดนโยบาย
สาธารณะได้
แต่ ถา้ เราคิ ดว่า ระบบประชาธิ ปไตยในลักษณะที่ เป็ นสังคมเปิ ด ให้มีการแลกเปลี่ ยนความคิด มี
ระบบที่ประชาชนเลือกตัวแทน เปลี่ยนตัวแทนได้ เราก็ตอ้ งสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย ส่ งเสริ มการ
แข่งขันทางการเมืองและธรรมาภิบาล
หากเป็ นเช่นนี้ควรมีการแก้ไขในระดับโครงสร้างหรื อยกเลิกทั้งฉบับ แล้วใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.
2540 เป็ นพื้นฐานของรัฐธรรมนู ญ และแก้ให้มีการแข่งขันทางการเมืองมากขึ้น คํานึ งถึงความสําคัญของ
พรรคขนาดเล็กที่ จะเป็ นตัวแทนของประชาชน มีการทบทวนการวางกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ
องค์กรอิสระที่มีความโปร่ งใสมากขึ้น ขณะเดียวกัน องค์กรอิสระก็ตอ้ งมีความรับผิดและโปร่ งใสมากขึ้น
ด้วย7
ทางเลือกของเราคือจะใช้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ชนชั้นนําสามารถกําหนดนโยบายสาธารณะได้หรื อจะ
เชื่อมัน่ ในระบบประชาธิปไตยที่จะให้ประชาชนเลือกตัวแทนเพือ่ เลือกนโยบายสาธารณะตามความต้องการ
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ภาคผนวก
ตาราง ผ1 เนือ้ หารัฐธรรมนูญ ตลาดการเมืองและการเสนอกฎหมาย
ประเด็น
สภาร่ าง
รัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญ 2534
 สมาชิก 292 คน ซึ่ง
พระมหากษัตริ ยท์ รง
แต่งตั้งตามคํากราบบังคม
ทูลของประธานสภา
รักษาความสงบเรี ยบร้อย
แห่งชาติ

รัฐธรรมนูญ 2540
 สมาชิกจํานวน 99 คน โดยมาจาก
ตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้ง
ประชาชนทางอ้อม ทั้งหมด 76
จังหวัด และตัวแทนนักวิชาการ
เสนอรายชื่อโดยสถาบันการศึกษา
จํานวน 23 คน
 สมาชิกที่เป็ นของตัวแทนประชาชน
มีที่มา 3 ขั้นตอน 1)จากการเลือกตั้ง
ของประชาชนในจังหวัดนั้นๆ 2)ให้
ผูส้ มัครคัดเลือกกันเองให้เหลือ
จังหวัดละ 10 คน รวมเป็ น 760 คน
3) ส่ งรายชื่อ 760 คนให้ สมาชิก
รัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วย ส.ส.และ
ส.ว. คัดเลือกให้เลือกจังหวัดละ 1
คน รวมเป็ น 76 คน

รัฐธรรมนูญ 2550
 สมาชิกจํานวน 100 คน ได้จากการสรรหาจาก
สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ.2549 จํานวน 1,982
คน ลงมติคดั เลือกกันเอง เหลือ 200 คน และคณะ
มนตรี ความมัน่ คงแห่งชาติ ทําการคัดเลือกเหลือ
100 คน
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ประเด็น
คุณสมบัติ
ของผูส้ มัคร
ส.ส.

รัฐธรรมนูญ 2534
(1) มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
แต่บุคคลผูม้ ีสัญชาติไทย
ซึ่งบิดาเป็ นคนต่างด้าว
ต้องมีคุณสมบัติตามที่
กําหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
อีกด้วย
(2) มีอายุไม่ต่าํ กว่า 25ปี
บริ บูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(3) เป็ นสมาชิกพรรค
การเมืองที่ส่งสมาชิกเข้า
สมัครรับเลือกตั้ง และ
(4) มีลกั ษณะอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี้มีชื่ออยูใ่ น
ทะเบียนบ้านในจังหวัดที่
สมัครรับเลือกตั้งมาแล้ว
เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

รัฐธรรมนูญ 2540
มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
มีอายุไม่ต่าํ กว่า 25 ปี บริ บูรณ์ในวัน
เลือกตั้ง
สําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี
หรื อเทียบเท่า เว้นแต่เคยเป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อ
สมาชิกวุฒิสภา
เป็ นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวนับ
ถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเป็ นเวลา
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งต้องมีลกั ษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ดว้ ย คือ มีชื่ออยูใ่ น
ทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งมาแล้วเป็ นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง หรื อ เคยเป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดที่

(1)
(2)
(3)

(4)

รัฐธรรมนูญ 2550
มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
มีอายุไม่ต่าํ กว่า25ปี บริ บูรณ์ในวันเลือกตั้ง
เป็ นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
แต่เพียงพรรคเดียวเป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า
90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณี ที่มีการ
เลือกตั้งทัว่ ไปเพราะเหตุยบุ สภา ต้องเป็ นสมาชิก
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียง
พรรคเดียวเป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า30วันนับ
ถึงวันเลือกตั้ง
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมี
ลักษณะอย่างใดอย่าหนึ่งดังต่อไปนี้ดว้ ย มีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
มาแล้วเป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า5ปี นับถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้ง หรื อ เป็ นบุคคลซึ่งเกิดใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง หรื อ เคยศึกษาใน
สถานศึกษาที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
เป็ นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี การศึกษา หรื อ
เคยรับราชการหรื อเคยมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็ นเวลาติดต่อกันไม่
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คุณสมบัติ
ต้องห้ามในการ

รัฐธรรมนูญ 2534
นับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง หรื อ เคยเป็ นสมา
ชิสภาผูแ้ ทนราษฎร
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
หรื อเคยเป็ นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นในจังหวัดนั้น
หรื อ เป็ นบุคคลซึ่งเกิดใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
หรื อ เคยศึกษาเป็ นเวลา
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า2ปี
การศึกษาในสถานศึกษา
ที่ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดที่สมัคร
รับเลือกตั้ง
(มาตรา 105)

(1) เป็ นบุคคลหรื อผูม้ ี
ลักษณะ วิกลจริ ต เป็ น

รัฐธรรมนูญ 2540
สมัครรับเลือกตั้ง หรื อเคยเป็ น
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่นในจังหวัดนั้น หรื อเป็ น
บุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่รับเลือกตั้ง
หรื อ เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ต้ งั อยู่
ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็ น
เวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า2ปี
การศึกษา หรื อ เคยรับราชการหรื อ
เคยมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็ นเวลา
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
(มาตรา 107)

(1) เป็ นบุคคลผูม้ ีลกั ษณะผูม้ ีลกั ษณะ
วิกลจริ ต เป็ นภิกษุสามเณรนักบวช

รัฐธรรมนูญ 2550
น้อยกว่า 5 ปี
(5) ผูส้ มัครรับเลือกตั้งแบบสัดส่ วนต้องมีลกั ษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งตาม (4) ด้วยแต่ลกั ษณะดังกล่าว
ในกรณี ใดที่กาํ หนดถึงจังหวัด ให้หมายถึงกลุ่ม
จังหวัด
(6) คุณสมบัติอื่นตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิ
วุฒิสภา
(มาตรา 101)

(1) เป็ นบุคคลผูม้ ีลกั ษณะ เป็ นภิกษุสามเณรนักบวช
อยูร่ ะหว่างถูกเพิกถอนสิ ทธิเลือกตั้ง และวิกลจริ ต
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สมัคร สส.

รัฐธรรมนูญ 2534
ภิกษุสามเณรนักบวช และ
อยูร่ ะหว่างเพิกถอนสิ ทธิ
เลือกตั้งโดยคําพิพากษา
ซึ่งตรงกับลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งตามมาตรา 104
(1) (2) และ (4) ตามลําดับ
(2) เคยต้องคําพิพากษาหรื อ
คําสัง่ ของศาลให้
ทรัพย์สินตกเป็ นของ
แผ่นดิน เพราะรํ่ารวย
ผิดปกติ หรื อมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ
(3) เป็ นข้าราชการซึ่งมี
ตําแหน่งหรื อเงินเดือน
ประจํา นอกจาก
ข้าราชการการเมือง
(4) เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐหรื อ

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

รัฐธรรมนูญ 2540
และอยูร่ ะหว่างเพิกถอนสิ ทธิเลือกตั้ง
ซึ่งตรงกับลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้
สิ ทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรตามมาตรา 106 (1) (2) และ
(4) ตามลําดับ
เคยต้องคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของ
ศาลให้ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรื อมีทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ
เป็ นข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งหรื อ
เงินเดือนประจํานอกจากข้าราชการ
การเมือง
เป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
เป็ นสมาชิกวุฒิสภา
เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ
หรื อของราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อ
เป็ นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

รัฐธรรมนูญ 2550
ซึ่งตรงกับลักษณะตามมาตรา 100 (1) (2) และ (4)
ตามลําดับ ห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
เคยต้องคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ของศาลให้
ทรัพย์สินตกเป็ นของแผ่นดิน เพราะรํ่ารวย
ผิดปกติ หรื อมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
เป็ นข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งหรื อเงินเดือนประจํา
นอกจากข้าราชการการเมือง
เป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
เป็ นสมาชิกวุฒิสภาหรื อเคยเป็ นสมาชิกวุฒิสภา
และสมาชิกภาพสิ้ นสุ ดลงแล้วยังไม่เกิน 2 ปี
เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อ เป็ น
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
เป็ นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการ
เลือกตั้ง ผูต้ รวจการแผ่นดิน กรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรื อกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อยูร่ ะหว่างต้องห้ามมิให้ดาํ รงตําแหน่งทาง
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รัฐธรรมนูญ 2534
รัฐวิสาหกิจ หรื อของง
ราชการส่ วนท้องถิ่น
(5) เคยถูกวุฒิสภาหรื อสภา
ผูแ้ ทนราษฎรมีมติให้พน้
จากสมาชิกภาพตาม
มาตรา 92 ( ส.ว. และ
ส.ส. จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1
ใน 3 มิสิทธิเข้าชื่อร้องต่อ
ประธานแห่งสภา วินิจฉัย
ให้สมาชิกผูน้ ้ นั พ้นจาก
สมาชิกภาพได้ หาก ส.ว.
หรื อ ส.ส. คนนั้น กระทํา
การอันเป็ นความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าที่)
(6) เคยถูกหรื อถูกคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ตามมาตรา 91 (ส.ว. และ
ส.ส. จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1
ใน 3 มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อ

รัฐธรรมนูญ 2540
(7) เป็ นกรรมการการเลือกตั้ง
ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา
กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ
ศาลปกครอง กรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติหรื อ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(8) อยูร่ ะหว่างต้องห้ามมิให้ดาํ รง
ตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา
295 ( ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองที่
จงใจไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินหรื อ
แสดงบัญชีทรัพย์สินอันเป็ นเท็จ ให้
ผูน้ ้ นั พ้นจากตําแหน่ง และผูน้ ้ นั ห้าม
มิให้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองใดๆ
เป็ นเวลา 5 ปี โดยให้คณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติเสนอเรื่ องให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาด)
(9) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา 307 (

รัฐธรรมนูญ 2550
การเมืองตามมาตรา 263 (ผูด้ าํ รงตําแหน่งทาง
การเมืองที่ จงใจไม่แสดงบัญชีทรัพย์สินหรื อ
แสดงบัญชีทรัพย์สินอันเป็ นเท็จ ให้
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติเสนอเรื่ องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย หากมี
ความผิดให้ตดั สิ ทธิ์การดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองหรื อดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง
เป็ นเวลา 5 ปี )
(9) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ( ส.ว. มีอิสระ
ในการออกเสี ยงลงคะแนน มติที่ให้ถอดถอนผูใ้ ด
ออกจากตําแหน่ง โดยให้ถือเอาคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 5 ของสมาชิก และตัดสิ ทธิ์ผูท้ ี่ถกู
ถอดถอนในการดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรื อ
รับราชการเป็ นเวลา 5 ปี ) ให้ถอดถอนออกจาก
ตําแหน่ง
(มาตรา 102)
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จํานวน
คณะรัฐมนตรี และ
คุณสมบัติรัฐมนตรี

รัฐธรรมนูญ 2534
ประธานแห่งสภา ให้
รับคําร้องและส่ งคําร้อง
ต่อไปยังคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ เพือ่ วินิจฉัย)
ให้พน้ จากสมาชิกภาพ
เพราะมีกรณี ปรากฏ
หลักฐานน่าเชื่อได้วา่ เป็ น
ผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งเป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
โดยใช้ อามิสสิ นจ้าง ไม่
ว่าโดยวิธีใด เพื่อให้
ตนเองได้รับเลือกตั้ง
(มาตรา 107)
 คณะรัฐมนตรี
ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรี คนหนึ่ง
และรัฐมนตรี อื่นอีกไม่
เกิน 48 คน ไม่จาํ เป็ นต้อง
เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทน
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ส.ว. มีอิสระในการออกเสี ยง
ลงคะแนน มติที่ให้ถอดถอนผูใ้ ด
ออกจากตําแหน่ง โดยให้ถือเอา
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 5 ของ
สมาชิก และตัดสิ ทธิ์ผทู ้ ี่ถูกถอดถอน
ในการดํารงตําแหน่งทางการเมือง
หรื อรับราชการเป็ นเวลา 5 ปี ) ให้
ถอดถอนออกจากตําแหน่งและยังไม่
พ้นกําหนด 5 ปี นับแต่วนั ที่วฒ
ุ ิสภามี
มติจนถึงวันเลือกตั้ง
(มาตรา 109)

 คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรี คนหนึ่งและรัฐมนตรี
อื่นอีกไม่เกิน35คน โดย
นายกรัฐมนตรี ตอ้ งแต่งตั้งจาก
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อผูเ้ คย
เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแต่พน้
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 คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี คน
หนึ่งและรัฐมนตรี อื่นอีกไม่เกิน 35 คน
นายกรัฐมนตรี ตอ้ งเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 172นายกรัฐมนตรี จะ
ดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 8 ปี มิได้
(มาตรา 171)
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การป้ องกัน
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ราษฎร
(มาตรา 159)
 รัฐมนตรี ตอ้ งอายุไม่ต่าํ
กว่า 30 ปี ไม่เป็ นผูถ้ ูกเพิก
ถอนสิ ทธิเลือกตั้ง
(มาตรา 161)

 บุคคลจะเป็ นสมาชิก
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จากสมาชิกภาพตามมาตรา 118(7)
(สมาชิกภาพของ ส.ส. สิ้ นสุ ดลงเมื่อ
ได้รับแต่งตั้งเป็ นนายกรัฐมนตรี หรื อ
รัฐมนตรี )ในอายุของสภา
ผูแ้ ทนราษฎรชุดเดียวกัน
(มาตรา 201)
 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี จะเป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร์ในเวลา
เดียวกันไม่ได้
(มาตรา 204)
 รัฐมนตรี ตอ้ งมีสญ
ั ชาติไทยโดยการ
เกิด อายุไม่ต่าํ กว่า 35 ปี สําเร็ จ
การศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี ไม่
เป็ นผูถ้ ูกเพิกถอนสิ ทธิเลือกตั้ง ไม่
เป็ นสมาชิกวุฒิสภา หรื อเคยเป็ นสมา
ชิวฒ
ุ ิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้ นสุ ดลง
มาแล้วยังไม่เกิน 1 ปี
(มาตรา 206)
 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้อง (1)ไม่
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(ไม่มีขอ้ ห้ามนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในเวลาเดียวกัน)
 รัฐมนตรี ตอ้ งมีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่าํ
กว่า 35 ปี สําเร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี
ไม่เป็ นผูถ้ ูกเพิกถอนสิ ทธิเลือกตั้ง ไม่เป็ นสมาชิก
วุฒิสภา หรื อเคยเป็ นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิก
ภาพสิ้ นสุ ดลงมาแล้วยังไม่เกิน 2 ปี
(มาตรา 174)

 ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง ประธานและรอง
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ขัดแย้ง
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วุฒิสภา และ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ในขณะเดียวกันมิได้
(มาตรา 90)
 สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่รับ
สัมปทานจากรัฐหรื อ
หน่วยราชการหรื อ
หน่วยงานของรัฐหรื อ
รัฐวิสาหกิจ หรื อเป็ น
คู่สญ
ั ญากับรัฐหรื อหน่วย
ราชการหรื อหน่วยงาน
ของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ
อันมีลกั ษณะเป็ นการ
ผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่
ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม เว้นแต่กรณี ที่
ได้รับสัมปทานหรื อเป็ น
คู่สญ
ั ญาอยูก่ ่อนได้รับ
แต่งตั้งเป็ นสมาชิก
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ดํารงตําแหน่งหรื อหน้าที่ใดในหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ หรื อตําแหน่งสมาชิก
สภาท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น หรื อ
พนักงานส่ วนท้องถิ่น ทั้งนี้ นอกจาก
ข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่
รัฐมนตรี
(2) ไม่รับสัมปทานจากรัฐ หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ หรื อเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับ
รัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรื อรัฐวิสาหกิจ อันมีลกั ษณะเป็ น
การผูกขาดตัดตอนหรื อเป็ นหุน้ ส่ วน
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ในห้างหุน้ ส่ วนหรื อ
บริ ษทั ที่รับสัมปทานหรื อเข้าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในลักษณะดังกล่าว
(3)ไม่รับเงินหรื อประโยชน์ใดๆ จาก
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
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ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรจะเป็ น
กรรมการบริ หารหรื อดํารงตําแหน่งใดในพรรค
การเมืองขณะเดียวกันมิได้ (มาตรา 124)
 รัฐมนตรี ตอ้ ง ไม่เป็ นสมาชิกวุฒิสภา หรื อเคยเป็ น
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้ นสุ ดลงมาแล้วยัง
ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นรัฐมนตรี
(มาตรา 174)
 ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตาํ แหน่งหรื อ
เงินเดือนประจําและมิใช่ขา้ ราชการเมือง จะเป็ น
ข้าราชการการเมืองหรื อดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองอื่นมิได้
(มาตรา 194)

