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สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ตราไว ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนกาลเปนอดีตภาค ๒๕๕๐ พรรษา ปจจุบันสมัย จันทรคติ
นิยม สูกรสมพัตสร สาวนมาส ชุณหปกษ เอกาทสีดิถี สุริยคติกาล สิงหาคมมาส จตุวีสติมสุรทิน 
ศุกรวาร โดยกาลบริเฉท 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี

นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศ
วาประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดนําความกราบบังคมทูลวา การปกครองของประเทศไทยใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดดําเนินวัฒนามากวาเจ็ดสิบหาป 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ไดมีการประกาศใช ยกเลิก และแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง 
เพ่ือใหเหมาะสมแกสภาวการณของบานเมืองและกาลสมัยที่ เปลี่ยนแปลงไป และโดยที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ไดบัญญัติใหมีสภาราง
รัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญข้ึน มีหนาที่จัดทํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมทั้ง
ฉบับสําหรับเปนแนวทางการปกครองประเทศ โดยใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นอยาง
กวางขวางทุกข้ันตอนและนําความคิดเห็นเหลานั้นมาเปนขอคํานึงพิเศษในการยกรางและพิจารณา
แปรญัตติโดยตอเนื่องรางรัฐธรรมนูญฉบับที่จัดทําใหมนี้มีสาระสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
รวมกันของประชาชนชาวไทย ในการธํารงรักษาไวซึ่งเอกราชและความมั่นคงของชาติ การทํานุ
บํารุงรักษาศาสนาทุกศาสนาใหสถิตสถาพร การเทิดทูนพระมหากษัตริยเปนประมุขและเปนมิ่ง
ขวัญของชาติ การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเปนวิถีทางใน
การปกครองประเทศการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ใหประชาชนมีบทบาทและมี
สวนรวมในการปกครองและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางเปนรูปธรรม การกําหนดกลไก
สถาบันทางการเมืองทั้งฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร ใหมีดุลยภาพและประสิทธิภาพตามวิถีการ
ปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอ่ืนสามารถปฏิบัติหนาที่ไดโดยสุจริต
เที่ยงธรรม 

 
เมื่อจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว สภารางรัฐธรรมนูญไดเผยแพรใหประชาชน

ทราบและจัดใหมีการออกเสียงประชามติเพ่ือใหความเห็นชอบแกรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ การ
ออกเสียงลงประชามติปรากฏผลวา ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงขางมากของผูมาออกเสียง
                                                 

๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๔๗ ก/หนา ๑/๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
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ประชามติเห็นชอบใหนํารางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมาใชบังคับ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
จึงนํารางรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกลา ทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ใหประกาศใชเปน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทสืบไป ทรงพระราชดําริวาสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัติ
ตามมติของมหาชน 

 
จึงมีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาเหนือกระหมอมใหตรารัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ข้ึนไว ใหใชแทนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งไดตราไว ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ตั้งแตวันประกาศนี้เปน
ตนไป 

 
ขอปวงชนชาวไทย จงมีความสมัครสโมสรเปนเอกฉันท ในอันที่จะปฏิบัติตาม

และพิทักษรักษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยนี้ เพ่ือธํารงคงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยและ
อํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย และนํามาซ่ึงความผาสุกสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคลอเนกศุภผล
สกลเกียรติยศสถาพรแกอาณาประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา สมดั่งพระบรมราชปณิธานปรารถนา
ทุกประการ เทอญ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๑  ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได 
 
มาตรา ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 
 
มาตรา ๓  อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปน

ประมุขทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้
การปฏิบัติหนาที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ

และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม 
 
มาตรา ๔  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล

ยอมไดรับความคุมครอง 
 
มาตรา ๕  ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูใน

ความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 
 
มาตรา ๖  รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของ

กฎหมาย กฎหรือขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได 
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มาตรา ๗  ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัย

กรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย 
   

 
มาตรา ๘  องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ 

ผูใดจะละเมิดมิได 
ผูใดจะกลาวหาหรือฟองรองพระมหากษัตริยในทางใดๆ มิได 
 
มาตรา ๙  พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก 
 
มาตรา ๑๐  พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
 
มาตรา ๑๑  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์

และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 
มาตรา ๑๒  พระมหากษัตริยทรงเลือกและทรงแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน

องคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอ่ืนอีกไมเกินสิบแปดคนประกอบเปนคณะองคมนตรี 
คณะองคมนตรีมีหนาที่ถวายความเห็นตอพระมหากษัตริยในพระราชกรณียกิจ

ทั้งปวงที่พระมหากษัตริยทรงปรึกษา และมีหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี ้
 
มาตรา ๑๓  การเลือกและแตงตั้งองคมนตรีหรือการใหองคมนตรีพนจาก 

ตําแหนงใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
ใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน

องคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรีพนจากตําแหนง 
ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง

องคมนตรีอ่ืนหรือใหองคมนตรีอ่ืนพนจากตําแหนง 
 
มาตรา ๑๔  องคมนตรีตองไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่อ่ืน
ของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง และตองไมแสดงการฝกใฝในพรรค
การเมืองใดๆ 
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มาตรา  ๑๕   กอนเข า รับหน าที่  องคมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอ
พระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี ้

“ขาพระพุทธเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ” 

 
มาตรา ๑๖  องคมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก หรือมีพระบรมราช

โองการใหพนจากตําแหนง 
 
มาตรา ๑๗  การแตงตั้งและการใหขาราชการในพระองคและสมุหราชองครักษ

พนจากตําแหนง ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 
 
มาตรา ๑๘  ในเมื่อพระมหากษัตริยจะไมประทับอยูในราชอาณาจักร หรือจะทรง

บริหารพระราชภาระไมไดดวยเหตุใดก็ตาม จะไดทรงแตงตั้งผูใดผูหนึ่งเปนผูสําเร็จราชการแทน
พระองค และใหประธานรัฐสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน

พระองคตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริยไมสามารถทรงแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน
พระองคเพราะยังไมทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอ่ืน ใหคณะองคมนตรีเสนอชื่อผูใดผูหนึ่งซึ่ง
สมควรดํารงตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให
ความเห็นชอบแลวใหประธานรัฐสภาประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย แตงตั้งผูนั้นเปน
ผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา
หนาที่รัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๒๐  ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามที่บัญญัติไวใน

มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการ
ช่ัวคราวไปพลางกอน 

ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือ
มาตรา ๑๙ ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทน
พระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 

ในระหวางที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่ง 
หรือในระหวางที่ประธานองคมนตรีทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคสอง ประธาน
องคมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนประธานองคมนตรีมิได ในกรณีเชนวานี้ ใหคณะองคมนตรี
เลือกองคมนตรีคนหนึ่งข้ึนทําหนาที่ประธานองคมนตรีเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 
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มาตรา ๒๑  กอนเขารับหนาที่ ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้ง
ตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมรัฐสภาดวยถอยคํา ดังตอไปนี ้

“ข าพ เจ า  ( ช่ื อผู ป ฏิญาณ )  ขอป ฏิญาณว า  ข าพ เจ า จ ะจงรั กภั กดี ต อ
พระมหากษัตริย (พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชน
ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ” 

ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา
หนาที่รัฐสภาตามมาตรานี้ 

 
มาตรา ๒๒  ภายใตบังคับมาตรา ๒๓ การสืบราชสมบัติใหเปนไปโดยนัยแหงกฎ

มณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ 
การแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช 

๒๔๖๗ เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยโดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดําริประการใด ใหคณะ
องคมนตรีจัดทํารางกฎมณเฑียรบาลแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแลว ใหประธาน
องคมนตรีดําเนินการแจงประธานรัฐสภาเพื่อใหประธานรัฐสภาแจงใหรัฐสภาทราบ และให
ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 

ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา
หนาที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีที่พระมหากษัตริยได

ทรงแตงตั้งพระรัชทายาทไวตามกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ พระพุทธศักราช 
๒๔๖๗ แลวใหคณะรัฐมนตรีแจงใหประธานรัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภาเรียกประชุม
รัฐสภาเพื่อรับทราบและใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคพระรัชทายาทขึ้นทรงราชยเปน
พระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ 

ในกรณีที่ราชบัลลังกหากวางลงและเปนกรณีที่พระมหากษัตริยมิไดทรงแตงตั้ง
พระรัชทายาทไวตามวรรคหนึ่ง ใหคณะองคมนตรีเสนอพระนามผูสืบราชสันตติวงศตามมาตรา 
๒๒ ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอตอรัฐสภาเพื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอพระนาม
พระราชธิดาก็ได เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ใหประธานรัฐสภาอัญเชิญองคผูสืบราชสันตติ
วงศข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริยสืบไป แลวใหประธานรัฐสภาประกาศใหประชาชนทราบ 

ในระหวางที่สภาผูแทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ใหวุฒิสภาทํา
หนาที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่งหรือใหความเห็นชอบตามวรรคสอง 

 
มาตรา ๒๔  ในระหวางที่ยังไมมีประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือองคผูสืบ

ราชสันตติวงศข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริยตามมาตรา ๒๓ ใหประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จ
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ราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน แตในกรณีที่ราชบัลลังกวางลงในระหวางที่ได
แตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคไวตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือระหวางเวลาที่
ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ใหผูสําเร็จราชการ
แทนพระองคนั้นๆ แลวแตกรณี เปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอไป ทั้งนี้ จนกวาจะได
ประกาศอัญเชิญองคพระรัชทายาทหรือองคผูสืบราชสันตติวงศข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริย 

ในกรณีที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคซึ่งไดรับการแตงตั้งไวและเปนผูสําเร็จ
ราชการแทนพระองคตอไปตามวรรคหนึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหประธานองคมนตรีทํา
หนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวไปพลางกอน 

ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามวรรคหนึ่ง 
หรือทําหนาที่ผูสําเร็จราชการแทนพระองคเปนการชั่วคราวตามวรรคสอง ใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๒๐ วรรคสามมาใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๙ หรือ

มาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะตองปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือ
วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔ วรรคสอง และอยูในระหวางที่ไมมีประธานองคมนตรีหรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหคณะองคมนตรีที่เหลืออยูเลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพ่ือทําหนาที่ประธาน
องคมนตรี หรือปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๔ วรรค
สาม แลวแตกรณี 

 
หมวด ๓ 

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
   

 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๒๖  การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยสิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๒๗  สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย

หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช
บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง 
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มาตรา ๒๘  บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของ
ตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ รัฐธรรมนูญนี้ รับรองไว สามารถยก
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใชสิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได 

บุคคลยอมสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญัติใน
หมวดนี้ไดโดยตรงหากการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหงการใช
สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวแลว ใหการใชสิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือจากรัฐ ในการใช
สิทธิตามความในหมวดนี้ 

 
มาตรา ๒๙  การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว จะ

กระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญนี้
กําหนดไวและเทาที่จําเปน และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งตองมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป และไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งตองระบุบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํามาใชบังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม 

 
สวนที่ ๒ 

ความเสมอภาค 
   

 
มาตรา ๓๐  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตาม

กฎหมายเทาเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง

ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 

มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรค
สาม 
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มาตรา ๓๑  บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ และ
พนักงานหรือลูกจางขององคกรของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคล
ทั่วไป เวนแตที่จํากัดไวในกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

 
สวนที่ ๓ 

สิทธิและเสรีภาพสวนบคุคล 
   

 
มาตรา ๓๒  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม 

จะกระทํามิไดแตการลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนการ
ลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี ้

การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาลหรือ
มีเหตุอยางอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การคนตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง 
จะกระทํามิไดเวนแตมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีที่มีการกระทําซึ่งกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผูเสียหาย 
พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสียหาย มีสิทธิรองตอศาลเพื่อใหส่ังระงับ
หรือเพิกถอนการกระทําเชนวานั้น รวมทั้งจะกําหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นดวยก็ได 

 
มาตรา ๓๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน 
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดย

ปกติสุข 
การเขาไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครอง หรือการ

ตรวจคนเคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระทํามิได เวนแตมีคําส่ังหรือหมายของศาล หรือมีเหตุ
อยางอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๓๔  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถ่ินที่

อยูภายในราชอาณาจักร 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชนการผังเมือง หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผูเยาว 

การเนรเทศบุคคลผูมีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือหามมิใหบุคคลผูมี
สัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได 
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มาตรา ๓๕  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนความ
เปนอยูสวนตัวยอมไดรับความคุมครอง 

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยัง
สาธารณชน อันเปนการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือ
ความเปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากการแสวงประโยชนโดยมิชอบจาก
ขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 
มาตรา ๓๖  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวย

กฎหมาย 
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งส่ือสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้ง การ

กระทําดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งส่ือสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน จะ
กระทํามิไดเวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของ
รัฐ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 
มาตรา ๓๗  บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา 

หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือ
ปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไมเปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมืองและไมเปนการ
ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

ในการใชเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลยอมไดรับความคุมครองมิใหรัฐกระทํา
การใดๆ อันเปนการรอนสิทธิหรือเสียประโยชนอันควรมีควรได เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของ
ศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม
ความเชื่อถือ แตกตางจากบุคคลอื่น 

 
มาตรา ๓๘  การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการ
ฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งใหกระทําไดในระหวางเวลาที่
ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือ
ประกาศใชกฎอัยการศึก 

 
สวนที่ ๔ 

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
   

 
มาตรา ๓๙  บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยู

ในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว และโทษที่จะลงแกบุคคลนั้นจะหนัก
กวาโทษที่กําหนดไวในกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทําความผิดมิได 



 - ๑๐ - 

ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด 
กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอ

บุคคลนั้นเสมือนเปนผูกระทําความผิดมิได 
 
มาตรา ๔๐  บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้ 
(๑) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง 
(๒) สิทธิพ้ืนฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอยางนอยตองมีหลักประกันขั้นพื้นฐาน

เร่ือง การไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยาง
เพียงพอ การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน การคัดคานผูพิพากษาหรือ
ตุลาการ การไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองคคณะ และ
การไดรับทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย คําพิพากษา หรือคําส่ัง 

(๓) บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว 
และเปนธรรม 

(๔) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดีมี
สิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการ
ไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง 

(๕) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความ
คุมครอง และความชวยเหลือที่จําเปนและเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทน คาทดแทน และ
คาใชจายที่จําเปน ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(๖) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับ
ความคุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่
เหมาะสมในคดีที่เก่ียวกับความรุนแรงทางเพศ 

(๗) ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณา
คดีที่ถูกตองรวดเร็ว และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือได
รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการ
ไดรับการปลอยตัวชั่วคราว 

(๘) ในคดีแพง บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยางเหมาะสม
จากรัฐ 

 
สวนที่ ๕ 

สิทธิในทรัพยสิน 
   

 
มาตรา ๔๑  สิทธิของบุคคลในทรัพยสินยอมไดรับความคุมครอง ขอบเขตแหง

สิทธิและการจํากัดสิทธิเชนวานี้ยอมเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัต 
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การสืบมรดกยอมไดรับความคุมครอง สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกยอม
เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 
มาตรา ๔๒  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเปนสาธารณูปโภค การอันจําเปนใน
การปองกันประเทศ การไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษโบราณสถาน
และแหลงทางประวัติศาสตร หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน และตองชดใชคาทดแทนที่เปน
ธรรมภายในเวลาอันควรแกเจาของตลอดจนผูทรงสิทธิบรรดาที่ไดรับความเสียหายจากการเวนคืน
นั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การกําหนดคาทดแทนตามวรรคหนึ่งตองกําหนดใหอยางเปนธรรมโดยคํานึงถึง
ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาด การไดมา สภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพย ความ
เสียหายของผูถูกเวนคืนและประโยชนที่รัฐและผูถูกเวนคืนไดรับจากการใชสอยอสังหาริมทรัพยที่
ถูกเวนคืน 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการเวนคืนและ
กําหนดระยะเวลาการเขาใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดแจง ถามิไดใชเพ่ือการนั้นภายในระยะเวลาที่
กําหนดดังกลาวตองคืนใหเจาของเดิมหรือทายาท 

การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืน
คาทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
สวนที่ ๖ 

สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
   

 
มาตรา ๔๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและ

การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพ่ือปองกันการผูกขาด
หรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน 

 
มาตรา ๔๔  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพใน

การทํางานรวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการทํางาน 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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สวนที่ ๗ 
เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน 

   
 

มาตรา ๔๕  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน 
การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุมครองสิทธิ เสรีภาพ 
เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพ่ือรักษาความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ
หรือสุขภาพของประชาชน 

การสั่งปดกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ 
จะกระทํามิได 

การหามหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นเสนอขาวสารหรือแสดงความคิดเห็น
ทั้งหมดหรือบางสวน หรือการแทรกแซงดวยวิธีการใดๆ เพ่ือลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง 

การใหนําขาวหรือบทความไปใหเจาหนาที่ตรวจกอนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ
หรือส่ือมวลชนอื่น จะกระทํามิได เวนแตจะกระทําในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงคราม 
แตทั้งนี้จะตองกระทําโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งไดตราขึ้นตามวรรคสอง 

เจาของกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่นตองเปนบุคคลสัญชาติไทย 
การใหเงินหรือทรัพยสินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพหรือส่ือมวลชนอื่น

ของเอกชนรัฐจะกระทํามิได 
 
มาตรา ๔๖  พนักงานหรือลูกจางของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ 

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือส่ือมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพในการเสนอขาวและแสดงความ
คิดเห็นภายใตขอจํากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไมตกอยูภายใตอาณัติของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาของกิจการนั้น แตตองไมขัดตอจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ 
และมีสิทธิจัดตั้งองคกรเพื่อปกปองสิทธิ เสรีภาพและความเปนธรรม รวมทั้งมีกลไกควบคุม
กันเองขององคกรวิชาชีพ 

ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือส่ือมวลชนอื่น ยอมมีเสรีภาพ
เชนเดียวกับพนักงานหรือลูกจางของเอกชนตามวรรคหนึ่ง 

การกระทําใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาของกิจการ อันเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอขาวหรือแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหถือวาเปนการจงใจใช
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อํานาจหนาที่โดยมิชอบและไมมีผลใชบังคับ เวนแตเปนการกระทําเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย
หรือจริยธรรมแหงการประกอบวิชาชีพ 

 
มาตรา ๔๗  คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ

โทรคมนาคมเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือประโยชนสาธารณะ 
ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรค

หนึ่ง และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนใน
ระดับชาติและระดับทองถ่ิน ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน
สาธารณะอ่ืน และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รวมทั้งตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ 

การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการ
ควบรวมการครองสิทธิขามสื่อ หรือการครอบงํา ระหวางส่ือมวลชนดวยกันเองหรือโดยบุคคลอื่น
ใด ซึ่งจะมีผลเปนการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสาร
ที่หลากหลายของประชาชน 

 
มาตรา ๔๘  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจะเปนเจาของกิจการหรือถือหุนใน

กิจการหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือโทรคมนาคม มิได ไมวาในนามของ
ตนเองหรือใหผูอ่ืนเปนเจาของกิจการหรือถือหุนแทน หรือจะดําเนินการโดยวิธีการอื่นไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมที่สามารถบริหารกิจการดังกลาวไดในทํานองเดียวกับการเปนเจาของกิจการ
หรือถือหุนในกิจการดังกลาว 

 
สวนที่ ๘ 

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 
   

 
มาตรา ๔๙  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่

รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย 
ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิ

ตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น 
การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ

ประชาชนการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมที่
เหมาะสมจากรัฐ 

 
มาตรา ๕๐  บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ 
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การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลัก
วิชาการยอมไดรับความคุมครอง ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 

 
สวนที่ ๙ 

สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 
   

 
มาตรา ๕๑  บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่

เหมาะสมและไดมาตรฐาน และผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งตองเปนไปอยางทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 

บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐอยาง
เหมาะสมโดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ 

 
มาตรา ๕๒  เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนาดาน

รางกาย จิตใจและสติปญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงการมีสวน
รวมของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ 

เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐ ให
ปราศจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม ทั้งมีสิทธิไดรับการบําบัดฟนฟูในกรณี
ที่มีเหตุดังกลาว 

การแทรกแซงและการจํากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะ
กระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือสงวนและรักษาไวซึ่ง
สถานะของครอบครัวหรือประโยชนสูงสุดของบุคคลนั้น 

เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแลมีสิทธิไดรับการเล้ียงดูและการศึกษาอบรมที่
เหมาะสมจากรัฐ 

 
มาตรา ๕๓  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการ

ยังชีพ มีสิทธิไดรับสวัสดิการ ส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี และความ
ชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

 
มาตรา ๕๔  บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขาถึงและใชประโยชนจาก

สวัสดิการสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะ และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
บุคคลวิกลจริตยอมไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
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มาตรา ๕๕  บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ ยอมมี
สิทธิไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 

 
สวนที่ ๑๐ 

สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน 
   

 
มาตรา ๕๖  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ

ในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแต
การเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน 
หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัต ิ

 
มาตรา ๕๗  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวย

ราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน
ตอหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว 

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืน
อสังหาริมทรัพยการวางผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมี
ผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนอยางทั่วถึงกอนดําเนินการ 

 
มาตรา ๕๘  บุคคลยอมมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่

ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของตน 
 
มาตรา ๕๙  บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการ

พิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว 
 
มาตรา ๖๐  บุคคลยอมมีสิทธิที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน หรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการ
กระทําหรือการละเวนการกระทําของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานนั้น 

 
มาตรา ๖๑  สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการไดรับ

ขอมูลที่เปนความจริง และมีสิทธิรองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมี
สิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษสิทธิของผูบริโภค 
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ใหมีองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ ซึ่ง
ประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาที่ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงานของ
รัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตางๆ 
เพ่ือคุมครองผูบริโภครวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือละเลยการกระทําอันเปนการ
คุมครองผูบริโภค ทั้งนี้ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการขององคการอิสระดังกลาว
ดวย 

 
มาตรา ๖๒  บุคคลยอมมีสิทธิติดตามและรองขอใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติ

หนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐ 
บุคคลซึ่งใหขอมูลโดยสุจริตแกองคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐหรือหนวยงาน

ของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่
ของรัฐยอมไดรับความคุมครอง 

 
สวนที่ ๑๑ 

เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม 
   

 
มาตรา ๖๓  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพ่ือคุมครองความสะดวกของ
ประชาชนที่จะใชที่สาธารณะ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูใน
ภาวะสงครามหรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก 

 
มาตรา ๖๔  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ 

สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น 
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐยอมมีเสรีภาพในการรวมกลุมเชนเดียวกับบุคคล

