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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๑  
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

ศุ ภ มั ส ดุ พระพุ ท ธศาสนกาลเป็ น อดี ต ภาค ๒๕๖๐ พรรษา
ปัจจุบันสมัย จันทรคตินิยม กุกกุฏสมพัตสร จิตรมาส ชุณหปักษ์ ทสมีดิถี
สุริยคติกาล เมษายนมาส ฉัฏฐสุรทิน ครุวาร โดยกาลบริเฉท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า นายกรัฐมนตรี
ได้ นํ า ความกราบบั ง คมทู ล ว่ า นั บ แต่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่ อ มพระราชทานรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รสยาม
พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นต้นมา การปกครองของประเทศไทยได้ดํารง
เจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุ ข ต่ อ เนื่ อ งมาโดยตลอด แม้ ไ ด้ มี ก ารยกเลิ ก แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
และประกาศใช้รฐั ธรรมนูญเพือ่ จัดระเบียบการปกครองให้เหมาะสมหลายครัง้
๑

๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก วันที่ ๖ เมษายน   
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แต่ ก ารปกครองก็ มิ ไ ด้ มี เ สถี ย รภาพหรื อ ราบรื่ น เรี ย บร้ อ ยเพราะยั ง คง
ประสบปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ บางครั้งเป็นวิกฤติทางรัฐธรรมนูญ
ที่หาทางออกไม่ได้ เหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีผู้ไม่นําพาหรือไม่นับถือ
ยําเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมือง ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอํานาจ
หรือขาดความตระหนักสํานึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน
จนทําให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล ซึ่งจําต้องป้องกันและแก้ไข
ด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมาย และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม แต่เหตุอีกส่วนหนึ่งเกิดจาก
กฎเกณฑ์การเมืองการปกครองที่ยังไม่เหมาะสมแก่สภาวการณ์บ้านเมือง
และกาลสมัย ให้ความสําคัญแก่รปู แบบและวิธกี ารยิง่ กว่าหลักการพืน้ ฐาน
ในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่อาจนํากฎเกณฑ์ที่มีอยู่มาใช้แก่พฤติกรรม
ของบุคคลและสถานการณ์ในยามวิกฤติที่มีรูปแบบและวิธีการแตกต่างไป
จากเดิมให้ได้ผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ จึงได้บัญญัติให้มี
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลักใน
การปกครอง และเป็นแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอื่น โดยได้กําหนดกลไกเพื่อจัดระเบียบและสร้างความ
เข้มแข็งแก่การปกครองประเทศขึ้นใหม่ด้วยการจัดโครงสร้างของหน้าที่
และอํานาจขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และสัมพันธภาพระหว่าง
ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารให้เหมาะสม การให้สถาบันศาลและองค์กร
อิสระอืน่ ซึง่ มีหน้าทีต่ รวจสอบการใช้อาํ นาจรัฐสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรมและมีส่วนในการป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติ
ของประเทศตามความจําเป็น และความเหมาะสม การรับรอง ปกป้อง
และคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชดั เจนและครอบคลุมอย่าง
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กว้ า งขวางยิ่ ง ขึ้ น โดยถื อ ว่ า การมี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพเป็ น หลั ก การจํ า กั ด ตั ด
สิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น แต่การใช้สิทธิเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่วนรวม การกําหนดให้รัฐมีหน้าที่ต่อประชาชน
เช่นเดียวกับการให้ประชาชนมีหน้าทีต่ อ่ รัฐ การวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ
และขจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบทีเ่ ข้มงวด เด็ดขาด เพือ่ มิให้ผบู้ ริหาร
ที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลเข้ามามีอํานาจในการ
ปกครองบ้านเมืองหรือใช้อํานาจตามอําเภอใจ และการกําหนดมาตรการ
ป้องกัน และบริหารจัดการวิกฤติการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนได้ กํ า หนดกลไกอื่ น ๆ ตามแนวทางที่ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ระบุไว้ เพือ่ ใช้เป็น
กรอบในการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่ ง ผู ้ เข้ า มาบริ ห ารประเทศแต่ ล ะคณะ จะได้ กํ า หนดนโยบายและวิ ธี
ดําเนินการที่เหมาะสมต่อไป ทั้งยังสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศในด้าน
ต่าง ๆ ที่สําคัญและจําเป็นอย่างร่วมมือร่วมใจกัน รวมตลอดทั้งการลด
เงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศมีความสงบสุขบนพื้นฐานของความรู้
รักสามัคคีปรองดอง การจะดําเนินการในเรือ่ งเหล่านีใ้ ห้ลลุ ่วงไปได้ จําต้อง
อาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานทั้งหลาย
ของรั ฐ ตามแนวทางประชารัฐภายใต้ก ฎเกณฑ์ ตามหลั ก การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครองทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
และลักษณะสังคมไทย หลักความสุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลัก
ธรรมาภิบาล อันจะทําให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้า
ได้อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งในทาง
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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ในการดําเนินการดังกล่าว คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้สร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในหลักการและเหตุผลของบทบัญญัติ
ต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงร่างรัฐธรรมนูญ และ            
ความหมายโดยผ่านทางสือ่ ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาสารัตถะของร่างรัฐธรรมนูญด้วยการเสนอแนะข้อควรแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม เมื่ อ การจั ด ทํ า ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว เสร็ จ ก็ ไ ด้ เ ผยแพร่ ร ่ า ง
รัฐธรรมนูญและคาํ อธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญโดยสรุปในลักษณะ                
ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าใจเนื้อหาสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญได้โดยสะดวก
และเป็นการทัว่ ไป และจัดให้มกี ารออกเสียงประชามติเพือ่ ให้ความเห็นชอบแก่
ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ในการนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเสนอ
ประเด็นเพิ่มเติมอีกประเด็นหนึ่งเพื่อให้มีการออกเสียงประชามติในคราว
เดียวกันด้วย การออกเสียงประชามติปรากฏผลว่า ประชาชนผู้มีสิทธิ
ออกเสียงประชามติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติ
เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมดังกล่าว คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญจึงดําเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม และได้ส่งให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าเป็นการชอบด้วยผลการออกเสียงประชามติ
แล้ ว หรื อ ไม่ ซึ่ ง ต่ อ มาศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ วิ นิ จ ฉั ย ให้ ค ณะกรรมการ
ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ความบางส่ ว น และคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ ได้ดาํ เนินการแก้ไขตามคาํ วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว
นายกรัฐมนตรีจึงนําร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ต่อมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้นายกรัฐมนตรี
ขอรั บ พระราชทานร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น คื น มาแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เฉพาะ
บางประเด็ น ได้ เมื่ อ ดํ า เนิ น การแล้ ว เสร็ จ นายกรั ฐ มนตรี จึ ง นํ า ร่ า ง
รัฐธรรมนูญ นั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย
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ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสืบไป ทรงพระราชดาํ ริวา่
สมควรพระราชทานพระราชานุมัติ
จึ ง มี พ ระราชโองการดํ า รั ส เหนื อ เกล้ า เหนื อ กระหม่ อ มให้ ต รา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว้ ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งได้ตราไว้
ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป
ขอปวงชนชาวไทย จงมีความสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ ในอันที่
จะปฏิ บั ติ ต ามและพิ ทั ก ษ์ รั ก ษารั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยนี้
เพือ่ ธํารงคงไว้ซงึ่ ระบอบประชาธิปไตยและอาํ นาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย
และนํามาซึง่ ความผาสุกสิรสิ วัสดิพ์ พิ ฒ
ั นชัยมงคล อเนกศุภผลสกลเกียรติยศ
สถาพรแก่อาณาประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา สมดั่งพระราชปณิธาน
ปรารถนาทุกประการ เทอญ
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็ น ราชอาณาจั ก รอั น หนึ่ ง อั น เดี ย ว
จะแบ่งแยกมิได้
มาตรา ๒ ประเทศไทยมี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
มาตรา ๓ อํ า น า จ อ ธิ ป ไ ต ย เ ป ็ น ข อ ง ป ว ง ช น ช า ว ไ ท ย
พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงเป็นประมุข ทรงใช้อาํ นาจนัน้ ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม
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เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน
โดยรวม
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน
มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัตใิ ด
ของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทําใด ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้
เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทํา
การนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หมวด ๒
พระมหากษัตริย์
มาตรา ๖ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่
เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้
ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้
มาตรา ๗ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็น
อัครศาสนูปถัมภก
มาตรา ๘ พระมหากษัตริย์ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทย
มาตรา ๙ พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซงึ่ พระราชอาํ นาจทีจ่ ะสถาปนา
และถอดถอนฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราช
อิสริยาภรณ์
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มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริยท์ รงเลือกและทรงแต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒิ
เป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคน
ประกอบเป็นคณะองคมนตรี
คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ใน
พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่น
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๑ การเลือกและแต่งตัง้ องคมนตรีหรือการให้องคมนตรี
พ้นจากตําแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง
ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตําแหน่ง
มาตรา ๑๒ องคมนตรี ต ้ อ งไม่ เ ป็ น สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒสิ ภา หรือดํารงตําแหน่งทางการเมืองอืน่ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือข้าราชการเว้นแต่การ
เป็นข้าราชการในพระองค์ในตาํ แหน่งองคมนตรี และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่
ในพรรคการเมืองใด ๆ
มาตรา ๑๓ ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณ
ต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคํา ดังต่อไปนี้
“ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า (ชื่ อ ผู ้ ป ฏิ ญ าณ) ขอถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณว่ า
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะ
รักษาไว้และปฏิบตั ติ ามซึง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
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มาตรา ๑๔ องคมนตรีพ้นจากตําแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือมี
พระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่ง
มาตรา ๑๕ การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจาก
ตําแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการ                
ในพระองค์ ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชอั ธ ยาศั ย ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๖ ในเมือ่ พระมหากษัตริยจ์ ะไม่ประทับอยูใ่ นราชอาณาจักร
หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะทรงแต่งตั้ง
บุคคลคนหนึง่ หรือหลายคนเป็นคณะขึน้ ให้เป็นผูส้ าํ เร็จราชการแทนพระองค์
หรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ และในกรณี ที่ ท รงแต่ ง ตั้ ง ผู ้ สํ า เร็ จ ราชการแทนพระองค์
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จ
ราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์
ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุ
นิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น แต่ต่อมาคณะองคมนตรีพิจารณาเห็นว่า                                                                                       
มี ค วามจําเป็นสมควรแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์และไม่อาจ                        
กราบบังคมทูลให้ทรงแต่งตัง้ ได้ทนั การ ให้คณะองคมนตรีเสนอชือ่ บุคคลคน
หนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะ ตามลําดับทีโ่ ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกําหนด
ไว้กอ่ นแล้ว ให้เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ แล้วแจ้งประธานรัฐสภา
เพื่อประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นขึ้นเป็น                        
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
มาตรา ๑๘ ในระหว่างที่ไม่มีผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตาม
มาตรา ๑๗ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
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ในกรณีที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้ประธานองคมนตรี
ทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
ตามวรรคหนึง่ หรือในระหว่างทีป่ ระธานองคมนตรีทาํ หน้าทีผ่ สู้ าํ เร็จราชการ
แทนพระองค์ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เป็นประธานองคมนตรีมิได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้คณะองคมนตรีเลือก
องคมนตรีคนหนึ่งขึ้น ทําหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไป
พลางก่อน
มาตรา ๑๙ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ต้องปฏิญาณตนในที่
ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยคํา ดังต่อไปนี้
“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย์ (พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
ผูส้ าํ เร็จราชการแทนพระองค์ซงึ่ เคยได้รบั การแต่งตัง้ และปฏิญาณตน
มาแล้ว ไม่ต้องปฏิญาณตนอีก
มาตรา ๒๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ การสืบราชสมบัติให้เป็นไป
โดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช
๒๔๖๗
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๖๗ เป็ น พระราชอํ า นาจของพระมหากษั ต ริ ย ์
โดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดําริประการใด ให้คณะองคมนตรีจัดทําร่าง
กฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิม่ เติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
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ถวายเพือ่ มีพระราชวินจิ ฉัย เมือ่ ทรงเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว
ให้ประธานองคมนตรีดําเนินการแจ้งประธานรัฐสภาเพื่ อ ให้ ประธาน
รัฐสภาแจ้งให้รฐั สภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็น
กฎหมายได้
มาตรา ๒๑ ในกรณี ที่ ร าชบั ล ลั ง ก์ ห ากว่ า งลงและเป็ น กรณี ที่
พระมหากษัตริยไ์ ด้ทรงแต่งตัง้ พระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วย
การสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรี
แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพือ่
รับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์
เป็นพระมหากษัตริยส์ บื ไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ
ในกรณีท่ีราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์
มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรีเสนอ
พระนามผูส้ บื ราชสันตติวงศ์ตามมาตรา ๒๐ ต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ เสนอต่อ
รัฐสภาเพือ่ รัฐสภาให้ความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอพระนามพระราชธิดา
ก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผู้สืบ
ราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธาน
รัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ
มาตรา ๒๒ ในระหว่างทีย่ งั ไม่มปี ระกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาท
หรือองค์ผสู้ บื ราชสันตติวงศ์ขนึ้ ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริยต์ ามมาตรา ๒๑
ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว               
ไปพลางก่อน แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้ง                
ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือ
ระหว่ า งเวลาที่ ป ระธานองคมนตรี เ ป็ น ผู ้ สํ า เร็ จ ราชการแทนพระองค์                    
ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ ง ให้ ผู ้ สํ า เร็ จ ราชการแทนพระองค์ นั้ น ๆ
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แล้วแต่กรณี เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะได้
ประกาศอั ญ เชิ ญ องค์ พ ระรั ช ทายาทหรื อ องค์ ผู ้ สื บ ราชสั น ตติ ว งศ์
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
ในกรณีที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้และ
เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ประธานองคมนตรีทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
ตามวรรคหนึง่ หรือทําหน้าทีผ่ สู้ าํ เร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชัว่ คราว
ตามวรรคสอง ให้นํามาตรา ๑๘ วรรคสาม มาใช้บังคับ
มาตรา ๒๓ ในกรณี ที่ ค ณะองคมนตรี จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะต้อง
เป็นหรือทําหน้าที่ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๒ วรรคสอง และอยู่ในระหว่างที่ไม่มี
ประธานองคมนตรี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะองคมนตรี
ทีเ่ หลืออยูเ่ ลือกองคมนตรีคนหนึง่ เพือ่ ทําหน้าทีป่ ระธานองคมนตรี หรือเป็น
หรือทําหน้าทีผ่ สู้ าํ เร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึง่ หรือ
วรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๔ การถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณต่ อ พระมหากษั ต ริ ย ์ ต าม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้กระทําต่อพระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือต่อผู้แทน
พระองค์ก็ได้
ในระหว่างทีย่ งั มิได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตามวรรคหนึง่ จะโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ผซู้ งึ่ ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปพลางก่อนก็ได้
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หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่
บัญญัตคิ มุ้ ครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดทีม่ ไิ ด้หา้ มหรือ
จํากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
ทีจ่ ะทาํ การนัน้ ได้และได้รบั ความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าทีก่ าร
ใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพเช่นว่านัน้ ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความ
มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
สิทธิหรือเสรีภาพใดทีร่ ฐั ธรรมนูญให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการ
ตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญเพือ่ ใช้สทิ ธิทางศาลหรือ
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
หรือจากการกระทาํ ความผิดอาญาของบุคคลอืน่ ย่อมมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การ
เยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายที่ มี ผ ลเป็ น การจํ า กั ด สิ ท ธิ ห รื อ
เสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณี
ที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลัก
นิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร
แก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้ง
ต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย
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กฎหมายตามวรรคหนึง่ ต้องมีผลใช้บงั คับเป็นการทัว่ ไป ไม่มงุ่ หมาย
ให้ใช้บงั คับแก่กรณีใดกรณีหนึง่ หรือแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเจาะจง
มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพ
และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความ
แตกต่ า งในเรื่ อ งถิ่ น กํ า เนิ ด เชื้ อ ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิ ก าร
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทํามิได้
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอืน่ หรือเพือ่ คุม้ ครองหรือ
อํานวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส
ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
บุคคลผู้เป็นทหาร ตํารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และ
พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสทิ ธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับ
บุคคลทัว่ ไป เว้นแต่ทจี่ าํ กัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการเมือง
สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม
มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคําสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิ
หรือเสรีภาพในชีวติ หรือร่างกายจะกระทํามิได้ เว้นแต่มเี หตุตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ
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การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือ
ไร้มนุษยธรรมจะกระทํามิได้
มาตรา ๒๙ บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทําการ
อันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกําหนด
โทษไว้ และโทษทีจ่ ะลงแก่บคุ คลนัน้ จะหนักกว่าโทษทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกฎหมาย
ที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทําความผิดมิได้
ในคดีอาญา ให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่าผูต้ อ้ งหาหรือจาํ เลยไม่มคี วามผิด
และก่อนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิด
จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทําความผิดมิได้
การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจําเลยให้กระทําได้เพียงเท่าที่
จําเป็น เพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี
ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้
คํ า ขอประกั น ผู ้ ต ้ อ งหาหรื อ จํ า เลยในคดี อ าญาต้ อ งได้ รั บ การ
พิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมไิ ด้ การไม่ให้ประกัน
ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๐ การเกณฑ์แรงงานจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีต่ ราขึน้ เพือ่ ป้องกันภัยพิบตั สิ าธารณะ
หรื อ ในขณะที่ มี ก ารประกาศสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น หรื อ ประกาศใช้ ก ฎ
อัยการศึก หรือในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ
มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและ
ย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบตั หิ รือประกอบพิธกี รรมตามหลักศาสนาของตน
แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อ
ความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
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มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ
ชื่อเสียง และครอบครัว
การกระทําอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตาม
วรรคหนึง่ หรือการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่วา่ ในทางใด ๆ จะ
กระทํ า มิ ไ ด้ เว้ น แต่ โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่
ตราขึ้นเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูค้ รอบครอง
หรือการค้นเคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคําสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๔ บุ ค คลย่ อ มมี เ สรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น
การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
การจํ า กั ด เสรี ภ าพดั ง กล่ า วจะกระทํ า มิ ไ ด้ เว้ น แต่ โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
เพือ่ คุม้ ครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอืน่ เพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน
เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพ
นัน้ ต้องไม่ขดั ต่อหน้าทีข่ องปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น
มาตรา ๓๕ บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพ
ในการเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ   
การสั่ ง ปิ ด กิ จ การหนั ง สื อ พิ ม พ์ ห รื อ สื่ อ มวลชนอื่ น เพื่ อ ลิ ด รอน
เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได้
การให้นาํ ข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพสือ่ มวลชน
จัดทําขึน้ ไปให้เจ้าหน้าทีต่ รวจก่อนนําไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสือ่ ใด ๆ
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จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะกระทําในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะ
สงคราม
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคล
สัญชาติไทย
การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอื่นของเอกชนรัฐจะกระทํามิได้ หน่วยงานของรัฐที่ใช้จ่ายเงิน
หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ให้ สื่ อ มวลชนไม่ ว ่ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการโฆษณาหรื อ
ประชาสัมพันธ์ หรือเพือ่ การอืน่ ใดในทํานองเดียวกันต้องเปิดเผยรายละเอียด
ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่กําหนดและ
ประกาศให้ประชาชนทราบด้วย
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพตาม
วรรคหนึง่ แต่ให้คาํ นึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานทีต่ นสังกัด
อยู่ด้วย
มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่า
ในทางใด ๆ
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน
รวมทั้งการกระทําด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่
บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือ
มีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจํากัดสิทธิเช่นว่านี้ ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทาํ มิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ ต ราขึ้ น เพื่ อ การอั น เป็ น สาธารณู ป โภค
การป้ องกั น ประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพ ยากรธรรมชาติ หรื อ เพื่ อ
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ประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม ภายใน
เวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหาย
จากการเวนคืน โดยคาํ นึงถึงประโยชน์สาธารณะ ผลกระทบต่อผูถ้ กู เวนคืน
รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับจากการเวนคืนนั้น
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  ให้กระทาํ เพียงเท่าทีจ่ าํ เป็นต้องใช้เพือ่
การที่บัญญัติไว้ในวรรคสาม เว้นแต่เป็นการเวนคืนเพื่อนําอสังหาริมทรัพย์
ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูก
เวนคืนตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการ
เวนคืนและกําหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้
ใช้ประโยชน์เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือมีอสังหาริมทรัพย์
เหลือจากการใช้ประโยชน์ และเจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะได้คืน
ให้คืนแก่เจ้าของเดิมหรือทายาท
ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ทถี่ กู เวนคืนทีม่ ไิ ด้
ใช้ประโยชน์ หรือทีเ่ หลือจากการใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท
และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
การตรากฎหมายเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โ ดยระบุ เ จาะจง
อสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามความจําเป็น
มิให้ถือว่าเป็นการขัดต่อมาตรา ๒๖ วรรคสอง
ถิ่นที่อยู่

มาตรา ๓๘ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือก

การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ ต ราขึ้ น เพื่ อ ความมั่ น คงของรั ฐ
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมือง หรือ
เพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์
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มาตรา ๓๙ การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร
หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได้
การถอนสัญชาติของบุคคลซึง่ มีสญั ชาติไทยโดยการเกิด จะกระทํามิได้
มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกัน หรือขจัด
การกีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการ
ประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จําเป็น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น
การตรากฎหมายเพือ่ จัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง
ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของ
สถาบันการศึกษา
มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
(๑) ได้ รั บ ทราบและเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว
(๓) ฟ้ อ งหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ รั บ ผิ ด เนื่ อ งจากการกระทํ า หรื อ
การละเว้นการกระทําของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ
มาตรา ๔๒ บุ ค คลย่ อ มมี เ สรี ภ าพในการรวมกั น เป็ น สมาคม
สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ ต ราขึ้ น เพื่ อ คุ ้ ม ครองประโยชน์
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สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด
มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
(๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
(๒) จัดการ บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตาม
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(๓) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดําเนินการใด
อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการดําเนินการใด
อันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และ
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
ข้อเสนอแนะนัน้ โดยให้ประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมในการพิจารณาด้วย
ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(๔) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิ
ทีจ่ ะร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ หรือรัฐในการดําเนินการดังกล่าวด้วย
มาตรา ๔๔ บุ ค คลย่ อ มมี เ สรี ภ าพในการชุ ม นุ ม โดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ
ความปลอดภั ยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั นดี ข อง
ประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
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มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตัง้ พรรคการเมือง
ตามวิถที างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
บริหารพรรคการเมือง ซึง่ ต้องกําหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้
เปิดโอกาสให้สมาชิกมีสว่ นร่วมอย่างกว้างขวางในการกาํ หนดนโยบายและ
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และกําหนดมาตรการให้สามารถดําเนินการ
โดยอิ ส ระไม่ ถู ก ครอบงํ า หรื อ ชี้ นํ า โดยบุ ค คลซึ่ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก ของ
พรรคการเมืองนัน้ รวมทัง้ มาตรการกาํ กับดูแลมิให้สมาชิกของพรรคการเมือง
กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกีย่ วกับการเลือกตัง้
มาตรา ๔๖ สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง
บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
องค์กรของผูบ้ ริโภคตามวรรคสองมีสทิ ธิรวมกันจัดตัง้ เป็นองค์กรที่
มี ค วามเป็ น อิ ส ระเพื่ อ ให้ เ กิ ด พลั ง ในการคุ ้ ม ครองและพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข อง
ผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง
อาํ นาจในการเป็นตัวแทนของผูบ้ ริโภค และการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐ
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ
บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลย่อมมีสทิ ธิได้รบั การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
มาตรา ๔๘ สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการ
คลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ
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บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ
และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๙ บุคคลจะใช้สทิ ธิหรือเสรีภาพเพือ่ ล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้
ผูใ้ ดทราบว่ามีการกระทําตามวรรคหนึง่ ย่อมมีสทิ ธิรอ้ งต่ออัยการสูงสุด
เพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวได้
ในกรณี ที่ อั ย การสู ง สุ ด มี คํ า สั่ ง ไม่ รั บ ดํ า เนิ น การตามที่ ร ้ อ งขอ
หรือไม่ดําเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ ผู้ร้องขอ
จะยื่นคําร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้
การดําเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดําเนินคดีอาญาต่อ
ผู้กระทําการตามวรรคหนึ่ง
หมวด ๔
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิ ทั ก ษ์ รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย ์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ป้องกันประเทศ พิทกั ษ์รกั ษาเกียรติภมู ิ ผลประโยชน์ของชาติ
และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
(๕) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
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(๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และ
ไม่กระทําการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม
(๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสําคัญ
(๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทาง
วัฒนธรรม
(๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๑๐) ไม่รว่ มมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมชิ อบทุกรูปแบบ
หมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๕๑ การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐตาม
หมวดนี้   ถ้าการนั้นเป็นการทําเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง  
ย่ อ มเป็ น สิ ท ธิ ข องประชาชนและชุ ม ชนที่ จ ะติ ด ตามและเร่ ง รั ด ให้ รั ฐ
ดําเนินการ  รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  เพื่อจัดให้
ประชาชน หรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย  ์
เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตย  เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ   ความมั่นคงของรัฐ  และ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน  เพื่อประโยชน์แห่งการนี้  รัฐต้องจัดให้
มีการทหาร การทูต  และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ
กําลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย
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มาตรา ๕๓ รัฐต้องดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามและบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
มาตรา ๕๔ รั ฐ ต้ อ งดํ า เนิ น การให้ เ ด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษา
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง   เพื่อพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม  
และสติปัญญาให้สมกับวัย   โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย
รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการ
ในระบบต่าง ๆ  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และจัดให้มีการ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   และภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ  โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการ  กํากับ  ส่งเสริม  และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
ทัง้ นี  ้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซงึ่ อย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ   และการดําเนินการและ
ตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี   มีวินัย  ภูมิใจ
ในชาติ  สามารถเชีย่ วชาญได้ตามความถนัดของตน  และมีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ
ในการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รบั การดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง  
หรื อ ให้ ป ระชาชนได้รับการศึก ษาตามวรรคสาม   รั ฐ ต้ อ งดํ า เนิ นการ
ให้ผขู้ าดแคลนทุนทรัพย์ได้รบั การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการศึกษาตามความ
ถนัดของตน
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ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการศึกษา  และเพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู   โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน  หรือใช้
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน
ได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย  ทั้งนี้   ตามที่กฎหมายบัญญัต  ิ
ซึง่ กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาํ หนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็น
อิสระและกาํ หนดให้มกี ารใช้จา่ ยเงินกองทุนเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
มาตรา ๕๕ รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รบั บริการสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง   เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน
เกีย่ วกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  และส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง   ต้องครอบคลุมการส่งเสริม
สุขภาพ  การควบคุม  และป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟื้นฟู
สุขภาพด้วย
รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มาตรา ๕๖ รั ฐ ต้ อ งจั ด หรื อ ดํ า เนิ น การให้ มี ส าธารณู ป โภค
ขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ าํ เป็นต่อการดาํ รงชีวติ ของประชาชนอย่างทัว่ ถึงตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความ
มั่นคงของรัฐ  รัฐจะกระทําด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
หรือทําให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้
การจั ด หรือดําเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่ ง หรื อ
วรรคสอง   รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่
ประชาชนเกินสมควร
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การนําสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนดําเนินการทางธุรกิจ
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ   รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม  
โดยคํานึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ที่รัฐและเอกชนจะได้รับ และ               
ค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน
มาตรา ๕๗ รัฐต้อง
(๑) อนุ รั ก ษ์ ฟื ้ น ฟู และส่ ง เสริ ม ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น    ศิ ล ปะ  
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม   และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและ
ของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   
ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย
(๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บํารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้
หรื อ จั ด ให้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ    สิ่ ง แวดล้ อ ม
และความหลากหลายทางชีวภาพ  ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน  
โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมดาํ เนินการ
และได้รบั ประโยชน์จากการดําเนินการดังกล่าวด้วยตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๘ การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใด
ดําเนินการ  ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ   คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอื่นใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดําเนินการให้มี
การศึกษา และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน  และจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และประชาชนและชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องก่อน  เพือ่ นํามาประกอบการพิจารณา
ดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ
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บุคคลและชุมชนย่อมมีสทิ ธิได้รบั ข้อมูล  คาํ ชีแ้ จง  และเหตุผลจาก
หน่วยงานของรัฐก่อนการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวัง
ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน  ชุมชน  สิง่ แวดล้อม  และความหลากหลาย
ทางชีวภาพน้อยที่สุด  และต้องดําเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อน
หรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
และโดยไม่ชักช้า   
มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็น
ความลับของทางราชการตามทีก่ ฎหมายบัญญัต  ิ และต้องจัดให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก   
มาตรา ๖๐ รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้
วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัตขิ องชาติ  เพือ่ ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ
และประชาชน
การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง  ไม่ว่า
จะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และโทรคมนาคม  หรือเพื่อ
ประโยชน์อนื่ ใด  ต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของประชาชน  ความมัน่ คง
ของรัฐ  และประโยชน์สาธารณะ  รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้
ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย  ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ   
รัฐต้องจัดให้มอี งค์กรของรัฐทีม่ คี วามเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที  ่
เพือ่ รับผิดชอบและกํากับการดําเนินการเกีย่ วกับคลืน่ ความถีใ่ ห้เป็นไปตาม
วรรคสอง  ในการนี  ้ องค์กรดังกล่าวต้องจัดให้มมี าตรการป้องกันมิให้มกี าร
แสวงหาประโยชน์จากผูบ้ ริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผบู้ ริโภค
เกินความจําเป็น  ป้องกันมิให้คลืน่ ความถีร่ บกวนกัน  รวมตลอดทัง้ ป้องกัน
การกระทําที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้
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ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน  และป้องกัน
มิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่คํานึงถึง
สิทธิของประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้งการกําหนดสัดส่วนขั้นต�่ำที่ผู้ใช้
ประโยชน์จากคลืน่ ความถีจ่ ะต้องดาํ เนินการเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ  ทัง้ นี้  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๑ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การรู้ข้อมูลที่เป็นจริง  ด้านความปลอดภัย  ด้านความเป็นธรรมในการทํา
สัญญา  หรือด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
มาตรา ๖๒ รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
เพือ่ ให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  และจัดระบบภาษีให้เกิด
ความเป็นธรรมแก่สังคม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับกรอบการดาํ เนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ  
การกําหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ   การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง  
และการบริหารหนี้สาธารณะ
มาตรา ๖๓ รั ฐ ต้ อ งส่ ง เสริ ม    สนั บ สนุ น    และให้ ค วามรู ้ แ ก่
ประชาชนถึ ง อั น ตรายที่ เ กิ ด จากการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบทั้ ง ใน
ภาครัฐและภาคเอกชน  และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด  
รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  หรือชี้เบาะแส  โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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หมวด ๖
แนวนโยบายแห่งรัฐ
มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นแนวทางให้รัฐดําเนินการ
ตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มยี ทุ ธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทํา
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว   
การจัดทํา  การกําหนดเป้าหมาย  ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย  
และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ทั้ ง นี้ กฎหมายดั ง กล่ า วต้ อ งมี บ ทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ
การมีสว่ นร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่าง
ทั่วถึงด้วย   
ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได้
มาตรา ๖๖ รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือ
หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน   และไม่แทรกแซงกิจการภายใน
ของกันและกัน  ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ  และคุม้ ครอง
ผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ   
มาตรา ๖๗ รั ฐ พึ ง อุ ป ถั ม ภ์ แ ละคุ ้ ม ครองพระพุ ท ธศาสนาและ
ศาสนาอื่น
ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่
ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน  รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุน
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การศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพือ่ ให้เกิด
การพัฒนาจิตใจและปัญญา  และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกัน
มิให้มีการบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด  และพึงส่งเสริม
ให้พทุ ธศาสนิกชนมีสว่ นร่วมในการดาํ เนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย
มาตรา ๖๘ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุตธิ รรม
ทุกด้านให้มปี ระสิทธิภาพ  เป็นธรรม  และไม่เลือกปฏิบตั   ิ และให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว   และไม่เสียค่าใช้จ่าย
สูงเกินสมควร
รัฐพึงมีมาตรการคุม้ ครองเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในกระบวนการยุตธิ รรม  
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือ
ครอบงําใด ๆ
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จําเป็นและเหมาะสมแก่
ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึง
การจัดหาทนายความให้
มาตรา ๖๙ รั ฐ พึ ง จั ด ให้ มี แ ละส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี   และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ  ให้เกิดความรู้  
การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้าง
ความสามารถของคนในชาติ
มาตรา ๗๐ รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดํารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี  
และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน ทั้งนี้  
เท่าทีไ่ ม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
หรือเป็นอันตราย ต่อความมั่นคงของรัฐ  หรือสุขภาพอนามัย
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มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็น
องค์ประกอบพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญของสังคม  จัดให้ประชาชนมีทอี่ ยูอ่ าศัยอย่าง
เหมาะสม   ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพทีแ่ ข็งแรงและมีจติ ใจเข้มแข็ง  รวมตลอดทัง้ ส่งเสริมและพัฒนาการ
กีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
รั ฐ พึ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ เ ป็ น พลเมื อ งที่ ดี  
มีคุณภาพและความสามารถสูงขึ้น
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  
ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และ
คุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรง หรือปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรม  รวมตลอดทัง้ ให้การบําบัด  ฟืน้ ฟูและเยียวยาผูถ้ กู กระทาํ การ
ดังกล่าว
ในการจั ด สรรงบประมาณ รั ฐ พึ ง คํ า นึ ง ถึ ง ความจํ า เป็ น และ                  
ความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อ
ความเป็นธรรม
มาตรา ๗๒ รัฐพึงดําเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน�้ำ  และ              
พลังงาน ดังต่อไปนี้
(๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของ
พื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไปตาม
ผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมตลอดทัง้ พัฒนาเมืองให้มคี วามเจริญโดย
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่   
(๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชน
สามารถมีที่ทํากินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
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(๔) จัดให้มีทรัพยากรน�้ำที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  
และการอื่น
(๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  
รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุน ให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือก              
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
มาตรา ๗๓ รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกร
ประกอบเกษตรกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณ
และคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต�่ำ  และสามารถแข่งขัน
ในตลาดได้ และพึ ง ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรผู ้ ย ากไร้ ใ ห้ มี ที่ ทํ า กิ น โดยการ
ปฏิรูปที่ดิน หรือวิธีอื่นใด   
มาตรา ๗๔ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการ
ทาํ งานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัยและให้มงี านทาํ   และพึงคุม้ ครอง
ผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน
ได้รบั รายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อนื่ ทีเ่ หมาะสม
แก่การดํารงชีพ และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออมเพื่อการดํารงชีพ
เมื่อพ้นวัยทํางาน
รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการดําเนินการ
มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับ
ประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง  
เป็นธรรม และยัง่ ยืน สามารถพึง่ พาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม และพัฒนาความ
สามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ
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รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน  
เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มีสาธารณูปโภค หรือการจัดทํา
บริการสาธารณะ
รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่
ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
ของประชาชนและชุมชน
ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนา
ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน  
ประกอบกัน   
มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้ง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค   ส่วนท้องถิ่น   และงานของรัฐอย่างอื่น  
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบตั หิ น้าที  ่ เพือ่ ให้การบริหารราชการ
แผ่นดิน การจัดทําบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  รวมตลอดทั้งพัฒนา
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  ไม่เลือกปฏิบัติ  และปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐพึงดําเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม   โดยกฎหมายดังกล่าว
อย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผใู้ ดใช้อาํ นาจ หรือกระทําการโดยมิชอบ
ที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการ
แต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
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ใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มกี ฎหมายเพียงเท่าทีจ่ าํ เป็น  และยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมายทีห่ มดความจาํ เป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  
หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า
เพือ่ ไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  และดาํ เนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบท
กฎหมายต่าง ๆ   ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้งา่ ยเพือ่ ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็น
ของผูเ้ กีย่ วข้อง วิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ จากกฎหมายอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบ  รวมทัง้ เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์
นั้นต่อประชาชน   และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว   รัฐพึงจัดให้มีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะ
กรณีที่จําเป็น   พึงกําหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และระยะเวลาในการดําเนินการตามขัน้ ตอนต่าง ๆ  ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ ในกฎหมาย
ให้ชัดเจน  และพึงกําหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง  
มาตรา ๗๘ รั ฐ พึ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนและชุ ม ชนมี ค วามรู ้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ การจัดทําบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  
การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาที่อาจมี
ผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน
หมวด ๗
รัฐสภา
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗๙ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน  ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ
บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใน              
ขณะเดียวกันมิได้
มาตรา ๘๐ ประธานสภาผู ้ แ ทนราษฎรเป็ น ประธานรั ฐ สภา  
ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา
ในกรณี ที่ ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร   หรื อ ประธานสภา                         
ผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ ให้
ประธานวุฒิสภาทําหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน
ในระหว่ า งที่ ป ระธานวุ ฒิ ส ภาต้ อ งทํ า หน้ า ที่ ป ระธานรั ฐ สภา
ตามวรรคสอง แต่ไม่มีประธานวุฒิสภาและเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ให้รองประธานวุฒิสภาทําหน้าที่ประธานรัฐสภา  
ถ้าไม่มรี องประธานวุฒสิ ภา  ให้สมาชิกวุฒสิ ภาซึง่ มีอายุมากทีส่ ดุ ในขณะนัน้
ทําหน้าที่ประธานรัฐสภา  และให้ดําเนินการเลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว
ประธานรัฐสภามีหน้าทีแ่ ละอํานาจตามรัฐธรรมนูญ  และดําเนินกิจการ
ของรัฐสภา  ในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ
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ประธานรัฐสภาและผู้ทําหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตน
เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
รองประธานรัฐสภามีหน้าทีแ่ ละอํานาจตามรัฐธรรมนูญ  และตามที่
ประธานรัฐสภามอบหมาย
มาตรา ๘๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่าง
พระราชบัญญัต  ิ จะตราขึน้ เป็นกฎหมายได้กแ็ ต่โดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา
ภายใต้บงั คับมาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
และร่างพระราชบัญญัตทิ ไี่ ด้รบั ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว  ให้นายกรัฐมนตรี
นําขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย  
และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
มาตรา ๘๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา จํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา  
มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา  ๑๐๑  (๓)  (๕)  (๖)  
(๗)  (๘)  (๙)  (๑๐)  หรือ  (๑๒)  หรือมาตรา ๑๑๑ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗)
แล้ ว แต่ ก รณี และให้ ป ระธานแห่ ง สภาที่ ไ ด้ รั บ คํ า ร้ อ ง ส่ ง คํ า ร้ อ งนั้ น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลง
หรือไม่
เมือ่ ได้รบั เรือ่ งไว้พจิ ารณา  หากปรากฏเหตุอนั ควรสงสัยว่าสมาชิก
ผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง  ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้สมาชิกผู้ถูกร้อง
หยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จ นกว่ า ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จะมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย และเมื่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ วินจิ ฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคาํ วินจิ ฉัยนัน้ ไปยัง
ประธานแห่งสภาที่ได้รับคําร้องตามวรรคหนึ่ง   ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
วินจิ ฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผูถ้ กู ร้องสิน้ สุดลง ให้ผนู้ นั้ พ้นจากตาํ แหน่ง
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นับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทําไป
ก่อนพ้นจากตําแหน่ง
มิ ใ ห้ นั บ สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาซึ่ ง หยุ ด
ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง เป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา                                  
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เห็ น ว่ า สมาชิ ก ภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลง
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง
ได้ด้วย
ส่วนที่ ๒
สภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๘๓ สภาผู ้ แ ทนราษฎรประกอบด้ ว ยสมาชิ ก จํ า นวน
ห้าร้อยคน  ดังนี้
(๑) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวน
สามร้อยห้าสิบคน
(๒) สมาชิก ซึ่งมาจากบัญชีร ายชื่อของพรรคการเมื อ งจํ า นวน
หนึ่งร้อยห้าสิบคน
ในกรณีทตี่ าํ แหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรว่างลงไม่วา่ ด้วยเหตุใด  
และยังไม่มีการเลือกตั้งหรือประกาศชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทน
ตําแหน่งทีว่ า่ ง  ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
เท่าที่มีอยู่
ในกรณีมีเหตุใด ๆ   ที่ทําให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อมีจํานวนไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบคน   ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
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มาตรา ๘๔ ในการเลือกตัง้ ทัว่ ไป  เมือ่ มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละเก้าสิบห้าของจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมดแล้ว หากมีความจําเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภา ก็ให้ดําเนินการ
เรียกประชุมรัฐสภาได้  โดยให้ถอื ว่าสภาผูแ้ ทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก
เท่ า ที่ มี อ ยู ่ แต่ ต ้ อ งดํ า เนิ น การให้ มี ส มาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรให้ ค รบ
ตามจํานวนตามมาตรา ๘๓  โดยเร็ว  ในกรณีเช่นนี  ้ ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ดังกล่าวอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่
มาตรา ๘๕ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึง่ มาจากการเลือกตัง้ แบบ
แบ่งเขตเลือกตัง้   ให้ใช้วธิ อี อกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ  โดยให้แต่ละ
เขตเลือกตัง้ มีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้เขตละหนึง่ คน และผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละหนึ่งคะแนน  โดยจะลงคะแนน
เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้
ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่า
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการสมัครรับเลือกตัง้ การออกเสียง
ลงคะแนน  การนับคะแนน  การรวมคะแนน  การประกาศผลการเลือกตั้ง  
และการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร โดยกฎหมายดั ง กล่ า ว
จะกําหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้
ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งด้วยก็ได้
ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศผลการเลือกตัง้ เมือ่ ตรวจสอบ
เบื้ อ งต้ น แล้ ว มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ว่ า ผลการเลื อ กตั้ ง เป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต
และเที่ยงธรรม และมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้ง
ทัง้ หมด ซึง่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ต้องตรวจสอบเบือ้ งต้นและประกาศผล
การเลือกตัง้ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ตอ้ งไม่ชา้ กว่าหกสิบวันนับแต่วนั เลือกตัง้
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ทั้ ง นี้ การประกาศผลดั ง กล่ า วไม่ เ ป็ น การตั ด หน้ า ที่ แ ละอํ า นาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดําเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย
กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําการทุจริตในการเลือกตั้ง   หรือ
การเลื อ กตั้ ง ไม่ เ ป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต หรื อ เที่ ย งธรรม ไม่ ว ่ า จะได้ ป ระกาศ
ผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๘๖ การกํ า หนดจํ า นวนสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรที่
แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ดําเนินการตามวิธีการ
ดังต่อไปนี้   
(๑) ให้ใช้จํานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจํานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคน จํานวนที่ได้รับให้ถือว่าเป็น
จํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน
(๒) จั ง หวั ด ใดมี ร าษฎรไม่ ถึ ง เกณฑ์ จํ า นวนราษฎรต่ อ สมาชิ ก
หนึ่งคนตาม (๑) ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน
โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มี
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในจังหวัดนัน้ เพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ คนทุกจาํ นวนราษฎร
ที่ถึงเกณฑ์จํานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน
(๔) เมื่อได้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัด
ตาม (๒) และ (๓) แล้ว   ถ้าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบ
สามร้อยห้าสิบคน   จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคํานวณตาม (๓)  
มากที่สุด   ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน  
และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มีเศษ
ที่เหลือจากการคํานวณนั้นในลําดับรองลงมาตามลําดับจนครบจํานวน
สามร้อยห้าสิบคน
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(๕) จังหวัดใดมีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรได้เกินหนึง่ คน  
ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตัง้ เท่าจาํ นวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ที่พึงมี โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้อง
จัดให้มีจํานวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน
มาตรา ๘๗ ผู ้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ต้องเป็นผูซ้ งึ่ พรรคการเมืองทีต่ นเป็นสมาชิกส่งสมัคร
รับเลือกตั้ง  และจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้
เมื่ อ มี ก ารสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง แล้ ว ผู ้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง หรื อ
พรรคการเมืองจะถอนการสมัครรับเลือกตัง้ หรือเปลีย่ นแปลงผูส้ มัครรับเลือกตัง้
ได้เฉพาะกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม และต้องกระทําก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง
มาตรา ๘๘ ในการเลือกตั้งทั่วไป  ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร
รั บ เลื อกตั้ ง แจ้ ง รายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมือ งนั้ นมี ม ติ ว่ า จะเสนอให้
สภาผูแ้ ทนราษฎรเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตัง้ เป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัคร
รับเลือกตัง้ และให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศรายชือ่ บุคคลดังกล่าว
ให้ประชาชนทราบ  และให้นําความในมาตรา  ๘๗  วรรคสอง  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้
มาตรา ๘๙ การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา  ๘๘  ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ  โดยมี
รายละเอียดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด   
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(๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐   และไม่เคยทําหนังสือ
ยินยอมตาม (๑)  ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนั้น
การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่มี
การเสนอชื่อบุคคลนั้น
มาตรา ๙๐ พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้
การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคการเมือง
จัดทําบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชี โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละ
พรรคการเมืองต้องไม่ซ�้ำกัน และไม่ซ�้ำกับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตัง้   โดยส่งบัญชีรายชือ่ ดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตัง้
ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง
การจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ตามวรรคสอง ต้ อ งให้ ส มาชิ ก ของ
พรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย โดยต้องคํานึงถึงผู้สมัคร
รับเลือกตัง้ จากภูมภิ าคต่าง ๆ  และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง   
มาตรา ๙๑ การคํานวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) นาํ คะแนนรวมทัง้ ประเทศทีพ่ รรคการเมืองทุกพรรคทีส่ ง่ ผูส้ มัคร
รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
หารด้วยห้าร้อยอันเป็นจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร
(๒) นําผลลัพธ์ตาม (๑)  ไปหารจํานวนคะแนนรวมทัง้ ประเทศของ
พรรคการเมืองแต่ละพรรคทีไ่ ด้รบั จากการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต จํานวนที่ได้รับให้ถือเป็นจํานวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้   
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(๓) นําจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมี
ได้ตาม (๒) ลบด้วยจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง ผลลัพธ์คือ
จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้น
จะได้รับ
(๔) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผไู้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (๒) ให้พรรคการเมืองนั้นมีสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรตามจาํ นวนทีไ่ ด้รบั จากการเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตัง้   
และไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
และให้ นํ า จํ า นวนสมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ทั้ ง หมด
ไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งต�่ำกว่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมือง
นั้นจะพึงมีได้ตาม (๒) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใด
ดังกล่าวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจํานวนที่จะพึงมีได้ตาม  (๒)
(๕) เมื่อได้จํานวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละ
พรรคการเมืองแล้ว ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามลําดับหมายเลขในบัญชี
รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น  
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณี ที่ ผู ้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ผู ้ ใ ดตายภายหลั ง วั น ปิ ด รั บ สมั ค ร
รับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง  ให้นําคะแนนที่มี
ผู้ลงคะแนนให้มาคํานวณตาม  (๑)  และ  (๒)  ด้วย
การนับคะแนน  หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณ  การคิดอัตราส่วน  
และการประกาศผลการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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มาตรา ๙๒ เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดได้รับ
คะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง มากกว่ า คะแนนเสี ย งที่ ไ ม่ เ ลื อ กผู ้ ใ ดเป็ น สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ และมิให้
นั บ คะแนนที่ ผู ้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง แต่ ล ะคนได้ รั บ ไปใช้ ใ นการคํ า นวณ
ตามมาตรา ๙๑   ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการ
ให้มกี ารรับสมัครผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ใหม่ โดยผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เดิมทุกราย
ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น
มาตรา ๙๓ ในการเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป ถ้ า ต้ อ งมี ก ารเลื อ กตั้ ง แบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศผล
การเลือกตั้ง  หรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ  หรือยังไม่มีการประกาศผล
การเลือกตัง้ ครบทุกเขตเลือกตัง้ ไม่วา่ ด้วยเหตุใด  การคาํ นวณจาํ นวนสมาชิก
สภาผู ้ แ ทนราษฎรที่ แ ต่ ล ะพรรคการเมื อ งพึ ง มี และจํ า นวนสมาชิ ก
สภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ทีแ่ ต่ละพรรคการเมืองพึงได้รบั ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธกี าร  และเงือ่ นไขทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณี ที่ ผ ลการคํ า นวณตามวรรคหนึ่ ง ทํ า ให้ จํ า นวนสมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดลดลง ให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลําดับท้าย
ตามลําดับพ้นจากตําแหน่ง
มาตรา ๙๔		ภายในหนึง่ ปีหลังจากวันเลือกตัง้ อันเป็นการเลือกตัง้
ทัว่ ไป  ถ้าต้องมีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้
ในเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่ เพราะเหตุที่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้
เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม  ให้นาํ ความในมาตรา ๙๓  มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม   
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การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแทนตาํ แหน่งทีว่ า่ งไม่วา่ ด้วย
เหตุใดภายหลังพ้นเวลาหนึง่ ปีนบั แต่วนั เลือกตัง้ ทัว่ ไป  มิให้มผี ลกระทบกับ
การคํานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมือง จะพึงมี
ตามมาตรา ๙๑
มาตรา ๙๕ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย  แต่บคุ คลผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต�่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
(๓) มีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านในเขตเลือกตัง้ มาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
เก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ซึง่ อยูน่ อกเขตเลือกตัง้ ทีต่ นมีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน  
หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับถึงวันเลือกตัง้   หรือมีถนิ่ ทีอ่ ยูน่ อกราชอาณาจักร  จะขอลงทะเบียนเพือ่
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ และตามวันเวลา  
วิธีการ และเงื่อนไข ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุอันสมควร
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎร  อาจถูกจํากัดสิทธิบางประการตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๙๖ บุคคลผูม้ ลี กั ษณะดังต่อไปนีใ้ นวันเลือกตัง้ เป็นบุคคล
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๑) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุด
แล้วหรือไม่
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(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วย
กฎหมาย
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
มาตรา ๙๗ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต�่ำกว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียง
พรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน             
เลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลา
เก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน   
(๔) ผู ้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง แบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง ต้ อ งมี ลั ก ษณะ                
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) มีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้านในจังหวัดทีส่ มัครรับเลือกตัง้ มาแล้ว
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  
(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง  
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาทีต่ งั้ อยูใ่ นจังหวัดทีส่ มัครรับเลือกตัง้
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา  
(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นหน่วยงานของรัฐ หรือ
เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี              
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี
มาตรา ๙๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
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(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นเจ้าของหรือผูถ้ อื หุน้ ในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนใด ๆ   
(๔) เป็ น บุ ค คลผู ้ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มมิ ใ ห้ ใ ช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
ตามมาตรา  ๙๖  (๑)  (๒)  หรือ  (๔)
(๕) อยู ่ ร ะหว่ า งถู ก ระงั บ การใช้ สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
การชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๖) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๗) เคยได้รับโทษจําคุก โดยได้พ ้นโทษมายั ง ไม่ ถึ ง สิ บปี นับถึ ง
วันเลือกตัง้ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกสัง่ ให้พน้ จากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ
(๙) เคยต้องคาํ พิพากษาหรือคาํ สัง่ ของศาลอันถึงทีส่ ดุ ให้ทรัพย์สนิ
ตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร�่ำรวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึง
ทีส่ ดุ ให้ลงโทษจาํ คุกเพราะกระทาํ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
(๑๐) เคยต้องคาํ พิพากษาอันถึงทีส่ ดุ ว่ากระทาํ ความผิดต่อตาํ แหน่ง
หน้าทีร่ าชการ หรือต่อตําแหน่งหน้าทีใ่ นการยุตธิ รรม หรือกระทาํ ความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  
หรือความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ทกี่ ระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผูผ้ ลิต นาํ เข้า ส่งออก หรือผูค้ า้
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการพนั น ในความผิ ด ฐานเป็ น เจ้ า มื อ หรื อ เจ้ า สํ า นั ก  
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
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(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการ
ทุจริตในการเลือกตั้ง   
(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํานอกจาก
ข้าราชการการเมือง
(๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๔) เป็นสมาชิกวุฒสิ ภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒสิ ภาและสมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูด้ าํ รงตาํ แหน่งในองค์กรอิสระ
(๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๑๘) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือ
มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม   
มาตรา ๙๙ อายุ ข องสภาผู ้ แ ทนราษฎรมี กํ า หนดคราวละสี่ ป ี
นับแต่วันเลือกตั้ง
ในระหว่างอายุของสภาผูแ้ ทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมือง
ที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้
มาตรา ๑๐๐ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเริม่ ตัง้ แต่
วันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้ สุดลง เมือ่
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๙๓
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(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙๗
(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘
(๗) กระทาํ การอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา  ๑๘๕
(๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก   
(๙) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก
ตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง และสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น   ในกรณีเช่นนี้   ถ้าสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพ
นับแต่วันที่พ้นสามสิบวันดังกล่าว
(๑๐) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีที่
ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีคาํ สัง่ ยุบพรรคการเมือง
ทีส่ มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผูน้ นั้ เป็นสมาชิก และสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผูน้ นั้ ไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอืน่ ได้ภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่มีคําสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพ
นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดหกสิบวันนั้น
(๑๑) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔   หรือมาตรา
๒๓๕  วรรคสาม
(๑๒) ขาดประชุ ม เกิ น จํ า นวนหนึ่ ง ในสี่ ข องจํ า นวนวั น ประชุ ม
ในสมั ย ประชุ ม ที่ มี กํา หนดเวลาไม่ น ้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น โดยไม่ ไ ด้
รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๑๓) ต้องคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาํ คุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ  
เว้ น แต่ เ ป็ น การรอการลงโทษในความผิ ด อั น ได้ ก ระทํ า โดยประมาท
ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
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มาตรา ๑๐๒ เมือ่ อายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้ สุดลง พระมหากษัตริย์
จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรใหม่  
เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎร
สิ้นอายุ
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๓ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจที่จะยุบ
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา  และให้
กระทําได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน
ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ
ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประกาศกํ า หนดวั น เลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปใน
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ วันเลือกตั้งนั้นต้องกําหนด
เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๑๐๔ ในกรณี ที่ มี เ หตุ จํ า เป็ น อั น มิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้
เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งตามวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีเ่ หตุดงั กล่าวสิน้ สุดลง แต่เพือ่ ประโยชน์ในการ
นับอายุตามมาตรา ๙๕ (๒) และมาตรา ๙๗ (๒) ให้นับถึงวันเลือกตั้ง
ที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓ แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๑๐๕ เมื่ อ ตํ า แหน่ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรว่ า งลง
เพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร
หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ดําเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อ
จัดให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรขึน้ แทนตาํ แหน่งทีว่ า่ ง เว้นแต่
อายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรจะเหลืออยูไ่ ม่ถงึ หนึง่ ร้อยแปดสิบวัน และให้นาํ ความ
ในมาตรา ๑๐๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๒) ในกรณีที่เป็นตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชือ่ ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรประกาศให้ผมู้ ชี อื่ อยูใ่ นลาํ ดับถัดไปใน
บัญชีรายชือ่ ของพรรคการเมืองนัน้ เลือ่ นขึน้ มาเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวัน
นับแต่วนั ทีต่ าํ แหน่งนัน้ ว่างลง หากไม่มรี ายชือ่ เหลืออยูใ่ นบัญชีทจี่ ะเลือ่ นขึน้ มา
แทนตําแหน่งทีว่ า่ ง ให้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ประกอบด้วย
สมาชิกเท่าที่มีอยู่
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๑)
ให้เริ่มนับแต่วันเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรผูเ้ ข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริม่ นับแต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ชื่อในราชกิจจานุเบกษา และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทน
ตําแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎร
ที่เหลืออยู่
การคํานวณสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองสําหรับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเมื่อมีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง
ให้เป็นไปตามมาตรา ๙๔
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มาตรา ๑๐๖ ภายหลังทีค่ ณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว
พระมหากษั ต ริ ย ์ จ ะทรงแต่ ง ตั้ ง สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรผู ้ เ ป็ น
หัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุด
และสมาชิกมิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มีสมาชิกเท่ากัน ให้ใช้วิธี
จับสลาก
ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ผู ้ นํ า ฝ่ า ยค้ า นในสภาผู ้ แ ทนราษฎรย่ อ มพ้ น จากตํ า แหน่ ง เมื่ อ
ขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อมีเหตุตามมาตรา ๑๑๘ (๑) (๒) (๓)
หรือ (๔) ในกรณีเช่นนี้ พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้นําฝ่ายค้าน ใน
สภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่าง
ส่วนที่ ๓
วุฒิสภา
มาตรา ๑๐๗ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อยคน
ซึง่ มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึง่ มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์
อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางานด้าน
ต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะ
ที่ทําให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งได้
การแบ่งกลุ่ม จํานวนกลุ่ม และคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม
การสมัครและรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง การได้รับเลือก
จํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่ม การขึ้นบัญชีสํารอง การ
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เลื่อนบุคคลจากบัญชีสํารองขึ้นดํารงตําแหน่งแทน และมาตรการอื่นใดที่
จําเป็นเพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภา
และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม จะกําหนดมิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่ม
เดียวกัน หรือจะกําหนดให้มีการคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใด
ที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้
การดําเนินการตามวรรคสอง ให้ดําเนินการตั้งแต่ระดับอําเภอ
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชน
ชาวไทยในระดับประเทศ
ในกรณีที่ตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจํานวนไม่ครบตามวรรคหนึ่ง
ไม่วา่ เพราะเหตุตาํ แหน่งว่างลง หรือด้วยเหตุอนื่ ใดอันมิใช่เพราะเหตุถงึ คราว
ออกตามอายุ ข องวุ ฒิ ส ภา และไม่ มี ร ายชื่ อ บุ ค คลที่ สํา รองไว้ เ หลื อ อยู ่
ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ แต่ในกรณีที่มีสมาชิก
วุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุ
ของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี ให้ดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทน
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ในกรณี
เช่นว่านี้ ให้ผไู้ ด้รบั เลือกดังกล่าวอยูใ่ นตาํ แหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒสิ ภา
ที่เหลืออยู่
การเลือกสมาชิกวุฒสิ ภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และภายใน
ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชกฤษฎี ก ามี ผ ลใช้ บั ง คั บ ให้ ค ณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง กํ า หนดวั น เริ่ ม ดํ า เนิ น การเพื่ อ เลื อ กไม่ ช ้ า กว่ า สามสิ บ วั น
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ การกําหนดดังกล่าว
ให้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา และให้ นํ า ความในมาตรา ๑๐๔
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๐๘ สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต�่ำกว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก
(๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทํางาน
ในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี หรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๔) เกิด มีชอื่ อยูใ่ นทะเบียนบ้าน ทํางาน หรือมีความเกีย่ วพัน
กับพื้นที่ที่สมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม
มาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) (๑๖)
(๑๗) หรือ (๑๘)
(๒) เป็นข้าราชการ
(๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้
พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึง
วันสมัครรับเลือก
(๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง
เว้นแต่ได้พน้ จากการดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
นับถึงวันสมัครรับเลือก
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(๖) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น
รัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๗) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๘) เป็นบุพการี คูส่ มรส หรือบุตรของผูด้ าํ รงตําแหน่งสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน
หรือผู้ดํารงตําแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ
(๙) เคยดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๐๙ อายุของวุฒิสภามีกําหนดคราวละห้าปีนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือก
สมาชิ ก ภาพของสมาชิก วุฒิสภาเริ่มตั้ง แต่ วันที่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศผลการเลือก
เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในตําแหน่ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่
มาตรา ๑๑๐ เมือ่ อายุของวุฒสิ ภาสิน้ สุดลง ให้มกี ารเลือกสมาชิก
วุฒิสภาใหม่ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคห้า
มาตรา ๑๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๘
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(๕) ขาดประชุมเกินจาํ นวนหนึง่ ในสีข่ องจาํ นวนวันประชุมในสมัย
ประชุมที่มีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากประธานวุฒิสภา
(๖) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ
เว้ น แต่ เ ป็ น การรอการลงโทษในความผิ ด อั น ได้ ก ระทํ า โดยประมาท
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๗) กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๓ หรือกระทําการอัน
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕
(๘) พ้นจากตาํ แหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕
วรรคสาม
มาตรา ๑๑๒ บุ ค คลผู ้ เ คยดํ า รงตํ า แหน่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและ
สมาชิ ก ภาพสิ้ น สุ ด ลงมาแล้ ว ยั ง ไม่ เ กิ น สองปี จะเป็ น รั ฐ มนตรี ห รื อ
ผู ้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ งมิ ไ ด้ เว้ น แต่ เ ป็ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๑๑๓ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาต้ อ งไม่ ฝ ั ก ใฝ่ ห รื อ ยอมตนอยู ่ ใ ต้
อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ
ส่วนที่ ๔
บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
มาตรา ๑๑๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อม
เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือ
ความครอบงําใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อ
ประโยชน์สว่ นรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม
โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์
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มาตรา ๑๑๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
ด้วยถ้อยคํา ดังต่อไปนี้
“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะ
รักษาไว้และปฏิบตั ติ ามซึง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
มาตรา ๑๑๖ สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาแต่ละสภา มีประธานสภา
คนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ตามมติของสภา
ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง ประธานและรองประธานสภา                       
ผูแ้ ทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหารหรือดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง
ขณะเดียวกันมิได้
มาตรา ๑๑๗ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดํารง
ตําแหน่งจนสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร
ประธานและรองประธานวุฒิสภาดํารงตําแหน่งจนถึงวันสิ้นอายุ
ของวุฒสิ ภา เว้นแต่ในระหว่างเวลาตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม ให้ประธาน
และรองประธานวุฒิสภายังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
มาตรา ๑๑๘ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และ
ประธานและรองประธานวุฒิสภา ย่อมพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระตาม
มาตรา ๑๑๗ เมื่อ
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
(๒) ลาออกจากตําแหน่ง
(๓) ดํารงตาํ แหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้าราชการการเมืองอืน่
(๔) ต้องคําพิพากษาให้จําคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการ
รอการลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ
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ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐาน
หมิ่นประมาท
มาตรา ๑๑๙ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
มีหน้าที่และอํานาจดําเนินกิจการของสภานั้น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
รองประธานสภามีหน้าที่และอํานาจตามที่ประธานสภามอบหมาย และ
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนประธานสภาเมือ่ ประธานสภาไม่อยูห่ รือไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู้ทําหน้าที่แทน
ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานและ
รองประธานวุฒสิ ภาไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม ให้สมาชิกแห่งสภานัน้ ๆ เลือกกันเอง
ให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น
มาตรา ๑๒๐ การประชุ ม สภาผู ้ แ ทนราษฎรและการประชุ ม
วุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ในกรณีการ
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะกําหนด
องค์ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได้
การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ
เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ
สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
รายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก
แต่ละคนต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้ทวั่ ไป เว้นแต่กรณีการประชุมลับ
หรือการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ
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การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ ค วามเห็ นชอบให้ บุคคล
ดํารงตําแหน่งใด ให้กระทําเป็นการลับ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้มีการเรียกประชุม
รัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้มี
กําหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้
การปิดสมัยประชุมสามัญประจําปีก่อนครบกําหนดเวลาหนึ่งร้อย
ยี่สิบวัน จะกระทําได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภา
วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปีครัง้ ทีห่ นึง่ ส่วนวันเริม่ สมัยประชุมสามัญประจําปีครัง้ ทีส่ อง
