
วนันี ้ (10 ธนัวาคม 2556) เวลา 09.00 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพฯ  

นางสาวย่ิงลกัษณ์  ชินวตัร  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชมุ

คณะรัฐมนตรี  

 

ภายหลงัเสร็จสิน้การประชุมนายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานกันายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดี
หาญส์  หิมะทองคํา ร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควตั   และนายชลิตรัตน์ จนัทรุเบกษา  รองโฆษกประจํา
สํานกันายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมกนัแถลงผลการประชมุฯ ซึง่ผลการประชมุสรุปสาระสําคญัดงันี ้ 

ท่ีประชมุได้มีการรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดงันี ้

1. รับทราบพระราชกฤษฎีกายบุสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 ซึง่ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระ

ราชกฤษฎีกาดงักล่าว และประกาศในราชกิจจานเุบกษา ฉบบักฤษฎีกาเลม่ 130 ตอนท่ี 115 ก วนัท่ี 9 

ธนัวาคม 2556  

2. เห็นชอบแนวทางปฏิบตัิอนัเน่ืองมาจากการยบุสภาผู้แทนราษฎร และมอบหมายให้สว่นราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหนว่ยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบตัิตอ่ไป 

  ทัง้นี ้สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางปฎิบตัอินัเน่ืองมาจากการยบุสภา

ผู้แทนราษฎร และให้แจ้งหน่วยงานตา่ง ๆ ทราบและถือปฏิบตัติอ่ไป ดงันี ้ 

 1. ด้านนิตบัิญญัติ 

  1.1 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิน้สดุลงทนัทีนบัแตว่นัท่ีพระราชกฤษฎีกา

ยบุสภาผู้แทนราษฎรมีผลใช้บงัคบัและต้องย่ืนบญัชีทรัพย์สิน 

  1.2 เงินประจําตําแหนง่และเงินเพิ่มของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะคํานวณถึงก่อนวนัยบุ

สภาผู้แทนราษฎร 1 วนั 

  1.3 จะมีการเลือกตัง้ทัว่ไปภายใน 45 วนั แตไ่มเ่กิน 60 วนั นบัแตว่นัยบุสภาผู้แทนราษฎร 

(มาตรา 108 ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย) และพระราชกฤษฎีกาได้กําหนดวนัเลือกตัง้เป็นวนัท่ี 

2 กมุภาพนัธ์ 2557  

  1.4 กระทู้ถามและญตัตทิัง้หมดตกไป 

  1.5 กรรมาธิการสามญัและกรรมาธิการวิสามญัของสภาผู้แทนราษฎรพ้นจากตําแหนง่ 

  1.6 ร่างพระราชบญัญตัท่ีิทัง้ 2 สภาเห็นชอบแล้วและสง่ให้รัฐบาลทลูเกล้าฯ ถวาย ไม่ตก

ไป ดาํเนินการต่อได้ 

  1.7 ร่างรัฐธรรมนญูแก้ไขเพิ่มเตมิหรือบรรดาร่างพระราชบญัญตัท่ีิพระมหากษัตริย์ไม่ทรง

เห็นชอบด้วยหรือเม่ือพ้น 90 วนัแล้วมิได้พระราชทานคืนมาตกไป 



  1.8 ร่างพระราชบญัญตัท่ีิค้างอยูใ่นวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ไมว่า่ในชัน้สภาใด ให้

ชะลอไว้ก่อน เม่ือตัง้คณะรัฐมนตรีชดุใหมแ่ล้วและคณะรัฐมนตรีร้องขอตอ่รัฐสภาภายใน 60 วนันบัแตว่นั

เปิดสภา ให้ยกขึน้พิจารณาตอ่ได้ 

  1.9 วฒุิสภายงัไมส่ิน้สดุ แตจ่ะประชมุไมไ่ด้ เว้นแตป่ระชมุเพ่ือเห็นชอบการแตง่ตัง้ – ถอด

ถอนบคุคลบางตําแหนง่ (มาตรา 132 ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย) (รับเงินเดือนได้)  