 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง
ไม่ดาํ รงตําแหน่งหรื อหน้าที่ใดในหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจหรื อตําแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น หรื อ
ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น
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วุฒิสภา
(มาตรา 96)
 วุฒิสภาสิ้ นสุ ดลง จะเป็ น
สมาชิกหรื อเจ้าหน้าที่หรื อ
ที่ปรึ กษาของพรรค
การเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่งหรื อเป็ น
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นซึ่ งได้รับ
เลือกตั้งไม่ได้
(มาตรา 97)
 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ต้อง(1)ไม่ดาํ รงตําแหน่ง
หรื อหน้าที่ใดในหน่วย
ราชการหรื อหน่วยงาน
ของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ
หรื อตําแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
หรื อพนักงานส่ วน
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หรื อรัฐวิสาหกิจเป็ นพิเศษ
นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ
ปฏิบตั ิกบั บุคคลอื่นๆในธุรกิจการ
งานตามปกติ
(มาตรา 110)
 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี จะเป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อ
สมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึ่งได้รับ
แต่งตั้งเป็ นนายกรัฐมนตรี หรื อ
รัฐมนตรี ให้พน้ จากตําแหน่ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในวันถัด
จากวันที่ครบ30วันนับแต่วนั ที่มีพระ
บรมราชโองการแต่งตั้ง
(มาตรา 204)
 รัฐมนตรี จะเป็ นข้าราชการซึ่ งมี
ตําแหน่งหรื อเงินเดือนประจํา
นอกจากข้าราชการการเมืองมิได้
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ไม่รับหรื อแทรกแซงหรื อก้าวก่ายการเข้ารับ
สัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญากับรัฐ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ
อันมีลกั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอน หรื อเป็ น
หุน้ ส่ วนหรื อผูถ้ ือหุน้ ในห้างหุน้ ส่ วนหรื อบริ ษทั ที่
รับสัมปทานหรื อเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในลักษณะ
ดังกล่าว ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ไม่รับเงินหรื อประโยชน์ใดๆ จากหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจเป็ นพิเศษ
นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ ปฏิบตั ิต่อบุคคลอื่นๆในธุรกิจ
การงานตามปกติ
ไม่กระทําการอันเป็ นการต้องห้ามตามมาตรา 48
คือเป็ นเจ้าของกิจการหรื อถือหุน้ ในกิจการ
หนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์
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ท้องถิ่น ทั้งนี้ นอกจาก
ตําแหน่งรัฐมนตรี หรื อ
ข้าราชการการเมืองอื่น
(2)ไม่รับสัมปทานจากรัฐ
หรื อหน่วยราชการหรื อ
หน่วยงานของรัฐหรื อ
รัฐวิสาหกิจ หรื อเป็ น
คู่สญ
ั ญากับรัฐหรื อหน่วย
ราชการหรื อหน่วยงาน
ของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ
อันมีลกั ษณะเป็ นการ
ผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งนี้
มิให้ใช้บงั คับในกรณี ที่
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ได้รับสัมปทานหรื อเป็ น
คู่สญ
ั ญาอยูก่ ่อนได้รับ
เลือกตั้ง
(3)ไม่รับเงินหรื อ
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(มาตรา 207)
 รัฐมนตรี จะดํารงตําแหน่งใดในห้าง
หุน้ ส่ วน บริ ษทั หรื อองค์การที่ดาํ เนิน
ธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไรหรื อรายได้
มาแบ่งปั นกัน หรื อเป็ นลูกจ้างของ
บุคคลใดก็มิได้ดว้ ย
(มาตรา 208)
 รัฐมนตรี ตอ้ งไม่เป็ นหุน้ ส่ วนหรื อผู ้
ถือหุน้ ในห้างหุน้ ส่ วนหรื อบริ ษทั
หรื อไม่คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นหุน้ ส่ วน
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ในห้างหุน้ ส่ วนหรื อ
บริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้ ตามจํานวนที่
กฎหมายบัญญัติในกรณี ที่รัฐมนตรี
ผูใ้ ดประสงค์จะได้รับประโยชน์จาก
กรณี ดงั กล่าวต่อไป ให้รัฐมนตรี ผนู ้ ้ นั
แจ้งให้ประธานกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
ทาบภายใน30วันนับแต่วนั ที่ได้รับ
แต่งตั้ง และให้รัฐมนตรี ผนู ้ ้ นั โอน
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หรื อโทรคมนาคม
ทั้งนี้ให้ใช้บงั คับกับคู่สมรสและบุตรของ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิสภา
และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิสภานั้น
ที่ดาํ เนินการในลักษณะผูถ้ ูกใช้ ผูร้ ่ วมดําเนินการ
หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิสภาให้กระทําการตาม
มาตรนี้ดว้ ย
(มาตรา 265)
 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง
ไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่งการเป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิสภาเข้า
ไปก้าวก่ายหรื อแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง ของผูอ้ ื่น หรื อของพรรคการเมือง ไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ในเรื่ องดังต่อไปนี้
การปฏิบตั ิราชการหรื อการดําเนินงานในหน้าที่
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รัฐธรรมนูญ 2534
ประโยชน์ใดๆ จากหน่วย
ราชการหรื อหน่วยงาน
ของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ
เป็ นพิเศษ
นอกเหนือไปจากที่หน่วย
ราชการ หรื อหน่วยงาน
ของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ
ปฏิบตั ิกบั บุคคลอื่นๆใน
ธุรกิจการงานตามปกติ
(มาตรา 108)
 รัฐมนตรี จะเป็ น
ข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่ง
หรื อเงินเดือนประจํามิได้
เว้นแต่เป็ นข้าราชการ
การเมือง
(มาตรา 162)
 ข้าราชการ ผูพ้ ิพากษาและ
ตุลาการ จะเป็ นข้าราชการ

รัฐธรรมนูญ 2540
หุน้ ในห้างหุน้ ส่ วนหรื อบริ ษทั
ดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่งจัดการ
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ห้ามมิให้รัฐมนตรี ผนู ้ ้ นั กระทําการใด
อันมีลกั ษณะเป็ นการเข้าไปบริ หาร
หรื อจัดการใดๆ เกี่ยวกับหุน้ หรื อ
กิจการของห้างหุน้ ส่ วนหรื อบริ ษทั
ดังกล่าว
(มาตรา 209)
 ข้าราชการ ผูพ้ ิพากษาและตุลาการ
จะเป็ นข้าราชการการเมืองหรื อผู ้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่นมิได้
(มาตรา 228 มาตรา 250)
 บุคคลจะดํารงตําแหน่งกรมการใน
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
กรรมการในคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง หรื อกรรมการใน

รัฐธรรมนูญ 2550
ประจําของข้าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
กิจการที่รัฐถือหุน้ ใหญ่ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น
การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง
และเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่ง
หรื อเงินเดือนประจําและมิใช่ขา้ ราชการการเมือง
พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ น้
ใหญ่ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อ
การให้ขา้ ราชการซึ่งมีตาํ แหน่งหรื อเงินเดือน
ประจําและมิใช่ขา้ ราชการการเมืองพนักงาน หรื อ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุน้ ใหญ่ หรื อราชการ
ส่ วนท้องถิ่น พ้นจากตําแหน่ง
(มาตรา 266)
 ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา 265 มาใช้บงั คับกับ
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ดว้ ย เว้นแต่เป็ นการ
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รัฐธรรมนูญ 2534
การเมืองมิได้
(มาตรา 183และ 191)

รัฐธรรมนูญ 2540
คณะกรรมการตุลาการของศาลอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเวลา
เดียวกันมิได้ ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ น
กรรมการโดยตําแหน่งหรื อ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
(มาตรา 254)
 ผูท้ รงคุณวุฒิในศาลรัฐธรรมนูญต้อง
มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดมีอายุไม่ต่าํ
กว่า45ปี บริ บูรณ์เคยเป็ นรัฐมนตรี
กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้ รวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ กรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
หรื อกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรื อ
เคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่าํ กว่า
รองอัยการสู งสุ ด อธิบดีหรื อ
เทียบเท่า หรื อดํารงตําแหน่งไม่ต่าํ
กว่าศาสตราจารย์
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามาตรา 106

รัฐธรรมนูญ 2550
ดํารงตําแหน่งหรื อดําเนินการตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย และจะดํารงตําแหน่งใดในห้างหุน้ ส่ วน
บริ ษทั หรื อองค์การที่ดาํ เนินธุรกิจโดยมุ่งหาผล
กําไรหรื อรายได้มาแบ่งปั นกัน หรื อเป็ นลูกจ้าง
ของบุคคลใดก็มิได้ดว้ ย
(มาตรา 267)
 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี จะกระทําการใดที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 266 มิได้ เว้นแต่เป็ นการ
กระทําตามอํานาจหน้าที่ในการบริ หารราชการ
ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาหรื อตามที่
กฎหมายบัญญัติ
(มาตรา 268)
 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ตอ้ งไม่เป็ นหุ น้ ส่ วน
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ในห้างหุน้ ส่ วนหรื อบริ ษทั หรื อไม่
คงไว้ซ่ ึงความเป็ นหุน้ ส่ วนหรื อผูถ้ ือหุน้ ในห้าง
หุน้ ส่ วนหรื อบริ ษทั ต่อไป ทั้งนี้ตามจํานวนที่
กฎหมายบัญญัติ ในกรณี ที่นายกรัฐมนตรี หรื อ
รัฐมนตรี ผใู ้ ดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณี
ดังกล่าวต่อไป ให้นายกรับมนตรี หรื อรัฐมนตรี ผู ้
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หรื อมาตรา 109 (1) (2) (4) (5) (6)
(7) (13) หรื อ (14) ไม่เป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกหรื อผูด้ าํ รง
ตําแหน่งอื่นของพรรคการเมือง ใน
ระยะ3ปี ก่อนดํารงตําแหน่ง
ไม่เป็ นกรรมการการเลือกตั้ง
ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา
กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตุลาการศาลปกครอง กรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ หรื อกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน
(มาตรา256)
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่เป็ น

รัฐธรรมนูญ 2550
นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับแต่งตั้ง และให้นายกรัฐมนตรี
หรื อรัฐมนตรี ผนู ้ ้ นั โอนหุน้ ในห้างหุน้ ส่ วนหรื อ
บริ ษทั ดังกล่าวให้นิติบุคคลซึ่ งจัดการทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี จะกระทําการใดอันมี
ลักษณะเป็ นการเข้าไปบริ หารหรื อจัดการใดๆ
เกี่ยวกับหุน้ หรื อกิจการของห้างหุน้ ส่ วนหรื อ
บริ ษทั ตามวรรค 1 มิได้
บทบัญญัติมาตรานี้ ให้นาํ มาใช้บงั คับกับคู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี ดว้ ย และให้นาํ บทบัญญัติมาตรา
259 วรรค3 (ต้องแสดงรายการทรัพย์สินของผู ้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่มอบหมายให้อยูใ่ น
ความครอบครองหรื อดูแลของบุคคลอื่นไม่วา่ โดย
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ข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งหรื อ
เงินเดือนประจําไม่เป็ นพนักงานหรื อ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วน
ท้องถิ่นหรื อไม่เป็ นกรรมการหรื อที่
ปรึ กษาของรัฐวิสาหกิจ หรื อของ
หน่วยงานของรัฐไม่ดาํ รงตําแหน่ง
ใดในห้างหุน้ ส่ วน บริ ษทั หรื อ
องค์การที่ดาํ เนินธุรกิจโดยมุ่งหาผล
กําไร หรื อรายได้มาแบ่งปั นกัน หรื อ
เป็ นลูกจ้างของบุคคลใดไม่ประกอบ
วิชาชีพอิสระอื่นใด
(มาตรา258)
 กรรมการการเลือกตั้งต้อง ไม่เป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น

รัฐธรรมนูญ 2550
ทางตรงหรื อทางอ้อม) มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(มาตรา 269)
 บุคคลจะดํารงตําแหน่งกรรมการใน
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกรรมการใน
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรื อ
กรรมการในคณะกรรมการตุลาการของศาลอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเวลาเดียวกันมิได้
ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นกรรมการโดยตําแหน่งหรื อ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
(มาตรา 203)
 ผูท้ รงคุณวุฒิในศาลรัฐธรรมนูญต้องเคยเป็ น
รัฐมนตรี ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหาร
สู งสุ ด กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้ รวจการแผ่นดิน
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ กรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรื อกรรมการ
สิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรื อเคยรับราชการใน
ตําแหน่งไม่ต่าํ กว่ารองอัยการสู งสุ ด อธิบดีหรื อผู ้
ดํารงตําแหน่งทางบริ หารในหน่วยราชการที่มี
อํานาจบริ หารเทียบเท่าอธิบดี หรื อดํารงตําแหน่ง
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ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกหรื อผู ้
ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
ในระยะ5ปี ก่อนดํารงตําแหน่ง
ไม่เป็ นผูต้ รวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา กรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตุลาการศาลปกครอง กรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ หรื อกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน
ไม่เป็ นข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งหรื อ
เงินเดือนประจํา ไม่เป็ นพนักงาน
หรื อลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรื อของราชการส่ วน
ท้องถิ่น ไม่ดาํ รงตําแหน่งใดในห้าง
หุน้ ส่ วน บริ ษทั หรื อองค์การที่
ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไรหรื อ
รายได้มาแบ่งปั นกัน หรื อเป็ นลูกจ้าง
ของบุคคลใด ไม่ประกอบวิชาชีพ

รัฐธรรมนูญ 2550
ไม่ต่าํ กว่า ศาสตราจารย์ หรื อเคยเป็ นทนายความที่
ประกอบวิชาชีพอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องไม่
น้อยกว่า 30 ปี นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อและ
ไม่เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกหรื อผู ้
ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมือง ในระยะ 3 ปี
ก่อนดํารงตําแหน่ง ไม่เป็ นกรรมการการเลือกตั้ง
ผูต้ รวจการแผ่นดิน กรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรื อกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(มาตรา 205)
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญต้อง ไม่เป็ นข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่ง
หรื อเงินเดือนประจําไม่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการ
ส่ วนท้องถิ่นหรื อไม่เป็ นกรรมการหรื อที่ปรึ กษา
ของรัฐวิสาหกิจหรื อของหน่วยงานของรัฐ ไม่
ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุน้ ส่ วน บริ ษทั หรื
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รัฐธรรมนูญ 2534

รัฐธรรมนูญ 2540
อิสระอื่นใด
(มาตรา 137 มาตรา 139)

รัฐธรรมนูญ 2550
องค์กรที่ดาํ เนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไรหรื อ
รายได้มาแบ่งปั นกัน หรื อเป็ นลูกจ้างของบุคคลใด
ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
(มาตรา 207)
 กรรมการการเลือกตั้งต้องไม่เป็ นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูต้ รวจการแผ่นดิน กรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ กรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน หรื อกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ไม่เป็ นข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งหรื อ
เงินเดือนประจํา ไม่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วน
ท้องถิ่นหรื อไม่เป็ นกรรมการหรื อที่ปรึ กษาของ
รัฐวิสาหกิจหรื อของหน่วยงานของรัฐ ไม่ดาํ รง
ตําแหน่งใดในห้างหุน้ ส่ วน บริ ษทั หรื องค์กรที่
ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไรหรื อรายได้มา
แบ่งปั นกัน หรื อเป็ นลูกจ้างของบุคคลใดไม่
ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
(มาตรา 230)
 กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
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จํานวน ส.ส.
จํานวน ส.ว.

รัฐธรรมนูญ 2534

 สมาชิกวุฒิสภามีจาํ นวน
270 คน
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร

รัฐธรรมนูญ 2540

 วุฒิสมาชิกประกอบด้วยสมาชิกซึ่ง
ราษฎรเลือกตั้งจํานวน 200 คน สภา
ผูแ้ ทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิ

รัฐธรรมนูญ 2550
แห่งชาติตอ้ งเป็ นผูซ้ ่ ึงมีความซื่อสัตย์สุจริ ตเป็ นที่
ประจักษ์และมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 205 โดยเคยเป็ นรัฐมนตรี
กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้ รวจการแผ่นดิน
กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรื อกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินหรื อเคยรับราชการในตําแหน่ง
ไม่ต่าํ กว่าอธิบดีหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งทางบริ หาร
ในหน่วยราชการที่มีอาํ นาจบริ หารเทียบเท่าอธิบดี
หรื อดํารงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าศาสตราจารย์ ผูแ้ ทน
องค์การพัฒนาเอกชน หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพที่มี
องค์กรวิชาชีพตามกฎหมายมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 30 ปี ซึ่งองค์การพัฒนาเอกชนหรื อองค์กร
วิชาชีพนั้นให้การรับรองและเสนอชื่อเข้าสู่
กระบวนสรรหา
(มาตรา 246 )
 (ก่ อนแก้ ไขรั ฐธรรมนูญ) วุฒิสภาประกอบด้วย
สมาชิกจํานวน 150 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งใน
แต่ละจังหวัด จังหวัดละ 1 คน และมาจากการสรร
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การเลือกตั้ง
สส.