ให้เป็นไปตามทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรกําหนด แต่ในกรณีทกี่ ารประชุมครัง้ แรก
ตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่เพียงพอที่จะจัดให้มีการประชุม
สมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจํ า ปี ค รั้ ง ที่ ส อง จะไม่ มี ก ารประชุ ม สมั ย สามั ญ
ประจําปีครั้งที่สองสําหรับปีนั้นก็ได้
มาตรา ๑๒๒ พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรงเปิด
และทรงปิดประชุม
พระมหากษั ต ริ ย ์ จ ะเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น มาทรงทํ า รั ฐ พิ ธี เ ปิ ด
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งแรกด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือผู้ใด
ผู้หนึ่ง เป็นผู้แทนพระองค์ มาทํารัฐพิธีก็ได้
เมื่อมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษัตริย์จะทรง
เรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญก็ได้
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ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๖ การเรียกประชุม
การขยายเวลาประชุ ม และการปิ ด ประชุ ม รั ฐ สภา ให้ ก ระทํ า โดย
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒๓ สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
ทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่ ง ในสามของจํ า นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู ่ ข องทั้ ง สองสภา
มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อมี
พระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัย
วิสามัญได้
ให้ประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๒๔ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา
หรือทีป่ ระชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผูใ้ ดจะกล่าวถ้อยคาํ ใดในทางแถลง
ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์
โดยเด็ดขาด ผูใ้ ดจะนําไปเป็นเหตุฟอ้ งร้องว่ากล่าวสมาชิกผูน้ นั้ ในทางใด ๆ มิได้
เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคําในการ
ประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทาง
อื่นใด หากถ้อยคําที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และ
การกล่าวถ้อยคํานั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิใน
ทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น
ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคําใดที่อาจเป็นเหตุ
ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความเสียหาย
ให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาคําชี้แจงตามที่บุคคลนั้นร้องขอ
ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดในข้อบังคับการประชุมของ
สภานั้น ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล
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เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และ
ผู้โฆษณารายงานการประชุม ตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุ้มครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่ประชุม
อนุ ญ าตให้ แ ถลงข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม
ตลอดจนผู้ดําเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดซึ่งได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภานั้นด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๕ ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือ
หมายเรียกตัวสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทําการ
สอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้น้ันเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากสภาทีผ่ นู้ นั้ เป็นสมาชิก หรือเป็นการจับในขณะกระทาํ ความผิด
ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ในขณะกระทําความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็น
สมาชิกโดยพลัน และเพื่อประโยชน์ในการประชุมสภา ประธานแห่งสภา
ที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับเพื่อให้มาประชุมสภาได้
ถ้ า สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาถู ก คุ ม ขั ง ใน
ระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัยประชุม
พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้าประธาน
แห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ โดยศาลจะสั่งให้มีประกันหรือ
มีประกันและหลักประกันด้วยหรือไม่ก็ได้
ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ในคดีอาญา ไม่วา่ จะได้ฟอ้ งนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนนั้
ในระหว่างสมัยประชุมก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เป็นการขัดขวางต่อการทีส่ มาชิกผูน้ นั้
จะมาประชุมสภา
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มาตรา ๑๒๖ ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าด้วยเหตุ
สภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้ อายุ สภาผูแ้ ทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอนื่ ใด จะมีการ
ประชุมวุฒิสภามิได้ เว้นแต่
(๑) มีกรณีที่รัฐสภาต้องดําเนินการตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙
มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๑๗๗
(๒) มีกรณีที่วุฒิสภาต้องประชุมเพื่อทําหน้าที่พิจารณาให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้วุฒิสภาดําเนินการประชุมได้ โดยให้
ประธานวุฒสิ ภานาํ ความกราบบังคมทูลเพือ่ มีพระบรมราชโองการประกาศ
เรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ และให้ประธานวุฒิสภา
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ในกรณีตาม (๑) ให้วุฒิสภาทําหน้าที่รัฐสภา แต่การให้ความ
เห็นชอบตามมาตรา ๑๗๗ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
มาตรา ๑๒๗ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา
และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะ
ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา แต่ถ้าคณะรัฐมนตรีหรือ
สมาชิกของแต่ละสภา หรือสมาชิกของทัง้ สองสภารวมกัน มีจาํ นวนไม่นอ้ ย
กว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา แล้วแต่กรณีร้องขอให้
ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ
มาตรา ๑๒๘ สภาผู ้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภามี อํ า นาจตรา
ข้อบังคับการประชุมเกีย่ วกับการเลือกและการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องประธานสภา
รองประธานสภา เรื่ อ งหรื อ กิ จ การอั น เป็ น หน้ า ที่ แ ละอํ า นาจของ
คณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าที่และองค์ประชุมของ
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คณะกรรมาธิการ วิธกี ารประชุม การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา
การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ
การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความ
เรียบร้อย และการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอํานาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอืน่ เพือ่ ดําเนินการ
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ในข้อบังคับตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการตั้งกรรมาธิการ
วิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร
วินิจฉัยว่ามีสาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ
หรือทุพพลภาพ ต้องกําหนดให้บุคคลประเภทดังกล่าวหรือผู้แทนองค์กร
เอกชนที่ทํางานเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นโดยตรง ร่วมเป็นกรรมาธิการ
วิสามัญด้วยไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจาํ นวนกรรมาธิการวิสามัญทัง้ หมด
และในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เข้าชื่อเสนอ ต้องกําหนดให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วย ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด
มาตรา ๑๒๙ สภาผู ้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภามี อํ า นาจเลื อ ก
สมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอํานาจเลือก
บุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ
หรื อ คณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มกั น ตามมาตรา ๑๓๗ เพื่ อ กระทํ า กิ จ การ
พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ และรายงานให้สภาทราบ
ตามระยะเวลาที่สภากําหนด
การกระทํากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของสภา และหน้าที่
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และอํานาจตามทีร่ ะบุไว้ในการตัง้ คณะกรรมาธิการก็ดี ในการดาํ เนินการของ
คณะกรรมาธิการก็ดี ต้องไม่เป็นเรือ่ งซ�ำ้ ซ้อนกัน ในกรณีทกี่ ารกระทํากิจการ
การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาในเรือ่ งใดมีความเกีย่ วข้องกัน ให้เป็น
หน้าทีข่ องประธานสภาทีจ่ ะต้องดําเนินการให้คณะกรรมาธิการทีเ่ กีย่ วข้อง
ทุกชุดร่วมกันดําเนินการ
ในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอํานาจหรือ
มอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดกระทําการแทนมิได้
คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึง่ มีอาํ นาจเรียกเอกสารจากบุคคลใด
หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในกิจการที่
กระทํ า หรื อในเรื่ อ งที่พิจ ารณาสอบหาข้อเท็จจริ ง หรื อ ศึ ก ษาอยู ่ นั้นได้
แต่การเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่หรือใช้อํานาจในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี หรือ
การบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ดํารงตําแหน่ง
ในองค์กรอิสระในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจโดยตรง
ในแต่ละองค์กรตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
ให้เป็นหน้าทีข่ องรัฐมนตรีทรี่ บั ผิดชอบในกิจการทีค่ ณะกรรมาธิการ
สอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาที่จะต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
หรื อ ในกํ า กั บ ให้ ข ้ อ เท็ จ จริ ง ส่ ง เอกสาร หรื อ แสดงความเห็ น ตามที่
คณะกรรมาธิการเรียก
ให้ ส ภาผู ้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภาเปิ ด เผยบั น ทึ ก การประชุ ม
รายงานการดําเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงาน                   
การศึกษา แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ เว้นแต่
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มีมติมิให้เปิดเผย
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๔ ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทํา
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หน้าที่และผู้ปฏิบัติตามคําเรียกตามมาตรานี้ด้วย
กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมด ต้องมีจํานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจํานวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร
ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตาม
มาตรา ๑๒๘ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กําหนดอัตราส่วนตาม
วรรคแปด
มาตรา ๑๓๐ ให้มพี ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๕) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(๗) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
อาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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มาตรา ๑๓๑		 ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอได้
ก็แต่โดย
(๑) คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๑๓๒ ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ นอกจาก
ที่บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ ให้กระทําเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ
(๑) การเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อ
รัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระทีส่ าม ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา ถ้าที่ประชุม
ร่ว มกั น ของรั ฐ สภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ภายในกํ า หนดเวลาดั ง กล่ า ว
ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา ๑๓๑
(๒) ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ รั ฐ สภาให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็น ในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อทักท้วงภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ดังกล่าว ให้รัฐสภาดําเนินการต่อไป
(๓) ในกรณีที่ศาลฎีก า ศาลรัฐธรรมนูญ หรื อ องค์ ก รอิ ส ระที่
เกีย่ วข้อง เห็นว่าร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทีร่ ฐั สภาให้ความ
เห็นชอบมีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือทําให้ไม่สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถกู ต้องตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญได้  ให้เสนอความเห็น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

65

ไปยังรัฐสภา และให้รฐั สภาประชุมร่วมกันเพือ่ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในการนี้ ให้รัฐสภามีอํานาจ
แก้ไขเพิม่ เติมตามข้อเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ
ตามทีเ่ ห็นสมควรได้ และเมือ่ ดําเนินการเสร็จแล้ว ให้รฐั สภาดําเนินการต่อไป
มาตรา ๑๓๓ ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
ก่อน และจะเสนอได้ก็แต่โดย
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน
(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ในกรณี ที่ ร ่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ซึ่ ง มี ผู ้ เ สนอตาม (๒) หรื อ (๓)
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคํารับรอง
ของนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๓๔ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความ
ถึงร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) การตั้ ง ขึ้ น ยกเลิ ก ลด เปลี่ ย นแปลง แก้ ไข ผ่ อ น หรื อ
วางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอน
งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน
(๓) การกู้เงิน การค�้ำประกัน การใช้เงินกู้ หรือการดําเนินการ
ที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ
(๔) เงินตรา
ในกรณี ที่ เ ป็ น ที่ ส งสั ย ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ดเป็ น ร่ า ง
พระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้เป็นอํานาจของที่ประชุมร่วมกันของ
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ประธานสภาผู ้ แ ทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ของ
สภาผู้แทนราษฎร ทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย
ให้ ป ระธานสภาผู ้ แ ทนราษฎรจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ
พิจารณากรณีตามวรรคสอง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว
มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสอง ให้ใช้เสียงข้างมากเป็น
ประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓๕ ร่างพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เป็นผูเ้ สนอและในชัน้ รับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ ย วด้ ว ยการเงิ น แต่ ส ภาผู ้ แ ทนราษฎรได้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นเองหรือมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทักท้วง
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทําให้มีลักษณะเป็น
ร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ วด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรสัง่ ระงับ
การพิจารณาไว้ก่อน เพื่อดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสอง
วรรคสาม และวรรคสี่
ในกรณีที่ที่ประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยว่า การแก้ไข
เพิ่มเติมทําให้ร่างพระราชบัญญัตินั้น มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไปให้นายกรัฐมนตรีรบั รอง ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ให้คาํ รับรอง ให้สภาผูแ้ ทนราษฎร
ดําเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน
มาตรา ๑๓๖ เมือ่ สภาผูแ้ ทนราษฎรได้พจิ ารณาร่างพระราชบัญญัติ
และลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้น
ต่อวุฒสิ ภา วุฒสิ ภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ทีเ่ สนอมานัน้ ให้เสร็จ
ภายในหกสิบวัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติ
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เกี่ยวด้วยการเงิน ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เว้นแต่
วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกิน
สามสิบวัน กําหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับ
แต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา
ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๙
ถ้าวุฒสิ ภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัตไิ ม่เสร็จภายในกาํ หนดเวลา
ตามวรรคหนึง่ ให้ถอื ว่าวุฒสิ ภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตนิ น้ั
ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงินไปยังวุฒิสภา ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้วุฒิสภาทราบ
และให้ถือเป็นเด็ดขาด หากมิได้แจ้ง ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
มาตรา ๑๓๗ เมือ่ วุฒสิ ภาได้พจิ ารณาร่างพระราชบัญญัตเิ สร็จแล้ว
(๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ดําเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๘๑
(๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผูแ้ ทนราษฎร ให้ยบั ยัง้ ร่างพระราชบัญญัติ
นั้นไว้ก่อนและส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร
(๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไขเพิ่มเติม
นัน้ ไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎร ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
เพิ่มเติม ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภา
ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจํานวนเท่ากันตามที่
สภาผู้แทนราษฎรกําหนด ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงาน
และเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว
ต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่
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คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พจิ ารณาแล้ว ให้ดาํ เนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑
ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการของสภา
ทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม และให้นําความในมาตรา ๑๕๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร
ภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๖ ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ
ในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้ดําเนินการตามมาตรา ๘๑ ต่อไป
มาตรา ๑๓๘ สภาผู้แทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญัติที่ต้อง
ยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ ขึ้นพิจารณาใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่
(๑) วันทีว่ ฒ
ุ สิ ภาส่งร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ คืนไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎร
สําหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๒)
(๒) วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย สําหรับกรณีการยับยั้ง
ตามมาตรา ๑๓๗ (๓)
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างที่ผ่าน
การพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจาํ นวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าที่
มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอัน
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๓ วรรคสี่ ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ตามวรรคหนึ่ง ให้ลดเหลือสิบวันในกรณีร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
นั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
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มาตรา ๑๓๙ ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติใด
ตามมาตรา ๑๓๗ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการ
ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้มิได้
ในกรณีทสี่ ภาผูแ้ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่าง
เดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็น
ร่างพระราชบัญญัตทิ มี่ หี ลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
มาตรา ๑๔๐ การจ่ า ยเงิ น แผ่ น ดิ น จะกระทํ า ได้ เ ฉพาะที่ ไ ด้
อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ กฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลัง หรือกฎหมายว่าด้วยวินยั การเงินการคลังของรัฐ เว้นแต่ในกรณี
จําเป็นรีบด่วนจะจ่ายไปก่อนก็ได้ แต่ตอ้ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้ ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ใน
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณถัดไป
มาตรา ๑๔๑ งบประมาณรายจ่ า ยของแผ่ น ดิ น ให้ ทํ า เป็ น
พระราชบัญญัติ ถ้าพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาํ ปีงบประมาณ
ออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
ในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน
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รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยอิสระ
ของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ ในกรณี
ที่เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการจะยื่นคําขอแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมาธิการโดยตรงก็ได้
มาตรา ๑๔๒		 ในการเสนอร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจํ า ปี ง บประมาณ ต้ อ งแสดงแหล่ ง ที่ ม าและประมาณการรายได้
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน และความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
มาตรา ๑๔๓ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา
ปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่แล้วเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบกับ
ร่างพระราชบัญญัตนิ นั้ และให้เสนอร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวต่อวุฒสิ ภา
เพื่อพิจารณา
ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือ
ไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้น
มาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้าพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้และ
ในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑
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ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้นํา
ความในมาตรา ๑๓๘ วรรคสอง มาใช้บงั คับโดยอนุโลม โดยให้สภาผูแ้ ทนราษฎร
ยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม มิให้นับรวมระยะเวลาที่
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม
มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่ ม เติ ม และร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย สมาชิ ก
สภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการ
หรือจํานวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย
ซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้
(๓) เงินที่กําหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
ในการพิ จ ารณาของสภาผู ้ แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา หรื อ คณะ
กรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทําด้วยประการใด ๆ
ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการ มีส่วน
ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระทาํ มิได้
ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา
เห็นว่ามีการกระทําที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง ให้เสนอความเห็นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัย
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทําที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง
ให้ ก ารเสนอ การแปรญั ต ติ หรื อ การกระทํ า ดั ง กล่ า วเป็ น อั น สิ้ น ผล
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ถ้าผู้กระทําการดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ให้ ผู ้ ก ระทํ า การนั้ น สิ้ น สุ ด สมาชิ ก ภาพนั บ แต่ วั น ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ มี
คําวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น แต่ในกรณีที่
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระทําการหรืออนุมัติให้กระทําการหรือรู้ว่ามีการ
กระทําดังกล่าวแล้วแต่มไิ ด้สงั่ ยับยัง้ ให้คณะรัฐมนตรีพน้ จากตําแหน่งทัง้ คณะ
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้
อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติ และให้ผู้กระทําการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้
เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงิน
งบประมาณโดยรู้ว่ามีการดําเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม
วรรคหนึง่ หรือวรรคสอง ถ้าได้บนั ทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือ
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ
ให้พ้นจากความรับผิด
การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ให้กระทําได้ภายใน
ยี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้รับแจ้งตามวรรคสี่ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติดําเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดยพลัน หากเห็นว่ากรณีมีมูล
ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อดําเนินการต่อไปตามวรรคสาม
และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติและศาลรัฐธรรมนูญ หรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผู้แจ้งมิได้
มาตรา ๑๔๕ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบของ
รัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้หา้ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ร่างพระราชบัญญัติ
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นั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีต้องดําเนินการตามมาตรา ๑๔๘ ให้นําขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยีส่ บิ วันนับแต่วนั พ้นกําหนดเวลาดังกล่าว
มาตรา ๑๔๖ ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรง
เห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้ว
มิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัตินั้นใหม่
ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี
นําร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง
เมื่ อ พระมหากษั ต ริ ย ์ มิ ไ ด้ ท รงลงพระปรมาภิ ไ ธยพระราชทานคื น มา
ภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัตินั้นประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์
ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว
มาตรา ๑๔๗ ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือ
มีการยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมหรือร่างพระราชบัญญัติ
ที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ หรือที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว
แต่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้
พระราชทานคืนมาให้เป็นอันตกไป
บรรดาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรื อ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไป ถ้ารัฐสภา
เห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
พิจารณาต่อไปได้ แต่คณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วัน
เรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป
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มาตรา ๑๔๘ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนําร่างพระราชบัญญัติใด
ขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ พระมหากษัตริยท์ รงลงพระปรมาภิไธย
ตามมาตรา ๘๑
(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก
ของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่ง
สภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่งความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัย และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
(๒) หากนายกรั ฐ มนตรี เ ห็ น ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วมี
ข้ อ ความขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ตราขึ้ น โดยไม่ ถู ก ต้ อ งตาม
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ ให้สง่ ความเห็นเช่นว่านัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
ทราบโดยไม่ชักช้า
ในระหว่างการพิจารณาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรี
จะนําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติน้ันมีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสําคัญให้ร่างพระราชบัญญัติ
นั้นเป็นอันตกไป
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติน้ันมีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม ให้ข้อความที่
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ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนัน้ เป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีดาํ เนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๘๑
มาตรา ๑๔๙ ให้ นํ า ความในมาตรา ๑๔๘ มาใช้ บั ง คั บ แก่
ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา
และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
รั ฐ สภา แล้ ว แต่ ก รณี ให้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ก่ อ นนํ า ไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕๐ สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
มีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี ในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยจะถาม
เป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ตามข้อบังคับการประชุมแห่งสภานั้น ๆ
ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนดให้มีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาโดยไม่ต้องแจ้ง
ล่วงหน้าไว้ด้วย
รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่า
เรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์
สําคัญของแผ่นดิน
มาตรา ๑๕๑ สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรจํ า นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า
หนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
มีสทิ ธิเข้าชือ่ เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ
เมือ่ ได้มกี ารเสนอญัตติตามวรรคหนึง่ แล้ว จะมีการยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร
มิได้ เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินนั้ ไม่ได้คะแนนเสียงตามวรรคสี่
เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง โดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบ
วาระเปิดอภิปรายนัน้ ไป ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจ
การลงมติในกรณีเช่นว่านี้มิให้กระทําในวันเดียวกับวันที่การอภิปราย
สิ้นสุดลง
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มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึง่ หนึง่ ของจาํ นวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
