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เร่ือง รัฐสภา และระบบการเลือกตั้ง ส.ส. และการเลือก ส.ว.

นายประพนัธ์  นัยโกวทิ   
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ



เลือกบุคคลซ่ึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างาน
หรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ท่ีหลากหลายของสังคม

ให้ความเห็นชอบ
คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ       
จ านวน ส.ส ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่

เสนอชื่อบุคคลไม่เกิน  ๓ คน       เป็นนายกรัฐมนตรี

ทรงแต่งตั้ง

ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙ : ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใหม่

พรรคการเมือง
ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง

บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ
เป็นนายกรัฐมนตรี

สมาชิก 
จ านวน ๒๐๐ คน

สภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี

สมาชิก 
จ านวน ๕๐๐ คน

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ

บุคคลในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม 
สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามกลุ่มด้านต่าง ๆ และลงคะแนน

เลือกผู้สมัครในกลุ่มด้านอื่นท่ีไม่ใช่ด้านของตนเอง

หลักคิดระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เหมาะสมกับประเทศไทย
จะต้องประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง
๒) ระบบการเลือกตั้ง ไม่ควรซับซ้อน ประชาชนเข้าใจง่าย
๓) เพ่ือเป็นการเคารพประชาชนท่ีลงคะแนน จึงจะพยายามท าให้คะแนนเลือกตั้งท่ี
ประชาชนลงให้ทุกคะแนนมีความหมาย ไม่ว่าจะลงคะแนนให้บุคคลใด คะแนนนั้นส่วน
ใหญ่ไม่ควรสูญเปล่า
๔) เป็นระบบการเลือกตั้งท่ีส่งเสริมให้ประชาชนสนใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
๕) เข้ากับบริบทหรือวิถีชีวิตของไทยโดยไม่ขัดกับหลักสากล

รัฐมนตรี
๓๕ คน

บุคคลซ่ึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างาน
ด้านต่าง ๆ ท่ีหลากหลายของสังคม จ านวน 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 ท่ีอยู่อาศัย หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
• ด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือพลังงาน
• ด้านองค์กรชุมชน
• ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือสตรี (เฉพาะตัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือสตรี)
• ด้านผู้ประกอบอาชีพอิสระ
• ด้านประชาสังคม (นอกจากข้อ ๑๕. ข้อ ๑๖. หรือข้อ ๑๗.)

*รายละเอียดจะก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับรอง

แผนภาพ ๑/๖

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 

จ านวน ๓๕๐ คน

ใช้ระบบคะแนน
น าเสียงข้างมาก

จัดสรรคะแนนที่ประชาชนเลือกพรรคต่าง ๆ ทั้งประเทศ ชดเชยให้แต่ละพรรคมีโอกาสได้ที่นั่งในสภา
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงเป็นสัดส่วนที่แปรผันโดยตรงกับคะแนนที่พรรคได้รับ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ
จ านวน ๑๕๐ คน

ระบบการเลือกต้ัง
แบบจัดสรรปันส่วนผสม
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น าค่าเฉลี่ยท่ีได้ไปหารจ านวนคะแนนของแต่ละพรรค 
จะได้จ านวน  ส.ส. ท่ีพรรคพึงมี

ข้ันตอนที่ ๒

น าคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคทุกพรรค
ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตัง้แบบบญัชีรายชื่อไดร้ับจาก

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หารด้วยจ านวน ส.ส. ทั้งหมด ๕๐๐ คน 
จะได้ ค่าเฉลี่ย : ส.ส. ของพรรค ๑ คน

รวมคะแนนของพรรคทุกพรรคท่ีส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อท่ีได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตท้ังประเทศ

ส.ส. เขต

เขต …

เขต ๒

ประชาชน

เขต ๑

ประชาชน

ประชาชน

ลงคะแนนเลือกต้ัง
ส.ส. แบบแบ่งเขต
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกต้ัง ๑ ใบ

ลงคะแนนเลือกต้ัง 
ส.ส. แบบแบ่งเขต
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกต้ัง ๑ ใบ

ลงคะแนนเลือกต้ัง 
ส.ส. แบบแบ่งเขต
แต่ละพรรค โดยใช้
บัตรเลือกต้ัง ๑ ใบ

สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ๓๕๐ คน (เขตละ ๑ คน ใช้ระบบคะแนนน าเสียงข้างมาก) 

เขต ๑ เขต ๒ เขต ... ผลการลงคะแนนเลือกต้ัง.