  1.10 คณะกรรมาธิการของวฒุิสภาจะพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู

หรือร่างพระราชบญัญตัท่ีิผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแตจ่ะดําเนินการตามอํานาจ

หน้าท่ีอ่ืนของคณะกรรมาธิการนัน้ ๆ หรือตามท่ีวฒุิสภามอบหมาย และเชิญผู้แทนหน่วยงานตา่ง ๆ ไป

ชีแ้จงข้อมลูได้ (ข้อ 98 ของข้อบงัคบัการประชมุวฒุิสภา พ.ศ. 2551) 

 2. คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

  2.1 สถานะของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

   (1) คณะรัฐมนตรีสิน้สดุลง แตต้่องอยูใ่นตําแหนง่ เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไป (ไม่

เรียกวา่ รักษาการ และได้เงินเดือนแตย่งัไมต้่องย่ืนบญัชีทรัพย์สิน) (มาตรา 181 ของรัฐธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจกัรไทย) 

   (2) คณะรัฐมนตรียงัคงมีหน้าท่ีบริหารราชการแผน่ดนิให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่

ประเทศเท่าท่ีจําเป็นทกุประการ กรณีมีสถานการณ์คกุคามความมัน่คงของชาต ิย่อมมีอํานาจหน้าท่ีท่ีจะ

ประกาศมาตรการเพ่ือรักษาความมัน่คงของชาตไิด้ เชน่ ประกาศภาวะฉกุเฉินหรือประกาศกฎอยัการศกึ 

เป็นต้น 

   (3) การลงช่ือตําแหนง่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรียงัคงลงช่ือในตําแหนง่เดมิ 

มิใช่เป็นการรักษาการหรือรักษาการในตาํแหน่ง 

   (4) นายกรัฐมนตรีจะปรับรัฐมนตรีออก หรือรัฐมนตรี จะลาออกก็กระทําได้ แต่ไม่

ควรแต่งตัง้แทน 

  2.2 การปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 

   (1) การประชุมคณะรัฐมนตรี 

    (1.1) คณะรัฐมนตรีประชมุตอ่ไปได้ตามปกตจินกวา่จะมีบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้คณะรัฐมนตรีชดุใหม ่ทัง้นี ้สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาจดัเฉพาะระเบียบ

วาระท่ีเป็นไปตามปกตปิฎิบตั ิ

    (1.2) สําหรับเร่ืองใดท่ีเสนอตอ่คณะรัฐมนตรีและมีผลเป็นการอนมุตังิาน

หรือโครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผกูพนัตอ่คณะรัฐมนตรีชดุใหม ่สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะ

กลัน่กรองไว้ชัน้หนึง่ก่อน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเพ่ือมีมติ

หรือมีคาํส่ังให้เสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไป 



   (2) การแต่งตัง้โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการ

ปฏิบัตหิน้าท่ีหรือพ้นจากตาํแหน่ง (มาตรา 181 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 

    (2.1) ไมก่ระทําการอนัเป็นการใช้อํานาจแตง่ตัง้หรือโยกย้ายข้าราชการ

ซึง่มีตําแหนง่หรือเงินเดือนประจํา หรือพนงังานของหนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการท่ีรัฐถือหุ้น

ใหญ่ หรือให้บคุคลดงักลา่วพ้นจากการปฏิบตัิหน้าท่ีหรือพ้นจากตําแหนง่ หรือให้ผู้ อ่ืนมาปฏิบตัิหน้าท่ีแทน 

เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ก่อน 

    (2.2) การใช้อํานาจของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ในการแตง่ตัง้หรือ

โยกย้ายข้าราชการ ซึง่มีตําแหนง่หรือเงินเดือนประจํา หรือพนกังานของหนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

กิจการท่ีถือหุ้นใหญ่ หรือให้บคุคลดงักล่าวพ้นจากการปฏิบตัหิน้าท่ีหรือพ้นจากตําแหนง่ หรือให้ผู้ อ่ืนมา