รัฐมนตรีคนใดพ้นจากตําแหน่งเดิมแต่ยงั คงเป็นรัฐมนตรีในตําแหน่ง
อื่นภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง หรือ
พ้นจากตําแหน่งเดิมไม่เกินเก้าสิบวันก่อนวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เข้าชือ่ ตามวรรคหนึง่ แต่ยงั คงเป็นรัฐมนตรีในตําแหน่งอืน่ ให้รฐั มนตรีคนนัน้
ยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจต่อไป
มาตรา ๑๕๒ สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรจํ า นวนไม่ น ้ อ ยกว่ า
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
จะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริง
หรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติก็ได้
มาตรา ๑๕๓ สมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหา
สําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
มาตรา ๑๕๔ การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทัว่ ไปตามมาตรา ๑๕๑
มาตรา ๑๕๒ หรือมาตรา ๑๕๓ แล้วแต่กรณี ให้กระทาํ ได้ปลี ะหนึง่ ครัง้
ความในวรรคหนึ่ ง ไม่ ใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารเปิ ด อภิ ป รายทั่ ว ไปตาม          
มาตรา ๑๕๑ ที่สิ้นสุดลงด้วยมติ ให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป
มาตรา ๑๕๕ ในกรณี ที่ มี ป ั ญ หาสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ ความมั่ น คง
ปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ สมควรที่จะปรึกษาหารือร่วมกัน
ระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ผูน้ าํ ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎรจะแจ้ง
ไปยังประธานรัฐสภาขอให้มกี ารเปิดอภิปรายทัว่ ไปในทีป่ ระชุมรัฐสภาก็ได้
ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้องดําเนินการให้มีการประชุมภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้
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การประชุมตามวรรคหนึง่ ให้ประชุมลับ และคณะรัฐมนตรีมหี น้าที่
ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย
ส่วนที่ ๕
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
มาตรา ๑๕๖ ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน
(๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่ง ตั้ ง ผู ้ สํ า เร็ จราชการแทน
พระองค์ตามมาตรา ๑๗
(๒) การปฏิญาณตนของผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา
ตามมาตรา ๑๙
(๓) การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ
สืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐
(๔) การรั บ ทราบหรื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบในการสื บ ราชสมบั ติ
ตามมาตรา ๒๑
(๕) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๑
(๖) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๒
(๗) การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ตามมาตรา ๑๓๒
(๘) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
ร่างพระราชบัญญัติใหม่ ตามมาตรา ๑๔๖
(๙) การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๗
(๑๐) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๖๕
(๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๕๗
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๖๒
(๑๓) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๗๗

78

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(๑๔) การรับฟังคําชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา
ตามมาตรา ๑๗๘
(๑๕) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๖
(๑๖) กรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๕๗ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับ
การประชุมรัฐสภา ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้ใช้
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้นาํ บททีใ่ ช้แก่สภาทัง้ สองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการ
ซึง่ ตัง้ จากผูซ้ งึ่ เป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจาํ นวนตามหรือใกล้เคียง
กับอัตราส่วนของจํานวนสมาชิกของแต่ละสภา
หมวด ๘
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๕๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน
นายกรัฐมนตรีตอ้ งแต่งตัง้ จากบุคคลซึง่ สภาผูแ้ ทนราษฎรให้ความ
เห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙
ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นการดํารงตําแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลา
ในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตําแหน่ง
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มาตรา ๑๕๙ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
บุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ และเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อย
กว่าร้อยละห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
การเสนอชือ่ ตามวรรคหนึง่ ต้องมีสมาชิกรับรองไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสิบ
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็น
นายกรัฐมนตรี ต้องกระทาํ โดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียง
มากกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร
มาตรา ๑๖๐ รัฐมนตรีต้อง
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต�่ำกว่าสามสิบห้าปี
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๖) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘
(๗) ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด
หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุกระทําการอันเป็น
การต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ มาแล้วยังไม่ถึงสองปี
นับถึงวันแต่งตั้ง
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มาตรา ๑๖๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีตอ้ งถวายสัตย์ปฏิญาณ
ต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคํา ดังต่อไปนี้
“ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า (ชื่ อ ผู ้ ป ฏิ ญ าณ) ขอถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณว่ า
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษา
ไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
ในกรณีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่
ไปพลางก่อนที่จะถวายสัตย์ปฏิญาณ ให้คณะรัฐมนตรีนั้นดําเนินการ
ตามมาตรา ๑๖๒ วรรคสองได้ ในกรณี เช่ น นี้ ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ต าม                        
มาตรา ๑๖๘ (๑) พ้นจากการปฏิบตั หิ น้าทีน่ บั แต่วนั ทีโ่ ปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ดังกล่าว
มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้อง
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบาย
แห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะ
นํามาใช้จ่ายในการดําเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่
ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สําคัญ
และจาํ เป็นเร่งด่วน ซึง่ หากปล่อยให้เนิน่ ช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สาํ คัญ
ของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดําเนินการไปพลางก่อน
เพียงเท่าที่จําเป็นก็ได้
มาตรา ๑๖๓ รัฐมนตรียอ่ มมีสทิ ธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่รัฐมนตรี
ผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย และให้นําเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๑๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๖๔ ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้อง
ดําเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
เปิดเผย และมีความรอบคอบและระมัดระวังในการดําเนินกิจการต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม
(๒) รักษาวินยั ในกิจการทีเ่ กีย่ วกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด
(๓) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๔) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม
ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน
รัฐมนตรีตอ้ งรับผิดชอบต่อสภาผูแ้ ทนราษฎรในเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นหน้าที่
และอาํ นาจของตน รวมทัง้ ต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการกาํ หนด
นโยบายและการดําเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๖๕ ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาสําคัญเกีย่ วกับการบริหารราชการ
แผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภา                  
ผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภา
ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณี
เช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้
มาตรา ๑๖๖ ในกรณีทมี่ เี หตุอนั สมควร คณะรัฐมนตรีจะขอให้มี
การออกเสียงประชามติในเรือ่ งใดอันมิใช่เรือ่ งทีข่ ดั หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ ทัง้ นีต้ ามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๑๖๗ รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ
(๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสนิ้ สุดลงตามมาตรา ๑๗๐

82

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(๒) อายุสภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้ สุดลงหรือมีการยุบสภาผูแ้ ทนราษฎร
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก
(๔) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔
เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตําแหน่งตาม (๑) (๓) หรือ (๔) ให้
ดําเนินการเพือ่ ให้มคี ณะรัฐมนตรีขนึ้ ใหม่ตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙
มาตรา ๑๖๘ ให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) (๒) หรือ (๓)
ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่
เว้นแต่ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่ง ตามมาตรา ๑๖๗ (๑)
เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ หรือ
มาตรา ๑๖๐ (๔) หรือ (๕) นายกรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้
(๒) ในกรณีพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๔) คณะรัฐมนตรี
ที่พ้นจากตําแหน่งจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้ตาม (๒) หรือ
คณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปลาออกทั้งคณะ และเป็นกรณีที่
ไม่อาจดําเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด
หรือยังดําเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ ไม่แล้วเสร็จ
ให้ปลัดกระทรวงปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงนัน้ ๆ เฉพาะเท่าที่
จําเป็นไปพลางก่อน โดยให้ปลัดกระทรวงคัดเลือกกันเองให้คนหนึง่ ปฏิบตั ิ
หน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๖๙ คณะรัฐมนตรีทพี่ น้ จากตาํ แหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๒)
และต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปตามมาตรา ๑๖๘ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามเงือ่ นไข
ดังต่อไปนี้
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(๑) ไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือ
มีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป เว้นแต่ที่กําหนด
ไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(๒) ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือน
ประจําหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐ
ถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจาก
ตําแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
(๓) ไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณ
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
(๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใด
อันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง และไม่กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๑๗๐ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐
(๕) กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗
(๖) มีพระบรมราชโองการให้พน้ จากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๑
นอกจากเหตุ ที่ ทํ า ให้ ค วามเป็ น รั ฐ มนตรี สิ้ น สุ ด ลงเฉพาะตั ว
ตามวรรคหนึง่ แล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสนิ้ สุดลงเมือ่ ครบ
กําหนดเวลาตามมาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ ด้วย
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ให้นําความในมาตรา ๘๒ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความเป็น
รัฐมนตรีตาม (๒) (๔) หรือ (๕) หรือวรรคสอง โดยอนุโลม เพื่อประโยชน์
แห่งการนี  ้ ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอาํ นาจส่งเรือ่ งให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยได้ด้วย
มาตรา ๑๗๑ พระมหากษัตริยท์ รงไว้ซงึ่ พระราชอํานาจในการให้
รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา
มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพือ่ ประโยชน์ในอันทีจ่ ะรักษาความปลอดภัย
ของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์จะทรงตรา
พระราชกําหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้
การตราพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะ
หลีกเลี่ยงได้
ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกาํ หนด
นั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอ
การเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรีตอ้ งดําเนินการ
ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
พระราชกําหนดโดยเร็ว ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่อนุมตั หิ รือสภาผูแ้ ทนราษฎร
อนุ มั ติ แ ต่ วุ ฒิ ส ภาไม่ อ นุ มั ติ แ ละสภาผู ้ แ ทนราษฎรยื น ยั น การอนุ มั ติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชกําหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบ
ต่อกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกําหนดนั้น
หากพระราชกําหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด และพระราชกําหนดนั้นต้องตกไป
ตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม
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หรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชกําหนด
นั้นมีผล
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดนั้น หรือ
ถ้าวุฒสิ ภาไม่อนุมตั แิ ละสภาผูแ้ ทนราษฎรยืนยันการอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง
มากกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร
ให้พระราชกําหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป
การอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั พิ ระราชกําหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
การพิ จ ารณาพระราชกํ า หนดของสภาผู ้ แ ทนราษฎรและของ
วุฒสิ ภา และการยืนยันการอนุมตั พิ ระราชกาํ หนด จะต้องกระทําในโอกาส
แรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ
มาตรา ๑๗๓ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติ
พระราชกําหนดใด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา
มี สิ ท ธิ เข้ า ชื่ อ เสนอความเห็ น ต่ อ ประธานแห่ ง สภาที่ ต นเป็ น สมาชิ ก ว่ า
พระราชกําหนดนั้น ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง และให้ประธาน
แห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วันที่
ได้รบั ความเห็นเพือ่ วินจิ ฉัย และให้รอการพิจารณาพระราชกาํ หนดนัน้ ไว้กอ่ น
จนกว่าจะได้รับแจ้งคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาํ วินจิ ฉัยภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เรือ่ ง
และให้ศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งคําวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่ง
ความเห็นนั้นมา
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกําหนดใดไม่เป็นไป
ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึง่ ให้พระราชกําหนดนัน้ ไม่มผี ลใช้บงั คับมาแต่ตน้
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คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกําหนดใดไม่เป็นไป
ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๑๗๔ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วย
ภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับเพื่อ
รักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกําหนด
ให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้
ให้นําความในมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก
และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่พระราชกําหนดที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัยประชุม จะต้องนําเสนอ
ต่ อ สภาผู ้ แ ทนราษฎรภายในสามวั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๗๕ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการ
ตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
มาตรา ๑๗๖ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการ
ประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึก
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่ง
เป็นการรีบด่วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารย่อมกระทําได้ตามกฎหมายว่าด้วย
กฎอัยการศึก
มาตรา ๑๗๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการ
ประกาศสงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
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มาตรา ๑๗๘ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการ
ทาํ หนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอืน่ กับนานาประเทศ
หรือกับองค์การระหว่างประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่
นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือ
สัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติ
เพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผล
กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุน
ของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้
รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
หากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
รัฐสภาให้ความเห็นชอบ
หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามวรรคสอง
ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทําให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งหมด หรือบางส่วน หรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้มกี ฎหมายกําหนดวิธกี ารทีป่ ระชาชนจะเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จําเป็นอันเกิดจากผลกระทบ
ของการทําหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย
เมื่ อ มี ป ั ญ หาว่ า หนั ง สื อ สั ญ ญาใดเป็ น กรณี ต ามวรรคสองหรื อ
วรรคสามหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้
ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับคําขอ
มาตรา ๑๗๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการ
พระราชทานอภัยโทษ
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มาตรา ๑๘๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหาร
และฝ่ายพลเรือน ตําแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า และ                    
ทรงให้พ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย
เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ
มาตรา ๑๘๑ ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตําแหน่งหรือ
เงินเดือนประจําและมิใช่ข้าราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการการเมือง
หรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอื่นมิได้
มาตรา ๑๘๒ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรม
ราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๘๓ เงินประจาํ ตาํ แหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน่
ขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและ
รองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภา                           
ผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
บําเหน็จบํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี
ซึ่งพ้นจากตําแหน่ง ให้กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
หมวด ๙
การขัดกันแห่งผลประโยชน์
มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง
(๑) ไม่ดาํ รงตําแหน่งหรือหน้าทีใ่ ดในหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญา
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กับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะ
เป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากทีห่ น่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ
(๔) ไม่กระทําการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็น
การขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนโดยมิชอบ
มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์
หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหน่งกรรมาธิการ
ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการ
ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ
ให้นํา (๒) และ (๓) มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตรของสมาชิก
สภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภา และบุคคลอืน่ ซึง่ มิใช่คสู่ มรสและบุตร
ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภานัน้ ทีด่ าํ เนินการในลักษณะ
ผูถ้ กู ใช้ ผูร้ ว่ มดําเนินการ หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระทําการตามมาตรานี้ด้วย
มาตรา ๑๘๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้อง
ไม่ ใช้ ส ถานะหรื อ ตํ า แหน่ ง การเป็ น สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรหรื อ
สมาชิกวุฒิสภากระทําการใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่าย หรือ
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แทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหน้าที่ประจําของ
ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) กระทําการในลักษณะที่ทําให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทําโครงการใด ๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐ เว้นแต่เป็นการดําเนินการในกิจการของรัฐสภา
(๓) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง เลื่อนเงินเดือน
หรือการให้พ้นจากตําแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือน
ประจาํ และมิใช่ขา้ ราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ กิ จ การที่ รั ฐ ถื อ หุ ้ น ใหญ่ หรื อ ราชการ
ส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๑๘๖ ให้นาํ ความในมาตรา ๑๘๔ มาใช้บงั คับแก่รฐั มนตรี
ด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) การดํารงตําแหน่งหรือการดําเนินการทีก่ ฎหมายบัญญัตใิ ห้เป็น
หน้าที่หรืออํานาจของรัฐมนตรี
(๒) การกระทําตามหน้าทีแ่ ละอํานาจในการบริหารราชการแผ่นดิน
หรือตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ
นอกจากกรณีตามวรรคหนึง่ รัฐมนตรีตอ้ งไม่ใช้สถานะหรือตาํ แหน่ง
กระทําการใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง
ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่กําหนดในมาตรฐาน
ทางจริยธรรม
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มาตรา ๑๘๗ รัฐมนตรีตอ้ งไม่เป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วน
หรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทต่อไปตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ และต้องไม่เป็นลูกจ้างของ
บุคคลใด
ในกรณี ที่ รั ฐ มนตรี ผู ้ ใ ดประสงค์ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากกรณี
ตามวรรคหนึง่ ต่อไป  ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้โอนหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
รัฐมนตรีจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการ
ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคสองไม่ว่าในทางใด ๆ มิได้
มาตรานี้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ให้ใช้บงั คับแก่คสู่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของรัฐมนตรี และการ
ถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่า
โดยทางใด ๆ ด้วย
หมวด ๑๐
ศาล
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๑๘๘ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอํานาจของศาล
ซึง่ ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ผูพ้ พิ ากษาและตุลาการย่อมมีอสิ ระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และ
ปราศจากอคติทั้งปวง
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มาตรา ๑๘๙ บรรดาศาลทัง้ หลายจะตัง้ ขึน้ ได้แต่โดยพระราชบัญญัติ
การตั้ ง ศาลขึ้ น ใหม่ ห รื อ กํ า หนดวิ ธี พิ จ ารณาเพื่ อ พิ จ ารณา
พิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาล
ที่มีตามกฎหมายสําหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ๆ จะกระทํามิได้
มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ และให้ผพู้ พิ ากษาและ
ตุลาการพ้นจากตําแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากตําแหน่งเพราะความตาย
เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ ให้นําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ
มาตรา ๑๙๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลาการต้อง
ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคํา ดังต่อไปนี้
“ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า (ชื่ อ ผู ้ ป ฏิ ญ าณ) ขอถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณว่ า
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ใน
พระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติทั้งปวง เพื่อให้
เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายทุกประการ”
มาตรา ๑๙๒ ในกรณี ที่ มี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละอํ า นาจ
ระหว่างศาลยุตธิ รรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ให้พจิ ารณาวินจิ ฉัยชีข้ าด
โดยคณะกรรมการซึง่ ประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าสํานักตุลาการทหาร และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีก
ไม่เกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจ
ระหว่างศาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา ๑๙๓ ให้แต่ละศาล ยกเว้นศาลทหาร มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การ
งบประมาณ และการดาํ เนินการอืน่ โดยให้มหี วั หน้าหน่วยงานคนหนึง่ เป็น
ผูบ้ งั คับบัญชาขึน้ ตรงต่อประธานของแต่ละศาล ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ให้ศาลยุตธิ รรมและศาลปกครองมีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
เป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายบัญญัติ
ส่วนที่ ๒
ศาลยุติธรรม
มาตรา ๑๙๔ ศาลยุตธิ รรมมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีทงั้ ปวง
เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลอื่น
การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดําเนินงานของศาลยุติธรรม
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๙๕ ให้มแี ผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รงตาํ แหน่งทางการเมือง
ในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกา
ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่งไม่ต�่ำกว่าผู้พิพ ากษาศาลฎีก าหรื อ ผู ้ พิ พ ากษาอาวุ โ ส
ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต�่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งได้รับคัดเลือกโดย
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเก้าคนตามที่
บัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีอาญา
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง โดยให้เลือกเป็นรายคดี
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองมีอาํ นาจ
พิจารณาพิพากษาคดีตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
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คํ า พิ พ ากษาของศาลฎีก าแผนกคดีอาญาของผู ้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ทางการเมือง ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
มีคําพิพากษา
การวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก าตามวรรคสี่
ให้ดําเนินการโดยองค์คณะของศาลฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาใน
ศาลฎีกาซึง่ ดาํ รงตาํ แหน่งไม่ตำ�่ กว่าผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา หรือ
ผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต�่ำกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะใน
ศาลฎีกาซึ่งไม่เคยพิจารณาคดีนั้นมาก่อน และได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกาจํานวนเก้าคน โดยให้เลือกเป็นรายคดี และเมื่อองค์คณะ
ของศาลฎีกาดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้ว ให้ถือว่าคําวินิจฉัยนั้นเป็นคําวินิจฉัย
อุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ในกรณีทศ่ี าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รงตาํ แหน่งทางการเมือง
มีคําพิพากษาให้ผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง หรือคําพิพากษานั้นมีผลให้ผู้ใด
พ้นจากตําแหน่ง ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่หรือไม่ ให้ผู้นั้นพ้นจาก
ตาํ แหน่งตัง้ แต่วนั ทีศ่ าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รงตาํ แหน่งทางการเมือง
มีคําพิพากษา
หลักเกณฑ์และวิธกี ารอุทธรณ์ตามวรรคสี่ และการพิจารณาวินจิ ฉัย
อุทธรณ์ตามวรรคห้า ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
มาตรา ๑๙๖ การบริหารงานบุคคลเกีย่ วกับผูพ้ พิ ากษาศาลยุตธิ รรม
ต้ อ งมี ค วามเป็ น อิ ส ระ และดํ า เนิ น การโดยคณะกรรมการตุ ล าการ                       
ศาลยุตธิ รรม ซึง่ ประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธานและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ข้ า ราชการตุ ล าการ บรรดาที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กจาก
ข้าราชการตุลาการไม่เกินสองคน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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ส่วนที่ ๓
ศาลปกครอง
มาตรา ๑๙๗ ศาลปกครองมีอาํ นาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
อันเนื่องมาจากการใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจาก
การดําเนินกิจการทางปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น
อํานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาด
ขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้อํานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กร
อิสระนั้น ๆ
การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดําเนินงานของศาลปกครอง
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๙๘ การบริหารงานบุคคลเกีย่ วกับตุลาการศาลปกครอง
ต้องมีความเป็นอิสระ และดาํ เนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธาน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาลปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็น
หรือเคยเป็นตุลาการในศาลปกครองไม่เกินสองคน บรรดาทีไ่ ด้รบั เลือกจาก
ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ส่วนที่ ๔
ศาลทหาร
มาตรา ๑๙๙ ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่
ผู้กระทําความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอํานาจศาลทหารและคดีอื่น ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดําเนินงานของศาลทหาร
ตลอดจนการแต่งตัง้ และการให้ตลุ าการศาลทหารพ้นจากตาํ แหน่ง ให้เป็น
ไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด ๑๑
ศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๐๐ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
จํานวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต�่ำกว่าผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดย
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จํานวนสามคน
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต�่ำกว่า
ตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดย             
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จํานวนสองคน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ดํารง
ตํ า แหน่ ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง ศาสตราจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ใน
ประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการ
เป็นที่ประจักษ์ จํานวนหนึ่งคน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับ
การสรรหาจากผู้ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมี
ผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จํานวนหนึ่งคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการ
ในตําแหน่งไม่ต�่ำกว่าอธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือ
ตําแหน่งไม่ต�่ำกว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี จํานวนสองคน
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ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม (๑)
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคลจากผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต�่ำกว่า
ผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้
การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวันที่ได้รับการคัดเลือก
หรือวันสมัครเข้ารับการสรรหาแล้วแต่กรณี ในกรณีจําเป็นอันไม่อาจ
หลีกเลีย่ งได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลดระยะเวลาตามวรรคหนึง่
หรือวรรคสองลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมิได้
มาตรา ๒๐๑  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนีด้ ว้ ย
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต�่ำกว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๒๐๒ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผูด้ าํ รงตาํ แหน่ง
ในองค์กรอิสระใด
(๒) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๗) หรือ (๑๘)
(๓) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่
ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะ
สิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
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(๕) เป็ น หรื อ เคยเป็ น สมาชิ ก หรื อ ผู ้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง อื่ น ของ
พรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
(๖) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
(๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิน่ หรือกรรมการหรือทีป่ รึกษาของหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ
(๘) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่
ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้าง
ของบุคคลใด
(๙) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
(๑๐) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
มาตรา ๒๐๓		 เมือ่ มีกรณีทจี่ ะต้องสรรหาผูส้ มควรได้รบั การแต่งตัง้
เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ
สรรหา ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร และผูน้ าํ ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎร
เป็นกรรมการ
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
(๔) บุคคลซึง่ องค์กรอิสระแต่งตัง้ จากผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา ๒๐๑
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒ และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ
ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ องค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือ
กรรมการสรรหาตาม (๔) มีไม่ครบไม่วา่ ด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
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ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการสรรหา
ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณี ที่ มี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ ส มั ค ร ผู ้ ไ ด้ รั บ การ
คัดเลือกหรือได้รับการสรรหาให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ
สรรหาเป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด
ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรร
ให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่
และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม โดยนอกจากการ
ประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาดาํ เนินการสรรหาจากบุคคล
ที่มีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วย แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น
มาตรา ๒๐๔ ผู ้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กหรื อ สรรหาเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้
ดาํ รงตาํ แหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของวุฒิสภา
ในกรณีทวี่ ฒ
ุ สิ ภาไม่ให้ความเห็นชอบผูไ้ ด้รบั การสรรหาหรือคัดเลือก
รายใด ให้ดาํ เนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผูน้ นั้ แล้วเสนอต่อ
วุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
เมือ่ ผูไ้ ด้รบั การสรรหาหรือคัดเลือกได้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภาแล้ว
ให้ เ ลื อ กกั น เองให้ ค นหนึ่ ง เป็ น ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว แจ้ ง ผล
ให้ประธานวุฒิสภาทราบ
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ให้ประธานวุฒสิ ภานําความกราบบังคมทูลเพือ่ ทรงแต่งตัง้ ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้ลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ
มาตรา ๒๐๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ยังมิได้พ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๒๐๒ (๖) (๗)
หรือ (๘) หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (๙) อยู่ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้
ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๐๒ (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) แล้ว
ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภากําหนด ซึ่งต้องเป็น
เวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลตามมาตรา ๒๐๔
วรรคสี่ ในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ผู้นั้นสละสิทธิ และให้ดําเนินการคัดเลือกหรือสรรหาใหม่
มาตรา ๒๐๖ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๒๐๔
ถ้ามีผไู้ ด้รบั ความเห็นชอบจากวุฒสิ ภาจํานวนไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดคน ให้ผไู้ ด้รบั
ความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึง่ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วแจ้ง
ผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอให้มีผู้ได้รับความเห็นชอบครบ
เก้าคน และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้น
ให้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๒๐๗ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดํารงตําแหน่ง
เจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียง
วาระเดียว
มาตรา ๒๐๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
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(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๒๐๒
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี
(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียง
ไม่ น ้ อ ยกว่ า สามในสี่ ข องตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู ่
เพราะเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) พ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม
ประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง ลาออกจากตํ า แหน่ ง ให้ พ ้ น จาก
ตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย
ในกรณี ที่ ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ พ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระ
ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่แทน
ในกรณีที่มีปัญหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง
ตาม (๑) หรือ (๓) หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ
สรรหาตามมาตรา ๒๐๓ เป็นผูว้ นิ จิ ฉัย คาํ วินจิ ฉัยของคณะกรรมการสรรหา
ให้เป็นที่สุด
การร้องขอ ผู้มีสิทธิร้องขอ การพิจารณา และการวินิจฉัยตาม
วรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๐๙ ในระหว่างทีต่ ลุ าการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนวาระและยังไม่มกี ารแต่งตัง้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนตาํ แหน่งทีว่ า่ ง
ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
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บทบัญญัตติ ามวรรคหนึง่ มิให้ใช้บงั คับกรณีมตี ลุ าการศาลรัฐธรรมนูญ
เหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน
มาตรา ๒๑๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือ
ร่างกฎหมาย
(๒) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ หน้ า ที่ แ ละอํ า นาจของ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ
(๓) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
การยื่นคําร้องและเงื่อนไขการยื่นคําร้อง การพิจารณาวินิจฉัย
การทําคําวินจิ ฉัย และการดาํ เนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
ให้นําความในมาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ และ
มาตรา ๑๙๓ มาใช้บังคับแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๑ องค์ ค ณะของตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในการ
นัง่ พิจารณาและในการทาํ คาํ วินจิ ฉัยต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก เว้ น แต่
รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
เมื่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ รั บ เรื่ อ งใดไว้ พิ จ ารณาแล้ ว ตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญผูใ้ ดจะปฏิเสธไม่วนิ จิ ฉัยโดยอ้างว่าเรือ่ งนัน้ ไม่อยูใ่ นอาํ นาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญมิได้
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐ
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มาตรา ๒๑๒ ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับ
แก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเอง หรือคูค่ วามโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายนัน้ ต้องด้วยมาตรา ๕ และยังไม่มคี าํ วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ บทบั ญ ญั ติ นั้ น ให้ ศ าลส่ ง ความเห็ น เช่ น ว่ า นั้ น ต่ อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ในระหว่างนั้น ให้ศาลดําเนินการพิจารณา
ต่อไปได้แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณี ที่ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ เห็ น ว่ า คํ า โต้ แ ย้ ง ของคู ่ ค วามตาม
วรรคหนึ่ง ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับ
เรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบ
ต่อคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้ถือว่าผู้ซึ่ง
เคยถูกศาลพิพากษาว่ากระทําความผิดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ นั้น เป็นผู้ไม่เคยกระทํา
ความผิดดังกล่าว หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวไป แต่ทั้งนี้
ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ
มาตรา ๒๑๓ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
คุม้ ครองไว้มสี ทิ ธิยนื่ คําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ มีคาํ วินจิ ฉัยว่าการกระทาํ นัน้
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๔ ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องหยุดปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม และมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเหลืออยู่
ไม่ถึงเจ็ดคน ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกัน
แต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการ
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ศาลรัฐธรรมนูญทําหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราวให้
ครบเก้าคน  โดยให้ผซู้ งึ่ ได้รบั แต่งตัง้ ทําหน้าทีใ่ นฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ได้จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ตนทําหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน
หมวด ๑๒
องค์กรอิสระ
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๒๑๕ องค์กรอิสระเป็นองค์กรทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ให้มคี วามอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
การปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการใช้อาํ นาจขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดย
สุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ
มาตรา ๒๑๖ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่
บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยองค์กรอิสระแต่ละองค์กรแล้ว
ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีอายุไม่ต�่ำกว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
(๒) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕)
(๓) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒
มาตรา ๒๑๗		 เมือ่ มีกรณีทจี่ ะต้องสรรหาผูส้ มควรได้รบั การแต่งตัง้
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระนอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา
๒๐๓ ที่จะดําเนินการสรรหา เว้นแต่กรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔)
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ให้ประกอบด้วยบุคคลซึง่ แต่งตัง้ โดยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระทีม่ ใิ ช่
องค์กรอิสระที่ต้องมีการสรรหา
ให้นําความในมาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๕ และ
มาตรา ๒๐๖ มาใช้บังคับแก่การสรรหาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้ดํารง
ตําแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามทั่วไปตามมาตรา ๒๑๖
หรื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ หรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มเฉพาะตามมาตรา ๒๒๒
มาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๘ หรือ ตามมาตรา ๒๔๖ วรรคสอง
และตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามมาตรา ๒๔๖ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี
ให้นําความในมาตรา ๒๐๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห้า และมาตรา ๒๐๙ มาใช้บังคับแก่การพ้นจากตําแหน่งของผู้ดํารง
ตําแหน่งในองค์กรอิสระโดยอนุโลม
ในกรณีทผี่ ดู้ าํ รงตําแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุดปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม ถ้ามีจํานวนเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้นําความใน
มาตรา ๒๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๙ ให้ ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รอิ ส ระร่ ว มกั น
กาํ หนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึน้ ใช้บงั คับแก่ตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญและ
ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและ
หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ และเมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้ ทัง้ นี้ มาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ
และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง
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ในการจัดทาํ มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึง่ ให้รบั ฟังความ
คิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย
และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒสิ ภา และคณะรัฐมนตรีดว้ ย แต่ไม่หา้ มสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา
หรือคณะรัฐมนตรีทจี่ ะกําหนดจริยธรรมเพิม่ ขึน้ ให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรมตาม
วรรคหนึ่ง และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๒๐ ให้องค์กรอิสระแต่ละแห่ง นอกจากคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ ดําเนินการ และ
อํานวยความสะดวก เพื่อให้องค์กรอิสระบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่
กาํ หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และเป็นไปตามมติหรือแนวทางทีอ่ งค์กร
อิสระกําหนด โดยให้มหี วั หน้าหน่วยงานคนหนึง่ ซึง่ แต่งตัง้ โดยความเห็นชอบ
ขององค์ ก รอิ ส ระแต่ ล ะองค์ ก รเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ การบริ ห ารงานของ
หน่วยงานนั้น รับผิดชอบขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา ๒๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้องค์กรอิสระร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร
และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่
ในหน้าทีแ่ ละอํานาจขององค์กรอิสระอืน่ ให้แจ้งองค์กรอิสระนัน้ ทราบเพือ่
ดําเนินการตามหน้าที่ และอํานาจต่อไป
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ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๒๒๒ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกอบด้วยกรรมการ
จํานวนเจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
จากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่จะยัง
ประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้รับการสรรหา
จากคณะกรรมการสรรหา จํานวนห้าคน
(๒) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย
มีความซือ่ สัตย์สจุ ริตเป็นทีป่ ระจักษ์ และเคยดาํ รงตําแหน่งไม่ตำ�่ กว่าอธิบดี
ผูพ้ พิ ากษา หรือตาํ แหน่งไม่ตำ�่ กว่าอธิบดีอยั การมาแล้วเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
ห้าปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จํานวนสองคน
ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งตาม (๑) ต้องมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือเป็น
ผู้ทํางานหรือเคยทํางานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
ยี่สิบปี ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด
มาตรา ๒๒๓ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่ง
เจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียง
วาระเดียว
ในระหว่างที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
และยั ง ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการการเลื อ กตั้ ง แทนตํ า แหน่ ง ที่ ว ่ า ง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้า
มีกรรมการการเลือกตัง้ เหลืออยูไ่ ม่ถงึ สีค่ นให้กระทาํ ได้แต่เฉพาะการทีจ่ าํ เป็น
อันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
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มาตรา ๒๒๔ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอํานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด หรื อ ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารจั ด การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภา                      
ผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ
(๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (๑) ให้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการนี้ ให้มีอํานาจสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่
จําเป็นหรือที่เห็นสมควร
(๓) เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) หรือเมื่อพบเห็นการ
กระทําที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกตาม (๑) มิได้เป็น
ไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้มีอํานาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
การเลือกตั้ง หรือการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ และสั่งให้
ดําเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง
บางหน่วย หรือทุกหน่วย
(๔) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือผู้สมัครรับเลือกตาม (๑) ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทําการหรือรู้เห็นกับการ
กระทําของบุคคลอื่น ที่มีลักษณะเป็นการทุจริต หรือทําให้การเลือกตั้ง
หรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
(๕) ดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย
(๖) หน้าที่และอํานาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะมอบหมายให้กรรมการการเลือกตัง้ แต่ละคนดาํ เนินการ หรือมอบหมาย
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ให้คณะบุคคลดําเนินการภายใต้การกํากับของกรรมการการเลือกตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดก็ได้
การใช้อาํ นาจตาม (๓) ให้กรรมการการเลือกตัง้ แต่ละคนซึง่ พบเห็น
การกระทํ า ความผิ ด มี อํ า นาจกระทํ า ได้ สํ า หรั บ หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง หรื อ
เขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทําความผิด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๒๒๕ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ถ้ามี
หลักฐานอันควรเชือ่ ได้วา่ การเลือกตัง้ หรือการเลือกนัน้ มิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งให้มีการเลือกตั้ง
หรือการเลือกใหม่ในหน่วยเลือกตัง้ หรือเขตเลือกตัง้ นัน้ ถ้าผูก้ ระทําการนัน้
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับ
การกระทําของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๒๒๔ (๔)
คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๒๖ เมื่ อ มี ก ารดํ า เนิ น การตามมาตรา ๒๒๕ หรื อ
ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือกแล้ว มีหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระทําการทุจริตใน
การเลื อ กตั้ ง หรื อ การเลื อ กหรื อ รู ้ เ ห็ น กั บ การกระทํ า ของบุ ค คลอื่ น
ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ ศาลฎี ก าเพื่ อ สั่ ง เพิ ก ถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหนึง่ ให้นาํ สาํ นวนการสืบสวน
หรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา และ
เพือ่ ประโยชน์แห่งความยุตธิ รรม ให้ศาลมีอาํ นาจสัง่ ไต่สวนข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
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ในกรณีทศี่ าลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึง่ กระทาํ ความผิด
ตามที่ถูกร้อง ให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
เมือ่ ศาลฎีกามีคาํ สัง่ รับคาํ ร้องไว้พจิ ารณาแล้ว ถ้าผูถ้ กู กล่าวหาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่
จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทําความผิด และเมื่อศาลฎีกา
มีคําพิพากษาว่าผู้นั้นกระทําความผิด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภา                     
ผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติ
หน้าที่
มิให้นบั สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาซึง่ หยุดปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามวรรคสีเ่ ป็นจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
ให้นํามาตรานี้ไปใช้บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม แต่ให้อํานาจของศาลฎีกาเป็นอํานาจของ
ศาลอุทธรณ์ และให้คําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด
การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ตามมาตรานี้
ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องกําหนดให้ใช้
ระบบไต่สวนและให้ดําเนินการโดยรวดเร็ว
มาตรา ๒๒๗ ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือเมื่อประกาศ
ให้ มี ก ารออกเสี ย งประชามติ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ห้ า มมิ ใ ห้ จั บ คุ ม ขั ง หรื อ
หมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับในขณะกระทําความผิด
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ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทําความผิด
หรือจับหรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ให้รายงานต่อประธาน
กรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
มีอํานาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้ แต่ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็น
ผูถ้ กู จับหรือคุมขัง ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตัง้ เท่าทีม่ อี ยู่
เป็นผู้ดําเนินการ
ส่วนที่ ๓
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มาตรา ๒๒๘ ผูต้ รวจการแผ่นดินมีจาํ นวนสามคนซึง่ พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดย
คณะกรรมการสรรหา
ผูซ้ งึ่ ได้รบั การสรรหาต้องเป็นผูม้ คี วามซือ่ สัตย์สจุ ริตเป็นทีป่ ระจักษ์
และมีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์เกีย่ วกับการบริหารราชการ
แผ่นดินไม่ต�่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต�่ำกว่ากรมตามที่คณะกรรมการสรรหา
ประกาศกําหนด โดยต้องดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
จํานวนสองคน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดําเนินกิจการอันเป็น
สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี จํานวนหนึ่งคน
มาตรา ๒๒๙ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปี
นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียง
วาระเดียว
มาตรา ๒๓๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้มกี ารปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสัง่ หรือขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านใด ๆ
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บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จําเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ
(๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
ความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติ
นอกเหนือหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพือ่ เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องให้ขจัดหรือ
ระงับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมนั้น
(๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องไม่ดาํ เนินการตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม (๑) หรือ (๒) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบเพือ่ พิจารณาสัง่ การตามที่
เห็นสมควรต่อไป
ในการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนินการต่อไป
มาตรา ๒๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๐ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่า
มีกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๒) กฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ มีปญ
ั หาเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
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ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครอง
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย โดยไม่ ชั ก ช้ า ทั้ ง นี้ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มาตรา ๒๓๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่ ง ชาติ ป ระกอบด้ ว ยกรรมการจํ า นวนเก้ า คน ซึ่ ง พระมหากษั ต ริ ย ์
ทรงแต่ ง ตั้ ง ตามคํ า แนะนํ า ของวุ ฒิ ส ภาจากผู ้ ซึ่ ง ได้ รั บ การสรรหาโดย
คณะกรรมการสรรหา
ผูซ้ งึ่ ได้รบั การสรรหาต้องเป็นผูม้ คี วามซือ่ สัตย์สจุ ริตเป็นทีป่ ระจักษ์
มีความรู้ ความเชีย่ วชาญ และประสบการณ์ดา้ นกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์
การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการอืน่ ใดอันเป็นประโยชน์ตอ่ การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และต้องมีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต�่ำกว่าอธิบดี
ผู้พิพากษา อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้า
ศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ตำ�่ กว่าอธิบดีหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) เป็นหรือเคยเป็นผูด้ าํ รงตาํ แหน่งผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๔) ดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง ศาสตราจารย์ ข อง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทาง
วิชาการเป็นที่ประจักษ์
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(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการ
ประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องมาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ และได้รับการรับรอง
การประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น
(๖) เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ทางด้านการ
บริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจ
ในระดั บ ไม่ ต�่ ำ กว่ า ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท มหาชนจํา กั ด มาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าสิบปี
(๗) เคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖)
รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี
การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
หรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๓๓ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ในระหว่างที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่ง
ทีว่ า่ ง ให้กรรมการเท่าทีเ่ หลืออยูป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปได้ เว้นแต่จะมีกรรมการ
เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน
มาตรา ๒๓๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ
หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์ร�่ำรวยผิดปกติ ทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
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รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง เพื่อดําเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร�่ำรวยผิดปกติ กระทํา
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาํ ความผิดต่อตาํ แหน่งหน้าทีร่ าชการ
หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เพื่อดําเนินการต่อไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
(๓) กาํ หนดให้ผดู้ าํ รงตาํ แหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่
ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่                   
บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สิน
