ร่ างรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ....
เรื่ อง รัฐสภา และระบบการเลือกตั้ง ส.ส. และการเลือก ส.ว.

นายประพันธ์ นัยโกวิท
กรรมการร่ างรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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แผนภาพ ๑/๖

ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ : ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ
ทรงแต่งตั้ง

วุฒิสภา
สมาชิก
จานวน ๒๐๐ คน

สมาชิก
จานวน ๕๐๐ คน

ให้ความเห็นชอบ
คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวน ส.ส ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

เลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทางาน
หรือเคยทางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม

บุคคลในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม
สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามกลุ่มด้านต่าง ๆ และลงคะแนน
เลือกผู้สมัครในกลุ่มด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านของตนเอง

บุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทางานหรือเคยทางาน
ด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม จานวน ๒๐ ด้าน (ตัวอย่าง)
• ด้านการบริหาร ความมั่นคง หรือการต่างประเทศ
• ด้านกฎหมาย หรือกระบวนการยุติธรรม
• ด้านการบัญชี การเงิน การคลัง หรือการงบประมาณ
• ด้านการศึกษาหรือวิจัย
• ด้านการสาธารณสุข
• ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วรรณกรรม การแสดง หรือการกีฬา
• ด้านกสิกรรม หรือป่าไม้
• ด้านปศุสัตว์ หรือประมง
• ด้านลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน องค์กรลูกจ้าง หรือองค์กรนายจ้าง
• ด้านคุ้มครองผู้บริโภค การสื่อสาร สื่อสารมวลชน
• ด้านการประกอบธุรกิจ การค้า หรือการธนาคาร
• ด้านการประกอบการอุตสาหกรรม
• ด้านการประกอบวิชาชีพ
• ด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง ที่อยู่อาศัย หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• ด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือพลังงาน
• ด้านองค์กรชุมชน
• ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือสตรี (เฉพาะตัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือสตรี)
• ด้านผู้ประกอบอาชีพอิสระ
• ด้านประชาสังคม (นอกจากข้อ ๑๕. ข้อ ๑๖. หรือข้อ ๑๗.)
*รายละเอียดจะกาหนดไว้ในกฎหมายลาดับรอง

นายกรัฐมนตรี

สภาผู้แทนราษฎร

ใช้ระบบคะแนน
นาเสียงข้างมาก

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นนายกรัฐมนตรี
เสนอชื่อบุคคลไม่เกิน ๓ คน

ระบบการเลือกตั้ง
แบบจัดสรรปันส่วนผสม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จานวน ๓๕๐ คน

จัดสรรคะแนนที่ประชาชนเลือกพรรคต่าง ๆ ทั้งประเทศ ชดเชยให้แต่ละพรรคมีโอกาสได้ที่นั่งในสภา
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสัดส่วนที่แปรผันโดยตรงกับคะแนนที่พรรคได้รับ

รัฐมนตรี
๓๕ คน

เป็นนายกรัฐมนตรี

พรรคการเมือง
ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง

หลักคิดระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เหมาะสมกับประเทศไทย
จะต้องประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง
๒) ระบบการเลือกตั้ง ไม่ควรซับซ้อน ประชาชนเข้าใจง่าย
๓) เพื่อเป็นการเคารพประชาชนที่ลงคะแนน จึงจะพยายามทาให้คะแนนเลือกตั้งที่
ประชาชนลงให้ทุกคะแนนมีความหมาย ไม่ว่าจะลงคะแนนให้บุคคลใด คะแนนนั้นส่วน
ใหญ่ไม่ควรสูญเปล่า
๔) เป็นระบบการเลือกตั้งที่ส่งเสริมให้ประชาชนสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
๕) เข้ากับบริบทหรือวิถีชีวิตของไทยโดยไม่ขัดกับหลักสากล

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ
จานวน ๑๕๐ คน

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ๓๕๐ คน (เขตละ ๑ คน ใช้ระบบคะแนนนาเสียงข้างมาก)

สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร

เขต ๑
ลงคะแนนเลือกตั้ง

**ตัวอย่าง**
ส.ส. เขต

เขต ๒

ได้คะแนนลาดับที่

ลงคะแนนเลือกตั้ง

เขต ...
ได้คะแนนลาดับที่

ลงคะแนนเลือกตั้ง
นายแดง พรรค ก.

