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 “คาํวา่การเมืองนั้น มนัมีความหมายอยูท่ี่ว่าเป็นการจัด การทาํ ให้สังคมหรือในโลกนี ้อยู่กัน

เป็นผาสุก โดยไม่ต้องใช้อาชญาคือไม่ตอ้งฆ่าฟันกนั การจดับา้นเมืองกดี็ ประเทศกดี็ โลกทั้ง

โลกกดี็ ใหอ้ยูก่นัเป็นผาสุก ไม่มีปัญหา และโดยไม่ตอ้งใชอ้าชญา นั้นคือการเมือง; เพียงเท่าน้ี 

จะเห็นไดว้า่ มนัเป็นธรรม เป็นระบบหน่ึงในระบบการปฎิบัติธรรมชนิดหน่ึงของมนุษย์

ทีเดียว” 

พุทธทาสภิกขุ (2549) 

 ธรรมะกบัการเมือง 

1. ความนํา 

นโยบายสาธารณะถูกกาํหนดโดยภาครัฐท่ีมาจากกระบวนการทางการเมือง รัฐธรรมนูญซ่ึงมี
ความสําคญัในการกาํหนดกระบวนการทางการเมืองจึงมีผลต่อนโยบายสาธารณะ การทาํความเขา้ใจใน
โครงเน้ือหาของรัฐธรรมนูญ จึงเป็นประโยชนใ์นการพฒันานโยบายสาธารณะท่ีเหมาะสม 

ความขดัแยง้ในทางการเมืองของไทยในช่วงน้ีกมี็ประเด็นเร่ืองความเหมาะสมของรัฐธรรมนูญท่ีใช้
อยู่ในปัจจุบนัและเร่ืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ด้วย บทความน้ีจึงต้องการใช้กรอบความคิดตามหลกั
เศรษฐศาสตร์สาธารณะพิจารณากรณีของประเทศไทยว่า รัฐธรรมนูญมีผลต่อกระบวนการกาํหนดนโยบาย
สาธารณะอยา่งไร  โดยวิเคราะห์จากรัฐธรรมนูญสามฉบบั คือ ฉบบั พ.ศ. 2534 2540 และ ฉบบั พ.ศ.2550 

การใชรั้ฐธรรมนูญ สามฉบบัน้ีมีเหตุผลจากท่ีรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2540 เป็นรัฐธรรมนูญท่ีมีความ
เป็นมาและเน้ือหาท่ีเป็นจุดเปล่ียนของการปกครองไทย มีความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบบัก่อนหนา้น้ี ซ่ึง
สามารถพิจารณาเปรียบเทียบไดจ้ากรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2534  ส่วนรัฐธรรมนูญฉบบั 2550 เป็นฉบบั

                                                        

ศาสตราจารย ์คณะพฒันาการเศรษฐกิจ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ nattapon@nida.ac.th 

บทความน้ีมี กฤษฎา วฒันเสาวลกัษณ์ และนนัทพร ไมท้องดีเป็นผูช่้วยวจิยั เป็นผูช่้วยวิจยั ผูเ้ขียนขอขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมการประชุมกลุ่ม
เฉพาะ ในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2554 ท่ีไดใ้หค้วามเห็นท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการเขียนบทความ และดร.วิโรจน ์ณ ระนองท่ีมอบ
เอกสารท่ีไดใ้ชใ้นการศึกษาน้ี ทั้งน้ีหากมีความบกพร่องในเน้ือหาบทความยอ่มเป็นความผดิของผูเ้ขียน 
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ปัจจุบนัสืบทอดโครงสร้างหลายอยา่งมาจากรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2540 แต่รัฐธรรมนูญน้ีเป็นรัฐธรรมนูญ
ท่ีส่งผ่านจากรัฐบาลท่ีมาจากรัฐประหารไปสู่การเลือกตั้ง ลกัษณะเดียวกบัรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2534 การ
พิจารณสามฉบบัเป็นการพิจารณาตวัแทนของรัฐธรรมนูญแบบดั้งเดิม รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป และ
รัฐธรรมนูญท่ีส่งผา่นระบบการปกครองไดดี้ 

ประเด็นสําคญัในการศึกษาคือ รัฐธรรมนูญทั้ งสามฉบบัมีผลต่อพฤติกรรมทางการเมือง ตลาด
การเมือง ตลาดนโยบายอยา่งไรสอดคลอ้งกบัแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงน่าจะ
เป็นประโยชน์ในการพิจารณาแกไ้ขรัฐธรรมนูญต่อไป  โดยรายงานแบ่งเป็น 7  ส่วน ส่วนต่อไปอภิปราย
กรอบความคิดในการศึกษา ส่วนท่ี 3 เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบบัต่อตลาดการเมือง 
แยกไดเ้ป็น ดา้นการเขา้สู่ตลาดและการแข่งขนั  ส่วนท่ีส่ีและหา้ เป็นการวิเคราะห์เน้ือหาดา้นการกาํกบัดูแล
ภาครัฐ และการกาํหนดนโยบายสาธารณะตามลาํดบั ส่วนท่ี 6 เป็นการทบทวนการศึกษาทางวิชาการถึง
ความสัมพนัธ์ของระบบประชาธิปไตยกบัการพฒันา ส่วนสุดทา้ยเป็นการเสนอแนวทิศทิศทางท่ีควรจะเป็น
ของรัฐธรรมนูญไทย  บทความน้ียงัมีภาคผนวกเป็นตารางเปรียบเทียบเน้ือหาท่ีสําคญัของรัฐธรรมนูญ เพ่ือ
การอา้งอิงและศึกษาต่อไป 

2. กรอบความคดิในการศึกษา 

ปัญหาประชาธิปไตยตัวแทน1 

ระบบประชาธิปไตยในท่ีน้ีหมายถึงการเป็นสงัคมเปิด ประชาชนเลือกผูแ้ทนและมีส่วนเลือกรัฐบาล 
สามารถเปล่ียนผูแ้ทนเปล่ียนรัฐบาลได ้และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดรวมถึง การแลกเปล่ียนความคิด 
เม่ือประชาชนเลือกตวัแทน ตวัแทนก็จะไปจดัตั้งรัฐบาลและองค์กรรัฐ ซ่ึงก็จะมีนโยบายสาธารณะ กฏ
ระเบียบท่ีกระทบต่อประชาชนในท่ีสุด (ณฏัฐพงศ ์ทองภกัดี 2553) 

เศรษฐศาสตร์ทางเลือกสาธารณะ(Public choices)ช้ีว่า ภาครัฐท่ีเป็นตวัแทนประชาชนน้ี อาจมี
วตัถุประสงคข์องตนเองท่ีไม่ใช่ความอยูดี่มีสุขของประชาชน  ลกัษณะน้ีเกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัของ
ขอ้มูล ท่ีภาครัฐท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนมีขอ้มูลมากกว่าประชาชน หากภาครัฐปิดบงัขอ้มูล(Hidden  
information) ออกนโยบายสาธารณะหรือกระทาํการท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนเอง สวสัดิการของประชาชนกจ็ะ
ไม่ดีข้ึน เรียกปัญหาน้ีว่าปัญหาตวัการ-ตวัแทน (Principal- agent)  ท่ีประชาชนเป็นตวัการมีขอ้มูลนอ้ยกว่า
ตวัแทนคือภาครัฐ และเม่ือวตัถุประสงคต่์างกนั ภาครัฐกจ็ะหาผลประโยชนโ์ดยไม่คาํนึงถึงประชาชนได ้

                                                        
1
 ส่วนน้ีปรับปรุงมาจาก ณัฏฐพงศ ์ทองภกัดี (2552) บทท่ี 10 
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ความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูลระหว่างรัฐกบัประชาชน ยงัทาํให้เกิดปัญหาท่ีนักการเมืองหรือ
ภาครัฐอาจมีการปกปิดพฤติกรรม(Hidden action) ทาํให้มีพฤติกรรมท่ีไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนท่ี
เรียกว่าปัญหาจริยวิบติั(Moral hazard)ไดอี้กดว้ย 

ความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลน้ีทาํให้นักการเมืองและภาครัฐอาจมีนโยบายสาธารณะหรือ
พฤติกรรมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัประโยชนข์องประชาชน ดงัท่ีมกัจะมีเสียงบ่นกนัอยูท่ ัว่ไป 

ในอีกประเด็นหน่ึงประชาชนในประเทศก็คือกลุ่มคนท่ีมาร่วมกนัอยู่อาศยัในสังคม  ซ่ึงมุมมอง
เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มจะมีปัญหาในเร่ืองความลม้เหลวของความร่วมมือ(Coordination failure) นั้นคือ มี
แรงจูงใจท่ีคนในสังคมอาจจะไม่ร่วมมือกนัหรือไม่ทาํตามกฏเกณฑข์องสังคม แมว้่าหากมีความร่วมมือกนั 
สวสัดิการของคนทุกคนในสังคมดีข้ึนได ้เช่น การเสียภาษีเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นท่ีจะทาํใหรั้ฐมีทุนท่ีจะสร้างสินคา้
สาธารณะให้คนในสังคมได ้แต่ก็จะมีคนท่ีไม่อยากจะเสียภาษี  ปัญหาลกัษณะน้ีคือปัญหาการโดยสารฟรี
(Free rider) ท่ีคนไม่อยากจ่ายเงินเพราะรู้ว่าถึงไม่จ่ายก็จะสามารถใชสิ้นคา้และบริการท่ีรัฐให้ได ้หรือ
ลกัษณะท่ีคนอาจจะไม่กระทาํตามกฏระเบียบต่างๆ เพราะตวัเองจะไดป้ระโยชน์ ซ่ึงสังคมโดยรวมจะเสีย
ประโยชน์ได ้ในประเด็นแสดงว่าเป็นไปไม่ไดส้ังคมท่ีจะปล่อยให้มีความร่วมมือโดยธรรมชาติโดยไม่มี
สถาบนัไปกาํกบั เพราะมีตน้ทุนธุรกรรม(Transaction costs) ท่ีจะทาํให้มีความร่วมมือกนั คนแต่ละคนไม่
สามารถแบกรับตน้ทุนน้ีได ้ จึงตอ้งมีตวัแทนประชาชนและกลไกท่ีจะสร้างความร่วมมืออนัน้ีได ้ ระบบ
ประชาธิปไตยกเ็ป็นกลไกหน่ึงท่ีทาํใหค้นอยูร่่วมกนัในสงัคมได ้

นอกจากน้ีระบบประชาธิปไตยตวัแทนตอ้งมีการลงคะแนนเสียง ซ่ึงอาจทาํใหส้วสัดิการของคนนงั
คมลดลงได ้โดยในทางเศรษฐศาสตร์หากมีการเปล่ียนแปลงใดท่ีมีคนดีข้ึนโดยไม่มีใครแยล่งจะเรียกว่าเป็น
การเปล่ียนแปลงไปแบบพาเรโต ้(Pareto improvement)เป็นลกัษณะท่ีทุกคนชนะหรือไม่มีผูแ้พแ้ต่ ในระบบ
ประชาธิปไตยตวัแทนหรือการรวมกลุ่มโดยทัว่ไปการลงคะแนนเสียงเลือกนโยบายใดนโยบายหน่ึง หรือ
ตดัสินใจอยา่งใดอย่างหน่ึงหากจะให้เป็นการเปล่ียนแปลงแบบพาเรโตท่ี้ไม่มีใครเสียประโยชน์ การลงมติ
ตอ้งเป็นเอกฉันททุ์กคนเห็นดว้ยหมดเท่านั้น เพราะหากใชเ้สียขา้งมากโดยความเห็นไม่เป็นเอกฉนัทผ์ูท่ี้เป็น
เสียขา้งนอ้ยกจ็ะมีความพอใจหรือสวสัดิการลดลงได ้ 

แต่หากเราใชเ้สียงเอกฉนัทใ์นการตดัสินใจหรือการออกนโยบายสาธารณะ กเ็ป็นการยากท่ีจะมีการ
ดาํเนินการอะไรได ้ดงันั้นในระบบประชาธิปไตยท่ีมกัจะใชก้ารลงมติโดยเสียงขา้งมากจึงจะมีฝ่ายเสียงขา้ง
นอ้ยท่ีมีความพอใจลดลงจากมติของเสียขา้งมาก    

รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตยตัวแทน 

 ในมุมมองขา้งตน้ รัฐธรรมนูญจึงเป็นส่วนสาํคญัของการปกครองประเทศ     เพราะเป็นหลกัเกณฑ์
พ้ืนฐานของรัฐ เป็นกติกาสูงสุด กาํหนดหนา้ท่ีของรัฐล่วงหนา้ ตามความตกลงของประชาชน  หนา้ท่ีของ
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รัฐธรรมนูญคือการแกปั้ญหาของระบบประชาธิปไตยตวัแทน  จากเร่ืองความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูล 
ความลม้เหลวของความร่วมมือ และการใชก้ารตดัสินใจท่ีไม่เอกฉนัทด์งักล่าวขา้งตน้  

 กติกาของรัฐธรรมนูญในการแกปั้ญหาตวัการตวัแทน คือการจาํกดัอาํนาจหรือควบคุมพฤติกรรม
ของภาครัฐเพ่ือใหภ้าครัฐคาํนึงถึงประโยชน์แก่ประชาชน ไม่กระทาํอะไรท่ีขดัแยง้กบัประโยชน์ประชาชน  
และให้ประชาชนมีขอ้มูล มีกลไกท่ีควบคุมภาครัฐได ้ รวมทั้งการมีกติกาท่ีลดแรงจูงใจท่ีจะทาํใหมี้ลกัษณะ
ของจริยวิบติั (รังสรรค ์ธนะพรพนัธ์ (2547 ก ) หนา้ 29-30 Randall Holcombe(2006) หนา้ 120-121)  

 บทบาทของรัฐธรรมนูญท่ีสาํคญัอนัหน่ึงคือการสร้างความร่วมมือ  เพราะเป็นขอ้ตกลงท่ีสร้างกติกา
ลกัษณะบงัคบัว่าคนในสังคมจะตอ้งร่วมกนั เพ่ือประโยชนข์องสังคม เป็นกลไกท่ีทาํให้คนในสังคมร่วมกนั
ทาํ เช่น การเสียภาษี  การเคารพกฏหมาย การป้องกนัประเทศ เราคงนึกภาพไม่ออกว่าหากประเทศไม่มี
กฏหมายสูงสุดในลกัษณะน้ีแลว้คนในสังคมจะอยูอ่ยา่งปกติไดอ้ยา่งไร (Randall Holcombe (2006)  หนา้ 
122-127 Harding Russell (2008) หนา้ 297-302) 

การท่ีการตดัสินใจในระบอบประชาธิปไตยใชเ้สียงไม่เป็นเอกฉันท ์จึงจะมีฝ่ายเสียงขา้งนอ้ยท่ีเสีย
ประโยชนจ์ากการตดัสินใจ(Buchnan J. and Tullock Gordon (1962)) รัฐธรรมนูญจึงเป็นกติกาสูงสุดท่ีจะ
กาํหนดว่าวิธีการออกเสียงท่ีไม่เป็นเอกฉนัทเ์ป็นอยา่งไร ท่ีคนในสังคมควรจะยอมรับกฏเกณฑน้ี์  ประชาชน
จึงควรสร้างความตกลงอยา่งเป็นเอกฉันท ์เพ่ือยอมรับการตดัสินใจหรือนโยบายไม่เป็นเอกฉันท ์เพราะเม่ือ
ยอมรับรัฐธรรมนูญซ่ึงกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจหรือออกนโยบายสาธารณะแลว้  หากการตดัสินใจ
เป็นไปตามกฏเกณฑแ์ลว้  แมผ้ลของการจดัสินใจซ่ึงจะไม่เป็นเอกฉนัท ์ยอ่มจะมีผูท่ี้สวสัดิการลดลงจากการ
ตดัสินใจน้ี  การตดัสินใจนั้นกต็อ้งเป็นยอมรับเพราะมาจากกระบวนการท่ียอมรับกนัมาก่อน  

ประเดน็น้ีคือการใชห้ลกัทฤษฎีกระบวนการยติุธรรม (Procedural Theory of Justice) ผลท่ีมีความ
ยุติธรรมย่อมมาจากกระบวนการท่ียติุธรรม   เราจึงยอมรับการตดัสินใจของกลุ่มท่ีไม่ตรงกบัความตอ้งการ
ของเรา ( Randall Holcombe (2006)  หนา้ 145-1149)  ตวัอยา่งหน่ึงคือ ระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีใน
สหรัฐอเมริกา ท่ีใชร้ะบบคะแนนเสียงตวัแทนแต่ละรัฐ(Electoral vote)ท่ีผูช้นะในรัฐใดกไ็ดค้ะแนนเสียงของ
ตวัแทนในรัฐนั้นทั้ งหมด ผูไ้ด้เป็นประชานาธิปดีจึงอาจไม่ใช้ผูท่ี้ได้คะแนนรวมของผูอ้อกเสียงสูงสุด
(Popular vote) กไ็ด ้ ซ่ึงมีเหตุการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 3 คร้ัง (Harding 
Russell (2008) หนา้ 295) โดยคร้ังสุดทา้ยเกิดข้ึนในปี ค.ศ. 2000 ซ่ึงประธานาธิปดีบูชไดรั้บเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีตามกฏการเลือกตั้ง แต่ผูท่ี้ไดค้ะแนนผูอ้อกเสียงสูงสุดคือ นายอลั กอร์ ซ่ึงผลท่ีไดไ้ม่เป็นท่ี
ยอมรับของคนจาํนวนมาก  แต่เน่ืองจากผลท่ีได้มาจากกติการท่ีตกลงยอมรับกนัก็ถือว่าผลลพัธ์มีความ
ยติุธรรม  

รัฐธรรมนูญท่ีดีจึงควรมีการแกปั้ญหาประชาธิปไตยตวัแทนซ่ึงมีอยา่งนอ้ยสามประการขดงักล่าว 
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3.  โครงสร้างของรัฐธรรมนูญกบัตลาดการเมือง 
 ส่วนน้ีเป็นการวิเคราะห์เน้ือหารัฐธรรมนูญทั้งสามฉบบั ว่าจะกาํหนดลกัษณะตลาดการเมืองอยา่งไร   
โดยแยกเป็นเร่ืองของการเขา้สู่ตลาดของนกัการเมือง และการแข่งขนัในการเลือกตั้ง ซ่ึงรัฐธรรมนูญควรจะมี
ระบบท่ีทําเปิดให้คนเข้าสู่ตลาดการเมืองได้และมีการแข่งขันให้ประชาชนมีทางเลือกและควบคุม
นกัการเมืองได ้

ในดา้นการเขา้สู่ตลาด การกาํหนดคุณสมบติัของ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรนั้น รัฐธรรมนูญ ฉบบั 
พ.ศ.2534 ไม่มีอะไรพิเศษต่างจากฉบบัก่อน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งสงักดัพรรคการเมือง  รัฐธรรมนูญ 
ฉบบั พ.ศ.2540 และ ฉบบั 2550ท่ีตามมาจะเร่ิมกาํหนดให้มีคุณภาพสูงข้ึน คือจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
โดยฉบบั 2540 จะมีความเขม้ใหพ้รรคกาํกบัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได ้กว่าฉบบั พ.ศ. 2534 มาก เพราะจะ
ยา้ยพรรคไดย้ากข้ึน เน่ืองจากตอ้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในพรรคนั้นอย่างนอ้ย 90 วนั จึงจะมีสิทธิ
สมคัรรับเลือกตั้ง แต่หากมีการยุบสภาจะมีต้องจดัการเลือกตั้งภายใน 60 วนั การยา้ยพรรคจะทาํให้ไม่
สามารถลงสมคัรรับเลือกตั้งได ้รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2550 มีการผ่อนผนัในประเด็นน้ี โดยให้สส.ตอ้ง
สังกดัพรรค 90 วนั จึงจะมีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งในนามพรรคนั้น  แต่หากมีการยบุสภาฯจะตอ้งสังกดัพรรค
นั้นก่อนการเลือกตั้งเพียง 30 วนั  

การเปล่ียนโครงสร้างการเขา้สู่ตลาดการเมืองท่ีสําคญัในรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2540 คือการมี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรระบบบญัชีรายช่ือ เพราะทาํให้ผูท่ี้ไม่ถนัดในการเลือกตั้ งสามารถเขา้สู่ตลาด
การเมืองได ้ โดยพรรคเป็นผูเ้ลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรบญัชีรายช่ือและประชาชนเลือกพรรค  การมี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรบญัชีรายช่ือเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทาํให้พรรคตอ้งมีการออกนโยบาย เพราะในการ
เลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรบญัชีรายช่ือ ประชาชนเลือกพรรคไม่ใช่ตวับุคคล ซ่ึงในอีกมุมหน่ึง คือ
ประชาชนรู้สึกวา่หากเลือกพรรคและพรรคนั้นไดเ้สียงมากพอท่ีจะไดเ้ป็นรัฐบาล  กจ็ะออกนโยบายท่ีเป็นไป
ตามความตอ้งการของตนได ้ การเลือกตั้งจึงเป็นการเลือกรัฐบาลดว้ย 

อย่างไรก็ตาม การมีระบบสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรบญัชีรายช่ือทาํให้พรรคเล็กเสียเปรียบพรรค
ใหญ่ เพราะว่าตอ้งหาเสียงทั้งประเทศและหากมีคะแนนเสียงรวมไม่ถึงร้อยละ 5 จะไม่ได ้สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรเลย 

รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2550 มีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรบญัชีรายช่ือท่ีเรียกว่าสมาชิกสภาผูแ้ทนรา
ษฏรแบบสัดส่วน  โดยแบ่งเป็นภาค  มี 8 กลุ่มจงัหวดั แต่ละภาคมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได  ้10 คน
กาํหนดให้ผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรบญัชีรายช่ือมีความสัมพนัธ์กบัภาค ลกัษณะเดียวกบัผูส้มคัร
สมาชิกสภาแบบเขตเลือกตั้ง 

รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2550 มีการแกไ้ขในเดือนมีนาคม  2554 โดยปรับจาํนวนสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร์แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจาก 400 คน  เป็น 375 คน และแบบสัดส่วน จาก 80 คนเป็น 125 คน จากการ
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แกไ้ขน้ี จาํนวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏรก็จะเท่ากบัตามรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2540 คือ 500 คน แต่ฉบบั 
พ.ศ. 2540 มี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏรแบบบญัชีรายช่ือนอ้ยกว่า คือ 100 คน และ แบบเขตมากกว่า คือ 400 
คน 

ในดา้นการเขา้สู่ตลาดของ คณะรัฐมนตรี  รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีไม่ตอ้งมาจาก
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จนมีการประทว้งและแกใ้ห้นายกรัฐมนตรีตอ้งมาจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏร 
รัฐมนตรีสามารถเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดใ้นเวลาเดียวกนั รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2540 และ ฉบบั 
พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีตอ้งมาจากการเลือกตั้ง  โดยรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2540 มีการแยกอาํนาจนัน่คือ
รัฐมนตรีเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร์ไม่ได ้แต่ในรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2550 กลบัไปใชข้อ้กาํหนดเดิมคือ
ไม่หา้มรัฐมนตรีเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏร 

ในดา้นการแข่งขนัในการเลือกตั้ง สําหรับสมาชิกสภาผูแ้ทนแบบเขตเลือกตั้งรัฐธรรมนูญ ฉบบั 
พ.ศ.2540 เป็นฉบบัเดียวท่ีเลือกตั้งแบบเขตเลก็เขตเดียวเบอร์เดียว นั้นคือ เขตหน่ึงมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏร
คนเดียว  ซ่ึง มีผลในการเลือกตั้ งปี  2544 และ  25482  อีกสองฉบับเป็นเขตใหญ่  คือ  จังหวัดท่ี มี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏรไม่เกิน 3คน ใหจ้งัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง แต่ถา้หากจงัหวดันั้นมีสมาชิกผูแ้ทนราษฏร
เกินสามคนใหมี้เขตเลือกตั้งมากกว่าหน่ึงเขต โดยในแต่ละเขตตอ้งมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏรไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
สองคน  ส่วนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือมีทั้ งในฉบับ 2540 และ ฉบบั พ.ศ.2550 โดย
รัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2540 ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏรประเภทน้ี แต่ ฉบบั พ.ศ.2550 
ปรับแยกบญัชีรายช่ือออกเป็นภาค  และให ้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรบญัชีรายช่ือมีความสัมพนัธ์กบัภาคนั้น
ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ ประชาชนกจ็ะเลือกตามบญัชีรายช่ือเฉพาะในภาคของตน 

การแกไ้ขรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2550 ในเดือนมีนาคม 2554ไดก้ลบัมาใชก้ารแบ่งเขตเป็นเขตเดียว
เบอร์เดียวและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏรแบบสดัส่วนใชป้ระเทศเป็นเขตเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2534 ฝ่ายราชการคือ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
และกรุงเทพมหานคร เป็นผูจ้ดัการเลือกตั้ง โดยนับคะแนนท่ีหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 
ฉบบั พ.ศ.2540   คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีทาํหนา้ท่ีจดัการและ
กาํกบัการเลือกตั้ง โดยนบัคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งรวมในท่ีเดียว โดยมีเหตุผลสาํคญั คือเพ่ือไม่ให้รู้ว่าใน
หน่วยเลือกตั้งนั้นเลือกผูส้มคัรคนใด รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2550ยงัให ้กกต. เป็นผูจ้ดัการเลือกตั้ง แต่กลบั
นบัคะแนนท่ีหน่วยเลือกตั้ง (ซ่ึงการแกรั้ฐธรรมนูญในเดือน มีนาคม 2554 ไม่มีการแกไ้ขประเดน็น้ี) 

                                                        
2ไม่รวมถึง การเลือกตั้งปี 2549 ท่ีการเลือกตั้งเป็นโมฆะ เพราะศาลตดัสินวา่ การจดัท่ีกาบตัรของผูล้งคะแนนหนัออกมาทางหนา้หน่วย

เลือกตั้งเป็นการกระทาํท่ีผดิ 
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ในดา้นการลงโทษการทุจริตการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2540 ให้อาํนาจ กกต.ให้มีการ
เลือกตั้งใหม่หากมีความเช่ือว่ามีการทุจริต ซ่ึงทาํให้การทุจริตไม่มีผล  รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2550 ไดเ้พ่ิม
อาํนาจเร่ืองการยุบพรรคเพ่ิมเขา้มา โดยหากเช่ือว่า กรรมการบริหารพรรคมีส่วนในการทุจริตการเลือกตั้ง  
หรือรับรู้แต่ไม่มีการแกไ้ขกส็ามารถดาํเนินการเพ่ือยบุพรรคการเมืองนั้นได ้และหากศาลรัฐธรรมนูญตดัสิน
ยบุพรรคการเมืองใด กรรมการบริหารพรรคกจ็ะถูกตดัสิทธิการเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี 

ประเดน็ตลาดการเมือง 

 
 รูปที ่1สัดส่วนการไปใช้สิทธิเลอืกตั้ง 

การเลือกตั้งท่ีผ่านมา มีพฤติกรรมการเลือกตั้งซ่ึงมีผลต่อตลาดการเมืองคือ ประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งมากข้ึนจาก รูปท่ี 1 พบว่าประชาชนไปใชสิ้ทธิมากข้ึนโดยเพ่ิมเป็นตามลาํดบั โดยทัว่ประเทศ เพิ่ม
จากร้อยละ 58 ในปีพ.ศ.  2535 เป็น ร้อยละ 70 ในปี พ.ศ. 2544 และ ร้อยละ 74 ในปีพ.ศ. 2550  โดยในปี 
พ.ศ. 2550น้ีภาคท่ีมีสดัส่วนสูงสุดคือภาคใต ้เป็นร้อยละ 78 ส่วนท่ี ตํ่าสุดคือ กรุงเทพ ร้อยละ 69 

 
รูปที ่2 การเลอืกยกพรรคทั้งเขต(เขตใหญ่) 
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ประชาชนยงัเลือกเป็นพรรคมากข้ึน รูปท่ี 2 และรูปท่ี 3 แสดงผลการเลือกตั้งลกัษณะยกเขต คือเลือก
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรเดียวกนัทั้งเขต โดยในรูปท่ี  2 เป็นการแข่งขนัในเขตใหญ่ท่ีแสดงว่าในการ
เลือกตั้งคร้ังล่าสุด มีสดัส่วนเขตเลือกตั้งเกินคร่ึงท่ีเป็นการเลือกทั้งพรรคซ่ึงสูงกว่าในปี พ.ศ. 2535 มาก  ทั้งน้ี
ในภาคใตมี้ลกัษณะการเลือกเป็นพรรคชดัเจนตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2538 ส่วนรูปท่ี 3 พิจารณาในการเลือกแบบแบ่ง
เขต(เขตเดียวเบอร์เดียว) ไม่สามารถพิจารณาจากตวัเลขแต่ละเขตไดเ้พราะมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏรได้
เพียงคนเดียวไดจึ้งพิจารณาผลทั้งจงัหวดั  โดยใชเ้กณฑ์ว่า  หากจงัหวดันั้นเลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
พรรคเดียวกนัเกิดคร่ึงก็แสดงว่าเลือกเป็นพรรคก็จะพบว่ามีสัดส่วนท่ีสูง และในการเลือกตั้งปี  2548 จะมี
สดัส่วนท่ีสูงข้ึนมาก 

 

 
รูปที3่  สัดส่วนจงัหวดัทีเ่ลอืกพรรคเดยีวเกนิคร่ึง 

ของจาํนวน สส. (%) 

 

สัดส่วนผูไ้ปลงคะแนนเสียงสูงข้ึนและการเลือกเป็นพรรคมากข้ึน ช้ีไดว้่าพฤติกรรมของผูเ้ลือกตั้ง
เปล่ียนไป  สนใจการเลือตั้ งมากข้ึน   ส่วนหน่ึงน่าจะเป็นเพราะการท่ีนายกรัฐมนตรีต้องมาจาก
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ทาํใหก้ารเลือกตั้งมีความหมายว่าเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรี  เพราะหากพรรคท่ี
ตนเองสนบัสนุนมีเสียงมากพอกห็วัหนา้พรรคกจ็ะไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรี  ต่างจากสมยัประชาธิปไตยคร่ึงใบ
ท่ีคนนอกเป็นนายกรัฐมนตรีได ้ ถึงแมพ้รรคท่ีตนเลือกไดเ้สียงขา้งมาก คนภานนอก(หรือคนกลาง)ก็เป็น
นายกรัฐมนตรีได ้จากการท่ีการเลือกตั้งเป็นพรรคเหมือนเลือกนายกรัฐมนตรี การเลือกแบบบญัชีรายช่ือก็
เป็นการเลือกพรรค  ทาํใหพ้รรคการเมืองเร่ิมมีการเสนอนโยบาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่พรรคไทยรักไทยในการ
เลือกตั้ง พ.ศ. 2544 ทาํใหป้ระชาชนเร่ิมคุน้เคยและคาดหวงัว่า การเลือกตั้งจะทาํใหต้นไดน้โยบายท่ีตอ้งการ
หากพรรคท่ีตนเลือกไดเ้ป็นรัฐบาล ลกัษณะการเลือกเป็นพรรคจึงมีสูงข้ึน 
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การเ ลือกตั้ ง ปี  2544  ท่ี มีการปรับทั้ ง เ ร่ือง เขตและการจัดการ เ ลือกตั้ ง  พบว่ า มีผลให้ มี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏรหน้าใหม่เขา้สู่วงการเมืองมาข้ึน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรบญัชีรายช่ือทาํให้คน
ทัว่ไปเขา้สู่ตลาดการเมืองไดง่้ายข้ึน โดยในปี 2539 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหม่ท่ีเป็น สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรเขตทั้งประเทศมีเพียงร้อยละ 17 แต่ในปี 2544 มีร้อยละ 47 โดยสัดส่วนสูงสุดในภาคเหนือ โดยหาก
เทียบสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเก่าท่ีสอบตก สดัส่วนในปี 2544 กจ็ะสูงกวา่ในปี 2539 

 
รูปที ่4สัดส่วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตทีเ่ป็นสส.ใหม่ 

 

 
รูปท่ี 5สัดส่วน สส.เก่าสอบตก 
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การมีระบบสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรบญัชีรายช่ือมีส่วนดีในการใหมี้การเขา้สู่ตลาดง่ายข้ึนและสร้าง
แรงจูงใจให้พรรคการเมืองแข่งขนักนัทางดา้นนโยบาย แต่จะไม่ส่งเสริมการแข่งขนั และการรับผิดต่อ
ประชาชนเพราะประชาชนไม่ไดเ้ลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรโดยตรง  หากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมีการ
ทุจริตหรือประชาชนไม่ต้องการสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรนั้นก็ทาํอะไรไม่ได  ้เพราะพรรคเป็นผูเ้ลือก
สมาชิกสภาผูแ้ทนยราษฏร 

การควบคุมการทุจริตการเลือกตั้งในกรณีของ รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2540 ไม่กระทบต่อผลการ
เลือกตั้งมากนกั เพราะลงโทษเป็นรายบุคคล คือมีการเลือกตั้งใหม่ท่ีทาํให้ผูส้มคัรตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม และ
อาจไม่ไดรั้บเลือกกลบัมา การตดัสิทธิตามพระราชบญัญติัก็จะเป็นรายบุคคล  แต่การกาํกบัตามรัฐธรรมนูญ 
ฉบบั พ.ศ.2550จะกระทบต่อผลการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญจะทาํใหมี้การยบุพรรคและตดัสิทธิกรรมการพรรค
ได ้ ซ่ึงลกัษณะน้ีจะมีผลต่อการแข่งขนัในตลาดการเมืองท่ีชดัเจน 

วาทกรรมเขตเลก็เขตใหญ่ การซ้ือเสียง 

มีการกล่าวว่าการซ้ือเสียงเป็นปัญหาทั้งหมด หรือปัญหาใหญ่ท่ีสุดของกระบวนการประชาธิปไตย 
เพราะตอ้งมาถอนทุนทาํให้มีการทุจริตคอรรัปชัน่ (และนาํไปสู่การรัฐประหาร) เป็นวาทกรรมท่ียากจะหา
หลกัฐานมาสนบัสนุนหรือคดัคา้นไดอ้ยา่งเดด็ขาด 

แต่ก็เหตุผลและหลกัฐานท่ีพอจะสะทอ้นไดว้่า วาทกรรมน้ีอาจเป็นมายาคติ หรือวาทกรรมเพื่อ
ประโยชนท์างการเมืองมากกว่าเป็นขอ้เทจ็จริง โดยอาจพิจารณาว่าการซ้ือเสียงท่ีมีอยูอ่าจไม่ไดส่้งผลต่อการ
เลือกตั้ง เพราะคนท่ีรับเงินไม่จาํเป็นตอ้งไปเลือกผูท่ี้ใหเ้งิน  รวมทั้งผูท่ี้ใหเ้งินอาจจะเนน้ท่ีใหค้นไปเลือกตั้ง 
โดยคาดวา่คนกลุ่มนั้นจะเลือกตนหากคนเหล่านั้นไม่ไปกจ็ะหมดโอกาส 