และหนีส้ นิ ของบุคคลดังกล่าว ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๔) หน้าที่และอํานาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่จะต้องจัดให้มี
มาตรการหรือแนวทางทีจ่ ะทําให้การปฏิบตั หิ น้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เกิดความ
รวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม ในกรณีจําเป็นจะมอบหมายให้หน่วยงาน
ของรัฐที่มีหน้าที่และอํานาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตดําเนินการแทนในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิดร้ายแรง หรือที่เป็น
การกระทาํ ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐบางระดับหรือกาํ หนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ของหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                     
แห่งชาติเป็นผู้ดําเนินการสอบสวนหรือไต่สวนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์                  
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วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ                
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก็ได้
มาตรา ๒๓๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยหรือมีการกล่าวหาว่าผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ หรือ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน   ผู้ใดมีพฤติการณ์ตามมาตรา ๒๓๔ (๑) ให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริง
และหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่เห็นว่า ผู้นั้นมีพฤติการณ์หรือกระทําความผิดตามที่ไต่สวนให้
ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ทั้งนี้ ให้นําความใน
มาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา
โดยอนุโลม
(๒) กรณีอื่นนอกจาก (๑) ให้ส่งสํานวนการไต่สวนไปยังอัยการ
สู ง สุ ด เพื่ อ ดํ า เนิ น การฟ้ อ งคดี ต ่ อ ศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ้ ดํ า รง
ตําแหน่งทางการเมือง หรือดําเนินการอื่นตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดไว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เมื่อศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองประทับรับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่า
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จะมีคําพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ศาลฎีกาหรือ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษาว่า
ผูถ้ กู กล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระทําความผิดตามทีถ่ กู กล่าวหา  แล้วแต่กรณี
ให้ ผู ้ ต ้ อ งคํ า พิ พ ากษานั้ น พ้ น จากตํ า แหน่ ง นั บ แต่ วั น หยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
และให้ เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของผู ้ นั้ น และจะเพิ ก ถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้
ผูใ้ ดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ไม่วา่ ในกรณีใด ผูน้ นั้ ไม่มสี ทิ ธิ
สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง หรื อ สมั ค รรั บ เลื อ กเป็ น สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ตลอดไป และไม่มี
สิทธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ
ในกรณีทศ่ี าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รงตาํ แหน่งทางการเมือง
พิพากษาว่าผูถ้ กู กล่าวหามีความผิดฐานร�ำ่ รวยผิดปกติหรือทุจริตต่อหน้าที่
ให้รบิ ทรัพย์สนิ ทีผ่ นู้ นั้ ได้มาจากการกระทําความผิด  รวมทัง้ บรรดาทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
การพิ จ ารณาของศาลฎี ก าและศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ให้นําสํานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา และ
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอํานาจไต่สวนข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
ให้นํามาตรานี้มาใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๓๔ (๓)
จงใจไม่ยนื่ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ หรือจงใจยืน่ บัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้ง
ให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่ง
ทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นด้วยโดยอนุโลม
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มาตรา ๒๓๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทั้งสองสภา จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน
ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทําการตามมาตรา ๒๓๔ (๑)
โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธาน
รั ฐ สภาเห็ น ว่ า มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า มี ก ารกระทํ า ตามที่ ถู ก กล่ า วหา
ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวน
อิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์ เพื่อไต่สวนหาข้อเท็จจริง
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หน้าที่และอํานาจ วิธีการไต่สวน
ระยะเวลาการไต่สวน และการดําเนินการอื่นที่จําเป็นของคณะผู้ไต่สวน
อิสระ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๓๗ เมื่อดําเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้คณะผู้ไต่สวน
อิสระดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ถ้ า เห็ นว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลให้สั่งยุ ติ เรื่ อ ง และให้ คํา สั่ ง
ดังกล่าวเป็นที่สุด
(๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรือ่ งต่อศาลฎีกาเพือ่ วินจิ ฉัย โดยให้นาํ ความ
ในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา และ
มิใช่กรณีตาม (๒) ให้สง่ สาํ นวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพือ่ ดําเนินการ
ฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และ
ให้นําความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
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ส่วนที่ ๕
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๒๓๘ คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ประกอบด้ ว ย
กรรมการจํานวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา
ผูซ้ งึ่ ได้รบั การสรรหาต้องเป็นผูม้ คี วามซือ่ สัตย์สจุ ริตเป็นทีป่ ระจักษ์
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
มาตรา ๒๓๙ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดาํ รงตาํ แหน่ง
เจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียง
วาระเดียว
มาตรา ๒๔๐ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าทีแ่ ละอํานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) กํากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (๑) และ (๒) และ
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๔) ให้คําปรึกษา แนะนํา หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้ง
การให้คําแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
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การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ผูถ้ กู สัง่ ลงโทษตาม (๕) อาจอุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
ต้องคาํ นึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับ
การตรวจเงินแผ่นดินตาม (๑) และ (๒) ประกอบด้วย
มาตรา ๒๔๑ ให้มผี วู้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินคนหนึง่ ซึง่ พระมหากษัตริย์
ทรงแต่ ง ตั้ ง ตามคํ า แนะนํ า ของวุ ฒิ ส ภาโดยได้ รั บ การเสนอชื่ อ จาก
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และให้นําความในมาตรา ๒๐๔
วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ และมาตรา ๒๐๕ มาใช้บังคับแก่
การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วยโดยอนุโลม
การสรรหา การคัดเลือก และการเสนอชือ่ ผูว้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน
มาตรา ๒๔๒ ให้ ผู ้ ว ่ า การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดย
เที่ยงธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ โดยมี
หน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ตามนโยบายการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และ
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินทีค่ ณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
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(๒) ตรวจผลสั ม ฤทธิ์ แ ละประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ จ ่ า ยเงิ น ของ
หน่วยงานของรัฐ
(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตาม (๑) และ (๒)
(๔) กํากับและรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีต่ าม (๓)
มาตรา ๒๔๓ ให้ผวู้ า่ การตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
วาระการดาํ รงตาํ แหน่ง การพ้นจากตาํ แหน่ง และการปฏิบตั หิ น้าที่
ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๒๔๔ ในกรณีทมี่ หี ลักฐานอันควรเชือ่ ได้วา่ การใช้จา่ ยเงิน
แผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือ
ใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจทําให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินไม่มอี าํ นาจจะดําเนินการใดได้   ให้ผวู้ า่ การตรวจเงินแผ่นดิน   
แจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อทราบและ
ดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป
ในการดําเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นตามที่
ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตรวจสอบหรือจัดทาํ ขึน้ เป็นส่วนหนึง่ ของสํานวนการสอบสวนของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือของหน่วยงานอื่นนั้น แล้วแต่กรณี
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มาตรา ๒๔๕ เพือ่ ประโยชน์ในการระงับหรือยับยัง้ ความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอ
ผลการตรวจสอบการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐ
อย่างร้ายแรง ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจารณา
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผลการ
ตรวจสอบดังกล่าว ให้ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตัง้ และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หากที่ประชุม
ร่ ว มเห็ น พ้ อ งกั บ ผลการตรวจสอบนั้ น ให้ ร ่ ว มกั น มี ห นั ง สื อ แจ้ ง สภา                                    
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบโดยไม่ชักช้า และ                 
ให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย
ส่วนที่ ๖
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มาตรา ๒๔๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วย
กรรมการจาํ นวนเจ็ดคน ซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ ตามคาํ แนะนาํ ของ
วุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา
ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นกลางทางการเมือง และมี
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปี
นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียง
วาระเดียว
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจากตําแหน่ง
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้
บทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาต้องกําหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้าน
สิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการสรรหาด้วย
มาตรา ๒๔๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และ
อํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ลา่ ช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่
เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต่ อ รั ฐ สภา คณะรั ฐ มนตรี และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใด ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(๔) ชีแ้ จงและรายงานข้อเท็จจริงทีถ่ กู ต้องโดยไม่ชกั ช้าในกรณีทมี่ ี
การรายงานสถานการณ์เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถกู ต้อง
หรือไม่เป็นธรรม
(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของสิทธิมนุษยชน
(๖) หน้าที่และอํานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่อรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือข้อเสนอแนะตาม (๓)
ให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว
กรณีใดไม่อาจดาํ เนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการดําเนินการ ให้แจ้งเหตุผล
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า
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ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้อง
คํานึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ชาติเป็นสําคัญด้วย
หมวด ๑๓
องค์กรอัยการ
มาตรา ๒๔๘ องค์กรอัยการมีหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
พนักงานอัยการมีอสิ ระในการพิจารณาสัง่ คดีและการปฏิบตั หิ น้าที่
ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง และไม่ให้
ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครอง
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาํ เนินการอืน่ ของ
องค์กรอัยการให้มคี วามเป็นอิสระ โดยให้มรี ะบบเงินเดือนและค่าตอบแทน
เป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมและการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
พนักงานอัยการต้องดําเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ และ
ผูท้ รงคุณวุฒบิ รรดาทีไ่ ด้รบั เลือกจากพนักงานอัยการ ผูท้ รงคุณวุฒดิ งั กล่าว
อย่างน้อยต้องมีบคุ คลซึง่ ไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานอัยการมาก่อนสองคน
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคสาม ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงาน
อัยการกระทําการหรือดํารงตําแหน่งใด อันอาจมีผลให้การสั่งคดีหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามวรรคสอง หรืออาจทําให้มีการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวต้องกําหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็น                      
การทั่วไป โดยจะมอบอํานาจให้มีการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปมิได้
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หมวด ๑๔
การปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ ให้มีการจัดการปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามหลั ก แห่ ง การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ข อง
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คํานึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครอง
ตนเองในด้านรายได้ จํานวนและความหนาแน่นของประชากร และพื้นที่
ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน
มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีหน้าทีแ่ ละอาํ นาจดูแล
และจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ ทัง้ นี้ ตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ
การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควร
ให้เป็นหน้าที่และอํานาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ในการ
ดําเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับกลไกและขัน้ ตอนในการกระจายหน้าทีแ่ ละอาํ นาจ
ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรทีเ่ กีย่ วกับหน้าทีแ่ ละอาํ นาจดังกล่าวของ
ส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
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ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็น
หน้าที่และอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วมดําเนินการ
กับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐดําเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการนั้นก็ได้
รัฐต้องดําเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของ
ตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริม
และพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้
สามารถดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจ
ดําเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน
กฎหมายตามวรรคหนึง่ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร
การจัดทําบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
การเงินและการคลัง และการกาํ กับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ ต้อง
ทําเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้
จ่ า ยเงิ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมและความ
แตกต่ า งขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ล ะรู ป แบบ และต้ อ งมี
บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกัน
การก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
มาตรา ๒๕๑ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ซึง่ ต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องคํานึงถึง
ความเหมาะสมและความจําเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครอง                 
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ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพื่อให้
สามารถพัฒนาร่วมกัน หรือการสับเปลีย่ นบุคลากรระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้
มาตรา ๒๕๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบ
ของสภาท้องถิ่นหรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และ
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ ซึง่ ต้องคํานึงถึงเจตนารมณ์ ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย
มาตรา ๒๕๓ ในการดําเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สภาท้ อ งถิ่ น และผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เปิ ด เผยข้ อ มู ล และรายงานผลการ
ดาํ เนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทัง้ มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิน่
มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๕๔ ประชาชนผู ้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในองค์ ก รปกครอง                  
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี สิ ท ธิ เข้ า ชื่ อ กั น เพื่ อ เสนอข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เพื่ อ ถอดถอน                   
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ
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หมวด ๑๕
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นการเปลีย่ นแปลง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทํามิได้
มาตรา ๒๕๖ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๒๕๕ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
รัฐธรรมนูญ ให้กระทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิก
ทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
และสมาชิกวุฒสิ ภาจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในห้าของจาํ นวนสมาชิกทัง้ หมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน
ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
(๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีห่ นึง่ ขัน้ รับหลักการ ให้ใช้วธิ ี
เรียกชือ่ และลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยใน
การแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของทั้งสองสภา ซึ่งในจํานวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วย
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
(๔) การพิจารณาในวาระทีส่ องขัน้ พิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดย
การออกเสียงในวาระที่สองนี้ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ แต่ในกรณี
ที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ ต้องเปิดโอกาส
ให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย
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(๕) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน
เมื่อพ้นกําหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธี
เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วย
ในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา โดยในจํานวนนี้ต้องมีสมาชิกสภา                             
ผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือรองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร เห็นชอบด้วย
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีส่ บิ ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน และมีสมาชิก
วุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
(๗) เมื่อมีการลงมติเห็นชอบตาม (๖) แล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน
แล้วจึงนําร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
และให้นําความในมาตรา ๘๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๘) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
ของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรือ
อํานาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ทําให้ศาลหรือองค์กรอิสระ
ไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออํานาจได้ ก่อนดําเนินการตาม (๗) ให้จัด
ให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม
จึงให้ดําเนินการตาม (๗) ต่อไป
(๙) ก่ อ นนายกรั ฐ มนตรี นํ า ความกราบบั ง คมทู ล เพื่ อ ทรงลง
พระปรมาภิไธยตาม (๗) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา

130

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี
มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือ
ประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญตาม (๗) ขัดต่อมาตรา ๒๕๕
หรือมีลักษณะตาม (๘) และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าว
ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ในระหว่างการพิจารณา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะนําร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรง
ลงพระปรมาภิไธยมิได้
หมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ
มาตรา ๒๕๗ การปฏิรปู ประเทศตามหมวดนีต้ อ้ งดาํ เนินการเพือ่
บรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง
มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา ด้านจิตใจ
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกัน
เพื่อขจัดความเหลื่อมล�้ำ 
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
มาตรา ๒๕๘ ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่ า งน้ อ ยในด้ า น
ต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
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ก. ด้านการเมือง
(๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบ
การใช้ อํ า นาจรั ฐ รู ้ จั ก ยอมรั บ ในความเห็ น ทางการเมื อ งโดยสุ จ ริ ต ที่
แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ
โดยอิสระปราศจากการครอบงําไม่ว่าด้วยทางใด
(๒) ให้การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดย
เปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทาง
การเมืองของประชาชนซึง่ มีอดุ มการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการ
ให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงใน
การดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เข้ า มาเป็ น ผู ้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
(๓) มีกลไกที่กําหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองใน
การประกาศโฆษณานโยบาย ที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และ
ความเสี่ยงอย่างรอบด้าน
(๔) มีกลไกที่กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน
(๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวธิ ี
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(๑) ให้มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการ
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บริหารราชการแผ่นดิน และการจัดทําบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
(๒) ให้ มี ก ารบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานของรั ฐ
ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการ
แผ่นดินและการบริการประชาชน
(๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการ
บริหารงานของรัฐและแผนกําลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องดําเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน
(๔) ให้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
เพือ่ จูงใจให้ผมู้ คี วามรูค้ วามสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทาํ งานในหน่วยงาน
ของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิข์ อง
งานของแต่ละบุคคล มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต กล้าตัดสินใจและกระทาํ ในสิง่ ที่
ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิด
สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและ
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการ
คุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมของ
ผู้บังคับบัญชา
(๕) ให้มกี ารปรับปรุงระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐให้มคี วาม
คล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุก
ขั้นตอน
ค. ด้านกฎหมาย
(๑) มีกลไกให้ดาํ เนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ ทีใ่ ช้บงั คับอยูก่ อ่ นวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนีใ้ ห้สอดคล้อง
กับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้
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มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการดําเนินการโดยคณะกรรมการเพียง
เท่าที่จําเป็นเพื่อให้การทํางานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจําเป็น เพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชา
กฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้
มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจ
เนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย
(๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอ
ร่างกฎหมาย
ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม
(๑) ให้มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดย
ไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เข้าถึง
กระบวนการยุตธิ รรมได้ รวมตลอดทัง้ การสร้างกลไกเพือ่ ให้มกี ารบังคับการ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและความไม่เป็นธรรม
ในสังคม
(๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบ
และถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม
กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา
รวมทั้งกําหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และ
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จัดให้มบี ริการทางด้านนิตวิ ทิ ยาศาสตร์มากกว่าหนึง่ หน่วยงานทีม่ อี สิ ระจากกัน
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก
(๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการยุตธิ รรม ให้มงุ่ อํานวยความยุตธิ รรมแก่ประชาชน
โดยสะดวกและรวดเร็ว
(๔) ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ อํานาจ และภารกิจของตํารวจให้
เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการตํารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการตํารวจ
จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง
และโยกย้าย และการพิจารณาบําเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่
ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องคํานึงถึงอาวุโสและ
ความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการตํารวจสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ และ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
จ. ด้านการศึกษา
(๑) ให้ ส ามารถเริ่ ม ดํ า เนิ น การให้ เ ด็ ก เล็ ก ได้ รั บ การดู แ ล                                  
และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สม
กับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
(๒) ให้ ดํ า เนิ น การตรากฎหมายเพื่ อ จั ด ตั้ ง กองทุ น ตาม                  
มาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้
(๓) ให้ มี ก ลไกและระบบการผลิ ต คั ด กรองและพั ฒ นา
ผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

135

ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพือ่ ให้ผเู้ รียน
สามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องเพือ่ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทัง้ ในระดับชาติและ
ระดับพื้นที่
ฉ. ด้านเศรษฐกิจ
(๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
เข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี
(๒) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนําความคิด
สร้างสรรค์และเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
(๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล�้ำ  เพิ่มพูนรายได้ของรัฐด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปรับปรุงระบบการจัดทาํ และการใช้จา่ ยงบประมาณให้มปี ระสิทธิภาพและ
สัมฤทธิผล
(๔) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละ
ขนาดให้มีความสามารถ ในการแข่งขันอย่างเหมาะสม และส่งเสริม
การประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการทํางานและการประกอบอาชีพของ
ประชาชน
ช. ด้านอื่น ๆ
(๑) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำที่มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรมและยั่งยืน โดยคํานึงถึงความต้องการใช้น�้ำในทุกมิติ รวมทั้ง
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประกอบกัน
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(๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
รวมทัง้ การตรวจสอบกรรมสิทธิแ์ ละการถือครองทีด่ นิ ทัง้ ประเทศเพือ่ แก้ไข
ปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ
(๓) จัดให้มรี ะบบจัดการและกาํ จัดขยะมูลฝอยทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดา้ นอืน่ ๆ ได้
(๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิ
และประโยชน์จากการบริหารจัดการ และการเข้าถึงบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและ
สะดวกทัดเทียมกัน
(๕) ให้มรี ะบบการแพทย์ปฐมภูมทิ มี่ แี พทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม
มาตรา ๒๕๙ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑
การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและ
ขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผน
การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการ                
ดําเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลา
ดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกําหนดให้เริ่มดําเนินการปฏิรูป
ในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี
ให้ดําเนินการตรากฎหมายตามวรรคหนึ่ง และประกาศใช้บังคับ
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ในระหว่างทีก่ ฎหมายตามวรรคหนึง่ ยังไม่มผี ลใช้บงั คับ ให้หน่วยงาน
ของรัฐดาํ เนินการปฏิรปู โดยอาศัยหน้าทีแ่ ละอํานาจทีม่ อี ยูแ่ ล้วไปพลางก่อน
มาตรา ๒๖๐ ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ ง.