ทั่วไป แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่องในการ
จัดทําบริการสาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพ่ือคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพ่ือ
รักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปองกันมิใหมีการผูกขาดตัด
ตอนในทางเศรษฐกิจ 

 
มาตรา ๖๕  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพ่ือสราง

เจตนารมณทางการเมืองของประชาชนและเพื่อดําเนินกิจกรรมในทางการเมืองใหเปนไปตาม
เจตนารมณนั้นตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ 



 - ๑๗ - 

การจัดองคกรภายใน การดําเนินกิจการ และขอบังคับของพรรคการเมือง ตอง
สอดคลองกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเปนสมาชิกของพรรคการเมือง กรรมการบริหารของ
พรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจํานวนที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ซึ่งเห็นวามติหรือขอบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตน
เปนสมาชิกอยูนั้นจะขัดตอสถานะและการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแยงกับหลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสิทธิรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติหรือขอบังคับดังกลาวขัดหรือแยงกับ
หลักการพื้นฐานแหงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ให
มติหรือขอบังคับนั้นเปนอันยกเลิกไป 

 
สวนที่ ๑๒ 
สิทธิชุมชน 

   
 

มาตรา ๖๖  บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม 
ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน
และของชาติและมีส วนรวมในการจัดการ  การบํา รุง รักษา  และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน 

 
มาตรา ๖๗  สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ 

บํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน
การคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่อง
ในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน 
ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม 

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง
ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะได
ศึกษาและประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให
มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งไดใหองคการอิสระ
ซึ่งประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่
จัดการการศึกษาดานสิ่งแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบ
กอนมีการดําเนินการดังกลาว 



 - ๑๘ - 

สิทธิของชุมชนที่จะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวน
ทองถ่ินหรือองคกรอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัตินี้ ยอมไดรับ
ความคุมครอง 

 
สวนที่ ๑๓ 

สิทธิพิทักษรัฐธรรมนูญ 
   

 
มาตรา ๖๘  บุคคลจะใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อลมลางการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพ่ือให
ไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี้ มิได 

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง ผูทราบการ
กระทําดังกลาวยอมมีสิทธิเสนอเร่ืองใหอัยการสูงสุดตรวจสอบขอเท็จจริงและย่ืนคํารองขอใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหเลิกการกระทําดังกลาว แตทั้งนี้ ไมกระทบกระเทือนการดําเนินคดี
อาญาตอผูกระทําการดังกลาว 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการใหพรรคการเมืองใดเลิกกระทําการตาม
วรรคสองศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมืองดังกลาวได 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม ใหเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมืองและกรรมการบริหารของพรรคการเมืองที่ถูกยุบในขณะที่
กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนระยะเวลาหาปนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังดังกลาว 

 
มาตรา ๖๙  บุคคลยอมมีสิทธิตอตานโดยสันติวิธีซึ่งการกระทําใดๆ ที่เปนไป

เพ่ือใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญนี ้

 
หมวด ๔ 

หนาที่ของชนชาวไทย 
   

 
มาตรา ๗๐  บุคคลมีหนาที่พิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญนี ้
 
มาตรา ๗๑  บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ และ

ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๗๒  บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง 



 - ๑๙ - 

บุคคลซึ่งไปใชสิทธิหรือไมไปใชสิทธิโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปใช
สิทธิไดยอมไดรับสิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งและการอํานวยความสะดวกในการไป
เลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 
มาตรา ๗๓  บุคคลมีหนาที่รับราชการทหาร ชวยเหลือในการปองกันและบรรเทา

ภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ชวยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ ปกปอง และสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๗๔  บุคคลผู เปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมอํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ในการปฏิบัติหนาที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เก่ียวของกับประชาชน บุคคลตาม
วรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลางทางการเมือง 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาที่ตามวรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผูมีสวนไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือผูบังคับบัญชา
ของบุคคลดังกลาว ช้ีแจง แสดงเหตุผล และขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรค
หนึ่งหรือวรรคสองได 

 
หมวด ๕ 

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
   

 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๗๕  บทบัญญัติในหมวดนี้เปนเจตจํานงใหรัฐดําเนินการตรากฎหมาย
และกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน 

ในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตอง
ช้ีแจงตอรัฐสภาใหชัดแจงวาจะดําเนินการใด ในระยะเวลาใด เพ่ือบริหารราชการแผนดนิใหเปนไป
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาและ
อุปสรรคเสนอตอรัฐสภาปละหนึ่งครั้ง 

 



 - ๒๐ - 

มาตรา ๗๖  คณะรัฐมนตรีตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือแสดง
มาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแตละปของการบริหารราชการ
แผนดิน ซึ่งจะตองสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

ในการบริหารราชการแผนดิน คณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการตรากฎหมายที่
จําเปนตอการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผนดิน 

 
สวนที่ ๒ 

แนวนโยบายดานความมั่นคงของรัฐ 
   

 
มาตรา ๗๗  รัฐตองพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย 

และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ และตองจัดใหมีกําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยจําเปน และเพียงพอ เพ่ือพิทักษรักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบัน
พระมหากษัตริย  ผลประโยชนแหงชาติ  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศ 

 
สวนที่ ๓ 

แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดนิ 
   

 
มาตรา ๗๘  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน 

ดังตอไปนี้ 
(๑) บริหารราชการแผนดินใหเปนไปเพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความ

มั่นคงของประเทศอยางย่ังยืน โดยตองสงเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติในภาพรวมเปนสําคัญ 

(๒) จัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ใหมี
ขอบเขตอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และ
สนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพ่ือประโยชนของประชาชนในพื้นที ่

(๓) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจใน
กิจการของทองถ่ินไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศในทองถ่ิน ใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่ว
ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดย
คํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น 

(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือใหการ
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บริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน เพ่ือใหการจัดทําและการ
ใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชน 

(๖) ดําเนินการใหหนวยงานทางกฎหมายที่มีหนาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการอยางเปนอิสระ 
เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปตามหลักนิติธรรม 

(๗) จัดใหมีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความ
เปนอิสระ เพ่ือติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด 

(๘) ดําเนินการใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐไดรับสิทธิประโยชนอยาง
เหมาะสม 

 
สวนที่ ๔ 

แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 
   

 
มาตรา ๗๙  รัฐตองใหความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนา

ที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานานและศาสนาอื่น ทั้งตองสงเสริมความเขาใจอันดีและ
ความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามา
ใชเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
มาตรา ๘๐  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข 

การศึกษา และวัฒนธรรม ดังตอไปนี้ 
(๑) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให

การศึกษาปฐมวัยสงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปน
ปกแผนของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผู
ยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพึ่งพา
ตนเองได 

(๒) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสรางเสริมสุขภาพอัน
นําไปสูสุขภาวะที่ย่ังยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่
มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผูมีหนาที่ใหบริการดังกลาวซึ่งไดปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 

(๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ
ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ 
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กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปน
ไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๔) สงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ชุมชนองคการทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

(๕) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการแขนงตางๆ และ
เผยแพรขอมูลผลการศึกษาวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ 

(๖) สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคีและการเรียนรู ปลูกจิตสํานึก และ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนคานิยมอันดีงามและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

 
สวนที่ ๕ 

แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม 
   

 
มาตรา ๘๑  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม 

ดังตอไปนี้ 
(๑) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง 

รวดเร็วเปนธรรม และทั่วถึง สงเสริมการใหความชวยเหลือและใหความรูทางกฎหมายแก
ประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมใหมี
ประสิทธิภาพ โดยใหประชาชนและองคกรวิชาชีพมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรม และการ
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 

(๒) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดย
เจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน 

(๓) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการเปน
อิสระเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญโดยตองรับฟงความคิดเห็นของผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบดวย 

(๔) จัดใหมีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่
ดําเนินการเปนอิสระ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของกับ
กระบวนการยุติธรรม 

(๕) สนับสนุนการดําเนินการขององคกรภาคเอกชนที่ใหความชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว 

 
สวนที่ ๖ 
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แนวนโยบายดานการตางประเทศ 
   

 
มาตรา ๘๒  รัฐตองสงเสริมสัมพันธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศ และ

พึงถือหลักในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค ตลอดจนตองปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ไดกระทําไวกับนานาประเทศและองคการ
ระหวางประเทศ 

รัฐตองสงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวกับนานาประเทศ ตลอดจน
ตองใหความคุมครองและดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศ 

 
สวนที่ ๗ 

แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 
   

 
มาตรา ๘๓  รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 
มาตรา ๘๔  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี ้
(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมโดยอาศัยกลไกตลาด และ

สนับสนุนใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน โดยตองยกเลิกและละเวนการตรากฎหมายและ
กฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมีบทบัญญัติที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และตองไม
ประกอบกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐรักษาผลประโยชนสวนรวม หรือการจัดใหมีสาธารณูปโภค 

(๒) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ควบคู
กับการประกอบกิจการ 

(๓) ควบคุมใหมีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนเสถียรภาพและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรใหมีความ
เปนธรรมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 

(๔) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชนและเจาหนาที่ของ
รัฐอยางทั่วถึง 

(๕) กํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกัน
การผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค 

(๖) ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและ
ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย เพ่ือใชในการผลิตสินคา บริการ และ
การประกอบอาชีพ 
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(๗) สงเสริมใหประชากรวัยทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี 
จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบ
ประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน 
และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

(๘) คุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด 
สงเสริมใหสินคาเกษตรไดรับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรในรูป
ของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชนรวมกันของเกษตรกร 

(๙) สงเสริม สนับสนุน และคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ และการ
รวมกลุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุมของประชาชนเพื่อดําเนินกิจการดาน
เศรษฐกิจ 

(๑๐) จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน
เพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตองมิใหสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนอยูในความผูกขาดของเอกชนอันอาจกอความ
เสียหายแกรัฐ 

(๑๑) การดําเนินการใดที่เปนเหตุใหโครงสรางหรือโครงขายขั้นพื้นฐานของ
กิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน หรือเพ่ือความ
มั่นคงของรัฐตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน หรือทําใหรัฐเปนเจาของนอยกวารอยละหาสิบเอ็ด 
จะกระทํามิได 

(๑๒) สงเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี การขนสงทางราง รวมทั้ง การ
ดําเนินการตามระบบบริหารจัดการขนสงทั้งภายในและระหวางประเทศ 

(๑๓) สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถ่ินใหมีความเขมแข็ง 

(๑๔) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใหเกิดมูลคาเพ่ิม
ในทางเศรษฐกิจ 

 
สวนที่ ๘ 

แนวนโยบายดานทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
   

 
มาตรา ๘๕  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคํานึงถึง

ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน และ
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใชที่ดินอยาง
ย่ังยืน โดยตองใหประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชที่ดินนั้นมีสวนรวมใน
การตัดสินใจดวย 
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(๒) กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน 
รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําเพ่ือใหเกษตรกรมีน้ําใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร 

(๓) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน 

(๔) จัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอยาง
เปนระบบและเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา 
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล 

(๕) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่
ย่ังยืนตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีสวนรวม
ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

 
สวนที่ ๙ 

แนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงาน 
   

 
มาตรา ๘๖  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทาง

ปญญา และพลังงาน ดังตอไปนี ้
(๑) สงเสริมใหมีการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดาน

ตางๆ โดยจัดใหมีกฎหมายเฉพาะเพื่อการนี้ จัดงบประมาณสนับสนุนการศึกษา คนควา วิจัย และ
ใหมีสถาบันการศึกษาและพัฒนา จัดใหมีการใชประโยชนจากผลการศึกษาและพัฒนา การ
ถายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้งเผยแพรความรู
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม และสนับสนุนใหประชาชนใชหลักดานวิทยาศาสตรใน
การดํารงชีวิต 

(๒) สงเสริมการประดิษฐหรือการคนคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม รักษาและพัฒนา
ภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย รวมทั้งใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใชประโยชนจากพลังงานทดแทน
ซึ่งไดจากธรรมชาติและเปนคุณตอส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

 
สวนที่ ๑๐ 

แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 
   

 
มาตรา ๘๗ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 

ดังตอไปนี้ 
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(๑) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทาง
การเมืองการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 

(๔) สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมาย
จัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน 
รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบให
สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่ 

(๕) สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหประชาชน
ไดใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

การมีสวนรวมของประชาชนตามมาตรานี้ตองคํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชายที่
ใกลเคียงกัน 

 
หมวด ๖ 
รัฐสภา 

   
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๘๘  รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
รัฐสภาจะประชุมรวมกันหรือแยกกัน ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้
บุคคลจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได 
 
มาตรา ๘๙  ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเปน

รองประธานรัฐสภา 
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานสภาผูแทนราษฎรไมอยู

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ประธานรัฐสภาได ใหประธานวุฒิสภาทําหนาที่ประธานรัฐสภาแทน 
ประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินกิจการ

ของรัฐสภาในกรณีประชุมรวมกันใหเปนไปตามขอบังคับ 
ประธานรัฐสภาและผูทําหนาที่แทนประธานรัฐสภาตองวางตนเปนกลางในการ

ปฏิบัติหนาที่ 
รองประธานรัฐสภามีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ และตามที่

ประธานรัฐสภามอบหมาย 
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มาตรา ๙๐  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติจะตรา

ข้ึนเปนกฎหมายไดก็แตโดยคํา แนะนํา และยินยอมของรัฐสภา และเมื่อพระมหากษัตริยไดทรงลง
พระปรมาภิไธยหรือถือเสมือนวาไดทรงลงพระปรมาภิไธยตามรัฐธรรมนูญนี้แลว ใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับเปนกฎหมายตอไป 

 
มาตรา ๙๑  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึง่ใน

สิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาช่ือรองตอประธานแหงสภาที่ตน
เปนสมาชิกวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๖ (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) 
แลวแตกรณี และใหประธานแหงสภาท่ีไดรับคํารองสงคํารองนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
วาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นสิ้นสุดลงหรือไม 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้นไปยัง
ประธานแหงสภาที่ไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุส้ินสุดลงตามวรรคหนึ่ง ใหสงเร่ืองไปยังประธาน
แหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก และใหประธานแหงสภานั้นสงเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 
มาตรา ๙๒  การออกจากตําแหนงของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

ภายหลังวันที่สมาชิกภาพส้ินสุดลง หรือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิก
คนใดคนหนึ่งส้ินสุดลง ยอมไมกระทบกระเทือนกิจการที่สมาชิกผูนั้นไดกระทําไปในหนาที่สมาชิก
รวมทั้งการไดรับเงินประจําตําแหนงหรือประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนกอนที่สมาชิกผูนั้นออกจาก
ตําแหนง หรือกอนที่ประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
แลวแตกรณี เวนแตในกรณีที่ออกจากตําแหนงเพราะเหตุที่ผูนั้นไดรับเลือกตั้งหรือสรรหามาโดย
ไมชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ใหคืนเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนที่ผูนั้นไดรับ
มาเนื่องจากการดํารงตําแหนงดังกลาว 

 
สวนที่ ๒ 

สภาผูแทนราษฎร 
   

 
มาตรา ๙๓  สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนสี่รอยแปดสิบคน โดย

เปนสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจํานวนสี่รอยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งแบบสัดสวนจํานวนแปดสิบคน 
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
โดยใหใชบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ 

หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรให เปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงไมวาดวยเหตุใด และยังมิไดมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวย
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู 

ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๙ (๒) ในกรณีที่มีเหตุใดๆ ทําใหในระหวางอายุของ
สภาผูแทนราษฎรมีสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบสัดสวนมีจํานวนไมถึงแปดสิบคน
ใหสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดสวนประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่ มี เหตุ กา รณ ใดๆ  ทํ า ให ก า ร เ ลือกตั้ งทั่ ว ไปครั้ ง ใดมี จํ านวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมถึงส่ีรอยแปดสิบคน แตมีจํานวนไมนอยกวารอยละเกาสิบหาของ
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด ใหถือวาสมาชิกจํานวนนั้นประกอบเปนสภาผูแทนราษฎร 
แตตองดําเนินการใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหครบจํานวนตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันและใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู 

 
มาตรา ๙๔  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง ใหผูมี

สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดเทาจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีไดในเขตเลือกตั้งนั้น 

การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จะพึงมีไดในแตละเขตเลือกตั้งและ
การกําหนดเขตเลือกตั้ง ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคํานวณเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน โดยคํานวณจากจํานวน
ราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง 
เฉล่ียดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสี่รอยคน 

(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคนตาม (๑) ให
จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดหนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑจํานวนราษฎรตอ
สมาชิกหนึ่งคนใหจังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรที่ถึง
เกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน 

(๓) เมื่อไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัดตาม (๒) แลว ถา
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่คํานวณไดยังไมครบส่ีรอยคน ใหจังหวัดที่มีเศษเหลือจากการ
คํานวณตาม (๒) มากที่สุด มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และใหเพ่ิมจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวิธีการดังกลาวแกจังหวัดที่มีเศษเหลือจากการคํานวณตาม (๒) ใน
ลําดับรองลงมาตามลําดับจนไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครบสี่รอยคน 
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(๔) การกําหนดเขตเลือกตั้งใหดําเนินการโดยจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดไมเกินสามคน ใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง แตถาจังหวัดใดมีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไดเกินสามคนใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขตเลือกตั้ง โดยจัดใหแตละเขตเลือกตั้งมีจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามคน 

(๕) ในกรณีที่แบงเขตเลือกตั้งในจังหวัดหนึ่งใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรครบสามคนทุกเขตไมได ใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปนเขตเลือกตั้งที่มีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเขตละสามคนเสียกอน แตเขตที่เหลือตองไมนอยกวาเขตละสองคน ถาจังหวัดใดมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดส่ีคน ใหแบงเขตเลือกตั้งออกเปนสองเขต เขตหนึ่งใหมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสองคน 

(๖) จังหวัดใดมีการแบงเขตเลือกตั้งมากกวาหนึ่งเขต ตองแบงพ้ืนที่ของเขต
เลือกตั้งแตละเขตใหติดตอกัน และตองใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน 

ใหดําเนินการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง และใหสงผลการนับคะแนนของหนวย
เลือกตั้งนั้นไปรวมที่เขตเลือกตั้ง เพ่ือนับคะแนนรวม แลวใหประกาศผลการนับคะแนนโดย
เปดเผย ณ สถานที่แหงใดแหงหนึ่งแตเพียงแหงเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด เวนแตเปนกรณีที่มีความจําเปนเฉพาะทองที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
กําหนดใหนับคะแนน รวมผลการนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนเปนอยางอ่ืนก็ได 
ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 
มาตรา ๙๕  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจัดทําข้ึน โดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งใดมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองที่จัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้นไดหนึ่งเสียง 

พรรคการเมืองหนึ่งจะสงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนทุกเขตเลือกตั้ง หรือจะ
สงเพียงบางเขตเลือกตั้งก็ได 

บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนของพรรคการเมืองใดที่ไดย่ืนไวแลว 
ถาปรากฏวากอนหรือในวันเลือกตั้งมีเหตุไมวาดวยประการใดที่มีผลทําใหบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองนั้นมีจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนไมครบตามจํานวนที่พรรคการเมืองนั้นไดย่ืน
ไว ใหถือวาบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นมีจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนเทาที่มีอยู 
และในกรณีนี้ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๙๖  การกําหนดเขตเลือกตั้งสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบสัดสวน ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ใหจัดแบงพ้ืนที่ประเทศออกเปนแปดกลุมจังหวัด และใหแตละกลุมจังหวัด

เปนเขตเลือกตั้ง โดยแตละเขตเลือกตั้งใหมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดสิบคน 
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(๒) การจัดกลุมจังหวัด ใหจัดจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดตอกันอยูในกลุมจังหวัด
เดียวกัน และในกลุมจังหวัดทุกกลุมตองมีจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่
ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้งรวมกันแลวใกลเคียงกัน ทั้งนี้ โดยใหจังหวัดทั้งจังหวัด
อยูในเขตเลือกตั้งเดียว 

 
มาตรา ๙๗  การจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองสําหรับ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้งตองมีรายชื่อผูสมัครรับ

เลือกตั้งครบตามจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่จะมีไดในแตละเขตเลือกตั้ง และ
ตองเรียงตามลําดับหมายเลข แลวใหย่ืนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนวันเปดสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

(๒) รายชื่อของบุคคลตาม (๑) ตองไมซ้ํากับรายชื่อของผูสมัครรับเลือกตั้ง ทั้ง
แบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบสัดสวนไมวาของพรรคการเมืองใด และตองคํานึงถึงโอกาส สัดสวน
ที่เหมาะสมและความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย 

 
มาตรา ๙๘  การคํานวณสัดสวนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อของแตละ

พรรคการเมืองจะไดรับเลือกในแตละเขตเลือกตั้ง ใหนําคะแนนที่แตละพรรคการเมืองไดรับใน
เขตเลือกตั้งนั้นมารวมกัน แลวคํานวณเพื่อแบงจํานวนผูที่จะไดรับเลือกของแตละพรรคการเมือง 
เปนสัดสวนที่สัมพันธกันโดยตรงกับจํานวนคะแนนรวมขางตน คะแนนที่แตละพรรคการเมือง
ไดรับ และจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนที่จะพึงมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น โดยให
ผูสมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมืองไดรับเลือกตามเกณฑ
คะแนนที่คํานวณได เรียงตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๔ วรรคสาม มาใชบังคับกับการนับคะแนนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวนดวยโดยอนุโลม ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจ
กําหนดใหมีการรวมผลการนับคะแนนเบื้องตนที่จังหวัดกอนก็ได 

 
มาตรา ๙๙  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองได

สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง 

และ 
(๓) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน

นับถึงวันเลือกตั้ง 
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ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีช่ืออยูในทะเบียนบาน หรือมีช่ืออยู
ในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถ่ินที่อยูนอก
ราชอาณาจักรยอมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 
มาตรา ๑๐๐  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมใิห

ใชสิทธิเลือกตั้ง 
(๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
 
มาตรา ๑๐๑  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวเปน

เวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เวนแตในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะ
เหตุยุบสภา ตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียวเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 

(๔) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้ดวย 

(ก) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(ข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา 
(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับ

เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป 
(๕) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบสัดสวนตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตาม (๔) 

ดวยแตลักษณะดังกลาวในกรณีใดที่กําหนดถึงจังหวัด ใหหมายถึงกลุมจังหวัด 
(๖) คุณสมบัติอ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 



 - ๓๒ - 

มาตรา ๑๐๒  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 

(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ตามมาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) หรือ (๔) 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๕) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง 

เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
(๘) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการ

การเมือง 
(๙) เปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๑๐) เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพส้ินสุดลง

แลวยังไมเกินสองป 
(๑๑) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ 
(๑๒) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

(๑๓) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามมาตรา ๒๖๓ 
(๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
 
มาตรา ๑๐๓  พรรคการเมืองที่สงสมาชิกเขาเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในการ

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ตองสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งใหครบจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่จะพึงมีไดในเขตเลือกตั้งนั้น และจะสงเกินจํานวนดังกลาวมิได 

เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบจํานวนตามวรรคหนึ่ง
แลวแมภายหลังจะมีจํานวนลดลงจนไมครบจํานวน ไมวาดวยเหตุใด ใหถือวาพรรคการเมืองนั้น
สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งครบจํานวนแลว 

เมื่อพรรคการเมืองใดสงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งแลว พรรคการเมืองนั้นหรือ
ผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปล่ียนแปลงผูสมัคร
รับเลือกตั้งมิได 

 



 - ๓๓ - 

มาตรา ๑๐๔  อายุของสภาผูแทนราษฎรมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
ในระหวางอายุของสภาผูแทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิก

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได 
 
มาตรา ๑๐๕  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๐๖  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๑ 
(๕) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๒ 
(๖) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖ 
(๗) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก หรือพรรคการเมืองที่ตนเปน

สมาชิกมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารของ
พรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ใหพนจากการเปนสมาชิก
ของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิก ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่ลาออก
หรือพรรคการเมืองมีมติเวนแตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นไดอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พรรคการเมืองมีมติ คัดคานวามติดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ 
วรรคสาม ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติดังกลาวมิไดมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ใหถือ
วาสมาชิกภาพส้ินสุดลงนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แตถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามติ
ดังกลาวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕  วรรคสาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นอาจเขาเปนสมาชิก
ของพรรคการเมืองอ่ืนไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

(๘) ขาดจากการเปนสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ัง
ยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นเปนสมาชิก และไมอาจเขาเปนสมาชิกของ
พรรคการเมืองอ่ืนไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ัง ในกรณีเชนนี้ใหถือวา
ส้ินสุดสมาชิกภาพนับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น 

(๙) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง หรือศาล
รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ หรือศาลฎีกามีคําส่ังตามมาตรา 
๒๓๙ วรรคสองในกรณีเชนนี้ ใหถือวาส้ินสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลมีคํา
วินิจฉัยหรือมีคําส่ังแลวแตกรณี 

(๑๐) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในส่ีของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มี
กําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร 

(๑๑) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการ
รอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่น
ประมาท 



 - ๓๔ - 

 
มาตรา ๑๐๗  เมื่ออายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะไดทรง

ตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตอง
กําหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลง และวัน
เลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๑๐๘  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบสภาผูแทนราษฎร

เพ่ือใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหม 
การยุบสภาผูแทนราษฎรใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตองกําหนดวัน

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไมนอยกวาส่ีสิบหา
วันแตไมเกินหกสิบวันนับแตวันยุบสภาผูแทนราษฎร และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวัน
เดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

การยุบสภาผูแทนราษฎรจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน 
 
มาตรา ๑๐๙  เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงเพราะเหตุอ่ืนใด

นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผูแทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ให
ดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีที่เปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบ
แบงเขตเลือกตั้ง ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายในสี่สิบหา
วันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวาง เวนแตอายุของสภาผูแทนราษฎรจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

(๒) ในกรณีที่เปนตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบ
สัดสวนใหประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศใหผูมีช่ืออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองนั้นในเขตเลือกตั้งนั้น เล่ือนข้ึนมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วาง โดย
ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตไมมีรายชื่อ
เหลืออยูในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตําแหนงที่วาง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน
ประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (๑) ใหเร่ิมนับแตวัน
เลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง สวนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขามาแทนตาม (๒) 
ใหเร่ิมนับแตวันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา และใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเขา
มาแทนตําแหนงที่วางนั้น อยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู 

 
มาตรา  ๑๑๐   ภายหลังที่คณะรัฐมนตรี เขาบริหารราชการแผนดินแลว 

พระมหากษัตริยจะทรงแตงตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองในสภา
ผูแทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของพรรคตนมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี และมีจํานวนมากที่สุดใน
บรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรี แตไมนอยกวาหนึ่งในหาของ
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จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรในขณะแตงตั้ง เปนผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร 

ในกรณีที่ไมมีพรรคการเมืองใดในสภาผูแทนราษฎรมีลักษณะที่กําหนดไวตาม
วรรคหนึ่ง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูเปนหัวหนาพรรคการเมืองซึ่งไดรับเสียงสนับสนุนขางมาก
จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นมิไดดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีเปนผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ในกรณีที่มีเสียงสนับสนุนเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรยอมพนจากตําแหนงเมื่อขาดคุณสมบัติ
ดังกลาวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒๔ วรรคสี่ มาใชบังคับโดย
อนุโลม ในกรณีเชนนี้พระมหากษัตริยจะไดทรงแตงตั้งผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรแทน
ตําแหนงที่วาง 

 
สวนที่ ๓ 
วุฒิสภา 

   
 

มาตรา ๑๑๑  วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวนรวมหนึ่งรอยหาสิบคน ซึ่งมา
จากการเลือกตั้งในแตละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และมาจากการสรรหาเทากับจํานวนรวม
ขางตนหักดวยจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดจังหวัดในระหวางวาระของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการ
เลือกตั้งใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงไมวาดวยเหตุใดๆ และยังมิไดมีการ
เลือกตั้งหรือสรรหาข้ึนแทนตําแหนงที่วาง แลวแตกรณี ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภา
เทาที่มีอยู 

ในกรณีที่มีเหตุการณใดๆ ทําใหสมาชิกวุฒิสภาไมครบจํานวนตามวรรคหนึ่ง แต
มีจํานวนไมนอยกวารอยละเกาสิบหาของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด ใหถือวาวุฒิสภา
ประกอบดวยสมาชิกจํานวนดังกลาว แตตองมีการเลือกตั้งหรือการสรรหาใหไดสมาชิกวุฒิสภา
ครบจํานวนตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่มีเหตุการณดังกลาว และให
สมาชิกวุฒิสภาท่ีเขามานั้นอยูในตําแหนงเพียงเทาอายุของวุฒิสภาท่ีเหลืออยู 

 
มาตรา ๑๑๒  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแตละจังหวัด ใหใชเขตจังหวัดเปน

เขตเลือกตั้งและใหมีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคน โดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน
เลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งไดหนึ่งเสียงและใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

เพ่ือประโยชนในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ใหผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถหา
เสียงเลือกตั้งไดก็แตเฉพาะที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของวุฒิสภา 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้งของ
สมาชิกวุฒิสภาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 
มาตรา ๑๑๓  ใหมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง ประกอบดวย

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผูตรวจการแผนดิน ประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู
พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกา
มอบหมายจํานวนหนึ่งคนและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดมอบหมายจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ ทําหนาที่สรรหาบุคคลตามมาตรา ๑๑๔ 
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แลว
แจงผลการสรรหาใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลผูไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองใหกรรมการผูหนึ่งเปนประธานกรรมการ 
ในกรณีที่ไมมีกรรมการในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถา

กรรมการที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู 

 
มาตรา ๑๑๔  ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดําเนินการสรรหาบุคคลทีม่ี

ความเหมาะสมจากผูไดรับการเสนอชื่อจากองคกรตางๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาชีพและภาคอื่นที่เปนประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของวุฒิสภาเปนสมาชิก
วุฒิสภาเทาจํานวนที่จะพึงมีตามที่กําหนดในมาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่ง 

ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรู ความเชี่ยวชาญ หรือ
ประสบการณที่จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาเปนสําคัญ และใหคํานึงถึง
องคประกอบจากบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานตางๆ ที่แตกตางกัน โอกาสและความเทา
เทียมกันทางเพศ สัดสวนของบุคคลในแตละภาคตามวรรคหนึ่งที่ใกลเคียงกัน รวมทั้งการให
โอกาสกับผูดอยโอกาสทางสังคมดวย 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 

 
มาตรา ๑๑๕  บุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้เปนผูมี

สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบปบริบูรณในวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการ

เสนอชื่อ 
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 



 - ๓๗ - 

(๔) ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งตองมีลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ดวย 

(ก) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

(ข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา 
(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับ

เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป 
(๕) ไมเปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๖) ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองหรือเคยเปนสมาชิก

หรือเคยดํารงตําแหนงและพนจากการเปนสมาชิกหรือการดํารงตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง
มาแลวยังไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 

(๗) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
พนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่
ไดรับการเสนอชื่อ (๘) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ (๑) 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 

(๙) ไมเปนรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนซึ่งมิใชสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน หรือเคยเปนแตพนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวยังไมเกินหาป 

 
มาตรา ๑๑๖  สมาชิกวุฒิสภาจะเปนรัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืน 

หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มิได 
บุคคลผูเคยดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพส้ินสุดลงมาแลวยังไม

เกินสองปจะเปนรัฐมนตรี หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มิได 
 
มาตรา ๑๑๗  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งเร่ิมตั้งแตวันที่

มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาเริ่มตั้งแต
วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา 

สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดคราวละหกปนับแตวันเลือกตั้ง หรือวันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา แลวแตกรณี โดยสมาชิกวุฒิสภาจะดํารง
ตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระไมได 

ใหสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงส้ินสุดสมาชิกภาพตามวาระ อยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาจะมีสมาชิกวุฒิสภาข้ึนใหม 
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มาตรา ๑๑๘  เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งส้ินสุดลง 
พระมหากษัตริยจะไดทรงตราพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่วาระ
ของสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการเลือกตั้งส้ินสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกัน
ทั่วราชอาณาจักรเมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการสรรหาสิ้นสุดลง ใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศกําหนดวันเริ่มการสรรหาและระยะเวลาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งตองทําการ
สรรหาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาสิ้นสุด
ลง 

 
มาตรา ๑๑๙  สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาส้ินสุดลง เมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑๕ 
(๕) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖ 
(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง หรือศาล

รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยใหพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑ หรือศาลฎีกามีคําส่ังตามมาตรา 
๒๓๙ วรรคสองหรือมาตรา ๒๔๐ วรรคสาม ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาส้ินสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่
วฒุิสภามีมติหรือศาลมีคําวินิจฉัยหรือมีคําส่ัง แลวแตกรณี 

(๗) ขาดประชุมเกินจํานวนหนึ่งในส่ีของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มี
กําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 

(๘) ตองคํา พิพากษาถึงที่สุดใหจํา คุก แมจะมีการรอการลงโทษ เวนแตเปนการ
รอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่น
ประมาท 

 
มาตรา ๑๒๐  เมื่อตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาวางลงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ให

นําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๘ มาใชบังคับกับการ
เลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาในกรณีดังกลาว และใหสมาชิกวุฒิสภาผูเขามาแทน
ตําแหนงที่วางนั้น อยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน เวนแตวาระของ
สมาชิกวุฒิสภาที่วางลงจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการเลือกตั้งหรือการสรรหา
ก็ได 

 
มาตรา ๑๒๑  ในการที่วุฒิสภาจะพิจารณาใหบุคคลดํา รงตําแหนงใดตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหวุฒิสภาแตงตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ง ทําหนาที่ตรวจสอบ
ประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารง
ตําแหนงนั้น รวมทั้งรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปน แลวรายงานตอวุฒิสภาเพ่ือ
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ประกอบการพิจารณาตอไปการดําเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
วิธีการที่กําหนดในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา 

 
สวนที่ ๔ 

บทที่ใชแกสภาท้ังสอง 
   

 
มาตรา ๑๒๒  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายอมเปนผูแทนปวง

ชนชาวไทยโดยไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงําใดๆ และตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนสวนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการ
ขัดกันแหงผลประโยชน 

 
มาตรา ๑๒๓  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

ตองปฏิญาณตนในที่ประชุมแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
“ขาพเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ซื่อสัตยสุจริตเพื่อประโยชนของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 

 
มาตรา ๑๒๔  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตละสภา มีประธานสภาคนหนึ่ง

และรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากสมาชิกแหงสภานั้นๆ 
ตามมติของสภา 

ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงจนสิ้นอายุของสภาหรือ
มีการยุบสภา 

ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวันเลือกประธาน
และรองประธานวุฒิสภาใหม 

ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานและรองประธานวุฒิสภา 
ยอมพนจากตําแหนงกอนวาระตามวรรคสองหรือวรรคสาม แลวแตกรณี เมื่อ 

(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแหงสภาที่ตนเปนสมาชิก 
(๒) ลาออกจากตําแหนง 
(๓) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือขาราชการการเมืองอ่ืน 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ 

เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

ในระหวางการดํารงตําแหนง ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรจะเปน
กรรมการบริหารหรือดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได 
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มาตรา ๑๒๕  ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีอํานาจหนาที่
ดําเนินกิจการของสภานั้นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ รองประธานมีอํานาจหนาที่ตามที่ประธาน
มอบหมายและปฏิบัติหนาที่แทนประธานเมื่อประธานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผูทําหนาที่แทน ตองวางตนเปน
กลางในการปฏิบัติหนาที่ 

เมื่อประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานและรองประธาน
วุฒิสภาไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกแหงสภานั้นๆ เลือกกันเองใหสมาชิกคนหนึ่งเปนประธานใน
คราวประชุมนั้น 

 
มาตรา ๑๒๖  การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาตองมีสมาชิก

มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา จึงจะเปนองค
ประชุม เวนแตในกรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามตามมาตรา ๑๕๖ และมาตรา ๑๕๗ 
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาจะกําหนดเรื่ององคประชุมไวในขอบังคับเปนอยางอ่ืนก็ได 

การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ เวนแตที่มี
บัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี ้

สมาชิกคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ตองจัดใหมีการ
บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน และเปดเผยบันทึกดังกลาวไวในที่ที่ประชาชน
อาจเขาไปตรวจสอบได เวนแตกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับ 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใด ให
กระทําเปนการลับ เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิกยอมมีอิสระและ
ไมถูกผูกพันโดยมติของพรรคการเมืองหรืออาณัติอ่ืนใด 

 
มาตรา ๑๒๗  ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหมี

การเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก 
ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัต ิ
วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป สวน

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติใหสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนด ในกรณีที่การเริ่มประชุม
ครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงส้ินปปฏิทินไมถึงหนึ่งรอยหาสิบวัน จะไมมีการประชุมสมัย
สามัญนิติบัญญัติสําหรับปนั้นก็ได 

ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ใหรัฐสภาดําเนินการประชุมไดเฉพาะกรณีที่
บัญญัติไวในหมวด ๒ หรือการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือราง
พระราชบัญญัติการอนุมัติพระราชกําหนด การใหความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การรับ
ฟงคําช้ีแจงและการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการใหความเห็นชอบใหบุคคล
ดํารงตําแหนงการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง การตั้งกระทูถาม และการแกไขเพิ่มเติม
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รัฐธรรมนูญ เวนแตรัฐสภาจะมีมติใหพิจารณาเรื่องอ่ืนใดดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันแต
พระมหากษัตริยจะโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขยายเวลาออกไปก็ได 

การปดสมัยประชุมสมัยสามัญกอนครบกําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน จะกระทํา
ไดแตโดยความเห็นชอบของรัฐสภา 

 
มาตรา ๑๒๘  พระมหากษัตริยทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปดและทรงปด

ประชุม 
พระมหากษัตริยจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงทํารัฐพิธีเปดประชุมสมัยประชุม

สามัญทั่วไปครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง ดวยพระองคเอง หรือจะโปรดเกลาโปรด
กระหมอมใหพระรัชทายาทซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว หรือผูใดผูหนึ่งเปนผูแทนพระองค มาทํารัฐพิธีก็
ได 

เมื่อมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงรัฐ พระมหากษัตริยจะทรงเรียกประชุม
รัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญก็ได 

ภายใตบังคับมาตรา ๑๒๙ การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม และการปด
ประชุมรัฐสภาใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๑๒๙  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน 

หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของทั้งสองสภา มีสิทธิเขาช่ือรองขอใหนําความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการ
ประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญได 

คํารองขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหย่ืนตอประธานรัฐสภา 
ใหประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราช

โองการ 
 
มาตรา ๑๓๐  ในที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา หรือที่ประชุม

รวมกันของรัฐสภา สมาชิกผูใดจะกลาวถอยคําใดในทางแถลงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือ
ออกเสียงลงคะแนน ยอมเปนเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผูใดจะนําไปเปนเหตุฟองรองวากลาวสมาชิกผู
นั้นในทางใดมิได 

เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไมคุมครองสมาชิกผูกลาวถอยคําในการประชุมที่มีการ
ถายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน หากถอยคําที่กลาวในที่ประชุมไปปรากฏนอก
บริเวณรัฐสภา และการกลาวถอยคํานั้นมีลักษณะเปนความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทาง
แพงตอบุคคลอื่นซึ่งมิใชรัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้น 

ในกรณีตามวรรคสอง ถาสมาชิกกลาวถอยคําใดที่อาจเปนเหตุใหบุคคลอืน่ซึง่มใิช
รัฐมนตรีหรือสมาชิกแหงสภานั้นไดรับความเสียหาย ใหประธานแหงสภานั้นจัดใหมีการโฆษณาคํา
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ช้ีแจงตามที่บุคคลนั้นรองขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับการประชุมของ
สภานั้น ทั้งนี้โดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟองคดีตอศาล 

เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรานี้ ยอมคุมครองไปถึงผูพิมพและผูโฆษณารายงาน
การประชุมตามขอบังคับของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี และคุมครองไป
ถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตใหแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
ตลอดจนผูดําเนินการถายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนที่ไดรับ
อนุญาตจากประธานแหงสภานั้นดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๓๑  ในระหวางสมัยประชุม หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทําการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผูนั้นเปน
ผูตองหาในคดีอาญา เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือในกรณีที่จับ
ในขณะกระทําความผิด 

ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะกระทํา
ความผิดใหรายงานไปยังประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกโดยพลัน และประธานแหงสภาที่ผูนัน้
เปนสมาชิกอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได 

ในกรณีที่มีการฟองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม
วาจะไดฟองนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหวางสมัยประชุมมิได เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิก หรือเปนคดีอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง แตการพิจารณาคดีตองไมเปนการขัดขวางตอการที่
สมาชิกผูนั้นจะมาประชุมสภา 

การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลไดกระทํากอนมีคําอางวาจําเลยเปนสมาชิกของ
สภาใดสภาหนึ่งยอมเปนอันใชได 

ถาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังในระหวางสอบสวนหรือ
พิจารณาอยูกอนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แลวแตกรณี ตองส่ัง
ปลอยทันทีถาประธานแหงสภาที่ผูนั้นเปนสมาชิกไดรองขอ 

คําส่ังปลอยใหมีผลบังคับตั้งแตวันสั่งปลอยจนถึงวันสุดทายแหงสมัยประชุม 
 
มาตรา ๑๓๒  ในระหวางที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภา

ผูแทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได เวนแตเปนกรณีดังตอไปนี ้
(๑) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา 

๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๑๘๙ โดยถือคะแนนเสียงจากจํานวนสมาชิกของวุฒิสภา 
(๒) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้
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(๓) การประชุมที่ใหวุฒิสภาทําหนาที่พิจารณาและมีมติใหถอดถอนบุคคลออก
จากตําแหนง 

 
มาตรา ๑๓๓  การประชุมสภาผูแทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการประชุม

รวมกันของรัฐสภา ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมแตละสภา
แตถาคณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแตละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา หรือจํานวนสมาชิกของทั้ง
สองสภาเทาที่มีอยูรวมกัน แลวแตกรณี รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 

 
มาตรา ๑๓๔  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจตราขอบังคับการประชุม

เก่ียวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภา รองประธานสภา เร่ืองหรือกิจการอันเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธิการสามัญแตละชุด การปฏิบัติหนาที่และองคประชุมของ
คณะกรรมาธิการ วิธีการประชุมการเสนอและพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
และรางพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติการปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ 
การเปดเผยการลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความ
เรียบรอย และการอื่นที่เก่ียวของ รวมทั้งมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดําเนินการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๑๓๕  สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจเลือกสมาชิกของแตละสภา

ตั้งเปนคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนสมาชิกหรือมิไดเปนสมาชิก ตั้งเปน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยูใน
อํานาจหนาที่ของสภา แลวรายงานตอสภา มติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกลาวตองระบุกิจการ
หรือเร่ืองใหชัดเจนและไมซ้ําหรือซอนกัน 

คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจออกคําส่ังเรียกเอกสารจากบุคคลใด 
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยูนั้นได และใหคําส่ังเรียกดังกลาวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติ 
แตคําส่ังเรียกเชนวานั้นมิใหใชบังคับกับผูพิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ใน
กระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแตละศาล และมิใหใชบังคับ
กับผูตรวจการแผนดินหรือกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่
โดยตรงในแตละองคกรตามรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ แลวแตกรณ ี

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวย
ราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ใหประธานคณะกรรมาธิการแจงให
รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคําส่ังใหบุคคลนั้น
ดําเนินการตามวรรคสอง เวนแตเปนกรณีที่เก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของ
แผนดิน ใหถือวาเปนเหตุยกเวนการปฏิบัติตามวรรคสอง 
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เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๐ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตาม
มาตรานี้ดวย 

กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมด ตองมี
จํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรค
การเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร 

ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๓๔ ให
ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูกําหนดอัตราสวนตามวรรคหา 

 
สวนที่ ๕ 

การประชุมรวมกันของรัฐสภา 
   

 
มาตรา ๑๓๖  ในกรณีตอไปนี้ ใหรัฐสภาประชุมรวมกัน 
(๑) การใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคตามมาตรา 

๑๙ 
(๒) การปฏิญาณตนของผูสําเร็จราชการแทนพระองคตอรัฐสภาตามมาตรา ๒๑ 
(๓) การรับทราบการแกไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลวาดวยการสืบราชสันตติวงศ

พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๒ 
(๔) การรับทราบหรือใหความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๓ 
(๕) การมีมติใหรัฐสภาพิจารณาเรื่องอ่ืนในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติไดตาม

มาตรา ๑๒๗ 
(๖) การใหความเห็นชอบในการปดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๗ 
(๗) การเปดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๘ 
(๘) การตราขอบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๓๗ 
(๙) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

หรือรางพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๔๕ 
(๑๐)  การปรึกษาร า งพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญหรือร า ง

