เรื่อง

เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐
และรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------ปีที่พิมพ์
พฤษภาคม ๒๕๖๐
---------------------------------------------------------------------------จำนวนหน้ำ
๒๒๒ หน้า
---------------------------------------------------------------------------พิมพ์ครั้งที่ ๑
จานวน ๒,๐๐๐ เล่ม
---------------------------------------------------------------------------ที่ปรึกษำผู้จัดทำ
นางบุษกร อัมพรประภา
ผู้จัดทำ

นายนาถะ ดวงวิชัย

ผู้ตรวจทำน

๑. ว่าที่ร้อยตารวจโท เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์
๒. นายวีรวัฒน์ เปรมนิธิวัฒน์
๓. นางสาวภิรมย์พร สุดใจ
๔. นางพรหมพักตร์ ศรีสมุทร
๕. นางสาวกรอุมา ประเสริฐ
๖. นายวัฒนะ คล้ายแก้ว

ผู้ออกแบบปก

นางสาวกัญญาณัฐ เริงสูงเนิน

กลุม่ งานประธานรัฐสภา สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๔๙๗
---------------------------------------------------------------------------พิมพ์ที่
สานักการพิมพ์ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

สารบัญ
หน้า
ข้อมูลทั่วไปของหนังสือ

ก

สารบัญ

ค

หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๑ – ๕)

๑

หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ (มาตรา ๖ – ๒๔)

๑

หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย (มาตรา ๒๕ – ๔๙)

๗

หมวด ๔ หน้าทีข่ องปวงชนชาวไทย (มาตรา ๕๐)

๒๐

หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ (มาตรา ๕๑ – ๖๓)

๒๑

หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ (มาตรา ๖๔ – ๗๘)

๒๙

หมวด ๗ รัฐสภา
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป (มาตรา ๗๙ – ๘๒)
ส่วนที่ ๒ สภาผู้แทนราษฎร (มาตรา ๘๓ – ๑๐๖)
ส่วนที่ ๓ วุฒสิ ภา (มาตรา ๑๐๗ – ๑๑๓)
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง (มาตรา ๑๑๔ – ๑๕๕)
ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา (มาตรา ๑๕๖ – ๑๕๗)

๔๓
๔๓
๔๕
๖๐
๖๕
๙๕

หมวด ๘ คณะรัฐมนตรี (มาตรา ๑๕๘ – ๑๘๓)

๙๗

หมวด ๙ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (มาตรา ๑๘๔ – ๑๘๗)

๑๐๙

ง
สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวด ๑๐ ศาล
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป (มาตรา ๑๘๘ – ๑๙๓)
ส่วนที่ ๒ ศาลยุติธรรม (มาตรา ๑๙๔ – ๑๙๖)
ส่วนที่ ๓ ศาลปกครอง (มาตรา ๑๙๗ – ๑๙๘)
ส่วนที่ ๔ ศาลทหาร (มาตรา ๑๙๙)

๑๑๕
๑๑๕
๑๑๘
๑๒๒
๑๒๔

หมวด ๑๑ ศาลรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๐๐ – ๒๑๔)

๑๒๔

หมวด ๑๒ องค์กรอิสระ
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป (มาตรา ๒๑๕ – ๒๒๑)
ส่วนที่ ๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา ๒๒๒ – ๒๒๗)
ส่วนที่ ๓ ผู้ตรวจการแผ่นดิน (มาตรา ๒๒๘ – ๒๓๑)
ส่วนที่ ๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(มาตรา ๒๓๒ – ๒๓๗)
ส่วนที่ ๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา ๒๓๘ – ๒๔๕)
ส่วนที่ ๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มาตรา ๒๔๖ – ๒๔๗)

๑๓๔
๑๓๔
๑๔๒
๑๔๙

หมวด ๑๓ องค์กรอัยการ (มาตรา ๒๔๘)

๑๖๙

หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๒๔๙ – ๒๕๔)

๑๖๙

หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๒๕๕ – ๒๕๖)

๑๗๕

หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ (มาตรา ๒๕๗ – ๒๖๑)

๑๗๖

บทเฉพาะกาล (มาตรา ๒๖๒ – ๒๗๙)

๑๘๕

รายนามคณะผู้จัดทา

๒๑๗

๑๕๒
๑๖๒
๑๖๖

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะ
แบ่งแยกมิได้
มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรา ๓ อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหา
กษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของ
บุคคล ย่อมได้รบั ความคุม้ ครอง
มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่วา่ เหล่ากาเนิด เพศ หรือ
ศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา ๖ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้
มาตรา ๗ ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่
กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หมวด ๒
พระมหากษัตริย์

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๓ อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหา
กษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม

มาตรา ๓ อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหา
กษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติ
ธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน

มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง
มาตรา ๕ ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๖ ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๗ ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่
กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ หรือการกระทาใด ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทานั้นเป็นอันใช้บังคับ
มิได้
เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระทา
การนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ไม่มีการแก้ไข

๒

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๘ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่
เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้
ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้
มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็น
อัครศาสนูปถัมภก
มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงดารงตาแหน่งจอมทัพไทย

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๖ ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๗ ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๙ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๘ ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๑๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจที่จะ
สถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์ และพระราชทานและเรียกคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

มาตรา ๑๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจที่จะ
สถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มาตรา ๒๒๖ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจในการ
ถอดถอนฐานันดรศักดิ์และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มาตรา ๑๒ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่
เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี
คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ใน
พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่
อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๓ การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้
องคมนตรีพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตาแหน่ง
ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
แต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๑๔ องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ
ศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือน
ประจา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือ

ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๑๑ ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๑๙๒ ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๒๒๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๔ องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาล
ปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือน
ประจา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือ

มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่
เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี
คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ใน
พระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่
อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๑ ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๑๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๒ องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา หรือดารงตาแหน่งทางการเมืองอื่น ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
หรือข้าราชการเว้นแต่การเป็นข้าราชการในพระองค์ในตาแหน่ง
องคมนตรี และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใด ๆ

๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรค
การเมืองใด ๆ
มาตรา ๑๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริยด์ ้วยถ้อยคา ดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้ง
จะรักษาไว้และปฏิบัตติ ามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ”
มาตรา ๑๖ องคมนตรีพ้นจากตาแหน่งเมื่อตาย ลาออก หรือมี
พระบรมราชโองการให้พ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๑๗ การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์และ
สมุหราชองครักษ์พ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรค
การเมืองใด ๆ
ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข
ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๘ ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ใน
ราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม
จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ และให้
ประธานรัฐสภาเป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มไิ ด้ทรงแต่งตั้งผู้สาเร็จ
ราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์
ไม่สามารถทรงแต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรง
บรรลุนติ ิภาวะหรือเพราะเหตุอื่น ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึง่
ซึ่งสมควรดารงตาแหน่งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาเพื่อ
ขอความเห็นชอบ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภา

ไม่มีการแก้ไข

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๓ ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๔ ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๕ การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์พ้น
จากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย
การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการใน
พระองค์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา ๑๖ ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ใน
ราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม
จะทรงแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะขึ้น ให้เป็นผู้สาเร็จ
ราชการแทนพระองค์หรือไม่กไ็ ด้ และในกรณีที่ทรงแต่งตั้งผูส้ าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ ให้ประธานรัฐสภาเป็นผูล้ งนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่พระมหากษัตริย์มไิ ด้ทรงแต่งตั้งผู้สาเร็จ
ราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๖ หรือในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่
สามารถทรงแต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่ทรงบรรลุ
นิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่น แต่ต่อมาคณะองคมนตรีพิจารณาเห็นว่ามี
ความจาเป็นสมควรแต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์และไม่อาจ
กราบบังคมทูลให้ทรงแต่งตั้งได้ทันการ ให้คณะองคมนตรีเสนอชื่อ
บุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะ ตามลาดับที่โปรดเกล้าโปรด

๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้สาเร็จ
ราชการแทนพระองค์
ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูก
ยุบ ให้วุฒิสภาทาหน้าทีร่ ัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึง่
มาตรา ๒๐ ในระหว่างที่ไม่มีผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
ตามที่บัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ให้ประธานองคมนตรี
เป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
ในกรณีที่ผสู้ าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ประธาน
องคมนตรีทาหน้าที่ผสู้ าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไป
พลางก่อน
ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือในระหว่างที่ประธานองคมนตรีทาหน้าที่
ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมไิ ด้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้
คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทาหน้าที่ประธานองคมนตรี
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
มาตรา ๒๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ต้องปฏิญาณตนในที่
ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยคาดังต่อไปนี้
“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย์ (พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้
และปฏิบตั ิตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูก
ยุบ ให้วุฒิสภาทาหน้าทีร่ ัฐสภาตามมาตรานี้
มาตรา ๒๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓ การสืบราชสมบัติให้
เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๗

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
กระหม่อมกาหนดไว้ก่อนแล้ว ให้เป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
แล้วแจ้งประธานรัฐสภาเพื่อประกาศในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์ แต่งตั้งผู้นั้นขึ้นเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์

ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๘ ในระหว่างที่ไม่มีผสู้ าเร็จราชการแทนพระองค์ตาม
มาตรา ๑๗ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
ในกรณีที่ผสู้ าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม
มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ประธาน
องคมนตรีทาหน้าที่ผสู้ าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไป
พลางก่อน
ในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์ตามวรรคหนึ่ง หรือในระหว่างที่ประธานองคมนตรีทาหน้าที่
ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ตามวรรคสอง ประธานองคมนตรีจะ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมไิ ด้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้
คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทาหน้าที่ประธานองคมนตรี
เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
มาตรา ๑๙ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ ต้องปฏิญาณตนในที่
ประชุมรัฐสภาด้วยถ้อยคา ดังต่อไปนี้
“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย์ (พระปรมาภิไธย) และจะปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้
และปฏิบตั ิตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งและ
ปฏิญาณตนมาแล้ว ไม่ต้องปฏิญาณตนอีก
มาตรา ๒๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ การสืบราชสมบัติให้
เป็นไปโดยนัยแห่งกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๗

๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์
โดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดาริประการใด ให้คณะองคมนตรีจัดทาร่าง
กฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลง
พระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรีดาเนินการแจ้งประธาน
รัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และให้ประธาน
รัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูก
ยุบ ให้วุฒิสภาทาหน้าทีร่ ัฐสภาในการรับทราบตามวรรคสอง
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่
พระมหากษัตริยไ์ ด้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาล
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว ให้
คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภา
เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระ
รัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริยส์ ืบไป แล้วให้ประธาน
รัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ
ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์
มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรี
เสนอพระนามผูส้ ืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา ๒๒ ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอ
พระนามพระราชธิดาก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้
ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผสู้ ืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็น
พระมหากษัตริย์สบื ไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ
ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือสภาผู้แทนราษฎรถูก
ยุบ ให้วุฒิสภาทาหน้าที่รัฐสภาในการรับทราบตามวรรคหนึ่งหรือให้
ความเห็นชอบตามวรรคสอง
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นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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การแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ เป็นพระราชอานาจของพระมหากษัตริย์
โดยเฉพาะ เมื่อมีพระราชดาริประการใด ให้คณะองคมนตรีจัดทาร่าง
กฎมณเฑียรบาลแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลเดิมขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระราชวินิจฉัย เมื่อทรงเห็นชอบและทรงลง
พระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประธานองคมนตรีดาเนินการแจ้งประธาน
รัฐสภาเพื่อให้ประธานรัฐสภาแจ้งให้รัฐสภาทราบ และให้ประธาน
รัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และเมื่อได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่
พระมหากษัตริยไ์ ด้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่า
ด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรี
แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุม
รัฐสภาเพื่อรับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาท
ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริยส์ ืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภา
ประกาศให้ประชาชนทราบ
ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์
มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะองคมนตรีเสนอ
พระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ตามมาตรา ๒๐ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอ
ต่อรัฐสภาเพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอพระนาม
พระราชธิดาก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธานรัฐสภา
อัญเชิญองค์ผสู้ ืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริยส์ ืบไป
แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ

๖

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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มาตรา ๒๔ ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัช
ทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
ตามมาตรา ๒๓ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลง
ในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตามมาตรา ๑๘
หรือมาตรา ๑๙ หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรีเป็นผูส้ าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ให้ผู้สาเร็จราชการ
แทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
ต่อไป ทัง้ นี้ จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้
สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
ในกรณีที่ผสู้ าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้และ
เป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่งไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ ให้ประธานองคมนตรีทาหน้าที่ผสู้ าเร็จราชการแทน
พระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป็นผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ตาม
วรรคหนึ่ง หรือทาหน้าทีผ่ ู้สาเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวตาม
วรรคสอง ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐ วรรคสาม มาใช้บังคับ

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒๒ ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัช
ทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
ตามมาตรา ๒๑ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน แต่ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่าง
ลงในระหว่างที่ได้แต่งตั้งผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ตามมาตรา
๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือระหว่างเวลาที่ประธานองคมนตรีเป็น
ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ให้ผสู้ าเร็จ
ราชการแทนพระองค์นั้น ๆ แล้วแต่กรณี เป็นผูส้ าเร็จราชการแทน
พระองค์ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาท
หรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์
ในกรณีที่ผสู้ าเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้
และเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ต่อไปตามวรรคหนึ่ง ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ ให้ประธานองคมนตรีทาหน้าที่ผสู้ าเร็จราชการแทน
พระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน
ในกรณีที่ประธานองคมนตรีเป็นผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์
ตามวรรคหนึ่ง หรือทาหน้าทีผ่ ู้สาเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการ
ชั่วคราวตามวรรคสอง ให้นามาตรา ๑๘ วรรคสาม มาใช้บังคับ

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๔
วรรคสอง และอยู่ในระหว่างที่ไม่มีประธานองคมนตรีหรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่เลือกองคมนตรีคน
หนึ่งเพื่อทาหน้าที่ประธานองคมนตรี หรือปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม แล้วแต่กรณี

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่คณะองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าทีต่ าม
มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๑ วรรคสอง หรือประธานองคมนตรีจะต้อง
เป็นหรือทาหน้าที่ผสู้ าเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๘ วรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๒๒ วรรคสอง และอยู่ในระหว่างที่ไม่มี
ประธานองคมนตรี หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้คณะ
องคมนตรีที่เหลืออยู่เลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทาหน้าที่ประธาน
องคมนตรี หรือเป็นหรือทาหน้าทีผ่ สู้ าเร็จราชการแทนพระองค์ตาม
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง
แล้วแต่กรณี

๗
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หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
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ไม่มีการแก้ไข

ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๒๖ การใช้อานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้อง
มาตรา ๒๖ ไม่มีการแก้ไข
คานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่ง
มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพทีร่ ัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัด
รัฐธรรมนูญนี้
แจ้ง โดยปริยายหรือโดยคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับ
มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รฐั ธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัด ความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองค์กร
แจ้ง โดยปริยาย หรือโดยคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับ
ตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย
ความคุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่น การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและการ
มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์หรือใช้
ตีความกฎหมายทั้งปวง
สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิ อื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีของ
และเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ประชาชน
ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้
ประชาชน
สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือ
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึน้
บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตาม
เป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
บทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรง หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใด
มีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่
รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา ๒๔ การถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ตาม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้กระทาต่อพระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ
ต่อผู้แทนพระองค์ก็ได้
ในระหว่างที่ยังมิได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตามวรรคหนึ่ง จะโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ซึ่งต้องถวายสัตย์ปฏิญาณปฏิบัติหน้าทีไ่ ป
พลางก่อนก็ได้
หมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่
บัญญัติคมุ้ ครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มไิ ด้ห้าม
หรือจากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพที่จะทาการนั้นได้และได้รบั ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือ
เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้
ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถ
ใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล
หรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสูค้ ดีในศาลได้
บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ
หรือจากการกระทาความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับ
การเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
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บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ
จากรัฐ ในการใช้สิทธิตามความในหมวดนี้
มาตรา ๒๙ การจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ การจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไว้จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
รับรองไว้ จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเฉพาะเพื่อการทีร่ ัฐธรรมนูญนี้กาหนดไว้และเท่าที่จาเป็น
กฎหมาย เฉพาะเพื่อการทีร่ ัฐธรรมนูญนี้กาหนดไว้และเท่าที่จาเป็น
เท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนัน้ และจะกระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้
มิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และไม่มุ่ง
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและไม่มุ่ง หมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น
หมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น การเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจในการ
การเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจในการ ตรากฎหมายนั้นด้วย
ตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นามาใช้บังคับกับกฎที่
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นามาใช้บังคับกับกฎหรือ ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย โดย
อนุโลม
ส่วนที่ ๒
ความเสมอภาค
มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความ
มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย
แตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
เชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทามิได้
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทามิได้
มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคล
มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็น
สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นการ
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
มาตรา ๖๔ บุคคลผู้เป็นทหาร ตารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่น
มาตรา ๓๑ บุคคลผูเ้ ป็นทหาร ตารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การ
ของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและ
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มาตรา ๒๖ การตรากฎหมายที่มผี ลเป็นการจากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพของบุคคล ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัตเิ งื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขดั
ต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิม่ ภาระหรือจากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
เกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
บุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจาเป็นในการจากัดสิทธิและ
เสรีภาพไว้ด้วย
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่ง
หมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น
การเจาะจง

มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและ
เสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะ
กระทามิได้
มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครอง
หรืออานวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือ

๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคล
ทั่วไป เว้นแต่ที่จากัดในกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง
สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ

มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย
หรือไร้มนุษยธรรม จะกระทามิได้ แต่การลงโทษประหารชีวิตตามที่
กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้
มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้
การจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระทาใดอันกระทบ
ต่อสิทธิ และเสรีภาพตามวรรคหนึง่ จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

มาตรา ๓๒ บุคคลจะไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่จะได้กระทา
การอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทานั้นบัญญัติเป็นความผิดและ
กาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่กาหนด
ไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทาความผิดมิได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จากัดใน
กฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม

ส่วนที่ ๓
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย
หรือไร้มนุษยธรรม จะกระทามิได้ แต่การลงโทษตามคาพิพากษา
ของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการ
โหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้
การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระทาใดอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
ในกรณีที่มกี ารกระทาซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรค
หนึ่ง ผู้เสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของ
ผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทา
เช่นว่านั้น รวมทั้งจะกาหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้
ส่วนที่ ๔
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
มาตรา ๓๙ บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทาการ
อันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทานั้นบัญญัตเิ ป็นความผิดและ
กาหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่
กาหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทาความผิดมิได้

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็นธรรมตาม
วรรคสาม
บุคคลผูเ้ ป็นทหาร ตารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และ
พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินยั หรือจริยธรรม
มาตรา ๒๘ บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
การจับและการคุมขังบุคคลจะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือ
หมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระทาใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิ
หรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะกระทามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือ
ไร้มนุษยธรรม จะกระทามิได้

มาตรา ๒๙ บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระทาการอัน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทานัน้ บัญญัตเิ ป็นความผิดและกาหนด
โทษไว้ และโทษที่จะลงแก่บุคคลนัน้ จะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทาความผิดมิได้

๑๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๓๓ ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือ
จาเลยไม่มีความผิด
ก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทาความผิด
จะปฏิบัตติ ่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้
มาตรา ๒๓๙ คาขอประกันผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญาต้อง
ได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วและจะเรียกหลักประกันจนเกินควร
แก่กรณีมไิ ด้ การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัตไิ ว้
โดยเฉพาะในกฎหมาย และต้องแจ้งเหตุผลให้ผตู้ ้องหาหรือจาเลย
ทราบโดยเร็ว
สิทธิที่จะอุทธรณ์คดั ค้านการไม่ให้ประกัน ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลผู้ถูกควบคุม คุมขัง หรือจาคุก ย่อมมีสิทธิพบและปรึกษา
ทนายความเป็นการเฉพาะตัว และมีสิทธิได้รับการเยีย่ มตามสมควร
มาตรา ๒๔๓ บุคคลย่อมมีสิทธิไม่ให้ถ้อยคาเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ตนเองอันอาจทาให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา
ถ้อยคาของบุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคามั่นสัญญา ขู่เข็ญ
หลอกลวง ถูกทรมาน ใช้กาลังบังคับ หรือกระทาโดยมิชอบประการ
ใด ๆ ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
มาตรา ๕๑ การเกณฑ์แรงงานจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการป้อง
ปัดภัยพิบัตสิ าธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งให้กระทาได้ในระหว่างเวลาที่ประเทศ
อยู่ในภาวะการสงครามหรือการรบ หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
มาตรา ๓๘ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา
นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพใน
การปฏิบัตติ ามศาสนบัญญัตหิ รือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของ
ตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มี
ความผิด
ก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทา
ความผิด จะปฏิบตั ิต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้
มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
(๔) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จาเลย คู่กรณี ผู้มสี ่วนได้เสีย หรือ
พยานในคดีมสี ิทธิได้รับการปฏิบัติทเี่ หมาะสมในการดาเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยคาเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง
(๗) ในคดีอาญา ผูต้ ้องหาหรือจาเลยมีสิทธิได้รบั การสอบสวนหรือ
การพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดี
อย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตาม
สมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับ
การปล่อยตัวชั่วคราว

ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจาเลยไม่มี
ความผิด และก่อนมีคาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทา
ความผิด จะปฏิบตั ิต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทาความผิดมิได้
การควบคุมหรือคุมขังผูต้ ้องหาหรือจาเลยให้กระทาได้เพียงเท่าที่
จาเป็น เพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี
ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้
คาขอประกันผูต้ ้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา ต้องได้รับการ
พิจารณา และจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมไิ ด้ การไม่ให้
ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๓๘ การเกณฑ์แรงงานจะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ใน
การป้องปัดภัยพิบตั ิสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งให้กระทาได้ในระหว่างเวลาที่
ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหว่างเวลาที่มี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา
นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพใน
การปฏิบัตติ ามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบตั ิพิธีกรรมตาม
ความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

มาตรา ๓๐ การเกณฑ์แรงงานจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อป้องกันภัยพิบัติ
สาธารณะ หรือในขณะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ
ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะ
สงครามหรือการรบ
มาตรา ๓๑ บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและ
ย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบตั ิหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของ
ตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็น
อันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

๑๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ในการใช้เสรีภาพดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รบั ความ
คุ้มครองมิให้รัฐกระทาการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสีย
ประโยชน์อันควรมีควรได้เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา
ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบตั ิตามศาสนบัญญัตหิ รือปฏิบตั ิ
พิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น
มาตรา ๓๔ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง
หรือความเป็นอยูส่ ่วนตัว ย่อมได้รบั ความคุ้มครอง
การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธี
ใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคล
ในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยูส่ ่วนตัว จะกระทา
มิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณชน
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ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความ
คุ้มครองมิให้รัฐกระทาการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสีย
ประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา
ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบตั ิตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ
หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น
มาตรา ๓๕ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง
ตลอดจนความเป็นอยูส่ ่วนตัว ย่อมได้รับความคุม้ ครอง
การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธี
ใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลใน
ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยูส่ ่วนตัว จะกระทา
มิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ตอ่ สาธารณะ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุม้ ครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิ
ชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ กี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน
มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน
บุคคลย่อมได้รับความคุม้ ครองในการที่จะอยู่อาศัยและ
บุคคลย่อมได้รับความคุม้ ครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครอง
ครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานโดย
เคหสถานโดยปกติสุข
ปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถาน
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง
จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระทามิได้ เว้นแต่มี
คาสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ส่วนที่ ๗
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน
มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความ
มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมาย คิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อ
โดยวิธีอื่น
ความหมายโดยวิธีอื่น
วรรคสอง การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่
วรรคสอง การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้น
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความ
แต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษา
มั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิใน
ความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง
ครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบ
สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษา

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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มาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ
ชื่อเสียง และครอบครัว
การกระทาอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตาม
วรรคหนึ่ง หรือการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ
จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
ตราขึ้นเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน
การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้
ครอบครอง หรือการค้นเคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระทามิได้ เว้นแต่
มีคาสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธี
อื่น การจากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของ
รัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของ
ประชาชน

๑๒

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับ
ความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่
งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รบั ความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อ
หน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา ๓๙ วรรคสาม การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง
หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทามิได้
วรรคสี่ การให้นาข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนาไป
โฆษณาในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์
จะกระทามิได้ เว้นแต่จะกระทาในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะการ
สงครามหรือการรบ แต่ทั้งนี้จะต้องกระทาโดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามความในวรรคสอง
วรรคห้า เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
วรรคหก การให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นอุดหนุนหนังสือ
พิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทามิได้
มาตรา ๔๑ พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการ
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ ย่อมมีเสรีภาพใน
การเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจากัดตามรัฐธรรมนูญ
โดยไม่ตกอยูภ่ ายใต้อาณัติของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนัน้ แต่ต้องไม่ขัดต่อจรรยาบรรณแห่ง
การประกอบวิชาชีพ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกิจการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์
ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนตามวรรค
หนึ่ง

ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน
หรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน
มาตรา ๕๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่
งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัด
ต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา ๔๕ วรรคสาม การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทามิได้
วรรคสี่ การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสาร
หรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการแทรกแซงด้วย
วิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้ จะกระทามิได้ เว้นแต่
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรค
สอง
วรรคห้า การให้นาข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อน
นาไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนอื่น จะกระทามิได้ เว้นแต่
จะกระทาในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้จะต้อง
กระทาโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตาม
วรรคสอง
วรรคหก เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้อง
เป็นบุคคลสัญชาติไทย
วรรคเจ็ด การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทามิได้
มาตรา ๔๖ พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการ
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอื่น
ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้
ข้อจากัดตามรัฐธรรมนูญ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าของกิจการนั้น แต่
ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ และมีสิทธิจัดตั้ง

เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพ
นั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น

มาตรา ๓๕ บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพ
ในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ
การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอน
เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทามิได้
การให้นาข่าวสารหรือข้อความใด ๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนจัดทาขึ้น ไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนาไปโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์หรือสื่อใด ๆ จะกระทามิได้ เว้นแต่จะกระทาในระหว่าง
เวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสือ่ มวลชนอื่นต้องเป็นบุคคล
สัญชาติไทย
การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนอื่นของเอกชน รัฐจะกระทามิได้ หน่วยงานของรัฐที่ใช้
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ในการโฆษณา
หรือประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการอื่นใดในทานองเดียวกัน ต้องเปิดเผย
รายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบตามระยะเวลาที่
กาหนด และประกาศให้ประชาชนทราบด้วย
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัตหิ น้าที่สอื่ มวลชนย่อมมีเสรีภาพตาม
วรรคหนึ่ง แต่ให้คานึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่ตน
สังกัดอยู่ด้วย

๑๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
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องค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม รวมทั้งมีกลไก
ควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือ
สื่อมวลชนอื่น ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของ
เอกชนตามวรรคหนึ่ง
การกระทาใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าของกิจการ อันเป็นการ
ขัดขวางหรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
สาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการจงใจ
ใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบและไม่มีผลใช้บังคับ เว้นแต่เป็นการกระทา
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ
มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่
มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทาง
ชอบด้วยกฎหมาย
ที่ชอบด้วยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีตดิ ต่อถึง
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีตดิ ต่อถึง
กัน รวมทั้งการกระทาด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิง่ กัน รวมทั้ง การกระทาด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความใน
สื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกันจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย สิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน จะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของ อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความ
รัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
ส่วนที่ ๕
สิทธิในทรัพย์สิน
มาตรา ๔๘ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความ
มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจากัดสิทธิเช่นว่านี้ ย่อมเป็นไป
คุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจากัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการสืบ
การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง สิทธิของบุคคลในการ
มรดกย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
สืบมรดกย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๙ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทามิได้ เว้นแต่
มาตรา ๔๒ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทามิได้ เว้นแต่โดย
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเป็น อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอัน

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๓๖ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่
ว่าในทางใด ๆ
การตรวจ การกัก หรือการเปิดเผยข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน
รวมทั้งการกระทาด้วยประการใด ๆ เพื่อให้ล่วงรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลที่
บุคคลสื่อสารถึงกันจะกระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของศาล
หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก
ขอบเขตแห่งสิทธิและการจากัดสิทธิเช่นว่านี้ ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการอันเป็น
สาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากร
ธรรมชาติ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่า

๑๔

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สาธารณูปโภค การอันจาเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรปู
ที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทน
ที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่
ได้รับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การกาหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดให้อย่างเป็น
ธรรมโดยคานึงถึงราคาทีซ่ ื้อขายกันตามปกติ การได้มา สภาพและที่ตั้ง
ของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตอ้ งระบุวัตถุประสงค์แห่งการ
เวนคืนและกาหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง
ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว ต้องคืนให้
เจ้าของเดิมหรือทายาท
การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม
และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

เป็นสาธารณูปโภค การอันจาเป็นในการป้องกันประเทศ การได้มาซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปทีด่ ิน
การอนุรกั ษ์โบราณสถานและแหล่งทางประวัติศาสตร์ หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควร
แก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รบั ความเสียหายจากการเวนคืน
นั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การกาหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องกาหนดให้อย่างเป็น
ธรรมโดยคานึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด การได้มา
สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน และ
ประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูก
เวนคืน
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวตั ถุประสงค์แห่งการ
เวนคืนและกาหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้า
มิได้ใช้เพื่อการนัน้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าวต้องคืนให้เจ้าของ
เดิมหรือทายาท
การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรค
สาม และการเรียกคืนค่าทดแทนทีช่ ดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ

ทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิ
บรรดาทีไ่ ด้รับความเสียหายจากการเวนคืน โดยคานึงถึงประโยชน์
สาธารณะ ผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืน
อาจได้รับจากการเวนคืนนั้น
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทาเพียงเท่าที่จาเป็นต้องใช้
เพื่อการที่บัญญัติไว้ในวรรคสาม เว้นแต่เป็นการเวนคืนเพื่อนา
อสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตอ้ งระบุวัตถุประสงค์แห่งการ
เวนคืนและกาหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ให้ชัดแจ้ง ถ้า
มิได้ใช้ประโยชน์เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กาหนดหรือมี
อสังหาริมทรัพย์เหลือจากการใช้ประโยชน์ และเจ้าของเดิมหรือ
ทายาทประสงค์จะได้คืน ให้คืนแก่เจ้าของเดิมหรือทายาท
ระยะเวลาการขอคืนและการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนที่
มิได้ใช้ประโยชน์หรือที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือ
ทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การตรากฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุเจาะจง
อสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามความ
จาเป็น มิให้ถือว่าเป็นการขัดต่อมาตรา ๒๖ วรรคสอง

มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทาง
มาตรา ๓๔ ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่งและ
และมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูภ่ ายในราชอาณาจักร
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
วรรคสอง การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้น ๒๕๔๐
แต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อความ
มั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน การผัง
เมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเ้ ยาว์

มาตรา ๓๘ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือก
ถิ่นที่อยู่
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ
ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมือง
หรือเพื่อรักษาสถานภาพของครอบครัว หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์

๑๕

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๓๖ วรรคสาม การเนรเทศบุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยออก
นอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้บุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยเข้ามาใน
ราชอาณาจักร จะกระทามิได้

มาตรา ๓๔ วรรคสาม ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๓๖ วรรค
สาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๓๙ การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร
หรือห้ามมิให้ผู้มสี ัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร จะกระทามิได้
การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด จะ
กระทามิได้

มาตรา ๕๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือ
ประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การคุ้มครองประชาชนใน
ด้านสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุ้มครองผู้บริโภค การ
ผังเมือง การรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือเพื่อป้องกันการผูกขาด หรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการ
แข่งขัน
มาตรา ๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบั ทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะ
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วน
ได้เสียอันพึงได้รับความคุม้ ครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา ๖๑ บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับ
แจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๒ สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ ที่เป็น
นิติบุคคล ให้รบั ผิดเนื่องจากการกระทาหรือการละเว้นการกระทาของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

ส่วนที่ ๖
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
มาตรา ๔๓ ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๕๖ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบั ทราบและเข้าถึงข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผย
ข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความ
ปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุม้ ครอง
ของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๙ บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และ
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว
มาตรา ๖๐ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติ
บุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระทาหรือการละเว้นการกระทาของ
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น

มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือขจัด
การกีดกันหรือการผูกขาด การคุม้ ครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการ
ประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จาเป็น หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น
การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรค
สอง ต้องไม่มลี ักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัด
การศึกษาของสถาบันการศึกษา
มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
(๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผล
การพิจารณาโดยรวดเร็ว
(๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทาหรือการ
ละเว้นการกระทาของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ

๑๖

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม
สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุม่ เกษตรกร องค์การเอกชน หรือหมู่
คณะอื่น
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์
ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทาง
เศรษฐกิจ

มาตรา ๖๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม
สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การ
พัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่ทั้งนี้ตอ้ งไม่กระทบประสิทธิภาพในการ
บริหารราชการแผ่นดินและความต่อเนื่องในการจัดทาบริการ
สาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะกระทามิได้
เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการ
ผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
ส่วนที่ ๑๒
สิทธิชมุ ชน
มาตรา ๖๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือ
ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วน
ร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
และยั่งยืน
มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนใน
การอนุรักษ์ บารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม เพื่อให้ดารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง
ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม
การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผล

มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม
สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน หรือหมู่คณะอื่น
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด

มาตรา ๔๖ บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมี
สิทธิอนุรักษ์หรือฟืน้ ฟูจารีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ศิลปะหรือ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ
การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๖ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนใน
การบารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ใน
สิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รบั ความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การ

มาตรา ๔๓ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ
(๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมปิ ัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
(๒) จัดการ บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(๓) เข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดาเนินการ
ใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการ
ดาเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชน
หรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งนี้ หน่วยงาน
ของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีสว่ น
ร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
(๔) จัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน

๑๗
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
อิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็น
ประกอบก่อนมีการดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สิทธิของบุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐ เพื่อให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่บัญญัตไิ ว้ในกฎหมายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง
มาตรา ๖๐ บุคคลย่อมมีสิทธิมสี ว่ นร่วมในกระบวนการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัตริ าชการทางปกครองอันมี
ผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

กระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน
สิทธิของบุคคลและชุมชนตามวรรคหนึ่ง หมายความรวมถึงสิทธิ
และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี
ที่จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือรัฐในการดาเนินการ
ส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
ดังกล่าวด้วย
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบัน
อุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากร
ธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ดาเนินการดังกล่าว
สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง
มาตรา ๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิมสี ว่ นร่วมในกระบวนการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัตริ าชการทางปกครองอันมี
ผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน
ส่วนที่ ๑๑
เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม
มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
มาตรา ๖๓ ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ปราศจากอาวุธ
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะในกรณีการชุมนุม
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของ
สาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่
รัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่
ของประชาชน หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
ประเทศอยู่ในภาวะการสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
มาตรา ๔๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งเป็นพรรค
มาตรา ๖๕ ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๕ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรค
การเมืองเพื่อสร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชนและเพื่อ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
การเมืองตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
ดาเนินกิจการในทางการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้น ตาม
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่กฎหมายบัญญัติ
วิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการ
เป็นประมุขตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้
บริหารพรรคการเมืองซึ่งต้องกาหนดให้เป็นไปโดยเปิดเผยและ
ตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการ

๑๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

การจัดองค์กรภายใน การดาเนินกิจการ และข้อบังคับของพรรค
การเมือง ต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง
กรรมการบริหารของพรรคการเมือง หรือสมาชิกพรรคการเมืองตาม
จานวนที่กาหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง ซึ่งเห็นว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตน
เป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัตหิ น้าที่ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือขัดหรือแย้งกับ
หลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีสิทธิร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามติหรือข้อบังคับดังกล่าวขัด
หรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มติหรือข้อบังคับนั้นเป็นอัน
ยกเลิกไป
มาตรา ๕๗ สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องบัญญัติให้มีองค์การอิสระซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคทาหน้าที่ให้ความเห็นในการตรากฎหมาย
กฎ และข้อบังคับ และให้ความเห็นในการกาหนดมาตรการต่าง ๆ
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
กาหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง และกาหนดมาตรการให้
สามารถดาเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงาหรือชี้นาโดยบุคคลซึ่งมิได้
เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองนั้น รวมทั้งมาตรการกากับดูแลมิให้
สมาชิกของพรรคการเมืองกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายเกีย่ วกับการเลือกตั้ง

มาตรา ๖๑ สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียน
เพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกัน
เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคทีเ่ ป็นอิสระจากหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ทาหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้
กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทาหรือละเลย
การกระทาอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย

มาตรา ๔๖ สิทธิของผู้บริโภคย่อมได้รับความคุม้ ครอง
บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
องค์กรของผู้บริโภคตามวรรคสองมีสิทธิรวมกันจัดตั้งเป็นองค์กร
ที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภคโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดตั้ง อานาจในการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้าน
การเงินจากรัฐ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

๑๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๙
สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
มาตรา ๕๑ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทาง
สาธารณสุขทีเ่ หมาะสมและได้มาตรฐาน และผูย้ ากไร้มีสิทธิได้รับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้อง
เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบั การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจาก
รัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์

มาตรา ๔๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบั บริการสาธารณสุขของรัฐ
บุคคลผูย้ ากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย
จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มาตรา ๕๒ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทาง
สาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มสี ิทธิได้รับการรักษาพยาบาล
จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าที่จะกระทาได้
การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชน
โดยไม่คิดมูลค่าและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๔ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบรู ณ์และไม่มรี ายได้
มาตรา ๕๓ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ทั้งนี้
เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกอัน
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
เป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา ๕๕ บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การ
ยังชีพ ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

มาตรา ๖๓ บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อ
ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพือ่ ให้ได้มาซึ่งอานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัตไิ ว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ มิได้
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทาการตามวรรคหนึ่ง
ผู้รู้เห็นการกระทาดังกล่าวย่อมมีสทิ ธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่ง
การให้เลิกการกระทาดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการ
ดาเนินคดีอาญาต่อผู้กระทาการดังกล่าว

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

ส่วนที่ ๑๓
สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๖๘ บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อ
ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัตไิ ว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ มิได้
ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทาการตามวรรค
หนึ่ง ผู้ทราบการกระทาดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุด
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่ง
การให้เลิกการกระทาดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการ
ดาเนินคดีอาญาต่อผู้กระทาการดังกล่าว

มาตรา ๔๘ สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการ
คลอดบุตรย่อมได้รับความคุม้ ครองและช่วยเหลือตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ
และบุคคลผูย้ ากไร้ ย่อมมีสิทธิได้รบั ความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๔๙ บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มิได้
ผู้ใดทราบว่ามีการกระทาตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิร้องต่อ
อัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการ
กระทาดังกล่าวได้
ในกรณีที่อัยการสูงสุดมีคาสั่งไม่รับดาเนินการตามที่ร้องขอ
หรือไม่ดาเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ ผู้ร้องขอ
จะยื่นคาร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้

๒๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การให้พรรคการเมืองใดเลิก
กระทาการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรคการเมือง
ดังกล่าวได้

มาตรา ๖๕ บุคคลย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทา
ใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจในการปกครองประเทศโดย
วิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางทีบ่ ัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้
หมวด ๔
หน้าที่ของชนชาวไทย
มาตรา ๖๖ บุคคลมีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๖๗ บุคคลมีหน้าที่ปฏิบัตติ ามกฎหมาย
มาตรา ๖๘ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สทิ ธิเลือกตั้ง
บุคคลซึ่งไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทาให้ไม่อาจไป
เลือกตั้งได้ย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแจ้งเหตุที่ทาให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอานวยความ
สะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๙ บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร
เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยสัง่ การให้พรรคการเมืองใด
การดาเนินการตามมาตรานี้ไม่กระทบต่อการดาเนินคดีอาญาต่อ
เลิกกระทาการตามวรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญอาจสั่งยุบพรรค
ผู้กระทาการตามวรรคหนึ่ง
การเมืองดังกล่าวได้
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งยุบพรรคการเมืองตามวรรคสาม
ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการ
บริหารของพรรคการเมืองทีถ่ ูกยุบในขณะที่กระทาความผิดตามวรรค
หนึ่งเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งดังกล่าว
มาตรา ๖๙ ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๗๐ บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๑ บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์
ของชาติ และปฏิบตั ิตามกฎหมาย
มาตรา ๗๒ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สทิ ธิเลือกตั้ง
บุคคลซึ่งไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่
ทาให้ไม่อาจไปใช้สิทธิได้ ย่อมได้รบั สิทธิหรือเสียสิทธิตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
การแจ้งเหตุที่ทาให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอานวยความ
สะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๗๓ บุคคลมีหน้าทีร่ ับราชการทหาร ช่วยเหลือในการ
ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ
รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

หมวด ๔
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภมู ิ ผลประโยชน์ของ
ชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
(๕) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่
กระทาการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม
(๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสาคัญ
(๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรกั ษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทาง
วัฒนธรรม
(๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

๒๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ

มาตรา ๗๐ บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อานวยความสะดวก และ
ให้บริการแก่ประชาชน
ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผู้มสี ่วนได้เสียย่อมมีสิทธิ
ขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือผู้บงั คับบัญชาของบุคคลดังกล่าวชี้แจง
แสดงเหตุผล และขอให้ดาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติในวรรค
หนึ่งหรือวรรคสองได้

มาตรา ๗๔ บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของ
รัฐ มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บุคคลผูม้ ีส่วนได้เสียย่อมมี
สิทธิขอให้บุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือผู้บังคับบัญชาของบุคคล
ดังกล่าว ชี้แจง แสดงเหตุผล และขอให้ดาเนินการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้
หมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๕๑ การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐ
ตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการทาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
โดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัด
ให้รัฐดาเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ

หมวด ๕
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
มาตรา ๗๑ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต
มาตรา ๗๒ รัฐต้องจัดให้มีกาลังทหารไว้เพื่อพิทักษ์รักษา
เอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์

ส่วนที่ ๒
แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ
มาตรา ๗๗ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ และต้องจัดให้มี
กาลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จาเป็น และ
เพียงพอ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครอง

มาตรา ๕๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหา
กษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคง
ของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการ
นี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ

๒๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อ
ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศ
ส่วนที่ ๕
แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม
มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัตติ าม
มาตรา ๘๑ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมาย
กฎหมาย คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของ
และการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและอานวยความยุติธรรมแก่
(๑) ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่าง
ประชาชนอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการ ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้
และงานของรัฐอย่างอื่นให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
ของประชาชน
อย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มปี ระสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนและ
องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม และการช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย
ส่วนที่ ๘
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
มาตรา ๔๓ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
มาตรา ๔๙ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
เก็บค่าใช้จ่าย
การจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับ
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การ การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
กากับดูแลของรัฐ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน
มาตรา ๘๐ รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความ เรียนรูต้ ลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมทีเ่ หมาะสม
เป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน
จากรัฐ
รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
มาตรา ๘๐ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดแี ละพึ่งตนเองได้
สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
มาตรา ๘๑ รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชน
(๑) คุม้ ครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยง
จัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรูค้ คู่ ุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ ดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย
การศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลีย่ น
เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
กาลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย

มาตรา ๕๓ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด

มาตรา ๕๔ รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็น
เวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รบั การดูแลและพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปญ
ั ญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
ด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รบั การศึกษาตามความ
ต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ
กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคณ
ุ ภาพ
และได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ

๒๓

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

แปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสานึกที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลป
วิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และพึ่งพาตนเองได้
(๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและ
ทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัด
ให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้
มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการ
เปลีย่ นแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกของความ
เป็นไทย มีระเบียบวินยั คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอานาจเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา และเอกชน จัดและ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาวิจยั ที่ได้รับทุน
สนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รกั สามัคคีและการเรียนรู้
ปลูกจิตสานึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่วนที่ ๙
สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
มาตรา ๕๑ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทาง
สาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มสี ิทธิได้รับการ
รักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไป
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ
ในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรค
สอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องดาเนินการ
ให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตาม
ความถนัดของตน
ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน
หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้า
กองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุนเป็นอิสระและกาหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อ
บรรลุวตั ถุประสงค์ดังกล่าว

มาตรา ๕๒ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทาง
สาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มสี ิทธิได้รับการรักษาพยาบาล
จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เอกชนมีส่วนร่วมด้วยเท่าที่จะกระทาได้

มาตรา ๕๕ รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

๒๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย รัฐต้องจัดให้แก่
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบั การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจาก
ประชาชนโดยไม่คดิ มูลค่าและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย รัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์
บัญญัติ
มาตรา ๘๐ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การ
มาตรา ๘๒ รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชน สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
ได้รับบริการทีไ่ ด้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้าง
เสริมสุขภาพอันนาไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการ
ดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อม
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
มาตรา ๘๗ รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัย
มาตรา ๘๔ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
กลไกตลาด กากับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คุ้มครอง
ดังต่อไปนี้
ผู้บริโภค และป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม
(๑๐) จัดให้มสี าธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจาเป็นต่อการดารงชีวิต
รวมทั้งยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุม
ของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่ คงของรัฐในทาง
ธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจาเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่
เศรษฐกิจ และต้องมิให้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจาเป็นต่อการ
ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ ดารงชีวิตของประชาชนอยูใ่ นความผูกขาดของเอกชนอันอาจก่อความ
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการ เสียหายแก่รัฐ
จัดให้มีการสาธารณูปโภค

ส่วนที่ ๘
แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สุขภาพด้วย
รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มาตรา ๕๖ รัฐต้องจัดหรือดาเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตาม
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานของรัฐอันจาเป็นต่อการดารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความ
มั่นคงของรัฐ รัฐจะกระทาด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
เอกชนหรือทาให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้
การจัดหรือดาเนินการให้มสี าธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บค่าบริการจนเป็นภาระแก่
ประชาชนเกินสมควร
การนาสาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนดาเนินการทางธุรกิจไม่
ว่าด้วยประการใด ๆ รัฐต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม
โดยคานึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ที่รัฐและเอกชนจะได้รับ และ
ค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน

๒๕

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๘๑ รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชน
จัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรูค้ คู่ ุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง
จิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
มาตรา ๗๙ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสงวน บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม บารุงรักษา และคุม้ ครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

มาตรา ๘๐ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การ
สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รกั สามัคคีและการเรียนรู้
ปลูกจิตสานึก และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาตรา ๘๕ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้
คานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้า
วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และกาหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจด้วย
(๒) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและดาเนินการ
ให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
อย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหาแหล่งน้า
เพื่อให้เกษตรกรมีน้าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร
(๓) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และดาเนินการตามผังเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(๔) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและทรัพยากร
ธรรมชาติอื่นอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
(๕) ส่งเสริม บารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่มีผล
ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วน
ร่วมในการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน

มาตรา ๕๗ รัฐต้อง
(๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
และของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสาหรับกิจกรรมที่เกีย่ วข้อง
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
(๒) อนุรักษ์ คุ้มครอง บารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้
หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน
โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ดาเนินการและได้รับประโยชน์จากการดาเนินการดังกล่าวด้วยตามที่
กฎหมายบัญญัติ

๒๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๘๖ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์
ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน ดังต่อไปนี้
(๒) ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่
รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
มาตรา ๕๙ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบั ข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผล
จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดาเนินโครงการ หรือกิจกรรมใดที่
อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ
หรือส่วนได้เสียสาคัญอื่นใดที่เกีย่ วกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสทิ ธิ
แสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๖ วรรคสอง การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะกระทามิได้
เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดาเนินการดังกล่าว ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผลจาก
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ก่อนการอนุญาตหรือการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
สาคัญอื่นใดที่เกีย่ วกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
ของตนต่อหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อนาไปประกอบการพิจารณาในเรื่อง
ดังกล่าว
การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกาหนดเขตการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสีย
สาคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มกี ระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดาเนินการ
มาตรา ๖๗ วรรคสอง การดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทามิได้ เว้นแต่
จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การ
อิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็น
ประกอบก่อนมีการดาเนินการดังกล่าว

มาตรา ๕๘ การดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใด
ดาเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสาคัญอืน่ ใด
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องดาเนินการ
ให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนามา
ประกอบการพิจารณาดาเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผล
จากหน่วยงานของรัฐก่อนการดาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ในการดาเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐต้องระมัดระวัง
ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องดาเนินการให้มีการเยียวยา
ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า

๒๗
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ส่วนที่ ๑๐
สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน
มาตรา ๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบั ทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
มาตรา ๕๖ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบั ทราบและเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผย
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วน ข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความ
ได้เสียอันพึงได้รับความคุม้ ครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
ปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุม้ ครอง
บัญญัติ
ของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๖๒ บุคคลย่อมมีสิทธิตดิ ตามและร้องขอให้มีการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บุคคลซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่องค์กรตรวจสอบการใช้อานาจ
รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัตหิ น้าที่ของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ย่อม
ได้รับความคุ้มครอง
มาตรา ๔๐ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
มาตรา ๔๗ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อ
โทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ
ประโยชน์สาธารณะ
ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทาหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตาม
ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทาหน้าที่จดั สรรคลื่น
วรรคหนึ่ง และกากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ ความถีต่ ามวรรคหนึ่ง และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การดาเนินการตามวรรคสองต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
การดาเนินการตามวรรคสองต้องคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา
ประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา
วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการ วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขัน
แข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
โดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ
การกากับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการ
เพื่อป้องกันมิให้มีการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการ
ครอบงา ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะมี

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๕๙ รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของ
รัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และต้อง
จัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก

มาตรา ๖๐ รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลืน่ ความถี่และสิทธิในการเข้า
ใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัตขิ องชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ประเทศชาติและประชาชน
การจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่า
จะใช้เพื่อส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือ
เพื่อประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ รวมตลอดทั้งการให้
ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อรับผิดชอบและกากับการดาเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ให้
เป็นไปตามวรรคสอง ในการนี้ องค์กรดังกล่าวต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือ
สร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจาเป็น ป้องกันมิให้คลื่นความถี่

๒๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๕๗ สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความ
คุม้ ครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องบัญญัติให้มีองค์การอิสระซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภคทาหน้าที่ให้ความเห็นในการตรากฎหมาย
กฎ และข้อบังคับ และให้ความเห็นในการกาหนดมาตรการต่าง ๆ
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน

รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระทาที่มผี ลเป็นการขัดขวาง
เสรีภาพในการรับรู้หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ความเป็นจริงของประชาชน และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่คานึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป
รวมตลอดทั้งการกาหนดสัดส่วนขัน้ ต่าที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่
จะต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๖๑ สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความ
คุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริง และมีสิทธิร้องเรียน
เพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกัน
เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค
ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค ทาหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้
กฎหมายและกฎ และให้ความเห็นในการกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและรายงานการกระทาหรือละเลย
การกระทาอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ให้รัฐสนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย

มาตรา ๖๑ รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพ
ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัย ด้านความเป็นธรรมใน
การทาสัญญา หรือด้านอื่นใดอันเป็นประยชน์ต่อผู้บริโภค

มาตรา ๘๔ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ดังต่อไปนี้
(๓) ควบคุมให้มีการรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อสนับสนุน
เสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีอากรให้มีความเป็นธรรมและ
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม

มาตรา ๖๒ รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่าง
ยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และจัดระบบ
ภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัตเิ กี่ยวกับกรอบการดาเนินการทางการคลังและงบประมาณ
ของรัฐ การกาหนดวินัยทางการคลังด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและ
เงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะ

๒๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่าง
เข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับการ
คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด ๖
แนวนโยบายแห่งรัฐ

มาตรา ๘๘ บทบัญญัติในหมวดนีม้ ีไว้เพื่อเป็นแนวทางสาหรับ
การตรากฎหมายและการกาหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดิน
ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรี
ที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะ
ดาเนินการใดเพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัตไิ ว้ในหมวดนี้ และต้องจัดทารายงาน
แสดงผลการดาเนินการรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค เสนอต่อรัฐสภาปี
ละหนึ่งครั้ง

หมวด ๕
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗๕ บทบัญญัติในหมวดนีเ้ ป็นเจตจานงให้รัฐ
มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนีเ้ ป็นแนวทางให้รัฐดาเนินการ
ดาเนินการตรากฎหมายและกาหนดนโยบายในการบริหารราชการ ตรากฎหมายและกาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
แผ่นดิน
ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหาร
ราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะดาเนินการใด ใน
ระยะเวลาใด เพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินการ
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง
มาตรา ๗๖ คณะรัฐมนตรีต้องจัดทาแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มี
แผนการตรากฎหมายที่จาเป็นต่อการดาเนินการตามนโยบายและ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น
พลังผลักดันร่วมกันไปสูเ่ ป้าหมายดังกล่าว
การจัดทา การกาหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย
และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาค
ส่วนอย่างทั่วถึงด้วย

๓๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได้

ส่วนที่ ๖
แนวนโยบายด้านการต่างประเทศ
มาตรา ๗๔ รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ และ
มาตรา ๘๒ รัฐต้องส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับ
พึงถือหลักในการปฏิบัตติ ่อกันอย่างเสมอภาค
นานาประเทศ และพึงถือหลักในการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค
ตลอดจนต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เป็นภาคี รวมทั้งตามพันธกรณีที่ได้กระทาไว้กับนานาประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ
รัฐต้องส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับนานา
ประเทศ ตลอดจนต้องให้ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคน
ไทยในต่างประเทศ
ส่วนที่ ๔
แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม
มาตรา ๗๓ รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธ
มาตรา ๗๙ รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธ
ศาสนาและศาสนาอื่น ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ ศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน
ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนาหลักธรรม และศาสนาอื่น ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์
ของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนาหลักธรรม
ของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

