
 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    หลักการและเหตผุล 
  เนื่องจากมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจในการ
ปฏิบัติหนาที่แตมิไดบัญญัติไวเปนความผิดและไมมีบทกําหนดโทษ
สําหรับผูที่ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ใน
การปฏิบัติหนาที่นั้น สมควรกําหนดความผิดและบทกําหนดโทษไว
สําหรับกรณีดังกลาวเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
สาระสาํคญัในสวนท่ีมีการแกไขเพ่ิมเตมิ 
 ดวย ความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดไววาเม่ือพนักงานเจาหนาที่ไดทําการ
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายไดกําหนดไวนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจดังตอไปนี้ 
 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา แจงขอเท็จจริง หรือ
ทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือใหสงบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐาน
ใดเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา 
 (๒) เขาไปในสถานที่ทําการของผูประกอบธุรกิจขายตรง หรือ
ผูประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในระหวางเวลาทําการของสถานที่นั้น 
เพื่อสอบถามขอเท็จจริงหรือตรวจดูเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อ
ตรวจสอบการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๓) เก็บหรือนําสินคาในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยาง 
เพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะหโดยไมตองชําระราคาสินคานั้น ทั้งนี้ การ

โดย  นางสาวสุทธมิาตร  จันทรแดง
นิติกร  กลุมงานพัฒนากฎหมาย

พระราชบญัญัติขายตรงและตลาด
แบบตรง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๒๕  มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ เลม ๑๒๔ 
ตอนที่ ๙ ก หนา  ๑ 

 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๒๔ 

เก็บหรือนําสินคาตัวอยางไปและการใหคืนสินคาตัวอยางตามความ
ประสงคของเจาของใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด 
 แตเนื่องดวยอํานาจในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
ดังกลาวมานั้น กฎหมายมิไดบัญญัติในเรื่องโทษและความรับผิดใน
กรณีที่ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาที่ไว ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
เจาหนาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กฎหมายจึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติมความ
ในมาตรา ๔๕ โดยกําหนดความผิดและบทกําหนดโทษสําหรับผูท่ี
ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน
เจาหนาท่ีดังกลาวหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน
หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
   
 
 
 
 
 
 
 
หลักการและเหตุผล 
 โดยที่การปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใน
การถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไวไมอาจ
ดําเนินการไดตามกําหนดระยะเวลา ทําใหการกําหนดสัดสวนรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๓๐ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมสอดคลองกับขอเท็จจริงในการถายโอนภารกิจ 
สมควรแกไขเพิ่มเติมการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหเปนไปตามสภาพขอเท็จจริงนั้น  และยังคงเปาหมายการเพิ่ม
สัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไดรับไมนอยกวารอย
ละสามสิบหาไวเชนเดิม 
 
สาระสําคัญในสวนท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม 
 เพื่อใหการปฏิบัติตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นสามารถดําเนินการไดตามกําหนด
ระยะเวลาและสอดคลองกับขอเท็จจริงในการถายโอนภารกิจ กฎหมาย

หมายเหต ุ
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 
เปนตนไป 
  

พระราชบญัญัติกําหนดแผน
และขัน้ตอนการกระจายอาํนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๒๙  ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๐ เลม ๑๒๔ 
ตอนที่ ๒ ก หนา  ๑ 

 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๒๕ 

จึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติมแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน ในกรณีของการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามความในมาตรา ๓๐ (๔) ดังนี้ 
 ๑.  กําหนดใหการจัดสรรภาษีและอากร  เ งินอุดหนุน  
และรายไดอ่ืนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป โดยกฎหมายกําหนดใหมีจัดสรรรายไดคิดเปน
สัดสวน ดังตอไปนี้ 
  ๑.๑ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดคดิเปน
สัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวารอยละ ๒๕ จากเดิมที่
กฎหมายกําหนดไวไมนอยกวารอยละ ๒๐ 
  ๑.๒ กําหนดใหใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายได
เพิ่มขึ้นเปนสัดสวนรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละ 
๓๕ เชนเดิม 
  ซึ่งในการจัดสรรสัดสวนเงินอุดหนุนเงินดังกลาวตองมี
ความเปนธรรมและคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย 
 ๒. การเพิ่มสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอ
รายไดสุทธิของรัฐบาลตามขอ ๑ นั้น ใหเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่
เหมาะสมแกการพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนิน
กิจการบริการสาธารณะไดดวยตนเอง และใหเปนไปตามภารกิจที่ถาย
โอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ถายโอนเพิ่มขึ้นภายหลัง
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนไป 
  ทั้งนี้ ไมวากรณีจะเปนประการใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรให
ตองมีจํานวนไมนอยกวาเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
การจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   
  