พระราชบัญญัติใหมตามมาตรา ๑๕๑ 
(๑๑) การใหความเห็นชอบใหพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม ราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือรางพระราชบัญญัติตอไปตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง 
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๗๖ 
(๑๓) การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๗๙ 
(๑๔) การใหความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๘๙ 
(๑๕) การรับฟงคําช้ีแจงและการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา 

๑๙๐ 
(๑๖) การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑ 
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มาตรา ๑๓๗  ในการประชุมรวมกันของรัฐสภาใหใชขอบังคับการประชุมรัฐสภา

ในระหวางที่ยังไมมีขอบังคับการประชุมรัฐสภา ใหใชขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรโดย
อนุโลมไปพลางกอน 

ในการประชุมรวมกันของรัฐสภา ใหนําบทที่ใชแกสภาทั้งสองมาใชบังคับโดย
อนุโลม เวนแตในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผูซึ่งเปนสมาชิกของแตละ
สภาจะตองมีจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกของแตละสภา 

 
สวนที่ ๖ 

การตราพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญ 
   

 
มาตรา ๑๓๘  ใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังตอไปนี ้
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามต ิ
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง 
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
 
มาตรา ๑๓๙  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอไดก็แตโดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือ 

(๓) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธาน
ศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

 
มาตรา ๑๔๐  การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภา

ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาใหกระทําเปนสามวาระ ดังตอไปนี ้
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(๑) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งข้ันรับหลักการ และในวาระที่สองขั้น
พิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเสียงขางมากของแตละสภา 

(๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยใน
การที่จะใหออกใชเปนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา 

ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๖ สวนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ มาใชบังคับกับ
การพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๔๑  เมื่อรัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญแลวกอนนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ใหสงศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญซึ่งตองกระทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับเรื่อง 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญใดมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ใหขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป ใน
กรณีที่วินิจฉัยวาขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตรา
ข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
เปนอันตกไป 

ในกรณีที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทําใหขอความที่ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญเปนอันตกไปตามวรรคสอง ใหสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืน
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลําดับ ในกรณีเชนวานี้ ใหสภาผูแทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาพิจารณาแกไขเพิ่มเติมเพื่อมิใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญได โดยมติในการแกไขเพิ่มเติม
ใหใชคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา แลวให
นายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ แลวแตกรณี ตอไป 

 
สวนที่ ๗ 

การตราพระราชบัญญัต ิ
   

 
มาตรา ๑๔๒  ภายใตบังคับมาตรา ๑๓๙ รางพระราชบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย 
(๑) คณะรัฐมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาย่ีสิบคน 
(๓) ศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายที่เก่ียวกับการจัด

องคกรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองคกรนั้นเปนผูรักษาการ หรือ 
(๔) ผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนเขาช่ือเสนอกฎหมายตาม

มาตรา ๑๖๓ 
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ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติซึ่งมีผูเสนอตาม (๒) (๓) หรือ (๔) เปนราง
พระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงินจะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตร ี

ในกรณีที่ประชาชนไดเสนอรางพระราชบัญญัติใดตาม (๔) แลว หากบุคคลตาม 
(๑) หรือ (๒) ไดเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกับรางพระราชบัญญัตินั้นอีก ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๖๓ วรรคสี่ มาใชบังคับกับการพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นดวย 

รางพระราชบัญญัติใหเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน 
ในการเสนอรางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่งตองมีบันทึกวิเคราะหสรุป

สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติเสนอมาพรอมกับรางพระราชบัญญัติดวย 
รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอรัฐสภาตองเปดเผยใหประชาชนทราบและให

ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลรายละเอียดของรางพระราชบัญญัตินั้นไดโดยสะดวก 
 
มาตรา ๑๔๓  รางพระราชบัญญัติ เ ก่ียวดวยการเงิน หมายความถึงราง

พระราชบัญญัติวาดวยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) การตั้งข้ึน ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับ

อันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร 
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินแผนดิน หรือการโอนงบประมาณรายจาย

ของแผนดิน 
(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน การใชเงินกู หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสิน

ของรัฐ 
(๔) เงินตรา 
ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางพระราชบัญญัติใดเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวย

การเงินที่จะตองมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม ใหเปนอํานาจของที่ประชุมรวมกันของ
ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผูแทนราษฎรทุกคณะ เปน
ผูวินิจฉัย 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรจัดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อพิจารณากรณีตาม
วรรคสอง ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว 

มติของที่ประชุมรวมกันตามวรรคสอง ใหใชเสียงขางมากเปนประมาณ ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานสภาผูแทนราษฎรออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๑๔๔  รางพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอและ

ในขั้นรับหลักการไมเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน แตสภาผูแทนราษฎรไดแกไข
เพ่ิมเติม และประธานสภาผูแทนราษฎรเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมนั้นทําใหมีลักษณะเปนราง
พระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไวกอน และ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีกรณีดังกลาว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัตินั้น
ไปใหที่ประชุมรวมกันของประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภา
ผูแทนราษฎรทุกคณะเปนผูวินิจฉัย 
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ในกรณีที่ที่ประชุมรวมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยวาการแกไขเพิ่มเติมนั้น ทําใหราง
พระราชบัญญัตินั้นมี ลักษณะเปนรางพระราชบัญญัติเ ก่ียวดวยการเงิน ใหประธานสภา
ผูแทนราษฎรสงรางพระราชบัญญัตินั้นไปใหนายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมให
คํารับรอง ใหสภาผูแทนราษฎรดําเนินการแกไขเพื่อมิใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนราง
พระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน 

 
มาตรา ๑๔๕  รางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไวในนโยบายที่แถลงตอ

รัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ วาจําเปนตอการบริหารราชการแผนดิน หากสภาผูแทนราษฎรมีมติไมให
ความเห็นชอบ และคะแนนเสียงที่ไมใหความเห็นชอบไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรทั้งหมดเทาที่มีอยู คณะรัฐมนตรีอาจขอใหรัฐสภาประชุมรวมกันเพื่อมีมติอีกครั้งหนึ่ง หาก
รัฐสภามีมติใหความเห็นชอบใหตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกของแตละสภามีจํานวน
เทากันตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ประกอบกันเปนคณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณา
รางพระราชบัญญัตินั้น และใหคณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภารายงานและเสนอราง
พระราชบัญญัติที่ไดพิจารณาแลวตอรัฐสภา ถารัฐสภามีมติเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัตินั้น ให
ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๕๐ ถารัฐสภามีมติไมใหความเห็นชอบ ใหรางพระราชบัญญัตินั้น
เปนอันตกไป 

 
มาตรา ๑๔๖  ภายใตบังคับมาตรา ๑๖๘ เมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาราง

พระราชบัญญัติที่เสนอตามมาตรา ๑๔๒ และลงมติเห็นชอบแลว ใหสภาผูแทนราษฎรเสนอราง
พระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภา วุฒิสภาตองพิจารณารางพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นใหเสร็จ
ภายในหกสิบวัน แตถารางพระราชบัญญัตินั้นเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน ตอง
พิจารณาใหเสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เวนแตวุฒิสภาจะไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณี
พิเศษซึ่งตองไมเกินสามสิบวัน กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม และใหเร่ิมนับแต
วันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา 

ระยะเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง ไมใหนับรวมระยะเวลาที่อยูในระหวางการ
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๔๙ 

ถาวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติไมเสร็จภายในกําหนดเวลาที่กลาวในวรรค
หนึ่ง ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น 

ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรเสนอรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงินไปยัง
วุฒิสภาใหประธานสภาผูแทนราษฎรแจงไปดวยวารางพระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเปนราง
พระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน คําแจงของประธานสภาผูแทนราษฎรใหถือเปนเด็ดขาด 

ในกรณีที่ประธานสภาผูแทนราษฎรมิไดแจงไปวารางพระราชบัญญัติใดเปนราง
พระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นไมเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียว
ดวยการเงิน 

 



 - ๔๙ - 

มาตรา  ๑๔๗   ภายใตบั งคับมาตรา  ๑๖๘  เมื่อวุฒิสภาได พิจารณาราง
พระราชบัญญัติเสร็จแลว 

(๑) ถาเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๕๐ 
(๒) ถาไมเห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไว

กอน และสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร 
(๓) ถาแกไขเพิ่มเติม ใหสงรางพระราชบัญญัติตามที่แกไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภา

ผูแทนราษฎรถาสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติม ใหดําเนินการตอไปตาม
มาตรา ๑๕๐ ถาเปนกรณีอ่ืน ใหแตละสภาตั้งบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกแหงสภานั้น ๆ มี
จํานวนเทากันตามที่สภาผูแทนราษฎรกําหนด ประกอบเปนคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณา
รางนั้น และใหคณะกรรมาธิการรวมกันรายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการ
รวมกันไดพิจารณาแลวตอสภาทั้งสอง ถาสภาทั้งสองตางเห็นชอบดวยรางพระราชบัญญัติที่
คณะกรรมาธิการรวมกันไดพิจารณาแลว ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๕๐ ถาสภาใดสภาหนึ่ง
ไมเห็นชอบดวย ก็ใหยับยั้งรางพระราชบัญญัตินั้นไวกอน 

คณะกรรมาธิการรวมกันอาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมา
แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณารางพระราชบัญญัติได และเอกสิทธิ์ที่
บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๐ นั้น ใหคุมครองถึงบุคคลผูกระทําหนาที่ตามมาตรานี้ดวย 

การประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันตองมีกรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุม
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๓๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ถาวุฒิสภาไมสงรางพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผูแทนราษฎรภายในกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๑๔๖ ใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น และใหดําเนินการ
ตามมาตรา ๑๕๐ ตอไป 

 
มาตรา ๑๔๘  รางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวตามมาตรา ๑๔๗ นั้น สภา

ผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันไดลวงพนไปนับแตวันที่
วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผูแทนราษฎร สําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา 
๑๔๗ (๒) และนับแตวันที่สภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวย สําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา 
๑๔๗ (๓) ในกรณีเชนวานี้ ถาสภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการ
รวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎรแลว ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และให
ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๕๐ 

ถารางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวเปนรางพระราชบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน 
สภาผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นพิจารณาใหมไดทันที ในกรณีเชนวานี้ ถาสภา
ผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียง
มากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวาราง



 - ๕๐ - 

พระราชบัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา 
๑๕๐ 

 
มาตรา ๑๔๙  ในระหวางที่มีการยับยั้งรางพระราชบัญญัติใดตามมาตรา ๑๔๗ 

คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกัน
หรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไวมิได 

ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นวารางพระราชบัญญัติที่เสนอหรือสง
ใหพิจารณานั้น เปนรางพระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของราง
พระราชบัญญัติที่ตองยับยั้งไว ใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาสงราง
พระราชบัญญัติดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาเปนราง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันหรือคลายกันกับหลักการของรางพระราชบัญญัติที่ตอง
ยับยั้งไว ใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

 
มาตรา ๑๕๐  รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ให

นายกรัฐมนตรีนํ า ข้ึนทูลเกล าทูลกระหมอมถวายภายในยี่ สิบวันนับแตวันที่ ได รับร าง
พระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภาเพ่ือพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได 

 
มาตรา ๑๕๑  รางพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยและ

พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา รัฐสภาจะตอง
ปรึกษารางพระราชบัญญัตินั้นใหม ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําราง
พระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระ
ปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวันใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินั้นประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปนกฎหมายไดเสมือนหนึ่งวาพระมหากษัตริยไดทรงลงพระ
ปรมาภิไธยแลว 

 
มาตรา ๑๕๒  การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎร

วินิจฉัยวามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ หากสภา
ผูแทนราษฎรมิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญข้ึนประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมด ทั้งนี้ โดยมีสัดสวนหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน 

 
มาตรา ๑๕๓  ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา

ผูแทนราษฎรรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือบรรดารางพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริยไม
ทรงเห็นชอบดวยหรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป 



 - ๕๑ - 

ในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร 
หรือวุฒิสภาแลวแตกรณี จะพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือรางพระราชบัญญัติที่
รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได ถาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป
รองขอภายในหกสิบวันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามี
มติเห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรีมิไดรองขอภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัติตอไปตาม
วรรคสองใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี 

 
สวนที่ ๘ 

การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
   

 
มาตรา ๑๕๔  รางพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาใหความเห็นชอบแลว กอนที่

นายกรัฐมนตรีจะนําข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตาม
มาตรา ๑๕๐ หรือรางพระราชบัญญัติใดที่ รัฐสภาลงมติ ยืนยันตามมาตรา  ๑๕๑ กอนที่
นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง 

(๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เห็นวา
รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็น
นั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา 

(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ใหสงความเห็นเชน
วานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
ทราบโดยไมชักชา 

ในระหวางที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ใหนายกรัฐมนตรีระงับการ
ดําเนินการเพื่อประกาศใชรางพระราชบัญญัติดังกลาวไวจนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย 

ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และขอความดังกลาว
เปนสาระสําคัญใหรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญนี้แตมิใชกรณีตามวรรคสาม ใหขอความที่ขัดหรือแยงนั้นเปนอันตกไป และให
นายกรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ แลวแตกรณี ตอไป 
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มาตรา ๑๕๕  บทบัญญัติมาตรา ๑๕๔ ใหนํามาใชบังคับกับรางขอบังคับการ

ประชุมสภาผูแทนราษฎรรางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา และรางขอบังคับการประชุมรัฐสภา ที่
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภาหรือรัฐสภา แลวแตกรณี ใหความเห็นชอบแลว แตยังมิไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาดวยโดยอนุโลม 

 
สวนที่ ๙ 

การควบคุมการบริหารราชการแผนดิน 
   

 
มาตรา ๑๕๖  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู

ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่ได แตรัฐมนตรียอมมีสิทธิที่จะไมตอบเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นวาเร่ืองนั้นยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญ
ของแผนดิน 

 
มาตรา ๑๕๗  การบริหารราชการแผนดินเรื่องใดที่เปนปญหาสําคัญที่อยูในความ

สนใจของประชาชน เปนเรื่องที่กระทบถึงประโยชนของประเทศชาติหรือประชาชน หรือที่เปนเรื่อง
เรงดวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจแจงเปนลายลักษณอักษรตอประธานสภาผูแทนราษฎรกอน
เร่ิมประชุมในวันนั้นวาจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการบริหารราชการ
แผนดินเรื่องนั้นโดยไมตองระบุคําถาม และใหประธานสภาผูแทนราษฎรบรรจุเร่ืองดังกลาวไวใน
วาระการประชุมวันนั้น 

การถามและการตอบกระทูตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดสัปดาหละหนึ่งครั้ง และให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูนั้นตั้งกระทูถามดวยวาจาเรื่องการบริหารราชการแผนดินนั้นไดเร่ืองละ
ไมเกินสามครั้ง ทั้งนี้ ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

 
มาตรา ๑๕๘  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อ
ลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ญัตติดังกลาวตองเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
คนตอไปซึ่งเปนบุคคลตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ดวย และเมื่อไดมีการเสนอญัตติแลว จะมีการ
ยุบสภาผูแทนราษฎรมิได เวนแตจะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไมไดคะแนนเสียงตามวรรค
สาม 

การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ถาเปนเรื่องที่เก่ียวกับ
พฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ราชการ 
หรือจงใจฝาฝนบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอโดยไมมีการยื่นคํารองขอตาม
มาตรา ๒๗๑ กอนมิได และเมื่อไดมีการย่ืนคํารองขอตามมาตรา ๒๗๑ แลว ใหดําเนินการตอไป
ไดโดยไมตองรอผลการดําเนินการตามมาตรา ๒๗๒ 
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เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใชดวยมติใหผานระเบียบวาระเปดอภิปราย
นั้นไปใหสภาผูแทนราษฎรลงมติไววางใจหรือไมไววางใจ การลงมติในกรณีเชนวานี้มิใหกระทําใน
วันเดียวกับวันที่การอภิปรายสิ้นสุด มติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร 

ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงไมมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเขาช่ือเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายนั้น เปนอันหมดสิทธิที่จะเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจ
นายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น 

ในกรณีที่มติไมไววางใจมีคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําช่ือผูที่ไดรับการเสนอชื่อตาม
วรรคหนึ่งกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงตั้งตอไป และมิใหนํามาตรา ๑๗๒ มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๕๙  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหกของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อ
ลงมติไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๘ วรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

รัฐมนตรีคนใดพนจากตําแหนงเดิมแตยังคงเปนรัฐมนตรีในตําแหนงอ่ืนภายหลัง
จากวันที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาช่ือตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีคนนั้นยังคงตองถูกอภิปราย
เพ่ือลงมติไมไววางใจตามวรรคหนึ่งตอไป 

ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับกับรัฐมนตรีผูซึ่งพนจากตําแหนงเดิมไมเกิน
เกาสิบวันกอนวันที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาช่ือตามวรรคหนึ่ง แตยังคงเปนรัฐมนตรีใน
ตําแหนงอ่ืนดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๖๐  ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มิไดอยูในพรรคการเมืองที่

สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมีจํานวนไมถึงเกณฑที่จะเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙ ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนมากกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวทั้งหมดเทาที่มีอยูมีสิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคลตามมาตรา ๑๕๘ 
หรือมาตรา ๑๕๙ ไดเมื่อคณะรัฐมนตรีไดบริหารราชการแผนดินมาเกินกวาสองปแลว 

 
มาตรา ๑๖๑  สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา มีสิทธิเขาช่ือขอเปดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อใหคณะรัฐมนตรี
แถลงขอเท็จจริงหรือช้ีแจงปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินโดยไมมีการลงมติ 

การขอเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระทําไดครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่ง 
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มาตรา ๑๖๒  ในกรณีที่มีการประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพ่ือตั้งกระทู
ถามในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหนาที่ หรือการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใด 
ใหเปนหนาที่ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้นตองเขารวมประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาเพ่ือช้ีแจงหรือตอบกระทูถามในเรื่องนั้นดวยตนเอง เวนแตมีเหตุจําเปนอันมิอาจหลีกเล่ียง
ไดทําใหไมอาจเขาช้ีแจงหรือตอบกระทู แตตองแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธาน
วุฒิสภาทราบกอนหรือในวันประชุมสภาในเรื่องดังกลาว 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทูถาม การ
อภิปราย และการลงมติในการอภิปรายไมไววางใจ 

 
หมวด ๗ 

การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน 
   

 
มาตรา ๑๖๓  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคน มีสิทธิเขาช่ือ

รองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติตามที่กําหนดในหมวด ๓ และ
หมวด ๕ แหงรัฐธรรมนูญนี ้

คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองจัดทํารางพระราชบัญญัติเสนอมาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการเขาช่ือ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ ใหเปนไปตามที่

กฎหมายบัญญัต ิ
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

ตองใหผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นชี้แจงหลักการของ
รางพระราชบัญญัติและคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวจะตอง
ประกอบดวยผูแทนของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาช่ือเสนอรางพระราชบัญญัตินั้นจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดดวย 

 
มาตรา ๑๖๔  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน มีสิทธิ

เขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนบุคคลตาม
มาตรา ๒๗๐ ออกจากตําแหนงได 

คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาว
กระทําความผิดเปนขอๆ ใหชัดเจน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการที่ประชาชนจะเขาช่ือรองขอตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
มาตรา ๑๖๕  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งยอมมีสิทธิออกเสียงประชามต ิ
การจัดใหมีการออกเสียงประชามติใหกระทําไดในเหตุ ดังตอไปนี ้
(๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนได

เสียของประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจ
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ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการ
ออกเสียงประชามติได 

(๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ 
การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจัดใหเปนการออกเสียงเพื่อมีขอ

ยุติโดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงประชามติในปญหาที่จัดใหมีการออกเสียงประชามติ 
หรือเปนการออกเสียงเพ่ือใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีก็ได เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปน
การเฉพาะ 

การออกเสียงประชามติตองเปนการใหออกเสียงเห็นชอบหรือไมเห็นชอบใน
กิจการตามที่จัดใหมีการออกเสียงประชามติ และการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญหรือเก่ียวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล จะกระทํามิได 

กอนการออกเสียงประชามติ รัฐตองดําเนินการใหขอมูลอยางเพียงพอ และให
บุคคลฝายที่เห็นชอบและไมเห็นชอบกับกิจการนั้น มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนไดอยางเทา
เทียมกัน 

หลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ ซึ่งอยางนอยตองกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
ออกเสียงประชามติระยะเวลาในการดําเนินการ และจํานวนเสียงประชามติ เพ่ือมีขอยุติ 

 
หมวด ๘ 

การเงิน การคลัง และงบประมาณ 
   

 
มาตรา ๑๖๖  งบประมาณรายจายของแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัติ ถา

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใช
กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนั้นไปพลางกอน 

 
มาตรา ๑๖๗  ในการนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณตองมีเอกสารประกอบซึ่งรวมถึงประมาณการรายรับ และวัตถุประสงค กิจกรรม 
แผนงาน โครงการในแตละรายการของการใชจายงบประมาณใหชัดเจน รวมทั้งตองแสดงฐานะ
การเงินการคลังของประเทศเกี่ยวกับภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดจากการใชจายและการ
จัดหารายได ประโยชนและการขาดรายไดจากการยกเวนภาษีเฉพาะรายในรูปแบบตางๆ ความ
จําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป ภาระหนี้และการกอหนี้ของรัฐและฐานะการเงินของ
รัฐวิสาหกิจ ในปที่ขออนุมัติงบประมาณนั้นและปงบประมาณที่ผานมาเพื่อใชประกอบการพิจารณา
ดวย 

หากรายจายใดไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นใดของรัฐไดโดยตรง ใหจัดไวในรายการรายจายงบกลาง โดยตองแสดงเหตุผลและ
ความจําเปนในการกําหนดงบประมาณรายจายงบกลางนั้นดวย 



 - ๕๖ - 

ใหมีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกําหนดกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่ง
รวมถึงหลักเกณฑเก่ียวกับการวางแผนการเงินระยะปานกลาง การจัดหารายได การกําหนด
แนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายของแผนดิน การบริหารการเงินและทรัพยสิน การบัญชี 
กองทุนสาธารณะการกอหนี้หรือการดําเนินการที่ผูกพันทรัพยสินหรือภาระทางการเงินของรัฐ 
หลักเกณฑการกําหนดวงเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และการอื่นที่เก่ียวของ ซึ่ง
จะตองใชเปนกรอบในการจัดหารายได กํากับการใชจายเงินตามหลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนา
ทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน และความเปนธรรมในสังคม 

 
มาตรา ๑๖๘  รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย สภา
ผูแทนราษฎรจะตองวิเคราะหและพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาวันนับแตวันที่ราง
พระราชบัญญัติดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎร 

ถาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นไมแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาที่กลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบในราง
พระราชบัญญัตินั้นและใหเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอวุฒิสภา 

ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไมใหความ
เห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแตวันที่รางพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแกไขเพิ่มเติมใดๆ 
มิไดถาพนกําหนดเวลาดังกลาวใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบในรางพระราชบัญญัตินั้น ใน
กรณีเชนนี้และในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๑๕๐ 

ถารางพระราชบัญญัติดังกลาววุฒิสภาไมเห็นชอบดวย ใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๑๔๘ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และรางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิได แตอาจแปรญตัติ
ในทางลดหรือตัดทอนรายจายซึ่งมิใชรายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้

(๑) เงินสงใชตนเงินกู 
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู 
(๓) เงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย 
ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือของคณะกรรมาธิการ การ

เสนอ การแปรญัตติหรือการกระทําดวยประการใดๆ ที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย จะ
กระทํามิได 

ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง
ในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา เห็นวามีการกระทําฝาฝนบทบัญญัติตาม
วรรคหกใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณา
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วินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นดังกลาว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการ
กระทําฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหก ใหการเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทําดังกลาวสิ้นผลไป 

รัฐตองจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา 
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและองคกรตามรัฐธรรมนูญ 

ในการพิจารณางบประมาณรายจายของรัฐสภา ศาล และองคกรตามวรรคแปด 
หากหนวยงานนั้นเห็นวางบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรใหนั้นไมเพียงพอ ใหสามารถเสนอ
คําขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการไดโดยตรง 

 
มาตรา ๑๖๙  การจายเงินแผนดินจะกระทํา ไดก็เฉพาะที่ไดอนุญาตไวใน

กฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการ
โอนงบประมาณหรือกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนรัฐบาลจะจายไป
กอนก็ได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเชนวานี้ตองตั้ง
งบประมาณรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลังในพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ใหกําหนดแหลงที่มาของรายไดเพ่ือชดใชรายจายที่ไดใชเงินคงคลังจายไป
กอนแลวดวย 

ในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ คณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
โอนหรือนํารายจายที่กําหนดไวสําหรับหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไปใชในรายการที่แตกตาง
จากที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปไดทันที และใหรายงานรัฐสภา
ทราบโดยไมชักชา 

ในกรณีที่มีการโอนหรือนํารายจายตามงบประมาณที่กําหนดไวในรายการใดไปใช
ในรายการอื่นของหนวยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหรัฐบาลรายงานรัฐสภาเพื่อทราบทุกหกเดือน 

 
มาตรา ๑๗๐  เงินรายไดของหนวยงานของรัฐใดที่ไมตองนําสงเปนรายได

แผนดินใหหนวยงานของรัฐนั้นทํารายงานการรับและการใชจายเงินดังกลาว เสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเมื่อ ส้ินปงบประมาณทุกป และใหคณะรัฐมนตรีทํารายงานเสนอตอสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป 

การใชจายเงินรายไดตามวรรคหนึ่งตองอยูภายใตกรอบวินัยการเงินการคลังตาม
หมวดนี้ดวย 

 
หมวด ๙ 

คณะรัฐมนตร ี
   

 
มาตรา ๑๗๑  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรี

อ่ืนอีกไมเกินสามสิบหาคน ประกอบเปนคณะรัฐมนตรี มีหนาที่บริหารราชการแผนดินตามหลัก
ความรับผิดชอบรวมกัน 
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นายกรัฐมนตรีตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา 
๑๗๒ 

ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
นายกรัฐมนตร ี

นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินกวาแปดปมิได 
 
มาตรา ๑๗๒  ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร

ไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภา
เปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ 

การเสนอช่ือบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ตอง
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎรรับรอง 

มติของสภาผูแทนราษฎรที่ เ ห็นชอบดวยในการแตงตั้ งบุคคลใดให เปน
นายกรัฐมนตรีตองมีคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
ผูแทนราษฎร การลงมติในกรณีเชนวานี้ใหกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปดเผย 

 
มาตรา ๑๗๓  ในกรณีที่พนกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่มีการเรียกประชุม

รัฐสภาเพื่อใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดมาประชุมเปนครั้งแรกแลว ไมปรากฏวามีบุคคลใด
ไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบใหไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม ให
ประธานสภาผูแทนราษฎรนําความขึ้นกราบบังคมทูลภายในสิบหาวันนับแตวันที่พนกําหนดเวลา
ดังกลาวเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๗๔  รัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) (๗) (๘) 

(๙) (๑๑) 
(๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔) 
(๕) ไมเคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปกอนไดรับ

แตงตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไมเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงสมาชิกภาพส้ินสุดลง

มาแลวยังไมเกินสองปนับถึงวันที่ไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรี 
 
มาตรา  ๑๗๕   กอนเข า รับหน าที่  รัฐมนตรีตองถวายสัตยปฏิญาณตอ

พระมหากษัตริยดวยถอยคํา ดังตอไปนี ้
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“ขาพระพุทธเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนของ
ประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ” 

 
มาตรา ๑๗๖  คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอ

รัฐสภาและชี้แจงการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามมาตรา ๗๕ โดยไมมีการลง
มติความไววางใจทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาที่ และเมื่อแถลงนโยบายตอรัฐสภา
แลวตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการแตละปตาม
มาตรา ๗๖ 

กอนแถลงนโยบายตอรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สําคัญและจําเปน
เรงดวนซึ่งหากปลอยใหเนิ่นชาไปจะกระทบตอประโยชนสําคัญของแผนดิน คณะรัฐมนตรีที่เขารับ
หนาที่จะดําเนินการไปพลางกอนเพียงเทาที่จําเปนก็ได 

 
มาตรา ๑๗๗  รัฐมนตรียอมมีสิทธิเขาประชุมและแถลงขอเท็จจริงหรือแสดง

ความคิดเห็นในที่ประชุมสภา และในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติใหเขาประชุมใน
เร่ืองใด รัฐมนตรีตองเขารวมประชุม และใหนําเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๓๐ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ถารัฐมนตรีผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
ขณะเดียวกันดวยหามมิใหรัฐมนตรีผูนั้นออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่เก่ียวกับการดํารงตําแหนง 
การปฏิบัติหนาที่หรือการมีสวนไดเสียในเรื่องนั้น 

 
มาตรา ๑๗๘  ในการบริหารราชการแผนดิน รัฐมนตรีตองดําเนินการตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ไดแถลงไวตามมาตรา ๑๗๖ และตอง
รับผิดชอบตอสภาผูแทนราษฎรในหนาที่ของตน รวมทั้งตองรับผิดชอบรวมกันตอรัฐสภาใน
นโยบายทั่วไปของคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๑๗๙  ในกรณีที่มีปญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินที่

คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟงความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
นายกรัฐมนตรีจะแจงไปยังประธานรัฐสภาขอใหมีการเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของ
รัฐสภาก็ได ในกรณีเชนวานี้รัฐสภาจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได 

 
มาตรา ๑๘๐  รัฐมนตรีทั้งคณะพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ 
(๒) อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร 
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก 



 - ๖๐ - 

ในกรณีที่ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงตามมาตรา ๑๘๒ (๑) 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๘๑  คณะรัฐมนตรีที่พนจากตําแหนง ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติ

หนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที่ แตในกรณีพนจากตําแหนงตาม
มาตรา ๑๘๐ (๒) คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหนาที่ไดเทาที่จําเปน ภายใตเง่ือนไขที่
กําหนด ดังตอไปนี ้

(๑) ไมกระทําการอันเปนการใชอํานาจแตงตั้งหรือโยกยายขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือ
หุนใหญ หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากการปฏิบัติหนาที่หรือพนจากตําแหนง หรือใหผูอ่ืนมา
ปฏิบัติหนาที่แทน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน 

(๒) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติใหใชจายงบประมาณสํารองจายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกอน 

(๓) ไมกระทําการอันมีผลเปนการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเปนการ
สรางความผูกพันตอคณะรัฐมนตรีชุดตอไป 

(๔) ไมใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอ
การเลือกตั้งและไมกระทําการอันเปนการฝาฝนขอหามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด 

 
มาตรา ๑๘๒  ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ 

เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

(๔) สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจตามมาตรา ๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๗๔ 
(๖) มีพระบรมราชโองการใหพนจากความเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๘๓ 
(๗) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘ หรือมาตรา ๒๖๙ 
(๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
นอกจากเหตุที่ทําใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแลว 

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงเมื่อครบกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสี่ ดวย 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของความ

เปนรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปน
ผูสงเร่ืองใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไดดวย 

 



 - ๖๑ - 

มาตรา ๑๘๓  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพน
จากความเปนรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา 

 
มาตรา ๑๘๔  ในกรณีเพ่ือประโยชนในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ

ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 

การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็น
วาเปนกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได 

ในการประชุมรัฐสภาคราวตอไป ใหคณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดนั้นตอ
รัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไมชักชา ถาอยูนอกสมัยประชุมและการรอการเปดสมัยประชุมสามัญจะ
เปนการชักชาคณะรัฐมนตรีตองดําเนินการใหมีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณา
อนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนดโดยเร็ว ถาสภาผูแทนราษฎรไมอนุมัติ หรือสภาผูแทนราษฎร
อนุมัติแตวุฒิสภาไมอนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมมากกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นตกไป แต
ทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนกิจการที่ไดเปนไปในระหวางที่ใชพระราชกําหนดนั้น 

หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติแหงกฎหมายใด และพระราชกําหนดนั้นตองตกไปตามวรรคสาม ใหบทบัญญัติแหง
กฎหมายที่มีอยูกอนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใชบังคับตอไปนับแตวันที่การไมอนุมัติ
พระราชกําหนดนั้นมีผล 

ถาสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือถาวุฒิสภาไม
อนุมัติและสภาผูแทนราษฎรยืนยันการอนุมัติดวยคะแนนเสียงมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร ใหพระราชกําหนดนั้นมีผลใชบังคับเปนพระราชบัญญัติ
ตอไป 

การอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด ใหนายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผูแทนราษฎรและของวุฒิสภาในกรณียืนยัน
การอนุมัติพระราชกําหนด จะตองกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น  

 
มาตรา ๑๘๕  กอนที่สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะไดอนุมัติพระราชกําหนด

ใดตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสาม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา มีสิทธิเขาช่ือเสนอความเห็นตอ
ประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวาพระราชกําหนดนั้นไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง และใหประธานแหงสภานั้นสงความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันที่
ไดรับความเห็นเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยนั้น
ไปยังประธานแหงสภาที่สงความเห็นนั้นมา 
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เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาได รับความเห็นของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งแลว ใหรอการพิจารณาพระราช
กําหนดนั้นไวกอนจนกวาจะไดรับแจงคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหพระราชกําหนดนั้นไมมีผลบังคับมาแตตน 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวาพระราชกําหนดใดไมเปนไปตามมาตรา ๑๘๔ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทั้งหมด 

 
มาตรา ๑๘๖  ในระหวางสมัยประชุม ถามีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวย

ภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโดยดวนและลับเพื่อรักษาประโยชนของแผนดนิ
พระมหากษัตริยจะทรงตราพระราชกําหนดใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติก็ได 

พระราชกําหนดที่ไดตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะตองนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎร
ภายในสามวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘๔ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๘๗  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราช

กฤษฎีกาโดยไมขัดตอกฎหมาย 
 
มาตรา ๑๘๘  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศใชและเลิก

ใชกฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 
ในกรณีที่มีความจําเปนตองประกาศใชกฎอัยการศึกเฉพาะแหงเปนการรีบดวน 

เจาหนาที่ฝายทหารยอมกระทําไดตามกฎหมายวาดวยกฎอัยการศึก 
 
มาตรา ๑๘๙  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการประกาศสงคราม

เมื่อไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา 
มติใหความเห็นชอบของรัฐสภาตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 
ในระหวางที่อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผูแทนราษฎรถูกยุบ ให

วุฒิสภาทําหนาที่รัฐสภาในการใหความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และการลงมติตองมีคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๑๙๐  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญา

สันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ 
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ง

ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ 
หรือจะตองออกพระราชบัญญัติเพ่ือใหการเปนไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบตอความ
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มั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุน 
หรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ 
รัฐสภาจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่องดังกลาว 

กอนการดําเนินการเพื่อทําหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีตองใหขอมูลและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน และตองช้ีแจงตอรัฐสภาเก่ียวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ใหคณะรัฐมนตรีเสนอ
กรอบการเจรจาตอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบดวย 

เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแลว กอนที่จะแสดงเจตนาใหมีผล
ผูกพันคณะรัฐมนตรีตองใหประชาชนสามารถเขาถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และใน
กรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนหรือผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม คณะรัฐมนตรีตองดําเนินการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบนั้น
อยางรวดเร็วเหมาะสม และเปนธรรม 

ใหมีกฎหมายวาดวยการกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาที่มี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยางกวางขวาง หรือมีผลผูกพัน
ดานการคา หรือการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งการแกไขหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกลาวโดยคํานึงถึงความเปนธรรมระหวางผูที่ไดประโยชนกับผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป 

ในกรณีที่มีปญหาตามวรรคสอง ใหเปนอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้
ขาด โดยใหนําบทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใชบังคับกับการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๙๑  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการพระราชทานอภัย

โทษ 
 
มาตรา ๑๙๒  พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการถอดถอนฐานันดร

ศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 
มาตรา ๑๙๓  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือน 

ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเทา และทรงใหพนจากตําแหนง เวนแตกรณีที่พนจาก
ตําแหนงเพราะความตาย 

 
มาตรา ๑๙๔  ขาราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา

และมิใชขาราชการการเมือง จะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอ่ืนมิได 
 
มาตรา ๑๙๕  บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอัน

เก่ียวกับราชการแผนดิน ตองมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เวนแตที่มีบัญญัติไว
เปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี้ 
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บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแลวหรือถือเสมือนหนึ่งวาไดทรงลงพระ
ปรมาภิไธยแลวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน 

 
มาตรา ๑๙๖  เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนขององคมนตรี

ประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่ง
ตองกําหนดใหจายไดไมกอนวันเขารับหนาที่ 

บําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนขององคมนตรีซึ่งพนจาก
ตําแหนงใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 
หมวด ๑๐ 

ศาล 
   

 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๑๙๗ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเปนอํานาจของศาลซึ่งตอง
ดําเนินการใหเปนไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย 

ผูพิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีใหเปนไปโดย
ถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรม ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

การโยกยายผูพิพากษาและตุลาการโดยไมไดรับความยินยอมจากผูพิพากษาและ
ตุลาการนั้นจะกระทํามิได เวนแตเปนการโยกยายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนการเลื่อน
ตําแหนงใหสูงข้ึนเปนกรณีที่อยูในระหวางถูกดํา เนินการทางวินัยหรือตกเปนจํา เลยในคดีอาญา 
เปนกรณีที่กระทบกระเทือนตอความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือ
เหตุจําเปนอื่นอันไมอาจกาวลวงได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

ผูพิพากษาและตุลาการจะเปนขาราชการการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองมิได 

 
มาตรา ๑๙๘  บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งข้ึนไดก็แตโดยพระราชบัญญัติ 
การตั้งศาลข้ึนใหมเพ่ือพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีที่มีขอหาฐานใด

ฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยูตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทํามิได 
การบัญญัติกฎหมายใหมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวา

ดวยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใชแกคดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทํามิได 
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มาตรา ๑๙๙  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ระหวางศาลยุติธรรม ศาล
ปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอ่ืน ใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่ง
ประกอบดวยประธานศาลฎีกาเปนประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอื่น และ
ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไมเกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ เปนกรรมการ 

หลักเกณฑการเสนอปญหาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 
มาตรา ๒๐๐  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งผูพิพากษาและตุลาการ และทรงใหพน

จากตําแหนง เวนแตกรณีที่พนจากตําแหนงเพราะความตาย 
การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาและตุลาการในศาลอื่นนอกจากศาลรัฐธรรมนูญ 

ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร พนจากตําแหนง ตลอดจนอํานาจพิพากษาคดีและวิธี
พิจารณาของศาลดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลนั้น 

 
มาตรา ๒๐๑  กอนเขารับหนาที่ ผูพิพากษาและตุลาการตองถวายสัตยปฏิญาณ

ตอพระมหากษัตริยดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
“ขาพระพุทธเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอถวายสัตยปฏิญาณวา ขาพระพุทธเจาจะ

จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และจะปฏิบัติหนาที่ในพระปรมาภิไธยดวยความซื่อสัตยสุจริต โดย
ปราศจากอคติทั้งปวง เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมแกประชาชน และความสงบสุขแหงราชอาณาจักร 
ทั้งจะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการ” 

 
มาตรา ๒๐๒  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของผู

พิพากษาและตุลาการ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ จะนําระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงิน
ประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนมาใชบังคับมิได 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน 
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และกรรมการตรวจเงินแผนดิน ดวยโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๒๐๓  บุคคลจะดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาล

ยุติธรรมกรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการ
ของศาลอื่นตามกฎหมายวาดวยการนั้น ในเวลาเดียวกันมิได ทั้งนี้ ไมวาจะเปนกรรมการโดย
ตําแหนงหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 
สวนที่ ๒ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 
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มาตรา ๒๐๔  ศาลรัฐธรรมนูญประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
จากบุคคลดังตอไปนี ้

(๑) ผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกา ซึ่ง
ไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนสามคน 

(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จํานวนสองคน 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตร
อยางแทจริงและไดรับเลือกตามมาตรา ๒๐๖ จํานวนสองคน 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือสังคมศาสตรอ่ืน ซึ่งมี
ความรูความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารราชการแผนดินอยางแทจริงและไดรับเลือกตามมาตรา 
๒๐๖ จํานวนสองคน 

ในกรณีที่ไมมีผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไดรับ
เลือกตาม (๑) หรือ (๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุด แลวแตกรณีเลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๕ และมี
ความรู ความเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตรที่เหมาะสมจะปฏิบัติหนาที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณ ี

ใหผูไดรับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ แลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๒๐๕  ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ตองมีคุณสมบัติและ

ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบหาปบริบูรณ 
(๓) เคยเปนรัฐมนตรี ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด กรรมการการ

เลือกตั้งผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจ
เงินแผนดินหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวารอง
อัยการสูงสุดอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงทางบริหารในหนวยราชการที่มีอํานาจบริหารเทียบเทา
อธิบดี หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาศาสตราจารย หรือเคยเปนทนายความที่ประกอบวิชาชีพอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่องไมนอยกวาสามสิบปนับถึงวันที่ไดรับการเสนอชื่อ 

(๔) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐๐ หรือมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๔) 
(๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔) 
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(๕) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

(๖) ไมเปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนของพรรคการเมือง ใน
ระยะสามปกอนดํารงตําแหนง 

(๗) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

 
มาตรา ๒๐๖  การสรรหาและการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๔ 

(๓) และ (๔) ใหดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง ประกอบดวย

ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร และประธานองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน เปน
กรรมการ ทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว แลวให
เสนอรายชื่อผูไดรับเลือกพรอมความยินยอมของผูนั้นตอประธานวุฒิสภา มติในการคัดเลือก
ดังกลาวตองลงคะแนนโดยเปดเผยและตองมีคะแนนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดเทาที่มีอยู ในกรณีที่ไมมีกรรมการในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถา
กรรมการที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งใหคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๓ วรรคสองมา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

(๒) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติใหความเห็นชอบบุคคลผู
ไดรับการคัดเลือกตาม (๑) ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อ การลงมติใหใชวิธี
ลงคะแนนลับ ในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบ ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพ่ือ
ทรงแตงตั้งตอไป ในกรณีที่วุฒิสภาไมเห็นชอบในรายชื่อใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหสง
รายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพรอมดวยเหตุผลเพื่อให
ดําเนินการสรรหาใหม หากคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมเห็นดวยกับวุฒิสภา
และมีมติยืนยนัตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันท ใหสงรายชื่อนั้นใหประธานวุฒิสภานําความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงแตงตั้งตอไป แตถามติที่ยืนยันตามมติเดิมไมเปนเอกฉันท ใหเร่ิมกระบวนการ
สรรหาใหม ซึ่งตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุใหตองดําเนินการ
ดังกลาว 

ในกรณีที่ไมอาจสรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม (๑) ไดภายในเวลาที่กําหนด ไมวาดวย
เหตุใดๆ ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาแตงตั้งผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผู
พิพากษาศาลฎีกาจํานวนสามคน และใหที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดแตงตั้งตุลา
การในศาลปกครองสูงสุดจํานวนสองคน เปนกรรมการสรรหาเพื่อดําเนินการตาม (๑) แทน 

 
มาตรา ๒๐๗  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอง 
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(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถ่ินหรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ 
(๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุง

หาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 
(๔) ไมประกอบวิชาชีพอิสระอ่ืนใด 
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

เลือกบุคคลหรือวุฒิสภาใหความเห็นชอบบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยไดรับความ
ยินยอมของบุคคลนั้นผูไดรับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหนาที่ไดตอเมื่อตนไดลาออกจากการเปนบุคคล
ตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เช่ือไดวาตนไดเลิกประกอบวิชาชีพอิสระ
ดังกลาวแลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับเลือกหรือไดรับความเห็นชอบ แตถา
ผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับ
เลือกหรือไดรับความเห็นชอบใหเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ 
และมาตรา ๒๐๖ แลวแตกรณี มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๐๘  ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการ

ดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพนจากตําแหนงตาม

วาระ ใหปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหมจะเขารับหนาที ่

ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปนเจาพนักงานในการ
ยุติธรรมตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๒๐๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๕ 
(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๐๗ 
(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
(๗) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ 

เวนแตเปนกรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
ความผิดลหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปไดภายใตบังคับมาตรา ๒๑๖ 
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มาตรา ๒๑๐  ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพน

จากตําแหนงตามวาระพรอมกันทั้งหมด ใหเร่ิมดําเนินการตามมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๐๖ 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญศาล
ฎีกาใหดําเนินการตามมาตรา ๒๐๔ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

(๒) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไดรับเลือกโดยที่ประชุมใหญตุลา
การในศาลปกครองสูงสุด ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๐๔ ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันที่พนจากตําแหนง 

(๓) ในกรณีที่เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๔ (๓) หรือ (๔) ให
ดําเนินการตามมาตรา ๒๐๖ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 

ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนงไมวาทั้งหมดหรือบางสวนนอก
สมัยประชุมของรัฐสภา ใหดําเนินการตามมาตรา ๒๐๖ ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัย
ประชุมของรัฐสภา 

ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ 
วรรคสามมาใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๑๑  ในการที่ศาลจะใชบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับแกคดีใด ถาศาล

