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ผู้จัดท า 

ตารางแสดงมาตราในรา่งรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. 

ประเด็น มาตราที่เกี่ยวข้อง หมายเหต ุ
 

๑.  องค์ประกอบ ที่มา และคุณสมบัติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 
องค์ประกอบและที่มา
ของกรรมการ ป.ป.ช. 
 
คุณสมบัติของผู้ซึ่ง 
ได้รับการสรรหาเป็น
กรรมการ ป.ป.ช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มาตรา ๒๓๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ประกอบด้วยกรรมการจ านวนเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา 
จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
 ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน 
หรือการอ่ืนใดอันเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต้องมีคุณสมบัติ 
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา 
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 
อ่ืนของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
 (๔) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศ 
ไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 
 (๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ 

รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐  
มาตรา ๒๔๖ วรรคหนึ่งก าหนดว่า 
“คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการคน
หนึ่งและกรรมการอ่ืนอีกแปดคน ซ่ึง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน าของ วุฒิสภา”  
 
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ 
วรรคสอง ก าหนดคุณสมบัติของ
กรรมการ ป.ป.ช. ไว้ดังนี้ 
“กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติต้องเป็นผู้ซึ่งมี
ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ประจักษ์
และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕ โดยเคย
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การนับระยะเวลา
คุณสมบัติ 
 

โดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับ 
การเสนอชื่อ และได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 
 (๖) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน 
การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 
มหาชนจ ากัดมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
 (๗) เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
 การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับ 
การสรรหา แล้วแต่กรณี 
 

เป็นรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ หรือกรรมการ
ตรวจเงิน แผ่นดิน หรือเคยรับ
ราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดี
หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางบริหารใน
หน่วยราชการที่มีอ านาจบริหาร
เทียบเท่าอธิบดี หรือด ารงต าแหน่ง 
ไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์ ผู้แทน
องค์การพัฒนาเอกชน หรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีองค์กรวิชาชีพ 
ตามกฎหมายมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบปี ซ่ึงองค์การพัฒนาเอกชน
หรือองค์กรวิชาชีพนั้นให้การรับรอง
และเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการ 
สรรหา” 
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๒.  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ป.ป.ช. 
 

วาระการด ารงต าแหน่ง  
 
การก าหนดให้ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปในกรณีที่มี
กรรมการ ป.ป.ช.  
พ้นจากต าแหน่ง 

 มาตรา ๒๓๓ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการด ารง 
ต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 ในระหว่างที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากต าแหน่ง 
ก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ 
ต่อไปได้ เว้นแต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน 
 

รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๔๗ ก าหนดว่า “กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่ง 
เก้าปนีับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง 
วาระเดียว” 
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๓.  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
 

คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

 มาตรา ๒๑๖ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ 
เป็นการเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยองค์กรอิสระแต่ละองค์กรแล้ว ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
 (๒) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) 
 (๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒ 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๒  
องค์กรอิสระ ส่วนที่ ๑ บททั่วไป 
ซึ่งน ามาใช้บังคับกับบทบัญญัติใน
ส่วนที่ ๓ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วย 

คุณสมบัติของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๐๑ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันที่ได้รับการคัดเลือก 
หรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา 
 (๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 (๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
 (๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๑  
ศาลรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งมาตรา ๒๑๖ ก าหนดให้น า
คุณสมบัติในมาตรา ๒๐๑ (๑) (๒) 
(๔) และ (๕) มาใช้กับผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระด้วย 
 

ลักษณะต้องห้ามของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๐๒ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระใด 
 (๒) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)  

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๑  
ศาลรัฐธรรมนูญ 
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(๑๑) (๑๗) หรือ (๑๘) 
 (๓) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิด 
อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง  
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 
 (๕) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะสิบปี 
ก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 
 (๖) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
 (๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (๘) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจ 
โดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
 (๙) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
 (๑๐) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

ซึ่งมาตรา ๒๑๖ ก าหนดให้น ามาใช้
กับผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
ด้วย 

ลักษณะต้องห้ามของ
องคมนตรี 

 มาตรา ๑๒ องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
หรือด ารงต าแหน่งทางการเมืองอ่ืน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  
และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๒ 
พระมหากษัตริย์ 
ที่ก าหนดห้ามมิให้องคมนตรีเป็น 
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
(หลักการเดียวกับมาตรา ๑๔  
ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐) 
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ลักษณะต้องห้ามมิให้ 
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 

 มาตรา ๙๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ 
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
 (๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔) 
 (๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว 
หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 (๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
 (๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ 
ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต 
ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 (๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน 
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย 
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๗ รัฐสภา  
ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร 
โดยมาตรา ๙๘ (๑๖) ก าหนดห้ามมิ
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
(หลักการเดียวกับมาตรา ๑๐๒ (๑๒)  
ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐) 
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ตารางแสดงมาตราในรา่งรัฐธรรมนูญ 
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ประเด็น มาตราที่เกี่ยวข้อง หมายเหต ุ
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนัน ในความผิดฐานเป็น 
เจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
 (๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
 (๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจากข้าราชการการเมือง 
 (๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลง 
ยังไม่เกินสองปี 