๔

พรรค ก.

A

นายขาว พรรค ข.

๒

นายเทา พรรค ข.

๑

นายเขียว พรรค ข.

๓

พรรค ข.

B

นายฟ้า พรรค ค.

๓

นายเงิน พรรค ค.

๔

นายม่วง พรรค ค.

๑

พรรค ค.

C

นายชมพู พรรค ...

๔

นายส้ม พรรค ...

๓

นายตาล พรรค ...

๒

พรรค ...

D

* นายเทา ได้เป็น ส.ส. เขต

* นายม่วง ได้เป็น ส.ส. เขต

ขั้นตอนที่ ๒

ลงคะแนนเลือกตั้ง
ส.ส. แบบแบ่งเขต
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกตั้ง ๑ ใบ

ลงคะแนนเลือกตั้ง
ส.ส. แบบแบ่งเขต
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกตั้ง ๑ ใบ

รวมคะแนนของพรรคทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตทั้งประเทศ

ส.ส.
บัญชีรายชื่อ
(๓ ขั้นตอนหลัก)

นาทุกคะแนนของทุกเขตที่ประชาชนเลือก ส.ส. แบบ
แบ่งเขตของพรรค ... มารวมกัน
เป็นคะแนนของพรรค ...

ลงคะแนนเลือกตั้ง
ส.ส. แบบแบ่งเขต
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกตั้ง ๑ ใบ

นาทุกคะแนนของทุกเขตที่ประชาชนเลือก ส.ส. แบบ
แบ่งเขตของพรรค ค มารวมกัน
เป็นคะแนนของพรรค ค

ประชาชน

ส.ส. เขตที่พรรค
ได้รับทั้งหมด

๒

นาทุกคะแนนของทุกเขตที่ประชาชนเลือก ส.ส. แบบ
แบ่งเขตของพรรค ข มารวมกัน
เป็นคะแนนของพรรค ข

เขต …

พรรค

นายเหลือง พรรค ก.

นาทุกคะแนนของทุกเขตที่ประชาชนเลือก ส.ส. แบบ
แบ่งเขตของพรรค ก มารวมกัน
เป็นคะแนนของพรรค ก

ประชาชน

ได้คะแนนลาดับที่

๑

เขต ๑

เขต ๒

ผลการลงคะแนนเลือกตั้ง.

นายดา พรรค ก.

* นายดา ได้เป็น ส.ส. เขต

ประชาชน

แผนภาพ ๒/๖

ขั้นตอนที่ ๑

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

นาคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคทุกพรรค
ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชื่อได้รับจาก
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หารด้วยจานวน ส.ส. ทั้งหมด ๕๐๐ คน
จะได้ ค่าเฉลี่ย : ส.ส. ของพรรค ๑ คน

นาค่าเฉลี่ยที่ได้ไปหารจานวนคะแนนของแต่ละพรรค
จะได้จานวน ส.ส. ที่พรรคพึงมี
นาจานวน ส.ส. ที่พรรคพึงมี ลบด้วย
จานวน ส.ส. เขต ทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับ

ขั้นตอนที่ ๓
ได้ ส.ส. บัญชีรายชื่อ
ที่แต่ละพรรคจะได้รับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ๑๕๐ คน
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แผนภาพ ๓/๖

ตัวอย่างการคานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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๑๙. ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ
๑๘. ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส หรือ
สตรี

๒๐. ประชาสังคม
นอกจากข้อ ๑๕.
ข้อ ๑๖. หรือ
ข้อ ๑๗.

๑. การบริหาร
ความมั่นคง หรือ
การต่างประเทศ

๒. กฎหมาย หรือ
กระบวนการ
ยุติธรรม
๓. การบัญชี
การเงิน การคลัง
หรือ
การงบประมาณ

ขั้นตอนที่ ๑

อาเภอ

๔. การศึกษา
หรือวิจัย

ประชาชนสมัครตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ
ลักษณะ หรือประโยชน์รว่ มกัน หรือทางานหรือเคยทางานด้านต่าง ๆ
ที่หลากหลายของสังคม

๑๗. องค์กรชุมชน

ขั้นตอนที่ ๒
G,เมื่อผู้สมัครได้สมัครเข้าในด้านต่าง ๆ แล้ว
ให้ผู้สมัครในกลุ่มแต่ละด้านของทุกอาเภอ
ลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มด้านอื่น
ที่ไม่ใช่ด้านของตนเอง ให้คงเหลือตามจานวน
ที่กาหนดในกฎหมายลาดับรอง เพื่อส่งไปเป็น
ตัวแทนในระดับจังหวัด
อาเภอ ก

๕. การ
สาธารณสุข

๑๖.
ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือพลังงาน

อาเภอ ข

อาเภอ ง

แผนภาพ ๔/๖

อาเภอ ค

อาเภอ...