มาตรา ๒๓๗ ในคดีอาญา การจับและคุมขังบุคคลใด จะ
กระทามิได้ เว้นแต่มีคาสั่งหรือหมายของศาล หรือผู้นั้นได้กระทา
ความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุจาเป็นอย่างอื่นให้จับได้โดยไม่มีหมาย
ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยผู้ถูกจับจะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหา
และรายละเอียดแห่งการจับ โดยไม่ชักช้า กับจะต้องได้รับโอกาสแจ้ง

มาตรา ๖๖ รัฐพึงส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศโดยถือ
หลักความเสมอภาคในการปฏิบัตติ ่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในของกันและกัน ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยในต่างประเทศ

มาตรา ๖๗ รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและ
ศาสนาอื่น
ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่
ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นบั ถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท
เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไก
ในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทาลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด
และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดาเนินมาตรการ
หรือกลไกดังกล่าวด้วย
มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
มาตรา ๖๘ รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการ
(๑) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก
ยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และ
รวดเร็ว และทั่วถึง
ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่
(๒) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร
หลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้

๓๑

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาสแรก และผู้ถูกจับซึ่งยัง
ถูกควบคุมอยู่ ต้องถูกนาตัวไปศาลภายในสีส่ ิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลา
ที่ผู้ถูกจับถูกนาตัวไปถึงที่ทาการของพนักงานสอบสวน เพื่อศาล
พิจารณาว่ามีเหตุที่จะขังผู้ถูกจับไว้ตามกฎหมายหรือไม่ เว้นแต่มเี หตุ
สุดวิสยั หรือมีเหตุจาเป็นอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมายจับหรือหมายขังบุคคลจะออกได้ต่อเมื่อ
(๑) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทาความผิดอาญา
ร้ายแรงที่มีอัตราโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ
(๒) มีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทาความผิดอาญา
และมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้นั้นจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ด้วย
มาตรา ๒๓๘ ในคดีอาญา การค้นในที่รโหฐานจะกระทามิได้
เว้นแต่จะมีคาสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุให้ค้นได้โดยไม่ต้องมี
คาสั่งหรือหมายของศาล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๓๙ คาขอประกันผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญาต้อง
ได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วและจะเรียกหลักประกันจนเกินควร
แก่กรณีมไิ ด้ การไม่ให้ประกันต้องอาศัยเหตุตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัตไิ ว้
โดยเฉพาะในกฎหมาย และต้องแจ้งเหตุผลให้ผตู้ ้องหาหรือจาเลย
ทราบโดยเร็ว
สิทธิที่จะอุทธรณ์คดั ค้านการไม่ให้ประกัน ย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลผู้ถูกควบคุม คุมขัง หรือจาคุก ย่อมมีสิทธิพบและปรึกษา
ทนายความเป็นการเฉพาะตัว และมีสิทธิได้รับการเยีย่ มตามสมควร
มาตรา ๒๔๐ ในกรณีที่มีการคุมขังตัวบุคคลในคดีอาญาหรือใน
กรณีอื่นใด ผู้ถูกคุมขังเอง พนักงานอัยการ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง มีสิทธิร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอานาจพิจารณา
คดีอาญาว่าการคุมขังเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมีคาร้องเช่นว่า
นี้ ให้ศาลดาเนินการไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน ถ้าเห็นว่าคาร้องนั้นมีมูล
ศาลมีอานาจสั่งผู้คมุ ขังให้นาตัวผู้ถกู คุมขังมาศาลโดยพลัน และถ้าผู้คมุ

รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอ
ข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้
พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลา
การที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผลประกอบ
คาวินิจฉัย คาพิพากษา หรือคาสั่ง
(๓) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
(๔) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จาเลย คู่กรณี ผู้มสี ่วนได้เสีย หรือ
พยานในคดีมสี ิทธิได้รับการปฏิบัติทเี่ หมาะสมในการดาเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยคาเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง
(๕) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จาเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิ
ได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือที่จาเป็นและเหมาะสมจาก
รัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่จาเป็น ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๖) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดี
อย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่
เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
(๗) ในคดีอาญา ผูต้ ้องหาหรือจาเลยมีสิทธิได้รบั การสอบสวนหรือ
การพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดี
อย่างเพียงพอ การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตาม
สมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการได้รับ
การปล่อยตัวชั่วคราว
(๘) ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
อย่างเหมาะสมจากรัฐ
มาตรา ๘๑ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมาย
และการยุติธรรม ดังต่อไปนี้

รัฐพึงมีมาตรการคุม้ ครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรม ให้สามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้โดยเคร่งครัด ปราศจากการ
แทรกแซงหรือครอบงาใด ๆ
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จาเป็นและเหมาะสมแก่
ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอด
ถึงการจัดหาทนายความให้

๓๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ขังแสดงให้เป็นที่พอใจของศาลไม่ได้ว่าการคุมขังเป็นการชอบด้วย
กฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที
มาตรา ๒๔๑ ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจาเลยย่อมมีสิทธิได้รับ
การสอบสวนหรือการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็น
ธรรม
ในชั้นสอบสวน ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตน
ไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคาตนได้
ผู้เสียหายหรือจาเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิตรวจหรือคัดสาเนา
คาให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคาให้การของตน
เมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
ในคดีอาญาที่พนักงานอัยการมีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว
ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสีย ย่อมมีสิทธิขอทราบสรุป
พยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๒ ผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญาย่อมมีสิทธิได้รบั
ความช่วยเหลือจากรัฐด้วยการจัดหาทนายความให้ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ในกรณีที่ผู้ถูกควบคุมหรือคุมขังไม่อาจหาทนายความได้ รัฐ
ต้องให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาทนายความให้โดยเร็ว
ในคดีแพ่ง บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๓ บุคคลย่อมมีสิทธิไม่ให้ถ้อยคาเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ตนเองอันอาจทาให้ตนถูกฟ้องคดีอาญา
ถ้อยคาของบุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคามั่นสัญญา ขู่เข็ญ
หลอกลวง ถูกทรมาน ใช้กาลังบังคับ หรือกระทาโดยมิชอบประการ
ใด ๆ ไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
มาตรา ๒๔๔ บุคคลซึ่งเป็นพยานในคดีอาญามีสิทธิได้รับความ
คุ้มครอง การปฏิบตั ิที่เหมาะสม และค่าตอบแทนที่จาเป็นและสมควร
จากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

(๑) ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้
ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
อย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มปี ระสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนและ
องค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม และการช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย
(๒) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด
ทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และต้องอานวยความยุติธรรม
แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
(๔) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมที่ดาเนินการเป็นอิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
(๕) สนับสนุนการดาเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรงในครอบครัว

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๓๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๔๕ บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญามีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครอง การปฏิบัติทเี่ หมาะสม และค่าตอบแทนที่จาเป็นและ
สมควรจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลใดได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือแก่ร่างกายหรือจิตใจ
เนื่องจากการกระทาความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดนัน้ และไม่มีโอกาสได้รับการบรรเทา
ความเสียหายโดยทางอื่น บุคคลนัน้ หรือทายาทย่อมมีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๖ บุคคลใดตกเป็นจาเลยในคดีอาญาและถูกคุมขัง
ระหว่างการพิจารณาคดี หากปรากฏตามคาพิพากษาอันถึงที่สุดในคดี
นั้นว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจาเลยมิได้เป็นผู้กระทาความผิด หรือ
การกระทาของจาเลยไม่เป็นความผิด บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิได้รับค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายตามสมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะ
การนั้นคืน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๔๗ บุคคลใดต้องรับโทษอาญาโดยคาพิพากษาอันถึง
ที่สุด บุคคลนั้น ผู้มสี ่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการ อาจร้องขอให้มี
การรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้ และหากปรากฏตามคาพิพากษาของ
ศาลที่รื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระทาความผิด
บุคคลนั้นหรือทายาทย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายตาม
สมควร ตลอดจนบรรดาสิทธิที่เสียไปเพราะผลแห่งคาพิพากษานั้นคืน
ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๗๕ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย คุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้
มีประสิทธิภาพและอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว
และเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอืน่
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงกับการบริหารงานโดย
อิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๓๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๘๑ รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชน
จัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรูค้ คู่ ุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง
จิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

มาตรา ๘๐ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การ
สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาวิจยั ที่ได้รับทุน
สนับสนุนการศึกษาวิจยั จากรัฐ
ส่วนที่ ๙
แนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน
มาตรา ๘๖ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์
ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านต่าง ๆ โดยจัดให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อการนี้ จัดงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้มสี ถาบันการศึกษาและพัฒนา
จัดให้มีการใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาและพัฒนา การถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม รวมทั้ง
เผยแพร่ความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และสนับสนุนให้
ประชาชนใช้หลักด้านวิทยาศาสตร์ในการดารงชีวิต
(๒) ส่งเสริมการประดิษฐ์หรือการค้นคิดเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่
รักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์
จากพลังงานทดแทนซึ่งได้ จากธรรมชาติและเป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้
การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคมและเสริมสร้าง
ความสามารถของคนในชาติ

๓๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ส่วนที่ ๑๐
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

มาตรา ๗๖ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการกาหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบ
การใช้อานาจรัฐทุกระดับ

มาตรา ๘๗ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม
รวมทั้งการจัดทาบริการสาธารณะ
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือ
ตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น
(๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัด
ให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือ
การดาเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการ
ดาเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุก
รูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชน
ในพื้นที่
(๕) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนา
การเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
การมีสว่ นร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ตอ้ งคานึงถึงสัดส่วนของ
หญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๓๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๗๐ รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี
และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย
มาตรา ๕๓ เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับ
มาตรา ๕๒ เด็กและเยาวชน มีสทิ ธิในการอยู่รอดและได้รับ
มาตรา ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอัน
ความคุ้มครองโดยรัฐจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็น การพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปญ
ั ญา ตามศักยภาพใน
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่
ธรรม
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและ อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้
เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผดู้ ูแล มีสทิ ธิได้รับการเลี้ยงดูและ
เยาวชนเป็นสาคัญ
ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริม
การศึกษาอบรมจากรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความ และพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
มาตรา ๕๕ บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับสิ่ง
คุ้มครองจากรัฐ ให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่ ประชาชน
อานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ เป็นธรรม ทั้งมีสิทธิได้รับการบาบัดฟื้นฟูในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว
รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี มี
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแทรกแซงและการจากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคล คุณภาพและความสามารถสูงขึ้น
มาตรา ๘๐ รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในครอบครัว จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ คนพิการ ผู้
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความ แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไว้ซึ่งสถานะของครอบครัว ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ และ
เป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน
หรือประโยชน์สูงสุดของบุคคลนั้น
คุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบตั ิอย่าง
รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและ
ไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบาบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทา
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดแี ละพึ่งตนเองได้
การศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ
การดังกล่าว
มาตรา ๘๑ รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชน
มาตรา ๕๔ บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้
ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคานึงถึงความจาเป็นและความ
จัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรูค้ คู่ ุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับ ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และ ต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อ
การศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
ความเป็นธรรม
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง
บุคคลวิกลจริตย่อมได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
จิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
มาตรา ๘๐ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการ
สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
ค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
(๑) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยง
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิ ดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน
มาตรา ๘๒ รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ
ได้รับบริการทีไ่ ด้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
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หรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และพึ่งพาตนเองได้
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้าง
เสริมสุขภาพอันนาไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข โดยผู้มีหน้าที่ให้บริการ
ดังกล่าวซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อม
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
มาตรา ๗๙ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
มาตรา ๘๕ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน
ร่วมในการสงวน บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้
ส่งเสริม บารุงรักษา และคุม้ ครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการ
คานึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้า
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อ วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประสิทธิภาพ และกาหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยต้องให้
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจด้วย
(๒) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและดาเนินการ
ให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม
อย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหาแหล่งน้า
เพื่อให้เกษตรกรมีน้าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร
(๓) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และดาเนินการตามผังเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
(๔) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าและทรัพยากร
ธรรมชาติอื่นอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บารุงรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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มาตรา ๗๒ รัฐพึงดาเนินการเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพยากรน้า และ
พลังงาน ดังต่อไปนี้
(๑) วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของ
พื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๒) จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและบังคับการให้เป็นไป
ตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ รวมตลอดทั้งพัฒนาเมืองให้มีความ
เจริญโดยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
(๓) จัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชน
สามารถมีที่ทากินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(๔) จัดให้มีทรัพยากรน้าที่มีคณ
ุ ภาพและเพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคของประชาชน รวมทั้งการประกอบเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และการอื่น
(๕) ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนให้มีการผลิตและการใช้พลังงานทางเลือก
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

๓๘
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(๕) ส่งเสริม บารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่มีผล
ต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วน
ร่วมในการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
มาตรา ๘๖ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านวิทยาศาสตร์
ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน ดังต่อไปนี้
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์
จากพลังงานทดแทนซึ่งได้ จากธรรมชาติและเป็นคุณต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
มาตรา ๘๔ รัฐต้องจัดระบบการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดิน
มาตรา ๘๔ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
อย่างเหมาะสม จัดหาแหล่งน้าเพือ่ เกษตรกรรมให้เกษตรกรอย่าง
ดังต่อไปนี้
ทั่วถึง และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด
(๘) คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและ
สินค้าเกษตรให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมการรวมตัวของ การตลาด ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด รวมทั้งส่งเสริม
เกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของ การรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผนการเกษตร
เกษตรกร
และรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร
(๑๔) ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจ
มาตรา ๘๖ รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยทางานมีงานทา
มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รบั หลักประกันความ
คุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทางาน รวมทั้งหลักประกันในการ
แรงงานสัมพันธ์ การประกันสังคม รวมทั้งค่าตอบแทนแรงงานให้เป็น ดารงชีพทั้งในระหว่างการทางานและเมื่อพ้นภาวะการทางาน ทั้งนี้
ธรรม
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๘๔ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ดังต่อไปนี้
(๗) ส่งเสริมให้ประชากรวัยทางานมีงานทา คุ้มครองแรงงานเด็กและ
สตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบไตรภาคีทผี่ ู้ทางานมีสิทธิเลือก
ผู้แทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุ้มครองให้ผู้ทางานทีม่ ี
คุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่
เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๗๓ รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกร
ประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มปี ริมาณ
และคุณภาพสูง มีความปลอดภัย โดยใช้ต้นทุนต่า และสามารถแข่งขัน
ในตลาดได้ และพึงช่วยเหลือเกษตรกรผูย้ ากไร้ให้มีที่ทากินโดยการ
ปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่นใด

มาตรา ๗๔ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการ
ทางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัยและให้มีงานทา และพึง
คุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการ
ทางาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์
อื่นที่เหมาะสมแก่การดารงชีพ และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออมเพื่อ
การดารงชีพเมื่อพ้นวัยทางาน
รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการ

๓๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๗
แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
มาตรา ๘๓ รัฐต้องดาเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็น

มาตรา ๘๓ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการ
ธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรา ๘๕ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และคุม้ ครองระบบ
มาตรา ๘๔ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
สหกรณ์
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๘๗ รัฐต้องสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัย
(๑) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศัย
กลไกตลาด กากับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คุ้มครอง
กลไกตลาด และสนับสนุนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยต้อง
ผู้บริโภค และป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อม
ยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมธุรกิจซึ่งมี
รวมทั้งยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ควบคุม
บทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความจาเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่
ธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความจาเป็นทางเศรษฐกิจ และต้องไม่
ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความ
ประกอบกิจการแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ จาเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์
ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการ ส่วนรวม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค
จัดให้มีการสาธารณูปโภค
(๒) สนับสนุนให้มีการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลัก
ธรรมาภิบาล ควบคู่กับการประกอบกิจการ
(๔) จัดให้มีการออมเพื่อการดารงชีพในยามชราแก่ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง
(๕) กากับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
และคุ้มครองผู้บริโภค
(๖) ดาเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม คุ้มครอง
ส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า บริการ และการ
ประกอบอาชีพ
(๙) ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระ
และการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุ่ม
ของประชาชนเพื่อดาเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ

มาตรา ๗๕ รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาส
ได้รับประโยชน์จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่าง
ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม
และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชน
และประเทศ
รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน
เว้นแต่กรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของ
รัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การจัดให้มสี าธารณูปโภค หรือ
การจัดทาบริการสาธารณะ
รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่
ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและ
ขนาดกลางของประชาชนและชุมชน
ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงคานึงถึงความสมดุลระหว่างการ
พัฒนาด้านวัตถุ กับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของ
ประชาชน ประกอบกัน

๔๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(๑๑) การดาเนินการใดทีเ่ ป็นเหตุให้โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้น
พื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจาเป็นต่อการ
ดารงชีวิตของประชาชน หรือเพื่อความมัน่ คงของรัฐตกไปเป็นกรรมสิทธิ์
ของเอกชน หรือทาให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด จะกระทา
มิได้
(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี การขนส่งทาง
ราง รวมทั้ง การดาเนินการตามระบบบริหารจัดการขนส่งทั้งภายใน
และระหว่างประเทศ
(๑๓) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
ส่วนที่ ๓
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา ๗๗ รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทา
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่
มาตรา ๗๘ รัฐต้องกระจายอานาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้ง
พัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
ใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น
มาตรา ๒๓๐ การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่ โดยมี
การกาหนดตาแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ให้
ตราเป็นพระราชบัญญัติ
การรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่มีผลเป็นการจัดตั้ง
เป็นกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่ หรือการรวมหรือการโอนกระทรวง
ทบวง กรม ที่มิได้มีการจัดตั้งเป็นกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่ ทั้งนี้

มาตรา ๗๘ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการ
ดาเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติในภาพรวมเป็นสาคัญ
(๒) จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชดั เจน
เหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและ
งบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
(๓) กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียม
กันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็นองค์กร

มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้ง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของ
รัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัตหิ น้าที่ เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวม
ตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติ
เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบตั ิ
และปฏิบัตหิ น้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐพึงดาเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อานาจหรือกระทา
การโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบตั ิหน้าที่ หรือ
กระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

๔๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
โดยไม่มีการกาหนดตาแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้าง
เพิ่มขึ้น หรือการยุบกระทรวง ทบวง กรม ให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา
ภายในสามปีนับแต่วันที่มีการรวมหรือการโอนกระทรวง ทบวง
กรม ตามวรรคสอง จะกาหนดตาแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือ
ลูกจ้างเพิ่มขึ้นในกระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือใน
กระทรวง ทบวง กรม ที่ถูกรวมหรือโอนไป มิได้
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้ระบุอานาจหน้าที่ของ
กระทรวง ทบวง กรม ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ การโอนอานาจหน้าที่ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งหน่วยราชการหรือเจ้าพนักงานที่มีอยูเ่ ดิม
การโอนข้าราชการและลูกจ้าง งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งทรัพย์สนิ
และหนีส้ ิน เอาไว้ด้วย
การดาเนินการตามวรรคสองกับกระทรวง ทบวง กรม ที่มี
พระราชบัญญัติจดั ตั้งขึ้นแล้ว ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยให้ถอื
ว่าพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นนั้น มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายทีม่ ีผลใช้บังคับได้ดังเช่น
พระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
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ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้
ในจังหวัดนั้น
เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
(๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุง
รูปแบบและวิธีการทางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การ
จัดทาและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
(๖) ดาเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรา
กฎหมายของรัฐ ดาเนินการอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม
(๗) จัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดให้มีสภาพัฒนา
การเมืองที่มีความเป็นอิสระ เพื่อติดตามสอดส่องให้มีการปฏิบตั ิตาม
แผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
(๘) ดาเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิ
ประโยชน์อย่างเหมาะสม
มาตรา ๘๑ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมาย
และการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
(๓) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่
ดาเนินการเป็นอิสระ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ
รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย

มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็น และ
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจาเป็นหรือไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตหรือการประกอบ
อาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และดาเนินการให้
ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถ
เข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัตติ ามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
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ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้เกีย่ วข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนามาประกอบการพิจารณาใน
กระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว
รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่
กาหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนา
กฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป
รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะ
กรณีที่จาเป็น พึงกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐและระยะเวลาในการดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมายให้ชัดเจน และพึงกาหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง
มาตรา ๗๘ รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ การจัดทาบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใด
บรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน

๔๓
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หมวด ๖
ไม่มีการแก้ไข
หมวด ๗
รัฐสภา
รัฐสภา
ส่วนที่ ๑
ไม่มีการแก้ไข
ไม่มีการแก้ไข
บททั่วไป
มาตรา ๙๐ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
มาตรา ๘๘ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
มาตรา ๗๙ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติ
รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติ
รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้
แห่งรัฐธรรมนูญนี้
แห่งรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๙๕ บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก
บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใน
บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาใน
วุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้
ขณะเดียวกันมิได้
ขณะเดียวกันมิได้
มาตรา ๙๑ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา
ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา
ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภา
ผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ ให้
ประธานวุฒิสภาทาหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน
ประธานรัฐสภามีอานาจหน้าทีต่ ามที่บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้
และดาเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ
ประธานรัฐสภาและผู้ทาหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตน
เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
รองประธานรัฐสภามีอานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
นี้และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย

มาตรา ๘๙ ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๙๑ ของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๘๐ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา
ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภา
ผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้
ให้ประธานวุฒิสภาทาหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน
ในระหว่างที่ประธานวุฒสิ ภาต้องทาหน้าที่ประธานรัฐสภาตาม
วรรคสอง แต่ไม่มีประธานวุฒสิ ภา และเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ไม่มสี ภาผู้แทนราษฎร ให้รองประธานวุฒิสภาทาหน้าที่ประธาน
รัฐสภา ถ้าไม่มีรองประธานวุฒสิ ภา ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมาก
ที่สุดในขณะนั้นทาหน้าที่ประธานรัฐสภา และให้ดาเนินการเลือก
ประธานวุฒิสภาโดยเร็ว
ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอานาจตามรัฐธรรมนูญ และ
ดาเนินกิจการของรัฐสภาในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ประธานรัฐสภาและผู้ทาหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตน
เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
รองประธานรัฐสภามีหน้าที่และอานาจตามรัฐธรรมนูญ และ
ตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย

๔๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๙๒ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
มาตรา ๙๐ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่าง
ประกอบรัฐธรรมนูญจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคาแนะนาและ พระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคาแนะนาและ
ยินยอมของรัฐสภา
ยินยอมของรัฐสภา และเมื่อพระมหากษัตริยไ์ ด้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยหรือถือเสมือนว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยตาม
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็น
กฎหมายต่อไป
มาตรา ๙๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของ
แต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาทีต่ นเป็นสมาชิกว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา
๑๑๘ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) หรือ (๑๒) หรือมาตรา ๑๓๓
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๙) หรือ (๑๐) แล้วแต่กรณี และให้ประธานแห่ง
สภาที่ได้รับคาร้องส่งคาร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคา
วินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๙๗ การออกจากตาแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาภายหลังวันที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง หรือ
วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคน
หนึ่งสิ้นสุดลง ย่อมไม่กระทบกระเทือนกิจการที่สมาชิกผู้นั้นได้กระทา
ไปในหน้าที่สมาชิก รวมทั้งการได้รบั เงินประจาตาแหน่งหรือประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นก่อนที่สมาชิกผูน้ ั้นออกจากตาแหน่ง หรือก่อนที่
ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้รับแจ้งคาวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่ออกจากตาแหน่งเพราะเหตุ
ที่ผู้นั้นได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ให้

มาตรา ๙๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจานวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา
มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิน้ สุดลงตามมาตรา ๑๐๖ (๓) (๔) (๕) (๖)
(๗) (๘) (๑๐) หรือ (๑๑) หรือมาตรา ๑๑๙ (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) แล้วแต่
กรณี และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคาร้องส่งคาร้องนั้นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินจิ ฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคา
วินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุ
สิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังประธานแห่งสภาทีผ่ ู้นั้นเป็น
สมาชิก และให้ประธานแห่งสภานัน้ ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
วินิจฉัยตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
มาตรา ๙๒ การออกจากตาแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒสิ ภาภายหลังวันที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง หรือวันที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งสิน้ สุดลง
ย่อมไม่กระทบกระเทือนกิจการทีส่ มาชิกผู้นั้นได้กระทาไปในหน้าที่สมาชิก
รวมทั้งการได้รบั เงินประจาตาแหน่งหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ก่อนที่สมาชิกผู้นั้นออกจากตาแหน่ง หรือก่อนที่ประธานแห่งสภาทีผ่ ู้นั้น
เป็นสมาชิกได้รับแจ้งคาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เว้นแต่

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๘๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่าง
พระราชบัญญัติจะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ก็แต่โดยคาแนะนาและ
ยินยอมของรัฐสภา
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหา
กษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
มาตรา ๘๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่
ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตาม
มาตรา ๑๐๑ (๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๒) หรือมาตรา
๑๑๑ (๓) (๔) (๕) หรือ (๗) แล้วแต่กรณี และให้ประธานแห่งสภาที่
ได้รับคาร้อง ส่งคาร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิก
ภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่
เมื่อได้รับเรื่องไว้พิจารณา หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า
สมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่งให้
สมาชิกผู้ถูกร้องหยุดปฏิบตั ิหน้าทีจ่ นกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคา
วินิจฉัย และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญ
แจ้งคาวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ได้รับคาร้องตามวรรคหนึง่
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ถูกร้อง
สิ้นสุดลง ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่
กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทาไปก่อนพ้นจากตาแหน่ง
มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง เป็นจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒสิ ภา
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุ

๔๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

คืนเงินประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ผู้นั้นได้รับมา ในกรณีที่ออกจากตาแหน่งเพราะเหตุที่ผู้นั้นได้รับเลือกตั้งหรือสรรหามา
เนื่องจากการดารงตาแหน่งดังกล่าว
โดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ให้คืนเงินประจา
ตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ผู้นั้นได้รับมาเนื่องจากการ
ดารงตาแหน่งดังกล่าว
ส่วนที่ ๒
ไม่มีการแก้ไข
สภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๙๘ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจานวนห้าร้อย
มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก
คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา
จานวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่ง
๙๙ จานวนหนึ่งร้อยคน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต เขตเลือกตั้งจานวนสามร้อยเจ็ดสิบห้าคน และสมาชิกซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ จานวนสี่ร้อยคน
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจานวนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคน
ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด
วรรคสี่ ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่
และยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้น
ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่
แทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภา
มาตรา ๑๐๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๑๙ (๑) ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ ผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่
ทาให้ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจาก
วรรคห้า ภายใต้บังคับมาตรา ๑๐๙ (๒) ในกรณีที่มีเหตุใด ๆ
การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีจานวนไม่ถึงหนึ่งร้อยคน ให้สมาชิกซึ่งมา ทาให้ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกซึ่งได้รับการ
จากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีจานวนไม่ถึงหนึ่งร้อยยีส่ ิบห้าคน ให้
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิก
เท่าที่มีอยู่
(มาตรา ๙๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔)
มาตรา ๙๓ วรรคหก ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ทาให้การ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งใดมีจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึงห้าร้อยคน
แต่มีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจานวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทั้งหมด ให้ถือว่าสมาชิกจานวนนั้นประกอบเป็นสภาผู้แทน
ราษฎร แต่ต้องดาเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตาม

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
สิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
ตามวรรคหนึ่งได้ด้วย

ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๘๓ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจานวนห้า
ร้อยคน ดังนี้
(๑) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจานวน
สามร้อยห้าสิบคน
(๒) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจานวน
หนึ่งร้อยห้าสิบคน
ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วย
เหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้งหรือประกาศชื่อสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่
ในกรณีมีเหตุใด ๆ ที่ทาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อมีจานวนไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๘๔ ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละเก้าสิบห้าของจานวนสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว หากมีความจาเป็นจะต้องเรียกประชุม
รัฐสภา ก็ให้ดาเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้ โดยให้ถือว่าสภา
ผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ แต่ต้องดาเนินการให้มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจานวนตามมาตรา ๘๓ โดยเร็ว

๔๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

จานวนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้
อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่

ในกรณีเช่นนี้ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวอยู่ในตาแหน่งได้
เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่

(มาตรา ๙๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔)
มาตรา ๙๓ วรรคสอง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับโดยให้ใช้บัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ
วรรคสาม หลักเกณฑ์และวิธีการการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา
มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตละหนึ่งคน
วรรคหก ให้ดาเนินการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง และให้
ส่งผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นไปรวมที่เขตเลือกตั้ง เพื่อ
นับคะแนนรวม แล้วให้ประกาศผลการนับคะแนนโดยเปิดเผย ณ
สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจาเป็น
เฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกาหนดให้นับคะแนน
รวมผลการนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนเป็นอย่างอื่นก็
ได้ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา

มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตละหนึ่งคน
มาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้ผู้มสี ิทธิ
เลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ที่พรรคการเมืองจัดทาขึ้นเพียงบัญชีเดียว และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกผูส้ มัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตัง้
นั้นได้หนึ่งคน
วรรคสอง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน
ตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งซึ่งว่างลงตามมาตรา ๑๑๙ (๒) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน
วรรคสาม การเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง
และลับ
วรรคสี่ ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ให้ดาเนินการนับคะแนนทุกหน่วย
เลือกตั้งรวมกันและประกาศผลการนับคะแนนโดยเปิดเผย ทั้งนี้ ณ
สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลือกตั้งนั้นตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจาเป็น
เฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกาหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้
ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
(มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๑๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตาม
๒๕๕๔)

มาตรา ๘๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคน
และผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละหนึ่ง
คะแนน โดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด หรือจะ
ลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้
ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งทีไ่ ด้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่า
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผูไ้ ด้รับเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง การ
ออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน การประกาศ
ผลการเลือกตั้ง และการอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยกฎหมายดังกล่าวจะกาหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นหลักฐาน
แสดงการเสียภาษีเงินได้ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งด้วยก็ได้
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อ
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม และมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของ
เขตเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบ
เบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่
ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่
เป็นการตัดหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะ
ดาเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามี
การกระทาการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่วา่ จะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่กต็ าม

๔๗
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง การคานวณเกณฑ์จานวนราษฎรต่อ
สมาชิกหนึ่งคน ให้คานวณจากจานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ย
ด้วยจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสีร่ ้อยคน
วรรคสาม จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะ
พึงมี ให้นาจานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนที่คานวณได้ตามวรรคสอง
มาเฉลีย่ จานวนราษฎรในจังหวัดนัน้ จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์
จานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตามวรรคสอง ให้มีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑ์จานวน
ราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนัน้
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจานวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จานวนราษฎรต่อ
สมาชิกหนึ่งคน
วรรคสี่ เมื่อได้จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละ
จังหวัดตามวรรคสามแล้ว ถ้าจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่
ครบสีร่ ้อยคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคานวณตามวรรคสาม
มากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดทีม่ ี
เศษที่เหลือจากการคานวณตามวรรคสามในลาดับรองลงมาตามลาดับ
จนครบจานวนสี่ร้อยคน
มาตรา ๑๐๓ จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ได้ไม่เกินหนึ่งคน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขต
จังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจานวนเท่าจานวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่พึงมี โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจานวนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหนึ่งคน

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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มาตรา ๙๔ วรรคสอง การคานวณเกณฑ์จานวนราษฎรต่อ
สมาชิกหนึ่งคน ให้คานวณจากจานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง
เฉลี่ยด้วยจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามร้อยเจ็ดสิบห้าคน
วรรคสาม จานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึง
มี ให้นาจานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนที่คานวณได้ตามวรรคสอง
มาเฉลีย่ จานวนราษฎรในจังหวัดนัน้ จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์
จานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตามวรรคสอง ให้มีสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินเกณฑ์
จานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
จังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจานวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จานวน
ราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน
วรรคสี่ เมื่อได้จานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรของแต่ละ
จังหวัดตามวรรคสามแล้ว ถ้าจานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรยังไม่ครบ
สามร้อยเจ็ดสิบห้าคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคานวณตาม
วรรคสามมากที่สดุ ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคน และให้เพิ่มสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่
จังหวัดที่มเี ศษที่เหลือจากการคานวณตามวรรคสามในลาดับรองลงมา
ตามลาดับจนครบจานวนสามร้อยเจ็ดสิบห้าคน
วรรคห้า จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้
ไม่เกินหนึ่งคน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดใดมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัด
ออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจานวนเท่าจานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่
พึงมี โดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
หนึ่งคน และในกรณีที่จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่ง
เขต ต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ตดิ ต่อกัน และต้องให้
จานวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน

มาตรา ๘๖ การกาหนดจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ดาเนินการตาม
วิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ใช้จานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียน
ราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วย
จานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรสามร้อยห้าสิบคน จานวนที่ได้รับให้
ถือว่าเป็นจานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน
(๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จานวนราษฎรต่อสมาชิก
หนึ่งคนตาม (๑) ให้มสี มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่ง
คน โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
(๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจานวน
ราษฎรที่ถึงเกณฑ์จานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน
(๔) เมื่อได้จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัด
ตาม (๒) และ (๓) แล้ว ถ้าจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่
ครบสามร้อยห้าสิบคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการคานวณตาม
(๓) มากที่สุด ให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งคน และให้เพิ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่
จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคานวณนั้นในลาดับรองลงมา
ตามลาดับจนครบจานวนสามร้อยห้าสิบคน
(๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกิน
หนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือก
ตั้งแต่ละเขตให้ตดิ ต่อกัน และต้องจัดให้มีจานวนราษฎรในแต่ละเขต
ใกล้เคียงกัน

๔๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
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จังหวัดใดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่าหนึ่งเขต ต้องแบ่งพื้นที่
(มาตรา ๙๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องให้จานวนราษฎรในแต่ ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔)
ละเขตใกล้เคียงกัน
มาตรา ๑๐๘ พรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกเข้าเป็นผู้สมัครรับ
มาตรา ๑๐๓ พรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกเข้าเป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด จะส่ง เลือกตั้งในการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ต้องส่งสมาชิกเข้าสมัครรับ
ได้คนเดียวในเขตเลือกตั้งนั้น
เลือกตั้งให้ครบจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีได้ในเขต
เลือกตั้งนั้น และจะส่งเกินจานวนดังกล่าวมิได้
เมื่อพรรคการเมืองใดส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งครบจานวน
ตามวรรคหนึ่งแล้ว แม้ภายหลังจะมีจานวนลดลงจนไม่ครบจานวน ไม่
ว่าด้วยเหตุใด ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นส่งสมาชิกเข้าสมัครรับ
เลือกตั้งครบจานวนแล้ว
เมื่อพรรคการเมืองใดส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้งแล้ว พรรค
การเมืองนั้นหรือผูส้ มัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองนัน้ จะถอนการ
สมัครรับเลือกตั้งหรือเปลีย่ นแปลงผูส้ มัครรับเลือกตั้งมิได้
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มาตรา ๘๗ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งต้องเป็นผู้ซึ่งพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัคร
รับเลือกตั้ง และจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้
เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ผูส้ มัครรับเลือกตั้งหรือพรรค
การเมืองจะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลีย่ นแปลงผู้สมัครรับ
เลือกตั้งได้เฉพาะกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งตายหรือขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้าม และต้องกระทาก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง

มาตรา ๘๘ ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง แจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองนั้นมีมติว่าจะ
เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
ปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ และให้นาความใน
มาตรา ๘๗ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้
มาตรา ๘๙ การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา ๘๘ ต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ โดยมี
รายละเอียดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
(๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ และไม่เคยทาหนังสือ
ยินยอมตาม (๑) ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนั้น

๔๙
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การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่มี
การเสนอชื่อบุคคลนั้น

มาตรา ๙๙ วรรคหนึ่ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ให้ผู้มสี ิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือก
บัญชีรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทาขึ้น โดยให้เลือก
บัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และให้ถือเขตประเทศ
เป็นเขตเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้ผู้มสี ิทธิ
เลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ที่พรรคการเมืองจัดทาขึ้นเพียงบัญชีเดียว และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกผูส้ มัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตัง้
นั้นได้หนึ่งคน
มาตรา ๙๙ วรรคสอง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตาม
วรรคหนึ่ง ให้พรรคการเมืองจัดทาขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี ไม่
เกินบัญชีละหนึ่งร้อยคน และให้ยนื่ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
วันเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง
วรรคสาม รายชื่อของบุคคลในบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง
จะต้อง
(๑) ประกอบด้วยรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ
อย่างเป็นธรรม
(๒) ไม่ซ้ากับรายชื่อในบัญชีที่พรรคการเมืองอื่นจัดทาขึ้น และ
ไม่ซ้ากับรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตาม
มาตรา ๑๐๒ และ
(๓) จัดทารายชื่อเรียงตามลาดับหมายเลข

มาตรา ๙๕ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชี
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทาขึ้น โดยให้ผมู้ ีสิทธิ
เลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อ
หนึ่งเพียงบัญชีเดียว และให้ถือเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง
(มาตรา ๙๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔)
มาตรา ๙๖ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๙๕ ให้
พรรคการเมืองจัดทาขึ้นพรรคการเมืองละหนึ่งบัญชี ไม่เกินบัญชีละ
หนึ่งร้อยยี่สิบห้าคน และให้ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวัน
เปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองใดที่ได้ยื่นไว้
แล้ว ถ้าปรากฏว่าก่อนหรือในวันเลือกตั้งมีเหตุไม่ว่าด้วยประการใดที่
มีผลทาให้บญ
ั ชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นมีจานวนผู้สมัครรับ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ครบตามจานวนที่พรรคการเมืองนั้นได้
ยื่นไว้ ให้ถือว่าบัญชีรายชือ่ ของพรรคการเมืองนั้นมีจานวนผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเท่าที่มีอยู่ และในกรณีนี้ให้ถือว่าสภา
ผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๙๗ การจัดทาบัญชีผู้รับสมัครรับเลือกตั้งของพรรค
การเมืองสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) บัญชีรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ต้องประกอบด้วยรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมภิ าคต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม และต้อง

มาตรา ๙๐ พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อได้
การส่งผูส้ มัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคการเมือง
จัดทาบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชี โดยผูส้ มัครรับเลือกตั้งของแต่
ละพรรคต้องไม่ซ้ากัน และไม่ซ้ากับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง โดยส่งบัญชีรายชือ่ ดังกล่าวให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง
การจัดทาบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง ต้องให้สมาชิกของพรรค
การเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย โดยต้องคานึงถึงผู้สมัครรับ
เลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและ
หญิง

๕๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

คานึงถึงโอกาส สัดส่วนที่เหมาะสมและความเท่าเทียมกันระหว่างหญิง
และชาย
(๒) รายชื่อในบัญชีต้องไม่ซ้ากับบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง
อื่นจัดทาขึ้น และไม่ซ้ากับรายชื่อของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๔ และ
(๓) จัดทารายชื่อเรียงตามลาดับหมายเลข
(มาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช
๒๕๕๔)
มาตรา ๑๐๐ บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดได้คะแนน
มาตรา ๙๘ การคานวณสัดส่วนผูส้ มัครรับเลือกตั้งตามบัญชี
เสียงน้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ให้ถือ รายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับเลือกตั้ง ให้นาคะแนนที่
ว่าไม่มผี ู้ใดในบัญชีนั้นได้รับเลือกตัง้ และมิให้นาคะแนนเสียงดังกล่าว แต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศแล้ว
มารวมคานวณเพื่อหาสัดส่วนจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
คานวณเพื่อแบ่งจานวนผู้ที่จะได้รบั เลือกของแต่ละพรรคการเมือง
วรรคสอง
เป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับจานวนคะแนนรวมข้างต้น โดย
วิธีคานวณสัดส่วนคะแนนเสียงที่บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรค
แต่ละพรรคได้รบั อันจะถือว่าบุคคลซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีของพรรค การเมืองได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่คานวณได้เรียงตามลาดับ
การเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งตามสัดส่วนที่คานวณได้ ให้เป็นไปตาม
หมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎหมายประกอบ
และวิธีการที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา
วุฒิสภา
ให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของแต่
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๙๔ วรรคหก มาใช้บังคับกับการนับ
ละพรรคการเมือง ได้รับเลือกตั้งเรียงตามลาดับจากหมายเลขต้นบัญชี คะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อด้วย
ลงไปตามจานวนสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่คานวณได้สาหรับ โดยอนุโลม ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกาหนดให้มีการ
บัญชีรายชื่อนั้น
รวมผลการนับคะแนนเบื้องต้นที่จงั หวัดก่อนก็ได้
มาตรา ๑๐๔ วรรคห้า การนับคะแนนและการประกาศ
คะแนนที่บัญชีรายชื่อแต่ละบัญชีได้รับในแต่ละเขตเลือกตั้งตามมาตรา
(มาตรา ๙๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
๑๐๓ ให้นาบทบัญญัติวรรคสีม่ าใช้บังคับโดยอนุโลม
ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔)

มาตรา ๙๑ การคานวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ของแต่ละพรรคการเมือง ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) นาคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคทีส่ ่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชือ่ ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจานวนสมาชิกทั้งหมดของสภา
ผู้แทนราษฎร
(๒) นาผลลัพธ์ตาม (๑) ไปหารจานวนคะแนนรวมทั้งประเทศ
ของพรรคการเมืองแต่ละพรรคทีไ่ ด้รับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ ทุกเขต จานวนที่ได้รับให้ถือเป็น
จานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้
(๓) นาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึง
มีได้ตาม (๒) ลบด้วยจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนัน้ ได้รับเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง
ผลลัพธ์คือจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรค
การเมืองนั้นจะได้รับ
(๔) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือสูงกว่าจานวนสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (๒) ให้พรรค
การเมืองนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจานวนที่ได้รับจากการ

๕๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และไม่มสี ิทธิได้รับการจัดสรรสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ และให้นาจานวนสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมือง
ที่มีจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่ากว่า
จานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม
(๒) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มผี ลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจานวนที่จะพึงมีได้ตาม (๒)
(๕) เมื่อได้จานวนผูไ้ ด้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละ
พรรคการเมืองแล้ว ให้ผสู้ มัครรับเลือกตั้งตามลาดับหมายเลขใน
บัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองนั้น เป็นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีที่ผสู้ มัครรับเลือกตั้งผู้ใดตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับ
เลือกตั้ง แต่ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้นาคะแนนที่
มีผู้ลงคะแนนให้มาคานวณตาม (๑) และ (๒) ด้วย
การนับคะแนน หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณ การคิดอัตราส่วน
และการประกาศผลการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๙๒ เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผสู้ มัครรับเลือกตั้งรายใดได้รบั
คะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ให้จัดให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่ และมิให้นับคะแนนที่ผสู้ มัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไปใช้ใน
การคานวณตามมาตรา ๙๑ ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งดาเนินการให้มีการรับสมัครผูส้ มัครรับเลือกตั้งใหม่ โดย
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเดิมทุกรายไม่มสี ิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น
มาตรา ๙๓ ในการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรือบางหน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศ
ผลการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่มีการ
ประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งไม่ว่าด้วยเหตุใด การ

๕๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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คานวณจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองพึงมี
และจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรค
การเมืองพึงได้รับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
บัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีที่ผลการคานวณตามวรรคหนึ่งทาให้จานวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ ของพรรคการเมืองใดลดลง ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นใน
ลาดับท้ายตามลาดับพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๙๔ ภายในหนึ่งปีหลังจากวันเลือกตั้งอันเป็นการ
เลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดขึ้นใหม่ เพราะเหตุที่การเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม ให้นาความใน
มาตรา ๙๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตาแหน่งที่ว่างไม่ว่า
ด้วยเหตุใดภายหลังพ้นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งทั่วไป มิให้มี
ผลกระทบกับการคานวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรค
การเมืองจะพึงมีตามมาตรา ๙๑
มาตรา ๑๐๕ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๙๙ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๙๕ บุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี้ เป็นผูม้ ีสิทธิ
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ เลือกตั้ง
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มสี ัญชาติไทยโดยการแปลง
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มี
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบรู ณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปี สัญชาติ ต้องได้สญ
ั ชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
การเลือกตั้ง และ
ที่มีการเลือกตั้ง และ
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อย
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่
กว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง
น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตัง้
น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตัง้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๓ ที่ตนมีชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียน
อยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลา บ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้า บ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่า
น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
สิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร ย่อมมีสิทธิ เก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร จะขอ
ย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ณ
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เงื่อนไขที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาบัญญัติ
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บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
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สถานที่ และตามวันเวลา วิธีการ และเงื่อนไขที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรก็ได้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุอัน
สมควรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจถูกจากัดสิทธิบางประการตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๑๐๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็น
มาตรา ๑๐๐ บุคคลผูม้ ีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็น
มาตรา ๙๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็น
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึง
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคาสั่งที่ชอบด้วย
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคาสั่งที่ชอบด้วย
ที่สุดแล้วหรือไม่
กฎหมาย
กฎหมาย
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคาสั่งที่ชอบด้วย
(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๔) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
กฎหมาย
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
มาตรา ๑๐๗ บุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัตดิ ังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัคร
มาตรา ๑๐๑ บุคคลผูม้ ีคณ
ุ สมบัตดิ ังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิ
มาตรา ๙๗ บุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี้ เป็นผูม้ ีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เว้นแต่
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียง
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียง
เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
พรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง
พรรคการเมืองเดียว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึง
(๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียง
เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ต้องเป็นสมาชิก วันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีทมี่ ีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา
พรรคเดียวนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวเป็นเวลา
ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน
เก้าสิบวัน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง
(๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะ
(๕) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่าง
(๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ด้วย คือ
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตัง้ มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดทีส่ มัครรับเลือกตั้ง
(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดทีส่ มัครรับเลือกตั้ง
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(ข) เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดทีส่ มัครรับ
เลือกตั้ง หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นใน
จังหวัดนั้น
(ค) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ง) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา
(จ) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัด
ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี
(๕) ยกเลิก
(๖) คุณสมบัติอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบตั ิหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่
กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี

(มาตรา ๑๐๑ (๕) ยกเลิก โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔)
มาตรา ๑๐๙ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้าม
มาตรา ๔๘ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการ
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ
หรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือ
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
โทรคมนาคม มิได้ ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี
กิจการหรือถือหุ้นแทน หรือจะดาเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดย
(๓) เป็นบุคคลผู้มลี ักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก ทางตรงหรือทางอ้อมที่สามารถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในทานอง
สภาแทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๖ (๑) (๒) หรือ (๔)
เดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการดังกล่าว
(๔) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
มาตรา ๑๐๒ บุคคลผูม้ ีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคล
(๕) เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกตัง้ แต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้น
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดย
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
ประมาท
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงาน
(๓) เป็นบุคคลผู้มลี ักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการ สภาแทนราษฎรตามมาตรา ๑๐๐ (๑) (๒) หรือ (๔)
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๔) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๗) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็น
(๕) เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี
ของแผ่นดิน เพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือ
(๘) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจานอกจาก ความผิดลหุโทษ
ข้าราชการการเมือง
(๙) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น

มาตรา ๙๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิ
ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนใด ๆ
(๔) เป็นบุคคลผูม้ ีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา
๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการ
ชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๖) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๗) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวัน
เลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ

๕๕

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(๑๐) เป็นสมาชิกวุฒิสภา
(๑๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๒) เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(๑๓) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ตามมาตรา ๒๙๕
(๑๔) เคยถูกวุฒสิ ภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออก
จากตาแหน่งและยังไม่พ้นกาหนดห้าปีนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติจนถึง
วันเลือกตั้ง

(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดิน เพราะร่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๘) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจานอกจาก
ข้าราชการการเมือง
(๙) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
(๑๐) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงแล้วยังไม่เกินสองปี
(๑๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๒) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๑๓) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ตามมาตรา ๒๖๓
(๑๔) เคยถูกวุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนออก
จากตาแหน่ง

(๙) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคา
พิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๐) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือ
กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทา
โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดใน
ความผิดฐานเป็นผูผ้ ลิต นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วย
การพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๑) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการ
ทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
นอกจากข้าราชการการเมือง
(๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและ
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งใน
องค์กรอิสระ
(๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๘) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือ
มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม

๕๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๑๔ อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกาหนดคราวละสี่ปี
นับแต่วันเลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๐๔ อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกาหนดคราวละสี่ปี
นับแต่วันเลือกตั้ง
ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรค
การเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้
มาตรา ๑๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริม่
มาตรา ๑๐๕ ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๗ ของ
ตั้งแต่วันเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๑๘ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุด
มาตรา ๑๐๖ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ลง เมื่อ
สิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร
สภาผู้แทนราษฎร
(๒) ตาย
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๗
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐๑
(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖)
(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๒
(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)
(๖) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๕ หรือมาตรา ๒๖๖
(๖) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๑
(๗) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก หรือพรรคการเมือง
(๗) ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ที่ตนเป็นสมาชิกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุม
(๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก หรือพรรค
ร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผูแ้ ทน
การเมืองที่ตนเป็นสมาชิกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ราษฎรทีส่ ังกัดพรรคการเมืองนั้น ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรค
ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและ
การเมืองที่ตนเป็นสมาชิก ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีส่ ังกัดพรรคการเมืองนั้น ให้พ้นจากการเป็น วันที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติ เว้นแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น
สมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า
ได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมือง
สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ลาออกหรือพรรคการเมืองมีมติ เว้นแต่ มีมติ คัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ถ้าศาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นได้อทุ ธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
สามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติคัดค้านว่ามติดังกล่าวมี
ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วนั ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย แต่ถ้า
ลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติ
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม
ดังกล่าวมิได้มลี ักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม ให้ถือว่าสมาชิกภาพ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรผู้นนั้ อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้
สิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
วินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม สมาชิกสภา

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๙๙ ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๔ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๐๐ ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๕ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๐๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๙๓
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙๗
(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘
(๗) กระทาการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ หรือ
มาตรา ๑๘๕
(๘) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก
(๙) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็น
สมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรค
การเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ใน
กรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของ
พรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ
ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วนั ที่พ้นสามสิบวันดังกล่าว
(๑๐) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีที่
ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเพราะมีคาสั่งยุบพรรค
การเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก และสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้

๕๗

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ผู้แทนราษฎรผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
(๙) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีคาสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น
เป็นสมาชิก และไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถอื
ว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกาหนดหกสิบวันนั้น
(๑๐) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตาม
มาตรา ๙๖ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่
วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย แล้วแต่กรณี
(๑๑) ขาดประชุมเกินจานวนหนึ่งในสี่ของจานวนวันประชุมใน
สมัยประชุมที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สบิ วันโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๑๒) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ใน
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม (๗) ให้
มีผลในวันถัดจากวันที่ครบสามสิบวันนับแต่วันที่มีพระบรมราช
โองการแต่งตั้ง
มาตรา ๑๑๕ เมื่ออายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหา
กษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึง่ ต้องกาหนดวันเลือกตั้งภายในสี่สิบ
ห้าวันนับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้น
ต้องกาหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

(๘) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีคาสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น
เป็นสมาชิก และไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาสั่ง ในกรณีเช่นนี้ให้
ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่ครบกาหนดหกสิบวันนั้น
(๙) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตาม
มาตรา ๙๑ หรือศาลฎีกามีคาสั่งตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ในกรณี
เช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติหรือศาลมี
คาวินิจฉัยหรือคาสั่ง แล้วแต่กรณี
(๑๐) ขาดประชุมเกินจานวนหนึ่งในสี่ของจานวนวันประชุมใน
สมัยประชุมที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สบิ วันโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๑๑) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก แม้จะมีการรอการ
ลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีคาสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดหกสิบ
วันนั้น
(๑๑) พ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา
๒๓๕ วรรคสาม
(๑๒) ขาดประชุมเกินจานวนหนึ่งในสี่ของจานวนวันประชุมใน
สมัยประชุมที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สบิ วันโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร
(๑๓) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก แม้จะมีการรอการ
ลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

มาตรา ๑๐๗ ตรงกับบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๕ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๑๑๖ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจที่จะ
ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ใหม่

มาตรา ๑๐๘ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจที่จะ
ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ใหม่

มาตรา ๑๐๒ เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ภายในสี่สิบห้า
วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิน้ อายุ
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๐๓ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจที่จะ
ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

๕๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่ง
ต้องกาหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตัง้
ทั่วไปภายในหกสิบวัน และวันเลือกตั้งนั้นต้องกาหนดเป็นวันเดียวกัน
ทั่วราชอาณาจักร
การยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระทาได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์
เดียวกัน

การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่ง
ต้องกาหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตัง้
ทั่วไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวันนับ
แต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร และวันเลือกตั้งนั้นต้องกาหนดเป็นวัน
เดียวกันทั่วราชอาณาจักร
การยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระทาได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์
เดียวกัน