(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
 (๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 (๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (๑๘) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 

คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของสมาชิก
วุฒิสภา 

 มาตรา ๑๐๘ สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก 
 (๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือท างานในด้านที่สมัคร 
ไม่น้อยกว่าสิบปี หรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๗ รัฐสภา  
ส่วนที่ ๓ วุฒิสภาโดยมาตรา ๑๐๘ ข. 
(๑) ก าหนดว่าสมาชิกวุฒิสภาต้อง 
ไม่เป็นผู้ด ารงผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ  
(หลักการเดียวกับมาตรา ๑๑๕ (๘) 
ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐) 
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 (๔) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท างาน หรือมีความเกี่ยวพันกับพ้ืนที่ที่สมัคร 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 

(๑) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓)  
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘) 
 (๒) เป็นข้าราชการ 
 (๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจาก 
การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 

(๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
 (๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจาก 
การด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (๖) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว 
ไมน่้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 

(๗) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจาก 
การเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (๘) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็น 
สมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผู้ด ารงต าแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ 
 (๙) เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 
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๔.  การสรรหาและคณะกรรมการสรรหา 
 

การสรรหาผู้ด ารง
ต าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ 

 มาตรา ๒๑๗ เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระนอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็น 
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ ที่จะด าเนินการสรรหา เว้นแต่ 
กรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔) ให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญ 
และองค์กรอิสระที่มิใช่องค์กรอิสระที่ต้องมีการสรรหา 

ให้น าความในมาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา ๒๐๖ 
มาใช้บังคับแก่การสรรหาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๒  
องค์กรอิสระ ส่วนที่ ๑ บททั่วไป  
ซึ่งน ามาใช้บังคับกับการสรรหา
กรรมการ ป.ป.ช. ด้วย 

คณะกรรมการสรรหา 
ด ารงต าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 

 มาตรา ๒๐๓ เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย 
 (๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นกรรมการ 
 (๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 
 (๔) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ และไม่มี 
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒ และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  
องค์กรละหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔)  

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๑  
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาตรา ๒๑๗ 
ก าหนดให้อนุโลมมาใช้บังคับกับการ
สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
ด้วย 
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ 
ก าหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหากรรมการ 
ป.ป.ช.ไว้ดังนี้ “คณะกรรมการสรรหา
จ านวนห้าคนประกอบด้วยประธาน
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มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 
 ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ 
สรรหา 
 ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับ 
การสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของ 
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
 ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพ่ือคัดสรรให้ได้บุคคล 
ซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรม 
เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหา 
ด าเนินการสรรหาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วย แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น 

ศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
และผู้น าฝ่ายค้านใน 
สภาผู้แทนราษฎร” 

การให้ความเห็นชอบ
ของวุฒิสภา 

 มาตรา ๒๐๔ ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
 ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด 
ให้ด าเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ต่อไป 
 เมื่อผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๑  
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาตรา ๒๑๗ 
ก าหนดให้อนุโลมมาใช้บังคับด้วย 



-  ๑๑  - 
 

นายเฉลมิศักดิ์  ใจช านิ วิทยากรช านาญการส านักกรรมาธิการ ๒ 
ผู้จัดท า 

ตารางแสดงมาตราในรา่งรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. 

ประเด็น มาตราที่เกี่ยวข้อง หมายเหต ุ
ให้เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 
 ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

การแสดงหลักฐาน 
การลาออกหรือเลิก
ประกอบวิชาชีพ 
 

 มาตรา ๒๐๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยที่ยังมิได้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๐๒ (๖) (๗) หรือ (๘) หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (๙) อยู่ 
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๐๒ (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) แล้ว 
ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภา 
จะน าความกราบบังคมทูลตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสี่ ในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐานภายในก าหนดเวลา 
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ และให้ด าเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม่ 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๑  
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาตรา ๒๑๗ 
ก าหนดให้อนุโลมมาใช้บังคับด้วย 

การเลือกประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. 
และการด าเนินการ 
ตามหน้าที่และอ านาจ 
ไปพลางก่อน 

 มาตรา ๒๐๖ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๐๔ ถ้ามีผู้ได้รับ 
ความเห็นชอบจากวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเอง 
ให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอ 
ให้มีผู้ได้รับความเห็นชอบครบเก้าคน และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้น 
ให้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่ 
 
 
 
 
 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๑  
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาตรา ๒๑๗ 
ก าหนดให้อนุโลมมาใช้บังคับด้วย 



-  ๑๒  - 
 

นายเฉลมิศักดิ์  ใจช านิ วิทยากรช านาญการส านักกรรมาธิการ ๒ 
ผู้จัดท า 

ตารางแสดงมาตราในรา่งรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. 