๖. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๑๕. สิ่งแวดล้อม
ผังเมือง ที่อยู่อาศัย
หรือการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

ผู้ผ่านการเลือกตั้งระดับอาเภอ ๙๒๘ อาเภอ/เขต
๗. ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
วรรณกรรม การ
แสดง หรือการ
กีฬา

๑๔. การ

ประกอบวิชาชีพ
*ประชาชนสมัครได้โดยไม่จากัดจานวน*

ให้ผู้สมัครในกลุ่มแต่ละด้านของทุกจังหวัด
ลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มด้านอื่น
ที่ไม่ใช่ด้านของตนเอง ให้คงเหลือตามจานวนที่
กาหนดในกฎหมายลาดับรอง เพื่อส่งไปเป็นตัวแทน
ในระดับประเทศ

๘. กสิกรรม

หรือป่าไม้

๑๓. การประกอบการ
อุตสาหกรรม

หมายเหตุ : ๑. วิธีการเลือก ส.ว. เป็น
ตัวอย่างสมมุติ(รายละเอียดจะกาหนดไว้ใน
กฎหมายลาดับรอง)
๒. วิธีการเลือกข้างต้นจะกาหนดให้มีการ
คัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดที่
ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็
ได้ (รายละเอียดจะกาหนดไว้ในกฎหมาย
ลาดับรอง)

ขั้นตอนที่ ๓

๑๒. การประกอบ
ธุรกิจ
การค้า หรือการ
ธนาคาร

๙. ปศุสัตว์ หรือ

ประมง
๑๑. คุ้มครอง
ผู้บริโภค
การสื่อสาร
สื่อสารมวลชน

๑๐. ลูกจ้าง ผู้ใช้
แรงงาน องค์กร
ลูกจ้าง หรือ
องค์กรนายจ้าง

ส.ว. จานวน ๒๐๐ คน

ขั้นตอนที่ ๔
ให้ผู้สมัครในกลุ่มแต่ละด้าน ลงคะแนนเลือก
ผู้สมัครในกลุ่มด้านอื่น
ที่ไม่ใช่ด้านของตนเอง ให้คงเหลือจานวนผู้ผ่าน
การเลือกตั้งรอบสุดท้ายในแต่ละด้าน ตามจานวน
ที่กาหนดในกฎหมายลาดับรอง

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

จังหวัด ก

จังหวัด ข

จังหวัด ค

จังหวัด ...

ผู้ผ่านการเลือกตั้งระดับจังหวัด ๗๗ จังหวัด

5

สิทธิในการสมัครเป็น ส.ส. และ ส.ว.
และการสิ้นสุดสมาชิกภาพ

ส.ส.

•มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์
หรือทางาน
ในด้านที่สมัคร
ไม่น้อยกว่าสิบปี
หรือเป็นผู้มีลักษณะ
ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายลาดับรอง

•เกิด มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน
ทางาน หรือ
มีความเกี่ยวพัน
กับพื้นที่ที่สมัคร
ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่
ที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายลาดับรอง

•ไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัคร
รับเลือก
เป็น ส.ว.
ตามที่บัญญัติ
ในร่างรัฐธรรมนูญ
(แผนภาพ ๖/๖)

- ออกตามอายุของสภาหรือมีการยุบสภา
- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากตาแหน่งตามที่บัญญัติในร่าง
รัฐธรรมนูญ
- ขาดคุณสมบัติตามที่บัญญัติ
ในร่างรัฐธรรมนูญ
- มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติในร่าง
รัฐธรรมนูญ
- กระทาการอันเป็นการต้องห้ามตามที่บัญญัติ
ในร่างรัฐธรรมนูญ
- ลาออกจากพรรคที่ตนเป็นสมาชิก
- พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรค
- ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรค
- ขาดประชุมเกินจานวนตามที่บัญญัติในร่าง
รัฐธรรมนูญ
- ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกแม้จะมี
การรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ส.ว.