ปฏิบตัหิน้าท่ีแทนจะต้องกระทาํเท่าท่ีจาํเป็นและต้องเป็นไปเพ่ือรักษาประโยชน์ของรัฐ รักษาความ

ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ

ป้องปัดภัยพบัิตสิาธารณะ และต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ก่อน 

    การใช้อํานาจตาม (2.2) ให้หมายความรวมถึงกรณีท่ีมีกฎหมายหรือกฎ

กําหนดเป็นเง่ือนไขให้การแตง่ตัง้หรือโยกย้ายข้าราชการ ซึง่มีตําแหนง่หรือเงินเดือนประจํา หรือพนกังาน

ของหนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บคุคลดงักลา่วพ้นจากการปฏิบตัิ

หน้าท่ีหรือพ้นจากตําแหนง่ หรือให้ผู้ อ่ืนมาปฏิบตัหิน้าท่ีแทนนัน้ มีผลตอ่เม่ือคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้

รับทราบ อนญุาต อนมุตั ิเห็นชอบ หรือการดําเนินการอ่ืนท่ีมีผลลกัษณะเดียวกนั และให้หมายความ

รวมถงึกรณีการใช้อาํนาจของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการหรือ

กรรมการในคณะกรรมการตามท่ีกฎหมายกาํหนดท่ีมีผลลักษณะเดียวกันด้วย 

    (2.3) เม่ือมีกรณีท่ีต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ

เลือกตัง้ตาม (2.2) ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

     (ก) จดัทําบญัชีรายช่ือบคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้ โยกย้าย การให้

พ้นจากการปฏิบตัิหน้าท่ีหรือพ้นจากตําแหนง่ หรือให้ผู้ อ่ืนมาปฏิบตัิหน้าท่ีแทน 

     (ข) ประวตัยิ่อของบคุคลดงักลา่ว 

     (ค) จดัทําสรุปสาระสําคญัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถึง

กระบวนการ เหตผุลในการพิจารณา รวมทัง้เหตผุลและความจําเป็นท่ีต้องใช้อํานาจในระหวา่งเวลา

ดงักลา่ว 

   ในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติให้การแต่งตัง้โยกย้าย การให้พ้นจากการปฏิบัติ

หน้าท่ีหรือพ้นจากตาํแหน่ง หรือให้ผู้อ่ืนมาปฏิบัติหน้าท่ีแทนเป็นอาํนาจของรัฐมนตรีโดยเฉพาะ 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ดาํเนินการตามวรรคหน่ึง แต่ถ้ากฎหมายบัญญัติให้เป็นอาํนาจของ

คณะรัฐมนตรี ให้สาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ดาํเนินการ 



    (2.4) ให้สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หน่วยงานต้นสงักดั หรือ

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้ความร่วมมือในการสง่ผู้แทนไปชีแ้จง หรือสง่ข้อมลูเอกสารหรือหลกัฐานท่ี

เก่ียวข้องเพิ่มเตมิเพ่ือประกอบการพิจารณา ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้ร้องขอ 

   (3) การอนุมัตใิห้ใช้จ่ายงบประมาณสาํรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ

จาํเป็น (มาตรา 181 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)  

    (3.1) ไมก่ระทําการอนัมีผลเป็นการอนมุตัใิห้ใช้จา่ยงบประมาณสํารอง

จา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น เว้นแต่จะได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ก่อน 

    (3.2) การกระทําอนัมีผลเป็นการอนมุตัใิห้ใช้จา่ยงบประมาณสํารองจา่ย

เพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น จะต้องกระทําเทา่ท่ีจําเป็น ต้องเป็นไปเพ่ือรักษาประโยชน์ของรัฐ รักษาความ

ปลอดภยัของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภยั

พิบตัสิาธารณะ หรือเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือเป็นการบรรเทาภยัพิบตัิแก่ประชาชน และ

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ก่อน 

    การดําเนินการตาม (3.2) จะกระทําได้แตเ่ฉพาะท่ีเก่ียวกบัการปฏิบตัิ

ภารกิจของสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอ่ืน ท่ีมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณ

นอกเหนือจากท่ีได้รับจากจดัสรร หรือท่ีได้รับการจดัสรรไปแล้ว แตไ่มเ่พียงพอและมีความจําเป็นเร่งดว่น

ต้องของบประมาณรายจา่ยงบกลาง รายการเงินสํารองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น 

    (3.3) เม่ือมีกรณีท่ีต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตัง้

ตาม (3.2) ให้สํานกังบประมาณรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เหตผุลและความจําเป็นในการขอใช้จา่ย

งบประมาณรายจา่ยงบกลาง รายการเงินสํารองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็นของสว่นราชการ หนว่ยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณรายจา่ยดงักลา่วเสนอตอ่คณะกรรมการการ

เลือกตัง้ 

    (3.4) ให้สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานกังบประมาณ หนว่ยงานต้น

สงักดั หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้ความร่วมมือในการส่งผู้แทนไปชีแ้จง หรือสง่ข้อมลูเอกสารหรือ

หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเตมิ เพ่ือประกอบการพิจารณา ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้ร้องขอ 

   (4) การอนุมัตงิานหรือโครงการ (มาตรา 181 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย) 

    (4.1) ไมก่ระทําการอนัมีผลเป็นการอนมุตังิานหรือโครงการ หรือมีผลเป็น

การสร้างความผกูพนัตอ่คณะรัฐมนตรีชดุตอ่ไป 

    (4.2) การกระทําใด ๆ ท่ีมีผลเป็นการสร้างความผกูพนัตอ่คณะรัฐมนตรี

ชดุใหมจ่ะกระทํามิได้ เชน่ การกําหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบตัท่ีิมีผลต้องดําเนินการตอ่เน่ือง 

   (5) การใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ (มาตรา 181 (4) ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 



    (5.1) ไมใ่ช้ทรัพยากรของรัฐหรือบคุลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใด ซึง่จะมี

ผลตอ่การเลือกตัง้ และไมก่ระทําการอนัเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้

กําหนด ดงันัน้ ถ้าเป็นการดําเนินการในการปฏิบตัริาชการปกต ิซึง่ไมมี่ผลตอ่การเลือกตัง้ก็ยงัคงดําเนินการ

ได้ 

    (5.2) ไมใ่ช้ทรัพยากรของรัฐหรือบคุลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใดไมว่า่

โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึง่จะมีผลตอ่การเลือกตัง้และสร้างโอกาสให้เกิดความไมเ่ทา่เทียมกนัในการ

เลือกตัง้ด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

     (ก) ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบคุลากรของรัฐโดยการกําหนด

นโยบาย โครงการ แผนงาน โดยให้มีผลบงัคบัใช้ในทนัที 

     (ข) จดัให้มีการประชมุคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี นอกเหนือจาก

การประชมุตามปกต ิและมีการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบคุลากรของรัฐ 

     (ค) กําหนด สัง่การหรือมอบหมายให้มีการประชมุอบรม หรือ

สมัมนาบคุลากรของรัฐหรือเอกชน โดยใช้เงินงบประมาณของหนว่ยงานของรัฐหรือเงินของกิจการท่ีรัฐถือ

หุ้นใหญ่ โดยอาจให้มีการแจกจา่ยทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เว้นแต่เป็นการประชุมตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด หรือมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชน และต้องแจ้งให้

คณะกรรมการการเลือกตัง้ทราบโดยเร็ว 

     (ง) กําหนด สัง่การหรือมอบหมายให้มีการอนมุตั ิโอน หรือ

เปล่ียนแปลงรายการงบประมาณรายจา่ยของหน่วยงานรัฐหรือกิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่หรือให้หนว่ยงานของ

รัฐหรือกิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ทําการแจกจา่ยทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดให้แก่ประชาชน เว้นแต่มีเหตุ

จาํเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของรัฐหรือประชาชน และต้องแจ้งให้คณะกรรมการการ