ประเด็น มาตราที่เกี่ยวข้อง หมายเหต ุ
 

๕.  การพ้นจากต าแหน่ง 
 

การพ้นจากต าแหน่ง  มาตรา ๒๑๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ในองค์กรอิสระพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามทั่วไปตามมาตรา ๒๑๖ หรือ 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเฉพาะตามมาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๓๒ 
มาตรา ๒๓๘ หรือตามมาตรา ๒๔๖ วรรคสอง และตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามมาตรา ๒๔๖ 
วรรคสี่ แล้วแต่กรณี 
 ให้น าความในมาตรา ๒๐๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า 
และมาตรา ๒๐๙ มาใช้บังคับแก่การพ้นจากต าแหน่งของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๕  
วรรคสาม ถ้ามีจ านวนเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้น าความในมาตรา ๒๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๒  
องค์กรอิสระ ส่วนที่ ๑ บททั่วไป  
ซึ่งน ามาใช้บังคับกับการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการ ป.ป.ช. ด้วย 
 
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๗ 
วรรคสาม ก าหนดให้ความในมาตรา 
๒๐๙ มาใช้บังคับกับการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการ ป.ป.ช.ด้วยซึ่ง
มาตรา ๒๐๙ ก าหนดว่า  
“นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ประธานศาลรัฐธรรมนูญและ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจาก
ต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ลาออก 



-  ๑๓  - 
 

นายเฉลมิศักดิ์  ใจช านิ วิทยากรช านาญการส านักกรรมาธิการ ๒ 
ผู้จัดท า 

ตารางแสดงมาตราในรา่งรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. 

ประเด็น มาตราที่เกี่ยวข้อง หมายเหต ุ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕ 
(๕) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๒๐๗ 
(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้
ถอดถอนออกจากต าแหน่ง 
(๗) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดี
นั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการ
ลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึง
ที่สุดหรือมีการรอการลงโทษใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐาน
หมิ่นประมาท 
 เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  
ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ภายใต้บังคับ
มาตรา ๒๑๖” 

การพ้นจากต าแหน่งของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๐๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒ 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๑  
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาตรา ๒๑๘ 
ก าหนดให้น าวรรคสอง วรรคสาม  



-  ๑๔  - 
 

นายเฉลมิศักดิ์  ใจช านิ วิทยากรช านาญการส านักกรรมาธิการ ๒ 
ผู้จัดท า 

ตารางแสดงมาตราในรา่งรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. 

ประเด็น มาตราที่เกี่ยวข้อง หมายเหต ุ
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก 
 (๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี 
 (๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในสี่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๖) พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 
 ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจ าต าแหน่ง ให้พ้นจากต าแหน่งตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญด้วย 
 ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ใหม่แทน 
 ในกรณีที่มีปัญหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตาม (๑) หรือ (๓) 
หรือไม่ ให้เป็นหน้าทีแ่ละอ านาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ เป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
 การร้องขอ ผู้มีสิทธิร้องขอ การพิจารณา และการวินิจฉัยตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 
 

วรรคสี่ และวรรคห้าของมาตรา ๒๐๘ 
มาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่ง
ของกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยโดยอนุโลม 



-  ๑๕  - 
 

นายเฉลมิศักดิ์  ใจช านิ วิทยากรช านาญการส านักกรรมาธิการ ๒ 
ผู้จัดท า 

ตารางแสดงมาตราในรา่งรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. 

ประเด็น มาตราที่เกี่ยวข้อง หมายเหต ุ
 

๖.  การให้ปฏิบัติหน้าที่ตอ่ไป 
 

การให้ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป 

 มาตรา ๒๐๙ ในระหว่างที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ 
และยังไม่มีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
เท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกรณีมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ 
ไม่ถึงเจ็ดคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๑  
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาตรา ๒๑๘ 
ก าหนดให้น ามาใช้บังคับกับการพ้น
จากต าแหน่งของกรรมการ ป.ป.ช. 
ด้วยโดยอนุโลม 



-  ๑๖  - 
 

นายเฉลมิศักดิ์  ใจช านิ วิทยากรช านาญการส านักกรรมาธิการ ๒ 
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๗.  การแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่แทนในกรณีต้องหยุดปฏบิัติหน้าที่ 
 

การแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่
แทนตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๑๔ ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม และมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน ให้ประธานศาลฎีกา 
และประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
เช่นเดียวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท าหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราวให้ครบเก้า 
คน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่ในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้จนกว่าตุลาการศาล 
รัฐธรรมนูญที่ตนท าหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๑  
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมาตรา ๒๑๘ 
ก าหนดให้น ามาใช้บังคับกับกรณีที่ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 
๒๓๕ วรรคสามด้วยโดยอนุโลม 
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๘.  การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระ 
 

อ านาจอธิปไตย  
 
การปฏิบัติหน้าที่ของ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
ศาล องค์กรอิสระ และ
หน่วยงานของรัฐ 

 มาตรา ๓ อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น 
ประมุขทรงใช้อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
 รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
และความผาสุกของประชาชนโดยรวม 
 
 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑ บททั่วไป 
โดยความในวรรคสองของมาตรานี้
ก าหนดให้องค์กรอิสระต้องปฏบิัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามรฐัธรรมนญู 
กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือ
ประโยชน์สว่นรวมของประเทศชาติและ
ความผาสุกของประชาชนโดยรวม 

การปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรอิสระ 

 มาตรา ๒๑๕ องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
 การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ 
และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๒ องค์กร
อิสระ ส่วนที่ ๑ บททั่วไปซึ่งน ามาใช้
บังคับกับคณะกรรมการป.ป.ช. ด้วย 