  
   
   
  
เหตผุลในการประกาศใช      
 โดยที่ปจจุบันระบบสถาบันการเงินของประเทศมีหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนหลายแหงทําหนาที่ในการแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพ
แลว เพื่อเปนการลดภาระของภาครัฐ ในการจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพใน
ระบบสถาบันการเงินและใหสถาบันการเงินมีบทบาทในการบริหารจัดการ
สินทรัพยดอยคุณภาพโดยระบบปกติ  ซึ่งจะเปนการสงเสริมการสรางความ
เขมแข็งในระบบสถาบันการเงิน สมควรยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย

หมายเหต ุ
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแต วันถัด
จาก วันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเปนตนไป 
  

พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัท
บริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๏ ใหไว ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๏  ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๐ เลม ๑๒๔ 
ตอนที่ ๒ ก หนา ๔ 



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๒๖ 

สถาบันการเงินซึ่งกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนทั้งหมดและกําหนดวิธี
จัดการทรัพยสินตอไป 
 
สาระสําคัญโดยสรุป 
 ๑. ใหยกเลิก 
  (๑) พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบัน
การเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐  
  (๒) พระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบัน
การเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  โดยใหถือวาบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินซึ่งได
ยุบเลิกดังกลาวยังคงตั้งอยูตราบเทาเวลาที่จําเปนเพื่อการชําระบัญชี 
 ๒. กําหนดใหมีคณะกรรมการผูชําระบัญชีของบรรษัทบริหาร
สินทรัพยสถาบันการเงิน มีหนาท่ีดําเนินการชําระบัญชีกิจการของบรรษัท
บริหารสินทรัพยสถาบันการเงินโดยไมชักชา ซึ่งคณะกรรมการดังกลาว
ตองมีความเปนอิสระและเปนกลางซึ่งไมมีหรือไมเคยมีสวนไดเสียในการ
ซื้อหรือขายทรัพยสินของบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินมากอน
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม (มาตรา ๔) 
  ทั้งนี้ กฎหมายใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีบริษัทจํากัดมาใชบังคับกับการชําระ
บัญชีของบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงินโดยอนุโลม (มาตรา ๕) 
 ๓. เม่ือคณะกรรมการผูชําระบญัชไีดดาํเนินการชาํระบญัชเีสรจ็
ส้ินแลว ใหรายงานการชําระบัญชีตอรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงัเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติภายใน ๑๔ วันนับแตวันท่ีเสร็จการชําระบัญชี และเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ แลวประกาศในราชกจิจานุเบกษาตอไป โดยใหถือ
วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนวันถึงท่ีสุดแหงการชําระบัญชี  
 ๔. ใหบรรดาทรัพยสินของบริษัทบริหารสินทรัพยสถาบัน
การเงินที่ยังคงเหลืออยูใหจัดโอนใหแกกระทรวงการคลังภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันถึงที่สุดแหงการชําระบัญชี รวมทั้งใหคณะกรรมการผูชําระบัญชี
มอบสมุด บัญชี และเอกสารทั้งหมดของบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบัน
การเงินใหแกกระทรวงการคลังภายใน ๑๔ วันนับแตวันถึงที่สุดแหงการ
ชําระบัญชีและใหกระทรวงการคลังรักษาไว ๑๐ ปนับแตวันดังกลาวและ
จัดทํารายงานการสิ้นสุดการดําเนินงานเผยแพรโดยเร็ว 
  สมุด บัญช ีเอกสาร และรายงานการชาํระบญัช ีกฎหมายได
กําหนดให เปดเผยแก ผู มีส วนได เ สียตรวจดู ได โดยไมตองเรียก
คาธรรมเนียม 
  ให รั ฐมนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง รั กษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหต ุ
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแต วันถัด
จาก วันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเปนตนไป 
  