รัฐธรรมนูญ 2534
มีจาํ นวน 360 คน
(มาตรา 94 และ 99)

 เลือกตั้งแบบรวมเขต โดย
จังหวัดที่มี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ไม่ถึง 3 คนให้เขตจังหวัด
เป็ นเขตเลือกตั้ง จังหวัดที่
มีสมาชิกสภาผูแ้ ทน

รัฐธรรมนูญ 2540
จํานวน 500 คน ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจํานวน 100
คน และสมาชิกซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จํานวน
400 คน
(มาตรา 98 และ 121)

 เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบ
เขตเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ ให้ลงคะแนนเลือกบัญชี
รายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งที่พรรค
การเมืองจัดทําขึ้น โดยเลือกเพียง

รัฐธรรมนูญ 2550
หาเท่ากับจํานวนรวมข้างต้นหักด้วยจํานวน
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
สภาผูแ้ ทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจํานวน
480 คน โดยเป็ นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวน 400 คน และสมาชิก
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่ วนจํานวน 80คน
(มาตรา 93 และ 111)
 (แก้ ไข เพิม่ เติม มีนาคม 2554) สภาผูแ้ ทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนห้าร้อยคน โดยเป็ น
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จํานวนสามร้อยเจ็ดสิ บห้าคน และสมาชิกซึ่งมา
จากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจํานวนหนึ่งร้อย
ยีส่ ิ บห้าคน( มาตรา 93)
 (ก่ อนแก้ ไข) มีเลือกตั้งแบบรวมเขตและแบบ
สัดส่ วนโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แบบสัดส่ วน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจัดทําขึ้น
โดยให้ผมู ้ ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองที่จดั ทํา
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รัฐธรรมนูญ 2534
ราษฎร์เกิน 3 คนให้แบ่ง
จังหวัดเป็ นเขตเลือกตั้ง
โดยเขตหนึ่งต้องมีการ
เลือกไม่นอ้ ยกว่า 2 คน
(มาตรา 101)
 ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต
ให้ผมู ้ ีสิทธิเลือกตั้งออก
เสี ยงลงคะแนนได้เท่า
จํานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรที่มีได้ในเขต
เลือกตั้งนั้น การเลือกตั้ง
ให้ใช้วิธีออกเสี ยง
ลงคะแนนโดยตรงและ
ลับ (มาตรา 102)

รัฐธรรมนูญ 2540
บัญชีเดียว และให้ถือเขตประเทศ
เป็ นเขตการเลือกตั้ง
(มาตรา 99)
 บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได้
คะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
จํานวนคะแนนเสี ยงรวมทั้งประเทศ
ให้ถือว่าไม่มีผใู ้ ดในบัญชีน้ นั ได้รับ
เลือกตั้ง และมิให้นาํ คะแนนเสี ยง
ดังกล่าวมารวมคํานวณเพือ่ หา
สัดส่ วนจํานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎร ให้ถือว่าผูส้ มัครรับเลือกตั้ง
ซึ่งมีรายชื่ออยูใ่ นบัญชีรายชื่อของแต่
ละพรรคการเมือง ได้รับเลือกตั้งเรี ยง
ตามลําดับจากหมายเลขต้นบัญชีลง
ไปตามจํานวนสัดส่ วน
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่คาํ นวณ
ได้ สําหรับบัญชีรายชื่อนั้น
(มาตรา 100)
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนสภา

รัฐธรรมนูญ 2550
บัญชีรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ได้ 1 เสี ยง พรรคการเมืองหนึ่งจะส่ งผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งแบบสัดส่ วนทุกเขตเลือกตั้ง หรื อจะส่ ง
เพียงบางเขตเลือกตั้งก็ได้
(มาตรา 95)
 เขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรแบบสัดส่ วนไม่ใช่ทวั่ ประเทศ แต่แบ่งเป็ น
ภาค โดยจัดแบ่งพื้นที่ประเทศออกเป็ น 8 กลุ่ม
จังหวัด และให้แต่ละกลุ่มจังหวัดเป็ นเขตเลือกตั้ง
โดยแต่ละเขตเลือกตั้งให้มีจาํ นวน
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ 10 (มาตรา 96)
 การคํานวณสัดส่ วนที่ผสู ้ มัครรับเลือกตั้งตามบัญชี
รายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองจะได้รับเลือกใน
แต่ละเขตเลือกตั้ง ให้นาํ คะแนนที่แต่ละพรรค
การเมืองได้รับในเขตเลือกตั้งนั้นมารวมกัน แล้ว
คํานวณเพื่อแบ่งจํานวนผูท้ ี่จะได้รับเลือกของแต่
ละพรรคการเมือง เป็ นสัดส่ วนที่สมั พันธ์กนั
โดยตรงกับจํานวนคะแนนรวมข้างต้น คะแนนที่
แต่ละพรรคการเมืองได้รับ และจํานวน
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รัฐธรรมนูญ 2534

รัฐธรรมนูญ 2540
ผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ให้ผมู ้ ีสิทธิเลือกตั้งออกเสี ยง
ลงคะแนนเลือกตั้งผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งได้เขตละ 1 คน
(มาตรา 102)
 จังหวัดใดมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ไม่เกิน1
คน ให้ถือเขตจังหวัดเป็ นเขตเลือกตั้ง
และจังหวัดใดมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้เกิน1คน
ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็ นเขต
เลือกตั้งมีจาํ นวนเท่ากับ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่พงึ มี โดย
จัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งจํานวน
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร1คน การ
เลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสี ยงลงคะแนน
โดยตรงและลับ
(มาตรา 103)

รัฐธรรมนูญ 2550
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบสัดส่ วนที่จะพึงมี
ได้ในเขตเลือกตั้งนั้น โดยใช้ผสู ้ มัครรับเลือกตั้ง
ซึ่งมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค
การเมืองได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่คาํ นวณ
ได้ เรี ยงตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา
98)
 การเลือกตั้งแบบรวมเขต ให้จงั หวัดที่มี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่ถึง 3 คนให้เขต
จังหวัดเป็ นเขตเลือกตั้ง จังหวัดที่มี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเกิน 3 คนให้แบ่งจังหวัด
เป็ นเขตเลือกตั้ง โดยเขตหนึ่งต้องมีการเลือกไม่
น้อยกว่า 2 คน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง ให้ผมู ้ ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้ มัครรับ
50

นโยบายสาธารณะกับพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

ประเด็น

รัฐธรรมนูญ 2534

รัฐธรรมนูญ 2540

รัฐธรรมนูญ 2550
เลือกตั้งได้เท่าจํานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่
มีได้ในเขตเลือกตั้งนั้น
ให้ดาํ เนินการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง และให้
ส่ งผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นไป
รวมที่เขตเลือกตั้ง เพื่อนับคะแนนรวม (มาตรา 93
94)
 (แก้ ไข เพิม่ เติม มีนาคม 2554) สภาผูแ้ ทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกจํานวนห้าร้อยคน โดยเป็ น
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จํานวนสามร้อยเจ็ดสิ บห้าคน และสมาชิกซึ่งมา
จากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจํานวนหนึ่งร้อย
ยีส่ ิ บห้าคน มาตรา 93
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ผมู ้ ีสิทธิ
เลือกตั้งออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งได้เขตละหนึ่งคน โดยจัดให้แต่ละเขต
เลือกตั้งมีจาํ นวนlมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหนึ่งคน
(มาตรา ๙๔)
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชี
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คุณสมบัติและ
ที่มาของ สว.

รัฐธรรมนูญ 2534

 แต่งตั้งจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ซึ่งมีความรู ้ความชํานาญ
ในวิชาการหรื ออาชีพ มี
สัญชาติไทยโดยการเกิด
มีอายุไม่ต่าํ กว่า 35 ปี
บริ บูรณ์ ไม่เป็ นสมาชิก
หรื อเจ้าหน้าที่หรื อที่
ปรึ กษาของพรรค
การเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่ง ไม่เป็ น
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อ

รัฐธรรมนูญ 2540

 ผูส้ มัครเป็ นวุฒิสมาชิกต้องมีสญ
ั ญา
ชิตไทย อายุไม่ต่าํ กว่า 40ปี จบหาร
ศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี และอยูใ่ น
เขตเลือกตั้งตามเกณฑ์สส.เขต
(มาตรา 125)
 ไม่มีลกั ษณะต้องห้าม คือ เป็ น
สมาชิกหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งอื่นของ
พรรคการเมือง) เป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อเคย
เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและ
พ้นจากการเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทน

รัฐธรรมนูญ 2550
รายชื่อ ให้ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งที่
พรรคการเมืองจัดทําขึ้น โดยให้ผมู ้ ีสิทธิเลือกตั้งมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อใด
บัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และให้ถือเขต
ประเทศเป็ นเขตเลือกตั้ง (มาตรา 95)

 ผูม้ ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรื อได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ นสมาชิกวุฒิสภา ต้องมี
สัญชาติไทยโดยการเกิดมีอายุไม่ต่าํ กว่าสี่ สิบปี
บริ บูรณ์สาํ เร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า ผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกวุฒิสภา
ที่มาจากการเลือกตั้งต้องอยูใ่ นเขตเลือกตั้ง
ลักษณะเดียวกับผูส้ มัครสส.เขตไม่เป็ นบุพการี คู่
สมรส หรื อบุตรของผูด้ าํ รงตําแหน่ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งทาง
การเมือง
 ไม่เป็ นสมาชิกหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งใดในพรรค
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รัฐธรรมนูญ 2534
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นซึ่ งได้รับ
เลือกตั้ง ไม่เคยถูกวุฒิสภา
หรื อสภาผูแ้ ทนราษฎรมี
มติให้พน้ จากสมาชิกภาพ
ตามมาตรา 92(ในกรณี ที่
ส.ว. และส.ส. มี
พฤติการณ์อนั เป็ น
ความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ ส.ว. หรื อ ส.ส.
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน
3 ของจํานวนสมาชิก มี
สิ ทธิเข้าชื่อร้องต่อ
ประธานสภาวินิจฉัยให้
สมาชิกผูน้ ้ นั พ้นจาก
สมาชิกภาพได้) และไม่
เคยถูกคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมีมติให้พน้
จาก สมาชิกภาพตาม
มาตรา 91(มาตรา 94)

รัฐธรรมนูญ 2540
ราษฎรมาแล้วยังไม่เกิน1ปี นับถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้งเป็ นหรื อเคยเป็ น
สมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้ในอายุของวุฒิสภา
คราวก่อนการสมัครรับเลือกตั้ง เป็ น
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง (มาตรา 126)
 สมาชิกวุฒิสภาจะเป็ นรัฐมนตรี หรื อ
ข้าราชการการเมืองอื่นมิได้ บุคคลผู ้
เคยดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
และสมาชิกภาพสิ้ นสุ ดลงมาแล้วยัง
ไม่เกิน1ปี เว้นแต่สมาชิกภาพสิ้ นสุ ด
ลงตามวาระของวุฒิสภาจะเป็ น
รัฐมนตรี หรื อข้าราชการการเมืองอื่น
มิได้(มาตรา 127)
 สมาชิกวุฒิสภามาจากการการ
เลือกตั้ง โดยใช้เขตจังหวัดเป็ นเขต
เลือกตั้ง การคํานวณเกณฑ์จาํ นวน
สมาชิกวุฒิสภาที่แต่ละจังหวัดจะพึง

รัฐธรรมนูญ 2550
การเมืองหรื อเคยเป็ นสมาชิกหรื อเคยดํารง
ตําแหน่งและพ้นจากการเป็ นสมาชิกหรื อการดํารง
ตําแหน่งใดๆ ในพรรคการเมืองมาแล้วยังไม่เกิน 5
ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรื อวันที่ได้รับการ
เสนอชื่อไม่เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อเคย
เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและพ้นจากการเป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับ
ถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรื อวันที่ได้รับการเสนอ
ชื่อ
 ไม่เป็ นบุคคลต้องห้ามมิใช้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งตามมาตรา 102 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) (9) (11) (12) (13) หรื อ (14)
 ไม่เป็ นรัฐมนตรี หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง
อื่นซึ่งมิใช่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น หรื อเคยเป็ นแต่พน้ ตําแหน่งดังกล่าว
มาแล้วยังไม่เกิน 5 ปี
(มาตรา 115)
 สมาชิกวุฒิสภาจะเป็ นรัฐมนตรี ผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ทางการเมืองอื่น หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งในองค์กร
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รัฐธรรมนูญ 2534

รัฐธรรมนูญ 2540
มี ให้คาํ นวณตามวิธีที่บญั ญัติไว้ใน
มาตรา 102 วรรค 2 วรรค3 และ
วรรค 4 โดยอนุโลม(มาตรา 122)
 ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้ง
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ได้ 1 คน การเลือกตั้งให้ใช้วิธีออก
เสี ยงโดยตรงและลับ (มาตรา 123)

รัฐธรรมนูญ 2550
อิสระตามรัฐธรรมนูญ มิได้ บุคคลผูเ้ คยดํารง
ตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้ นสุ ดลง
มาแล้วยังไม่เกิน 2 ปี จะเป็ นรัฐมนตรี หรื อผูด้ าํ รง
ตําแหน่งทางการเมือง มิได้(มาตรา 116)
 วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง การ
เลือกตั้งให้ใช้เขตจังหวัดเป็ นเขตเลือกตั้งและให้มี
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคนโดยให้ผมู ้ ีสิทธิ
เลือกตั้งออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งได้หนึ่งเสี ยงและให้ใช้วิธีออกเสี ยง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ
(มาตรา 112)
 วุฒิสมาชิกแต่งตั้งจะมาจากการสรรหา โดย
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยประธานศาล
รัฐธรรมนูญประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานผูต้ รวจการแผ่นดินประธานกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผูพ้ ิพากษาใน
ศาลฎีกาที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมายจํานวน
หนึ่งคนและตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดที่ที่
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รัฐธรรมนูญ 2534

องค์กรที่จดั การ
เลือกตั้ง

 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย และ
กรุ งเทพมหานครฯ

การนับคะแนน

 นับที่หน่วยเลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญ 2540

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็ นผู ้
ควบคุมและดําเนินการจัดหรื อจัดให้
มีการเลือกตั้ง รวมทั้งการออกเสี ยง
ประชามติ
(มาตรา 144)
 นับรวมที่เดียวในเขตเลือกตั้ง โดยใน
แต่ละเขตเลือกตั้ง ให้ดาํ เนินการนับ
คะแนนทุกหน่วยเหลือกตั้งรวมกัน
และประกาศผลการนับคะแนนโดย
เปิ ดเผย ทั้งนี้ ณ สถานที่แห่ งใดแห่ง
หนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลือกตั้ง
นั้น(มาตรา 104 )

รัฐธรรมนูญ 2550
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด
มอบหมายจํานวนหนึ่งคน เป็ นกรรมการทําหน้าที่
สรรหาบุคคลตามมาตรา 114 ให้แล้วเสร็ จภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับบัญชีรายชื่อจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วแจ้งผลการสรรหา
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลผูไ้ ด้รับ
การสรรหาเป็ นสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 113)
 คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็ นผูค้ วบคุมและ
ดําเนินการจัดหรื อจัดให้มีการเลือกตั้ง รวมทั้งการ
ออกเสี ยงประชามติ (มาตรา 235)

 นับที่หน่วยเลือกตั้ง โดยให้ดาํ เนินการนับคะแนน
ที่หน่วยเลือกตั้ง และให้ส่งผลการนับคะแนนของ
หน่วยเลือกตั้งนั้นไปรวมที่เขตเลือกตั้ง เพื่อนับ
คะแนนรวม แล้วให้ประกาศผลการนับคะแนน
โดยเปิ ดเผย ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียง
แห่งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น(มาตรา 94 )
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 การเลือกตั้งใหม่ การตัดสิ ทธิ
เลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อํานาจสัง่ ให้มีการเลือกตั้งหรื อออก
เสี ยงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง
หนึ่งหรื อทุกหน่วย เมื่อมีหลักฐาน
อันควรเชื่อว่าการเลือกตั้งหรื อการ
ออกเสี ยงประชามติในหน่วยเลือกตั้ง
นั้นๆมิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยง
ธรรม (มาตรา 145)

รัฐธรรมนูญ 2550
 การเลือกตั้งใหม่ การตัดสิ ทธิเลือกตั้ง และ การ
ยุบพรรคคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาํ นาจสัง่ ให้
มีการเลือกตั้งใหม่หรื อออกเสี ยงประชามติใหม่ใน
หน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรื อทุกหน่วย
เลือกตั้งเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการ
เลือกตั้งหรื อการออกเสี ยงประชามติในหน่วย
เลือกตั้งนั้นๆมิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม
(มาตรา 236)
 ผูส้ มัครรับเลือกตั้งผูใ้ ดกระทําการก่อหรื อ
สนับสนุนให้ผอู ้ ื่นกระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝื น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภาหรื อระเบียบหรื อประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่ งมีผลทําให้การ
เลือกตั้งมิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรมให้
เพิกถอนสิ ทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าว
ถ้าการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่งปรากฏ
หลักฐานอันควรเชื่อได้วา่ หัวหน้าพรรคการเมือง
หรื อกรรมการบริ หารของพรรคการเมืองผูใ้ ดมี
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การพ้นจาก
ตําแหน่งของ
นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี

รัฐธรรมนูญ 2534

 รัฐมนตรี ท้ งั คณะพ้นจาก
ตําแหน่ง เมื่อ
(1) สภาผูแ้ ทนราษฎรลงมติ
ไม่ไว้วางใจ
(2) สภาผูแ้ ทนราษฎรสิ้ นอายุ
หรื อมีการยุบสภา
ผูแ้ ทนราษฎร

รัฐธรรมนูญ 2540

 รัฐมนตรี ท้ งั คณะพ้นจากตําแหน่ง
เมื่อ
(1) ความเป็ นรัฐมนตรี ของ
นายกรัฐมนตรี สิ้นสุ ดลง
(2) อายุสภาผูแ้ ทนราษฎรสิ้ นสุ ดลงหรื อ
มีการยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร
(3) คณะรัฐมนตรี ลาออก


(1)
(2)
(3)


รัฐธรรมนูญ 2550
ส่ วนรู ้เห็นหรื อปล่อยปละละเลยหรื อทราบถึงการ
กระทํานั้นแล้วมิได้ยบั ยั้งหรื อแก้ไขเพื่อให้การ
เลือกตั้งเป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรมให้ถือว่า
พรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
อํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้
เป็ นไปตามวิถีทางที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้
ตามมาตรา๖๘และในกรณี ที่ศาลรัฐธรรมนูญมี
คําสัง่ ให้ยบุ พรรคการเมืองนั้นให้เพิกถอนสิ ทธิ
เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและ
กรรมการบริ หารพรรคการเมืองดังกล่าวมี
กําหนดเวลาห้าปี นับแต่วนั ที่มีคาํ สัง่ ให้ยบุ พรรค
การเมือง(มาตรา 237)
รัฐมนตรี ท้ งั คณะพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
ความเป็ นรัฐมนตรี ของนายกรัฐมนตรี สิ้นสุ ดลง
อายุสภาผูแ้ ทนราษฎรสิ้ นสุ ดลงหรื อมีการยุบสภา
ผูแ้ ทนราษฎร
คณะรัฐมนตรี ลาออก
(มาตรา 180)
ความเป็ นรัฐมนตรี สิ้นสุ ดลงเฉพาะตัว เมื่อ
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(3) คณะรัฐมนตรี ลาออก
(4) ความเป็ นรัฐมนตรี ของ
นายกรัฐมนตรี สิ้นสุ ดลง
(มาตรา 168)
 ความเป็ นรัฐมนตรี สิ้นสุ ด
ลงเฉพาะตัว เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติหรื อมี
ลักษณะต้องห้ามตาม
มาตร 161
(4) ต้องคําพิพากษาให้จาํ คุก
(5) สภาผูแ้ ทนราษฎรลงมติ
ไม่ไว้วางใจ
(6) กระทําการอันต้องห้าม
ตามมาตรา 163
(7) มีพระบรมราชโองการ
ตามมาตรา 171