การให้ความร่วมมือ 
และช่วยเหลือองค์กร
อิสระอ่ืน 
 

 มาตรา ๒๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้แจ้งให้องค์กรอิสระนั้นทราบเพ่ือ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๒ องค์กร
อิสระ ส่วนที่ ๑ บททั่วไปซึ่ง
ก าหนดให้องค์กรอิสระร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใน
การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร 
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๙.  หน้าที่ขององค์กรอิสระ 
 

ความเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
การประชุมร่วมเพ่ือ
วินิจฉัยกรณีท่ีไม่มี
บทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญบังคับ 
แก่กรณีใด 
 
 
การวินิจฉัย 
 
ผลของค าวินิจฉัย 

 มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย  
กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระท าใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระท านั้น 
เป็นอันใช้บังคับมิได้ 
 เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท าการนั้นหรือวินิจฉัย 
กรณนีั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 เมื่อมีกรณีตามวรรคสองเกิดข้ึน ให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีการประชุมร่วม 
ระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองค์กรอิสระ  
เพ่ือวินิจฉัย 
 ในการประชุมร่วมตามวรรคสาม ให้ที่ประชุมเลือกกันเองให้คนหนึ่งท าหน้าที่ 
ประธานในที่ประชุมแต่ละคราว ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งใด ให้ที่ประชุมร่วมประกอบด้วยผู้ด ารง 
ต าแหน่งเท่าที่มีอยู่ 
 การวินิจฉัยของที่ประชุมร่วมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน 
ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 ค าวินิจฉัยของที่ประชุมร่วมให้เป็นที่สุด และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล  
องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑ บททั่วไป 
โดยความในวรรคสามของมาตรานี้
ก าหนดให้ประธานองค์กรอิสระ
ประชุมร่วมกับองค์กรอ่ืนเพ่ือวินิจฉัย
กรณีท่ีไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
บังคับแก่กรณีใด 
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การจัดท ามาตรฐานทาง
จริยธรรม 

 มาตรา ๒๑๙ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ 
และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
ต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่า 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง 
 ในการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้รับฟังความคิดเห็น 
ของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้ว 
ให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วย แต่ไม่ห้าม 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่จะก าหนดจริยธรรมเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง และให้ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๒  
องค์กรอิสระ ส่วนที่ ๑ บททั่วไป 
ซ่ึงก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ และ
องค์กรอิสระร่วมกันก าหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 
 

เงื่อนเวลาในการจัดท า
มาตรฐานทางจริยธรรม 

 มาตรา ๒๗๖ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระด าเนินการให้มีมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมตามมาตรา ๒๑๙ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หากด าเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
พ้นจากต าแหน่ง 
 ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากต าแหน่งตาม
วรรคหนึ่ง ระยะเวลาหนึ่งปีตามวรรคหนึ่งให้นับแต่วันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ตุลาการศาล
รฐัธรรมนูญและผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนใหม่ด้วยโดยอนุโลม 

เป็นบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล 
ที่ก าหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ และ
องค์กรอิสระต้องด าเนินการให้
มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 
๒๑๙ ภายในหนึ่งปีนับแต่ 
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
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๑๐.  หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 

หน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

 มาตรา ๒๓๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่ 
และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อ 
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
อย่างร้ายแรง เพ่ือด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐาน 
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ 
ในการยุติธรรม เพ่ือด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
 (๓) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สิน 
และหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผย 
ผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ความในมาตรา ๒๓๔ (๓) ก าหนดให้
ประธานกรรมการและกรรมการ 
ป.ป.ช.ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและ 
หนี้สินด้วย 
 
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๐
ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี
อ านาจหน้าที่ดังนี้  
“มาตรา ๒๕๐ คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุป
ส านวนพร้อมทั้งท าความเห็นเกี่ยวกับ
การถอดถอน ออกจากต าแหน่งเสนอ
ต่อวุฒิสภาตามมาตรา ๒๗๒ และ
มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
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ตารางแสดงมาตราในรา่งรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. 

ประเด็น มาตราที่เกี่ยวข้อง หมายเหต ุ
 (๔) หน้าที่และอ านาจอ่ืนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่จะต้องจัดให้มีมาตรการหรือแนวทางท่ีจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ 
มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรม ในกรณีจ าเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงาน 
ของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด าเนินการแทน 
ในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง หรือท่ีเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับ 
หรือก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็ได้ 

(๒) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุป
ส านวนพร้อมทั้งท าความเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินคดีอาญา ของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองส่งไปยังศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ตามมาตรา 
๒๗๕ 
(๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือ
ข้าราชการซึ่งด ารง ต าแหน่งตั้งแต่
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิด 
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม รวมทั้ง ด าเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการใน
ระดับต่ ากว่าที่ร่วมกระท าความผิดกับ 
ผู้ด ารงต าแหน่ง ดังกล่าวหรือกับผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือที่
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ตารางแสดงมาตราในรา่งรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. 