โดยหากนึกถึงหลักความมีเหตุมีผลทางเศรษฐศาสตร์ ท่ีมองว่าคนมีเป้าหมายท่ีจะบรรลุเพ่ือ
ประโยชน์หรือความพอใจของตวัเองและจะตดัสินใจทาํอะไรเม่ือประโยชนม์ากกว่าตน้ทุน หากใชห้ลกัการ
น้ีจะพบว่า ไม่มีแรงจูงใจท่ีคนจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพราะประโยชน์จากการเลือกตั้งท่ีจะทาํใหค้นท่ี
ตนเลือกชนะนั้นไม่มี  เพราะหากการไปลงคะแนนเสียงของตนมีผลใหค้นท่ีเลือกชนะ แสดงว่าหากเราไม่ไป
ลงคะแนน คะแนนของผูส้มคัรตอ้งเสมอกนั เม่ือไปลงคะแนนแลว้จึงมีผลแพช้นะ ผลการเลือกตั้งท่ีผ่านมา
เรียกไดว้่าไม่มีการแพก้นัหน่ึงคะแนนเลย ประโยชน์จากการเลือกตั้งของคนๆหน่ึงจึงไม่มี เพราะไม่มีผลต่อ
การแพช้นะ แต่มีตน้ทุนคือค่าเสียเวลา ค่ารถ ดงันั้นการไปเลือกตั้งจึงไม่สามารถอธิบายดว้ยหลกัความมีเหตุ
มีผลของการตดัสินใจทางเศรษฐศาตร์ได้3 

การใหสิ้นจา้งไปลงคะแนนจึงอาจเป็นการสร้างแรงจูงใจใหค้นไปลงคะแนน ทั้งน้ีไม่ไดแ้ปลว่าเป็น
เร่ืองท่ีดีควรส่งเสริม แต่ให้พิจารณาว่าพฤติกรรมน้ีอาจไม่มีผลช้ีขาดต่อการเลือกตั้ง  ดงัเช่นงานสาํรวจของ 

                                                        
3
 การไปเลือกตั้งตอ้งอธิบายดว้ยเหตุผลอ่ืน เช่น ความพอใจท่ีทาํหนา้ท่ี ความไม่รู้สึกผิดท่ีไม่ไปเลือกตั้ง (ณัฏฐพงศ ์ทองภกัดี 2552 ) 
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สมชยั จิตสุชน และ วิโรจน์ ณ ระนอง ในการสัมนาวิชาการประจาํปี 2552 ของสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันา
ประเทศไทย “การปฎิรูปเศรษฐกิจเพ่ือความเป็นธรรมในสังคม” สาํรวจตวัอยา่ง 4,097 ครัวเรือนในเร่ือง
สาเหตุของความขดัแยง้ทางการเมือง โดยมีเพียงร้อยละ 2.3ของจาํนวนตวอย่างท่ี ตอบว่า ปัญหามาจาก
ชาวบ้านขายเสียง นักการเมืองซ้ือเสียง โดยร้อยละ 32.5 ตอบว่ามาจากนักการเมืองและผูมี้อาํนาจแบ่ง
ผลประโยชน์กนัไม่ลงตวั และร้อยละ 23 ตอบว่าประชาชนแบ่งขั้วไม่ยอมกนั ซ่ึงการสาํรวจน้ีสอดคลอ้งกบั
ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา ในคร้ังนั้นท่ีระบุว่าสาเหตุหลกัของความขดัแยง้ทาง
การเมืองมาจาก การแบ่งผลประโยชนไ์ม่ลงตวัโดยมีผูต้อบขอ้น้ีร้อยละ 45 ร้อยละ 11 ระบุว่ามาจากคอรัปชั้น
ของนกัการเมือง มีเพียงร้อยละ4.6 ระบุว่ามาจากระบบเลือกตั้งท่ีมีการซ้ือเสียง  

ในคาํถามท่ีว่าเหตุผลหลกัท่ีสส.ไดรั้บเลือกเหตุผลสาํคญัคือ การมีพรคพวก/หวัคะแนน การขยนัลง
พ้ืนท่ี/ใกลชิ้ดกบัประชาชน โดยมีเพียงร้องละ1-2 ของแต่ละกลุ่มรายไดท่ี้ตอบว่า การให้เงิน/ของ/สัญญาจะ
ให้ เป็นปัจจยัช้ีขาดผลการเลือกตั้ง ซ่ึงวิโรจน์ ณ ระนองการสาํรวจช้ีว่าสัดส่วนน้ีนอ้ยกว่าสัดส่วนของคนท่ี
ยอมรับว่าตวัเองรับเงินหรือของเสียอีก 

 

ตารางที ่1  Prisoners’ Dilemma ของการซ้ือเสียง 

 
 

นอกจากน้ีเราอาจมองไดว้่า ปัญหาการซ้ือเสียงเกิดจากระบบท่ีขาดความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั ในลกัษณะ
ปัญหา Prisoners’ dilemma ตารางท่ี 1 เป็นผลของการซ้ือเสียง ในรูปของโอกาสท่ีจะไดรั้บเลือกตั้งของ
ผูส้มคัรสองคน คือ นายก. และนาย ข.  สมมุติใหถ้า้ทั้งสองคนไม่ซ้ือเสียงทั้งคู่  โอกาสไดก้มี็เท่าๆกนั แต่ถา้
คนใดคนหน่ึงซ้ือเสียงและอีกคนไม่ซ้ือคนท่ีซ้ือก็จะมีโอกาสชนะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 80 คนไม่ซ้ือเสียงมี
โอกาสเพียงร้อยละ 20  แต่ถา้ซ้ือทั้งคู่กจ็ะมีโอกาสชนะเท่าๆกนั 

ลกัษณะเช่นน้ีการซ้ือเสียงเป็นยุทธศาสตร์ครอบงาํ(Dominant strategy)  เพราะไม่ว่าอีกฝ่ายจะทาํ
อยา่งไร เราซ้ือเสียงให้ผลดีกว่า เช่นสาํหรับนายก.แลว้ หากนายข. ไม่ซ้ือเสียง นายกซ้ึอเสียงจะดีกว่าไม่ซ้ือ
เสียง เพราะมีโอกาสไดร้้อยละ 80 สูงกว่าร้อยละ 50 แต่หากนายข.ซ้ือเสียงนายก.ซ้ือเสียงก็ดีกว่าไม่ซ้ือเสียง

 
 

นาย ข  

  นาย ก 

  ซ้ือเสียง  ไม่ซ้ือเสียง 

ซ้ือเสียง     50, 50   80, 20 

     ไม่ซ้ือเสียง 20, 80   50, 50 
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เช่นกนัเพราะโอกาสไดเ้ป็นร้อยละ 50สูงกวา่ร้อยละ 20 ดงันั้นไม่ว่านาย ข.จะมียทุธศาสตร์อยา่งไร นายก.ซ้ือ
เสียงดีกว่า  ซ่ึงหากทั้งคู่คิดเช่นน้ีก็จะซ้ือเสียง ผลคือมีโอกาสไดเ้ท่าๆกนั ไม่ต่างกบักรณีไม่ซ้ือเสียง การไม่
ซ้ือเสียง ในแง่ของทั้งสองคนและสังคมการไม่ซ้ือเสียงเป็นยทุธศาสตร์ท่ีดีกว่าการซ้ือเสียง ซ่ึงจะเกิดไดห้รือ
มีความเช่ือใจกนั เม่ือไม่มีความไม่ไวใ้จกนั  กไ็ม่สามารถร่วมมือกนั  กจ็ะมีการซ้ือเสียง 

กระบวนการกาํกบดูแลการเลือกตั้งท่ีมีประสิทธิภาพกจ็ะเป็นผลดีต่อทั้งสงัคมและต่อผูส้มคัรเอง
ดว้ย 

หากการซ้ือเสียงเป็นปัญหา การนบัคะแนนรวม และการเลือกเขตเดียวเบอร์เดียวน่าจะดีกว่าเขต
ใหญ่และนับคะแนนท่ีหน่วยเลือกตั้ง  โดยเหตุผลท่ีว่าการนับคะแนนรวมทาํให้ไม่สามารถรู้ไดว้่าคนใน
หน่วย(หมู่บา้น)นั้นเลือกใคร ผูซ้ื้อเสียงกจ็ะไม่รู้ว่าผลของการซ้ือเสียงเป็นอยา่งไรในรายละเอียด นอกจากน้ี
การนบัท่ีหน่วยเลือกตั้งซ่ึงมีเป็นจาํนวนมาก พรรคการเมืองไม่สามารถมีกาํลงัมากพอท่ีจะดูแลไดทุ้กหน่วย
หากมีการทุจริต  การนบัท่ีเดียวพรรคการเมืองจะมีตวัแทนไปดูแลไดดี้กวา่ 

มีการกล่าวว่าเขตเลก็จะทาํผูส้มคัรใชเ้งินซ้ือเสียงไดง่้ายกว่าเขตใหญ่เพราะมีผูสิ้ทธิเลือกตั้งมีจาํนวน
นอ้ยกว่า เขตใหญ่ตอ้งใชเ้งินซ้ือเสียงมาก ซ่ึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีอา้งในการกาํหนดในรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 
2550(ก่อนมีการแกไ้ข)  ใหเ้ลือกตั้งแบบเขตใหญ่แต่หากพิจารณาในดา้นการแข่งขนั ผูส้มคัรท่ีมีคุณภาพแต่มี
ทุนนอ้ยจะมีโอกาสนอ้ยในเขตใหญ่ เพราะตอ้งหาคะแนนเสียงมากเช่นกนั การเลือกตั้งเขตเล็กผูส้มคัรจะมี
ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงน้อยกว่า และมีโอกาสทาํความรู้จักคุน้เคยกับประชาชนในเขตได้ใกลชิ้ดกว่า  
ประชาชนก็จะมีข่าวสารขอ้มูลผูส้มคัรไดดี้กว่าเขตใหญ่  ผูส้มคัรท่ีมีคุณภาพดี ทุนนอ้ยก็จะมีโอกาสแข่งขนั
ในเขตเลก็ไดดี้กว่าเขตใหญ่4 

หากดูความแตกต่างของคะแนนผูช้นะกบัผูแ้พท่ี้ไดค้ะแนนมากท่ีสุด การเลือกตั้งแบบเขตเลก็ความ
แตกต่างของคะแนนนอ้ยกว่า จะมีหลายเขตท่ีคะแนนแตกต่างกนัไม่ถึงพนัคะแนน   โดยเทียบคะแนนเฉล่ีย
ของผูช้นะคนสุดทา้ยกบัผูแ้พท่ี้ไดค้ะแนนมากท่ีสุด ในการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2535 ท่ีเป็นเขตใหญ่ คะแนนจะ
ต่างกนัโดยเฉล่ีย 29,509 คะแนน โดยในปี พ.ศ. 2544 จะเป็น 14,814 คะแนน ส่วนต่างของคะแนนผูแ้พแ้ละ
ผูช้นะในปีพ.ศ. 2535 จะเป็น 117 คะแนน ส่วนในปี พ.ศ. 2544 จะเป็น 13 คะแนน  โดย ความเขม้ขน้ในการ
แข่งขนัของเขตเลก็จึงสูงกวา่เขตใหญ่ 

นอกจากน้ีการกล่าวขา้งตน้ไม่ไดค้าํนึงว่า หากเป็นพรรคการเมืองตอ้งการไดส้มาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรมากท่ีสุด (ทั้งจังหวดั) หากเลือกเขตเล็กตอ้งชนะทุกเขต ส่วนในเขตใหญ่ให้ไดค้ะแนนเสียงคน

                                                        
4
 อมัมาร สยามวาลา และปิยนุชเพียรชอบ (2537) ช้ีประเดน็เช่นกนัวา่เขตใหญ่ทาํใหผู้ส้มคัรตอ้งอาศยัหวัคะแนนและผูมี้อิทธิผลในทอ้งถ่ิน

มาก เพราะยากจะหาเสียงไดอ้ยา่งทัว่ถึง ซ่ึงระบบน้ีพฒันาไปสู่การซ้ือขายเสียงได ้ผูส้มคัรท่ีเป็นคนดีแต่คนรู้จกัเฉพาะในทอ้งท่ีท่ีอาศยัอยูมี่
โอกาสสอบตกไดม้าก 
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สุดทา้ยชนะคู่แข่งเป็นใช้ได ้ นั้นคือใช้งบประมาณ(หรือการซ้ือเสียง)กอ้นเดียวเลือกไดท้ั้ งสามคน(หรือ
จาํนวนทั้งหมดในเขตใหญ่) ในขณะท่ีถา้เป็นเขตเลก็ตอ้งใชง้บประมาณแข่งทุกเขต 

ตารางที ่2 คะแนนผู้ชนะเขตเลก็และเขตใหญ่ 

  
จงัหวดั 

2539 2544  
จงัหวดั 

2550 2548 

เขตใหญ่ เขตเลก็ เขตใหญ่ เขตเลก็ 
กระบ่ี 96,767 101,698 จนัทบุรี 105,719 127,064 
จนัทบุรี 79,052 112,582 ชยันาท 51,159 99,542 
ชยันาท 70,417 87,182 ชุมพร 195,736 172,195 
ชุมพร 142,296 146,580 ตาก 112,607 105,653 
ตาก 83,769 101,390 นครนายก 36,283 76,638 
นครนายก 65,167 46,849 น่าน 109,750 135,946 
น่าน 92,303 98,424 ประจวบ 169,655 141,892 
ปทุมธานี 89,109 111,887 ปราจีนบุรี 62,271 138,210 
ประจวบ 112,452 115,648 พะเยา 131,897 169,631 
ปราจีนบุรี 100,034 96,439 พงังา 64,395 81,292 
พะเยา 90,834 116,691 พทัลุง 194,494 164,058 
พทัลุง 160,187 121,985 เพชรบุรี 124,094 132,738 
เพชรบุรี 124,426 139,552 แพร่ 153,994 176,617 
แพร่ 121,799 151,191 ภูเกต็ 87,905 88,406 
มุกดาหาร 52,677 48,731 มุกดาหาร 48,785 86,368 
ยะลา 73,564 92,324 แม่ฮ่องสอน 30,697 37,544 
ระยอง 89,619 93,019 ยะลา 72,251 94,645 
ลาํพนู 103,496 97,162 ลาํพูน 91,189 146,085 
สตูล 61,080 48,780 สตูล 65,681 67,279 
สมุทรสาคร 93,864 74,110 สมุทรสาคร 99,095 119,342 
สระแกว้ 244,887 166,889 สระแกว้ 142,701 213,766 
หนองบวัลาํภู 86,513 78,131 หนองบวัลาํภ ู 129,593 142,271 
อ่างทอง 100,306 74,830 อ่างทอง 64,474 80,043 
อุตรดิตถ ์ 94,402 117,865 อุตรดิตถ ์ 101,662 155,966 
อุทยัธานี 53,601 62,260 อุทยัธานี 78,069 75,580 
อาํนาจเจริญ 66,649 53,697 อุทยัธานี 52,066 84,947 

ท่ีมา: คาํนวณจากขอ้มูลสถิติและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏร 

ถา้จะเปรียบดูว่าคะแนนท่ีทาํให้พรรคการเมืองนั้นไดส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งหมดเป็นเช่นไร 
อาจทาํไดโ้ดยรวมคะแนนเสียงท่ีทาํใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเขตเลก็ชนะทุกเขตเทียบกบัคะแนนของผู ้
ชนะคนสุดทา้ยของเขตใหญ่ ก็จะรู้ว่าคะแนนท่ีทาํให้ไดส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งหมดเป็นเช่นไร เม่ือ
เปรียบเทียบการเลือกตั้งปี 2539(ท่ีเป็นเขตใหญ่) กบัปี 2544 (ท่ีเป็นเขตเลก็) กบัปี 2548 (ท่ีเป็นเขตเลก็) กบัปี 



นโยบายสาธารณะกับพฒันาการเศรษฐกิจ 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

14 

2550(ท่ีเป็นเขตใหญ่) ในจงัหวดัท่ีมีเขตการเลือกตั้งเขตเดียวทั้งจงัหวดั  จะพบว่า ส่วนใหญ่การเลือกตั้งเขต
เลก็ตอ้งมีคะแนนเสียงมากกวา่จึงจะได ้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งจงัหวดั 

เหตุผลท่ีสนบัสนุนการเลือกตั้งแบบรวมเขตจึงไม่ชดัเจน  รวมทั้งประเดน็ในเชิงปรัชญาวา่การ
เลือกตั้งเขตใหญ่ทาํใหค้นมีสิทธิในการเลือกตวัแทนไม่เท่ากนั บางคนมีสิทธิเลือกสองคน บางคนมีสิทธิ
เลือก สามคน   

4. รัฐธรรมนูญกบัการกาํกบัดูแลภาครัฐ 

 
รูปที ่6 การกาํกบัดูแลรัฐบาล 

 

ดงัไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ว่าว่าระบบประชาธิปไตยตวัแทนมีปัญหาตวัการตวัแทน รัฐธรรมนูญเป็น
กติการท่ีจะแกปั้ญหาน้ี โดยการกาํกบัพฤติกรรมของภาครัฐไม่ให้เอาประโยชน์ส่วนตนเบียดบงัประโยชน์
ประชาชน ในส่วนน้ีจะวิเคราะห์การกาํกบัภาครัฐตามรัฐธรรมนูญ ซ่ึงจะผา่นสามองคก์รท่ีสาํคญัคือ โดยสภา
ผูแ้ทนราษฏร องคก์รอิสระ และภาคประชาชน 

ในดา้นของสภาผูแ้ทนราษฏรกลไกท่ีสาํคญัคือ การอภิปรายไม่ไวว้างใจและการถอดภอนรัฐมนตรี
รัฐธรมนูญ 2534 ไม่มีกลไกพิเศษ นอกจากการกาํกบัรัฐบาลโดยการใชส้ภา ซ่ึงระบุสัดส่วนสมาชิกในการ
เสนออภิปรายและกระบวนการอภิปราย ซ่ึงหากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแพใ้นการลงมติก็ตอ้งพน้จาก
ตาํแหน่ง 

รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2540 มีนวตกรรมสําคญัคือให้การจดัตั้งองคก์รอิสระในการกาํกบัรัฐบาล 
โดยอาจพิจารณาว่าในระบบท่ีรัฐบาลมาจากพรรคเสียงขอ้งมากในสภาผูแ้ทนราษฎร์นั้นยากท่ีจะมีการ
ควบคุมโดยสภา เพราะพรรคการเมืองยอ่มตอ้งการเป็นรัฐบาล การควบคุมน่าจะมาจากองคท่ี์เป็นอิสระจาก
พรรคการเมือง   

การควบคุมโดยสภาผูแ้ทนราฏรในรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2540 จะมีการบญัญติัเพ่ิมเติมมากข้ึน 
เพราะหากอภิปรายไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีตอ้งมีการกาํหนดผูท่ี้จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป  รวมทั้งหาก
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มีการกล่าวหาเร่ืองรํ่ ารวยผิดปกติท่ีส่อไปในทางทุจริตต่อหนา้ท่ีตอ้งมีการยื่นถอดถอนดว้ย นอกจากน้ีการท่ี
รัฐมนตรีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทาํให้นายกรัฐมนตรีมีอาํนาจในการคุมพรรคร่วม เพราะหาก
ออกจากตาํแหน่งรัฐมนตรีกจ็ะไม่มีตาํแหน่งทางการเมือง 

ส่ิงท่ีรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2540 ให้บทบาทของสภามากกว่ารัฐธรรมนูญฉบบัก่อนๆคือการตั้ง
กระทู้สด   โดยในอดีตสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะตอบกระทู้ของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในพระราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงทาํให้มีความลา้ชา้ไม่ทนัการณ์  รัฐธรรมนูญ ฉบบั 
พ.ศ.2540กาํหนดให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรสามารถตั้งกระทูถ้ามนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีในเร่ืองท่ีเป็นท่ี
สนใจและกระทบประโยชน์ของประชาชนโดยแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการประชุมโดยไม่ตอ้งระบุ
คาํถาม นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตอ้งตอบในสภายกเวน้เห็นว่ายงัไม่ควรเปิดเผยเพราะเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัหรือผลประโยชนข์องแผน่ดิน 

รัฐธรรมนูญ ทุกฉบบัมีขอ้กาํหนดในเร่ืองการขดัแยง้ของผลประโยชน์ เน้ือหาสําคญัคือรัฐมนตรี
ตอ้งไม่มีการทาํสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญาของรัฐ ซ่ึงเป็นการกาํหนดพฤติกรรมไม่ให้เป็นปัญหาในการ
บริหารงานได ้ รวมทั้งระบุหา้มการดาํรงตาํแหน่งในองคก์รต่างๆซํ้าซอ้นกนั 

องคก์รอิสระ 

นวตกรรมสาํคญัของ รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2540 คือองคก์รอิสระท่ีจะคุมภาครัฐ ตั้งแต่การเลือกตั้ง  
กกต.มีบทบาทในการท่ีจะพิจารณากาํกบัผูท่ี้จะไดรั้บการเลือกตั้ง นอกจากน้ี ปปช.  ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาล
ปกครอง ศาลแผนกคดีอาญาผูดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง ก็จะมีการควบคุมการใชอ้าํนาจของรัฐ ทั้งยงัมี
องคก์รทาํหนา้ท่ีตรวจสอบดา้นต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ผูต้รวจการแผน่ดิน และการดูแล
อาํนาจรัฐต่อประชาชน เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  

 
รูปที ่7 ทีม่าขององค์กรอสิระ 

องคป์ระกอบตาม
รฐัธรรมนญู 2540, 2550 

แตกตา่งกนั 

กรรมการสรรหา
เสนอชือ่ 

วฒุสิมาชกิเลอืกและ
แตง่ต ัง้ 

2540 มาจากการ
เลอืกต ัง้ 

2550 เลอืกต ัง้และ
แตง่ต ัง้ 
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เน่ืองจากองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญมีลกัษณะเป็นตวัแทนท่ีจะมาดูแลอาํนาจรัฐท่ีมาขององคก์ร
อิสระน้ีจึงมีความสาํคญั  โดยขั้นตอนในการคดัเลือกเร่ิมจากการมีคณะกรรมการสรรหา พจิารณาคดัเลือกผูท่ี้
เหมาะสม เสนอช่ือใหค้ดัเลือกหรืออนุมติัโดยวฒิุสมาชิก เพ่ือโปรดเกลา้ฯต่อไป 

รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2540 และ ฉบบั พ.ศ.2550 ใชข้ ั้นตอนเดียวกนัในการสรรหาคณะกรรมการ
องคก์รอิสระ  แต่กรรมการสรรหามีองคป์ระกอบท่ีต่างกนั  โดยในรัฐธรรมนูญ 2540 จะมี ผูแ้ทนศาล สาย
การเมือง สายวิชาการแต่ในรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2550 สายศาลจะมีบทบาทหลกั 

ในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญ  รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2540ให้มีจาํนวน 15 คน โดยมาจากผูพิ้พากษา
และตุลาการ 7 คน มาจากผูท้รงคุณวฒิุสาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์รวม 8 คน  รัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2550 ให้
มีจาํนวน 9 คน โดยสายผูพิ้พากษาจะมีมากกวา่สายผูท้รงคุณวฒิุคือ 5 คนต่อ 4 คน 

คณะกรรมการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ ฉบบบัพ.ศ. 2540 จะ
ประกอบ ประธานศาลฎีกา คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซ่ึง
เลือกกนัเองใหเ้หลือ 4 คน คณบดีคณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซ่ึงเลือก
กนัเองใหเ้หลือ 4 คน ผูแ้ทนพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พรรคละ 1 คน 
ซ่ึงเลือกกนัเอง ใหเ้หลือ 4 คน โดยเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิรวม 16 คน เพ่ือใหวุ้ฒิสมาชิกลงมติคดัเลือกเหลือ 8 
คน  ส่วนรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ.  2550 ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูน้าํฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร และประธานองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญซ่ึง
เลือกกนัเองใหเ้หลือ1คน เป็นกรรมการ ดาํเนินการสรรหาส่งช่ือใหว้ฒิุสภาลงมติเห็นชอบ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดว้ยประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอ่ืนอีก 4 คน  การ
สรรหาตามรัฐธรรมนูญ ฉบบัพ.ศ. 2540 ใหมี้คณะกรรมการสรรหาจาํนวน 10 คน ประกอบดว้ยประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลแห่งซ่ึง
เลือกกนัเองใหเ้หลือ 4 คน ผูแ้ทนพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคละ 1 
คน ซ่ึงเลือกกนัเองให้เหลือ 4 คน ทาํพิจารณาสรรหาเสนอช่ือ 5 คนประธานวุฒิสภา และใหท่ี้ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูส้มควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ งจาํนวน5คนเสนอต่อประธานวุฒิสภา โดย
วฒิุสมาชิกจะลงมติคดัเลือกเหลือ 5 คน 

 รัฐธรรมนูญ  ฉบับ  พ.ศ .  2550 การสรรหากระทําให้มีคณะกรรมการสรรหาจํานวน 7 คน 
ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร ผูน้าํฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร บุคคลซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ศาลฏีกาคดัเลือกจาํนวน 1 คน และ
บุคคลซ่ึงท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคดัเลือกจาํนวน 1 คน เป็นกรรมการสรรหา ผู ้ ท่ี
สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจาํนวน 3 คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา  ส่วนกรรมการการเลือกตั้งอีก2 คน
จะเสนอจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฏีกา 



นโยบายสาธารณะกับพฒันาการเศรษฐกิจ 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

17 
 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ  ตามรัฐธรรมนูญ  ฉบับ  พ .ศ .  2550 
ประกอบดว้ย 9 คน คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจาํนวน 15 คน 
ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของ
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลทุกแห่งซ่ึงเลือกกนัเองให้เหลือ 7 คน ผูแ้ทนพรรคการเมืองทุก
พรรค ท่ีมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคละ 1 คน ซ่ึงเลือกกนัเองให้เหลือ 5 คน เป็นกรรมการ 
และให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ งประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 รัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. 2550 มีจาํนวนคณะกรรมการเท่าเดิม แต่กรรมการสรรหาเปล่ียนไป โดยมี
คณะกรรมการสรรหาจาํนวน 5 คน ประกอบดว้ยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และผูน้าํฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานวฒิุสภาเป็นผูล้ง
นามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง 

อาํนาจขององคก์รอิสระในรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2550 กจ็ะมากกวา่เดิม เช่นการยบุพรรค หนา้ท่ี
กกต.ท่ีกาํหนดใหว้างกรอบพฤติกรรมนกัการเมือง   ปปช.ท่ีจะมีหนา้ท่ีคุมพฤติกรรมการเมืองมากข้ึน 

ดา้นประชาชน 

รัฐธรรมนญ 2540 ใหป้ระชาชนมีบทบาทโดยตรงในการควบคุมรัฐบาล โดยใหส้ามารถประชาชน
จาํนวน 50,000 คน มีสิทธิเสนอถอดถอนผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองตามท่ีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญต่อ
ประธานวฒิุสมาชิกได ้โดยตอ้งระบุการกระทาํผดิท่ีชดัเจน  ซ่ึงรัฐธรรมนูญ2550 มีบทบญัญติั ลดจาํนวนผูล้ง
ช่ือ จาก 50,000 คนเหลือ 20,000คน 

ประเดน็การกาํกบั  

รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2540 ตอ้งการให้รัฐบาลเขม้แข็ง สภากาํกบัรัฐบาลยากกว่าเดิมประกอบกบั
เห็นว่าในระบบสภาท่ีรัฐบาลจะมาจากพรรคท่ีไดเ้สียงขา้งมาก การจะให้สภาคุมรัฐบาลจึงทาํไดย้าก เพราะ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในพรรคอยากเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรครัฐบาลมากกว่าเป็นฝ่ายคา้น  จึง
เป็นท่ีมาของวาทกรรมว่า “เผดจ็การรัฐสถา” 

การมีองค์กรอิสระท่ีไม่มีผลประโยชน์กบัพรรคการเมมืองและรัฐบาลเพ่ือกาํกบัดูแลจึงมีความ
สมเหตุสมผล  แต่ก็มีความยากท่ีจะหากรรมการองค์กรอิสระท่ีเป็นอิสระท่ีแทจ้ริง มีความสามารถท่ีจะ
ควบคุมภาครัฐ รวมทั้งป้องกนัการแทรกแซงจากกลุ่มต่างๆ แต่กอ็าจกล่าวไดว้่าเป็นทิศทางท่ีน่าส่งเสริมและ
การเรียนรู้จะทาํให้องคก์รมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยองคก์รเหล่าน้ีจะไดรั้บการอนุมติัจากวุฒิสมาชิก ซ่ึง
เป็นตวัแทนของประชาชน นั้นคือองคก์รเหล่าน้ีจะตอ้งมีความรับผิด(Accountability)ต่อประชาชนโดยผา่น
วฒิุสภา 
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แต่รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2550 ทั้งการสรรหาและการอนุมติัองคก์รอิสระจะห่างจากประชาชนมาก 
เพราะกรรมการสรรหา จะมาจากสายศาลเป็นหลกั รวมทั้งองคป์ระกอบของศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีสายศาล
สูงกว่าสายผูท้รงคุณวุฒิต่างจากรัฐธรรมนูญฉบบั 2540 รวมทั้งวุฒิสมาชิกจะมาจากส่วนท่ีแต่งตั้งท่ีไม่ไดม้า
จากประชาชนดว้ย 

รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2550ในบทเฉพาะกาล ยงัใหค้ณะกรรมการองคก์รอิสระจากการแต่งตั้งของ 
คมช.ยงัดาํรงตาํแหน่งต่อไป นัน่คือนอกจากโดยโครงสร้างยงัมีความเก่ียวพนักบัประชาชนนอ้ยแลว้ ในทาง
ปฎิบติัยงัมีความเก่ียวพนัผูท่ี้ทาํการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 ดว้ย  

การกาํกบัตามรัฐธรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2550 มีผลทาํใหก้ารแข่งขนัในตลาดการเมืองนอ้ยลง  จากการ
ยบุพรรค  ตดัสิทธินกัการเมือง การถอดถอนนายกรัฐมนตรี มีลกัษณะกีดกนัการเขา้สู่ตลาดการเมือง 

รัฐธรรมนูญสองฉบบัหลงัน้ีมีแนวคิดท่ีดีท่ีจะใหป้ระชาชนกาํกบัภาครัฐโดยการถอดถอนผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมือง แต่การกาํกบัโดยตรงดว้ยภาคประชาชนยงัทาํไดย้ากเพราะตน้ทุนสูง จึงยงัไม่เห็นผล
ตากท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

การกาํกบัโดยองคก์รอิสระและขอ้กาํหนดในรัฐธรรมนูญ เป็นเพราะนกัการเมืองไม่เป็นท่ีไวว้างใจ 
แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าขอ้บญัญติัในรัฐธรรมนูญจะไม่จาํกดัพฤติกรรมของขา้ราชการระดบัสูง ซ่ึงกมี็โอกาสท่ี
จะมีพฤติกรรมท่ีไม่เอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน มีทุจริตคอรัปชัน่ไดเ้ช่นกนั นอกจากน้ีการมีองคก์รอิสระท่ี
เป็นอิสระจากรัฐบาล   แต่ก็เป็นขอ้จาํกดัในการบริหารงานของฝ่ายการเมืองได ้เช่น การให้ ปปช.ท่ีเป็น
อิสระดูแลเร่ืองการทุจริตของราชการ ทาํให้ฝ่ายการเมืองขาดเคร่ืองมือในการท่ีจะกาํกบัดูแลการทุจริตของ
ขา้ราชการโดยตรง รวมทั้ งทาํให้ภาระงานของปปช.มาก จนมีการกล่าวถึงการท่ีมีคดีท่ีหมดอายุความ 
ลกัษณะน้ีจะเป็นเช่นเดียวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน 

5.  รัฐธรรมนูญกบันโยบายสาธารณะ 

 
รูปที ่ 8 นโยบายสาธารณะ 

นโยบายสาธารณะ 

นโยบายพืน้ฐาน 
ตามรฐัธรรมนูญ 

การออกกฎหมาย 

รฐับาล 

สภา 

ภาคประชาชน 

องคก์รอสิระ 
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 ท่ีมาของนโยบายสาธารณะตามรัฐธรรมนูญอาจมองไดค้ร่าวๆจากรูปขา้งตน้รูปขา้งบน  โดยใน
รัฐธรรมนูญจะมีหมวดนโยบายพ้ืนฐานของรัฐ ซ่ึงแมจ้ะไม่ไดบ้งัคบัให้รัฐบาลทาํ แต่รัฐบาลก็ตอ้งพิจารณา
และช้ีแจงต่อสภาทุกปี  อีกดา้นหน่ึงคือการออกกฏหมาย เพราะนโยบายสาธารณะมกัจะอยูใ่นรูปกฏหมาย 
ซ่ึงรัฐธรรมนูญก็จะกาํหนดกระบวนการในการออกกฏหมาย  นอกจากน้ีองค์กรอิสระก็สามารถมีการ
ดาํเนินการหรือคาํสั่งท่ีมีผลต่อนโยบายสาธารณะ  โดยในส่วนน้ีจะเนน้เร่ืองรัฐธรรมนูญกบันโยบายพื้นฐาน 
และการออกกฏหมาย 

ในดา้นนโยบายพ้ืนฐานของรัฐ รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2534 จะมีเน้ือหาไม่ต่างจากรัฐธรรมนูญ
ฉบบัก่อนๆ จะเป็นเร่ืองทัว่ไปครอบคลุมไม่มาก ลกัษณะให้รัฐมีนโยบายท่ีจะดูแลประชาชนดา้นการศึกษา
ภาคบงัคบั การสาธารณสุข การช่วยเหลือผูย้ากไร้  เน้ือหานโยบายท่ีจะต่างจากรัฐธรรมนูญฉบบัอ่ืนท่ีชดัเจน
คือการระบุใหรั้ฐกระจายอาํนาจการคลงัใหก้บัทอ้งถ่ิน 

ตาราง ผ3 ในภาคผนวก ช้ีให้เห็นชดัรัฐธรรมนูญสองฉบบัหลงัมีเน้ือหาของนโยบายพ้ืนฐานของรัฐ 
แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญ 2534 มาก รัฐธรรมนูญ2540 มีเน้ือหามากข้ึน และประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจงข้ึน 
เช่น กาํหนดสิทธิในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่นอ้ยกว่า 12 ปี การสนบัสนุนให้ชุมชนดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มให้ชุมชน  การกาํหนดให้คล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติ
และใหมี้องคก์รอิสระจดัสรรความถ่ีและกาํกบัดูแลการประกอบการกิจการวิทย ุโทรทศัน ์และโทรคมนาคม 