เลือกตัง้ทราบโดยเร็ว 

     (จ) กําหนด สัง่การหรือมอบหมายให้มีการแจกจา่ยหรือจดัสรร

ทรัพยากรของรัฐ ให้แก่บคุคลหนึง่บคุคลใด โดยไมมี่เหตอุนัสมควร เว้นแต่เป็นกรณีต้องดาํเนินการ

ตามท่ีกฎหมายกาํหนด หรือมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาประโยชน์ของรัฐ หรือประชาชน และ

ต้องแจงให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ทราบโดยเร็ว  

     (ฉ) ใช้พสัดหุรือเบกิคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางจากหนว่ยงานของ

รัฐ หรือกิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือใช้บคุลากรของรัฐปฏิบตังิาน 

     (ช) ใช้ทรัพยการของรัฐ เชน่ คล่ืนความถ่ี หรือเคร่ืองมือ อปุกรณ์

ท่ีใช้ในการสง่วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และโทรคมนาคม หรือใช้งบประมาณด้านการประชาสมัพนัธ์

ของหนว่ยงานของรัฐ หรือกิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

    (6) การปฏิบัตติามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 



     (6.1) พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค

การเมือง พ.ศ. 2550 

      (ก) มาตรา 68  บญัญตัห้ิามมิให้นายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองอ่ืนใช้สถานะหรือตําแหนง่หน้าท่ีเร่ียไรหรือชกัชวนให้มีการบริจาคให้พรรค

การเมืองหรือผู้สมคัรรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตนเอง 

      (ข) มาตรการ 89 บญัญตัห้ิามมิให้ผู้ ดํารงตําแหนง่ทาง

การเมือง ให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัอาจคํานวณเป็นเงินได้  แก่บคุคล คณะบคุคล หรือนิติ

บคุคล  เว้นแตเ่ป็นการให้ตามปกติประเพณี  ทัง้นี ้ตามจํานวน หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการการ

เลือกตัง้กําหนด  

     (6.2) พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชิกวฒุิสภา  พ.ศ. 2550  มาตรา 53 บญัญัตห้ิาม

มิให้ผู้สมคัรรับเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ใดจดัทํา  ให้ เสนอ หรือสญัญาวา่จะให้ทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใด  ไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บคุคลใด  ชมุชน สมาคม สถาบนัการศกึษาหรือสถาบนัอ่ืน

ใด  เพ่ือจงูใจให้ผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ให้แก่ตนเองหรือผู้สมคัรอ่ืนหรือพรรคการเมืองใด  

หรือให้งดเว้นการลงคะแนนแก่ผู้สมคัรหรือพรรคการเมืองใด  

    (7.) การออกกฎหมาย   

     (7.1) การเสนอร่างกฎหมายใหมโ่ดยเฉพาะร่างพระราชบญัญตัิ

ซึง่เป็นเร่ืองในทางนโยบาย ไมส่มควรดําเนินการเสนอในระหวา่งยบุสภา ส่วนร่างพระราชกฤษฎีกา  ร่าง

กฎกระทรวง ร่างระเบียบ   และร่างอนบุญัญัตอ่ืินซึง่เป็นการกําหนดรายละเอียดการปฏิบตัใิห้เป็นไปตามท่ี

กฎหมายแมบ่ทให้อํานาจไว้  ยอ่มดําเนินการได้ตามปกติ 

     (7.2) ร่างกฎหมายท่ีคณะรัฐมนตรีเคยมีมติอนมุตัหิลกัการและ

สง่ให้สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  ถ้าเป็นร่างพระราชบญัญตัจิะดําเนินการตอ่ไปไมไ่ด้ 

เพราะยงัไมมี่สภาผู้แทนราษฎร  จงึต้องรอให้คณะรัฐมนตรีชดุใหมเ่ป็นผู้พิจารณาเสนอตอ่สภา

ผู้แทนราษฎร  

     ถ้าเป็นร่างพระราชกฤษฎีกา ร่างกฎกระทรวง ร่างระเบียบ  หรือ

ร่างอนบุญัญัติอ่ืนซึง่อยูใ่นอํานาจหน้าท่ีของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีจะดําเนินการเพ่ือประกาศใช้บงัคบั