ประเด็น มาตราที่เกี่ยวข้อง หมายเหต ุ
กระท าความผิดในลักษณะที่
คณะกรรมการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เห็นสมควรด าเนินการด้วย ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
(๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความ 
มีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลง
ของทรัพย์สิน และหนี้สินของผู้ด ารง
ต าแหน่งตามมาตรา ๒๕๙ และ
มาตรา ๒๖๔ ตามบัญชีและเอกสาร
ประกอบ ที่ได้ยื่นไว้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ก าหนด 
(๕) ก ากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
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ตารางแสดงมาตราในรา่งรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. 

ประเด็น มาตราที่เกี่ยวข้อง หมายเหต ุ
(๖) รายงานผลการตรวจสอบและผล
การปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อ
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และ
วุฒิสภา ทุกปี ทั้งนี้ ให้ประกาศ
รายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
และเปิดเผย ต่อสาธารณะด้วย 
(๗) ด าเนินการอ่ืนตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 
๒๑๓ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วย
โดยอนุโลม 
 ประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็น
เจ้าพนักงานในการยุติธรรมตาม
กฎหมาย” 
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ตารางแสดงมาตราในรา่งรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. 

ประเด็น มาตราที่เกี่ยวข้อง หมายเหต ุ
หน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการกล่าวหา 
ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมืองตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
หรือผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

มาตรา ๒๓๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีการ 
กล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดมีพฤติการณ์ตามมาตรา ๒๓๔ (๑) ให้คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริง และหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่เห็นว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์หรือกระท าความผิดตามที่ไต่สวน 
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่ 
การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาโดยอนุโลม 
 (๒) กรณีอ่ืนนอกจาก (๑) ให้ส่งส านวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อด าเนินการ 
ฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือด าเนินการอื่นตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 การไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 เมื่อศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับ 
รับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค าพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกา 
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีท่ีศาลฎีกาหรือ 
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ 
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ตารางแสดงมาตราในรา่งรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. 

ประเด็น มาตราที่เกี่ยวข้อง หมายเหต ุ
หรือกระท าความผิดตามท่ีถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้องค าพิพากษานั้น 
พ้นจากต าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้ 
 ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิด ารงต าแหน่งทางการเมืองใด ๆ 
 ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่า 
ผู้ถูกกล่าวหามีความผิดฐานร่ ารวยผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าที่ ให้ริบทรัพย์สินที่ผู้นั้นได้มาจาก 
การกระท าความผิด รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีได้มาแทนทรัพย์สินนั้น 
ตกเป็นของแผ่นดิน 
 การพิจารณาของศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง ให้น าส านวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เป็นหลักในการพิจารณา และเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอ านาจไต่สวนข้อเท็จจริง 
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 
 ให้น ามาตรานี้มาใช้บังคับแก่กรณีท่ีบุคคลตามมาตรา ๒๓๔ (๓) จงใจไม่ยื่นบัญชี 
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จ 
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่ง 
ทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นด้วยโดยอนุโลม 

การพิจารณาของ 
ศาลฎีกา 

 มาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด 
 “การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตาม 

มาตรา ๒๓๕ ก าหนดให้น ามาตรา 
๒๒๖ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การ
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ตารางแสดงมาตราในรา่งรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. 

ประเด็น มาตราที่เกี่ยวข้อง หมายเหต ุ
 
 

ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซ่ึงต้องก าหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ด าเนินการโดย 
รวดเร็ว” 

พิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาตาม
มาตรา ๒๓๕ ด้วยโดยอนุโลม 

หน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เกี่ยวกับการแปรญัตติ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
เพ่ิมเติมรายการหรือ
จ านวนในรายการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 
รายจ่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวน 
ในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 

(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 (๓) เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 
 ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ การเสนอ 
การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  
หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้ 
 ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ านวนไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระท าท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติ 
ตามวรรคสอง ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณา 
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
วินิจฉัยว่ามีการกระท าท่ีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง ให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท า 
ดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล ถ้าผู้กระท าการดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
ให้ผู้กระท าการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และให้เพิกถอน 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๗ รัฐสภา  
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  
ที่ก าหนดหน้าที่และอ านาจ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับ 
การแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
เพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนใน
รายการ 
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ตารางแสดงมาตราในรา่งรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. 

ประเด็น มาตราที่เกี่ยวข้อง หมายเหต ุ
การโต้แย้งหรือมีหนังสือ
แจ้งกรณีรู้ว่ามีการ
ด าเนินการฝ่าฝืน
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง 
 
 
การการสอบสวนของ
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 

สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น แต่ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท าการหรืออนุมัติให้กระท าการ 
หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ 
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีที่พ้นจาก 
ต าแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติ และให้ผู้กระท าการดังกล่าว 
ต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดท าโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณ 
โดยรู้ว่ามีการด าเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าได้บันทึก 
ข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ทราบ ให้พ้นจากความรับผิด 
 การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ให้กระท าได้ภายในยี่สิบปีนับแต่ 
วันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น 
 ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับแจ้ง 
ตามวรรคสี่ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการสอบสวน 
เป็นทางลับโดยพลัน หากเห็นว่ากรณีมีมูล ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือด าเนินการต่อไป 
ตามวรรคสาม และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติและศาลรัฐธรรมนูญหรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งมิได้ 

หน้าที่รับแจ้ง 
การเป็นหุ้นส่วน 
หรือการถือหุ้น 

 มาตรา ๑๘๗ รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  
หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ านวนที่กฎหมาย 
บัญญัติ และต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
 ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตามวรรคหนึ่งต่อไป 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๙ 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ที่ก าหนดให้รัฐมนตรีที่ประสงค์จะ
ได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วน
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ตารางแสดงมาตราในรา่งรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. 