(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

รัฐธรรมนูญ 2540
(มาตรา 215)
ความเป็ นรัฐมนตรี สิ้นสุ ดลง
เฉพาะตัวเมื่อ
ตาย
ลาออก
ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 206
ต้องคําพิพากษาให้จาํ คุก
สภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ
กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา
208 หรื อมาตรา 209
มีพระบรมราชโองการตามมาตรา
217
วุฒิสภามีมติตามมาตรา 307 ให้ถอด
ถอนออกจากตําแหน่ง
(มาตรา 216)

 ผูด้ าํ รงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร

รัฐธรรมนูญ 2550
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ต้องคําพิพากษาให้จาํ คุก แม้คดีน้ นั จะยังไม่ถึง
ที่สุดหรื อมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็ นกรณี ท่ี
คดียงั ไม่ถึงที่สุดหรื อมีการรอการลงโทษใน
ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุ
โทษหรื อความผิดฐานหมิ่นประมาท
(4) สภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจตามมาตรา 158
หรื อมาตรา 159
(5) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตร
174
(6) มีพระบรมราชโองการให้พน้ จากความเป็ น
รัฐมนตรี ตามมาตรา 183
(7) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา 267 มาตรา
268 หรื อมาตรา 269
(8) วุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนออกจาก
ตําแหน่ง
(มาตรา 182)
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(มาตรา 169)

รัฐธรรมนูญ 2540
สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
ศาลปกครองสู งสุ ด หรื ออัยการ
สู งสุ ด ผูใ้ ดมีพฤติการณ์ร่ าํ รวย
ผิดปกติ ส่ อไปในทางทุจริ ตต่อ
หน้าที่ ส่ อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ราชการส่ อว่ากระทําผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรื อ
ส่ อว่าจงใจใช้อาํ นาจหน้าที่ขดั ต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรื อ
กฎหมาย วุฒิสภามีอาํ นาจถอดถอนผู ้
นั้นออกจากตําแหน่งได้(มาตรา 303)
 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภา
ผูแ้ ทนราษฎร หรื อประชาชนผูม้ ี
สิ ทธิเลือกตั้งจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
50,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ

รัฐธรรมนูญ 2550
 ผูด้ าํ รงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลปกครองสู งสุ ด หรื ออัยการสู งสุ ด
ผูใ้ ดมีพฤติการณ์ร่ าํ รวยผิดปกติ ส่ อไปในทาง
ทุจริ ตต่อหน้าที่ ส่ อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ราชการ ส่ อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งน้าที่
ในการยุติธรรม ส่ อว่าจงใจใช้อาํ นาจหน้าที่ขดั ต่อ
บัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรื อกฎหมาย หรื อฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมอย่าง
ร้ายแรง วุฒิสภามีอาํ นาจถอดถอนผูน้ ้ นั ออกจาก
ตําแหน่งได้
(มาตรา 270)
 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน
4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภา
ผูแ้ ทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธาน
วุฒิสภาเพื่อให้วฒ
ุ ิสภามีมติตามมาตรา 274 ให้
ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากตําแหน่ง
ได้ คําร้องขอดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ที่
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การอภิปรายไม่
ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี
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 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน
5ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภา
ผูแ้ ทนราษฎร มีสิทธิ

รัฐธรรมนูญ 2540
ประธานวุฒิสภาเพือ่ ให้วฒ
ุ ิสภามีมติ
ตามมาตรา 307 ให้ถอดถอนบุคคล
ตามมาตรา 303 ออกจากตําแหน่งได้
คําร้องขอดังกล่าวจะต้องระบุ
พฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผูด้ าํ รง
ตําแหน่งดังกล่าวจะกระทําความผิด
เป็ นข้อๆให้ชดั เจน
สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1
ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยูข่ องวุฒิสภามีสิทธิเข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพือ่ ให้
วุฒิสภามีมติตามมาตรา 307 ให้ถอด
ถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจาก
ตําแหน่งได้(มาตรา 304)
 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจํานวนไม่
น้อยกว่า 2 ใน 5 ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดที่มีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร
มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติติขอเปิ ด
อภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ

รัฐธรรมนูญ 2550
กล่าวหาว่าผูด้ าํ รงตําแหน่งดังกล่าวกระทําผิดเป็ น
ข้อๆให้ชดั เจน
สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่นอ้ ยกว่า1 ใน 4 ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องวุฒิสภามี
สิ ทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้
วุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนสมาชิก
วุฒิสภาออกจากตําแหน่งได้
ประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
20,000 คนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนบุคคล
ตามมาตรา 270 ออกจากตําแหน่งได้ตามมาตรา
164
(มาตรา 271)

 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน
5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภา
ผูแ้ ทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิ ด
อภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรี ญัตติดงั กล่าวต้องเสนอชื่อผู ้
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เข้าชื่อเสนอบัญญัติขอเปิ ด
อภิปรายทัว่ ไป เพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็ น
รายบุคคลหรื อทั้งคณะ
 เมื่อการอภิปรายทัว่ ไป
สิ้ นสุ ดลง โดยมิใช่ดว้ ยมติ
ให้ผา่ นระเบียบวาระเปิ ด
อภิปรายนั้นไป ให้สภา
ผูแ้ ทนราษฎรลงมติ
ไว้วางใจหรื อไม่ไว้วางใจ
การลงมติในกรณี เช่นว่านี้
ให้กระทําในวันถัดจาก
วันที่การอภิปรายสิ นสุ ด
มติไม่ไว้วางใจต้องมี
คะแนนเสี ยงมากกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภา
ผูแ้ ทนราษฎร
 ในกรณี ที่มติไม่ไว้วางใจมี
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นายกรัฐมนตรี ญัตติดงั กล่าวต้อง
เสนอชื่อผูส้ มควรดํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี คนต่อไปซึ่งเป็ น
บุคคลตามมาตรา 201 วรรค 2 ด้วย
และเมื่อได้มีการเสนอญัตติแล้ว จะมี
การยุบสภาผูแ้ ทนราษฎรมิได้ เว้นแต่
จะมีการถอนญัตติหรื อการลงมติน้ นั
ไม่ได้คะแนนเสี ยงตามวรรค3
 การเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไป
ตามวรรค1 ถ้าเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนายกรัฐมนตรี ที่มี
พฤติการณ์ร่ าํ รวยผิดปกติ ส่ อไป
ในทางทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ หรื อ
จงใจฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรื อกฎหมาย จะเสนอ
โดยไม่มีการยืน่ คําร้องขอตามมาตรา
304 ก่อน มิได้ และเมื่อได้มีการยืน่
คําร้องขอตามมาตรา 304 แล้ว ให้
ดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ตอ้ งรอผล
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สมควรดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี คนต่อไป ซึ่ง
เป็ นบุคคลตามมาตรา 171 วรรค 2 ด้วย และเมื่อ
ได้มีการเสนอญัตติแล้ว จะมีการยุบสภา
ผูแ้ ทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรื อ
การลงมติน้ นั ไม่ได้คะแนนเสี ยงตามวรรค 3
 การเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปตามวรรค
หนึ่ง ถ้าเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นายกรัฐมนตรี ที่มีพฤติกรรมรํ่ารวยผิดปกติ ส่ อไป
ในทางทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ หรื อจงใจฝ่ าฝื น
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรื อกฎหมาย จะเสนอ
โดยไม่มีการยืน่ คําร้องขอตามมาตรา 271 ก่อน
มิได้ และเมื่อได้มีการยืน่ คําร้องขอตามมาตรา 271
แล้ว ให้ดาํ เนินการต่อไปได้โดยไม่ตอ้ งรอผลการ
ดําเนินการตามาตรา 272
 เมื่อการอภิปรายทัว่ ไปสิ้ นสุ ดโดยมิใช่ดว้ ยมติให้
ผ่านระเบียบวาระเปิ ดอภิปรายนั้นไปให้สภา
ผูแ้ ทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรื อไม่ไว้วางใจ การ
ลงมติในกรณี เช่นว่านี้มิให้กระทําในวันเดียวกับ
วันที่การอภิปรายสิ้ นสุ ด มติไม่ไว้วางใจต้องมี
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คะแนนเสี ยงไม่มากกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ซึ่งเข้าชื่อเสนอญัตติ ขอ
เปิ ดอภิปรายนั้นเป็ นอัน
หมดสิ ทธิที่จะเข้าชื่อ
เสนอบัญญัติขอเปิ ด
อภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็ น
รายบุคคลหรื อทั้งคณะอีก
ตลอดสมัยประชุมนั้น
(มาตรา 150)
 สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยูข่ องวุฒิสภา มี
สิ ทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอ
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การดําเนินการตามมาตรา 305
เมื่อการอภิปรายทัว่ ไปสิ้ นสุ ดลงโดย
มิใช่ดว้ ยมติให้ผา่ นระเบียบวาระเปิ ด
อภิปรายนั้นไป ให้สภาผูแ้ ทนราษฎร
ลงมติไว้วางใจหรื อไม่ไว้วางใจ การ
ลงมติในกรณี เช่นว่านี้ มิให้กระทํา
ในวันเดียวกับวันที่การอภิปราย
สิ้ นสุ ด มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนน
เสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภา
ผูแ้ ทนราษฎร
 ในกรณี ที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนน
เสี ยงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภา
ผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรซึ่งเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิ ด
อภิปรายนั้น เป็ นอันหมดสิ ทธิที่จะ
เช้าชื่อเสนอญัตติของเปิ ดอภิปราย
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คะแนนเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร
ในกรณี ที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสี ยงไม่
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรซึ่งเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายนั้น
เป็ นอันหมดสิ ทธิที่จะเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิ ด
อภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรี อีกตลอดสมัยประชุมนั้น
 ในกรณี ที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสี ยงมากกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภา
ผูแ้ ทนราษฎร ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรนําชื่อ
ผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป และมิให้นาํ มาตรา 172
มาใช้บงั คับ
(มาตรา 158)
 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน
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เปิ ดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อให้
คณะรัฐมนตรี แถลง
ข้อเท็จจริ งหรื อแสดง
ความคิดเห็นในปั ญหาอัน
เกี่ยวกับการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน
ในการเปิ ดอภิปรายทัว่ ไป
ตามวรรคหนึ่ง วุฒิสภาจะ
ลงมติในปั ญหาที่อภิปราย
มิได้(มาตรา 151)
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ทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรี อีกตลอดสมัยประชุม
นั้น
 ในกรณี ที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนน
เสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภา
ผูแ้ ทนราษฎร ให้ประธานสภา
ผูแ้ ทนราษฎรนําชื่อผูท้ ี่ได้รับการ
เสนอชื่อตามวรรค1 กราบบังคมทูล
เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป และมิให้นาํ
มาตรา 202 มาใช้บงั คับ(มาตรา 185)
 สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภา
ผูแ้ ทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอ
ญัตติของเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลง
มติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็ น
รายบุคคล
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6 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภา
ผูแ้ ทนราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิ ด
อภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เป็ น
รายบุคคล และให้นาํ บทบัญญัติมาตรา 158 วรรค
2 วรรค 3 และ วรรค 4 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
 รัฐมนตรี คนใดพ้นจากตําแหน่งเดิมแต่ยงั คงเป็ น
รัฐมนตรี ในตําแหน่งอื่นภายหลังจากวันที่
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรค1 ให้
รัฐมนตรี คนนั้นยังคงต้องถูกอภิปรายเพือ่ ลงมติไม่
ไว้วางใจตามวรรคหนึ่งต่อไป
(มาตรา 159)
 ในกรณี ที่สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่มิได้อยูใ่ น
พรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้น
ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี มีจาํ นวนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะ
เสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปตามมาตรา 158
หรื อมาตรา 159 ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
จํานวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรดังกล่าวทั้งหมดเท่าที่มี
อยูม่ ีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไป
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การถอดถอนผู ้
ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง
โดยประชาชน
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 สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 3
ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยูข่ องวุฒิสภา มิสิทธิเข้าชื่อ
ขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปในวุฒิสภา
เพื่อให้คณะรัฐมนตรี แถลง
ข้อเท็จจริ งหรื อชี้แจงปั ญหาสําคัญ
เกี่ยวกับการบริ หารราชการแผ่นดิน
โดยไม่มีการลงมติ การขอเปิ ด
อภิปรายทัว่ ไปตามมาตรานี้ จะ
กระทําได้ครั้งเดียวในสมัยประชุม
หนึ่ง(มาตรา 187)
 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่
น้ อยกว่ า 50,000 คน มีสิทธิเข้าชื่อ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพือ่ ให้
วุฒิสภามีมติตามมาตรา 307 ให้ถอด
ถอนบุคคลตามมาตรา 303(ผูด้ าํ รง
ตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิก
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เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี
เป็ นรายบุคคลตามมาตรา 158 หรื อมาตรา 159 ได้
เมื่อคณะรัฐมนตรี ได้บริ หารราชการแผ่นดินมา
เกินกว่า 2 ปี แล้ว(มาตรา 160)
 สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่นอ้ ยกว่า1ใน3 ของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องวุฒิสภา มี
สิ ทธิเข้าชื่อขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปในวุฒิสภา
เพื่อให้คณะรัฐมนตรี แถลงข้อเท็จจริ งหรื อชี้แจง
ปั ญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริ หารราชการแผ่นดิน
โดยไม่มีการลงมติ
การขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปตามมาตรานี้ จะกระทํา
ได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง(มาตรา 161)
 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่ น้อยกว่ า
20,000คนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนบุคคล
ตามมาตรา 270 (ผูด้ าํ รงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสู งสุ ด หรื อ
อัยการสู งสุ ด ) ออกจากตําแหน่งได้ตามมาตรา
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การเสนอ
กฎหมายของ
สส.
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 ร่ างพระราชบัญญัติจะ
เสนอได้กแ็ ต่โดย
คณะรัฐมนตรี หรื อ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แต่ร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
จะเสนอได้กต็ ่อเมื่อมีคาํ
รับรองของนายกรัฐมนตรี
 การเสนอร่ าง
พระราชบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ 2540
วุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองสู งสุ ด หรื ออัยการสู งสุ ด)
ออกจากตําแหน่งได้ คําร้องขอ
ดังกล่าวจะต้องระบุพฤติการณ์ที่
กล่าวหาว่าผูด้ าํ รงตําแหน่งดังกล่าว
จะกระทําความผิดเป็ นข้อๆให้
ชัดเจน(มาตรา 304)
 ร่ างพระราชบัญญัติจะเสนอได้กแ็ ต่
โดยสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อ
คณะรัฐมนตรี แต่ร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงินสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรจะเสนอได้กต็ ่อเมื่อมีคาํ
รับรองของนายกรัฐมนตรี
 การเสนอร่ างพระราชบัญญัติของ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จะกระทํา
ได้เมื่อพรรคการเมืองที่
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ ้ นั สังกัด
มีมติให้เสนอได้ และต้องมี

รัฐธรรมนูญ 2550
164 (ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่า 20,000 คน มิ
สิ ทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้
วุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนบุคคล
ตามมาตรา 270 ออกจากตําแหน่งได้)(มาตรา 271)

 ร่ างพระราชบัญญัติจะเสนอได้โดย
(1) คณะรัฐมนตรี
(2) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 20
คน
(3) ศาลหรื อองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรและกฎหมายที่
ประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็ นผู ้
รักษาการ หรื อ
(4) ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 10,000 คน
เข้าชื่อเสนอกฎหมายตามมาตรา 163
ในกรณี ที่ร่างพระราชบัญญัติซ่ ึงมีผเู ้ สนอตาม (2)
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ประเด็น

รัฐธรรมนูญ 2534
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
จะกระทําได้เมื่อพรรค
การเมืองที่
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผูน้ ้ นั สังกัดมีมติให้เสนอ
ได้ และต้องมี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ของพรรคการเมืองนั้นไม่
น้อยกว่า20 คนรับรอง
(มาตรา 137)

รัฐธรรมนูญ 2540
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของพรรค
การเมืองนั้นไม่นอ้ ยกว่า 20 คน
รับรอง (มาตรา 169)

รัฐธรรมนูญ 2550
(3) หรื อ (4) เป็ นร่ างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ
การเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคาํ รับรองของ
นายกรัฐมนตรี
 ในกรณี ที่ประชาชนได้เสนอร่ างพระราชบัญญัติ
ใดตาม (4) แล้ว หากคณะรัฐมนตรี หรื อ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่นอ้ ยกว่า 20 คน ได้
เสนอร่ างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกับร่ าง
พระราชบัญญัติน้ นั อีก ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา
163 วรรค 4 มาใช้บงั คับกับการพิจารณาร่ าง
พระราชบัญญัติน้ นั ด้วย
 ร่ างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร
ก่อน
ในการเสนอร่ างพระราชบัญญัติตามวรรค1 ต้องมี
บันทึกวิเคราะห์สรุ ปสาระสําคัญของร่ าง
พระราชบัญญัติเสนอมาพร้อมกับร่ าง
พระราชบัญญัติดว้ ย
 ร่ างพระราชบัญญัติที่เสนอต่อรัฐสภาต้องเปิ ดเผย
ให้ประชาชนทราบและให้ประชาชนสามารถ
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ประเด็น