เห็นเองหรือคูความโตแยงพรอมดวยเหตุผลวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวยบทบัญญัติ
มาตรา ๖ และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เก่ียวกับบทบัญญัตินั้น ใหศาลสง
ความเห็นเชนวานั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะไดพิจารณาวินิจฉัย ในระหวางนั้นใหศาล
ดําเนินการพิจารณาตอไปไดแตใหรอการพิพากษาคดีไวช่ัวคราว จนกวาจะมีคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาคําโตแยงของคูความตามวรรคหนึ่งไมเปนสาระ
อันควรไดรับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาก็ได 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหใชไดในคดีทั้งปวง แตไมกระทบกระเทือนถึงคํา
พิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแลว 

 
มาตรา ๒๑๒  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวมี

สิทธิย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัยวาบทบัญญัติแหงกฎหมายขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญได 

การใชสิทธิตามวรรคหนึ่งตองเปนกรณีที่ไมอาจใชสิทธิโดยวิธีการอื่นไดแลว ทั้งนี้ 
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
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มาตรา ๒๑๓  ในการปฏิบัติหนาที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจเรียกเอกสารหรือ
หลักฐานที่เก่ียวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหพนักงาน
สอบสวนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ดําเนินการใดเพื่อ
ประโยชนแหงการพิจารณาได 

ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่
มอบหมาย 

 
มาตรา ๒๑๔  ในกรณีที่มีความขัดแยงเก่ียวกับอํานาจหนาที่ระหวางรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรีหรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มิใชศาลตั้งแตสององคกรขึ้นไป ใหประธานรัฐสภา 
นายกรัฐมนตรี หรือองคกรนั้น เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

 
มาตรา ๒๑๕  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นวาเร่ืองใดหรือประเด็นใดที่ไดมีการ

เสนอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เปนเรื่องหรือประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยพิจารณาวินิจฉัย
แลวศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับเรื่องหรือประเด็นดังกลาวไวพิจารณาก็ได 

 
มาตรา ๒๑๖  องคคณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่งพิจารณาและใน

การทําคําวินิจฉัย ตองประกอบดวยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไมนอยกวาหาคน คําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญใหถือเสียงขางมาก เวนแตจะมีบัญญัติเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี ้

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคคณะทุกคนจะตองทําความเห็นในการวินิจฉัย
ในสวนของตนพรอมแถลงดวยวาจาตอที่ประชุมกอนการลงมติ 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทุกคนใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยางนอยตองประกอบดวยความเปนมาหรือคํา
กลาวหาสรุปขอเท็จจริงที่ไดมาจากการพิจารณา เหตุผลในการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงและขอ
กฎหมาย และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิง 

คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
ศาล และองคกรอื่นของรัฐ 

วิธี พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

 
มาตรา ๒๑๗  ศาลรัฐธรรมนูญมีหนวยธุรการของศาลรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระ 

โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตองมาจากการเสนอของประธาน

ศาลรัฐธรรมนูญและไดรับความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ

การดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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สวนที่ ๓ 
ศาลยุตธิรรม 

   
 

มาตรา ๒๑๘  ศาลยุติธรรมมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลอื่น 

 
มาตรา ๒๑๙  ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาลช้ันตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกา 

เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น 
ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให

เสนอตอศาลฎีกาไดโดยตรง และคดีที่อุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลชั้นตนหรือ
ศาลอุทธรณตามที่กฎหมายบัญญัติ เวนแตเปนกรณีที่ศาลฎีกาเห็นวาขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่
อุทธรณหรือฎีกานั้นจะไมเปนสาระอันควรแกการพิจารณา ศาลฎีกามีอํานาจไมรับคดีไวพิจารณา
พิพากษาได ทั้งนี้ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด 

ใหศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เก่ียวกับการเลือกตั้งและการเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และให
ศาลอุทธรณมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เก่ียวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ทั้งนี้ วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีใหเปนไป
ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด โดยตองใชระบบไตสวนและเปนไปโดยรวดเร็ว 

ใหมีแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองคคณะผู
พิพากษาประกอบดวยผูพิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาหรือผู
พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาจํานวนเกาคน ซึ่งไดรับเลือกโดย
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ และใหเลือกเปนรายคดี 

อํานาจหนาที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้และ
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทา
การเมือง 

 
มาตรา ๒๒๐  การแตงตั้งและการใหผูพิพากษาในศาลยุติธรรมพนจากตําแหนง 

ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกอน แลวจึงนําความกราบบังคม
ทูล 

การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผูพิพากษาในศาลยุติธรรม 
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ในการนี้ใหคณะกรรมการตุลา
การศาลยุติธรรมแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชั้นศาลละหนึ่งคณะ เพ่ือเสนอความคิดเห็นในเรื่อง
ดังกลาวเพื่อประกอบการพิจารณา 
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การใหความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสองตองคํานึงถึงความรูความสามารถและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย 
เปนสําคัญ 

 
มาตรา ๒๒๑  คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี ้
(๑) ประธานศาลฎีกาเปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิในแตละช้ันศาล ไดแก ศาลฎีกาหกคน ศาลอุทธรณส่ี

คนและศาลชั้นตนสองคน ซึ่งเปนขาราชการตุลาการในแตละช้ันศาล และไดรับเลือกจาก
ขาราชการตุลาการในแตละช้ันศาล 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน ซึ่งไมเปนขาราชการตุลาการ และ
ไดรับเลือกจากวุฒิสภา 

คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

ในกรณีที่ไมมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) หรือมีแตไมครบสองคน
ถาคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนเห็นวามีเร่ืองเรงดวนที่ตองให
ความเห็นชอบ ใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจํานวนดังกลาวเปนองคประกอบและองค
ประชุมพิจารณาเรื่องเรงดวนนั้นได 

 
มาตรา ๒๒๒  ศาลยุติธรรมมีหนวยธุรการของศาลยุติธรรมที่เปนอิสระ โดยมี

เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลฎีกา 
การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม ตองมาจากการเสนอของประธาน

ศาลฎีกาและไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
สํานักงานศาลยุติธรรมมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ

ดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

สวนที่ ๔ 
ศาลปกครอง 

   
 

มาตรา ๒๒๓  ศาลปกครองมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวย
ราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
หรือเจาหนาที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหวางหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจาหนาที่ของรัฐดวยกัน อันเนื่องมาจาก
การใชอํานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการดําเนินกิจการทางปกครองของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
หรือเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาเรื่องที่
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลปกครอง 
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อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององคกรตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งเปนการใชอํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององคกรตามรัฐธรรมนูญนั้น 

ใหมีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณ
ดวยก็ได 

 
มาตรา ๒๒๔  การแตงตั้งและการใหตุลาการในศาลปกครองพนจากตําแหนง 

ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติกอน แลว
จึงนําความกราบบังคมทูล 

ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรและผูทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผนดินอาจ
ไดรับแตงตั้งใหเปนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได การแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดใหแตงตั้งไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ทั้งหมด และตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมาย
บัญญัติและไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภากอน แลวจึงนําความกราบบังคมทูล 

การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการในศาลปกครอง 
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

ตุลาการศาลปกครองในชั้นศาลใดจะมีจํ านวนเทาใด  ให เปนไปตามที่
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองกําหนด 

 
มาตรา ๒๒๕  การแตงตั้งตุลาการในศาลปกครองใหดํารงตําแหนงประธานศาล

ปกครองสูงสุดนั้น เมื่อไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภา
แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงตั้งตอไป 

 
มาตรา ๒๒๖  คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบดวยบุคคล 

ดังตอไปนี้ 
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซึ่งเปนตุลาการในศาลปกครองและ

ไดรับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองดวยกันเอง 
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ งได รับเลือกจากวุฒิสภาสองคน  และจาก

คณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน 
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และวิธีการเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไป

ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
ในกรณีที่ไมมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) หรือมีแตไมครบสามคน

ถาคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจํานวนไมนอยกวาหกคนเห็นวาเปนเรื่องเรงดวนที่ตองให
ความเห็นชอบ ใหคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจํานวนดังกลาวเปนองคประกอบและองค
ประชุมพิจารณาเรื่องเรงดวนนั้นได 
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มาตรา ๒๒๗  ศาลปกครองมีหนวยธุรการของศาลปกครองที่เปนอิสระ โดยมี
เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธานศาลปกครองสูงสุด 

การแตงตั้งเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง ตองมาจากการเสนอของประธาน
ศาลปกครองสูงสุดและไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่
กฎหมายบัญญัต ิ

สํานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
สวนที่ ๕ 
ศาลทหาร 

   
 

มาตรา ๒๒๘  ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งผูกระทําผิดเปน
บุคคลที่อยูในอํานาจศาลทหารและคดีอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การแตงตั้งและการใหตุลาการศาลทหารพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัต ิ

 
หมวด ๑๑ 

องคกรตามรัฐธรรมนูญ 
   

 
สวนที่ ๑ 

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
   

 
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   
 

มาตรา ๒๒๙  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบดวย ประธานกรรมการคน
หนึ่งและกรรมการอื่นอีกส่ีคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งมี
ความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ 

ใหประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๒๓๐  กรรมการการเลือกตั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี ้
(๑) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบปบริบูรณ 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
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(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๕ (๑) (๔) (๕) และ 
(๖) 

(๔) ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูตรวจการแผนดิน กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๗ มาใชบังคับกับกรรมการการเลือกตั้งดวยโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๒๓๑  การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการการ

เลือกตั้งใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจํานวนเจ็ดคน ซึ่ง

ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภา
ผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาคัดเลือกจํานวน
หนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจํานวนหนึ่งคน เปน
กรรมการ ทําหนาที่สรรหาผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๐ ซึ่งสมควรเปนกรรมการการเลือกตั้ง 
จํานวนสามคน เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอมความยินยอมของผูไดรับการเสนอ
ช่ือนั้น มติในการสรรหาดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดเทาที่มีอยู ในกรณีที่ไมมีกรรมการในตําแหนงใด หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถา
กรรมการที่เหลืออยูนั้นมีจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งใหคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง
ประกอบดวยกรรมการที่เหลืออยู ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาและที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
เลือกตามวรรคหนึ่ง ตองมิใชผูพิพากษาหรือตุลาการ และตองไมเปนกรรมการสรรหาผูดํารง
ตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน 

(๒) ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๐ ซึ่ง
สมควรเปนกรรมการการเลือกตั้งจํานวนสองคน เสนอตอประธานวุฒิสภา โดยตองเสนอพรอม
ความยินยอมของผูนั้น 

(๓) การสรรหาตาม (๑) และ (๒) ใหกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุ
ที่ทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว ในกรณีที่มีเหตุที่ทําใหไมอาจดําเนินการ
สรรหาไดภายในเวลาที่กําหนดหรือไมอาจสรรหาไดครบจํานวนภายในเวลาที่กําหนดตาม (๑) ให
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจํานวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ครบกําหนด
ตาม (๑) 

(๔) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติใหความเห็นชอบผูไดรับ
การสรรหาตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ 

(๕) ในกรณีที่วุฒิสภาใหความเห็นชอบใหดําเนินการตาม (๖) แตถาวุฒิสภาไม
เห็นชอบในรายชื่อใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหสงรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหา
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กรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุมใหญศาลฎีกา แลวแตกรณี เพ่ือใหดําเนินการสรรหาใหม หาก
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุมใหญศาลฎีกา ไมเห็นดวยกับวุฒิสภา 
และมีมติยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันทหรือดวยคะแนนไมนอยกวาสองในสามของที่
ประชุมใหญศาลฎีกา แลวแตกรณีใหดําเนินการตอไปตาม (๖) แตถามติที่ยืนยันตามมติเดิมไม
เปนเอกฉันทหรือไมไดคะแนนตามที่กําหนดใหเร่ิมกระบวนการสรรหาใหม ซึ่งตองดําเนินการให
แลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุใหตองดําเนินการดังกลาว 

(๖) ใหผูไดรับความเห็นชอบตาม (๔) หรือ (๕) ประชุมและเลือกกันเองใหคน
หนึ่งเปนประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ และใหประธาน
วุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงตั้งตอไป 

 
มาตรา ๒๓๒  กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดปนับแตวันที่

พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติ

หนาที่ตอไปจนกวากรรมการการเลือกตั้งซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) และการขาด

คุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๓๐ มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของ
กรรมการการเลือกตั้งดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๓๓  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสอง

สภารวมกัน มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา มี
สิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานรัฐสภาวากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหาม หรือกระทําการอันตองหามตามมาตรา ๒๓๐ และใหประธานรัฐสภาสงคํารอง
นั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง เพ่ือใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยแลว ใหศาลรัฐธรรมนูญแจงคําวินิจฉัยไปยัง
ประธานรัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของกรรมการ
การเลือกตั้งดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๓๔  ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงตามวาระพรอมกัน

ทั้งคณะใหดําเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๓๑ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 
ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพนจากตําแหนงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราว

ออกตามวาระใหดําเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๓๑ ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่มี
เหตุดังกลาว และใหผูไดรับความเห็นชอบอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 
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มาตรา ๒๓๕  คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูควบคุมและดําเนินการจัดหรือจัด
ใหมีการเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน และ
ผูบริหารทองถ่ิน แลวแตกรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง
ประชามติ และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และเปนนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง 

ใหมีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการ
บริหารงานบุคคลการงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๒๓๖  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) ออกประกาศหรือวางระเบียบกําหนดการทั้งหลายอันจําเปนแกการปฏิบัติ

ตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการ
ดําเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง เพ่ือใหเปนไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรมและกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนใหการเลือกตั้งมี
ความเสมอภาค และมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับขอหามในการปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีขณะอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘๑ โดยคํานึงถึงการรักษาประโยชน
ของรัฐ และคํานึงถึงความสุจริต เที่ยงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการ
เลือกตั้ง 

(๓) กําหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินใหแกพรรคการเมือง การ
สนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใชจายเงินของพรรคการเมืองและผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งการ
ตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปดเผย และการควบคุมการจายเงินหรือรับเงิน
เพ่ือประโยชนในการลงคะแนนเลือกตั้ง 

(๔) มีคําส่ังใหขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเปน
ตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง 

(๕) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาหรือขอโตแยงที่
เกิดข้ึนตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง 

(๖) ส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมหรือออกเสียงประชามติใหมในหนวยเลือกตั้งใด
หนวยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหนวยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการเลือกตั้งหรือการออก
เสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งนั้นๆ มิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๗) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามต ิ
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(๘) สงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือสนับสนุนองคการเอกชน ในการใหการศึกษาแก
ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

(๙) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจเรียกเอกสารหรือ

หลักฐานที่เก่ียวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา ตลอดจนขอใหพนักงานอัยการ 
พนักงานสอบสวนหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน 
ดําเนินการเพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติหนาที่ การสืบสวน สอบสวน หรือวินิจฉัยชี้ขาด 

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือผูแทนองคการ
เอกชนเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย 

 
มาตรา ๒๓๗  ผูสมัครรับเลือกตั้งผูใดกระทําการ กอ หรือสนับสนุนใหผูอ่ืน

กระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทําใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ใหเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกลาวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ถาการกระทําของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาหัวหนา
พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผูใด มีสวนรูเห็น หรือปลอยปละละเลย 
หรือทราบถึงการกระทํานั้นแลว มิไดยับยั้งหรือแกไขเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม ใหถือวาพรรคการเมืองนั้นกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดย
วิธีการซึ่งมิไดเปนไปตามวิถีทางที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีคําส่ังใหยุบพรรคการเมืองนั้น ใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหนาพรรคการเมือง
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกลาวมีกําหนดเวลาหาปนับแตวันที่มีคําส่ังใหยุบพรรค
การเมือง 

 
มาตรา ๒๓๘  คณะกรรมการการเลือกตั้งตองดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหา

ขอเท็จจริงโดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิกสมัคร

รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง คัดคานวาการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนไปโดย
ไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

(๒) ผูเขารับการสรรหา หรือสมาชิกขององคกรตามมาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง 
คัดคานวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภานั้น เปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

(๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดว า  กอนได รับเลือกตั้ งหรือสรรหา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน ผูใดไดกระทํา
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การใดๆ โดยไมสุจริตเพื่อใหตนเองไดรับเลือกตั้งหรือสรรหา หรือไดรับเลือกตั้งหรือสรรหามา
โดยไมสุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดกระทําลงไปโดยฝาฝนหลักเกณฑ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ
ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง หรือกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

(๔) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวาการออกเสียงประชามติมิไดเปนไปโดยชอบ
ดวยกฎหมาย หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งคัดคานวาการออกเสียงประชามติในหนวยเลือกตั้งใดเปนไป
โดยไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแลว คณะกรรมการการเลือกตั้งตองพิจารณา
วินิจฉัยสั่งการโดยพลัน 

 
มาตรา ๒๓๙  ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหม

หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกอนการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด 

ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกตั้งแลว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวาควรให
มีการเลือกตั้งใหมหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใด ให
ย่ืนคํารองตอศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัย เมื่อศาลฎีกาไดรับคํารองของคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นจะปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได จนกวาศาลฎีกาจะมี
คําส่ังยกคํารองในกรณีที่ศาลฎีกามีคํา ส่ังใหมีการเลือกตั้งใหมในเขตเลือกตั้งใดหรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผูใด ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลง 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองปฏิบัติหนาที่ตอไปไมได มิใหนับบุคคลดังกลาวเขา
ในจํานวนรวมของสมาชิกเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา แลวแตกรณี 

ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินดวยโดยอนุโลม โดยการยื่นคํารองตอศาลตามวรรคสอง
ใหย่ืนตอศาลอุทธรณ และใหคําส่ังของศาลอุทธรณเปนที่สุด 

 
มาตรา ๒๔๐  ในกรณีที่มีการคัดคานวาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาผูใดเปนไปโดย

ไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย หรือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อไดวากอนไดรับการสรรหา 
สมาชิกวุฒิสภาผูใดกระทําการตามมาตรา ๒๓๘ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการสืบสวน
สอบสวนโดยพลัน 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัยสั่งการเปนอยางใดแลว ใหเสนอตอศาล
ฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยพลัน และใหนําความในมาตรา ๒๓๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช
บังคับกับการที่สมาชิกวุฒิสภาผูนั้นไมอาจปฏิบัติหนาที่ตอไปได โดยอนุโลม 
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ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําส่ังใหเพิกถอนการสรรหาหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาผูใดใหสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผูนั้นสิ้นสุดลงนับแตวันที่ศาลฎีกามีคําส่ัง และให
ดําเนินการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหมแทนตําแหนงที่วาง 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองประธานกรรมการการเลือกตั้งจะ
รวมดําเนินการหรือวินิจฉัยสั่งการมิได และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีองคประกอบเทาที่มีอยู 

การคัดคานและการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

 
มาตรา ๒๔๑  ในระหวางที่พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ประกาศใหมีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศใหมีการออกเสียง
ประชามติมีผลใชบังคับ หามมิใหจับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปทําการ
สอบสวน เวนแตในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับในขณะ
กระทําความผิด 

ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทําความผิด หรือจับ หรือคุม
ขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอ่ืน ใหรายงานไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยดวน และ
ประธานกรรมการการเลือกตั้งอาจสั่งใหปลอยผูถูกจับได แตถาประธานกรรมการการเลือกตั้งเปน
ผูถูกจับหรือคุมขังใหเปนอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งเทาที่มีอยูเปนผูดําเนินการ 

 
๒. ผูตรวจการแผนดนิ 

   
 

มาตรา ๒๔๒  ผูตรวจการแผนดินมีจํานวนสามคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรง
แตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรูและมี
ประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกันของ
สาธารณะ และมีความซื่อสัตยสุจรติเปนที่ประจักษ 

ใหผูไดรับเลือกเปนผูตรวจการแผนดินประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปน
ประธานผูตรวจการแผนดินแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
ผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน 

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูตรวจการแผนดินให เปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน 

ผูตรวจการแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรง
แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ใหมีสํานักงานผูตรวจการแผนดินเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงาน
บุคคลการงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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มาตรา ๒๔๓  การสรรหาและการเลือกผูตรวจการแผนดินใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหมีคณะกรรมการสรรหาจํานวนเจ็ด
คนประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด 
ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกา
คัดเลือกจํานวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจํานวน
หนึ่งคน และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๓๑ (๑) วรรคสอง มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๔๔  ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณ ี

(ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายของขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ิน 

(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ที่กอใหเกิด
ความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวย
อํานาจหนาที่ก็ตาม 

(ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไม
ชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไมรวมถึง
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล 

(ง) กรณีอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่

ของรัฐตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และมาตรา ๒๘๐ 
(๓) ติดตาม ประเมินผล และจัดทําขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 

รวมตลอดถึงขอพิจารณาเพื่อแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นวาจําเปน 
(๔) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอ

คณะรัฐมนตรีสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป ทั้งนี้ ใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจา
นุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย 

การใชอํานาจหนาที่ตาม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ใหผูตรวจการแผนดิน
ดําเนินการเมื่อมีการรองเรียน เวนแตเปนกรณีที่ผูตรวจการแผนดินเห็นวาการกระทําดังกลาวมี
ผลกระทบตอความเสียหายของประชาชนสวนรวมหรือเพ่ือคุมครองประโยชนสาธารณะ 
ผูตรวจการแผนดินอาจพิจารณาและสอบสวนโดยไมมีการรองเรียนได 

 
มาตรา ๒๔๕  ผูตรวจการแผนดินอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล

ปกครองไดเมื่อเห็นวามีกรณีดังตอไปนี้ 
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(๑) บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ให
เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ และใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม
ชักชา ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

(๒) กฎ คําส่ัง หรือการกระทําอ่ืนใดของบุคคลใดตามมาตรา ๒๔๔ (๑) (ก) มี
ปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาล
ปกครองและใหศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติวาดวยการ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 
๓. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

   
 

มาตรา ๒๔๖  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรง
แตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตองเปนผูซึ่งมีความซื่อสัตย
สุจริตเปนที่ประจักษและมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๐๕ โดยเคยเปน
รัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือ
กรรมการตรวจเงินแผนดินหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงทาง
บริหารในหนวยราชการที่มี อํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดี หรือดํารงตําแหนงไมต่ํ ากวา
ศาสตราจารย ผูแทนองคการพัฒนาเอกชน หรือผูประกอบวิชาชีพที่มีองคกรวิชาชีพตามกฎหมาย
มาเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบปซึ่งองคการพัฒนาเอกชนหรือองคกรวิชาชีพนั้นใหการรับรองและ
เสนอชื่อเขาสูกระบวนการสรรหา 

การสรรหาและการเลือกกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ให
นําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใชบังคับโดย
อนุโลม โดยใหมีคณะกรรมการสรรหาจํานวนหาคนประกอบดวยประธานศาลฎีกา ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎร 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

ใหมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด โดยคุณสมบัติ 
กระบวนการสรรหา และอํานาจหนาที่ ใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
มาตรา ๒๔๗  กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีวาระการ

ดํารงตําแหนงเกาปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 
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กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 
ตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 

การพนจากตําแหนง การสรรหา และการเลือกกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติแทนตําแหนงที่วาง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ และมาตรา ๒๑๐ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๔๘  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาสอง
หมื่นคน มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติผูใดกระทําการขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝาฝนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมี
พฤติการณที่เปนการเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนงอยางรายแรง เพ่ือใหวุฒิสภามี
มติใหพนจากตําแหนง 

มติของวุฒิสภาใหกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพนจาก
ตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มี
อยูของวุฒิสภา 

 
มาตรา ๒๔๙  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสอง

สภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของท้ังสองสภา มีสิทธิ
เขาช่ือรองขอตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวา กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทํา
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

คํารองขอตามวรรคหนึ่งตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาว
กระทําการตามวรรคหนึ่งเปนขอๆ ใหชัดเจน และใหย่ืนตอประธานวุฒิสภา เมื่อประธานวุฒิสภา
ไดรับคํารองแลว ใหสงคํารองดังกลาวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองเพ่ือพิจารณาพิพากษา 

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูถูกกลาวหา จะปฏิบัติหนาที่
ในระหวางนั้นมิได จนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองใหยกคํารองดังกลาว 

ในกรณีที่กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมอาจปฏิบัติหนาที่
ไดตามวรรคสาม และมีกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเหลืออยูนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทั้งหมด ใหประธานศาลฎีกา
และประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
เชนเดียวกับกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทําหนาที่เปนกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนการชั่วคราว โดยใหผูที่ไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงได
จนกวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่ตนดํารงตําแหนงแทนจะปฏิบัติหนาที่



 - ๘๔ - 

ได หรือจนกวาจะมีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวาผู
นั้นกระทําความผิด 

 
มาตรา ๒๕๐  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจ

หนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการถอด

ถอนออกจากตําแหนงเสนอตอวุฒิสภาตามมาตรา ๒๗๒ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
(๒) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทั้งทําความเห็นเกี่ยวกับการดําเนิน

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองสงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองตามมาตรา ๒๗๕ 

(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐตั้งแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการ
ซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไปร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐาน
ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ใน
การยุติธรรม รวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการในระดับต่ํากวาที่รวมกระทํา
ความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือที่กระทําความผดิใน
ลักษณะที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นสมควรดําเนินการดวย 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(๔) ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๒๕๙ และมาตรา ๒๖๔ ตามบัญชีและเอกสาร
ประกอบที่ไดย่ืนไว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติกําหนด 

(๕) กํากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๖) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่พรอมขอสังเกตตอ

คณะรัฐมนตรีสภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกป ทั้งนี้ ใหประกาศรายงานดังกลาวในราชกิจจา
นุเบกษาและเปดเผยตอสาธารณะดวย 

(๗) ดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๑๓ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดวยโดยอนุโลม 
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนเจาพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๒๕๑  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีหนวย

ธุรการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติที่เปนอิสระ โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 



 - ๘๕ - 

การแตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและวุฒิสภา 

ใหมีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปน
หนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

 
๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

   
 

มาตรา ๒๕๒  การตรวจเงินแผนดินใหกระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินที่เปนอิสระและเปนกลาง 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่งและ
กรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจากผูมีความชํานาญและประสบการณดาน
การตรวจเงินแผนดินการบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และดานอื่น 

การสรรหาและการเลือกกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม เวนแตองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาใหเปนไปตามมาตรา ๒๔๓ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

กรรมการตรวจเงินแผนดินมีวาระการดํ ารงตํ าแหนงหกปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และการพนจากตําแหนงของกรรมการตรวจเงิน
แผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

การกําหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน จะตองเปนไปเพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ และเพ่ือใหไดหลักประกันความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ของบุคคลดังกลาว 

 
มาตรา ๒๕๓  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่กําหนดหลักเกณฑ

มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะใหมีการแกไข
ขอบกพรองเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดิน และมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงินและ
การคลังที่เปนอิสระเพื่อทําหนาที่วินิจฉัยการดําเนินการที่เก่ียวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และ
การงบประมาณ และใหคดีที่พิพาทเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการ
คลังในเรื่องดังกลาวเปนคดีที่อยูในอํานาจของศาลปกครอง 



 - ๘๖ - 

ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการตรวจเงินแผนดินที่เปน
อิสระและเปนกลาง 

 
มาตรา ๒๕๔  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีหนวยธุรการของคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระ โดยมีผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงตอประธาน
กรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงาน
บุคคลการงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
สวนที่ ๒ 

องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 
   

 
๑. องคกรอัยการ 
   

 
มาตรา ๒๕๕  พนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้และ

ตามกฎหมายวาดวยอํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการและกฎหมายอื่น 
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดย

เที่ยงธรรม 
การแตงตั้งและการใหอัยการสูงสุดพนจากตําแหนงตองเปนไปตามมติของ

คณะกรรมการอัยการ และไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา 
ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งอัยการสูงสุด 
องคกรอัยการมีหนวยธุรการที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 

และการดําเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
พนักงานอัยการตองไมเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐใน

ทํานองเดียวกันเวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ ทั้งตองไมประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพ หรือกระทํากิจการใดอันเปนการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือเส่ือมเสียเกียรติ
ศักดิ์แหงตําแหนงหนาที่ราชการ และตองไมเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือที่ปรึกษากฎหมาย หรือ
ดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนบริษัท 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ
   

 
มาตรา ๒๕๖  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธาน

กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภา จากผูซึ่งมีความรูหรือประสบการณดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนที่
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ประจักษ ทั้งนี้ โดยตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของผูแทนจากองคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชน
ดวย 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การถอดถอน และการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๐๗ และมาตรา 
๒๐๙ (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาใหเปนไปตาม
มาตรา ๒๔๓ 

ใหมีสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนหนวยงานที่เปนอิสระใน
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๒๕๗  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทํา อันเปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยเปนภาคีและเสนอมาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทํา
หรือละเลยการกระทําดังกลาวเพื่อดําเนินการ ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ 
ใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป 

(๒) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่
มีผูรองเรียนวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ 

(๓) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู
รองเรียนวากฎ คําส่ัง หรือการกระทําอ่ืนใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหา
เก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง 

(๔) ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหาย
และเปนกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

(๕) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ตอรัฐสภา
หรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

(๖) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 
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(๗) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการ
เอกชน และองคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน 

(๘) จัดทํารายงานประจําป เ พ่ือประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศและเสนอตอรัฐสภา 

(๙) อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองคํานึงถึง

ผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนประกอบดวย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่

เก่ียวของจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา รวมทั้งมีอํานาจอื่นเพื่อประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 
๓. สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

   
 

มาตรา ๒๕๘  สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีหนาที่ใหคํา ปรึกษา
และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในปญหาตางๆ ที่เก่ียวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมาย
ที่เก่ียวของ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติตอง
ใหสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช 

องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

ใหมีสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหนวยงานที่เปน
อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

 
หมวด ๑๒ 

การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
   

 
สวนที่ ๑ 

การตรวจสอบทรัพยสิน 
   

 
มาตรา ๒๕๙  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดังตอไปนี้ มีหนาที่ย่ืนบัญชีแสดง

รายการทรัพยสินและหนี้สินของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ทุกครั้งที่เขารับตําแหนงหรือพนจากตําแหนง 

(๑) นายกรัฐมนตร ี
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(๒) รัฐมนตรี 
(๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) ขาราชการการเมืองอ่ืน 
(๖) ผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินตามที่กฎหมายบัญญัต ิ
บัญชีตามวรรคหนึ่งใหย่ืนพรอมเอกสารประกอบซึ่งเปนสําเนาหลักฐานที่พิสูจน

ความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาว รวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาในรอบปภาษีที่ผานมา 

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให
รวมถึงทรัพยสินของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่มอบหมายใหอยูในความครอบครองหรือดูแล
ของบุคคลอื่นไมวาโดยทางตรงหรือทางออมดวย 

 
มาตรา ๒๖๐  บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตามมาตรา ๒๕๙ ใหแสดง

รายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูจริงในวันที่เขารับตําแหนงหรือวันที่พนจากตําแหนง แลวแต
กรณี และตองย่ืนภายในกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เปนการเขารับตําแหนง ใหย่ืนภายในสามสิบวันนับแตวันเขารับ
ตําแหนง 

(๒) ในกรณีที่เปนการพนจากตําแหนง ใหย่ืนภายในสามสิบวันนับแตวันพนจาก
ตําแหนง 

(๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๕๙ ซึ่งไดย่ืนบัญชีไวแลว ตายในระหวางดํารง
ตําแหนงหรือกอนยื่นบัญชีหลังจากพนจากตําแหนง ใหทายาทหรือผูจัดการมรดก ย่ืนบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูในวันที่ผูดํารงตําแหนงนั้นตาย ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผู
ดํารงตําแหนงตาย 

ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งพนจากตําแหนง นอกจากตองย่ืนบัญชีตาม (๒) แลว ใหมี
หนาที่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินที่มีอยูจริงในวันครบหนึ่งปนับแตวันที่พนจาก
ตําแหนงดังกลาวอีกครั้งหนึ่งโดยใหย่ืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนงมาแลวเปน
เวลาหนึ่งปดวย 

 
มาตรา ๒๖๑  บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบของ

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ใหเปดเผยใหสาธารณชน
ทราบโดยเร็วแตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดตองย่ืนบัญชีดังกลาว บัญชีของผู
ดํารงตําแหนงอ่ืนจะเปดเผยไดตอเมื่อการเปดเผยดังกลาวจะเปนประโยชนตอการพิจารณา
พิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด และไดรับการรองขอจากศาลหรือผูมีสวนไดเสียหรือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
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ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจัดใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและ
ความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินดังกลาวโดยเร็ว 

 
มาตรา ๒๖๒  ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีเพราะเหตุที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ผูใดพนจากตําแหนงหรือตาย ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทําการ
ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงนั้น แลวจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบรายงานดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่ปรากฏวาผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่งผูใดมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเอกสารทั้งหมดที่มีอยูพรอมทั้ง
รายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองใหทรัพยสินที่เพ่ิมขึ้นผิดปกตินั้นตกเปนของแผนดินตอไป และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๒๗๒ วรรคหามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๖๓  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดจงใจไมย่ืนบัญชีแสดงรายการ

ทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ หรือปกปด
ขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ
เร่ืองใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยตอไป 

ถาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัยวาผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองผูใดกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหผูนั้นพนจากตําแหนงในวันที่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย โดยใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใช
บังคับโดยอนุโลมและผูนั้นตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือดํารงตําแหนงใดในพรรค
การเมืองเปนเวลาหาปนับแตวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองวินิจฉัย
ดวย 

 
มาตรา ๒๖๔  บทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๐ มาตรา ๒๖๑ วรรคสอง และ

มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐ ตามที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดดวยโดยอนุโลม 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจเปดเผยบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่มีการยื่นไวแกผูมีสวนไดเสียได ถาเปน
ประโยชนในการดําเนินคดีหรือการวินิจฉัยการกระทําความผิด ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
สวนที่ ๒ 

การกระทําที่เปนการขัดกนัแหงผลประโยชน 
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มาตรา ๒๖๕  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง 
(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจหรือตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือขาราชการสวนทองถ่ิน 
(๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน
หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม 

(๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใดๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติ
ตอบุคคลอื่นๆในธุรกิจการงานตามปกต ิ

(๔) ไมกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๔๘ 
บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก

วุฒิสภารับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
และมิใหใชบังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนง
กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในการ
บริหารราชการแผนดิน 

ใหนําความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ 
หรือผูไดรับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทําการตามมาตรานี้
ดวย 

 
มาตรา ๒๖๖  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือ

ตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพื่อ
ประโยชนของตนเอง ของผูอ่ืน หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาที่ประจําของขาราชการ 
พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือ
ราชการสวนทองถ่ิน 

(๒) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง และเล่ือนเงินเดือนของ
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือ 
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(๓) การใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการ
การเมืองพนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุน
ใหญ หรือราชการสวนทองถ่ิน พนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๒๖๗  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีดวย เวนแตเปนการดํารงตําแหนงหรือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และจะ
ดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือรายไดมา
แบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย 

 
มาตรา ๒๖๘  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดที่บัญญัติไวในมาตรา 

๒๖๖ มิได เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ไดแถลงตอ
รัฐสภาหรือตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๒๖๙  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง

หุนสวนหรือบริษัท หรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป 
ทั้งนี้ตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับ
ประโยชนจากกรณีดังกลาวตอไป ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้นแจงใหประธานกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง และให
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้นโอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวใหนิติบุคคลซึ่งจัดการ
ทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอ่ืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหาร
หรือจัดการใดๆ เก่ียวกับหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทตามวรรคหนึ่ง มิได 

บทบัญญัติมาตรานี้ใหนํามาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
สวนที่ ๓ 

การถอดถอนจากตาํแหนง 
   

 
มาตรา ๒๗๐  ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภาประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการ
สูงสุดผูใดมีพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการสอวากระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม สอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อยางรายแรง วุฒิสภามีอํานาจถอดถอนผูนั้นออกจากตําแหนงได 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ดวย คือ 
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(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน และ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน 

(๒) ผูพิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูง ทั้งนี้ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
มาตรา ๒๗๑  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน

สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือให
วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากตําแหนงได คํารอง
ขอดังกลาวตองระบุพฤติการณที่กลาวหาวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวกระทําความผิดเปนขอๆ ให
ชัดเจน 

สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของวุฒิสภามีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ใหถอด
ถอนสมาชิกวุฒิสภาออกจากตําแหนงได 

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคนมีสิทธิเขาช่ือรองขอให
ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากตําแหนงไดตามมาตรา ๑๖๔ 

 
มาตรา ๒๗๒  เมื่อไดรับคํารองขอตามมาตรา ๒๗๑ แลว ใหประธานวุฒิสภาสง

เร่ืองใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว 

เมื่อไตสวนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ทํารายงานเสนอตอวุฒิสภา โดยในรายงานดังกลาวตองระบุใหชัดเจนวาขอกลาวหาตามคํารองขอ
ขอใดมีมูลหรือไม เพียงใด มีพยานหลักฐานที่ควรเชื่อไดอยางไร พรอมทั้งระบุขอยุติวาจะให
ดําเนินการอยางไรดวย 

ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวาขอ
กลาวหาตามคํารองขอขอใดเปนเรื่องสําคัญ จะแยกทํารายงานเฉพาะขอนั้นสงไปใหประธาน
วุฒิสภาตามวรรคหนึ่งเพ่ือใหพิจารณาไปกอนก็ได 

ถาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติดวยคะแนนเสยีง
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู วาขอกลาวหาใดมีมูล นับแตวันดังกลาว
ผูดํารงตําแหนงที่ถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมีมติ และใหประธาน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้ง
ความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และอัยการสูงสุด เพ่ือดาํเนนิการ
ฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป แตถาคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวาขอกลาวหาใดไมมีมูล ใหขอกลาวหาขอนั้นเปน
อันตกไป 

ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นวารายงาน เอกสาร และความเห็นที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงใหตามวรรคสี่ยังไมสมบูรณพอที่จะดําเนินคดีได ให
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อัยการสูงสุดแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบเพื่อดําเนินการ
ตอไป โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ ใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและอัยการสูงสุดตั้งคณะทํางานข้ึนคณะหนึ่ง โดยมี
ผูแทนจากแตละฝายจํานวนเทากัน เพ่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ แลวสงให
อัยการสูงสุด เพ่ือฟองคดีตอไปในกรณีที่คณะทํางานดังกลาวไมอาจหาขอยุติเก่ียวกับการ
ดําเนินการฟองคดีได ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจ
ดําเนินการฟองคดีเองหรือแตงตั้งทนายความใหฟองคดีแทนก็ได 

 
มาตรา ๒๗๓  เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา ๒๗๒ แลว ใหประธานวุฒิสภาจัด

ใหมีการประชุมวุฒิสภาเพ่ือพิจารณากรณีดังกลาวโดยเร็ว 
ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงรายงานให

นอกสมัยประชุม ใหประธานวุฒิสภาแจงใหประธานรัฐสภาทราบเพื่อนํา ความกราบบังคมทูลเพ่ือ
มีพระบรมราชโองการเรียกประชุมรัฐสภาเปนการประชุมสมัยวิสามัญ และใหประธานรัฐสภาลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ 

 
มาตรา ๒๗๔  สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งตองกระทํา

โดยวิธีลงคะแนนลับ มติที่ใหถอดถอนผูใดออกจากตําแหนง ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 

ผูใดถูกถอดถอนออกจากตําแหนงใหผูนั้นพนจากตําแหนงหรือใหออกจาก
ราชการนับแตวันที่วุฒิสภามีมติใหถอดถอน และใหตัดสิทธิผูนั้นในการดํารงตําแหนงใดในทาง
การเมืองหรือในการรับราชการเปนเวลาหาป 

มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด และจะมีการรองขอใหถอดถอนบุคคล
ดังกลาวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได แตไมกระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 
สวนที่ ๔ 

การดําเนินคดอีาญาผูดาํรงตาํแหนงทางการเมือง 
   

 
มาตรา ๒๗๕  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกวุฒิสภาหรือขาราชการการเมืองอ่ืน ถูกกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่หรือ
ทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่นใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มี
อํานาจพิจารณาพิพากษา 

บทบัญญัติวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่บุคคลดังกลาวหรือบุคคลอื่นเปน
ตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน รวมทั้งผูให ผูขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแก
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บุคคลตามวรรคหนึ่ง เพ่ือจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวย
หนาที่ดวย 

การยื่นคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพ่ือให
ดําเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ในกรณีที่ผู ถูกกลาวหาตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา ผูเสียหายจากการกระทําดังกลาวจะยื่น
คํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพ่ือใหดําเนินการตามมาตรา 
๒๕๐ (๒) หรือจะย่ืนคํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาเพ่ือขอใหตั้งผูไตสวนอิสระตามมาตรา 
๒๗๖ ก็ไดแตถาผูเสียหายไดย่ืนคํารองตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติแลว ผูเสียหายจะยื่นคํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาไดตอเมื่อคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมรับดําเนินการไตสวน ดําเนินการลาชาเกินสมควร หรือดําเนินการ
ไตสวนแลวเห็นวาไมมีมูลความผิดตามขอกลาวหา 

ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวามีเหตุ
อันควรสงสัยวามีกรณีตามวรรคสี่ และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมี
มติใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดเทาที่มีอยูใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการตาม
มาตรา ๒๕๐ (๒) โดยเร็วในกรณีนี้ ผูเสียหายจะยื่นคํารองตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาตามวรรคสี่ 
มิได 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๒๗๖  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกาเห็นควรดํา เนินการตามคํา รองที่

ย่ืนตามมาตรา ๒๗๕ วรรคสี่ ใหที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาแตงตั้งผูไตสวนอิสระจากผูซึ่งมี
ความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ หรือจะสงเร่ืองให
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการไตสวนตามมาตรา ๒๕๐ (๒) 
แทนการแตงตั้งผูไตสวนอิสระ ก็ได 

คุณสมบัติ อํานาจหนาที่ วิธีการไตสวน และการดําเนินการอ่ืนที่จําเปนของผูไต
สวนอิสระใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

เมื่อผูไตสวนอิสระไดดําเนินการไตสวนหาขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมทํา
ความเห็นแลวถาเห็นวาขอกลาวหามีมูล ใหสงรายงานและเอกสารที่มีอยูพรอมทั้งความเห็นไปยัง
ประธานวุฒิสภาเพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และสงสํานวนและความเห็นไปยังอัยการสูงสุด
เพ่ือย่ืนฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตอไป และใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๒๗๒ วรรคหามาใชบังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๒๗๗  ในการพิจารณาคดี ใหศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองยึดสํานวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
หรือของผูไตสวนอิสระ แลวแตกรณี เปนหลักในการพิจารณา และอาจไตสวนหาขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมไดตามที่เห็นสมควร 

วิธีพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองให
เปนไปตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๑๓ มาใชบังคับกับการปฏิบัติหนาที่
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองดวยโดยอนุโลม 

บทบัญญัติวาดวยความคุมกันของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๓๑ มิใหนํามาใชบังคับกับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง 

 
มาตรา ๒๗๘  การพิพากษาคดีใหถือเสียงขางมาก โดยผูพิพากษาซ่ึงเปนองค

คณะทุกคนตองทําความเห็นในการวินิจฉัยคดีเปนหนังสือพรอมทั้งตองแถลงดวยวาจาตอทีป่ระชมุ
กอนการลงมต ิ

คําส่ังและคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองใหเปดเผยและเปนที่สุด เวนแตเปนกรณีตามวรรคสาม 

ในกรณีที่ผูตองคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองมีพยานหลักฐานใหม ซึ่งอาจทําใหขอเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคัญ อาจย่ืน
อุทธรณตอที่ประชุมใหญศาลฎีกาภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองได 

หลักเกณฑการยื่นอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญศาลฎีกา ให
เปนไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญศาลฎีกากําหนด 

 
หมวด ๑๓ 

จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่องรัฐ 
   

 
มาตรา ๒๗๙  มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น 
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน

เพ่ือใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทํา 

การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปน
การกระทําผิดทางวินัย ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ให
ผูตรวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถ่ินที่เก่ียวของ แลวแตกรณ ีและ
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หากเปนการกระทําผิดรายแรงใหสงเร่ืองใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติพิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ 

การพิจารณา สรรหา กล่ันกรอง หรือแตงตั้งบุคคลใด เขาสูตําแหนงที่มีสวน
เก่ียวของในการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการ
ลงโทษบุคคลนั้นจะตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล
ดังกลาวดวย 

 
มาตรา ๒๘๐  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้ ใหผูตรวจการ

แผนดินมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม
ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และ
เจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรมเพื่อใหผูที่ รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม
ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 

ในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะรายแรง
หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวยความเปนธรรม 
ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะก็ได 

 
หมวด ๑๔ 

การปกครองสวนทองถ่ิน 
   

 
มาตรา ๒๘๑  ภายใตบังคับมาตรา ๑ รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน 
และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ และมี
สวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที ่

ทองถ่ินใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิจัดตั้งเปนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๒๘๒  การกํา กับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทํา เทาที่จําเปน

และมีหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่ชัดเจนสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยตองเปนไปเพื่อการคุมครองประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม และจะกระทบถึงสาระสําคัญแหง
หลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน หรือนอกเหนือจากที่กฎหมาย
บัญญัติไวมิได 

ในการกํากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ใหมีการกําหนดมาตรฐานกลางเพื่อเปนแนวทาง
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเลือกไปปฏิบัติไดเอง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความ
แตกตางในระดับของการพัฒนาและประสิทธิภาพในการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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ในแตละรูปแบบโดยไมกระทบตอความสามารถในการตัดสินใจดําเนินงานตามความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมทั้งจัดใหมีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงานโดยประชาชนเปน
หลัก 

 
มาตรา ๒๘๓  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาที่โดยทั่วไปในการ

ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน และยอมมีความเปนอิสระ
ในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของ
จังหวัดและประเทศเปนสวนรวมดวย 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีความ
เขมแข็งในการบริหารงานไดโดยอิสระและตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังทองถ่ินใหจัดบริการสาธารณะไดโดยครบถวน
ตามอํานาจหนาที่ จัดตั้งหรือรวมกันจัดตั้งองคการเพื่อการจัดทําบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที ่
เพ่ือใหเกิดความคุมคาเปนประโยชน และใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง 

ใหมีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ เพ่ือกําหนดการแบง
อํานาจหนาที่และจัดสรรรายไดระหวางราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง โดยคํานึงถึงการกระจาย
อํานาจเพิ่มขึ้นตามระดับความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ รวมทั้ง
กําหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนหนวยราชการที่
เก่ียวของ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเทากัน เปน
ผูดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 

ใหมีกฎหมายรายไดทองถ่ิน เพ่ือกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษีและ
รายไดอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีหลักเกณฑที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแตละ
ชนิด การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายไดที่เพียงพอกับรายจายตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งนี้ โดยคํานึงถึงระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทองถ่ิน 
สถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ 

ในกรณีที่มีการกําหนดอํานาจหนาที่และการจัดสรรรายไดใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินแลว คณะกรรมการตามวรรคสามจะตองนําเร่ืองดังกลาวมาพิจารณาทบทวนใหมทุก
ระยะเวลาไมเกินหาป เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจหนาที่ และการจัดสรร
รายไดที่ไดกระทําไปแลว ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้นใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนสําคัญ 

การดําเนินการตามวรรคหา เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
รายงานรัฐสภาแลวใหมีผลบังคับได 

 
มาตรา ๒๘๔  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีสภาทองถ่ินและคณะผูบริหาร

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
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สมาชิกสภาทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้ง 
คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน

ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน มีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละสี่ป 
คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินจะเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ

เงินเดือนประจําพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของ
ราชการสวนทองถ่ิน และจะมีผลประโยชนขัดกันกับการดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายบัญญัติมิได 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑและ
วิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัต ิ

ในกรณีที่คณะผูบริหารทองถ่ินตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือผูบริหารทองถ่ิน
พนจากตําแหนงและจําเปนตองมีการแตงตั้งคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเปนการ
ช่ัวคราว มิใหนําบทบัญญัติวรรคสาม และวรรคหก มาใชบังคับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษที่มีโครงสรางการบริหารที่
แตกตางจากที่บัญญัติไวในมาตรานี้ ใหกระทําไดตามที่กฎหมายบัญญัติ แตคณะผูบริหารทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้ง 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๘ มาใช
บังคับกับสมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน แลวแตกรณี ดวยโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๒๘๕  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดเห็นวา

สมาชิกสภาทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูใดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป ใหมีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน 
คณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินผูนั้นพนจากตําแหนง ทั้งนี้ จํานวนผูมีสิทธิเขาช่ือ 
หลักเกณฑและวิธีการเขาช่ือ การตรวจสอบรายชื่อ และการลงคะแนนเสียง ใหเปนไปตามที่
กฎหมายบัญญัต ิ

 
มาตรา ๒๘๖  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิ

เขาช่ือรองขอตอประธานสภาทองถ่ินเพื่อใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินได 
จํานวนผูมีสิทธิเขาช่ือ หลักเกณฑและวิธีการเขาช่ือ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ 

ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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มาตรา ๒๘๗  ประชาชนในทองถ่ินมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมี
สวนรวมดังกลาวไดดวย 

ในกรณีที่การกระทําขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีผลกระทบตอชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนในทองถ่ินในสาระสําคัญ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแจงขอมูล
รายละเอียดใหประชาชนทราบกอนกระทําการเปนเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือ
ไดรับการรองขอจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดใหมีการรับ
ฟงความคิดเห็นกอนการกระทํานั้น หรืออาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพ่ือตัดสินใจก็ได 
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการ
จัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในการจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคสาม ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา ๑๖๘ วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๘๘  การแตงตั้งและการใหขาราชการและลูกจางขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินพนจากตําแหนง ตองเปนไปตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละทองถ่ิน 
โดยการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีมาตรฐานสอดคลองกัน และอาจ
ไดรับการพัฒนารวมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันได 
รวมทั้งตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งเปนองคกรกลาง
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินกอน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองมีองคกรพิทักษ
ระบบคุณธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน เพ่ือสรางระบบคุมครองคุณธรรมและจริยธรรมในการ
บริหารงานบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ินตามวรรคหนึ่งจะตองประกอบดวย ผูแทน
ของหนวยราชการที่เก่ียวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนขาราชการสวนทองถ่ิน
และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีจํานวนเทากัน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การโยกยาย การเล่ือนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษขาราชการ
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
มาตรา ๒๘๙  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาที่บํารุงรักษาศิลปะ 

จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝกอาชีพ

ตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ินนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
อบรมของรัฐโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ 



 - ๑๐๑ 
- 

การจัดการศึกษาอบรมภายในทองถ่ินตามวรรคสอง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ินดวย 

 
มาตรา ๒๙๐  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาที่สงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมตามที่กฎหมายบัญญัติ 
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี ้
(๑) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที ่
(๒) การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่

อยูนอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน 
(๓) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขต

พ้ืนที่ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที ่
(๔) การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
 

หมวด ๑๕ 
การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

   
 

มาตรา ๒๙๑  การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใหกระทําไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการดังตอไปนี ้

(๑) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมี
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหาหมื่นคน
ตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอกฎหมาย 

ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปล่ียนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอ
มิได 

(๒) ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมตองเสนอเปนรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมและให
รัฐสภาพิจารณาเปนสามวาระ 

(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งข้ันรับหลักการ ใหใชวิธีเรียกชื่อและ
ลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

(๔) การพิจารณาในวาระที่สองข้ันพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ตองจัดใหมีการรับ
ฟงความคิดเห็นจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่เขาช่ือเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมดวย 



 - ๑๐๒ 
- 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา ใหถือเอา
เสียงขางมากเปนประมาณ 

(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแลว ใหรอไวสิบหาวัน เมื่อพนกําหนดนี้
แลวใหรัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามตอไป 

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดทาย ใหใชวิธีเรียกชื่อและ
ลงคะแนนโดยเปดเผย และตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใชเปนรัฐธรรมนูญ
มากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา 

(๗) เมื่อการลงมติไดเปนไปตามที่กลาวแลว ใหนํารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
ข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๒๙๒  ใหคณะองคมนตรีซึ่ งดํารงตําแหนงอยู ในวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้เปนคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๒๙๓  ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทําหนาที่ รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ 

ในระหวางเวลาตามวรรคหนึ่ง ถาบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น
บัญญัติใหประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา เปนผูลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ในวาระเริ่มแรก หากปรากฏวาเมื่อตองมีการประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรกตาม
มาตรา ๑๒๗ แลวแตยังไมมีวุฒิสภา ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่วุฒิสภาตอไป เวนแตการ
พิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงและการถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
จนกวาจะมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ และกิจการใดที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดดําเนินการใน
ระหวางเวลาดังกลาว ใหมีผลเปนการดําเนินการของวุฒิสภา และในกรณีที่บทบัญญัติใดใน
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ ใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา 
๑๐๖ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๙ มาตรา 
๑๒๐ มาตรา ๑๙๗ วรรคสี่ มาตรา ๒๖๑ และบทบัญญัติแหงกฎหมายใดที่หามมิใหบุคคลดํารง
ตําแหนงทางการเมือง มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๓ มาใชบังคับกับการสิ้นสุดของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติดวยโดยอนุโลม 

 



 - ๑๐๓ 
- 

มาตรา ๒๙๔  ใหสภารางรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ส้ินสุดลงในวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้

เพ่ือประโยชนแหงการขจัดสวนไดเสีย หามมิใหกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญลง
สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาภายในสองป นับ
แตวันที่พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๒๙๕  ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ไดรับจากคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ให
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

ในกรณีที่พนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว แตสภานิติบัญญัติแหงชาติยัง
พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไมแลวเสร็จ ใหประธานสภานิติบัญญัติ
แหงชาตินํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจัดทําข้ึน
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในเจ็ดวันเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดยถือเสมือนวาสภานิติ
บัญญัติแหงชาติไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวแลว 

ในระหวางที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามวรรคหนึ่ง ยังไมมีผล
ใชบังคับใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใช
บังคับตอไปจนกวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวจะมีผลใชบังคับ 

 
มาตรา ๒๙๖  ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้

ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน และดําเนินการใหไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน ทั้งนี้ นับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 
๒๙๕มีผลใชบังคับ 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั่วไปครั้งแรกภายหลังวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต
เพียงพรรคเดียวไมนอยกวาสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง สวนระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑ (๔) (ก) 
ใหใชกําหนดเปนเวลาหนึ่งป และระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑ (๔) (ค) และ (ง) ใหใชกําหนดเปน
สองป 

ในวาระเริ่มแรก หามมิใหผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงไดรับเลือกตั้งเปนครั้งแรก
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดํารงตําแหนงเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่ง
จะมีการไดมาเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ และมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา 



 - ๑๐๔ 
- 

๑๑๖ วรรคสอง มาใชบังคับกับผูเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งไดรับเลือกตั้งครั้งหลังสุดตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 
มาตรา ๒๙๗  ในวาระเริ่มแรก ใหสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหามีวาระสาม

ปนับแตวันเริ่มตนสมาชิกภาพ และมิใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการหามดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน
หนึ่งวาระมาใชบังคับกับบุคคลดังกลาวในการสรรหาคราวถัดไปหลังจากสิ้นสุดสมาชิกสภาพ 

 
มาตรา ๒๙๘  ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้คงเปนคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และใหพนจากตําแหนงทั้ง
คณะเมื่อคณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหมตามรัฐธรรมนูญนี้เขารับหนาที่ 

ใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ พนจากตําแหนงทั้งคณะพรอมกับคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการ
แผนดินอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ดวย 

มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๔ และ
มาตรา ๑๘๒ (๔) (๗) และ (๘) มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่
บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๒๙๙  ใหผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน

ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ เปนผูตรวจการแผนดินตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และใหคงดํารง
ตําแหนงตอไปจนกวาจะสิ้นสุดวาระ โดยใหเร่ิมนับวาระตั้งแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งและ
ใหผูตรวจการแผนดินดังกลาวเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานผูตรวจการแผนดินใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๔๒ วรรคสอง
และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะส้ินสุดวาระ โดยใหเร่ิมนับวาระตั้งแตวันที่ไดรับ
แตงตั้ง 

ใหกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ แตถาบุคคลดังกลาวไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงยังไมเกินหนึง่
ปนับถึงวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ มิใหนําบทบัญญัติเก่ียวกับการหามดํารงตําแหนงติดตอกัน
เกินหนึ่งวาระมาใชบังคับกับบุคคลนั้นในการแตงตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติข้ึนใหมเปน
ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 

ใหบุคคลตามมาตรานี้ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายที่เก่ียวของที่ใชบังคับอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ตอไป จนกวาจะมีการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญนี้ข้ึนใชบังคับ 



 - ๑๐๕ 
- 

เวนแตบทบัญญัติใดขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
นี้แทน 

 
มาตรา ๓๐๐  ใหคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 
โดยใหผูดํารงตําแหนงประธานศาลฎีกาเปนประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงประธานศาล
ปกครองสูงสุดเปนรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ แตใหผูพิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุดที่ไดรับเลือกตามมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ คงดํารงตําแหนงเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตอไปจนกวาจะมีการ
แตงตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญข้ึนใหมตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอย
หาสิบวันนับแตวันที่ไดมีการแตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎรและผูนํา ฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎรภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไปครั้งแรกตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๕ (๓) มาตรา ๒๐๗ (๑) (๒) และมาตรา ๒๐๙ 
(๕) มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง 

ใหบทบัญญัติมาตรา ๓๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ยังคงมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการ
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใชบังคับ 

บรรดาคดีหรือการใดที่อยูในระหวางดําเนินการของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตาม
วรรคหนึ่งใหศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ดําเนินการตอไป และเมื่อมีการแตงตั้งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้แลว บรรดาคดีหรือการที่คางดําเนินการนั้นใหโอนไปอยูในอํานาจ
หนาที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่แตงตั้งข้ึนใหมนั้น 

ในระหวางที่ยังมิไดมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและ
การทําคําวินิจฉัยไดแตทั้งนี้ ตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๓๐๑  ใหดําเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ

ตรวจเงินแผนดินภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่มีการแตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎรและ
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทัว่ไป
ครั้งแรกตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และหากยังไมมีประธานศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการ
สรรหาตามรัฐธรรมนูญนี้ ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ใหผูวาการตรวจเงินแผนดิน
เปนผูใชอํานาจหนาที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

 



 - ๑๐๖ 
- 

มาตรา ๓๐๒  ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังตอไปนี้มีผลใชบังคับ
ตอไปภายใตเง่ือนไขที่กําหนดไวในมาตรานี ้

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหประธานผูตรวจการแผนดินเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผู
รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ โดยใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้

(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยใหประธานศาลฎีกาเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให ถือว าการแก ไข เ พ่ิม เติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดย
พระราชบัญญัติที่ไดประกาศใชบังคับในระหวางวันที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับ เปนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้ 

ใหผูรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ดําเนินการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้
ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่ยังไมมีผูดํารงตําแหนงที่เปนผูรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ระยะเวลาหนึ่งปใหเร่ิมนับตั้งแตวันที่มีการ
แตงตั้งผูดํารงตําแหนงนั้น 

ใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา
นี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังกลาว และใหวุฒิสภาพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น 

การลงมติใหแกไขเพ่ิมเติมหรือไมใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกของแตละสภา 

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการออกเสียงประชามติเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหนําความใน
วรรคสาม วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



 - ๑๐๗ 
- 

มาตรา ๓๐๓  ในวาระเริ่มแรก ใหคณะรัฐมนตรีที่เขาบริหารราชการแผนดิน
ภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ดําเนินการจัดทําหรือปรับปรุง
กฎหมายในเรื่องดังตอไปนี้ ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

(๑) กฎหมายที่เก่ียวกับการกําหนดรายละเอียดเพื่อสงเสริมและคุมครองการใช
สิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ บทบัญญัติในสวนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน สวนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สวนที่ ๙ สิทธิในการ
ไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ สวนที่ ๑๐ สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียน 
รวมทั้งกฎหมายวาดวยขอมูลสวนบุคคลตามมาตรา ๕๖ สวนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน กฎหมายวาดวย
การจัดตั้งองคการเพื่อการคุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระตามมาตรา ๖๑ วรรคสอง กฎหมายวาดวย
สภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗๘ (๗) กฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมตามมาตรา ๘๑ (๔) กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสภาเกษตรกรตามมาตรา ๘๔ (๘) 
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา ๘๗ (๔) และกฎหมาย
วาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามมาตรา ๒๕๖ ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แถลง
นโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 

(๒) กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติตามมาตรา ๘๐ โดยสงเสริม
การศึกษาในระบบการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูดวยตนเอง การ
เรียนรูตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนหรือรูปแบบอื่น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อกําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับระบบการศึกษาทุกระดับของการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ภายในหนึ่งปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 

(๓) กฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคหา โดยอยางนอยตองมีรายละเอียด
เก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการดําเนินการจัดทําหนังสือสัญญาที่มีการตรวจสอบถวงดุลระหวาง
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภามีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง 
รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยที่มีความเปนอิสระซ่ึงดําเนินการกอนการเจรจาทํา
หนังสือสัญญา โดยไมมีการขัดกันระหวางประโยชนของรัฐกับผลประโยชนของผูศึกษาวิจัยไมวาใช
วงเวลาใดของการบังคับใชหนังสือสัญญาภายในหนึ่งปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตาม
มาตรา ๑๗๖ 

(๔) กฎหมายตามมาตรา ๘๖ (๑) และมาตรา ๑๖๗ วรรคสาม ภายในสองปนับ
แตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ 

(๕) กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายรายไดทองถ่ิน กฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กฎหมายเกี่ยวกับขาราชการสวนทองถ่ิน และกฎหมายอื่นตามหมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ภายในสองปนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา
ตามมาตรา ๑๗๖ ในการนี้ จะจัดทําเปนประมวลกฎหมายทองถ่ินก็ได 



 - ๑๐๘ 
- 

ในกรณีที่ปรากฏวากฎหมายใดท่ีตราขึ้นกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ มี
เนื้อหาสาระเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้แลว ใหถือเปนการยกเวนที่จะไมตอง
ดําเนินการตามมาตรานี้อีก 

 
มาตรา ๓๐๔  ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ใหแลว

เสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้
 
มาตรา ๓๐๕  ในวาระเริ่มแรก มิใหนําบทบัญญัติดังตอไปนี้มาใชบังคับกับกรณี

ตางๆ ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี ้
(๑) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใชบังคับจนกวาจะมีการตรา

กฎหมายตามมาตรา ๔๗ จัดตั้งองคกรเพ่ือทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งตองไมเกินหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา โดยอยางนอยกฎหมายดังกลาวตองมีสาระสําคัญ
ใหมีคณะกรรมการเฉพาะดาน เปนหนวยยอยภายในองคกรนั้น แยกตางหากจากกัน ทําหนาที่
กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกํากับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และมีรายละเอียดวาดวยการกํากับและคุมครองการดําเนินกิจการ การจัดใหมี
กองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่อสารและสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ
ส่ือมวลชนสาธารณะ แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบ
ดวยกฎหมายที่ไดกระทําข้ึนกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ จนกวาการอนุญาต สัมปทาน หรือ
สัญญานั้นจะสิ้นผล 

(๒) ภายใตบังคับมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๒ (๑๐) 
เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการเคยเปนสมาชิกวุฒิสภา มาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง 
มาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนครั้ง
แรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 

(๓) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ มาใชบังคับกับการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕ 

(๔) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา ๑๖๘ 
วรรคเกามาตรา ๑๖๙ เฉพาะกรณีการกําหนดแหลงที่มาของรายไดเพ่ือชดใชรายจายที่ไดใชเงินคง
คลังจายไปกอนและมาตรา ๑๗๐ มาใชบังคับภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

(๕) การใดที่เก่ียวกับการจัดทําหรือดําเนินการตามหนังสือสัญญาที่ไดดําเนินการ
ไปแลวกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหเปนอันใชได และมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรค
สามมาใชบังคับ แตใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใชบังคับกับการดําเนินการที่ยังคง
คางอยูและตองดําเนินการตอไป 

(๖) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใชบังคับกับคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 



 - ๑๐๙ 
- 

(๗) มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคหา และมาตรา ๒๘๘ วรรคสาม มาใช
บังคับภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๓๐๖  ในวาระเริ่มแรก ใหผูพิพากษาในศาลฎีกาที่เคยดํารงตําแหนงไม

ต่ํากวาผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๕๐ สามารถปฏิบัติ
หนาที่ผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ ได ทั้งนี้ จนกวาจะมีการปรับปรุงกฎหมาย
เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาอาวุโส 

ภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใช รัฐธรรมนูญนี้ใหตรากฎหมายกําหนด
หลักเกณฑใหผูพิพากษาศาลยุติธรรมดํารงตําแหนงไดจนถึงอายุครบเจ็ดสิบป และผูพิพากษาศาล
ยุติธรรมซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนไปในปงบประมาณใดซึ่งไดปฏิบัติหนาที่มาแลวไมนอย
กวาย่ีสิบปและผานการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่ สามารถขอไปดํารงตําแหนงผู
พิพากษาอาวุโสในศาลซึ่งไมสูงกวาขณะดํารงตําแหนงได 

กฎหมายที่จะตราขึ้นตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองมีบทบัญญัติใหผูที่จะมี
อายุครบหกสิบปบริบูรณข้ึนไปในปงบประมาณใดในระยะสิบปแรกนับแตวันที่กฎหมายดังกลาวมี
ผลใชบังคับทยอยพนจากตําแหนงที่ดํารงอยูเปนลําดับในแตละปตอเนื่องกันไปและสามารถขอไป
ดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวุโสตอไปได 

ใหนําบทบัญญัติในวรรคสอง และวรรคสาม ไปใชกับพนักงานอัยการดวย โดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๓๐๗  ใหกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิซึ่งดํารงตําแหนงอยู

ในวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ คงดํารงตําแหนงเปนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตอไป เวนแต
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่อายุครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในชั้นศาลใดที่ยายไปจากชั้นศาลนั้น ทั้งนี้ ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๓๐๘  ใหคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผนดินอยูในวันประกาศใช

รัฐธรรมนูญนี้แตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่มีการดําเนินการที่เปนอิสระภายในเกาสิบวัน
นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ โดยใหคณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ศึกษาและเสนอแนะการ
จัดทํากฎหมายที่จําเปนตองตราขึ้นเพื่ออนุวัติการตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และให
คณะกรรมการดังกลาวจัดทํากฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย ตามมาตรา ๘๑ 
(๓) ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ โดยในกฎหมายดังกลาวอยาง
นอยตองมีบทบัญญัติกําหนดใหมีหนาที่สนับสนุนการดําเนินการรางกฎหมายของประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้งดวย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการตัดอํานาจหนาที่ของหนวยงานอื่นที่มี
หนาที่ตองจัดทํากฎหมายในความรับผิดชอบ 

 



 - ๑๑๐ 
- 

มาตรา ๓๐๙  บรรดาการใดๆ ที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ วาเปนการชอบดวยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
การกระทําที่เก่ียวเนื่องกับกรณีดังกลาวไมวากอนหรือหลังวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ใหถือวา
การนั้นและการกระทาํนั้นชอบดวยรัฐธรรมนูญนี ้

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
มีชัย ฤชุพันธุ 

ประธานสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๓ กันยายน ๒๕๕๐ 

 