ประเด็น มาตราที่เกี่ยวข้อง หมายเหต ุ
ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สิน 
เพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 รัฐมนตรีจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัทตามวรรคสองไม่ว่าในทางใด ๆ มิได้ 
 มาตรานี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ให้ใช้บังคับแก่ 
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของรัฐมนตรี และการถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความ 
ครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใด ๆ ด้วย 

หรือการถือหุ้นต้องแจ้งประธาน
กรรมการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติทราบ 

การด าเนินการเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินซึ่ง
ไม่อยู่ในอ านาจของผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน 

 มาตรา ๒๔๔ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
มีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติ 
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม 
และเป็นกรณีท่ีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอ านาจจะด าเนินการใดได้ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
แจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อทราบและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
 ในการด าเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเอกสารและ 
หลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสอบสวน 
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือของหน่วยงานอื่นนั้น แล้วแต่กรณี 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๒ 
องค์กรอิสระ ส่วนที่ ๕ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่
ก าหนดหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการ
ด าเนินเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
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ตารางแสดงมาตราในรา่งรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. 

ประเด็น มาตราที่เกี่ยวข้อง หมายเหต ุ
การระงับหรือยังยั้ง
ความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนแก่การเงินการ
คลังของรัฐ 
 
 

 มาตรา ๒๔๕ เพ่ือประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่การเงินการ
คลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระท าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง 
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณา 
 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบ 
ดังกล่าว ให้ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ หากท่ีประชุมร่วมเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้ง 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๒ 
องค์กรอิสระ ส่วนที่ ๕ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่
ก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปรึกษาหารือกับองค์กรอ่ืน และแจ้ง
ผลการตรวจสอบต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งเปิดเผยให้
ประชาชนทราบ 
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๑๑.  การไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวหากรรมการ ป.ป.ช. 
 

การไต่สวนข้อเท็จจริง
กรณีมีการกล่าวหา
กรรมการ ป.ป.ช. 
และการตั้งผู้ไต่สวน
อิสระ 
 
 
 
 

 มาตรา ๒๓๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา จ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภาหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จ านวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติผู้ใดกระท าการตามมาตรา ๒๓๔ (๑) โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร 
หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอ
เรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพ่ือตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือไต่สวนหาข้อเท็จจริง 
 คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หน้าที่และอ านาจ วิธีการไต่สวน ระยะเวลาการไต่สวน และการ
ด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นของคณะผู้ไต่สวนอิสระ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 

การด าเนินการของ 
ผู้ไต่สวนอิสระ 

 มาตรา ๒๓๗ เมื่อด าเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้คณะผู้ไต่สวนอิสระด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง และให้ค าสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด 
 (๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้
เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย โดยให้น าความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสามวรรคสี่ และวรรคหก มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 (๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามท่ีถูกกล่าวหา และมิใช่กรณีตาม (๒)ให้ส่งส านวน
การไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง และให้น าความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี ่และวรรคห้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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๑๒.  หน่วยงานธุรการ 
 

หน่วยงานธุรการของ
องค์กรอิสระ 

 มาตรา ๒๒๐ ให้องค์กรอิสระแต่ละแห่ง นอกจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ ด าเนินการ และอ านวยความสะดวก เพ่ือให้องค์กรอิสระบรรลุ 
ภารกิจและหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และเป็นไปตามมติหรือแนวทางที่องค์กร 
อิสระก าหนด โดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององค์กรอิสระ 
แต่ละองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานของหน่วยงานนั้น รับผิดชอบขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระ  
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๒  
องค์กรอิสระ ส่วนที่ ๑ บททั่วไป 
ซึ่งน ามาใช้บังคับกับคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ด้วย 
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๑ 
ก าหนดเกี่ยวกับหน่วยงานธุรการของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้ดังนี้ 
“มาตรา ๒๕๑ คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมี
หน่วยธุรการ ของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็น
ผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธาน
กรรมการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ 
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 การแต่งตั้งเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและ
วุฒิสภา 
 ให้มีส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเป็นหน่วยงาน ที่เป็นอิสระ 
ในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ และการด าเนินการ
อ่ืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 
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๑๓.  การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรอิสระ 
 

งบประมาณรายจ่าย  
และการจัดสรร
งบประมาณ 
 

 มาตรา ๑๔๑ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ท าเป็นพระราชบัญญัติ 
ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ 
ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 
 รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของ 
รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ในกรณีที่เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอ 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการจะยื่นค าขอแปรญัตติต่อ 
คณะกรรมาธิการโดยตรงก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๗ รัฐสภา  
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง 
ซึ่งก าหนดให้รัฐต้องจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยอิสระขององค์กรอิสระ 
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๑๔.  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การเสนอ และการให้ความเห็น 
 

ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
 

 มาตรา ๑๓๐ ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
 (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
 (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 
 (๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๗ รัฐสภา  
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  
ที่ก าหนดให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การเสนอร่าง
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๑๓๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้ก็แต่โดย 
 (๑) คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง 
 (๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎร 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๗ รัฐสภา  
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  
ที่ก าหนดให้องค์กรอิสระ 
ที่เก่ียวข้องเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญได้ 
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ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเสนอความเห็น
เกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๑๓๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไว้ 
ดังต่อไปนี้ ให้กระท าเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ 
 (๑) การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภา 
และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ 
ภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสาม ต้องมีคะแนนเสียง 
เห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา ถ้าที่ประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ 
ตามร่างที่เสนอตามมาตรา ๑๓๑ 
 (๒) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความเห็น ในกรณีท่ีศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ 
ที่เก่ียวข้อง ไม่มีข้อทักท้วงภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างดังกล่าว ให้รัฐสภาด าเนินการต่อไป 
 (๓) ในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เห็นว่า 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อ 
รัฐธรรมนูญ หรือท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ ให้เสนอ 
ความเห็นไปยังรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในการนี้ ให้รัฐสภามีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของ 
ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ ตามที่เห็นสมควรได้ และเม่ือด าเนินการเสร็จแล้ว 
ให้รัฐสภาด าเนินการต่อไป 
 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๗ รัฐสภา  
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง  
ที่ก าหนดให้องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง
เสนอความเห็นไปยังรัฐสภากรณีที่
เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ
มีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ 
ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ 
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๑๕.  การจัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบทเฉพาะกาล 
 

การจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามบท
เฉพาะกาล 

มาตรา ๒๖๗ ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เพื่อจัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารง 
ต าแหน่งทางการเมือง 
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล 
โดยมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ก าหนดให้
องค์กรอิสระที่เก่ียวข้องกับร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ผ่านการพิจารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติดังกล่าว 
ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแจ้งให้ประธานสภานิติ
บัญญัติทราบเพ่ือตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพ่ือพิจารณา 
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การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะจัดท า 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพ่ิมเติมก็ได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้ 
สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และต้องมุ่งหมายให้มีการขจัดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และต้องท าให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญนี้ และเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ที่เสนอตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันพ้นจากต าแหน่ง แต่ต้อง 
ไม่ช้ากว่าวันพ้นจากต าแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา ๒๖๓ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เกิดประสิทธิภาพ 
และรวดเร็ว คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะขอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง 
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งเพ่ิมข้ึนก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามสิบคน 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว สภานิติบญัญัติ 
แห่งชาติต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญใดไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกับ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ 
 เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
แล้วเสร็จ ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ 
ที่เก่ียวข้อง และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ 
ที่เก่ียวข้อง หรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
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ดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ให้แจ้งให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบ 
ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้สภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจ านวนสิบเอ็ดคน ประกอบด้วยประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย ฝ่ายละห้าคน 
เพ่ือพิจารณาแล้วเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินสองในสาม 
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป ในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถึงสองในสามดังกล่าว 
ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบตามร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ 
และให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ 

เพ่ือประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญด ารง 
ต าแหน่งทางการเมืองภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งตามวรรคสอง 
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๑๖.  การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๕๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ให้กระท าได้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร 
หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก 
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 
ห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
 (๒) ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมต่อรัฐสภา 
และให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ 
 (๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีหนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและ 
ลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น ไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ซึ่งในจ านวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภา 
เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 
 (๔) การพิจารณาในวาระท่ีสองข้ันพิจารณาเรียงล าดับมาตรา โดยการออกเสียง 
ในวาระท่ีสองนี้ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ แต่ในกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย 
 (๕) เมื่อการพิจารณาวาระท่ีสองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้ว  

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๕  
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่ง 
มาตรา ๒๕๖ (๘) ก าหนดให้ต้องมี
การออกเสียงประชามติในกรณีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญในเรื่องที่
เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ านาจของศาล
หรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท าให้
ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติ
ตามหน้าที่หรืออ านาจได้ 
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ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระท่ีสามต่อไป 
 (๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีสามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนน 
โดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา โดยในจ านวนนี้ต้องมีสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของทุกพรรคการเมือง 
ดังกล่าวรวมกัน และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
เท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา 
 (๗) เมื่อมีการลงมติเห็นชอบตาม (๖) แล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน แล้วจึงน า 
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้น าความในมาตรา ๘๑ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (๘) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๑ บททั่วไป  
หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เก่ียวกับ 
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เก่ียวกับ 
หน้าที่หรืออ านาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติ 
ตามหน้าที่หรืออ านาจได้ ก่อนด าเนินการตาม (๗) ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ 
แก้ไขเพ่ิมเติม จึงให้ด าเนินการตาม (๗) ต่อไป 
 (๙) ก่อนนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยตาม (๗)  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่า 
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หนึ่งในสิบของสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี 
มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี  
ว่าร่างรัฐธรรมนูญตาม (๗) ขัดต่อมาตรา ๒๕๕ หรือมีลักษณะตาม (๘) และให้ประธานแห่งสภา 
ที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
นายกรัฐมนตรีจะน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
เพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้ 
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๑๗.  การให้อยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามบทเฉพาะกาล 
 