สิ ทธิของ
ประชาชนใน
การเสนอ
กฎหมาย

รัฐธรรมนูญ 2534

รัฐธรรมนูญ 2540

 ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่า 50,000
คน มีสิทธิเข้าชื่อขอต่อประธาน
รัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณา
กฎหมายตามที่กาํ หนดในหมวด 3(
สิ ทธิและเสรี ภาพของชนชาวไทย)
และ หมวด 5 (แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ) แห่งรัฐธรรมนูญนี้
 คําร้องขอตามวรรค1 ต้องจัดทําร่ าง
พระราชบัญญัติเสนอมาด้วย
(มาตรา 170)

รัฐธรรมนูญ 2550
เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของร่ างพระราชบัญญัติ
นั้นได้โดยสะดวก (มาตรา 142)
 ประชาชนผูม้ ีสิทธิ เลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่า 10,000 คน
มิสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพือ่ ให้
รัฐสภาพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติตามที่กาํ หนด
ในหมวด 3 (สิ ทธิประชาชน)และ หมวด 5
(นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ) แห่งรัฐธรรมนูญนี้
(มาตรา 163)
 ในกรณี ที่ประชาชนได้เสนอร่ างพระราชบัญญัติ
ใดตาม มาตรา 142 (4) (ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่
น้อยกว่า 10,000 คนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตาม
มาตรา 163) แล้ว หากคณะรัฐมนตรี หรื อ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 20
คนได้เสนอร่ างพระราชบัญญัติที่มีหลักการ
เดียวกับร่ างพระราชบัญญัติน้ นั อีก ให้นาํ
บทบัญญัติมาตรา 163 วรรค 4 มาใช้บงั คับกับการ
พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติน้ นั ด้วย
 ในการเสนอร่ างพระราชบัญญัติตามวรรค1 ต้องมี
บันทึกวิเคราะห์สรุ ปสาระสําคัญของร่ าง
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ประเด็น

รัฐธรรมนูญ 2534

รัฐธรรมนูญ 2540

รัฐธรรมนูญ 2550
พระราชบัญญัติเสนอมาพร้อมกับร่ าง
พระราชบัญญัติดว้ ย
(มาตรา 142)
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ตาราง ผ2. องค์ กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ที่มาขององค์กร ศาลรัฐธรรมนูญ
อิสระ
องค์ประกอบ
 ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาล
รัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่น
อีก 14 คน ซึ่งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งตาม
คําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผูพ้ ิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าผู ้
พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวน 5 คน
(2) ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด ซึ่งได้รับเลือกโดยที่
ประชุมใหญ่ ศาลปกครองสู งสุ ดโดยวิธีลงคะแนนลับ
จํานวน 2 คน
(3) ผูท้ รงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกตาม
มาตรา 253 จํานวน 5 คน
(4) ผูท้ รงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกตามาตรา

ศาลรัฐธรรมนูญ
 ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้ง
ตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผูพ้ ิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าผูพ้ ิพากษาศาล
ฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ
จํานวน 3 คน
(2) ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลา
การในศาลปกครองสู งสุ ดโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวน 2 คน
(3) ผูท้ รงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซ่ ึงมีความรู ้ความเชี่ยวชาญทางด้าน
นิติศาสตร์อย่างแท้จริ งและได้รับเลือกตามมาตรา 206 จํานวน 2 คน
(4)ผูท้ รงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรื อสังคมศาสตร์
อื่น ซึ่งมีความรู ้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริ หารราชการแผ่นดิน
อย่างแท้จริ งและได้รับเลือกตามมาตรา 206 จํานวน 2 คน
ในกรณี ที่ไม่มีผพู ้ ิพากษาในศาลฎีกาหรื อตุลาการในศาลปกครอง
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257 จํานวน 3 คน
ให้ผไู ้ ด้รับเลือกตามวรรค1 ประชุมและเลือกกันเองให้
คนหนึ่งเป็ นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วแจ้งผลให้
ประธานวุฒิสภาทราบ
ให้ประธานวุฒิสภา เป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ
(มาตรา 255)
 ผูท้ รงคุณวุฒิในศาลรัฐธรรมนูญต้อง มีสญ
ั ชาติไทย
โดยการเกิด มีอายุไม่ต่าํ กว่า45ปี บริ บูรณ์ เคยเป็ น
รัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้ รวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
หรื อกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรื อเคยรับราชการใน
ตําแหน่งไม่ต่าํ กว่ารองอัยการสู งสุ ด อธิบดีหรื อ
เทียบเท่า หรื อดํารงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าศาสตราจารย์
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามาตรา 106 หรื อมาตรา 109
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (13) หรื อ (14) ไม่เป็ น

สู งสุ ดได้รับเลือกตาม (1) หรื อ (2) ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรื อที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ด แล้วแต่กรณี เลือกบุคคล
อื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 205 และมี
ความรู ้ ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์ที่เหมาะสมจะปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็ นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม (1)
หรื อ (2) แล้วแต่กรณี
ให้ผไู ้ ด้รับเลือกตามวรรค1 ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็ น
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ
ให้ประธานวุฒิสภาเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ(มาตรา 204)
 ผูท้ รงคุณวุฒิในศาลรัฐธรรมนูญ ต้องมีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด อายุ 45
ปี บริ บูรณ์ เคยเป็ นรัฐมนตรี ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสู งสุ ด
กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้ รวจการแผ่นดิน กรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ กรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรื อ
กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรื อเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่าํ
กว่ารองอัยการสู งสุ ด อธิบดีหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งทางบริ หารในหน่วย
ราชการที่มีอาํ นาจบริ หารเทียบเท่าอธิบดี หรื อดํารงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่า
ศาสตราจารย์ หรื อเคยเป็ นทนายความที่ประกอบวิชาชีพอย่าง
สมํ่าเสมอและต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 30 ปี นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
70

นโยบายสาธารณะกับพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งอื่นของ
พรรคการเมือง ในระยะ3ปี ก่อนดํารงตําแหน่ง ไม่เป็ น
กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา
กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาล
ปกครอง กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ หรื อกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(มาตรา256)
 การสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้
ดําเนินการดังนี้
(1) ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา
คณบดีคณะนิติศาสตร์หรื อเทียบเท่าของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้
เหลือ 4 คน คณบดีคณะรัฐศาสตร์หรื อเทียบเท่าของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้
เหลือ 4 คน ผูแ้ ทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิก
เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคละ 1 คน ซึ่งเลือก

ไม่เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
ในระยะ 3 ปี ก่อนดํารงตําแหน่ง
ไม่เป็ นกรรมการการเลือกตั้ง ผูต้ รวจการแผ่นดิน กรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรื อ
กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มาตรา 205)
 การสรรหาและการเลือกตุลากรศาลรัฐธรรมนูญตามมาตร 204 (3)
และ (4) ให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
(1)ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสู งสุ ด
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูน้ าํ ฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร และ
ประธานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ1คน
เป็ นกรรมการ ทําหน้าที่สรรหาและคัดเลือกผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา
204 (3) และ (4) ให้แล้วเสร็ จภายใน30วันนับแต่วนั ที่มีเหตุทาํ ให้ตอ้ งมี
การเลือกบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งดังกล่าว แล้วให้เสนอรายชื่อผูไ้ ด้รับ
เลือกพร้อมความยินยอมของผูน้ ้ นั ต่อประธานวุฒิสภา มติในการ
คัดเลือกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดยเปิ ดเผยและต้องมีคะแนนไม่นอ้ ย
กว่า 2ใน3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ในกรณี ที่ไม่มี
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กันเอง ให้เหลือ 4 คน เป็ นกรรมการ คณะกรรมการ
ดังกล่าวมีหน้าที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา 255(3) จํานวน 10 คน และผู ้
ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 255(4) จํานวน 6 คน เสนอต่อ
ประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอม
ของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อนั้น ทั้งนี้ ภายใน30วัน นับแต่
วันที่มีเหตุทาํ ให้ตอ้ งมีการเลือกบุคคลให้ดาํ รง
ตําแหน่งดังกล่าว มติในการเสนอชื่อดังกล่าวต้องมี
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(2) ให้ประธานวุฒิสภาเรี ยกประชุมวุฒิสภาเพือ่ มีมติ
เลือกบุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อในบัญชีตาม(1) ซึ่ง
ต้องกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ ให้5คนแรก
ในบัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา255(3) และ3
คนแรกในบัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา 255(4)
ซึ่งได้รับคะแนนสู งสุ ดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องวุฒิสภา เป็ น
ผูไ้ ด้รับเลือกเป็ นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถ้าจํานวนผู ้
ได้รับเลือกดังกล่าวจากบัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ

กรรมการในตําแหน่งใด หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้า
กรรมการที่เหลืออยูน่ ้ นั มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งให้คณะกรรมการ
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่
ทั้งนั้น ให้นาํ บทบัญญัติในมาตรา 113 วรรค2 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(2)ให้ประธานวุฒิสภาเรี ยกประชุมวุฒิสภาเพือ่ มีมติให้ความเห็นชอบ
บุคคลผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตาม(1) ภายใน30วันนับแต่วนั ที่ได้รับรายชื่อ
การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ในกรณี ที่วฒ
ุ ิสภาให้ความเห็นชอบ
ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป ใน
กรณี ที่วฒ
ุ ิสภาไม่เห็นชอบรายชื่อใด ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ให้ส่ง
รายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ดาํ เนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการ
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาและมีมติยนื ยัน
ตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์ ให้ส่งรายชื่อนั้นให้ประธานวุฒิสภา
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป แต่ถา้ มติที่ยนื ยันตามมติ
เดิมไม่เป็ นเอกฉันท์ ให้เริ่ มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่ งต้องดําเนินการ
ให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีแหตุให้ตอ้ งดําเนินการ
ดังกล่าว
ในกรณี ที่ไม่อาจสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิตาม(1) ได้ภายในเวลาที่กาํ หนด
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ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตั้งผูพ้ ิพากษาในศาล
ผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา 225(3) มีไม่ครบ 5 คน หรื อ
ฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกาจํานวน 3 คน และ
จากบัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา 255(4) มีไม่
ให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดแต่งตั้งตุลาการในศาล
ครบ 3 คน ให้นาํ รายชื่อผูไ้ ม่ได้รับเลือกในคราวแรก
ปกครองสู งสุ ดจํานวน 2 คน เป็ นกรรมการสรรหาเพื่อดําเนินการตาม
ในบัญชีน้ นั มาให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสี ยงลงคะแนน
(1) แทน
เลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และในกรณี น้ ี ให้ผู ้
(มาตรา 206)
ได้รับคะแนนสู งสุ ดเรี ยงลงไปตามลําดับจนครบ
จํานวน เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกให้เป็ นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ถ้ามีผไู ้ ด้รับคะแนนเท่ากันในลําดับใดอัน
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้อง ไม่เป็ น
เป็ นเหตุให้มีผไู ้ ด้รับเลือกเกิน5คนหรื อ3คน แล้วแต่
ข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งหรื อเงินเดือนประจํา ไม่เป็ นพนักงานหรื อ
กรณี ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผูใ้ ดเป็ นผูไ้ ด้รับ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น
เลือก
หรื อไม่เป็ นกรรมการหรื อที่ปรึ กษาของรัฐวิสาหกิจหรื อของหน่วยงาน
(มาตรา 257)
ของรัฐ ไม่ดาํ รงตําแหน่งใดในห้างหุน้ ส่ วน บริ ษทั หรื องค์กรที่ดาํ เนิน
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไรหรื อรายได้มาแบ่งปั นกัน หรื อเป็ นลูกจ้างของ
ต้อง ไม่เป็ นข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งหรื อเงินเดือน
บุคคลใดไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
ประจํา ไม่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงาน
(มาตรา 207)
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อไม่
เป็ นกรรมการหรื อที่ปรึ กษาของรัฐวิสาหกิจหรื อของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หน่วยงานของรัฐ ไม่ดาํ รงตําแหน่งใดในห้างหุน้ ส่ วน
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง
บริ ษทั หรื องค์กรที่ดาํ เนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร
และกรรมการอื่นอีก 4 คน ซึ่ งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งตาม
หรื อรายได้มาแบ่งปั นกัน หรื อเป็ นลูกจ้างของบุคคล
คําแนะนําของวุฒิสภา (มาตรา 229)
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ใดไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด(มาตรา 258)
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วยประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก 4 คน ซึ่ง
พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
(มาตรา 136)
 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ สัญชาติไทยโดยการเกิดมี
อายุไม่ต่าํ กว่า 40 ปี บริ บูรณ์ในวันเสนอชื่อ สําเร็ จ
การศึกษาไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 106 หรื อมาตรา 109 (1)
(2) (4) (5) (6) (7) (13) หรื อ (14) ไม่เป็ น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งอื่นของ
พรรคการเมืองในระยะ 5 ปี ก่อนดํารงตําแหน่งไม่เป็ น
ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ
ศาลปกครอง กรรมการป้ องกันและปราบปรามการ

 กรรมการการเลือกตั้งต้อง ไม่เป็ นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูต้ รวจการ
แผ่นดิน กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรื อกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ไม่เป็ นข้าราชการซึ่งมีตาํ แหน่งหรื อเงินเดือนประจํา ไม่เป็ นพนักงาน
หรื อลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วน
ท้องถิ่นหรื อไม่เป็ นกรรมการหรื อที่ปรึ กษาของรัฐวิสาหกิจหรื อของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่ดาํ รงตําแหน่งใดในห้างหุน้ ส่ วน บริ ษทั หรื
องค์กรที่ดาํ เนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไรหรื อรายได้มาแบ่งปั นกัน หรื อ
เป็ นลูกจ้างของบุคคลใดไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
(มาตรา 230)
 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ให้ดาํ เนินการดังนี้
(1) ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งจํานวน 7 คน
ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองสู งสุ ด ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูน้ าํ ฝ่ ายค้านในสภา
ผูแ้ ทนราษฎรบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจํานวน 1 คน
และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดคัดเลือก
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ทุจริ ตแห่งชาติ หรื อกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(มาตรา 137)
 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้งให้ดาํ เนินการดังนี้
(1) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง
จํานวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วยประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสู งสุ ด อธิการบดี
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็ นนิติบุคคลแห่งซึ่ง
เลือกกันเองให้เหลือ 4 คน ผูแ้ ทนพรรคการเมืองทุก
พรรคที่มีสมาชิกเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรพรรค
ละ 1 คน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ 4 คน ทําหน้าที่
พิจารณาสรรหาผูม้ ีคุณสมบัติตามาตรา 137 ซึ่งสมควร
เป็ นกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน 5 คน เสนอต่อ
ประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอม
ของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อนั้น มติในการเสนอชื่อ
ดังกล่าวต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

จํานวน 1 คน เป็ นกรรมการสรรหา ผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา 230 ที่
สมควรเป็ นกรรมการการเลือกตั้งจํานวน 3 คน เสนอต่อประธาน
วุฒิสภา โดยผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อต้องยินยอม มติในการสรรหาจะต้อง
มีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
(2) ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูม้ ีคุณสมบัติตามมาตรา
230 ซึ่งสมควรเป็ นกรรมการการเลือกตั้งจํานวน 2 คน เสนอต่อ
ประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผูน้ ้ นั
(3) การสรรหาตาม (1) และ (2) ให้ทาํ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่มีเหตุ
ที่ทาํ ให้ตอ้ งมีการเลือกบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งดังกล่าว ในกรณี ที่มีเหตุ
ที่ทาํ ให้ไมม่อาจดําเนินการสรรหาได้ภายในเวลาที่กาํ หนดหรื อไม่อาจ
สรรหาได้ครบจํานวนภายในเวลาที่กาํ หนดตาม (1) ให้ที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจํานวนภายใน 15 วันนับตัน่ ที่
ครบกําหนดตาม (1)
(4) ให้ประธานวุฒิสภาเรี ยกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความเห็นชอบ
ผูไ้ ด้รับการสรรหาตาม (1) (2) หรื อ (3) ซึ่งต้องการทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับ

(2) ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผู ้
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สมควรเป็ นกรรมการการเลือกตั้งจํานวน5คนเสนอต่อ
ประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอม
ของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อนั้น
(3) การเสนอชื่อตาม (1) และ (2) ให้กระทําภายใน 30
วันนับแต่วนั ที่มีเหตุที่ทาํ ให้ตอ้ งมีการเลือกบุคคลให้
ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ในกรณี ที่คณะกรรมการสรร
หาตาม(1) ไม่อาจเสนอชื่อได้ภายในเวลาที่กาํ หนด
หรื อไม่อาจเสนอชื่อได้ครบจํานวนภายในเวลาที่
กําหนด ในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาเสนอชื่อ
แทนจนครบจํานวนภายใน15วันนับแต่วนั ที่ครบ
กําหนดต้องเสนอชื่อตาม (1)

(5) ในกรณี ที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบให้ดาํ เนินการตาม (6) แต่ถา้
วุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ให้ส่ง
รายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรื อ
ที่ประชุใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพือ่ ให้ดาํ เนินการสรรหาใหม่ หาก
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรื อที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกา ไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภา และมีมติยนื ยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอก
ฉันท์หรื อด้วยคะแนนไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
แล้วแต่กรณี ให้ดาํ เนินการต่อไปตาม (6) แต่ถา้ มติที่ยนื ยันตามมติเดิม
ไม่เป็ นเอกฉันท์หรื อไม่ได้คะแนนตามที่กาํ หนดให้เริ่ มกระบวนการ
สรรหาใหม่ ซึ่ งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มี
เหตุให้ตอ้ งดําเนินการดังกล่าว
(6) ให้ผไู ้ ด้รับความเห็นชอบตาม (4) หรื อ (5) ประชุมและเลือกกันเอง
ให้คนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจ้งผลให้ประธาน
วุฒิสภาทราบ และให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
แต่งตั้งต่อไป
(มาตรา 231)