นโยบายพ้ืนฐานของรัฐตามรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2550  มีความละเอียดมากข้ึนกว่าฉบบั พ.ศ. 
2540อีก  ราวกบัจะเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม มีการระบุให้บริหารมีนโยบายตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  มีการให้อาํนาจชุมชนในดา้นต่างๆมากข้ึน  ไม่สนบัสนุนการแปรรูปของสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน  มีลกัษณะการให้สวสัดิการมากข้ึน ระบุใหโ้ครงการอาจจะเกิดผลกระทบอยา่งรุนแรงต่ชุมชนตอ้ง
ประเมินผลกระทบรับฟังความคิดเห็นประชาชนและมีองคก์รอิสระใหค้วามเห็น  

ในด้านการออกกฏหมาย   ขั้นตอนของสภาในการออกกฏหมายไม่เปล่ียนแปลงมาก  โดยหาก
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจะเสนอพระราชบัญญัติต้องให้พรรคมีมติให้เสนอได้ โดยมีสาชิกสภา
ผูแ้ทนราษฎรของพรรคการเมืองนั้นไม่น้อยกว่า 20 คนรับรอง รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2550 ยงัคงจาํนวน
สมาชิกสภาผูแ้ทนท่ีรับรองเป็น 20 คน แต่ไม่ระบุว่าพรรคต้องมีมติให้เสนอ แต่ทั้ งสองฉบบัยงัให้ร่าง
พระราชบญัญติัเก่ียวกบัการเงินตอ้งไดรั้บคาํรับรองจากนายกรัฐมนตรีจึงจะเสนอได ้  

รัฐธรรมนูญสองฉบบัหลงัน้ียงัให้ประชาชนมีสิทธิออกกฏหมาย โดยรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2540 
ให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้ งไม่น้อยกว่า 50,000 คน มีสิทธิเขา้ช่ือขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณา
กฎหมายตามท่ีกาํหนดในหมวด 3(สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย) และ หมวด 5 (แนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ) คาํร้องขอน้ี ตอ้งจดัทาํร่างพระราชบญัญติัเสนอมาดว้ย รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2550 มีบทบญัญติัน้ี
เช่นกนั โดยลดจาํนวนผูเ้ขา้ช่ือเสนอกฏหมายเป็นไม่นอ้ยกวา่ 10,000 คน 
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ประเดน็ด้านนโยบายสาธารณะ 

การกาํหนดนโยบายพ้ืนฐานของรัฐ แสดงความไม่เช่ือใจว่ารัฐจะมีนโยบายท่ีดีต่อประชาชน จึงตอ้ง
กาํหนดใหท้าํ  แต่การกาํหนดกไ็ม่ไดม้าจากประชาชน มาจากผูร่้างรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีหลกัประกนัอนัใดว่า
เป็นความตอ้งการของประชาชนจริง ประเด็นท่ีหลากหลายของ รัฐธรรนูญ 2550 สะท้อนความคิดของ
กรรมการในช่วงท่ีมีความไม่เห็นด้วยกบันโยบายของรัฐบาลทกัษิณท่ีค่อนขา้งจะเน้นการขยายตวัและ
บทบาทของเอกชน  จึงมีหลายขอ้ท่ีดูจะมีลกัษณะอนุรักษนิ์ยมไม่ไวใ้จระบบตลาด เช่น การห้ามดาํเนินการ
ทาํให้รัฐเป็นเจา้ของกิจการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานน้อยกว่าร้อยละ 51 การมีขอ้จาํกดัในการทาํความตกลง
ทางการคา้ การหา้มดาํเนินโครงการท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่งรุนแรงยกเวน้แต่จะผา่นเง่ือนไข
ท่ีกาํหนด  

ความหลากหลายของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญทาํใหน้โยบายขาดทิศทางท่ีชดัเจน มีความไม่
สอดคลอ้งกนับา้ง เช่นระบุใหส้นบัสนุนระบบตลาด แต่ใหเ้ป็นไปตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยไม่มีความหมายของปรัชญาท่ีชดัเจน การระบุใหรั้ฐไม่ทาํกิจการแข่งขนักบัเอกชนแต่มีบทบญัญติัท่ีดูจะ
ไม่สนบัสนุนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  

ถึงแมน้โยบายจะมีหลายขอ้มากข้ึน แต่เน่ืองจากขาดทิศทางก็จะไม่สามารถครอบคลุมเร่ืองสาํคญัท่ี
จะสอดคลอ้งกบัทิศทางพฒันาประเทศ เช่นมีการพูดถึงการพฒันาภาคเกษตร แต่ไม่ระบุถึงภาคบริการ ภาค
โทรคมนาคมท่ีจะเป็นส่ิงสาํคญัในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ไม่มีการมีนโยบายสังคมคนชราซ่ึงเป็นปัญหา
สําคญัของสังคไทยต่อไป  นโยบายพ้ืนฐานไม่ไดเ้ป็นขอ้บงัคบัให้รัฐบาลตอ้งทาํ ซ่ึงหากรัฐตอ้งทาํอย่าง
จริงจงักจ็ะมีผลต่อกระทบงบประมาณของรัฐอยา่งมาก 

การท่ีรัฐธรรมนูญมีนโยบายพ้ืนฐานท่ีมีรายละเอียด เป็นส่ิงท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากทาํให้ขาดการ
แข่งขนัทางนโยบาย ประชาชนไม่ไดเ้ลือกนโยบายแต่ผูร่้างรัฐธรรมนูญเป็นผูเ้ลือกนโยบาย ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
ช้ินๆไม่มีทิศทางท่ีชดัเจนดงักล่าวแลว้  นอกจากน้ีนโยบายพ้ืนฐานในรัฐธรรมนูญจะไม่สามารถเปล่ียนแปลง
ตามสภสพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมไดโ้ดยง่าย 

สมา ชิกสภาผู ้แทนท่ีมาจากประชาชนมีข้อจํากัดในการออกกฏหมายทั้ ง เ ร่ืองจํานวน
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรท่ีจะเป็นผู ้เสนอ   ทําให้พรรคเล็กไม่สามารถเสนอได้ รวมทั้ งหากเป็น
พระราชบญัญติัท่ีมีผลต่อการเงิน ตอ้งไดรั้บการรับรองจากนายกรัฐมนตรี มิฉะนั้นก็เสนอไม่ได ้ และหาก
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเสนอร่างพระราชบญัญตั รัฐบาลก็สามารถเสนอร่างพระราชบญัญติัในเร่ือง
เดียวกนัใหส้ภาพืจารณาได ้กฏหมายส่วนใหญ่จึงออกมาจากรัฐบาล 

รัฐธรรมนูญเปิดบทบาทใหป้ระชาชนมากข้ึน  แต่ประชาชนจะมีส่วนในการออกกฏหมายไดห้รือไม่  
ข้ึนอยูก่บัตน้ทุนธุรกรรม  เพราะมีขอ้กาํหนดใหต้อ้งมีร่างเสนอ พร้อมเหตุผล ผลท่ีไดจึ้งยงัไม่ชดัเจน 
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6.ประชาธิปไตยกบัการพฒันา5 

รัฐธรรมนูญเป็นส่วนสาํคญัในสังคมประชาธิปไตย เราน่าจะพิจารณาว่าความเป็นประชาธิปไตยมี
ผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจ  ในส่วนน้ีจึงรวบรวมการศึกษาท่ีใชข้อ้มูลระหว่างประเทศ วิเคราะห์ทางสถิติและ
การสร้างแบบจาํลองทางทฤษฎี ท่ีดูความสมัพนัธ์ของประชาธิปไตยกบัเศรษฐกิจ  

การศึกษาจากขอ้มูลระหว่างประเทศ ในดา้นการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ให้ผลท่ีต่างกนับา้ง โดยงาน
ในระยะหลงัช้ีวา่มีผลในทางบวกต่อการขยายตวัโดยงานบางช้ินช้ีว่าความสัมพนัธ์ระหว่างประชาธิปไตยกบั
การขยายตวัทางเศรษฐกิจน้ีไม่เป็นเส้นตรง  การทดสอบสรุปว่า ในระดบัประชาธิปไตยตํ่า เม่ือเสรีภาพ
ทางการเมืองสูงข้ึน จะมีการขยายตวัมากข้ึน  เม่ืออยู่ระดบักลาง ก็จะมีการขยายตวัสูงสุด และจะลดลงเม่ือ
ระดบัประชาธิปไตยสูง (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) ศึกษาประชาธิปไตยกบัเศรษฐกิจโดยพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการปกครอง จากขอ้มูล 150 ประเทศ ช่วงปี ค.ศ.1960-2000 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง 120 คร้ัง  การศึกษาพบว่า ความเป็นประชาธิปไตย (Democratization) และ ความเสรีทางเศรษฐกิจ 
(Economic liberalizations) ทาํให้การขยายตวัทางเศรษฐกิจสูงข้ึน แต่ลาํดบัของการเปิดเสรีก็มีความสาํคญั 
กล่าวคือ ประเทศท่ีมีการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจก่อนจะเป็นประชาธิปไตย จะมีการเติบโตท่ีดีกว่าการเป็น
ประชาธิปไตยแลว้จึงเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี การคาดหวงัต่อระบบการปกครองกมี็ผลต่ออตัราการ
การขยายตวัของเศรษฐกิจ โดยการประมาณการช้ีว่า หากคาดว่าจะมีการรัฐประหาร อตัราการขยายตวัจะ
ลดลง และการท่ีประเทศมีประชาธิปไตยท่ีมัน่คงต่อเน่ือง กจ็ะทาํใหมี้การขยายตวัท่ีดีข้ึน  

 ในดา้นความเท่าเทียมกนั Burkhart Ross(1997) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัประชาธิปไตย
และความเท่าเทียมกนัของรายได ้ประมาณการโดยใชร้ะบบสมการทางเศรษฐมิติให้ทั้งสองตวัแปรมีส่วน
กาํหนดซ่ึงกนัและกนั พบว่าประชาธิปไตยกบัความไม่เท่าเทียมกนัของการกระจายรายไดมี้ความสัมพนัธ์ซ่ึง
กนัและกนัท่ีไม่เป็นเส้นตรง มีลกัษณะเป็นตวัยูกลบั ในช่วงแรกเม่ือมีประชาธิปไตยมากข้ึนการกระจาย
รายไดจ้ะไม่ดี แต่เม่ือมีประชาธิปไตยระดบัหน่ึงการกระจายรายไดจ้ะดีข้ึน  Lee  Cheol – Sung (2005) 
ทดสอบความสมัพนัธ์ของการใชจ่้ายของรัฐ ความเป็นประชาธิปไตย ต่อการกระจายรายไดโ้ดยในประเทศท่ี
เป็นประชาธิปไตย พบวา่การเพ่ิมขนาดของภาครัฐ (ดูจากภาษีต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ) ทาํใหก้าร
กระจายรายไดดี้ข้ึน ส่วนประเทศท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย การเพ่ิมขนาดของรัฐนาํไปสู่การกระจายรายไดท่ี้
แยล่ง 

                                                        
5ส่วนน้ีเรียบเรียงจาก ณฏัฐพงศ ์ ทองภกัดี (2553) 
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 การศึกษาหลายช้ินช้ีว่าการใชง้บประมาณและการลงทุนของประชาธิปไตยและเผด็จการมีความ
แตกต่างกนั ส่งผลต่อคุณภาพการพฒันา โดย Motiram  Sripad and Nugent Jeffrey (2007) สร้างแบบจาํลอง
ทางทฤษฎีและทาํการทดสอบจากขอ้มูลภาคตดัขวาง (cross – section data) และ ขอ้มูลทั้งภาคตดัขวางและ
อนุกรมเวลา(Panel data) จาก 100 ประเทศ ทดสอบสมมติฐานว่า ความไม่เท่าเทียมกนัทางดา้นเศรษฐกิจและ
ความไม่เท่าเทียมกนัดา้นการเมือง จะทาํใหคุ้ณภาพของการศึกษาสาธารณะ (Public education) และ คุณภาพ
โดยรวมของประเทศกาํลงัพฒันาลดลง ผลการศึกษาพบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน แสดงว่า ประชาธิปไตยจะ
ทาํให้คุณภาพการศึกษาและคุณภาพการพฒันาดีข้ึน  นอกจากน้ีประชาธิปไตยจะลงทุนดา้นสาธารณะสุข 
ดา้นการศึกษา ดา้นสาธารณูปโภคสูงกว่า ดูแลส่ิงแวดลอ้มดีกว่าระบบเผดจ็การ (Lee  Cheol – Sung (2005) 
Eriksson Clas and Persson Joakim (2003) Harbaugh et al. (2002) Deacon Robert T.(2009)) 
 ในอีกดา้นหน่ึง การพฒันาเศรษฐกิจกมี็ผลต่อความเป็นประชาธิปไตย Barro Robert J. (1999) ศึกษา
เชิงประจกัษเ์พ่ือทดสอบสมมุติฐานว่า ความเจริญของสังคมมีผลต่อความเป็นประชาธิปไตย  โดยใชข้อ้มูล 
จากกว่า 100 ประเทศ ช่วงปี ค.ศ.1960 -1995 พบว่า ความเป็นประชาธิปไตย (สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
และเสรีภาพของประชาชน) จะเพิ่มข้ึน เม่ือ ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศต่อหัวสูงข้ึน ระยะเวลาท่ีเรียน
ระดบัประถมของผูท่ี้มีอาย ุ25 ปีข้ึนไป ความแตกต่างระยะเวลาการเรียนระดบัประถมของผูช้ายกบัผูห้ญิงท่ีมี
อายมุากกว่า 25 ปีข้ึนไปลดลง  โดยความเป็นประชาธิปไตย จะไม่ข้ึนอยูก่บัขนาดของประเทศ  แต่จะเพ่ิมข้ึน
หากสัดส่วนรายไดข้องชนชั้นกลางต่อรายไดร้วมสูงข้ึน  Rudra  Nita (2005) ศึกษาโดยใชส้มการเศรษฐมิติ
จากขอ้มูลภาคตดัขวางและอนุกรมเวลา (Panel data) ของประเทศกาํลงัพฒันา 59 ประเทศ ช่วงปีค.ศ.1972-
1997 พบว่า การท่ีประเทศกาํลงัพฒันาเขา้สู่กระบวนการโลกาภิวตัน์โดยเพ่ิมการคา้และการลงทุนระหว่าง
ประเทศ จะทาํให้มีความเป็นประชาธิปไตยสูงข้ึน  แต่ตอ้งมีการเพ่ิมรายจ่ายดา้นสวสัดิการเพ่ือช่วยผูถู้ก
กระทบในทางลบดว้ย 

Przeworski Adam (2004) ศึกษาขอ้มูล 135 ประเทศ ช่วงปี ค.ศ.1950-1990 อธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่งระบอบการปกครอง และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยแบ่งเป็นสองประเดน็ คือ การพฒันาทาง
เศรษฐกิจมีผลต่อการเกิดข้ึนและการอยู่รอดของระบอบทางการเมืองหรือไม่  และระบอบทางการเมือง 
ส่งผลต่อผลทางเศรษฐกิจ (Economic performance) หรือไม่ การศึกษาพบว่า ปัจจยัสําคญัท่ีสุดท่ีทาํให้
ประชาธิปไตยอยู่รอด คือระดบัรายไดต่้อประชากรท่ีสูง ประเทศท่ีรวยจะมีโอกาสสูงกว่าประเทศท่ีจนใน
การรักษาระบบประชาธิปไตย เพราะประเทศท่ีมีระดบัรายไดสู้ง จะสูญเสียรายไดม้ากหากเป็นเผด็จการ 
ปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งเสริมประชาธิปไตย คือ การศึกษาท่ีดีของประชาชน การท่ีไม่มีพรรคเดียวท่ีครอบงาํการ
ปกครอง การใชร้ะบบรัฐสภา (มากกว่าใชร้ะบบประธานาธิบดี) และการกระจายรายไดท่ี้ดี  ในประเดน็ของ
ระบบการปกครองกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การศึกษาพบว่าระบอบการปกครองไม่มีผลกบัอตัราการ
ลงทุนและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ  แต่การขยายตวัของรายไดต่้อหวัในระบบประชาธิปไตยสูงกว่า
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ระบบเผดจ็การ เน่ืองจากระบอบเผดจ็การ มีอตัราการเกิดสูงกว่า บทความจึงสรุปว่า เราไม่ตอ้งเสียสละความ
เป็นประชาธิปไตยเพ่ือการขยายตวัของเศรษฐกิจ  

จากการทบทวนการศึกษาระหวา่งประเทศท่ีทาํการศึกษาในระยะหลงัน้ีจึงช้ีว่า ระบบประชาธิปไตย
ซ่ึงมกัจะวดัดว้ยความมีเสรีภาพทางการเมืองหรือการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ส่งผลในทางลบต่อการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ มีแนวโนม้ท่ีจะทาํใหมี้การขยายตวัโดยมีการลงทุนในดา้นการศึกษา พฒันาทรัพยากร
มนุษย ์และส่งผลทางบวกต่อตวัแปรท่ีทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เช่ือว่าทาํให้เศรษฐกิจมีการขยายตวั ระบบ
ประชาธิปไตยทาํให้มีการกระรายไดดี้ข้ึน การปกป้องส่ิงแวดลอ้มมีมากข้ึน โดยเปรียบเทียบกบัระบบเผด็จ
การ ซ่ึงระบบเผด็จการจะมีการใชจ่้ายดา้นการทหารมากกว่าและในดา้นความสุขโดยรวม Bruno S. Frey, 
Kucher Marce and Stutzer Alois (2001)วิเคราะห์ขอ้มูลจากการสํารวจความพึงพอใจของชาว
สวิตเซอร์แลนดจ์าํนวน 6,000คน โดยผลการศึกษาพบว่า ในทอ้งถ่ินท่ีประชาชนมีบทบาทประชาธิปไตย
ทางตรงสูงประชาชนจะมีความสุขสูงกว่าท้องถ่ินท่ีประชาชนมีบทบาทน้อย แสดงว่ากระบวนการ
ประชาธิปไตยกมี็ความสาํคญัเช่นเดียวกบัความเป็นประชาธิปไตย 

หากจะพิจารณาว่าทาํไมระบบประชาธิปไตยจึงส่งท่ีดีต่อระบบเศรษฐกิจ การศึกษาหลายช้ินช้ีว่า 
เป็นเพราะระบบประชาธิปไตยสร้างฐานท่ีดีต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจ ส่ิงสําคญัอนัหน่ึงจากระบอบ
ประชาธิปไตย คือ เสรีภาพทางเศรษฐกิจ BarroRobert J. (1996) อธิบายว่า เสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic 
freedom) หมายถึง ตลาดเสรีและขนาดภาครัฐเล็ก  จะเน้นการปกป้องกรรมสิทธิเอกชน(Property right)  
ส่งเสริมการทาํงานของระบบตลาด  การทาํนวตักรรมมีผลต่อการขยายตวัตามทฤษฎีการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงผลการศึกษาจากขอ้มูลระหว่างประเทศยืนยนัเช่นนั้น โดยช้ีว่า เสรีภาพางเศรษฐกิจมีผลดีต่อ
การขยายตวัทางเศรษฐกิจ ลดการเบ่ียงเบนจากระบบตลาด การเคารพกฎหมายมีสูง 

ดงัไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ว่าการศึกษาหลายช้ินช้ีว่า ระบบประชาธิปไตยจะมีการลงทุนในทรัพยากร
มนุษย ์ดา้นการศึกษา สาธารณะสุข และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสูงกว่าระบบเผด็จการ ก็เป็นสาเหตุท่ีทาํให้มี
การขยายตวัท่ีดี ทฤษฎีการขยายตวัทางเศรษฐกิจใหม่ช้ีว่า ปัจจยัเหล่าน้ีมีความสําคญัต่อการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ นอกเหนือจากการออมท่ีเป็นจุดเน้นของทฤษฎีการขยายตวัทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม6 อย่างไรก็
ตามระบบท่ีเนน้ในเร่ืองการกระจายรายไดม้ากเกินไป อาจลดการขยายตวัทางเศรษฐกิจกไ็ด ้หากการกระจาย
รายไดม้าจากการถ่ายโอนทรัพยสิ์นจากคนรวยมาใหค้นจน 

กล่าวไดว้่าความสาํคญัของประชาธิปไตยโดยพื้นฐาน คือ การสร้างสถาบนัท่ีมีผลดีต่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน  RodrikDani (2007)ศึกษาความสาํคญัของสถาบนักบัการพฒันา สรุปอยา่งชดัเจนจากการศึกษาเชิง
ประจกัษว์่า การปกครองระบบประชาธิปไตยอยา่งมีส่วนร่วม จะสร้างสถาบนัจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Local 
knowledge) ท่ีทาํให้การพฒันามีคุณภาพ โดยหลกัฐานท่ีมีคือ ประชาธิปไตยจะมีการขยายตวัระยะยาวท่ี

                                                        
6Ray Debraj (1998). บทท่ี 3-4 
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คาดการณ์ไดมี้เสถียรภาพในการขยายตวัระยะสั้นมากกว่า รับมือกบัวิกฤติเศรษฐกิจไดดี้กว่า เพราะมีกลไก
ในการจดัการความขดัแยง้ไดดี้กว่า เพราะประชาชนมีส่วนร่วม เป็นไปตามกฏหมาย การศึกษายงัยกตวัอยา่ง
ว่า ประเทศไทย และเกาหลีใต ้รับมือวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 ไดดี้กว่าประเทศอินโดนีเซีย เพราะสองประเทศ
แรกท่ีกล่าวถึง มีการเปล่ียนรัฐบาลท่ีราบร่ืนตามระบอบประชาธิปไตย มีการรับฟังเสียงประชาชน ไม่
จาํเป็นตอ้งมีการจราจล  และประชาธิปไตยมีผลต่อการกระจายรายไดดี้กวา่  

โครงสร้างสถาบนัของสงัคมในลกัษณะน้ี  จะสอดคลอ้งกบัระบบตลาดในยคุโลกาภิวตัน์หรืออีกนยั
ยะหน่ึงคือสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นมิตรกบัระบบตลาด (Market friendly) มีการคุม้ครองกรรมสิทธ์ิ
(Property rights) เป็นสภาพท่ีเปิดกบัการลงทุนของเอกชนภายในและภายนอกประเทศ มีการเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจ (Liberalization) เป็นการสร้างบรรยากาศเพ่ือนวตักรรม(Innovation)ได ้ อีกทั้งมีการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรมนุษย ์ส่ิงแวดลอ้ม สนองตอบความตอ้งการของประชาชนและการทาํงานของ
ระบบตลาด  

นอกจากน้ี ระบบประชาธิปไตยยงัส่งเสริมธรรมาภิบาล นาํไปสู่การบริหารจดัการท่ีดีและสร้าง
สังคมท่ีมัน่คงได ้โดยสถาบนัประชาธิปไตยมีการตรวจสอบ จาํกดับทบาทของรัฐ ทาํใหรั้ฐหาผลประโยชน์
ส่วนตวัไม่ได(้หรืออยา่งนอ้ยก็) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพฒันาในระยะหลงัและเศรษฐศาสตร์สถาบนั ระบุ
ว่า จาํเป็นตอ้งใชธ้รรมาภิบาลเพ่ือให้ระบบตลาดทาํงานไดดี้ จึงส่งเสริมการขยายตวัทางเศรษฐกิจ และการ
กระจายรายไดดี้ข้ึน  

คงมีคนโตแ้ยง้ว่า ระบบเผด็จการหรือระบบรัฐบาลรวมศูนยก์็สามารถเป็นมิตรกบัระบบตลาดได้
สามารถสร้างความเสรีทางเศรษฐกิจได้ เน่ืองจากเผด็จการไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการวางแผนจาก
ส่วนกลางเสมอไป (ตวัอยา่งเช่น รัฐบาล Pinochet, Fujimori หรือแมแ้ต่รัฐบาลอานนัท)์ หรือรัฐบาลประเทศ
สังคมนิยมบางประเทศ ท่ีมีการลงทุนในด้านการศึกษาการสาธารณะสุขอย่างมาก ไม่ต่างจากประเทศ
ประชาธิปไตย  ในทางกลบักนัรัฐบาลจากระบบประชาธิปไตยอย่างเวเนซูเอลาก็มีการยึดทรัพยสิ์นของ
บริษทัต่างชาติระบบเผดจ็การกน่็าจะสามารถสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจไดเ้ช่นกนั 

ในประเด็นน้ีอาจพิจารณาไดว้่า เผด็จการเหมือนการลงทุนท่ีมีความเส่ียง เพราะมีโอกาสท่ีเผดจ็การ
ใช้อาํนาจเพ่ือสร้างความมัง่คัง่ของตนเองจากผลประโยชน์ของประเทศชาติ และจากการลงทุนท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ เห็นไดช้ดัจาก อฟัริกา ยุโรปตะวนัออก และ รัฐบาลประธานาธิบดีมาครอส  เราอาจหวงัว่า
เผดจ็การจะทาํเพ่ือประชาชน แต่ในระบบ จะไม่มีกลไกท่ีจะใหป้ระชาชนกาํกบัพฤติกรรมของเผดจ็การนั้น 

การตอบสนองของรัฐบาลท่ีไม่ไดม้าจากระบบประชาธิปไตยต่อประชาชนจะแคบกว่า ข้ึนอยู่กบั
กลุ่มผลประโยชนท่ี์รัฐบาลตอ้งสนองตอบ (Account for)จึงพบว่า งบประมาณทหารจะสูง เม่ือรัฐบาลมาจาก
การรัฐประหาร ซ่ึงรูปท่ี 9 ขา้งล่างก็ดูจะยนืยนัว่าในช่วงท่ีรับบาลมาจากรัฐประหาร สัดส่วนของงบประมาณ
ดา้นความัน่คงประเทศจะสูงข้ึน  รัฐบาลอานนัทใ์นยคุ รสช.มีนโยบายดา้นการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ดา้น
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การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจท่ีชดัเจน  เน่ืองจากรัฐมนตรีหลายคนมาจากภาคธุรกิจ และขา้ราชการท่ีสนบัสนุน
ดา้นนโยบาย มีทิศทางน้ีท่ีชดัเจน  แต่การดาํเนินการทางดา้นมาตรการทางเกษตร ดา้นการกระจายรายไดมี้
ไม่มาก (ณฏัฐพงศ ์ ทองภกัดี ธรรมนูญ  พงศรีกูร 2535) ส่วนรัฐบาลสุรยทุธ์ก็จะมีความแตกต่างจากรัฐบาล
อานนัท ์คือเป็นนโยบายอนุรักษนิ์ยม  การท่ีจะคิดว่ารัฐบาลเผด็จการ จะมีผลต่อเศรษฐกิจเหมือนรัฐบาลจาก
ระบบประชาธิปไตย จึงเป็นเร่ืองพิเศษมากกว่าเร่ืองทัว่ไป 

 
รูปท่ี 9 งบประมาณด้านป้องกนัประเทศ 

ขอ้ดีท่ีสําคญัประการหน่ึงของระบบประชาธิปไตยคือ การเปล่ียนแปลงทางการเมืองไม่รุนแรง 
เพราะผ่านการเลือกตั้งได ้เป็นระบบเปิด อย่างไรก็ตอ้งคาํนึงถึงคนส่วนใหญ่ และหากประชาชนไม่พอใจ 
ประชาชนกเ็ปล่ียนผูบ้ริหารได ้ส่วนระบบเผด็จการ การเปล่ียนแปลงมกัจะตอ้งใชก้าํลงั ซ่ึงจะเป็นตน้ทุนสูง
ต่อสังคม สร้างความไม่มีเสถียรภาพ หรือถา้รัฐบาลท่ีมาจากรัฐประหารตอ้งการลงจากอาํนาจเอง กม็กัจะตอ้ง
มีกระบวนการท่ีจะมีผอ่นถ่ายอาํนาจ เพ่ือไม่ใหมี้ภยัต่อตนเองภายหลงั ซ่ึงมกัทาํใหโ้ครงสร้างสถาบนัเสียไป 
(ขาดธรรมาภิบาล) และบิดเลือนระบบตลาด (เช่น สร้างการผกูขาด เป็นตน้) 

หากจะกล่าวโดยสรุปท่ีว่าประชาธิปไตยมีผลท่ีดีต่อการพฒันา  คือให้ระบบตลาดทาํงานได ้เป็น
เพราะสร้างธรรมาภิบาลไดดี้กว่ากรณีของเผด็จการ ทาํให้มีประสิทธิผลของรัฐในกระบวนการการจดัสรร
และการเขา้ถึงทรัพยากรท่ีเป็นธรรมและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศSen Amartaya 
(2000) ระบุว่าการพฒันาคือความเป็นอิสระให้คนสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองไดอ้ย่างเต็มท่ี ความ
เป็นอิสระในระบบประชาธิปไตยจึงเป็นทั้งวิถีและเป้าหมาย (Mean and end) ของการพฒันา 
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7. เราจะไปทางไหนกนั 
จากการวิเคราะห์ขา้งตน้ช้ีว่า รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2534  ไม่มีความแปลกใหม่ เป็นการส่งผ่าน

อาํนาจคณะรัฐประหาร  โดยไม่มีเจตนาจะปรับโครงสร้างของการปกครอง กระบวนการการกาํหนด
นโยบายสาธารณะและเน้ือหาไม่มีการเปล่ียนแปลงอะไรมาก 

รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2540รัฐธรรมนูญมีท่ีมาจากการปฎิรูปการเมือง  สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
มากจากตวัแทนประชาชนและนกัวิชาการมีความหลากหลาย  มีการปรับระบบการแกปั้ญหาตวัการตวัแทน 
ในกรอบใหม่โดยใชอ้งคก์รอิสระท่ีโยงใยกบัประชาชนผา่นวุฒิสมาชิก ไม่เนน้อาํนาจการตรวจสอบทางสภา 
มีการสร้างแรงจูงใจให้มีการแข่งขันมากข้ึนจากการเ ลือกตั้ งแบบแบ่งเขตท่ี เ ป็นเขตเล็กและมี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราฏรระบบบญัชีรายช่ือ การเลือกตั้ง ในปี พ.ศ. 2544 มีนักการเมืองใหม่เขา้สู่ตลาด
มากกว่าคร้ังอ่ืนๆ  รัฐธรรมนูญตอ้งการให้มีพรรคใหญ่ ให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ  โดยคิดว่าจะทาํให้ออก
นโยบายสาธารณะไดดี้ข้ึน โครงสร้างจึงไม่เอ้ือต่อพรรคเล็ก  รัฐธรรมนูญฉบบัน้ีได้รับการยอมรับของ
ประชาชนจากการท่ีเป็นกลไกท่ีจะปฏิรูปการเมืองจากภาคประชาชน 

รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2550 มีโครงสร้างใกลเ้คียงรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2540 มากกว่า  ฉบบั พ.ศ.
2534  แต่การแกปั้ญหาตวัการตวัแทนรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2550กลบัมีลกัษณะท่ีโยงใยกบัประชาชน
นอ้ยลง รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2550 ทั้งในส่วนขององคป์ระกอบขององคก์รอิสระท่ีมีบทบาทสาํคญัในการ
ตรวจสอบและกระบวนการสรรหาท่ีภาคประชาชนมีส่วนร่วมนอ้ยลง ภาคตุลาการมีบทบาทมากข้ึน รวมทั้ง
วฒิุสมาชิกกมิ็ไดม้าจากการเลือกตั้งทุกคน 

 

  
 

รูปท่ี 10  ทีม่าของรัฐธรรมนูญและผู้ร่าง 
 

รฐัธรรมนูญ 2534 

ปรับเปล่ียนจากรัฐบาล
รัฐประหารเป็นรัฐบาล

เลือกตัง้ 

ประธานสภารักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาตเิสนอชื่อ 

(292 คน) 

รฐัธรรมนูญ 2540 

ความต้องการ 

ปฏิรูปการเมือง 

คัดเลือกตวัแทน 

▪ประชาชน 76 คน 

▪นักวิชาการ 23 คน 

รฐัธรรมนูญ 2550 

ปรับเปล่ียนจากรัฐบาล
รัฐประหารเป็นรัฐบาล

เลือกตัง้ 

คณะมนตรีความม่ันคง
แห่งชาตคัิดเลือก 100 คน 
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หากพิจารณาถึงท่ีมาของรัฐธรรมนูญและผูร่้างรัฐธรรมนูญก็จะเขา้ใจถึงโครงสร้างและผลของ
รัฐธรรมนูญได ้รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2540 มีความแตกต่างอย่างชดัเจนว่ามาจากความตอ้งการปฎิรูปทาง
การเมือง ผูร่้างเลือกมาจากภาคประชาชน มีความหลากหลาย การกาํกับดูแลตัวแทนจึงมองจากภาค
ประชาชน  

ส่วนรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2534 และ ฉบบั พ.ศ.2550 เป็นการจดัการของผูย้ดึอาํนาจรัฐประหาร  
ประชาชนไม่มีส่วนกาํหนดรัฐธรรมนูญ แมว้า่รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2550 จะมีการทาํประชามติ แต่กแ็ยก
ไม่ไดว้่าเป็นเพราะพอใจในรัฐธรรมนูญหรือเพราะตอ้งการเลือกตั้ง เพราะหากไม่รับรัฐธรรมนูญ ประธาน
คมช.กจ็ะเลือกรัฐธรรมนูญฉบบัใดมาใชไ้ด ้

รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2534 ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างในการกาํกบัภาครัฐยกเวน้แต่ความ
พยายามถ่ายถอดอาํนาจท่ีให้นายกรัฐมนตรีมาจากบุคคลท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได้ ส่วน
รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2550 มีการปรับโครงสร้างท่ีทาํให้ผูย้ึดอาํนาจยงัสามารถกาํกับภาครัฐได  ้โดย
กระบวนการสรรหาองค์กรอิสระ  อาํนาจขององคก์รอิสระ และบทเฉพาะกาลท่ีทาํให้คณะกรรมการของ
องคก์รอิสระท่ีตั้งโดยผูย้ดึอาํนาจคงอยูต่่อไปแมจ้ะมีรัฐธรรมนูญแลว้ 

ผลของรัฐธรรมนูญปี 2550  ลดการแข่งขนัในตลาดการเมือง ทั้งจากการเลือกตั้งท่ีมีเขตใหญ่ข้ึน ทั้ง
จากการตดัสิทธินกัการเมือง  ทั้งจากการลดอาํนาจของประชาชนทางการเมืองในเร่ืองของการจดัตั้งพรรค
การเมือง  เพราะยบุพรรคการเมืองไดโ้ดยง่าย  และลดอาํนาจฝ่ายประชาชนในการเลือกรัฐบาล เพราะการยบุ
พรรคทาํใหอ้งคป์ระกอบของพรรคในสภาฯเปล่ียนไป จะมีผลใหมี้รัฐบาลใหม่ ต่างจากเม่ือมีการเลือกตั้ง ซ่ึง
กห็มายถึงเป็นประชาชนไม่ไดเ้ป็นผูเ้ลือกผูก้าํหนดนโยบายสาธารณะ 