การให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. อยู่ในต าแหน่ง 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

 มาตรา ๒๗๓ ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ 
ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องที่จัดท าข้ึน 
ตามมาตรา ๒๖๗ ใช้บังคับแล้ว การด ารงต าแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าว ในระหว่างเวลาที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดท าขึ้น 
ตามมาตรา ๒๖๗ การพ้นจากต าแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 การด าเนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ 
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
 ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาและการท าค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 
ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ 
 

 

เป็นบัญญัติในบทเฉพาะกาล 
ที่ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ชุดปัจจุบันอยู่ในต าแหน่ง 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
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๑๘.  มาตราอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

คณะกรรมาธิการสามัญ 
คณะกรรมาธิการ
วิสามัญและ
คณะกรรมาธิการร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
การเรียกเอกสารหรือ
บุคคลและข้อจ ากัด 
 
 

 มาตรา ๑๒๙ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ านาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการสามัญ และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือคณะกรรมาธิการร่วมกันตามมาตรา ๑๓๗ เพ่ือกระท ากิจการพิจารณา
สอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ และรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาที่สภาก าหนด 
 การกระท ากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาตามวรรคหนึ่งต้องเป็นเรื่องที่อยู่ใน
หน้าที่และอ านาจของสภา และหน้าที่และอ านาจตามที่ระบุไว้ในการตั้งคณะกรรมาธิการก็ดี ในการ
ด าเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี ต้องไม่เป็นเรื่องซ้ าซ้อนกันในกรณีท่ีการกระท ากิจการ การสอบหา
ข้อเท็จจริง หรือการศึกษาในเรื่องใดมีความเกี่ยวข้องกันให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะต้อง
ด าเนินการให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกชุดร่วมกันด าเนินการ 
 ในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอ านาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือคณะ
บุคคลใดกระท าการแทนมิได้ 
 คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระท าหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา
อยู่นั้นได้ แต่การเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้
อ านาจในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใช้
บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจโดยตรงในแต่
ละองค์กรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี 

เป็นบทบัญญัติใน 
หมวด ๗ รัฐสภา ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่
สภาทั้งสอง ซึ่งความในวรรคสี่ของ
มาตรา ๑๒๙ ก าหนดข้อจ ากัดในการ
เรียกเอกสารหรือบุคคลจากผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระในส่วนที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
หน้าที่และอ านาจโดยตรงในแต่ละ
องค์กรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
หรือตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญ 
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ผู้จัดท า 

ตารางแสดงมาตราในรา่งรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. 

ประเด็น มาตราที่เกี่ยวข้อง หมายเหต ุ
 ให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริงหรือ
ศึกษา ที่จะต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือในก ากับ ให้ข้อเท็จจริงส่งเอกสาร หรือแสดง
ความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก 
 ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม รายงานการด าเนินการ รายงาน
การสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงานการศึกษา แล้วแต่กรณีของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ 
เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณีมีมติมิให้เปิดเผย 
 เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๔ ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระท าหน้าที่และผู้ปฏิบัติตามค า
เรียกตามมาตรานี้ด้วย 
 กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ต้องมีจ านวนตามหรือ
ใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ 
ในสภาผู้แทนราษฎร 
 ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๑๒๘ 
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ก าหนดอัตราส่วนตามวรรคแปด 

อ านาจของศาลปกครอง  มาตรา ๑๙๗ ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อ านาจ
ทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น 
 อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระ 
ซึ่งเป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้น ๆ 
 การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๐ ศาล สว่น
ที่ ๓ ศาลปกครอง โดยความในวรรค
สามของมาตรา ๑๙๗ ก าหนดให้การ
วินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึง่เป็น
การใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ
ขององค์กรอิสระไมอ่ยู่ภายใต้อ านาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง 
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ตารางแสดงมาตราในรา่งรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. 

ประเด็น มาตราที่เกี่ยวข้อง หมายเหต ุ
หน้าที่และอ านาจของ
ศาลรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๑๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย 
 (๒) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ 
 (๓) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 การยื่นค าร้องและเงื่อนไขการยื่นค าร้อง การพิจารณาวินิจฉัย การท าค าวินิจฉัย 
และการด าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
 ให้น าความในมาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ และมาตรา ๑๙๓ 
มาใช้บังคับแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๑ 
ศาลรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้ 
ศาลรัฐธรรมนูญมีอ านาจในการ
พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่
และอ านาจขององค์กรอิสระ 

องค์คณะของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
ผลของค าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๒๑๑ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณา 
และในการท าค าวินิจฉัยต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องใดไว้พิจารณาแล้ว ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใด 
จะปฏิเสธไม่วินิจฉัยโดยอ้างว่าเรื่องนั้นไม่อยู่ในอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได้ 
 ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ 

 

เป็นบทบัญญัติในหมวด ๑๑ 
ศาลรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้ค า
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็น
เด็ดขาด และมีผลผูกพันองค์กรอิสระ
ด้วย 

 