(4) ให้ประธานวุฒิสภาเรี ยกประชุมวุฒิสภาเพือ่ มีมติ
เลือกผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อตาม (1) (2) และ (3) ซึ่งต้อง
กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ ให้5คนแรกซึ่ ง
ได้รับคะแนนสู งสุ ดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องวุฒิสภา เป็ นผู ้
ได้รับเลือกเป็ นกรรมการการเลือกตั้งแต่ถา้ จํานวนผู ้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
ได้รับเลือกดังกล่าวมีไม่ครบ5คน ให้นาํ รายชื่อผูไ้ ม่ได้
 คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติประกอบด้วย
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รับเลือกในคราว แรกนั้นมาให้สมาชิกวุฒิสภาออก
เสี ยงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกันไป และ
ในกรณี น้ ี ให้ถือว่าผูไ้ ด้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดเรี ยงลง
ไปตามลําดับจนครบ 5 คน เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกให้เป็ น
กรรมการการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ถา้ มีผไู ้ ด้คะแนนเสี ยง
เท่ากันในลําดับใดอันเป็ นเหตุให้มีผไู ้ ด้รับเลือกเกิน 5
คน ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผูใ้ ดเป็ นผูไ้ ด้รับ
เลือก
(5) ให้ผไู ้ ด้รับเลือกตาม(4) ประชุมและเลือกกันเองให้
คนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจ้ง
ผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ และให้ประธานวุฒิสภา
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป
(มาตรา 138)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่ งชาติ
 คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิอื่นอีก 8 คน ซึ่ง
พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา

ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก 8 คน ซึ่ง
พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติตอ้ งเป็ นผูซ้ ่ ึงมี
ความซื่อสัตย์สุจริ ตเป็ นที่ประจักษ์และมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 205 โดยเคยเป็ นรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง
ผูต้ รวจการแผ่นดิน กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรื อกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินหรื อเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าอธิบดีหรื อผู ้
ดํารงตําแหน่งทางการบริ หารในหน่วยราชการที่มีอาํ นาจบริ หาร
เทียบเท่าอธิบดี หรื อดํารงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าศาสตราจารย์ ผูแ้ ทน
องค์การพัฒนาเอกชน หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพที่มีองค์กรวิชาชีพตาม
กฎหมายมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 ปี ซึ่งองค์การพัฒนาเอกชนหรื อ
องค์กรวิชาชีพนั้นให้การรับรองและเสนอชื่อเข้าสู่ กระบวนการสรรหา
การสรรหาและการเลือกตั้งกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตแห่งชาติ ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา 204 วรรค3และวรรค4 มาตรา
206 (การสรรหาตุลาการรัฐธรรมนูญผูท้ รงคุณวุฒิ)และมาตรา 207 มา
ใช้บงั คับโดยอนุโลม โดยให้มีคณะกรรมการสรรหาจํานวน 5 คน
ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองสู งสุ ด ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร และผูน้ าํ ฝ่ ายค้านในสภา
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ผูแ้ ทนราษฎร
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
ให้ประธานวุฒิสภาเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ต้องเป็ นผูซ้ ่ ึงมีความซื่อสัตย์สุจริ ตเป็ นที่ประจักษ์ มี
ประธานกรรมการและกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 256
(ผูท้ รงคณะวุฒิ ต้องมีสญ
ั ชาติไทย อายุไม่ต่าํ กว่า 45 ปี
แห่งชาติ
เคยเป็ นรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้ รวจการ
ให้มีกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตประจําจังหวัด โดย
แผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และอํานาจหน้าที่ ให้เป็ นไปตามที่
กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกัน
หรื อกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรื อเคยรับราชการใน
และปราบปรามการทุจริ ต
ตําแหน่งไม่ต่าํ กว่ารองอัยการสู งสุ ด อธิบดีหรื อ
(มาตรา 246)
เทียบเท่า หรื อดํารงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าศาสตราจารย์
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 106 หรื อมาตรา 109
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (13) หรื อ (14) ไม่เป็ น
ผู้ตรวจการแผ่ นดิน
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
 ผูต้ รวจการแผ่นดินมีจาํ นวน 3 คน ซึ่งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งตาม
การเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ไม่
คําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซ้ ่ ึงเป็ นที่ยอมรับนับถือของประชาชน มี
เคยหรื อเคยเป็ นสมาชิกหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งอื่นของ
ความรอบรู ้และมีประสบการณ์ในการบริ หารราชการแผ่นดิน
พรรคการเมือง ในระยะ 3 ปี ก่อนดํารงตําแหน่ง ไม่
วิสาหกิจ หรื อกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมี
เป็ นกรรมการการเลือกตั้ง ผูต้ รวจการแผ่นดินของ
ความซื่อสัตย์สุจริ ตเป็ นที่ประจักษ์
รัฐสภา กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาล
(มาตรา 242)
ปกครอง กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
 การสรรหาและการเลือกผูต้ รวจการแผ่นดินให้นาํ บทบัญญัติมาตรา
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206(การสรรหาตุลาการรัฐธรรมนูญผูท้ รงคุณวุฒิ) และมาตรา 207(ข้อ
แห่งชาติ หรื อกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน)
ห้ามสําหรับผูเ้ ป็ นประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
การสรรหาและการเลือกกรรมการป้ องกันและ
iy{Tii,o^PX มาใช้บงั คับโดยอนุโลม โดยให้มีคณะกรรมการสรรหา
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติให้นาํ บทบัญญัติมาตรา
จํานวน 7 คนประกอบด้วย. ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
257 (การสรรหาและการเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสู งสุ ด ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
รัฐธรรมนูญ) และ มาตรา 258 (ข้อห้ามสําหรับผูเ้ ป็ น
ผูน้ าํ ฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
คัดเลือกจํานวน 1 คน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
รัฐธรรมนูญ) มาใช้บงั คับโดยอนุโลมอนุโลม ทั้งนี้
โดยให้คณะกรรมการสรรหากรรมการป้ องกันและ
ปกครองสู งสุ ดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน และให้นาํ บทบัญญัติมาตรา
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติจาํ นวน 15 คน
231 (1) วรรค2 มาใช้บงั คับด้วยโดยอนุโลม(มาตรา 243)
ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสู งสุ ด อธิการบดี
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย ประธานกรรมการคน
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็ นนิติบุคคลทุกแห่ง
หนึ่งและกรรมการอื่นอีก 6 คน ซึ่งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งจากผูม้ ี
ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ 7 คน ผูแ้ ทนพรรคการเมือง
ความชํานาญและประสบการณ์ดา้ นการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี
ทุกพรรค ที่มีสมาชิกเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่น
พรรคละ 1 คน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ 5 คน เป็ น
กรรมการ
การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผูว้ า่ การตรวจเงิน
ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราช
แผ่นดิน ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา 204 วรรค3 และวรรค4 มาตรา 206 (การ
โองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
สรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ) และมาตรา 207 (คุณสมบัติ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ(มาตรา
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ)มาใช้บงั คับโดย
297)
อนุโลม เว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็ นไปตาม
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มาตรา 243 (มีคณะกรรมการสรรหาจํานวน 7 คนประกอบด้วย. ประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสู งสุ ด
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ผูน้ าํ ฝ่ ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร บุคคลซึ่งที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจํานวน 1 คน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน)
ให้ประธานวุฒิสภาเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผูว้ า่ การตรวจเงิน
แผ่นดิน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดํารงตําแหน่ง6ปี นับแต่วนั ที่
พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้ง และให้ดาํ รงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว
(มาตรา 252)
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
 คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบไปด้วยประธาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก 6 คน ซึ่งพระมหากษัตริ ยท์ รง
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วย
แต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซ้ ่ ึงมีความรู ้หรื อประสบการณ์
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก 9 คน
ด้านการคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนเป็ นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดย
ซึ่งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งตามคําแนะนําของ
ต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่ วมของผูแ้ ทนจากองค์การเอกชนด้านสิ ทธิ
วุฒิสภา จากผูม้ ีความชํานาญและประสบการณ์ดา้ น
มนุษยชนด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การถอดถอน และการกําหนด
การเงินการคลัง และด้านอื่น (มาตรา 312)
ค่าตอบแทนกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ผู้ตรวจการแผ่ นดินของรัฐสภาผูต้
 ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภามีจาํ นวนไม่เกิน 3 คน
ซึ่งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภา จากผูซ้ ่ ึงเป็ นที่ยอมรับนับถือของประชาชนมี
ความรอบรู และมีประสบการณ์ในการบริ หารราชการ
แผ่นดิน วิสาหกิจ หรื อกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์
ร่ วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์สุจริ ตเป็ นที่
ประจักษ์
ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภามีวาระดํารงตําแหน่ง 6
ปี นับแต่วนั ที่พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งและให้ดาํ รง
ตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว(มาตรา 196)
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 คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบไป
ด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก
10 คน ซึ่งพระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภา จากผูซ้ ่ ึงมีความรู ้หรื อประสบการณ์ดา้ น
การคุม้ ครองสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนเป็ นที่
ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่ วมของ
ผูแ้ ทนจากองค์การเอกชนด้านสิ ทธิมนุษยชนด้วย
กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีวาระดํารง
ตําแหน่ง 6 ปี นับแต่วนั ที่พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้ง
และให้ดาํ รงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว
(มาตรา 199)
ศาลปกครอง
 การแต่งตั้งและการให้ตุลาการในศาลปกครองพ้นจาก
ตําแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติก่อน แล้ว
จึงนําความกราบบังคมทูล
ผูท้ รงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และผูท้ รงคุณวุฒิในการ
บริ หารราชการแผ่นดิน อาจได้รับแต่งตั้งให้เป็ นตุลา

กฎหมายบัญญัติ
กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดํารงตําแหน่ง 6 ปี นับแต่
วันที่พระมหากษัตริ ยท์ รงแต่งตั้ง และให้ดาํ รงตแหน่งได้เพียงวาระ
เดียว(มาตรา 256)
ศาลปกครอง
 การแต่งตั้งและการให้ตุลาการในศาลปกครองพ้นจากตําแหน่ง ต้อง
ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่
กฎหมายบัญญัติก่อน แล้วจึงนําความกราบบังคมทูล
ผูท้ รงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์และผูท้ รงคุณวุฒิในการบริ หารราชการ
แผ่นดินอาจได้รับแต่งตั้งให้เป็ นตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดได้ การ
แต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดให้แต่งตั้ง
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดทั้งหมด
และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ตามที่กฎหมายบัญญัติและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อน แล้ว
จึงนําความกราบบังคมทูล
การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนเงินออก และการลงโทษตุลการในศาล
ปกครอง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตุลาการศาลปกครองในชั้นศาลใดจะมีจาํ นวนเท่าใด ให้เป็ นไปตามที่
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คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองกําหนด (มาตรา 224)
การในศาลปกครองสู งสุ ดได้ การแต่งตั้งให้บุคคล
ดังกล่าวเป็ นตุลาการในศาลปกครองสู งสุ ดให้แต่งตั้ง
 การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองให้ดาํ รงตําแหน่งประธานศาล
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนตุลาการในศาล
ปกครองสู งสุ ดนั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ปกครองสู งสุ ดทั้งหมด และต้องได้รับความเห็นชอบ
ศาลปกครองและวุฒิสภาแล้วให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบบังคมทูล
ของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่
เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป (มาตรา 225)
กฎหมายบัญญัติและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
ก่อน แล้วจึงนําความกราบบังคมทูล
(1)ประธานศาลปกครองสู งสุ ดเป็ นประธานกรรมการ
การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษ
(2)กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 9 คน ซึ่งเป็ นตุลาการในศาลปกครอง
ตุลาการในศาลปกครอง ต้องได้รับความเห็นชอบของ
และได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองด้วยกันเอง
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมาย
(3)กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึงได้รับเลือกจากวุฒิสภา 2 คน และจาก
บัญญัติ
คณะรัฐมนตรี อีกคนหนึ่ง
(มาตรา 276)
ในกรณี ที่ไม่มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามวรรค1 (3) หรื อมีแต่ไม่ครบ 3
 การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองให้ดาํ รงตําแหน่ง
คน ถ้าคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 คน
ประธานศาลปกครองสู งสุ ดนั้นเมื่อได้รับความ
เห็นว่าเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนที่ตอ้ งให้ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการตุลา
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
การศาลปกครองจํานวนดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบและองค์ประชุม
และวุมิสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี นาํ ความกราบ
พิจารณาเรื่ องเร่ งด่วนนั้นได้
บังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป
(มาตรา 226)
(มาตรา 278)
 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วย
องค์ กรอัยการ
บุคคลดังต่อไปนี้
 พนักงานอัยการมีอาํ นาจหน้าที่ตามที่บญั ญัติในรัฐธรรมนูญนี้และตาม
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(1) ประธานศาลปกครองสู งสุ ดเป็ นประธานกรรมการ
(2) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 9 คน ซึ่งเป็ นตุลา
การในศาลปกครองและได้รับเลือกจากตุลาการใน
ศาลปกครองด้วยกันเอง
(3) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งได้รับเลือกจากวุฒิสภา 2
คน และจากคณะรัฐมนตรี อีก 1 คน
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
(มาตรา 279)

อํานาจของ
องค์กรอิสระ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(1) ออกประกาศกําหนดการทั้งหลายอันจําเป็ นแก่การ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายตามมาตรา 144 วรรค2

กฎหมายว่าด้วยอํานาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่น
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสัง่ คดีและการปฏิบตั ิหน้าที่ให้
เป็ นไปโดยเที่ยงธรรม
การแต่งตั้งและการให้อยั การสู งสุ ดพ้นจากตําแหน่งต้องเป็ นไปตามมติ
ของคณะกรรมการอัยการ และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
ให้ประธานวุฒิสภาเป็ นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
อัยการสู งสุ ด
องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการที่เป็ นอิสระในการบริ หารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น โดยมีอยั การสู งสุ ดเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
พนักงานอัยการต้องไม่เป็ นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรื อกิจการอื่นของ
รัฐในทํานองเดียวกันเว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการอัยการ
ทั้งต้องไม่ประกอบอาชีพหรื อวิชาชีพ หรื อกระทํากิจการใดอันเป็ นการ
กระทบกระเทือนถึงการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อเสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่ง
ตําแหน่งหน้าที่ราชการ และต้องไม่เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อที่
ปรึ กษากฎหมาย หรื อดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลกั ษณะงานคล้ายคลึงกัน
นั้นในห้างหุน้ ส่ วนบริ ษทั (มาตรา 255 )
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(1) ออกประกาศหรื อวางระเบียบกําหนดการทั้งหลายอันจําเป็ นแก่การ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายตามมาตรา 235 วรรค 2 รวมทั้งวางระเบียบ
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(2) มีคาํ สัง่ ให้ขา้ ราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการ
ส่ วนท้องถิ่น หรื อเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ปฏิบตั ิการ
ทั้งหลายอันจําเป็ นตามกฎหมายตามมาตรา 144 วรรค
2
(3) สื บสวนสอบสวนเพือ่ หาข้อเท็จจริ งและวินิจฉัยชี้ขาด
ปั ญหาหรื อข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา
144 วรรค2
(4) สัง่ ให้มีการเลือกตั้งใหม่หรื อออกเสี ยงประชามติใหม่
ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรื อทุกหน่วย
เลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้วา่ การเลือกตั้ง
หรื อออกเสี ยงประชามติในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆมิได้
เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม
(5) ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสี ยงประชามติ
(6) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(มาตรา 145)
 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดําเนินการสื บสวน
สอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริ งโดยพลันเมื่อมีกรณี ใด
กรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง หรื อพรรค

(2)

(3)

(4)

(5)

เกี่ยวกับการหาเสี ยงเลือกตั้งและการดําเนินการใดๆของพรรคการเมือง
ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง และผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและ
เที่ยงธรรมและกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการของรัฐในการ
สนับสนุนให้การเลือกตั้งมีความเสมอภาค และมีโอกาสทัดเทียมกัน
ในการหาเสี ยงเลือกตั้ง
วางระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรี ขณะอยูใ่ นตําแหน่งเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา 181โดย
คํานึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ และคํานึงถึงความสุ จริ ต เที่ยง
ธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง
กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริ จาคเงินให้แก่พรรคการเมือง
การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมือง
และผูส้ มัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของ
พรรคการเมืองโดยเปิ ดเผย และการควบคุมการจ่ายเงินหรื อรับเงินเพือ่
ประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
มีคาํ สัง่ ให้ขา้ ราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่วยงานราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อเจ้าหน้าที่
อื่นของรัฐ ปฏิบตั ิการทั้งหลายอันจําเป็ นตามกฎหมายตามาตรา 235
วรรค 2
สื บสวนสอบสวนเพือ่ หาข้อเท็จจริ งและวินิจฉัยชี้ขาดปั ญหาหรื อข้อ
โต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตามาตรา 235 วรรค 2
84

นโยบายสาธารณะกับพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

การเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
ใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง คัดค้านว่าการเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นเป็ นไปโดยไม่ถูกต้องหรื อไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
(2) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้วา่ ก่อนได้รับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ผูใ้ ดได้กระทําการใดๆ
โดยไม่สุจริ ตเพื่อให้ตน้ เองได้รับเลือกตั้ง หรื อได้รับ
เลือกตั้งมาโดยไม่สุจริ ตโดยผลของการที่บุคคลหรื อ
พรรคการเมืองใดได้กระทําลงไปทั้งนี้ อันเป็ นการฝ่ า
ฝื นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
หรื อกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(3) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้วา่ การออกเสี ยง
ประชามติมิได้เป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรื อผูม้ ี
สิ ทธิเลือกตั้งคัดค้านว่าการออกเสี ยงประชามติใน
หน่วยเลือกตั้งใดเป็ นไปโดยไม่ถูกต้องหรื อไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