สิ้นสุด

- สัญชาติไทย
โดยการเกิด
- อายุไม่ต่ากว่า
๔๐ ปี

•ไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
เป็น ส.ส.
ตามที่บัญญัติ
ในร่างรัฐธรรมนูญ
(แผนภาพ ๖/๖)

สิ้นสุด

•สัญชาติไทย
โดยการเกิด
•อายุไม่ต่ากว่า
๒๕ ปี
•เป็นสมาชิก
พรรค

•มีลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
•มีชื่อในทะเบียนบ้าน
ในจังหวัดที่สมัคร
•เกิดในจังหวัดที่สมัคร
•เคยศึกษา
ในสถานศึกษา
ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
ที่สมัคร

•เคยรับราชการหรือ
ปฏิบัติหน้าที่
ในหน่วยงานของรัฐ
หรือเคยมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้าน
ในจังหวัดที่สมัคร

แผนภาพ ๕/๖

- ออกตามอายุของวุฒิสภา
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่
บัญญัติ
ในร่างรัฐธรรมนูญ
- ขาดประชุมเกินจานวนตามที่
บัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ
- ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้
จาคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ
เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระทา
โดยประมาท ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
- กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืน
ตามที่บัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ
- พ้นจากตาแหน่งตามที่บัญญัติ
ในร่างรัฐธรรมนูญ
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ส.ส.

ผู้ที่จะสมัครเป็น ส.ส. และ ส.ว. ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน
การกรองต้องมีความเข้มและรัดกุม

บุคคลดังต่อไปนี้ตอ้ งห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
•
ติดยาเสพติดให้โทษ
•
เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
•
เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
•
เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามที่บัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ
•
อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง
•
ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
•
เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนบั ถึงวันเลือกตัง้ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
•
เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
ถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
•
เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ารวยผิดปกติหรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
•
เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อตาแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่
เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในฐานเป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการ
พนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือสานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน (เทียบมาจากคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมาย
ลักษณะปกครองท้องที่)
•
เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
•
เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจานอกจากข้าราชการการเมือง
•
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
•
เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี
•
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
•
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
•
อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
•
เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุตามที่บัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ

ลักษณะต้องห้าม

แผนภาพ ๖/๖

ส.ว.

สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
•
เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่บัญญัติไว้ใน
ร่างรัฐธรรมนูญ
•
เป็นข้าราชการ
•
เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
•
เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
•
เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการดารงตาแหน่งในพรรค
การเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
•
เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึง
วันสมัครรับเลือก
•
เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
•
เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ในคราวเดียวกัน หรือผู้ดารงตาแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ
•
เคยดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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หมวด ๗
รัฐสภา
ส่ วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร
ในส่ วนทีม่ กี ารปรับปรุ งใหม่ ในเรื่ องอื่น ๆ ได้ แก่
๑. มาตรา ๙๕ (๒) บุคคลซึ่งมีอายุไม่ ต่ากว่ า ๑๘ ปี ในวันเลือกตั้ง เป็ นผู้มสี ิ ทธิ
เลือกตั้ง (รธน. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๙ (๒) มีอายุไม่ ตา่ กว่ า ๑๘ ปี บริบูรณ์ ในวันที่ ๑ มกราคม
ของปี ทีม่ ีการเลือกตั้ง)
๒. มาตรา ๙๖ บุคคลผู้มลี กั ษณะดังต่ อไปนีใ้ นวันเลือกตั้ง เป็ นบุคคลต้ องห้ ามมิให้
ใช้ สิทธิเลือกตั้ง
(๒) อยู่ในระหว่ างถูกเพิกถอนสิ ทธิเลือกตั้งไม่ ว่าคดีน้ันจะถึงทีส่ ุ ดแล้ วหรื อไม่
๓. มาตรา ๙๒ ผู้ทจี่ ะได้ เป็ น ส.ส. จะต้ องได้ คะแนนเสี ยงเลือกตั้งมากกว่ าคะแนน
เสี ยงทีไ่ ม่ เลือกผู้ใดเป็ นส.ส. (vote no)
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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หมวด ๗
รัฐสภา
- ส่ วนที่ ๔ บททีใ่ ช้ แก่สภาทั้งสอง และส่ วนที่ ๕ การประชุ มร่ วมกันของรัฐสภา
: ในหลักการทัว่ ไปเป็ นเช่ นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
- ในส่ วนทีม่ กี ารปรับปรุ งใหม่ ได้ แก่
๑. มาตรา ๑๓๒ ร่ างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญให้ เสนอต่ อรัฐสภา
และให้ รัฐสภาประชุ มร่ วมกันเพื่อพิจารณาร่ างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ให้ แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๘๐ วัน
๒. มาตรา ๑๔๔ เพิม่ สภาพบังคับ ในกรณีทมี่ ีการกระทาที่ฝ่าฝื นมาตรา ๑๔๔
วรรคสอง กรณีการแปรญัตติทมี่ ีผลให้ ส.ส. ส.ว. หรื อ กรรมาธิการมีส่วนไม่ ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อมในการใช้ งบประมาณรายจ่ าย โดยให้ ผ้ ทู กี่ ระทาการฝ่ าฝื นพ้ นจาก
ตาแหน่ งและชดใช้ เงินคืนพร้ อมด้ วยดอกเบีย้ ภายใน ๒๐ ปี นับแต่ วนั ที่มีการจัดสรร
งบประมาณนั้น
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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บทเฉพาะกาลในส่ วนที่เกีย่ วกับ ส.ว.
มาตรา ๒๖๙