มาตรา ๑๑๙ เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร
หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ตาแหน่งที่ว่างเป็นตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองใดจัดทาขึ้นตามมาตรา ๙๙ ให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง ให้ผมู้ ีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองนั้นในลาดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน
(๒) ในกรณีที่ตาแหน่งที่ว่างเป็นตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๒ ให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนภายในสี่สิบห้าวันนับ
แต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลือไม่
ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา และ
ให้กระทาได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน
ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใช้
บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดวันเลือกตั้ง
ทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกิน
หกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ วันเลือกตั้ง
นั้นต้องกาหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งตามวันที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศกาหนดตามมาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกาหนดวันเลือกตั้งใหม่กไ็ ด้ แต่ต้องจัด
ให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง
แต่เพื่อประโยชน์ในการนับอายุตามมาตรา ๙๕ (๒) และมาตรา ๙๗
(๒) ให้นับถึงวันเลือกตั้งที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา
๑๐๓ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๐๙ เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง
มาตรา ๑๐๕ เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร
เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร
หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจาก
(๑) ในกรณีที่เป็นตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจาก
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ดาเนินการตราพระราช
ราษฎรขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตาแหน่ง กฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทน
นั้นว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปด ตาแหน่งที่ว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยูไ่ ม่ถึง
สิบวัน
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้นาความในมาตรา ๑๐๒ มาใช้บังคับโดย
(๒) ในกรณีที่เป็นตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการ อนุโลม
เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มี
(๒) ในกรณีที่เป็นตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
ชื่ออยู่ในลาดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมา รายชื่อ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผมู้ ีชื่ออยู่ในลาดับ
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยต้องประกาศใน
ถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิก
ราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่ไม่ สภาผู้แทนราษฎรแทนตาแหน่งที่วา่ ง โดยต้องประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีต่ าแหน่งนั้นว่างลง หากไม่มีรายชือ่

๕๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
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สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๑)
ให้เริ่มตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผเู้ ข้ามาแทนนั้นได้รับการประกาศชื่อ ส่วน
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริม่
ตั้งแต่วันเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามา
แทนนั้นให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่
เหลืออยู่

มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม
(๑) ให้เริ่มนับแต่วันเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ส่วนสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผูเ้ ข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริ่มนับแต่วัน
ถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา และให้สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรผูเ้ ข้ามาแทนตาแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ในตาแหน่งได้เพียง
เท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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เหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม
(๑) ให้เริ่มนับแต่วันเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ส่วนสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (๒) ให้เริ่มนับแต่วันถัด
จากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา และให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรผู้เข้ามาแทนตาแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าอายุ
ของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่
การคานวณสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองสาหรับสมาชิก
(มาตรา ๑๐๙ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่ เมื่อมีการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔)
ว่าง ให้เป็นไปตามมาตรา ๙๔
มาตรา ๑๒๐ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการ
มาตรา ๑๑๐ ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการ
มาตรา ๑๐๖ ภายหลังทีค่ ณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริยจ์ ะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ แผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริยจ์ ะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แผ่นดินแล้ว พระมหากษัตริยจ์ ะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัดของ ผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกในสังกัด ผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจานวนสมาชิก
พรรคตนมิได้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี และมีจานวนมากที่สดุ ในบรรดา ของพรรคตนมิได้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี และมีจานวนมากที่สดุ ใน
มากที่สุด และสมาชิกมิได้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภา
พรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิได้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี แต่ไม่นอ้ ย บรรดาพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิได้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรี ผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้นาฝ่ายค้าน
กว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน
แต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา ในสภาผู้แทนราษฎร
ราษฎรในขณะแต่งตั้ง เป็นผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ผู้แทนราษฎรในขณะแต่งตั้ง เป็นผูน้ าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มีสมาชิกเท่ากัน ให้ใช้
ในกรณีที่ไม่มีพรรคการเมืองใดในสภาผู้แทนราษฎรมีลักษณะที่
ในกรณีที่ไม่มีพรรคการเมืองใดในสภาผู้แทนราษฎรมีลักษณะที่ วิธีจับสลาก
กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผูเ้ ป็นหัวหน้า
กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรค
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
พรรคการเมืองซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากจากสมาชิกสภาผู้แทน การเมืองซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนข้างมากจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน ราชโองการแต่งตั้งผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ราษฎรในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้น มิได้ดารง
พรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นมิได้ดารงตาแหน่ง
ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
ตาแหน่งรัฐมนตรี เป็นผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่มี รัฐมนตรี เป็นผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่มีเสียง
ขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อมีเหตุตามมาตรา ๑๑๘ (๑)
เสียงสนับสนุนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก
สนับสนุนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก
(๒) (๓) หรือ (๔) ในกรณีเช่นนี้ พระมหากษัตริยจ์ ะได้ทรงแต่งตั้ง
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนตาแหน่งที่ว่าง
โองการ แต่งตั้งผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ราชโองการแต่งตั้งผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากตาแหน่งเมื่อขาด
ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากตาแหน่งเมื่อขาด
คุณสมบัติดังกล่าวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และให้นาบทบัญญัติ
คุณสมบัติดังกล่าวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๑๒๔ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้พระมหา
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มาตรา ๑๕๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้พระมหากษัตริยจ์ ะ
ได้ทรงแต่งตั้งผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนตาแหน่งที่ว่าง
ส่วนที่ ๓
วุฒิสภา
มาตรา ๑๒๑ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้ง
จานวนสองร้อยคน
ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และ
ยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้วุฒิสภา
ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๑๒๒ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ให้ใช้เขตจังหวัดเป็น
เขตเลือกตั้ง
การคานวณเกณฑ์จานวนสมาชิกวุฒิสภาที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี
ให้คานวณตามวิธีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง วรรคสาม และ
วรรคสี่ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นได้หนึ่งคน
การเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
ในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกวุฒิสภาได้มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลาดับจนครบจานวนสมาชิก
วุฒิสภาที่จะพึงมีได้ในจังหวัดนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๓๔ เมื่อตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาขึ้นแทนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่
อายุของวุฒิสภาจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
สมาชิกวุฒิสภาผู้เข้ามาแทนนั้นให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าอายุ
ของวุฒิสภาที่เหลืออยู่

กษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนตาแหน่ง
ที่ว่าง
ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๑๑ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจานวนรวมหนึ่งร้อย
ห้าสิบคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน
และมาจากการสรรหาเท่ากับจานวนรวมข้างต้นหักด้วยจานวนสมาชิก
วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
ในกรณีทมี่ ีการเพิ่มหรือลดจังหวัดในระหว่างวาระของสมาชิก
วุฒิสภาทีม่ าจากการเลือกตั้ง ให้วุฒสิ ภาประกอบด้วยสมาชิกเท่าทีม่ ีอยู่
ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และ
ยังมิได้มีการเลือกตั้งหรือสรรหาขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่าง แล้วแต่กรณี ให้
วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ทาให้สมาชิกวุฒิสภาไม่ครบจานวน
ตามวรรคหนึ่ง แต่มีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจานวน
สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด ให้ถือว่าวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจานวน
ดังกล่าว แต่ต้องมีการเลือกตั้งหรือการสรรหาให้ได้สมาชิกวุฒิสภา
ครบจานวนตามวรรคหนึ่งภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มี
เหตุการณ์ดังกล่าว และให้สมาชิกวุฒิสภาที่เข้ามานั้นอยู่ในตาแหน่ง
เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
มาตรา ๑๑๒ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละจังหวัด ให้
ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และให้มีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึง่
คน โดยให้ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งได้หนึ่งเสียงและให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ให้ผสู้ มัครรับ
เลือกตั้งสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ก็แต่เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของวุฒิสภา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลือกตั้งและการหา
เสียงเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

มาตรา ๑๐๗ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจานวนสองร้อย
คน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทางาน
หรือเคยทางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการ
แบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทาให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับ
เลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุม่ ใดกลุ่มหนึ่งได้
การแบ่งกลุ่ม จานวนกลุ่ม และคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละ
กลุ่ม การสมัครและรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง การ
ได้รับเลือก จานวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุม่ การขึ้น
บัญชีสารอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชีสารองขึ้นดารงตาแหน่งแทน
และมาตรการอื่นใดที่จาเป็นเพื่อให้การเลือกกันเองเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
ให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จะกาหนดมิให้
ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หรือจะกาหนดให้มี
การคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วยวิธีการอื่นใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วน
ร่วมในการคัดกรองก็ได้
การดาเนินการตามวรรคสอง ให้ดาเนินการตั้งแต่ระดับอาเภอ
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทน
ปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ
ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจานวนไม่ครบตามวรรค
หนึ่ง ไม่ว่าเพราะเหตุตาแหน่งว่างลง หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่
เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มรี ายชื่อบุคคลที่
สารองไว้เหลืออยู่ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่
แต่ในกรณีที่มสี มาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก

๖๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๒๐ เมื่อตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงเพราะเหตุ
ตามมาตรา ๑๑๙ ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓
มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งหรือการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภาในกรณีดังกล่าว และให้สมาชิกวุฒิสภาผูเ้ ข้า
มาแทนตาแหน่งที่ว่างลงนั้น อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของสมาชิกวุฒิสภาที่ว่างลงจะเหลือไม่ถึง
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน จะไม่ดาเนินการเลือกตั้งหรือการสรรหาก็ได้

วุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี ให้ดาเนินการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามี
สมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผไู้ ด้รับเลือก
ดังกล่าวอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และ
ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดวันเริ่มดาเนินการเพื่อเลือกไม่ช้า
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
การกาหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้นาความ
ในมาตรา ๑๐๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๔ ใหนาบทบัญญัติมาตรา ๑๐๕ และมาตรา ๑๐๖
มาใชบังคับกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาดวย โดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๓ ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้พิพากษาในศาลฎีกา
ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
มอบหมายจานวนหนึ่งคนและตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุม
ใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายจานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
ทาหน้าที่สรรหาบุคคลตามมาตรา ๑๑๔ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแจ้งผลการ
สรรหาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลผูไ้ ด้รับการสรรหาเป็น
สมาชิกวุฒิสภา
ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองให้กรรมการผู้หนึ่งเป็น
ประธานกรรมการ
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตาแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่
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มาตรา ๑๑๔ ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดาเนินการ
สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กร
ต่าง ๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นที่
เป็นประโยชน์ในการปฏิบตั ิการตามอานาจหน้าที่ของวุฒิสภาเป็น
สมาชิกวุฒิสภาเท่าจานวนที่จะพึงมีตามที่กาหนดในมาตรา ๑๑๑
วรรคหนึ่ง
ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
วุฒิสภาเป็นสาคัญ และให้คานึงถึงองค์ประกอบจากบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน โอกาสและความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ สัดส่วนของบุคคลในแต่ละภาคตามวรรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกัน
รวมทั้งการให้โอกาสกับผูด้ ้อยโอกาสทางสังคมด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๒๕ บุคคลผู้มีคณ
ุ สมบัตดิ ังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัคร
มาตรา ๑๑๕ บุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้า
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันสมัครรับเลือกตั้งหรือ
(๔) มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๐๗ (๕)
วันที่ได้รับการเสนอชื่อ
มาตรา ๑๒๖ บุคคลผูม้ ีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิ
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
(๑) เป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย
(๒) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเคยเป็นสมาชิกสภา
(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎรและพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วยัง มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
ไม่เกินหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดทีส่ มัครรับเลือกตั้ง
(๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่ง
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับ
รัฐธรรมนูญนี้ในอายุของวุฒิสภาคราวก่อนการสมัครรับเลือกตั้ง
เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐๘ สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก
(๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือ
ทางานในด้านที่สมัคร ไม่น้อยกว่าสิบปี หรือเป็นผู้มลี ักษณะตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๔) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทางาน หรือมีความ
เกี่ยวพันกับพื้นที่ทสี่ มัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บญ
ั ญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ข. ลักษณะต้องห้าม
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(๔) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา
๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)
มาตรา ๑๒๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้เปนบุคคลตองหาม
มิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
(๑) เปนสมาชิกหรือผูดารงตาแหนงอื่นของพรรคการเมือง
(๒) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเคยเปนสมาชิกสภาผู
แทนราษฎรและพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวยังไม
เกินหนึง่ ปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๓) เปนหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแหงรัฐ
ธรรมนูญนี้ในอายุของวุฒิสภาคราวกอนการสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา
๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ
(๑๔)
มาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นรัฐมนตรีหรือ
ข้าราชการการเมืองอื่นมิได้

(ง) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัด
ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี
(๕) ไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดารงตาแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
(๖) ไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง
หรือเคยเป็นสมาชิกหรือเคยดารงตาแหน่งและพ้นจากการเป็น
สมาชิกหรือการดารงตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมืองมาแล้วยังไม่
เกินห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
(๗) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือเคยเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและพ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่
เกินห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
(๘) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา
๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)
(๙) ไม่เป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองอื่นซึ่งมิใช่
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเคยเป็นแต่พ้นจากตาแหน่ง
ดังกล่าวมาแล้วยังไม่เกินห้าปี
มาตรา ๑๑๖ วรรคหนึ่ง สมาชิกวุฒิสภาจะเป็นรัฐมนตรี ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองอื่น หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มิได้
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(๑) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม
มาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕)
(๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘)
(๒) เป็นข้าราชการ
(๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้น
จากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวัน
สมัครรับเลือก
(๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง
เว้นแต่ได้พ้นจากการดารงตาแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อย
กว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๖) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น
รัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนบั ถึงวันสมัครรับเลือก
(๗) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๘) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดารงตาแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผู้ดารงตาแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือ
ในองค์กรอิสระ
(๙) เคยดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๓๐ อายุของวุฒิสภามีกาหนดคราวละหกปีนับแต่วัน
มาตรา ๑๑๗ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๙ อายุของวุฒิสภามีกาหนดคราวละห้าปีนับแต่
เลือกตั้ง
เริ่มตั้งแต่วันที่มกี ารเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพของสมาชิก วันประกาศผลการเลือก
มาตรา ๑๓๒ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริม่ ตั้งแต่วัน
วุฒิสภาทีม่ าจากการสรรหาเริม่ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒสิ ภาเริม่ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
เลือกตั้ง
ประกาศผลการสรรหา
การเลือกตั้งประกาศผลการเลือก
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒสิ ภามีกาหนดคราวละหกปีนับแต่
เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในตาแหน่ง
วันเลือกตั้ง หรือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่

๖๔
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มาตรา ๑๓๑ เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์
จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องกาหนดวันเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งต้องกาหนดเป็นวัน
เดียวกันทั่วราชอาณาจักร
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามมาตรา ๑๖๘ ให้สมาชิก
วุฒิสภาที่ดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามวรรค
หนึ่ง ทาหน้าที่ต่อไปจนกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้า
รับหน้าที่
มาตรา ๑๓๓ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒๕
(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๖
(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๗
(๗) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๒๘
(๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ง หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตาม
มาตรา ๙๖ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่
วุฒิสภามีมติหรือศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย แล้วแต่กรณี
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สรรหา แล้วแต่กรณี โดยสมาชิกวุฒิสภาจะดารงตาแหน่งติดต่อกัน
เกินหนึ่งวาระไม่ได้
ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระ อยู่ใน
ตาแหน่งเพื่อปฏิบัตหิ น้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่
มาตรา ๑๑๘ เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
สิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ซึ่งต้องกาหนดวันเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่วาระของสมาชิก
วุฒิสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นต้องกาหนด
เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
เมื่อวาระของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหาสิ้นสุดลง ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดวันเริม่ การสรรหาและ
ระยะเวลาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งต้องทาการสรรหาให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก
การสรรหาสิ้นสุดลง
มาตรา ๑๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๕
(๕) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๖ มาตรา ๒๖๕
หรือมาตรา ๒๖๖
(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ง
หรือศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยให้พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๙๑
หรือศาลฎีกามีคาสั่งตามมาตรา ๒๓๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๔๐
วรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่วุฒิสภามี
มติหรือศาลมีคาวินิจฉัยหรือมีคาสั่ง แล้วแต่กรณี

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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มาตรา ๑๑๐ เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้มีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาใหม่ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคห้า

มาตรา ๑๑๑ สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง เมื่อ
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๘
(๕) ขาดประชุมเกินจานวนหนึ่งในสี่ของจานวนวันประชุมใน
สมัยประชุมที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สบิ วันโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากประธานวุฒิสภา
(๖) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ
เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๗) กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๓ หรือกระทาการ
อันต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๔ หรือมาตรา ๑๘๕

๖๕
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(๙) ขาดประชุมเกินจานวนหนึ่งในสี่ของจานวนวันประชุมใน
สมัยประชุมที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สบิ วัน โดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากประธานวุฒิสภา
(๑๐) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ใน
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๒๗ วรรคสอง บุคคลผู้เคยดารงตาแหน่งสมาชิก
วุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๓๓ (๑) จะเป็นรัฐมนตรีหรือ
ข้าราชการการเมืองอื่นมิได้
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นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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(๗) ขาดประชุมเกินจานวนหนึ่งในสี่ของจานวนวันประชุมในสมัย
(๘) พ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา
ประชุมที่มีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยไม่ได้รับ
๒๓๕ วรรคสาม
อนุญาตจากประธานวุฒิสภา
(๘) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก แม้จะมีการรอการ
ลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษในความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง บุคคลผูเ้ คยดารงตาแหน่งสมาชิก
มาตรา ๑๑๒ บุคคลผู้เคยดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและ
วุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินสองปี จะเป็น
สมาชิกภาพสิน้ สุดลงมาแล้วยังไม่เกินสองปี จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้
รัฐมนตรี หรือผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง มิได้
ดารงตาแหน่งทางการเมืองมิได้ เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๑๑๓ สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้
อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ
มาตรา ๑๒๑ ในการที่วุฒิสภาจะพิจารณาให้บุคคลดารง
ตาแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้วุฒิสภาแต่งตั้ง
คณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ง ทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความ
ประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
อันจาเป็น แล้วรายงานต่อวุฒสิ ภาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
การดาเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
วิธีการที่กาหนดในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา

มาตรา ๑๓๕ ในการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง ให้คาแนะนา หรือให้
ความเห็นชอบ ให้บุคคลดารงตาแหน่งใดตามมาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๓
มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๗๔ (๓)
มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ (๓) มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๓๐๒
และมาตรา ๓๑๒ ให้วุฒิสภาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่ง ทา
หน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อให้ดารงตาแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
อันจาเป็น แล้วรายงานต่อวุฒิสภาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
การดาเนินการของคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
วิธีการที่กาหนดในข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
ส่วนที่ ๕
ส่วนที่ ๔
บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
มาตรา ๑๔๙ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๒๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยโดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ
ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย
มอบหมาย หรือความครอบงาใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดย
ปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์

ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๑๑๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ
มอบหมาย หรือความครอบงาใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์

๖๖
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มาตรา ๑๖๒ วรรคสอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอสิ ระ
จากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย และการลง
มติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
มาตรา ๑๕๐ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
มาตรา ๑๒๓ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก และสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาทีต่ นเป็น
ด้วยถ้อยคาดังต่อไปนี้
สมาชิกด้วยถ้อยคาดังต่อไปนี้
“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิ
“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาว หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน
ไทย ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัตติ ามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตั ิตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ไทยทุกประการ”
ทุกประการ”
มาตรา ๑๕๑ สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภา มีประธาน
มาตรา ๑๒๔ วรรคหนึง่ สภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒสิ ภาแต่ละ
สภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง สภา มีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่ง
แต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ตามมติของสภา
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ตามมติของสภา
วรรคห้า ในระหว่างการดารงตาแหน่ง ประธานและรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหารหรือดารงตาแหน่ง
ใดในพรรคการเมืองขณะเดียวกันมิได้
มาตรา ๑๕๒ วรรคหนึ่ง ประธานและรองประธานสภา
มาตรา ๑๒๔ วรรคสอง ประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรดารงตาแหน่งจนสิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎรดารงตาแหน่งจนสิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบสภา
วรรคสอง ประธานและรองประธานวุฒิสภาดารงตาแหน่ง
วรรคสาม ประธานและรองประธานวุฒิสภาดารงตาแหน่ง
จนถึงวันก่อนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒสิ ภาใหม่
จนถึงวันก่อนวันเลือกประธานและรองประธานวุฒสิ ภาใหม่

มาตรา ๑๕๒ วรรคสาม ประธานและรองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร และประธานและรองประธานวุฒิสภา ย่อมพ้นจากตาแหน่ง
ก่อนวาระตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เมื่อ
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
(๒) ลาออกจากตาแหน่ง

มาตรา ๑๒๔ วรรคสี่ ประธานและรองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร และประธานและรองประธานวุฒิสภา ย่อมพ้นจากตาแหน่ง
ก่อนวาระตามวรรคสองหรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี เมื่อ
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
(๒) ลาออกจากตาแหน่ง

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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มาตรา ๑๑๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาทีต่ นเป็น
สมาชิกด้วยถ้อยคา ดังต่อไปนี้
“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตั ิตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ”
มาตรา ๑๑๖ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ละสภา มี
ประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ ตามมติของสภา
ในระหว่างการดารงตาแหน่ง ประธานและรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรจะเป็นกรรมการบริหารหรือดารงตาแหน่งใดในพรรค
การเมืองขณะเดียวกันมิได้
มาตรา ๑๑๗ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ดารงตาแหน่งจนสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร
ประธานและรองประธานวุฒิสภาดารงตาแหน่งจนถึงวันสิ้น
อายุของวุฒิสภา เว้นแต่ในระหว่างเวลาตามมาตรา ๑๐๙ วรรคสาม
ให้ประธานและรองประธานวุฒิสภายังคงอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบตั ิ
หน้าที่ต่อไป
มาตรา ๑๑๘ ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานและรองประธานวุฒิสภา ย่อมพ้นจากตาแหน่งก่อน
วาระตามมาตรา ๑๑๗ เมื่อ
(๑) ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก
(๒) ลาออกจากตาแหน่ง

๖๗
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
(๓) ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้าราชการ
การเมืองอื่น
(๔) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก
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(๓) ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้าราชการ
การเมืองอื่น
(๔) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมี
การรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการ
ลงโทษในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๑๕๓ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
มาตรา ๑๒๕ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธาน
มีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการของสภานั้น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
วุฒิสภามีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการของสภานั้น ๆ ให้เป็นไปตาม
รองประธานมีอานาจหน้าที่ตามทีป่ ระธานมอบหมายและปฏิบตั ิหน้าที่ ข้อบังคับ รองประธานมีอานาจหน้าที่ตามที่ประธานมอบหมายและ
แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตั ิ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู้ทาหน้าที่
หน้าที่ได้
แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู้ทาหน้าที่
มาตรา ๑๕๔ เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
หรือประธานและรองประธานวุฒสิ ภาไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกแห่ง
เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธาน
สภานั้น ๆ เลือกตั้งกันขึ้นเองเป็นประธานในคราวประชุมนั้น
และรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ
เลือกกันเองให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น
มาตรา ๑๕๕ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุม
มาตรา ๑๒๖ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุม
วุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก วุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ในกรณี ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ใน
การพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามตามมาตรา ๑๘๓ และมาตรา
กรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามตามมาตรา ๑๕๖ และ
๑๘๔ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิ ภาจะกาหนดเรื่ององค์ประชุมไว้ใน มาตรา ๑๕๗ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะกาหนดเรื่ององค์
ข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได้
ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได้
มาตรา ๑๕๖ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้าง
การลงมติวินจิ ฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็น
มากเป็นประมาณ เว้นแต่ที่มีบญ
ั ญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
ประมาณ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียง คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธาน
ต้องจัดให้มีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแต่ละคน
วุฒิสภา ต้องจัดให้มีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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(๓) ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้าราชการ
การเมืองอื่น
(๔) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมี
การรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอ
การลงโทษในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๑๑๙ ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา
มีหน้าที่และอานาจดาเนินกิจการของสภานั้น ๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ รองประธานสภามีหน้าที่และอานาจตามที่ประธานสภา
มอบหมาย และปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานสภาเมื่อประธานสภาไม่
อยูห่ รือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และผู้ทาหน้าที่
แทน ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธาน
และรองประธานวุฒิสภาไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกแห่งสภานั้น ๆ
เลือกกันเองให้สมาชิกคนหนึ่งเป็นประธานในคราวประชุมนั้น
มาตรา ๑๒๐ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุม
วุฒิสภาต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ใน
กรณีการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒสิ ภา
จะกาหนดองค์ประชุมไว้ในข้อบังคับเป็นอย่างอื่นก็ได้
การลงมติวินจิ ฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ
เว้นแต่ที่มีบัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ
สมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
รายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของ
สมาชิกแต่ละคน ต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้ทั่วไป เว้นแต่
กรณีการประชุมลับหรือการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ
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และเปิดเผยบันทึกดังกล่าวไว้ในที่ที่ประชาชนอาจเข้าไปตรวจสอบได้
เว้นแต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ
การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคล
ดารงตาแหน่งใด ให้กระทาเป็นการลับ เว้นแต่ทมี่ ีบัญญัติไว้เป็นอย่าง
อื่นในรัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิกย่อมมีอิสระและไม่ถูกผูกพันโดยมติ
ของพรรคการเมืองหรืออาณัติอื่นใด
มาตรา ๑๕๙ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุม
ครั้งแรก
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญ
นิติบัญญัติ
วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญทั่วไป ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติบญ
ั ญัติให้สภาผู้แทน
ราษฎรเป็นผู้กาหนด ในกรณีที่การเริม่ ประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึง่ มี
เวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวัน จะไม่มีการประชุมสมัย
สามัญนิติบัญญัตสิ าหรับปีนั้นก็ได้
ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ให้รัฐสภาดาเนินการประชุมได้
เฉพาะกรณีที่บัญญัติไว้ในหมวด ๒ หรือการพิจารณาร่างพระราช
บัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การอนุมัติพระ
ราชกาหนด การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การให้
ความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการให้ความเห็นชอบให้
บุคคลดารงตาแหน่ง การถอดถอนบุคคลออกจากตาแหน่ง การตั้ง
กระทู้ถาม และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เว้นแต่รัฐสภาจะมีมติให้
พิจารณาเรื่องอื่นใดด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
มาตรา ๑๖๐ สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ให้มี
กาหนดเวลาหนึ่งร้อยยีส่ ิบวัน แต่พระมหากษัตริยจ์ ะโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้

แต่ละคน และเปิดเผยบันทึกดังกล่าวไว้ในที่ที่ประชาชนอาจเข้าไป
ตรวจสอบได้ เว้นแต่กรณีการออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ
การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บคุ คลดารง
ตาแหน่งใด ให้กระทาเป็นการลับ เว้นแต่ที่มีบญ
ั ญัตไิ ว้เป็นอย่างอื่นใน
รัฐธรรมนูญนี้ และสมาชิกย่อมมีอิสระและไม่ถูกผูกพันโดยมติของพรรค
การเมืองหรืออาณัติอื่นใด
มาตรา ๑๒๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มา
ประชุมครั้งแรก
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญ
นิติบัญญัติ
วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญทั่วไป ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติให้สภาผู้แทน
ราษฎรเป็นผู้กาหนด ในกรณีที่การเริม่ ประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลา
จนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวัน จะไม่มกี ารประชุมสมัยสามัญ
นิติบัญญัติสาหรับปีนั้นก็ได้
ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ให้รัฐสภาดาเนินการประชุมได้
เฉพาะกรณีที่บัญญัติไว้ในหมวด ๒ หรือการพิจารณาร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ การอนุมัติพระ
ราชกาหนด การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงคราม การรับฟัง
คาชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือกหรือการให้
ความเห็นชอบให้บุคคลดารงตาแหน่ง การถอดถอนบุคคลออกจาก
ตาแหน่ง การตั้งกระทู้ถาม และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เว้นแต่
รัฐสภาจะมีมติให้พิจารณาเรื่องอื่นใดด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดเวลา
หนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ขยายเวลาออกไปก็ได้

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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การออกเสียงลงคะแนนเลือกหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคล
ดารงตาแหน่งใด ให้กระทาเป็นการลับ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่าง
อื่นในรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๒๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้มีการ
เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสองสมัย ๆ หนึ่งให้
มีกาหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ขยายเวลาออกไปก็ได้
การปิดสมัยประชุมสามัญประจาปีก่อนครบกาหนดเวลาหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวัน จะกระทาได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภา
วันประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง ส่วนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้ง
ที่สอง ให้เป็นไปตามทีส่ ภาผู้แทนราษฎรกาหนด แต่ในกรณีที่การ
ประชุมครั้งแรกตามวรรคหนึ่งมีเวลาจนถึงสิ้นปีปฏิทินไม่เพียง
พอทีจ่ ะจัดให้มีการประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งที่สอง จะ
ไม่มีการประชุมสมัยสามัญประจาปีครั้งที่สองสาหรับปีนั้นก็ได้
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การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกาหนดเวลาหนึ่งร้อยยีส่ ิบวัน
จะกระทาได้แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภา
มาตรา ๑๖๑ พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรง
เปิดและทรงปิดประชุม
พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดาเนินมาทรงทารัฐพิธีเปิด
ประชุมสมัยประชุมสามัญทั่วไปครัง้ แรกตาม มาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง
ด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาท
ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ มาทารัฐพิธีก็ได้
มาตรา ๑๖๒ เมื่อมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ
พระมหากษัตริย์จะทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัย
วิสามัญก็ได้
มาตรา ๑๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖๓ การเรียกประชุม การ
ขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภา ให้กระทาโดยพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา ๑๖๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้ง
สองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร มีจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มี
สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราช
โองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้
คาร้องขอดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานรัฐสภา
ให้ประธานรัฐสภานาความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๕๗ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทีป่ ระชุมวุฒสิ ภา หรือ
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคาใดในทางแถลง
ข้อเท็จจริง แสดงความ คิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์
โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะนาไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใด
มิได้
เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคาในการ
ประชุมที่มกี ารถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หาก

การปิดสมัยประชุมสมัยสามัญก่อนครบกาหนดเวลาหนึ่งร้อย
ยี่สิบวัน จะกระทาได้แต่โดยความเห็นชอบของรัฐสภา
มาตรา ๑๒๘ พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรง
เปิดและทรงปิดประชุม
พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดาเนินมาทรงทารัฐพิธีเปิด
ประชุมสมัยประชุมสามัญทั่วไปครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ วรรคหนึ่ง
ด้วยพระองค์เอง หรือจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาทซึ่ง
บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ มาทารัฐพิธีก็ได้
เมื่อมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษัตริย์จะ
ทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญก็ได้
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๙ การเรียกประชุม การขยายเวลา
ประชุม และการปิดประชุมรัฐสภา ให้กระทาโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒๙ ตรงกับความในมาตรา ๑๖๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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มาตรา ๑๒๒ พระมหากษัตริย์ทรงเรียกประชุมรัฐสภา ทรง
เปิดและทรงปิดประชุม
พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดาเนินมาทรงทารัฐพิธีเปิด
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีครั้งแรกด้วยพระองค์เอง หรือจะ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระรัชทายาทซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะ
แล้ว หรือผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นผู้แทนพระองค์ มาทารัฐพิธีก็ได้
เมื่อมีความจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พระมหากษัตริย์จะ
ทรงเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญก็ได้
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๖ การเรียกประชุม
การขยายเวลาประชุม และการปิดประชุมรัฐสภา ให้กระทาโดยพระ
ราชกฤษฎีกา

มาตรา ๑๒๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจานวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้นาความกราบบังคมทูลเพือ่
มีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม
สมัยวิสามัญได้
ให้ประธานรัฐสภานาความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ
มาตรา ๑๓๐ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภา
มาตรา ๑๒๔ ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุม
หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคาใด
วุฒิสภา หรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมาชิกผู้ใดจะกล่าวถ้อยคา
ในทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียงลงคะแนน ใดในทางแถลงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือออกเสียง
ย่อมเป็นเอกสิทธิโ์ ดยเด็ดขาด ผู้ใดจะนาไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าว ลงคะแนน ย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด ผู้ใดจะนาไปเป็นเหตุ
สมาชิกผู้นั้นในทางใดมิได้
ฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้นั้นในทางใด ๆ มิได้
เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคาในการ
เอกสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งไม่คุ้มครองสมาชิกผู้กล่าวถ้อยคาในการ
ประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หาก
ประชุมที่มีการถ่ายทอดทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือ
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ถ้อยคาที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าว
ถ้อยคานัน้ มีลกั ษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อ
บุคคลอื่น ซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น
ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคาใดที่อาจเป็นเหตุให้
บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความเสียหาย ให้
ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มกี ารโฆษณาคาชี้แจงตามที่บคุ คลนัน้ ร้องขอ
ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับการประชุมของสภา
นั้น ทั้งนี้ โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล
มาตรา ๑๕๘ เอกสิทธิ์ที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๕๗ ย่อมคุ้มครองไป
ถึงผู้พิมพ์และผูโ้ ฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับของสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒสิ ภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุม้ ครองไปถึงบุคคล
ซึ่งประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น
ในที่ประชุมตลอดจนผูด้ าเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภา
นั้น ด้วย โดยอนุโลม

ถ้อยคาที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณรัฐสภา และการกล่าว
ถ้อยคานั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญาหรือละเมิดสิทธิในทางแพ่ง
ต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้น
ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคาใดที่อาจเป็นเหตุ
ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความ
เสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาคาชี้แจงตามที่
บุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กาหนดใน
ข้อบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี้ โดยไม่กระทบกระเทือนถึง
สิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และผู้
โฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุ้มครองไปถึงบุคคลซึ่งประธานในที่
ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
ตลอดจนผู้ดาเนินการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาตจากประธานแห่งสภานั้นด้วยโดย
อนุโลม

มาตรา ๑๖๕ ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือ
หมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทาการ
สอบสวนในฐานะทีส่ มาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่ใน
กรณีที่ได้รับอนุญาตจากสภาทีผ่ ู้นนั้ เป็นสมาชิก หรือในกรณีที่จับ
ในขณะกระทาความผิด
ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ในขณะกระทาความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาทีผ่ ู้นั้นเป็น
สมาชิกโดยพลัน และประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้
ปล่อยผู้ถูกจับได้
มาตรา ๑๖๖ ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัย
ประชุม ศาลจะพิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะ
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ทางอื่นใด หากถ้อยคาที่กล่าวในที่ประชุมไปปรากฏนอกบริเวณ
รัฐสภา และการกล่าวถ้อยคานั้นมีลักษณะเป็นความผิดทางอาญา
หรือละเมิดสิทธิในทางแพ่งต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิก
แห่งสภานั้น
ในกรณีตามวรรคสอง ถ้าสมาชิกกล่าวถ้อยคาใดที่อาจเป็นเหตุ
ให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรีหรือสมาชิกแห่งสภานั้นได้รับความ
เสียหาย ให้ประธานแห่งสภานั้นจัดให้มีการโฆษณาคาชี้แจงตามที่
บุคคลนั้นร้องขอตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กาหนดใน
ข้อบังคับการประชุมของสภานั้น ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิของ
บุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ย่อมคุ้มครองไปถึงผู้พิมพ์และ
ผู้โฆษณารายงานการประชุมตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี และคุ้มครองไปถึงบุคคลซึ่ง
ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้แถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุม ตลอดจนผู้ดาเนินการถ่ายทอดการประชุมสภา
ทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือทางอื่นใดซึ่งได้รับ
อนุญาตจากประธานแห่งสภานั้นด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๑ ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือ
มาตรา ๑๒๕ ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือ
หมายเรียกตัวสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ไปทาการ
หมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไปทาการ
สอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่ในกรณี สอบสวนในฐานะทีส่ มาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่จะ
ที่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือในกรณีที่จับในขณะ
ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นการจับในขณะ
กระทาความผิด
กระทาความผิด
ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ในขณะกระทาความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาทีผ่ ู้นั้นเป็น ในขณะกระทาความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาทีผ่ ู้นั้นเป็น
สมาชิกโดยพลัน และประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ สมาชิกโดยพลัน และเพื่อประโยชน์ในการประชุมสภา ประธานแห่ง
ปล่อยผู้ถูกจับได้
สภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับเพื่อให้มาประชุมสภาได้
ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังใน
ในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะพิจารณาคดี ระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยูก่ ่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัย
นั้นในระหว่างสมัยประชุมมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้น ประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันที
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ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอันเกีย่ วกับ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดีต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่
สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา
การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลได้กระทาก่อนมีคาอ้างว่าจาเลย
เป็นสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่ง ย่อมเป็นอันใช้ได้
มาตรา ๑๖๗ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ถูกคุมขังในระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยู่ก่อนสมัยประชุม เมื่อถึง
สมัยประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อย
ทันทีถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ
คาสั่งปล่อยตามวรรคหนึ่งให้มผี ลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึง
วันสุดท้ายแห่งสมัยประชุม
มาตรา ๑๖๘ ในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
หรือสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒสิ ภามิได้ เว้นแต่เป็น
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) การประชุมที่ให้วุฒสิ ภาทาหน้าที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๙
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๒๓ โดยถือคะแนน
เสียงจากจานวนสมาชิกของวุฒิสภา
(๒) การประชุมที่ให้วุฒสิ ภาทาหน้าที่เลือก แต่งตั้ง ให้คาแนะนา
หรือให้ความเห็นชอบ ให้บุคคลดารงตาแหน่งใดตามมาตรา ๑๓๘
มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๙ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๖๑
มาตรา ๒๗๔ (๓) มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙ (๓)
มาตรา ๒๙๗ มาตรา ๓๐๒ และมาตรา ๓๑๒
(๓) การประชุมที่ให้วุฒสิ ภาทาหน้าที่พิจารณาและมีมติให้ถอด
ถอนบุคคลออกจากตาแหน่ง

เป็นสมาชิก หรือเป็นคดีอันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง แต่การพิจารณาคดีต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่
สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา
การพิจารณาพิพากษาคดีที่ศาลได้กระทาก่อนมีคาอ้างว่า
จาเลยเป็นสมาชิกของสภาใดสภาหนึ่งย่อมเป็นอันใช้ได้
ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาถูกคุมขังใน
ระหว่างสอบสวนหรือพิจารณาอยูก่ ่อนสมัยประชุม เมื่อถึงสมัย
ประชุม พนักงานสอบสวนหรือศาล แล้วแต่กรณี ต้องสั่งปล่อยทันทีถ้า
ประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ
คาสั่งปล่อยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันสั่งปล่อยจนถึงวันสุดท้าย
แห่งสมัยประชุม
มาตรา ๑๓๒ ในระหว่างที่อายุของสภาผูแ้ ทนราษฎรสิน้ สุดลงหรือ
สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ จะมีการประชุมวุฒิสภามิได้ เว้นแต่เป็นกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) การประชุมที่ให้วุฒิสภาทาหน้าที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๙
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๑๘๙ โดยถือคะแนน
เสียงจากจานวนสมาชิกของวุฒิสภา
(๒) การประชุมที่ให้วุฒสิ ภาทาหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดารง
ตาแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
(๓) การประชุมที่ให้วุฒสิ ภาทาหน้าที่พิจารณาและมีมติให้
ถอดถอนบุคคลออกจากตาแหน่ง

ถ้าประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกได้ร้องขอ โดยศาลจะสั่งให้มี
ประกัน หรือมีประกันและหลักประกันด้วยหรือไม่กไ็ ด้
ในกรณีที่มีการฟ้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาในคดีอาญา ไม่ว่าจะได้ฟ้องนอกหรือในสมัยประชุม ศาลจะ
พิจารณาคดีนั้นในระหว่างสมัยประชุมก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นการ
ขัดขวางต่อการที่สมาชิกผู้นั้นจะมาประชุมสภา

มาตรา ๑๒๖ ในระหว่างที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าด้วย
เหตุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบ หรือเหตุอื่น
ใด จะมีการประชุมวุฒสิ ภามิได้ เว้นแต่
(๑) มีกรณีทรี่ ัฐสภาต้องดาเนินการตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙
มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๑๗๗
(๒) มีกรณีที่วุฒสิ ภาต้องประชุมเพือ่ ทาหน้าที่พิจารณาให้
บุคคลดารงตาแหน่งใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้วุฒิสภาดาเนินการประชุมได้ โดย
ให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราช
โองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ
และให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
ในกรณีตาม (๑) ให้วุฒิสภาทาหน้าที่รัฐสภา แต่การให้ความ
เห็นชอบตามมาตรา ๑๗๗ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอี ยู่ของวุฒิสภา

๗๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๘๘ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุม
วุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ย่อมเป็นการเปิดเผยตาม
ลักษณะที่กาหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา แต่ถ้า
คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต่ละสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา
รวมกัน มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของแต่ละสภา หรือจานวนสมาชิกของทั้งสองสภาเท่าที่มีอยู่
รวมกัน แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ
มาตรา ๑๙๑ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มีอานาจตรา
ข้อบังคับการประชุมเกีย่ วกับการเลือกและการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ประธานสภา รองประธานสภา เรือ่ งหรือกิจการอันเป็นอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าที่และองค์
ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การ
เสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ
การเปิดเผยการลงมติ การตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป การ
รักษาระเบียบและความเรียบร้อย ประมวลจริยธรรมของสมาชิกและ
กรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดาเนินการตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๙๐ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่ามีสาระสาคัญเกี่ยวกับเด็ก สตรี และคนชรา
หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผู้แทนราษฎรมิได้พจิ ารณาโดย
กรรมาธิการเต็มสภา ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมี
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมาธิการทั้งหมด

มาตรา ๑๓๓ ตรงกับความในมาตรา ๑๘๘ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๑๒๗ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุม
วุฒิสภา และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ย่อมเป็นการเปิดเผย
ตามลักษณะที่กาหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมแต่ละสภา แต่ถ้า
คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกของแต่ละสภา หรือสมาชิกของทั้งสอง
สภารวมกัน มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภา แล้วแต่กรณี ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ
มาตรา ๑๓๔ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอานาจตราข้อบังคับ
มาตรา ๑๒๘ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอานาจตรา
การประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา รอง ข้อบังคับการประชุมเกีย่ วกับการเลือกและการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ประธานสภา เรื่องหรือกิจการอันเป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ประธานสภา รองประธานสภา เรือ่ งหรือกิจการอันเป็นหน้าที่และ
สามัญแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ
อานาจของคณะกรรมาธิการสามัญแต่ละชุด การปฏิบัติหน้าที่และ
วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
องค์ประชุมของคณะกรรมาธิการ วิธีการประชุม การเสนอและ
รัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราช
อภิปราย การลงมติ การบันทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ การตั้ง
บัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ
กระทู้ถาม การเปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย การบันทึกการลงมติ การเปิดเผยการลงมติ การตั้งกระทู้ถาม
และการอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทั้งมีอานาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวล
การเปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบร้อย และ
จริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดาเนินการตาม การอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอานาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวล
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
จริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และกิจการอื่นเพื่อดาเนินการ
มาตรา ๑๕๒ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิ ี่ประธานสภา ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ผู้แทนราษฎรวินิจฉัยว่ามีสาระสาคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
ในข้อบังคับตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกีย่ วกับการตั้งกรรมาธิการ
หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผู้แทนราษฎรมิได้พจิ ารณาโดย
วิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร
กรรมาธิการเต็มสภา ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น วินิจฉัยว่ามีสาระสาคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือคน
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเกีย่ วกับบุคคลประเภทนั้นมีจานวนไม่ พิการหรือทุพพลภาพ ต้องกาหนดให้บุคคลประเภทดังกล่าวหรือ
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมาธิการทั้งหมด ทั้งนี้ โดยมีสดั ส่วน
ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ทางานเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นโดยตรง ร่วม
หญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน
เป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
กรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด และในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติทผี่ ู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ ต้องกาหนดให้ผู้แทน
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตดิ ังกล่าวร่วม
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มาตรา ๑๘๙ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มีอานาจเลือก
สมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอานาจ
เลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ เพื่อกระทากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ
อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภา มติตั้งคณะ
กรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวต้องระบุกิจการหรือเรื่องให้ชัดเจนและไม่
ซ้าหรือซ้อนกัน
คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งย่อมมีอานาจออกคาสั่งเรียก
เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด มาแถลงข้อเท็จจริง หรือ
แสดงความเห็นในกิจการที่กระทาหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือ
ศึกษาอยู่นั้นได้
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับ
บัญชาหรือกากับดูแลหน่วยงานทีบ่ ุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคาสั่งให้
บุคคลนั้นดาเนินการตามวรรคสอง เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน ให้ถือว่าเป็นเหตุยกเว้นการ
ปฏิบัติตามวรรคสอง
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ นั้น ให้
คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทาหน้าที่ตามมาตรานี้ด้วย
กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมด ต้องมีจานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองหรือกลุ่มพรรค
การเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร
ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตาม
มาตรา ๑๙๑ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กาหนดอัตราส่วน
ตามวรรคห้า
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มาตรา ๑๓๕ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอานาจเลือก
สมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอานาจเลือก
บุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ เพื่อกระทากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อัน
อยู่ในอานาจหน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภา มติตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญดังกล่าวต้องระบุกิจการหรือเรื่องให้ชัดเจนและไม่ซ้าหรือ
ซ้อนกัน
คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอานาจออกคาสั่งเรียก
เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือ
แสดงความเห็นในกิจการที่กระทาหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาอยู่นั้นได้ และให้คาสั่งเรียกดังกล่าวมีผลบังคับตามที่
กฎหมายบัญญัติ แต่คาสั่งเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับกับผู้พิพากษา
หรือตุลาการที่ปฏิบตั ิตามอานาจหน้าที่ในกระบวนวิธีพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้
ใช้บังคับกับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญที่ปฏิบตั ิตามอานาจหน้าที่โดยตรงในแต่ละองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับ
บัญชาหรือกากับดูแลหน่วยงานทีบ่ ุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคาสั่งให้
บุคคลนั้นดาเนินการตามวรรคสอง เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน ให้ถือว่าเป็นเหตุยกเว้น
การปฏิบัตติ ามวรรคสอง
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๐ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคล
ผู้กระทาหน้าที่ตามมาตรานี้ด้วย

เป็นกรรมาธิการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
กรรมาธิการวิสามัญทั้งหมด
มาตรา ๑๒๙ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอานาจเลือก
สมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอานาจ
เลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ หรือคณะกรรมาธิการร่วมกันตามมาตรา ๑๓๗ เพื่อกระทา
กิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ และ
รายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาที่สภากาหนด
การกระทากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอานาจของสภา และ
หน้าที่และอานาจตามที่ระบุไว้ในการตั้งคณะกรรมาธิการก็ดี ในการ
ดาเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี ต้องไม่เป็นเรื่องซ้าซ้อนกัน ใน
กรณีที่การกระทากิจการ การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาใน
เรื่องใดมีความเกี่ยวข้องกัน ให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะต้อง
ดาเนินการให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกชุดร่วมกันดาเนินการ
ในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการจะมอบอานาจหรือ
มอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลใดกระทาการแทนมิได้
คณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งมีอานาจเรียกเอกสารจาก
บุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็น
ในกิจการที่กระทาหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือ
ศึกษาอยู่นั้นได้ แต่การเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือ
ตุลาการที่ปฏิบัตติ ามหน้าทีห่ รือใช้อานาจในกระบวนวิธีพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้
ใช้บังคับแก่ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามหน้าที่และอานาจโดยตรงในแต่ละองค์กรตามบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่
กรณี
ให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีทรี่ ับผิดชอบในกิจการที่คณะ
กรรมาธิการสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษา ที่จะต้องสั่งการให้
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มาตรา ๑๗๕ วรรคสอง คณะกรรมาธิการร่วมกันอาจเรียก
เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้ และเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา
๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทาหน้าที่ตาม
มาตรานีด้ ้วย

กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมด ต้องมีจานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองหรือกลุ่มพรรค
การเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร
ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตาม
มาตรา ๑๓๔ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กาหนดอัตราส่วนตาม
วรรคห้า
มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง คณะกรรมาธิการร่วมกันอาจเรียก
เอกสารจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้ และเอกสิทธิ์ที่
บัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๓๐ นั้น ให้คุ้มครองถึงบุคคลผู้กระทาหน้าที่
ตามมาตรานีด้ ้วย

เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือในกากับ ให้ข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร
หรือแสดงความเห็นตามที่คณะกรรมาธิการเรียก
ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุม
รายงานการดาเนินการ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง หรือรายงาน
การศึกษา แล้วแต่กรณี ของคณะกรรมาธิการให้ประชาชนทราบ
เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มีมติมิให้เปิดเผย
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๔ ให้คุ้มครองถึงบุคคล
ผู้กระทาหน้าที่และผู้ปฏิบตั ิตามคาเรียกตามมาตรานีด้ ้วย
กรรมาธิการสามัญซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมด ต้องมีจานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจานวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร
ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรตาม
มาตรา ๑๒๘ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กาหนดอัตราส่วน
ตามวรรคแปด

ส่วนที่ ๖
การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๓๘ ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังต่อไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๓๐ ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดังต่อไปนี้
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

๗๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน
มาตรา ๑๓๙ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะ
เสนอได้ก็แต่โดย
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอี ยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา มีจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือ
(๓) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
มาตรา ๑๔๐ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาให้กระทาเป็นสาม
วาระ ดังต่อไปนี้
(๑) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ และ
ในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลาดับมาตรา ให้ถือเสียงข้างมากของ
แต่ละสภา
(๒) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าที่มีอยู่ของ
แต่ละสภา

(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มาตรา ๑๓๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะ
เสนอได้ก็แต่โดย
(๑) คณะรัฐมนตรี โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา ศาล
รัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอี ยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

มาตรา ๑๓๒ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นอกจากทีบ่ ัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ ให้กระทาเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ
(๑) การเสนอร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอ
ต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบ
วัน โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่
ของรัฐสภา ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบตาม
ร่างที่เสนอตามมาตรา ๑๓๑

๗๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗๐ ร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะเสนอ
ได้ก็แต่โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะรัฐมนตรี แต่รา่ ง

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ให้นาบทบัญญัติในหมวด ๖ ส่วนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ
มาใช้บังคับกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔๑ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญแล้ว ก่อนนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
ทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญซึ่งต้องกระทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่อง
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วนิ ิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ให้
ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นอันตกไป ในกรณีที่วินิจฉัยว่าข้อความ
ดังกล่าวเป็นสาระสาคัญหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป
ในกรณีที่คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลทาให้ข้อความที่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นอันตกไปตามวรรคสอง ให้ส่งร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นกลับคืนสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามลาดับ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้สภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภาพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
ได้ โดยมติในการแก้ไขเพิ่มเติมให้ใช้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา แล้วให้นายกรัฐมนตรี
ดาเนินการตามมาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๕๐ หรือมาตรา ๑๕๑ แล้วแต่
กรณี ต่อไป
ส่วนที่ ๗
การตราพระราชบัญญัติ
มาตรา ๑๔๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓๙ ร่างพระราชบัญญัติ
จะเสนอได้ก็แต่โดย
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่ายีส่ ิบคน

(๒) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กร
อิสระที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเห็น ในกรณีทศี่ าลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ไม่มขี ้อทักท้วงภายในสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับร่างดังกล่าว ให้รัฐสภาดาเนินการต่อไป
(๓) ในกรณีทศี่ าลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระที่
เกี่ยวข้อง เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้
ความเห็นชอบมีข้อความใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือทาให้ไม่
สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ ให้
เสนอความเห็นไปยังรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็น
ดังกล่าว ในการนี้ ให้รัฐสภามีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อเสนอของ
ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองค์กรอิสระ ตามทีเ่ ห็นสมควรได้
และเมื่อดาเนินการเสร็จแล้ว ให้รฐั สภาดาเนินการต่อไป

มาตรา ๑๓๓ ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผู้แทน
ราษฎรก่อน และจะเสนอได้ก็แต่โดย
(๑) คณะรัฐมนตรี
(๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่ายีส่ ิบคน

๗๗

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

พระราชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอได้
ก็ต่อเมื่อมีคารับรองของนายกรัฐมนตรี
วรรคสอง การเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะกระทาได้เมื่อ
พรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นสังกัด มีมติให้เสนอได้
และต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่ายี่สิบคนรับรอง
มาตรา ๑๗๒ ร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อน
มาตรา ๑๗๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิ
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย
ตามที่กาหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แห่งรัฐธรรมนูญนี้
คาร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทาร่างพระราชบัญญัตเิ สนอมา
ด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

(๓) ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะกฎหมายที่
เกี่ยวกับการจัดองค์กรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธาน
องค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ หรือ
(๔) ผู้มสี ิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายตามมาตรา ๑๖๓
ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผเู้ สนอตาม (๒) (๓) หรือ (๔)
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคา
รับรองของนายกรัฐมนตรี
ในกรณีที่ประชาชนได้เสนอร่างพระราชบัญญัติใดตาม (๔)
แล้ว หากบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติที่มี
หลักการเดียวกับร่างพระราชบัญญัตินั้นอีก ให้นาบทบัญญัติมาตรา
๑๖๓ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นด้วย
ร่างพระราชบัญญัติให้เสนอต่อสภาผูแ้ ทนราษฎรก่อน
ในการเสนอร่างพระราชบัญญัตติ ามวรรคหนึ่งต้องมีบันทึก
วิเคราะห์สรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัตเิ สนอมาพร้อมกับ
ร่างพระราชบัญญัตดิ ้วย
ร่างพระราชบัญญัติทเี่ สนอต่อรัฐสภาต้องเปิดเผยให้ประชาชน
ทราบและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของร่าง
พระราชบัญญัตินั้นได้โดยสะดวก

(๓) ผู้มสี ิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ทัง้ นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย
ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผเู้ สนอตาม (๒) หรือ (๓) เป็น
ร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงิน จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคารับรอง
ของนายกรัฐมนตรี

หมวด ๗
การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
มาตรา ๑๖๓ ประชาชนผู้มสี ิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่น
คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติตามที่กาหนดในหมวด ๓ และหมวด ๕ แห่ง
รัฐธรรมนูญนี้
คาร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทาร่างพระราชบัญญัตเิ สนอมา
ด้วย