(6) สัง่ ให้มีการเลือกตั้งใหม่หรื อออกเสี ยงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง
ใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรื อทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อ
ได้ว่าการเลือกตั้งหรื อการออกเสี ยงประชามติในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ
มิได้เป็ นไปโดยสุ จริ ตและเที่ยงธรรม
(7) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสี ยงประชามติ
(8) ส่ งเสริ มและสนับสนุนหรื อประสานงานกับหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อสนับสนุนองค์การ
เอกชน ให้การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน
(9) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(มาตรา 236)
 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดําเนินการสื บสวนสอบสวนเพื่อหา
ข้อเท็จจริ งโดยพลันเมื่อมีกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง หรื อพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิก
สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง คัดค้านว่าการ
เลือกตั้งนั้นเป็ นไปโดยไม่ถูกต้องหรื อไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(2) ผูเ้ ข้ารับการสรรหา หรื อสมาชิกขององค์กรตามาตรา 114 วรรค 1
คัดค้านว่าการสรรหาสมาชิกวุฒิสภานั้น เป็ นไปโดยไม่ถูกต้องหรื อไม่
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(มาตรา 147)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
(1) ไต่สวนข้อเท็จจริ งและสรุ ปสํานวนพร้อมทั้งทํา
ความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาตามมาตรา 305
(2) ไต่สวนข้อเท็จจริ งและสรุ ปสํานวนพร้อมทั้งทํา
ความเห็นส่ งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รง
ตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 308
(3) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ
กระทําความผิดฐานทุจริ ตต่อเจ้าหน้าที่หรื อกระทํา
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรื อความผิดต่อ
ตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เพื่อดําเนินการต่อไป
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต
(4) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยูจ่ ริ งรวมทั้ง
ความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู ้
ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 291 และมาตรา 296 ตาม
บัญชีและเอกสารประกอบที่ได้ยนื่ ไว้

ชอบด้วยกฎหมาย
(3) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้วา่ ก่อนได้รับเลือกตั้งหรื อสรรหา
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ผูใ้ ดได้กระทําการใดๆ โดยไม่สุจริ ตเพื่อให้ตนเอง
ได้รับเลือกตั้งหรื อสรรหา หรื อได้รับเลือกตั้งหรื อสรรหามาโดยไม่
สุ จริ ตโดยผลของการที่บุคคลหรื อพรรคการเมืองใดได้กระทําลงไป
โดยฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรื อ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(4) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้วา่ การออกเสี ยงประชามติได้เป็ นโดย
ชอบด้วยกฎหมาย หรื อผูม้ ิสิทธิเลือกตั้งคัดค้านว่าการออกเสี ยง
ประชามติในหน่วยเลือกตั้งใดเป็ นไปโดยไม่ถูกต้องหรื อไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
(มาตรา 238)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
(1) ไต่สวนข้อเท็จจริ ง และสรุ ปสํานวนพร้อมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการ
ถอดถอนออกจากตําแหน่งเสนอต่อวุฒิสภาตามมาตรา 272 และมาตรา
279 วรรค3
86

นโยบายสาธารณะกับพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

(5) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่
พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภา ทุกปี และนํารายงานนั้นออมพิมพ์
เผยแพร่ ต่อไป
(6) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ(มาตรา 301)
 ผูเ้ สี ยหายจากการกระทําตามมาตรา 308 มิสิทธิยนื่ คํา
ร้องต่อคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตแห่งชาติเพื่อให้ดาํ เนินการตามมาตรา 301(2)
ได้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต(มาตรา 309)
 ในการพิจารณาคดี ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้
ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ยึดสํานวนของ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติเป็ นหลักในการพิจารณา และอาจไต่สวนหา
ข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานเพิม่ เติมได้ตามที่
เห็นสมควร(มาตรา 310)
ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมือง
 ในกรณี ที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ ทน

(2) ไต่สวนข้อเท็จจริ งและสรุ ปสํานวนพร้อมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินคดีอาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองส่ งไปยังศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 275
(3) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผบู ้ ริ หารระดับสู งหรื อ
ข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ผอู ้ าํ นวยการกองหรื อเทียบเท่าขึ้นไป
รํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อกระทํา
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรื อความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรม รวมทั้งดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรื อราชการใน
ระดับตํ่ากว่าที่ร่วมกระทําความผิดกับผูด้ าํ รงตําแหน่งดังกล่าวหรื อกับ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง หรื อที่กระทําความผิดในลักษณะที่
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติเห็นสมควร
ดําเนินการด้วย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
(4) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยูจ่ ริ ง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลง
ของทรัพย์สินและหนี้สินของผูด้ าํ รงตําแหน่งตามมาตรา 259 และ
มาตรา 264 ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ได้ยนื่ ไว้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตแห่งชาติกาํ หนด
(5) กํากับดูแลคุณธรรมและจริ ยธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง
(6) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อ
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ราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรื อข้าราชการการเมืองอื่น ถูก
กล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรื อ
กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรื อทุจริ ตต่อหน้าที่
ตามกฎหมายอื่น ให้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ดํารงตําแหน่ งทางการเมือง มีอํานาจพิจารณา
พิพากษา (มาตรา 308)
ศาลปกครอง
 ศาลปกครองมีอาํ นาจพิจารณาคดีที่เป็ นข้อพิพาท
ระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรื อราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยูใ่ น
บังคับบัญชาหรื อในกํากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน
หรื อระหว่างหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรื อราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่อยูใ่ นบังคับบัญชาหรื อในกํากับดูแลของ
รัฐบาลด้วยกันซึ่งเป็ นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการ
กระทําหรื อการละเว้นการกระทําที่หน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วน
ท้องถิ่น หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย หรื อเนื่องจากการกระทําหรื อการละเว้นการ

คณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี ทั้งนี้ ให้ประกาศ
รายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิ ดเผยต่อสาธารณะด้วย
(7) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(มาตรา 250)
 ในกรณี ที่มีการยืน่ บัญชีเพราะเหตุที่ผดู ้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองผูใ้ ด
พ้นจากตําแหน่งหรื อตาย ให้คณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตแห่งชาติทาํ การตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน
และหนี้สินของผูด้ าํ รงตําแหน่งนั้น แล้วจัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบรายงานดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณี ที่ปรากฏว่าผูด้ าํ รงตําแห่งตามวรรค1 ผูใ้ ดมีทรัพย์สินเพิม่ ขึ้น
ผิดปกติ ให้ประธานกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยูพ่ ร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ
ไปยังอัยการสู งสุ ดเพือ่ ดําเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รง
ตําแหน่งทางการเมืองให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติน้ นั ตกเป็ นของ
แผ่นดินต่อไป และให้นาํ บทบัญญัติมาตรา 272 วรรค5 มาบังคับใช้
โดยอนุโลม(มาตรา 262)
 ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองผูใ้ ดจงใจไม่ยนื่ บัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กาํ หนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ หรื อจงใจยืน่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
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กระทําที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น
ต้องรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ(มาตรา 276)
ผู้ตรวจการแผ่ นดินของรัฐสภา
 ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอาํ นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริ งตามคําร้องเรี ยน
ในกรณี
(ก) การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อไม่ปฏิบตั ินอกเหนือ
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน
หรื อลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อ
รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น
(ข) การปฏิบตั ิหรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการ
พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น ที่
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อประชาชน
โดยไม่เป็ นธรรม ไม่วา่ การนั้นจะชอบหรื อไม่ชอบ
ด้วยอํานาจหน้าที่กต็ าม

และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดข้อเท็จจริ งที่
ควรแจ้งให้ทราบให้คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติเสนอเรื่ องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่งทาง
การเมืองวินิจฉัยต่อไป(มาตรา 263)
 บทบัญญัติมาตรา 259 มาตรา 260 มาตรา 261 วรรค2 และมาตรา 263
วรรค1 ให้ใช้บงั คับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่คณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติกาํ หนดด้วยอนุโลม
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติอาจเปิ ดเผย
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่มีการ
ยืน่ ไว้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้ ถ้าเป็ นประโยชน์ในการดําเนินคดีหรื อการ
วินิจฉัยการกระทําความผิด ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
(มาตรา 264)
 เมื่อได้รับคําร้องขอตามมาตรา 271(การถอดถอน นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ
การเมือง ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองสู งสุ ด และอัยการ
สู งสุ ด) แล้ว ให้ประธานวุฒิสภาส่ งเรื่ องให้คณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติดาํ เนินการไต่สวนให้แล้วเสร็ จโดยเร็ ว
เมื่อไต่สวนเสร็ จแล้ว ให้คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการ
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(ค) กรณี อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(2) จัดทํารายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอ
ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐสภา
(มาตรา 197)
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหาและการเลือก
และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผูว้ ่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้
เป็ นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดินมาตรา 312 (วรรค7)
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
 คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอาํ นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรื อการละเลยการ
กระทําอันเป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนหรื ออันไม่
เป็ นไปตามพันธกรณี ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ ทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยเป็ นภาคี และเสนอมาตรการ
การแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรื อหน่วยงานที่

ทุจริ ตแห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาตามคําร้องขอข้อใดเป็ นเรื่ องสําคัญ
จะแยกทํารายงานเฉพาะข้อนั้นส่ งไปให้ประธานวุฒิสภาตามวรรค1
เพื่อให้พจิ ารณาไปก่อนก็ได้
ถ้าคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติมีมติดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ ว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล นับแต่วนั ดังกล่าวผูด้ าํ รงตําแหน่งที่ถูก
กล่าวหาจะปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปมิได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติ และให้
ประธานกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติส่ง
รายงานและเอกสารที่มีอยูพ่ ร้อมทั้งให้ความเห็นไปยังประธานวุฒิสภา
เพื่อดําเนินการตามมาตรา 273 และอัยการสู งสุ ด เพื่อดําเนินการฟ้ อง
คดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองต่อไป
แต่ถา้ คณะกรรมการ้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เห็นว่า
ข้อกล่าวหาใดไม่มีมูล ให้ขอ้ กล่าวหาข้อนั้นเป็ นอันตกไป
ในกรณี อยั การสู งสุ ดเห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นที่
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติส่งให้ตาม
วรรค4 ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดําเนินคดีได้ ให้อยั การสู งสุ ดแจ้งให้
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติทราบเพือ่
ดําเนินการต่อไป โดยให้ระบุขอ้ ที่ไม่สมบูรณ์น้ นั ให้ครบถ้วนในคราว
เดียวกัน ในกรณี น้ ี ให้คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
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(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

กระทําหรื อละเลยการกระทําดังกล่าวเพื่อดําเนินการ
ในกรณี ที่ปรากฏว่าไม่มีการดําเนินการตามที่เสนอ ให้
รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดําเนินการต่อไป
เสนอและนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุ ง
กฎหมาย กฎ หรื อข้อบังคับ ต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี เพื่อส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน
ส่ งเสริ มการศึกษา การวิจยั และการเผยแพร่ ความรู ้
ด้านสิ ทธิมนุษยชน
ส่ งเสริ มความร่ วมมือและการกระประสานงาน
ระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การ
อื่นในด้านสิ ทธินุษยชน
จัดทํารายงานประจําปี เพื่อประเมินสถานการณ์ดา้ น
สิ ทธิมนุษยชน ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา
อํานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติมาตรา 200