ในกรอบของการเศรษฐศาสตร์สาธารณะ รัฐธรรมนูญตอ้ง มีระบบของการแกปั้ญหาตวัการตวัแทน 
คือการควบคุมภาครัฐและการสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสม ท่ีทาํใหต้วัแทนซ่ึงในท่ีน้ีคือภาครัฐรักษาประโยชน์
ของตวัการ ซ่ึงในกรณีรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2550 ตวัการกลายเป็นชนชั้นนาํท่ีมีส่วนยึดอาํนาจและร่าง
รัฐธรรมนูญ  มากกว่าจะคาํนึงว่าตวัการน่าจะเป็นประชาชน การกาํหนดนโยบายจึงไม่ไดม้าจากประชาชน 
รวมทั้งนโยบายพ้ืนฐานกจ็าํกดัทางเลือกนโยบายของพรรคการเมืองและประชาชนดว้ย 

ในการสร้างความร่วมมือและการยอมรับในกฏความเป็นเอกฉันท์เพ่ือการตดัสินใจท่ีไม่เป็นเอก
ฉันท์ รัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2550ก็จะมีปัญหา เพราะเป็นท่ียอมรับน้อยกว่ารัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.2540 
เพราะสืบต่อจากการยึดอาํนาจโดยการรัฐประหาร  เห็นไดจ้ากความขดัแยง้ทางการเมืองและความคิดท่ีมีมา
ตั้งแต่การใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัน้ี 

หากเราคิดว่าประชาชนไม่สามารถเลือกตั้งตวัแทนท่ีเหมาะสม  ระบบไม่ตอ้งการพรรคการเมืองท่ี
เขม้แข็ง  เราไม่เช่ือว่าระบบการเลือกตั้ งจะทาํให้มีนโยบายสาธารณะท่ีสอดคลอ้งกบัความต้องการของ
ประชาชนหรือเหมาะสมกบัการพฒันาประเทศ  เรากส็ามารถใชรั้ฐธรรมฯญ 2550 โดยมีการปรับจุดเลก็นอ้ย
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ท่ีเป็นอุปสรรคในการบริหารงานดงัเช่นท่ีกระทาํอยู ่เพราะรัฐธรรมนูญมีกลไกท่ีจะกาํหนดผูก้าํหนดนโยบาย
สาธารณะได ้

แต่ถา้เราคิดว่า ระบบประชาธิปไตยในลกัษณะท่ีเป็นสังคมเปิด ให้มีการแลกเปล่ียนความคิด มี
ระบบท่ีประชาชนเลือกตวัแทน เปล่ียนตวัแทนได ้เรากต็อ้งสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตย ส่งเสริมการ
แข่งขนัทางการเมืองและธรรมาภิบาล 

หากเป็นเช่นน้ีควรมีการแกไ้ขในระดบัโครงสร้างหรือยกเลิกทั้งฉบบั แลว้ใชรั้ฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ.
2540 เป็นพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ  และแกใ้ห้มีการแข่งขนัทางการเมืองมากข้ึน คาํนึงถึงความสําคญัของ
พรรคขนาดเล็กท่ีจะเป็นตวัแทนของประชาชน มีการทบทวนการวางกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ
องคก์รอิสระท่ีมีความโปร่งใสมากข้ึน ขณะเดียวกนั องคก์รอิสระก็ตอ้งมีความรับผิดและโปร่งใสมากข้ึน
ดว้ย7 

ทางเลือกของเราคือจะใชรั้ฐธรรมนูญเพ่ือใหช้นชั้นนาํสามารถกาํหนดนโยบายสาธารณะไดห้รือจะ
เช่ือมัน่ในระบบประชาธิปไตยท่ีจะใหป้ระชาชนเลือกตวัแทนเพ่ือเลือกนโยบายสาธารณะตามความตอ้งการ 

 

เอกสารอา้งอิง 

 กรมการปกครอง กระทรวงมหทดไทย  (หลายปี) ข้อมูล สถติ ิและผลการเลอืกตั้สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฏร   กรุงเทพฯ: กรมการปกครอง 

 ณฏัฐพงศ ์ทองภกัดี (2553)  ประชาธิปไตย: เท่แต่กินได้หรือ เอกสารวชิาการงานสมัมนาวิชาการ

ประจาํปี 2553 สถาบนัพระปกเกลา้ คร้ังท่ี 12 คุณภาพสังคมกบัคุณภาพประชาธิปไตย 4-6 

พฤศจิกายน ศูนยป์ระชุมสหประชาชาคิ 

 ณฏัฐพงศ ์ทองภกัดี (2552) เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พิมพค์ร้ังท่ี 2 

กรุงเทพฯ: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 ณฏัฐพงศ ์ทองภกัดี และ ธรรมนูญ พงศศ์รีกรู (2535)  นโยบายของรัฐบาลยคุ รสช.: ด้านเศรษฐกิจ 

เอกสารวิจยัในการสมัมนา นโยบายของรัฐบาลยุค รสช: เศรษฐกจิ สังคม และการบริหาร 

กรุงเทพฯ: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 พุทธทาสภิกข ุ(2549) ธรรมะกบัการเมอืง ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพ: สาํนกัพิมพสุ์ขภาพใจ 

 รังสรรค ์ธนะพรพนัธ์ (2547 ก) เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ: บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 เล่ม 2 กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์ติชน 

                                                        
7
 รังสรร๕  ธนะพรพนัธ์(2547 ข) หนา้ 247-292) มีขอ้เสนอการแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ฉบบั พ.ศ. 2540 เพื่อการปฎิรูปการเมือง  
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 รังสรรค ์ธนะพรพนัธ์ (2547 ข) เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ: บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ. 2540 เล่ม 3 กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์ติชน 

 สมชยั จิตสุชน และ วิโรจน์ ณ ระนอง (255) ผลการสาํรวจทัศนะประชาชนต่อการเมืองและสวัสดิการ

สังคมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม  เอกสารการนาํเสนอใน การสมัมนางิชาการประจาํปี 2552 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย  

 สาํนกังานคณะกรรมการเลือกตั้ง (หลายปี) ข้อมูล สถติ ิและผลการเลอืกตั้สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร   

กรุงเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการเลือกตั้ง 

 อมัมาร สยามวาลา และปิยนุช เพียรชอบ(2537) เลือกตั้งไทย...ปัญหาและทิศทางใหม่  กรุงเทพฯ: 

สถาบนัวิจยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 

 Barro, Robert J. (1996).Democracy and Growth.  Journal of Economic Growth, 1 (March): 1-

27. 

 Barro, Robert J. (1999).  Determinants of Democracy. Journal of Political Economy, Vol.107, 
No. 6, 158-183. 

 Burkhart, Ross E. (1997). Comparative Democracy and Income Distribution : Shape and 
Direction of the Causal Arrow. Journal of Politics, Vol.59, No.1 (Feb): 148 – 164. 

 Deacon, Robert T. (2009). Public Good Provision under Dictatorship and Democracy. Public 
Choice, 139 241-262. 

 Doucouliagos, Hristos. and Mehmet Ali Ulubasoglu. (2008). Democracy and Economic Growth: 
A Meta-Analysis. American Journal of Political Science, Vol.52, No.1 (Jan): 61-83. 

 Eriksson, Clas. and Persson, Joakim. (2003). Economic Growth, Inequality, Democratization, and 
the Environment. Environmental and Resource Economics, 25: 1-16. 

 Frey, Bruno S., Kucher, Marcel. and Stutzer, Alois. (2001).Outcome, Process and power in direct 
democracy. Public Choice, 107 : 271 – 293. 

 Harbaugh, W., Levinson, A. and Wilson, D. (2002). Reexamining the Empirical Evidence for an 
Environmental Kuznets Curve. Review of Economics and Statistics,84(3), 541–551. 
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นโยบายสาธารณะกับพฒันาการเศรษฐกิจ 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

30 
 

 Minier, Jenny A. (1998).Democracy and Growth: Alternative Approaches. Journal of Economic 
Growth, 3(Sept): 241–266. 

 Motiram, Sripad. and Nugent, Jeffrey B. (2007). Economic and political inequality and the 
quality of public goods. International Journal of Development Issues, Vol.6, No.2, 142-167. 

 Muller, Edward N. (1995).Economic Determinants of Democracy. American Sociological 
Review, Vol.60, No.6 (Dec): 966 – 982. 

 Paxton, Pamela. (2002).Social Capital and Democracy : An Interdependent Relationship. 
American Sociological Review, Vol.67, No.2 (Apr): 254-277. 

 Persson, Torsten. and Tabellini, Guido. (2006).Democracy and Development : The Devil in the 
Details. American Economic Review, Vol.96, No.2 (May): 319 – 324. 

 Persson, Torsten, and Tabellini, Guido. (2000). Political Institutions and Policy Outcomes: What 
Are the Stylized Facts? Institute for International Economic Studies at the University of 
Stockholm.  

 Przeworski, Adam. (2004).Democracy and Economic Development in Edward D. Mansfield and 
Richard Sisson (eds.), Political Science and the Public Interest. Columbus:Ohio State 
University Press. 

 Randall Holcombe (2006) Public Sector Economics: The Role of Government in the 
American Economy  New Jersey: Pearson Pentice-Hall.  

 Ray Debraj (1998). Development Economics. New Jersey: Princeton University press.  
 Rodrik, Dani. (2007).One Economics Many Recipes: Globalization, Institutions, and 

Economic Growth. New Jersey: Princeton University Press. 
 Rodrik, Dani. and Wacziarg, Romain. (2005). Do Democratic Transitions ProduceBad Economic 

Outcomes?American Economic Review, 95(2): 50–55. 
 Rudra, Nita. (2005).Globalization and the Strengthening of Democracy in the Developing World. 

American Journal of Political Science, Vol.49, No.4 (Oct): 704 – 730. 
 Sen, Amartaya. (2000). Development as Freedom.      New York: Anchor Book. 

 

  



ภาคผนวก 
ตาราง ผ1 เนือ้หารัฐธรรมนูญ ตลาดการเมืองและการเสนอกฎหมาย 

ประเด็น รัฐธรรมนูญ 2534 รัฐธรรมนูญ 2540 รัฐธรรมนูญ 2550 
สภาร่าง 
รัฐธรรมนูญ 

 สมาชิก 292 คน ซึ่ง
พระมหากษตัริยท์รง
แต่งตั้งตามคาํกราบบงัคม
ทูลของประธานสภา
รักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติ 

 สมาชิกจาํนวน 99 คน โดยมาจาก
ตวัแทนที่มาจากการเลือกตั้ง
ประชาชนทางออ้ม ทั้งหมด 76 
จงัหวดั และตวัแทนนกัวิชาการ 
เสนอรายชื่อโดยสถาบนัการศึกษา
จาํนวน 23 คน  
 

 สมาชิกที่เป็นของตวัแทนประชาชน
มีที่มา 3 ขั้นตอน 1)จากการเลือกตั้ง
ของประชาชนในจงัหวดันั้นๆ 2)ให้
ผูส้มคัรคดัเลือกกนัเองใหเ้หลือ
จงัหวดัละ 10 คน รวมเป็น 760 คน 
3) ส่งรายชื่อ 760 คนให ้สมาชิก
รัฐสภาซึ่งประกอบไปดว้ย ส.ส.และ 
ส.ว. คดัเลือกให้เลือกจงัหวดัละ 1 
คน รวมเป็น 76 คน  

 สมาชิกจาํนวน 100 คน ไดจ้ากการสรรหาจาก
สมาชิกสมชัชาแห่งชาติ พ.ศ.2549 จาํนวน 1,982 
คน ลงมติคดัเลือกกนัเอง เหลือ 200 คน และคณะ
มนตรีความมัน่คงแห่งชาติ ทาํการคดัเลือกเหลือ 
100 คน  
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ประเด็น รัฐธรรมนูญ 2534 รัฐธรรมนูญ 2540 รัฐธรรมนูญ 2550 
คุณสมบตัิ 
ของผูส้มคัร 
ส.ส. 

(1) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด 
แต่บุคคลผูม้ีสัญชาติไทย
ซึ่งบิดาเป็นคนต่างดา้ว 
ตอ้งมีคุณสมบตัิตามที่
กาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่
ดว้ยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
อีกดว้ย 

(2) มีอายไุม่ตํ่ากวา่ 25ปี
บริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 

(3) เป็นสมาชิกพรรค
การเมืองที่ส่งสมาชิกเขา้
สมคัรรับเลือกตั้ง และ 

(4) มีลกัษณะอยา่งหนึ่งอยา่ง
ใด ดงัต่อไปนี้มีชื่ออยูใ่น
ทะเบียนบา้นในจงัหวดัที่
สมคัรรับเลือกตั้งมาแลว้
เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ย
กวา่หนึ่งร้อยแปดสิบวนั

(1) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายไุม่ตํ่ากวา่ 25 ปีบริบูรณ์ในวนั

เลือกตั้ง 
(3) สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า เวน้แต่เคยเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภา 

(4) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวนบั
ถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 90 วนั 

(5) ผูส้มคัรรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งตอ้งมีลกัษณะอยา่งใดอยา่ง
หนึ่งดงัต่อไปนี้ดว้ย คือ มีชื่ออยูใ่น
ทะเบียนบา้นในจงัหวดัที่สมคัรรับ
เลือกตั้งมาแลว้เป็นเวลาติดต่อกนัไม่
นอ้ยกวา่หนึ่งปีนบัถึงวนัสมคัรรับ
เลือกตั้ง หรือ เคยเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัที่

(1) มีสญัชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายไุม่ตํ่ากวา่25ปี บริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
(3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

แต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 
90 วนันบัถึงวนัเลือกตั้ง เวน้แต่ในกรณีที่มีการ
เลือกตั้งทัว่ไปเพราะเหตุยบุสภา ตอ้งเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียง
พรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า30วนันบั
ถึงวนัเลือกตั้ง 

(4) ผูส้มคัรรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตอ้งมี
ลกัษณะอยา่งใดอยา่หนึ่งดงัต่อไปนี้ดว้ย มีชื่ออยู่
ในทะเบียนบา้นในจงัหวดัที่สมคัรรับเลือกตั้ง
มาแลว้เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า5ปีนบัถึงวนั
สมคัรรับเลือกตั้ง หรือ เป็นบุคคลซึ่งเกิดใน
จงัหวดัที่สมคัรรับเลือกตั้ง หรือ เคยศึกษาใน
สถานศึกษาที่ตั้งอยูใ่นจงัหวดัที่สมคัรรับเลือกตั้ง
เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 5 ปีการศึกษา หรือ 
เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูใ่นทะเบียนบา้นใน
จงัหวดัที่สมคัรรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกนัไม่
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ประเด็น รัฐธรรมนูญ 2534 รัฐธรรมนูญ 2540 รัฐธรรมนูญ 2550 
นบัถึงวนัสมคัรรับ
เลือกตั้ง หรือ เคยเป็นสมา
ชิสภาผูแ้ทนราษฎร
จงัหวดัที่สมคัรรับเลือกตั้ง 
หรือเคยเป็นสมาชิกสภา
ทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถิ่นในจงัหวดันั้น 
หรือ เป็นบุคคลซึ่งเกิดใน
จงัหวดัที่สมคัรรับเลือกตั้ง 
หรือ เคยศึกษาเป็นเวลา
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า2ปี
การศึกษาในสถานศึกษา
ที่ตั้งอยูใ่นจงัหวดัที่สมคัร
รับเลือกตั้ง 

        (มาตรา 105) 
 

 

สมคัรรับเลือกตั้ง หรือเคยเป็น
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถิ่นในจงัหวดันั้น หรือเป็น
บุคคลซึ่งเกิดในจงัหวดัที่รับเลือกตั้ง 
หรือ เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่
ในจงัหวดัที่สมคัรรับเลือกตั้งเป็น
เวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า2ปี
การศึกษา หรือ เคยรับราชการหรือ
เคยมีชื่ออยูใ่นทะเบียนบา้นใน
จงัหวดัที่สมคัรรับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  
(มาตรา 107) 
 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 
(5) ผูส้มคัรรับเลือกตั้งแบบสดัส่วนตอ้งมีลกัษณะ

อยา่งใดอยา่งหนึ่งตาม (4) ดว้ยแต่ลกัษณะดงักล่าว
ในกรณีใดที่กาํหนดถึงจงัหวดั ใหห้มายถึงกลุ่ม
จงัหวดั 

(6) คุณสมบตัิอื่นตามที่บญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิ
วฒุิสภา 

                (มาตรา 101) 
 

คุณสมบตัิ
ตอ้งหา้มในการ

(1) เป็นบุคคลหรือผูม้ี
ลกัษณะ วิกลจริต เป็น

(1) เป็นบุคคลผูม้ีลกัษณะผูม้ีลกัษณะ 
วิกลจริต เป็นภิกษุสามเณรนกับวช 

(1) เป็นบุคคลผูม้ีลกัษณะ เป็นภิกษุสามเณรนกับวช 
อยูร่ะหวา่งถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และวิกลจริต 
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ประเด็น รัฐธรรมนูญ 2534 รัฐธรรมนูญ 2540 รัฐธรรมนูญ 2550 
สมคัร สส. ภิกษุสามเณรนกับวช และ

อยูร่ะหวา่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งโดยคาํพิพากษา 
ซึ่งตรงกบัลกัษณะ
ตอ้งหา้มมิใหใ้ชส้ิทธิ
เลือกตั้งตามมาตรา 104 
(1) (2) และ (4) ตามลาํดบั 

(2) เคยตอ้งคาํพิพากษาหรือ
คาํสัง่ของศาลให้
ทรัพยส์ินตกเป็นของ
แผน่ดิน เพราะรํ่ารวย
ผิดปกติ หรือมีทรัพยส์ิน
เพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(3) เป็นขา้ราชการซึ่งมี
ตาํแหน่งหรือเงินเดือน
ประจาํ นอกจาก
ขา้ราชการการเมือง 

(4) เป็นพนกังานหรือลูกจา้ง
ของหน่วยงานของรัฐหรือ

และอยูร่ะหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ซึ่งตรงกบัลกัษณะตอ้งหา้มมิใหใ้ช้
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรตามมาตรา 106 (1) (2) และ 
(4) ตามลาํดบั  

(2) เคยตอ้งคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ของ
ศาลใหท้รัพยส์ินตกเป็นของแผน่ดิน 
เพราะรํ่ารวยผดิปกติหรือมีทรัพยส์ิน
เพิ่มขึ้นผดิปกติ 

(3) เป็นขา้ราชการซึ่งมีตาํแหน่งหรือ
เงินเดือนประจาํนอกจากขา้ราชการ
การเมือง 

(4) เป็นสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 

(5) เป็นสมาชิกวุฒิสภา 
(6) เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของ

หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือของราชการส่วนทอ้งถิ่น หรือ
เป็นเจา้หนา้ที่อื่นของรัฐ 

ซึ่งตรงกบัลกัษณะตามมาตรา 100 (1) (2) และ (4) 
ตามลาํดบั หา้มมิใหใ้ชส้ิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  

(2) เคยตอ้งคาํพิพากษาหรือคาํสัง่ของศาลให้
ทรัพยส์ินตกเป็นของแผน่ดิน เพราะรํ่ารวย
ผดิปกติ หรือมีทรัพยส์ินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(3) เป็นขา้ราชการซึ่งมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ
นอกจากขา้ราชการการเมือง 

(4) เป็นสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 
(5)  เป็นสมาชิกวฒุิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวฒุิสภา

และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแลว้ยงัไม่เกิน 2 ปี 
(6) เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานราชการ 

หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ เป็น
เจา้หนา้ที่อื่นของรัฐ 

(7)  เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการ
เลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดิน กรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงิน
แผน่ดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(8) อยูร่ะหวา่งตอ้งหา้มมิใหด้าํรงตาํแหน่งทาง
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ประเด็น รัฐธรรมนูญ 2534 รัฐธรรมนูญ 2540 รัฐธรรมนูญ 2550 
รัฐวิสาหกิจ หรือของง
ราชการส่วนทอ้งถิ่น 

(5)  เคยถูกวฒุิสภาหรือสภา
ผูแ้ทนราษฎรมีมติใหพ้น้
จากสมาชิกภาพตาม
มาตรา 92     ( ส.ว. และ 
ส.ส. จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 
ใน 3 มิสิทธิเขา้ชื่อร้องต่อ
ประธานแห่งสภา วินิจฉยั
ใหส้มาชิกผูน้ั้นพน้จาก
สมาชิกภาพได ้หาก ส.ว. 
หรือ ส.ส. คนนั้น กระทาํ
การอนัเป็นความผดิต่อ
ตาํแหน่งหนา้ที่) 

(6) เคยถกูหรือถูกคณะตุลา
การรัฐธรรมนูญวินิจฉยั
ตามมาตรา 91 (ส.ว. และ 
ส.ส. จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 
ใน 3 มีสิทธิเขา้ชื่อร้องต่อ

(7)  เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ
ศาลปกครอง กรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ
กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

(8) อยูร่ะหวา่งตอ้งหา้มมิใหด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 
295 ( ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองที่ 
จงใจไม่แสดงบญัชีทรัพยส์ินหรือ
แสดงบญัชีทรัพยส์ินอนัเป็นเทจ็ ให้
ผูน้ั้นพน้จากตาํแหน่ง และผูน้ั้นหา้ม
มิใหด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองใดๆ 
เป็นเวลา 5 ปีโดยใหค้ณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเสนอเรื่องใหศ้าล
รัฐธรรมนูญวินิจฉยัชี้ขาด) 

(9) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา 307 ( 

การเมืองตามมาตรา 263 (ผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
การเมืองที่ จงใจไม่แสดงบญัชีทรัพยส์ินหรือ
แสดงบญัชีทรัพยส์ินอนัเป็นเทจ็ ให้
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเสนอเรื่องใหศ้าลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองวินิจฉยั หากมี
ความผดิใหต้ดัสิทธิ์การดาํรงตาํแหน่งทาง
การเมืองหรือดาํรงตาํแหน่งใดในพรรคการเมือง
เป็นเวลา 5 ปี)  

(9) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา 274 ( ส.ว. มีอิสระ
ในการออกเสียงลงคะแนน มติที่ใหถ้อดถอนผูใ้ด
ออกจากตาํแหน่ง โดยใหถ้ือเอาคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 5 ของสมาชิก และตดัสิทธิ์ผูท้ี่ถูก
ถอดถอนในการดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือ
รับราชการเป็นเวลา 5 ปี)  ใหถ้อดถอนออกจาก
ตาํแหน่ง 

                (มาตรา 102) 
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ประธานแห่งสภา ให้
รับคาํร้องและส่งคาํร้อง
ต่อไปยงัคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญ เพือ่วินิจฉยั) 
ใหพ้น้จากสมาชิกภาพ
เพราะมีกรณีปรากฏ
หลกัฐานน่าเชื่อไดว้า่เป็น
ผูท้ี่ไดร้ับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
โดยใช ้อามิสสินจา้ง ไม่
วา่โดยวิธีใด เพื่อให้
ตนเองไดร้ับเลือกตั้ง  
(มาตรา 107) 

ส.ว. มีอิสระในการออกเสียง
ลงคะแนน มติที่ใหถ้อดถอนผูใ้ด
ออกจากตาํแหน่ง โดยใหถ้ือเอา
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 5 ของ
สมาชิก และตดัสิทธิ์ผูท้ี่ถูกถอดถอน
ในการดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง
หรือรับราชการเป็นเวลา 5 ปี) ให้
ถอดถอนออกจากตาํแหน่งและยงัไม่
พน้กาํหนด 5 ปีนบัแต่วนัที่วฒุิสภามี
มติจนถึงวนัเลือกตั้ง 

                (มาตรา 109) 

จาํนวน
คณะรัฐมนตรีและ 
คุณสมบตัิรัฐมนตรี 

 คณะรัฐมนตรี
ประกอบดว้ย
นายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่
เกิน 48 คน ไม่จาํเป็นตอ้ง
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน

 คณะรัฐมนตรีประกอบดว้ย
นายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรี
อื่นอีกไม่เกิน35คน โดย
นายกรัฐมนตรีตอ้งแต่งตั้งจาก
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือผูเ้คย
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแต่พน้

 คณะรัฐมนตรีประกอบดว้ยนายกรัฐมนตรีคน
หนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 35 คน 
นายกรัฐมนตรีตอ้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ซึ่งไดร้ับแต่งตั้งตามมาตรา 172นายกรัฐมนตรีจะ
ดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินกวา่ 8 ปีมิได ้
(มาตรา 171) 
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ประเด็น รัฐธรรมนูญ 2534 รัฐธรรมนูญ 2540 รัฐธรรมนูญ 2550 
ราษฎร  

                (มาตรา 159) 
 รัฐมนตรีตอ้งอายไุม่ตํ่า

กวา่ 30 ปี ไม่เป็นผูถู้กเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้ง  
(มาตรา 161) 

จากสมาชิกภาพตามมาตรา 118(7) 
(สมาชิกภาพของ ส.ส. สิ้นสุดลงเมื่อ
ไดร้ับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรี)ในอายขุองสภา
ผูแ้ทนราษฎรชุดเดียวกนั  
(มาตรา 201) 

 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร์ในเวลา
เดียวกนัไม่ได ้ 
(มาตรา 204) 

 รัฐมนตรีตอ้งมีสญัชาติไทยโดยการ
เกิด อายไุม่ตํ่ากวา่ 35 ปี สาํเร็จ
การศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี ไม่
เป็นผูถู้กเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่
เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็นสมา
ชิวฒุิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
มาแลว้ยงัไม่เกิน 1 ปี  
(มาตรา 206) 

                (ไม่มีขอ้หา้มนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็น        
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในเวลาเดียวกนั) 

 รัฐมนตรีตอ้งมีสญัชาติไทยโดยการเกิด อายไุม่ต ํ่า
กวา่ 35 ปี สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 
ไม่เป็นผูถู้กเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่เป็นสมาชิก
วฒุิสภา หรือเคยเป็นสมาชิกวฒุิสภาซึ่งสมาชิก
ภาพสิ้นสุดลงมาแลว้ยงัไม่เกิน 2 ปี  
(มาตรา 174) 

การป้องกนั  บุคคลจะเป็นสมาชิก  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้ง (1)ไม่  ในระหวา่งการดาํรงตาํแหน่ง ประธานและรอง
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ผลประโยชน์
ขดัแยง้ 

วฒุิสภา และ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ในขณะเดียวกนัมิได ้ 
(มาตรา 90) 

 สมาชิกวุฒิสภาตอ้งไม่รับ
สมัปทานจากรัฐหรือ
หน่วยราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเป็น
คู่สญัญากบัรัฐหรือหน่วย
ราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
อนัมีลกัษณะเป็นการ
ผกูขาดตดัตอน ทั้งนี้ ไม่
วา่โดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม เวน้แต่กรณีที่
ไดร้ับสัมปทานหรือเป็น
คู่สญัญาอยูก่่อนไดร้ับ
แต่งตั้งเป็นสมาชิก

ดาํรงตาํแหน่งหรือหนา้ที่ใดในหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือตาํแหน่งสมาชิก
สภาทอ้งถิ่น ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น หรือ
พนกังานส่วนทอ้งถิ่น ทั้งนี้ นอกจาก
ขา้ราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่
รัฐมนตรี 

 
(2) ไม่รับสัมปทานจากรัฐ หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเขา้เป็นคู่สญัญากบั
รัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ อนัมีลกัษณะเป็น
การผกูขาดตดัตอนหรือเป็นหุน้ส่วน
หรือผูถ้ือหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรือ
บริษทัที่รับสมัปทานหรือเขา้เป็น
คู่สญัญาในลกัษณะดงักล่าว 
(3)ไม่รับเงินหรือประโยชนใ์ดๆ จาก
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรจะเป็น
กรรมการบริหารหรือดาํรงตาํแหน่งใดในพรรค
การเมืองขณะเดียวกนัมิได ้(มาตรา 124)   

 รัฐมนตรีตอ้ง ไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็น
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลว้ยงั
ไม่เกิน 2 ปีนบัถึงวนัที่ไดร้ับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี  
(มาตรา 174) 

 ขา้ราชการและพนกังานของรัฐซึ่งมีตาํแหน่งหรือ
เงินเดือนประจาํและมิใช่ขา้ราชการเมือง จะเป็น
ขา้ราชการการเมืองหรือดาํรงตาํแหน่งทาง
การเมืองอื่นมิได ้ 
(มาตรา 194) 

 
 

 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอ้ง 
ไม่ดาํรงตาํแหน่งหรือหนา้ที่ใดในหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือตาํแหน่ง
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น หรือ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น 
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วฒุิสภา  
(มาตรา 96) 

 วฒุิสภาสิ้นสุดลง จะเป็น
สมาชิกหรือเจา้หนา้ที่หรือ
ที่ปรึกษาของพรรค
การเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่งหรือเป็น
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นซึ่งไดร้ับ
เลือกตั้งไม่ได ้ 
(มาตรา 97) 

 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ตอ้ง(1)ไม่ดาํรงตาํแหน่ง
หรือหนา้ที่ใดในหน่วย
ราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือตาํแหน่งสมาชิกสภา
ทอ้งถิ่น ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น
หรือพนกังานส่วน

หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ
นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
ปฏิบตัิกบับุคคลอื่นๆในธุรกิจการ
งานตามปกติ 
(มาตรา 110) 

 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกนัมิได้
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซึ่งไดร้ับ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรี ใหพ้น้จากตาํแหน่ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัถดั
จากวนัที่ครบ30วนันบัแต่วนัที่มีพระ
บรมราชโองการแต่งตั้ง  
(มาตรา 204) 

 รัฐมนตรีจะเป็นขา้ราชการซึ่งมี
ตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ
นอกจากขา้ราชการการเมืองมิได ้

 
ไม่รับหรือแทรกแซงหรือกา้วก่ายการเขา้รับ
สมัปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขา้เป็นคู่สญัญากบัรัฐ 
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
อนัมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอน หรือเป็น
หุน้ส่วนหรือผูถ้ือหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัที่
รับสัมปทานหรือเขา้เป็นคู่สญัญาในลกัษณะ
ดงักล่าว ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม 

 
ไม่รับเงินหรือประโยชนใ์ดๆ จากหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพเิศษ
นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบตัิต่อบุคคลอื่นๆในธุรกิจ
การงานตามปกติ 

 
ไม่กระทาํการอนัเป็นการตอ้งหา้มตามมาตรา 48
คือเป็นเจา้ของกิจการหรือถือหุน้ในกิจการ 
หนงัสือพิมพ ์วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ 
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ทอ้งถิ่น ทั้งนี้ นอกจาก
ตาํแหน่งรัฐมนตรีหรือ
ขา้ราชการการเมืองอื่น 
(2)ไม่รับสัมปทานจากรัฐ
หรือหน่วยราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเป็น
คู่สญัญากบัรัฐหรือหน่วย
ราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
อนัมีลกัษณะเป็นการ
ผกูขาดตดัตอน ทั้งนี้ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้มทั้งนี้
มิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีที่
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ไดร้ับสัมปทานหรือเป็น
คู่สญัญาอยูก่่อนไดร้ับ
เลือกตั้ง 
(3)ไม่รับเงินหรือ

(มาตรา 207) 
 รัฐมนตรีจะดาํรงตาํแหน่งใดในหา้ง

หุน้ส่วน บริษทัหรือองคก์ารที่ดาํเนิน
ธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาํไรหรือรายได้
มาแบ่งปันกนั หรือเป็นลูกจา้งของ
บุคคลใดกม็ิไดด้ว้ย  
(มาตรา 208) 

 รัฐมนตรีตอ้งไม่เป็นหุน้ส่วนหรือผู ้
ถือหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั 
หรือไม่คงไวซ้ึ่งความเป็นหุน้ส่วน
หรือผูถ้ือหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรือ
บริษทัต่อไป ทั้งนี้ ตามจาํนวนที่
กฎหมายบญัญตัิในกรณีที่รัฐมนตรี
ผูใ้ดประสงคจ์ะไดร้ับประโยชนจ์าก
กรณีดงักล่าวต่อไป ใหร้ัฐมนตรีผูน้ั้น
แจง้ใหป้ระธานกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทาบภายใน30วนันบัแต่วนัที่ไดร้ับ
แต่งตั้ง และใหร้ัฐมนตรีผูน้ั้นโอน

หรือโทรคมนาคม 
 

ทั้งนี้ใหใ้ชบ้งัคบักบัคู่สมรสและบุตรของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น 
ที่ดาํเนินการในลกัษณะผูถู้กใช ้ผูร้่วมดาํเนินการ 
หรือผูไ้ดร้ับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหก้ระทาํการตาม
มาตรนี้ดว้ย  
(มาตรา 265) 

 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอ้ง
ไม่ใชส้ถานะหรือตาํแหน่งการเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขา้
ไปกา้วก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชนข์อง
ตนเอง ของผูอ้ื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่วา่
โดยทางตรงหรือทางออ้ม ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

 
การปฏิบตัิราชการหรือการดาํเนินงานในหนา้ที่
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ประโยชนใ์ดๆ จากหน่วย
ราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เป็นพิเศษ 
นอกเหนือไปจากที่หน่วย
ราชการ หรือหน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
ปฏิบตัิกบับุคคลอื่นๆใน
ธุรกิจการงานตามปกติ  
(มาตรา 108) 

 
 รัฐมนตรีจะเป็น

ขา้ราชการซึ่งมีตาํแหน่ง
หรือเงินเดือนประจาํมิได ้
เวน้แต่เป็นขา้ราชการ
การเมือง 
(มาตรา 162) 

 ขา้ราชการ ผูพ้ิพากษาและ
ตุลาการ จะเป็นขา้ราชการ

หุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั
ดงักล่าวใหน้ิติบุคคลซึ่งจดัการ
ทรัพยส์ินเพื่อประโยชนข์องผูอ้ื่น 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ 

 
หา้มมิใหร้ัฐมนตรีผูน้ั้นกระทาํการใด
อนัมีลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหาร
หรือจดัการใดๆ เกี่ยวกบัหุน้หรือ
กิจการของหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั
ดงักล่าว 
(มาตรา 209) 

 ขา้ราชการ ผูพ้ิพากษาและตุลาการ 
จะเป็นขา้ราชการการเมืองหรือผู ้
ดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองอื่นมิได ้
(มาตรา 228 มาตรา 250) 