ในวาระเริ่มแรก ให้ วุฒิสภาประกอบด้ วยสมาชิกจานวนสองร้ อยห้ าสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง
แต่ งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่ งชาติถวายคาแนะนา โดยในการสรรหาและแต่ งตั้งให้ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่ อไปนี้
(๑) ให้ มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบแห่ งชาติแต่ งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้
และประสบการณ์ ในด้ านต่ าง ๆ และมีความเป็ นกลางทางการเมือง จานวนไม่ น้อยกว่าเก้าคนแต่ ไม่ เกินสิบสองคน มีหน้ าที่ดาเนินการสรรหา
บุคคลซึ่งสมควรเป็ นสมาชิกวุฒิสภา ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังต่ อไปนี้
(ก) ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการจัดให้ มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ จานวนสองร้ อยคนตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วยการได้ มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยให้ ดาเนินการให้ แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ ไม่ น้อยกว่าสิบห้ าวัน แล้วนารายชื่ อเสนอต่ อคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
(ข) ให้ คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็ นประโยชน์
แก่การปฏิบัตหิ น้ าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจานวนไม่ เกินสี่ร้อยคน ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากาหนด
แล้วนารายชื่ อเสนอต่ อคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ทั้งนี้ ต้ องดาเนินการให้ แล้วเสร็จไม่ ช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดตาม (ก)
(ค) ให้ คณะรักษาความสงบแห่ งชาติคดั เลือกผู้ได้ รับเลือกตาม (ก) จากบัญชีรายชื่ อที่ได้ รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้ ได้ จานวนห้ าสิบคน และคัดเลือกรายชื่ อสารองจานวนห้ าสิบคน โดยการคัดเลือกดังกล่าวให้ คานึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่ าง ๆ อย่ างทั่วถึง
และให้ คดั เลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่ อที่ได้ รับการสรรหาตาม (ข) ให้ ได้ จานวนหนึ่งร้ อยเก้าสิบสี่คนรวมกับผู้ดารงตาแหน่ งปลัดกระทรวง
กลาโหม ผู้บัญชาการทหารสู งสุ ด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรื อ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตารวจแห่ งชาติ
เป็ นสองร้ อยห้ าสิบคนและคัดเลือกรายชื่ อสารองจากบัญชีรายชื่ อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) จานวนห้ าสิบคน ทั้งนี้ ให้ แล้วเสร็จภายในสาม
วันนับแต่ วนั ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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มาตรา ๒๖๙ (ต่อ)
(๒) มิให้ นาความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้ องห้ าม (๖) ในส่ วนที่เกีย่ วกับการเคยดารงตาแหน่ งรัฐมนตรีมาใช้ บังคับแก่
ผู้ดารงตาแหน่ งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้ รับสรรหาตาม (๑) (ข) และมิให้ นาความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้ องห้ าม (๒) มาตรา ๑๘๔ (๑)
และมาตรา ๑๘๕ มาใช้ บังคับแก่ผ้ซู ึ่งได้ รับแต่ งตั้งให้ เป็ นสมาชิกวุฒิสภาโดยตาแหน่ ง
(๓) ให้ คณะรักษาความสงบแห่ งชาตินารายชื่ อบุคคลซึ่งได้ รับการคัดเลือกตาม (๑) (ค) จานวนสองร้ อยห้ าสิ บคนดังกล่าว
ขึน้ กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่ อมแต่ งตั้งต่ อไป และให้ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติเป็ นผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ
(๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานีม้ ีกาหนดห้ าปี นับแต่ วนั ที่มีพระบรมราชโองการแต่ งตั้ง สมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาเริ่มตั้งแต่ วนั ที่มีพระบรมราชโองการแต่ งตั้ง ถ้ ามีตาแหน่ งว่างลง ให้ เลื่อนรายชื่ อบุคคลตามลาดับในบัญชีสารองตาม (๑) (ค)
ขึน้ เป็ นสมาชิกวุฒิสภาแทน โดยให้ ประธานวุฒิสภาเป็ นผู้ดาเนินการและเป็ นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการสาหรับสมาชิก
วุฒิสภาโดยตาแหน่ ง เมื่อพ้นจากตาแหน่ งที่ดารงอยู่ในขณะได้ รับแต่ งตั้งเป็ นสมาชิกวุฒิสภาก็ให้ พ้นจากตาแหน่ งสมาชิกวุฒิสภาด้ วย
และให้ ดาเนินการเพื่อแต่ งตั้งให้ ผ้ดู ารงตาแหน่ งนั้นเป็ นสมาชิกวุฒิสภาโดยตาแหน่ งแทน ให้ สมาชิกวุฒิสภาที่ได้ รับแต่ งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่ งแทนตาแหน่ งที่ว่าง อยู่ในตาแหน่ งเท่ าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
(๕) ในระหว่างที่ยงั ไม่ มีพระบรมราชโองการแต่ งตั้งบุคคลในบัญชีรายชื่ อสารองขึน้ เป็ นสมาชิกวุฒิสภาแทนตาแหน่ งที่
ว่างตาม (๔) หรื อเป็ นกรณีที่ไม่ มีรายชื่ อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีสารอง หรื อไม่ มีผ้ดู ารงตาแหน่ งที่เป็ นสมาชิกวุฒิสภาโดยตาแหน่ ง ไม่ ว่า
ด้ วยเหตุใด ให้ วุฒิสภาประกอบด้ วยสมาชิกวุฒิสภาเท่ าที่มีอยู่
(๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุ ดลงตาม (๔) ให้ ดาเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ ต่ อไป และให้ นาความใน
มาตรา ๑๐๙ วรรคสามมาใช้ บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๒๗๐