เป็นกฎหมายตอ่ไปนัน้  เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนมุตัหิลกัการไว้ก่อนท่ีจะมีการยบุ

สภา ดงันัน้ เม่ือสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเสร็จแล้ว  ก็สามารถดําเนินการเพ่ือให้มี

ผลใช้บงัคบัตอ่ไปได้ 

    (8) การแต่งตัง้คณะกรรมการ  



   การแตง่ตัง้คณะกรรมการตามกฎหมาย ซึง่อาจมีตําแหนง่วา่งลงในระหวา่งการ

ยบุสภาจะกระทํามิได้  เน่ืองจากการแตง่ตัง้บคุคลใดเป็นกรรมการ ยอ่มมีผลเป็นการผกูพนัตอ่เน่ืองไปถึง

คณะรัฐมนตรีชดุใหม่ 

    (9) การปฏิบัตเิร่ืองอ่ืน ๆ  ตามมตคิณะรัฐมนตรี 

     (9.1) นบัแตมี่พระราชกฤษฎีกาเลือกตัง้  การแตง่ตัง้ (โยกย้าย) 

ข้าราชการ  พนกังานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทกุประเภทและทกุระดบั ทัง้ในสว่นกลาง สว่นภมูิภาค  และสว่น

ท้องถ่ิน  ให้พิจารณาเท่าท่ีจําเป็น รวมทัง้ไมค่วรจดัให้มีการฝึกอบรมหรือประชมุสมัมนาในชว่งระยะเวลา

ประมาณ 10 วนัก่อนวนัเลือกตัง้  เพราะอาจกระทบตอ่อตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ี ซึง่จะต้องปฏิบตังิานการ

เลือกตัง้ 

     (9.2) การให้สมัภาษณ์ส่ือมวลชนของรัฐมนตรี ควรใช้ความ

ระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกรณีการได้รับเชิญไปสมัภาษณ์ออกโทรทศัน์ในฐานะของตําแหนง่รัฐมนตรี  

จะให้สมัภาษณ์ได้เฉพาะหน้าท่ีรัฐมนตรีเท่านัน้ แตบ่างครัง้ส่ือมวลชนอาจมีคําถามในฐานะสมาชิกพรรค

การเมืองท่ีจะทําให้คําสมัภาษณ์ของรัฐมนตรีเป็นการให้คณุตอ่พรรคการเมืองของตน  ซึง่อาจถือได้ว่าเป็น

การใช้อํานาจหน้าท่ีในตําแหนง่รัฐมนตรีกบัส่ือของรัฐโดยมิชอบได้ แตห่ากเป็นการเชิญผู้แทนพรรค

การเมืองหลาย ๆ  พรรคไปสมัภาษณ์ในลกัษณะเทา่เทียมกนัก็เป็นความรับผิดชอบของส่ือมวลชนนัน้ๆ ไป 

    (10) การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ิน  

     คณะกรรมการ ป.ป.ช. เคยให้ความเห็นวา่ กรณีรัฐมนตรีทัง้

คณะพ้นจากตําแหนง่ ให้ถือวนัท่ีคณะรัฐมนตรีชดุใหมถ่วายสตัย์ปฏิญาณตอ่พระมหากษัตริย์เป็นวนัพ้น

จากตําแหนง่ ดงันัน้   คณะรัฐมนตรีชดุปัจจบุนัจะย่ืนบญัชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนีส้ินตอ่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดงันี ้ 

     (10.1) กรณีรัฐมนตรีมีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย  

ต้องย่ืนบญัชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ินภายใน 30 วนันบัแตว่นัพ้นตําแหนง่สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร  (วนัท่ียบุสภาผู้แทนราษฎร)  และต้องย่ืนบญัชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ินอีกครัง้ภายใน 30 

วนันบัแตว่นัพ้นจากตําแหนง่รัฐมนตรี (วนัท่ีคณะรัฐมนตรีชดุใหมถ่วายสตัย์ปฏิญาณ) 