๗๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามวรรคหนึ่ง สภาผู้แทน
ราษฎรและวุฒสิ ภาต้องให้ผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่
เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินนั้ ชี้แจงหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
และคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่
เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินนั้ จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนกรรมาธิการทั้งหมดด้วย
มาตรา ๓๐๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
มาตรา ๑๖๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าสอง
ในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือ หมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติ
ประชาชนผู้มสี ิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิเข้าชือ่ ตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจาก
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วฒ
ุ ิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้
ตาแหน่งได้
ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๓๐๓ ออกจากตาแหน่งได้ คาร้องขอ
คาร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดารง
ดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
ตาแหน่งดังกล่าวกระทาความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน
กระทาความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าชื่อร้อง
สมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิก ขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสทิ ธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภา ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออก
จากตาแหน่งได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าชื่อร้อง
ขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
มาตรา ๑๔๓ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความ
มาตรา ๑๓๔ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความ
หมายความถึงร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต่อไปนี้
ถึงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต่อไปนี้
ถึง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวาง
(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวาง
(๑) การตั้งขึ้น ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวาง
ระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
ระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
ระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีหรืออากร
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอน
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอน
(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินแผ่นดิน หรือการโอน
งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน
งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน
งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน

๗๙

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(๓) การกู้เงิน การค้าประกัน หรือการใช้เงินกู้
(๔) เงินตรา
วรรคสี่ ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยว
ด้วยการเงินที่จะต้องมีคารับรองของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ให้เป็น
อานาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ เป็นผู้
วินิจฉัย
วรรคห้า ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุม
ร่วมกันเพื่อพิจารณากรณีตามวรรคสี่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี
กรณีดังกล่าว
วรรคหก มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสี่ให้ใช้เสียงข้างมาก
เป็นประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๗๑ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอและใน
ขั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงิน แต่สภา
ผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพิม่ เติม และประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่า
การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทาให้มีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน
และภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มกี รณีดังกล่าว ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไปให้ที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ
เป็นผู้วินิจฉัย ถ้าที่ประชุมร่วมกันวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทาให้
ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมี
ลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัตเิ กีย่ วด้วยการเงิน ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี

(๓) การกู้เงิน การค้าประกัน การใช้เงินกู้ หรือการดาเนินการ
ที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ
(๔) เงินตรา
ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่างพระราช
บัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมีคารับรองของนายกรัฐมนตรี
หรือไม่ ให้เป็นอานาจของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทน
ราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร
ทุกคณะ เป็นผู้วินิจฉัย
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจารณากรณีตามวรรคสอง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณี
ดังกล่าว
มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสอง ให้ใช้เสียงข้างมากเป็น
ประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๔๔ ร่างพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นผูเ้ สนอและในขั้นรับหลักการไม่เป็นร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวด้วย
การเงิน แต่สภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไขเพิ่มเติม และประธานสภา
ผู้แทนราษฎรเห็นว่าการแก้ไขเพิม่ เติมนั้นทาให้มลี ักษณะเป็นร่าง
พระราชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งระงับ
การพิจารณาไว้ก่อน และภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นไปให้ที่ประชุม
ร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผูว้ ินิจฉัย
ในกรณีที่ที่ประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยว่าการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้น ทาให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่างพระราช
บัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราช
บัญญัตินั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คา
รับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎรดาเนินการแก้ไขเพื่อมิให้รา่ งพระราชบัญญัติ
นั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกีย่ วด้วยการเงิน

(๓) การกู้เงิน การค้าประกัน การใช้เงินกู้ หรือการดาเนินการ
ที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ
(๔) เงินตรา
ในกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าร่างพระราชบัญญัติใดเป็นร่าง
พระราชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงิน ให้เป็นอานาจของที่ประชุมร่วมกัน
ของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะเป็นผู้วินิจฉัย
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจารณากรณีตามวรรคสอง ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีกรณี
ดังกล่าว
มติของที่ประชุมร่วมกันตามวรรคสอง ให้ใช้เสียงข้างมากเป็น
ประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๓๕ ร่างพระราชบัญญัติใดที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอและในชั้นรับหลักการไม่เป็น
ร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงิน แต่สภาผู้แทนราษฎรได้แก้ไข
เพิ่มเติม และประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นเองหรือมีสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรทักท้วงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นทาให้มลี ักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ให้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งระงับการพิจารณาไว้ก่อน เพื่อ
ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๓๔ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
ในกรณีที่ที่ประชุมร่วมกันตามวรรคหนึ่งวินิจฉัยว่า การแก้ไข
เพิ่มเติมทาให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นมีลักษณะเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งร่างพระราชบัญญัติ
นั้นไปให้นายกรัฐมนตรีรับรอง ถ้านายกรัฐมนตรีไม่ให้คารับรอง ให้
สภาผู้แทนราษฎรดาเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็น
ร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงิน

๘๐
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ไม่ให้คารับรอง ให้สภาผู้แทนราษฎรดาเนินการแก้ไขเพื่อมิให้ร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็น
ร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงิน
มาตรา ๑๗๓ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีระบุไว้ใน
นโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาตามมาตรา ๒๑๑ ว่าจาเป็นต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดหาก
สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ และคะแนนเสียงที่ไม่ให้
ความเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ คณะรัฐมนตรีอาจขอให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อมี
มติอีกครั้งหนึ่ง หากรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบ ให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็น
หรือมิได้เป็นสมาชิกของแต่ละสภามีจานวนเท่ากันตามที่คณะรัฐมนตรี
เสนอ ประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาเพื่อ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภารายงาน
และเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญที่ได้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา ถ้ารัฐสภามีมติเห็นชอบด้วย
ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓ ถ้ารัฐสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ
ให้ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นอันตกไป
มาตรา ๑๗๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘๐ เมื่อสภาผู้แทนราษฎร
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่เสนอตามมาตรา ๑๗๒ และลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภา
ผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นต่อวุฒิสภา วุฒิสภาต้องพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอ
มานั้นให้เสร็จภายในหกสิบวัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยว
ด้วยการเงิน ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เว้นแต่
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มาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติทคี่ ณะรัฐมนตรีระบุไว้ในนโยบาย
ที่แถลงต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ ว่าจาเป็นต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน หากสภาผูแ้ ทนราษฎรมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ และคะแนนเสียง
ที่ไม่ให้ความเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทัง้ หมดเท่าที่มีอยู่ คณะรัฐมนตรีอาจขอให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อมีมติ
อีกครั้งหนึ่ง หากรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบให้ตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้
เป็นสมาชิกของแต่ละสภามีจานวนเท่ากันตามทีค่ ณะรัฐมนตรีเสนอ
ประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตินนั้ และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภารายงาน
และเสนอร่างพระราชบัญญัติที่ได้พิจารณาแล้วต่อรัฐสภา ถ้ารัฐสภามีมติ
เห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัตินั้น ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐
ถ้ารัฐสภามีมติไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป

มาตรา ๑๔๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖๘ เมื่อสภาผู้แทนราษฎร
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอตามมาตรา ๑๔๒ และลงมติ
เห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อ
วุฒิสภา วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นให้เสร็จ
ภายในหกสิบวัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน ต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เว้นแต่
วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกิน
สามสิบวัน กาหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่ม
นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา

มาตรา ๑๓๖ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราช
บัญญัติและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่าง
พระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒสิ ภา วุฒสิ ภาต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายในหกสิบวัน แต่ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้น
เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ต้องพิจารณาให้เสร็จ
ภายในสามสิบวัน ทั้งนี้ เว้นแต่วุฒสิ ภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลา
ออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน กาหนดวันดังกล่าวให้
หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้เริ่มนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติ
นั้นมาถึงวุฒิสภา
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วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกิน
สามสิบวัน กาหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม และให้
เริ่มนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นมาถึงวุฒิสภา
ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๗
ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไม่เสร็จภายในกาหนดเวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติเกีย่ วด้วย
การเงินไปยังวุฒิสภา ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไปด้วยว่าร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอ
ไปนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงิน คาแจ้งของประธาน
สภาผู้แทนราษฎรให้ถือเป็นเด็ดขาด
ในกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรมิได้แจ้งไปว่าร่างพระราช
บัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดเป็นร่าง
พระราชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงิน ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน
มาตรา ๑๗๕ วรรคหนึ่ง ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘๐ เมื่อ
วุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว
(๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ดาเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๙๓
(๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไว้
ก่อน และส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่
ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๔๙
ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัตไิ ม่เสร็จภายใน
กาหนดเวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความ
เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น
ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติเกีย่ วด้วย
การเงินไปยังวุฒิสภา ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไปด้วยว่าร่าง
พระราชบัญญัติที่เสนอไปนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกีย่ วด้วย
การเงิน คาแจ้งของประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรให้ถือเป็นเด็ดขาด
ในกรณีทปี่ ระธานสภาผูแ้ ทนราษฎรมิได้แจ้งไปว่าร่างพระราช
บัญญัติใดเป็นร่างพระราชบัญญัติเกีย่ วด้วยการเงิน ให้ถือว่าร่างพระราช
บัญญัตินั้นไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

ระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ไม่ให้นับรวมระยะเวลาที่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๙
ถ้าวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัตไิ ม่เสร็จภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบใน
ร่างพระราชบัญญัตินั้น
ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างพระราชบัญญัติเกีย่ วด้วย
การเงินไปยังวุฒิสภา ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้วุฒิสภา
ทราบและให้ถือเป็นเด็ดขาด หากมิได้แจ้ง ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติ
นั้นไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

มาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖๘ เมื่อ
วุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตเิ สร็จแล้ว
(๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ดาเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๑๕๐
(๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน และส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภา
ผู้แทนราษฎร
(๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไข
เพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วย

มาตรา ๑๓๗ เมื่อวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เสร็จแล้ว
(๑) ถ้าเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ดาเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๘๑
(๒) ถ้าไม่เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ให้ยับยั้งร่าง
พระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน และส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยัง
สภาผู้แทนราษฎร
(๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามที่แก้ไข
เพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทนราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ

๘๒

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(๓) ถ้าแก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมนั้นไปยังสภาผู้แทน
ราษฎร ถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้
ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓ ถ้าเป็นกรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้ง
บุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มีจานวนเท่ากัน
ตามทีส่ ภาผู้แทนราษฎรกาหนด ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและ
เสนอร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้ง
สองต่างเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้
ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ก็
ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นไว้ก่อน
วรรคสาม การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการ
ของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมาธิการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๙๔ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๗๖ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๗๕ นั้น สภาผู้แทน
ราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ตอ่ เมื่อเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ลว่ ง
พ้นไปนับแต่วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร สาหรับกรณีการ
ยับยั้งตามมาตรา ๑๗๕ (๒) และนับแต่วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่
เห็นชอบด้วย สาหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๗๕ (๓) ในกรณีเช่น
ว่านี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมหรือร่างที่คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราช

กับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ ถ้าเป็นกรณี
อื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภานั้น ๆ มี
จานวนเท่ากันตามที่สภาผู้แทนราษฎรกาหนด ประกอบเป็น
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างนั้น และให้คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้
พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้งสองต่างเห็นชอบด้วยร่าง
พระราชบัญญัติทคี่ ณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้ดาเนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๑๕๐ ถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ก็ให้ยับยั้ง
ร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน
วรรคสาม การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมี
กรรมาธิการของสภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมาธิการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๑๓๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วรรคสี่ ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภา
ผู้แทนราษฎรภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๔๖ ให้ถือว่าวุฒิสภา
ได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้ดาเนินการ
ตามมาตรา ๑๕๐ ต่อไป

ด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ถ้าเป็น
กรณีอื่น ให้แต่ละสภาตั้งบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกแห่งสภา
นั้น ๆ มีจานวนเท่ากันตามที่สภาผูแ้ ทนราษฎรกาหนด ประกอบเป็น
คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้
คณะกรรมาธิการร่วมกันรายงานและเสนอร่างพระราชบัญญัติที่
คณะกรรมาธิการร่วมกันได้พิจารณาแล้วต่อสภาทั้งสอง ถ้าสภาทั้ง
สองต่างเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันได้พิจารณาแล้ว ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑ ถ้าสภา
ใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย ไม่ว่าอีกสภาหนึ่งจะได้พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตินั้นแล้วหรือไม่ ให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัตินั้นไว้ก่อน
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมกันต้องมีกรรมาธิการของ
สภาทั้งสองมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมาธิการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้นาความในมาตรา ๑๕๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ถ้าวุฒิสภาไม่ส่งร่างพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร
ภายในกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๖ ให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความ
เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้ดาเนินการตามมาตรา ๘๑
ต่อไป

มาตรา ๑๔๘ ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา
๑๔๗ นั้น สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลา
หนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ล่วงพ้นไปนับแต่วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราช
บัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎร สาหรับกรณีการยับยั้งตาม
มาตรา ๑๔๗ (๒) และนับแต่วันทีส่ ภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย
สาหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภา
ผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกัน
พิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัตินนั้

มาตรา ๑๓๘ สภาผู้แทนราษฎรจะยกร่างพระราชบัญญัติที่
ต้องยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ ขึ้นพิจารณาใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่
(๑) วันที่วุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัตินั้นคืนไปยังสภาผู้แทน
ราษฎร สาหรับกรณีการยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๒)
(๒) วันที่สภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบด้วย สาหรับกรณีการ
ยับยั้งตามมาตรา ๑๓๗ (๓)
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างที่
ผ่านการพิจารณาจากสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือร่างที่คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก

๘๓

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

บัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓
ถ้าร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงิน
สภาผู้แทนราษฎรอาจยกร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้า
สภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันร่างเดิมหรือร่างที่คณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันได้รับความ
เห็นชอบของรัฐสภา และให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓
มาตรา ๑๗๗ ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติหรือ
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใดตามมาตรา ๑๗๕
คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มีหลักการอย่าง
เดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้มไิ ด้
ในกรณีทสี่ ภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอหรือส่งให้
พิจารณานั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้อง
ยับยั้งไว้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่มี
หลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราช
บัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ต้องยับยั้งไว้ ให้

เป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ดาเนินการต่อไปตาม
มาตรา ๑๕๐
ถ้าร่างพระราชบัญญัติทตี่ ้องยับยั้งไว้เป็นร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน สภาผู้แทนราษฎรอาจยกร่างพระราชบัญญัตินั้น
ขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที ในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติ
ยืนยันร่างเดิมหรือร่างที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาด้วย
คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่าร่างพระราช
บัญญัตินั้นเป็นอันได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และให้ดาเนินการ
ต่อไปตามมาตรา ๘๑
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๓ วรรคสี่ ระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันตามวรรคหนึ่งให้ลดเหลือสิบวันในกรณีร่างพระราชบัญญัติที่ต้อง
ยับยั้งไว้นั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

มาตรา ๑๔๙ ในระหว่างทีม่ ีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติใดตาม
มาตรา ๑๔๗ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอร่าง
พระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของ
ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้มิได้
ในกรณีทสี่ ภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ทีเ่ สนอหรือส่งให้พิจารณานั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่าง
เดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้ง
ไว้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราช
บัญญัติดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัติ
นั้นเป็นอันตกไป

มาตรา ๑๓๙ ในระหว่างที่มีการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติใด
ตามมาตรา ๑๓๗ คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติทมี่ ีหลักการอย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับ
หลักการของร่างพระราชบัญญัติทตี่ ้องยับยั้งไว้มิได้
ในกรณีทสี่ ภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ที่เสนอหรือส่งให้พิจารณานั้น เป็นร่างพระราชบัญญัติทมี่ ีหลักการ
อย่างเดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติทตี่ ้อง
ยับยั้งไว้ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาส่งร่าง
พระราชบัญญัตดิ ังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ถ้าศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่าง
เดียวกันหรือคล้ายกันกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ต้อง
ยับยั้งไว้ ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป

๘๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๑๖๙ การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทาได้ก็เฉพาะที่ได้
อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ กฎหมายเกีย่ วด้วยการโอนงบประมาณ หรือ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้นแต่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะ
จ่ายไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคง
คลังในพระราชบัญญัตโิ อนเงินงบประมาณรายจ่าย พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ให้กาหนดแหล่งที่มาของ
รายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายทีไ่ ด้ใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วด้วย
ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ
คณะรัฐมนตรีมีอานาจโอนหรือนารายจ่ายที่กาหนดไว้สาหรับหน่วย
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดไปใช้ในรายการที่แตกต่างจากที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ทันที และให้
รายงานรัฐสภาทราบโดยไม่ชักช้า
ในกรณีทมี่ ีการโอนหรือนารายจ่ายตามงบประมาณที่กาหนดไว้ใน
รายการใดไปใช้ในรายการอื่นของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐบาล
รายงานรัฐสภาเพื่อทราบทุกหกเดือน

มาตรา ๑๔๐ การจ่ายเงินแผ่นดิน จะกระทาได้เฉพาะที่ได้
อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ เว้นแต่ในกรณีจาเป็นรีบด่วนจะจ่ายไปก่อนก็ได้ แต่ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้
ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณ
รายจ่ายหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณถัดไป

ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นอันตกไป
มาตรา ๑๘๑ การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทาได้ก็เฉพาะที่ได้
อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ กฎหมายเกีย่ วด้วยการโอนงบประมาณ หรือ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้นแต่ในกรณีจาเป็นรีบด่วนจะจ่ายไป
ก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีเช่นว่านี้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้ในพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณถัดไป
หรือเว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๒๓๐ วรรคสอง

มาตรา ๑๗๐ เงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐใดที่ไม่ต้องนาส่ง
เป็นรายได้แผ่นดิน ให้หน่วยงานของรัฐนั้นทารายงานการรับและการใช้
จ่ายเงินดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกปี และให้
คณะรัฐมนตรีทารายงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป
การใช้จ่ายเงินรายได้ตามวรรคหนึง่ ต้องอยู่ภายใต้กรอบวินัย
การเงินการคลังตามหมวดนี้ด้วย

๘๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๗๙ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทาเป็น
พระราชบัญญัติ ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
หมวด ๘
การเงิน การคลัง และงบประมาณ
มาตรา ๑๖๖ ตรงกับความในมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๖๘ วรรคแปด รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
วรรคเก้า ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา
ศาล และองค์กรตามวรรคแปด หากหน่วยงานนั้นเห็นว่างบประมาณ
รายจ่ายทีไ่ ด้รับการจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอ ให้สามารถเสนอคาขอ
แปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการได้โดยตรง

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๑๔๑ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ทาเป็น
พระราชบัญญัติ ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน
รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าทีโ่ ดย
อิสระของรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัตไิ ว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ในกรณีที่เห็นว่างบประมาณที่ได้รบั จัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการจะยื่นคา
ขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการโดยตรงก็ได้
มาตรา ๑๖๗ ในการนาเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ ต้องมีเอกสารประกอบซึ่งรวมถึง
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการ
ประมาณการรายรับ และวัตถุประสงค์ กิจกรรม แผนงาน โครงการ รายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงิน
ในแต่ละรายการของการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน รวมทั้งต้อง
และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ ทั้งนี้
แสดงฐานะการเงินการคลังของประเทศเกี่ยวกับภาพรวมของภาวะ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
เศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้จ่ายและการจัดหารายได้ ประโยชน์และ ของรัฐ
การขาดรายได้จากการยกเว้นภาษีเฉพาะรายในรูปแบบต่าง ๆ ความ
จาเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี ภาระหนี้และการก่อหนี้
ของรัฐและฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ ในปีที่ขออนุมัติงบประมาณ
นั้นและปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
หากรายจ่ายใดไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐได้โดยตรง ให้จัดไว้ในรายการ
รายจ่ายงบกลาง โดยต้องแสดงเหตุผลและความจาเป็นในการ
กาหนดงบประมาณรายจ่ายงบกลางนั้นด้วย
ให้มีกฎหมายการเงินการคลังของรัฐเพื่อกาหนดกรอบวินัย
การเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะ
ปานกลาง การจัดหารายได้ การกาหนดแนวทางในการจัดทา

๘๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การบริหารการเงินและทรัพย์สิน การ
บัญชี กองทุนสาธารณะ การก่อหนี้หรือการดาเนินการที่ผูกพัน
ทรัพย์สินหรือภาระทางการเงินของรัฐ หลักเกณฑ์การกาหนดวงเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
จะต้องใช้เป็นกรอบในการจัดหารายได้ กากับการใช้จ่ายเงินตาม
หลักการรักษาเสถียรภาพ พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และความ
เป็นธรรมในสังคม
มาตรา ๑๘๐ วรรคหนึ่ง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภา
ผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับแต่วนั ที่
ร่างพระราชบัญญัตดิ ังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร
วรรคสอง ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไม่เสร็จภายในกาหนดเวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผู้แทน
ราษฎรได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้น และให้เสนอร่าง
พระราชบัญญัตดิ ังกล่าวต่อวุฒิสภา
วรรคสาม ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความ
เห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้า
พ้นกาหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่าง
พระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความ
เห็นชอบ ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๓
วรรคสี่ ถ้าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าววุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๗๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๖๘ วรรคหนึ่ง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภา
ผู้แทนราษฎรจะต้องวิเคราะห์และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
ห้าวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร
วรรคสอง ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้น
ไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผูแ้ ทน
ราษฎรได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัตินั้นและให้เสนอร่าง
พระราชบัญญัตดิ ังกล่าวต่อวุฒสิ ภา
วรรคสาม ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้
ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันทีร่ ่าง
พระราชบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้า
พ้นกาหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบในร่าง
พระราชบัญญัตินั้น ในกรณีเช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความ
เห็นชอบ ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๕๐
วรรคสี่ ถ้าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าววุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วย
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๔๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๔๓ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภา
ผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าวันนับ
แต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาถึงสภาผู้แทนราษฎร
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินั้นไม่แล้ว
เสร็จภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎร
เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินนั้ และให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
ในการพิจารณาของวุฒิสภา วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบ
หรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติ
นั้นมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ มิได้ ถ้าพ้นกาหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัตินั้น ในกรณี
เช่นนี้และในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ให้ดาเนินการต่อไปตาม
มาตรา ๘๑
ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัตดิ ังกล่าว ให้
นาความในมาตรา ๑๓๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้
สภาผู้แทนราษฎรยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม มิให้นับรวมระยะเวลา
ที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสาม

๘๗

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๑๘๐ วรรคห้า ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม และร่างพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณ
รายจ่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือ
จานวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอน
รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้
(๓) เงินที่กาหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
วรรคหก ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรหรือของ
คณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทาด้วย
ประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย จะกระทามิได้
วรรคเจ็ด ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระทาฝ่าฝืนบทบัญญัติตาม
วรรคหก ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาล
รัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีไ่ ด้รบั
ความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทาฝ่า
ฝืนบทบัญญัติตามวรรคหก ให้การเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทา
ดังกล่าวสิ้นผลไป

มาตรา ๑๖๘ วรรคห้า ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจานวนใน
รายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่
รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้
(๓) เงินที่กาหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
วรรคหก ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทา
ด้วยประการใด ๆ ที่มผี ลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย จะกระทามิได้
วรรคเจ็ด ในกรณีทสี่ มาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
แต่ละสภา เห็นว่ามีการกระทาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหก ให้เสนอ
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้อง
พิจารณาวินิจฉัยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รบั ความเห็นดังกล่าว ในกรณี
ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระทาฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหก ให้
การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทาดังกล่าวสิ้นผลไป

มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัตโิ อนงบประมาณรายจ่าย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม
รายการหรือจานวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือ
ตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้
(๓) เงินที่กาหนดให้จ่ายตามกฎหมาย
ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
คณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทาด้วย
ประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้
งบประมาณรายจ่าย จะกระทามิได้
ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มี
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่
ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระทาที่ฝ่าฝืนบทบัญญัตติ ามวรรคสอง
ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาล
รัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามี
การกระทาทีฝ่ ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง ให้การเสนอ การแปร
ญัตติ หรือการกระทาดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล ถ้าผู้กระทาการดังกล่าว
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้กระทาการนัน้
สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย และให้
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น แต่ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้กระทาการหรืออนุมัติให้กระทาการ หรือรู้ว่ามีการกระทา
ดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตาแหน่งทั้ง
คณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิ

๘๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๙๓ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้
นายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยีส่ ิบวันนับแต่
วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย
และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
มาตรา ๙๔ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วยและ
พระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้
พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยัน
ตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๑๕๐ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน
ยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา เพื่อ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้

สมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีที่พ้นจากตาแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติ และให้ผู้กระทาการ
ดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดทาโครงการหรืออนุมัตหิ รือจัดสรรเงิน
งบประมาณโดยรู้ว่ามีการดาเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือ
หรือมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติทราบ ให้พ้นจากความรับผิด
การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ให้กระทาได้ภายใน
ยี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้รับแจ้งตามวรรคสี่ ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดย
พลัน หากเห็นว่ากรณีมมี ูล ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
ดาเนินการต่อไปตามวรรคสาม และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาล
รัฐธรรมนูญหรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งมิได้
มาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีรอไว้ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
พระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถ้าไม่มีกรณีต้องดาเนินการตาม
มาตรา ๑๔๘ ให้นาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยีส่ ิบวันนับ
แต่วันพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว

มาตรา ๑๕๑ ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรง
เห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวัน
แล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัติ
นั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้
นายกรัฐมนตรีนาร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

มาตรา ๑๔๖ ร่างพระราชบัญญัติใด พระมหากษัตริย์ไม่ทรง
เห็นชอบด้วยและพระราชทานคืนมายังรัฐสภา หรือเมื่อพ้นเก้าสิบวัน
แล้วมิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบัญญัติ
นั้นใหม่ ถ้ารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว
ให้นายกรัฐมนตรีนาร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม

๘๙

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนาร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้น
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครัง้ หนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มไิ ด้ทรง
ลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายก
รัฐมนตรีนาพระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึง่
ว่าพระมหากษัตริยไ์ ด้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว

อีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มไิ ด้ทรงลงพระปรมาภิไธย
พระราชทานคืนมาภายในสามสิบวัน ให้นายกรัฐมนตรีนาพระราชบัญญัติ
นั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้เสมือนหนึ่งว่า
พระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว

ถวายอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระมหากษัตริย์มไิ ด้ทรงลงพระปรมาภิไธย
พระราชทานคืนมาภายในสามสิบวันให้นายกรัฐมนตรีนาพระราช
บัญญัตินั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายได้
เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริยไ์ ด้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว

มาตรา ๑๗๘ ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุลง
หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมหรือ
บรรดาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญทีพ่ ระมหากษัตริยไ์ ม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้นเก้าสิบ
วันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป
ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร ภายหลังการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็น
การเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่
กรณี จะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หรือร่างพระราช
บัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภายังมิได้ให้
ความเห็นชอบต่อไปได้ ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการ
เลือกตั้งทั่วไปร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้ง
แรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบด้วย แต่ถ้า
คณะรัฐมนตรีมไิ ด้ร้องขอภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้รา่ ง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป
การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติ
หรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อไปตามวรรคสอง ให้
เป็นไปตามที่กาหนดในข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

มาตรา ๑๕๓ ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือ
มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือบรรดาร่าง
พระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบด้วย หรือเมื่อพ้นเก้า
สิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป
ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎร ภายหลังการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรอันเป็น
การเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี จะ
พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม หรือร่างพระราชบัญญัติที่รฐั สภา
ยังมิได้ให้ความเห็นชอบต่อไปได้ ถ้าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการ
เลือกตั้งทั่วไปร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก
หลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบด้วย แต่ถ้าคณะรัฐมนตรี
มิได้ร้องขอภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติม หรือร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราช
บัญญัตติ ่อไปตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี

มาตรา ๑๔๗ ในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมหรือ
ร่างพระราชบัญญัติทรี่ ัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ หรือที่รัฐสภาให้
ความเห็นชอบแล้วแต่พระมหากษัตริยไ์ ม่ทรงเห็นชอบด้วยหรือเมื่อ
พ้นเก้าสิบวันแล้วมิได้พระราชทานคืนมา ให้เป็นอันตกไป
บรรดาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่
รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไป
ถ้ารัฐสภาเห็นชอบด้วยก็ให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา
แล้วแต่กรณี พิจารณาต่อไปได้ แต่คณะรัฐมนตรีต้องร้องขอภายใน
หกสิบวันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้ง
ทั่วไป

๙๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ส่วนที่ ๘
การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๖๒ ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
มาตรา ๑๕๔ ร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาให้ความ
ประกอบรัฐธรรมนูญใดที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนที่
เห็นชอบแล้ว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
นายกรัฐมนตรีจะนาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๑๕๐
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อ
หรือร่างพระราชบัญญัติใดที่รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๑๕๑
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๙๓ หรือร่าง
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนาร่างพระราชบัญญัตินั้นขึ้นทูลเกล้า
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่
ทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่ง
รัฐสภาลงมติยืนยันตามมาตรา ๙๔ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนาร่าง
(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นขึ้น
ของทั้งสองสภารวมกัน มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวน
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครัง้ หนึ่ง
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก ดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่
ของทั้งสองสภารวมกัน มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวน
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อ
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา
ดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่ง
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้เสนอความเห็นต่อ
ความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายก
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา
รัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าว ส่ง
(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตดิ ังกล่าวมี
ความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายก
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
รัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ให้สง่ ความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาล
(๒) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
ของทั้งสองสภารวมกัน มีจานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน เห็นว่าร่าง
ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
ในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให้นายกรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ระงับการดาเนินการเพื่อประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้
นี้ ให้เสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาวินิจฉัย
หรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาทีไ่ ด้รบั
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความ
ความเห็นดังกล่าว ส่งความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสาคัญ
ให้ร่างพระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔๘ ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนาร่างพระราชบัญญัติ
ใดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระ
ปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑
(๑) หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก
ของทั้งสองสภารวมกันมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของทั้งสองสภา เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้เสนอความเห็นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา
แล้วแต่กรณี แล้วให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับความเห็นดังกล่าวส่ง
ความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้นายก
รัฐมนตรีทราบโดยไม่ชักช้า
(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัตดิ ังกล่าวมี
ข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายก
รัฐมนตรีจะนาร่างพระราชบัญญัติดงั กล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสาคัญ ให้ร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความ
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม ให้ข้อความที่

๙๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(๓) หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีข้อความขัด
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนีแ้ ต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม ให้ข้อความที่ขดั หรือ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แย้งนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีดาเนินการตามมาตรา ๑๕๐
นี้ ให้ส่งความเห็นเช่นว่านั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจ้ง หรือมาตรา ๑๕๑ แล้วแต่กรณี ต่อไป
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า
ในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ให้นายกรัฐมนตรี
ระงับการดาเนินการเพื่อประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไว้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญ
จะมีคาวินิจฉัย
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตราขึ้นโดยไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ และข้อความดังกล่าวเป็นสาระสาคัญของร่าง
พระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ให้
ร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
เป็นอันตกไป
ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตหิ รือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อความขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้แต่มิใช่กรณีตามวรรคสาม ให้ข้อความที่ขัดหรือแย้งนัน้
เป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรีดาเนินการตามมาตรา ๙๓ หรือ
มาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี ต่อไป

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และให้นายกรัฐมนตรี
ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑

มาตรา ๒๖๓ บทบัญญัติมาตรา ๒๖๒ (๒) ให้นามาใช้บังคับ
กับร่างข้อบังคับการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ที่สภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๑๔๙ ให้นาความในมาตรา ๑๔๘ มาใช้บังคับแก่ร่าง
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่สภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนนาไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๑๕๕ บทบัญญัติมาตรา ๑๕๔ ให้นามาใช้บังคับกับ
ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่างข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา และร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ที่สภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา หรือรัฐสภา แล้วแต่กรณี ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ยังมิได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยโดยอนุโลม

๙๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๘๒ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอานาจควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดินโดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๑๘๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาทุก
คนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ แต่
รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องนั้นยังไม่ควร
เปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน
มาตรา ๑๘๔ การบริหารราชการแผ่นดินเรื่องใดที่เป็นปัญหา
สาคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เป็นเรื่องที่กระทบถึงประโยชน์
ของประเทศชาติหรือประชาชน หรือที่เป็นเรื่องเร่งด่วน สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรอาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ก่อนเริ่มประชุมในวันนั้นว่าจะถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องนั้นโดยไม่ต้องระบุคาถาม
และให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในวาระการประชุม
วันนั้น
การถามและการตอบกระทูต้ ามวรรคหนึ่งให้กระทาได้สัปดาห์
ละหนึ่งครั้ง และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นตั้งกระทู้ถามด้วย
วาจาเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนั้นได้เรื่องละไม่เกินสามครั้ง
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๑๘๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าสอง
ในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มี
สิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรี ญัตติดังกล่าวต้องเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา ๒๐๑ วรรคสอง ด้วย
และเมื่อได้มีการเสนอญัตติแล้ว จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้น
แต่จะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไม่ได้คะแนนเสียงตามวรรคสาม
การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ
ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอโดยไม่มีการยื่นคาร้องขอตาม

ส่วนที่ ๙
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา ๑๕๖ ตรงกับมาตรา ๑๘๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๕๗ ตรงกับมาตรา ๑๘๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อตั้งกระทู้ถามในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่
หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใด ให้เป็น
หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นต้องเข้าร่วมประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาเพื่อชี้แจงหรือตอบกระทู้ถามในเรื่องนั้น
ด้วยตนเอง เว้นแต่มีเหตุจาเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ทาให้ไม่อาจ
เข้าชี้แจงหรือตอบกระทู้ แต่ต้องแจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒสิ ภาทราบก่อนหรือในวันประชุมสภาในเรื่อง
ดังกล่าว

มาตรา ๑๕๘ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอี ยู่ของสภาผูแ้ ทนราษฎร มีสิทธิ
เข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพือ่ ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
ญัตติดังกล่าวต้องเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง ด้วย และเมื่อได้มีการเสนอญัตติ
แล้ว จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรือการ
ลงมตินนั้ ไม่ได้คะแนนเสียงตามวรรคสาม
การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่มีพฤติการณ์รารวย
่
ผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือจงใจฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะเสนอโดยไม่มีการยื่นคา

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๕๐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามี
สิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเกี่ยวกับงานในหน้าที่โดยจะถาม
เป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ตามข้อบังคับการประชุมแห่งสภา
นั้น ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องกาหนดให้มีการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาโดยไม่
ต้องแจ้งล่วงหน้าไว้ด้วย
รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่า
เรื่องนั้นยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกีย่ วกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน

มาตรา ๑๕๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ
เมื่อได้มีการเสนอญัตติตามวรรคหนึ่งแล้ว จะมีการยุบสภา
ผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะมีการถอนญัตติหรือการลงมตินั้นไม่ได้
คะแนนเสียงตามวรรคสี่
เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลง โดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่าน
ระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจ
หรือไม่ไว้วางใจ การลงมติในกรณีเช่นว่านี้มิให้กระทาในวันเดียวกับ
วันที่การอภิปรายสิ้นสุดลง
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มาตรา ๓๐๔ ก่อน มิได้ และเมื่อได้มีการยื่นคาร้องขอตามมาตรา
๓๐๔ แล้ว ให้ดาเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอผลการดาเนินการตาม
มาตรา ๓๐๕
เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบ
วาระเปิดอภิปรายนั้นไป ให้สภาผูแ้ ทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่
ไว้วางใจ การลงมติในกรณีเช่นว่านี้ มิให้กระทาในวันเดียวกับวันที่การ
อภิปรายสิ้นสุด มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรซึ่งเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายนั้น เป็นอันหมดสิทธิ
ที่จะเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น
ในกรณีที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้ประธาน
สภาผู้แทนราษฎรนาชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป และมิให้นามาตรา ๒๐๒ มาใช้บังคับ
มาตรา ๑๘๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มี
สิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๘๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ร้องขอตามมาตรา ๒๗๑ ก่อนมิได้ และเมื่อได้มีการยื่นคาร้องขอตาม
มาตรา ๒๗๑ แล้ว ให้ดาเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอผลการ
ดาเนินการตามมาตรา ๒๗๒
เมื่อการอภิปรายทั่วไปสิ้นสุดลงโดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบ
วาระเปิดอภิปรายนั้นไปให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติไว้วางใจหรือไม่
ไว้วางใจ การลงมติในกรณีเช่นว่านี้มิให้กระทาในวันเดียวกับวันที่การ
อภิปรายสิ้นสุด มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรซึ่งเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายนั้น เป็นอันหมด
สิทธิที่จะเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น
ในกรณีที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ให้ประธาน
สภาผู้แทนราษฎรนาชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป และมิให้นามาตรา ๑๗๒ มาใช้บังคับ
มาตรา ๑๕๙ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในหกของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน
ราษฎร มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล และให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๕๘
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
รัฐมนตรีคนใดพ้นจากตาแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีใน
ตาแหน่งอื่นภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตาม
วรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีคนนั้นยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติไม่
ไว้วางใจตามวรรคหนึ่งต่อไป
ให้นาความในวรรคสองมาใช้บังคับกับรัฐมนตรีผู้ซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งเดิมไม่เกินเก้าสิบวันก่อนวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
รัฐมนตรีคนใดพ้นจากตาแหน่งเดิมแต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีใน
ตาแหน่งอื่นภายหลังจากวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตาม
วรรคหนึ่ง หรือพ้นจากตาแหน่งเดิมไม่เกินเก้าสิบวันก่อนวันที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรี
ในตาแหน่งอื่น ให้รัฐมนตรีคนนั้นยังคงต้องถูกอภิปรายเพื่อลงมติไม่
ไว้วางใจต่อไป
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เข้าชื่อตามวรรคหนึ่ง แต่ยังคงเป็นรัฐมนตรีในตาแหน่งอื่นด้วยโดย
อนุโลม
มาตรา ๑๖๐ ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทีม่ ิได้อยู่ใน
พรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดของพรรคนั้นดารงตาแหน่งรัฐมนตรีมี
จานวนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา
๑๕๘ หรือมาตรา ๑๕๙ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนมากกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา ๑๕๘ หรือ
มาตรา ๑๕๙ ได้ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้บริหารราชการแผ่นดินมาเกิน
กว่าสองปีแล้ว
มาตรา ๑๕๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
จะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถาม
ข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติก็ได้
มาตรา ๑๘๗ สมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าสามในห้าของ
มาตรา ๑๖๑ สมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
มาตรา ๑๕๓ สมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิด
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิด
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอี ยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอ
อภิปรายทั่วไปในวุฒสิ ภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือ
อภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือ
เปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง
ชี้แจงปัญหาสาคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ชี้แจงปัญหาสาคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ หรือชี้แจงปัญหาสาคัญเกีย่ วกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มี
การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระทาได้ครั้งเดียวใน
การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะกระทาได้ครั้งเดียว การลงมติ
สมัยประชุมหนึ่ง
ในสมัยประชุมหนึ่ง
มาตรา ๑๕๔ การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา
๑๕๑ มาตรา ๑๕๒ หรือมาตรา ๑๕๓ แล้วแต่กรณี ให้กระทาได้ปลี ะ
หนึ่งครั้ง
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเปิดอภิปรายทั่วไปตาม
มาตรา ๑๕๑ ที่สิ้นสุดลงด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไป
มาตรา ๑๕๕ ในกรณีที่มีปัญหาสาคัญเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยหรือเศรษฐกิจของประเทศ สมควรที่จะปรึกษาหารือ
ร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ผู้นาฝ่ายค้านในสภา
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ผู้แทนราษฎรจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปราย
ทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้ ในกรณีนี้ ประธานรัฐสภาต้อง
ดาเนินการให้มีการประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับการแจ้ง
แต่รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้
การประชุมตามวรรคหนึ่งให้ประชุมลับ และคณะรัฐมนตรีมี
หน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย

มาตรา ๑๙๒ สาระสาคัญที่ต้องมีในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญเรื่องต่าง ๆ ตามที่บญ
ั ญัติไว้ในบทเฉพาะกาล ให้เป็น
สาระสาคัญที่ต้องมีในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องนั้น ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญนี้
ส่วนที่ ๖
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
มาตรา ๑๙๓ ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน
(๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์ตามมาตรา ๑๙
(๒) การปฏิญาณตนของผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา
ตามมาตรา ๒๑
(๓) การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ
สืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ มาตรา ๒๒
(๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตาม
มาตรา ๒๓
(๕) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญใหม่มาตรา ๙๔
(๖) การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรือ่ งอื่นในสมัยประชุมสามัญนิติ
บัญญัตไิ ด้ตามมาตรา ๑๕๙
(๗) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๖๐
(๘) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๑
(๙) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราช
บัญญัตหิ รือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๗๓

ส่วนที่ ๕
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
มาตรา ๑๓๖ ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน
(๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์ตามมาตรา ๑๙
(๒) การปฏิญาณตนของผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ต่อ
รัฐสภาตามมาตรา ๒๑
(๓) การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ
สืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ มาตรา ๒๒
(๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ
ตามมาตรา ๒๓
(๕) การมีมติให้รัฐสภาพิจารณาเรือ่ งอื่นในสมัยประชุมสามัญ
นิติบัญญัติได้ตามมาตรา ๑๒๗
(๖) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๗
(๗) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๘
(๘) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๓๗
(๙) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติตามมาตรา ๑๔๕

ไม่มีการแก้ไข
มาตรา ๑๕๖ ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน
(๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์ตามมาตรา ๑๗
(๒) การปฏิญาณตนของผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ต่อ
รัฐสภาตามมาตรา ๑๙
(๓) การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ
สืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐
(๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติ
ตามมาตรา ๒๑
(๕) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๑
(๖) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๒
(๗) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา ๑๓๒
(๘) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
ร่างพระราชบัญญัติใหม่ตามมาตรา ๑๔๖
(๙) การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๗
(๑๐) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๖๕

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

๙๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
(๑๐) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญต่อไปตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสอง
(๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๔
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๒๑๑
(๑๓) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๒๑๓
(๑๔) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา
๒๒๓
(๑๕) การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๒๒๔
(๑๖) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๑๓

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

(๑๐) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือ
ร่างพระราชบัญญัติใหม่ตามมาตรา ๑๕๑
(๑๑) การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่าง
พระราชบัญญัตติ ่อไปตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๗๖
(๑๓) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๗๙
(๑๔) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา
๑๘๙
(๑๕) การรับฟังคาชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือ
สัญญาตามมาตรา ๑๙๐
(๑๖) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๑
มาตรา ๑๙๔ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับ
มาตรา ๑๓๗ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับ
การประชุมรัฐสภา ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ให้ การประชุมรัฐสภา ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน
ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน
มาตรา ๑๙๕ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้นาบทที่ใช้
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้นาบทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
แก่สภาทั้งสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องการตั้ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรือ่ งการตั้งคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการ กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภา กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจานวน
จะต้องมีจานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจานวนสมาชิกของ ตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจานวนสมาชิกของแต่ละสภา
แต่ละสภา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๕๗
(๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๖๒
(๑๓) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา
๑๗๗
(๑๔) การรับฟังคาชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือ
สัญญาตามมาตรา ๑๗๘
(๑๕) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๖
(๑๖) กรณีอื่นตามที่บญ
ั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๕๗ ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับ
การประชุมรัฐสภา ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
ให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยอนุโลมไปพลางก่อน
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ให้นาบทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในเรื่องการตั้งคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการซึ่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาจะต้องมีจานวน
ตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจานวนสมาชิกของแต่ละสภา

๙๗

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

หมวด ๗
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๐๑ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคน
หนึ่งและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี
มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน
นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้
เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่พ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา
๑๑๘ (๗) ในอายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดเดียวกัน
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

หมวด ๙
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๗๑ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง
และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มี
หน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน
นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้รับ
แต่งตั้งตามมาตรา ๑๗๒
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีจะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินกว่าแปดปีมไิ ด้

มาตรา ๒๐๒ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตัง้ เป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตามมาตรา ๑๕๙
การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รบั แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตาม
วรรคหนึ่ง ต้องมีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผูแ้ ทนราษฎรรับรอง
มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งบุคคลใดให้
เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องสภาผูแ้ ทนราษฎร การลงมติในกรณีเช่นว่านี้ให้
กระทาโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย

มาตรา ๑๗๒ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
บุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตามมาตรา
๑๒๗
การเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอี ยู่ของสภาผู้แทนราษฎรรับรอง
มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งบุคคล
ใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร การลงมติใน
กรณีเช่นว่านี้ให้กระทาโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย

หมวด ๘
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๕๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มี
หน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน
นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้
ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีจะดารงตาแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการดารงตาแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นบั รวม
ระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๑๕๙ ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
บุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐ และเป็นผู้มีชื่อ
อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ เฉพาะจาก
บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็น
นายกรัฐมนตรี ต้องกระทาโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมี
คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎร

มาตรา ๒๐๓ ในกรณีที่พ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกแล้ว ไม่
ปรากฏว่ามีบคุ คลใดได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบให้ได้รับแต่งตั้งเป็น

มาตรา ๑๗๓ ในกรณีที่พ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มาประชุมเป็น
ครั้งแรกแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบให้ได้รับ

๙๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๐๒ วรรคสาม ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่พ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนาความ
ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รบั
คะแนนเสียงสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๒๐๖ รัฐมนตรีต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) ไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖)
(๗) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)
(๕) ไม่เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้น
โทษมายังไม่ถึงห้าปีก่อนได้รบั แต่งตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทา
โดยประมาท
(๖) ไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่ง
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินหนึ่งปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นรัฐมนตรี เว้นแต่สมาชิกภาพสิน้ สุดลงตามมาตรา ๑๓๓ (๑)
มาตรา ๒๐๗ รัฐมนตรีจะเปนขาราชการซึ่งมีตาแหนงหรือ
เงินเดือนประจานอกจากขาราชการการเมืองมิได้
มาตรา ๒๐๔ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีให้พ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในวันถัดจาก
วันที่ครบสามสิบวันนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
มาตรา ๒๐๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริยด์ ้วยถ้อยคา ดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้ง

แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรนาความขึ้นกราบบังคมทูลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พ้น
กาหนดเวลาดังกล่าวเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลซึ่ง
ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๗๔ รัฐมนตรีต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มลี ักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖)
(๗) (๘) (๙) (๑๑) (๑๒) (๑๓) หรือ (๑๔)
(๕) ไม่เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี
ก่อนได้รับแต่งตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่ง
สมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกินสองปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นรัฐมนตรี

มาตรา ๑๗๕ ตรงกับมาตรา ๒๐๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๑๖๐ รัฐมนตรีต้อง
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปี
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ าม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๖) ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘
(๗) ไม่เป็นผู้ต้องคาพิพากษาให้จาคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึง
ที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุกระทาการอันเป็น
การต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือมาตรา ๑๘๗ มาแล้วยังไม่ถึงสอง
ปีนับถึงวันแต่งตั้ง

มาตรา ๑๖๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์
ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริยด์ ้วยถ้อยคา ดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและ

๙๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
จะรักษาไว้และปฏิบัตติ ามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ”

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตั ิตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
ในกรณีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อนที่จะถวายสัตย์ปฏิญาณ ให้คณะรัฐมนตรีนั้น
ดาเนินการตามมาตรา ๑๖๒ วรรคสองได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๘ (๑) พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นับแต่
วันที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังกล่าว
มาตรา ๒๑๑ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา ๑๗๖ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้อง
ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้
ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและชี้แจงการดาเนินการตามแนวนโยบาย แถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบาย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่
พื้นฐานแห่งรัฐตามมาตรา ๗๕ โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ แห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะ
ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีทสี่ าคัญ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ และเมื่อแถลงนโยบายต่อ
นามาใช้จ่ายในการดาเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ
และจาเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ รัฐสภาแล้วต้องจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อกาหนด
ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่
สาคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดาเนินการไปพลาง แนวทางการปฏิบัติราชการแต่ละปีตามมาตรา ๗๖
ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่
ก่อนเพียงเท่าที่จาเป็นก็ได้
ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่สาคัญ สาคัญและจาเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อ
และจาเป็นเร่งด่วนซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์
ประโยชน์สาคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะ
สาคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะดาเนินการไปพลาง ดาเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จาเป็นก็ได้
ก่อนเพียงเท่าที่จาเป็นก็ได้
มาตรา ๒๑๐ รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและแถลง
มาตรา ๑๗๗ รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและแถลง
มาตรา ๑๖๓ รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและแถลง
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา แต่ไม่มีสิทธิออก
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภา และในกรณีที่สภา
ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาแต่ไม่มสี ิทธิออก
เสียงลงคะแนน ในกรณีทสี่ ภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติให้เข้า
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามีมติให้เข้าประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีต้องเข้า เสียงลงคะแนน เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภา
ประชุมในเรื่องใด รัฐมนตรีต้องเข้าร่วมประชุม
ร่วมประชุม และให้นาเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๐ มาใช้บังคับ ผู้แทนราษฎรในกรณีที่รัฐมนตรีผนู้ ั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๕๘ ให้
โดยอนุโลม
ด้วย และให้นาเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒๔ มาใช้บังคับโดย
นามาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถ้ารัฐมนตรีผู้ใดเป็น
อนุโลม
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะเดียวกันด้วย ห้ามมิให้รฐั มนตรีผู้นนั้
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการดารงตาแหน่ง การปฏิบัตหิ น้าที่
หรือการมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น
มาตรา ๒๑๒ ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้อง
มาตรา ๑๗๘ ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้อง
มาตรา ๑๖๔ ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรี
ดาเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายทีไ่ ด้ ดาเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้ ต้องดาเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
แถลงไว้ตามมาตรา ๒๑๑ และต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรใน แถลงไว้ตามมาตรา ๑๗๖ และต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรใน

๑๐๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

หน้าที่ของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบาย
ทั่วไปของคณะรัฐมนตรี

หน้าที่ของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไป
ของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๒๑๓ ในกรณีที่มีปัญหาสาคัญเกีย่ วกับการบริหารราชการ
แผ่นดินทีค่ ณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภา
ขอให้มีการเปิดอภิปรายทัว่ ไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณี
เช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้
มาตรา ๒๑๔ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่า กิจการในเรื่องใด
อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราช
กิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติได้
การออกเสียงประชามติต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขอ
ปรึกษาความเห็นของประชาชนว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกิจการ
สาคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่งซึ่งมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ การออกเสียงประชามติที่เกี่ยวกับตัวบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือคณะบุคคลใดคณะบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทามิได้

มาตรา ๑๗๙ ตรงกับมาตรา ๒๑๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ปฏิบัติหน้าที่และใช้อานาจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
เสียสละ เปิดเผย และมีความรอบคอบและระมัดระวังในการดาเนิน
กิจการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน
ส่วนรวม
(๒) รักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่า
ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด
(๓) ยึดถือและปฏิบัตติ ามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๔) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็น
ธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน
รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผูแ้ ทนราษฎรในเรื่องที่อยู่ใน
หน้าที่และอานาจของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาใน
การกาหนดนโยบายและการดาเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๖๕ ตรงกับมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๖๕ ประชาชนผู้มสี ิทธิเลือกตั้งย่อมมีสิทธิออกเสียง
ประชามติ
การจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้กระทาได้ในเหตุ
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษา
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราช
กิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติได้
(๒) ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ

มาตรา ๑๖๖ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะ
ขอให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใดอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดได้ ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

๑๐๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ประกาศตามวรรคหนึ่งต้องกาหนดวันให้ประชาชนออกเสียง
ประชามติซึ่งจะต้องไม่ก่อนเก้าสิบวันแต่ไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวันออกเสียงประชามติต้อง
กาหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
ในระหว่างที่ประกาศตามวรรคหนึง่ มีผลใช้บังคับ รัฐต้อง
ดาเนินการให้บคุ คลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการนั้น
แสดงความคิดเห็นของตนได้โดยเท่าเทียมกัน
บุคคลผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมมีสิทธิออก
เสียงประชามติ
ในการออกเสียงประชามติ หากผลปรากฏว่ามีผมู้ าใช้สิทธิออก
เสียงประชามติเป็นจานวนไม่มากกว่าหนึ่งในห้าของจานวนผู้มีสิทธิ
ออกเสียงประชามติ ให้ถือว่าประชาชนโดยเสียงข้างมากไม่เห็นชอบ
ด้วยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น แต่ถ้ามีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
มากกว่าหนึ่งในห้าของจานวนผู้มีสทิ ธิออกเสียงประชามติและปรากฏ
ว่าผู้ออกเสียงประชามติโดยเสียงข้างมากให้ความเห็นชอบ ให้ถือว่า
ประชาชนโดยเสียงข้างมากเห็นชอบด้วยกับเรื่องที่ขอปรึกษานั้น
การออกเสียงประชามติตามมาตรานี้ให้มีผลเป็นเพียงการให้
คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
มาตรา ๒๑๕ รัฐมนตรีทงั้ คณะพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา
๒๑๖
(๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทน
ราษฎร
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก
คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตาแหน่ง ต้องอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ แต่ใน
กรณีพ้นจากตาแหน่งตาม (๒) จะใช้อานาจแต่งตั้งหรือย้ายข้าราชการ

การออกเสียงประชามติตาม (๑) หรือ (๒) อาจจัดให้เป็นการออก
เสียงเพื่อมีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติใน
ปัญหาที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติ หรือเป็นการออกเสียงเพื่อให้
คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีก็ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการ
เฉพาะ
การออกเสียงประชามติต้องเป็นการให้ออกเสียงเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบในกิจการตามที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติ และ
การจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล จะกระทามิได้
ก่อนการออกเสียงประชามติ รัฐต้องดาเนินการให้ข้อมูลอย่าง
เพียงพอ และให้บุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการนั้น
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน
หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ซึ่ง
อย่างน้อยต้องกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงประชามติ
ระยะเวลาในการดาเนินการ และจานวนเสียงประชามติ เพื่อมีข้อยุติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๑๘๐ รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา

มาตรา ๑๖๗ รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา

๑๘๒

๑๗๐

(๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทน
ราษฎร
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก
ในกรณีที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตาม
มาตรา ๑๘๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) หรือ (๘) ให้ดาเนินการตาม
มาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๓ โดยอนุโลม