ลงคะแนนเลือกต้ัง ได้คะแนนล าดับท่ี ลงคะแนนเลือกต้ัง ได้คะแนนล าดับท่ี ลงคะแนนเลือกต้ัง ได้คะแนนล าดับท่ี พรรค ส.ส. เขตท่ีพรรค
ได้รับท้ังหมด

นายด า    พรรค ก. ๑ นายเหลือง พรรค ก. ๒ 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

* นายด า ได้เป็น ส.ส. เขต * นายเทา ได้เป็น ส.ส. เขต * นายม่วง ได้เป็น ส.ส. เขต

ส.ส.
บัญชีรายชื่อ

(๓ ขั้นตอนหลัก)

**ตัวอย่าง**

น าจ านวน ส.ส. ท่ีพรรคพึงมี ลบด้วย
จ านวน ส.ส. เขต ท้ังหมดท่ีพรรคการเมืองนั้นได้รับ

ได้ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 
ที่แต่ละพรรคจะได้รับ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ  ๑๕๐ คน

ข้ันตอนที่ ๓
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แผนภาพ ๒/๖
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แผนภาพ ๓/๖ตัวอย่างการค านวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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อ าเภอ
ประชาชนสมัครตามความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ 
ลักษณะ หรือประโยชน์รว่มกนั หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ  

ที่หลากหลายของสังคม

ขั้นตอนท่ี ๑

*ประชาชนสมัครได้โดยไม่จ ากัดจ านวน*

ข้ันตอนที่ ๒

G,เมื่อผู้สมัครได้สมัครเข้าในด้านต่าง ๆ แล้ว 
ให้ผู้สมัครในกลุ่มแต่ละด้านของทุกอ าเภอ 

ลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มด้านอ่ืน
ที่ไม่ใช่ด้านของตนเอง ให้คงเหลือตามจ านวน
ที่ก าหนดในกฎหมายล าดับรอง เพื่อส่งไปเป็น

ตัวแทนในระดับจังหวัด

อ าเภอ ข อ าเภอ คอ าเภอ ก

อ าเภอ ง อ าเภอ...

ผู้ผ่านการเลือกต้ังระดับอ าเภอ ๙๒๘ อ าเภอ/เขต

จังหวัด ก จังหวัด ...จังหวัด ข จังหวัด ค

ให้ผู้สมัครในกลุ่มแต่ละด้านของทุกจังหวัด 
ลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มด้านอ่ืน

ที่ไม่ใช่ด้านของตนเอง ให้คงเหลือตามจ านวนที่
ก าหนดในกฎหมายล าดับรอง เพื่อส่งไปเป็นตัวแทน

ในระดับประเทศ

ผู้ผ่านการเลือกต้ังระดับจังหวัด ๗๗ จังหวัด

๑. การบริหาร 
ความมั่นคง หรือ
การต่างประเทศ

๒. กฎหมาย หรือ
กระบวนการ

ยุติธรรม

๓. การบัญชี 
การเงิน การคลัง 

หรือ
การงบประมาณ

๔. การศึกษา
หรือวิจัย

๕. การ
สาธารณสุข

๖. วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

๗. ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

วรรณกรรม การ
แสดง หรือการ

กีฬา

๘. กสิกรรม 
หรือป่าไม้

๙. ปศุสัตว์ หรือ
ประมง

๑๐. ลูกจ้าง ผู้ใช้
แรงงาน องค์กร

ลูกจ้าง หรือ
องค์กรนายจ้าง

๑๑. คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

การสื่อสาร 
สื่อสารมวลชน

๑๒. การประกอบ
ธุรกิจ 
การค้า หรือการ
ธนาคาร

๑๓. การประกอบการ
อุตสาหกรรม

๑๔. การ
ประกอบวิชาชีพ

๑๕. สิ่งแวดล้อม 
ผังเมือง ที่อยู่อาศัย 
หรือการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