 บุคคลจะดาํรงตาํแหน่งกรมการใน
คณะกรรมการตุลาการศาลยตุิธรรม 
กรรมการในคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครอง หรือกรรมการใน

ประจาํของขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
กิจการที่รัฐถือหุน้ใหญ่ หรือราชการส่วนทอ้งถิ่น 

 
 การบรรจุ แต่งตั้ง โยกยา้ย โอน เลื่อนตาํแหน่ง 
และเลื่อนเงินเดือนของขา้ราชการซึ่งมีตาํแหน่ง
หรือเงินเดือนประจาํและมิใช่ขา้ราชการการเมือง 
พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุน้
ใหญ่ หรือราชการส่วนทอ้งถิ่น หรือ 

 
การใหข้า้ราชการซึ่งมีตาํแหน่งหรือเงินเดือน
ประจาํและมิใช่ขา้ราชการการเมืองพนกังาน หรือ
ลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุน้ใหญ่ หรือราชการ
ส่วนทอ้งถิ่น พน้จากตาํแหน่ง 
(มาตรา 266) 

 ใหน้าํบทบญัญตัิมาตรา 265 มาใชบ้งัคบักบั
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดว้ย เวน้แต่เป็นการ
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ประเด็น รัฐธรรมนูญ 2534 รัฐธรรมนูญ 2540 รัฐธรรมนูญ 2550 
การเมืองมิได ้
(มาตรา 183และ 191) 

 
 

คณะกรรมการตุลาการของศาลอื่น
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น ในเวลา
เดียวกนัมิได ้ทั้งนี้ ไม่วา่จะเป็น
กรรมการโดยตาํแหน่งหรือ
กรรมการผูท้รงคุณวฒุิ 
(มาตรา 254) 

 ผูท้รงคุณวฒุิในศาลรัฐธรรมนูญตอ้ง 
มีสญัชาติไทยโดยการเกิดมีอายไุม่ตํ่า
กวา่45ปีบริบูรณ์เคยเป็นรัฐมนตรี 
กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการ
แผน่ดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ กรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
หรือกรรมการตรวจเงินแผน่ดินหรือ
เคยรับราชการในตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่า
รองอยัการสูงสุด อธิบดีหรือ
เทียบเท่า หรือดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่า
กวา่ศาสตราจารย ์
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามาตรา 106 

ดาํรงตาํแหน่งหรือดาํเนินการตามบทบญัญตัิแห่ง
กฎหมาย และจะดาํรงตาํแหน่งใดในหา้งหุน้ส่วน 
บริษทั หรือองคก์ารที่ดาํเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผล
กาํไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกนั หรือเป็นลูกจา้ง
ของบุคคลใดกม็ิไดด้ว้ย 
(มาตรา 267) 

 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทาํการใดที่
บญัญตัิไวใ้นมาตรา 266 มิได ้เวน้แต่เป็นการ
กระทาํตามอาํนาจหนา้ที่ในการบริหารราชการ
ตามนโยบายที่ไดแ้ถลงต่อรัฐสภาหรือตามที่
กฎหมายบญัญตัิ 
(มาตรา 268) 

 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอ้งไม่เป็นหุน้ส่วน
หรือผูถ้ือหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั หรือไม่
คงไวซ้ึ่งความเป็นหุน้ส่วนหรือผูถ้ือหุน้ในหา้ง
หุน้ส่วนหรือบริษทัต่อไป ทั้งนี้ตามจาํนวนที่
กฎหมายบญัญตัิ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผูใ้ดประสงคจ์ะไดร้ับประโยชนจ์ากกรณี
ดงักล่าวต่อไป ใหน้ายกรับมนตรีหรือรัฐมนตรีผู ้
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หรือมาตรา 109 (1) (2) (4) (5) (6) 
(7) (13) หรือ (14) ไม่เป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิก
วฒุิสภา ขา้ราชการการเมือง สมาชิก
สภาทอ้งถิ่น หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่นไม่
เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผูด้าํรง
ตาํแหน่งอื่นของพรรคการเมือง ใน
ระยะ3ปีก่อนดาํรงตาํแหน่ง 
ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตุลาการศาลปกครอง กรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดิน 
(มาตรา256) 

 
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลา

การศาลรัฐธรรมนูญตอ้งไม่เป็น

นั้นแจง้ใหป้ระธานกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายใน 30 วนั
นบัแต่วนัที่ไดร้ับแต่งตั้ง และใหน้ายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีผูน้ั้น โอนหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรือ
บริษทัดงักล่าวใหน้ิติบุคคลซึ่งจดัการทรัพยส์ิน
เพื่อประโยชนข์องผูอ้ื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บญัญตัิ 

 
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทาํการใดอนัมี
ลกัษณะเป็นการเขา้ไปบริหารหรือจดัการใดๆ
เกี่ยวกบัหุน้หรือกิจการของหา้งหุน้ส่วนหรือ
บริษทัตามวรรค 1 มิได ้

 
บทบญัญตัิมาตรานี้ ใหน้าํมาใชบ้งัคบักบัคู่สมรส
และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีดว้ย และใหน้าํบทบญัญตัิมาตรา 
259 วรรค3 (ตอ้งแสดงรายการทรัพยส์ินของผู ้
ดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองที่มอบหมายใหอ้ยูใ่น
ความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่วา่โดย
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ขา้ราชการซึ่งมีตาํแหน่งหรือ
เงินเดือนประจาํไม่เป็นพนกังานหรือ
ลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ทอ้งถิ่นหรือไม่เป็นกรรมการหรือที่
ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ หรือของ
หน่วยงานของรัฐไม่ดาํรงตาํแหน่ง
ใดในหา้งหุน้ส่วน บริษทั หรือ
องคก์ารที่ดาํเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผล
กาํไร หรือรายไดม้าแบ่งปันกนั หรือ
เป็นลูกจา้งของบุคคลใดไม่ประกอบ
วิชาชีพอิสระอื่นใด  
(มาตรา258) 

 
 กรรมการการเลือกตั้งตอ้ง ไม่เป็น

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิก
วฒุิสภา ขา้ราชการการเมือง สมาชิก
สภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 

 

ทางตรงหรือทางออ้ม) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
(มาตรา 269) 

 บุคคลจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน
คณะกรรมการตุลาการศาลยตุิธรรมกรรมการใน
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือ
กรรมการในคณะกรรมการตุลาการของศาลอื่น
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น ในเวลาเดียวกนัมิได ้
ทั้งนี้ ไม่วา่จะเป็นกรรมการโดยตาํแหน่งหรือ
กรรมการผูท้รงคุณวฒุิ 
(มาตรา 203) 

 ผูท้รงคุณวฒุิในศาลรัฐธรรมนูญตอ้งเคยเป็น
รัฐมนตรี ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหาร
สูงสุด กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดิน 
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ กรมการตรวจเงินแผน่ดิน หรือกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเคยรับราชการใน
ตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่รองอยัการสูงสุด อธิบดีหรือผู ้
ดาํรงตาํแหน่งทางบริหารในหน่วยราชการที่มี
อาํนาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือดาํรงตาํแหน่ง
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ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู ้
ดาํรงตาํแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
ในระยะ5ปีก่อนดาํรงตาํแหน่ง 
ไม่เป็นผูต้รวจการแผน่ดินของ
รัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ตุลาการศาลปกครอง กรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดิน 
ไม่เป็นขา้ราชการซึ่งมีตาํแหน่งหรือ
เงินเดือนประจาํ ไม่เป็นพนกังาน
หรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วน
ทอ้งถิ่น ไม่ดาํรงตาํแหน่งใดในหา้ง
หุน้ส่วน บริษทั หรือองคก์ารที่
ดาํเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาํไรหรือ
รายไดม้าแบ่งปันกนั หรือเป็นลูกจา้ง
ของบุคคลใด ไม่ประกอบวิชาชีพ

ไม่ตํ่ากวา่ ศาสตราจารย ์หรือเคยเป็นทนายความที่
ประกอบวิชาชีพอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเนื่องไม่
นอ้ยกวา่ 30 ปี นบัถึงวนัที่ไดร้ับการเสนอชื่อและ
ไม่เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา 
ขา้ราชการการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถิ่น หรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู ้
ดาํรงตาํแหน่งอื่นของพรรคการเมือง ในระยะ 3 ปี 
ก่อนดาํรงตาํแหน่ง ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
ผูต้รวจการแผน่ดิน กรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงิน
แผน่ดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(มาตรา 205) 

 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตอ้ง ไม่เป็นขา้ราชการซึ่งมีตาํแหน่ง
หรือเงินเดือนประจาํไม่เป็นพนกังานหรือลูกจา้ง
ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนทอ้งถิ่นหรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา
ของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ ไม่
ดาํรงตาํแหน่งใดในหา้งหุน้ส่วน บริษทั หรื
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อิสระอื่นใด 
(มาตรา 137 มาตรา 139) 

 

องคก์รที่ดาํเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาํไรหรือ
รายไดม้าแบ่งปันกนั หรือเป็นลูกจา้งของบุคคลใด 
ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด 
(มาตรา 207) 

 กรรมการการเลือกตั้งตอ้งไม่เป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูต้รวจการแผน่ดิน กรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการ
ตรวจเงินแผน่ดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ไม่เป็นขา้ราชการซึ่งมีตาํแหน่งหรือ
เงินเดือนประจาํ  ไม่เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ทอ้งถิ่นหรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของ
รัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ  ไม่ดาํรง
ตาํแหน่งใดในหา้งหุน้ส่วน บริษทั หรืองคก์รที่
ดาํเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาํไรหรือรายไดม้า
แบ่งปันกนั หรือเป็นลูกจา้งของบุคคลใดไม่
ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด 
(มาตรา 230) 

 กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
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แห่งชาติตอ้งเป็นผูซ้ึ่งมีความซื่อสตัยส์ุจริตเป็นที่
ประจกัษแ์ละมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามมาตรา 205 โดยเคยเป็นรัฐมนตรี 
กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดิน 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือกรรมการ
ตรวจเงินแผน่ดินหรือเคยรับราชการในตาํแหน่ง
ไม่ตํ่ากวา่อธิบดีหรือผูด้าํรงตาํแหน่งทางบริหาร
ในหน่วยราชการที่มีอาํนาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี 
หรือดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่ศาสตราจารย ์ผูแ้ทน
องคก์ารพฒันาเอกชน หรือผูป้ระกอบวิชาชีพที่มี
องคก์รวิชาชีพตามกฎหมายมาเป็นเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 30 ปี ซึ่งองคก์ารพฒันาเอกชนหรือองคก์ร
วิชาชีพนั้นใหก้ารรับรองและเสนอชื่อเขา้สู่
กระบวนสรรหา  
(มาตรา 246 ) 

 
จาํนวน ส.ส.  
จาํนวน ส.ว. 

 สมาชิกวุฒิสภามีจาํนวน 
270 คน 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

 วฒุิสมาชิกประกอบดว้ยสมาชิกซึ่ง
ราษฎรเลือกตั้งจาํนวน 200 คน สภา
ผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชิ

 (ก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญ) วุฒิสภาประกอบดว้ย
สมาชิกจาํนวน 150 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งใน
แต่ละจงัหวดั จงัหวดัละ 1 คน และมาจากการสรร



นโยบายสาธารณะกับพฒันาการเศรษฐกิจ 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

48 
 

ประเด็น รัฐธรรมนูญ 2534 รัฐธรรมนูญ 2540 รัฐธรรมนูญ 2550 
มีจาํนวน 360 คน 
(มาตรา 94 และ 99) 

จาํนวน 500 คน ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งแบบบญัชีรายชื่อจาํนวน 100 
คน และสมาชิกซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จาํนวน 
400 คน  
(มาตรา 98 และ 121) 

หาเท่ากบัจาํนวนรวมขา้งตน้หกัดว้ยจาํนวน
สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 
สภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวน 
480 คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจาํนวน 400 คน และสมาชิก
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจาํนวน 80คน   
(มาตรา 93 และ 111) 

 (แก้ไข เพิม่เติม มีนาคม 2554) สภาผูแ้ทนราษฎร
ประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนหา้ร้อยคน โดยเป็น
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จาํนวนสามร้อยเจด็สิบหา้คน และสมาชิกซึ่งมา
จากการเลือกตั้งแบบบญัชีรายชื่อจาํนวนหนึ่งร้อย
ยีส่ิบหา้คน( มาตรา 93) 

การเลือกตั้ง 
 สส. 

 เลือกตั้งแบบรวมเขต โดย
จงัหวดัที่มี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ไม่ถึง 3 คนใหเ้ขตจงัหวดั
เป็นเขตเลือกตั้ง  จงัหวดัที่
มีสมาชิกสภาผูแ้ทน

 เลือกตั้งแบบบญัชีรายชื่อและแบบ
เขตเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชี
รายชื่อ ใหล้งคะแนนเลือกบญัชี
รายชื่อผูส้มคัรรับเลือกตั้งที่พรรค
การเมืองจดัทาํขึ้น โดยเลือกเพียง

 (ก่อนแก้ไข) มีเลือกตั้งแบบรวมเขตและแบบ
สดัส่วนโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
แบบสดัส่วน ใหม้ีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรตามบญัชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจดัทาํขึ้น 
โดยให้ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองที่จดัทาํ
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ราษฎร์เกิน 3 คนใหแ้บ่ง
จงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง 
โดยเขตหนึ่งตอ้งมีการ
เลือกไม่นอ้ยกว่า 2 คน  
(มาตรา 101) 

 ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต 
ใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตั้งออก
เสียงลงคะแนนไดเ้ท่า
จาํนวนสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรที่มีไดใ้นเขต
เลือกตั้งนั้น การเลือกตั้ง
ใหใ้ชว้ิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและ
ลบั (มาตรา 102) 

บญัชีเดียว และใหถ้ือเขตประเทศ
เป็นเขตการเลือกตั้ง 
 (มาตรา 99) 

 บญัชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได้
คะแนนเสียงนอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของ
จาํนวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ 
ใหถ้ือว่าไม่มีผูใ้ดในบญัชีนั้นไดร้ับ
เลือกตั้ง และมิใหน้าํคะแนนเสียง
ดงักล่าวมารวมคาํนวณเพื่อหา
สดัส่วนจาํนวนสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร ใหถ้ือวา่ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
ซึ่งมีรายชื่ออยูใ่นบญัชีรายชื่อของแต่
ละพรรคการเมือง ไดร้ับเลือกตั้งเรียง
ตามลาํดบัจากหมายเลขตน้บญัชีลง
ไปตามจาํนวนสดัส่วน
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่คาํนวณ
ได ้สาํหรับบญัชีรายชื่อนั้น 
(มาตรา 100) 

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนสภา

บญัชีรายชื่อผูส้มคัรรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ได ้1 เสียง พรรคการเมืองหนึ่งจะส่งผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งแบบสดัส่วนทุกเขตเลือกตั้ง หรือจะส่ง
เพียงบางเขตเลือกตั้งกไ็ด ้ 
(มาตรา 95) 

 เขตเลือกตั้งสาํหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรแบบสดัส่วนไม่ใช่ทัว่ประเทศ แต่แบ่งเป็น
ภาค โดยจดัแบ่งพื้นที่ประเทศออกเป็น 8 กลุ่ม
จงัหวดั และใหแ้ต่ละกลุ่มจงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง 
โดยแต่ละเขตเลือกตั้งใหม้ีจาํนวน
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได ้10 (มาตรา 96)   

 การคาํนวณสดัส่วนที่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งตามบญัชี
รายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองจะไดร้ับเลือกใน
แต่ละเขตเลือกตั้ง ใหน้าํคะแนนที่แต่ละพรรค
การเมืองไดร้ับในเขตเลือกตั้งนั้นมารวมกนั  แลว้
คาํนวณเพื่อแบ่งจาํนวนผูท้ี่จะไดร้ับเลือกของแต่
ละพรรคการเมือง เป็นสดัส่วนที่สัมพนัธ์กนั
โดยตรงกบัจาํนวนคะแนนรวมขา้งตน้ คะแนนที่
แต่ละพรรคการเมืองไดร้ับ และจาํนวน
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ผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตั้งออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งไดเ้ขตละ 1 คน  
(มาตรา 102) 

 จงัหวดัใดมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดไ้ม่เกิน1
คน ใหถ้ือเขตจงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง 
และจงัหวดัใดมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดเ้กิน1คน 
ใหแ้บ่งเขตจงัหวดัออกเป็นเขต
เลือกตั้งมีจาํนวนเท่ากบั
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่พึงมี โดย
จดัใหแ้ต่ละเขตเลือกตั้งจาํนวน
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร1คน การ
เลือกตั้งใหใ้ชว้ิธีออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลบั   
(มาตรา 103) 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบสัดส่วนที่จะพึงมี
ไดใ้นเขตเลือกตั้งนั้น โดยใชผู้ส้มคัรรับเลือกตั้ง
ซึ่งมีรายชื่อในบญัชีรายชื่อของแต่ละพรรค
การเมืองไดร้ับเลือกตามเกณฑค์ะแนนที่คาํนวณ
ได ้เรียงตามลาํดบัหมายเลขในบญัชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองนั้น ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการที่บญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิกวฒุิสภา (มาตรา 
98) 

 การเลือกตั้งแบบรวมเขต ใหจ้งัหวดัที่มี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่ถึง 3 คนใหเ้ขต
จงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง  จงัหวดัที่มี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเกิน 3 คนใหแ้บ่งจงัหวดั
เป็นเขตเลือกตั้ง โดยเขตหนึ่งตอ้งมีการเลือกไม่
นอ้ยกวา่ 2 คน 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง ใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้มคัรรับ
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เลือกตั้งไดเ้ท่าจาํนวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่
มีไดใ้นเขตเลือกตั้งนั้น  
ใหด้าํเนินการนบัคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง และให้
ส่งผลการนบัคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นไป
รวมที่เขตเลือกตั้ง เพื่อนบัคะแนนรวม (มาตรา 93 
94) 

 (แก้ไข เพิม่เติม มีนาคม 2554) สภาผูแ้ทนราษฎร
ประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนหา้ร้อยคน โดยเป็น
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จาํนวนสามร้อยเจด็สิบหา้คน และสมาชิกซึ่งมา
จากการเลือกตั้งแบบบญัชีรายชื่อจาํนวนหนึ่งร้อย
ยีส่ิบหา้คน มาตรา 93 

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหผู้ม้ีสิทธิ
เลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งไดเ้ขตละหนึ่งคน โดยจดัใหแ้ต่ละเขต
เลือกตั้งมีจาํนวนlมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหนึ่งคน 
(มาตรา ๙๔) 

 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชี
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รายชื่อ ใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกบญัชีรายชื่อผูส้มคัรรับเลือกตั้งที่
พรรคการเมืองจดัทาํขึ้น โดยใหผู้ม้ีสิทธิเลือกตั้งมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบญัชีรายชื่อใด
บญัชีรายชื่อหนึ่งเพียงบญัชีเดียว และใหถ้ือเขต
ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง (มาตรา 95) 

 
 

คุณสมบตัิและ
ที่มาของ สว. 

 แต่งตั้งจากผูท้รงคุณวฒุิ
ซึ่งมีความรู้ความชาํนาญ
ในวิชาการหรืออาชีพ มี
สญัชาติไทยโดยการเกิด 
มีอายไุม่ตํ่ากวา่ 35 ปี
บริบูรณ์ ไม่เป็นสมาชิก
หรือเจา้หนา้ที่หรือที่
ปรึกษาของพรรค
การเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่ง ไม่เป็น
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือ

 ผูส้มคัรเป็นวุฒิสมาชิกตอ้งมีสญัญา
ชิตไทย อายไุม่ต ํ่ากวา่ 40ปี จบหาร
ศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีและอยูใ่น
เขตเลือกตั้งตามเกณฑส์ส.เขต 
(มาตรา 125)  

 ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม คือ เป็น
สมาชิกหรือผูด้าํรงตาํแหน่งอื่นของ
พรรคการเมือง) เป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือเคย
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
พน้จากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน

 ผูม้ีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งหรือไดร้ับการเสนอชื่อ
เพื่อเขา้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตอ้งมี
สญัชาติไทยโดยการเกิดมีอายไุม่ต ํ่ากวา่สี่สิบปี
บริบูรณ์สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวฒุิสภา
ที่มาจากการเลือกตั้งตอ้งอยูใ่นเขตเลือกตั้ง
ลกัษณะเดียวกบัผูส้มคัรสส.เขตไม่เป็นบุพการี คู่
สมรส หรือบุตรของผูด้าํรงตาํแหน่ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
การเมือง 

 ไม่เป็นสมาชิกหรือผูด้าํรงตาํแหน่งใดในพรรค
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ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นซึ่งไดร้ับ
เลือกตั้ง ไม่เคยถูกวฒุิสภา
หรือสภาผูแ้ทนราษฎรมี
มติใหพ้น้จากสมาชิกภาพ
ตามมาตรา 92(ในกรณีที่ 
ส.ว. และส.ส. มี
พฤติการณ์อนัเป็น
ความผิดต่อตาํแหน่ง
หนา้ที่ ส.ว. หรือ ส.ส. 
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 
3 ของจาํนวนสมาชิก มี
สิทธิเขา้ชื่อร้องต่อ
ประธานสภาวนิิจฉยัให้
สมาชิกผูน้ั้นพน้จาก
สมาชิกภาพได)้  และไม่
เคยถกูคณะตุลาการ
รัฐธรรมนูญมีมติใหพ้น้
จาก สมาชิกภาพตาม
มาตรา 91(มาตรา 94) 

ราษฎรมาแลว้ยงัไม่เกิน1ปีนบัถึงวนั
สมคัรรับเลือกตั้งเป็นหรือเคยเป็น
สมาชิกวุฒิสภาตามบทบญัญตัิแหง
รัฐธรรมนูญนี้ในอายขุองวฒุิสภา
คราวก่อนการสมคัรรับเลือกตั้ง เป็น
บุคคลตอ้งหา้มมิใหใ้ชส้ิทธิสมคัรรับ
เลือกตั้ง (มาตรา 126) 

 สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นรัฐมนตรีหรือ
ขา้ราชการการเมืองอื่นมิได ้บุคคลผู ้
เคยดาํรงตาํแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแลว้ยงั
ไม่เกิน1ปี เวน้แต่สมาชิกภาพสิ้นสุด
ลงตามวาระของวฒุิสภาจะเป็น
รัฐมนตรีหรือขา้ราชการการเมืองอื่น
มิได(้มาตรา 127) 

 สมาชิกวุฒิสภามาจากการการ
เลือกตั้ง โดยใชเ้ขตจงัหวดัเป็นเขต
เลือกตั้ง การคาํนวณเกณฑจ์าํนวน
สมาชิกวุฒิสภาที่แต่ละจงัหวดัจะพึง

การเมืองหรือเคยเป็นสมาชิกหรือเคยดาํรง
ตาํแหน่งและพน้จากการเป็นสมาชิกหรือการดาํรง
ตาํแหน่งใดๆ ในพรรคการเมืองมาแลว้ยงัไม่เกิน 5 
ปี นบัถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้งหรือวนัที่ไดร้ับการ
เสนอชื่อไม่เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือเคย
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและพน้จากการเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรมาแลว้ไม่เกิน 5 ปี นบั
ถึงวนัสมคัรรับเลือกตั้งหรือวนัที่ไดร้ับการเสนอ
ชื่อ  

 ไม่เป็นบุคคลตอ้งหา้มมิใชใ้ชส้ิทธิสมคัรรับ
เลือกตั้งตามมาตรา 102 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8) (9) (11) (12) (13) หรือ (14) 

 ไม่เป็นรัฐมนตรีหรือผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง
อื่นซึ่งมิใช่สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถิ่น หรือเคยเป็นแต่พน้ตาํแหน่งดงักล่าว
มาแลว้ยงัไม่เกิน 5 ปี 
(มาตรา 115) 

 สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นรัฐมนตรี ผูด้าํรงตาํแหน่ง
ทางการเมืองอื่น หรือผูด้าํรงตาํแหน่งในองคก์ร
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มี ใหค้าํนวณตามวิธีที่บญัญตัิไวใ้น
มาตรา 102 วรรค 2 วรรค3 และ
วรรค 4 โดยอนุโลม(มาตรา 122) 

 ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวฒุิสภา มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ได ้1 คน การเลือกตั้งใหใ้ชว้ิธีออก
เสียงโดยตรงและลบั (มาตรา 123) 

อิสระตามรัฐธรรมนูญ มิได ้บุคคลผูเ้คยดาํรง
ตาํแหน่งสมาชิกวฒุิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
มาแลว้ยงัไม่เกิน 2 ปี จะเป็นรัฐมนตรี หรือผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมือง มิได(้มาตรา 116) 

 วฒุิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง การ
เลือกตั้งใหใ้ชเ้ขตจงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้งและใหม้ี
สมาชิกวุฒิสภาจงัหวดัละหนึ่งคนโดยใหผู้ม้ีสิทธิ
เลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งไดห้นึ่งเสียงและใหใ้ชว้ิธีออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลบั 
(มาตรา 112) 

 วฒุิสมาชิกแต่งตั้งจะมาจากการสรรหา โดย
คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยประธานศาล
รัฐธรรมนูญประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานผูต้รวจการแผน่ดินประธานกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดินผูพ้ิพากษาใน
ศาลฎีกาที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมายจาํนวน
หนึ่งคนและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่
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ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มอบหมายจาํนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการทาํหนา้ที่
สรรหาบุคคลตามมาตรา 114 ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้ับบญัชีรายชื่อจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งแลว้แจง้ผลการสรรหา
ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลผูไ้ดร้ับ
การสรรหาเป็นสมาชิกวฒุิสภา (มาตรา 113) 

องคก์รที่จดัการ
เลือกตั้ง 

 กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย และ
กรุงเทพมหานครฯ  

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู ้
ควบคุมและดาํเนินการจดัหรือจดัให้
มีการเลือกตั้ง รวมทั้งการออกเสียง
ประชามติ  
(มาตรา 144) 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูค้วบคุมและ
ดาํเนินการจดัหรือจดัใหม้ีการเลือกตั้ง รวมทั้งการ
ออกเสียงประชามติ (มาตรา 235) 

การนบัคะแนน  นบัที่หน่วยเลือกตั้ง  นบัรวมที่เดียวในเขตเลือกตั้ง โดยใน
แต่ละเขตเลือกตั้ง ใหด้าํเนินการนบั
คะแนนทุกหน่วยเหลือกตั้งรวมกนั
และประกาศผลการนบัคะแนนโดย
เปิดเผย ทั้งนี้ ณ สถานที่แห่งใดแห่ง
หนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลือกตั้ง
นั้น(มาตรา 104 ) 

 นบัที่หน่วยเลือกตั้ง โดยใหด้าํเนินการนบัคะแนน
ที่หน่วยเลือกตั้ง และใหส้่งผลการนบัคะแนนของ
หน่วยเลือกตั้งนั้นไปรวมที่เขตเลือกตั้ง เพื่อนบั
คะแนนรวม แลว้ใหป้ระกาศผลการนบัคะแนน
โดยเปิดเผย ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียง
แห่งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น(มาตรา 94 ) 
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การลงโทษ
ทุจริตเลือกตั้ง 

  การเลือกตั้งใหม่  การตดัสิทธิ
เลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อาํนาจสัง่ใหม้ีการเลือกตั้งหรือออก
เสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง
หนึ่งหรือทุกหน่วย เมื่อมีหลกัฐาน
อนัควรเชื่อวา่การเลือกตั้งหรือการ
ออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้ง
นั้นๆมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม (มาตรา 145) 

 

 การเลือกตั้งใหม่  การตดัสิทธิเลือกตั้ง และ การ
ยบุพรรคคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาํนาจสัง่ให้
มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ใน
หน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วย
เลือกตั้งเมื่อมีหลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้่าการ
เลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหน่วย
เลือกตั้งนั้นๆมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(มาตรา 236) 

 ผูส้มคัรรับเลือกตั้งผูใ้ดกระทาํการก่อหรือ
สนบัสนุนใหผู้อ้ื่นกระทาํการอนัเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภาหรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีผลทาํใหก้าร
เลือกตั้งมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดงักล่าว 
ถา้การกระทาํของบุคคลตามวรรคหนึ่งปรากฏ
หลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้า่หวัหนา้พรรคการเมือง
หรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใ้ดมี
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ส่วนรู้เห็นหรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการ
กระทาํนั้นแลว้มิไดย้บัย ั้งหรือแกไ้ขเพื่อใหก้าร
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมใหถ้ือวา่
พรรคการเมืองนั้นกระทาํการเพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง
อาํนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้
เป็นไปตามวิถีทางที่บญัญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญนี้
ตามมาตรา๖๘และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมี
คาํสัง่ใหย้บุพรรคการเมืองนั้นใหเ้พิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของหวัหนา้พรรคการเมืองและ
กรรมการบริหารพรรคการเมืองดงักล่าวมี
กาํหนดเวลาหา้ปีนบัแต่วนัที่มีคาํสัง่ใหย้บุพรรค
การเมือง(มาตรา 237) 

การพน้จาก
ตาํแหน่งของ
นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรี 

 รัฐมนตรีทั้งคณะพน้จาก
ตาํแหน่ง เมื่อ 

(1) สภาผูแ้ทนราษฎรลงมติ
ไม่ไวว้างใจ  

(2) สภาผูแ้ทนราษฎรสิ้นอาย ุ
หรือมีการยบุสภา
ผูแ้ทนราษฎร 

 รัฐมนตรีทั้งคณะพน้จากตาํแหน่ง
เมื่อ 

(1) ความเป็นรัฐมนตรีของ
นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง  

(2) อายสุภาผูแ้ทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือ
มีการยบุสภาผูแ้ทนราษฎร 

(3) คณะรัฐมนตรีลาออก 

 รัฐมนตรีทั้งคณะพน้จากตาํแหน่ง เมื่อ 
(1) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง  
(2) อายสุภาผูแ้ทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยบุสภา

ผูแ้ทนราษฎร 
(3) คณะรัฐมนตรีลาออก 

(มาตรา 180) 
 ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตวั เมื่อ 



นโยบายสาธารณะกับพฒันาการเศรษฐกิจ 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

58 
 

ประเด็น รัฐธรรมนูญ 2534 รัฐธรรมนูญ 2540 รัฐธรรมนูญ 2550 
(3) คณะรัฐมนตรีลาออก 
(4) ความเป็นรัฐมนตรีของ

นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 
(มาตรา 168) 
 

 ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุด
ลงเฉพาะตวั เมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตัิหรือมี

ลกัษณะตอ้งหา้มตาม
มาตร 161 

(4) ตอ้งคาํพพิากษาใหจ้าํคุก 
(5) สภาผูแ้ทนราษฎรลงมติ

ไม่ไวว้างใจ  
(6) กระทาํการอนัตอ้งหา้ม

ตามมาตรา 163 
(7) มีพระบรมราชโองการ

ตามมาตรา 171 

(มาตรา 215) 
 ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง

เฉพาะตวัเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามมาตรา 206  
(4) ตอ้งคาํพิพากษาใหจ้าํคุก 
(5) สภาผูแ้ทนราษฎรมีมติไม่ไวว้างใจ  
(6) กระทาํการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา 
208 หรือมาตรา 209 

(7) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา 
217 

(8) วฒุิสภามีมติตามมาตรา 307 ใหถ้อด
ถอนออกจากตาํแหน่ง 
(มาตรา 216) 

 
 ผูด้าํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ตอ้งคาํพิพากษาใหจ้าํคุก แมค้ดีนั้นจะยงัไม่ถึง

ที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เวน้แต่เป็นกรณีที่
คดียงัไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษใน
ความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท ความผดิลหุ
โทษหรือความผดิฐานหมิ่นประมาท 

(4) สภาผูแ้ทนราษฎรมีมติไม่ไวว้างใจตามมาตรา 158 
หรือมาตรา 159 

(5) ขาดคุณสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตร 
174 

(6) มีพระบรมราชโองการใหพ้น้จากความเป็น
รัฐมนตรีตามมาตรา 183 

(7) กระทาํการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา 267 มาตรา 
268 หรือมาตรา 269 

(8) วฒุิสภามีมติตามมาตรา 274 ใหถ้อดถอนออกจาก
ตาํแหน่ง 
(มาตรา 182) 

 



นโยบายสาธารณะกับพฒันาการเศรษฐกิจ 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

59 
 

ประเด็น รัฐธรรมนูญ 2534 รัฐธรรมนูญ 2540 รัฐธรรมนูญ 2550 
(มาตรา 169) 

 
 

สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด หรืออยัการ
สูงสุด ผูใ้ดมีพฤติการณ์รํ่ารวย
ผดิปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อ
หนา้ที่ ส่อวา่กระทาํผดิต่อตาํแหน่ง
หนา้ที่ราชการส่อว่ากระทาํผดิต่อ
ตาํแหน่งหนา้ที่ในการยตุิธรรม หรือ
ส่อวา่จงใจใชอ้าํนาจหนา้ที่ขดัต่อ
บทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย วฒุิสภามีอาํนาจถอดถอนผู ้
นั้นออกจากตาํแหน่งได(้มาตรา 303) 

 
 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจาํนวนไม่

นอ้ยกวา่ 1 ใน 4 ของจาํนวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่องสภา
ผูแ้ทนราษฎร หรือประชาชนผูม้ี
สิทธิเลือกตั้งจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 
50,000 คน มีสิทธิเขา้ชื่อร้องขอต่อ

 ผูด้าํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออยัการสูงสุด 
ผูใ้ดมีพฤติการณ์รํ่ารวยผดิปกติ ส่อไปในทาง
ทุจริตต่อหนา้ที่ ส่อวา่กระทาํผดิต่อตาํแหน่ง
หนา้ที่ราชการ ส่อวา่กระทาํผดิต่อตาํแหน่งนา้ที่
ในการยตุิธรรม ส่อวา่จงใจใชอ้าํนาจหนา้ที่ขดัต่อ
บญัญตัิแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่ง
ร้ายแรง วฒุิสภามีอาํนาจถอดถอนผูน้ั้นออกจาก
ตาํแหน่งได ้ 
(มาตรา 270) 