(๒) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทน
ราษฎร
(๓) คณะรัฐมนตรีลาออก
(๔) พ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔

๑๐๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตาแหน่ง มิได้ เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ (๗) และวรรคสอง และมาตรา
๒๐๔ มาใช้บังคับกับคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตาแหน่งและอยู่ใน
ระหว่างที่ปฏิบัตหิ น้าที่ตามวรรคสอง
ในกรณีที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตาม
มาตรา ๒๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) หรือ (๘) ให้ดาเนินการตามมาตรา
๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ โดยอนุโลม

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตาแหน่งตาม (๑) (๓) หรือ (๔) ให้
ดาเนินการเพื่อให้มีคณะรัฐมนตรีขนึ้ ใหม่ตามมาตรา ๑๕๘ และ
มาตรา ๑๕๙

มาตรา ๑๘๑ คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตาแหน่ง ต้องอยู่ใน
ตาแหน่งเพื่อปฏิบัตหิ น้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่ แต่ในกรณีพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๘๐ (๒)

มาตรา ๑๖๘ ให้คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตาแหน่งอยูป่ ฏิบตั ิ
หน้าที่ต่อไป ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๑) (๒) หรือ
(๓) ให้อยู่ปฏิบัติหน้าทีต่ ่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้า
รับหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา
๑๖๗ (๑) เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๖๐ (๔) หรือ (๕) นายกรัฐมนตรีจะอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้
(๒) ในกรณีพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑๖๗ (๔) คณะรัฐมนตรี
ที่พ้นจากตาแหน่งจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีอยู่ปฏิบัตหิ น้าที่ต่อไปมิได้ตาม (๒) หรือ
คณะรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปลาออกทั้งคณะ และเป็นกรณีที่
ไม่อาจดาเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ ได้ไม่ว่าด้วย
เหตุใด หรือยังดาเนินการตามมาตรา ๑๕๘ และมาตรา ๑๕๙ ไม่แล้ว
เสร็จ ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น
ๆ เฉพาะเท่าที่จาเป็นไปพลางก่อน โดยให้ปลัดกระทรวงคัดเลือก
กันเองให้คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๖๙ คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา
๑๖๗ (๒) และต้องปฏิบัตหิ น้าที่ตอ่ ไปตามมาตรา ๑๖๘ ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑๐๓
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(๑) ไม่กระทาการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ
หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป เว้นแต่
ที่กาหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๒) ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือ
เงินเดือนประจา หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือพ้นจากตาแหน่ง หรือให้ผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน เว้นแต่
จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
(๓) ไม่กระทาการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณ
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
(๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทาการ
ใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง และไม่กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืน
ข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด

มาตรา ๒๑๖ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๖
(๔) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก
(๕) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจตามมาตรา ๑๘๕ หรือ
มาตรา ๑๘๖
(๖) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๘ หรือมาตรา ๒๐๙
(๗) มีพระบรมราชโองการตามมาตรา ๒๑๗
(๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ง
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ มาใช้บังคับกับการ
สิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๖)

คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าที่จาเป็น ภายใต้
เงื่อนไขที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่กระทาการอันเป็นการใช้อานาจแต่งตั้งหรือโยกย้าย
ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา หรือพนักงานของ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้
บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตาแหน่ง หรือให้
ผู้อื่นมาปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ทน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการการเลือกตั้งก่อน
(๒)ไม่กระทาการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณ
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
(๓) ไม่กระทาการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมี
ผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป
(๔) ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทาการ
ใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้ง และไม่กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ
ห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
มาตรา ๑๘๒ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมี
การรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอ
การลงโทษในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๔) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจตามมาตรา ๑๕๘ หรือ
มาตรา ๑๕๙
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗๔
(๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๑๘๓

มาตรา ๑๗๐ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖๐
(๕) กระทาการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือ
มาตรา ๑๘๗
(๖) มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๑๗๑
นอกจากเหตุที่ทาให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อ
ครบกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๕๘ วรรคสี่ ด้วย

๑๐๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(๗) กระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๖๘
หรือมาตรา ๒๖๙
(๘) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ง
นอกจากเหตุที่ทาให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตาม
วรรคหนึ่งแล้ว ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อ
ครบกาหนดเวลาตามมาตรา ๑๗๑ วรรคสี่ ด้วย
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ มาใช้บังคับกับการ
สิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๗) หรือวรรคสอง
โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยได้ด้วย
มาตรา ๒๑๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจในการ
มาตรา ๑๘๓ ตรงกับมาตรา ๒๑๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวาย
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
คาแนะนา
มาตรา ๒๑๘ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความ
มาตรา ๑๘๔ ตรงกับมาตรา ๒๑๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
เศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์
จะทรงตราพระราชกาหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติกไ็ ด้
การตราพระราชกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนอันมิ
อาจจะหลีกเลี่ยงได้
ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราช
กาหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุม
และการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า คณะรัฐมนตรี
ต้องดาเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณา
อนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกาหนดโดยเร็ว ถ้าสภาผูแ้ ทนราษฎรไม่
อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัตแิ ต่วุฒิสภาไม่อนุมตั ิและสภา
ผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน

ให้นาความในมาตรา ๘๒ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความ
เป็นรัฐมนตรีตาม (๒) (๔) หรือ (๕) หรือวรรคสอง โดยอนุโลม เพื่อ
ประโยชน์แห่งการนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจส่งเรื่อง
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย

มาตรา ๑๗๑ ตรงกับมาตรา ๑๘๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๗๒ ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์
จะทรงตราพระราชกาหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติกไ็ ด้
การตราพระราชกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด่วนอันมิ
อาจจะหลีกเลี่ยงได้
ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระ
ราชกาหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัย
ประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า
คณะรัฐมนตรีต้องดาเนินการให้มกี ารเรียกประชุมรัฐสภาสมัย
วิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกาหนดโดยเร็ว ถ้า
สภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติ หรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมตั ิแต่วุฒสิ ภา
ไม่อนุมัติและสภาผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงไม่
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน

๑๐๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ราษฎร ให้พระราชกาหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือน
กิจการทีไ่ ด้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกาหนดนั้น
หากพระราชกาหนดตามวรรคหนึง่ มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด และพระราชกาหนดนั้นต้องตก
ไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระ
ราชกาหนดนั้นมีผล
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกาหนดนั้น
หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมตั ิและสภาผูแ้ ทนราษฎรยืนยันการอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชกาหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็น
พระราชบัญญัติต่อไป
การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกาหนด ให้นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การพิจารณาพระราชกาหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของ
วุฒิสภาในกรณียืนยันการอนุมัติพระราชกาหนด จะต้องกระทาใน
โอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ
มาตรา ๒๑๙ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาจะได้อนุมัติ
พระราชกาหนดใดตามมาตรา ๒๑๘ วรรคสาม สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็น
ต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชกาหนดนั้นไม่เป็นไป
ตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง และให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับ
ความเห็นดังกล่าว ส่งความเห็นนัน้ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคาวินิจฉัยนัน้
ไปยังประธานแห่งสภาทีส่ ่งความเห็นนั้นมา
เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาได้รับ
ความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรค

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ราษฎร ให้พระราชกาหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบต่อกิจการทีไ่ ด้
เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกาหนดนั้น
หากพระราชกาหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด และพระราชกาหนดนั้นต้องตก
ไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระ
ราชกาหนดนั้นมีผล
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกาหนดนั้น
หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมตั ิและสภาผูแ้ ทนราษฎรยืนยันการอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎร ให้พระราชกาหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็น
พระราชบัญญัตติ ่อไป
การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกาหนด ให้นายกรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การพิจารณาพระราชกาหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของ
วุฒิสภา และการยืนยันการอนุมตั พิ ระราชกาหนด จะต้องกระทาใน
โอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ
มาตรา ๑๘๕ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติ
มาตรา ๑๗๓ ก่อนทีส่ ภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติ
พระราชกาหนดใดตามมาตรา ๑๘๔ วรรคสาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระราชกาหนดใด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิก
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อ
ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตน
ประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชกาหนดนั้นไม่เป็นไปตาม เป็นสมาชิก ว่าพระราชกาหนดนั้นไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรค
มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง และให้ประธานแห่งสภานั้นส่ง หนึ่ง และให้ประธานแห่งสภานั้นส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
ความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อวินิจฉัย และให้รอการ
ความเห็นเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว ให้ศาล
พิจารณาพระราชกาหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งคาวินิจฉัย
รัฐธรรมนูญแจ้งคาวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่ส่งความเห็น ของศาลรัฐธรรมนูญ
นั้นมา

๑๐๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

หนึ่งแล้ว ให้รอการพิจารณาพระราชกาหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รบั
แจ้งคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าพระราชกาหนดใดไม่เป็นไป
ตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง ให้พระราชกาหนดนั้นไม่มีผลบังคับมาแต่ต้น
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกาหนดใดไม่เป็นไป
ตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด

เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒสิ ภาได้รับ
ความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรค
หนึ่งแล้ว ให้รอการพิจารณาพระราชกาหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะ
ได้รับแจ้งคาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าพระราชกาหนดใดไม่
เป็นไปตามมาตรา ๑๘๔ วรรคหนึง่ หรือวรรคสอง ให้พระราชกาหนด
นั้นไม่มผี ลบังคับมาแต่ต้น
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกาหนดใดไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด
มาตรา ๑๘๖ ในระหว่างสมัยประชุม ถ้ามีความจาเป็นต้องมี
กฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดย
ด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตรา
พระราชกาหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้
พระราชกาหนดที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะต้องนาเสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๘๔ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม

มาตรา ๒๒๐ ในระหว่างสมัยประชุม ถ้ามีความจาเป็นต้องมี
กฎหมายเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา
โดยด่วนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริยจ์ ะ
ทรงตราพระราชกาหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติกไ็ ด้
พระราชกาหนดที่ได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะต้องนาเสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๑๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม

มาตรา ๒๒๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจในการ
มาตรา ๑๘๗ ตรงกับมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๒๒ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจในการ
มาตรา ๑๘๘ ตรงกับมาตรา ๒๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึกตามลักษณะและวิธีการตาม
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
กฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะแห่ง
เป็นการรีบด่วน เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายทหารย่อมกระทาได้ตามกฎหมายว่า
ด้วยกฎอัยการศึก

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั
เรื่อง และให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคาวินิจฉัยนั้นไปยังประธานแห่งสภาที่
ส่งความเห็นนั้นมา
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยว่าพระราชกาหนดใดไม่
เป็นไปตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึง่ ให้พระราชกาหนดนั้นไม่มผี ลใช้
บังคับมาแต่ต้น
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกาหนดใดไม่เป็นไป
ตามมาตรา ๑๗๒ วรรคหนึง่ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจานวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๑๗๔ ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยว
ด้วยภาษีอากรหรือเงินตราซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและ
ลับเพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระ
ราชกาหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้
ให้นาความในมาตรา ๑๗๒ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรค
หก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่พระราชกาหนดที่ได้ตราขึ้นตาม
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นการตราขึ้นในระหว่างสมัยประชุม
จะต้องนาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามวันนับแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๗๕ ตรงกับมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๗๖ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจใน
การประกาศใช้และเลิกใช้กฎอัยการศึก
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเฉพาะ
แห่งเป็นการรีบด่วน เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายทหารย่อมกระทาได้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยกฎอัยการศึก

๑๐๗
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๒๓ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจใน
การประกาศสงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
ในระหว่างที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภา
ผู้แทนราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาทาหน้าที่รัฐสภาในการให้ความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่ง และการลงมติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๒๒๔ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจในการ
ทาหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับนานา
ประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขต
อานาจแห่งรัฐ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตาม
สัญญา ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา

มาตรา ๑๘๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจใน
การประกาศสงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
ในระหว่างที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผู้แทน
ราษฎรถูกยุบ ให้วุฒิสภาทาหน้าที่รัฐสภาในการให้ความเห็นชอบตาม
วรรคหนึ่ง และการลงมติต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจใน
การทาหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่น กับ
นานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่
นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอานาจตาม
หนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออก
พระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือ
มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมี
นัยสาคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว
ก่อนการดาเนินการเพื่อทาหนังสือสัญญากับนานาประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีต้องให้
ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้อง
ชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรี
เสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพือ่ ขอความเห็นชอบด้วย
เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่อนที่จะแสดง
เจตนาให้มีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
รายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในกรณีที่การปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีต้อง

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๗๗ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจใน
การประกาศสงครามเมื่อได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา
มติให้ความเห็นชอบของรัฐสภาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

มาตรา ๑๗๘ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจใน
การทาหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับ
นานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขต
พื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอานาจ
ตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้อง
ออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และ
หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้อง
ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รับเรื่อง หากรัฐสภาพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความ
เห็นชอบ
หนังสือสัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่าง
กว้างขวางตามวรรคสอง ได้แก่ หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี
เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทาให้ประเทศ
ต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
หนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

๑๐๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ดาเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รบั ผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว
เหมาะสม และเป็นธรรม
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกาหนดประเภท กรอบการเจรจา
ขั้นตอนและวิธีการจัดทาหนังสือสัญญาที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผล
ผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมี
นัยสาคัญ รวมทั้งการแก้ไขหรือเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าว โดยคานึงถึงความเป็นธรรม
ระหว่างผู้ทไี่ ด้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ิตาม
หนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป
ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็นอานาจของศาล
รัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยให้นาบทบัญญัตติ ามมาตรา ๑๕๔
(๑) มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม

ให้มีกฎหมายกาหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จาเป็นอันเกิดจาก
ผลกระทบของการทาหนังสือสัญญาตามวรรคสามด้วย
เมื่อมีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรคสองหรือวรรค
สามหรือไม่ คณะรัฐมนตรีจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ ทั้งนี้
ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับคาขอ

(มาตรา ๑๙๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔)
มาตรา ๒๒๕ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจในการ
มาตรา ๑๙๑ ตรงกับมาตรา ๒๒๕ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
พระราชทานอภัยโทษ
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๑๗๙ ตรงกับมาตรา ๑๙๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๒๗ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหาร
มาตรา ๑๙๓ ตรงกับมาตรา ๒๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
และฝ่ายพลเรือน ตาแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า และ ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ทรงให้พ้นจากตาแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตาแหน่งเพราะความตาย

มาตรา ๑๘๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่าย
ทหารและฝ่ายพลเรือน ตาแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า
และทรงให้พ้นจากตาแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตาแหน่งเพราะ
ความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ

มาตรา ๒๒๘ ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
และมิใช่ข้าราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการการเมืองหรือผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองอื่น มิได้

มาตรา ๑๘๑ ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตาแหน่ง
หรือเงินเดือนประจาและมิใช่ข้าราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการ
การเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองอื่นมิได้

มาตรา ๑๙๔ ข้าราชการและพนักงานของรัฐซึ่งมีตาแหน่ง
หรือเงินเดือนประจาและมิใช่ข้าราชการการเมือง จะเป็นข้าราชการ
การเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองอื่นมิได้

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

๑๐๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๒๓๑ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรม
ราชโองการ อันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอื่นใน
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๒๓๒ บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วหรือถือ
เสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาโดยพลัน
มาตรา ๒๒๙ เงินประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้กาหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
บาเหน็จบานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี
ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธาน
วุฒิสภา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งพ้นจากตาแหน่ง ให้
กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๑๙๕ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราช
โองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วหรือถือเสมือนหนึ่ง
ว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยพลัน

มาตรา ๑๘๒ บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรม
ราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอื่นใน
รัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๙๖ เงินประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและ
รองประธานวุฒสิ ภา ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้อง
กาหนดให้จ่ายได้ไม่ก่อนวันเข้ารับหน้าที่
บาเหน็จบานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรี
ซึ่งพ้นจากตาแหน่ง ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๑๘๓ เงินประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นขององคมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
และรองประธานวุฒิสภา ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
บาเหน็จบานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ
องคมนตรีซึ่งพ้นจากตาแหน่ง ให้กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๑๑๐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้อง
(๑) ไม่ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ นอกจากข้าราชการการเมือง
อื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี
(๒) ไม่รับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สญ
ั ญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้า
เป็นคู่สญ
ั ญาในลักษณะดังกล่าว

ส่วนที่ ๒
การกระทาที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
มาตรา ๒๖๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

หมวด ๙
การขัดกันแห่งผลประโยชน์
มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

ต้อง

ต้อง

(๑) ไม่ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจาก
รัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็น
คู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน

(๑) ไม่ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตาแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจาก
รัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็น
คู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมี
ลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง

๑๑๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการ
งานตามปกติ
บทบัญญัตมิ าตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรรับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือ
เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรรับหรือดารงตาแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภา
ผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒติ ามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน ในกรณีที่ดารงตาแหน่ง
ข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งมิใช่รัฐมนตรี
มาตรา ๑๒๘ ใหนาบทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๑
มาใช้บังคับกับการกระทาอันตองหามของสมาชิกวุฒิสภาดวย โดย
อนุโลม

ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ ัญญาในลักษณะ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการ
งานตามปกติ
(๔) ไม่กระทาการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๔๘
บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีทสี่ มาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภารับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ เงินปีพระบรม
วงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดารงตาแหน่ง
กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒสิ ภา หรือกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้นาความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับคู่สมรสและ
บุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่น
ซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภานั้น ที่ดาเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดาเนินการ หรือผู้
ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้
กระทาการตามมาตรานีด้ ้วย

มาตรา ๑๑๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ตาแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อนขั้น
เงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาและมิใช่
ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจาก
ตาแหน่ง

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

หุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ ัญญาในลักษณะ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจ
การงานปกติ
(๔) ไม่กระทาการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็น
การขัดขวางหรือแทรกแซง การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ
มาตรานีม้ ิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภารับเบีย้ หวัด บาเหน็จ บานาญ เงินปีพระบรมวงศานุ
วงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดารงตาแหน่ง
กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือ
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหารราชการแผ่นดินทีเ่ กี่ยวกับ
กิจการของสภา หรือกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัตไิ ว้เป็นการเฉพาะ
ให้นา (๒) และ (๓) มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตรของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่
สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น
ที่ดาเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้รว่ มดาเนินการ หรือผูไ้ ด้รับ
มอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้
กระทาการตามมาตรานีด้ ้วย
มาตรา ๒๖๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่
มาตรา ๑๘๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ใช้สถานะหรือตาแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
วุฒิสภาเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น สมาชิกวุฒิสภากระทาการใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือ
หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้ แทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรค
(๑) การปฏิบัตริ าชการหรือการดาเนินงานในหน้าที่ประจาของ การเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

๑๑๑
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มาตรา ๑๒๘ ใหนาบทบัญญัติมาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๑
(๒) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อน
มาใช้บังคับกับการกระทาอันตองหามของสมาชิกวุฒิสภาดวย โดย
เงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาและมิใช่
อนุโลม
ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการทีร่ ัฐถือหุน้ ใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
(๓) การให้ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาและ
มิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ้นจากตาแหน่ง

มาตรา ๒๐๘ รัฐมนตรีจะดารงตาแหน่งหรือกระทาการใด
ตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๑๐ มิได้ เว้นแต่ตาแหน่งที่ต้องดารงตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และจะดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน
บริษัท หรือองค์การที่ดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มไิ ด้ด้วย

มาตรา ๒๐๙ รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ตามจานวนที่กฎหมายบัญญัติ ใน
กรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รบั ประโยชน์จากกรณีดังกล่าวต่อไป
ให้รัฐมนตรีผู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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(๑) การปฏิบตั ิราชการหรือการดาเนินงานในหน้าที่ประจา
ของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการทีร่ ัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) กระทาการในลักษณะที่ทาให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทาโครงการใด ๆ
ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นการดาเนินการในกิจการของรัฐสภา
(๓) การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง เลื่อน
เงินเดือนหรือการให้พ้นจากตาแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตาแหน่ง
หรือเงินเดือนประจาและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐ
ถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๖๗ ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับ
มาตรา ๑๘๖ ให้นาความในมาตรา ๑๘๔ มาใช้บังคับแก่
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย เว้นแต่เป็นการดารงตาแหน่งหรือ รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
ดาเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และจะดารงตาแหน่งใดใน
(๑) การดารงตาแหน่งหรือการดาเนินการที่กฎหมายบัญญัติให้
ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การทีด่ าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาไร
เป็นหน้าที่หรืออานาจของรัฐมนตรี
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดก็มไิ ด้ด้วย
(๒) การกระทาตามหน้าที่และอานาจในการบริหารราชการ
มาตรา ๒๖๘ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทาการใดที่ แผ่นดิน หรือตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา หรือตามที่กฎหมาย
บัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๒๖๖ มิได้ เว้นแต่เป็นการกระทาตามอานาจ
บัญญัติ
หน้าที่ในการบริหารราชการตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาหรือ
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตาแหน่งกระทาการใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการ
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัตหิ น้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบ
ตามที่กาหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรา ๒๖๙ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วน
มาตรา ๑๘๗ รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนหรือบริษัท หรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ตามจานวนที่
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจานวนที่กฎหมายบัญญัติ และต้อง
กฎหมายบัญญัติ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะ ไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด
ได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าวต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้
ในกรณีที่รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตาม
นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ วรรคหนึ่งต่อไป ให้แจ้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม

๑๑๒
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รัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้นติ ิบุคคลซึง่
จัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ห้ามมิให้รัฐมนตรีผู้นั้นกระทาการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไป
บริหารหรือจัดการใด ๆ เกีย่ วกับหุน้ หรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทดังกล่าว

ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และให้นายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าวให้นิติบุคคล
ซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทาการใดอันมีลักษณะเป็น
การเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจการของห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคหนึ่ง มิได้
บทบัญญัตมิ าตรานี้ให้นามาใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนติ ิภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย และให้นา
บทบัญญัตมิ าตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ไม่มีการแก้ไข

การทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง
และให้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าว ให้แก่นิติบุคคลซึ่ง
จัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
รัฐมนตรีจะเข้าไปเกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือ
กิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคสองไม่ว่าในทางใด ๆ มิได้
มาตรานีเ้ ฉพาะในส่วนที่เกีย่ วกับความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของรัฐมนตรี
และการถือหุ้นของรัฐมนตรีที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของ
บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใด ๆ ด้วย

ส่วนที่ ๓
การถอดถอนจากตาแหน่ง
มาตรา ๓๐๓ ผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ผู้ใดมี
พฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทา
ผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรม หรือส่อว่าจงใจใช้อานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย วุฒิสภามีอานาจถอดถอนผู้นั้นออกจาก
ตาแหน่งได้
บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
ด้วย คือ
(๑) กรรมการการเลือกตั้ง ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูด้ ารง
ตาแหน่งระดับสูง ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๓๐๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือ
ประชาชนผู้มสี ิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน มีสิทธิเข้าชือ่

มาตรา ๒๗๐ ผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลปกครองสูงสุด หรืออัยการสูงสุด ผู้ใดมีพฤติการณ์รารวย
่
ผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ราชการ ส่อว่ากระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้
อานาจหน้าทีข่ ัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง วุฒิสภามีอานาจ
ถอดถอนผู้นนั้ ออกจากตาแหน่งได้
บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
ด้วย คือ
(๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) ผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูด้ ารง
ตาแหน่งระดับสูง ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๒๗๑ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิ
เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔

๑๑๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วฒ
ุ ิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้
ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๓๐๓ ออกจากตาแหน่งได้ คาร้องขอ
ดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
กระทาความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน
สมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสทิ ธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภา
เพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออก
จากตาแหน่งได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ประชาชนจะเข้าชื่อร้อง
ขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๓๐๕ เมื่อได้รับคาร้องขอตามมาตรา ๓๐๔ แล้ว ให้
ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติดาเนินการไต่สวนโดยเร็ว
เมื่อไต่สวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทารายงานเสนอต่อวุฒิสภา โดยในรายงานดังกล่าว
ต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามคาร้องขอข้อใดมีมลู หรือไม่
เพียงใด พร้อมทั้งระบุเหตุแห่งการนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาตามคาร้องขอข้อใดเป็นเรื่องสาคัญ จะแยก
ทารายงานเฉพาะข้อนั้นส่งไปให้วฒ
ุ ิสภาพิจารณาไปก่อนก็ได้
ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมี
มติว่าข้อกล่าวหาใดมีมลู นับแต่วันดังกล่าว ผู้ดารงตาแหน่งที่ถูก
กล่าวหาจะปฏิบัตหิ น้าที่ต่อไปมิได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติ และให้
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่ง
รายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทัง้ ความเห็นไปยังประธานวุฒสิ ภา
เพื่อดาเนินการตามมาตรา ๓๐๖ และอัยการสูงสุดเพื่อดาเนินการฟ้อง
คดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองต่อไป

ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากตาแหน่งได้ คาร้องขอ
ดังกล่าวต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวกระทา
ความผิดเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน
สมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภา
เพื่อให้วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาออก
จากตาแหน่งได้
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนมีสิทธิ
เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา ๒๗๐ ออกจากตาแหน่งได้
ตามมาตรา ๑๖๔
มาตรา ๒๗๒ เมื่อได้รับคาร้องขอตามมาตรา ๒๗๑ แล้ว ให้
ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติดาเนินการไต่สวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เมื่อไต่สวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติทารายงานเสนอต่อวุฒิสภา โดยในรายงาน
ดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาตามคาร้องขอข้อใดมีมลู
หรือไม่ เพียงใด มีพยานหลักฐานที่ควรเชื่อได้อย่างไร พร้อมทั้งระบุ
ข้อยุติว่าจะให้ดาเนินการอย่างไรด้วย
ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเห็นว่าข้อกล่าวหาตามคาร้องขอข้อใดเป็นเรื่องสาคัญ จะ
แยกทารายงานเฉพาะข้อนั้นส่งไปให้ประธานวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง
เพื่อให้พิจารณาไปก่อนก็ได้
ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ ว่าข้อกล่าวหาใดมีมูล นับแต่วันดังกล่าวผู้ดารงตาแหน่งที่ถูก
กล่าวหาจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปมิได้จนกว่าวุฒิสภาจะมีมติ และให้
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งรายงาน
และเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาเพื่อ

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๑๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

แต่ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่า
ข้อกล่าวหาใดไม่มีมลู ให้ข้อกล่าวหาข้อนั้นเป็นอันตกไป
ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งให้ตาม
วรรคสีย่ ังไม่สมบูรณ์พอที่จะดาเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อ
ดาเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราว
เดียวกัน ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการ
ทุจริตแห่งชาติและอัยการสูงสุดตั้งคณะทางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมี
ผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจานวนฝ่ายละเท่ากัน เพื่อดาเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานให้สมบูรณ์ แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อไป ใน
กรณีที่คณะทางานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการดาเนินการ
ฟ้องคดีได้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีอานาจดาเนินการฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้อง
คดีแทน ก็ได้

ดาเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และอัยการสูงสุด เพื่อดาเนินการฟ้องคดี
ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองต่อไป แต่ถ้า
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าข้อ
กล่าวหาใดไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาข้อนั้นเป็นอันตกไป
ในกรณีที่อัยการสูงสุดเห็นว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งให้ตามวรรค
สี่ยังไม่สมบูรณ์พอที่จะดาเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อ
ดาเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราว
เดียวกัน ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริต
แห่งชาติและอัยการสูงสุดตั้งคณะทางานขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีผู้แทนจาก
แต่ละฝ่ายจานวนเท่ากัน เพื่อดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้
สมบูรณ์ แล้วส่งให้อัยการสูงสุด เพื่อฟ้องคดีต่อไป ในกรณีที่คณะทางาน
ดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการดาเนินการฟ้องคดีได้ ให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอานาจ
ดาเนินการฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทนก็ได้
มาตรา ๒๗๓ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๒๗๒ แล้ว ให้
ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณี
ดังกล่าวโดยเร็ว
ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติส่งรายงานให้นอกสมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้
ประธานรัฐสภาทราบเพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราช
โองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ และให้
ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๒๗๔ ตรงกับมาตรา ๓๐๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๓๐๖ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๓๐๕ แล้ว ให้
ประธานวุฒิสภาจัดให้มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าว
โดยเร็ว
ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติส่งรายงานให้นอกสมัยประชุม ให้ประธานวุฒิสภาแจ้งให้
ประธานรัฐสภาทราบเพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราช
โองการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ และให้
ประธานรัฐสภาลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มาตรา ๓๐๗ สมาชิกวุฒิสภามีอิสระในการออกเสียง
ลงคะแนนซึ่งต้องกระทาโดยวิธลี งคะแนนลับ มติที่ให้ถอดถอนผู้ใด
ออกจากตาแหน่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๑๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ผู้ใดถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งหรือ
ให้ออกจากราชการนับแต่วันที่วุฒสิ ภามีมติให้ถอดถอน และให้ตัด
สิทธิผู้นั้นในการดารงตาแหน่งใดในทางการเมืองหรือในการรับ
ราชการเป็นเวลาห้าปี
มติของวุฒิสภาตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด และจะมีการร้องขอให้
ถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้ แต่ไม่
กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง
หมวด ๘
ศาล
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๒๓๓ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอานาจของ
ศาลซึ่งต้องดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระ
ปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
มาตรา ๒๔๙ ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผู้พิพากษาและตุลาการไม่
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาตามลาดับชั้น
การจ่ายสานวนคดีให้ผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ
การเรียกคืนสานวนคดีหรือการโอนสานวนคดี จะกระทามิได้
เว้นแต่เป็นกรณีที่จะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการ
พิจารณาพิพากษาอรรถคดี
การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความยินยอม
จากผู้พิพากษาและตุลาการนั้น จะกระทามิได้ เว้นแต่เป็นการโยกย้าย
ตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นการเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น เป็น
กรณีที่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย หรือตกเป็นจาเลยใน
คดีอาญา

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

หมวด ๑๐
ศาล
ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็น
อานาจของศาลซึ่งต้องดาเนินการให้เป็นไปโดยยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญ
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
วรรคสอง ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
วรรคสี่ ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการการเมืองหรือ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมิได้

มาตรา ๑๘๘ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอานาจของ
ศาล ซึ่งต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธย
พระมหากษัตริย์
ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็น
ธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง

ไม่มีการแก้ไข

๑๑๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๕๐ ผู้พิพากษาและตุลาการจะเป็นข้าราชการ
การเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมิได้
มาตรา ๒๓๔ บรรดาศาลทัง้ หลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดย
พระราชบัญญัติ
การตั้งศาลขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีที่
มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยู่ตามกฎหมายสาหรับ
พิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทามิได้
มาตรา ๒๓๕ การบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลหรือวิธี
พิจารณาเพื่อใช้แก่คดีใดคดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทามิได้
มาตรา ๒๓๖ การนั่งพิจารณาคดีของศาลตองมีผูพิพากษาหรือ
ตุลาการครบองคคณะ และผูพิพากษาหรือตุลาการซึ่งมิไดนั่งพิจารณา
คดีใด จะทาคาพิพากษาหรือคาวินิจฉัยคดีนั้นมิได เวนแตมีเหตุสุดวิสัย
หรือมีเหตุจาเปนอื่นอันมิอาจกาวลวงได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๕๑ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาและตุลา
การ และทรงให้พ้นจากตาแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากตาแหน่งเพราะ
ความตาย
การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาและตุลาการในศาลอื่น
นอกจากศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร
พ้นจากตาแหน่ง ตลอดจนอานาจพิพากษาคดีและวิธีพิจารณาของ
ศาลดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลนั้น
มาตรา ๒๕๒ ก่อนเข้ารับหน้าที่ ผู้พิพากษาและตุลาการต้อง
ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคา ดังต่อไปนี้
“ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่
ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยปราศจากอคติทั้งปวง
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน และความสงบสุขแห่งราชอาณาจักร
ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตั ิตามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๑๙๘ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ก็แต่โดย
พระราชบัญญัติ
การตั้งศาลขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดี
ที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยูต่ ามกฎหมาย
สาหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทามิได้
การบัญญัติกฎหมายให้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลหรือวิธีพิจารณาเพื่อใช้แก่คดีใด
คดีหนึ่งโดยเฉพาะ จะกระทามิได้

มาตรา ๑๘๙ บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้แต่โดย
พระราชบัญญัติ
การตั้งศาลขึ้นใหม่หรือกาหนดวิธพี ิจารณาเพื่อพิจารณา
พิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทน
ศาลที่มีตามกฎหมายสาหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น ๆ จะกระทา
มิได้

มาตรา ๒๐๐ ตรงกับมาตรา ๒๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๑๙๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษา
และตุลาการพ้นจากตาแหน่ง แต่ในกรณีที่พ้นจากตาแหน่งเพราะ
ความตาย เกษียณอายุ ตามวาระ หรือพ้นจากราชการเพราะถูก
ลงโทษ ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ

มาตรา ๒๐๑ ตรงกับมาตรา ๒๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๑๙๑ ตรงกับมาตรา ๒๐๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑๑๗
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและกฎหมายทุกประการ”
มาตรา ๒๔๘ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ระหว่าง
ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร หรือศาลอื่น ให้พิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งประกอบด้วยประธาน
ศาลฎีกาเป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานศาลอืน่ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คนตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การเสนอปัญหาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๗๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการของศาล
รัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็น
ผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ
การแต่งตั้งเลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๗๕ ศาลยุติธรรมมีหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมที่
เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา
การแต่งตั้งเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม ต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรมมีอสิ ระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๐ ศาลปกครองมีหน่วยธุรการของศาลปกครองที่
เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสานักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๑๙๙ ตรงกับมาตรา ๒๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๒๑๗ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน่วยธุรการของศาล
รัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญ
การแต่งตั้งเลขาธิการสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ต้องมาจาก
การเสนอของประธานศาลรัฐธรรมนูญและได้รับความเห็นชอบของ
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายบัญญัติ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญมีอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๒๒ ศาลยุติธรรมมีหน่วยธุรการของศาลยุติธรรมที่
เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา
การแต่งตั้งเลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม ต้องมาจากการ
เสนอของประธานศาลฎีกาและได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ
สานักงานศาลยุติธรรมมีอสิ ระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๒๗ ศาลปกครองมีหน่วยธุรการของศาลปกครองที่เป็น
อิสระ โดยมีเลขาธิการสานักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๙๒ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอานาจ
ระหว่างศาลยุติธรรม ศาลปกครอง หรือศาลทหาร ให้พิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกา
เป็นประธาน ประธานศาลปกครองสูงสุด หัวหน้าสานักตุลาการ
ทหาร และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินสี่คนตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ เป็น
กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอานาจ
ระหว่างศาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๑๙๓ ให้แต่ละศาล ยกเว้นศาลทหาร มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น โดยให้มหี ัวหน้าหน่วยงาน
คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานของแต่ละศาล ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้ศาลยุติธรรมและศาลปกครองมีระบบเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมตามที่กฎหมาย
บัญญัติ

๑๑๘

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

การแต่งตั้งเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง ต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
สานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ส่วนที่ ๓
ศาลยุติธรรม

การแต่งตั้งเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง ต้องมาจากการ
เสนอของประธานศาลปกครองสูงสุดและได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
สานักงานศาลปกครองมีอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒๗๑ ศาลยุติธรรมมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้ง
ปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอานาจของ
ศาลอื่น
มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาล
ชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอื่นใน
รัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๒๑๘ ตรงกับมาตรา ๒๗๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
มาตรา ๑๙๔ ศาลยุติธรรมมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอานาจ
มาตรา ๒๑๙ วรรคหนึ่ง ศาลยุติธรรมมีสามชั้น คือ ศาล
ของศาลอื่น
ชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา เว้นแต่ที่มีบัญญัตไิ ว้เป็นอย่างอื่น
การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดาเนินงานของศาล
ในรัฐธรรมนูญนี้หรือตามกฎหมายอื่น
ยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
วรรคสอง ศาลฎีกามีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติให้เสนอต่อศาลฎีกาได้โดยตรง และคดีที่อุทธรณ์
หรือฎีกาคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ตามที่
กฎหมายบัญญัติ เว้นแต่เป็นกรณีที่ศาลฎีกาเห็นว่าข้อกฎหมายหรือ
ข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกานั้นจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การ
พิจารณา ศาลฎีกามีอานาจไม่รับคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ ทั้งนี้
ตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากาหนด
วรรคสาม ให้ศาลฎีกามีอานาจพิจารณาและวินจิ ฉัยคดีที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และให้ศาล
อุทธรณ์มีอานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกีย่ วกับการเลือกตั้งและการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น ทั้งนี้ วิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีให้เป็นไปตามระเบียบที่ที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกากาหนด โดยต้องใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดย
รวดเร็ว

ส่วนที่ ๒
ศาลยุติธรรม

๑๑๙

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๒๗๒ วรรคสอง ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษา
ประกอบด้วยผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้
พิพากษาศาลฎีกา จานวนเก้าคน ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาล
ฎีกาโดยวิธลี งคะแนนลับ และให้เลือกเป็นรายคดี
วรรคสาม อานาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมืองและวิธพี ิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารง
ตาแหน่งทางการเมือง ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้และ
ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง
มาตรา ๓๑๐ วรรคสอง ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๖๕ มาใช้
บังคับกับการปฏิบัตหิ น้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑๑ การพิพากษาคดีให้ถือเสียงข้างมาก โดยผู้
พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องทาความเห็นในการวินิจฉัยคดีเป็น
หนังสือพร้อมทั้งต้องแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ
ความเห็นในการวินิจฉัยคดีอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา
(๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา
(๓) ข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณา
(๔) เหตุผลในการวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึน้ อ้างอิง
(๖) คาวินิจฉัยคดี รวมทั้งการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้อง ถ้ามี
คาสั่งและคาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองให้เปิดเผยและเป็นทีส่ ุด

มาตรา ๒๑๙ วรรคสี่ ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้
พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือ
ผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา
จานวนเก้าคน ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนน
ลับ และให้เลือกเป็นรายคดี
วรรคห้า อานาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองและวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง ให้เป็นไปตามที่บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญนี้และในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง
มาตรา ๒๗๗ วรรคสอง วิธีพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองให้เป็นไปตามที่บัญญัตไิ ว้ใน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง และให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๑๓ มาใช้บังคับ
กับการปฏิบัตหิ น้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗๘ การพิพากษาคดีให้ถือเสียงข้างมาก โดยผู้
พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนต้องทาความเห็นในการวินิจฉัยคดี
เป็นหนังสือพร้อมทั้งต้องแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ
คาสั่งและคาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารง
ตาแหน่งทางการเมืองให้เปิดเผยและเป็นที่สดุ เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรค
สาม
ในกรณีที่ผตู้ ้องคาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมืองมีพยานหลักฐานใหม่ ซึ่งอาจทาให้
ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญ อาจยื่นอุทธรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคาพิพากษาของ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองได้

มาตรา ๑๙๕ ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองในศาลฎีกา โดยองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษา
ในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือผู้
พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่ง
ได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จานวนไม่น้อยกว่าห้าคน
แต่ไม่เกินเก้าคนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง โดยให้
เลือกเป็นรายคดี
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองมี
อานาจพิจารณาพิพากษาคดีตามที่บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
คาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง ให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองมีคาพิพากษา
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคสี่ ให้
ดาเนินการโดยองค์คณะของศาลฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาใน
ศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาล
ฎีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซึ่งเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลฎีกาซึ่งไม่เคยพิจารณาคดีนั้นมาก่อน และได้รับ
คัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จานวนเก้าคน โดยให้เลือกเป็น
รายคดี และเมื่อองค์คณะของศาลฎีกาดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้วให้ถือ
ว่าคาวินิจฉัยนัน้ เป็นคาวินจิ ฉัยของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองมีคาพิพากษาให้ผู้ใดพ้นจากตาแหน่ง หรือคาพิพากษานั้นมี
ผลให้ผู้ใดพ้นจากตาแหน่ง ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่หรือไม่

๑๒๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๒๔๙ วรรคห้า การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการ
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พพิ ากษาและตุลาการนั้น จะกระทา
มิได้ เว้นแต่เป็นการโยกย้ายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นการ
เลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น เป็นกรณีทอี่ ยู่ในระหว่างถูกดาเนินการทาง
วินัย หรือตกเป็นจาเลยในคดีอาญา
มาตรา ๒๕๓ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์
ตอบแทนอื่นของผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้ จะนาระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ มิได้
บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้นามาใช้บังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วย โดยอนุโลม
มาตรา ๒๕๔ บุคคลจะดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการของศาลอื่นตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น ในเวลาเดียวกันมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการโดย
ตาแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๒๗๓ การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
พ้นจากตาแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมก่อน แล้วจึงนาความกราบบังคมทูล
การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผู้พิพากษา
ในศาลยุติธรรม ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม ในการนี้ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมแต่งตั้ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยของที่ประชุม ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันทีศ่ าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ใหญ่ศาลฎีกา ให้เป็นไปตามระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากาหนด
ดารงตาแหน่งทางการเมืองมีคาพิพากษา
หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ตามวรรคสี่ และการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคห้า ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
มาตรา ๑๙๗ วรรคสาม การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการ
มาตรา ๑๙๖ การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับผู้พิพากษาศาล
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พพิ ากษาและตุลาการนั้น จะกระทา ยุติธรรมต้องมีความเป็นอิสระ และดาเนินการโดยคณะกรรมการ
มิได้ เว้นแต่เป็นการโยกย้ายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็น ตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธาน
การเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกดาเนินการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล
ทางวินัยหรือตกเป็นจาเลยในคดีอาญา เป็นกรณีที่กระทบกระเทือน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการ บรรดาที่
ต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุ ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการไม่เกินสองคน ทั้งนี้ ตามที่
จาเป็นอื่นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๐๒ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบ
แทนอื่นของผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้
จะนาระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือน
มาใช้บังคับมิได้
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐๓ ตรงกับความในมาตรา ๒๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๒๐ การแต่งตั้งและการให้ผู้พิพากษาในศาลยุติธรรมพ้น
จากตาแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมก่อน แล้วจึงนาความกราบบังคมทูล
การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษผู้
พิพากษาในศาลยุติธรรม ต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม ในการนี้ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชั้นศาลละหนึ่งคณะ เพื่อเสนอความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา

๑๒๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

คณะอนุกรรมการขึ้นชั้นศาลละหนึ่งคณะ เพื่อเสนอความคิดเห็นใน
เรื่องดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา
มาตรา ๒๗๔ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละชั้นศาล ชั้นศาลละสี่คน
รวมเป็นสิบสองคน ซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล และ
ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการในทุกชั้นศาล
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสองคน ซึ่งไม่เป็นหรือเคย
เป็นข้าราชการตุลาการ และได้รับเลือกจากวุฒิสภา
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

การให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องคานึงถึงความรู้ความสามารถและ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย เป็นสาคัญ
มาตรา ๒๒๑ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละชั้นศาล ได้แก่ ศาลฎีกาหก
คน ศาลอุทธรณ์สี่คน และศาลชั้นต้นสองคน ซึ่งเป็นข้าราชการ
ตุลาการในแต่ละชั้นศาล และได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการใน
แต่ละชั้นศาล
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสองคน ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ
ตุลาการ และได้รับเลือกจากวุฒิสภา
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) หรือมี
แต่ไม่ครบสองคน ถ้าคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจานวนไม่
น้อยกว่าเจ็ดคนเห็นว่ามีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความเห็นชอบ ให้
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมจานวนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ
และองค์ประชุมพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้
มาตรา ๓๐๖ ในวาระเริ่มแรก ให้ผู้พิพากษาในศาลฎีกาทีเ่ คย
ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ผู้พิพากษา
อาวุโสในศาลฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ ได้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้
พิพากษาอาวุโส
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้ตรา
กฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้พพิ ากษาศาลยุติธรรมดารงตาแหน่ง
ได้จนถึงอายุครบเจ็ดสิบปี และผู้พพิ ากษาศาลยุติธรรมซึ่งมีอายุครบ
หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณใดซึ่งได้ปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้วไม่

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๒๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

ส่วนที่ ๔
ศาลปกครอง
มาตรา ๒๗๖ ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่
เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชา
หรือในกากับดูแลของรัฐบาลกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกากับดูแลของรัฐบาลด้วยกัน ซึ่ง
เป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทาหรือการละเว้นการกระทาที่
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือเนื่องจากการ
กระทาหรือการละเว้นการกระทาที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้อง
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น และจะมีศาล
ปกครองชั้นอุทธรณ์ด้วยก็ได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
น้อยกว่ายี่สิบปีและผ่านการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่
สามารถขอไปดารงตาแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลซึ่งไม่สูงกว่า
ขณะดารงตาแหน่งได้
กฎหมายที่จะตราขึ้นตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง จะต้องมี
บทบัญญัติให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณใด
ในระยะสิบปีแรกนับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ทยอย
พ้นจากตาแหน่งที่ดารงอยู่เป็นลาดับในแต่ละปีต่อเนื่องกันไปและ
สามารถขอไปดารงตาแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสต่อไปได้
ให้นาบทบัญญัติในวรรคสอง และวรรคสาม ไปใช้กับพนักงาน
อัยการด้วย โดยอนุโลม
ไม่มีการแก้ไข

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๓
ศาลปกครอง
มาตรา ๒๒๓ ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาท
มาตรา ๑๙๗ ศาลปกครองมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน ปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อานาจทางปกครองตามกฎหมายหรือ
ท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือ เนื่องมาจากการดาเนินกิจการทางปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
ระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน บัญญัติ
ท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน อัน
ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น
เนื่องมาจากการใช้อานาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเนื่องมาจากการ
อานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการวินจิ ฉัยชี้ขาด
ดาเนินกิจการทางปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้อานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือเจ้าหน้าที่ องค์กรอิสระนั้น ๆ
ของรัฐ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมทั้งมีอานาจพิจารณาพิพากษา
การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดาเนินงานของศาลปกครอง
เรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอานาจของศาล
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ปกครอง
อานาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการใช้อานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้น
ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น และจะมีศาล
ปกครองชั้นอุทธรณ์ด้วยก็ได้

๑๒๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๕๓ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์
ตอบแทนอื่นของผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้ จะนาระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับ มิได้
บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้นามาใช้บังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วย โดยอนุโลม
มาตรา ๒๕๔ บุคคลจะดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม กรรมการในคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
หรือกรรมการในคณะกรรมการตุลาการของศาลอื่นตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น ในเวลาเดียวกันมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการโดย
ตาแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๒๗๗ การแต่งตั้งและการให้ตุลาการในศาลปกครอง
พ้นจากตาแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติก่อน แล้วจึงนาความกราบบังคมทูล
ผู้ทรงคุณวุฒสิ าขานิติศาสตร์และผูท้ รงคุณวุฒิในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน อาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ได้ การแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้
แต่งตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดทั้งหมด และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติและได้รับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาก่อน แล้วจึงนาความกราบบังคมทูล
การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษตุลาการ
ในศาลปกครอง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๗๘ การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองให้ดารง
ตาแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดนั้น เมื่อได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและวุฒิสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี
นาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป

มาตรา ๒๐๒ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบ
แทนอื่นของผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้
จะนาระบบบัญชีเงินเดือนหรือเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือน
มาใช้บังคับมิได้
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐๓ ตรงกับความในมาตรา ๒๕๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๒๔ การแต่งตั้งและการให้ตุลาการในศาลปกครอง
พ้นจากตาแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัตกิ ่อน แล้วจึงนาความกราบบังคมทูล
ผู้ทรงคุณวุฒสิ าขานิติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหาร
ราชการแผ่นดินอาจได้รบั แต่งตั้งให้เป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดได้
การแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดให้แต่งตั้งไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนตุลาการในศาลปกครองสูงสุดทั้งหมด และ
ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองตามที่
กฎหมายบัญญัติและได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาก่อน แล้วจึงนาความ
กราบบังคมทูล
การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษ
ตุลาการในศาลปกครอง ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตุลาการศาลปกครองในชั้นศาลใดจะมีจานวนเท่าใด ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองกาหนด
มาตรา ๒๒๕ ตรงกับความในมาตรา ๒๗๘ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๒๖ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองประกอบด้วย
บุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๑๙๘ การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาล
ปกครองต้องมีความเป็นอิสระ และดาเนินการโดยคณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานศาลปกครองสูงสุด
เป็นประธาน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในศาล
ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในศาล
ปกครองไม่เกินสองคน บรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการ
ศาลปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๑๒๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๗๙ คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเก้าคนซึ่งเป็นตุลาการในศาล
ปกครองและได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองด้วยกันเอง
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รบั เลือกจากวุฒิสภาสองคน
และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนเก้าคนซึ่งเป็นตุลาการใน
ศาลปกครองและได้รับเลือกจากตุลาการในศาลปกครองด้วยกันเอง
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รบั เลือกจากวุฒิสภาสองคน
และจากคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งคน
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการเลือกกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง (๓) หรือมี
แต่ไม่ครบสามคน ถ้าคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจานวนไม่
น้อยกว่าหกคนเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความเห็นชอบ ให้
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจานวนดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ
และองค์ประชุมพิจารณาเรื่องเร่งด่วนนั้นได้
ไม่มีการแก้ไข

ส่วนที่ ๕
ศาลทหาร
มาตรา ๒๘๑ ศาลทหารมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
ทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแต่งตั้งและการให้ตลุ าการศาลทหารพ้นจากตาแหน่ง ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ส่วนที่ ๒
ศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๕ วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภาจากบุคคล
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกา ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษา
ศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนนลับ
จานวนห้าคน

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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ส่วนที่ ๔
ศาลทหาร
มาตรา ๒๒๘ ศาลทหารมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
มาตรา ๑๙๙ ศาลทหารมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา
ซึ่งผู้กระทาผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอานาจศาลทหารและคดีอื่น ทั้งนี้
ที่ผู้กระทาความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอานาจศาลทหารและคดีอื่น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแต่งตั้งและการให้ตลุ าการศาลทหารพ้นจากตาแหน่ง ให้
การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดาเนินงานของศาลทหาร
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตลอดจนการแต่งตั้งและการให้ตุลาการศาลทหารพ้นจากตาแหน่ง
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไม่มีการแก้ไข
หมวด ๑๑
ศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วย
มาตรา ๒๐๐ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาล
ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก รัฐธรรมนูญจานวนเก้าคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล
แปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา
ดังต่อไปนี้
จากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษา
(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่งได้รับคัดเลือก
ศาลฎีกา ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยวิธีลงคะแนน โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จานวนสามคน
ลับ จานวนสามคน

๑๒๕
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(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุมใหญ่
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งได้รับเลือกโดยที่ประชุม
ศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จานวนสองคน
ใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดโดยวิธีลงคะแนนลับ จานวนสองคน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา ๒๕๗
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒสิ าขานิติศาสตร์ซงึ่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
จานวนห้าคน
ทางด้านนิติศาสตร์อย่างแท้จริงและได้รับเลือกตามมาตรา ๒๐๖
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ ซึ่งได้รับเลือกตามมาตรา ๒๕๗ จานวนสองคน
จานวนสามคน
(๔) ผูท้ รงคุณวุฒสิ าขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ
สังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดินอย่างแท้จริงและได้รับเลือกตามมาตรา ๒๐๖
จานวนสองคน
วรรคสอง ในกรณีที่ไม่มีผู้พิพากษาในศาลฎีกาหรือตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดได้รับเลือกตาม (๑) หรือ (๒) ให้ที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาหรือที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่
กรณี เลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๒๐๕ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์ที่
เหมาะสมจะปฏิบตั ิหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๕๖ ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔)
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปีบริบรู ณ์

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับคัดเลือก
โดยที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด จานวนสองคน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒสิ าขานิติศาสตร์ซงึ่ ได้รับการสรรหาจากผู้
ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทาง
วิชาการเป็นที่ประจักษ์ จานวนหนึง่ คน
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒสิ าขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่ง
ได้รับการสรรหาจากผูด้ ารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จานวน
หนึ่งคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รบั การสรรหาจากผูร้ ับหรือเคยรับ
ราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เทียบเท่า หรือตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าปี จานวนสองคน
ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม
(๑) ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคลจากผู้ซึ่งเคยดารงตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกามาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้
การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวันที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี ในกรณีจาเป็น
อันไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ คณะกรรมการสรรหาจะประกาศลด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อย
กว่าสองปีมิได้
มาตรา ๒๐๕ ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ต้องมี
มาตรา ๒๐๑ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคณ
ุ สมบัติ
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปีบริบรู ณ์
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่ถึงหกสิบแปดปีในวันที่
ได้รับการคัดเลือกหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา

๑๒๖
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(๓) เคยเป็นรัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ
เคยรับราชการในตาแหน่งไม่ตากว่
่ ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์

(๓) เคยเป็นรัฐมนตรี ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด
กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่า
กว่ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือผู้ดารงตาแหน่งทางบริหารในหน่วย
ราชการที่มีอานาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ศาสตราจารย์ หรือเคยเป็นทนายความที่ประกอบวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสามสิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
มาตรา ๒๐๕ ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๐ หรือมาตรา ๑๐๒ (๑)
(๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔)
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นของพรรค
การเมือง ในระยะสามปีก่อนดารงตาแหน่ง
(๗) ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มาตรา ๒๐๗ วรรคหนึ่ง ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญต้อง
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของ
รัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ
(๓) ไม่ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่
ดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็น
ลูกจ้างของบุคคลใด
(๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๕) มีสุขภาพทีส่ ามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรา ๒๕๖ ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔)
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๔) ไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙
(๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔)
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นของ
พรรคการเมือง ในระยะสามปีก่อนดารงตาแหน่ง
(๗) ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลปกครอง
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๒๕๘ วรรคหนึ่ง ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญต้อง
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่
ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานของรัฐ
(๓) ไม่ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่
ดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็น
ลูกจ้างของบุคคลใด