๑๖.
ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือพลังงาน

๑๗. องค์กรชุมชน

๑๘. ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส หรือ
สตรี

๑๙. ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ

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

หมายเหตุ : ๑. วิธีการเลือก ส.ว. เป็น
ตัวอย่างสมมุติ(รายละเอียดจะก าหนดไว้ใน
กฎหมายล าดับรอง)
๒.  วิธีการเลือกข้างต้นจะก าหนดให้มีการ
คัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดท่ี
ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็
ได้ (รายละเอียดจะก าหนดไว้ในกฎหมาย
ล าดับรอง)

ให้ผู้สมัครในกลุ่มแต่ละด้าน ลงคะแนนเลือก
ผู้สมัครในกลุ่มด้านอ่ืน

ที่ไม่ใช่ด้านของตนเอง ให้คงเหลือจ านวนผู้ผ่าน
การเลือกต้ังรอบสุดท้ายในแต่ละด้าน ตามจ านวน

ที่ก าหนดในกฎหมายล าดับรอง 

ข้ันตอนที่ ๔

ส.ว. จ านวน ๒๐๐ คน

ข้ันตอนที่ ๓

แผนภาพ ๔/๖
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สิทธิในการสมัครเป็น ส.ส. และ ส.ว.
และการสิ้นสุดสมาชิกภาพ

สิ้นสุด

- ออกตามอายุของสภาหรือมีการยุบสภา
- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากต าแหน่งตามท่ีบัญญัติในร่าง
รัฐธรรมนูญ
- ขาดคุณสมบัติตามท่ีบัญญัติ
ในร่างรัฐธรรมนูญ
- มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีบัญญัติในร่าง
รัฐธรรมนูญ
- กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามท่ีบัญญัติ
ในร่างรัฐธรรมนูญ
- ลาออกจากพรรคท่ีตนเป็นสมาชิก
- พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรค
- ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรค
- ขาดประชุมเกินจ านวนตามท่ีบัญญัติในร่าง
รัฐธรรมนูญ
- ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกแม้จะมี
การรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

ส.ส. ส.ว.

•สัญชาติไทย
โดยการเกิด
•อายุไม่ต่ ากว่า 
๒๕ ปี
•เป็นสมาชิก
พรรค

•มีลักษณะอย่างใด
อย่างหน่ึง 
ดังต่อไปนี้
•มีชื่อในทะเบียนบ้าน
ในจังหวัดท่ีสมัคร
•เกิดในจังหวัดท่ีสมัคร
•เคยศึกษา
ในสถานศึกษา
ท่ีตั้งอยู่ในจังหวัด
ท่ีสมัคร

•เคยรับราชการหรือ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ในหน่วยงานของรัฐ 
หรือเคยมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้าน
ในจังหวัดท่ีสมัคร

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

สิ้นสุด

•มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ 
หรือท างาน
ในด้านท่ีสมัคร
ไม่น้อยกว่าสิบปี 
หรือเป็นผู้มีลักษณะ
ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข
ท่ีบัญญัติไว้ใน
กฎหมายล าดับรอง

•เกิด มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้าน 
ท างาน หรือ
มีความเกี่ยวพัน
กับพื้นท่ีท่ีสมัคร
ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขท่ี
ท่ีบัญญัติไว้ใน
กฎหมายล าดับรอง

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

แผนภาพ ๕/๖

- สัญชาติไทย
โดยการเกิด
- อายุไม่ต่ ากว่า
๔๐ ปี

- ออกตามอายุของวุฒิสภา
- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ี

บัญญัติ
ในร่างรัฐธรรมนูญ

- ขาดประชุมเกินจ านวนตามท่ี 
บัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ

- ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ 
เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระท า
โดยประมาท ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

- กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน
ตามท่ีบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ

- พ้นจากต าแหน่งตามท่ีบัญญัติ
ในร่างรัฐธรรมนูญ
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บุคคลดังต่อไปนี้ตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
• ติดยาเสพติดให้โทษ
• เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
• เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
• เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามท่ีบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ
• อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง
• ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
• เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนบัถึงวันเลือกตัง้ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
• เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าท่ี หรือ
ถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
• เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ ารวยผิดปกติหรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
• เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการ
ยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีกระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินท่ี
เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการ
พนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน (เทียบมาจากคุณสมบัติผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมาย
ลักษณะปกครองท้องท่ี)
• เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
• เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจากข้าราชการการเมือง
• เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
• เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี
• เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ
• เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
• อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
• เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามท่ีบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญ

สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
• เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามท่ีบัญญัติไว้ใน
ร่างรัฐธรรมนูญ
• เป็นข้าราชการ
• เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
• เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
• เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการด ารงต าแหน่งในพรรค
การเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
• เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึง
วันสมัครรับเลือก
• เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
• เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ในคราวเดียวกัน หรือผู้ด ารงต าแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ
• เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้

ลักษณะต้องห้าม

ส.ส. ส.ว.
ผู้ที่จะสมัครเป็น ส.ส. และ ส.ว. ซึ่งเป็นตวัแทนของประชาชน 

การกรองต้องมีความเข้มและรัดกุม

แผนภาพ ๖/๖

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู วนัที่  ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 7



หมวด ๗ 
รัฐสภา

ส่วนที่ ๒  สภาผู้แทนราษฎร
ในส่วนทีม่กีารปรับปรุงใหม่ในเร่ืองอ่ืน ๆ ได้แก่
๑. มาตรา ๙๕ (๒) บุคคลซ่ึงมอีายุไม่ต ่ากว่า ๑๘ ปี ในวันเลือกตั้ง เป็นผู้มสิีทธิ

เลือกตั้ง (รธน. ๒๕๕๐ มาตรา ๙๙ (๒) มอีายุไม่ต า่กว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ในวนัที่ ๑ มกราคม
ของปีทีม่ีการเลือกตั้ง)

๒. มาตรา ๙๖ บุคคลผู้มลีกัษณะดงัต่อไปนีใ้นวนัเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมใิห้
ใช้สิทธิเลือกตั้ง

(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพกิถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดน้ัีนจะถึงทีสุ่ดแล้วหรือไม่
๓. มาตรา ๙๒ ผู้ทีจ่ะได้เป็น ส.ส. จะต้องได้คะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนน

เสียงทีไ่ม่เลือกผู้ใดเป็นส.ส. (vote no)
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หมวด ๗ 

รัฐสภา

- ส่วนที ่๔  บททีใ่ช้แก่สภาทั้งสอง และส่วนที ่๕  การประชุมร่วมกนัของรัฐสภา 
: ในหลกัการทัว่ไปเป็นเช่นเดยีวกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

- ในส่วนทีม่กีารปรับปรุงใหม่ ได้แก่
๑. มาตรา ๑๓๒  ร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภา

และให้รัฐสภาประชุมร่วมกนัเพ่ือพจิารณาร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ
ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑๘๐ วนั

๒. มาตรา ๑๔๔ เพิม่สภาพบังคบั ในกรณีทีม่ีการกระท าที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๔ 
วรรคสอง กรณีการแปรญัตตทิีม่ีผลให้ ส.ส. ส.ว. หรือ กรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย โดยให้ผู้ทีก่ระท าการฝ่าฝืนพ้นจาก
ต าแหน่งและชดใช้เงนิคืนพร้อมด้วยดอกเบีย้ภายใน ๒๐ ปี นับแต่วนัที่มีการจัดสรร
งบประมาณน้ัน
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บทเฉพาะกาลในส่วนที่เกีย่วกบั ส.ว.