     (10.2) กรณีรัฐมนตรีไมมี่สถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ต้องย่ืนบญัชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ินภายใน 30 วนันบัแตว่นัพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรี (วนัท่ี

คณะรัฐมนตรีชดุใหมถ่วายสตัย์ปฏิญาณ)  

และทัง้ 2 กรณี จะต้องย่ืนบญัชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ินอีกครัง้ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีพ้นจาก

ตําแหนง่ไปแล้ว 1 ปี   

    (11) การผลัดเวรเฝ้าฯ  ให้ปฏิบตัิตามท่ีสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จดัไว้ตามปกต ิ



 สถานะข้าราชการการเมืองอ่ืน   

  คณะกรรมการกฤษฎีกาเคยมีคําวินิจฉยัเม่ือเดือนธนัวาคม 2533 ไว้วา่สถานะข้าราชการ

การเมืองอ่ืน ๆ  เชน่ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โฆษกประจําสํานกันายกรัฐมนตรี เลขานกุารรัฐมนตรี  

ประจําสํานกันายกรัฐมนตรี ฯลฯ   ยงัคงอยูใ่นตําแหนง่เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไป และพ้นจากตําแหนง่พร้อม

กบัการสิน้สดุการอยูใ่นตําแหนง่ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้แตง่ตัง้ แตต้่องไมเ่กินกวา่ท่ีคณะรัฐมนตรี

ชดุใหมจ่ะเข้ารับหน้าท่ี ให้ทกุสว่นราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ถือปฏิบตั ิดงันี ้ 

  1. กําชบัข้าราชการ พนกังาน และเจ้าหน้าท่ีในสงักดัทกุประเภท ทกุระดบั  ทัง้ใน

สว่นกลาง สว่นภมูิภาค  และสว่นท้องถ่ิน  ถือปฏิบตัิตามมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม  2539  [ 

เร่ือง การปรับปรุง แก้ไขมตคิณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัแนวทางปฏิบตัใินการเลือกตัง้ (แจ้งตามหนงัสือสํานกั

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0216/ว 141  ลงวนัท่ี 15 กรกฎาคม  2539)]  โดยเคร่งครัด  โดยเฉพาะการ

ให้ความร่วมมือชว่ยเหลือและสนบัสนนุ การดําเนินการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เม่ือได้รับการร้อง

ขอจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจงัหวดัหรือคณะกรรมการการเลือกตัง้

ประจําเขตเลือกตัง้  รวมทัง้ การวางตวัเป็นกลางของข้าราชการ พนกังาน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐทกุประเภท

และทกุระดบัดงักล่าวด้วย  

  2. เห็นชอบในหลกัการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

สามารถนํางบประมาณมาสนบัสนนุการเลือกตัง้ได้ โดย 

   2.1 กรณีเป็นการดําเนินการใด ๆ  ท่ีอยูใ่นอํานาจหน้าท่ีของสว่นราชการ  

รัฐวิสาหกิจ   และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ให้แตล่ะหนว่ยงานพิจารณาดําเนินการไปได้ตามความ

เหมาะสม  

   2.2 กรณีเป็นการดําเนินการใด ๆ  ท่ีไมอ่ยูใ่นอํานาจหน้าท่ีของสว่นราชการ 

รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ให้แตล่ะหน่วยงานเสนอขอทําความตกลงกบัสํานกั

งบประมาณ ก่อนดําเนินการตอ่ไป  

  3.   เห็นชอบให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ข้าราชการ 

พนกังาน และลกูจ้างของหน่วยงานตา่ง ๆ  ดงักลา่ว   ถือปฏิบตัิตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 9  ตลุาคม 

2550  [เร่ือง สรุปผลการหารือระหวา่งนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมารการเลือกตัง้  (แจ้งตามหนงัสือสํานกั

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดว่นท่ีสดุ ท่ี นร 0506/ว 147  ลงวนัท่ี 18 ตลุาคม  2550)]   

 

…………. 