มาตรา ๒๐๒ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดารง
ตาแหน่งในองค์กรอิสระใด
(๒) ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)
(๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๗) หรือ (๑๘)
(๓) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้น
แต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นใน
ระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
(๕) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผูด้ ารงตาแหน่งอื่นของพรรค
การเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
(๖) เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๗) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
(๘) เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่
ดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็น
ลูกจ้างของบุคคลใด
(๙) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

๑๒๗
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
(๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(๑๐) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ าม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ การสรรหาและการเลือกตัง้ ตุลาการศาล
มาตรา ๒๐๖ วรรคหนึง่ การสรรหาและการเลือกตุลาการศาล
มาตรา ๒๐๓ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผูส้ มควรได้รับการ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) ให้ดาเนินการดังนี้
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ แต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นหน้าที่และอานาจของ
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะหนึ่ง คณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย
ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา คณบดีคณะนิตศิ าสตร์หรือเทียบเท่าของ ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภา
(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน คณบดีคณะ ผู้แทนราษฎร ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และประธานองค์กร
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทน
รัฐศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือก
อิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน เป็นกรรมการ ทา ราษฎร เป็นกรรมการ
กันเองให้เหลือสี่คน ผูแ้ ทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มสี มาชิกเป็น
หน้าที่สรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔)
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุทาให้ต้องมีการเลือก
(๔) บุคคลซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งจากผู้มีคณ
ุ สมบัติตามมาตรา
เป็นกรรมการ คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่สรรหาและจัดทาบัญชี
บุคคลให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว แล้วให้เสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกพร้อม ๒๐๑ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒ และไม่เคยปฏิบตั ิ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒติ ามมาตรา ๒๕๕ (๓) จานวนสิบคน และผูท้ รงคุณวุฒิ ความยินยอมของผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภา มติในการคัดเลือกดังกล่าว หน้าที่ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ องค์กรละหนึ่งคน
ตามมาตรา ๒๕๕ (๔) จานวนหกคน เสนอต่อประธานวุฒสิ ภา โดยต้อง
ต้องลงคะแนนโดยเปิดเผยและต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของ เป็นกรรมการ
เสนอพร้อมความยินยอมของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อนั้น ทั้งนี้ ภายในสามสิบ จานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในตาแหน่ง
ในกรณีที่ไม่มีผดู้ ารงตาแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือ
วันนับแต่วนั ที่มีเหตุทาให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว ใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นมี
กรรมการสรรหาตาม (๔) มีไม่ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการ
มติในการเสนอชื่อดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาล
สรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
จานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มอี ยู่
รัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติใน
ให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการ
มาตรา ๑๑๓ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ของคณะกรรมการสรรหา
วรรคสอง ในกรณีที่ไม่อาจสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๑) ได้
ให้คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับการ
ภายในเวลาที่กาหนด ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
แต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาล เงื่อนไขที่บัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
ฎีกาจานวนสามคน และให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจานวนสองคน เป็นกรรมการสรร
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ผูไ้ ด้รับการ
หาเพื่อดาเนินการตาม (๑) แทน
คัดเลือกหรือได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินจิ ฉัย คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สรรหาให้เป็นที่สดุ
ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัด
สรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของ

๑๒๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สังคม โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการ
สรรหา ดาเนินการสรรหาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วย
แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น
มาตรา ๒๐๖ วรรคหนึ่ง การสรรหาและการเลือกตุลาการ
มาตรา ๒๐๔ ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้
ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๔ (๓) และ (๔) ให้ดาเนินการ
ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ดังต่อไปนี้
วุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
(๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความ
ทัง้ หมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
เห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกตาม (๑) ภายในสามสิบวันนับแต่
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือ
วันที่ได้รับรายชื่อ การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ในกรณีที่วุฒิสภาให้ คัดเลือกรายใด ให้ดาเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้
ความเห็นชอบ ให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
นั้น แล้วเสนอต่อวุฒสิ ภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
แต่งตั้งต่อไป ในกรณีที่วุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด ไม่ว่าทั้งหมด
เมื่อผูไ้ ด้รับการสรรหาหรือคัดเลือกได้รับความเห็นชอบจาก
หรือบางส่วน ให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาตุลาการ วุฒิสภาแล้ว ให้เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยเหตุผลเพื่อให้ดาเนินการสรรหาใหม่ หาก
แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒสิ ภาทราบ
คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภา
ให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้ง
และมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์ ให้ส่งรายชื่อนั้นให้
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นผู้ลง
ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป แต่ถ้ามติ นามรับสนองพระบรมราชโองการ
ที่ยืนยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์ ให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่ง
ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้อง
ดาเนินการดังกล่าว
มาตรา ๒๐๔ วรรคสาม ให้ผู้ได้รบั เลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุม
และเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้
ประธานวุฒิสภาทราบ
วรรคสี่ ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึง่ การสรรหาและการเลือกตัง้ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ (๔) ให้ดาเนินการดังนี้
(๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกบุคคลผู้
ได้รับการเสนอชื่อในบัญชีตาม (๑) ซึง่ ต้องกระทาโดยวิธีลงคะแนนลับ ใน
การนี้ ให้หา้ คนแรกในบัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒติ ามมาตรา ๒๕๕ (๓) และ
สามคนแรกในบัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๕๕ (๔) ซึ่งได้รบั
คะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของวุฒสิ ภา เป็นผูไ้ ด้รับเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่ถา้
จานวนผูไ้ ด้รับเลือกดังกล่าวจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒติ ามมาตรา
๒๕๕ (๓) มีไม่ครบห้าคน หรือจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา
๒๕๕ (๔) มีไม่ครบสามคน ให้นารายชื่อผู้ไม่ได้รบั เลือกในคราวแรกในบัญชี
นั้นมาให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องกัน
ไป และในกรณีนี้ ให้ผไู้ ด้รับคะแนนสูงสุดเรียงลงไปตามลาดับจนครบ
จานวน เป็นผูไ้ ด้รับเลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถ้ามีผไู้ ด้รบั
คะแนนเท่ากันในลาดับใดอันเป็นเหตุให้มผี ู้ได้รบั เลือกเกินห้าคนหรือสาม
คน แล้วแต่กรณี ให้ประธานวุฒสิ ภาจับสลากว่าผู้ใดเป็นผูไ้ ด้รับเลือก
วรรคสอง ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคสองและวรรคสาม
มาใช้บังคับ
มาตรา ๒๕๕ วรรคสอง ให้ผไู้ ด้รับเลือกตามวรรคหนึ่ง ประชุมและ
เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ แล้วแจ้งผลให้ประธาน
วุฒิสภาทราบ
วรรคสาม ให้ประธานวุฒสิ ภาเป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๘ วรรคสอง ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
มาตรา ๒๐๗ วรรคสอง ในกรณีที่ทปี่ ระชุมใหญ่ศาลฎีกาหรือ
ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี เลือกบุคคล ที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดเลือกบุคคล หรือวุฒิสภาให้
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได้รับความยินยอมของบุคคลนัน้ ผูไ้ ด้รับ
ความเห็นชอบบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดยได้รบั ความยินยอม

มาตรา ๒๐๕ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ โดยที่ยังมิได้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๒๐๒
(๖) (๗) หรือ (๘) หรือยังประกอบวิชาชีพตาม (๙) อยู่ ต้องแสดง
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

เลือกจะเริม่ ปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้ต่อเมือ่ ตนได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑)
(๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบ
วิชาชีพอิสระดังกล่าวแล้ว ซึ่งต้องกระทาภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ ด้รบั
เลือก แต่ถ้าผู้นนั้ มิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่
กาหนด ให้ถือว่าผู้นนั้ มิได้เคยรับเลือกให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๖๑ มาใช้บังคับ

ของบุคคลนัน้ ผู้ได้รับเลือกจะเริม่ ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ต่อเมือ่ ตนได้ลาออก
จากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นทีเ่ ชื่อ
ได้วา่ ตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกล่าวแล้ว ซึ่งต้องกระทาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบ แต่ถ้าผู้นั้นมิได้
ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้นนั้
มิได้เคยรับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๐๖ แล้วแต่กรณี
มาใช้บังคับ

หลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๒๐๒ (๖)
(๗) (๘) หรือ (๙) แล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธาน
วุฒิสภากาหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนาความ
กราบบังคมทูลตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสี่ ในกรณีที่ไม่แสดงหลักฐาน
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ และให้ดาเนินการ
คัดเลือกหรือสรรหาใหม่

มาตรา ๒๕๙ วรรคหนึ่ง ประธานศาลรัฐธรรมนูญและ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดารงตาแหน่งเก้าปีนบั แต่วนั ที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
วรรคสาม ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
เป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย
มาตรา ๒๕๙ วรรคสอง ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
มาตรา ๒๖๐ วรรคหนึ่ง นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย

มาตรา ๒๐๘ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ตรงกับความใน
มาตรา ๒๕๙ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๐๘ วรรคสอง ตรงกับความในมาตรา ๒๕๙ วรรค
สอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๐๙ วรรคหนึง่ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบรู ณ์
(๓) ลาออก

มาตรา ๒๐๖ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา
๒๐๔ ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าเจ็ด
คน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาล
รัฐธรรมนูญแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอให้มีผู้
ได้รับความเห็นชอบครบเก้าคน และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
ต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้น ให้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญ
ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๒๐๗ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการดารงตาแหน่ง
เจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้
เพียงวาระเดียว
มาตรา ๒๐๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๒๐๒
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบห้าปี

๑๓๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
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(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบรู ณ์
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕๖
(๕) กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๕๘
(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ง
(๗) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก
มาตรา ๒๖๑ ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้งหมด ให้เริ่ม
ดาเนินการตามมาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๗ ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พ้นจากตาแหน่งนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกโดยที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ให้นามาตรา ๒๕๕ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พน้
จากตาแหน่ง
(๒) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกโดย
ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด ให้นามาตรา ๒๕๕ (๒) มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ดาเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
(๓) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๕ (๓)
หรือ (๔) ให้นามาตรา ๒๕๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีนี้ ให้
เสนอชื่อผู้สมควรเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา
๒๕๕ (๓) หรือ (๔) เป็นจานวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งต่อ
ประธานวุฒิสภา และให้วุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ให้ดาเนินการเลือกให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่พ้นจากตาแหน่ง

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕
(๕) กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐๗
(๖) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ง
(๗) ต้องคาพิพากษาให้จาคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมี
การรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการ
ลงโทษในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือ
ความผิดฐานหมิ่นประมาท
มาตรา ๒๑๐ ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่งตามวาระพร้อมกันทั้งหมด ให้เริ่ม
ดาเนินการตามมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๐๖ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
พ้นจากตาแหน่งนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกโดย
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ให้ดาเนินการตามมาตรา ๒๐๔ ให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
(๒) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับเลือกโดย
ที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด ให้ดาเนินการตาม
มาตรา ๒๐๔ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจาก
ตาแหน่ง
(๓) ในกรณีที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๔ (๓)
หรือ (๔) ให้ดาเนินการตามมาตรา ๒๐๖ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่ตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่งไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนนอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให้ดาเนินการตามมาตรา ๒๐๖
ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมของรัฐสภา

(๕) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้พ้นจากตาแหน่งด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่
เพราะเหตุฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) พ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม
ประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งลาออกจากตาแหน่ง ให้พ้นจาก
ตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วย
ในกรณีที่ตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่พ้นจากตาแหน่งปฏิบัตหิ น้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่แทน
ในกรณีที่มีปัญหาว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ใดพ้นจาก
ตาแหน่งตาม (๑) หรือ (๓) หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๐๓ เป็นผู้วินิจฉัย คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สดุ
การร้องขอ ผู้มีสิทธิร้องขอ การพิจารณา และการวินิจฉัยตาม
วรรคสี่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

๑๓๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ในกรณีที่ตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่งไม่ว่าทั้งหมด
ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่ง ให้นา
หรือบางส่วนในระหว่างที่อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให้ดาเนินการ บทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาใช้บังคับ
ตามมาตรา ๒๕๗ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมของ
รัฐสภา
ในกรณีที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตาแหน่ง ให้นา
บทบัญญัตมิ าตรา ๒๕๕ วรรคสอง มาใช้บังคับ
มาตรา ๒๖๐ วรรคสอง เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ตุลาการ
มาตรา ๒๐๙ วรรคสอง เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ตุลาการ
มาตรา ๒๐๙ ในระหว่างที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจาก
ศาลรัฐธรรมนูญที่เหลืออยู่ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้ภายใต้บังคับมาตรา
ศาลรัฐธรรมนูญทีเ่ หลืออยู่ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑๖ ตาแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๒๖๗
แทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ต่อไปได้
บทบัญญัตติ ามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกรณีมีตลุ าการศาล
รัฐธรรมนูญเหลืออยูไ่ ม่ถึงเจ็ดคน
มาตรา ๒๖๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจ
มาตรา ๒๑๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจ
มาตรา ๒๑๐ ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
เรียกเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใด เรียกเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคล
(๑) พิจารณาวินจิ ฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย
มาให้ถ้อยคา ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ
ใดมาให้ถ้อยคา ตลอดจนขอให้พนักงานสอบสวน หน่วยราชการ
หรือร่างกฎหมาย
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ดาเนินการใด หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ดาเนินการ
(๒) พิจารณาวินจิ ฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของสภา
เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้
ใดเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาได้
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ
ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อ
ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อปฏิบัติ
(๓) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย
หน้าที่ตามที่มอบหมาย
การยื่นคาร้องและเงื่อนไขการยื่นคาร้อง การพิจารณาวินิจฉัย
มาตรา ๒๖๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของ
มาตรา ๒๑๔ ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกีย่ วกับอานาจหน้าที่ การทาคาวินิจฉัย และการดาเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจาก
องค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ให้องค์กรนั้นหรือประธานรัฐสภา
ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาล ที่บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรนั้น เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ
ให้นาความในมาตรา ๑๘๘ มาตรา ๑๙๐ มาตรา ๑๙๑ และ
พิจารณาวินิจฉัย
มาตรา ๑๙๓ มาใช้บังคับแก่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๕ ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเรื่องใดหรือ
ประเด็นใดที่ได้มีการเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา เป็นเรื่องหรือ
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เคยพิจารณาวินิจฉัยแล้ว ศาล
รัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่องหรือประเด็นดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้

๑๓๒

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๒๖๗ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่ง
พิจารณาและในการทาคาวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเก้าคน คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียง
ข้างมาก เว้นแต่จะมีบัญญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องทาคา
วินิจฉัยในส่วนของตนพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคาวินิจฉัยของตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญทุกคน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความ
เป็นมาหรือคากล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณา เหตุผล
ในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
มาตรา ๒๖๘ คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มี
ผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ
มาตรา ๒๖๙ วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่
ศาลรัฐธรรมนูญกาหนด ซึ่งต้องกระทาโดยมติเอกฉันท์ของคณะตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมี
หลักประกันขั้นพื้นฐานเรื่องการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย การให้โอกาส
คู่กรณีแสดงความเห็นของตนก่อนการวินิจฉัยคดี การให้สิทธิคู่กรณีขอ
ตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวกับตน การเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ และการให้เหตุผลประกอบคาวินิจฉัยหรือคาสั่งของศาล
รัฐธรรมนูญด้วย
มาตรา ๒๖๔ ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่
คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคูค่ วามโต้แย้งว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้อง
ด้วยบทบัญญัตมิ าตรา ๖ และยังไม่มคี าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วน
ที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลรอการพิจารณาพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว
และส่งความเห็นเช่นว่านั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณา
วินิจฉัย

มาตรา ๒๑๖ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่ง
พิจารณาและในการทาคาวินิจฉัย ต้องประกอบด้วยตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าห้าคน คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือ
เสียงข้างมาก เว้นแต่จะมีบญ
ั ญัติเป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนจะต้องทา
ความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตนพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่
ประชุมก่อนการลงมติ
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นในการวินิจฉัยของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคน ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ความเป็นมาหรือคากล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการ
พิจารณา เหตุผลในการวินจิ ฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองค์กรอื่นของรัฐ
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๑๑ องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการนั่ง
พิจารณาและในการทาคาวินิจฉัยต้องประกอบด้วยตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถอื เสียงข้างมาก เว้นแต่
รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องใดไว้พจิ ารณาแล้ว ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญผู้ใดจะปฏิเสธไม่วินิจฉัยโดยอ้างว่าเรื่องนั้นไม่อยู่ใน
อานาจของศาลรัฐธรรมนูญมิได้
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพัน
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ

มาตรา ๒๑๑ ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับ
แก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยบทบัญญัตมิ าตรา ๖ และยังไม่มี
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้
ศาลส่งความเห็นเช่นว่านั้นตามทางการเพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้
พิจารณาวินิจฉัย ในระหว่างนั้นให้ศาลดาเนินการพิจารณาต่อไปได้

มาตรา ๒๑๒ ในการที่ศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
บังคับแก่คดีใด ถ้าศาลเห็นเองหรือคู่ความโต้แย้งพร้อมด้วยเหตุผลว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นต้องด้วยมาตรา ๕ และยังไม่มีคาวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินั้น ให้ศาลส่ง
ความเห็นเช่นว่านั้นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ในระหว่างนั้น ให้

๑๓๓

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคาโต้แย้งของคู่ความตามวรรคหนึ่ง
ไม่เป็นสาระอันควรได้รบั การวินจิ ฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่องดังกล่าว
ไว้พิจารณาก็ได้
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบ
กระเทือนถึงคาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว

แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีคาวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคาโต้แย้งของคู่ความตาม
วรรคหนึ่งไม่เป็นสาระอันควรได้รบั การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่
รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่กระทบ
กระเทือนถึงคาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว

ศาลดาเนินการพิจารณาต่อไปได้ แต่ให้รอการพิพากษาคดีไว้ชั่วคราว
จนกว่าจะมีคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคาโต้แย้งของคู่ความตาม
วรรคหนึ่ง ไม่เป็นสาระอันควรได้รบั การวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญจะ
ไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้
คาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้ในคดีทั้งปวง แต่ไม่
กระทบต่อคาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่ในคดีอาญาให้
ถือว่าผู้ซึ่งเคยถูกศาลพิพากษาว่ากระทาความผิดตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ นั้น เป็นผู้
ไม่เคยกระทาความผิดดังกล่าว หรือถ้าผู้นั้นยังรับโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัว
ไป แต่ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ

มาตรา ๒๑๒ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญ
นี้รับรองไว้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคาวินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญได้
การใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นกรณีที่ไม่อาจใช้สิทธิโดย
วิธีการอื่นได้แล้ว ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๑๓ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคา
วินิจฉัยว่าการกระทานั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทีบ่ ัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๑๔ ในกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม และมีตลุ าการศาล
รัฐธรรมนูญเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน ให้ประธานศาลฎีกาและประธาน
ศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทาหน้าที่เป็น
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการชัว่ คราวให้ครบเก้าคน โดยให้ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งทาหน้าที่ในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้จนกว่าตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญทีต่ นทาหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งแทน

๑๓๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
หมวด ๑๑
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่ ๑
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๑๓๗ กรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ในวันเสนอชื่อ
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๔) ไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙
(๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๑๓) หรือ (๑๔)
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๖) ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นของ
พรรคการเมืองในระยะห้าปีก่อนดารงตาแหน่ง
(๗) ไม่เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๑๓๙ กรรมการการเลือกตัง้ ต้อง
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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หมวด ๑๒
องค์กรอิสระ
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๒๑๕ องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความ
อิสระในการปฏิบัตหิ น้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
การปฏิบัตหิ น้าที่และการใช้อานาจขององค์กรอิสระต้อง
เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงใน
การใช้ดุลพินิจ
มาตรา ๒๓๐ กรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
มาตรา ๒๑๖ นอกจากคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามตามที่
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
บัญญัตไิ ว้เป็นการเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยองค์กรอิสระแต่ละองค์กร
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
แล้ว ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
(๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ต้องห้ามทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย
(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕
(๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
(๑) (๔) (๕) และ (๖)
(๒) มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕)
(๔) ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๓) ไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๒
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๗ มาใช้บังคับกับกรรมการการ
เลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๔๒ วรรคสี่ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้ตรวจการแผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน
มาตรา ๒๔๖ วรรคสอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕ โดยเคยเป็น
รัฐมนตรี กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเคยรับราชการ
ในตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือผู้ดารงตาแหน่งทางบริหารในหน่วย

๑๓๕
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

(๓) ไม่ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่
ดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็น
ลูกจ้างของบุคคลใด
(๔) ไม่ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
ในกรณีที่วุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) โดย
ได้รับความยินยอมของผู้นั้น ผู้ได้รบั เลือกจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมือ่
ผู้นั้นได้ลาออกจากตาแหน่งตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงให้เป็นที่
เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระดังกล่าวแล้ว ซึ่งต้องกระทา
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิก
ประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รบั
เลือกให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๓๘
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๙๖ วรรคสาม คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การ
สรรหา และการเลือกผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา ให้เป็นไปตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
มาตรา ๒๙๗ วรรคสอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มี
คุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕๖
มาตรา ๓๑๒ วรรคเจ็ด คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การ
สรรหาและการเลือก และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๑๙๙ วรรคสาม คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การ
สรรหา การเลือก การถอดถอน และการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ราชการที่มีอานาจบริหารเทียบเท่าอธิบดี หรือดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ศาสตราจารย์ ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มี
องค์กรวิชาชีพตามกฎหมายมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบปี ซึ่งองค์การ
พัฒนาเอกชนหรือองค์กรวิชาชีพนั้นให้การรับรองและเสนอชื่อเข้าสู่
กระบวนการสรรหา
มาตรา ๒๕๒ วรรคหก คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการ
พ้นจากตาแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน รวมทั้งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน
มาตรา ๒๕๖ วรรคสาม คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การ
ถอดถอน และการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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๑๓๖

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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มาตรา ๑๓๖ วรรคสอง ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตามวรรค
หนึ่ง
มาตรา ๑๓๘ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจานวนสิบ
คน ซึ่งประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง
สูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่ง
ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือสี่คน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มสี มาชิก
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ
สี่คน ทาหน้าที่พิจารณาสรรหาผูม้ คี ุณสมบัติตามมาตรา ๑๓๗ ซึ่ง
สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง จานวนห้าคน เสนอต่อประธาน
วุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนัน้
มติในการเสนอชื่อดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูส้ มควรเป็น
กรรมการการเลือกตั้งจานวนห้าคน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้อง
เสนอพร้อมความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อนั้น
(๓) การเสนอชื่อตาม (๑) และ (๒) ให้กระทาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีเหตุที่ทาให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาตาม (๑) ไม่อาจเสนอชื่อได้ภายในเวลา
ที่กาหนด หรือไม่อาจเสนอชื่อได้ครบจานวนภายในเวลาที่กาหนด ให้
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาเสนอชื่อแทนจนครบจานวนภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ครบกาหนดต้องเสนอชื่อตาม (๑)
(๔) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกผู้
ได้รับการเสนอชื่อตาม (๑) (๒) และ (๓) ซึ่งต้องกระทาโดยวิธี
ลงคะแนนลับ ในการนี้ ให้หา้ คนแรกซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมี
คะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้ง แต่ถ้าจานวนผู้

มาตรา ๒๒๙ วรรคสอง ตรงกับความในมาตรา ๑๓๖ วรรค
สอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
มาตรา ๒๓๐ วรรคสอง ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๗ มาใช้
บังคับกับกรรมการการเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๓๑ การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจานวนเจ็ด
คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้นาฝ่ายค้านใน
สภาผู้แทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกจานวนหนึ่ง
คน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคัดเลือก
จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ทาหน้าที่สรรหาผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา
๒๓๐ ซึ่งสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง จานวนสามคน เสนอต่อ
ประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อนั้น มติในการสรรหาดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ในกรณีที่ไม่มีกรรมการใน
ตาแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่
นั้นมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการการ
เลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ให้นาบทบัญญัติใน
มาตรา ๑๑๓ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุดเลือกตามวรรคหนึ่ง ต้องมิใช่ผู้พิพากษาหรือตุลาการ
และต้องไม่เป็นกรรมการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญอื่นในขณะเดียวกัน
(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูม้ ีคณ
ุ สมบัติ
ตามมาตรา ๒๓๐ ซึ่งสมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งจานวนสอง
คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้นั้น
(๓) การสรรหาตาม (๑) และ (๒) ให้กระทาภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีเหตุที่ทาให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว

มาตรา ๒๑๗ เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผูส้ มควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระนอกจากคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
สรรหาตามมาตรา ๒๐๓ ที่จะดาเนินการสรรหา เว้นแต่กรรมการ
สรรหาตามมาตรา ๒๐๓ (๔) ให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งแต่งตั้งโดย
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่องค์กรอิสระที่ต้องมีการ
สรรหา
ให้นาความในมาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๕ และมาตรา
๒๐๖ มาใช้บังคับแก่การสรรหาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

๑๓๗
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
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ได้รับเลือกดังกล่าวมีไม่ครบห้าคน ให้นารายชื่อผู้ไม่ได้รับเลือกในคราว
แรกนั้นมาให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่ง
ต่อเนื่องกันไป และในกรณีนี้ ให้ถอื ว่าผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเรียงลง
ไปตามลาดับจนครบห้าคน เป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการการ
เลือกตั้ง ในครั้งนี้ถ้ามีผไู้ ด้คะแนนเสียงเท่ากันในลาดับใดอันเป็นเหตุให้
มีผู้ได้รับเลือกเกินห้าคน ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผู้ใด เป็นผู้
ได้รับเลือก
(๕) ให้ผู้ได้รับเลือกตาม (๔) ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภา
ทราบ และให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้
ต่อไป
มาตรา ๑๔๓ ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระพร้อมกันทั้งหมด ให้ดาเนินการตามมาตรา ๑๓๘ ภายในสี่
สิบห้าวันนับแต่วันที่มีการพ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้นามาตรา ๑๓๘ มาใช้บังคับกับการ
สรรหาและการเลือกกรรมการการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นโดย
อนุโลม ในกรณีนี้ ให้เสนอชื่อผูส้ มควรเป็นกรรมการการเลือกตั้งต่อ
ประธานวุฒิสภา เป็นจานวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่ง และให้
วุฒิสภามีมติเลือก ทั้งนี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่มีการพ้นจากตาแหน่ง และให้ผไู้ ด้รับเลือกอยู่ในตาแหน่ง
เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๙๖ วรรคสอง ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
มาตรา ๒๙๗ วรรคสาม การสรรหาและการเลือกกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้นาบทบัญญัติมาตรา
๒๕๗ และมาตรา ๒๕๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้มี คณะ
กรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จานวนสิบห้าคน ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา ประธานศาล

ในกรณีที่มีเหตุที่ทาให้ไม่อาจดาเนินการสรรหาได้ภายในเวลาที่กาหนด
หรือไม่อาจสรรหาได้ครบจานวนภายในเวลาที่กาหนดตาม (๑) ให้ที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจนครบจานวนภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ครบกาหนดตาม (๑)
(๔) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความ
เห็นชอบผูไ้ ด้รับการสรรหาตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ซึ่งต้องกระทาโดยวิธี
ลงคะแนนลับ
(๕) ในกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบให้ดาเนินการตาม (๖) แต่
ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นชอบในรายชื่อใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่ง
รายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพื่อให้ดาเนินการสรรหาใหม่ หาก
คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งหรือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภา และมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์
หรือด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการต่อไปตาม (๖) แต่ถ้ามติที่ยืนยันตามมติเดิม
ไม่เป็นเอกฉันท์หรือไม่ได้คะแนนตามที่กาหนด ให้เริ่มกระบวนการสรร
หาใหม่ ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
เหตุให้ต้องดาเนินการดังกล่าว
(๖) ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบตาม (๔) หรือ (๕) ประชุมและเลือก
กันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจ้งผลให้
ประธานวุฒิสภาทราบ และให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป
มาตรา ๒๓๔ ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระพร้อมกันทั้งคณะ ให้ดาเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๓๑
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ดาเนินการสรรหาตามมาตรา ๒๓๑
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว และให้ผู้ได้รับ
ความเห็นชอบอยู่ในตาแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๓๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ซึ่งเลือกกันเองให้
เหลือหนึ่งคน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองที่สมาชิกใน
สังกัดดารงตาแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองที่สมาชิกในสังกัดมิได้
ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน และอธิการบดี
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้
เหลือหกคน เป็นกรรมการ
วรรคห้า ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
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มาตรา ๒๔๒ วรรคสอง ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจการ
แผ่นดินประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดินแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒสิ ภาทราบ
วรรคสาม ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน
มาตรา ๒๔๓ การสรรหาและการเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินให้นา
บทบัญญัติมาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดย
ให้มีคณะกรรมการสรรหาจานวนเจ็ดคนประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่
ศาลฎีกาคัดเลือกจานวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ตลุ าการใน
ศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกจานวนหนึ่งคน และให้นาบทบัญญัติมาตรา
๒๓๑ (๑) วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
(วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๔๖ วรรคสาม การสรรหาและการเลือกกรรมการ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๔๘) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้นาบทบัญญัติมาตรา
๒๐๔ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗ มาใช้
มาตรา ๓๑๒ วรรคห้า ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนอง
บังคับโดยอนุโลม โดยให้มีคณะกรรมการสรรหาจานวนห้าคน
พระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงิน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรและผู้นาฝ่ายค้านใน
วรรคเจ็ด คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหาและการ
สภาผู้แทนราษฎร
เลือก และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ
วรรคสี่ ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรม
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงานการตรวจ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
มาตรา ๒๕๒ วรคสาม การสรรหาและการเลือกกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๑๙๙ วรรคสอง ให้ประธานวุฒิสภาลงนามรับสนอง มาตรา ๒๐๔ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗
พระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิ
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
มนุษยชนแห่งชาติ
ให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔๓
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๑๓๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

วรรคสี่ ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรม
ราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และผู้วา่ การตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๒๕๖ วรรคสอง ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
วรรคห้า ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาตรา
๒๐๖ มาตรา ๒๐๗ และมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามมาตรา
๒๔๓
มาตรา ๑๔๑ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการ
มาตรา ๒๓๒ วรรคสาม ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ (๑) (๒)
การเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๓) (๕) (๖) (๗) และการขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตาม
(๑) ตาย
มาตรา ๒๓๐ มาใช้บังคับกับการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการการ
(๒) ลาออก
เลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๗ หรือ
มาตรา ๒๓๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
มาตรา ๑๓๙
สมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
(๔) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ใน
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ประธานรัฐสภาว่ากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือ
(๕) วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๓๐๗ ให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ง มีลักษณะต้องห้าม หรือกระทาการอันต้องห้ามตามมาตรา ๒๓๐ และ
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่
ให้ประธานรัฐสภาส่งคาร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในสามวันนับ
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
แต่วันทีไ่ ด้รับคาร้อง เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
มาตรา ๑๔๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้ง
สมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
คาวินิจฉัยไปยังประธานรัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตั้ง
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใช้บังคับกับการพ้นจากตาแหน่ง
ประธานรัฐสภาว่ากรรมการการเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือ ของกรรมการการเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม
มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓๗ หรือกระทาการอันต้องห้ามตาม
มาตรา ๒๔๗ วรรคสาม การพ้นจากตาแหน่ง การสรรหา
มาตรา ๑๓๙ และให้ประธานรัฐสภาส่งคาร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และการเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เพื่อวินิจฉัยว่ากรรมการการเลือกตั้งผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งหรือไม่
แทนตาแหน่งที่ว่าง ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ และมาตรา ๒๑๐
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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วรรคสาม คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การเลือก
การถอดถอน และการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๑๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ผูด้ ารง
ตาแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามทั่วไปตามมาตรา
๒๑๖ หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเฉพาะตามมาตรา
๒๒๒ มาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๘ หรือตามมาตรา
๒๔๖ วรรคสอง และตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามมาตรา ๒๔๖ วรรคสี่
แล้วแต่กรณี
ให้นาความในมาตรา ๒๐๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห้า และมาตรา ๒๐๙ มาใช้บงั คับแก่การพ้นจากตาแหน่งของผู้
ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระโดยอนุโลม
ในกรณีที่ผดู้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุดปฏิบตั ิหน้าที่
ตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม ถ้ามีจานวนเหลืออยูไ่ ม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้นา
ความในมาตรา ๒๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๑๔๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัยแล้ว ให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคา
วินิจฉัยไปยังประธานรัฐสภาและประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙๗ มาใช้บังคับกับการพ้นจากตาแหน่ง
ของกรรมการการเลือกตั้งด้วย โดยอนุโลม
มาตรา ๒๙๘ วรรคสาม การพ้นจากตาแหน่ง การสรรหาและ
การเลือกกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทน
ตาแหน่งที่ว่าง ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑๒ วรรคเจ็ด คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา
และการเลือก และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน

มาตรา ๒๕๒ วรรคหก คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการ
พ้นจากตาแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน รวมทั้งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน

หมวด ๑๓
จริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้น
วรรคสอง มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมี
กลไกและระบบในการดาเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระทา
วรรคสี่ การพิจารณา สรรหา กลัน่ กรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด
เข้าสู่ตาแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อานาจรัฐ รวมทั้งการ
โยกย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การเลือ่ นเงินเดือน และการลงโทษ
บุคคลนั้น จะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและคานึงถึงพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย
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มาตรา ๒๑๙ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกัน
กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญและผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอิสระ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
ได้ ทั้งนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการ
รักษาเกียรติภมู ิและผลประโยชน์ของชาติ และต้องระบุให้ชัดแจ้ง
ด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมี
ลักษณะร้ายแรง
ในการจัดทามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้รับฟัง
ความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
ประกอบด้วย และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้ว ให้ใช้บังคับแก่สมาชิก

๑๔๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วย แต่ไม่ห้าม
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่จะกาหนดจริยธรรม
เพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัตหิ น้าที่ของตน แต่ต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง และให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๐๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม ให้มีสานักงานคณะกรรมการการ
มาตรา ๒๒๐ ให้องค์กรอิสระแต่ละแห่ง นอกจาก
ทุจริตแห่งชาติมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและ
เลือกตั้งเป็นหน่วยงานทีเ่ ป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการ
การงบประมาณ และการดาเนินการอืน่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ดาเนินการ และอานวยความสะดวก เพื่อให้องค์กรอิสระบรรลุ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็น
มาตรา ๒๔๒ วรรคหก ให้มีสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็น ภารกิจและหน้าทีต่ ามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ
ผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ หน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ เป็นไปตามมติหรือแนวทางที่องค์กรอิสระกาหนด โดยให้มีหัวหน้า
ทุจริตแห่งชาติ
การดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
หน่วยงานคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งโดยความเห็นชอบขององค์กรอิสระแต่ละ
การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
มาตรา ๒๕๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
องค์กรเป็นผู้รบั ผิดชอบการบริหารงานของหน่วยงานนั้น รับผิดชอบ
การทุจริตแห่งชาติ ต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกัน แห่งชาติมีหน่วยธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและวุฒสิ ภา
ทุจริตแห่งชาติที่เป็นอิสระ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผูบ้ ังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธาน
แห่งชาติมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและวุฒิสภา
ให้มีสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอืน่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๕๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยธุรการ
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ โดยมีผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน
ให้มีสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระใน
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๑๔๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
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นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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มาตรา ๒๕๖ วรรคหก ให้มีสานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้องค์กรอิสระร่วมมือ
และช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่
ละองค์กร และถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระทาการอันไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอานาจขององค์กรอิสระอื่น ให้แจ้ง
องค์กรอิสระนั้นทราบเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
ส่วนที่ ๔
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๑๓๖ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๒๒๙ วรรคหนึ่ง ตรงกับความในมาตรา ๑๓๖ วรรค
มาตรา ๒๒๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสี่คน ซึ่ง
หนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
กรรมการจานวนเจ็ดคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนา
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผูซ้ ึ่งมีความ
ของวุฒิสภา จากบุคคลดังต่อไปนี้
เป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่จะยัง
ประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้รับการ
สรรหาจากคณะกรรมการสรรหา จานวนห้าคน
(๒) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้าน
กฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และเคยดารงตาแหน่ง
ไม่ต่ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือตาแหน่งไม่ต่ากว่าอธิบดีอยั การ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี ซึง่ ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกา จานวนสองคน
ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งตาม (๑)
ต้องมีคุณสมบัตติ ามมาตรา ๒๓๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) หรือ
เป็นผู้ทางานหรือเคยทางานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่ายี่สิบปี ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกาหนด
มาตรา ๑๔๐ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดารงตาแหน่ง
มาตรา ๒๓๒ วรรคหนึ่ง กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการ
มาตรา ๒๒๓ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดารงตาแหน่ง
เจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้ ดารงตาแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ เจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้
เพียงวาระเดียว
ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
เพียงวาระเดียว

๑๔๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ต้องอยู่ใน
ตาแหน่งเพื่อปฏิบัตหิ น้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับ
แต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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วรรคสอง กรรมการการเลือกตั้งซึ่งพ้นจากตาแหน่งตาม
ในระหว่างที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ
วาระ ต้องอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการการ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้
เลือกตั้งซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าทีเ่ หลืออยู่ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถา้
มีกรรมการการเลือกตั้งเหลืออยูไ่ ม่ถึงสี่คนให้กระทาได้แต่เฉพาะการ
ที่จาเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
มาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้
มาตรา ๒๓๕ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้
มาตรา ๒๒๔ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และ
ควบคุมและดาเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน ควบคุมและดาเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหา
อานาจ ดังต่อไปนี้
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
(๑) จัดหรือดาเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้
ผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภา
มาตรา ๑๔๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจหน้าที่
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๒๓๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจหน้าที่
(๒) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (๑) ให้เป็นไป
(๑) ออกประกาศกาหนดการทั้งหลายอันจาเป็นแก่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้
ตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
(๑) ออกประกาศหรือวางระเบียบกาหนดการทั้งหลายอัน
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการนี้ ให้มีอานาจสืบสวนหรือไต่
(๒) มีคาสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
จาเป็นแก่การปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง
สวนได้ตามที่จาเป็นหรือที่เห็นสมควร
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการดาเนินการ
(๓) เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) หรือเมื่อพบเห็น
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจาเป็นตามกฎหมายตาม ใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง
การกระทาที่มเี หตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกตาม (๑)
มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
เพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และกาหนดหลักเกณฑ์การ มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการออกเสียงประชามติ
(๓) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา ดาเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตั้งมีความเสมอภาค
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้มีอานาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข
หรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง
และมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออก
(๔) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ใน
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามในการปฏิบัตหิ น้าที่ของ
เสียงประชามติ และสั่งให้ดาเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียง
หน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึง่ หรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อมี
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขณะอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัตหิ น้าที่ตาม ประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติใน มาตรา ๑๘๑ โดยคานึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ และคานึงถึง
(๔) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับ
หน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ความสุจริต เที่ยงธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันใน
เลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตาม (๑) ไว้เป็นการชั่วคราวเป็น
(๕) ประกาศผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
การเลือกตั้ง
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทา
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๓) กาหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้แก่
การหรือรูเ้ ห็นกับการกระทาของบุคคลอืน่ ที่มีลกั ษณะเป็นการทุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจเรียก พรรคการเมือง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใช้จ่ายเงินของ หรือทาให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเทีย่ ง
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ พรรคการเมืองและผูส้ มัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบบัญชี
ธรรม
ถ้อยคา ตลอดจนขอให้ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หน่วย ทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปิดเผย และการควบคุมการ
(๕) ดูแลการดาเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตาม
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
จ่ายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
กฎหมาย

๑๔๔

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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ดาเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ การสืบสวน สอบสวน
หรือวินิจฉัยชี้ขาด
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล
หรือผู้แทนองค์การเอกชน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามทีม่ อบหมาย
มาตรา ๑๔๖ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่สั่งการตามมาตรา ๑๔๕
มาตรา ๑๔๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดาเนินการ
สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง ผูส้ มัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองซึ่ง
มีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง คัดค้านว่า
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
(๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงประชามติ
มิได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้มสี ิทธิเลือกตั้งคัดค้านว่าการ
ออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งใดเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว คณะกรรมการการ
เลือกตั้งต้องพิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยพลัน
มาตรา ๑๑๓ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม ให้รัฐสนับสนุนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) จัดที่ปิดประกาศและที่ตดิ แผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งใน
สาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ
(๒) พิมพ์และจัดส่งเอกสารเกีย่ วกับการเลือกตั้งไปให้ผมู้ ีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง
(๓) จัดหาสถานที่หาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

(๔) มีคาสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่
อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจาเป็นตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕
วรรคสอง
(๕) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสอง
(๖) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ใน
หน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึง่ หรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อมี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติใน
หน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๗) ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออก
เสียงประชามติ
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือสนับสนุน
องค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
(๙) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบัตหิ น้าที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจเรียก
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้
ถ้อยคา ตลอดจนขอให้พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่ การสืบสวน สอบสวน หรือ
วินิจฉัยชี้ขาด
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจแต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล
หรือผู้แทนองค์การเอกชน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามทีม่ อบหมาย
มาตรา ๒๓๘ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องดาเนินการ
สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้

(๖) หน้าที่และอานาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (๒) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนดาเนินการ หรือ
มอบหมายให้คณะบุคคลดาเนินการภายใต้การกากับของกรรมการ
การเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนดก็ได้
การใช้อานาจตาม (๓) ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่ง
พบเห็นการกระทาความผิดมีอานาจกระทาได้สาหรับหน่วยเลือกตั้ง
หรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทาความผิด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด

๑๔๕
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(๔) จัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ให้แก่พรรคการเมือง
(๕) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด
การดาเนินการตาม (๑) (๔) และ (๕) โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง
พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นนอกจากรัฐ จะกระทามิได้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดาเนินการตามมาตรานี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งต้องให้โอกาสโดยเท่าเทียมกัน
มาตรา ๑๒๙ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้หลัก
เกณฑและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหเปนไปตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา
เพื่อประโยชนในการแนะนาผูสมัครรับเลือกตั้งโดยเทาเทียมกัน
ใหรัฐดาเนินการดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีการปดประกาศและติดแผนปายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้ง
(๒) พิมพและจัดสงเอกสารเกีย่ วกับการเลือกตั้งและผูสมัครรับ
เลือกตั้งไปใหผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
(๓) จัดหาสถานที่ และจัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อแนะนาผูสมัครรับเลือกตั้ง
(๔) กิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด
หลักเกณฑและวิธีการดาเนินการตามวรรคสอง ใหเปนไปตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
การแนะนาผูสมัครรับเลือกตั้งโดยผูสมัครรับเลือกตั้งเองหรือ
บุคคลอื่นจะกระทาไดเฉพาะเทาที่มีบัญญัติไวในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาเทานั้น

(๑) ผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมือง
ซึ่งมีสมาชิกสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่ง
คัดค้านว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
(๒) ผู้เข้ารับการสรรหา หรือสมาชิกขององค์กรตามมาตรา
๑๑๔ วรรคหนึ่ง คัดค้านว่าการสรรหาสมาชิกวุฒิสภานั้น เป็นไปโดย
ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(๔) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการออกเสียงประชามติ
มิได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้มสี ิทธิเลือกตั้งคัดค้านว่าการ
ออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้งใดเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว คณะกรรมการการ
เลือกตั้งต้องพิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยพลัน

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๔๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผูร้ ักษา
การตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา กฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง

มาตรา ๒๓๕ วรรคสอง ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็น
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นนาย
ทะเบียนพรรคการเมือง
มาตรา ๒๓๗ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดกระทาการ ก่อ หรือ
สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าว
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ถ้าการกระทาของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอัน
ควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรค
การเมืองผู้ใด มีส่วนรูเ้ ห็น หรือปล่อยปละละเลย หรือทราบถึงการ
กระทานั้นแล้ว มิได้ยบั ยั้งหรือแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทาการเพื่อให้
ได้มาซึ่งอานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนีต้ ามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาล
รัฐธรรมนูญมีคาสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ดังกล่าวมีกาหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีคาสั่งให้ยุบพรรคการเมือง

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๔๗

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งต้อง
ดาเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลันเมื่อมีกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๒) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนได้รบั เลือกตั้ง สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒสิ ภา สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ผู้ใดได้กระทาการใด ๆ โดยไม่สุจริตเพื่อให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง หรือได้รบั
เลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตโดยผลของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดได้
กระทาลงไป ทั้งนี้ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

มาตรา ๒๓๘ วรรคหนึง่ คณะกรรมการการเลือกตั้งต้อง
ดาเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลันเมื่อมีกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๓) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ก่อนได้รับเลือกตั้งหรือสรร
หา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ใดได้กระทาการใด ๆ โดยไม่สุจริตเพื่อให้ตนเองได้รับ
เลือกตั้งหรือสรรหา หรือได้รับเลือกตั้งหรือสรรหามาโดยไม่สุจริตโดยผล
ของการที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดได้กระทาลงไปโดยฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง หรือ
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๒๓๙ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อน
การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภา ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่สดุ
มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าควรให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด ให้
ยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย เมื่อศาลฎีกาได้รับคาร้องของคณะ
กรรมการการเลือกตั้งแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภาผู้นั้นจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้ จนกว่าศาลฎีกาจะมีคาสั่งยก
คาร้อง ในกรณีที่ศาลฎีกามีคาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใด
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
ผู้ใด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใน
เขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลง
วรรคสาม ในกรณีที่บุคคลตามวรรคสองปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป
ไม่ได้ มิให้นับบุคคลดังกล่าวเข้าในจานวนรวมของสมาชิกเท่าที่มีอยู่
ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี

มาตรา ๒๒๕ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ถ้า
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจสั่ง
ให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้ง
นั้น ถ้าผู้กระทาการนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผูส้ มัครรับเลือก
แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับการกระทาของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราว
ตามมาตรา ๒๒๔ (๔)
คาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นทีส่ ุด

มาตรา ๒๒๖ เมื่อมีการดาเนินการตามมาตรา ๒๒๕ หรือ
ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือกแล้ว มีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตัง้ หรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระทา
การทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือกหรือรูเ้ ห็นกับการกระทาของ
บุคคลอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่ง
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้นาสานวนการ
สืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการ
พิจารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอานาจสั่งไต่
สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทา
ความผิดตามที่ถูกร้อง ให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี ทั้งนี้ ตาม

๑๔๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

วรรคสี่ ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นด้วย ผู้แทนราษฎรหรือพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
โดยอนุโลม โดยการยื่นคาร้องต่อศาลตามวรรคสองให้ยื่นต่อศาล
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
อุทธรณ์ และให้คาสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นทีส่ ุด
เมื่อศาลฎีกามีคาสั่งรับคาร้องไว้พจิ ารณาแล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหา
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบตั ิ
หน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทาความผิด และ
เมื่อศาลฎีกามีคาพิพากษาว่าผู้นั้นกระทาความผิด ให้สมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับ
แต่วันที่หยุดปฏิบตั ิหน้าที่
มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุด
ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่ เป็นจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒสิ ภา แล้วแต่กรณี
ให้นามาตรานี้ใปใช้บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม แต่ให้อานาจของศาลฎีกาเป็น
อานาจของศาลอุทธรณ์ และให้คาสั่งหรือคาพิพากษาของศาล
อุทธรณ์เป็นที่สดุ
การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ตาม
มาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่ง
ต้องกาหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ดาเนินการได้โดยรวดเร็ว
มาตรา ๒๔๐ ในกรณีที่มีการคัดค้านว่าการสรรหาสมาชิก
วุฒิสภาผู้ใดเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ
ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนได้รับการสรรหา สมาชิก
วุฒิสภาผู้ใดกระทาการตามมาตรา ๒๓๘ ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งดาเนินการสืบสวนสอบสวนโดยพลัน
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้วินิจฉัยสั่งการเป็นอย่างใด
แล้ว ให้เสนอต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยพลัน และให้นา
ความในมาตรา ๒๓๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการที่
สมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นไม่อาจปฏิบัตหิ น้าที่ต่อไปได้ โดยอนุโลม

๑๔๙
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ในกรณีที่ศาลฎีกามีคาสั่งให้เพิกถอนการสรรหาหรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผู้
นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วนั ที่ศาลฎีกามีคาสั่ง และให้ดาเนินการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภาใหม่แทนตาแหน่งที่ว่าง
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองประธานกรรมการ
การเลือกตั้งจะร่วมดาเนินการหรือวินิจฉัยสั่งการมิได้ และให้คณะ
กรรมการการเลือกตั้งมีองค์ประกอบเท่าทีม่ ีอยู่
การคัดค้านและการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสิ ภา
มาตรา ๑๔๘ ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
มาตรา ๒๔๑ ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการออก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ประกาศให้มีการสรรหา
เสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัว
สมาชิกวุฒิสภา หรือประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ
กรรมการการเลือกตั้งไปทาการสอบสวน เว้นแต่ในกรณีทไี่ ด้รับอนุญาตจาก ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปทาการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จบั ในขณะกระทาความผิด
สอบสวน เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในกรณีที่มกี ารจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทาความผิด
หรือในกรณีที่จับในขณะกระทาความผิด
หรือจับ หรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ให้รายงานไปยัง
ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทาความผิด
ประธานกรรมการการเลือกตัง้ โดยด่วน และประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือจับ หรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ให้รายงานไปยัง
อาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้
ประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และประธานกรรมการการ
เลือกตั้งอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้ แต่ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เท่าที่มีอยู่เป็นผู้ดาเนินการ
ส่วนที่ ๗
๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
มาตรา ๑๙๖ วรรคหนึ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามี
จานวนไม่เกินสามคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนา
ของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้
และมีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือ

มาตรา ๒๔๒ วรรคหนึ่ง ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจานวนสามคน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งเป็นที่
ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการ
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มาตรา ๒๒๗ ในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือเมื่อ
ประกาศให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับ คุม
ขัง หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน เว้นแต่ได้รบั
อนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือในกรณีที่จับในขณะ
กระทาความผิด
ในกรณีที่มีการจับกรรมการการเลือกตั้งในขณะกระทา
ความผิด หรือจับ หรือคุมขังกรรมการการเลือกตั้งในกรณีอื่น ให้
รายงานต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน และให้ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งมีอานาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้ แต่ถ้าประธาน
กรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ถูกจับหรือคุมขัง ให้เป็นอานาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าทีม่ อี ยู่เป็นผู้ดาเนินการ
ส่วนที่ ๓
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มาตรา ๒๒๘ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจานวนสามคนซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้ซึ่ง
ได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา

๑๕๐
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กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นที่ประจักษ์
วรรคสาม คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการ
เลือกผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา ให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
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บริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน
ของสาธารณะ และมีความซื่อสัตย์สจุ ริตเป็นที่ประจักษ์
วรรคสอง ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นผูต้ รวจการแผ่นดินประชุมและ
เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วแจ้งผลให้
ประธานวุฒิสภาทราบ
วรรคสี่ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูต้ รวจการแผ่นดิน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ
แผ่นดิน
มาตรา ๑๙๖ วรรคสี่ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีวาระ
มาตรา ๒๔๒ วรรคห้า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดารง
การดารงตาแหน่งหกปีนับแต่วันทีพ่ ระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ ตาแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารง
ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
มาตรา ๑๙๗ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอานาจหน้าที่
มาตรา ๒๔๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคาร้องเรียนในกรณี
(๑) พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคาร้องเรียนใน
(ก) การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนือ
กรณี
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของ
(ก) การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออานาจ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
หน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ท้องถิ่น
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่
ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ ชอบด้วยอานาจหน้าที่ก็ตาม
ชอบด้วยอานาจหน้าที่ก็ตาม
(ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการ
(ค) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
(๒) จัดทารายงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ และองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณา
รัฐสภา
พิพากษาอรรถคดีของศาล
(ง) กรณีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เทียบเท่าหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ากว่ากรม
ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกาหนด โดยต้องดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จานวนสองคน และเป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการดาเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อย
กว่ายี่สิบปี จานวนหนึ่งคน
มาตรา ๒๒๙ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดารงตาแหน่ง
เจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้
เพียงวาระเดียว
มาตรา ๒๓๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่ง หรือขั้นตอน
การปฏิบตั ิงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรม
แก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จาเป็นหรือเกิน
สมควรแก่เหตุ
(๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัตติ ามกฎหมายหรือ
ปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของ
รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น
(๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐ
ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินตาม (๑) หรือ (๒) โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป

๑๕๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

(๒) ดาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และ
มาตรา ๒๘๐
(๓) ติดตาม ประเมินผล และจัดทาข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญ รวมตลอดถึงข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจาเป็น
(๔) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่พร้อม
ข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี
ทั้งนี้ ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผย
ต่อสาธารณะด้วย
การใช้อานาจหน้าที่ตาม (๑) (ก) (ข) และ (ค) ให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินดาเนินการเมื่อมีการร้องเรียน เว้นแต่เป็นกรณีที่ผตู้ รวจการ
แผ่นดินเห็นว่าการกระทาดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหายของ
ประชาชนส่วนรวมหรือเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินอาจพิจารณาและสอบสวนโดยไม่มีการร้องเรียนได้
มาตรา ๑๙๘ ในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเห็นว่า
มาตรา ๒๔๕ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาล
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือการกระทาใดของบุคคลใด รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมือ่ เห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้
ตามมาตรา ๑๙๗ (๑) มีปญ
ั หาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้
(๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาล
รัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และ
รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ ตาม
ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลปกครอง แล้วแต่กรณี
รัฐธรรมนูญ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง แล้วแต่กรณี พิจารณา
(๒) กฎ คาสั่ง หรือการกระทาอื่นใดของบุคคลใดตามมาตรา
วินิจฉัยเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเสนอตามวรรคหนึ่งโดยไม่ ๒๔๔ (๑) (ก) มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ชักช้า
ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้ศาลปกครอง
พิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ในการดาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ผตู้ รวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดาเนินการต่อไป

มาตรา ๒๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๓๐
ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาล
ปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปญ
ั หาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ
(๒) กฎ คาสั่ง หรือการกระทาอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย ให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง และให้
ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