มาตรา ๒๖๙ ในวาระเร่ิมแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยห้าสิบคน ซ่ึงพระมหากษตัริย์ทรง

แต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาตถิวายค าแนะน า โดยในการสรรหาและแต่งตั้งให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัต่อไปนี ้
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหน่ึงซ่ึงคณะรักษาความสงบแห่งชาตแิต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู้

และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทางการเมือง จ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกนิสิบสองคน มีหน้าที่ด าเนินการสรรหา
บุคคลซ่ึงสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ ดงัต่อไปนี ้

(ก) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจดัให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ จ านวนสองร้อยคนตาม
พระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวนัที่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวนั แล้วน ารายช่ือเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

(ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา คดัเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอนัจะเป็นประโยชน์
แก่การปฏิบัตหิน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจ านวนไม่เกนิส่ีร้อยคน ตามวธีิการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาก าหนด 
แล้วน ารายช่ือเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิทั้งนี ้ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดตาม (ก)

(ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตคิดัเลือกผู้ได้รับเลือกตาม (ก) จากบัญชีรายช่ือที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้ได้จ านวนห้าสิบคน และคดัเลือกรายช่ือส ารองจ านวนห้าสิบคน โดยการคดัเลือกดงักล่าวให้ค านึงถงึบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถงึ 
และให้คดัเลือกบุคคลจากบัญชีรายช่ือที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) ให้ได้จ านวนหน่ึงร้อยเก้าสิบส่ีคนรวมกบัผู้ด ารงต าแหน่งปลดักระทรวง
กลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาต ิ
เป็นสองร้อยห้าสิบคนและคดัเลือกรายช่ือส ารองจากบัญชีรายช่ือที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) จ านวนห้าสิบคน  ทั้งนี ้ให้แล้วเสร็จภายในสาม
วนันับแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘
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มาตรา ๒๖๙ (ต่อ)
(๒) มิให้น าความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลกัษณะต้องห้าม (๖) ในส่วนที่เกีย่วกบัการเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคบัแก่

ผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงได้รับสรรหาตาม (๑) (ข) และมิให้น าความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลกัษณะต้องห้าม (๒) มาตรา ๑๘๔ (๑) 
และมาตรา ๑๘๕ มาใช้บังคบัแก่ผู้ซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง

(๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตนิ ารายช่ือบุคคลซ่ึงได้รับการคดัเลือกตาม (๑) (ค) จ านวนสองร้อยห้าสิบคนดงักล่าว
ขึน้กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตเิป็นผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ

(๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานีม้ีก าหนดห้าปีนับแต่วนัที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง สมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาเร่ิมตั้งแต่วนัที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ถ้ามีต าแหน่งว่างลง ให้เล่ือนรายช่ือบุคคลตามล าดบัในบัญชีส ารองตาม (๑) (ค) 
ขึน้เป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ด าเนินการและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการส าหรับสมาชิก
วุฒิสภาโดยต าแหน่ง เม่ือพ้นจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภากใ็ห้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย 
และให้ด าเนินการเพ่ือแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งน้ันเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งแทน  ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่าง อยู่ในต าแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่

(๕) ในระหว่างที่ยงัไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลในบัญชีรายช่ือส ารองขึน้เป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่งที่
ว่างตาม (๔) หรือเป็นกรณทีี่ไม่มีรายช่ือบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีส ารอง หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่

(๖) เม่ืออายุของวุฒิสภาส้ินสุดลงตาม (๔) ให้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ ต่อไป และให้น าความใน
มาตรา ๑๐๙ วรรคสามมาใช้บังคบัโดยอนุโลม
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มาตรา ๒๗๐  นอกจากจะมีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญตัไิว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภาตาม
มาตรา ๒๖๙ มหีน้าทีแ่ละอ านาจตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ในการนี ้ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพ่ือทราบทุกสามเดือน

ร่างพระราชบัญญัติทีจ่ะตราขึน้เพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
ให้เสนอและพจิารณาในทีป่ระชุมร่วมกนัของรัฐสภา 

ร่างพระราชบัญญตัใิดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญตัทิี่จะตราขึน้เพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศ ให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกบัการเสนอร่างพระราชบัญญตัน้ัิน ในกรณทีี่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่าง
พระราชบัญญตัทิี่จะตราขึน้เพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่า
ร่างพระราชบัญญตัน้ัินเป็นร่างพระราชบัญญตัทิี่จะตราขึน้เพ่ือด าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้า ของแต่ละสภา อาจเข้าช่ือกนัร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพ่ือให้วนิิจฉัย การย่ืนค าร้อง
ดงักล่าวต้องย่ืนก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณ ีจะพจิารณาร่างพระราชบัญญตัน้ัินแล้วเสร็จ

เม่ือประธานรัฐสภาได้รับค าร้องตามวรรคสาม ให้ประธานรัฐสภาเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการร่วม ซ่ึงประกอบด้วย
ประธานวุฒิสภาเป็นประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหน่ึง ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหน่ึง 
และประธานคณะกรรมาธิการสามัญคนหน่ึงซ่ึงเลือกกนัเองระหว่างประธานคณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการ 
เพ่ือวนิิจฉัย 

การวนิิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคส่ีให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการร่วมดงักล่าว
ให้เป็นที่สุด และให้ประธานรัฐสภาด าเนินการไปตามค าวนิิจฉัยน้ัน

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนญู วนัที่  ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 12



มาตรา ๒๗๑  ในวาระเร่ิมแรกภายในอายุของวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙  
การพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิทีวุ่ฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรยบัยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) 
ให้กระท าโดยทีป่ระชุมร่วมกนัของรัฐสภา ถ้าร่างพระราชบญัญตัิน้ันเกีย่วกบั

(๑) การแก้ไขเพิม่เติมโทษหรือองค์ประกอบความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการหรือต่อต าแหน่ง
หน้าทีใ่นการยุติธรรม หรือความผดิของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 
เฉพาะเม่ือการแก้ไขเพิม่เติมน้ันมผีลให้ผู้กระท าความผดิพ้นจากความผดิหรือไม่ต้องรับโทษ

(๒) ร่างพระราชบญัญตัิทีวุ่ฒิสภามมีติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก
วุฒิสภาทั้งหมดเท่าทีม่อียู่ว่ามผีลกระทบต่อการด าเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง

มติของทีป่ระชุมร่วมกนัของรัฐสภาทีใ่ห้ความเห็นชอบร่างพระราชบญัญตัิตามวรรคหน่ึง ต้องมี

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่อียู่ของรัฐสภา
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มาตรา ๒๗๒  ในวาระเร่ิมแรก เม่ือมกีารเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามมาตรา ๒๖๘ แล้ว หากมกีรณทีีไ่ม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มช่ืีออยู่ในบัญชีรายช่ือที่
พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนไม่น้อย
กว่ากึง่หน่ึงของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าทีม่อียู่เข้าช่ือเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภา
มมีติยกเว้นเพ่ือไม่ต้องเสนอช่ือนายกรัฐมนตรีจากผู้มช่ืีออยู่ในบญัชีรายช่ือทีพ่รรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘  
ในกรณเีช่นน้ัน ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มกีารประชุมร่วมกนัของรัฐสภาโดยพลนั และในกรณทีีรั่ฐสภามมีติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่อียู่ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ 
ให้สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการตามมาตรา ๑๕๙ ต่อไป โดยจะเสนอช่ือผู้อยู่ในบญัชีรายช่ือทีพ่รรคการเมืองแจ้งไว้
ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่กไ็ด้ 
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ตัวอย่าง
บัตรออกเสียงประชามติ

ข้อแนะน า
๑. การออกเสียง ให้ท าเคร่ืองหมาย X เพยีงเคร่ืองหมายเดยีว 
ในช่อง เห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ เท่าน้ัน

๒. โปรดอย่าท าเคร่ืองหมายอ่ืน หรือเขยีนข้อความใด ๆ 
ลงในบตัรออกเสียงประชามติ
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