 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 
4 ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่องสภา
ผูแ้ทนราษฎร มีสิทธิเขา้ชื่อร้องขอต่อประธาน
วฒุิสภาเพื่อใหว้ฒุิสภามีมติตามมาตรา 274 ให้
ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากตาํแหน่ง
ได ้คาํร้องขอดงักล่าวตอ้งระบุพฤติการณ์ที่
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ประธานวฒุิสภาเพื่อใหว้ฒุิสภามีมติ
ตามมาตรา 307  ใหถ้อดถอนบุคคล
ตามมาตรา 303 ออกจากตาํแหน่งได ้
คาํร้องขอดงักล่าวจะตอ้งระบุ
พฤติการณ์ที่กล่าวหาวา่ผูด้าํรง
ตาํแหน่งดงักล่าวจะกระทาํความผิด
เป็นขอ้ๆใหช้ดัเจน 
สมาชิกวุฒิสภาจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 1 
ใน 4 ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยูข่องวฒุิสภามีสิทธิเขา้ชื่อ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้
วฒุิสภามีมติตามมาตรา 307 ใหถ้อด
ถอนสมาชิกวฒุิสภาออกจาก
ตาํแหน่งได(้มาตรา 304) 

กล่าวหาวา่ผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าวกระทาํผดิเป็น
ขอ้ๆใหช้ดัเจน 
สมาชิกวุฒิสภาจาํนวนไม่นอ้ยกว่า1 ใน 4 ของ
จาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่องวฒุิสภามี
สิทธิเขา้ชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้
วฒุิสภามีมติตามมาตรา 274 ใหถ้อดถอนสมาชิก
วฒุิสภาออกจากตาํแหน่งได ้
ประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 
20,000 คนมีสิทธิเขา้ชื่อร้องขอใหถ้อดถอนบุคคล
ตามมาตรา 270 ออกจากตาํแหน่งไดต้ามมาตรา 
164 
(มาตรา 271) 

การอภิปรายไม่
ไวว้างใจ
นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี 

 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 
5ของจาํนวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่องสภา
ผูแ้ทนราษฎร มีสิทธิ

 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจาํนวนไม่
นอ้ยกวา่ 2 ใน 5 ของจาํนวนสมาชิก
ทั้งหมดที่มีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร 
มีสิทธิเขา้ชื่อเสนอญตัติติขอเปิด
อภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจ

 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 
5 ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่องสภา
ผูแ้ทนราษฎร มีสิทธิเขา้ชื่อเสนอญตัติขอเปิด
อภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจ
นายกรัฐมนตรี ญตัติดงักล่าวตอ้งเสนอชื่อผู ้
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เขา้ชื่อเสนอบญัญตัิขอเปิด
อภิปรายทัว่ไป เพื่อลงมติ
ไม่ไวว้างใจรัฐมนตรีเป็น
รายบุคคลหรือทั้งคณะ  

 เมื่อการอภิปรายทัว่ไป
สิ้นสุดลง โดยมิใช่ดว้ยมติ
ใหผ้า่นระเบียบวาระเปิด
อภิปรายนั้นไป ใหส้ภา
ผูแ้ทนราษฎรลงมติ
ไวว้างใจหรือไม่ไวว้างใจ 
การลงมติในกรณีเช่นว่านี้
ใหก้ระทาํในวนัถดัจาก
วนัที่การอภิปรายสินสุด 
มติไม่ไวว้างใจตอ้งมี
คะแนนเสียงมากกวา่กึ่ง
หนึ่งของจาํนวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่องสภา
ผูแ้ทนราษฎร 

 ในกรณีที่มติไม่ไวว้างใจมี

นายกรัฐมนตรี ญตัติดงักล่าวตอ้ง
เสนอชื่อผูส้มควรดาํรงตาํแหน่ง
นายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งเป็น
บุคคลตามมาตรา 201 วรรค 2 ดว้ย 
และเมื่อไดม้ีการเสนอญตัติแลว้ จะมี
การยบุสภาผูแ้ทนราษฎรมิได ้เวน้แต่
จะมีการถอนญตัติหรือการลงมตินั้น
ไม่ไดค้ะแนนเสียงตามวรรค3  

 การเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไป
ตามวรรค1 ถา้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกบั
พฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่มี
พฤติการณ์รํ่ารวยผดิปกติ ส่อไป
ในทางทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ หรือ
จงใจฝ่าฝืนบทบญัญตัิแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอ
โดยไม่มีการยืน่คาํร้องขอตามมาตรา 
304 ก่อน มิได ้และเมื่อไดม้ีการยืน่
คาํร้องขอตามมาตรา 304 แลว้ ให้
ดาํเนินการต่อไปไดโ้ดยไม่ตอ้งรอผล

สมควรดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ซึ่ง
เป็นบุคคลตามมาตรา 171 วรรค 2 ดว้ย และเมื่อ
ไดม้ีการเสนอญตัติแลว้ จะมีการยบุสภา
ผูแ้ทนราษฎรมิได ้เวน้แต่จะมีการถอนญตัติหรือ
การลงมตินั้นไม่ไดค้ะแนนเสียงตามวรรค 3  

 การเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปตามวรรค
หนึ่ง ถา้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัพฤติกรรมของ
นายกรัฐมนตรีที่มีพฤติกรรมรํ่ารวยผดิปกติ ส่อไป
ในทางทุจริตต่อหนา้ที่ราชการ หรือจงใจฝ่าฝืน
บทบญัญตัิแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอ
โดยไม่มีการยืน่คาํร้องขอตามมาตรา 271 ก่อน
มิได ้และเมื่อไดม้ีการยืน่คาํร้องขอตามมาตรา 271 
แลว้ ใหด้าํเนินการต่อไปไดโ้ดยไม่ตอ้งรอผลการ
ดาํเนินการตามาตรา 272  

 เมื่อการอภิปรายทัว่ไปสิ้นสุดโดยมิใช่ดว้ยมติให้
ผา่นระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไปใหส้ภา
ผูแ้ทนราษฎรลงมติไวว้างใจหรือไม่ไวว้างใจ การ
ลงมติในกรณีเช่นวา่นี้มิใหก้ระทาํในวนัเดียวกบั
วนัที่การอภิปรายสิ้นสุด มติไม่ไวว้างใจตอ้งมี
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คะแนนเสียงไม่มากกวา่
กึ่งหนึ่งของจาํนวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ซึ่งเขา้ชื่อเสนอญตัติ ขอ
เปิดอภิปรายนั้นเป็นอนั
หมดสิทธิที่จะเขา้ชื่อ
เสนอบญัญตัิขอเปิด
อภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติ
ไม่ไวว้างใจรัฐมนตรีเป็น
รายบุคคลหรือทั้งคณะอีก
ตลอดสมยัประชุมนั้น 
(มาตรา 150) 

 สมาชิกวุฒิสภาจาํนวนไม่
นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จาํนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยูข่องวฒุิสภา มี
สิทธิเขา้ชื่อเสนอญตัติขอ

การดาํเนินการตามมาตรา 305 
 

เมื่อการอภิปรายทัว่ไปสิ้นสุดลงโดย
มิใช่ดว้ยมติใหผ้า่นระเบียบวาระเปิด
อภิปรายนั้นไป ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎร
ลงมติไวว้างใจหรือไม่ไวว้างใจ การ
ลงมติในกรณีเช่นวา่นี้ มิใหก้ระทาํ
ในวนัเดียวกบัวนัที่การอภิปราย
สิ้นสุด มติไม่ไวว้างใจตอ้งมีคะแนน
เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่องสภา
ผูแ้ทนราษฎร 

 ในกรณีที่มติไม่ไวว้างใจมีคะแนน
เสียงไม่มากกวา่กึ่งหนึ่งของจาํนวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่องสภา
ผูแ้ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรซึ่งเขา้ชื่อเสนอญตัติขอเปิด
อภิปรายนั้น เป็นอนัหมดสิทธิที่จะ
เชา้ชื่อเสนอญตัติของเปิดอภิปราย

คะแนนเสียงมากกวา่กึ่งหนึ่งของจาํนวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร 

 
ในกรณีที่มติไม่ไวว้างใจมีคะแนนเสียงไม่
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรซึ่งเขา้ชื่อเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายนั้น 
เป็นอนัหมดสิทธิที่จะเขา้ชื่อเสนอญตัติขอเปิด
อภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจ
นายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมยัประชุมนั้น 

 ในกรณีที่มติไม่ไวว้างใจมีคะแนนเสียงมากกวา่กึ่ง
หนึ่งของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่องสภา
ผูแ้ทนราษฎร ใหป้ระธานสภาผูแ้ทนราษฎรนาํชื่อ
ผูท้ี่ไดร้ับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งกราบบงัคม
ทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป และมิใหน้าํมาตรา 172 
มาใชบ้งัคบั 
(มาตรา 158) 

 
 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 
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เปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อให้
คณะรัฐมนตรีแถลง
ขอ้เทจ็จริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในปัญหาอนั
เกี่ยวกบัการบริหาร
ราชการแผน่ดิน 
ในการเปิดอภิปรายทัว่ไป
ตามวรรคหนึ่ง วฒุิสภาจะ
ลงมติในปัญหาที่อภิปราย
มิได(้มาตรา 151) 

ทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจ
นายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมยัประชุม
นั้น 

 ในกรณีที่มติไม่ไวว้างใจมีคะแนน
เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่องสภา
ผูแ้ทนราษฎร ใหป้ระธานสภา
ผูแ้ทนราษฎรนาํชื่อผูท้ี่ไดร้ับการ
เสนอชื่อตามวรรค1 กราบบงัคมทูล
เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป และมิใหน้าํ
มาตรา 202 มาใชบ้งัคบั(มาตรา 185) 

 
 สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจาํนวนไม่

นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่องสภา
ผูแ้ทนราษฎร มีสิทธิเขา้ชื่อเสนอ
ญตัติของเปิดอภิปรายทัว่ไปเพือ่ลง
มติไม่ไวว้างใจรัฐมนตรีเป็น
รายบุคคล 

6 ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่องสภา
ผูแ้ทนราษฎร มีสิทธิเขา้ชื่อเสนอญตัติขอเปิด
อภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจรัฐมนตรีเป็น
รายบุคคล และใหน้าํบทบญัญตัิมาตรา 158 วรรค 
2 วรรค 3 และ วรรค 4 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 รัฐมนตรีคนใดพน้จากตาํแหน่งเดิมแต่ยงัคงเป็น
รัฐมนตรีในตาํแหน่งอื่นภายหลงัจากวนัที่
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเขา้ชื่อตามวรรค1 ให้
รัฐมนตรีคนนั้นยงัคงตอ้งถูกอภิปรายเพื่อลงมติไม่
ไวว้างใจตามวรรคหนึ่งต่อไป 
 (มาตรา 159) 

 ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรที่มิไดอ้ยูใ่น
พรรคการเมืองที่สมาชิกในสงักดัของพรรคนั้น
ดาํรงตาํแหน่งรัฐมนตรีมีจาํนวนไม่ถึงเกณฑท์ี่จะ
เสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปตามมาตรา 158 
หรือมาตรา 159 ใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
จาํนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวน
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรดงักล่าวทั้งหมดเท่าที่มี
อยูม่ีสิทธิเขา้ชื่อเสนอญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไป
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 สมาชิกวุฒิสภาจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 
ใน 5 ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยูข่องวฒุิสภา มิสิทธิเขา้ชื่อ
ขอเปิดอภิปรายทัว่ไปในวฒุิสภา
เพื่อใหค้ณะรัฐมนตรีแถลง
ขอ้เทจ็จริงหรือชี้แจงปัญหาสาํคญั
เกี่ยวกบัการบริหารราชการแผน่ดิน
โดยไม่มีการลงมติ การขอเปิด
อภิปรายทัว่ไปตามมาตรานี้ จะ
กระทาํไดค้รั้งเดียวในสมยัประชุม
หนึ่ง(มาตรา 187) 

เพื่อลงมติไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคลตามมาตรา 158 หรือมาตรา 159 ได้
เมื่อคณะรัฐมนตรีไดบ้ริหารราชการแผน่ดินมา
เกินกวา่ 2 ปีแลว้(มาตรา 160) 

 สมาชิกวุฒิสภาจาํนวนไม่นอ้ยกว่า1ใน3 ของ
จาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่องวฒุิสภา มี
สิทธิเขา้ชื่อขอเปิดอภิปรายทัว่ไปในวฒุิสภา
เพื่อใหค้ณะรัฐมนตรีแถลงขอ้เทจ็จริงหรือชี้แจง
ปัญหาสาํคญัเกี่ยวกบัการบริหารราชการแผน่ดิน
โดยไม่มีการลงมติ  
การขอเปิดอภิปรายทัว่ไปตามมาตรานี้ จะกระทาํ
ไดค้รั้งเดียวในสมยัประชุมหนึ่ง(มาตรา 161) 

การถอดถอนผู ้
ดาํรงตาํแหน่ง
ทางการเมือง
โดยประชาชน 

  ประชาชนผู้มีสิทธิเลอืกตั้งจาํนวนไม่
น้อยกว่า 50,000 คน มีสิทธิเขา้ชื่อ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้
วฒุิสภามีมติตามมาตรา 307  ใหถ้อด
ถอนบุคคลตามมาตรา 303(ผูด้าํรง
ตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิก

 ประชาชนผู้มีสิทธิเลอืกตั้งจาํนวนไม่น้อยกว่า 
20,000คนมีสิทธิเขา้ชื่อร้องขอใหถ้อดถอนบุคคล
ตามมาตรา 270 (ผูด้าํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิก
วฒุิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรือ
อยัการสูงสุด ) ออกจากตาํแหน่งไดต้ามมาตรา 
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วฒุิสภา ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองสูงสุด หรืออยัการสูงสุด) 
ออกจากตาํแหน่งได ้คาํร้องขอ
ดงักล่าวจะตอ้งระบุพฤติการณ์ที่
กล่าวหาวา่ผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว
จะกระทาํความผดิเป็นขอ้ๆให้
ชดัเจน(มาตรา 304) 

164 (ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ 20,000 คน มิ
สิทธิเขา้ชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้
วฒุิสภามีมติตามมาตรา 274 ใหถ้อดถอนบุคคล
ตามมาตรา 270 ออกจากตาํแหน่งได)้(มาตรา 271) 

 
 

การเสนอ
กฎหมายของ 
สส. 

 ร่างพระราชบญัญตัิจะ
เสนอไดก้แ็ต่โดย
คณะรัฐมนตรีหรือ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
แต่ร่างพระราชบญัญตัิ
เกี่ยวดว้ยการเงิน
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
จะเสนอไดก้ต็่อเมื่อมีคาํ
รับรองของนายกรัฐมนตรี 

 การเสนอร่าง
พระราชบญัญตัิของ

 ร่างพระราชบญัญตัิจะเสนอไดก้แ็ต่
โดยสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือ
คณะรัฐมนตรี แต่ร่างพระราชบญัญตัิ
เกี่ยวดว้ยการเงินสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรจะเสนอไดก้ต็่อเมื่อมีคาํ
รับรองของนายกรัฐมนตรี 

 การเสนอร่างพระราชบญัญตัิของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จะกระทาํ
ไดเ้มื่อพรรคการเมืองที่
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูน้ั้นสงักดั
มีมติใหเ้สนอได ้และตอ้งมี

 ร่างพระราชบญัญตัิจะเสนอไดโ้ดย 
(1) คณะรัฐมนตรี 
(2) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 20 

คน 
(3) ศาลหรือองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะ

กฎหมายที่เกี่ยวกบัการจดัองคก์รและกฎหมายที่
ประธานศาลและประธานองคก์รนั้นเป็นผู ้
รักษาการ หรือ 

(4) ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 10,000 คน
เขา้ชื่อเสนอกฎหมายตามมาตรา 163  
ในกรณีที่ร่างพระราชบญัญตัิซึ่งมีผูเ้สนอตาม (2) 
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สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
จะกระทาํไดเ้มื่อพรรค
การเมืองที่
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ผูน้ั้นสังกดัมีมติใหเ้สนอ
ได ้และตอ้งมี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ของพรรคการเมืองนั้นไม่
นอ้ยกวา่20 คนรับรอง  
(มาตรา 137) 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของพรรค
การเมืองนั้นไม่นอ้ยกวา่ 20 คน
รับรอง (มาตรา 169) 

(3) หรือ (4) เป็นร่างพระราชบญัญตัิเกี่ยวกบั
การเงินจะเสนอไดก้็ต่อเมื่อมีคาํรับรองของ
นายกรัฐมนตรี 

 ในกรณีที่ประชาชนไดเ้สนอร่างพระราชบญัญตัิ
ใดตาม (4) แลว้ หากคณะรัฐมนตรี หรือ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไม่นอ้ยกวา่ 20 คน ได้
เสนอร่างพระราชบญัญตัิที่มีหลกัการเดียวกบัร่าง
พระราชบญัญตัินั้นอีก ให้นาํบทบญัญตัิมาตรา 
163 วรรค 4 มาใชบ้งัคบักบัการพจิารณาร่าง
พระราชบญัญตัินั้นดว้ย 

 
 ร่างพระราชบญัญตัิใหเ้สนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎร

ก่อน 
ในการเสนอร่างพระราชบญัญตัิตามวรรค1 ตอ้งมี
บนัทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาํคญัของร่าง
พระราชบญัญตัิเสนอมาพร้อมกบัร่าง
พระราชบญัญตัิดว้ย 

 ร่างพระราชบญัญตัิที่เสนอต่อรัฐสภาตอ้งเปิดเผย
ใหป้ระชาชนทราบและใหป้ระชาชนสามารถ
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เขา้ถึงขอ้มูลรายละเอียดของร่างพระราชบญัญตัิ
นั้นไดโ้ดยสะดวก (มาตรา 142) 

สิทธิของ
ประชาชนใน
การเสนอ
กฎหมาย 

  ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ 50,000 
คน มีสิทธิเขา้ชื่อขอต่อประธาน
รัฐสภาเพื่อใหร้ัฐสภาพิจารณา
กฎหมายตามที่กาํหนดในหมวด 3(
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย) 
และ หมวด 5 (แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ) แห่งรัฐธรรมนูญนี้ 

 คาํร้องขอตามวรรค1 ตอ้งจดัทาํร่าง
พระราชบญัญตัิเสนอมาดว้ย 
(มาตรา 170) 

 
 

 ประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ 10,000 คน 
มิสิทธิเขา้ชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้
รัฐสภาพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิตามที่กาํหนด
ในหมวด 3 (สิทธิประชาชน)และ หมวด 5 
(นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ) แห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
(มาตรา 163)  

 ในกรณีที่ประชาชนไดเ้สนอร่างพระราชบญัญตัิ
ใดตาม มาตรา 142 (4) (ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งจาํนวนไม่
นอ้ยกวา่ 10,000 คนเขา้ชื่อเสนอกฎหมายตาม
มาตรา 163)  แลว้ หากคณะรัฐมนตรี หรือ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 20 
คนไดเ้สนอร่างพระราชบญัญตัิที่มีหลกัการ
เดียวกบัร่างพระราชบญัญตัินั้นอีก ใหน้าํ
บทบญัญตัิมาตรา 163 วรรค 4 มาใชบ้งัคบักบัการ
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัินั้นดว้ย 

 ในการเสนอร่างพระราชบญัญตัิตามวรรค1 ตอ้งมี
บนัทึกวิเคราะห์สรุปสาระสาํคญัของร่าง
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ประเด็น รัฐธรรมนูญ 2534 รัฐธรรมนูญ 2540 รัฐธรรมนูญ 2550 
พระราชบญัญตัิเสนอมาพร้อมกบัร่าง
พระราชบญัญตัิดว้ย 
(มาตรา 142) 
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ตาราง ผ2. องค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ 

ที่มาขององคก์ร
อิสระ 
องคป์ระกอบ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

 ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดว้ยประธานศาล
รัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่น
อีก 14 คน ซึ่งพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตาม
คาํแนะนาํของวฒุิสภาจากบุคคลดงัต่อไปนี้  

(1) ผูพ้ิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู ้

พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งไดร้ับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่

ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลบั จาํนวน 5 คน 

(2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งไดร้ับเลือกโดยที่

ประชุมใหญ่ ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลบั

จาํนวน 2 คน 

(3) ผูท้รงคุณวฒุิสาขานิติศาสตร์ ซึ่งไดร้ับเลือกตาม

มาตรา 253 จาํนวน 5 คน 

(4) ผูท้รงคุณวฒุิสาขารัฐศาสตร์ ซึ่งไดร้ับเลือกตามาตรา 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
 

 ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดว้ยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คน ซึ่งพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง
ตามคาํแนะนาํของวฒุิสภาจากบุคคลดงัต่อไปนี้ 
(1) ผูพ้ิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่าผูพ้ิพากษาศาล
ฎีกา ซึ่งไดร้ับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลบั 
จาํนวน 3 คน 
(2) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดร้ับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลา
การในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลบั จาํนวน 2 คน 
(3) ผูท้รงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางดา้น
นิติศาสตร์อยา่งแทจ้ริงและไดร้ับเลือกตามมาตรา 206 จาํนวน 2 คน 
(4)ผูท้รงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสงัคมศาสตร์
อื่น ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางดา้นการบริหารราชการแผน่ดิน
อยา่งแทจ้ริงและไดร้ับเลือกตามมาตรา 206 จาํนวน 2 คน 

 
ในกรณีที่ไม่มีผูพ้ิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครอง
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257 จาํนวน 3 คน  

ใหผู้ไ้ดร้ับเลือกตามวรรค1 ประชุมและเลือกกนัเองให้
คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแลว้แจง้ผลให้
ประธานวฒุิสภาทราบ 
ใหป้ระธานวฒุิสภา เป็นผูล้งนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ 
(มาตรา 255) 

 
 ผูท้รงคุณวฒุิในศาลรัฐธรรมนูญตอ้ง มีสญัชาติไทย

โดยการเกิด มีอายไุม่ตํ่ากวา่45ปีบริบูรณ์ เคยเป็น
รัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดิน
ของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
หรือกรรมการตรวจเงินแผน่ดินหรือเคยรับราชการใน
ตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่รองอยัการสูงสุด อธิบดีหรือ
เทียบเท่า หรือดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารย ์
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามาตรา 106 หรือมาตรา 109 
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (13) หรือ (14) ไม่เป็น

สูงสุดไดร้ับเลือกตาม (1) หรือ (2) ใหท้ี่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด แลว้แต่กรณี เลือกบุคคล
อื่นซึ่งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 205 และมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางดา้นนิติศาสตร์ที่เหมาะสมจะปฏิบตัิหนา้ที่
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหเ้ป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม (1) 
หรือ (2) แลว้แต่กรณี 
ใหผู้ไ้ดร้ับเลือกตามวรรค1 ประชุมและเลือกกนัเองใหค้นหนึ่งเป็น
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ แลว้แจง้ผลใหป้ระธานวฒุิสภาทราบ 
ใหป้ระธานวฒุิสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ(มาตรา 204) 

 
 ผูท้รงคุณวฒุิในศาลรัฐธรรมนูญ ตอ้งมีสญัชาติไทยโดยการเกิด อาย ุ45 

ปี บริบูรณ์ เคยเป็นรัฐมนตรี ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด 
กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดิน กรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมการตรวจเงินแผน่ดิน หรือ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเคยรับราชการในตาํแหน่งไม่ตํ่า
กวา่รองอยัการสูงสุด อธิบดีหรือผูด้าํรงตาํแหน่งทางบริหารในหน่วย
ราชการที่มีอาํนาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่ 
ศาสตราจารย ์หรือเคยเป็นทนายความที่ประกอบวิชาชีพอยา่ง
สมํ่าเสมอและต่อเนื่องไม่นอ้ยกวา่ 30 ปี นบัถึงวนัที่ไดร้ับการเสนอชื่อ 
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สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา ขา้ราชการ
การเมือง สมาชิกสภาทอ้งถิ่น หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่นไม่
เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผูด้าํรงตาํแหน่งอื่นของ
พรรคการเมือง ในระยะ3ปีก่อนดาํรงตาํแหน่ง ไม่เป็น
กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาล
ปกครอง กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  
(มาตรา256) 

 
 การสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้

ดาํเนินการดงันี้ 
(1) ใหม้ีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง ประกอบดว้ย ประธานศาลฎีกา 
คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของ
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกนัเองให้
เหลือ 4 คน คณบดีคณะรัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของ
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกนัเองให้
เหลือ 4 คน ผูแ้ทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิก
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พรรคละ 1 คน ซึ่งเลือก

ไม่เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา ขา้ราชการการเมือง 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 
ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผูด้าํรงตาํแหน่งอื่นของพรรคการเมือง 
ในระยะ 3 ปี ก่อนดาํรงตาํแหน่ง 
ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดิน กรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน หรือ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มาตรา 205) 

 
 การสรรหาและการเลือกตุลากรศาลรัฐธรรมนูญตามมาตร 204 (3) 

และ (4) ใหด้าํเนินการดงัต่อไปนี้ 
(1)ใหม้ีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง 
ประกอบดว้ยประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูน้าํฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร และ
ประธานองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกนัเองใหเ้หลือ1คน 
เป็นกรรมการ ทาํหนา้ที่สรรหาและคดัเลือกผูท้รงคุณวุฒิตามมาตรา 
204 (3) และ (4) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน30วนันบัแต่วนัที่มีเหตุทาํใหต้อ้งมี
การเลือกบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว แลว้ใหเ้สนอรายชื่อผูไ้ดร้ับ
เลือกพร้อมความยนิยอมของผูน้ั้นต่อประธานวฒุิสภา มติในการ
คดัเลือกดงักล่าวตอ้งลงคะแนนโดยเปิดเผยและตอ้งมีคะแนนไม่นอ้ย
กวา่ 2ใน3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ในกรณีที่ไม่มี
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กนัเอง ใหเ้หลือ 4 คน เป็นกรรมการ คณะกรรมการ
ดงักล่าวมีหนา้ที่สรรหาและจดัทาํบญัชีรายชื่อ
ผูท้รงคุณวฒุิตามมาตรา 255(3) จาํนวน 10 คน และผู ้
ทรงคุณวฒุิตามมาตรา  255(4) จาํนวน 6 คน เสนอต่อ
ประธานวฒุิสภา โดยตอ้งเสนอพร้อมความยนิยอม
ของผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อนั้น ทั้งนี้ ภายใน30วนั นบัแต่
วนัที่มีเหตุทาํใหต้อ้งมีการเลือกบุคคลใหด้าํรง
ตาํแหน่งดงักล่าว มติในการเสนอชื่อดงักล่าวตอ้งมี
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่

 
(2) ใหป้ระธานวฒุิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติ
เลือกบุคคลผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อในบญัชีตาม(1) ซึ่ง
ตอ้งกระทาํโดยวิธีลงคะแนนลบั ในการนี้ ให5้คนแรก
ในบญัชีรายชื่อผูท้รงคุณวฒุิตามมาตรา255(3) และ3
คนแรกในบญัชีรายชื่อผูท้รงคุณวฒุิตามมาตรา 255(4) 
ซึ่งไดร้ับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวา่กึ่งหนึ่ง
ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่องวฒุิสภา เป็น
ผูไ้ดร้ับเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถา้จาํนวนผู ้
ไดร้ับเลือกดงักล่าวจากบญัชีรายชื่อผูท้รงคุณวุฒิ

กรรมการในตาํแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้
กรรมการที่เหลืออยูน่ั้นมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งใหค้ณะกรรมการ
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบดว้ยกรรมการที่เหลืออยู ่
ทั้งนั้น ใหน้าํบทบญัญตัิในมาตรา 113 วรรค2 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 
(2)ใหป้ระธานวฒุิสภาเรียกประชุมวฒุิสภาเพือ่มีมติใหค้วามเห็นชอบ
บุคคลผูไ้ดร้ับการคดัเลือกตาม(1) ภายใน30วนันบัแต่วนัที่ไดร้ับรายชื่อ 
การลงมติใหใ้ชว้ิธีลงคะแนนลบั ในกรณีที่วฒุิสภาใหค้วามเห็นชอบ 
ใหป้ระธานวฒุิสภานาํความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป ใน
กรณีที่วฒุิสภาไม่เห็นชอบรายชื่อใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ใหส้่ง
รายชื่อนั้นกลบัไปยงัคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พร้อมดว้ยเหตุผลเพื่อใหด้าํเนินการสรรหาใหม่ หากคณะกรรมการ
สรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นดว้ยกบัวุฒิสภาและมีมติยนืยนั
ตามมติเดิมดว้ยคะแนนเอกฉนัท ์ใหส้่งรายชื่อนั้นใหป้ระธานวฒุิสภา
นาํความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป แต่ถา้มติที่ยนืยนัตามมติ
เดิมไม่เป็นเอกฉนัท ์ใหเ้ริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งตอ้งดาํเนินการ
ใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่มีแหตุใหต้อ้งดาํเนินการ
ดงักล่าว 

 
ในกรณีที่ไม่อาจสรรหาผูท้รงคุณวฒุิตาม(1) ไดภ้ายในเวลาที่กาํหนด 
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ผูท้รงคุณวฒุิตามมาตรา 225(3) มีไม่ครบ 5 คน หรือ
จากบญัชีรายชื่อผูท้รงคุณวฒุิตามมาตรา 255(4) มีไม่
ครบ 3 คน ใหน้าํรายชื่อผูไ้ม่ไดร้ับเลือกในคราวแรก
ในบญัชีนั้นมาใหส้มาชิกวฒุิสภาออกเสียงลงคะแนน
เลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกนัไป และในกรณีนี้ ใหผู้ ้
ไดร้ับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลาํดบัจนครบ
จาํนวน เป็นผูไ้ดร้ับเลือกใหเ้ป็นตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ถา้มีผูไ้ดร้ับคะแนนเท่ากนัในลาํดบัใดอนั
เป็นเหตุใหม้ีผูไ้ดร้ับเลือกเกิน5คนหรือ3คน แลว้แต่
กรณี ใหป้ระธานวุฒิสภาจบัสลากวา่ผูใ้ดเป็นผูไ้ดร้ับ
เลือก 
(มาตรา 257) 

 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ตอ้ง  ไม่เป็นขา้ราชการซึ่งมีตาํแหน่งหรือเงินเดือน
ประจาํ  ไม่เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิ่นหรือไม่
เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของ
หน่วยงานของรัฐ  ไม่ดาํรงตาํแหน่งใดในหา้งหุน้ส่วน 
บริษทั หรืองคก์รที่ดาํเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาํไร
หรือรายไดม้าแบ่งปันกนั หรือเป็นลูกจา้งของบุคคล

ไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆใหท้ี่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาแต่งตั้งผูพ้ิพากษาในศาล
ฎีกาซึ่งดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่ผูพ้พิากษาศาลฎีกาจาํนวน 3 คน และ
ใหท้ี่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแต่งตั้งตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดจาํนวน 2 คน เป็นกรรมการสรรหาเพื่อดาํเนินการตาม 
(1) แทน 
(มาตรา 206) 
 

 ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอ้ง  ไม่เป็น
ขา้ราชการซึ่งมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ  ไม่เป็นพนกังานหรือ
ลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิ่น
หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงาน
ของรัฐ  ไม่ดาํรงตาํแหน่งใดในหา้งหุน้ส่วน บริษทั หรืองคก์รที่ดาํเนิน
ธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาํไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกนั หรือเป็นลูกจา้งของ
บุคคลใดไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด 
 (มาตรา 207) 

 
คณะกรรมการการเลอืกตั้ง 

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดว้ยประธานกรรมการคนหนึ่ง
และกรรมการอื่นอีก 4 คน ซึ่งพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตาม
คาํแนะนาํของวฒุิสภา (มาตรา 229) 



นโยบายสาธารณะกับพฒันาการเศรษฐกิจ 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

74 
 

ใดไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด(มาตรา 258) 
คณะกรรมการการเลอืกตั้ง 

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดว้ยประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก 4 คน ซึ่ง
พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามคาํแนะนาํของวฒุิสภา 
(มาตรา 136) 

 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งมีคุณสมบตัิและไม่มี

ลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี้ สญัชาติไทยโดยการเกิดมี
อายไุม่ต ํ่ากวา่ 40 ปีบริบูรณ์ในวนัเสนอชื่อ สาํเร็จ
การศึกษาไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 106 หรือมาตรา 109 (1) 
(2) (4) (5) (6) (7) (13) หรือ (14) ไม่เป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา ขา้ราชการ
การเมือง สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่นไม่
เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผูด้าํรงตาํแหน่งอื่นของ
พรรคการเมืองในระยะ 5 ปี ก่อนดาํรงตาํแหน่งไม่เป็น
ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ
ศาลปกครอง กรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

 
 กรรมการการเลือกตั้งตอ้ง ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูต้รวจการ

แผน่ดิน กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 
ไม่เป็นขา้ราชการซึ่งมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ  ไม่เป็นพนกังาน
หรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ทอ้งถิ่นหรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของ
หน่วยงานของรัฐ  ไม่ดาํรงตาํแหน่งใดในหา้งหุน้ส่วน บริษทั หรื
องคก์รที่ดาํเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาํไรหรือรายไดม้าแบ่งปันกนั หรือ
เป็นลูกจา้งของบุคคลใดไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด 
(มาตรา 230) 

 
 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง

ใหด้าํเนินการดงันี้ 
(1) ใหม้ีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งจาํนวน 7 คน 
ประกอบดว้ย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูน้าํฝ่ายคา้นในสภา
ผูแ้ทนราษฎรบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคดัเลือกจาํนวน 1 คน 
และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคดัเลือก
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ทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  
(มาตรา 137) 

 
 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและ

กรรมการการเลือกตั้งใหด้าํเนินการดงันี้ 
(1) ใหม้ีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง
จาํนวน 10 คน ซึ่งประกอบดว้ยประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดี
ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลแห่งซึ่ง
เลือกกนัเองใหเ้หลือ 4 คน ผูแ้ทนพรรคการเมืองทุก
พรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรค
ละ 1 คน ซึ่งเลือกกนัเองใหเ้หลือ 4 คน ทาํหนา้ที่
พิจารณาสรรหาผูม้ีคุณสมบตัิตามาตรา 137 ซึ่งสมควร
เป็นกรรมการการเลือกตั้ง จาํนวน 5 คน เสนอต่อ
ประธานวฒุิสภา โดยตอ้งเสนอพร้อมความยนิยอม
ของผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อนั้น มติในการเสนอชื่อ
ดงักล่าวตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จาํนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่

 
(2) ใหท้ี่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผู ้

จาํนวน 1 คน เป็นกรรมการสรรหา ผูม้ีคุณสมบตัิตามมาตรา 230 ที่
สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจาํนวน 3 คน เสนอต่อประธาน
วฒุิสภา  โดยผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อตอ้งยนิยอม มติในการสรรหาจะตอ้ง
มีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ 
 
(2) ใหท้ี่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพจิารณาสรรหาผูม้ีคุณสมบตัิตามมาตรา 
230 ซึ่งสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจาํนวน  2 คน เสนอต่อ
ประธานวฒุิสภา โดยตอ้งเสนอพร้อมความยนิยอมของผูน้ั้น 
 