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๒๗ 

 
 
 
 
 
    หลักการและเหตผุล 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๒๕ บัญญัติวา ในการจัดทํารางรัฐธรรมนูญ
ใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้น
คณะหนึ่ง ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภา
รางรัฐธรรมนูญที่ไดรับการคัดเลือกตามมติของสภาจํานวนยี่สิบหาคน 
และผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญจํานวน
สิบคนตามคําแนะนําของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
สาระสาํคญัโดยสรปุ 
 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ ไดกําหนดใหสภารางรัฐธรรมนูญ
แตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทําหนาที่
รางรัฐธรรมนูญ และยกรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ดั งนั้ น  กฎหมายจึ ง ได กํ าหนดหลัก เกณฑและวิ ธี ก ารแต งตั้ ง
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ โดยสรุปไดดังนี้ 
 ๑. ใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ จํานวน ๓๕ คน ประกอบดวย 
  ๑.๑ ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญที่ไดรับการคัดเลือกตามมติของสภารางรัฐธรรมนูญ 
จํานวน ๒๕ คน 
  ๑.๒ ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาราง
รัฐธรรมนูญตามคําแนะนําของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ 
จํานวน ๑๐ คน 
  โดยการแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว ตองแตงตั้งใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ วันนับแตวันเปดประชุม
สภารางรัฐธรรมนูญเปนครั้งแรก 
  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูทรงคุณวุฒิซ่ึงจะ
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
  (๑) มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 
  (๒) มีอายุไมต่ํากวา ๒๕ ป 