นอกจากจะมีหน้ าที่และอานาจตามที่บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้ วุฒิสภาตาม

มาตรา ๒๖๙ มีหน้ าทีแ่ ละอานาจติดตาม เสนอแนะ และเร่ งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทาและดาเนินการตามยุทธศาสตร์ ชาติ
ในการนี้ ให้ คณะรัฐมนตรีแจ้ งความคืบหน้ าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่ อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน

ร่ างพระราชบัญญัติทจี่ ะตราขึน้ เพื่อดาเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
ให้ เสนอและพิจารณาในทีป่ ระชุ มร่ วมกันของรัฐสภา
ร่ างพระราชบัญญัตใิ ดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็ นร่ างพระราชบัญญัตทิ ี่จะตราขึน้ เพื่อดาเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ ให้ แจ้ งให้ ประธานรัฐสภาทราบพร้ อมกับการเสนอร่ างพระราชบัญญัตนิ ้ ัน ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิได้ แจ้ งว่าเป็ นร่ าง
พระราชบัญญัตทิ ี่จะตราขึน้ เพื่อดาเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่า
ร่ างพระราชบัญญัตนิ ้ ันเป็ นร่ างพระราชบัญญัตทิ ี่จะตราขึน้ เพื่อดาเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรื อสมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่ น้อยกว่าหนึ่งในห้ า ของแต่ ละสภา อาจเข้ าชื่ อกันร้ องขอต่ อประธานรัฐสภาเพื่อให้ วนิ ิจฉัย การยื่นคาร้ อง
ดังกล่าวต้ องยื่นก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรื อวุฒิสภา แล้วแต่ กรณี จะพิจารณาร่ างพระราชบัญญัตนิ ้ันแล้วเสร็จ
เมื่อประธานรัฐสภาได้ รับคาร้ องตามวรรคสาม ให้ ประธานรัฐสภาเสนอเรื่ องต่ อคณะกรรมการร่ วม ซึ่งประกอบด้ วย
ประธานวุฒิสภาเป็ นประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ผู้นาฝ่ ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง
และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเองระหว่างประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็ นกรรมการ
เพื่อวินิจฉัย
การวินิจฉัยของคณะกรรมการร่ วมตามวรรคสี่ให้ ถือเสียงข้ างมากเป็ นประมาณคาวินิจฉัยของคณะกรรมการร่ วมดังกล่าว
ให้ เป็ นที่สุด และให้ ประธานรัฐสภาดาเนินการไปตามคาวินิจฉัยนั้น
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มาตรา ๒๗๑ ในวาระเริ่มแรกภายในอายุของวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙
การพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติทวี่ ุฒิสภาหรื อสภาผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรื อ (๓)