(3) การสรรหาตาม (1) และ (2) ใหท้าํภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่มีเหตุ
ที่ทาํใหต้อ้งมีการเลือกบุคคลใหด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าว ในกรณีที่มีเหตุ
ที่ทาํใหไ้มม่อาจดาํเนินการสรรหาไดภ้ายในเวลาที่กาํหนดหรือไม่อาจ
สรรหาไดค้รบจาํนวนภายในเวลาที่กาํหนดตาม (1) ใหท้ี่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาพจิารณาสรรหาแทนจนครบจาํนวนภายใน 15 วนันบัตัน่ที่
ครบกาํหนดตาม (1) 
 
(4) ใหป้ระธานวุฒิสภาเรียกประชุมวฒุิสภาเพื่อมีมติใหค้วามเห็นชอบ
ผูไ้ดร้ับการสรรหาตาม (1) (2) หรือ (3) ซึ่งตอ้งการทาํโดยวิธี
ลงคะแนนลบั 
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สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจาํนวน5คนเสนอต่อ
ประธานวฒุิสภา โดยตอ้งเสนอพร้อมความยนิยอม
ของผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อนั้น 

 
(3) การเสนอชื่อตาม (1) และ (2) ใหก้ระทาํภายใน 30 
วนันบัแต่วนัที่มีเหตุที่ทาํใหต้อ้งมีการเลือกบุคคลให้
ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการสรร
หาตาม(1) ไม่อาจเสนอชื่อไดภ้ายในเวลาที่กาํหนด 
หรือไม่อาจเสนอชื่อไดค้รบจาํนวนภายในเวลาที่
กาํหนด ในที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพจิารณาเสนอชื่อ
แทนจนครบจาํนวนภายใน15วนันบัแต่วนัที่ครบ
กาํหนดตอ้งเสนอชื่อตาม (1) 

 
(4) ใหป้ระธานวฒุิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติ
เลือกผูไ้ดร้ับการเสนอชื่อตาม (1) (2) และ (3) ซึ่งตอ้ง
กระทาํโดยวิธีลงคะแนนลบั ในการนี้ ให5้คนแรกซึ่ง
ไดร้ับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวา่กึ่งหนึ่งของ
จาํนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่องวฒุิสภา เป็นผู ้
ไดร้ับเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งแต่ถา้จาํนวนผู ้
ไดร้ับเลือกดงักล่าวมีไม่ครบ5คน ใหน้าํรายชื่อผูไ้ม่ได้

(5) ในกรณีที่วุฒิสภาใหค้วามเห็นชอบใหด้าํเนินการตาม (6) แต่ถา้
วฒุิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ใหส้่ง
รายชื่อนั้นกลบัไปยงัคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือ
ที่ประชุใหญ่ศาลฎีกา แลว้แต่กรณี เพือ่ใหด้าํเนินการสรรหาใหม่ หาก
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกา ไม่เห็นดว้ยกบัวุฒิสภา และมีมติยนืยนัตามมติเดิมดว้ยคะแนนเอก
ฉนัทห์รือดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 
แลว้แต่กรณีใหด้าํเนินการต่อไปตาม (6) แต่ถา้มติที่ยนืยนัตามมติเดิม
ไม่เป็นเอกฉนัทห์รือไม่ไดค้ะแนนตามที่กาํหนดใหเ้ริ่มกระบวนการ
สรรหาใหม่ ซึ่งตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่มี
เหตุใหต้อ้งดาํเนินการดงักล่าว 
 
(6) ใหผู้ไ้ดร้ับความเห็นชอบตาม (4) หรือ (5) ประชุมและเลือกกนัเอง
ใหค้นหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจง้ผลใหป้ระธาน
วฒุิสภาทราบ และใหป้ระธานวุฒิสภานาํความกราบบงัคมทูลเพื่อทรง
แต่งตั้งต่อไป 
(มาตรา 231) 
 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบดว้ย 
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รับเลือกในคราว แรกนั้นมาใหส้มาชิกวฒุิสภาออก
เสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกนัไป และ
ในกรณีนี้ ใหถ้ือวา่ผูไ้ดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลง
ไปตามลาํดบัจนครบ 5 คน เป็นผูไ้ดร้ับเลือกใหเ้ป็น
กรรมการการเลือกตั้ง ในครั้งนี้ถา้มีผูไ้ดค้ะแนนเสียง
เท่ากนัในลาํดบัใดอนัเป็นเหตุใหม้ีผูไ้ดร้ับเลือกเกิน 5 
คน ใหป้ระธานวฒุิสภาจบัสลากว่าผูใ้ดเป็นผูไ้ดร้ับ
เลือก 

 
(5) ใหผู้ไ้ดร้ับเลือกตาม(4) ประชุมและเลือกกนัเองให้
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจง้
ผลใหป้ระธานวฒุิสภาทราบ และใหป้ระธานวุฒิสภา
นาํความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป 
(มาตรา 138) 

 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 

 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประกอบดว้ยประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการผูท้รงคุณวฒุิอื่นอีก 8 คน ซึ่ง
พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามคาํแนะนาํของวฒุิสภา 

ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก 8 คน ซึ่ง
พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามคาํแนะนาํของวฒุิสภา 

 
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตอ้งเป็นผูซ้ึ่งมี
ความซื่อสตัยส์ุจริตเป็นที่ประจกัษแ์ละมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามมาตรา 205 โดยเคยเป็นรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง 
ผูต้รวจการแผน่ดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือกรรมการ
ตรวจเงินแผน่ดินหรือเคยรับราชการในตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่อธิบดีหรือผู ้
ดาํรงตาํแหน่งทางการบริหารในหน่วยราชการที่มีอาํนาจบริหาร
เทียบเท่าอธิบดี หรือดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่ศาสตราจารย ์ผูแ้ทน
องคก์ารพฒันาเอกชน หรือผูป้ระกอบวิชาชีพที่มีองคก์รวิชาชีพตาม
กฎหมายมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 ปี ซึ่งองคก์ารพฒันาเอกชนหรือ
องคก์รวิชาชีพนั้นใหก้ารรับรองและเสนอชื่อเขา้สู่กระบวนการสรรหา 

 
การสรรหาและการเลือกตั้งกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ใหน้าํบทบญัญตัิมาตรา 204 วรรค3และวรรค4 มาตรา 
206 (การสรรหาตุลาการรัฐธรรมนูญผูท้รงคุณวฒุิ)และมาตรา 207 มา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม โดยใหม้ีคณะกรรมการสรรหาจาํนวน 5 คน 
ประกอบดว้ยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และผูน้าํฝ่ายคา้นในสภา
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กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตอ้งเป็นผูซ้ึ่งมีความซื่อสตัยส์ุจริตเป็นที่ประจกัษ ์มี
คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 256 
(ผูท้รงคณะวฒุิ ตอ้งมีสญัชาติไทย อายไุม่ตํ่ากวา่ 45 ปี 
เคยเป็นรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการ
แผน่ดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
หรือกรรมการตรวจเงินแผน่ดินหรือเคยรับราชการใน
ตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่รองอยัการสูงสุด อธิบดีหรือ
เทียบเท่า หรือดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่าศาสตราจารย ์
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 106 หรือมาตรา 109 
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (13) หรือ (14) ไม่เป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา ขา้ราชการ
การเมือง สมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น ไม่
เคยหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผูด้าํรงตาํแหน่งอื่นของ
พรรคการเมือง ในระยะ 3 ปีก่อนดาํรงตาํแหน่ง ไม่
เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผน่ดินของ
รัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาล
ปกครอง กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

ผูแ้ทนราษฎร 
 

ใหป้ระธานวฒุิสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

 
ใหม้ีกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจาํจงัหวดั โดย
คุณสมบตัิ กระบวนการสรรหา และอาํนาจหนา้ที่ ใหเ้ป็นไปตามที่
บญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต 
(มาตรา 246) 

 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 ผูต้รวจการแผน่ดินมีจาํนวน 3 คน ซึ่งพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตาม
คาํแนะนาํของวฒุิสภา จากผูซ้ึ่งเป็นที่ยอมรับนบัถือของประชาชน มี
ความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผน่ดิน 
วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ร่วมกนัของสาธารณะ และมี
ความซื่อสตัยส์ุจริตเป็นที่ประจกัษ ์
(มาตรา 242) 

 การสรรหาและการเลือกผูต้รวจการแผน่ดินใหน้าํบทบญัญตัิมาตรา 
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แห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน) 
การสรรหาและการเลือกกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใหน้าํบทบญัญตัิมาตรา 
257 (การสรรหาและการเลือกตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ) และ มาตรา 258 (ขอ้หา้มสาํหรับผูเ้ป็น
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมอนุโลม ทั้งนี้ 
โดยใหค้ณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจาํนวน 15 คน 
ประกอบดว้ย ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดี
ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่ง
ซึ่งเลือกกนัเองใหเ้หลือ 7 คน ผูแ้ทนพรรคการเมือง
ทุกพรรค ที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
พรรคละ 1 คน ซึ่งเลือกกนัเองใหเ้หลือ 5 คน เป็น
กรรมการ 
ใหป้ระธานวฒุิสภาลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(มาตรา 
297) 

206(การสรรหาตุลาการรัฐธรรมนูญผูท้รงคุณวุฒิ) และมาตรา 207(ขอ้
หา้มสาํหรับผูเ้ป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
iy{Tii,o^PX มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม โดยใหม้ีคณะกรรมการสรรหา
จาํนวน 7 คนประกอบดว้ย. ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
ผูน้าํฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
คดัเลือกจาํนวน 1 คน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดคดัเลือกจาํนวนหนึ่งคน และใหน้าํบทบญัญตัิมาตรา 
231 (1) วรรค2 มาใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม(มาตรา 243) 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการคน
หนึ่งและกรรมการอื่นอีก 6 คน ซึ่งพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งจากผูม้ี
ความชาํนาญและประสบการณ์ดา้นการตรวจเงินแผน่ดิน การบญัชี 
การตรวจสอบภายใน การเงินการคลงั และดา้นอื่น 

 
การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและผูว้า่การตรวจเงิน
แผน่ดิน ใหน้าํบทบญัญตัิมาตรา 204 วรรค3 และวรรค4 มาตรา 206 (การ
สรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ) และมาตรา 207 (คุณสมบตัิ
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ)มาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม เวน้แต่องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาใหเ้ป็นไปตาม
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ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาผูต้ 
 ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภามีจาํนวนไม่เกิน 3 คน

ซึ่งพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามคาํแนะนาํของ
วฒุิสภา จากผูซ้ึ่งเป็นที่ยอมรับนบัถือของประชาชนมี
ความรอบรูและมีประสบการณ์ในการบริหารราชการ
แผน่ดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์
ร่วมกนัของสาธารณะ และมีความซื่อสัตยส์ุจริตเป็นที่
ประจกัษ ์
ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภามีวาระดาํรงตาํแหน่ง 6 
ปี นบัแต่วนัที่พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งและใหด้าํรง
ตาํแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว(มาตรา 196) 

 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ 

 คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินประกอบดว้ย
ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก 9 คน 
ซึ่งพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามคาํแนะนาํของ
วฒุิสภา จากผูม้ีความชาํนาญและประสบการณ์ดา้น
การตรวจเงินแผน่ดิน การบญัชี การตรวจสอบภายใน 
การเงินการคลงั และดา้นอื่น (มาตรา 312) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

มาตรา 243 (มีคณะกรรมการสรรหาจาํนวน 7 คนประกอบดว้ย. ประธาน
ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ผูน้าํฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร บุคคลซึ่งที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคดัเลือกจาํนวน 1 คน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคดัเลือกจาํนวนหนึ่งคน) 
ใหป้ระธานวฒุิสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและผูว้า่การตรวจเงิน
แผน่ดิน 
กรรมการตรวจเงินแผน่ดินมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง6ปี นบัแต่วนัที่
พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง และใหด้าํรงตาํแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
(มาตรา 252) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบไปดว้ยประธาน
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก 6 คน ซึ่งพระมหากษตัริยท์รง
แต่งตั้งตามคาํแนะนาํของวฒุิสภา จากผูซ้ึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์
ดา้นการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจกัษ ์ทั้งนี้ โดย
ตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของผูแ้ทนจากองคก์ารเอกชนดา้นสิทธิ
มนุษยชนดว้ย  
คุณสมบตัิ ลกัษณะตอ้งหา้ม การถอดถอน และการกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใหเ้ป็นไปตามที่
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 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบไป
ดว้ยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก 
10 คน ซึ่งพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามคาํแนะนาํ
ของวฒุิสภา จากผูซ้ึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ดา้น
การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่
ประจกัษ ์ทั้งนี้ โดยตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผูแ้ทนจากองคก์ารเอกชนดา้นสิทธิมนุษยชนดว้ย 
 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีวาระดาํรง
ตาํแหน่ง 6 ปี นบัแต่วนัที่พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง
และใหด้าํรงตาํแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว 
 (มาตรา 199) 

ศาลปกครอง 
 การแต่งตั้งและการใหตุ้ลาการในศาลปกครองพน้จาก

ตาํแหน่ง ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบญัญตัิก่อน แลว้
จึงนาํความกราบบงัคมทูล 

 
ผูท้รงคุณวฒุิสาขานิติศาสตร์และผูท้รงคุณวฒุิในการ
บริหารราชการแผน่ดิน อาจไดร้ับแต่งตั้งใหเ้ป็นตุลา

กฎหมายบญัญตัิ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 6 ปี นบัแต่
วนัที่พระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้ง และใหด้าํรงตแหน่งไดเ้พียงวาระ
เดียว(มาตรา 256) 

ศาลปกครอง 

 การแต่งตั้งและการใหตุ้ลาการในศาลปกครองพน้จากตาํแหน่ง ตอ้ง
ไดร้ับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่
กฎหมายบญัญตัิก่อน แลว้จึงนาํความกราบบงัคมทูล 
 
ผูท้รงคุณวฒุิสาขานิติศาสตร์และผูท้รงคุณวฒุิในการบริหารราชการ
แผน่ดินอาจไดร้ับแต่งตั้งใหเ้ป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได ้การ
แต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดใหแ้ต่งตั้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด 
และตอ้งไดร้ับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ตามที่กฎหมายบญัญตัิและไดร้ับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อน แลว้
จึงนาํความกราบบงัคมทูล 
การเลื่อนตาํแหน่ง การเลื่อนเงินออก และการลงโทษตุลการในศาล
ปกครอง ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครองตามที่กฎหมายบญัญตัิ 
ตุลาการศาลปกครองในชั้นศาลใดจะมีจาํนวนเท่าใด ใหเ้ป็นไปตามที่
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การในศาลปกครองสูงสุดได ้การแต่งตั้งใหบุ้คคล
ดงักล่าวเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดใหแ้ต่งตั้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดทั้งหมด และตอ้งไดร้ับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่
กฎหมายบญัญตัิและไดร้ับความเห็นชอบจากวฒุิสภา
ก่อน แลว้จึงนาํความกราบบงัคมทูล 
การเลื่อนตาํแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษ
ตุลาการในศาลปกครอง ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมาย
บญัญตัิ 
(มาตรา 276) 

 การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองใหด้าํรงตาํแหน่ง
ประธานศาลปกครองสูงสุดนั้นเมื่อไดร้ับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
และวุมิสภาแลว้ ใหน้ายกรัฐมนตรีนาํความกราบ
บงัคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป 
(มาตรา 278) 

 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบดว้ย
บุคคลดงัต่อไปนี้ 

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองกาํหนด (มาตรา 224) 
 การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองให้ดาํรงตาํแหน่งประธานศาล

ปกครองสูงสุดนั้น เมื่อไดร้ับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองและวฒุิสภาแลว้ใหน้ายกรัฐมนตรีนาํความกราบบงัคมทูล
เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป (มาตรา 225) 

 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนี้ 
(1)ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ 
(2)กรรมการผูท้รงคุณวฒุิจาํนวน 9 คน ซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง
และไดร้ับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองดว้ยกนัเอง 
(3)กรรมการผูท้รงคุณวฒุิซึ่งไดร้ับเลือกจากวุฒิสภา 2 คน และจาก
คณะรัฐมนตรีอีกคนหนึ่ง 
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามวรรค1 (3) หรือมีแต่ไม่ครบ 3 
คน ถา้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 6 คน
เห็นวา่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ตอ้งใหค้วามเห็นชอบ ใหค้ณะกรรมการตุลา
การศาลปกครองจาํนวนดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบและองคป์ระชุม
พิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได ้ 
(มาตรา 226) 

 
องค์กรอยัการ 

 พนกังานอยัการมีอาํนาจหนา้ที่ตามที่บญัญตัิในรัฐธรรมนูญนี้และตาม
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(1) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 9 คน ซึ่งเป็นตุลา
การในศาลปกครองและไดร้ับเลือกจากตุลาการใน
ศาลปกครองดว้ยกนัเอง 
(3) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ่งไดร้ับเลือกจากวฒุิสภา 2 
คน และจากคณะรัฐมนตรีอีก 1 คน 
คุณสมบตัิ ลกัษณะตอ้งหา้ม และวิธีการเลือกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒุิ ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายบญัญตัิ 
(มาตรา 279) 
 
 

กฎหมายว่าดว้ยอาํนาจและหนา้ที่ของพนกังานอยัการและกฎหมายอื่น 
พนกังานอยัการมีอิสระในการพิจารณาสัง่คดีและการปฏิบตัิหนา้ที่ให้
เป็นไปโดยเที่ยงธรรม 
การแต่งตั้งและการใหอ้ยัการสูงสุดพน้จากตาํแหน่งตอ้งเป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการอยัการ และไดร้ับความเห็นชอบจากวฒุิสภา 
ใหป้ระธานวฒุิสภาเป็นผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
อยัการสูงสุด 
องคก์รอยัการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการดาํเนินการอื่น โดยมีอยัการสูงสุดเป็น
ผูบ้งัคบับญัชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ 
พนกังานอยัการตอ้งไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของ
รัฐในทาํนองเดียวกนัเวน้แต่จะไดร้ับอนุมตัิจากคณะกรรมการอยัการ 
ทั้งตอ้งไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือกระทาํกิจการใดอนัเป็นการ
กระทบกระเทือนถึงการปฏิบตัิหนา้ที่ หรือเสื่อมเสียเกียรติศกัดิ์แห่ง
ตาํแหน่งหนา้ที่ราชการ และตอ้งไม่เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือที่
ปรึกษากฎหมาย หรือดาํรงตาํแหน่งอื่นใดที่มีลกัษณะงานคลา้ยคลึงกนั
นั้นในหา้งหุน้ส่วนบริษทั (มาตรา 255 ) 

อาํนาจของ
องคก์รอิสระ 

คณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
(1) ออกประกาศกาํหนดการทั้งหลายอนัจาํเป็นแก่การ

ปฏิบตัิตามกฎหมายตามมาตรา 144 วรรค2 

คณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
(1) ออกประกาศหรือวางระเบียบกาํหนดการทั้งหลายอนัจาํเป็นแก่การ

ปฏิบตัิตามกฎหมายตามมาตรา 235 วรรค 2 รวมทั้งวางระเบียบ
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(2) มีคาํสัง่ใหข้า้ราชการ พนกังาน หรือลกูจา้งของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนทอ้งถิ่น หรือเจา้หนา้ที่อื่นของรัฐ ปฏิบตัิการ
ทั้งหลายอนัจาํเป็นตามกฎหมายตามมาตรา 144 วรรค
2 

(3) สืบสวนสอบสวนเพือ่หาขอ้เทจ็จริงและวินิจฉยัชี้ขาด
ปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา 
144 วรรค2 

(4) สัง่ใหม้ีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่
ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วย
เลือกตั้ง เมื่อมีหลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้า่การเลือกตั้ง
หรือออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆมิได้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(5) ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 
(6) ดาํเนินการอื่นตามที่กฎหมายบญัญตัิ 

(มาตรา 145) 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งดาํเนินการสืบสวน

สอบสวนเพื่อหาขอ้เทจ็จริงโดยพลนัเมื่อมีกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หรือพรรค

เกี่ยวกบัการหาเสียงเลือกตั้งและการดาํเนินการใดๆของพรรคการเมือง 
ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง และผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรมและกาํหนดหลกัเกณฑก์ารดาํเนินการของรัฐในการ
สนบัสนุนใหก้ารเลือกตั้งมีความเสมอภาค และมีโอกาสทดัเทียมกนั
ในการหาเสียงเลือกตั้ง 

(2) วางระเบียบเกี่ยวกบัขอ้หา้มในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีขณะอยูใ่นตาํแหน่งเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ตามมาตรา 181โดย
คาํนึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ และคาํนึงถึงความสุจริต เที่ยง
ธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทดัเทียมกนัในการเลือกตั้ง 

(3) กาํหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินใหแ้ก่พรรคการเมือง 
การสนบัสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใชจ้่ายเงินของพรรคการเมือง
และผูส้มคัรรับเลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบบญัชีทางการเงินของ
พรรคการเมืองโดยเปิดเผย และการควบคุมการจ่ายเงินหรือรับเงินเพื่อ
ประโยชนใ์นการลงคะแนนเลือกตั้ง 

(4) มีคาํสัง่ใหข้า้ราชการ พนกังาน หรือลกูจา้งของหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิ่น หรือเจา้หนา้ที่
อื่นของรัฐ ปฏิบตัิการทั้งหลายอนัจาํเป็นตามกฎหมายตามาตรา 235 
วรรค 2  

(5) สืบสวนสอบสวนเพือ่หาขอ้เทจ็จริงและวินิจฉยัชี้ขาดปัญหาหรือขอ้
โตแ้ยง้ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตามาตรา 235 วรรค 2  
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การเมืองซึ่งมีสมาชิกสมคัรรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
ใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง คดัคา้นว่าการเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย 

(2) ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้า่ก่อนไดร้ับเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา สมาชิกสภา
ทอ้งถิ่น หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น ผูใ้ดไดก้ระทาํการใดๆ 
โดยไม่สุจริตเพื่อใหต้น้เองไดร้ับเลือกตั้ง หรือไดร้ับ
เลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือ
พรรคการเมืองใดไดก้ระทาํลงไปทั้งนี้ อนัเป็นการฝ่า
ฝืนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยพรรคการเมือง 
หรือกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่น
หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 

(3) ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้า่การออกเสียง
ประชามติมิไดเ้ป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือผูม้ี
สิทธิเลือกตั้งคดัคา้นวา่การออกเสียงประชามติใน
หน่วยเลือกตั้งใดเป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย 

(6) สัง่ใหม้ีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง
ใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อมีหลกัฐานอนัควรเชื่อ
ไดว้่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ 
มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(7) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ 
(8) ส่งเสริมและสนบัสนุนหรือประสานงานกบัหน่วยราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิ่น หรือสนบัสนุนองคก์าร
เอกชน ใหก้ารใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกบัการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

(9) ดาํเนินการอื่นตามที่กฎหมายบญัญตัิ 
(มาตรา 236) 

 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งตอ้งดาํเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหา

ขอ้เทจ็จริงโดยพลนัเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
(1) ผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิก

สมคัรรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง คดัคา้นวา่การ
เลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

(2) ผูเ้ขา้รับการสรรหา หรือสมาชิกขององคก์รตามาตรา 114 วรรค 1 
คดัคา้นว่าการสรรหาสมาชิกวฒุิสภานั้น เป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่
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(มาตรา 147) 
 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
(1) ไต่สวนขอ้เทจ็จริงและสรุปสาํนวนพร้อมทั้งทาํ

ความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาตามมาตรา 305 

(2) ไต่สวนขอ้เทจ็จริงและสรุปสาํนวนพร้อมทั้งทาํ

ความเห็นส่งไปยงัศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรง

ตาํแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 308 

(3) ไต่สวนและวินิจฉยัวา่เจา้หนา้ที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ 

กระทาํความผิดฐานทุจริตต่อเจา้หนา้ที่หรือกระทาํ

ความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ที่ราชการ หรือความผดิต่อ

ตาํแหน่งหนา้ที่ในการยตุิธรรม เพื่อดาํเนินการต่อไป

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริต 

(4) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความมีอยูจ่ริงรวมทั้ง

ความเปลี่ยนแปลงของทรัพยส์ินและหนี้สินของผู ้

ดาํรงตาํแหน่งตามมาตรา 291 และมาตรา 296 ตาม

บญัชีและเอกสารประกอบที่ไดย้ืน่ไว ้

ชอบดว้ยกฎหมาย 
(3) ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้า่ ก่อนไดร้ับเลือกตั้งหรือสรรหา 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา สมาชิกสภาทอ้งถิ่น หรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น ผูใ้ดไดก้ระทาํการใดๆ โดยไม่สุจริตเพื่อใหต้นเอง
ไดร้ับเลือกตั้งหรือสรรหา หรือไดร้ับเลือกตั้งหรือสรรหามาโดยไม่
สุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดก้ระทาํลงไป 
โดยฝ่าฝืนหลกัเกณฑต์ามพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิกวฒุิสภา
พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 

(4) ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้า่การออกเสียงประชามติไดเ้ป็นโดย
ชอบดว้ยกฎหมาย หรือผูม้ิสิทธิเลือกตั้งคดัคา้นวา่การออกเสียง
ประชามติในหน่วยเลือกตั้งใดเป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่ชอบดว้ย
กฎหมาย 
(มาตรา 238) 

 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

(1) ไต่สวนขอ้เทจ็จริง และสรุปสาํนวนพร้อมทั้งทาํความเห็นเกี่ยวกบัการ
ถอดถอนออกจากตาํแหน่งเสนอต่อวฒุิสภาตามมาตรา 272 และมาตรา 
279 วรรค3 
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(5) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตัิหนา้ที่

พร้อมขอ้สงัเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎร 

และวุฒิสภา ทุกปี และนาํรายงานนั้นออมพิมพ์

เผยแพร่ต่อไป 

(6) ดาํเนินการอื่นตามที่กฎหมายบญัญตัิ(มาตรา 301) 

 ผูเ้สียหายจากการกระทาํตามมาตรา 308 มิสิทธิยืน่คาํ
ร้องต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเพื่อใหด้าํเนินการตามมาตรา 301(2) 
ไดต้ามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต(มาตรา 309) 

 ในการพิจารณาคดี ใหศ้าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้
ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง ยดึสาํนวนของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเป็นหลกัในการพิจารณา และอาจไต่สวนหา
ขอ้เทจ็จริงและพยานหลกัฐานเพิม่เติมไดต้ามที่
เห็นสมควร(มาตรา 310) 
 

ศาลฏีกาแผนกคดอีาญาของผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง 

 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทน

(2) ไต่สวนขอ้เทจ็จริงและสรุปสาํนวนพร้อมทั้งทาํความเห็นเกี่ยวกบัการ
ดาํเนินคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองส่งไปยงัศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 275 

(3) ไต่สวนและวินิจฉยัวา่เจา้หนา้ที่ของรัฐตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือ
ขา้ราชการซึ่งดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
รํ่ารวยผดิปกติ กระทาํความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ที่หรือกระทาํ
ความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ที่ราชการ หรือความผดิต่อตาํแหน่งหนา้ที่ใน
การยตุิธรรม รวมทั้งดาํเนินการกบัเจา้หนา้ที่ของรัฐหรือราชการใน
ระดบัตํ่ากวา่ที่ร่วมกระทาํความผดิกบัผูด้าํรงตาํแหน่งดงักล่าวหรือกบั
ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง หรือที่กระทาํความผดิในลกัษณะที่
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติเห็นสมควร
ดาํเนินการดว้ย ทั้งนี้ ตามพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

(4) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความมีอยูจ่ริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยส์ินและหนี้สินของผูด้าํรงตาํแหน่งตามมาตรา 259 และ
มาตรา 264 ตามบญัชีและเอกสารประกอบที่ไดย้ืน่ไว ้ทั้งนี้ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติกาํหนด 

(5) กาํกบัดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 
(6) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตัิหนา้ที่พร้อมขอ้สงัเกตต่อ
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ราษฎร สมาชิกวฒุิสภาหรือขา้ราชการการเมืองอื่น ถูก
กล่าวหาวา่รํ่ารวยผดิปกติ กระทาํความผดิต่อตาํแหน่ง
หนา้ที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
กระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ที่หรือทุจริตต่อหนา้ที่
ตามกฎหมายอื่น ให้ศาลฎกีาแผนกคดีอาญาของผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมือง มีอํานาจพจิารณา
พพิากษา (มาตรา 308) 

ศาลปกครอง 

 ศาลปกครองมีอาํนาจพิจารณาคดีที่เป็นขอ้พิพาท
ระหวา่งหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนทอ้งถิ่นหรือเจา้หนา้ที่ของรัฐที่อยูใ่น
บงัคบับญัชาหรือในกาํกบัดูแลของรัฐบาลกบัเอกชน
หรือระหวา่งหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนทอ้งถิ่น หรือเจา้หนา้ที่
ของรัฐที่อยูใ่นบงัคบับญัชาหรือในกาํกบัดูแลของ
รัฐบาลดว้ยกนัซึ่งเป็นขอ้พพิาทอนัเนื่องมาจากการ
กระทาํหรือการละเวน้การกระทาํที่หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ทอ้งถิ่น หรือเจา้หนา้ที่ของรัฐนั้น ตอ้งปฏิบตัิตาม
กฎหมาย หรือเนื่องจากการกระทาํหรือการละเวน้การ

คณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี ทั้งนี้ ใหป้ระกาศ
รายงานดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะดว้ย 

(7) ดาํเนินการอื่นตามที่กฎหมายบญัญตัิ 
(มาตรา 250) 

 ในกรณีที่มีการยืน่บญัชีเพราะเหตุที่ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองผูใ้ด
พน้จากตาํแหน่งหรือตาย ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทาํการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยส์ิน
และหนี้สินของผูด้าํรงตาํแหน่งนั้น แลว้จดัทาํรายงานผลการ
ตรวจสอบรายงานดงักล่าวใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่ปรากฏวา่ผูด้าํรงตาํแห่งตามวรรค1 ผูใ้ดมีทรัพยส์ินเพิม่ขึ้น
ผดิปกติ ใหป้ระธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยูพ่ร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ
ไปยงัอยัการสูงสุดเพือ่ดาํเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมืองใหท้รัพยส์ินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของ
แผน่ดินต่อไป และใหน้าํบทบญัญตัิมาตรา 272 วรรค5 มาบงัคบัใช้
โดยอนุโลม(มาตรา 262) 

 
 ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองผูใ้ดจงใจไม่ยืน่บญัชีแสดงรายการ

ทรัพยส์ินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กาํหนดไวใ้น
รัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยส์ินและหนี้สิน
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กระทาํที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนทอ้งถิ่น หรือเจา้หนา้ที่ของรัฐนั้น 
ตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบตัิตามหนา้ที่ตามกฎหมาย 
ทั้งนี้ตามกฎหมายบญัญตัิ(มาตรา 276) 

 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 

 ผูต้รวจการแผน่ดินของรัฐสภามีอาํนาจหนา้ที่
ดงัต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาและสอบสวนหาขอ้เทจ็จริงตามคาํร้องเรียน
ในกรณี 

(ก) การไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือไม่ปฏิบตัินอกเหนือ
อาํนาจหนา้ที่ตามกฎหมายของขา้ราชการ พนกังาน 
หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิ่น 

(ข) การปฏิบตัิหรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ของขา้ราชการ 
พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิ่น ที่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูร้้องเรียนหรือประชาชน
โดยไม่เป็นธรรม ไม่วา่การนั้นจะชอบหรือไม่ชอบ
ดว้ยอาํนาจหนา้ที่กต็าม 

และเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรือปกปิดขอ้เทจ็จริงที่
ควรแจง้ใหท้ราบใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเสนอเรื่องใหศ้าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
การเมืองวินิจฉยัต่อไป(มาตรา 263) 

 บทบญัญตัิมาตรา 259 มาตรา 260 มาตรา 261 วรรค2 และมาตรา 263 
วรรค1 ใหใ้ชบ้งัคบักบัเจา้หนา้ที่ของรัฐ ตามที่คณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาํหนดดว้ยอนุโลม 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอาจเปิดเผย
บญัชีแสดงรายการทรัพยส์ินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่มีการ
ยืน่ไวแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียได ้ถา้เป็นประโยชนใ์นการดาํเนินคดีหรือการ
วินิจฉยัการกระทาํความผดิ ตามที่บญัญตัิไวใ้นพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
(มาตรา 264) 

 
 เมื่อไดร้ับคาํร้องขอตามมาตรา 271(การถอดถอน นายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภา ขา้ราชการ
การเมือง ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองสูงสุด และอยัการ
สูงสุด) แลว้ ใหป้ระธานวุฒิสภาส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาํเนินการไต่สวนใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 
 เมื่อไต่สวนเสร็จแลว้ ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
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(ค) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบญัญตัิ 
(2) จดัทาํรายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นและขอ้เสนอ

ความเห็นและขอ้เสนอแนะต่อรัฐสภา 
(มาตรา 197) 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ 

 คุณสมบตัิ ลกัษณะตอ้งหา้ม การสรรหาและการเลือก 
และการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดินและผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดิน รวมทั้งอาํนาจ
หนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินผูว้่าการ
ตรวจเงินแผน่ดิน และสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน ให้
เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
ตรวจเงินแผน่ดินมาตรา 312 (วรรค7) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอาํนาจหนา้ที่
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบและรายงานการกระทาํหรือการละเลยการ
กระทาํอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรืออนัไม่
เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกบัสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอมาตรการ
การแกไ้ขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่

ทุจริตแห่งชาติเห็นวา่ขอ้กล่าวหาตามคาํร้องขอขอ้ใดเป็นเรื่องสาํคญั 
จะแยกทาํรายงานเฉพาะขอ้นั้นส่งไปใหป้ระธานวฒุิสภาตามวรรค1 
เพื่อใหพ้จิารณาไปก่อนกไ็ด ้
ถา้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มี
อยู ่วา่ขอ้กล่าวหาใดมีมูล นบัแต่วนัดงักล่าวผูด้าํรงตาํแหน่งที่ถูก
กล่าวหาจะปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปมิไดจ้นกว่าวฒุิสภาจะมีมติ และให้
ประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่ง
รายงานและเอกสารที่มีอยูพ่ร้อมทั้งใหค้วามเห็นไปยงัประธานวฒุิสภา
เพื่อดาํเนินการตามมาตรา 273 และอยัการสูงสุด เพื่อดาํเนินการฟ้อง
คดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองต่อไป 
แต่ถา้คณะกรรมการ้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เห็นวา่
ขอ้กล่าวหาใดไม่มีมูล ใหข้อ้กล่าวหาขอ้นั้นเป็นอนัตกไป 