ด้านกระบวนการยุตธิ รรม (๔) ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึง่ ซึง่ คณะรัฐมนตรี
แต่งตั้ง ประกอบด้วย
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(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
เป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการตํารวจมาก่อน เป็นประธาน
(๒) ผู ้ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ข้ า ราชการตํ า รวจซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วย มีจํานวนตามที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด เป็นกรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
เป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการตํารวจมาก่อน มีจํานวนเท่ากับ
กรรมการตาม (๒) เป็นกรรมการ
(๔) ปลั ด กระทรวงการคลั ง ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม เลขาธิการสาํ นักงานศาลยุตธิ รรม และอัยการสูงสุด
เป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว ถ้าการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจ
ดําเนินการตามหลักอาวุโสตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๖๑ ในการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา
ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการต่อไป
ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมการ
ดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จ
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๖๒ ให้คณะองคมนตรีซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วั น ประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ เป็ น คณะองคมนตรี ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๖๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงทําหน้าที่
รัฐสภา สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒสิ ภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่ ง ชาติ ซึ่ ง ดํ า รงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้
ทําหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามลําดับ
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภา
ครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้
สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ นอกจากจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว ต้องมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
รวมทั้งเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามที่บัญญัติไว้สําหรับสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มาตรา ๙๘ ยกเว้น (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕)
(๒) มาตรา ๑๐๑ ยกเว้น
(ก) กรณี ต าม (๖) เฉพาะในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ มาตรา ๙๘                   
ยกเว้น (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕)
(ข) กรณีตาม (๗) เฉพาะในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีป่ ฏิบตั กิ ารตามหน้าทีแ่ ละอํานาจตามกฎหมาย
หรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๑๘๔ (๑)
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(๓) มาตรา ๑๐๘ ยกเว้น ก. คุณสมบัติตาม (๓) และ (๔) และ ข.
ลักษณะต้องห้ามตาม (๑) (๒) และ (๗) แต่เฉพาะกรณีตาม (๑) นั้น ไม่รวม
ส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๓) และ (๑๕)
มิให้นาํ มาตรา ๑๑๒ มาใช้บงั คับแก่การดาํ รงตาํ แหน่งรัฐมนตรีของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดทีห่ า้ มมิให้บคุ คลดํารงตําแหน่งทางการเมือง
มิ ใ ห้ นํ า มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารดํ า รงตํ า แหน่ ง รั ฐ มนตรี ต ามมาตรา ๒๖๔
ข้ า ราชการการเมื อ งที่ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔ หรือเพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา ๒๖๕ หรือสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติตามมาตรานี้
ในระหว่างทีส่ ภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติทาํ หน้าทีร่ ฐั สภา สภาผูแ้ ทนราษฎร
และวุฒิสภา ตามวรรคหนึ่ง ให้อํานาจของประธานรัฐสภา ประธานสภา                
ผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย                
เป็นอํานาจของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในระหว่ า งที่ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ทํ า หน้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง
หากมีตําแหน่งว่างลง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามวรรคสอง เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแทนก็ได้
เมื่ อ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปครั้ ง แรกภายหลั ง จากวั น ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรมิ ไ ด้ เว้ น แต่ จ ะได้ พ ้ น จากตํ า แหน่ ง สมาชิ ก                           
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๖๔ ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ใน
วันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่ง
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รัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป
ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ และให้นําความในมาตรา ๒๖๓
วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม
รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ แล้ว ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้สําหรับรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๑๖๐ ยกเว้น (๖) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒)
(๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และต้องพ้นจากตําแหน่ ง ตามมาตรา ๑๗๐
ยกเว้น (๓) และ (๔) แต่ในกรณีตาม (๔) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
มาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และยกเว้นมาตรา ๑๗๐ (๕)
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรา ๑๘๔ (๑)
การดําเนินการแต่งตั้งรัฐมนตรีในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให้ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช
๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ แต่ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามวรรคสองด้วย
ให้นําความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสามด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖๕ ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดํารงตําแหน่ง
อยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป
ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่
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ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีหน้าที่และ
อาํ นาจตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช
๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ และให้ถือว่า
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
อํานาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
ให้นําความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัคร
รับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของผูด้ าํ รงตาํ แหน่งในคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๖๖ ให้สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศอยูป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ต่อไปพลางก่อนเพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ  จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขัน้ ตอนการดาํ เนินการปฏิรปู
ประเทศที่ตราขึ้นตามมาตรา ๒๕๙
เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือวิธีการทํางานของ
สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศเพือ่ ให้การปฏิรปู ประเทศตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้
ให้นําความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัคร                
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้วยโดยอนุโลม
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มาตรา ๒๖๗ ให้ ค ณะกรรมการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
เพื่อจัดทําร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ
และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ า ด้ วยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ า ด้ วยการได้ ม าซึ่ ง
สมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี พิ จ ารณา                  
คดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๗) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(๙) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะ
จัดทําร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวขึ้นใหม่หรือแก้ไข
เพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ และเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ และต้องมุ่งหมายให้มีการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ และต้องทําให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว
ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันพ้นจากตําแหน่ง แต่ตอ้ งไม่ชา้ กว่า
วันพ้นจากตําแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา ๒๖๓
เพื่ อ ประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง
ให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะขอให้
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตัง้ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญตาม
วรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามสิบคน
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
วรรคหนึ่ ง เมื่ อ ได้ รั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ จาก
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ในกรณีทสี่ ภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใดไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ
เมือ่ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นให้
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ องค์ ก รอิ ส ระที่ เ กี่ ย วข้ อ งและคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญเพือ่ พิจารณา  ถา้ ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง
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หรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ให้แจ้งให้
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้ คณะหนึง่ มีจาํ นวนสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง และสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการ
ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ มอบหมายฝ่ า ยละห้ า คน เพื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว เสนอต่ อ                      
สภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้  
ความเห็นชอบ ถ้าสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติมมี ติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
เกินสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติ            
แห่งชาติ ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป                   
ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถึงสองในสามดังกล่าว ให้ถือว่า                  
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติให้ความเห็นชอบตามร่างทีค่ ณะกรรมาธิการวิสามัญ
เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑
เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้กรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญดํารงตําแหน่งทางการเมืองภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจาก
ตําแหน่งตามวรรคสอง
มาตรา ๒๖๘ ให้ดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ร้ อ ยห้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๖๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
มีผลใช้บังคับแล้ว
มาตรา ๒๖๙ ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก
จํานวนสองร้อยห้าสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษา
ความสงบแห่ ง ชาติ ถ วายคํ า แนะนํ า โดยในการสรรหาและแต่ ง ตั้ ง ให้
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ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ มี ค ณะกรรมการสรรหาสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาคณะหนึ่ ง ซึ่ ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทางการเมืองจํานวน
ไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน มีหน้าที่ดําเนินการสรรหาบุคคล
ซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(ก) ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ ดาํ เนินการจัดให้มกี ารเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ จํานวนสองร้อยคนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยให้ดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จก่อนวันทีม่ กี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘
ไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าวันแล้วนํารายชือ่ เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา คัดเลือกบุคคล
ผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติ
หน้ า ที่ ข องวุ ฒิ ส ภาและการปฏิ รู ป ประเทศมี จํ า นวนไม่ เ กิ น สี่ ร ้ อ ยคน
ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากําหนดแล้วนํารายชื่อ
เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้ ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดตาม (ก)
(ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือก
ตาม (ก) จากบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ได้
จํานวนห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื่อสํารองจํานวนห้าสิบคน โดยการ
คัดเลือกดังกล่าวให้คํานึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และให้
คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อ ที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) ให้ได้จํานวน
หนึ่ ง ร้ อ ยเก้ า สิ บ สี่ ค นรวมกั บ ผู ้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ปลั ด กระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เป็นสองร้อย
ห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื่อสํารองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหา
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ตาม (ข) จาํ นวนห้าสิบคน ทัง้ นี้ ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วนั ประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘
(๒) มิให้นําความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๖) ในส่วน
ที่เกี่ยวกับการเคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู้ดํารงตําแหน่ง
สมาชิกวุฒสิ ภาซึง่ ได้รบั สรรหาตาม (๑) (ข) และมิให้นาํ ความในมาตรา ๑๐๘
ข. ลักษณะต้องห้าม (๒) มาตรา ๑๘๔ (๑) และมาตรา ๑๘๕ มาใช้บังคับ
แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง
(๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินาํ รายชือ่ บุคคลซึง่ ได้รบั การ
คัดเลือกตาม (๑) (ค) จํานวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และให้หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
(๔) อายุ ของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีกําหนดห้ า ปี นับแต่ วันที่ มี
พระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่
มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ถ้ามีตําแหน่งว่างลง ให้เลื่อนรายชื่อบุคคล
ตามลําดับในบัญชีสํารองตาม (๑) (ค) ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน โดยให้
ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ดําเนินการและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการ สําหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง เมื่อพ้นจากตําแหน่งที่
ดํารงอยูใ่ นขณะได้รบั แต่งตัง้ เป็นสมาชิกวุฒสิ ภาก็ให้พน้ จากตาํ แหน่งสมาชิก
วุฒสิ ภาด้วย และให้ดาํ เนินการเพือ่ แต่งตัง้ ให้ผดู้ าํ รงตาํ แหน่งนัน้ เป็นสมาชิก
วุฒสิ ภาโดยตาํ แหน่งแทน ให้สมาชิกวุฒสิ ภาทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่ง
แทนตําแหน่งที่ว่าง อยู่ในตําแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
(๕) ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลในบัญชี
รายชื่อสํารองขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหน่งที่ว่างตาม (๔) หรือเป็น
กรณีทไี่ ม่มรี ายชือ่ บุคคลเหลืออยูใ่ นบัญชีสาํ รอง หรือไม่มผี ดู้ าํ รงตาํ แหน่งที่
เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้วุฒิสภาประกอบด้วย
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สมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่
(๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม (๔) ให้ดําเนินการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ ต่อไป และให้นําความในมาตรา ๑๐๙
วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ มีหน้าที่และอํานาจ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตาม
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ในการนี้ ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี แจ้ ง ความคื บ หน้ า ในการ
ดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุกสามเดือน
ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ ให้เสนอ และพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ร่างพระราชบัญญัตใิ ดทีค่ ณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ให้แจ้ง
ให้ ป ระธานรั ฐ สภาทราบพร้ อ มกั บ การเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นั้ น
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมิได้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อ
ดาํ เนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ หากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติ
ที่จะตราขึ้นเพื่อดําเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
แต่ละสภา อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้วินิจฉัย การยื่น
คําร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นแล้วเสร็จ
เมื่อประธานรัฐสภาได้รับคําร้องตามวรรคสาม ให้ประธานรัฐสภา
เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่วม ซึ่งประกอบด้วยประธานวุฒิสภาเป็น
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ประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ผู้นําฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเองระหว่างประธานคณะกรรมาธิการสามัญใน
วุฒิสภาทุกคณะเป็นกรรมการ เพื่อวินิจฉัย
การวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสี่ให้ถือเสียงข้างมาก
เป็นประมาณ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมดังกล่าวให้เป็นที่สุด
และให้ประธานรัฐสภาดําเนินการไปตามคําวินิจฉัยนั้น
มาตรา ๒๗๑ ในวาระเริ่ ม แรกภายในอายุ ข องวุ ฒิ ส ภาตาม
มาตรา ๒๖๙ การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ วุ ฒิ ส ภาหรื อ สภา
ผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ให้กระทําโดย
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเกี่ยวกับ
(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ราชการหรือต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิดของ
พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น
มีผลให้ผู้กระทําความผิดพ้นจากความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ
(๒) ร่างพระราชบัญญัตทิ วี่ ฒ
ุ สิ ภามีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีผลกระทบ
ต่อการดําเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง
มติ ข องที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภาที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบร่ า ง
พระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา
มาตรา ๒๗๒ ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วนั ทีม่ รี ฐั สภาชุดแรกตาม
รัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น                   
นายกรัฐมนตรีให้ดาํ เนินการตามมาตรา ๑๕๙ เว้นแต่การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง ให้กระทําในที่ประชุมร่วมกันของ
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รัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๑๕๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
ในระหว่ า งเวลาตามวรรคหนึ่ ง หากมี ก รณี ที่ ไ ม่ อ าจแต่ ง ตั้ ง
นายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตาม
มาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจํานวน
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
เข้าชือ่ เสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รฐั สภามีมติยกเว้นเพือ่ ไม่ตอ้ งเสนอชือ่
นายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตาม
มาตรา ๘๘ ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภาโดยพลัน และในกรณีทรี่ ฐั สภามีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องทัง้ สองสภาให้ยกเว้นได้
ให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่ก็ได้
มาตรา ๒๗๓ ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งใน
องค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนีย้ งั คงอยูใ่ นตําแหน่งเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไป และ
เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ตาม                   
มาตรา ๒๖๗ ใช้บังคับแล้ว การดํารงตําแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไป                    
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ในระหว่างเวลาทีย่ งั ไม่ม                                                   ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ การ                 
พ้นจากตําแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กร
อิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง                      
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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การดาํ เนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ และผูว้ า่ การ
ตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
ในระหว่างทีย่ งั ไม่มพี ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาและการทําคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อกาํ หนดของศาลรัฐธรรมนูญทีใ่ ช้บงั คับอยู่
ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๗๔ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติองค์กร
จั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง                   
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นองค์กรตาม                  
มาตรา ๖๐ วรรคสาม และให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติม                  
พระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และ
เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๗๕ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา ๖๕
วรรคสอง ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ร้ อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ
มาตรา ๒๗๖ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระดําเนินการ
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๒๑๙ ภายในหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ
พ้นจากตําแหน่ง
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ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กร
อิสระพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาหนึ่งปีตามวรรคหนึ่ง
ให้นับแต่วันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ
ที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ และให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระที่ได้รับการ
แต่งตั้งขึ้นใหม่ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗๗		 นอกจากทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญนี้
ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘
และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในหนึ่งปี
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตาม
มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม ให้คณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และคณะ
กรรมการอัยการ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทําหน้าที่
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
และคณะกรรมการอัยการตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘
วรรคสาม แล้วแต่กรณี ไปพลางก่อน
ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ห้ามมิให้พนักงานอัยการดํารงตําแหน่งกรรมการ
ในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐในทํานองเดียวกัน หรือดํารงตําแหน่ง
ใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือกิจการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์มุ่งหาผลกําไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นที่ปรึกษาของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง หรือดํารงตําแหน่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
มาตรา ๒๗๘ ให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการให้หน่วยงานของรัฐที่
คณะรั ฐ มนตรี กํ า หนดดํ า เนิ น การให้ จั ด ทํ า ร่ า งกฎหมายที่ จํ า เป็ น ตาม
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มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ภ ายในสองร้ อ ยสี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้น
ในกรณีทมี่ หี น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหลายหน่วยงาน ให้คณะรัฐมนตรี
กําหนดระยะเวลาที่แต่ละหน่วยงานต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จตามความ
จําเป็นของแต่ละหน่วยงาน แต่ทงั้ นีเ้ มือ่ รวมแล้วต้องไม่เกินสองร้อยสีส่ บิ วัน
ตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งไม่อาจดําเนินการได้
ภายในกาํ หนดเวลาตามวรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรีสงั่ ให้หวั หน้าหน่วยงาน
ของรัฐนั้นพ้นจากตําแหน่ง
มาตรา ๒๗๙ บรรดาประกาศ คํ า สั่ ง และการกระทํ า ของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญนี้ หรือที่จะออกใช้บังคับ
ต่อไปตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ไม่วา่ เป็นประกาศ คําสัง่ หรือการกระทํา
ที่มีผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทาง
ตุลาการ ให้ประกาศ คําสั่ง การกระทํา ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ
คําสั่ง หรือการกระทํานั้น เป็นประกาศ คําสั่ง การกระทํา หรือการปฏิบัติ
ที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้ต่อไป การยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือคําสั่ง
ดังกล่าว ให้กระทําเป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศหรือคําสั่ง ที่มี
ลักษณะเป็นการใช้อํานาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้
กระทําโดยคําสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
บรรดาการใด ๆ ทีไ่ ด้รบั รองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช
๒๕๕๙ ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งการกระทํา
ที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าการนั้นและการกระทํานั้นชอบด้วย
รัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