ให้ กระทาโดยทีป่ ระชุ มร่ วมกันของรัฐสภา ถ้ าร่ างพระราชบัญญัติน้ ันเกีย่ วกับ
(๑) การแก้ ไขเพิม่ เติมโทษหรื อองค์ ประกอบความผิดต่ อตาแหน่ งหน้ าทีร่ าชการหรื อต่ อตาแหน่ ง
หน้ าทีใ่ นการยุติธรรม หรื อความผิดของพนักงานในองค์ การหรื อหน่ วยงานของรัฐ
เฉพาะเมื่อการแก้ ไขเพิม่ เติมนั้นมีผลให้ ผู้กระทาความผิดพ้ นจากความผิดหรื อไม่ ต้องรับโทษ
(๒) ร่ างพระราชบัญญัติทวี่ ุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของจานวนสมาชิก
วุฒิสภาทั้งหมดเท่ าทีม่ อี ยู่ว่ามีผลกระทบต่ อการดาเนินกระบวนการยุติธรรมอย่ างร้ ายแรง
มติของทีป่ ระชุ มร่ วมกันของรัฐสภาทีใ่ ห้ ความเห็นชอบร่ างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ต้ องมี
คะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่ าทีม่ อี ยู่ของรัฐสภา
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มาตรา ๒๗๒

ในวาระเริ่มแรก เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ตามมาตรา ๒๖๘ แล้ ว หากมีกรณีทไี่ ม่ อาจแต่ งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มชี ื่ ออยู่ในบัญชีรายชื่ อที่
พรรคการเมืองแจ้ งไว้ ตามมาตรา ๘๘ ไม่ ว่าด้ วยเหตุใด และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อย
กว่ ากึง่ หนึ่งของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่ าทีม่ อี ยู่เข้ าชื่ อเสนอต่ อประธานรัฐสภาขอให้ รัฐสภา
มีมติยกเว้ นเพื่อไม่ ต้องเสนอชื่ อนายกรัฐมนตรีจากผู้มชี ื่ ออยู่ในบัญชีรายชื่ อทีพ่ รรคการเมืองแจ้ งไว้ ตามมาตรา ๘๘
ในกรณีเช่ นนั้น ให้ ประธานรัฐสภาจัดให้ มกี ารประชุ มร่ วมกันของรัฐสภาโดยพลัน และในกรณีทรี่ ัฐสภามีมติ
ด้ วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่ าทีม่ อี ยู่ของทั้งสองสภาให้ ยกเว้ นได้
ให้ สภาผู้แทนราษฎรดาเนินการตามมาตรา ๑๕๙ ต่ อไป โดยจะเสนอชื่ อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่ อทีพ่ รรคการเมืองแจ้ งไว้
ตามมาตรา ๘๘ หรื อไม่ กไ็ ด้
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ตัวอย่าง
บัตรออกเสี ยงประชามติ
ข้ อแนะนา
๑. การออกเสี ยง ให้ ทาเครื่ องหมาย X เพียงเครื่ องหมายเดียว
ในช่ อง เห็นชอบ หรื อ ไม่ เห็นชอบ เท่ านั้น
๒. โปรดอย่ าทาเครื่ องหมายอื่น หรื อเขียนข้ อความใด ๆ
ลงในบัตรออกเสี ยงประชามติ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
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