 
ในกรณีอยัการสูงสุดเห็นวา่รายงาน เอกสาร และความเห็นที่
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งใหต้าม
วรรค4 ยงัไม่สมบูรณ์พอที่จะดาํเนินคดีได ้ใหอ้ยัการสูงสุดแจง้ให้
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพือ่
ดาํเนินการต่อไป โดยใหร้ะบุขอ้ที่ไม่สมบูรณ์นั้นใหค้รบถว้นในคราว
เดียวกนั ในกรณีนี้ ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
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กระทาํหรือละเลยการกระทาํดงักล่าวเพื่อดาํเนินการ
ในกรณีที่ปรากฏวา่ไม่มีการดาํเนินการตามที่เสนอ ให้
รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดาํเนินการต่อไป 

(2) เสนอและนโยบายและขอ้เสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย กฎ หรือขอ้บงัคบั ต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

(3) ส่งเสริมการศึกษา การวิจยั และการเผยแพร่ความรู้
ดา้นสิทธิมนุษยชน 

(4) ส่งเสริมความร่วมมือและการกระประสานงาน
ระหวา่งหน่วยราชการ องคก์ารเอกชน และองคก์าร
อื่นในดา้นสิทธินุษยชน 

(5) จดัทาํรายงานประจาํปีเพื่อประเมินสถานการณ์ดา้น
สิทธิมนุษยชน ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา 

(6) อาํนาจหนา้ที่อื่นตามที่กฎหมายบญัญตัิมาตรา 200 
 
 

แห่งชาติและอยัการสูงสุดตั้งคณะทาํงานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผูแ้ทนจาก
แต่ละฝ่ายจาํนวนเท่ากนั เพื่อดาํเนินการรวบรวมพยานหลกัฐานให้
สมบูรณ์ แลว้ส่งใหอ้ยัการสูงสุด เพื่อฟ้องคดีต่อไปในกรณีที่
คณะทาํงานดงักล่าวไม่อาจหาขอ้ยตุิเกี่ยวกบัการดาํเนินการฟ้องคดีได ้
ใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอาํนาจ
ดาํเนินการฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความใหฟ้้องคดีแทนได้
(มาตรา 272) 
 
ในกรณีที่ผูถู้กกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒุิสภาหรือขา้ราชการการเมือง ถูก
กล่าวหาวา่รํ่ารวยผดิปกติ กระทาํความผดิต่อตาํแหน่งหนา้ที่ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ใหศ้าลฎีการแผนกคดีอาญาของผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมือง มีอาํนาจพิจารณาพิพากษา) เป็นผูด้าํรงตาํแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร หรือประธาน
วฒุิสภา ผูเ้สียหายจากการกระทาํดงักล่าวจะยืน่คาํร้องต่อ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพือ่ให้
ดาํเนินการตามาตรา 250(2) หรือจะยืน่คาํร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกาเพื่อขอใหต้ั้งผูไ้ต่สวนอิสระตามมาตรา 276 กไ็ดแ้ต่ถา้ผูเ้สียหายได้
ยืน่คาํร้องต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
แลว้ ผูเ้สียหายจะยืน่คาํร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาไดต้่อเมื่อ
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คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่รับ
ดาํเนินการไต่สวน ดาํเนินการล่าชา้เกินสมควร หรือดาํเนินการไต่สวน
แลว้เห็นวา่ไม่มีมูลความผดิตามขอ้กล่าวหา 
 
ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เห็นวา่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่มีกรณีตามวรรค 4 และคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติใหด้าํเนินการตาม
มาตรา 250(2) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวน
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยูใ่หค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติดาํเนินตามมาตรา 250(2) โดยเร็ว ในกรณีนี้ 
ผูเ้สียหายจะยืน่คาํร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรค 4 มิได ้
ใหน้าํบทบญัญตัิมาตรา 272 วรรค1 วรรค4 และวรรค5 มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 
(มาตรา 275)  

 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเห็นควรดาํเนินการตามคาํร้องที่ยืน่
ตามมาตรา 274 วรรค 4 ใหท้ี่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาแต่งตั้งผูไ้ต่
สวนอิสระจากผูซ้ึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสตัย์
สุจริตเป็นที่ประจกัษ ์หรือจะส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาํเนินการไต่สวนตามมาตรา 250(2) 
แทนการแต่งตั้งผูไ้ต่สวนอิสระ กไ็ด ้
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(มาตรา 276) 
 
ศาลฏีกาแผนกคดอีาญาของผู้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง 

 มาตรา 219 (วรรค 3) ใหศ้าลฎีกามีอาํนาจพจิารณาและวินิจฉยัคดีที่
เกี่ยวกบัการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และใหศ้าล
อุทธรณ์มีอาํนาจพิจารณาและวินิจฉยัที่เกี่ยวกบัการเลือกตั้งและการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผูบ้ริหาร
ทอ้งถิ่น ทั้งนี้ วิธีพิจารณาและวินิจฉยัคดีใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่ที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกากาํหนด โดยตอ้งใชร้ะบบไต่สวนและเป็นไปโดย
รวดเร็ว 

 
ให้มีแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดย
องคค์ณะผูพ้ิพากษาประกอบดว้ยผูพ้ิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดาํรง
ตาํแหน่งไม่ตํ่ากวา่ผูพ้ิพากษาศาลฎีกาหรือผูพ้ิพากษาอาวุโสซึ่งเคย
ดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ่ากว่าผูพ้ิพากษาศาลฎีกาจาํนวน 9 คน ซึ่งไดร้ับเลือก
โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลบั และใหเ้ลือกเป็นราย
คดี 

 
อาํนาจหนา้ที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการ
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เลือกและวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ให้
เป็นไปตามที่บญัญตัิไวใ้นรัฐธรรมนูญนี้และในพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยวธิีพิจารณาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่ง
ทางการเมือง(มาตรา 219) 

 ถา้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองวินิจฉยัว่าผู ้
ดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองผูใ้ดกระทาํความผิดตามวรรค1 ใหผู้น้ั้นพน้
จากตาํแหน่งในวนัที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
การเมืองวินิจฉยั โดยนาํบทบญัญตัิมาตรา 92 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม
และผูน้ั้นตอ้งหา้มมิใหด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือดาํรงตาํแหน่ง
ใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี นบัตั้งแต่วนัที่ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองวินิจฉยัดว้ย(มาตรา 263) 

 
ศาลปกครอง 

 ศาลปกครองมีอาํนาจพิจารณาคดีที่เป็นขอ้พิพาทระหวา่งหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
หรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ที่รัฐกบัเอกชนหรือระหวา่ง
หน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น หรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ที่ของรัฐดว้ยกนั อนั
เนื่องมาจากการใชอ้าํนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจาก
การดาํเนินกิจการทางปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
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รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นหรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญ 
หรือเจา้หนา้ที่ของรัฐทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ รวมทั้งมีอาํนาจ
พิจารณาพิพากษาเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบญัญตัิใหอ้ยูใ่น
อาํนาจของศาลปกครอง(มาตรา 223) 

ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
(1) พิจารณาและสอบสวนหาขอ้เทจ็จริงตามคาํร้องเรียนในกรณี 

(ก) การไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย หรือปฏิบตัินอกเหนืออาํนาจหนา้ที่
ตามกฎหมายของขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ทอ้งถิ่น 

(ข) การปฏิบตัิหรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ของขา้ราชการ พนกังาน 
หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกกิจ 
หรือราชการส่วนทอ้งถิ่น ที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูร้้องเรียน
หรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบ
ดว้ยอาํนาจหนา้ที่กต็าม 

(ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบตัิหนา้ที่หรือการปฏิบตัิหนา้ที่
โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายขององคก์รตามรัฐธรรมนูญ และองคก์ร
ในกระบวนการยตุิธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีของศาล 

(ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบญัญตัิ 
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(2) ดาํเนินการเกี่ยวกบัจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองและ
เจา้หนา้ที่ของรัฐตามมาตรา 279 วรรค3 และมาตรา 280 

(3) ติดตามประเมินผล และจดัทาํขอ้เสนอแนะในการปฏิบตัิตาม
รัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงขอ้พิจารณาเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่เห็นวา่จาํเป็น 

(4) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตัิหนา้ที่พร้อมขอ้สงัเกตต่อ
คณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี ทั้งนี้ ใหป้ระกาศ
รายงานดงักล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผยต่อสาธารณะดว้ย 
(มาตรา 244) 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน มีอาํนาจหนา้ที่กาํหนดหลกัเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกบัการตรวจเงินแผน่ดิน ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และ
เสนอแนะใหม้ีการแกไ้ขขอ้บกพร่องเกี่ยวกบการตรวจเงินแผน่ดิน 
และมีอาํนาจแต่งตั้งคณะกรรมการวินยัทางการเงินและการคลงัที่เป็น
อิสระเพื่อทาํหนา้ที่วินิจฉยัการดาํเนินการที่เกี่ยวกบัวินยัทางการเงิน 
การคลงัและการงบประมาณ และใหค้ดีที่พิพาทเกี่ยวกบัคาํวินิจฉยัของ
คณะกรรมการวินยัทางการเงินและการคลงัในเรื่องดงักล่าวเป็นคดีที่
อยูใ่นอาํนาจศาลปกครอง  
ใหผู้ว้า่การตรวจเงินแผน่ดินมีอาํนาจหนา้ที่เกี่ยวกบัการตรวจเงิน
แผน่ดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง(มาตรา 253) 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
(1) ตรวจสอบและรายงานการกระทาํหรือการละเลยการกระทาํ อนัเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหวา่ง

ประเทศเกี่ยวกบัสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคและเสนอ

มาตรการการแกไ้ขที่เหมาะสามต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทาํหรือ

ละเลยการกระทาํดงักล่าวเพื่อดาํเนินการ ในกรณีที่ปรากฏวา่ไม่มีการ

ดาํเนินการตามที่เสนอ ใหร้ายงานต่อรัฐสภาเพื่อดาํเนินการต่อไป 

(2) เสนอเรื่องพร้อมดว้ยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบ

ตามที่มีผูเ้รียกร้องว่าบทบญัญตัิแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิ

มนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกบัความชอบดว้ยรัฐธรรมทั้งนี้ ตาม

พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวิธีพจิารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ 

(3) เสนอเรื่องพร้อมดว้ยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบ

ตามที่มีผูร้้องเรียนว่า กฎ คาํสัง่ หรือการกระทาํอื่นใดในทางปกครอง

กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกบัความชอบดว้ย

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบญัญตัิจดัตั้งศาลปกครอง

และวิธีพจิารณาคดีปกครอง 
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(4) ฟ้องคดีต่อศาลยตุิธรรมแทนผูเ้สียหาย เมื่อไดร้ับการร้องขอจาก

ผูเ้สียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแกไ้ขปัญหาการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบญัญตัิ 

(5) เสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อ

รัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพือ่ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

(6) ส่งเสริมการศึกษา การวิจยั และการเผยแพร่ความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชน 

(7) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหวา่งหน่วยราชการ 

องคก์ารเอกชน และองคก์ารอื่นในดา้นสิทธิมนุษยชน 

(8) จดัทาํรายงานประจาํปีเพื่อประเมินสถานการณ์ดา้นสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา 

(9) อาํนาจหนา้ที่อื่นตามที่กฎหมายบญัญตัิ 

(มาตรา 257) 
 

  



ตาราง ผ3. แนวนโยบายแห่งรัฐ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2534 

แนวนโยบาย มาตรา 

เศรษฐกจิ  
1. มีการกระจายอาํนาจทางการคลงัใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน มาตรา 71 
2. ส่งเสริมใหเ้อกชนมีบทบาทในทางเศรษฐกิจ มาตรา 77 
3. ไม่ประกอบกิจการท่ีเป็นการแข่งขนักบัเอกชน เวน้แต่มีความจาํเป็น มาตรา 77 
4. วางมาตรการมิใหมี้การผกูขาดในระบบเศรษฐกิจ มาตรา 77 
5. จดัใหมี้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายรัฐ มาตรา 84 

การศึกษา  
1. ส่งเสริมและบาํรุงการศึกษาอบรม และฝึกอาชีพตามความตอ้งการของ

ประเทศ 
มาตรา 66 

2. ส่งเสริมใหเ้อกชนมีบทบาทในดา้นการศึกษา มาตรา 66 
3. การศึกษาอบรมภาคบงัคบั รัฐตอ้งจดัใหโ้ดยไม่เกบ็ค่าเล่าเรียน มาตรา 66 
4. สนบัสนุนการคน้ควา้วิจยั เพ่ือใชใ้นการพฒันาประเทศ มาตรา 67 

ส่ิงแวดล้อม  
1. บาํรุงรักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัและขจดัมลพิษ มาตรา 74 
2. วางแผนการใชดิ้นและนํ้าอยา่งเหมาะสม มาตรา 74 

สังคม  
1. ส่งเสริมและพฒันาความเสมอภาคของชายและหญิง มาตรา 68 
2. ส่งเสริมการพฒันาพลเมืองใหเ้ป็นผูมี้ความสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม 
มาตรา 69 

3. รักษาและส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม มาตรา 72 
4. ส่งเสริมการกีฬา ท่องเท่ียว และนนัทนาการ มาตรา 73 
5. วางนโยบายประชากรให้เหมาะสมกบัทรัพยากรของชาติ เศรษฐกิจและ

สงัคม 
มาตรา 78 

แรงงาน  
1. พึงช่วยเหลือผูย้ากไร้และดอ้ยโอกาสในการอบรมและฝึกอาชีพ มาตรา 66 
2. ส่งเสริมใหป้ระชากรวยัทาํงานใหมี้งานทาํ มาตรา 82 
3. คุม้ครองแรงงานเดก็ และแรงงานหญิง มาตรา 82 
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แนวนโยบาย มาตรา 

สวสัดกิารและสังคมสงเคราะห์  
1. ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการดาํรงชีวิตของบุคคลใหสู้งข้ึน มาตรา 75 
2. สงเคราะห์ผูป้ระสบภยั จากการปฏิบติัหนา้ท่ีเพือ่ชาติ ราชการ หรือจากสา

ธารณภยั 
มาตรา 79 

3. จดัใหมี้การสงัคมสงเคราะห์  มาตรา 80 
4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้อกชนมีส่วนร่วมในการสงัคมสงเคราะห์ มาตรา 80 
5. ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผูสู้งอาย ุและผูพิ้การ มาตรา 81 

สาธารณสุข  
1. ส่งเสริมใหก้ารสาธารณะสุขไดม้าตรฐานและทัว่ถึง มาตรา 83 
2. พึงใหก้ารรักษาแก่ผูย้ากไร้โดยไม่คิดมูลค่า มาตรา 83 
3. ใหเ้อกชนมีส่วนร่วมในการใหบ้ริการสาธารณะสุข มาตรา 83 
4. ป้องกนัและขจดัโรคติดต่ออนัตราย โดยไม่คิดมูลค่า และทนัต่อเหตุการณ์ มาตรา 83 

เกษตร  
1. ปฏิรูปท่ีดินใหเ้กษตรกรมีกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิในท่ีดินอยา่งทัว่ถึง มาตรา 76 
2. จดัหานํ้าใหเ้กษตรกรมีใชอ้ยา่งเหมาะสม มาตรา 76 
3. ส่งเสริมคุม้ครองรักษาประโยชนข์องเกษตรกร ในดา้นการผลิต เกบ็รักษา 

และจาํหน่ายผลผลิต ใหเ้กษตรกรไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
มาตรา 76 

4. ส่งเสริมใหเ้กษตรกรรวมตวักนัเป็นสหกรณ์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ มาตรา 76 
การปกครอง  
1. จดัระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพ ลดการใชดุ้ลยพินิจของเจา้หนา้ท่ี ป้องกนั

และปราบปรามการเลือกปฎิบติัและแสวงหาผลประโยชน์ 
มาตรา 64  

2. ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ใจระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

มาตรา 70 

3. ใหมี้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมท่ีสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐ มาตรา 84 
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ตาราง ผ4.  แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 

แนวนโยบาย มาตรา 

เศรษฐกจิ  
1. กาํหนดใหค้ล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติ ใหมี้องคก์รอิสระ

จดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัดูแลการประกอบกิจการวิทย ุโทรทศัน ์และ
โทรคมนาคม 

มาตรา 40 
 

2. กระจายอาํนาจใหท้อ้งถ่ินพ่ึงตนเองและตดัสินใจในกิจการทอ้งถ่ินไดเ้อง มาตรา 78 
3. พฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอด

ทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานในทอ้งถ่ินใหท้ัว่ถึงและเท่าเทียม 
มาตรา 78 

4. พฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมใหเ้ป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาด
ใหญ่ 

มาตรา 78 

5. รัฐตอ้งดาํเนินการใหมี้การกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม มาตรา 83 
6. ส่งเสริม สนบัสนุน และคุม้ครองระบบสหกรณ์ มาตรา 85 
7. สนบัสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศยักลไกลตลาด มาตรา 87 
8. กาํกบัดูแลใหมี้การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม มาตรา 87 
9. มีการคุม้ครองผูบ้ริโภค มาตรา 87 
10. รัฐไม่ประกอบกิจการแข่งขนักบัเอกชน เวน้แต่มีความจาํเป็น มาตรา 87 

การศึกษา  
1. รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรม และสนบัสนุนใหเ้อกชนจดัการศึกษาอบรมให้

เกิดความรู้คู่คุณธรรม 
มาตรา 81 

2. จดัใหมี้กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 81 
3. ปรับปรุงการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สงัคม 
มาตรา 81 

4. สนบัสนุนการคน้ควา้วิจยัในศิลปะวิทยาการต่างๆ และส่งเสริมภฺมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 

มาตรา 81 

5. เร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือการพฒันาประเทศ มาตรา 81 
6. พฒันาวิชาชีพครู มาตรา 81 
7. สิทธิในการไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี มาตรา 43 
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แนวนโยบาย มาตรา 

ส่ิงแวดล้อม  
1. ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการบาํรุงรักษาและใชป้ระโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
มาตรา 46 

 
2. หา้มดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบอยา่งรุนแรง

ต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เวน้แต่ไดศึ้กษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม และไดใ้หอ้งคก์รอิสระซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์รเอกชน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและผูแ้ทนสภาบนัอุดมสึกษาใหค้วามเห็นประกอบ 

มาตรา 56 
 

3. ส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บาํรุงรักษา และใช้
ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติ 

มาตรา 79 

4. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตาม
หลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

มาตรา 79 

5. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมและกาํจดัมลพิษ มาตรา 79 
สังคม  

1. คุม้ครองและพฒันาเดก็และเยาวชน มาตรา 80 
2. ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย มาตรา 80 
3. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัวและชุมชน มาตรา80 
4. เดก็ เยาวชน และบุคคลในครอบครัว หากไดรั้บความรุนแรงหรือไม่เป็น

ธรรม มีสิทธ์ิไดรั้บการคุม้ครองจากรัฐ 
มาตรา 53 

แรงงาน  
1. ส่งเสริมใหป้ระชากรวยัทาํงานมีงานทาํ มาตรา 86 
2. คุม้ครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเดก็และแรงงานหญิง มาตรา 86 
3. จดัระบบแรงงานสมัพนัธ์ การประกนัสังคม และค่าตอบแทนใหเ้ป็นธรรม มาตรา 86 

สวสัดกิารและสังคมสงเคราะห์  
1. สงเคราะห์คนชรา ผูย้ากไร้ ผูพิ้การ ทุพพลภาพ และดอ้ยโอกาสใหมี้

คุณภาพชีวิตท่ีดี 
มาตรา 80 

2. เดก็ และเยาวชนซ่ึงมีมีผูดู้แล มีสิทธิไดรั้บการเล้ียงดูและการศึกษาอบรม
จากรัฐ 

มาตรา 53 

3. ผูท่ี้มีอายเุกิน 60 ปี ท่ีไม่มีรายไดเ้พียงพอ มีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐ มาตรา 54 
4. บุคคลพิการ หรือทุพพลภาพ มิสิทธิไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวกอนัเป็น

สาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐ 
มาตรา 55 
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แนวนโยบาย มาตรา 

สาธารณสุข  
1. รัฐตอ้งจดัและส่งเสริมการสาธารณะสุขใหป้ระชาชนไดรั้บบริการท่ีได้

มาตรฐานและทัว่ถึง 
มาตรา 82 

2. สิทธิในการไดรั้บบริการทางสาธารณะสุขท่ีไดม้าตรฐาน มาตรา 52 
3. ส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชนมีส่วนร่วมในการ

ใหบ้ริการสาธารณะสุข 
มาตรา 52 

การเกษตร  
1. จดัระบบการถือครองดินและนํ้าอยา่งเหมาะสม มาตรา 84 
2. จดัหาแหล่งนํ้าเพ่ือเกษตรกรรมใหเ้กษตรกรอยา่งทัว่ถึง มาตรา 84 
3. รักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร ในการผลิต การตลาด เพ่ือได้

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
มาตรา 84 

4. ส่งเสริมการรวมตวัของเกษตรกรเพื่อวางแผนและรักษาประโยชน์ร่วมกนั มาตรา 84 
การปกครอง  
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง การวาง

แผนพฒันา การตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ 
มาตรา 76 

2. จดัทาํแผนพฒันาการเมือง จดัทาํมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ และพนกังานหรือลูกจา้งของรัฐ 

มาตรา 77 

3. สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

มาตรา 81 

4. รัฐบาลตอ้งแถลงต่อสภาวา่จะดาํเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
และรายงานต่อสภาทุกปี 

มาตรา 88 

5. รัฐจดัใหมี้ท่ีสภาปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ มาตรา 89 
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ตาราง ผ5 แนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 

แนวนโยบาย มาตรา 

เศรษฐกจิ  
1. กาํหนดใหค้ล่ืนความถ่ีเป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติ ใหมี้องคก์รอิสระ

จดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัดูแลการประกอบกิจการวิทย ุโทรทศัน ์และ
โทรคมนาคม 

มาตรา 47 

2. มีมาตรการป้องกนัการควบรวมการครองสิทธิขา้มส่ือ หรือการครอบงาํส่ือ
ซ่ึงจะขดัขวางการรับรู้ข่าวสารของประชาชน 

มาตรา 47 

3. สนบัสนุนใหจ้งัหวดัมีแผนและงบประมาณเพ่ือพฒันาจงัหวดั มาตรา 78 
4. รัฐส่งเสริมการคา้ การลงทุน และท่องเท่ียวกบัต่างประเทศ  มาตรา 82 
5. รัฐส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การดาํเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
มาตรา 83 

6. สนบัสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศยักลไกตลาด มาตรา 84 
7. สนบัสนุนใหมี้การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื มาตรา 84 
8. ยกเลิกและละเวน้การตรากฎหมายและกฎเกณฑท่ี์ควบคุมธุรกิจซ่ึงมี

บทบญัญติัไม่สอดคลอ้งกบัความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ 
มาตรา 84 

9. รัฐไม่ประกอบกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนักบัเอกชน เวน้แต่มีความ
จาํเป็น 

มาตรรา 84 

10. สนบัสนุนการใหห้ลกัคุณธรรม ธรรมมาภิบาลควบคู่กบัการประกอบ
กิจการ 

มาตรา 84 

11. ควบคุมใหมี้การรักษาวินยัทางการเงินการคลงั เพ่ือความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจและสงัคม 

มาตรา 84 

12. ปรับปรุงระบบการจดัเกบ็ภาษีอากรใหมี้ความเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสงัคม 

มาตรา 84 

13. ส่งเสริมการออมเพือ่การดาํรงชีพในยามชราแก่ประชาชน มาตรา 84 
14. กาํกบัการประกอบกิจการใหมี้การแข่งขนัอยา่งเสรีเป็นธรรม มาตรา 84 
15. ป้องกนัการผกูขาด มาตรา 84 
16. ดาํเนินการใหมี้การกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม มาตรา 84 
17. ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน มาตรา 84 
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แนวนโยบาย มาตรา 
18. ส่งเสริม สนบัสนุน คุม้ครองระบบสหกรณ์ใหเ้ป็นอิสระ และการรวมกลุ่ม

การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อ
ดาํเนินกิจการดา้นเศรษฐกิจ 

มาตรา 84 

19. จดัใหมี้สาธารณูปโภคข้ึนพื้นฐานอนัจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของประชาชน 
ไม่ใหส้าธารณูปโภคข้ึนพ้ืนฐานอยูใ่นความผกูขาดของเอกชนอนัอาจ
เสียหายต่อรัฐ 

มาตรา 84 

20. หา้มดาํเนินการใหโ้ครงสร้างพ้ืนฐานหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานตกไปเป็นกรรมสิทธิของเอกชนหรือทาํใหรั้ฐ
เป็นเจา้ของนอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบเอด็ 

มาตรา 84 

21. ส่งเสริมสนบัสนุน กิจการพาณิชยนาวี การขนส่งทางราง มาตรา 84 
22. ส่งเสริมสนบัสนุนองคก์รภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดบัชาติและ

ทอ้งถ่ิน ใหมี้ความเขม้แขง็ 
มาตรา 84 

23. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและวางแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม 

มาตรา 87 

การศึกษา  
1. สิทธิในการศึกษาภาคบงัคบัไม่นอ้ยกวา่ 12 ปีอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดย

ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
มาตรา 49 

2. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบ
ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม 

มาตรา 80 

3. จดัใหมี้แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพฒันาการศึกษาของชาติ มาตรา 80 
4. จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหก้า้วหนา้ทนัการ

เปล่ียนแปลงของสงัคมโลก 
มาตรา 80 

5. ปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีจิตสาํนึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินยั คาํนึงถึง
ประโยชนส่์วนรวม และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

มาตรา 80 

6. ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอาํนาจเพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ชุมชน องคก์ารทางศาสนา และเอกชนมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 

มาตรา 80 

7. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวจิยั มาตรา 80 
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แนวนโยบาย มาตรา 
8. ส่งเสริมใหมี้การพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตกรรมโดยมี

กฏหมายเฉพาะ จดังบประมาณและพฒันาบุคคลากรท่ีเหมาะสม 
มาตรา 86 

9. ส่งเสริมการประดิษฐห์รือการคน้คิดเพ่ือใหเ้กิดความรู้ใหม่ มาตรา 86 
10. รักษาและพฒันาภมิูปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งใหค้วาม

คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 
มาตรา 86 

11. ส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยั พฒันา และใชป้ระโยชน์จากพลงังาน
ทดแทนซ่ึงไดจ้ากธรรมชาติและเป็นคุณต่อส่ิงแวดลอ้ม 

มาตรา 86 

ส่ิงแวดล้อม  
1. หา้มดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอยา่ง

รุนแรงทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 
เวน้แต่จะไดป้ระเมินผลกระทบ และจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็น
ประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย และไดใ้หอ้งคก์ารอิสระประกอบดว้ยผูแ้ทน
เอกชนและผูแ้ทนสถาบนัการศึกษาใหค้วามเห็น 

มาตรา 67 

2. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารใชท่ี้ดินใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ และกาํหนด
มาตรฐานการใชท่ี้ดินอยา่งย ัง่ยนื โดยใหป้ระชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
เกณฑก์ารใชท่ี้ดินมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

มาตรา 85 

3. กระจายการถือครองท่ีดินอยา่งเป็นธรรมและดาํเนินการใหเ้กษตรกรมี
กรรมสิทธิหรือสิทธิในท่ีดินเพ่ือประกอบการเกษตรอยา่งทัว่ถึง 

มาตรา 85 

4. จดัใหมี้การวางผงัเมือง เพ่ือประโยชนใ์นการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งย ัง่ยนื 

มาตรา 85 

5. จดัใหมี้แผนการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน
อยา่งเป็นระบบและเกิดประโยชนต่์อส่วนรวม 

มาตรา 85 

6. ส่งเสริม บาํรุงรักษา คุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามหลกัการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 

มาตรา 85 

7. ควบคุมและกาํจดัภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  

มาตรา 85 

8. ประชาชน ชุมชนทอ้งถ่ิน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมใน
การกาํหนดแนวทางดาํเนินงานคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

มาตรา 85 

สังคม  
1. คุม้ครองและพฒันาเดก็และเยาวชน มาตรา 80 



นโยบายสาธารณะกับพฒันาการเศรษฐกิจ 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

107 
 

แนวนโยบาย มาตรา 
2. สนบัสนุนการอบรมเล้ียงดูใหก้ารศึกษาปฐมวยั มาตรา 80 
3. ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย มาตรา 80 
4. เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผ่นของสถาบนัครอบครัวและชุมชน มาตรา 80 
5. ส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้รักสามคัคีและการเรียนรู้ ปลกูจิตสาํนึก และ

เผยแพร่ ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจน
ค่านิยมอนัดีงามและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

มาตรา 80 

6. ใหค้วามคุม้ครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ มาตรา 82 
7. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาไทย มาตรา 84 

แรงงาน  
1. ส่งเสริมใหป้ระชากรวยัทาํงานมีงานทาํ  มาตรา 84 
2. คุม้ครองแรงงานเดก็และสตรี มาตรา 84 
3. จดัระบบแรงงานสมัพนัธ์และระบบไตรภาคีท่ีผูท้าํงานมีสิทธิเลือกผูแ้ทน

ของตน  
มาตรา 84 

4. จดัระบบประกนัสงัคม มาตรา 84 
5. คุม้ครองใหผู้มี้งานทาํ ใหไ้ดค่้าตอบแทน สิทธิประโยชน ์สวสัดิการอยา่ง

เป็นธรรม 
มาตรา 84 

สวสัดกิารและสังคมสงเคราะห์  
1. ผูย้ากไร้ พิการ ทุพพลภาพ ไดรั้บการสนบัสนุนการศึกษาทดัเทียมกบับุคคล

อ่ืน 
มาตรา 49 

2. เดก็และเยาวชนท่ีไม่มีผูดู้แลมีสิทธ์ิไดรั้บการเล้ียงดูและศึกษาอบรมจากรัฐ มาตรา 52 
3. บุคคลท่ีมีอายเุกิน 60 ปี ไม่มีรายไดเ้พียงพอ มีสิทธิไดส้วสัดิการ และความ

ช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 
มาตรา 53 

4. บุคคลซ่ึงพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขา้ถึงและใชป้ระโยชนจ์าก
สวสัดิการและความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 

มาตรา 54 

5. บุคคลซ่ึงไร้ท่ีอยูอ่าศยั และไม่มีรายไดเ้พยีงพอกบัการยงัชีพ ยอมมีสิทธิ
ไดรั้บความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 

มาตรา 55 

6. สงเคราะห์และจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุผูย้ากไร้ พิการ ทุพพลภาพ ใหมี้
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

มาตรา 80 

สาธารณสุข  
1. สิทธิเสมอกนัในการรับบริการทางสาธารณะสุขท่ีไดม้าตรฐาน มาตรา 51 



นโยบายสาธารณะกับพฒันาการเศรษฐกิจ 
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

108 
 

แนวนโยบาย มาตรา 
2. ผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาลจากรัฐโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย มาตรา 51 
3. ส่งเสริมสนบัสนุน พฒันาระบบสุขภาพท่ีเนน้การสร้างเสริมสุขภาพอนั

นาํไปสู่สุขภาวะท่ีย ัง่ยนืของประชาชน 
มาตรา 80 

4. ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดรั้บบริการสาธารณะสุขท่ีมีมาตรฐานอยา่งทัว่ถึง
และมีประสิทธิภาพ 

มาตรา 80 

5. ส่งเสริมใหเ้อกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาสุขภาพและจดับริการ
สาธารณะสุข 

มาตรา 80 

เกษตร  
1. คุม้ครองและรักษาผลประโยชนข์องเกษตรกรในการผลิตและการตลาด มาตรา 84 
2. ส่งเสริมใหสิ้นคา้เกษตรไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด มาตรา 84 
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพ่ือวางแผน

การเกษตรกร และรักษาผลประโยชนร่์วมกนั 
มาตรา 84 

4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มาตรา 84 
5. ใหเ้กษตรกรมีกรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีดินอยา่งเป็นธรรม มาตรา 85 
6. จดัหาแหล่งนํ้าเพ่ือใหเ้กษตรกรมีนํ้าใชอ้ยา่งพอเพียง มาตรา 85 

การปกครอง  
1. ตอ้งช้ีแจงต่อรัฐสภาวา่จะดาํเนินการบริหารราชการแผน่ดินตาม

แนวนโยบายพ้ืนฐานของรัฐและแถลงผลการดาํเนินงานต่อรัฐสภาปีละคร้ัง 
มาตรา 75 

2. ตอ้งมีแผนการบริหาราชการแผน่ดิน เพ่ือแสดงรายละเอียดแนวทางปฏิบติั
ราชการแต่ละปี ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ 

มาตรา 76 

3. บริหารราชการแผน่ดินใหเ้ป็นไปเพือ่การพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ และความ
มัน่คงของประเทศอยา่งย ัง่ยนื โดยดาํเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรา 78 

4. จดัระบบบริการราชการ ส่วนกลาง ภูมิภาค และทอ้งถ่ิน ใหมี้ขอบเขต 
หนา้ท่ีท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาประเทศ 

มาตรา 78 

5. กระจายอาํนาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ่ึงตนเองและตดัสินใจใน
กิจการทอ้งถ่ินไดเ้อง มีส่วนร่วมในการดาํเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ 

มาตรา 78 

6. พฒันาเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ิน ใหท้ัว่ถึงและเท่าเทียม
กนั 

มาตรา 78 
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แนวนโยบาย มาตรา 
7. พฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมใหเ้ป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาด

ใหญ่ 
มาตรา 78 

8. พฒันาระบบงานภาครัฐ มุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมของ
เจา้หนา้ท่ีรัฐ 

มาตรา 78 

9. ส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐใหห้ลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีเป็น
แนวทางในการปฏิบติัราชการ 

มาตรา 78 

10. จดัระบบงานราชการและงานอ่ืนของรัฐ เพื่อใหบ้ริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและตรวจสอบได ้โดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มาตรา 78 

11. บริหารราชการแผน่ดินเป็นไปตามหลกันิติธรรม มาตรา 78 
12. จดัใหมี้แผนพฒันาการเมือง  มาตรา 78 
13. ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ

ใชอ้าํนาจรัฐทุกระดบั  
มาตรา 87 

14. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเขม้แขง็ในทางการเมือง  มาตรา 87 
15. จดัใหมี้กฎหมายจดัตั้งกองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมืองเพือ่ช่วยเหลือ

การดาํเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน 
มาตรา 87 

16. ส่งเสริมและใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกบัการพฒันาการเมืองและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

มาตรา 87 

 