แห่งชาติและอัยการสู งสุ ดตั้งคณะทํางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผแู ้ ทนจาก
แต่ละฝ่ ายจํานวนเท่ากัน เพื่อดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้
สมบูรณ์ แล้วส่ งให้อยั การสู งสุ ด เพื่อฟ้ องคดีต่อไปในกรณี ที่
คณะทํางานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการดําเนินการฟ้ องคดีได้
ให้คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติมีอาํ นาจ
ดําเนินการฟ้ องคดีเองหรื อแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทนได้
(มาตรา 272)
ในกรณี ที่ผถู ้ ูกกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรื อข้าราชการการเมือง ถูก
กล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ให้ศาลฎีการแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รง
ตําแหน่งทางการเมือง มีอาํ นาจพิจารณาพิพากษา) เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อประธาน
วุฒิสภา ผูเ้ สี ยหายจากการกระทําดังกล่าวจะยืน่ คําร้องต่อ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติเพือ่ ให้
ดําเนินการตามาตรา 250(2) หรื อจะยืน่ คําร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกาเพื่อขอให้ต้ งั ผูไ้ ต่สวนอิสระตามมาตรา 276 ก็ได้แต่ถา้ ผูเ้ สี ยหายได้
ยืน่ คําร้องต่อคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
แล้ว ผูเ้ สี ยหายจะยืน่ คําร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ต่อเมื่อ
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คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติไม่รับ
ดําเนินการไต่สวน ดําเนินการล่าช้าเกินสมควร หรื อดําเนินการไต่สวน
แล้วเห็นว่าไม่มีมูลความผิดตามข้อกล่าวหา
ในกรณี ที่คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
เห็นว่ามีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีกรณี ตามวรรค 4 และคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติมีมติให้ดาํ เนินการตาม
มาตรา 250(2) ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยูใ่ ห้คณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตแห่งชาติดาํ เนินตามมาตรา 250(2) โดยเร็ ว ในกรณี น้ ี
ผูเ้ สี ยหายจะยืน่ คําร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรค 4 มิได้
ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา 272 วรรค1 วรรค4 และวรรค5 มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
(มาตรา 275)
 ในกรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเห็นควรดําเนินการตามคําร้องที่ยนื่
ตามมาตรา 274 วรรค 4 ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาแต่งตั้งผูไ้ ต่
สวนอิสระจากผูซ้ ่ ึ งมีความเป็ นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์
สุ จริ ตเป็ นที่ประจักษ์ หรื อจะส่ งเรื่ องให้คณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติดาํ เนินการไต่สวนตามมาตรา 250(2)
แทนการแต่งตั้งผูไ้ ต่สวนอิสระ ก็ได้
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(มาตรา 276)
ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมือง
 มาตรา 219 (วรรค 3) ให้ศาลฎีกามีอาํ นาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิ ทธิ การเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และให้ศาล
อุทธรณ์มีอาํ นาจพิจารณาและวินิจฉัยที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการ
เพิกถอนสิ ทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น ทั้งนี้ วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีให้เป็ นไปตามระเบียบที่ที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกากําหนด โดยต้องใช้ระบบไต่สวนและเป็ นไปโดย
รวดเร็ ว
ให้ มีแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดย
องค์คณะผูพ้ ิพากษาประกอบด้วยผูพ้ ิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารง
ตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าผูพ้ ิพากษาศาลฎีกาหรื อผูพ้ ิพากษาอาวุโสซึ่งเคย
ดํารงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าผูพ้ ิพากษาศาลฎีกาจํานวน 9 คน ซึ่งได้รับเลือก
โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และให้เลือกเป็ นราย
คดี
อํานาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการ
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เลือกและวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง ให้
เป็ นไปตามที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้และในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ทางการเมือง(มาตรา 219)
 ถ้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยว่าผู ้
ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผูใ้ ดกระทําความผิดตามวรรค1 ให้ผนู ้ ้ นั พ้น
จากตําแหน่งในวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่งทาง
การเมืองวินิจฉัย โดยนําบทบัญญัติมาตรา 92 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
และผูน้ ้ นั ต้องห้ามมิให้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมืองหรื อดํารงตําแหน่ง
ใดในพรรคการเมืองเป็ นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยด้วย(มาตรา 263)
ศาลปกครอง
 ศาลปกครองมีอาํ นาจพิจารณาคดีที่เป็ นข้อพิพาทระหว่างหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หรื อองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรื อเจ้าหน้าที่รัฐกับเอกชนหรื อระหว่าง
หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น หรื อองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน อัน
เนื่องมาจากการใช้อาํ นาจทางปกครองตามกฎหมาย หรื อเนื่องมาจาก
การดําเนินกิจการทางปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
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รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งมีอาํ นาจ
พิจารณาพิพากษาเรื่ องที่รัฐธรรมนูญหรื อกฎหมายบัญญัติให้อยูใ่ น
อํานาจของศาลปกครอง(มาตรา 223)
ผู้ตรวจการแผ่ นดิน
(1) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริ งตามคําร้องเรี ยนในกรณี
(ก) การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรื อปฏิบตั ินอกเหนืออํานาจหน้าที่
ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วน
ท้องถิ่น
(ข) การปฏิบตั ิหรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน
หรื อลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกกิจ
หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผรู ้ ้องเรี ยน
หรื อประชาชนโดยไม่เป็ นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรื อไม่ชอบ
ด้วยอํานาจหน้าที่กต็ าม
(ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อการปฏิบตั ิหน้าที่
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และองค์กร
ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีของศาล
(ง) กรณี อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
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(2) ดําเนินการเกี่ยวกับจริ ยธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 279 วรรค3 และมาตรา 280
(3) ติดตามประเมินผล และจัดทําข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิตาม
รัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ในกรณี ที่เห็นว่าจําเป็ น
(4) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อ
คณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี ทั้งนี้ ให้ประกาศ
รายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิ ดเผยต่อสาธารณะด้วย
(มาตรา 244)
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีอาํ นาจหน้าที่กาํ หนดหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา และ
เสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่ องเกี่ยวกบการตรวจเงินแผ่นดิน
และมีอาํ นาจแต่งตั้งคณะกรรมการวินยั ทางการเงินและการคลังที่เป็ น
อิสระเพื่อทําหน้าที่วินิจฉัยการดําเนินการที่เกี่ยวกับวินยั ทางการเงิน
การคลังและการงบประมาณ และให้คดีที่พิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินยั ทางการเงินและการคลังในเรื่ องดังกล่าวเป็ นคดีที่
อยูใ่ นอํานาจศาลปกครอง
ให้ผวู ้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินมีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดินที่เป็ นอิสระและเป็ นกลาง(มาตรา 253)
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คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
(1) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรื อการละเลยการกระทํา อันเป็ น
การละเมิดสิ ทธิมนุษยชน หรื อไม่เป็ นไปตามพันธกรณี ระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็ นภาคและเสนอ
มาตรการการแก้ไขที่เหมาะสามต่อบุคคลหรื อหน่วยงานที่กระทําหรื อ
ละเลยการกระทําดังกล่าวเพือ่ ดําเนินการ ในกรณี ที่ปรากฏว่าไม่มีการ
ดําเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดําเนินการต่อไป
(2) เสนอเรื่ องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณี ที่เห็นชอบ
ตามที่มีผเู ้ รี ยกร้องว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิ ทธิ
มนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพจิ ารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ
(3) เสนอเรื่ องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณี ที่เห็นชอบ
ตามที่มีผรู ้ ้องเรี ยนว่า กฎ คําสัง่ หรื อการกระทําอื่นใดในทางปกครอง
กระทบต่อสิ ทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรื อกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครอง
และวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
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(4) ฟ้ องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผูเ้ สี ยหาย เมื่อได้รับการร้องขอจาก
ผูเ้ สี ยหายและเป็ นกรณี ที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปั ญหาการละเมิดสิ ทธิ
มนุษยชนเป็ นส่ วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(5) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุ งกฎหมาย และกฎ ต่อ
รัฐสภาหรื อคณะรัฐมนตรี เพือ่ ส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน
(6) ส่ งเสริ มการศึกษา การวิจยั และการเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นสิ ทธิ มนุษยชน
(7) ส่ งเสริ มความร่ วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ
องค์การเอกชน และองค์การอื่นในด้านสิ ทธิมนุษยชน
(8) จัดทํารายงานประจําปี เพื่อประเมินสถานการณ์ดา้ นสิ ทธิมนุษยชน
ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา
(9) อํานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(มาตรา 257)
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ตาราง ผ3. แนวนโยบายแห่ งรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534
แนวนโยบาย
เศรษฐกิจ
1. มีการกระจายอํานาจทางการคลังให้แก่ทอ้ งถิ่น
2. ส่ งเสริ มให้เอกชนมีบทบาทในทางเศรษฐกิจ
3. ไม่ประกอบกิจการที่เป็ นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจําเป็ น
4. วางมาตรการมิให้มีการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ
5. จัดให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐ
การศึกษา
1. ส่ งเสริ มและบํารุ งการศึกษาอบรม และฝึ กอาชีพตามความต้องการของ
ประเทศ
2. ส่ งเสริ มให้เอกชนมีบทบาทในด้านการศึกษา
3. การศึกษาอบรมภาคบังคับ รัฐต้องจัดให้โดยไม่เก็บค่าเล่าเรี ยน
4. สนับสนุนการค้นคว้าวิจยั เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ
สิ่ งแวดล้ อม
1. บํารุ งรักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันและขจัดมลพิษ
2. วางแผนการใช้ดินและนํ้าอย่างเหมาะสม
สั งคม
1. ส่ งเสริ มและพัฒนาความเสมอภาคของชายและหญิง
2. ส่ งเสริ มการพัฒนาพลเมืองให้เป็ นผูม้ ีความสมบูรณ์ ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญา คุณธรรมและจริ ยธรรม
3. รักษาและส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
4. ส่ งเสริ มการกีฬา ท่องเที่ยว และนันทนาการ
5. วางนโยบายประชากรให้เหมาะสมกับทรัพยากรของชาติ เศรษฐกิจและ
สังคม
แรงงาน
1. พึงช่วยเหลือผูย้ ากไร้และด้อยโอกาสในการอบรมและฝึ กอาชีพ
2. ส่ งเสริ มให้ประชากรวัยทํางานให้มีงานทํา
3. คุม้ ครองแรงงานเด็ก และแรงงานหญิง
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แนวนโยบาย
สวัสดิการและสั งคมสงเคราะห์
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการดํารงชีวิตของบุคคลให้สูงขึ้น
2. สงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย จากการปฏิบตั ิหน้าที่เพือ่ ชาติ ราชการ หรื อจากสา
ธารณภัย
3. จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์
4. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่ วมในการสังคมสงเคราะห์
5. ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผสู ้ ู งอายุ และผูพ้ ิการ
สาธารณสุ ข
1. ส่ งเสริ มให้การสาธารณะสุ ขได้มาตรฐานและทัว่ ถึง
2. พึงให้การรักษาแก่ผยู ้ ากไร้โดยไม่คิดมูลค่า
3. ให้เอกชนมีส่วนร่ วมในการให้บริ การสาธารณะสุ ข
4. ป้ องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย โดยไม่คิดมูลค่า และทันต่อเหตุการณ์
เกษตร
1. ปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกรมีกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิในที่ดินอย่างทัว่ ถึง
2. จัดหานํ้าให้เกษตรกรมีใช้อย่างเหมาะสม
3. ส่ งเสริ มคุม้ ครองรักษาประโยชน์ของเกษตรกร ในด้านการผลิต เก็บรักษา
และจําหน่ายผลผลิต ให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
4. ส่ งเสริ มให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็ นสหกรณ์เพื่อรักษาผลประโยชน์
การปกครอง
1. จัดระบบงานให้มีประสิ ทธิภาพ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้ องกัน
และปราบปรามการเลือกปฎิบตั ิและแสวงหาผลประโยชน์
2. ส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้าใจระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
3. ให้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ
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ตาราง ผ4. แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่ งรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
แนวนโยบาย
เศรษฐกิจ
1. กําหนดให้คลื่นความถี่เป็ นทรัพยากรสื่ อสารของชาติ ให้มีองค์กรอิสระ
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และ
โทรคมนาคม
2. กระจายอํานาจให้ทอ
้ งถิ่นพึ่งตนเองและตัดสิ นใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง
3. พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณูปการตลอด
ทั้งโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นให้ทวั่ ถึงและเท่าเทียม
4. พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นขนาด
ใหญ่
5. รัฐต้องดําเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็ นธรรม
6. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และคุม
้ ครองระบบสหกรณ์
7. สนับสนุ นระบบเศรษฐกิจแบบเสรี โดยอาศัยกลไกลตลาด
8. กํากับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
9. มีการคุม
้ ครองผูบ้ ริ โภค
10. รัฐไม่ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจําเป็ น
การศึกษา
1. รัฐต้องจัดการศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้
เกิดความรู ้คู่คุณธรรม
2. จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่ งชาติ
3. ปรับปรุ งการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
4. สนับสนุ นการค้นคว้าวิจยั ในศิลปะวิทยาการต่างๆ และส่ งเสริ มภฺ มิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
5. เร่ งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ
6. พัฒนาวิชาชีพครู
7. สิ ทธิ ในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ
้ ยกว่า 12 ปี
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แนวนโยบาย
สิ่ งแวดล้ อม
1. ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการจัดการบํารุ งรักษาและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
2. ห้ามดําเนินโครงการหรื อกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุ นแรง
ต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม เว้นแต่ได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม และได้ให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์กรเอกชน
ด้านสิ่ งแวดล้อมและผูแ้ ทนสภาบันอุดมสึ กษาให้ความเห็นประกอบ
3. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการสงวน บํารุ งรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
4. ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการคุม
้ ครองคุณภาพสิ่ งแวดล้อมตาม
หลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
5. ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการควบคุมและกําจัดมลพิษ
สั งคม
1. คุม
้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
2. ส่ งเสริ มความเสมอภาคของหญิงและชาย
3. เสริ มสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
4. เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว หากได้รับความรุ นแรงหรื อไม่เป็ น
ธรรม มีสิทธิ์ได้รับการคุม้ ครองจากรัฐ
แรงงาน
1. ส่ งเสริ มให้ประชากรวัยทํางานมีงานทํา
2. คุม
้ ครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง
3. จัดระบบแรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม และค่าตอบแทนให้เป็ นธรรม
สวัสดิการและสั งคมสงเคราะห์
1. สงเคราะห์คนชรา ผูย้ ากไร้ ผูพ
้ ิการ ทุพพลภาพ และด้อยโอกาสให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
2. เด็ก และเยาวชนซึ่ งมีมีผด
ู ้ ูแล มีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรม
จากรัฐ
3. ผูท
้ ี่มีอายุเกิน 60 ปี ที่ไม่มีรายได้เพียงพอ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
4. บุคคลพิการ หรื อทุพพลภาพ มิสิทธิ ได้รับสิ่ งอํานวยความสะดวกอันเป็ น
สาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐ
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แนวนโยบาย
สาธารณสุ ข
1. รัฐต้องจัดและส่ งเสริ มการสาธารณะสุ ขให้ประชาชนได้รับบริ การที่ได้
มาตรฐานและทัว่ ถึง
2. สิ ทธิในการได้รับบริ การทางสาธารณะสุ ขที่ได้มาตรฐาน
3. ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่ วมในการ
ให้บริ การสาธารณะสุ ข
การเกษตร
1. จัดระบบการถือครองดินและนํ้าอย่างเหมาะสม
2. จัดหาแหล่งนํ้าเพื่อเกษตรกรรมให้เกษตรกรอย่างทัว่ ถึง
3. รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร ในการผลิต การตลาด เพื่อได้
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
4. ส่ งเสริ มการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อวางแผนและรักษาประโยชน์ร่วมกัน
การปกครอง
1. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตัดสิ นใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนา การตรวจสอบการใช้อาํ นาจรัฐ
2. จัดทําแผนพัฒนาการเมือง จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรมของ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และพนักงานหรื อลูกจ้างของรัฐ
3. สร้างเสริ มความรู ้และปลูกฝังจิตสํานึกที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
4. รัฐบาลต้องแถลงต่อสภาว่าจะดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
และรายงานต่อสภาทุกปี
5. รัฐจัดให้มีที่สภาปรึ กษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ตาราง ผ5 แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่ งรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
แนวนโยบาย
เศรษฐกิจ
1. กําหนดให้คลื่นความถี่เป็ นทรัพยากรสื่ อสารของชาติ ให้มีองค์กรอิสระ
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และ
โทรคมนาคม
2. มีมาตรการป้ องกันการควบรวมการครองสิ ทธิ ขา้ มสื่ อ หรื อการครอบงําสื่ อ
ซึ่งจะขัดขวางการรับรู ้ข่าวสารของประชาชน
3. สนับสนุ นให้จงั หวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด
4. รัฐส่ งเสริ มการค้า การลงทุน และท่องเที่ยวกับต่างประเทศ
5. รัฐส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. สนับสนุ นระบบเศรษฐกิจแบบเสรี และเป็ นธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด
7. สนับสนุ นให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
8. ยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่ งมี
บทบัญญัติไม่สอดคล้องกับความจําเป็ นทางเศรษฐกิจ
9. รัฐไม่ประกอบกิจการที่มีลก
ั ษณะเป็ นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความ
จําเป็ น
ั การประกอบ
10. สนับสนุ นการให้หลักคุณธรรม ธรรมมาภิบาลควบคู่กบ
กิจการ
11. ควบคุมให้มีการรักษาวินยั ทางการเงินการคลัง เพื่อความมัน
่ คงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
12. ปรับปรุ งระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มีความเป็ นธรรมและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
13. ส่ งเสริ มการออมเพือ
่ การดํารงชีพในยามชราแก่ประชาชน
14. กํากับการประกอบกิจการให้มีการแข่งขันอย่างเสรี เป็ นธรรม
15. ป้ องกันการผูกขาด
16. ดําเนิ นการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็ นธรรม
17. ส่ งเสริ มและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน
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แนวนโยบาย
18. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น คุม
้ ครองระบบสหกรณ์ให้เป็ นอิสระ และการรวมกลุ่ม
การประกอบอาชีพหรื อวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อ
ดําเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ
19. จัดให้มีสาธารณูปโภคขึ้นพื้นฐานอันจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของประชาชน
ไม่ให้สาธารณูปโภคขึ้นพื้นฐานอยูใ่ นความผูกขาดของเอกชนอันอาจ
เสี ยหายต่อรัฐ
20. ห้ามดําเนินการให้โครงสร้างพื้นฐานหรื อโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตกไปเป็ นกรรมสิ ทธิของเอกชนหรื อทําให้รัฐ
เป็ นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิ บเอ็ด
21. ส่ งเสริ มสนับสนุน กิจการพาณิ ชยนาวี การขนส่ งทางราง
22. ส่ งเสริ มสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและ
ท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง
23. ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
การศึกษา
1. สิ ทธิในการศึกษาภาคบังคับไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ โดย
ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรู ปแบบ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
3. จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ
4. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้กา้ วหน้าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
5. ปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสํานึกของความเป็ นไทย มีระเบียบวินยั คํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม และยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
6. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชนมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษา
7. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาวิจยั
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นโยบายสาธารณะกับพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

แนวนโยบาย
8. ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตกรรมโดยมี
กฏหมายเฉพาะ จัดงบประมาณและพัฒนาบุคคลากรที่เหมาะสม
9. ส่ งเสริ มการประดิษฐ์หรื อการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู ้ใหม่
10. รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้ความ
คุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา
11. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั พัฒนา และใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ทดแทนซึ่งได้จากธรรมชาติและเป็ นคุณต่อสิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้ อม
1. ห้ามดําเนินโครงการหรื อกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุ นแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุ ขภาพ
เว้นแต่จะได้ประเมินผลกระทบ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย และได้ให้องค์การอิสระประกอบด้วยผูแ้ ทน
เอกชนและผูแ้ ทนสถาบันการศึกษาให้ความเห็น
2. กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ และกําหนด
มาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยัง่ ยืน โดยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
เกณฑ์การใช้ที่ดินมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
3. กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็ นธรรมและดําเนินการให้เกษตรกรมี
กรรมสิ ทธิหรื อสิ ทธิในที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรอย่างทัว่ ถึง
4. จัดให้มีการวางผังเมือง เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืน
5. จัดให้มีแผนการบริ หารจัดการทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติอื่น
อย่างเป็ นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวม
6. ส่ งเสริ ม บํารุ งรักษา คุม้ ครองคุณภาพสิ่ งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
7. ควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุ ขภาพอนามัย สวัสดิภาพ คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
8. ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีส่วนร่ วมใน
การกําหนดแนวทางดําเนินงานคุม้ ครองคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
สั งคม
1. คุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
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แนวนโยบาย
สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาปฐมวัย
ส่ งเสริ มความเสมอภาคของหญิงและชาย
เสริ มสร้างและพัฒนาความเป็ นปึ กแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน
ส่ งเสริ มและสนับสนุนความรู ้รักสามัคคีและการเรี ยนรู ้ ปลูกจิตสํานึก และ
เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาติ ตลอดจน
ค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้ความคุม้ ครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
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ส่ งเสริ มให้ประชากรวัยทํางานมีงานทํา
2. คุม
้ ครองแรงงานเด็กและสตรี
3. จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีที่ผท
ู ้ าํ งานมีสิทธิเลือกผูแ้ ทน
ของตน
4. จัดระบบประกันสังคม
5. คุม
้ ครองให้ผมู ้ ีงานทํา ให้ได้ค่าตอบแทน สิ ทธิประโยชน์ สวัสดิการอย่าง
เป็ นธรรม
สวัสดิการและสั งคมสงเคราะห์
1. ผูย้ ากไร้ พิการ ทุพพลภาพ ได้รับการสนับสนุนการศึกษาทัดเทียมกับบุคคล
อื่น
2. เด็กและเยาวชนที่ไม่มีผด
ู ้ ูแลมีสิทธิ์ได้รับการเลี้ยงดูและศึกษาอบรมจากรัฐ
3. บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปี ไม่มีรายได้เพียงพอ มีสิทธิ ได้สวัสดิการ และความ
ช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
4. บุคคลซึ่ งพิการ หรื อทุพพลภาพ มีสิทธิ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
สวัสดิการและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
่ าศัย และไม่มีรายได้เพียงพอกับการยังชีพ ยอมมีสิทธิ
5. บุคคลซึ่ งไร้ที่อยูอ
ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
6. สงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผส
ู ้ ู งอายุ ผูย้ ากไร้ พิการ ทุพพลภาพ ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
สาธารณสุ ข
1. สิ ทธิ เสมอกันในการรับบริ การทางสาธารณะสุ ขที่ได้มาตรฐาน
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นโยบายสาธารณะกับพัฒนาการเศรษฐกิจ
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2.
3.

4.

5.

แนวนโยบาย
ผูย้ ากไร้มีสิทธิ ได้รับการรักษาพยาบาลจากรัฐโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ส่ งเสริ มสนับสนุน พัฒนาระบบสุ ขภาพที่เน้นการสร้างเสริ มสุ ขภาพอัน
นําไปสู่ สุขภาวะที่ยงั่ ยืนของประชาชน
ส่ งเสริ มให้ประชาชนได้รับบริ การสาธารณะสุ ขที่มีมาตรฐานอย่างทัว่ ถึง
และมีประสิ ทธิภาพ
ส่ งเสริ มให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสุ ขภาพและจัดบริ การ
สาธารณะสุ ข

มาตรา
มาตรา 51
มาตรา 80
มาตรา 80
มาตรา 80

เกษตร
คุม้ ครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด
2. ส่ งเสริ มให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสู งสุ ด
3. ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรู ปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผน
การเกษตรกร และรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน
4. ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร
5. ให้เกษตรกรมีกรรมสิ ทธิ์ ในการถือครองที่ดินอย่างเป็ นธรรม
6. จัดหาแหล่งนํ้าเพื่อให้เกษตรกรมีน้ าํ ใช้อย่างพอเพียง
การปกครอง
1. ต้องชี้แจงต่อรัฐสภาว่าจะดําเนินการบริ หารราชการแผ่นดินตาม
แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐและแถลงผลการดําเนินงานต่อรัฐสภาปี ละครั้ง
2. ต้องมีแผนการบริ หาราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงรายละเอียดแนวทางปฏิบต
ัิ
ราชการแต่ละปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ
3. บริ หารราชการแผ่นดินให้เป็ นไปเพือ
่ การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความ
มัน่ คงของประเทศอย่างยัง่ ยืน โดยดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดระบบบริ การราชการ ส่ วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ให้มีขอบเขต
หน้าที่ที่เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ
5. กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสิ นใจใน
กิจการท้องถิ่นได้เอง มีส่วนร่ วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ
6. พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทวั่ ถึงและเท่าเทียม
กัน
1.
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นโยบายสาธารณะกับพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

แนวนโยบาย
พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นขนาด
ใหญ่
พัฒนาระบบงานภาครัฐ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม จริ ยธรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐ
ส่ งเสริ มให้หน่วยงานของรัฐให้หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิราชการ
จัดระบบงานราชการและงานอื่นของรัฐ เพื่อให้บริ การได้อย่างรวดเร็ ว มี
ประสิ ทธิภาพและตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชน
บริ หารราชการแผ่นดินเป็ นไปตามหลักนิติธรรม
จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ใช้อาํ นาจรัฐทุกระดับ
ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง
จัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพือ่ ช่วยเหลือ
การดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน
ส่ งเสริ มและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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