พระราชกฤษฎี กาว าด วย
หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง
คณะกรรมาธิ การยกร าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
           ๏  ใหไว ณ  วันท่ี  ๑๐  
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ เลม ๑๒๔ 
ตอนที่ ๕ ก หนา ๑ 
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  (๓) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกพรรคการเมือง หรือดํารง
ตําแหนงใดในพรรคการเมืองภายในเวลา ๒ ปกอนวันไดรับเลือกใหเปน
กรรมาธิการ 
  (๔) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  (๕) ไมอยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 ๒. วิธีการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญ 
  ๒.๑ ขั้นตอนการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิโดยสภาราง
รัฐธรรมนูญ จํานวน ๒๕ คน มีดังน้ี 
  กฎหมายกําหนดใหสภารางรัฐธรรมนูญดําเนินการ
คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแตวันเปด
ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญเปนครั้ งแรก  โดยในการคัดเ ลือก
ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวใหสภารางรัฐธรรมนูญดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ใหคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคสังคม และภาควิชาการ ภาคละ ๒ คน รวม ๘ คน 
  (๒) เม่ือดําเนินการคัดเลือกตาม (๑) แลว ใหสภาราง
รัฐธรรมนูญดําเนินการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิสวนที่เหลืออีก จํานวน ๑๗ คน
โดยคํานึงถึงผูมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
   ก. ผูซึ่งไดรับหรือเคยไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยประจําหรือ
ศาสตราจารยพิเศษทางรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือนิติศาสตร 
   ข. ผูซึ่งเปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒  
   ค. ผูซึ่ ง มีประสบการณในการบริหารราชการ
แผนดินที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนาหนวยงานที่
เทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกรัฐสภา หรือดํารงตําแหนงหรือเคยดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวารองอัยการสูงสุด ผูพิพากษาศาลฎีกา หรือตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด 
   ง. ผูซึ่งมีประสบการณในการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใดฉบับหนึ่ งมาแล ว โดย เคยดํ าร งตํ าแหน ง เป นกรรมการ ใน
คณะกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญหรือกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
ยกรางหรือพิจารณารางรัฐธรรมนูญ 
  ๒.๑.๑ วิธีการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคสังคม และภาควิชาการ ภาคละ ๒ คน (รวม ๘ คน) 
  ๑) สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญคนหนึ่งมีสิทธิเสนอ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิไดมากกวา ๑ ชื่อ ซึ่งในการเสนอชื่อดังกลาวตอง
ประกอบดวย 
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   ๑.๑ ตองมีหนังสือใหความยินยอมและประวัติของ
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อตามแบบทายพระราชกฤษฎีกานี้ 
   ๑.๒ ตองมีสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญรับรองไมนอย
กวา ๕ คน   
  ๒) ถามีการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิมากกวาจํานวน
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญจะคัดเลือกไดใน
แตละภาคตาม (๑) ของขอ ๒.๑ ใหคัดเลือกโดยวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนเปนการลับ 
  ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนลับดังกลาวนั้น กฎหมายได
กําหนดใหสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญแตละคนมีสิทธิเลือกไดเทา
จํานวนที่สภารางรัฐธรรมนูญจะคัดเลือกไดในแตละภาคตาม (๑) ของ
ขอ ๒.๑ และใหผูไดคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลําดับจนครบจํานวนผู
จะไดรับคัดเลือกในแตละภาคเปนผูไดรับคัดเลือก ในกรณีที่มีคะแนน
เสียงเทากันในลําดับใดอันจะทําใหมีผูไดรับคัดเลือกเกินจํานวนผูจะ
ไดรับคัดเลือกในแตละภาคใหลงคะแนนคัดเลือกใหมในระหวางผูที่
ไดรับคะแนนเสียงเทากัน  ถายังไดคะแนนเทากันใหใชวิธีจับสลาก 
  ๒.๑.๒ วิธีการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิสวนท่ีเหลือจํานวน  
๑๗ คน 
  เ ม่ื อสภาร า งรั ฐธรรมนูญได ดํ า เนิ นการคั ด เลื อก
ผูทรงคุณวุฒิในแตละภาคจนมีจํานวนครบ ๘ คนแลว ก็ใหสภาราง
รัฐธรรมนูญดําเนินการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิสวนเหลือตาม (๒) ของ 
ขอ ๒.๑ จนครบจํานวน ๒๕ คน โดยการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิดังกลาว
กฎหมายกําหนดใหนําวิธีการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในแตละภาคมาใช
บังคับโดยอนุโลม 
  ทั้งนี้ เ ม่ือมีการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเทากับจํานวน
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญจะคัดเลือกไดใน
แตละภาคภาคละ ๒ คน ตาม (๑) ของขอ ๒.๑ รวมกับรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิสวนที่เหลือจํานวน ๑๗ คน แลว ตาม (๒) ของขอ ๒.๑ 
เทากับจํานวนกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญที่สภารางรัฐธรรมนูญ 
จะคัดเลือกได จํานวน ๒๕ คน ใหถือวาผูไดรับการเสนอชื่อนั้นเปน 
ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
  ดังนั้น เม่ือไดรายชื่อผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรบัการคดัเลอืกเปน
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจํานวน ๒๕ คนแลว ใหประธานสภา 
รางรัฐธรรมนูญแจงรายชื่อผูทรงคุณวุฒิดังกลาวใหประธานคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติทราบภายในวันเดียวกนัหรอืวนัถดัจากวนัทีส่ภาราง
รัฐธรรมนูญลงคะแนนคัดเลือกเสร็จส้ิน 
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  ๒.๒ การเสนอรายชือ่ผูทรงคณุวฒิุโดยประธานคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติ 
  ใหประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเสนอรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน 
๑๐ คน พรอมหนังสือใหความยินยอมและประวัติของบุคคลดังกลาว
ตามแบบทายพระราชกฤษฎีกานี้ ตอประธานสภารางรัฐธรรมนูญ
ภายใน ๓ วันนับแตวันท่ีไดรับแจงรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒๕ คน 
จากประธานสภารางรัฐธรรมนูญรางรัฐธรรมนูญเพ่ือเสนอสภาราง
รัฐธรรมนูญแตงตั้งเปนคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
  การเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิดังกลาวนั้น ใหประธาน
คณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติคํานึงถึงผูมีความรูความสามารถหรือ 
มีประสบการณที่จะจัดทํารางรัฐธรรมนูญประกอบกับหลักเกณฑในการ
คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิโดยสภารางรัฐธรรมนูญ ตาม (๑) และ (๒) ของ
ขอ ๒.๑ ดังกลาวมาขางตนดวย 
 ๓. การแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
  เม่ือประธานสภารางรัฐธรรมนูญไดรบัรายชือ่ผูทรงคณุวฒิุ
จากประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติแลว ใหแจงท่ีประชุมสภา
รางรฐัธรรมนูญทราบ และมมีตแิตงตัง้ผูทรงคณุวฒิุซ่ึงไดรบัการคดัเลอืก
จากสภารางรัฐธรรมนูญ จํานวน ๒๕ คน และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแจง
จากประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติจํานวน ๑๐ คน เปน
คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญและใหทําเปนประกาศสภาราง
รัฐธรรมนูญเพ่ือลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ๔. การพนจากตําแหนงของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายไดกําหนดใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) สภารางรัฐธรรมนูญส้ินสุดลง 
  (๒) ตาย 
  (๓) ลาออก 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓ 
วรรคสอง 
  (๕) สภารางรัฐธรรมนูญมีมติใหพนจากตําแหนงดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 
  แตทั้งนี้ ในกรณีที่ตําแหนงกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
วางลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากการพนจากตําแหนงเพราะสภาราง
รัฐธรรมนูญส้ินสุดลง ใหสภารางรัฐธรรมนูญแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปน
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายใน ๕ วันนับ 
แตวันที่ตําแหนงวางลง หรือเม่ือกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพนจาก
ตําแหนงท้ังคณะ ใหสภารางรัฐธรรมนูญคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิและให



 

แนะนํากฎหมายใหมท่ีนาสนใจ 
๑๓๑ 

ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
แตงตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญขึ้นใหมใหแลวเสร็จภายใน 
๗ วันนับแตวันที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง  
โดยในการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิดังกลาว กฎหมายกําหนดใหนํา
หลักเกณฑวิธีการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิของสภารางรัฐธรรมนูญและ
การเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิโดยประธานคณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ แลวแตกรณี มาใชบังคับในกรณีนี้โดยอนุโลม 
  ซึ่งในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได เวนแตจะมีจํานวน
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญทั้งหมด 
  ใหประธานสภารางรัฐธรรมนูญและประธานคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงชาติรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
 ๏ ใหใชบังคับต้ังแต วันถัด
จาก วันประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาเปนตนไป 
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หนังสือใหความยินยอมและประวติัของบุคคลทีไ่ดรับการเสนอช่ือเปนกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

 
 

(โปรดกรอกดวยตวับรรจง) 
คํานําหนาช่ือ  : .............ชื่อ......................................ชื่อสกุล.............................................. 
(โปรดระบุคํานําหนาตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ) 
หมายเลขประจําตัวประชาชน            
(โปรดแนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) 
เกิดวันที่............................. เดือน.................................. พ.ศ. ............. อายุ..................ป 
เชื้อชาติ............................. สัญชาติ............................... ศาสนา....................................... 
อาชีพ...................................................... ตําแหนง........................................................ 
สถานที่ทํางาน................................................................................................................ 
การศึกษา 

 ต่ํากวาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษา...............   ระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษา................. 
 จากสถาบัน.....................................................  จากสถาบัน........................................ 

 ระดับปริญญาโท วุฒิการศึกษา........................   ระดับปริญญาเอก วุฒิการศึกษา................ 
 จากสถาบัน.....................................................  จากสถาบัน........................................ 

 กําลังศึกษา ระดับ.......................... ชั้นปที่............. จากสถาบัน....................................... 
สถานที่ติดตอ บานเลขที่.......................... หมูที่.................. หมูบาน..................................... 
ซอย.......................... ถนน............................. ตําบล/แขวง............................................. 
อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย.................... 
โทรศัพทเคลื่อนที่................................................ E-mail................................................. 
ประสบการณที่สําคัญ....................................................................................................... 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามในการเปนกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณะกรรมาธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
                                                            (ลงชื่อ) ............................................ 
                                                                            (............................................) 

    
 
 
   

รูป ๑ น้ิว  

ถายไวไมเกิน 

๖ เดือน 