๑๕๒

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มาตรา ๒๙๗ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการคน
หนึ่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา
วรรคสอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๕๖

มาตรา ๒๔๖ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยประธานกรรมการคน
หนึ่งและกรรมการอื่นอีกแปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
คาแนะนาของวุฒิสภา
วรรคสอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ต้องเป็นผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐๕ โดยเคยเป็นรัฐมนตรี กรรมการการ
เลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่า
อธิบดีหรือผู้ดารงตาแหน่งทางบริหารในหน่วยราชการที่มีอานาจบริหาร
เทียบเท่าอธิบดี หรือดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ ผู้แทน
องค์การพัฒนาเอกชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีองค์กรวิชาชีพตาม
กฎหมายมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบปี ซึ่งองค์การพัฒนาเอกชนหรือ
องค์กรวิชาชีพนั้นให้การรับรองและเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา
วรรคห้า ให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาจังหวัด โดยคุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และอานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรา ๒๓๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการจานวนเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดย
คณะกรรมการสรรหา
ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย
บัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการอื่นใดอัน
เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต้องมี
คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ตากว่
่ าอธิบดี
ผู้พิพากษา อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้า
ศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในตาแหน่งไม่ตากว่
่ าอธิบดี
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๔) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงาน
ทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์
(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการ
ประกอบวิชาชีพ โดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องมา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่ายีส่ ิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ และได้รับ
การรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น
(๖) เป็นผู้มีความรู้ความชานาญและประสบการณ์ทางด้าน
การบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี หรือการบริหารกิจการ

๑๕๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

วิสาหกิจในระดับไม่ต่ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจากัด
มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
(๗) เคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖)
รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี
การนับระยะเวลาตามวรรคสอง ให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอ
ชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๙๘ วรรคหนึ่ง กรรมการป้องกันและปราบปราม
มาตรา ๒๔๗ วรรคหนึ่ง กรรมการป้องกันและปราบปราม
มาตรา ๒๓๓ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การทุจริตแห่งชาติมีวาระการดารงตาแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่
การทุจริตแห่งชาติมีวาระการดารงตาแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่
แห่งชาติมีวาระการดารงตาแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
วรรคสอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วรรคสอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในระหว่างที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
แห่งชาติซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่า แห่งชาติซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า พ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ตาแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้ เว้น
แต่จะมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน
มาตรา ๓๐๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
มาตรา ๒๕๐ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
มาตรา ๒๓๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ทุจริตแห่งชาติมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสานวนพร้อมทั้งทาความเห็น
(๑) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสานวนพร้อมทั้งทาความเห็น
(๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมกี ารกล่าวหาว่าผู้ดารง
เสนอต่อวุฒิสภาตามมาตรา ๓๐๕
เกี่ยวกับการถอดถอนออกจากตาแหน่งเสนอต่อวุฒิสภาตามมาตรา
ตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งใน
(๒) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสานวนพร้อมทั้งทาความเห็น
๒๗๒ และมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม
องค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์รารวย
่
ส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตาม
(๒) ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสานวนพร้อมทั้งทาความเห็น ผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อ
มาตรา ๓๐๘
เกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองส่งไป บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิ
(๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ารวยผิดปกติ
ยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตาม
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง เพื่อดาเนินการต่อไปตาม
กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่ง มาตรา ๒๗๕
รัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
หน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เพื่อ
(๓) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหาร
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ดาเนินการต่อไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน ระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งตั้งแต่ผู้อานวยการกองหรือ
(๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ารวยผิดปกติ
และปราบปรามการทุจริต
เทียบเท่าขึ้นไปร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่ง
(๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความ
กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เพื่อ
เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนีส้ ินของผู้ดารงตาแหน่งตามมาตรา หน้าที่ในการยุติธรรม รวมทั้งดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
ดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
๒๙๑ และมาตรา ๒๙๖ ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ได้ยื่นไว้
ข้าราชการในระดับต่ากว่าที่ร่วมกระทาความผิดกับผู้ดารงตาแหน่ง
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ดังกล่าวหรือกับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือที่กระทาความผิดใน

๑๕๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ลักษณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เห็นสมควรดาเนินการด้วย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๔) ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งตามมาตรา
๒๕๙ และมาตรา ๒๖๔ ตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ได้ยื่นไว้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติกาหนด
หมวด ๑๐
(๕) กากับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทาง
การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
การเมือง
(๖) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่พร้อม
ส่วนที่ ๑
ข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี
การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนีส้ ิน
ทั้งนี้ ให้ประกาศรายงานดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและเปิดเผย
ต่อสาธารณะด้วย
มาตรา ๒๙๑ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองดังต่อไปนี้ มีหน้าที่
(๗) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๑๓ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่
ยังไม่บรรลุนติ ิภาวะ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด้วยโดย
ทุจริตแห่งชาติ ทุกครั้งที่เข้ารับตาแหน่งหรือพ้นจากตาแหน่ง
อนุโลม
(๑) นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(๒) รัฐมนตรี
และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นเจ้า
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พนักงานในการยุติธรรมตามกฎหมาย
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
(๕) ข้าราชการการเมืองอื่น
หมวด ๑๒
(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
บัญญัติ
บัญชีตามวรรคหนึ่งให้ยื่นพร้อมเอกสารประกอบซึ่งเป็นสาเนา
ส่วนที่ ๑
หลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว
การตรวจสอบทรัพย์สิน
รวมทั้งสาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปี

(๓) กาหนดให้ผดู้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ ินของตน คู่
สมรส และบุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผย
ผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนีส้ ินของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(๔) หน้าที่และอานาจอื่นที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่จะต้องจัด
ให้มีมาตรการหรือแนวทางที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ
เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรม ในกรณีจาเป็นจะมอบหมาย
ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอานาจเกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตดาเนินการแทนในเรื่องที่มิใช่เป็นความผิด
ร้ายแรง หรือที่เป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางระดับ หรือ
กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยธุรการของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้ดาเนินการสอบสวน
หรือไต่สวนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บญ
ั ญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตก็ได้

(๕) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่พร้อม
ข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี และ
นารายงานนั้นออกพิมพ์เผยแพร่ตอ่ ไป
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๔๖ และมาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับกับ
การปฏิบัตหิ น้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติด้วย โดยอนุโลม

๑๕๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ภาษีที่ผ่านมา โดยผู้ยื่นจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกากับ
ไว้ในบัญชีและสาเนาหลักฐานที่ยนื่ ไว้ทุกหน้าด้วย
มาตรา ๒๙๒ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ ินตาม
มาตรา ๒๙๑ ให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่
ยื่นบัญชีดังกล่าว และต้องยื่นภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นการเข้ารับตาแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันเข้ารับตาแหน่ง
(๒) ในกรณีที่เป็นการพ้นจากตาแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง
(๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๙๑ ซึ่งได้ยื่นบัญชีไว้แล้ว ตาย
ในระหว่างดารงตาแหน่งหรือก่อนยื่นบัญชีหลังจากพ้นจากตาแหน่ง
ให้ทายาทหรือผู้จดั การมรดก ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินที่มีอยู่ในวันที่ผู้ดารงตาแหน่งนั้นตาย ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ผู้ดารงตาแหน่งตาย
ผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบ้ ริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่ง นอกจากต้องยื่นบัญชีตาม (๒) แล้ว ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนีส้ ินอีกครัง้ หนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พ้นจากตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีด้วย
มาตรา ๒๙๓ เมื่อได้รับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบแล้ว ให้ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติซึ่งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติมอบหมาย ลงลายมือชื่อกากับไว้ในบัญชีทุกหน้า
บัญชีและเอกสารประกอบตามวรรคหนึ่งของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็วแต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ครบกาหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว บัญชีของผู้
ดารงตาแหน่งอื่นห้ามมิให้เปิดเผยแก่ผู้ใด เว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าว

มาตรา ๒๕๙ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองดังต่อไปนี้ มี
หน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทุกครั้งที่เข้ารับตาแหน่งหรือพ้นจาก
ตาแหน่ง
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
(๕) ข้าราชการการเมืองอื่น
(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
บัญชีตามวรรคหนึ่งให้ยื่นพร้อมเอกสารประกอบซึ่งเป็นสาเนา
หลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว
รวมทั้งสาเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปี
ภาษีที่ผ่านมา
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ให้รวมถึงทรัพย์สินของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองที่
มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมด้วย
มาตรา ๒๖๐ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตาม
มาตรา ๒๕๙ ให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่เข้า
รับตาแหน่งหรือวันที่พ้นจากตาแหน่ง แล้วแต่กรณี และต้องยื่นภายใน
กาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นการเข้ารับตาแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันเข้ารับตาแหน่ง
(๒) ในกรณีที่เป็นการพ้นจากตาแหน่ง ให้ยื่นภายในสามสิบ
วันนับแต่วันพ้นจากตาแหน่ง

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๕๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด
และได้รับการร้องขอจากศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยูจ่ ริงของทรัพย์สนิ
และหนีส้ ินดังกล่าวโดยเร็ว
มาตรา ๒๙๔ ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีเพราะเหตุทผี่ ู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากตาแหน่งหรือตาย ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทาการตรวจสอบความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนีส้ ินของผู้ดารงตาแหน่งนั้น แล้ว
จัดทารายงานผลการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
ในกรณีที่ปรากฏว่าผูด้ ารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งผู้ใดมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติส่งเอกสารทั้งหมดที่มีอยู่พร้อมทั้งรายงานผลการ
ตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดาเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตก
เป็นของแผ่นดินต่อไป
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๓๐๕ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๓) ในกรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๕๙ ซึ่งได้ยื่นบัญชีไว้แล้ว
ตายในระหว่างดารงตาแหน่งหรือก่อนยื่นบัญชีหลังจากพ้นจาก
ตาแหน่ง ให้ทายาทหรือผูจ้ ัดการมรดก ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ ินที่มีอยู่ในวันที่ผู้ดารงตาแหน่งนั้นตาย ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ผดู้ ารงตาแหน่งตาย
ผู้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบ้ ริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิน่ หรือผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ซึ่งพ้นจากตาแหน่ง
นอกจากต้องยื่นบัญชีตาม (๒) แล้ว ให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ ินที่มีอยูจ่ ริงในวันครบหนึ่งปีนบั แต่วันที่พ้นจาก
ตาแหน่งดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งโดยให้ยนื่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้น
จากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีดว้ ย
มาตรา ๒๖๑ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สนิ และ
เอกสารประกอบของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒสิ ภา ให้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยเร็วแต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วนั ที่ครบกาหนดต้องยื่นบัญชีดังกล่าว บัญชีของผู้ดารง
ตาแหน่งอื่นจะเปิดเผยได้ต่อเมือ่ การเปิดเผยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาพิพากษาคดีหรือการวินิจฉัยชี้ขาด และได้รับการร้องขอจาก
ศาลหรือผูม้ ีสว่ นได้เสียหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน
และหนี้สินดังกล่าวโดยเร็ว
มาตรา ๒๖๒ ในกรณีที่มีการยื่นบัญชีเพราะเหตุที่ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองผู้ใดพ้นจากตาแหน่งหรือตาย ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทาการตรวจสอบความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดารงตาแหน่งนั้น แล้วจัดทา
รายงานผลการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๕๗
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ในกรณีที่ปรากฏว่าผูด้ ารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งผู้ใดมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ ให้ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งเอกสารทั้งหมดทีม่ ีอยู่พร้อมทั้ง
รายงานผลการตรวจสอบไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดาเนินคดีต่อศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองให้ทรัพย์สินที่
เพิ่มขึ้นผิดปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดินต่อไป และให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๒๗๒ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย ใน
กรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่
เกีย่ วข้อง แล้วแต่กรณี และหากเป็นการกระทาผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณา
ดาเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตาแหน่งตาม
มาตรา ๒๗๐
มาตรา ๒๘๐ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามหมวดนี้ ให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอานาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คาแนะนาในการ
จัดทาหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และ
ส่งเสริมให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ มีจิตสานึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทาที่มี
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวล
จริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม
ในกรณีที่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริยธรรม
มีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการดาเนินการของ
ผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะ
ไต่สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๕๘

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๒๙๕ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนีส้ ินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้ผนู้ ั้นพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่ครบ
กาหนดต้องยื่นตามมาตรา ๒๙๒ หรือนับแต่วันที่ตรวจพบว่ามีการ
กระทาดังกล่าว แล้วแต่กรณี และผู้นั้นต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองใด ๆ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้
ขาดต่อไป และเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว ให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๙๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙๖ บทบัญญัติมาตรา ๒๙๑ มาตรา ๒๙๒ มาตรา
๒๙๓ วรรคหนึ่งและวรรคสาม และมาตรา ๒๙๕ วรรคหนึ่ง ให้ใช้
บังคับกับเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามที่บัญญัตไิ ว้ในกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยโดย
อนุโลม

มาตรา ๒๖๓ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองผู้ใดจงใจไม่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่
กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนีส้ ินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยต่อไป
ถ้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
วินิจฉัยว่าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองผู้ใดกระทาความผิดตามวรรค
หนึ่ง ให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งในวันที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย โดยให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙๒ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม และผู้นั้นต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือ
ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยด้วย
มาตรา ๒๖๔ บทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๐ มาตรา
๒๖๑ วรรคสอง และมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กาหนดด้วยโดยอนุโลม
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอาจ
เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนีส้ ินและเอกสารประกอบ
ที่มีการยื่นไว้แก่ผู้มสี ่วนได้เสียได้ ถ้าเป็นประโยชน์ในการดาเนินคดี
หรือการวินิจฉัยการกระทาความผิด ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มาตรา ๒๓๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๓๖ ในกรณีทมี่ ีเหตุอัน
ควรสงสัยหรือมีการกล่าวหาว่าผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองเฉพาะที่
บัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่ง
ในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดมีพฤติการณ์ตาม
มาตรา ๒๓๔ (๑) ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริง และหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยูเ่ ห็นว่าผู้นั้นมี
พฤติการณ์หรือกระทาความผิดตามที่ไต่สวน ให้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรือ่ งต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย ทั้งนี้
ให้นาความในมาตรา ๒๒๖ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การพิจารณา
พิพากษาของศาลฎีกาโดยอนุโลม
(๒) กรณีอื่นนอกจาก (๑) ให้ส่งสานวนการไต่สวนไปยังอัยการ
สูงสุดเพื่อดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง หรือดาเนินการอื่นตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติต้องดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เมื่อศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองประทับรับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัตหิ น้าที่
จนกว่าจะมีคาพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองจะมีคาสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่
ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองมีคาพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระทา
ความผิดตามที่ถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี ให้ผตู้ ้องคาพิพากษานั้นพ้น

ส่วนที่ ๔
การดาเนินคดีอาญากับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

มาตรา ๓๐๘ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น ถูก
กล่าวหาว่าร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าทีร่ าชการ
ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ส่วนที่ ๔
หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
การดาเนินคดีอาญากับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ดารงตาแหน่งทางการเมือง มีอานาจพิจารณาพิพากษา
บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวหรือ
มาตรา ๒๗๕ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภา
บุคคลอื่นเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนด้วย
ผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่น ถูกกล่าวหา

๑๕๙

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๓๐๙ ผู้เสียหายจากการกระทาตามมาตรา ๓๐๘ มี
สิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเพื่อให้ดาเนินการตามมาตรา ๓๐๑ (๒) ได้ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๓๐๕ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และวรรคห้า
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑๐ วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาคดี ให้ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองยึดสานวนของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักใน
การพิจารณา และอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
วรรคสาม บทบัญญัติว่าด้วยความคุ้มกันของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๑๖๗
มิให้นามาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

ว่าร่ารวยผิดปกติ กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือ
ทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง มีอานาจพิจารณาพิพากษา
บทบัญญัติวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวหรือ
บุคคลอื่นเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้ หรือ
รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง
เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอันมิ
ชอบด้วยหน้าที่ด้วย
การยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเพื่อให้ดาเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒) ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธาน
วุฒิสภา ผู้เสียหายจากการกระทาดังกล่าวจะยื่นคาร้องต่อคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้ดาเนินการ
ตามมาตรา ๒๕๐ (๒) หรือจะยื่นคาร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อ
ขอให้ตั้งผู้ไต่สวนอิสระตามมาตรา ๒๗๖ ก็ได้ แต่ถ้าผู้เสียหายได้ยื่นคา
ร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้ว
ผู้เสียหายจะยื่นคาร้องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้ต่อเมื่อคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่รับดาเนินการไต่
สวน ดาเนินการล่าช้าเกินสมควร หรือดาเนินการไต่สวนแล้วเห็นว่าไม่มี
มูลความผิดตามข้อกล่าวหา
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามวรรคสี่ และคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมมี ติให้ดาเนินการตามมาตรา ๒๕๐ (๒)
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาเนินการ

จากตาแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบตั หิ น้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้นั้น และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนดเวลาไม่
เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้
ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ตลอดไป และไม่มีสิทธิดารงตาแหน่งทางการเมืองใด ๆ
ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดฐานร่ารวยผิดปกติหรือ
ทุจริตต่อหน้าที่ ให้ริบทรัพย์สินทีผ่ นู้ ั้นได้มาจากการกระทาความผิด
รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนัน้
ตกเป็นของแผ่นดิน
การพิจารณาของศาลฎีกาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง ให้นาสานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณา
และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอานาจไต่สวน
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
ให้นามาตรานีม้ าใช้บังคับแก่กรณีที่บุคคลตามมาตรา ๒๓๔
(๓) จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีส้ ิน หรือจงใจยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามี
เจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นด้วยโดยอนุโลม

๑๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ตามมาตรา ๒๕๐ (๒) โดยเร็ว ในกรณีนี้ ผูเ้ สียหายจะยื่นคาร้องต่อที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตามวรรคสี่ มิได้
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง วรรคสี่ และวรรคห้า
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗๗ วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาคดี ให้ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองยึดสานวนของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือของผู้
ไต่สวนอิสระ แล้วแต่กรณี เป็นหลักในการพิจารณา และอาจไต่สวน
หาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
วรรคสาม บทบัญญัติว่าด้วยความคุ้มกันของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๓๑ มิให้นามาใช้บังคับกับการ
พิจารณาคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง
มาตรา ๒๙๙ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า
มาตรา ๒๔๘ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร มี หนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
สิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒสิ ภาว่ากรรมการป้องกันและ
หรือประชาชนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทาการขาดความเทีย่ งธรรม จง ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นการเสื่อม
ทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทาการขาดความเที่ยงธรรม จงใจฝ่าฝืน
เสียแก่เกียรติศักดิ์ของการดารงตาแหน่งอย่างร้ายแรง และขอให้
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ทเี่ ป็นการเสื่อมเสียแก่
วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตาแหน่งได้
เกียรติศักดิ์ของการดารงตาแหน่งอย่างร้ายแรง เพื่อให้วุฒิสภามีมติ
มติของวุฒิสภาให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้พ้นจากตาแหน่ง
แห่งชาติพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
มติของวุฒิสภาให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
แห่งชาติพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
มาตรา ๓๐๐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ สามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
สมาชิกของทั้งสองสภา มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวน
มาตรา ๒๔๙ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อศาล สมาชิกของทั้งสองสภา มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองว่ากรรมการ
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อศาล
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดร่ารวยผิดปกติ กระทา ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองว่า กรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดร่ารวยผิดปกติ กระทา

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๒๓๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกของทั้งสองสภา จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของทั้งสองสภา หรือประชาชนผู้มสี ิทธิ
เลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าสองหมืน่ คน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่า
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทาการ
ตามมาตรา ๒๓๔ (๑) โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐาน
ตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ
กระทาตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธาน
ศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะผูไ้ ต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลางทางการ
เมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เพื่อไต่สวนหาข้อเท็จจริง
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หน้าที่และอานาจ วิธีการไต่สวน
ระยะเวลาการไต่สวน และการดาเนินการอื่นที่จาเป็นของคณะผูไ้ ต่
สวนอิสระ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

๑๖๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ราชการ
คาร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้ดารง
ตาแหน่งดังกล่าวกระทาการตามวรรคหนึ่งเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน และ
ให้ยื่นต่อประธานวุฒสิ ภา เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับคาร้องแล้วให้ส่ง
คาร้องดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูก
กล่าวหา จะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นมิได้ จนกว่าจะมีคาพิพากษา
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองให้ยกคา
ร้องดังกล่าว

ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ราชการ
คาร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องระบุพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่าผู้
ดารงตาแหน่งดังกล่าวกระทาการตามวรรคหนึ่งเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน
และให้ยื่นต่อประธานวุฒสิ ภา เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับคาร้องแล้ว
ให้ส่งคาร้องดังกล่าวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองเพื่อพิจารณาพิพากษา
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ถูก
กล่าวหา จะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นมิได้ จนกว่าจะมีคาพิพากษา
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองให้ยก
คาร้องดังกล่าว
ในกรณีที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่
อาจปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้ตามวรรคสาม และมีกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเหลืออยู่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้งหมด ให้ประธานศาลฎีกาและ
ประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ทาหน้าทีเ่ ป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเป็นการชั่วคราว โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตาแหน่งได้จนกว่า
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ตนดารงตาแหน่ง
แทนจะปฏิบัตหิ น้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมีคาพิพากษาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองว่าผู้นนั้ กระทาความผิด
มาตรา ๒๗๖ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเห็น
ควรดาเนินการตามคาร้องที่ยื่นตามมาตรา ๒๗๕ วรรคสี่ ให้ที่ประชุม
ใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาแต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระจากผู้ซึ่งมีความเป็นกลาง
ทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สจุ ริตเป็นที่ประจักษ์ หรือจะส่งเรือ่ งให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาเนินการไต่
สวนตามมาตรา ๒๕๐ (๒) แทนการแต่งตั้งผู้ไต่สวนอิสระ ก็ได้

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๖๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
วรรคสอง คุณสมบัติ อานาจหน้าที่ วิธีการไต่สวน และการ
ดาเนินการอื่นที่จาเป็นของผู้ไต่สวนอิสระ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา ๒๗๖ วรรคสาม เมื่อผู้ไต่สวนอิสระได้ดาเนินการไต่
สวนหาข้อเท็จจริงและสรุปสานวนพร้อมทาความเห็นแล้ว ถ้าเห็นว่าข้อ
กล่าวหามีมลู ให้ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยัง
ประธานวุฒิสภาเพื่อดาเนินการตามมาตรา ๒๗๓ และส่งสานวนและ
ความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยืน่ ฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองต่อไป และให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๗๒
วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๒๓๗ เมื่อดาเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้คณะผูไ้ ต่
สวนอิสระดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าเห็นว่าข้อกล่าวหาไม่มมี ูลให้สั่งยุติเรื่อง และให้คาสั่ง
ดังกล่าวเป็นที่สดุ
(๒) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย
โดยให้นาความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหก มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
(๓) ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา และ
มิใช่กรณีตาม (๒) ให้ส่งสานวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อ
ดาเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง และให้นาความในมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๑๑
๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนที่ ๕
การตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๓๑๒ วรรคหนึง่ การตรวจเงินแผ่นดิน ให้กระทาโดย
มาตรา ๒๕๒ วรรคหนึง่ การตรวจเงินแผ่นดินให้กระทาโดย
มาตรา ๒๓๘ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทีเ่ ป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง
กรรมการจานวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
และเป็นกลาง
วรรคสอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย
คาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการ
วรรคสอง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย ประธาน ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ สรรหา
กรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริยท์ รง
ทรงแต่งตั้งจากผู้มีความชานาญและประสบการณ์ด้านการตรวจเงิน
ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
แต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒสิ ภา จากผูม้ ีความชานาญและประสบการณ์ แผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่น ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง
วรรคเจ็ด การกาหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะ ตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงิน
และด้านอื่น
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน
การคลัง และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้
วรรคแปด การกาหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะ
แผ่นดิน จะต้องเป็นไปเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ความ
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้วา่ การตรวจเงิน
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อให้ได้หลักประกันความเป็นอิสระ
แผ่นดิน จะต้องเป็นไปเพื่อให้ได้บคุ คลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและมีความ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว

๑๖๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ซื่อสัตย์สจุ ริต และเพื่อให้ได้หลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของบุคคลดังกล่าว
มาตรา ๓๑๒ วรรคหก กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดารง
มาตรา ๒๕๒ วรรคห้า กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการ
ตาแหน่งคราวละหกปีนบั แต่วันทีพ่ ระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารง ดารงตาแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้
ตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
มาตรา ๒๕๓ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมี
อานาจหน้าที่กาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน ให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะให้มีการแก้ไข
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และมีอานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังที่เป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่
วินิจฉัยการดาเนินการที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงิน การคลัง และ
การงบประมาณ และให้คดีที่พิพาทเกี่ยวกับคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังในเรื่องดังกล่าวเป็นคดีที่
อยู่ในอานาจของศาลปกครอง

มาตรา ๓๑๒ วรรคเจ็ด คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา
และการเลือก และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๒๕๒ วรรคสาม การสรรหาและการเลือกกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๒๐๔ วรรคสามและวรรคสี่ มาตรา ๒๐๖ และมาตรา ๒๐๗
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
ให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔๓

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา
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มาตรา ๒๓๙ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการดารง
ตาแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารง
ตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
มาตรา ๒๔๐ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และ
อานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) กากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (๑) และ (๒)
และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๔) ให้คาปรึกษา แนะนา หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ รวมทั้งการให้คาแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไข
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมกี ารกระทาผิดกฎหมายว่า
ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ถูกสั่งลงโทษตาม (๕) อาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง ในการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุดต้องคานึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและ
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตาม (๑) และ (๒)
ประกอบด้วย
มาตรา ๒๔๑ ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภาโดยได้รับการ
เสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มลี ักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๖๔

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

วรรคแปด การกาหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้วา่ การตรวจเงินแผ่นดิน
จะต้องเป็นไปเพื่อให้ได้บคุ คลที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมและมีความซื่อสัตย์
สุจริต และเพื่อให้ได้หลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัตหิ น้าที่ของ
บุคคลดังกล่าว

วรรคหก คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการพ้นจาก
ตาแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน รวมทั้งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน
วรรคเจ็ด การกาหนดคุณสมบัติและวิธีการเลือกบุคคลซึ่งจะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน จะต้องเป็นไปเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อให้ได้หลักประกันความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว
มาตรา ๒๕๓ วรรคสอง ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมี
อานาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒสิ ภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และให้นาความใน
มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ และมาตรา ๒๐๕ มา
ใช้บังคับแก่การแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วยโดยอนุโลม
การสรรหา การคัดเลือก และการเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน

มาตรา ๒๔๒ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบตั ิหน้าที่โดย
เที่ยงธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ
โดยมีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและ
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกาหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ
(๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงานของรัฐ
(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตาม (๑) และ (๒)
(๔) กากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตาม (๓)
มาตรา ๓๑๒ วรรคเจ็ด คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา
มาตรา ๒๕๒ วรรคหก คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการ
มาตรา ๒๔๓ ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระ
และการเลือก และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ พ้นจากตาแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงิน เงินแผ่นดิน รวมทั้งอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แผ่นดิน และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของ
แผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน

๑๖๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๒๕๔ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมี
หน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ โดยมี
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๒๔๔ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้
จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
หรืออาจทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และ
เป็นกรณีทผี่ ู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอานาจจะดาเนินการใดได้
ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อทราบและดาเนินการตาม
หน้าที่และอานาจต่อไป
ในการดาเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่น
ตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดทาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ
สานวนการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือของหน่วยงานอื่นนัน้
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๔๕ เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินเสนอผลการตรวจสอบการกระทาทีไ่ ม่เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินเพื่อพิจารณา
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นพ้องด้วยกับผล
การตรวจสอบดังกล่าว ให้ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๑๖๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
แห่งชาติ หากที่ประชุมร่วมเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น ให้
ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อ
ประชาชนเพื่อทราบด้วย
ส่วนที่ ๖
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส่วนที่ ๘
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มาตรา ๑๙๙ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบคน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมี
ความรู้หรือประสบการณ์ดา้ นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจาก
องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย
วรรคสาม คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา การเลือก
การถอดถอน และการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
วรรคสี่ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดารง
ตาแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารง
ตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว

มาตรา ๒๕๖ วรรคหนึ่ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒสิ ภา จากผู้ซึ่งมีความรู้
หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่
ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การ
เอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย
วรรคสาม คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การถอดถอน และ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
วรรคสี่ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดารง
ตาแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารง
ตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
วรรคห้า ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาตรา
๒๐๖ มาตรา ๒๐๗ และมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เว้นแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นไปตามมาตรา
๒๔๓

มาตรา ๒๐๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทาหรือการละเลยการ
กระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็น

มาตรา ๒๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอานาจ
มาตรา ๒๔๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทาหรือการละเลยการกระทา
(๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการ
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี และเสนอ
หรือแนวทางทีเ่ หมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิ

มาตรา ๒๔๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประกอบด้วยกรรมการจานวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามคาแนะนาของวุฒิสภาจากผู้ซงึ่ ได้รับการสรรหา
ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องมีความรูแ้ ละประสบการณ์ด้านการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นกลางทางการเมือง
และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมวี าระการดารงตาแหน่งเจ็ด
ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้
เพียงวาระเดียว
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การสรรหา และการพ้นจาก
ตาแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ บทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาต้อง
กาหนดให้ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการ
สรรหาด้วย

๑๖๗

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่กระทาหรือละเลยการกระทาดังกล่าวเพื่อดาเนินการ ในกรณีที่
ปรากฏว่าไม่มีการดาเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อ
ดาเนินการต่อไป
(๒) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
กฎ หรือข้อบังคับ ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(๓) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชน
(๔) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วย
ราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน
(๕) จัดทารายงานประจาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชน ภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา
(๖) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตอง
คานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนประกอบดวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอานาจเรียกเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกีย่ วข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคา
รวมทั้งมีอานาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตหิ น้าที่ ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ

มาตรการการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทาหรือ
ละเลยการกระทาดังกล่าวเพื่อดาเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการ
ดาเนินการตามทีเ่ สนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดาเนินการต่อไป
(๒) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่
เห็นชอบตามที่มผี ู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิ
มนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ
(๓) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่
เห็นชอบตามที่มผี ู้ร้องเรียนว่า กฎ คาสั่ง หรือการกระทาอื่นใดในทาง
ปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปญ
ั หาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(๔) ฟ้องคดีต่อศาลยุตธิ รรมแทนผูเ้ สียหาย เมื่อได้รับการร้องขอ
จากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
(๕) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
และกฎต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน
(๖) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชน
(๗) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วย
ราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน
(๘) จัดทารายงานประจาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิ
มนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา
(๙) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้อง
คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบด้วย

มนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ความเสียหายจากการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ
มนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และ
เผยแพร่ต่อประชาชน
(๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณี
ที่มีการรายงานสถานการณ์เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
(๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของสิทธิมนุษยชน
(๖) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
เมื่อรับทราบรายงานตาม (๑) และ (๒) หรือข้อเสนอแนะตาม
(๓) ให้คณะรัฐมนตรีดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
โดยเร็ว กรณีใดไม่อาจดาเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการ
ดาเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทราบโดยไม่ชักช้า
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้อง
คานึงถึงความผาสุกของประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวม
ของชาติเป็นสาคัญด้วย

๑๖๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอานาจเรียกเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกีย่ วข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้
ถ้อยคา รวมทั้งมีอานาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
๓. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มาตรา ๘๙ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามหมวดนี้ ให้รัฐ
จัดให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่ให้
คาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ ต้องให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้
ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้
องค์ประกอบ ที่มา อานาจหน้าที่ และการดาเนินงานของสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ

มาตรา ๒๕๘ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมี
หน้าที่ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติต้องให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ให้ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้
องค์ประกอบ ที่มา อานาจหน้าที่ และการดาเนินงานของสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ให้มีสานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
หน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การดาเนินการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๖๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๒
องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
๑. องค์กรอัยการ

หมวด ๑๓
องค์กรอัยการ
มาตรา ๒๕๕ พนักงานอัยการมีอานาจหน้าที่ตามที่บญ
ั ญัติ
มาตรา ๒๔๘ องค์กรอัยการมีหน้าที่และอานาจตามที่บัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญนี้และตามกฎหมายว่าด้วยอานาจและหน้าที่ของ
ไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
พนักงานอัยการและกฎหมายอื่น
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติ
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง
หน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม
และไม่ให้ถือว่าเป็นคาสั่งทางปกครอง
การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตาแหน่งต้องเป็นไป
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น
ตามมติของคณะกรรมการอัยการ และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ขององค์กรอัยการให้มีความเป็นอิสระ โดยให้มรี ะบบเงินเดือนและ
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสม และการบริหารงาน
แต่งตั้งอัยการสูงสุด
บุคคลเกี่ยวกับพนักงานอัยการ ต้องดาเนินการโดยคณะกรรมการ
องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล อัยการซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งต้องไม่
การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเป็น
เป็นพนักงานอัยการ และผู้ทรงคุณวุฒิบรรดาที่ได้รับเลือกจาก
ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
พนักงานอัยการ ผู้ทรงคุณวุฒดิ ังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบุคคลซึ่งไม่
พนักงานอัยการต้องไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการ เป็นหรือเคยเป็นพนักงานอัยการมาก่อนสองคน ทั้งนี้ ตามที่
อื่นของรัฐในทานองเดียวกัน เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กฎหมายบัญญัติ
อัยการ ทั้งต้องไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือกระทากิจการใดอัน
กฎหมายตามวรรคสาม ต้องมีมาตรการป้องกันมิให้พนักงาน
เป็นการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ อัยการกระทาการหรือดารงตาแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสั่งคดีหรือ
แห่งตาแหน่งหน้าที่ราชการ และต้องไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือที่ การปฏิบัตหิ น้าที่ไม่เป็นไปตามวรรคสอง หรืออาจทาให้มีการขัดกัน
ปรึกษากฎหมาย หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน แห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวต้องกาหนดให้ชัดแจ้งและ
นั้นในห้างหุ้นส่วนบริษัท
ใช้เป็นการทั่วไป โดยจะมอบอานาจให้มีการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๐๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มิได้
หมวด ๙
การปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวด ๑๔
การปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่มีการแก้ไข
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มาตรา ๒๘๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น
มาตรา ๒๘๓ ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมี
สิทธิได้รับจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
การกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทาเท่าที่จาเป็น
ตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ จะ
กระทบถึงสาระสาคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติไว้ มิได้
มาตรา ๒๘๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมี
ความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ
การกาหนดอานาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยคานึงถึงการกระจายอานาจเพิ่มขึน้
ให้แก่ท้องถิ่นเป็นสาคัญ
เพื่อพัฒนาการกระจายอานาจเพิม่ ขึ้นให้แก่ท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง ให้มีกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) การกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
(๒) การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคานึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
เองเป็นสาคัญ

มาตรา ๒๘๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ท้องถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได้ ย่อมมีสิทธิจดั ตั้ง
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ ให้มีการจัดการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้คานึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถในการ
ปกครองตนเองในด้านรายได้ จานวนและความหนาแน่นของ
ประชากร และพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน

มาตรา ๒๘๒ การกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทา
เท่าที่จาเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ชดั เจนสอดคล้องและ
เหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ โดยต้องเป็นไปเพื่อการคุม้ ครองประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึง
สาระสาคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น หรือนอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัตไิ ว้มไิ ด้
ในการกากับดูแลตามวรรคหนึ่ง ให้มีการกาหนดมาตรฐานกลาง
เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกไปปฏิบัติได้เอง
โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างในระดับของการพัฒนา
และประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
รูปแบบโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจดาเนินงานตาม
ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีกลไกการ
ตรวจสอบการดาเนินงานโดยประชาชนเป็นหลัก
มาตรา ๒๘๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอานาจหน้าที่
โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย
การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน

มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจ
ดูแลและจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดทีส่ มควร
ให้เป็นหน้าที่และอานาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
ในการดาเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้อง
สอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสี่ และ
กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอน
ในการกระจายหน้าที่และอานาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากร
ที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่ท้องถิ่นด้วย
ในการจัดทาบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็น
หน้าที่และอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วม
ดาเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ หรือการมอบหมายให้
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐดาเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
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(๓) การจัดให้มคี ณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งทาหน้าทีต่ าม (๑)
และ (๒) ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผูท้ รงคุณวุฒิซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามที่
กฎหมายบัญญัติ โดยมีจานวนเท่ากัน
ในกรณีที่มีการกาหนดอานาจและหน้าที่และการจัดสรรภาษี
และอากรตาม (๑) และ (๒) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดแล้ว
คณะกรรมการตาม (๓) จะต้องนาเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาทบทวน
ใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการกาหนดอานาจและ
หน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรรภาษีและอากร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
ถึงความเหมาะสมของการกาหนดอานาจและหน้าที่ และการจัดสรร
ภาษีและอากรที่ได้กระทาไปแล้ว ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงการกระจาย
อานาจเพิ่มขึ้นให้แก่ท้องถิ่นเป็นสาคัญ
การดาเนินการตามวรรคสี่ เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแล้ว ให้มีผลใช้บังคับได้
มาตรา ๒๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่
บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม
และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น
นั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ แต่ต้องไม่
ขัดต่อมาตรา ๔๓ และมาตรา ๘๑ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นตามวรรคสอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคานึงถึงการบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย
มาตรา ๒๙๐ เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่

และการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้อง
คานึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็น
ส่วนรวมด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตาม
อานาจหน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพื่อการจัดทาบริการ
สาธารณะตามอานาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และ
ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
ให้มีกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ เพื่อ
กาหนดการแบ่งอานาจหน้าทีแ่ ละจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลาง
และราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคานึงถึงการกระจายอานาจ
เพิ่มขึ้นตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบ รวมทั้งกาหนดระบบตรวจสอบและประเมินผล โดยมี
คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการทีเ่ กี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจานวนเท่ากัน เป็น
ผู้ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพื่อกาหนดอานาจหน้าที่ในการ
จัดเก็บภาษีและรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด การจัดสรร
ทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยคานึงถึงระดับขั้นการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ
ในกรณีที่มีการกาหนดอานาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว คณะกรรมการตามวรรคสาม
จะต้องนาเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกิน

ดาเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้
เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐดาเนินการนั้นก็ได้
รัฐต้องดาเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของ
ตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ ใน
ระหว่างที่ยังไม่อาจดาเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไปพลางก่อน
กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการ
บริหาร การจัดทาบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องทาเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อการคุม้ ครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการ
ก้าวก่ายการปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

๑๗๒
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(๒) การเข้าไปมีส่วนในการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
(๓) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริม่ โครงการหรือ
กิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

ห้าปี เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกาหนดอานาจหน้าที่
และการจัดสรรรายได้ที่ได้กระทาไปแล้ว ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงการ
กระจายอานาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสาคัญ
การดาเนินการตามวรรคห้า เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและรายงานรัฐสภาแล้ว ให้มีผลบังคับได้
มาตรา ๒๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอานาจ
หน้าที่บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษา
อบรม และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการ
ภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรม
ของรัฐ โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบ
การศึกษาของชาติ
การจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นตามวรรคสอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคานึงถึงการบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย
มาตรา ๒๙๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอานาจหน้าที่
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ
กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่
(๒) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อ
การดารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
(๓) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรม
ใดนอกเขตพื้นที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในพื้นที่
(๔) การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๗๓

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๒๘๘ การแต่งตั้งและการให้พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่ง ต้องเป็นไปตามความ
ต้องการและความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นและต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นก่อน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมาย
บัญญัติ โดยมีจานวนเท่ากัน
การโยกย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการ
ลงโทษพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๒๘๘ การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่ง ต้องเป็นไปตามความ
เหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละท้องถิ่น โดยการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกัน และอาจ
ได้รับการพัฒนาร่วมกันหรือสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ รวมทัง้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่นก่อน
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมี
องค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างระบบ
คุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะต้อง
ประกอบด้วย ผู้แทนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยมีจานวนเท่ากัน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การโยกย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการ
ลงโทษข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่น
และคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภา
ท้องถิ่น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ให้ใช้วิธี
ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

มาตรา ๒๕๑ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรม
และต้องคานึงถึงความเหมาะสมและความจาเป็นของแต่ละท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐาน
ที่สอดคล้องกัน เพื่อให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยน
บุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้

มาตรา ๒๘๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่น
และคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน หรือมาจากความเห็นชอบของสภา
ท้องถิ่น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ให้ใช้วิธี
ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

มาตรา ๒๕๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น หรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอื่นก็ได้ แต่ต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
คุณสมบัติของผู้มสี ิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัตซิ ึ่งต้องคานึงถึงเจตนารมณ์
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัตไิ ว้ใน
รัฐธรรมนูญด้วย

๑๗๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ ริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นข้าราชการซึ่ง
มีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น มิได้
คุณสมบัติของผู้มสี ิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น หรือในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะตามมาตรา ๒๘๖ และต้องมีการ
แต่งตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว มิให้
นาบทบัญญัติวรรคสอง วรรคสาม และวรรคหก มาใช้บังคับ ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผูบ้ ริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นข้าราชการซึ่งมี
ตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น และจะ
มีผลประโยชน์ขัดกันกับการดารงตาแหน่งตามที่กฎหมายบัญญัติมิได้
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีทคี่ ณะผู้บริหารท้องถิ่นต้องพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ
หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตาแหน่งและจาเป็นต้องมีการแต่งตั้ง
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว มิให้นา
บทบัญญัติวรรคสาม และวรรคหก มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มี
โครงสร้างการบริหารที่แตกต่างจากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้กระทา
ได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗
และมาตรา ๒๖๘ มาใช้บังคับกับสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๘๗ ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย
ในกรณีที่การกระทาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระสาคัญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชน
ทราบก่อนกระทาการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควร
หรือได้รับการร้องขอจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๒๕๓ ในการดาเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงาน
ผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กฎหมายบัญญัติ

๑๗๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการ
กระทานั้น หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจ
ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดาเนินงานต่อ
ประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และกากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
วรรคสาม ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๖๘ วรรคหก มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
มาตรา ๒๘๖ ราษฎรผู้มสี ิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน
มาตรา ๒๘๕ ประชาชนผู้มสี ิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
มาตรา ๒๕๔ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นใดมีจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มา ส่วนท้องถิ่นใดเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอน
ลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สมควร
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สมควรดารงตาแหน่งต่อไป ให้ ดารงตาแหน่งต่อไป ให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา
และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจาก
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตาแหน่ง ทั้งนี้ จานวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ
การลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่งต้องมีผู้มสี ิทธิเลือกตั้งมา
การตรวจสอบรายชื่อ และการลงคะแนนเสียง ให้เป็นไปตามที่
ลงคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๒๘๗ ราษฎรผู้มสี ิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน
มาตรา ๒๘๖ ประชาชนผู้มสี ิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นใดมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
ส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภา ท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นได้
ท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้
จานวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ รวมทั้งการ
คาร้องขอตามวรรคหนึ่งต้องจัดทาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสนอ ตรวจสอบรายชื่อ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อรวมทั้งการตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
หมวด ๑๒
หมวด ๑๕
ไม่มีการแก้ไข
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

๑๗๖

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๓๑๓ (๑) วรรคสอง ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญที่มผี ลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลง
รูปของรัฐ จะเสนอมิได้
มาตรา ๓๑๓ การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญจะกระทาได้กแ็ ต่โดย
หลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(๑) วรรคหนึ่ง ญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือ
จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้าของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภามีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอ
หรือร่วมเสนอญัตติดังกล่าวได้เมื่อพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎรนั้นสังกัดมีมติให้เสนอได้
(๒) ญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมและให้รฐั สภาพิจารณาเป็นสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธี
เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยใน
การแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ี
อยู่ของทั้งสองสภา
(๔) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลาดับ
มาตรา ให้ถอื เอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ
(๕) เมือ่ การพิจารณาวาระทีส่ องเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สบิ ห้าวัน เมื่อ
พ้นกาหนดนีแ้ ล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธี
เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยใน
การที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องทั้งสองสภา

มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคสอง ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญที่มผี ลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้
มาตรา ๒๙๑ การแก้ไขเพิม่ เติมรัฐธรรมนูญให้กระทาได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) วรรคหนึ่ง ญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
(๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้
ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของทั้งสองสภา
(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลาดับมาตรา
ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มสี ิทธิเลือกตั้งที่
เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วย
การออกเสียงลงคะแนนในวาระทีส่ องขั้นพิจารณา
เรียงลาดับมาตรา ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระทีส่ องเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้า
วัน เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป
(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธี
เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบ

มาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทามิได้
มาตรา ๒๕๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ ให้กระทาได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
(๒) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ
(๓) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้
ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของทั้งสองสภา ซึ่งในจานวนนี้ต้องมี
สมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของวุฒิสภา
(๔) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลาดับมาตรา
โดยการออกเสียงในวาระที่สองนี้ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ
แต่ในกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความ
คิดเห็นด้วย
(๕) เมื่อการพิจารณาวาระทีส่ องเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้า
วัน เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้ว ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป

๑๗๗

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(๗) เมือ่ การลงมติได้เป็นไปตามทีก่ ล่าวแล้ว ให้นาร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิม่ เติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้นาบทบัญญัตมิ าตรา
๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของทั้งสองสภา
(๗) เมื่อการลงมติได้เป็นไปตามทีก่ ล่าวแล้ว ให้นาร่าง
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้นา
บทบัญญัตมิ าตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๖) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธี
เรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบ
ด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของทั้งสองสภา โดยในจานวนนีต้ ้องมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดารง
ตาแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สบิ ของทุกพรรค
การเมืองดังกล่าวรวมกัน และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
(๗) เมื่อมีการลงมติเห็นชอบตาม (๖) แล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน
แล้วจึงนาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวาย และให้นาความในมาตรา ๘๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๘) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่
เกี่ยวกับหน้าที่หรืออานาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ทา
ให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออานาจได้ ก่อน
ดาเนินการตาม (๗) ให้จดั ให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ถ้าผลการออกเสียงประชามติ
เห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ดาเนินการตาม
(๗) ต่อไป
(๙) ก่อนนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระ
ปรมาภิไธยตาม (๗) สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน มีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกัน
แล้วแต่กรณี มีสิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่
ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี ว่าร่างรัฐธรรมนูญ
ตาม (๗) ขัดต่อมาตรา ๒๕๕ หรือมีลักษณะตาม (๘) และให้ประธาน

๑๗๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
แห่งสภาที่ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และ
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับเรื่อง ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นายกรัฐมนตรีจะนาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได้
หมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ
มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องดาเนินการ
เพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการ
พัฒนาด้านจิตใจ
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียม
กันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรา ๒๕๘ ให้ดาเนินการปฏิรปู ประเทศอย่างน้อยในด้าน
ต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
ก. ด้านการเมือง
(๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดย
สุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียง
ประชามติโดยอิสระ ปราศจากการครอบงาไม่ว่าด้วยทางใด
(๒) ให้การดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดย
เปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบัน

๑๗๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
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ทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มี
กระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความ
รับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองและการ
คัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม เข้ามาเป็นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม
(๓) มีกลไกที่กาหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองใน
การประกาศโฆษณานโยบายที่มไิ ด้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า
และความเสีย่ งอย่างรอบด้าน
(๔) มีกลไกที่กาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนใน
การปฏิบัตหิ น้าที่ของตน
(๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติ
วิธีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(๑) ให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารราชการแผ่นดินและการจัดทาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์
ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน
(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการ
แผ่นดินและการบริการประชาชน
(๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการ
บริหารงานของรัฐและแผนกาลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องดาเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน
(๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผมู้ ีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทางาน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ
และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สจุ ริต กล้า
ตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการและการบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากร
ภาครัฐจากการใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
(๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มี
ความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการ
ทุจริตทุกขั้นตอน
ค. ด้านกฎหมาย
(๑) มีกลไกให้ดาเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับ
หลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการดาเนินการ
โดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อให้การทางานเกิดความ
คล่องตัว โดยมีผรู้ ับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน
เกินความจาเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชา
กฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้
มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก
และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย
(๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทาและ
เสนอร่างกฎหมาย
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ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม
(๑) ให้มีการกาหนดระยะเวลาดาเนินงานในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความยุติธรรม
โดยไม่ลา่ ช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพื่อให้มี
การบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้า
และความไม่เป็นธรรมในสังคม
(๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบ
และถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่าง
เหมาะสม กาหนดระยะเวลาในการปฏิบัตหิ น้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงาน
อัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งกาหนดให้การสอบสวนต้อง
ใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกัน เพื่อให้
ประชาชนได้รับบริการในการพิสจู น์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก
(๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กร
ต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องในกระบวนการยุตธิ รรม ให้มุ่งอานวยความยุติธรรม
แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว
(๔) ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับหน้าที่ อานาจ และภารกิจของตารวจให้
เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการตารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่า
ข้าราชการตารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็น
ธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณาบาเหน็จ
ความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและ
โยกย้ายต้องคานึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน
เพื่อให้ข้าราชการตารวจสามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้อย่างมีอสิ ระ ไม่ตก
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อยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ และภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน
จ. ด้านการศึกษา
(๑) ให้สามารถเริม่ ดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและ
พัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็ก
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
(๒) ให้ดาเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตาม
มาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้
(๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผมู้ ีจิตวิญญาณของความเป็นครู
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้าง
ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยสอดคล้องกัน
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
ฉ. ด้านเศรษฐกิจ
(๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุม่ เศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างยั่งยืน โดยมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
(๒) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนาความคิด
สร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
(๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล้า เพิ่มพูนรายได้ของรัฐด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
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และปรับปรุงระบบการจัดทาและการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
(๔) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผูป้ ระกอบการ
แต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสม และ
ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม และวิสาหกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกลไกเพิม่ โอกาสในการทางานและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
ช. ด้านอื่น ๆ
(๑) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้าที่มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรมและยั่งยืน โดยคานึงถึงความต้องการใช้น้าในทุกมิติ
รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
ประกอบกัน
(๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม
รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อ
แก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ
(๓) จัดให้มีระบบจัดการและกาจัดขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้
(๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิ
และประโยชน์จากการบริหารจัดการ และการเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน
(๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม
มาตรา ๒๕๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑
การปฏิรปู ประเทศตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผน
และขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการ
จัดทาแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ขั้นตอนในการดาเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดาเนินการ
และระยะเวลาดาเนินการปฏิรปู ประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกาหนดให้

๑๘๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เริ่มดาเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุใน
ระยะเวลาห้าปี
ให้ดาเนินการตรากฎหมายตามวรรคหนึ่ง และประกาศใช้
บังคับภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้
หน่วยงานของรัฐดาเนินการปฏิรูปโดยอาศัยหน้าที่และอานาจที่มีอยู่
แล้วไปพลางก่อน
มาตรา ๒๖๐ ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘
ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประกอบด้วย
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูค้ วามซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
เป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการตารวจมาก่อน เป็นประธาน
(๒) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตารวจซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติรวมอยูด่ ้วย มีจานวนตามที่คณะรัฐมนตรี
กาหนด เป็นกรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูค้ วามซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
เป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการตารวจมาก่อน มีจานวน
เท่ากับกรรมการตาม (๒) เป็นกรรมการ
(๔) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม และ
อัยการสูงสุด เป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
เมื่อครบกาหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว ถ้าการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
ตารวจดาเนินการตามหลักอาวุโสตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑๘๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๑๔ ให้คณะองคมนตรีซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงพร้อมกัน
ทั้งหมดตามมาตรา ๓๒๓ ให้ประธานองคมนตรีทาหน้าที่คณะองคมนตรี
ด้วย และให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่ทาหน้าที่รัฐสภาตามมาตรา ๑๙
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมิให้นามาตรา ๒๐ วรรคสาม
และมาตรา ๒๔ วรรคสาม มาใช้บงั คับ และให้คณะองคมนตรีเลือก
องคมนตรีคนหนึ่งขึ้นทาหน้าที่ประธานเป็นการชั่วคราว
มาตรา ๓๑๕ นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้สภาผู้แทน
ราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ ทาหน้าที่สภาผู้แทน
ราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามมาตรา ๓๒๔ และให้วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙
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ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒๖๑ ในการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้าน
การศึกษา ให้มีคณะกรรมการที่มคี วามเป็นอิสระคณะหนึ่งที่
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดาเนินการศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะและ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีดาเนินการต่อไป
ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้
คณะกรรมการดาเนินการศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะและร่าง
กฎหมายให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองปีนับแต่
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๒๙๒ ให้คณะองคมนตรีซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๖๒ ให้คณะองคมนตรีซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนีเ้ ป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๙๓ ให้สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทาหน้าที่
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
นี้จนกว่าจะมีการประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗
ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ้าบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญนี้
หรือกฎหมายอืน่ บัญญัติให้ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
หรือประธานวุฒสิ ภา เป็นผูล้ งนามรับสนองพระบรมราชโองการ ให้

มาตรา ๒๖๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ ยังคงทาหน้าทีร่ ัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป
และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทาหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามลาดับ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
และให้สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติและสมาชิกสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ

๑๘๖
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ทาหน้าที่วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ จนถึงวันที่ครบสี่ปีนับแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคห้า (๑) หรือวัน
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคห้า (๒) แล้วแต่กรณี
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันประกาศ
ใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้อยู่ต่อไปจนครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมี
การยุบสภา หรือเมื่อสมาชิกภาพสิน้ สุดลงตามมาตรา ๓๒๓ แล้วแต่
กรณี ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดๆ ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าที่
มีอยู่
ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
นี้ คงเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่า
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒสิ ภาจะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)
พุทธศักราช ๒๕๓๙ หรือสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม
มาตรา ๓๒๓ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงไม่
ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าทีม่ ีอยู่
มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๐๗ (๓) มาตรา ๑๑๘ (๗) มาตรา
๑๒๑ มาตรา ๑๒๕ (๒) และ (๓) มาตรา ๑๒๖ (๒) และ (๓) มาตรา
๑๒๗ มาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๓๔ มาใช้บังคับกับสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรตามวรรคสองและสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสาม
ในกรณีที่มีเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสาม
สิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมด ให้ดาเนินการให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ในคราวแรกดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงเมื่อครบ
สี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ให้ดาเนินการเลือกตั้งให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวันก่อนวันครบสี่ปี ในกรณีเช่นนี้ ให้อายุของ

ประธานสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ
ในวาระเริม่ แรก หากปรากฏว่าเมือ่ ต้องมีการประชุมรัฐสภา
เป็นครั้งแรกตามมาตรา ๑๒๗ แล้ว แต่ยังไม่มีวุฒสิ ภา ให้สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่วุฒิสภาต่อไป เว้นแต่การพิจารณาให้
บุคคลดารงตาแหน่งและการถอดถอนจากตาแหน่งตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ และกิจการใดที่
สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติได้ดาเนินการในระหว่างเวลาดังกล่าว ให้มี
ผลเป็นการดาเนินการของวุฒิสภา และในกรณีที่บทบัญญัติใดใน
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๑๐๑
มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๑ มาตรา
๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐
มาตรา ๑๙๗ วรรคสี่ มาตรา ๒๖๑ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด
ที่ห้ามมิให้บุคคลดารงตาแหน่งทางการเมือง มาใช้บังคับกับการดารง
ตาแหน่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๕๓ มาใช้บังคับกับการสิ้นสุดของ
สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม

สิ้นสุดลงในวันก่อนวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกภายหลังการ
เลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ นอกจากจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว ต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม รวมทั้งเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพตามที่
บัญญัตไิ ว้สาหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มาตรา ๙๘ ยกเว้น (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕)
(๒) มาตรา ๑๐๑ ยกเว้น
(ก) กรณีตาม (๖) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘
ยกเว้น (๓) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕)
(ข) กรณีตาม (๗) เฉพาะในกรณีที่สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอานาจตาม
กฎหมายหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา
๑๘๔ (๑)
(๓) มาตรา ๑๐๘ ยกเว้น ก. คุณสมบัติตาม (๓) และ (๔) และ
ข. ลักษณะต้องห้ามตาม (๑) (๒) และ (๗) แต่เฉพาะกรณีตาม (๑)
นั้น ไม่รวมส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๓) และ (๑๕)
มิให้นามาตรา ๑๑๒ มาใช้บังคับแก่การดารงตาแหน่งรัฐมนตรี
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ห้ามมิให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
การเมือง มิให้นามาใช้บังคับแก่การดารงตาแหน่งรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๒๖๔ ข้าราชการการเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๖๔ หรือเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา ๒๖๕
หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรานี้
ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา สภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒสิ ภาตามวรรคหนึ่ง ให้อานาจของประธาน

๑๘๗
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
วุฒิสภาและสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้ง เริม่
นับตั้งแต่วันที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสามสิ้นสุดลง
(๒) ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม
มาตรา ๓๒๓ ให้ดาเนินการเลือกตัง้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา แต่
ถ้ายังไม่มีกฎหมายดังกล่าว ให้นากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาด้วย โดยให้ใช้คาว่า “สมาชิกวุฒิสภา” แทนคาว่า
“สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ทุกแห่งและให้ประธานกรรมการการ
เลือกตั้งที่ตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๑๙ เป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย
ดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าบทบัญญัติใด
ของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขัดหรือแย้ง
หรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อานาจกาหนดระเบียบที่จาเป็นขึน้ ใช้แทนบทบัญญัตินั้นได้เพื่อให้การ
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม ระเบียบดังกล่าวและ
ความเห็นที่ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวนั้นขัดหรือแย้งหรือไม่
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตาม (๒) ให้กระทาภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันครบสองร้อยสีส่ ิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และ
มิให้ดาเนินการเลือกตั้งในวันเดียวกันกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔
มาตรา ๓๑๖ ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร และผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งดารงตาแหน่ง
อยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒสิ ภาตาม
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย เป็นอานาจของประธานสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
ในระหว่างที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
หากมีตาแหน่งว่างลง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะนา
ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตัง้ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามวรรคสอง เป็นสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติแทนก็ได้
เมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังจากวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ เว้นแต่จะได้พ้นจากตาแหน่ง
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้

๑๘๘

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ให้ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาซึ่งดารงตาแหน่ง
อยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นประธานวุฒิสภาและรอง
ประธานวุฒิสภาตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าอายุของ
วุฒิสภาตามมาตรา ๓๑๕ จะสิ้นสุดลงหรือพ้นจากตาแหน่งก่อนถึง
วาระตามมาตรา ๓๒๓
ให้คณะกรรมาธิการซึ่งปฏิบัตหิ น้าทีอ่ ยู่ในวันประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ
นี้ คงเป็นคณะกรรมาธิการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
ให้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อบังคับการประชุม
ของวุฒิสภา และข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่
ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ และให้ขอ้ บังคับการประชุมดังกล่าวสิ้นผล
ลงเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๑๕ วรรคหนึ่ง สิ้นอายุ
หรือถูกยุบ หรือเป็นกรณีตามมาตรา ๓๒๓
(๒) เมื่อมีการตราข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาขึ้นใหม่ตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้
(๓) เมื่อมีการตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาขึ้นใหม่ตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันเรียกประชุม
รัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการ
เลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๑๗ ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ใน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงเป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้
ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙
มาใช้บังคับกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลและ
คณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งหรือกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี

มาตรา ๒๙๘ วรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการ
แผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้คงเป็นคณะรัฐมนตรีตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้พ้นจากตาแหน่งทั้งคณะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนีเ้ ข้ารับหน้าที่
วรรคสาม มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง มาตรา
๑๗๒ มาตรา ๑๗๔ และมาตรา ๑๘๒ (๔) (๗) และ (๘) มาใช้บังคับกับ
การดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดิน
อยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๖๔ ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ใน
วันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะรัฐมนตรีตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่
และให้นาความในมาตรา ๒๖๓ วรรคสาม มาใช้บังคับแก่การดารง
ตาแหน่งรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม
รัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากจะต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)

๑๘๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
เป็นรายบุคคลและคณะรัฐมนตรีทจี่ ัดตั้งขึ้นใหม่ในระหว่างที่ยังไม่มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ แล้วแต่กรณี
และถ้ามติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงตามที่กาหนด ก็ให้รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว พ้นจากตาแหน่ง
เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔
แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งหรือคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นใหม่
ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๓๒๔ แล้วแต่
กรณี พ้นจากตาแหน่ง แต่ต้องอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัตหิ น้าที่ไป
จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่
มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๑๘ (๗) มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๒๐๑
มาตรา ๒๐๒ มาตรา ๒๐๓ มาตรา ๒๐๔ มาตรา ๒๐๖ (๒) (๓) และ
(๖) มาตรา ๒๐๙ มาตรา ๒๑๕ วรรคสี่ และมาตรา ๒๑๖ (๕) มาใช้
บังคับกับการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีตามมาตรานี้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว ต้องไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัตไิ ว้
สาหรับรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ ยกเว้น (๖) เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) และต้องพ้นจาก
ตาแหน่งตามมาตรา ๑๗๐ ยกเว้น (๓) และ (๔) แต่ในกรณีตาม (๔)
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรา ๙๘ (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕)
และยกเว้นมาตรา ๑๗๐ (๕) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินการ
ตามมาตรา ๑๘๔ (๑)
การดาเนินการแต่งตั้งรัฐมนตรีในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง
ให้ดาเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช
๒๕๕๙ แต่ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคสองด้วย
ให้นาความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสามด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙๘ วรรคสอง ให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติตาม
มาตรา ๒๖๕ ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดารง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยู่ใน
พ้นจากตาแหน่งทั้งคณะพร้อมกับคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการ
ตาแหน่งเพื่อปฏิบัตหิ น้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่
แผ่นดินอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ด้วย
ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่
ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมี
หน้าที่และอานาจตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ และให้ถือว่า

๑๙๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยดังกล่าวในส่วนที่
เกี่ยวกับอานาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
ให้นาความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ดารงตาแหน่งในคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙๔ ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมาธิการยก
มาตรา ๒๖๖ ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศอยู่ปฏิบตั ิ
ร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) หน้าที่ต่อไปพลางก่อนเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
พุทธศักราช ๒๕๔๙ สิ้นสุดลงในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
การปฏิรปู ประเทศ จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการ
เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้กรรมาธิการ ดาเนินการปฏิรูปประเทศทีต่ ราขึ้นตามมาตรา ๒๕๙
ยกร่างรัฐธรรมนูญลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หัวหน้า
หรือดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาภายในสองปี นับแต่วันที่พ้นจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะปรับเปลีย่ นโครงสร้างหรือวิธีการ
ตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง
ทางานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศเพื่อให้การปฏิรูป
ประเทศตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้
ให้นาความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช้บังคับแก่การสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสมาชิกสภาขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒๓ ภายในสองร้อยสี่สบิ วันนับแต่วันประกาศใช้
มาตรา ๒๙๕ ให้สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติพิจารณาร่าง
มาตรา ๒๖๗ ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ให้รัฐสภาดาเนินการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ร่างพระราชบัญญัติ
๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และร่างพระราชบัญญัติ (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ได้รับจาก พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ให้แล้วเสร็จทุกฉบับ โดย คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช
ในระหว่างเวลาดังกล่าวจะยุบสภาผู้แทนราษฎรมิได้
กาหนดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
๒๕๕๙ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เพื่อจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
พุทธศักราช ๒๕๔๙
ประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อสภา
(๑) ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ในกรณีที่พ้นกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว แต่สภานิติบัญญัติ นิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึง่ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ แห่งชาติยังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่พ้นกาหนดเวลา
แล้วเสร็จ ให้ประธานสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาตินาร่างพระราชบัญญัติ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดังกล่าวแต่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม ประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทาขึ้น

๑๙๑

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

วรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จทุกฉบับ ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมด และห้ามมิให้มีการดาเนินการ
เลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีการให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จทุกฉบับ
หรือเป็นกรณีตามมาตรา ๓๒๔ ในกรณีนี้ ให้วุฒิสภาทาหน้าที่รัฐสภา
และดาเนินการเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่
ครบกาหนดหนึ่งร้อยยี่สบิ วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(๒) ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึง่ ทุกฉบับแล้วเสร็จภายในกาหนด
เวลาตาม (๑) ให้วุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภา
ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
(๓) ในกรณีที่วุฒิสภาไม่สามารถพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึง่ ทุกฉบับให้แล้วเสร็จภายใน
กาหนดเวลาตาม (๑) หรือ (๒) ให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒสิ ภา
สิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมด ในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญใดได้รบั ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้ถือว่า
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนั้นได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภาแล้ว และให้นามาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใช้บังคับกับร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยอนุโลม
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาให้ความ
เห็นชอบแล้วหรือถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วตามมาตรานี้ ให้
นายกรัฐมนตรีดาเนินการตามมาตรา ๙๓ โดยพลัน และมิให้นา
กาหนดเวลาตามมาตรา ๙๓ มาใช้บังคับ
มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๖๙ เฉพาะส่วนที่ว่าด้วยร่าง
พระราชบัญญัตเิ กี่ยวด้วยการเงิน มาใช้บังคับกับการเสนอและการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสอง (๑) และ (๒)

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในเจ็ดวันเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย โดย
ถือเสมือนว่าสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้ว
ในระหว่างที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามวรรคหนึ่ง ยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังคงใช้บังคับต่อไปจนกว่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
ของศาลรัฐธรรมนูญ
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การดาเนินการตามวรรคหนึง่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะ
จัดทาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวขึ้นใหม่หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ และต้องมุ่งหมายให้มีการขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และต้องทาให้แล้วเสร็จภายในสองร้อย
สี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และเมื่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอ
ตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันพ้น
จากตาแหน่ง แต่ต้องไม่ช้ากว่าวันพ้นจากตาแหน่งของสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา ๒๖๓
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะ

๑๙๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ในการดาเนินการตามมาตรานี้ มิให้นาบทบัญญัติมาตรา
๑๖๘ มาใช้บังคับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ขอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะแต่งตั้งกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามสิบคน
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตาม
วรรคหนึ่ง เมื่อได้รบั ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจาก
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติต้อง
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาหกสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รบั ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ในกรณีทสี่ ภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับใดไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับ
นั้นตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ
เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง และ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือ
องค์กรอิสระที่เกีย่ วข้อง หรือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่า
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ให้แจ้งให้ประธานสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจานวนสิบเอ็ดคน ประกอบด้วย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองค์กรอิสระที่เกีย่ วข้อง และ
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่ง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมอบหมาย ฝ่ายละห้าคน เพื่อ
พิจารณาแล้วเสนอต่อสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้ความเห็นชอบ ถ้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมี
มติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินสองในสามของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป ในกรณีทสี่ ภานิติบัญญัติ

๑๙๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๓๒๔ ให้ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญนี้ เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญทุกฉบับแล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาตามมาตรา
๓๒๓ วรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาซึ่งทา
หน้าที่รัฐสภาตามมาตรา ๓๒๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวทุกฉบับภายในกาหนดเวลาตาม
มาตรา ๓๒๓ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๓๑๙
ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ หรือเมื่อมี
กรณีตามมาตรา ๓๒๓
(๒) ในกรณีที่ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไม่สามารถ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๒๓ วรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จภายในกาหนด
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนีภ้ ายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่พ้นกาหนดเวลาตามมาตรา ๓๒๓ วรรคหนึ่ง และให้
นากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีผลใช้
บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญนี้ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งดังกล่าว โดยให้ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งที่ตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๑๙ เป็นผู้รักษาการตาม
กฎหมายดังกล่าวและในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า
บทบัญญัติใดของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ คณะกรรมการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๙๖ วรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน และดาเนินการให้
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสิ ภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้า
สิบวัน ทั้งนี้ นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา
๒๙๕ มีผลใช้บังคับ
วรรคสอง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้ง
แรกภายหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้อง
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคเดียวไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง ส่วนระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑
(๔) (ก) ให้ใช้กาหนดเป็นเวลาหนึ่งปี และระยะเวลาตามมาตรา ๑๐๑
(๔) (ค) และ (ง) ให้ใช้กาหนดเป็นสองปี

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
แห่งชาติมีมติไม่ถึงสองในสามดังกล่าว ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบตามร่างทีค่ ณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอและให้
ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๑
เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้กรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญดารงตาแหน่งทางการเมืองภายในสองปีนับแต่วันที่พ้น
จากตาแหน่งตามวรรคสอง
มาตรา ๒๖๘ ให้ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติตามมาตรา
๒๖๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีผลใช้บังคับแล้ว

๑๙๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
การเลือกตั้งมีอานาจกาหนดระเบียบที่จาเป็นขึ้นใช้แทนบทบัญญัตินนั้
ได้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ระเบียบดังกล่าว
และความเห็นที่ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวนั้นขัดหรือแย้ง
หรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนี้ ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภาขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และยังไม่มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๒๓ วรรคหนึ่ง ครบทุกฉบับ ให้
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาดาเนินการพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ยังไม่ได้ตราขึ้นตาม
มาตรา ๓๒๓ โดยให้เริ่มนับกาหนดเวลานับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เป็นต้นไป และให้นาความใน
(๒) และมาตรา ๓๑๕ วรรคห้า (๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒๕ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็น
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ มิให้
นากาหนดเวลาตามมาตรา ๑๐๗ (๔) มาใช้บังคับ
มาตรา ๓๒๖ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) การแจ้งเหตุที่ทาให้ไม่อาจไปเลือกตั้ง และการอานวยความ
สะดวกในการไปเลือกตั้ง
(๒) การให้ผู้มสี ิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๕ วรรคสอง ออก
เสียงลงคะแนน
(๓) การจัดทาบัญชีรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
การตรวจสอบและการคัดชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ซ้ากันออกจากการ
สมัครรับเลือกตั้ง และการประกาศรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งซึ่งอยู่ใน
บัญชีรายชื่อ
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นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๙๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
(๔) การกาหนดแบบบัตรเลือกตั้งซึ่งต้องมีที่สาหรับทาเครื่องหมาย
ว่าไม่ลงคะแนนเลือกตั้งผูส้ มัครรับเลือกตั้ง และการประกาศจานวนผู้
ไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
(๕) การสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
การแนะนาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยรัฐ รวมทั้งวิธีการ
แนะนาผูส้ มัครรับเลือกตั้งโดยผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
เองหรือบุคคลอื่นที่อาจกระทาได้
(๖) การจากัดวงเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง การ
แต่งตั้งสมุห์บญ
ั ชีเลือกตั้งโดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง การตรวจสอบและ
การประกาศผลการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง
(๗) การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องกระทา
โดยเปิดเผย ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียว เว้นแต่เป็น
กรณีที่มีความจาเป็นเฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
กาหนดเป็นอย่างอื่นก็ได้
(๘) การนับคะแนนและการประกาศผลการนับคะแนนในการ
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
(๙) การประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อ และการเลื่อนผูม้ ีรายชื่ออยู่ในลาดับถัดไปขึ้นมาแทน
ผู้ได้รับเลือกตั้งจากผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่ง
มาตรา ๓๒๗ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง อย่างน้อยต้อง
มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) การดาเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้ง การจัดให้มีบญ
ั ชี
รายชื่อผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง และการนับคะแนนใหม่
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๑๙๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
(๓) การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๔) กระบวนการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๕) การดาเนินคดีในศาลโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งใน
ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง
(๖) ความร่วมมือที่ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้องให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๗) การรับรองและการแต่งตั้งผู้แทนองค์การเอกชนเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
(๘) การจัดให้มหี น่วยงานที่เป็นอิสระเพื่อดาเนินการเกีย่ วกับ
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น โดยมี
ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
(๙) กาหนดเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มควบคุม
และดาเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๒๘ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง อย่างน้อยต้องมีสาระ
สาคัญดังต่อไปนี้
(๑) การจัดตั้งพรรคการเมือง ซึ่งอย่างน้อยให้กระทาได้โดย
บุคคลตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไป และการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง
ในทะเบียนพรรคการเมือง
(๒) การเลิกพรรคการเมือง ทั้งนี้ โดยมิให้นาเอาเหตุที่พรรค
การเมืองไม่ส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง หรือเหตุทไี่ ม่มสี มาชิกของ
พรรคการเมืองได้รับเลือกตั้ง มาเป็นเหตุให้ต้องเลิกหรือยุบพรรค
การเมือง
(๓) การดาเนินกิจการของพรรคการเมืองและการจัดทา
รายงานการดาเนินกิจการของพรรคการเมือง
(๔) การสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสาขาพรรคโดยรัฐ
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๑๙๗
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

มาตรา ๒๙๖ วรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน และดาเนินการให้
ได้มาซึง่ สมาชิกวุฒสิ ภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้า
สิบวัน ทั้งนี้ นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา
๒๙๕ มีผลใช้บังคับ
วรรคสาม ในวาระเริม่ แรก ห้ามมิให้ผู้เคยเป็นสมาชิกวุฒสิ ภาซึ่ง
ได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ดารงตาแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งจะมีการได้มา
เป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ และมิให้นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๑๕ (๙)
และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาใช้บังคับกับผูเ้ คยเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่ง
ได้รับเลือกตั้งครั้งหลังสุดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๒๖๙ ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วย
สมาชิกจานวนสองร้อยห้าสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคาแนะนา โดยในการ
สรรหาและแต่งตั้งให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้
และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทางการเมือง
จานวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน มีหน้าที่ดาเนินการ
สรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ดังต่อไปนี้
(ก) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการจัดให้มีการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ จานวนสองร้อยคนตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
แล้วนารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา คัดเลือกบุคคล
ผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การ

(๕) การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่พรรค
การเมืองโดยรัฐ การจากัดวงเงินค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองในการ
เลือกตั้ง และการควบคุมการรับบริจาคของพรรคการเมือง
(๖) การตรวจสอบสถานะทางการเงินของพรรคการเมือง
รวมทั้งการตรวจสอบและการเปิดเผยที่มาของรายได้และการใช้จ่าย
ของพรรคการเมือง
(๗) การจัดทาบัญชีแสดงรายรับและรายจ่ายของพรรค
การเมือง และบัญชีแสดงทรัพย์สนิ และหนีส้ ินของพรรคการเมือง ซึง่
ต้องแสดงโดยเปิดเผยซึ่งที่มาของรายได้และการใช้จ่ายประจาปีของ
พรรคการเมืองในทุกรอบปีปฏิทิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและประกาศให้สาธารณชนทราบ

๑๙๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจานวนไม่เกินสี่ร้อย
คน ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากาหนด แล้วนา
รายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้ ต้องดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาทีก่ าหนดตาม (ก)
(ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือก
ตาม (ก) จากบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้
ได้จานวนห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื่อสารองจานวนห้าสิบคน โดย
การคัดเลือกดังกล่าวให้คานึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
และให้คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) ให้
ได้จานวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับผู้ดารงตาแหน่งปลัดกระทรวง
กลาโหม ผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด ผูบ้ ัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ ผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ และผูบ้ ัญชาการตารวจแห่งชาติ
เป็นสองร้อยห้าสิบคนและคัดเลือกรายชื่อสารองจากบัญชีรายชื่อที่
ได้รับการสรรหาตาม (ข) จานวนห้าสิบคน ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน
สามวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาม
มาตรา ๒๖๘
(๒) มิให้นาความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๖) ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการเคยดารงตาแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู้ดารง
ตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม (๑) (ข) และมิให้นา
ความในมาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม (๒) มาตรา ๑๘๔ (๑)
และมาตรา ๑๘๕ มาใช้บังคับแก่ผซู้ ึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิก
วุฒิสภาโดยตาแหน่ง
(๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินารายชื่อบุคคลซึ่งได้รับ
การคัดเลือกตาม (๑) (ค) จานวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าวขึ้นกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการ
(๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานีม้ ีกาหนดห้าปีนับแต่วันที่มี
พระบรมราชโองการแต่งตั้ง สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่ม

๑๙๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ถ้ามีตาแหน่งว่างลง ให้เลื่อน
รายชื่อบุคคลตามลาดับในบัญชีสารองตาม (๑) (ค) ขึ้นเป็นสมาชิก
วุฒิสภาแทน โดยให้ประธานวุฒสิ ภาเป็นผูด้ าเนินการและเป็นผู้
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการสาหรับสมาชิกวุฒิสภาโดย
ตาแหน่ง เมื่อพ้นจากตาแหน่งที่ดารงอยู่ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็น
สมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย และให้
ดาเนินการเพื่อแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดย
ตาแหน่งแทน ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทน
ตาแหน่งที่ว่าง อยู่ในตาแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
(๕) ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลใน
บัญชีรายชื่อสารองขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตาแหน่งที่ว่างตาม
(๔) หรือเป็นกรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีสารอง หรือไม่
มีผู้ดารงตาแหน่งที่เป็นสมาชิกวุฒสิ ภาโดยตาแหน่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใด
ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่
(๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม (๔) ให้ดาเนินการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา ๑๐๗ ต่อไป และให้นาความในมาตรา
๑๐๙ วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหน้าที่และอานาจตามที่บัญญัตไิ ว้
ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ มีหน้าที่และอานาจ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ และการจัดทาและ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งความ
คืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรปู ประเทศต่อรัฐสภาเพื่อ
ทราบทุกสามเดือน
ร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพือ่ ดาเนินการตามหมวด ๑๖
การปฏิรปู ประเทศ ให้เสนอและพิจารณาในที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา
ร่างพระราชบัญญัติใดที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นร่างพระราช
บัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดาเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ

๒๐๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ให้แจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
นั้น ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมไิ ด้แจ้งว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะ
ตราขึ้นเพื่อดาเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ หาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ
นั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อดาเนินการตามหมวด ๑๖
การปฏิรปู ประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของแต่ละสภา อาจเข้าชื่อกันร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาเพื่อให้วินิจฉัย การยื่นคาร้องดังกล่าวต้องยื่นก่อนที่
สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒสิ ภา แล้วแต่กรณี จะพิจารณาร่างพระราช
บัญญัตินั้นแล้วเสร็จ
เมื่อประธานรัฐสภาได้รับคาร้องตามวรรคสาม ให้ประธาน
รัฐสภาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการร่วม ซึ่งประกอบด้วยประธานวุฒสิ ภา
เป็นประธาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ผู้นาฝ่ายค้านใน
สภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนคณะรัฐมนตรีคนหนึ่ง และประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญคนหนึ่งซึ่งเลือกกันเองระหว่างประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญในวุฒิสภาทุกคณะ เป็นกรรมการ เพื่อวินิจฉัย
การวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมตามวรรคสี่ให้ถือเสียงข้าง
มากเป็นประมาณ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการร่วมดังกล่าวให้เป็น
ที่สุด และให้ประธานรัฐสภาดาเนินการไปตามคาวินิจฉัยนั้น
มาตรา ๒๗๑ ในวาระเริ่มแรกภายในอายุของวุฒิสภาตาม
มาตรา ๒๖๙ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒสิ ภาหรือสภา
ผู้แทนราษฎรยับยั้งไว้ตามมาตรา ๑๓๗ (๒) หรือ (๓) ให้กระทาโดย
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ถ้าร่างพระราชบัญญัตินั้นเกี่ยวกับ
(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่ราชการหรือต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือความผิด
ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ เฉพาะเมื่อการแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นมีผลให้ผู้กระทาความผิดพ้นจากความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ

๒๐๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๓๑๙ ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาดาเนินการเลือก
กรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓๖ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และมิให้นากาหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๘
มาใช้บังคับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

(๒) ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามี
ผลกระทบต่อการดาเนินกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรง
มติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่ให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัตติ ามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา
มาตรา ๒๗๒ ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรก
ตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตัง้
เป็นนายกรัฐมนตรีให้ดาเนินการตามมาตรา ๑๕๙ เว้นแต่การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๕๙ วรรคหนึ่ง ให้กระทาในที่ประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็น
นายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีทไี่ ม่อาจแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้
ตามมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
จานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้น
เพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่
พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธาน
รัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน และในกรณีที่
รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าทีม่ ีอยู่ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ ให้ดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรค
การเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา ๘๘ หรือไม่กไ็ ด้
มาตรา ๒๙๙ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ซึ่งดารง
มาตรา ๒๗๓ ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งใน
ตาแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินตาม องค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ใน
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และให้คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะ วันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติ
สิ้นสุดวาระ โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง หน้าที่ต่อไป และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง

๒๐๒

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ในวาระเริม่ แรก ในระหว่างที่ยังไม่มีประธานศาลปกครองสูงสุด
ให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีจานวนเก้าคน
ประกอบด้วย อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
ทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่
มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือก
กันเองให้เหลือสี่คน เป็นกรรมการ
ในกรณีที่ยังมิได้มีการประกาศใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนดระเบียบอันจาเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบดังกล่าวให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และให้ใช้บังคับได้จนกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีผลใช้บังคับ
มาตรา ๓๒๐ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมครั้งสุดท้ายโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙ เป็นศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคสอง
ในวาระเริม่ แรกให้ดาเนินการเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๗ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้
ในระหว่างที่ยังไม่มศี าลปกครองสูงสุด มิให้นามาตรา ๒๕๕ (๒)
มาใช้บังคับ และให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยประธานศาล
รัฐธรรมนูญคนหนึ่งและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีกสิบสองคนซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคลตามมาตรา ๒๕๕ (๑) (๓) และ (๔)
มาตรา ๓๒๑ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการและสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ และให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๔๒ วรรคสองและวรรค
สาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงดารงตาแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดวาระ โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงดารงตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งยังไม่เกินหนึ่งปีนับถึง
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ มิให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามดารง
ตาแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระมาใช้บังคับกับบุคคลนั้นในการแต่งตั้ง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้
ให้บุคคลตามมาตรานี้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนีต้ ่อไป จนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนี้
ขึ้นใช้บังคับ เว้นแต่บทบัญญัติใดขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้แทน
มาตรา ๓๐๐ ให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นศาล
รัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ โดยให้ผดู้ ารงตาแหน่ง
ประธานศาลฎีกาเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่งประธาน
ศาลปกครองสูงสุดเป็นรองประธานศาลรัฐธรรมนูญ แต่ให้ผู้พิพากษาใน
ศาลฎีกาหรือตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ได้รับเลือกตามมาตรา ๓๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ คงดารงตาแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อไปจนกว่า

ที่จัดทาขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ ใช้บังคับแล้ว การดารงตาแหน่งต่อไป
เพียงใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ในระหว่างเวลาที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทา
ขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ การพ้นจากตาแหน่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินการของศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ และผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้
ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ การพิจารณาและการทาคา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามข้อกาหนดของศาล
รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้

๒๐๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มิชอบในวงราชการ เป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติและสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญนี้ แล้วแต่กรณี จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ
จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติขึ้นตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งต้องกระทาภายใน
สองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตติ ามรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ตามวรรคหนึ่งกาหนดระเบียบอันจาเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ระเบียบดังกล่าวให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้
ใช้บังคับได้จนกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตจะมีผลใช้บังคับ
ในวาระเริม่ แรก ในระหว่างที่ยังไม่มีประธานศาลปกครองสูงสุด
ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติตามมาตรา ๒๙๗ วรรคสาม มีจานวนสิบสี่คน ประกอบด้วย
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อธิการบดีของสถาบัน
อุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือเจ็ดคน
และผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคนเป็นกรรมการ
มาตรา ๓๒๒ ในวาระเริ่มแรก กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่วุฒิสภาตามมาตรา ๓๑๕ วรรคสาม มี
มติเลือก ให้มีระยะเวลาดารงตาแหน่งเพียงกึ่งหนึ่งของวาระที่กาหนด
ไว้สาหรับตาแหน่งดังกล่าว และเพือ่ ประโยชน์ในการเลือกผูด้ ารง
ตาแหน่งดังกล่าวเป็นคราวแรกโดยวุฒิสภาซึ่งเลือกตั้งขึ้นตาม

จะมีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้มกี ารแต่งตั้ง
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรภาย
หลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้
มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๕ (๓) มาตรา ๒๐๗ (๑) (๒)
และมาตรา ๒๐๙ (๕) มาใช้บังคับกับการดารงตาแหน่งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง
ให้บทบัญญัตมิ าตรา ๓๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญขึ้นใช้บังคับ
บรรดาคดีหรือการใดที่อยู่ในระหว่างดาเนินการของคณะ
ตุลาการรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรานี้
ดาเนินการต่อไป และเมื่อมีการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว บรรดาคดีหรือการที่ค้างดาเนินการนั้นให้โอนไป
อยู่ในอานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งขึ้นใหม่นั้น
ในระหว่างที่ยังมิได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอานาจออก
ข้อกาหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทาคาวินจิ ฉัยได้ แต่ทั้งนี้ ต้องตรา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๐๑ ให้ดาเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่มีการแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้นาฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎร ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น
การทั่วไปครั้งแรกตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และหากยังไม่มี
ประธานศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากการสรรหาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๐๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

รัฐธรรมนูญนี้ มิให้นาบทบัญญัติทใี่ ห้ดารงตาแหน่งดังกล่าวได้เพียง
ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผู้ว่าการ
วาระเดียวมาใช้บังคับ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ใช้อานาจหน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงิน
ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ การ
แผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ถอดถอนผู้ดารงตาแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นมติของที่
ประชุมร่วมของสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาตามมาตรา ๓๑๕ และให้
นาบทบัญญัตมิ าตรา ๑๐๙ (๑๔) มาตรา ๑๑๘ (๑๐) มาตรา ๑๓๓
(๘) มาตรา ๑๔๑ (๕) มาตรา ๑๖๘ (๓) มาตรา ๒๑๖ (๘) มาตรา
๒๖๐ (๖) มาตรา ๒๙๙ มาตรา ๓๐๓ มาตรา ๓๐๔ และมาตรา ๓๐๗
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐๕ ในวาระเริม่ แรก มิให้นาบทบัญญัติดังต่อไปนี้มาใช้
บังคับกับกรณีตา่ ง ๆ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๔๗ วรรคสอง มาใช้บังคับ
จนกว่าจะมีการตรากฎหมายตามมาตรา ๔๗ จัดตั้งองค์กรเพื่อทา
หน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกากับดูแลการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งต้องไม่
เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดย
อย่างน้อยกฎหมายดังกล่าวต้องมีสาระสาคัญให้มีคณะกรรมการ
เฉพาะด้าน เป็นหน่วยย่อยภายในองค์กรนั้น แยกต่างหากจากกัน
ทาหน้าที่กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ และกากับการประกอบกิจการโทรคมนาคม และมี
รายละเอียดว่าด้วยการกากับและคุ้มครองการดาเนินกิจการ การจัด
ให้มีกองทุนพัฒนาทรัพยากรสื่อสารและส่งเสริมให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ แต่ทั้งนี้ต้องไม่
กระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาที่ชอบด้วย
กฎหมายทีไ่ ด้กระทาขึ้นก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นจะสิ้นผล

มาตรา ๒๗๔ ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เป็นองค์กรตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม และให้คณะรัฐมนตรีดาเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตดิ ังกล่าวให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๗๕ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา
๖๕ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ

๒๐๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐๔ ให้ดาเนินการจัดทาประมวลจริยธรรมตาม
มาตรา ๒๗๙ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๓๓๕ ในวาระเริ่มแรก มิให้นาบทบัญญัติดังต่อไปนี้ มา
ใช้บังคับกับกรณีต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๙ วรรคสองและวรรคสาม มา
ใช้บังคับกับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
หรือที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
นี้ แต่เมื่อมีการตรากฎหมายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ หรือมีการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว การดาเนินการนั้นต้องเป็นไปตามมาตรา
๒๙ ทั้งนี้ ให้นาไปใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายด้วย โดยอนุโลม
(๒) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๔๐ มาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการ
ตรากฎหมายอนุวัตการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่
เกินสามปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ กฎหมายที่จะตรา
ขึ้นจะต้องไม่กระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา
ซึ่งมีผลสมบูรณ์อยู่ในขณะที่กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับ จนกว่า
การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้น จะสิ้นผล

มาตรา ๓๐๕ ในวาระเริ่มแรก มิให้นาบทบัญญัติดังต่อไปนี้
มาใช้บังคับกับกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๒) ภายใต้บังคับมาตรา ๒๙๖ วรรคสาม มิให้นาบทบัญญัติ
มาตรา ๑๐๒ (๑๐) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเคยเป็นสมาชิก
วุฒิสภา มาตรา ๑๑๕ (๙) และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง มาใช้บังคับ
กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการดารงตาแหน่งทาง
การเมืองเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้
(๓) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๔๑ มาใช้บังคับกับการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๙๕
(๔) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง
มาตรา ๑๖๘ วรรคเก้า มาตรา ๑๖๙ เฉพาะกรณีการกาหนด
แหล่งที่มาของรายได้เพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อน
และมาตรา ๑๗๐ มาใช้บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้
(๕) การใดที่เกี่ยวกับการจัดทาหรือดาเนินการตามหนังสือ
สัญญาที่ได้ดาเนินการไปแล้วก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็น
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ใช้รัฐธรรมนูญนี้ และดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ
มาตรา ๒๗๖ ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระดาเนินการ
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา ๒๑๙ ภายในหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หากดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดารงตาแหน่งในองค์กร
อิสระ พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่ตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญและผูด้ ารงตาแหน่งใน
องค์กรอิสระพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ระยะเวลาหนึ่งปีตาม
วรรคหนึ่งให้นับแต่วันที่ตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดารงตาแหน่ง
ในองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ และให้นาความในวรรค
หนึ่งมาใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดารงตาแหน่งใน
องค์กรอิสระทีไ่ ด้รบั การแต่งตั้งขึ้นใหม่ด้วยโดยอนุโลม

๒๐๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

(๓) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ
จนกว่าจะได้ดาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่
เกินห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(๔) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๗๐ และมาตรา ๒๐๙ มาใช้
บังคับ จนกว่าจะมีการตรากฎหมายอนุวัตการให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(๕) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๓๖ และมาตรา ๒๔๙ วรรคสาม
และวรรคห้า มาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม และมิ
ให้นามาตรา ๒๗๓ วรรคสอง มาใช้บังคับกับคณะกรรมการตุลาการ
ตามมาตรา ๓๑๘ แต่ทั้งนี้จะต้องดาเนินการเพื่อให้การเป็นไปตาม
บทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(๖) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๓๗ มาใช้บังคับ จนกว่าจะมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อให้การเป็นไปตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(๗) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๘๕ วรรคสองและวรรคสาม มา
ใช้บังคับกับสมาชิกหรือผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งเป็น
สมาชิกหรือผู้บริหารโดยตาแหน่ง และดารงตาแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะครบวาระการดารงตาแหน่งของสมาชิกซึ่งมา
จากการเลือกตั้งของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดังกล่าว
(๘) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๘๘ วรรคสอง มาใช้บังคับกับ
องค์ประกอบคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น จนกว่าจะมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือตรากฎหมายขึ้นใหม่เพื่ออนุวัตการให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๓๖ เมื่อครบห้าปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอานาจทา
รายงานเสนอความเห็นต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนีห้ รือกฎหมายอื่นได้

อันใช้ได้ และมิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใช้บังคับ
แต่ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ วรรคสาม มาใช้บังคับกับการ
ดาเนินการที่ยังคงค้างอยู่ และต้องดาเนินการต่อไป
(๖) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๐๙ (๒) มาใช้บังคับกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(๗) มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๒๕๕ วรรคห้า และมาตรา
๒๘๘ วรรคสาม มาใช้บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๐๗
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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มาตรา ๒๗๗ นอกจากที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญ
นี้ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๑๙๖
มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายให้เป็นไป
ตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม ให้
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาล
ปกครอง และคณะกรรมการอัยการ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ ทาหน้าที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และคณะกรรมการอัยการตาม
มาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม แล้วแต่กรณี
ไปพลางก่อน
ในระหว่างที่ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา ๒๔๘ วรรคสี่ ห้ามมิให้พนักงานอัยการดารงตาแหน่ง
กรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐในทานองเดียวกัน หรือ
ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือกิจการอื่นใดที่มี
วัตถุประสงค์มุ่งหาผลกาไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นที่ปรึกษา
ของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือดารงตาแหน่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน
มาตรา ๒๗๘ ให้คณะรัฐมนตรีดาเนินการให้หน่วยงานของรัฐ
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนดดาเนินการให้จัดทาร่างกฎหมายที่จาเป็นตาม
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ
สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ และให้สภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้น
ในกรณีที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ให้คณะรัฐมนตรี
กาหนดระยะเวลาที่แต่ละหน่วยงานต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จตาม
ความจาเป็นของแต่ละหน่วยงาน แต่ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสอง
ร้อยสีส่ ิบวันตามวรรคหนึ่ง

๒๐๘
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐๙ บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ว่าเป็น
การชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทาที่เกี่ยวเนื่อง
กับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้
ถือว่าการนั้นและการกระทานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๙๗ ในวาระเริ่มแรก ให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการ
สรรหามีวาระสามปีนับแต่วันเริม่ ต้นสมาชิกภาพ และมิให้นา
บทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินหนึ่งวาระมา

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งไม่อาจดาเนินการได้
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้คณะรัฐมนตรีสั่งให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐนั้นพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๒๗๙ บรรดาประกาศ คาสั่ง และการกระทาของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่
จะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา ๒๖๕ วรรคสอง ไม่ว่าเป็นประกาศ
คาสั่ง หรือการกระทาที่มีผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติ
บัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ ให้ประกาศ คาสั่ง การกระทา
ตลอดจนการปฏิบตั ิตามประกาศ คาสั่ง หรือการกระทานั้น เป็น
ประกาศ คาสั่ง การกระทา หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้
และกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนีต้ ่อไป
การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือคาสั่งดังกล่าวให้กระทา
เป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศหรือคาสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้
อานาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทาโดยคาสั่ง
นายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ ว่าเป็นการ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งการกระทาที่เกีย่ วเนื่องกับ
กรณีดังกล่าว ให้ถือว่าการนั้นและการกระทานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
นี้และกฎหมาย

๒๐๙
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

ใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวในการสรรหาคราวถัดไปหลังจากสิ้นสุด
สมาชิกภาพ
มาตรา ๓๒๙ ภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้
มาตรา ๓๐๒ ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดาเนินการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ
ดังต่อไปนี้มผี ลใช้บังคับต่อไปภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในมาตรานี้
(๑) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของ
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการ
รัฐสภา
แผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๒) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ปราบปรามการทุจริต
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
(๓) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ประธานกรรมการป้องกันและ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
(๔) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๕) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้
ประธานศาลฎีกาเป็นผูร้ ักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
ให้ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญโดยพระราชบัญญัติทไี่ ด้ประกาศใช้บังคับในระหว่างวันที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ มีผลใช้บังคับ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนี้
ให้ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรค
หนึ่ง ดาเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้
เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ดารงตาแหน่งทีเ่ ป็นผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ระยะเวลา

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๑๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
หนึ่งปีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งนั้น
ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญตามมาตรานี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว และให้
วุฒิสภาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รบั ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
การลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกของแต่ละสภา
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ โดยให้นาความในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๓๐ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา อย่างน้อย
ต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) การปฏิบตั ิหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
(๒) ความร่วมมือที่ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้องให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
(๓) คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งเลขาธิการสานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
(๔) อานาจหน้าที่ของสานักงานผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา
มาตรา ๓๓๑ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) การกาหนดลักษณะอันเป็นการร่ารวยผิดปกติ และการ
กระทาอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่
(๒) การห้ามกระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมซึ่งผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือ

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๑๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐต้องรับผิดชอบ ทั้งในระหว่างดารงตาแหน่งหรือ
หลังพ้นจากตาแหน่งตามเวลาที่กาหนด
(๓) ตาแหน่งและชั้นของผู้พิพากษาหรือตุลาการ พนักงาน
อัยการ ตาแหน่งและระดับของข้าราชการ พนักงาน และผูด้ ารง
ตาแหน่งอื่น ที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและที่อาจถูกถอด
ถอนได้ตามรัฐธรรมนูญนี้
(๔) การให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แสดงทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมทั้งเอกสารประกอบ หลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาและตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินนั้นเป็นระยะ และ
หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
(๕) วิธีการกล่าวหาว่าผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ารวยผิดปกติ กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ กระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าทีร่ าชการ กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรม หรือกระทาการที่ส่อให้เห็นว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าว ซึ่ง
ต้องระบุพฤติการณ์และมีหลักฐานหรือเบาะแสตามสมควร
(๖) กระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและทาสานวนในกรณีที่ผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมืองถูกกล่าวหา โดยให้คานึงถึงฐานะของ
ตาแหน่งซึ่งมีอานาจให้คณ
ุ ให้โทษในระดับสูง และการคุ้มครองผู้ถูก
กล่าวหาตามสมควร
(๗) กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภาในการถอดถอนผู้ใดผู้
หนึ่งออกจากตาแหน่ง ซึ่งจะต้องเปิดเผย เว้นแต่มีความจาเป็นเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะสาคัญ และการลงมติซึ่งต้องกระทาเป็น
การลับ
(๘) กระบวนการไต่สวนและวินิจฉัยในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ร่ารวยผิดปกติ กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ กระทาความผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่ราชการ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
โดยต้องกาหนดกระบวนการให้เหมาะสมกับระดับของตาแหน่งและ
การคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาตามสมควร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๑๒
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
(๙) การดาเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองในศาลซึ่งมีเขตอานาจพิจารณาพิพากษา
คดีอาญา
(๑๐) ความร่วมมือที่ศาล พนักงานสอบสวน หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องให้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
(๑๑) การดาเนินการตามมาตรา ๓๐๕ วรรคห้า เพื่อฟ้องคดี
รวมทั้งอานาจในการนาตัวผู้ถูกกล่าวหามาดาเนินคดีต่อไป
(๑๒) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินในกรณีที่
ปรากฏว่ามีการโอนหรือยักย้ายทรัพย์สิน
(๑๓) โทษที่ประธานกรรมการหรือกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะได้รับในกรณีที่กระทาการโดยขาด
ความเที่ยงธรรม กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าทีร่ าชการ ซึ่งต้องมีโทษสูงกว่าที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายที่กาหนดโทษนั้นไม่น้อยกว่าสองเท่าของโทษที่กาหนดไว้
สาหรับความผิดนั้น
มาตรา ๓๓๒ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมือง อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) อานาจหน้าที่ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง
(๒) วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ซึ่ง
ต้องเป็นระบบไต่สวนข้อเท็จจริงโดยยึดสานวนที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสรุปไว้เป็นหลัก และต้อง
ยึดถือหลักในเรื่องการฟังความทุกฝ่าย และสิทธิในการต่อสู้คดีของผู้
ถูกกล่าวหา
(๓) การพิจารณาคดีโดยเปิดเผย เว้นแต่จะมีความจาเป็นเพื่อ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะสาคัญ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๑๓
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

(๔) การห้ามดาเนินคดีซ้าหรือซ้อนกัน
(๕) การแต่งตั้งบุคคลให้ดาเนินคดีตามมาตรา ๓๐๕
(๖) การบังคับตามคาสั่งและคาพิพากษาของศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๗) การอื่นอันจาเป็นเพื่อให้กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและเที่ยงธรรม โดยเฉพาะความร่วมมือที่ศาล
อื่น พนักงานสอบสวน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องให้แก่ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
มาตรา ๓๓๓ นอกจากที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยต้องมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อันได้แก่
การวางนโยบาย การให้คาปรึกษาและคาแนะนา การเสนอแนะให้มี
การแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การกาหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง
การกาหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดทาง
วินัยและงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด และการ
พิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) การปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) การจัดให้มสี านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระเพื่อ
ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การ
ปฏิบัติงาน และการดาเนินการอื่น
มาตรา ๓๓๔ ในวาระเริ่มแรก ให้ดาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๓๐๓ ในวาระเริม่ แรก ให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหาร
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
ราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตาม
(๑) ให้ตรากฎหมายตามมาตรา ๖๘ มาตรา ๑๙๙ มาตรา
รัฐธรรมนูญนี้ ดาเนินการจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังต่อไปนี้
๒๐๐ มาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๕ และมาตรา ๒๘๔
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
วรรคสองและวรรคสาม ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้
(๑) กฎหมายที่เกีย่ วกับการกาหนดรายละเอียดเพื่อส่งเสริม

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๑๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐธรรมนูญนี้
(๓) ให้ดาเนินการจัดตั้งศาลปกครองตามมาตรา ๒๗๖ ให้แล้ว
เสร็จภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(๔) ให้ดาเนินการให้มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่นตามมาตรา ๒๘๕ วรรคสาม ให้ครบถ้วน
ภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณี
ตามมาตรา ๓๓๕ (๗)

และคุ้มครองการใช้สิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔
บทบัญญัติในส่วนที่ ๗ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
และสื่อมวลชน ส่วนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ส่วนที่ ๙
สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ส่วนที่ ๑๐
สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน รวมทั้งกฎหมายว่าด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา ๕๖ ส่วนที่ ๑๒ สิทธิชุมชน กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การเพื่อการคุม้ ครองผู้บริโภคทีเ่ ป็นอิสระตาม
มาตรา ๖๑ วรรคสอง กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมืองตาม
มาตรา ๗๘ (๗) กฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการ
ยุติธรรมตามมาตรา ๘๑ (๔) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสภา
เกษตรกรตามมาตรา ๘๔ (๘) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองตามมาตรา ๘๗ (๔) และกฎหมายว่า
ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา ๒๕๖ ภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖
(๒) กฎหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษาของชาติตามมาตรา
๘๐ โดยส่งเสริมการศึกษาในระบบ การศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูด้ ้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต
วิทยาลัยชุมชน หรือรูปแบบอื่น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบการศึกษาทุกระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖
(๓) กฎหมายตามมาตรา ๑๙๐ วรรคห้า โดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดาเนินการจัดทาหนังสือสัญญา
ที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา มีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยที่มีความเป็นอิสระซึ่ง
ดาเนินการก่อนการเจรจาทาหนังสือสัญญา โดยไม่มีการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ของรัฐกับผลประโยชน์ของผู้ศึกษาวิจัยไม่ว่าในช่วงเวลาใดของ
การบังคับใช้หนังสือสัญญาภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อ

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๑๕
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

รัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖
(๔) กฎหมายตามมาตรา ๘๖ (๑) และมาตรา ๑๖๗ วรรคสาม
ภายในสองปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖
(๕) กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายรายได้ท้องถิ่น กฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และกฎหมายอื่นตามหมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ภายในสองปีนับแต่วันทีแ่ ถลง
นโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖ ในการนี้ จะจัดทาเป็นประมวล
กฎหมายท้องถิ่นก็ได้
ในกรณีที่ปรากฏว่ากฎหมายใดทีต่ ราขึ้นก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ มีเนื้อหาสาระเป็นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้แล้ว
ให้ถือเป็นการยกเว้นที่จะไม่ต้องดาเนินการตามมาตรานี้อีก
มาตรา ๓๓๔ ในวาระเริ่มแรก ให้ดาเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๓๐๖ ในวาระเริ่มแรก ให้ผู้พิพากษาในศาลฎีกาที่
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
เคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งมีอายุครบหกสิบปี
(๒) ภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ตรา
บริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ผู้พิพากษา
กฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้พพิ ากษาศาลยุติธรรมซึ่งจะมีอายุครบ อาวุโสในศาลฎีกาตามมาตรา ๒๑๙ ได้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการ
หกสิบปีบริบรู ณ์ในปีงบประมาณใด ไปดารงตาแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส ปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับการกาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิหน้าที่
เพื่อนั่งพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น ตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้น
ของผู้พิพากษาอาวุโส
ปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้ตรา
ผู้พิพากษาผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และหากผู้พิพากษา
กฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้พพิ ากษาศาลยุติธรรมดารงตาแหน่ง
อาวุโสผู้ใดผ่านการประเมินตามทีก่ ฎหมายบัญญัติว่ายังมีสมรรถภาพ ได้จนถึงอายุครบเจ็ดสิบปี และผู้พพิ ากษาศาลยุติธรรมซึ่งมีอายุครบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ดารงตาแหน่งต่อไปได้จนถึงวันสิ้น
หกสิบปีบริบรู ณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณใดซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่
ปีงบประมาณที่ผู้พิพากษาผู้นั้นมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบรู ณ์
น้อยกว่ายี่สิบปีและผ่านการประเมินสมรรถภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่
สามารถขอไปดารงตาแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลซึ่งไม่สูงกว่า
ขณะดารงตาแหน่งได้
กฎหมายที่จะตราขึ้นตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง จะต้องมี
บทบัญญัติให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ
ใดในระยะสิบปีแรกนับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ทยอย

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
ผู้จัดทา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๑๖
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
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พ้นจากตาแหน่งที่ดารงอยู่เป็นลาดับในแต่ละปีต่อเนื่องกันไปและ
สามารถขอไปดารงตาแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสต่อไปได้
ให้นาบทบัญญัติในวรรคสอง และวรรคสาม ไปใช้กับพนักงาน
อัยการด้วย โดยอนุโลม
มาตรา ๓๑๘ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการตุลาการตาม
มาตรา ๓๐๗ ให้กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ เป็นคณะกรรมการ ดารงตาแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ คงดารงตาแหน่งเป็น
ตุลาการศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าจะมีคณะกรรมการ
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมต่อไป เว้นแต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่
ตุลาการศาลยุติธรรมตามมาตรา ๒๗๔ และการเลือกตั้งกรรมการ
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และกรรมการ
ตุลาการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลใดที่ย้ายไปจากชั้นศาลนั้น ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งร้อย
ภายในสามปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ดาเนินการ แปดสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ทั้งหลายอันจาเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามมาตรา ๒๗๔ ของรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๐๘ ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่
ในวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ที่มีการดาเนินการที่เป็นอิสระภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ศึกษาและ
เสนอแนะการจัดทากฎหมายที่จาเป็นต้องตราขึ้นเพื่ออนุวัติการตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และให้คณะกรรมการดังกล่าวจัดทา
กฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย ตามมาตรา ๘๑
(๓) ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ โดยใน
กฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติกาหนดให้มีหน้าที่
สนับสนุนการดาเนินการร่างกฎหมายของประชาชนผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง
ด้วย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดอานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ต้องจัดทากฎหมายในความรับผิดชอบ

นาถะ ดวงวิชัย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา
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รายนามคณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษาผู้จัดทา
นางบุษกร อัมพรประภา

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้จัดทา
นายนาถะ ดวงวิชัย

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานประธานรัฐสภา

ผู้ตรวจทาน
๑. ว่าที่ร้อยตารวจโท เสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์
๒. นายวีรวัฒน์ เปรมนิธิวัฒน์
๓. นางสาวภิรมย์พร สุดใจ
๔. นางพรหมพักตร์ ศรีสมุทร
๕. นางสาวกรอุมา ประเสริฐ
๖. นายวัฒนะ คล้ายแก้ว
ผู้ออกแบบปก
นางสาวกัญญาณัฐ เริงสูงเนิน

นิติกรชานาญการ
กลุ่มงานประธานรัฐสภา
นิติกรชานาญการ
กลุ่มงานประธานรัฐสภา
นิติกรปฏิบัติการ
กลุ่มงานประธานรัฐสภา
วิทยากรชานาญการ
กลุ่มงานประธานรัฐสภา
วิทยากรชานาญการ
กลุ่มงานประธานรัฐสภา
วิทยากรชานาญการ
กลุ่มงานประธานรัฐสภา
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กลุ่มงานประธานรัฐสภา

